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 چکیده

 57با استفاده از  خلر خام و اتوکالو شده  (nAME) انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده بر مبنای ازتبه منظور تعیین این آزمایش     

وش جایگزینی ماده آزمایشی با   به دو رروزگی به روش جمع آوری کل فضوالت  23تا  15در سن  303قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 

کیلوکالری  1353 ±133خلر  nAMEمیانگین انجام شد.  جیره مین کننده انرژیتأ ده آزمایشی به عنوان تنها عاملجیره پایه و یا استفاده از مادرصد  70

فرآوری حرارتی  بدست آمد.کیلو کالری در کیلو گرم ماده خشک برای خلر اتوکالو شده  2373 ±103برای خلر خام و در هر کیلوگرم ماده خشک 

 nAMEروش انجام آزمایش بر روی میزان  شد.کیلو کالری در هر کیلو گرم ماده خشک  537 خلر بطور معنی دار و بمیزان nAMEموجب افزایش 

 nAMEت آمده از این پژوهش نشان داد که: اعمال حرارت به عنوان یک روش فرآوری باعث بهبود ارزش نتایج بدستعیین شده برای خلر اثر معنی دار داشت. 

 .های گوشتی می شودخلر در جوجه

 جوجه های گوشتی -اتوکالو  –رژی قابل سوخت و ساز ظاهری ان - خلرواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه

 باشدگیاهی است از خانواده بقوالت که در شرایط آب و هوایی گرمسیری و نیمه گرمسیری قادر به رشد و نمو می (Lathyrus sativus)خلر     

درصد  23-33دارای خلر . دانه (17) استتر مقاومو آفات ها بیماری، . این گیاه در مقایسه با دیگر اعضای خانواده بقوالت نسبت به خشکسالی(1)

ن عاملی که مصرف مهمتری استفاده کرد.های غذایی طیور یگزینی برای کنجاله سویا در جیرهبعنوان جااز خلر توان بنابراین می؛ (5) باشدمیپروتئین 

عمده هزینه خوراک مربوط به اینکه با توجه به (. 3) باشدها و تانن در آن میای همچون نوروتوکسینوجود مواد ضد تغذیه سازدخلر را محدود می

 رسدضروری بنظر میمواد خوراکی جدید در جهت تعیین میزان انرژی متابولیسمی انجام آزمایشات بیولوژیکی  ؛(15است )انرژی جیره غذایی مین تأ

بر حرارت همچنین بررسی اثر اعمال خلر خام و  ظاهری تصحیح شده بر مبنای ازت پژوهش حاضر برای تعیین انرژی قابل سوخت و ساز (.5)

 در جوجه های گوشتی انجام پذیرفت.میزان انرژی خلر 
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 ها  مواد و روش

 با حرارت )اتوکالو( خلر خام و فرآوری شده (nAME)تصحیح شده برای ازت ظاهری انرژی قابل سوخت و ساز به منظور تعیین این آزمایش     

ده آزمایشی به عنوان ( و یا استفاده از ما9جیره پایه ) درصد 70به دو روش جایگزینی ماده آزمایشی با با استفاده از روش جمع آوری کل فضوالت 

 هایدانه ،)اتوکالو(منظور فرآوری خلر با حرارت ببود.  تکرار 7با  تیمار 7تیمارهای آزمایشی شامل  .شدانجام ( 5) جیره مین کننده انرژیتأ تنها عامل

کیلوگرم بر سانتی  3/1درجه سانتیگراد و فشار  120دقیقه در دمای  17فلزی قرار گرفته و بمدت  هایارتفاع یک سانتی متر در داخل سینی بهخلر 

ی با گروز 13از مؤسسه جوجه کشی تجاری تهیه و تا سن  303قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس  120 تعداد .(13و  7) متر مربع اتوکالو شدند

