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 چکیده

نی و قابلیت پودر گوشت و استخوان به روش کروماتوگرافی تبادل یو هنمون 6تراکم اسیدهای آمینة  

 23/2و لوسین با  35/3د. متیونین با شهضم حقیقی اسیدهای آمینه به روش تغذیة دقیق سیبالد تعیین 

های پودر گوشت و استخوان نشان  درصد کمترین و بیشترین مقدار اسیدهای آمینه را در بین نمونه

روری و غیرضروری و کل دادند. میانگین مقادیر هریک از اسیدهای آمینه، مجموع اسیدهای آمینة ض

 جزکمتر بود. نتایج نشان داد که به  NRC (1994)ی ها جدولاسیدهای آمینه از مقادیر مشابه در 

ضروری،  ةمتیونین و پرولین، ضرایب قابلیت هضم حقیقی هر یک از اسیدهای آمینه، کل اسیدهای آمین

های پودر  داری بین نمونه اعنگوگرددار و کل اسیدهای آمینه تفاوت م ةغیرضروری، اسیدهای آمین

سیستئین و آرژنین  ةگوشت و استخوان نشان ندادند. میانگین ضریب قابلیت هضم حقیقی اسید آمین

پودر  ةدرصد بود که به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار را در بین اسیدهای آمین 4/93و  7/73معادل 

پودر گوشت و استخوان در  ةهای آمینگوشت و استخوان نشان داد. گرچه ضرایب قابلیت هضم اسید

قابل هضم  ةبودن تراکم اسیدهای آمینه، از سطح اسیدهای آمین کماما به دلیل  ،سطح باالیی قرار داشت

 کمتری برخوردار بود.

 

قابلیت ، شده برداری های سکوم دقیق خروس ةروش تغذیپودر گوشت و استخوان،  های کلیدی: واژه

 .هضم حقیقی اسیدهای آمینه

 

 مقدمه 

 نیتأم ،پروتئین در طیور ةطور کلی هدف از تغذی هب

اسیدهای آمینه در سطح بافتی به منظور رفع احتیاجات 

 ةبازده استفاده از اسیدهای آمین نگهداری و رشد است.

ی به دو عامل شناخت احتیاجات کمی و یمنابع غذا

کیفی اسیدهای آمینه برای نگهداری و رشد و تعیین 

 ةی و قابلیت استفادیهای آمینه در منابع غذاتراکم اسید

نظر اسیدهای  ها وابسته است. بیان ارزش غذاها از آن

گرچه اطالعات باارزشی  3کل ةآمینه بر مبنای اسید آمین

ه ، ولی بدهد یاز مقادیر کمی اسیدهای آمینه ارائه م

ی و محیطی بر یدلیل تأثیر عوامل مختلف حیوانی، غذا

 موجود در غذا، عمالً ةاسیدهای آمین ةدمقادیر قابل استفا

احتیاجات اسیدهای آمینه با دقت الزم صورت  نیتأم

ضعف بیان . (Angkanaporn et al., 1996) پذیرد نمی

کل در  ةارزش اسیدهای آمینه بر اساس اسید آمین

مطالعات نشان داده شده است و استفاده از  تعدادی از
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استفاده در  یا قابل قابل هضم ةمعیار اسید آمین

 منداب، ةکنجال، سویا ةی حاوی کنجالیهای غذا جیره

 حذفی استخوان و پودر مرغان دانه، پودر گوشت و پنبه

سینه و ترکیبات  ةعضل، موجب بهبود افزایش وزن بدن

 Fernands etهای گوشتی گردیده است ) الشه در جوجه

al., 1995; Perttilia et al., 2002; Rostagno et al.,. 

1995; Wang & Parson, 1998; Michel & Parsons,. 

قابل  ةروش کالسیک تعیین اسیدهای آمین. (1999

 3مبتنی بر تکنیک ارزیابی رشد جوجه ،ییمنابع غذا ةاستفاد

ولی به  اند، اطالعات حاصل از این روش بسیار باارزشاست. 

