
 

91 

 

Effect of feeding different levels of whole wasted egg on feed intake, 

nutrient digestibility, rumen fermentation parameters, and 

microbial protein synthesis in Kermani male sheep 
 

Zahra Taghipour1, Reza Tahmasbi2, Omid Dayani3*, Amin Khezri2,  

Zohreh Hajalizadeh4 

 
 

1MSc Graduate of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, 

Kerman, Iran. 
2Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. 
3Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran, Email:  

odayani@uk.ac.ir  
4PhD graduate of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, 

Kerman, Iran. 
 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 
Research Full Paper 

 

Article history:  
Received: 01/19/2022  
Revised: 03/09/2022  
Accepted: 03/13/2022  
 
Keywords:  
Microbial protein 

Rumen fermentation 
Sheep 
Waste egg 
 
 

Background and objectives: Considering that a significant number of 

eggs are broken during transport, storage, and sale and are not consumable 

by humans, therefore it can be used as high-quality feed in livestock diets. 

Egg is an alternative feed ingredient containing high-quality crude protein 

and crude fat. It is estimated that 8% of produced commercial eggs that do 

not meet the standard qualities has good nutritional value for animal 

consumption. It has been thought that unmarketable cracked eggs could be 

used in animal nutrition as a high-quality ingredient, while only a few 

studies have been carried out in that respect. Therefore, the purpose of this 

experiment was to investigate the effect of feeding different levels of 
wasted egg as a good source of dietary protein on sheep rumen 

fermentation, nutrient digestibility and blood parameters. 

 

Materials and methods: Whole waste eggs were collected from a 

commercial laying hen farm over ten consecutive days. The collected eggs 

were air-dried away from direct sunlight then grounded. After determining 

the chemical composition of wasted eggs, levels of 0, 2.5, 5, and 7.5% 

were used in the experimental diets. To determine the dietary effects of 

wasted eggs four mature rams (44±0.5 kg live weight) were used in a 

change-over design with four periods of 21 days. Nutrients digestibility 

determined by total fecal collection method. During the last 5 days of each 
period, the rumen fluid was sampled from sheep by esophagus tube at 0, 3, 

and 6 h after morning feeding, followed by filtering the rumen fluid 

through three layers of cheesecloth. Blood samples (10-mL) were collected 

at the end of each period and 3 h after morning feeding. To determine the 

amount of Allantoin and microbial protein synthesis, the total urine was 

collected over 24 hours for individual animals. 

Results: In the present study, dry matter intake and digestibility in sheep 

fed the experimental diets were not significantly altered. Ruminal pH was 

not affected by the inclusion of waste egg. However, ammonia nitrogen 

and total protozoa population (13.54 and 9.94, respectively) in the rumen 

fluid increased (P<0.05) three hours after morning feeding by adding the 

waste egg to the sheep’s diet. Total purine derivatives and microbial 
protein synthesis did not change. Blood cholesterol levels in the sheep fed 
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wasted eggs were significantly higher (58.75 in the control diet vs 69 in 

7.5% whole waste egg diet) than in other groups (P<0.05). 
Conclusion: In conclusion, the waste egg has suitable nutrients for being 

used as livestock feed. Inclusion of 7.5% wasted egg increased the total 

protozoa population and ammonia nitrogen, and improved fermentation 

conditions. Due to alteration in the ruminal fermentation characteristics, the 

waste egg can be used as a portion of concentrate in the diet of sheep. 
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 های کلیدی:واژه
 یعاتضای کامل مرغتخم

 شکمبه ریتخم

 یرذیپگوارش

 گوسفند

نقلل، نگهلداری در انبلار و در ومرغ طی حملتخم یتوجهقابلبا توجه به این که تعداد  سابقه و هدف:

عنوان یک ماده توان از آن بهباشند، بنابراین میبرای انسان نمی مصرفقابلفروش شکسته شده و  هنگام

مرغ، یک منبع عالی از پروتئین و چربی، خوراکی با کیفیت بالا در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده کرد. تخم

عنوان یلک منبلع پلروتئین و تحقیقاتی در رابطه با کاربرد آن به قرارگرفتهمورد توجه بسیاری از محققان 

های مرغرفته، هشت درصد تخمطی برآورد صورت گ است.ارزان و متنوع در تغذیه حیوانات انجام شده

که برای مصارف حیلوانی  باشندبرای انسان نمی مصرفقابلتجاری تولیدشده کیفیت خوبی را ندارند و 

ای خوبی را دارند. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثلر تغذیله ها، ارزش تغذیهدر تغذیه دام ازجمله

پلذیری الاهری ملواد مغلذی، گلوارش مرغ کامل ضلایعاتی بلر مصلرف خلورا ،تخم سطوح مختلف

 تخمیری شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند بود. یهافراسنجه

واحلد ملرغ یلک از  یروز مراجعله متلوال دهتلر در  صورتبه مرغ کامل ضایعاتیتخم ها:مواد و روش

آفتلا   میمسلتقهوا و دور از نلور  طبیعی در صورتهب شدهآوریهای جمعمرغشد. تخم هیته گذارتخم

های درصد در جیره 5/7و  5، 5/2پس از تعیین ترکیب شیمیایی، در سطوح صفر، شدند.  ا یآسو  خشک

هلای آزمایشلی، شلد. پلس از تهیله جیلره گنلدم سلبو  و کللزا کنجالله آزمایشی استفاده و جایگزین

 44±5/1نگین وزن زنلده گوسفند نر بالغ کرمانی بلا میلا رأ مورد نظر با استفاده از چهار  یهافراسنجه

 بلر اسلا  ااهری پذیریروزه بررسی شد. گوارش 21در قالب طرح چرخشی در چهار دوره  کیلوگرم

از مایع شکمبه هر گوسفند در پنج روز آخر هلر دوره در  گردید. محاسبه مدفوع کامل آوریجمع روش

نیلاکی شلکمبه و ، نیتلروژن آموpHساعات صفر، سه و شش ساعت پس از وعده صلب  جهلت تعیلین 

از مصرف خورا ،  سه ساعت پس در در آخرین روز هر دوره و گیری عمل آمد.جمعیت پروتوزوآ نمونه

گیری از گوسفندان از طریق ورید وداج انجلام گرفلت. جهلت تعیلین میلزان آللانتوپین و پلروتئین خون

هایی موجلود در زیلر رفساعت با ا 24گیری در طول میکروبی، میزان ادرار تولیدی در روزهای نمونه

 آوری شد.های متابولیکی جمعقفس

 تأثیر تحت مغذی مواد ااهری پذیریگوارش همچنین و نیتروژن ابقا و مصرف خورا ، مصرف ها:یافته

 از پلس سلاعت سه در آمونیاکی نیتروژن غلظت که است حالی در این. نگرفت قرار آزمایشی هایجیره

 سط  افزایش ( با24/2و  54/13 بیبه ترتانتودینیوم ) هایگونه و وآپروتوز کل جمعیت و خورا  مصرف
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 سلنتز میلزان ضایعاتی کامل مرغتخم افزودن با(. P<15/1) یافت افزایش جیره، ضایعاتی کامل مرغتخم

 گوسفندان با خون کلسترول غلظت خونی، یهافراسنجه بین در .نداشت داریمعنی تغییر میکروبی پروتئین

لیتر با جیره شاهد گرم در دسیمیلی 75/51) یافت افزایش گوسفندان جیره به ضایعاتی کامل مرغمتخ افزودن