انتخاب و قطعه جوجه از بین پرندگان پرورش یافته بطور تصادفی  57روزگی تعداد  15در سن ای پرورش یافتند. غذیهاستاندارد مدیریتی و تشرایط 

بمنظور دوره  (روزگی15-19)روز نخست  3 کهروز بود  5. طول دوره آزمایش تقسیم شدندقفس( قطعه پرنده در هر  3قفس متابولیکی ) 27بین 

ساعت  15در دوره رکوردگیری، پس از اعمال  گرفته شد.خوراک و جمع آوری فضوالت درنظر روز بعد دوره رکورد برداری  5و عادت پذیری 

ساعت در دسترس پرندگان قرار  52و خوراک مورد آزمایش به مدت  ها قرار گرفتندفضوالت در زیر قفس، سینی های جمع آوری (17) گرسنگی

مصرفی، فضوالت حاصل از خوراک فضوالت منظور تخلیه دستگاه گوارش و جمع آوری کل ب ساعت گرسنگی مجدد 15 اعمال پس از  .گرفت

بمب کالریمتر با استفاده از آزمایشی و فضوالت  هایانرژی خام جیره .(5) خشک شدنددرجه سانتیگراد کامالً  37ساعت در آون و دمای  52بمدت 

( و انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده بر مبنای ازت AMEمقادیر انرژی قابل متابولیسم ظاهری )تعیین شد. ( PARR, 1261)مدل 

(nAMEجیره های مصرفی از طریق معادالت )  بدست آمد (1393ایاز و همکاران ) توسطارائه شده. nAME  خلر با استفاده از معادله ارائه شده

نتایج بدست آمده از پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل، با استفاده از نرم افزار  ( محاسبه گردید.2001توسط اورتیز و همکاران )

SAS  و رویه مدل عمومی خطیGLM قرار گرفتند. مقایسه میانگیناری مورد تجزیه آم( ها توسط آزمون دانکن و در سطح احتمالP<0.05 انجام )

 شد.

 

 نتایج و بحث

بر میزان ، روش آزمایش و اثر متقابل بین آنها اثر اعمال حرارت )اتوکالو( شده است.نشان داده  1 در جدولخلر   nAMEنتایج مربوط به تعیین     

nAME   شدخلر معنی دار (0.05P<.)   میانگینnAME   بطور معنی داری کمتر از جیره پایه  درصد 70جایگزینی روش به بدست آمده برای خلر

در این . بود خلر خام به روش استفاده از خلر بعنوان تنها منبع تأمین کننده انرژی جیرهیا برای خلر اتوکالو شده و بدست آمده  nAMEمقدار 

بدست آمده در محدوده گزارش  nAMEمیزان بدست آمد.  2113 ± 259جیره پایه  درصد 70جایگزینی  روش برای خلر به nAMEآزمایش میزان 

-واریتهدر  nAME، درصد جیره پایه 50خلر به روش جایگزینی  nAMEققین در آزمایش تعیین باشد. این مح( می2003اسمولیکواسکا و همکاران )

های خلر باعث افزایش میزان اتوکالو کردن دانهبدست آوردند. کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک  1533 – 2331مختلف خلر را در دامنه  های

nAME  های ن مبنی بر بهره برداری بهتر جوجهگردید؛ این یافته با گزارشات دیگر محققیکیلو کالری در کیلو گرم ماده خشک  537به میزان آن

ازجمله ای بهبود در اثر حذف عوامل ضدتغذیه ( که احتماالً این13و  10، 1وانی دارد )شده نیز همخ گوشتی از مواد مغذی بقوالت حرارت داده

طوری که در روش  به ؛تعیین شده برای خلر معنی دار شد nAMEاثر متقابل روش آزمایش با اعمال حرارت بر . (12) باشدهای پروتئاز میبازدارنده