تنها یک اسیدآمینه  ةهرحال در یک آزمایش، قابلیت استفاد

این روش برای تولید حجم زیاد  ؛ بنابراینالعه استقابل مط

مختلف مورد  ةغذاها و اسیدهای آمین برایکه  یاطالعات

(. Applegate et al., 2004یست )نیاز است، مناسب ن

جایگزین برای تخمین  یها قابلیت هضم، روش های آزمایش

اسیدهای آمینه هستند و با روش ارزیابی  ةقابلیت استفاد

ها تنها  ز این نظر تفاوت دارند که این روشرشد جوجه ا

ند. هستگیری هضم و جذب اسیدهای آمینه  قادر به اندازه

تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه در طیور به روش 

بالغ(  های های گوشتی و خروس آوری فضوالت )جوجه جمع

ست که در ا اول آن ؛ مشکلرو است هاصلی روب مشکلبا دو 

سیدهای آمینه با منشاء ادراری و طیور فضوالت حاوی ا

نشان داده  Yamazaki (1983)مدفوعی است. به هر حال 

ادراری در کل اسیدهای  ةکه سهم اسیدهای آمین است

ارقام  ةموجود در فضوالت اندک بوده و در محاسب ةآمین

ی رادرا ةقابلیت هضم تأثیری ندارد. همچنین اسیدهای آمین

این اشکال  بنابراین ت ومستقل از ماهیت غذای مصرفی اس

رات یثتأتواند اهمیت زیادی داشته باشد. اشکال دوم به  نمی

انتهای دستگاه گوارش بر  یها سمیکروارگانیاحتمالی م

. برخی استفضوالت مربوط  ةپروفیل اسیدهای آمین

طیور عاری از میکروارگانیسم، نشان داده  ربارةمطالعات د

رات یثتأدستگاه گوارش های انتهای  است که میکروارگانیسم

 داری بر قابلیت هضم پروتئین و اسیدهای آمینه دارند امعن

(Soares et al., 1971) ها  و بر عکس، نتایج سایر پژوهش

ی و قابل اغماض یرات جزیثتأست که این ا حاکی از آن

رات یثتأبرای حذف  .(Salter et al., 1974)است 

، تعیین قابلیت انتهای دستگاه گوارش یها سمیکروارگانیم

                                                                                  
1. Chick Growth Assay 

های  )کشتن جوجه هضم اسیدهای آمینه در سطح ایلئوم

محتویات ایلئوم و استفاده از  ةآوری و تجزی گوشتی، جمع

نیز  کوچک( و ةهای بالغ دارای کانوال در انتهای رود خروس

 کور پیشنهاد شده است. ةهای فاقد رود استفاده از خروس

تواند  ه، گرچه میتعیین قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمین

نویسی  های ارزشمندی را برای استفاده در جیره داده

های گوشتی ارائه کند، ولی استفاده از آن در  جوجه

کشورهای در حال توسعه به دلیل هزینة زیاد با مشکالت 

 Parsons (1986)و  Parsons (1985b)رو است.  اساسی روبه

 ةل پسمانددو پژوهش جداگانه با دو منبع پروتئین شام در

و پودر گوشت و  2خشک تقطیر غالت حاوی پساب

های  ای لزوم استفاده از خروس پایه یها جنبه ،استخوان

کور در تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه به  ةفاقد رود

و بیان  را مشخص کرد Sibbald (1979) 1دقیق ةروش تغذی

شده، مدل حیوانی  یبردار سکومهای بالغ  داشت که خروس

. برای تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه است خوبی

پودر گوشت و  ةترکیب و قابلیت هضم اسیدهای آمین

در قالب یک  طور جامع وه استخوان تولید داخل تاکنون ب

ه است. هدف از این پژوهش نشدبرداری بررسی  نمونه ةبرنام

اسیدهای آمینه و قابلیت هضم حقیقی  تراکمتعیین 

نه پودر گوشت و استخوان با شش نمو ةاسیدهای آمین

 کور بود. ةهای بالغ لگهورن فاقد رود استفاده از خروس

 

 ها مواد و روش
 حیوانات آزمایشی

های  برای تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه از خروس

 یها ها در قفس بالغ لگهورن سفید استفاده شد. خروس

 ةدرج 33-22 ةانفرادی نگهداری شدند. دما در دامن

 34ساعت تاریکی و  3نوری  ةدوراز و بود  گراد یسانت

ها  ، خروسها ساعت روشنایی استفاده شد. در بین آزمایش

کیلوکالری انرژی قابل  2322تجاری حاوی  ةیک جیر با

 هیدرصد پروتئین خام تغذ 34وساز در کیلوگرم و  سوخت

کور  یها روز روده 4قطعه خروس انتخاب و طی  52شدند. 

