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 عملکرد پروار،بر  شده برشتهو  شده اکسترود دانه سویاي خام،کنجاله سویا با جایگزینی اثر  

  افشاري نر هايبره در ايو رفتار تغذیه ظاهريهضم قابلیت ، ايشکمبهتخمیر  هاي فراسنجه
  

  5حمید محمدزاده و 4خانی، علی حسین3، حمید امانلو2زاده اکبر تقی*، 1علیاري داود

  دانشگاه تبریز ، دانشکده کشاورزي،علوم دامیاستادیار گروه 5دانشیار و 4استاد، 2دانشجوي دکتري، 1
   دانشگاه زنجان ، دانشکده کشاورزي،استاد گروه علوم دامی3

30/9/1397 ش:؛ تاریخ پذیر 12/08/1397تاریخ دریافت:  

  2چکیده
شوند. براي از بین انرژي و پروتئین در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده می زمان هم نیتأم منظور بهروغنی  يها دانه سابقه و هدف:

ترین روش شوند و استفاده از حرارت، رایجهاي روغنی فرآوري و افزایش پروتئین عبوري، بایستی دانه يا هیضد تغذبردن مواد 
، اکسترود شده و دانه سویاي خامبا کنجاله سویا  جایگزینی تأثیربررسی از اجراي این پژوهش  هدف. آوري دانه سویاستفر

  هاي نر افشاري بود.در برهاي قابلیت هضم ظاهري و رفتار تغذیه اي،هاي شکمبهبر عملکرد پروار، فراسنجه شده  برشته
  

 7تصادفی با  کامالً قالب طرح در کیلوگرم  30±2ماهه با وزن اولیه  4الی  3افشاري  بره نر نژاد رأس ودو چهل ها:مواد و روش
هاي جیرهشد.  استفادهگیري روز دوره نمونه 60و  یعادت دهدوره روز  14روز شامل  74 به مدت، تکرار 6و هر تیمار با  تیمار

به ترتیب شامل: آزمایشی یمارهاي تشدند.  تنظیم 70به  30غذایی با مقادیر انرژي و پروتئین یکسان و نسبت علوفه به کنسانتره 
، در جیره پایه خامسویاي دانه درصد از کنجاله سویا با  5/7: جایگزینی 2درصد کنجاله سویا، تیمار  15: جیره پایه حاوي 1تیمار 
سویاي دانه رصد از کنجاله سویا با د 5/7: جایگزینی 4تیمار  خام،سویاي دانه کنجاله سویا با از  درصد 15  : جایگزینی3تیمار 

درصد از  5/7: جایگزینی 6تیمار  ،اکسترود شدهسویاي دانه کنجاله سویا با    از درصد 15 : جایگزینی 5، تیماراکسترود شده
خوراك بود.  شده برشتهسویاي دانه کنجاله سویا با    از درصد 15 : جایگزینی 7 ماریت، شده برشتهسویاي دانه کنجاله سویا با 

  گیري شد.بار تا سن کشتار اندازهها هر هفته یکروزانه و وزن بره صورت بهمصرفی 
  

با  7 تیمار که يطور به، )>01/0P( هاي آزمایشی قرار گرفتجیره تأثیرتحت ماده خشک مصرفی بر اساس نتایج پژوهش،  ها:یافته
وزن روزانه  شیبرافزاداري معنی تأثیرهاي غذایی ان داد. جیرهکیلوگرم در روز بیشترین ماده خشک مصرفی را نش 799/1میانگین 
 وزن روزانه باعث افزایش شده برشتهدرصد دانه سویاي  15و  شده ي اکستروددانه سویادرصد  5/7استفاده از  ).>05/0Pداشتند (
اکسترود شده و دانه سویاي ز استفاده ا ).>05/0P( گردید سویاي خامدرصد  15کنجاله سویا و درصد  15 جیره حاوي نسبت به

هاي جیره تأثیر .)>01/0P( را کاهش دادضریب تبدیل غذایی دانه سویاي خام کنجاله سویا و در تمام سطوح نسبت به  شده برشته
پروتئین خام و ، خشک ) اما بر قابلیت هضم ماده>05/0Pدار بود (آزمایشی بر قابلیت هضم دیواره سلولی بدون همی سلولز معنی
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تیمارهاي آزمایشی قرار  تأثیرها تحت اي برهغلظت مولی اسیدهاي چرب فرار شکمبه و رفتار تغذیه دار نبود.آلی معنی ماده
  نگرفت.

  
کاهش  ،افزایش وزن روزانهبهبود با  شده برشتهو شده  اکسترود دانه سویاياستفاده از نتایج این مطالعه نشان داد که  گیري:نتیجه

  د.یگرد هاي افشاريبرهعملکرد  افزایش موجبو افزایش قابلیت هضم مواد مغذي یی ضریب تبدیل غذا
  

  افشاري بره ، عملکرد پروار ، دانه سویا ، کنجاله سویا: کلیدي هاي واژه

 
  مقدمه

ــور        ــفندان کش ــداد گوس ــداد  98/4تع ــد تع درص
گوسفندان جهان بوده ولـی میـزان تولیـد گوشـت در 

 .)11( ن تولید جهانی آن اسـتدرصد میزا 2/4 کشور
کمبود گوشت قرمز یکی از مسائل مهم کشور است و 
چند سالی است که کشور ما نیز به جرگه واردکنندگان 

 بـازدهیافـزایش لذا  ،گوشت گوسفندي پیوسته است
یکی از عوامـل  ، اهمیت بسزایی دارد.در تولید گوشت
 ،اي دستیابی به عملکرد مناسب پروارمهم و اساسی بر

انـرژي و  ازلحـاظ تیـفیباکشناسایی اقـالم خـوراکی 
. دانه استها در جیره غذایی پروتئین و وارد نمودن آن

