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*نویسنده

مسئول مکاتباتKiyan.sadeghi@yahoo.com :

(دریافت مقاله 99/9/6 :پذیرش نهایی)96/2/22 :

چکیده
این آزمایش جهت بررسی اثرات جایگزینی خوراک ورمیکمپوست با کنجاله سویا بر عملکرد رشد و برخی متابولیتهای شکمبهای و
خونی برههای نر پرواری انجام شد .برای انجام این آزمایش تعداد  61رأس برّه نر آمیخته (قزل-مغانی) با میانگین وزن اولیه 28/5±2/5
کیلوگرم در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  4تیمار و  4تکرار و  4رأس بره در هر تکرار تقسیم گردید .جیرههای آزمایشی به ترتیب
دارای نسبتهای  16 ،33 ،0و  600درصد خوراک ورمیکمپوست جایگزین کنجاله سویا گردید .برهها با خوراک کامالً مخلوو (بوا
نسبت  30درصد علوفه و  60درصد کنسانتره) به صورت آزاد تغذیه شدند .طول دوره پرواربندی  00روز بود .بین جیرههوا از لاوا
وزن نهایی ،افزایش وزن روزانه ،ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنیداری وجوود نداشوت ( .)p>0/05دادههوای
حاصل از فراسنجههای شکمبهای نشان داد که جیرههای آزمایشی بر  pHو برخی اسیدهای چرب بیتاثیر بودند ( ،)p>0/05ولی تیمار
حاوی  600درصد خوراک ورمیکمپوست باعث افزایش معنیدار میزان نیتروژن آمونیاکی شکمبه و همچنین اسید چرب استات گردید
( .)p>0/05جایگزین کردن خوراک ورمیکمپوست تاثیر معنیداری بر میزان متابولیتهای خونی نداشت ،فقط نیتروژن اورهای خون به
لاا عددی اندکی افزایش خطی را نشان داد ( .)p>0/05نتایج این مطالعه نشان میدهد که خوراک ورمیکمپوست با پتانسویل موواد
مغذی باال میتواند جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا باشد.
کلیدواژهها :برههای پرواری ،ورمیکمپوست ،متابولیتهای شکمبهای -خونی.
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مقدمه
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فعالیتهاای تولیادی حیاوان در دلتاای ونازوئال اسات

امروزه تحقیقاات بسایاری در خصاون شناساایی و

( .)Men et al., 2007ع لیات فرآوری ورمیک پوسات

استفاده از منابع زائد آلی قابل دسترس بهعنوان خاورا

میتواند بهعنوان ی

دام و طیااور ،ماننااد اسااتفاده از برخاای منااابع تغذیااهای

تغییر شکل مواد لجنای باه محصاوالت باا ارزش ماورد

غیرمتعارف (حشرات و کرمخاکی) ،صورت مایپاذیرد.

اساااتفاده قااارار گیااارد (.)Elvira et al., 1996

اگرچه در گذشته نیز تاا حادودی مناابع غیرمع اول باه

ورمیک پوست کردن پس اندهای ماتلف دامهاا شاامل

لحاظ دارا بودن قابلیاتهاای مناساب تهات تغذیاه در

گاو ( ;Edwards, 1998; Gunadi and Edwards, 2003

خااورا دام و طیااور خصوصااً نشاااوارکنندگان مااورد

 ،)Mitchell, 1997اساب (،)Hartenstein et al., 1979

توته قرار گرفتهاناد ( Gheisari et al., 2009; Boda et

بز ( ،)Loh et al., 2005بوقل اون ( )Edwards, 1998و

 ،)al., 1999اما یکی از روشهایی که باه تاازگی ماورد

طیااور ( )Ghosh et al., 1999گاازارش شااده اساات.

