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چکیده

هاي گوشتی در قالب هاي سویاي پرچرب اکسترود شده در دماهاي مختلف بر عملکرد جوجهاثر دانهبه منظور بررسی یآزمایش
تکرار 4تیمار و 5گرم) در47(میانگین وزن اولیه 500بقطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کا240انجام شد. طرح کامال تصادفی 

، جیره سویاي خام) جیره حاوي1. تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از: به طور تصادفی توزیع شدند)در هر تکرارقطعه جوجه 12(
هاي اکسترود شده سویا در نهداجیره حاوي )3درجه سانتیگراد، 50هاي اکسترود شده سویا در دماينهدا) جیره حاوي 2شاهد، 
هاي ) جیره حاوي دانه5درجه سانتیگراد،90هاي اکسترود شده سویا در دماي ) جیره حاوي دانه4، درجه سانتیگراد70دماي 

درصد از دانه سویا پرچرب 12داراي هاي آزمایشی نیزاز جیرهیک هر باشد. میدرجه سانتیگراد103اکسترود شده سویا در دماي 
ت. یز قرار گرفلروزگی میزان مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك مورد آنا21و 10روزهاي . در بودنداکسترود شده

غذایی افزایش وزن و ضریب تبدیل). ولی تاثیر معنی داري بر<05/0pمصرف خوراك معنی داري نبود (اثرات تیمارهاي آزمایشی بر
).> 01/0pداشت (

هاي سویا، جوجه گوشتی، عملکرداکسترود، دانهکلمات کلیدي:

مقدمه

چیهدادهنشانقاتیتحق. شودیماستفادهوریطودامهیتغذدرفرآوري،ازبعدوشدهکشتکشورهااغلبدرایسو
ها استفاده شود چون از سویاي خام نباید در جیره.)7(نمودایسوکنجالهنیگزیجاکاملبطورتوانینمراینیپروتئمنبع

هاي بایستی به وسیله حرارت دهی یا روشکه می.)4باشد (ها و غیره میها، ساپنونینداراي ماده بازدارنده تریپسین، لکتین
ه از این محصول به دیگر از بین برود. به علت غیرقابل استفاده بودن روغن و وجود عوامل سمی در دانه سویایی خام، استفاد

فقطرشدحالدريهاجوجهيهارهیجدرایسوکنجالهباشد. استفاده از سویاي خام در مقایسه با صورت خام مطلوب نمی
روشلهیوسبهتااستاقدامدستدريچنديهاکوششلیدلنیهمبه.آوردیمبوجودهاآندرراانتظارموردرشد2/3

ها را قابل ها را از بین برده و چربی موجود در آنرا جدا نمایند ماده سمی آنهادانهیچربکهنیابدونویدهحرارت
هایی از ها داراي محدودیتهاي حرارت دهی مختلفی وجود دارد که هر کدام از این روشاستفاده براي طیور گردانند. روش

مرطوباکستروژندانه سویا،موثرحرارتیندهايفرآیازیکی). 1(باشدجهت مقدار حرارت و طول مدت حرارت دهی می
باسپسوشودمیکاندیشنرواردیکنواختصورتبهمارپیچیتغذیهسیستمبوسیلهسویاهايدانهفرآیندایندرباشدمی

به. کنندمیحرکتجلوسمتبهسیلندردرونمارپیچچرخشیحرکتبااکسترودر،داخلوشدهگرمومرطوبداغ،بخار
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آناعمالزمانمدتودماکنترل. شوندمیپختهواکسترودفرآوري،فشار،پیوستهافزایشتحتهادانهروش،اینوسیله
تعادلدانهآمینهاسیدهايبااليفراهمیقابلیتحفظوسویاضدمغذيموادشدنغیرفعالبینبایدوبودهمهمبسیار

وسویاضروريآمینهاسیدهايفراهمیقابلیتکاهشباعثباالدمايدرمیالردواکنشداایجزیراباشدبرقرارمناسبی
).3(گرددمیرشدکاهش

هامواد و روش

هاي سویااکسترود کردن دانه

، 70، 50هاي سویا در چهار دماي ان دانه گلستان انجام شد. در این کارخانه دانهد کردن دانه سویا در کارخانه آرتاکسترو
هاي آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند.دقیقه اکسترود گردید و در جیره4مدت زمان در103، 90

آزمایش بیولوژیک

گرم) در قالب طرح کامال 47(میانگین وزن اولیه 500قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاپ 240این آزمایش با 
تکرار انجام شد. تیمارهاي آزمایشی شامل سویاي خام و قطعه جوجه یک روزه در هر12تکرار و 4تیمار و 5تصادفی با 

هاي غذایی نیز با باشد. جیرهدرجه سانتیگراد (دماي ورودي) می103، 90، 70، 50هاي اکسترود شده سویا در دماهاي دانه
طوري که هاي گوشتی با انرژي و فرمول مشابه تنظیم شدند، به براي جوجه500توجه به جداول احتیاجات سویه کاب 