درصـد  38درصـد چربـی و  19 سویا حاوي بیش از
پروتئین خـام اسـت کـه بـه دلیـل دسترسـی راحـت، 

بهتـرین  ازجملـهخـوراکی آن، استفاده آسان و خـوش
بــه شــمار منــابع انــرژي و پــروتئین نشــخوارکنندگان 

ي هـاقیمت بـاالي کنجالـه لیدل به. )27و  17( رود می
در  3تجزیه رقابلیغکم بودن مقدار پروتئین  و پروتئینی
 هاي مختلفی بـراي افـزایش، از روشها در آنشکمبه 

شود. هدف از ها استفاده میپروتئین غیرقابل تجزیه آن
فــرآوري منــابع پروتئینــی در تغذیــه نشــخوارکنندگان 

حـال رشـد،  هـاي دردر گاوهاي شـیري و دام ویژه هب
پـذیري پـروتئین در شـکمبه و افـزایش کاهش تجزیه

تـرین یکی از رایـجباشد. قابلیت هضم آن در روده می
ــواد هــاي روش ــاهش م ــضــد تغذک ــزایش  يا هی و اف

 دباشمیآن فرآوري حرارتی  دانه سویا پروتئین عبوري

                                                             
3. Rumen Undegradable Protein (RUP) 

-پلایجاد و ها  تغییر ساختمان پروتئین حرارت با ).9(

بـین و  هـاي پپتیـديهاي عرضـی در داخـل زنجیـره
سـبب کـاهش ، هـاکربوهیدرات هاي پپتیدي بازنجیره

قابلیت حل شدن پروتئین، کـاهش قابلیـت دسترسـی 
تجزیه هاي میکروبی و کاهش نرخ پروتئین براي آنزیم

هـاي فـرآوري از روش ).31( شـودمـی آناي شکمبه
اکسـترود برشـته کـردن،  هتوان بدانه سویا می حرارتی

ــردن و  ــردن ک ــزه ک ــردمیکرونی ــد  .اشــاره ک در فرآین
دقیقـه در  20تا  15 به مدتاکسترود کردن، دانه سویا 

گـراد حـرارت داده درجـه سـانتی 160تـا  150دماي 
تـا  1). در برشته کردن دانه سویا به مدت 36شود ( می
گـراد درجـه سـانتی 150تـا  110دمـاي  دردقیقه  30

همکـاران ). فالـدت و 14( ردیگوستر قرار میداخل ر
) میزان پروتئین عبوري سویاي اکسترود شده و 1992(

کردنـد را بیشـتر از سـویاي خـام گـزارش  شده برشته
موجـب  شدهبرشته و اکسترود مصرف سویاي  ).10(

 شـده و از کشـیروغـنمربـوط بـه هاي حذف هزینه
شـود مـیجلـوگیري  روغن در جیـرهمستقیم  افزودن

به دلیل غلظت باالي اسیدهاي چرب غیراشـباع  .)32(
 )درصد از کـل اسـیدهاي چـرب 93( در روغن سویا

اي منفی بر تخمیـر شـکمبه تأثیرآن  ازحد شیبمصرف 
از طریق فـرآوري حرارتـی دانـه  که یدرحال ،گذاردمی

اسیدهاي چرب غیراشباع با تولید پراکسیدهایی  سویا،
دهاي آمینـه بانـد اسـیهـاي آزاد با گـروه تیدرنهاکه 
 ،)38( گیردقرار می تأثیرتحت  شانشوند رها شدن می

منفـی بـر تخمیـر  تـأثیردر این حالت عالوه بر عـدم 
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بـه روده  راشـباعیغورود اسیدهاي چـرب ، ايشکمبه
تأمین سطوح مناسب انـرژي و  باعثتواند کوچک می

بهبود هضم و  .شود  هاي در حال رشددامچربی براي 
باالي لسیتین و سایر  مقادیرها به دلیل  م چربیمتابولیس

 ژهیو بـه گوشـتشیر و کیفیت افزایش فسفولیپیدها و 
اسید لینولئیک  قدارترکیب اسیدهاي چرب و افزایش م

 باشـد می سـویادانـه  مصـرفمزایاي سایر کنژوگه از 
 5/7با مصرف صفر، ) 1392( و امانلو پور یعل .)16(

ــه ســویا 15و   يریشــ يگاوهــا هریــج در درصــد دان
دانه سویا ماده خشک  سطوح گزارش کردند با افزایش 

جویـدن را  زمان مدتمصرفی افزایش یافت، همچنین 
درصد دانه سویا بیشـتر از سـایر  5/7در تیمار حاوي 

ــ گــزارشتیمارهــا  ــا .)3( دنمودن  همکــاران و یلونیب
 دانهکنجاله سویا،  يحاو هايرهیج با مصرف) 2004(

ــو ــترود يایس ــده اکس ــده برشته و ش ــاوتی در  ش تف
 مشاهده نکردنـدگاوها  ايهاي تخمیر شکمبهفراسنجه

با افزایش دمـا دریافتند ) 1993همکاران (ردي و  .)8(
گـراد، میـزان پـروتئین عبـوري درجـه سـانتی 160تا 

ارجـاعی و  ).30(افـزایش یافـت  شـده برشتهسـویاي 
 در شده برشتهبا مصرف دانه سویاي  )1391همکاران (

پرواري، تفاوتی در ماده خشک مصـرفی،  يهاگوساله
 افرایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غـذایی مشـاهده

کنجاله سویا جایگزینی  تأثیردر ارتباط با . )7(نکردند 
بـر  شـده برشتهدانه سویاي خـام، اکسـترود شـده و با 