برداشته شد. با توجه  Parsons (1985b) ها مطابق روش آن

از  ،ها اندکی بیشتر بود ها و وزن آن به اینکه سن خروس

لیتر کتامین برای اعمال بیهوشی استفاده شد. در   میلی 4/2

                                                                                  
2. Distillers’ dried grain with solubles 

3. Percision-fed cecectomized rooster assay 
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ها سالمتی خود را  ماه پس از جراحی که خروس 2حدود 

ها  از آن ،و دارای مصرف غذای طبیعی بودند کردند کسب

ها در شروع  د. میانگین وزن خروسشاده در آزمایش استف

 گرم بود. 3321±24/13آزمایش 

 

 های پودر گوشت و استخوان نمونه

مرکب پودر گوشت و استخوان تازه که از  ةشش نمون

وری ضایعات کشتارگاهی گاو، گوسفند، بز و شتر افر

شیمیایی و  ةحاصل شده بود، تهیه و تا انجام تجزی

 گراد در سانتی ةدرج -22 ارزیابی بیولوژیکی در دمای

 سردخانه نگهداری شد.

 

 تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه روش

محتویات  ةساعت جهت تخلی 25ها به مدت  خروس

گرم از هر  24داشته شدند.  گرسنه نگه ،دستگاه گوارش

نمونه پودر گوشت و استخوان با استفاده از شش یک از 

طعه خروس ق چهاربه  Sibbald (1989)روش پیشنهادی 

 برایها نیز  تایی از خروسچهارشد و یک گروه  خورانده

 در. ندآندوژنوس انتخاب شد ةتعیین دفع اسیدهای آمین

ساعت پس از شروع آزمایش فضوالت روزانه  53

و  دار ریخته شد آوری و در ظروف پالستیکی درب جمع

 -33شیمیایی در فریزر و در دمای  یها هیتا انجام تجز

آوری  گراد نگهداری گردید. هنگام جمع سانتیدرجة 

 .شد وقوع استفراغ بررسی در رابطه با ها ینیفضوالت، س

 

 شیمیایی ةتجزی

و پروتیئن  AOAC (1990)خشک مطابق روش  ةماد

در  2122مدل  Fossخام به روش کلدال توسط دستگاه 

 د.شهای پودر گوشت و استخوان و فضوالت تعیین  نمونه

به روش کروماتوگرافی تبادل  اسیدهای آمینه تعیین

اسید آمینه و پس از  ةکنند یونی توسط دستگاه تعیین

در اسید کلریدریک  خألها تحت شرایط  هیدرولیز نمونه

گراد در آزمایشگاه  سانتی ةدرج 332نرمال با دمای  4

. گرفت دام دانشگاه مانیتوبای کانادا انجام ةتغذی

پس از  و گانهجدا ،متیونین و سیستئین ةاسیدهای آمین

ها با اسید پرفرمیک فنلی تجزیه  اکسیداسیون نمونه

گالیسین در  ةمربوط به اسید آمین یها شدند. داده

دلیل اینکه به هنگام ه محاسبات قابلیت هضم، ب

هیدرولیز اسیدی فضوالت اسید اوریک تجزیه و تولید 

 (.Soares et al., 1971) نشد، استفاده کند یگالیسین م

 

 آماری ةو تجزیمحاسبات 

 ازقابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه  ةمحاسببرای 

 :(Parsons, 1985a) استفاده شد 3فرمول 

(3)      1
TAAD= ((AAc-AAe+AAee) /AAc)×100 

TAAD ( درصدقابلیت هضم حقیقی اسید آمینه ،)