توته قرار گرفته اسات ،اساتفاده از خاورا بیولو یا

ورمیک پوستسازی میتواند باهطاور باالقوه باه ارزش

ورماایک پوساات و اسااتفاده از کاارمهااای خاااکی اساات

کود مرغی از طریا تببیات ریزمغاذیهاا و ماواد آلای

( )Mehrdadfard, 1988; Khan, 2006که باا ایا روش

بیافزایااد ( .)Natarajan and Devi, 2014ه چناای

میتوان مواد زائد کشاورزی را به ماواد ساودمند تبادیل

پروتئی کرم خاکی بهدست آمده از ای گونه به احت اال

کاااااارد (2002

 .)Samavat,روش بیولو یاااااا

تکنولو ی مناساب و کاارا در امار

زیاد قابل دسترس و بارای تیارههاای غاذایی دام قابال

ورمیک پوست ،فناوری استفاده از کرم خاکی اسات کاه

استفاده است ( .)Satchell, 2012ای مطالعه باه منواور

طی آن کرمها مواد آلی (مع والً ضاایعات و پسا اندها)

بررسی اثرات تایگزینی غذای ورمیک پوست با کنجاله

را که م ک است آلودهکننده محیط زیست نیاز باشاند،

سویا بر ع لکرد رشد و متابولیتهای شک به برههای نر

به موادی شبیه هوموس ( )Humusتبادیل مایکنناد کاه

پرواری انجام گردید.

بهعنوان ورمیک پوست شناخته مایشاود ( Bybordi et

 .)al., 2007; Domínguez et al., 2003بهعالوه ،سریع

مواد و روشها

و پربازده بودن ای فرآیند بسیار مورد توته قرار گرفتاه

محل ،حیوان ،جیرههای آزمایش و نحوه تغذیه :اتارای

اساات ( Domínguez et al., 2000; Edwards and

مراحل ماتلف مزرعهای طرح حاضر در محل تعبیاه در

.)Bohlen, 1996; Ndegwa and Thompson, 2000

واحد گوسفندداری باش خصوصی شهرستان تبریاز در

استفاده از ضایعات حیوانی برای تولید کرم خااکی و

تایگاه نی هبااز انجاام پاذیرفت .در ایا مطالعاه از 16

ورمیک پوست باه منواور پارورش ارد  ،ال پشات و

رأس برّه نر آمیاته (قزل -مغانی) که گونه آمیاته غالب

سبزیجات روشی بارای افازایش خروتای محصاوالت

شهرستان تبریاز اسات ،باا دامناه سانّی  3الای  4مااه و

کشاورزی و کاهش استفاده از مواد شی یایی غیرآلای در

میانگی وزن اولیه  22/9±2/9کیلوگرم در قالاب طارح

باش کشاورزی و در نتیجاه کااهش آلاودگی ناشای از

کامالً تصادفی استفاده شد .با توته باه میاانگی سانّی و
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وزنی برّه های مورد آزمون ،بار اسااس اساتاندارد NRC

تدید و تیره های آزمایشی ی

( ،)1929چهار تیره غذایی طب تدول  1تهیه و تنوای

دهی روی دامها اع ال گردید.

دوره  12روزه عاادت-

گردید و تیرهها بهصورت کامالً مالوط و به طاور آزاد

برّه های مورد آزمایش در  4تی ار و  4تکرار و  4باره

و در سه نوبت صبح ،ظهر و عصر در اختیار برّهها قارار

در هر تکرار تقسی گردیاد .طاول دوره پرواربنادی 92

بااقیماناده در

ورمیک پوست

گرفت .روزانه حدود  9درصاد خاورا

روز بود .طب تدول  1پروتئی خورا

آخورهااا وتااود داشاات و خااورا مصاارفی روزانااه

بااه نساابتهااای  66 ،33 ،2و  122درصااد تااایگزی

اندازهگیری مایشاد .ه چنای بارّههاا باه آو و ن ا

پروتئی کنجاله سویا گردید .تیرههای غذایی حاوی 32

دسترسی آزاد داشتند .تهت سازگاری دام ها باا شارایط

درصد علوفه و  62درصد کنسانتره در ماده خش

بود.

جدول  -6ترکیب جیرههای تیمارهای آزمایشی (بر اساس  600درصد ماده خشک)
جیرههای آزمایشی

ترکیبات شیمیایی

*

*

T1

T2

T3

T4

یونجه

12/9

12/9

12/9

12/9

کاه گندم

12/9

12/9

12/9

12/9

دانه تو

42

42

42

42

سبوس گندم

6/69

6/69

6/69

6/69

دانه ذرت

19

19

19

19

تفاله چغندر

4

4

4

4

کنجاله سویا

2

9/36

2/64

2

ورمیک پوست

2

2/64

9/36

2

سنگ آه

1

1

1

1

ن

2/31

2/31

2/31

2/31

علوفه (درصد)

32

32

32

32

کنسانتره (درصد)

62

62

62

62

نسبت کنسانتره به علوفه

2/33

2/33

2/33

2/33

تی ارها شامل 2 -T1 :درصد تایگزی ازت کنجاله سویا تیره 33 -T2 ،درصد تایگزی ازت کنجاله

سویا تیره 66 -T3 ،درصد تایگزی ازت کنجاله سویا تیره و  122 -T4درصد تایگزی ازت کنجاله
سویا تیره.