هـاي بسـیار محـدودي پـژوهش هـاعملکرد پروار بره
 در حاضر به این منظـور شآزمای بنابراین ،وجود دارد

  گردید. طراحی هاي افشاريبره
 

 هامواد و روش
ــق حاضــر ــه  واحــد گوســفندداريدر  تحقی مزرع

دانشــگاه دانشــکده کشــاورزي آموزشــی و پژوهشــی 
الی  3بره نر نژاد افشاري  رأس 42 ازبا استفاده زنجان 

کیلـوگرم در قالـب طـرح  30±2ماهه با وزن اولیـه  4

بـه تکـرار،  6تیمار و هر تیمار بـا  7 تصادفی با کامالً
 60و  یعـادت دهـروز دوره  14روز شامل  74 مدت

هــاي  . جیــره)15شـد (گیــري انجــام روز دوره نمونـه
غذایی با مقادیر انـرژي و پـروتئین یکسـان و نسـبت 

.  )1 جـدول(  تنظیم شدند 70به  30علوفه به کنسانتره 
جیره پایه  :1تیمارهاي آزمایشی به ترتیب شامل: تیمار 

: جـایگزینی 2درصد کنجاله سـویا، تیمـار  15حاوي 
در جیـره  خـامدرصد از کنجاله سویا با سـویاي  5/7

کنجاله سویا بـا  درصد از 15: جایگزینی 3، تیمار پایه
درصـد از  5/7: جـایگزینی 4تیمـار  خام،سویاي دانه 

: 5 مـاریت، اکسـترود شـدهسویاي دانه کنجاله سویا با 
سـویاي دانـه کنجاله سویا بـا از  درصد 15جایگزینی 

درصــد از  5/7: جــایگزینی 6تیمــار  اکســترود شــده،
: 7، تیمــارشــده برشتهســویاي دانــه کنجالــه ســویا بــا 

سـویاي دانـه کنجاله سویا بـا  از درصد 15جایگزینی 
طـور جداگانـه در ها بـهبره ).1جدول بود ( شده برشته

خــوراك مصــرفی  و هــاي انفــرادي نگهــداريبــاکس
بار تا سـن ها هر هفته یکوزن بره و روزانه صورت به

 کامالًخوراك مصرفی به شکل  گیري شد.کشتار اندازه
در  16:00و  8:00در روز در سـاعت  دو بار 4مخلوط

 شـده عرضهقرار گرفت. مقـدار خـوراك  هااختیار بره
درصـد خـوراك مصـرفی  10اي تنظیم شد تـا  گونه به

 4هـاي مـدفوع هـر د. نمونهبمان  روزانه در آخور باقی
شـش بـار در روز) از طریـق رکتـوم بـار (ساعت یک

آوري و پس از خشـک و آسـیاب کـردن، ماننـد جمع
هاي خـوراك بـراي تعیـین ترکیبـات شـیمیایی نمونه

ترکیبات شیمیایی مواد خـوراکی  .)5( نگهداري شدند
 (شامل ماده خشک، پروتئین خام و خاکستر) و مدفوع
). مقـادیر الیـاف 5اول تعیـین شـد (هاي متـدبا روش

مـدل (بـا دسـتگاه انکـوم  5شوینده خنثینامحلول در 
FA-200ــدازه ــري شــد) ان ــاف 38( گی ــین الی ). در تعی

                                                             
4. Total mixed ration(TMR) 
5. Neutral detergent fiber(NDF) 
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نامحلول در شوینده خنثـی از آلفـا آمـیالز مقـاوم بـه 
) و سـولفیت ECN 3.2.1.1 حرارت (سیگما آلـدریچ،

بـا  هـا جیـرهسدیم استفاده شد. قابلیت هضم ظاهري 

شـد گیـري شانگر خاکستر نامحلول در اسـید انـدازهن
)37.(

  
  بر اساس ماده خشک)(هاي آزمایشی دهنده و ترکیب مواد مغذي جیره : اجزاي تشکیل1جدول 

Table 1. Ingredient and nutrient composition of experimental diets (dry matter bases). 

 Feed ingredients  مواد خوراکی
  Experimental diets 1آزمایشیتیمارهاي 

1 2 3 4 5 6 7 
 Alfalfa hay  30  30 30 30 30 30 30  یونجه
 Barley grain  10  10 10 10 10 10 10  جو

 Corn grain 41  42.25 42 42.33 42.17 42.33 42.17  ذرت
  Soya bean meal  15  7.5  0  7.5  0  7.5  0  کنجاله سویا

  Crud full fat soybean  0  7.5  15  0  0  0  0  دانه کامل سویاي خام
دانه کامل سویاي 

  Extruded full fat soybean  0  0  0  7.5  15  0  0  اکسترود شده

دانه کامل سویاي 
  Rousted full fat soybean  0  0  0  0  0  7.5  15  شده برشته

 Rumi fat  1.5  0  0 0 0 0 0  پودر چربی
  Urea  0  0.25  0.5  0.17  0.33  0.17  0.33  اوره

 Mineral-vitamin  امینی و معدنیمکمل ویت
supplement  1  1  1  1  1  1  1  

 Limestone  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  کربنات کلسیم
 Sodium bicarbonate  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  کربنات سدیمبی

 Common salt  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  نمک
  Chemical composition  شیمیایی اتترکیب

ME ) يمگا کالرجیره 
  ME (Mcal/kg)  2.61  2.59  2.6  2.64  2.65  2.59  2.67  در کیلوگرم)

  CP %  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  پروتئین خام (درصد)
RDP   درصدي از)

  RDP % 63.3  65.5  68.1  53.7  56.8  58.5  51.7 پروتئین خام)

RUP   درصدي از)
  RUP %  36.7  34.5  31.9  46.3  43.2  41.5  48.3  پروتئین خام)

