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  چکیده 

 هاي گوشتیهاي خونی جوجهسویا بر عملکرد و برخی فراسنجهسویاي برشته شده با کنجالهکامل بررسی اثر جایگزینی دانه منظور بهاین آزمایش 
 130ه سویا در دمـاي  . دانتقسیم شدندتکرار  چهار و تیمارچهار  در قالب طرح کامالً تصادفی به 308 یکروزه راس خروسقطعه جوجه  192انجام شد. 

هـا داراي  سـویا شـد. جیـره   درصد جایگزین کنجاله 75و  50، 25سطح صفر، چهار  درروزگی  15-42از سن دقیقه برشته و  30مدت سانتیگراد بهدرجه
بـا افـزایش    نشـان داد نتـایج   د.و ذبح شروزگی یک قطعه جوجه از هر تکرار خونگیري  42بودند. در  تقریباً یکسان متابولیسمو انرژي قابل خامپروتئین

و  بـدن  درصد، میانگین افـزایش وزن، وزن  75سویاي برشته شده، افزایش وزن و خوراك مصرفی در دوره رشد کاهش یافت. در دوره پایانی در سطح 
رار نگرفت ولی در دوره پایانی تیمار در دوره رشد تحت تأثیر تیمارها ق غذایی ضریب تبدیل .بودسایر سطوح  ازتر داري پایینمعنیبطورخوراك مصرفی 

در  آن وزن کبد و چربی حفره شکمی افزایش یافت و اختالف ،. با افزایش سویاي برشته شدهداشتشاهد ضریب تبدیل بهتري نسبت به سایر تیمارها 
داري کمتـر بـود.   سایر تیمارها بطور معنی سرم در تیمار شاهد نسبت به HDLغلظت کلسترول و  دار بود.درصد نسبت به سایر تیمارها معنی 75تیمار 
تیمار شاهد بطور در  )CPK( کینازفسفوسایر تیمارها بود و کراتین از کمتر يدارمعنیبطور درصد 75در تیمار  )AST( سرم آسپارتات ترانس آمیناز غلظت
از سن  شده سویاي برشتهي جیره با دانه کامل کنجاله سویااز  صددر 50 یبود. نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزین تیمارهاداري کمتر از سایر معنی

  .دهدمیافزایش  آنها راخون  HDLهاي گوشتی نداشته و تأثیر منفی بر عملکرد جوجه روزگی15
  

 .هاي خونفراسنجه ،عملکرد ،سویاي برشته شده ،جوجه گوشتی، اجزاي الشه: هاي کلیديواژه
  

  1  مقدمه

هـاي  جوجـه پرورش  هايدرصد از هزینه 70تا  60خوراك حدود 
ارزیـابی مـداوم    ،). بنـابراین 17دهـد ( را به خود اختصاص می گوشتی

. دانـه سـویا داراي   استمنابع جدید و گوناگون مواد خوراکی ضروري 
هضمی  قابلیت با خام درصد پروتئین 38تا  35درصد روغن و  23-14

از دانه سـویاي برشـته   ). استفاده 16و  1باشد (درصد می 88 در حدود
برد و امکـان اسـتفاده از ایـن    شده هزینه استخراج روغن را از بین می
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). 17آورد (هاي غـذایی طیـور فـراهم مـی    مکمل پروتئینی را در جیره
استفاده از دانه خام سویا در تغذیه طیور به دلیـل وجـود عوامـل ضـد     

، لکتین و مواد هاي تریپسین، کیموتریپسیناي از جمله باز دارندهتغذیه
در مقابل حـرارت   عواملالبته این  .شودگواترزا، باعث کاهش رشد می
). در عین حال، حرارت ناکافی 31گردند (ناپایدار هستند و غیرفعال می

شـود و باعـث کـاهش عملکـرد     باعث غیرفعال شدن این عوامل نمی
گردد. مشخص شده است که استفاده از دانه سویا به صورت طیور می

ام در جیره غذایی طیور دفع متابولیکی اسیدهاي صفراوي را افزایش خ
سـویاي  یابد. ها کاهش میدهد که در نتیجه، قابلیت هضم چربیمی

خام به علت دارا بودن آنتی تریپسین، ترشح پانکراس افزایش می دهد 
که به دنبال آن ورود آب و پروتئین به دئودنـوم افـزایش مـی یابـد.     

را  دفـع اسـیدهاي صـفراوي   صفراوي به ایـن مـواد   اتصال اسیدهاي 
افزون بر این، لکتین موجود در حبوبات باعـث دفـع   افزایش می دهد. 

آنزیم آمیالز از طریق مدفوع شده و در نتیجه قابلیت هضـم نشاسـته   

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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  ).18یابد (کاهش می
هاي فرآوري سویا برشته کردن است. این روش بـه  یکی از روش

محصول و حمل و نقـل آسـان تجهیـزات     دلیل سرعت زیاد برون ده
مورد نیاز براي برشته کردن دانه سویا، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته 

). برشته کردن از جمله فرآیندهاي حرارتی با درجه حرارت و 12است (
هاي متفاوت است که در طی آن قابلیت هضم پروتئین به سبب زمان

زایش یافته و عوامل ضد دناتوره شدن و شکستن ساختمان سلولی، اف
یابند. پس از برشـته کـردن، روغـن    درصد کاهش می 85اي تا تغذیه

هاي دانه سویا براي حیوان قابل دسـترس  ذخیره شده در داخل سلول
گردد. به دلیل باال بودن میزان روغن موجـود در سـویاي برشـته    می