AAc مصرفی )گرم(، ةاسید آمینAAe ةاسید آمین 

 ةید آمیناس AAee و شده از فضوالت )گرم( خارج

. است های گرسنه )گرم( آندوژنوس در فضوالت خروس

از ضرایب قابلیت هضم حقیقی  حاصل یها داده

 SASافزار  نرم GLM ةبا استفاده از روی اسیدهای آمینه

تجزیه و تحلیل  تصادفی کامالًدر قالب طرح (، 3 ة)نسخ

با آزمون دانکن انجام  ها نیانگیم ةند. مقایسشد آماری

 آوردن پارامترهای آماری توصیفی دست هب ی. براگرفت

 استفاده شد. Univariate ةنیز از روی
 

 نتایج و بحث

 غیرضروری، ضروری، ةتراکم اسیدهای آمین 3 در جدول

مجموع اسیدهای آمینه و  گوگرددار، ةاسیدهای آمین

های پودر گوشت و  در هریک از نمونه یا نهیازت اسید آم

راف استاندارد و درصد استخوان و نیز میانگین، انح

در بین اسیدهای  ها ارائه شده است. ضریب تغییرات آن

لوسین و متیونین به ترتیب  ةضروری، اسید آمین ةآمین

( درصد 14/2( و کمترین )درصد 23/2بیشترین )

 ةمیانگین را نشان دادند. ضریب تغییرات اسیدهای آمین

تا  52/5 نیگوگرددار ب ةضروری و مجموع اسیدهای آمین

درصد بود که به ترتیب متعلق به اسیدهای  31/31

بازی آرژنین و هیستیدین بود. به طور کلی ضریب  ةآمین

ضروری در پودرگوشت و  ةتغییرات اسیدهای آمین

(. Kim et al., 2011) بود استخوان مورد مطالعه، کمتر

پودر  ةنیز کمترین تراکم اسیدهای آمینه را در دو نمون

درصد( و  52/2و  4/2)رای متیونین ب گوشت و استخوان

به ترتیب )لوسین و آرژنین  ةبیشترین را برای اسید آمین

درصد( گزارش کردند که هماهنگ با  4/2و  31/2

                                                                                  
1. True Amino Acid Digestibility 
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یک از اسیدهای  بررسی سطوح هر .استی حاضر ها داده

حاضر  ةاستخوان مطالع ضروری در پودر گوشت و ةآمین

ارش شده در زآن با سطوح اسیدهای آمینه گ ةو مقایس

 همةکه سطوح  دهد ینشان م NRC (1994)ی ها جدول

ضروری در پودر گوشت و استخوان  ةاسیدهای آمین

)جدول  کمتر استای  طور قابل مالحظه  تولید داخل، به

ضروری در پودر  ةمیانگین مجموع اسیدهای آمین .(3

که از است درصد  34/33ابر رگوشت و استخوان ب

 NRCی ها ضروری در جدول ةمجموع اسیدهای آمین

باشد. میانگین  درصد کمتر می 2/14درحدود  (1994)