در  .درصد بهبود یافت 27ثیر اعمال حرارت به میزان میزان انرژی تعیین شده تحت تأ ،ایهجیره پبا جایگزینی  درصد 70خلر به روش  nAMEتعیین 
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تواند درصد بود. این تفاوت می 3ثیر اعمال حرارت میزان بهبود تحت تأ ،کننده انرژی ه از خلر به عنوان تنها منبع تأمینصورتی که در روش استفاد

ثیر آنها بر کاهش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی در در خلر خام و تأ (هاهای پروتئاز و تانندارندهبازای )مثل ضد تغذیهثیر وجود عوامل تحت تأ

بخش های فوقانی و همچنین کاهش مصرف خوراک و نهایتاً تخمیر مواد در بخش پایانی دستگاه گوارش و افزایش اتالف انرژی و خطا در تخمین 

مواد خوراکی با سطح پروتئین باال مثل گیاهان  nAMEبرای تعیین  .(3) استفاده از آن به عنوان تنها منبع انرژی جیره باشد انرژی خلر خام به روش

که هم موجب کاهش تعادل  باشد؛ چراتأمین کننده انرژی جیره رایج نمیبعنوان تنها منبع ماده خوراکی استفاده از های آنها خانواده بقوالت و یا کنجاله

 (.3خوشخوراکی جیره شده و هم ممکن است بدلیل کاهش مصرف خوراک، انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تحت تأثیر قرار گیرد )و 

 

 نتیجه گیری

ظاهری تصحیح شده بر  ت آمده از این پژوهش نشان داد که: اعمال حرارت به عنوان یک روش فرآوری باعث بهبود ارزش انرژی قابل سوخت و سازنتایج بدس    

های گوشتی با روش مین کننده انرژی در جوجهفاده از آن به عنوان تنها منبع تأخلر خام به روش است nAMEهای گوشتی می شود. تعیین خلر در جوجه مبنای ازت

 رایج )جایگزینی جیره پایه( مغایرت دارد. 

 

 

 خلر( nAME)برای ازت اثر اعمال حرارت )اتوکالو( بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده : 1جدول 

 روش آزمایش
 نوع فرآوری

 

 )ماده خشک( میزان خوراک مصرفی

(g) 

AMEn 

(Kcal/kg) 
 AMEn بهبود

(Kcal/Kg) 

  a303 b1353 خام جیره پایه %70جایگزینی 

 +b305 a2373 537 اتوکالو 

  c259 a2322 خام مین انرژیمنبع تأخلر تنها 
 +d553 a2393 51 اتوکالو 

SEM 25 72/55  

P-Value 

  0001/0 0001/0  اتوکالو

  0001/0 0001/0  روش آزمایش

  0003/0 3/0  اثر متقابل

 

a ،b ،c  وd –  میانگین هایnAME  اثرات متقابل با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنی دار می باشند برای (<0.05P)  
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Determination of Apparent Metabolisable Energy Corrected for Nitrogen of Raw and Autoclaved Grasspea (Lathyrus 

sativus) in Broiler Chickens 

 

 

Abstract 

This experiment was conducted to determine the apparent metabolisable energy corrected for nitrogen (AMEn) of grasspea 

(Lathyrus sativus) and study the effect of heat treatment, autoclaved, on the AMEn of grasspea in broiler chickens. Fifty-seven 

male broiler chicks of 17-23 d of age used to determine the AMEn of grasspea using total excreta collection with two methods 

(single ingredient, and or replacement with basal diet). The averages AMEn for raw and autoclaved grasspea were 1873±133 and 

2358±103 kcal/kg dry matter (DM) basis, respectively. The results showed that AMEn of grasspea significantly influenced by heat 

treatment. The heat treatment significantly improved the AMEn of grasspea by +475 kcal/kg DM. The Method of determination 

had a significant effect on AMEn of grasspea. The results of this experiment showed that the heat processing could improve the 

energetic value of grasspea in broiler chickens. 

Key words: grasspea, - apparent metabolisable energy – autoclave - broiler chickens 