نمونهگیری و ثبت نتایج :آزمایش به مادت  92روز (باا

در طول دوره پروار ،برّه هاای آزمایشای هار  19روز

دوره عادتپذیری  12روزه) انجام گرفت .برّهها باه

دوره گرسنگی  16ساعته توزی شدند و

ی

صورت تصادفی در باکسهای انفرادی باه ابعااد 1×1/2
مترمربع قرار گرفتند .هر باکس دارای ی
آباوری فلزی سیّار بود.

آخاور و یا

ی بار طی ی

وزن برهها برای بررسای خصوصایات ع لکاردی ثبات
گردید .خورا های بااقیماناده هار روز صابح قبال از
خورا دهای تدیاد ،ت اعآوری و تاوزی مایشادند.
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ن ونهبرداری از مایع شک به برای تعیای فراسانجههاای

 )Measurementدر نرمافازار  SAS 9.1آناالیز صاورت

شک بهای ،از طریا پ اخ خاالل (لولاه ماری) در ساه

گرفت .در ض

مقایسه میاانگی هاا نیاز باا اساتفاده از

سااعت بعااد از مصارف غااذا در روز  22پاروار انجااام

آزمون چند دامنهای دانک در سطح معنیداری  9درصاد

گرفت pH .فااز ماایع شاک به بالفاصاله باا اساتفاده از

انجام شد .مدل آماری مورد اساتفاده در ایا بااش باه

دستگاه  pHمتر قل ی  AZمدل  8685تعیی شد .بعاد از

شرح زیر بود :

صاف کاردن ماایع شاک به غلوات نیتارو ن آمونیااکی

eijk

Yijk = µ + Ti + Bj + bl( IBW) +

شک به با استفاده از روش فنل-هیپوکلریت اندازهگیاری

 =Yijkمقدار هر مشاهده =µ ،میاانگی کال = Ti ،اثار

شد ( .)Broderick and Kang, 1980غلوات اسایدهای

تیرهﻯ iام =Bj ،اثر تصادفی هر برّه اختصان یافتاه باه

چرو فرار در شک به توسط دستگاه گاز-کروماتوگرافی

هر تیره = bl ،ضریب تابعیت مشاهدات از وزن اولیاه،

و با استفاده از اسید اتیل-بوتیرات باه عناوان اساتاندارد

 = IBWوزن اولیه به عنوان کواریات و  =eijkاثار اشاتباه

داخلی ( )Internal standardاندازهگیری شد ( Stewart

آزمایشی بود.

 .)and Duncan, 1985ه چنی تهت تعیی پارامترهای
خونی 2 ،ساعت بعد از تغذیه از ورید وداج خونگیاری

یافتهها

شد .سپس ن ونههای خون سانتریفیو گردیاد و پاس از

نتااایم مربااوط بااه مقایسااات میااانگی باارای صاافات

اسااتاراج ،ساارم شاافاف حاصاال از آن بااه داخاال

ع لکردی گوسفندان تغذیهشده باا تی ارهاای آزمایشای

میکروتیااووهااا ریاتااه شااد و در دمااای  -22درتااه

در تدول  2نشان داده شده اسات .باا توتاه باه نتاایم

سلسااایوس نگاااهداری گردیاااد کاااه غلوااات برخااای

حاصل هیچ ی

از صفات ع لکردی گوسافندان تحات

متابولیتهای پالس ا با اساتفاده از کیاتهاای شای یایی

تأثیر تی ارهای آزمایشی قرار نگرفت ( .)p>2/29ه ان-

شرکت پارس آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند.