NDF (درصد)  NDF %  23.4  23.6  23.5 23.3 23.3 23.5  23.4  
  Fat %  4.2  4.1  5.3 4.1 5.4 4.1  5.4  (درصد)چربی 

  Ca % 8 8  8  8  7  8  7 کلسیم (گرم در روز)
  P % 4 4 4 3.13  3.18  3.11  3.17 فسفر (گرم در روز)

درصد از دانه سویاي خام، دانه  15و  5/7درصد کنجاله سویا و تیمارهاي دو تا هفت به ترتیب جایگزینی  15عالوه : جیره پایه به1تیمارها شامل: تیمار  1
 شده با کنجاله سویا در جیره پایه. سویاي اکسترود شده و برشته

Treatments included: Treatment 1 contains 15% soybean meal and other treatments include 7.5 and 15% replacement 
of crud, extracted and roasted full fat soybean with soybean meal. 

  
ــامل        ــوردن ش ــوراك خ ــاي خ ــدترفتاره  زمان م

خوردن، نشخوار کردن، استراحت کـردن، ایسـتادن و 
، بـاردقیقه یـک 5ساعت هر  24نوشیدن آب در مدت 

شد ثبت  چشمیاز طریق مشاهده آزمایش  55در روز 
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ق شد کـه بـره بـدون تالهایی اایستادن به زمان ).39(
نشخوار کردن بـه حالـت سـرپا قـرار داشـت. مـدت 

کـل زمـان خوابیـدن بـدون  صـورت بهخوابیـدن هـم 
نشخوار در نظر گرفته شد. مجمـوع زمـان خـوردن و 

در  فعالیت جویدن منظور شـد. عنوان به نشخوار کردن
 4 گیـري از مـایع شـکمبهنمونـه هفته آخر آزمـایش،

دهی با لوله مري متصل به پمپ ساعت بعد از خوراك
صـاف  هیـدوالوسیله پارچه متقال و بهشد  انجام خأل
ــا  pH ســپس، شــد ، 827مــدل (متــروم متــر  pHآن ب

جهـت تعیـین نیتـروژن  .گردیـدگیري اندازه سوئیس)
بـا حجـم لیتري از مایع شکمبه میلی 5  نمونهآمونیاکی 

و ذخیـره  مال ترکیبنر 2/0 کیدریدکلریاس با مساوي
 25بـا افـزودن متافسـفریک اسـید  دیگرينمونه  شد.

تعیـین  جهـت) 5بـه  1درصد به مایع شکمبه (نسبت 
بـراي تعیـین  .گردیـدذخیـره  6فـراراسیدهاي چـرب 

بـه هـا نمونـه ییگشا خیپس از  اسیدهاي چرب فرار 
 4دور در دقیقـه و دمـاي  10000دقیقـه بـا  15 مدت
ریفیوژ شدند. اسـیدهاي چـرب گراد سانتسانتی هدرج

، 3400گاز کروماتوگرافی مدل (وریـن  فرار با دستگاه
، 140تعیـین شـد. دمـاي سـتون  امریکا) متحده االتیا

گـراد بـود. سانتی درجه 220و دتکتور  200اینجکتور 
در  تریل یلیم 40نیتروژن با سرعت  نظر موردگاز حامل 
 دقیقه بود.

  
 آماري لیوتحل هیتجز

 کـامالًدر قالـب طـرح   آزمایشهاي حاصل از داده     
براي  MIXED  و رویه SASافزار آماري  تصادفی با نرم

 2هایی که تکرار در زمان نداشتند) و مدل (داده 1مدل 
هـا بـا هاي تکرار شده در زمان) تجزیه و میانگین(داده

   ).31( آزمون توکی مقایسه شدند
)1(             Yij = µ + Ti + δij + eij  

                                                             
6. Volatile fatty acid(VFA) 

  ،میـانگین کـل µ وابسـته،  ریـمتغ Yijk   در این رابطه:
Ti =  تیماراثر i،  δij = اثـر تصـادفی بـره J ،eij =  اثـر

  اشتباه آزمایشی است.
)2(        Yijk = µ + Ti + δij + tk+(T*t)ik + eijk  

 ،میـانگین کـل µ وابسـته،  ریـمتغ Yijk   در این رابطه:
Ti= تیماراثر i، tk =  زماناثر k، (T*t)jk =  متقابـل اثـر

اثـر  = eijو  Jبـرهاثر تصـادفی = k ،δijزمان  در iتیمار 
  اشتباه آزمایشی است.

  
  نتایج و بحث

ها نشان داد جزیه واریانس دادهتماده خشک مصرفی: 
فی در تیمارهاي مختلف تفـاوت ماده خشک مصرکه 

 کـه يطور بـه )،>01/0P( داري با همدیگر داشتمعنی
بـا  شـده برشتهسـویاي دانـه درصـد  15حـاوي جیره 

بیشترین ماده خشـک  کیلوگرم در روز 799/1میانگین 
مقـدار مـاده خشـک  ).2جدول ( نشان دادرا مصرفی 

مصرفی تابعی از رطوبت جیره، دیواره سلولی، انـدازه 
ــه کنســانتره،  ــه ب ــات ذرات، نســبت علوف ــداد دفع تع

خـوراك و میزان دسترسـی بـه  وهوا آبدهی، خوراك
مـاده  کمترین حاوي کنجاله سویاتیمار  .)28( اشدب می

در پـژوهش . داشترا در بین تیمارها مصرفی  خشک
مــاده  ،)2012(امــانلو و همکــاران توســط  شــده انجام

 حاوي دانه سـویاي خـام، تیمارهايمصرفی در خشک
کنجاله  و )شده برشتهاکسترود و (فرآوري شده سویاي 