 (.P<15/1)( مرغتخمدرصد ضایعات  5/7گرم در جیره حاوی میلی 92در برابر 

 ازیموردنسط  مواد مغذی  ازنظرضایعاتی  کامل مرغتخم داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج گیری:نتیجه

جمعیلت  افزایش موجب درصد 5/7 سط  در طور نسبی متعادل بوده و استفاده از آنوارکنندگان بهنشخ

تواند این فراورده می بنابراین،؛ شد تخمیر شرایط بهبود و شکمبه آمونیا  در تولیدو  های پروتوزوآگونه

 ی نشخوارکنندگان کوچک در جیره گنجانده شود.عنوان جزپی از کنسانترهبه
 

بلر  یعاتضلای کامل مرغسطوح مختلف تخم هیاثر تغذ(. 1411) .ز ،زادهیحاج عل .،ا ،یخضر .،ا ،یان.، دیر ،یهماسب.، طز ،پور یتق: ناداست

در گوسلفندان نلر  یکروبلیم نیشکمبه و سلنتز پلروتئ یریتخم یهافرا سنجه ،یمواد مغذ یرپذیمصرف خورا ، گوارش

 .12-39(، 3) 11، پژوهش در نشخوارکنندگان. یکرمان
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 مقدمه
وزافزون جمعیت دنیا هشلداری جهلت افزایش ر

باشد. جمعیت ایران تا سال می یمواد غذای کافیتأمین 

میلیون نفر خواهد بود که در این  115در حدود  1431

صورت لازم است میلزان تولیلد محصلولات داملی در 

(.  FAOکشللور حللدود پللنج برابللر افللزایش یابللد )

نشخوارکنندگان با توجله بله توانلایی تبلدیل ملوادی 

هلای ، علوفلهشلده لویسلمواد  مچون علوفه خشک،ه

 مصلرفرقابلیغهای فرعی صلنعتی مرتعی و فرآورده

مصرف برای انسان، های قابلبه فرآورده)توسط انسان( 

 نیازهلای غلذایی بشلر دارنلد تلأمیننقلش مهملی در 

(Wilkinson  وLee ،2111). 

مرغ طی تخم یتوجهقابلتعداد  کهنیابا توجه به 

فلروش  ل، نگهلداری در انبلار و در هنگلامنقلوحمل

باشلند، بلرای انسلان نملی مصرفقابلشکسته شده و 

عنوان یک ملاده خلوراکی بلا توان از آن بهمی بنابراین

د. کلراسلتفاده  گانکیفیت بالا در تغذیله نشلخوارکنند

عنوان یک منبع عالی از پروتئین و چربلی، مرغ، بهتخم

و تحقیقلاتی  رگرفتلهقرابسیاری از محققان  موردتوجه

عنوان یک منبع پروتئین ارزان در رابطه با کاربرد آن به

اسللت و متنللوع در تغذیلله حیوانللات انجللام شللده

(Kellogg  ،2111و همکاران)مرغ یکی از . زرده تخم

-طور طبیعی حلاوی کوللهمعدود غذاهایی است که به

 آل دهیلاملرغ منبلع باشد. سفیده تخلمفرول میکلسی

سللت، زیللرا حللاوی تمللام اسللیدهای آمینلله پللروتئین ا

و  Hasanniaباشلد )های بهینه ملیضروری در نسبت

، هشلت برآورد صورت گرفتلهطی . (2119همکاران، 

های تجاری تولید شده کیفیلت خلوبی مرغدرصد تخم

کله بلرای  باشندبرای انسان نمی مصرفقابلندارند و 

هللا ارزش مصللارف حیللوانی از جمللله در تغذیلله دام

در (. 2111و همکلاران،  Hillای خوبی دارنلد )یهتغذ

ملرغ در که سلهم تخلم شنهادشدهیپمطالعات مختلف 

بللیش از ده درصللد کللل جیللره باشللد.  دنبایلل جیللره

عملکلرد حیلوان با افزایش این میزان، ، گریدعبارتبه

و  Hillگیلرد )صورت مؤثری تحت تلأثیر قلرار ملیبه

 (.2111همکاران، 

 هایگوسالهاده خشک در م پذیری ااهریگوارش

ملرغ خلام درصد تخلم 5/7حاوی با جیره  شدههیتغذ

. (2115و همکاران،  Malek) همراه با بیوتین بیشتر بود

ملرغ مشللابه آلبلومین تخللم شللدگلزارش  در تحقیقلی

 24تواند بدون تجزیه شلدن در گلوبولین کلستروم می

 شدهجذ ساعت اول زندگی گوساله از روده کوچک 

از تولد میزان  پس ساعت 24-41 کهون شود و وارد خ

و همکللاران،  Comline) یابللدجلذ  آن کللاهش مللی

( از Quigley ،2112) کلویگلی ،ای. در مطالعه(1251

مرغ و یک درصد پودر تخم 21و  11سه سط  صفر، 

-گوسالهگرم در کیلوگرم بیوتین در جایگزین شیر میلی

ا افلزایش نشلان داد بل و نر هلشتاین استفاده کردهای 

و مصرف ها مرغ، افزایش وزن روزانه گوسالهسط  تخم

شلده هلای انجلامبررسی مطابق استارتر کاهش یافت.

ای مبنی توسط پژوهشگران این تحقیق، تاکنون مطالعه

ر تغذیه گوسفند انجام ضایعاتی دمرغ بر استفاده از تخم

بررسلی اثلر است. لذا هدف از پژوهش حاضلر، نشده

بلر ضلایعاتی ملرغ کاملل تخلم مختلفتغذیه سطوح 

پذیری ااهری ملواد مغلذی، مصرف خورا ، گوارش

 پروتئین میکروبی تخمیری شکمبه و سنتز یهافراسنجه

 در گوسفند بود.

 

 هامواد و روش

 بخلش تحقیقاتی دام سبک یمزرعه در تحقیق این

 در کرملان، بلاهنر شلهید دانشگاه دامی علوم مهندسی

 ملرغجهت تهیه تخمشد. در ابتدا  انجام 1327 تابستان

روز  دهتلر در  صلورتبه این فرآورده، ضایعاتیکامل 

 یاقطعه 91111 گذاراز واحد مرغ تخم یمراجعه متوال

 اسلتان کرملان واقع در شهرستان رفسنجانی شهرآباد

صلورت هبل شلدهآوریجملعهلای ملرغتخم شد. هیته



 9029، 2، شماره 92، دوره وهش در نشخوارکنندگانپژ
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 سلسس و آفتلا  خشلک میو دور از نور مستق طبیعی

چربی پروتئین خام، ماده خشک، میزان د. شدن ا یآس

بللا اسللتفاده از آن  ، کلسللیم و فسللفرخاکسللتر ،خللام

 .زده شدتخمین ( AOAC،2115)های استاندارد روش

نیز با استفاده از روابلط  آن سمیمتابولقابلمیزان انرژی 

 تعیلین شلددر مطالعات درون آزمایشلگاهی  ذکرشده

(Khalil  ،1219و همکاران) . پلس از تعیلین ترکیلب

ر سللطوح مختلللف دضللایعاتی مللرغ تخللمشللیمیایی، 

 هلاید. جیلرهو سبو  گندم شکنجاله کلزا  جایگزین

 ملرغتخلم–بلدون جیلره شلاهد )( 1آزمایشی شامل: 

 مللرغدرصللد تخللم 5/2جیللره دارای ( 2(، ضللایعاتی

 مرغ ضلایعاتیتخمدرصد  5جیره دارای ( 3، ضایعاتی

بلود.  مرغ ضلایعاتیتخمدرصد  5/7جیره دارای ( 4و 

ها در های آزمایشی و ترکیب شیمیایی آناجزای جیره

. نسبت علوفه بله کنسلانتره شده استآورده  1جدول 

 .(NRC ،2117) بود 41به  91 ثابت و هادر جیره
 

 ماده خشک( بر اساسهای آزمایشی )اجزا و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول 