طور که در تدول مذکور نشاان داده شاده اسات ،مااده

تحلیل آماری دادهها :داده های بهدساتآماده باه ک ا

خش

نرمافزار آماری  SAS 9.1بر اساس طرح کامالً تصاادفی

مصرفی قرار نگرفت ( .)p>2/29ولی مصارف خاورا

و با استفاده از رویه آماری  GLMتجزیه گردیاد .مادل

برههایی که تی ار حاوی ورمیک پوست دریافات کارده

آماری مورد استفاده در ای باش به شرح زیر بود :

بودند ،ک تر از سایر برهها بود .احت االً دلیل ای کااهش

Yij = µ+Ti+eij
در ای مدل  =Yijمقدار هار مشااهده = µ ،میاانگی

کل =Ti ،اثر تی ار و  eijاثر خطای آزمایشی بود.
بارای دادههااای دارای تکاارار (افاازایش وزن روزانااه،
خورا مصارفی روزاناه و ضاریب تبادیل غاذایی) باا
استفاده از روش اندازهگیریهاای تکاراری ( Repeated

14

مصرفی روزانه گوسفندان تحت تأثیر تیارههاای

پایی بودن خوشخوراکی ورمیک پوست میباشاد و یاا
به دلیل ه زمانی مراحل اترایی تحقی حاضر باا فصال
گرما بوده است.
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جدول  -2میانگین برخی از خصوصیّات عملکردی گوسفندان تغذیهشده با تیمارهای آزمایشی
پارامترهای اندازهگیری شده

تیمارهای آزمایشی

*

**SEM

T1

T2

T3

T4

P-value

وزن ابتدای دوره (کیلوگرم)

26/92

22/46

26/62

29/26

1/29

2/32

وزن انتهای دوره (کیلوگرم)

46/62

46/29

46/22

46/92

3/12

2/14

افزایش وزن نهایی (کیلوگرم)

22/22

19/42

12/42

12/24

2/19

2/22

2/224

2/219

2/224

2/222

2/232

2/22

افزایش وزن روزانه
ماده خش

1

مصرفی روزانه

1

2

ضریب تبدیل غذایی
*

1/49

1/44

1/43

1/43

2/299

2/12

6/46

6/69

6/22

6/22

2/391

2/29

تی ارها شامل 2 -T1 :درصد تایگزی ازت کنجاله سویا تیره 33 -T2 ،درصد تایگزی ازت کنجاله سویا تیره 66 -T3 ،درصد تایگزی ازت کنجاله

سویا تیره و  122 -T4درصد تایگزی ازت کنجاله سویا تیره -1 .بر اساس کیلوگرم در روز میباشند -2 .عبارت است از مقدار ماده خش

مصرفی

روزانه تقسی بر افزایش وزن روزانه ** .میانگی خطای استاندارد.

در مورد اسیدهای چرو فرار به تاز اساتات کاه باا

نتایم مربوط به پارامترهاای شاک بهای در تادول 3
آورده شده است .با توته به نتایم بهدستآماده در ایا

افزایش خورا ورمیک پوست در تیره برهها با کااهش

مطالعه pH ،شک به تحت تأثیر تی ارهای آزمایشی قارار

خطی ه راه شاد ( ،)p>2/29تیارههاای آزمایشای بار

نگرفت ولی سطوح باالی مواد خوراکی ازتدار منجر به

غلوت سایر اسیدهای چرو فرار شاک به (پروپیوناات،

افاازایش معناایداری در سااطح نیتاارو ن آمونیاااکی در

بوتیرات و نسبت استات به پروپیونات) تاثیر معنایداری

تی ارها گردید که احت االً به خااطر بااال باودن نیتارو ن

نداشت (.)p>2/29

آزاد میباشد.
جدول  -3میانگین متابولیتهای شکمبه گوسفندان تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی
تیمارهای آزمایشی

پارامترهای مورد آزمایش

pH

نیترو ن آمونیاکی شک به ()mg/dl

*
**

SEM

T1

T2

6/46

6/62

b

9/62

12/29ab

اسید چربهای فرار ( )mmol/L

T3

T4

6/69
a

12/16

P-value

6/62
a

13/92

2/342
2/621

2/31
2/24

استات

42/2b

93/2ab

99/9a

96/9a

1/622

2/22

پروپیونات

26/9

24/6

24/2

23/2

1/222

2/64

بوتیرات

14/6

14/9

19/3

19/9

1/41

2/69

نسبت استات به پروپیونات

1/6

2/1

2/3

2/4

2/12

2/99

*

تی ارها شامل 2 -T1 :درصد تایگزی ازت کنجاله سویا تیره 33 -T2 ،درصد تایگزی ازت کنجاله سویا تیره 66 -T3 ،درصد تایگزی ازت کنجاله سویا تیره و  122 -T4درصد تایگزی