) اثـر 2008ران (همکالیو و  .)4نداشت ( سویا تفاوتی
) 2010و رانـگ و همکـاران ( شـده برشتهدانه سویاي 

شـده را در جیـره  دانه سویاي برشته و اکسـترود تأثیر
گاوهاي شیرده بررسی نمودنـد و تفـاوتی در مصـرف 

ک ماده خشـ. )32و  19( ماده خشک مشاهده نکردند
قــرار  تــأثیرروزانــه را تحــت ، افــزایش وزن مصــرفی

 ، عملکرد پرواراده خشک مصرفیم افزایش با، دهد می
هاي نگهـداري هزینهاین امر  جهیدرنت ،یابدمیافزایش 

 ).21( ایجاد خواهد شدافزایش بازدهی  و افتهی کاهش
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تخمیر شکمبه از  يریرپذیتأثتعدادي از مطالعات عدم 
). از طرفی 2( افزودن چربی به جیره را گزارش کردند
یکی از دالیـل  متفاوت بودن نسبت علوفه به کنسانتره

تفاوت در نتایج مطالعات گوناگون است. در آزمـایش 
در نظـر  70بـه  30حاضر نسبت علوفه بـه کنسـانتره 

 ها نسـبتاین  ها پژوهشاست ولی در سایر  شده گرفته
که این اخـتالف در نسـبت علوفـه بـه  متفاوت هستند

 عنوان بـه توان یمگوناگون را  يها پژوهشکنسانتره در 

بر مصـرف خـوراك قلمـداد  رگذاریتأثل یکی از عوام
 شده برشتهسویاي دانه درصد  15در تیمار حاوي  کرد.

، موجــب  مــاده خشــک وزن روزانــه بیشــتر افــزایش
مصرفی بیشتر در این گروه گردید، اما در تیمار حاوي 

درصد کنجاله سویا  افزایش وزن روزانـه کمتـر را  15
نسبت  به کاهش خوراك مصرفی در این گروه توان یم

داد.

  
  هاپروار بره عملکردتغذیه شده با  هاي آزمایشی بر جیره تاثیر :2 جدول

Table 2. Effects of experimental diets on fattening performance 
P-value 

SEM 

Experimental diets   1تیمارهاي آزمایشی  
 آیتم

Item 
اثر 

 متقابل
 1 2 3 4 5 6 7 تیمار دوره

- - 0.93 2.65 30.3 30.3 31.6 30.3 32.9 29.3 30.7 
 وزن اولیه

Initial Wt 
(kg) 

- - 0.87 2.38 52.7 50.5 51.4 51 50.9 49 48.2 
 وزن نهایی
Final Wt 

(kg) 

0.16 0.01 0.01 0.037 1.799a 1.646b 1.593b 1.674b 1.644b 1.781ab 1.571b 

ماده خشک 
 مصرفی
Feed 

Intake(kg/d) 

0.17 0.01 0.05 18.65 374.17a 337.31ab 329.48ab 344.87a 300.95b 328.83ab 291.96b 

افزایش وزن 
 روزانه
Daily 

gain(g/d) 

0.06 0.01 0.01 0.372 5.232 a 5.201a 5.139a 5.527a 6.524bc 6.704c 6.024ab 

ضریب تبدیل 
 غذایی
Feed 

efficiency 
درصد از دانه سویاي خـام، دانـه  15و  5/7کنجاله سویا و تیمارهاي دو تا هفت به ترتیب جایگزینی درصد  15عالوه : جیره پایه به1تیمارها شامل: تیمار 1

 با کنجاله سویا در جیره پایه. شده برشتهسویاي اکسترود شده و 

Treatments included: Treatment 1 contains 15% soybean meal and other treatments include 7.5 and 15% replacement 
of crud, extracted and roasted full fat soybean with soybean meal. 

  
نتایج مربوط به و ضریب تبدیل:  وزن روزانه فزایشا

و ضریب  وزن روزانه  شیبرافزاهاي غذایی جیره تأثیر
تجزیـه اسـت.  شـده ارائه 2در جـدول  تبدیل غـذایی

 تـأثیرهـاي غـذایی ها نشان داد که جیرهنس دادهواریا
. )>05/0P(داشـتند  وزن روزانـه شیبرافزاداري معنی

درصـد  15حـاوي  هـايافزایش وزن روزانه در تیمار
درصد سویاي اکسترود شده  5/7و   شده برشته سویاي

از  بیشـتر در روز گرم 87/344و  17/374با  به ترتیب
درصـد کنجالـه  15هاي داراي جیره .سایر تیمارها بود

 96/291یاي خام  به ترتیب بـا درصد سو 15سویا  و 
ترین افزایش وزن روزانه را گرم در روز کم 95/300و 

 شـده برشتهاستفاده از سویاي اکسترود شده و داشتند. 
 در سطوح مختلف ضریب تبدیل غذایی را کاهش داد

)01/0P<(ترین ضریب تبـدیل غـذایی در تیمـار . کم
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 درصد سویاي اکسـترود شـده بـا میـانگین 15حاوي 
ترین ضـریب تبـدیل غـذایی در تیمـار و بیش 139/5

 524/6درصـد سـویاي خـام بـا میـانگین   15حاوي 
گـزارش  )1996( لیسون و آته کیلوگرم برآورد گردید.