Table 1- The ingredients and chemical composition of experimental diets (DM basis) 
 اجزای خوراکی )درصد(

Ingredients 

 (%) Levels of wasted egg درصد() یعاتیضامرغ سط  تخم

0 2.5 5 7.5 
 Alfalfa hay, chopped 40.0 40.0 40.0 40.0              علوفه یونجه، خردشده

 Wheat straw, chopped 20.0 20.0 20.0 20.0                  کاه گندم، خردشده

 Barley grain, ground 20.0 20.0 20.0 20.0                  شده ا یآسدانه جو، 

 Corn grain, ground 8.0 7.5 7.0 6.5                   شده ا یآسدانه ذرت، 

 Canola meal 6.0 4.5 3.0 1.5                                        کنجاله کانولا

 Wheat bran 4.0 3.5 3.0 1.5                                         سبو  گندم 

 Wasted egg 0.0 2.5 5.0 7.5                            کامل ضایعاتی مرغتخم

   Vitamin and mineral premix   1ویتامینیومکمل معدنی
1.0 1.0 1.0 1.0 

 Sodium bicarbonate 0.4 0.4 0.4 0.4                        نات سدیمکرببی

 Salt 0.6 0.6 0.6 0.6                                                                نمک

     Chemical composition                         ترکیب شیمیایی

 ME (Mcal/Kg) 2.36 2.38 2.40 2.42 رم(انرژی متابولیسمی )مگاکالری در کیلوگ

 Crude protein (%) 12.46 12.5 12.55 12.60                      خام )درصد( نیپروتئ

 Dry matter (%) 92.20 94.57 91.94 96.31                            ماده خشک )درصد(

 Organic matter (%) 83.19 82.15 82.92 81.25                         ماده آلی )درصد(

 Ether extract (%) 1.97 2.88 3.75 4.26                          چربی خام )درصد(

 NDF (%) 48.10 47.32 46.68 45.97              خنثی )درصد(الیاف نامحلول در شوینده

 ADF (%) 32.96 32.57 34.45 34.07            اسیدی )درصد(الیاف نامحلول در شوینده

 Ca (g/kg DM)  0.80 0.88 0.95 1.05         کلسیم )گرم در کیلوگرم ماده خشک(

 P (g/kg DM) 0.28 0.28 0.29 0.30            فسفر )گرم در کیلوگرم ماده خشک(

Fe (3111 ،)CU (311 ،)گرم بر کیلوگرم شامل یلیو عناصر معدنی بر اسا  م E (IU111) نیتامیوD3 (IU111111 ،) نیتامیوA (IU511111 ،) نیتامیو 1

Mn (311 ،)Ca (2111 ،)Zn (3111 ،)P (21111 ،)Co (111 ،)Na (51111 ،)I (111 ،)Mg (12111 و )Se (1/1.) 
1Contains 500,000 IU of Vitamin A; 100,000 IU of Vitamin D3 and 100 IU of Vitamin E and 3000 mg Fe, 300 mg Cu, 300 mg Mn, 

2000 mg Ca, 3000 mg Zn, 90000 mg P, 100 mg Co, 50000 mg Na, 100 mg I, 19000 mg Mg and 0.1 mg Se to Kg. 

 

 کرمانی نر گوسفند رأ  4 از آزمایش، انجام برای

 طرح قالب در کیلوگرم 44±5/1 وزنی میانگین با بالغ

 از منظلور، ایلن بله .شلد استفاده چرخشی مربع لاتین

 ادرار آوریجملع سیستم به مجهز های متابولیکیقفس

 زملان مدت. شد استفاده جداگانه، صورتمدفوع به و

 21 دوره چهلار شلامل روز، 14 آزملایش ایلن اجرای
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 پلذیریعادت برای دوره اول هر روز 19 که بود روزه

هر دوره  آخر روز پنج و آزمایشی هایجیره به حیوان

 هلای آزمایشلیرهجیل. یافت گیری اختصاصنمونه به

 در 17:11 و 1:11 سلاعات در مخلوط کاملاً صورتبه

 5) اشلتها حد در هادام و گرفتمی حیوان قرار اختیار

 آزملایش دوره طول در. شدند تغذیه( ماندهباقی درصد

 قللرار هللادام اختیللار در آزاد و تللازه صللورتبلله آ 

 .گرفتمی

 هلر خلورا  مصرف گیری،نمونه پنج روز طی در

ری از گیخونگیری شد. اندازه صورت روزانهبه وانحی

سله ورید وداج گوسفندان در آخرین روز هر دوره در 

فت. پس از ساعت پس از مصرف خورا  صورت گر

های آزمایش های خون در داخل لولهنمونه ،گیریخون

هلا در ریخته شد، سسس نمونلهانعقاد حاوی ماده ضد 

دور  3111با  ون()شرکت پار  آزم داخل سانتریفیوژ

دقیقه قرار گرفت تا پلاسما جلدا  ده به مدتدر دقیقه 

هللای پلاسللما بللرای نمونلله(. Tietz ،1225) شللود

های با گلیسرید، لیسوپروتئینگیری کلسترول، تریاندازه

-و آنزیم پایین چگالی با هایلیسوپروتئینچگالی بالا و 

-تسرعت به آزمایشگاه فرستاده و با کیهای کبدی به

 گیری شد.اندازه های مخصوص

های مایع شکمبه در روز آخلر هلر دوره و نمونه

 9و  3در ساعت پیش از مصلرف خلورا  )صلفر( و 

بلا اسلتفاده از لولله ، پس از مصلرف خلورا  ساعت

آوری شلد. جملع مکنلدهمعلدی متصلل بله دسلتگاه 

 یلهوسلبهمایع شکمبه  pHگیری،بلافاصله پس از نمونه

pH  متر دیجیتالی (AZ, Model 8601 )گیلری اندازه

 لایه چهار کربا شد. سسس مایع شکمبه توسط پارچه 

-میلی 25هر حیوان یک نمونه  یبه ازاصاف گردید و 

لیتلر میللی 5/2 هلالیتری برداشته و به هلر یلک از آن

برای  )شرکت مر  آلمان( درصد 55 کیدسولفوریاس

 -لنیتلروژن آمونیلاکی بلا اسلتفاده از روش فنلتعیین 

(، اضللافه Kang ،1211و  Broderickهیسوکلریللت )

 شلدهصافلیتر از مایع شلکمبه میلی 25میزان گردید. 

-MFS ،Methylgreen-formalin محلللول نیللز بللا

Salin  بله پروتلوزوآبرای شلمارش  2به  1با نسبت-

و بلا اسلتفاده از میکروسلکو   DQلام نئوبلار  وسیله

گرفتله نظر  در( Olympus CH-2الکترونی یا نوری )

 .شد

هلر حیلوان در  شلدهیآورجملعهای ادرار نمونه

لیتر از آن برای میلی 21پایان هر دوره با هم مخلوط و 

گلراد درجله سلانتی -5تجزیه آزمایشگاهی در دملای 

هلای ادرار، آوری نمونلهپلس از جملعنگهداری شد. 