غیرضروری پودر گوشت و  ةمقادیر اسیدهای آمین

درصد متغیر بود. میانگین  31/1تا  5/2استخوان بین 

سیستئین وگالیسین به ترتیب کمترین  ةاسیدهای آمین

و بیشترین مقدار را در پودر گوشت و استخوان نشان 

پودر گوشت و  هدر دو نمونسیستئین  ةد. اسید آمیندادن

بین اسیدهای  کمترین مقدار را در ،شده مطالعهاستخوان 

 Kim etغیرضروری به خود اختصاص داده بود ) ةآمین

al., 2011 .)سطوح هر  ضروری، ةهمانند اسیدهای آمین

غیرضروری در مقایسه با ارقام  ةنییک از اسیدهای آم

ای  طور قابل مالحظهه ب NRC (1994) مشابه در گزارش

سیستئین و تیروزین که  ة. دو اسید آمیناستتر  پایین

 ةتوانند موجب کاهش نیاز به مصرف اسیدهای آمین می

ی یهای غذا ضروری متیونین و فنیل آالنین در جیره

درصد از مقادیر مشابه  4/23و  52ند، در حدود شوطیور

تواند فقر  می که استکمتر  NRC (1994)ی ها در جدول

متیونین و فنیل آالنین را در پودر  ةبیشتر اسیدهای آمین

 33/23دنبال داشته باشد. از ه گوشت و استخوان ب

موجود در پودر گوشت و  ةدرصد کل اسیدهای آمین

 ةدرصد آن متعلق به اسیدهای آمین 4/52استخوان تنها 

 استخوان که پودر گوشت و دهد یضروری بوده و نشان م

غیرضروری در مقایسه با  ةاسیدهای آمین حاظبه ل

. میانگین ازت اسید استتر  ضروری غنی ةاسیدهای آمین

پودر گوشت و استخوان برابر  ةنمون شش ای در  آمینه

درصد میانگین کل  5/43درصد بود که در حدود  14/5

. عدم تطابق مقادیر داد یرا تشکیل م ازت موجود در آن

 علتتواند به دو  می احتماالًزت ای وکل ا ازت اسید آمینه

در  زیادی از آنهیدروکسی پرولین که مقادیر  اوالً :باشد

گیری  اندازه ،شود های کالژن در استخوان یافت می بافت

 3/5، معادل 1نیتروژن آمونیاکی مقادیر نشده است و ثانیاً

استخوان یافت  از کل نیتروژن، در پودر گوشت و درصد

(. Just et al., 1982; Karakas et al., 2001) شد

ای و پروتئین خام  آمینهد بین کل ازت اسی همچنین

 ،ولی برعکس ،ای مشاهده کردند تفاوت قابل مالحظه

Ravindran et al. (1999) دو  ی بین آنیه تفاوت جزب

اسید  3تراکم  Parsons et al. (1997)دست یافتند. 

ضروری آرژنین، سیستئین، هیستیدین،  ةآمین

ولوسین، لوسین، لیزین، متیونین، فنیل آالنین، ایز

نمونه از پودر گوشت و  35ترئونین و والین را در 

گیری  تولیدشده در آمریکا و کانادا اندازه یها استخوان

سیستئین، سطح هریک از  ةاسید آمین جز به. اند دهکر

ضروری و غیرضروری در پودر گوشت و  ةاسیدهای آمین

ای از میانگین سطح هر  مالحظهطور قابل ه استخوان ب

 نمونه پودر گوشت و 33یک از اسیدهای آمینه در 

وری پودر گوشت و ادر کارخانجات فر شدهاستخوان تولید

 .Ravindran et alتوسط  استخوان کشور نیوزلندکه

. میانگین ازت است تر پایین گزارش شده است، (1999)

ین گزارش گوگرددار در ا ةای و اسیدهای آمین اسیدآمینه

درصد بود که از ارقام مشابه  2/3و  3/3به ترتیب معادل 

مطالعه به ترتیب در  مورددر پودر گوشت و استخوان 

درصد بیشتر بود. به هر حال ضریب  1/13و  3/54حدود 

تغییرات هریک از اسیدهای آمینه در پودر گوشت و 

استخوان مورد مطالعه در مقایسه با ضریب تغییرات 

 Ravindran et al. (1999)مینه در گزارش اسیدهای آ

 ةبود. به همین ترتیب تراکم اسیدهای آمینکمتر 

ضروری و غیرضروری پودر گوشت و استخوان در این 

 (Johnson et al., 1986)شده  پژوهش از مقادیر گزارش

اصلی  علت رسد ینظر مه تر بود. ب کم چشمگیریطور به 

ری در پودر ضروری و غیرضرو ةفقر اسیدهای آمین

گوشت و استخوان مورد بررسی در مقایسه با 

از فقر سطح  ،ها اشاره شد که در باال به آن هایی گزارش

. سطح پروتئین در پودر کند یپروتئین آن تبعیت م

قابل  طور نسبتاً  گوشت و استخوان تحت مطالعه به

 .(3درصد، جدول  13برابر ) است کمای   مالحظه

 

 

                                                                                  
1. NH3-N 
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 های پودر گوشت و استخوان  ای و اسیدهای آمینة گوگرددار در نمونه تراکم اسیدهای آمینه، ازت اسید آمینه . درصد3جدول 