 واسـطه بهتغییـر انـدازه ذرات در سـاختار دانـه  کردند
فرآوري حرارتی سبب تغییر دسترسـی بـه نشاسـته و 

ماندگاري پروتئین، خصوصیات تخمیري شکمبه، نرخ 
تر از و مهم در شکمبه، دسترسی به منابع کربوهیدراتی

شـود کـه همگـی باعـث همه تغییر مکان گوارش می
بهبود افـزایش وزن روزانـه و ضـریب تبـدیل غـذایی 

) و 2008همکـاران (فتحـی نسـري و  .)18شـود ( می
فـرآوري  ) گـزارش کردنـد1991همکاران (فالدت و 

 نیپـروتئ B2 خـش دار بحرارتی موجب افزایش معنی
بر  ،شودنسبت به سویاي خام می شده برشتهسویاي  در

در سـویاي  B2بخش  نتایج این محققین مقدار اساس
 .باشـدمیاکسترود شده بیشتر از سویاي خام و برشته 

شامل پروتئین حقیقـی و پپتیـدهاي بـزرگ  B2 بخش
بـا کـاهش  B2بیشـتر بـودن بخـش   ،)9و  13است (
و افزایش مقـدار  تجزیه در شکمبه روتئین قابلپ مقدار

 ،)28( همراه است روتئین غیر قابل تجزیه در شکمبهپ
دهـد مـی افزایشرا  جیرهپروتئین  ییکارآاین ویژگی 

مصرف دانـه سـویاي فـرآوري شـده در جیـره . )27(
 وغذایی گاوهاي هلشتاین  سبب افزایش شیر تولیدي 

ــروتئین شــیر  ــدپ ــه ســویامصــرف  .)29( گردی ي دان
 موجـب هـاي پـرواريدر جیره گوسـاله وري شدهفرآ

 افزایش وزن روزانه بهبود)،  1افزایش ابقاي نیتروژن (
بنــابراین در ؛  )16( گردیـد ضـریب تبـدیل غــذاییو 

 تطابق با نتایج این محققین فرآوري حرارتی دانه سویا
ــروتئین عبــوري و جــذب  ــزایش پ  بیشــترموجــب اف

شـرایط  این امرکه  شدهروده  اسیدهاي آمینه از طریق
اي فـراهم هـاي ماهیچـهرا بـراي سـنتز بافـتمناسبی 

در  سویاي فـرآوري شـده از دانهاستفاده  ، لذانماید می
توانـد هاي در حال رشـد مـیمخلوط جیره غذایی دام

داشـتن  دلیـلبـه موجب بهبـود افـزایش وزن روزانـه 
 شـود، مقادیر باالپروتئین غیر قابل تجزیـه در شـکمبه

هـاي بـا در جیـره انـرژي اتـالفاهش همچنین بـا کـ
باال نظیر کنجاله سویا  7پروتئین قابل تجزیه در شکمبه

کاهش  موجب بهبود کارایی خوراك و و سویاي خام 
  د.گردضریب تبدیل غذایی 

نتــایج تجزیــه واریــانس اي: هــاي شــکمبهفراســنجه
اي در جـدول هاي شکمبههاي مربوط به فراسنجه داده

اسیدهاي چرب فرار غلظت یانگین ماست.  شده ارائه 3
هـاي آزمایشـی جیـره تأثیرها تحت نسبت مولی آن و

، پروپیونات تمیانگین غلظت مولی استا قرار نگرفت.
 مولمیلی 56/10و  26/29،  2/55 بیترت بهو بوتیرات 

 .محاسبه گردید فرار شکمبه مول اسید چرب 100در 
د هـاي غـذایی بـر پایـه علوفـه نسـبت تولیـدر رژیم

اســیدهاي چــرب فــرار بــراي اســتات، پروپیونــات و 
ـــوتیرات  ـــده گزارش 10:  20:  70ب ـــت ( ش ). 6اس

در  دشـدهیتولمیزان اسیدهاي چرب فرار  که یدرصورت
بـا کنسـانتره بـاال بـراي اسـتات،  شده هیتغذحیوانات 

است  شده گزارش 10:  40:  50پروپیونات و بوتیرات 
دهاي چـرب فـرار براي اسی آمده دست به). مقادیر 23(

در آزمایش حاضر با اندکی تفاوت در دامنـه گـزارش 
آلـدریج . )23داشت (قرار  )2015(میالون و همکاران 

و  شـده برشته) با مصـرف سـویاي 1995( و همکاران
سویاي خام در جیره گاوهاي شیرده تفاوتی در غلظت 

در . )2نکردنـد (شکمبه مشاهده  اسیدهاي چرب فرار
آزمایش حاضر یکسـان بـودن مقـدار انـرژي، نسـبت 

هـاي علوفه به کنسانتره و مقدار مصرف کربوهیـدرات
دلیلی بر  ممکن استهاي غذایی قابل تخمیر در جیره

هاي آزمایشی بـر غلظـت اسـیدهاي بودن تیمار اثر یب
  چرب فرار شکمبه باشد. 

                                                             
7 - Rumen Degradable Protein (RDP) 
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: قابلیت هضم ظاهري مـواد مغـذي  نتایج مربوط به 
 ارائـه 4 در جـدولمواد مغـذي هضم ظاهري  بلیتقا

بـر  داريمعنـی تـأثیر هاي آزمایشـیجیرهاست.  شده 
ي آلـی ماده خشک، پروتئین خام و مادهقابلیت هضم 

بـر قابلیـت هضـم  غذاییهاي جیره تأثیر اما ،نداشتند
ــدون همــی ســلولز  ــواره ســلولی ب ــیدی ــود دارمعن  ب

)05/0P<(.  موجـب بهبـود سویا فرآوري حرارتی دانه
 .گردیددیواره سلولی بدون همی سلولز  قابلیت هضم 

) گــزارش کردنــد 2007( فتحــی نســري و همکــاران
مانع از  شده  برشتهاختالل در رها شدن روغن سویاي 

 شـوداي مـیمنفی چربی آن بـر تخمیـر شـکمبه تأثیر
ــاران (. ردي و )12( ــی 1993همک ــأثیر) در پژوهش  ت