منظللور بللهداشللت،  سللهبالللاتر از  pHچنانچلله نمونلله 

 ها و اتلاف نیتروژن در نمونهاکتریجلوگیری از رشد ب

بلله نمونلله افللزوده درصللد  ده کیدسللولفوریاس، ادرار

 ادرار هلاینمونله موجلود در آللانتوپین . میزانشدمی

 ریمقلاد (.Gomes،1225و  Chenگیلری شلد )اندازه

 طلول در قراپلت از پلس هانمونه در موجود نیآلانتوپ

 از ادهاسلتف با سسس. شدند مشخص مترنانو 522 موج

-جملع جینتا و محاسبه نیآلانتوپ زانیم استاندارد، خط

 یادرار نیآلللانتوپ روزانلله دفللع زانیللم. دیللگرد آوری

 شلده جلذ  هلاینیپلور زانیلم ،(روز در مولیلیم)

 اسا  بر نیپور مشتقات کل دفع ،(روز در مولیلیم)

 دفلع زانیلم کله است نیا بر فرض) روز در مولیلیم

 ملولیلیم دو گوسفند در ینیرپو مشتقات یآندوژنوس

 تروژنین گرم) یکروبیم تروژنین دیتول و( است روز در

 .شدند محاسبه ریز روابط با بیبه ترت( روز در

 (1 رابطه)

(= 12/1 × ادرار در شدهترش  نیپور کل) -54/1

 (روز در مولیلیم) یدفع نیآلانتوپ

Pa= MN÷ 727/1                          (     2 رابطه)  

Microbial Nitrogen=  )رابطه 3(
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 در ملولیلیم) شدهجذ  نیپور Pa ،هارابطه نیا در

 و( روز در تلروژنین گلرم) یکروبیم تروژنین MN ،(روز

X است( روز در مولیلیم) هانیپور جذ  زانیم. 

آماری افزار ها با استفاده از نرمداده لیوتحلهیتجز

SAS  2/2نسلللخه (SAS،2115 ) یلللهروو Mixed 

 از آزملون هلاصورت گرفت. بلرای مقایسله میلانگین

ملرغ سطوح متفلاوت تخلماستفاده شد. اثرات  دانکن

و  (linearتمامی متغیرها به اثرات خطی ) بر ضایعاتی

مدل  ( تفکیک و جداسازی شد.quadraticدرجه دو )

گیری دارای آماری برای صفاتی که در طی زمان اندازه

-شلکمبه و نیتلروژن آمونیلاکی( بله pH)تکرار بودند 

 صورت زیر بود:

   ijk+ emi+ ZTm+ Z k+ C j+ P i= μ + T ijkY(4)رابطه 

گیری دارای و برای صفاتی که در طی زمان اندازه

پلذیری، تکرار نبودند )ماده خشک مصلرفی، گلوارش

-های خلون و سلنتز پلروتئین میکروبلی( بلهفراسنجه

 بود. 5صورت رابطه 

 ijk+ e k+ C j+ P i= μ + T ijkY         (        5)رابطه 

= متغیللر وابسللته )صللفت ijkYهللا: در ایللن مللدل

= میلانگین جامعله بلرای صلفت μگیری شده(، اندازه

= اثلر kC= اثلر دوره، jP= اثلر جیلره، iTمورد مطالعه، 

= اثر miZT= اثر زمان و mZمانده، = اثر باقیijkEحیوان، 

 ود.متقابل زمان و تیمار ب

 
 نتایج و بحث

میزان ماده خشلک، پلروتئین خلام، چربلی خلام، 

بله  مرغ کاملل ضلایعاتیخاکستر، کلسیم و فسفر تخم

درصد تعیلین  1و  4، 49/11، 2/27، 31، 1/29 بیترت

مگلا  14/3شد. میزان انرژی قابلل متابولیسلم آن نیلز 

مربلوط  . نتلایجزده شددر هر کیلوگرم تخمین  یکالر

ملواد  پذیریگوارش و ماده خشکبه میانگین مصرف 

 آورده شلده 2در جلدول  هلای آزمایشلیمغذی جیره

 و میزان مصرف ماده خشلک ،است. در مطالعه حاضر

سلطوح مواد مغذی تحت تأثیر  پذیری ااهریگوارش

 احتماللاًقرار نگرفت. مرغ کامل ضایعاتی مختلف تخم

 الیلاف نلامحلول در شلویندهکه درصد با توجه به این

و رطوبلت  یدیاسل ندهیشوو الیاف نامحلول در خنثی 

یکسلان بلود تغییلری در  باًیتقرهای آزمایشی در جیره

غلظت  شدهگزارش .ماده خشک مصرفی مشاهده نشد

و  (Mertens ،2112) یخنث ندهیشوالیاف نامحلول در 

جیره بلر مصلرف  (1213و همکاران،  Lahrرطوبت )

دلیلل  ارد.گلذماده خشک در نشخوارکنندگان تأثیر می

 ،عدم تغییر ماده خشلک مصلرفی در گوسلفندان دیگر

هلای جیرهخام تواند این باشد که محتوای پروتئین می

اثر  شدهگزارش ،یطورکلبه .یکسان بود باًیتقرآزمایشی 

به  یادیخشک تا حد ز مادهبر مصرف  ینیمنابع پروتئ

و  Khalidوابسلته اسلت ) زیلن رهیلج یاجزا باتیترک

ی هلاگوسلاله شده اسلتدادهنشان (. 2112همکاران، 

درصد پلروتئین  51 حاویجایگزین شیر  با شدههیتغذ

مرغ، پس از شیرگیری، ماده خشک و خلورا  از تخم

و  Santoro) اسللتارتر بیشللتری را مصللرف کردنللد

 (2115همکلللاران )و Malek  .(2113همکلللاران، 

مرغ و بیوتین در تغذیه شیر حاوی تخم گزارش کردند

های هلشتاین از لحاظ وزن نهایی، افزایش وزن گوساله

روزانه، ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در 

ملرغ درصد تخلم 5/7گروه شاهد و تیمار شیر حاوی 

بلا اسلتفاده از سلطوح خام همراه با بیوتین بیشتر بود. 

عنلوان منبلع ملرغ بلهدرصلد تخلم 15و  11، 5صفر، 

میلانگین مصلرف  هلا، تفلاوتی درپروتئین در گوسلاله

و  Touchetteخورا  روزانه تیمارها مشلاهده نشلد )

 25اسلتفاده از سلط   شلدهگزارش(. 2112همکاران، 

 رهیدر ج کشیجوجه عاتضای پودر کنسانتره از درصد

مصرف ملاده خشلک  شیسبب افزایی، قایآفر هایبره

 تحقیللقدر  (.Akinladenu ،1221و  Belewn) شللد

Firouzi (2121)، یش درصلد پلودر ضلایعات با افزا

پذیری ماده خشک، ماده کشی در جیره، گوارشجوجه
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 ،قلرار نگرفلت ریتأثها تحت آلی و پروتئین خام جیره

 یخنثل ندهیشوپذیری الیاف نامحلول در لیکن گوارش

اسیدی جیلره دارای شلش درصلد پلودر ضلایعات و 

کشی کشی نسبت به جیره بدون ضایعات جوجهجوجه

 .بودکمتر 

 

 های آزمایشیجیرهبا  شدههیتغذمواد مغذی در گوسفندان  پذیریگوارشصرف ماده خشک و م -2ول جد

Table 2- Dry matter intake and nutrients digestibility in sheep fed experimental diets 

 

 )درصد(مرغ کامل ضایعاتی تخمسط  

Levels of waste egg (%) 

 مقایسات متعامد

contrast 

0 2.5 5 7.5 SEM 
 خطی

linear 

 درجه دو

quadratic 
 DMI (kg/day) 1.25 1.19 1.19 1.24 0.03 0.87 0.16 (مصرف ماده خشک )کیلوگرم در روز