 )ارقام برحسب وزن تر(
SD میانگین 4 4 5 1 2 3 نوااستخو  پودرگوشت

3 
CV

2 
NRC

1 

 5/31 32/3 24/3 3/31 32 3/34 35 2/35 5/31 1/35 خشک ةماد

 4/43 32/5 35/3 3/13 4/13 3/14 2/13 52 2/13 3/13 پروتئین خام

           ضروری آمینة  اسیدهای

 23/1 52/5 23/2 33/3 35/3 32/3 33/3 33/3 32/3 34/3 آرژنین

 43/2 24/3 34/2 43/3 42/3 44/3 45/3 31/3 42/3 33/3 لیزین

 34/2 31/31 32/2 32/2 43/2 42/2 45/2 35/2 44/2 33/2 هیستیدین

 45/3 44/3 23/2 32/2 34/2 33/2 33/2 21/3 34/2 32/2 ایزولوسین

 23/1 53/33 24/2 23/2 53/2 12/2 32/3 42/2 25/2 13/2 لوسین

 14/2 34/32 33/2 44/3 44/3 52/3 14/3 32/3 42/3 44/3 والین

 43/2 31/32 25/2 14/2 13/2 12/2 11/2 52/2 11/2 14/2 متیونین

 33/3 34/32 35/2 12/3 13/3 52/3 23/3 51/3 33/3 12/3 فنیل آالنین

 35/3 33/32 31/2 33/3 22/3 25/3 23/3 13/3 31/3 23/3 تروئونین

        ضروریة مجموع اسیدهای آمین

 23/32 23/33 55/31 45/32 51/33 33/32 34/33 23/3 53/3 23/33 

        گوگرددار ةآمین اسیدهای

 31/3 33/4 24/2 35/2 33/2 44/2 34/2 32/2 34/2 33/2 متیونین+سیستئین

         ضروریریغ ةآمین اسیدهای

 - 23/3 33/2 44/3 43/3 54/3 42/3 34/3 54/3 42/3 آالنین

 2/2 11/3 32/2 14/3 51/3 22/3 13/3 42/3 13/3 52/3 سرین

 44/4 54/5 33/2 31/1 33/5 33/1 33/1 33/5 31/1 35/1 گالیسین

 - 13/34 13/2 54/2 22/1 24/2 23/2 54/2 22/2 15/2 پرولین

 - 33/3 21/2 34/2 34/2 43/2 34/2 21/1 32/2 25/1 اسید آسپارتیک

 - 53/4 24/2 33/1 33/1 53/1 34/1 22/5 33/1 34/1 آسیدگلوتامیک

 2/3 23/33 33/2 33/2 22/3 24/3 43/2 33/2 32/2 33/2 تایروزین

 43/2 15/4 21/2 52/2 52/2 14/2 52/2 53/2 52/2 52/2 سیستئین

 - 33/4 22/2 33/23 43/12 42/23 34/23 34/12 32/23 35/23 اسیدهای آمینه مجموع

 - 43/4 23/2 33/5 14/5 31/1 33/1 43/5 33/1 24/5 ای ازت اسید آمینه
3 .Standard Deviation  /2 .Coefficient Variance  /1 .National Research Council 

 

یقی هر یک از اسیدهای ضرایب قابلیت هضم حق

ضروری،  ةمتیونین و پرولین، اسیدهای آمین جزآمینه به 

 ةغیرضروری، کل اسیدهای آمینه و نیز اسیدهای آمین

های پودر  داری در بین نمونه اگوگرددار تفاوت معن

ارقام قابلیت هضم حقیقی استخوان نشان نداد.  و گوشت

مونه آمده برای شش ن دست هضروری ب ةاسیدهای آمین

ضرایب  ةحاضر از دامن ةمطالع پودر گوشت و استخوان

درصد  5/33درصد برای الیزین تا  2/42) حقیقیقابلیت 

که  پودر گوشت و استخوان ةدر دو نمون (برای متیونین

ر یشتگزارش شده است، ب Kim et al. (2011) توسط

 ةضریب قابلیت هضم اسید آمین ةمیانگین و دامنبود. 