ازت کنجاله سویا تیره :ab .میانگی های هر ستون با حروف غیر مشتر دارای اختالف معنیدار میباشند ( ** .)p>2/29میانگی خطای استاندارد.
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نتایم مربوط به غلوت برخی متابولیتهای خونی

لحاظ عددی ک تری مقدار ازت اورهای سرم خون و

برههای تغذیه شده با تی ارهای آزمایشی در تدول 4

کراتینی مربوط به تی ار شاهد به ترتیب برابر  12/64و

آورده شده است .با توته به نتایم بهدستآمده در ای

 1/29میلیگرم بر دسیلیتر بود ولی در مورد مقدار

مطالعه در هیچی

از پارامترهای اندازهگیری شده

اختالف معنیداری مشاهده نگردید

عددی اندازهگیریشده برای پروتئی

( .)p>2/29به

تام و آلبومی

بیشتری مقدار برای تی ار شاهد گزارش شد.

جدول  -4غلظت برخی متابولیتهای خونی گوسفندان تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی
تیمارهای آزمایشی

پارامتر مورد آزمایش

*

**SEM

T1

T2

T3

T4

P-value

نیترو ن اورهای سرم خون ()mg/dl

12/64

13/92

14/31

13/62

2/91

2/11

پروتئی تام ()g/dl

6/62

6/62

6/99

6/62

2/32

2/22

آلبومی ()g/dl

9/22

9/39

9/12

9/94

2/12

2/29

گلوکز ()mg/dl

62/21

69/42

69/92

64/62

2/42

2/92

کراتینی ()mg/dl

1/29

1/21

1/36

1/32

2/29

2/16

* تی ارها شامل 2 -T1 :درصد تایگزی ازت کنجاله سویا تیره 33 -T2 ،درصد تایگزی ازت کنجاله سویا تیره 66 -T3 ،درصد تایگزی ازت کنجاله سویا تیره و  122 -T4درصد
تایگزی ازت کنجاله سویا تیره ** .میانگی خطای استاندارد.

بحث و نتیجهگیری

پایه اطالعات قبلی اقدام به اترای بررسی حاضار شاده

با توته به نتایم باهدسات آماده در مطالعاه حاضار،

اسات ( .)Sadeghi et al., 2016در نتاایم مرباوط باه

ورمیک پوست به لحاظ کاهش

خصوصیات ع لکردی برههای پرواری ،ه انطوری کاه

هزینههای خورا برههای پرواری قابل بحث و بررسای

ذکر گردید هیچ اختالف معنایداری بای ت اام صافات

میباشد و مطااب باا تاداول  3 ،2و  4خاورا ماورد

ع لکردی اندازهگیری شده مشاهده نشد.

مشاص شد که خورا

آزمایش تهت مصرف در تیرههاای بارههاای پارواری

طاای تحقیقاای ساایلوا و ه کاااران در سااال  2222از

مطاب با استانداردهای تغذیهای ساازگاری بااالیی دارد.

خورا

در هر صورت ،متاسفانه تاکنون پژوهش و کار تحقیقاتی

در تیره غذایی گوسالههای پرواری اختاهشاده باهطاور

نه در ایران حتی خارج از ایران نیز در ماورد اساتفاده از

کامل بهتای کنجاله سویا اساتفاده کردناد ،بادون آنکاه

ضایعات فرآوری شده با فرآیند ورمیک پوست بهعناوان

اثرات منفی بر مصارف تیاره غاذایی و قابلیات ه ا

ازتدار (اسید اوری ) به عنوان منباع پاروتئی

بر روی حیوان از ت له برههای پارواری انجاام

داشته باشد ( .)Silva et al., 2002ه چنی طی مطالعه-

نشده است .لک  ،اطالعات اولیه در مورد ارزش غاذایی

ای مشابه در سال  ،1992باوهنرت و ه کااران افازایش

خورا
خورا

ورمیک پوست که در مطالعه دیگری که توساط

ه ی نویسندگان انجام شده است ،موتود میباشد و بر
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افزودن خورا
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باا منباع ازتدار در تیاره پایاانی دوره