        (%) Digestibility                (پذیری )درصدگوارش

 Dry Matter     68.58 69.04 69.09 70.29 2.34 0.09 0.68                                       ماده خشک

 Organic Matter 68.87 70.58 70.56 71.66 3.20 0.61 0.81                                   ماده آلی

 Crude Protein 57.52 58.20 56.69 60.18 3.45 0.68 0.69                                خام ئینپروت
 NDF 47.65 47.51 47.23 46.61 2.72 0.18 0.43                          خنثیالیاف نامحلول در شوینده
 ADF 40.75 42.53 42.72 42.26 2.88 0.43 0.69                       اسیدیالیاف نامحلول در شوینده

SEMمیانگین انحراف استاندارد : 

 

گوسفندان تحت نیتروژن مصرفی  ،در مطالعه حاضر

مرغ کامل ضایعاتی قرار تخممختلف  تأثیر تغذیه سطوح

داری با توجه به اینکه تغییر معنلی .(3)جدول  نگرفت

حیوانلات مشلاهده نشلد و از  ماده خشکدر مصرف 

پروتئین خام درصد های مورد مطالعه طرفی همه جیره

مشابهی داشتند، لذا این عدم تغییر در مصرف نیتروژن 

رف ماده خشک که مص . از آنجاییباشدقابل انتظار می

و به تبلع آن های آزمایشی ین خام جیرهئو درصد پروت

متفاوت نبود، نیتروژن دفعی نیتروژن مصرفی حیوانات 

نیتلروژن دفعلی  نکرد. یتغییرها نیز آنمدفوع و ادرار 

ین میکروبی تولیدی هضم نشده در ئشامل پروت مدفوع

 تخلیه هایاندوژنوسی، سلول ینئدستگاه گوارش، پروت

نشده  هضم گوارش و بخشی از پروتئین دستگاه از شده

نیتروژن مصرفی، . (Van Soest ،1212) باشدجیره می

کننده اصلی تعادل دفعی مدفوع و نیتروژن ادراری تعیین

نیتروژنی در بدن هستند و از طرفی مصلرف نیتلروژن 

بستگی به مصرف خورا  و میزان مصرف پروتئین خام 

عنوان عامل اصلی دفع رار بهدارد. نیتروژن موجود در اد

(، هر 2111و همکاران،  Huhtanenباشد )نیتروژن می

چند نشخوارکنندگان توانایی در بلازچر  نیتلروژن را 

تواند سبب بروز تفاوت در دفع دارند، لذا این مساله می

های دارای پلروتئین تغذیه جیرهنیتروژن ادراری شود. 

وعی نیتروژن را خام بالا ممکن است دفع ادراری و مدف

. در مطالعات (1222و همکاران،  Fahmy)بیشتر کند 

اسلت، شلده انجاممنابع مختلف پروتئینی  بازیادی که 

طوری که است. بهمثبتی از نیتروژن گزارش شده تعادل

 شده با کنجاله سویا میزان نیتروژن ابقاءهای تغذیهدر بره

نه بیشتر بود داشده در مقایسه با جیره حاوی کنجاله پنبه

(Ward  ،2111و همکاران.)  وقتی پروتئین خام جیره

گاوهای شیری از مکمل پروتئینلی گیلاهی و حیلوانی 

گردیلد، اختللاف  تأمین)کنجاله سویا و پودر گوشت( 

داری در دفع نیتروژن ادراری، مدفوع و مجموعله معنی

نیتروژن دفعی بین دو منبع پروتئین گیلاهی و حیلوانی 

یلن آزملایش همسلو بلود اکه بلا نتلایج مشاهده نشد 

(Knowlton  ،2111و همکاران.) 
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 های آزمایشیشده با جیره در گوسفندان تغذیهشده و ابقاء  ینیتروژن مصرفی، دفع -3جدول 

Table 3- Nitrogen intake, excretion and retention in sheep fed experimental diets 

SEMمیانگین انحراف استاندارد : 

 

ملایع شلکمبه در  pHهای آزمایشی بلر تأثیر جیره

دهلی صلب  و ساعات مختلف پیش و پس از خورا 

 pH. شلده اسلتآورده  1 رنملودادر  آنکلل میانگین 

مایع شلکمبه در سلاعات مختللف پلس از تغذیله در 

هلای دارای سلطوح شلده بلا جیلرهگوسلفندان تغذیله

قلرار تحلت تلأثیر مرغ کاملل ضلایعاتی تخممختلف 

 های مختلفشکمبه در زمان pHدر خصوص نگرفت. 

پس از خلورا  دادن دو نکتله مهلم وجلود دارد. اول 

ل به اسیدی شدن( در سه شکمبه )می pHمیزان کاهش 

ساعت اول پس از مصرف خورا  و دیگری تغییرات 

های مایع شکمبه )سط  زیر منحنی( در زمان pHکلی 

گذشت زمان پس از مصرف خورا ،  مختلف است. با

pH  تخمیلر  فرآینلدپیشلرفت  لیلبله دلمایع شلکمبه

هلای یابد کله ایلن رونلد در تملامی جیلرهکاهش می

سطوح تقریباً برابر ملواد  احتمالاً آزمایشی مشابه است.

هلای آزمایشلی مغذی )انرژی، پلروتئین خلام( جیلره

های ای بین گروهشکمبه یهافراسنجهموجب یکسانی 

های آزمایشی میزان . از طرفی جیرهشده استمختلف 

پذیری مشابهی داشتند و گوارش باًیتقرالیاف نامحلول 

ر بلین و اسلیدی د یخنثل ندهیشلوالیاف نامحلول در 

بنابراین ؛ داری نداشتهای آزمایشی تفاوت معنیجیره

میزان الیاف جیره بلر زملان نشلخوار،  ریتأثبا توجه به 

ترش  بزاق و در نهایت میزان اسلیدیته ملایع شلکمبه 

(Guo  ،عدم تفاوت در میلزان 2113و همکاران )pH 

مایع شکمبه در این تحقیلق ملورد انتظلار بلود. نتلایج 

فلللق بلللا نتلللایج فیلللروزی پلللژوهش حاضلللر موا

(Firouzi،2121بللود کلله )  گللزارش کللردpH  مللایع

های نر پرواری تحت تأثیر سطوح مختللف شکمبه بره

کملی  یهاگزارشکشی قرار نگرفت. ضایعات جوجه

-منابع حیوانی در جیره بلر فراسلنجه ریتأثدر رابطه با 

ای نشلخوارکنندگان در دسلتر  های تخمیر شلکمبه

گزینی کنجالله سلویا بلا پلودر است. در تحقیقی جلای

داری در میزان استخوان و گوشت نتوانست تغییر معنی

pH  آورد ) به وجلودشکمبه بزهای شیری مایعLu  و

 . در مقابل، در یک مطالعه نشان داده(1221همکاران، 

، بللا جللایگزینی منللابع مللایع شللکمبه pHشللد میللزان 

پروتئینی گیاهی جیره بلا منبلع حیلوانی )مخللوطی از 

پودر گوشت، خلون و اسلتخوان( تمایلل بله افلزایش 

در تحقیقللی،  (.1227و همکللاران،  Weigelداشللت )

 جاذ  عنوانبه مرغتخم متفاوت پوسته سطوح افزودن

 یهافلرا سلنجهبلرای  را مختلفلی نتلایج آفلاتوکسین

-تخلم پوسلته استفاده از کهطوریبه داد. شکمبه نشان

 فلرار چلر  اسلیدهای دارمعنلی افلزایش سلببمرغ 

-تجزیه گاز، تولید و متناسب با آن بهبود در دشدهیتول

 قابل انرژی و همچنین آلی ماده و خشلک ماده پذیری

 (.2121و همکاران،  Safariمتابولیسم گردید )