درصد بود که در  3/42تا  5/43و  3/43سیستئین برابر 

ضریب قابلیت  نمقایسه با سایر اسیدهای آمینه کمتری

ضریب قابلیت  Parsons (1985b). هضم را نشان داد

 43و  43این اسید آمینه را به ترتیب برابر هضم حقیقی 

ضریب قابلیت  Kim et al. (2011) طور نیهمو  درصد

 دردرصد  2/53و  3/12هضم حقیقی سیستئین را برابر 

. اند ارش کردهزپودر گوشت و استخوان گ ةدو نمون

Johnson et al. (1998)  در پودر گوشت و استخوان با

درصد کمترین ضریب قابلیت  24و  25 سطح خاکستر

 45دست آوردند )ه سیستئین ب ةهضم را برای اسید آمین

این اسید آمینه که نشان داده شده است  .درصد( 3/43و 
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وری و تولید پودر گوشت و استخوان دچار ان فردر حی

سولفیدی  دی یوندهایو با تشکیل پ شود میآسیب 

دستگاه گوارش افزایش و قابلیت  سرعت عبور آن از

توان استنباط  از نتایج می .کند یهضم آن کاهش پیدا م

 ةین اسید آمینیبا توجه به ضریب قابلیت هضم پا که کرد

ابلیت هضم حقیقی سیستئین که به کاهش ضریب ق

سایر اسیدهای  در مقایسه باگوگرددار  ةاسیدهای آمین

)جدول  دشو یم منجرآمینه در پودر گوشت و استخوان 

طیور به این اسید آمینه، تنظیم دقیق  زیاد( و نیاز 2

ی یهای غذا گوگرددار در جیره ةسطح اسیدهای آمین

طور کلی  حاوی پودر گوشت و استخوان ضروری است. به

سیستئین ضرایب قابلیت هضم  ةاسید آمین جز به

اسیدهای آمینه در پودر گوشت و استخوان مورد مطالعه، 

درصد )در  5/33)در آالنین( تا  5/33باال بود و بین 

اکنون چندین گزارش علمی از  آرژنین( قرار داشت. هم

پودر گوشت و استخوان  ةقابلیت هضم اسیدهای آمین

 ;Kim et al., 2011; Karakas et al., 2001وجود دارد )

Parsons, 1985a; Shirly & Parsons, 2001;. 

Ravindran et al., 1999)یها داده ةمقایس . با این حال 

زیرا از  دشوار است،ها  آمده با این گزارش دست هب

اصطالحات و حیوانات متفاوت، پرندگان بالغ یا جوان و 

 حتی موش بدین منظور استفاده شده است.

 
های بالغ لگهورن فاقد رودة  های پودر گوشت و استخوان در خروس . مقادیر درصد قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة نمونه2دول ج