را بـر قابلیـت اسـتفاده دماهاي مختلف برشته کـردن 
ها بررسی نمودند و در جیره گوساله شده برشتهسویاي 

ــزارش کردن ــد گ ــه ســویا، ن ــر حــرارت دادن دان در اث
با تولید پراکسـیدهایی کـه   راشباعیغاسیدهاي چرب 

آمینـه بانـد  يهـاي آمینـی اسـیدهابـا گـروه تیدرنها
قـرار  تـأثیردر شکمبه تحـت شان شوند، رها شدن می

منفـی بـر تخمیـر  تأثیرعالوه بر عدم  جهیدرنت گیردمی
اشـباع بـه روده اي، ورود اسیدهاي چـرب غیربهشکم

  هـا گـرددتواند باعث ذخیـره آن در بافـتکوچک می
) گــزارش کردنــد 1987اســتکس و همکــاران ( .)30(

هـاي  هـا و مهارکننـدهژنیـک، لکتـینهاي آنتیپروتئین
منفـی بـر  تواننـد اثـراتتریپسین در سویاي خام مـی

شناسـی مخـاط روده کوچـک داشـته و باعـث ریخت
 کاهش رشد پرزها و کاهش جذب مواد مغذي شـوند

فـوق در تحقیـق  پژوهشگران. در تطابق با نتایج )35(
منفی چربی سویاي اکسترود شده  تأثیر احتماالًحاضر 

اي الیـاف کاسـته شـده بر تخمیر شکمبه شده برشتهو 
ام الیـاف از قابلیـت است و در مقایسه با سـویاي خـ

کـاهش قابلیـت هضم بیشتري برخوردار شده اسـت.  
حاوي در جیره  دیواره سلولی بدون همی سلولزهضم 

ضد وجود مواد  لیبه دل احتماالً درصد سویاي خام 15
و اثـــر   و بازدارنـــده در ســـویاي خــام يا هیــتغذ

   باشد.بر هضم می محدودکنندگی آن

  

  قابلیت هضم مواد مغذي (درصد)تغذیه شده با ایشی بر هاي آزم جیره تاثیر :4جدول 
Table 4. Effects of experimental diets on nutrient digestibility (%) 

P-
value SEM 

Experimental diets    1تیمارهاي آزمایشی  آیتم 
Item 7 6 5 4 3 2 1 

ین خامپروتئ 73.33 73.75 72.33 73.64 74.76 73.92 73.58 1.46 0.95  
Crude protein 

0.02 1.61 52.59a 49.50ab 53.50a 50.61ab 45.52b 47.48ab 48.38ab فیبر نامحلول در شوینده خنثی 
Neutral detergent fiber 

0.09 1.37 72.58 69.74 71.76 70.13 67.18 67.73 69.34 
 ماده خشک

Dry matter 

0.14 1.56 74.47 71.13 74.23 72.49 69.07 69.81 71.27 
 ماده آلی

Organic matter 
درصد از دانه سویاي خام، دانه  15و  5/7درصد کنجاله سویا و تیمارهاي دو تا هفت به ترتیب جایگزینی  15عالوه : جیره پایه به1تیمارها شامل: تیمار  1

 با کنجاله سویا در جیره پایه. شده برشتهسویاي اکسترود شده و 

Treatments included: Treatment 1 contains 15% soybean meal and other treatments include 7.5 and 15% replacement 
of crud, extracted and roasted full fat soybean with soybean meal 

  
اي در نتایج مربـوط بـه رفتـار تغذیـه: ايرفتار تغذیه

 5با تیمارهاي آزمایشی در جدول  شده  هیتغذهاي  بره
و  نشـخوار کـردنفعالیـت خـوردن، . است شده  رائها

تیمارهاي آزمایشـی قـرار  تأثیرتحت  استراحت کردن
نسبت علوفه به کنسـانتره در  پژوهشدر این  نگرفت.

در نظر گرفته شد و  70به  30تیمارهاي آزمایشی همه 
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هــا در تمــام گــروه مورداســتفادهانــدازه ذرات علوفــه 
هـاي ویژگـین نمـود  ) بیـا1997(مرتنز یکسان بود. 

اي و توانـد رفتـار تغذیـهفیزیکی مـواد خـوراکی مـی
قرار دهد، همچنـین الیـاف  تأثیرتحت  عملکرد دام را

در تحریـک  يا علوفـه ریـغاي و جیره اعـم از علوفـه
کننـد زیـرا انـدازه فعالیت نشخوار متفاوت عمـل مـی

دارنــد ذرات و زمـان مانـدگاري متفـاوتی در شـکمبه 
 و مقـدار الیـاف مورداستفادهذرات علوفه  اندازه .)22(

 )PeNDF(نـامحلول در شـوینده خنثـی  موثر فیزیکی
 زمان مدت). 33باشد ( مؤثرتواند بر فعالیت جویدن می

مجمـوع خـوردن و (صرف شده براي فعالیت جویدن 

نشخوار کردن) معیار خوبی از سالمت شـکمبه اسـت 
وهـاي ) فعالیـت جویـدن را در گا1997( مرتنز ).20(

دیواره سلولی بدون همـی هر کیلوگرم  يبه ازاشیرده 
دقیقه و براي هر کیلوگرم  111علوفه ساقه بلند  سلولز

در تحقیـق  .)22( دقیقه  برآورد نمـود 209گراس کاه 
حاضر میانگین زمان صرف شده براي فعالیت جویدن 

افـزایش سـطح  دقیقه در روز محاسـبه گردیـد.  447
دهـد، فعالیـت افـزایش مـی علوفه، زمـان جویـدن را