 نیتروژن

Nitrogen 

 )درصد(کامل ضایعاتی مرغ تخمسطح 

Levels of waste egg (%) 
SEM 

 مقایسات متعامد

contrast 

0 2.5 5 7.5 
 خطی

linear 
 درجه دو

quadratic 
 Intake (g/day) 24.14 23.77 24.61 24.68 0.28 0.10 0.47                                مصرفی )گرم در روز(

 Fecal excretion (g/da) 11.10 10.41 11.57 10.67 0.68 0.97 0.88           دفعی از مدفوع )گرم در روز(
 Urinary excretion (g/day) 2.07 2.23 2.60 2.57 0.31 0.23 0.76      دفعی از ادرار )گرم در روز(

 Retention (g/day) 10.96 11.12 10.44 11.42 0.57 0.79 0.49                          ابقا شده )گرم در روز(
 Retention (%) 45.25 46.69 41.29 45.88 2.25 0.77 0.60                                      ابقا شده )درصد(



 و همکاران پوریزهرا تق/  ...یعاتضای کامل مرغ سطوح مختلف تخم هیاثر تغذ 

01 

6.40

6.60

6.80

7.00

p
H

 
یع
ما

مبه
شک

جیره بدون ت   مر  کام  ضایعاتی  در د ت   مر  کام  ضایعاتی   2جیره دارای 

در د ت   مر  کام  ضایعاتی  جیره دارای  در د ت   مر  کام  ضایعاتی    جیره دارای 

 
 م تلف هایزمان در آزمایشی هایجیره با شدهتغذیه گوسفنداندر  شكمبه مایع pH تغییرات -1 نمودار

Figure 1- Ruminal pH variation in sheep fed experimental diets 
 

هلای در جیلرهمرغ کامل ضلایعاتی با افزایش تخم

ونلد ر صورتنیز به مقدار نیتروژن آمونیاکی آزمایشی،

. (2 نمودار) افزایش یافت (p<15/1داری )خطی معنی

تواند افزایش یکی از دلایل افزایش نیتروژن شکمبه می

جمعیت پروتوزوآی مایع شلکمبه و افلزایش فعالیلت 

ها باشد. چلرا کله پروتلوزوآ شلکمبه پروتئولیتیکی آن

دارای فعالیت بالایی در هضم پروتئین بوده و با توجله 

بالایی است  هضمقابلمرغ دارای پروتئین به اینکه تخم

مرغ بالاست( هضم این پروتئین )میزان آلبومین در تخم

و تولیلد نیتلروژن آمونیلاکی  افتلهیشیافلزاشکمبه  در

ملایع با افزایش جمعیت پروتلوزوآ  .است افتهیشیافزا

مللایع شللکمبه آمونیللاکی میللزان نیتللروژن شللکمبه، 

کلاهش غلظلت  عل و پروتوزوآزدایی با افتهیشیافزا

و  Veira) شللودمللی نیتللروژن آمونیللاکی شللکمبه

 تماللاًاح دلیل دیگر ایلن اسلت کله(.  1213همکازان،

 باللاییپلذیری مرغ کامل ضایعاتی تجزیهتخمپروتئین 

افلزایش منجلر بله  کله ایلن داشلته اسلتدر شکمبه 

 وهلای شلکمبه بله پلروتئین دسترسی میکروارگانیسم

و  Fatehiشلود )افزایش نیتروژن آمونیاکی شکمبه می

با جایگزینی منلابع حیلوانی )پلودر (. 2117همکاران، 

جلای کنجالله سلویا، هخون، گوشلت و اسلتخوان( بل

و  Wardیابلد )غلظت نیتروژن آمونیاکی افلزایش ملی

(. در تحقیقلی، گلزارش شلد مکملل 2111همکاران، 

هلای روملانوف، ی بلرهپروتئینی کنجاله سویا در جیره

و  Ferrellشلد )سبب افزایش غلظت آمونیا  شکمبه 

(. این محققلین بیلان کردنلد کنجالله 1272همکاران، 

محلول را در شکمبه فراهم کرده و ایلن سویا نیتروژن 

ها رسلیده و موجلب رشلد نیتروژن به مصرف باکتری

 میزانها و همچنین بالا رفتن هضم و جذ  و ورود آن

در از اسیدهای آمینله بله روده گردیلد.  یاملاحظهقابل

 ملایع آمونیلاکی نیتلروژن تحقیقی گزارش شد غلظت

 بله یکشلجوجله ضایعات افزودن ریتأث تحت شکمبه

 (.Firouzi ،2121نگرفت ) قرار پرواری هایبره جیره

 افلزایش بلا داده شلد نشلان پژوهشلی در کلهیدرحال

 در( بسلتر محتویلات بلدون) گلذارتخم مرغ ضایعات

 شکمبه مایع آمونیا  مقدار شدهاخته نر گاوهای جیره

 محتلوای وجلود را آن عللت کله کندمی پیدا افزایش

 بیلان ضلایعات ایلن در ینلیپروتئ ریلغ نیتروژن بیشتر

 (.Dinius ،1279و  Oltjen) کردند
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Figure 2- Ruminal ammonia -N concentration in sheep fed experimental diets 
 