 کور )بر حسب وزن تر(

 اسیدهای آمینه
خطای  و استخوان پودر گوشت

 4 4 5 1 2 3 استاندارد

        ضروری ةاسیدهای آمین

4/32 آرژنین a 3/33 a 4/33 a 1/32 a 3/34  a 2/32 a 33/2  

4/34 لیزین a 2/33  a 3/33  a 4/34 a 4/35  a 2/34 a 23/3  

2/34 هیستیدین a 5/33 a 3/32 a 2/34 a 4/32 a 3/35 a 33/3  

2/33 ایزولوسین a 3/31 a 3/34 a 3/32 a 2/33  a 3/34 a 53/3  

4/33 لوسین a 2/34 a 1/33 a 5/33 a 2/33 a 3/32 a 32/2  

3/31 والین a 3/33 a 4/34  a 2/32  a 3/31 a 1/35 a 23/3  

3/43 متیونین  b 1/32 ab 5/32 a 4/34 a 4/33 ab 2/34  a 33/3  

1/32 فنیل آالنین a 2/34  a 4/33  a 1/33 a 3/33 a 3/33 a 31/2  

2/33 ترئونین a 3/33 a 5/33 a 2/33 a 2/31 a 3/32 a 23/3  

3/34 ضروری ةمجموع اسیدهای آمین a 3/35 a 5/33 a 4/34 a 2/34 a 3/33 a 32/2  

        غیرضروری ةیناسیدهای آم

4/34 سیستئین a 2/43 a 3/31  a 4/34 a 1/33 a 4/44 a 33/2  

5/33 تیروزین a 3/34 a 3/33  a 5/33 a 2/32 a 4/32 a 33/2  

1/33 آالنین a 3/31 a 3/31 a 4/33  a 3/33 a 1/31 a 53/3  

2/34 سرین a 3/33  a 2/34 a 2/33  a 5/32 a 4/34 a 55/3  

2/34 پرولین ab 3/32 ab 5/34 ab 3/35 ab 2/33  b 3/32 a 14/3  

2/31 آسپارتیک a 4/33 a 3/32 a 4/31  a 3/33 a 3/31  a 14/3  

3/34 گلوتامیک a 2/31 a 2/33 a 2/34  a 3/33 a 4/34 a 31/3  

3/35 غیرضروری ةمجموع اسیدهای آمین a 3/32  a 3/34  a 4/35 a 4/32 a 4/34  a 23/3  

5/34 کل اسیدهای آمینه a 5/32 a 2/34  a 4/34 a 2/31 a 2/33 a 24/3  

3/31 گوگرددار ةمجموع اسیدهای آمین  a 2/35  a 4/33 a 2/33  a 3/33 a 4/34 a 43/3  

 

 ةمیانگین ضرایب قابلیت هضم سه اسید آمین

ضروری لیزین، متیونین و ترئونین در پودر گوشت و 

 2/34و  5/32، 4/34استخوان تحت مطالعه به ترتیب 

نشان  1درصد بود که هماهنگی خوبی با نتایج جدول 

این هماهنگی با میانگین ضرایب قابلیت  نیداد. همچن

ضروری، غیرضروری و کل  ةهضم کل اسیدهای آمین
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اسیدهای آمینه که به ترتیب در این پژوهش معادل 

حاصل  ،دست آمده بوده درصد ب 3/35و  1/31، 4/34

پودر گوشت و  ةقابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمین شد.

وتئینی حیوانی شامل استخوان در مقایسه با منابع پر

گذار وازده )میانگین سه نمونه( و پودر  پودر مرغان تخم

ضایعات طیور )میانگین دو نمونه( که به ترتیب معادل 

 Johnson et) درصد گزارش شده است 3/32و  5/31

al., 1998) 4/33  درصد بیشتر بود 2/35و. 

 
 های بالغ لگهورن  در گوشت و استخوان در خروس. درصد ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پو1جدول 

 فاقد رودة کور با استفاده از روش تغذیة دقیق سیبالد )بر حسب وزن تر(

 مطالعة حاضر اسید آمینه
 منابع مورد استفاده*

3 2 1 5 

 3/32 3/34 2/34 1/34 3/33 لیزین

 3/34 2/35 4/33 - 4/32 متیونین

 3/32 3/35 3/32 2/35 3/35 تره ئونین

 - 5/34 5/31 -  مجموع اسیدهای آمینة غیرضروری

 - 1/33 5/33 - 4/31 کل اسیدهای آمینه

*3.(1998) Bellaver et al.، 2. Parson & Shirly (2001)  درصد خاکستر خام( 24)پودر گوشت و استخوان با. 

1. Johnson et al. (1998) )5، )پودر گوشت و استخوان با دمای کم. Parsons et al. (1997). 

 

 گیری کلی نتیجه

پودر گوشت و استخوان شود که  ز نتایج چنین استنباط میا

شده دارای تراکم کمی از پروتئین خام، مجموع  مطالعه

اسیدهای آمینة ضروری، اسیدهای آمینة گوگرددار و 

 حقیقی ضرایب قابلیت هضم مجموع اسیدهای آمینه است.

پودر گوشت و  ری درضروری و غیرضرو ةاسیدهای آمین

 در ی برخوردار بوده ویاستخوان مورد بررسی از سطح باال

 

 سطح چربی خام آن کاهش ،وریاکه به هنگام فر صورتی

محتویات دستگاه گوارش یا از  بهشدن آن  و از آلوده یابد

های پیوندی که  بافت زیاددارای مقادیر  ةافزودن مواد اولی

شوند، جلوگیری  ظاهر میصورت فیبر  ی بهیشیمیا ةدر تجزی

ای تولید خواهد شد که سطح پروتئین خام  وردهافر ،گردد

قابل هضم بیشتری در  ةو در نتیجه اسید آمین داردی یباال

 .خواهد کرد واحد وزن تولید
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