از خااود نشااان دهااد ( Nagaraja and Titgemeyer,

پروار از لحاظ پروتئی قابل متابولیس مک ال بهتاری از

 .)2007با ای حال ،وقتی  pHشاک به باه ک تار از 9/6

مک ل اورهای است و تفاوت در بازده پروتئی به مقادار

افت میکند ،به دلیل افزایش شکل غیریاونیز اسایدهای

متیونی قابل سوخت و ساز آنها بستگی دارد .هار چناد

چرو فراار سارعت تاذو آنهاا نیاز افازایش ماییاباد

تریپتوفاان م کا اسات

( .)Ramsey et al., 2002غلواات نیتاارو ن آمونیاااکی

اولی اسید آمینه محدود کننده برای گوسالههای پرواری

شااک به بااا مقاادار ازت تیااره رابطااه مسااتقی دارد،

باشااد ( .)Klemesrud et al., 1997طبا مطالعااات و

بهطوریکه با افزایش سطح خورا ورمیک پوست مقدار

گزارشااات اللااو و ه کاااران در سااال  ،1994خااورا

ازت آمونیاکی افازایش یافتاه اسات .نتاایم مشاابهی در

ازتدار زمانی که ه راه با تیره بر پایه نیشکر خردشاده

مورد تیرههای با منبع )Non-protein nitrogen( NPN

استفاده گردید ،تاثیری بر اضاافه وزن و ضاریب تبادیل

منجر به افزایش نیترو ن آمونیاکی گازارش شاده اسات

شد

( .)Elemam et al., 2009در آزماایش دیگاری توساط

( .)Lallo and Garcia, 1994طی آزمایشی که روی بره-

مابجیش و ه کاران در سال  ،1996در مورد دامهایی که

ها انجام گردید ،محققی گزارش کردناد کاه اساتفاده از

از خااورا حاااوی منبااع  NPNمصاارف کردنااد مقاادار

تیرههایی با کنسانتره باال منجر به افزایش ع لکرد رشاد

نیترو ن آمونیاکی شک به باال گزارش شاد ( Mabjeesh

هنگام استفاده از ای خاورا

خورا

نداشته ولی باعث کاهش کل هزینه خورا

و بازده خورا

بارههاای پارواری ( Al-Saiady et al.,

 )1996; Alshaikh et al., 1997و ه چناای اناار ی
نگهداری شد (.)Kraidees et al., 1996

.)et al., 1996
نتایم مربوط به متابولیتهای خونی که در تادول 4
آمده بود ،نشان داد که تیرههای آزمایشی در هایچکادام

نتایم مربوط به پارامترهای شک بهای که در تدول 3

از پارامترهای مورد سانجش متابولیاتهاای خاونی باه

گاازارش گردیااد ،نشااان داد کااه باای تی ارهااای مااورد

لحاااظ عااددی باااه اخااتالف معناایداری ندارنااد و

آزمایش و شاهد از نور  pHو برخای اسایدهای چارو

تیرههای مورد آزمایش نسبت به تیره شاهد بهصاورت

فارار اخااتالف معنایداری وتاود ناادارد ،امااا در مااورد

تزئی منجر باه افازایش خطای نیتارو ن اورهای خاون

نیترو ن آمونیاکی و اسید چرو فرار بی تی ار شااهد و

دامها گردیاده اسات .افازایش غلوات نیتارو ن اورهای

تی ارهای مورد آزمایش اختالف معنیدار وتود داشات.

خون با افزایش سطح خورا

ورمیک پوست در تیاره،

 pHشک به بهطور کلی تابعی از سرعت تذو و تولیاد

با روند غلوت نیترو ن آمونیا

اسیدهای چرو فاراار شاک به اسات و در صاورتی کاه

ه اهنگ بوده است ،زیرا بی غلوت نیتارو ن آمونیاا

سرعت تولید در نتیجا فرآه ای بایش از انادازه پایش

شااک به و غلواات نیتاارو ن اورهای خااون در گوساافند

مادههای قابل تا یر شاک به ،بایش از سارعت تاذو

ه بساااتگی مببااات را گااازارش کاااردهاناااد (Azizi-

باشد ،تاوان حیاوان بارای باافر کاردن شاک به محادود

 .)Shotorkhoft et al., 2014مشاابه چنای رونادی در

میشود و م ک است  pHشک به کاهش قابل تاوتهی

گاوهااای شاایری تغذیااهشااده بااا خااورا NPNدار نیااز

شک به طبا تادول 3
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ورمیک پوسات تاایگزی ساویا باعاث تولیاد