هلای هوللوتریش، جمعیت گونه ،در مطالعه حاضر

لیتر مایع شکمبه در هر میلی پروتوزوآانتودینیوم و کل 

تغذیله بلا سلطوح مختللف  تحت تأثیر گوسفندان، در

و بلا  (4)جلدول  مرغ کامل ضایعاتی قرار گرفتتخم

مرغ کامل ضایعاتی میانگین جمعیت افزایش سط  تخم

صورت به پروتوزوآم و جمعیت کل های انتودینیوگونه

جمعیت  لیکن .(P<15/1) داری افزایش پیدا کردمعنی

تغذیله بلا سلطوح  ریتلأثهای سللولایتیک تحلت گونه

. بیشترین مرغ کامل ضایعاتی قرار نگرفتمختلف تخم

های انتودینیلوم در و گونه پروتوزوآتعداد جمعیت کل 

بلا  شلدههیتغذلیتر مایع شکمبه در گوسفندان هر میلی

مللرغ کامللل ضللایعاتی درصللد تخللم 5/7جیللره دارای 

مشاهده گردید. چرا که جنس انتودینیوم جنس غاللب 

باشد. یکی از دلایلل دار شکمبه میمژ  پروتوزوآیاز 

توانلد ناشلی از هلای انتودینیلوم ملیغالب بودن گونه

هللا در شللرایط مختلللف مقاومللت بالللای ایللن گونلله

هللا باشللد ر جللنسای در مقایسلله بللا سللایشللکمبه

(Taghizadeh  ،تخم2111و همکاران .) ملرغ حلاوی

گلوتامیک  اسیدهای آمینه مفیدی از جمله لیزین، اسید

 پروتلوزوآو آرژنین بوده که این اسیدها جهلت رشلد 

باشد، شاید یکی از دلایلل افلزایش لازم و ضروری می

در شللکمبه وجللود ایللن گونلله  پروتللوزوآجمعیللت 

و همکلاران،  Sok) باشلدملرغ ماسیدهای آمینه در تخ

جمعیت میکروبلی شلکمبه هملواره ثابلت و  .(2117

یکنواخت نیست بلکه عوامل فیزیوللوژی ماننلد سلن 

ای، سللط  تولیللد، سلللامت دام، دام، رفتارهللای تغذیلله

های میکروبی مختللف و ماهیت و روابط بین جمعیت

همچنین عوامل خارجی از قبیل ترکیب شیمیایی جیره 

دهلی، قدار خورا ، تعلداد دفعلات خلورا غذایی، م

تغییر جیره غلذایی، تغییلر فصلل، تغییلرات در طلول 

نسللبت و تللراکم  ،و عوامللل جغرافیللایی روزشللبانه

شکمبه را تحت  یهاهای مختلف میکروارگانیسمگروه

 (.1222و همکلاران،  Russell) دهنلدقلرار ملیتأثیر 

یلوم های هولوتریش، سلولایتیک، انتودینجمعیت گونه

هلای نلر مایع شلکمبه بلره پروتوزوآیو جمعیت کل 

کشی قرار پرواری تحت تأثیر تغذیه با ضایعات جوجه

 انللواعتللأثیر  ،تحقیقللی در. (Firouzi ،2121) گرفللت

 منبلع نلوع سله پلذیریتجزیله بر پروتوزوآ هایگونه

( کازپین گیاهی، کنجاله ماهی، پودر) متفاوت پروتئینی

 یلا گونه یک عملکرد نحوه شد گرفته نتیجه بررسی و

 شلکمبه در نیتلروژن متابولیسلم بر پروتوزوآ از جنس

 پروتوزوآتوسط  پروتئین پذیریتجزیه و بوده متفاوت
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 منبلع ماهیلت و موجلود پروتلوزوآی نلوع به توجه با

و  Jouany) اسللللت متفللللاوت جیللللره پروتئینللللی

 (.1222همکاران،

 
 

 های آزمایشیشده با جیرهتغذیه سفنداندر گوشكمبه مایع جمعیت پروتوزوآی  -4جدول 

Table 4- Ruminal protozoa population in sheep fed experimental diets 

 (×511جمعیت پروتوزوآ )
)510×Protozoa population ( 

 )درصد(مرغ کامل ضایعاتی تخمسطح 

Levels of wasted egg (%) 
SEM 

 متعامد مقایسات

Contrast 

0 2.5 5 7.5 
 طیخ

linear 
 درجه دو

quadratic 

 Entodinium sp. 6.50b b6.32 7.26ab a9.94 0.99 0.007 0.107           گونه انتودینیوم 

 Holotrichs sp. b0.13 b0.18 b0.18 a0.28 0.03 0.01 0.13             گونه هولوتریش
 Cellulolytic sp. 3.4 3.41 3.86 3.35 0.23 0.77 0.26        گونه سلولولیتیک 
 Total protozoa  b9.70 b9.71 ab11.05 a13.53 0.95 0.006 0.19              پروتوزوآ کل

 a,bها میدار بین آنحروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختلاف معنی ها بامیانگین( 15/1باشد>P.) 

a,b Different superscripts (a–c) of means within the same row show significant differences at P < 0.05. 

SEM.میانگین انحراف استاندارد : 

 

تولیللد مشللتقات پللورینی و در پللژوهش حاضللر، 

ترکیبات ادرار شامل آلانتوپین، اسید اوریک، اوره، کلل 

مشتقات پورینی، نیتروژن و پروتئین میکروبلی تحلت 

مرغ کامل ضلایعاتی تخمتأثیر تغذیه با سطوح مختلف 

علت آن به مصلرف یکسلان  .(5)جدول  قرار نگرفت

پلذیری هلای آزمایشلی و گلوارشخورا  بین گلروه

های حلاوی سلطوح مختللف جیره ماده آلی در مشابه

عللاوه . بلهبوده اسلتمرغ کامل ضایعاتی مربوط تخم

تولیلد نیتللروژن میکروبلی بله تعللادل و  شلدهمشخص

میلر در تخبین منابع انرژی و نیتلروژن قابلل یزمانهم

و  Hosseini-Vardanjaniباشللد )شللکمبه مللرتبط مللی

البتله مطالعلاتی نیلز روی گاوهلای  (.2112همکاران، 

هللای ( و بللره2119و همکللاران،  Rotgerگوشللتی )

کله  شلدهانجام( 2111و همکلاران،  Yalchiپرواری )

انلرژی و  یزملانهمدهد با افزایش شلاخص نشان می

پروتئین میکروبی  تبرساخداری پروتئین، تفاوت معنی

کیفیت و کمیت  احتمالاًبنابراین ؛ نیامده است به وجود

در شکمبه تنها عامل تاثیرگلذار  شدهفراهممواد مغذی 

بر جمعیلت میکروبلی نیسلت، بلکله مخلازن بلدن و 

شکمبه نیز قابلیت دسترسی برخی مواد مغذی از جمله 

دهلد. بلازچر  اوره از قرار ملیتأثیر نیتروژن را تحت 

د و نیتلللروژن از بلللزاق و همچنلللین لاشللله کبللل

توانند از عوامل کمکها در شکمبه میمیکروارگانیسم

 کننللللده در متعللللادل کللللردن شللللرایط باشللللند 

(Hall  وHuntington ،2111.)  نتلللایج مسلللتندات در

واسطه اسلتفاده از خصوص تولید پروتئین میکروبی به

متفلاوت اسلت. ها منابع مختلف پروتئینی در جیره دام

ای کله روی تلأثیر منلابع مختللف پلروتئین در مطالعه

و  Abdollahi Niaحیلوانی و گیلاهی انجلام گرفلت، 

گزارش کردند، بیشترین میزان سنتز ( 2119همکاران )

پروتئین میکروبی مربوط به جیره حاوی پودر گوشت 

های حاوی پودر ماهی، کنجاله کللزا و بود و بین جیره

ظر سنتز پروتئین میکروبی داری از نسویا اختلاف معنی

 و Calsamigliaدر تحقیلق دیگلری ) وجود نداشت.

( نیز بلا مقایسله درون آزمایشلگاهی 1225، همکاران

های پروتئینی گیاهی )کنجاله متابولیسم نیتروژن مکمل

سویا و گلوتن ذرت( و حیوانی )پودر گوشلت، پلودر 

داری در سلنتز تفاوت معنلی پر و پودر استخوان( هیچ

پروتئین میکروبی بین تیمارهای مورد آزمایش مشاهده 

 نشد.

javascript:;
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 آزمایشی هایجیره با شدهتغذیه گوسفندان در میكروبی ینئپروت تو ید و پورینی مشتقات روزانه دفع -  جدول

Table 5- Purine derivatives excretion and microbial protein synthesis in sheep fed experimental diets 

 

 )درصد(مرغ کامل ضایعاتی تخمسطح 

Levels of wasted egg (%) 
SEM 

 مقایسات متعامد

contrast 

0 2.5 5 7.5 
 خطی

linear 

 درجه دو

quadratic 
 Allantoin (mmol/day)       5.21 4.78 4.34 4.79 0.94 0.68 0.48                             (مول در روزمیلی)آلانتوپین 

 Uric acid (mmol/day) 1.35 1.65 1.53 1.71 0.09 0.07 0.59                         (مول در روزمیلی)اسید اوریک 

 Urea (mmol/day) 0.17 0.19 0.21 0.18 0.026 0.75 0.36                                                                 اوره
 (مول در روزمیلی)تقات پورینی کل مش

 Total purine excretion (mmol/d) 
6.46 5.98 5.24 5.99 2.8 0.68 0.48 

 Microbial nitrogen (g/day) 3.47 3.45 3.95 4.28 0.42 0.17 0.7                 (گرم در روز)نیتروژن میکروبی 