ها، ضریب هاي اکسترود شده سویا بودند. در این آزمایش عملکرد جوجهدرصد از دانه12ي تیمارهاي آزمایشی داراي کلیه
ها در محیط اکسل پردازش و توسط نرم روزگی تعیین گردید. تمام داده21تبدیل غذایی و مصرف خوراك از روز اول تا 

مورد آنالیز قرار گرفت.اري دانکن با آزمون معنی دو(GLM)با تجزیه واریانسSASافزار 

نتایج و بحث

1ي سویاي پرچرب اکسترود شده بر مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در جدولاثرات استفاده از دانه
ات). ولی اثرp<05/0معنی داري نداشت (تاثیرمصرف خوراك برگزارش شده است. اثرات اکستروژن دانه سویاي پرچرب

هاي سویاي پرچرب در مقایسه با جیره شاهد تاثیر معنی داري بر افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی اکستروژن دانه
و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب براي دانه سویایی اکسترود روزانه). در این آزمایش بهترین افزایش وزن> 01/0p(داشت

باشد. این نتایج مشابه نتایج ترین آنها مربوط به دانه سویاي خام میباشد و پایینمیدرجه 103و 90شده در دماي 
هاي تریپسین، مانند باز دارندهمختلفیکه حاوي مواد ضدمغذي دانه سویا خام به دلیل اینبود که نشان داد موناري
در أآن در جیره طیور خصوصازاستفاده،بنابراینشود باعث کاهش رشد طیور می،باشدها و غیره میها، ساپونینلکتین

و همکاران گزارش کردند که اگر چه یالهمچنین پر.)4(دتحت فرآوري حرارتی قرار گیربایدطیور جوان محدود بوده و 
توان در طول فرآیند هاي حرارتی مقدار مواد ضدمغذي آن را کاهش دادسویا حاوي مواد ضد مغذي بسیاري است ولی می

اي کنجاله سویا مخصوصاَ براي همکاران و همچنین اوپاپجو و همکاران نیز گزارش کردند که ارزش تغذیهکوکا و).7(
محدود شده است. نماید،اي که با متابولیسم مواد مغذي تداخل ایجاد میاي توسط فاکتورهاي ضدتغذیهحیوانات تک معده

هاي پروتئاز به ویژه تریپسین است که باعث کاهش اند که کنجاله سویا داراي مقادیر باالي از بازدارندهها گزارش کردآن
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تواند باعث غیر فعال شود. با این حال، فرآیند حرارتی میقابلیت هضم پروتئین و در دسترس بودن اسیدهاي آمینه می
تواند باعث از بین باید متعادل باشد زیرا حرارت بیش از حد میهاي پروتئاز شود، اما فرآیند حرارتی نیزشدن مهار کننده

.)2،6(رفتن مواد مغذي کنجاله سویا شود

نتیجه گیري

از بین رفتن عوامل تواند باعثحرارت میباشد.هاي گوشتی محدود میی جوجهدر جیره غذایاستفاده از سویاي خام
هاي حرارتی، فرآیند اکسترود مرطوب در صورت استفاده از درجه حرارت مناسب به دلیل در بین روشضدتغذیه اي گردد،

شده و کمترین تغذیه ايسریع مواد ضدرفتنارتی کوتاه باعث از بین استفاده از بخار آب و دماي باال و مدت زمان حر
12هاي سویاي اکسترود شده در سطح همچنین این نتایج نشان داد که استفاده از دانهکند. آسیب را به بافت سویا وارد می

هاي گوشتی ندارد.درصد در صورت پخت مناسب تاثیر منفی بر عملکرد جوجه
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The effect of extrusion temperature on full-fat soybeans and broiler production performance
in earlier ages

Abdulwahab Pahlevni Davaji*1- Shahriar Maghsuodluo2- Ashuor Mohammad Ghareh Bash3- Balal Sadeghi4

1- M.Sc student, Department of animal science Gonbad Kavous University

2-3-4- Assistant Professor Gonbad Kavous University

Abstract

The Experiment to evaluate the effect of extruded full-fat soybeans at different temperatures on
broiler performance was conducted in a completely randomized design. 240 day-old broilers Cobb
500 strain (average initial weight of 47 g) in 5 treatments and 4 replicates (12 chicks per replicate)
were distributed randomly. The treatments consisted of: 1) diets containing raw soybeans, diet
control, 2) diet containing soybeans extruded at a temperature of 50 ° C, and 3) rations containing
extruded soybeans at 70 ° C, 4) diet containing soybeans extruded at a temperature of 90 degrees C,
5) diet containing soybeans at a temperature of 103 ° C is extruded. Any of experimental diets
contained 12 percent of full-fat soybeans as a part of feed. At the 10 days and 21 days of age, feed
intake, weight gain and feed conversion were calculated and analyzed. Effects of extrusion
temperature on feed intake was not significant (p > 0.05). However was significant effect on weight
gain and feed conversion ratio (p < 0.01).

Keywords: extruded, soybeans, broilers, performance
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