کربنـات بـیکند و جویدن، ترشح بزاق را تحریک می
محـیط بـافري شـکمبه بـراي در ایجاد  موجود در آن

   ).26تخمیر مفید است (فرآیند 
  

  ايرفتار تغذیههاي آزمایشی بر تغذیه شده با جیرهتاثیر :5جدول 
Table 5. Effects of experimental diets on feeding behavior 

 
P-

value 

 
SEM 

 

  1تیمارهاي آزمایشی
Experimental diets   دقیقه در روز 

Minutes/day 
7 6 5 4 3 2 1 

  نشخوار 224.1 291.68 277.62 292 230.58 283.15 289.8 34.05 0.61
Ruminating  

  خوردن 145.9 204.38 171.48 182.56 152.5 171.76 216.81 26.09 0.45
Eating  

0.38 50.58 506.61 454.91 383.09 474.56 449.1 496.06 370.01 
  جویدن

chewing  

  استراحت  1069.98 943.93 990.89 965.43 1056.9 985.08 933.38 50.58 0.38
Sleeping 

0.85 2.13 16.09 17.48 14.33 17.71 17.27 16.61 14.46 
ماده  گرم 100ازاي نشخوار به

  خشک
Ruminating/100gDM  

 مصرفی NDFنشخوار به ازاي  6.18 7.04 7.35 7.53 6.12 7.5 6.9 0.91 0.86

Ruminating/ NDF intake  

 مصرفی NDFجویدن به ازاي  15.81 21.01 19.11 20.19 16.37 19.52 21.74 2.15 0.38

chewing/ NDF intake  
درصد از دانه سویاي خام، دانه  15و  5/7دو تا هفت به ترتیب جایگزینی درصد کنجاله سویا و تیمارهاي  15عالوه : جیره پایه به1تیمارها شامل: تیمار  1

 با کنجاله سویا در جیره پایه. شده برشتهسویاي اکسترود شده و 
Treatments included: Treatment 1 contains 15% soybean meal and other treatments include 7.5 and 15% 
replacement of crud, extracted and roasted full fat soybean with soybean meal. 

 
  يریگ جهینت

مصـرف دانـه سـویاي اکسـترود ر اضدر تحقیق ح     
موجب بهبود افـزایش وزن روزانـه،  شده برشتهشده و 

کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش قابلیـت هضـم 
 يها افتـهیبـر اسـاس  یطورکل بـهمواد مغذي گردیـد. 

که با اسـتفاده از  نتیجه گرفت  توانپژوهش حاضر می

تــوان مــی شــده برشتهو اکســترود شـده دانـه ســویاي 
 افـزایش داد.هـاي افشـاري در بـرهعملکرد پـروار را 

گردد در این خصوص تحقیقات بیشتري با پیشنهاد می
در  شـده برشتهسطوح مختلف سویاي اکسترود شده و 

   شود.هاي بر پایه علوفه و کنسانتره انجام جیره
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  تشکر و قدردانی
جنـاب  همکاري و مسـاعدتنویسندگان مقاله از 

رئیس محترم دانشـکده شهیر،  نیمحمدحسآقاي دکتر 
رئیس  و جناب آقاي مهندس علیرضا امانلو،کشاورزي 

بـه خـاطر فـراهم نمـودن مزرعه آموزشی و پژوهشی 
 ند.نمایتشکر و قدردانی می  امکانات پژوهش
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Abstract  
Background and objectives: Oil seeds are commonly used in the diet of Ruminant nutrition to 
meet energy and protein requirements. To eliminate the anti-nutritional substances and 
increasing bypass protein, soybean seeds are processed, and heat is the most common way used 
to processing soybeans. So using bypass proteins is important, soybean processing causes 
rumen un-degradable protein content to be increased, that could increase protein absorption in 
the small intestine and improve nitrogen utilization efficiency. The main objective of this 
research were the estimate the effect of dietary replacement of crud, extruded and roasted full-
fat soybean with soybean meal on dry matter intake, growth performance, rumen parameters, 
diet digestibility and feeding behaviors in Afshari male lambs.  
 
Materials and methods: Experimental diets were assigned to the 7 groups (n = 6/group) in a 
completely randomized design for a 74-d period (14 d for adaptation and 60 d for data 
collection).  Experimental diets with equal ME and CP concentrations and a forage to-
concentrate ratio of 30 to 70 were formulated: treatment 1: contains 15 percent of soybean meal, 
treatment 2: replace of 7.5 percent soybean meal with crud full fat soybean, treatment 3: replace 
of all soybean meal with crud full fat soybean, treatment 4: replace of 7.5 percent of soybean 
meal with extruded full fat soybean, treatment 5: replace of all soybean meal with extruded full 
fat soybean, treatment 6: replace of 7.5 percent soybean meal with roasted full fat soybean, 
treatment 7: replace of all soybean meal with roasted full fat soybean. 
 
Results: Dry matter intakes was effected by experimental diets (P <0.01). Using 15% roasted 
full fat soybean with the mean of 1.79 kg per day showed the highest dry matter intake. The use 
of extruded and roasted full fat soybean significantly increased daily gain in comparison to the 
crud full fat soybean and soybean meal (P <0.05). The use of extruded and roasted full fat 
soybean significantly reduced feed conversion ratio (P <0.01). In vivo digestibility of crud 
protein, dry matter and organic matter was not affected by the dietary treatment but neutral 
detergent fiber was affected by the dietary treatment (P <0.05). Feeding lambs on diets crud, 
extruded and roasted instead of soybean meal had no effect on volatile fatty acids and feeding 
behaviors.  
 
Conclusion: The use of extruded and roasted full-fat soybean with improved daily gain, in vivo 
digestibility and reduce feed conversion ratio, increased the fattening performance of Afshari 
male lamb.  
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