 Microbial protein (g/day) 21.28 21.06 24.51 26.55 2.40 0.12 0.65                         میکروبی )گرم در روز( پروتئین

SEM.میانگین انحراف استاندارد : 
 

 غلظلت، تحقیلقحاصلل از ایلن  با توجه به نتایج

 5/7و  5ح وسط با شدههیتغذ هایبره در خون کلسترول

 بلود بیشلتر( 9)جدول  ضایعاتی کامل مرغتخمدرصد 

(15/1>P) چربلی بودن تربالا به را آن وانبت شاید که 

بیشتر  از طرفی ،داد نسبت آزمایشی هایجیره این خام

 باشلد.ملرغ از نلوع چربلی غیراشلباع ملیچربی تخم

شده با هیتغذ یهادر برهبا نتایج تحقیق حاضر،  راستاهم

کلسلترول  غلظلت ،یکشجوجه عاتیشش درصد ضا

-وجهشاهد )بدون ضایعات جبا گروه  سهیخون در مقا

سلللط   (.Firouzi ،2121) بلللود شلللتریب کشلللی(

-های با چگلالی باللا، لیسلوگلیسیرید، لیسوپروتئینتری

های کبدی خلون های با چگالی پایین و آنزیمپروتئین

مرغ کامل ضایعاتی تخمتحت تأثیر تغذیه با گوسفندان 

احتمالاً با توجه به اینکه خورا  مصرفی . قرار نگرفت

ایشی تفاوتی نداشته است و میزان در بین تیمارهای آزم

 هلا یکسلان بلودهگلروهدام نیز در بین  دریافتیانرژی 

قلرار  ریتلأثخلونی تحلت  یهافرا سلنجهسایر  .است

 کامل مرغتخم پودر و خام مرغتخم از استفادهنگرفتند. 

 کل پروتئین در تفاوت نتوانست سبب شیر مصرفی در

-لیسوپروتئینگلیسرید، های کلسترول، تریخون، غلظت

های با چگالی پلایین و های با چگالی بالا، لیسوپروتیین

شلود  هاگوساله های با چگالی خیلی پایینلیسوپروتئین

(Malek  ،2115و همکاران). ،طی تحقیقی Rosendo 

 مکملل از کردنلد اسلتفاده عنوان (2114همکاران )و 

 و پلاسلما غیراسلتریفیه چر  اسیدهای غلظت بیوتین

 گللوکز غلظلت و کاهش را کبد گلیسرولآسیل تری

 داد. افزایش را آن غلظت پروتئین و شیر تولید پلاسما،

تحلت تلأثیر  های کبلدی در مطالعله حاضلرآنزیم

هلا افزایش این آنزیم تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند.

باشد کله ممکلن دهنده اختلال در فعالیت کبد مینشان

 ازحلدشیبجملع ت لیلبله دلاست با کاهش اشتها و یا 

عنللوان چربللی در کبللد ر  دهللد کلله در حقیقللت بلله

باشد. مساعد متابولیسم در کبد میگرهای شرایط نانشان

از  کلدامچیهها در آزمایش فعلی با رسد دامنظر می به

انلد و افلزایش غلظلت مواجه نبوده ذکرشدهمشکلات 

 شدهانجام. در بررسی های کبدی مشاهده نگردیدآنزیم

های نر هلشتاین جهت مقایسله دو منبلع سالهروی گو

پروتئینی جیره )کنجاله سویا و پودر گوشت(، محققین 

گزارش کردند هیچ یک از این منلابع نتوانسلت تغییلر 

 وجلود آوردهای کبدی بلهداری در غلظت آنزیممعنی

(Karimi-Daeini   ،2111و همکللاران .) در تحقیللق

 حسط ایلشفزا ،Firouzi (2121)انجام شلده توسلط 

 کل، پروتئین بر یداریمعن ریتأث کشی،جوجه تضایعا

 و گلیسلیریدتلری آلبلومین، های کبلدی،غلظت آنزیم

 نلژاد کرملانیپلرواری ی هلابره خون ایاوره نیتروژن

 نداشت.
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 آزمایشی هایجیره با شدهتغذیه گوسفندان در خون یهافراسنجه -6 جدول

Table 6- Blood parameters in sheep fed experimental diets 

 فراسنجه

Parameter 

 )درصد(مرغ کامل ضایعاتی تخمسط  

Levels of wasted egg (%) 
SEM 

 مقایسات متعامد

contrast 

0 2.5 5 7.5 
 خطی

linear 
 درجه دو

quadratic 
 (لیتردسی در گرممیلی) کلسترول

 Cholesterol (mg/dL) 
b58.75 b61.25 a68.75 a69.00 2.2 0.06 0.50 

 لیتر(گرم در دسیگلیسرید )میلیتری
        T.G. (mg/dL) 

25.50 26.00 30.00 29.75 1.74 0.07 0.83 

 لیتر(بر دسی گرممیلی) های با چگالی بالالیسوپروتئین

 HDL (mg/dL) 
20.75 23.75 28.75 25.75 2.53 0.12 0.28 

 لیتر(بر دسی مگرمیلی) های با چگالی پایینلیسوپروتئین
 LDL (mg/dL) 

32.92 32.30 34.25 35.20 1.07 0.10 0.46 

 SGPT (U/L) 68.75 71.25 79.00 77.00 3.20 0.06 0.50     (واحد در لیتر) آسسارتات ترنسفراز
 SPOT (U/L) 45.50 46.00 50.00 49.75 1.74 0.07 0.83         (واحد در لیتر) آلانین ترانسفراز

a,b دار بین آنها باحروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختلاف معنیینمیانگ( 15/1ها می باشد>P.) 

a,b Different superscripts (a–c) of means within the same row show significant differences at P < 0.05. 

SEM.میانگین انحراف استاندارد : 

 

 گیرینتیجه

ملرغ کاملل از تخلم در این آزملایش بلا اسلتفاده

شمار در جیره گوسفند، درصد  5/7در سط  ضایعاتی 

ت ظغلعاقب آن جمعیت پروتوزوآی مایع شکمبه و مت

 احتماللاًافزایش یافت که شکمبه نیتروژن آمونیاکی در 

 ویلژهبهبه سبب وجود کیفیت بالای میزان پروتئین آن 

این ترکیب شیمیایی  باشد. در واقعمرغ میسفیده تخم

ملواد مغلذی آن در سلط  کله  دهلدینشان م وردهآفر

قابللل درصللد و انللرژی  31 )پللروتئین مناسللبی بللوده

عنلوان بلهتوانلد ملیو  (یمگاکلالر 3 باًیتقرمتابولیسم 

اسلتفاده  گوسلفند رهیلدر ج مکمل پروتئینیاز  یبخش

 نلهیدر زم یهلاگزارش تیگردد. با توجه بله محلدود

عنوان مکمل بهتی مرغ کامل ضایعاتخماز پودر  ادهاستف

 رهیللجمنبللع پروتئینللی از  یبخشلل نیگزیجللا ایلل

 نیلدر ا یشتریب قاتیلازم است تحق، نشخوارکنندگان

 .ردیصورت گ نهیزم

 

 تشکر و قدردانی

 مزرعلله کارکنللان از تحقیللق ایللن نویسللندگان

 آزمایشلگاه و کشلاورزی دانشکده سبک دام تحقیقاتی

 کرمان نرباه شهید دانشگاه دامی علوم بخش دام تغذیه

 را تشکر کمال مطالعه این انجام در همکاری جهت به

 .دارند
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