گاازارش گردیااده اساات (.)Mabjeesh et al., 1996

خورا

ه چنی  ،راد و ه کاران در سال  1994نتایم مشابهی را

بیشتری میازان نیتارو ن آمونیااکی شاک به گردیاد کاه

در آزمایش روی گوسفند گزارش کردند ( Rude et al.,

افزایش آن از لحاظ آماری نیز معنیدار بود .نتایم نشاان
ورمیک پوست مایتواناد تاایگزی

 .)1994غلوت نیترو ن اورهای تابع پروتئی خام تیاره،

میدهد که خورا

تجزیهپذیری شک بهای پروتئی خاام و ساطح آمونیاا

مناسبی برای کنجاله سویا تهت پروار کردن دامها باشاد

شک بهای اسات ( Jordan et al., 1983; Oltner et al.,

چرا که باعث کااهش قی ات تیاره خواهاد شاد .الزم

 .)1985عالوه بر ای  ،نیترو ن اورهای خون تحت تاأثیر

بهذکر است روش پیشنهادی در آزمایش حاضار ،اولای

سطوح پروتئی خام و ترکیب کربوهیادراتهاای تیاره

کااار تحقیقاااتی اساات کااه بااه بررسای اثاارات خااورا

قرار دارد ( .)Kauffman and St-Pierre, 2001ه چنی

ورمیک پوست به عنوان غذای دام روی برههای پرواری

گزارشاتی متعدد در مورد تیرههای غذایی که با پروتئی

پرداخته است و بنابرای  ،انجام پژوهشهای گوناگون در

باال باالنس شدهاند ،نشان دادهاند که ایا گوناه تیارههاا

ای مورد ضروری میباشد.

مقاادار نیتاارو ن اورهای خااون را افاازایش ماایدهنااد
( Kauffman and St-Pierre, 2001, Melendez et al.,

سپاسگزاری

 .)2000لذا ،در تیرههای حاوی سطوح بااالی پاروتئی

نویسندگان از مج وعه مرکز تحقیقات خلعتپوشاان

ماصوصاً کود طیور گوشتی ،با افزایش ساطح پاروتئی

و مرکااز تحقیقااات کشاااورزی و منااابع طبیعاای اسااتان

خام و پروتئی قابل تجزیه شک بهای ،سطح آمونیا

در

شک به افزایش مییابد (.)Kamalak et al., 2005
به عنوان نتیجهگیاری کلای از بای تی ارهاای ماورد
آزمایش از لحاظ وزن نهایی ،افزایش وزن روزاناه ،مااده
خشاا

مصاارفی و ضااریب تباادیل غااذایی تفاااوت

آذربایجااانشاارقی و ه چناای از گوساافنداری باااش
خصوصی واقع در خسروشهر بهخاطر مساعدت در امار
اترای ای پاژوهش ک اال تشاکر را دارناد .ه چنای
نویسندگان اعالم میدارند که هایچگوناه ت ااد مناافعی
ندارند.

معنیداری وتاود نداشات .تی اار حااوی  122درصاد
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Abstract
The present study was conducted to study the effects of replacing soybean meal with
vermicomposting feed on growth performance and selective rumen and blood metabolites of
fattening lambs. For this experiment, 16 male mixed breed lambs (Ghezel-Moghani) with an
average initial weight of 20.5 ± 2.5 kg were used in a completely randomized design with 4
treatments and 4 replicates and 4 lambs in each replicate.The experimental diets, consisting of 0,
33, 67 and 100 percent vermicomposting feed replaced soybean meal. Lambs were fed freely with
a diet containing 30% forage and 70% concentrate. Duration of the fattening period was 90 days.
There was no significant difference (p<0.05) among the treatments in terms of final weight,
average daily gain, dry matter intake and feed conversion ration. The data from the rumen
metabolites indicated that diets had no effect on pH and fatty acids (p<0.05). But feed samples
with 100% vermicomposting significantly increased rumen ammonia nitrogen and fatty acid
acetate (p<0.05). Replacing soybean meal with vermicomposting feed did not have a significant
effect on blood metabolites with the exception of blood urea nitrogen which showed a slight linear
increase numerically. The results of this study shows that vermicomposting feed containing high
nutrients can be a suitable replacement for soybean meal.
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