 هاي گرم سال جهـت مقابلـه بـا   توان در ماهشده، از این محصول می
تنش گرمایی اسـتفاده نمـود. فرآینـد برشـته کـردن باعـث افـزایش        

هاي آن نیز بـه  شود. قابلیت هضم کربوهیدارتخوشخوراکی سویا می
اي محلول در آب دلیل تغییر در ساختار پلی ساکاریدهاي غیر نشاسته

  یابد. یابد که در نتیجه عملکرد طیور بهبود میافزایش می
) گزارش کردند که در صورت فرآوري 18ایزاك و همکاران (مک

در  را توان بدون هیچ گونه محدودیتی آنمی ،مناسب دانه سویاي خام
 ،) با انجام آزمایشـی 22تغذیه طیور استفاده نمود. اوردونیز و پالنسیا (

و بهتـرین   کردنـد هاي مختلـف برشـته   اندر دماها و زمرا دانه سویا 
که دانه سـویا در دمـاي    نمودندهنگامی مشاهده را ها عملکرد جوجه

 پریال. ه بوددقیقه برشته شد 5/2درجه سانتیگراد به مدت  130تا  120
) گزارش کردند که استفاده از دانه سویاي برشته شده 24و همکاران (

داري بـر وزن  درجه سانتیگراد، تأثیر معنی 140و 126، 122ماي در د
گزارش همچنین ) 30هاي گوشتی ندارد. سابوه و همکاران (بدن جوجه
که جایگزینی کنجاله دانه سویا با دانه سویاي با پوسـته و   شده است

داري بر وزن بدن، ضریب تبدیل بدون پوسته برشته شده، تأثیر معنی
) گزارش کرد که 8( دیمترووابی حفره بطنی ندارد. خوراك و میزان چر

ها داري بر عملکرد جوجهاستفاده از دانه سویاي برشته شده تأثیر معنی
  در کل دوره پرورش نداشته است.

تفاده از دانـه  هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان بهینـه اسـ  
سویاي برشته شده و جایگزینی آن با کنجاله سـویا در جیـره غـذایی    

و برخی  ، صفات الشههاي گوشتی، اثرات آن بر عملکرد تولیديجوجه
  هاي خون بود.از متابولیت

 

  هامواد و روش
قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه  192براي انجام این آزمایش از 

 ،ها پس از ورود به سالنده شد. جوجهاستفا 308از سویه تجاري راس 
اي قطعه 12تکرار  4تیمار آزمایشی با  4توزین و به طور تصادفی بین 

واحد آزمایشی تقسیم شدند. از میان تیمارهاي آزمایشـی یـک    16در 
تیمار به عنوان تیمار شاهد انتخاب گردید و با جیره غـذایی بـر پایـه    

روزگـی بـا جیـره     14ا سـن  ها تجوجه .شدکنجاله سویا تغذیه -ذرت

ــر 2900داراي  ــل متابولیســم و ژکیلوکــالري ان درصــد  08/21ي قاب
پروتئین خام تغذیه شدند. در این آزمایش دانه سویا با استفاده از روش 

درجه سانتیگراد به  130در دماي  (Rotating drum)استوانه گردشی 
پایانی روزگی) و  15-28دقیقه برشته شده و در دوره رشد ( 30مدت 

درصـد جـایگزین    75و  50، 25سـطح صـفر،    4روزگی) در  42-29(
بـر اسـاس توصـیه راس    هاي غـذایی  جیره شد. جیره يکنجاله سویا

قابل  کلیه تیمارهاي آزمایشی از لحاظ انرژيتنظیم شدند و در  2009
. در )2و  1(جـداول   یکسـان بودنـد  خام تقریبـاً  و پروتئین  متابولیسم

سـاعت   3ها راي افزایش دقت در توزین به جوجه، بگیروز14انتهاي 
هاي بـا  گرسنگی داده شد. سپس به صورت انفرادي توزین و در گروه

  گرم در واحدهاي آزمایشی قرار گرفتند.  283±10میانگین وزنی 
در این آزمایش صفات افزایش وزن روزانه، خوراك مصرفی، وزن 

گیـري شـد. در   ازهاند ايدورهزنده و ضریب تبدیل خوراك به صورت 
ساعت گرسنگی  3از  پسهاي هر واحد آزمایشی جوجه دورهپایان هر 

به صورت گروهی توزین و میـانگین وزن زنـده از تقسـیم وزن کـل     
هـاي زنـده آن   هاي موجود در هر واحد آزمایشی بر تعداد جوجهجوجه

روزگی) پس از  42واحد آزمایشی محاسبه شد. در پایان دروه آزمایش (
از هر واحد آزمایشی که متوسط وزن آن بـه   قطعه جوجهن، یک توزی

هـاي خـون   تر بود انتخاب گردید. سپس نمونـه میانگین گروه نزدیک
جمـع آوري و   میلـی لیتـر   5بوسیله سرنگ از ورید زیر بال به میزان 

هاي خون با اسـتفاده از  بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شد. سرم نمونه
 5به مـدت   g 1000نیروي  ) با101مدل  sigmaدستگاه سانتریفیوژ (

هـا  هاي سرم خون بـه داخـل میکروتیـوب   دقیقه جداسازي شد. نمونه
درجه سانتیگراد نگهداري شد.  -20منتقل و در داخل فریزر در دماي 

کـل، تـري گلیسـرید،     کلسـترول گیـري  هـا بـراي انـدازه   این نمونـه 
هـاي بـا چگـالی    تئین)، لیپوپروHDLهاي با چگالی باال (لیپوپروتئین

کــراتین فســفوکیناز  هـاي ) و همچنــین غلظـت آنــزیم LDLپـایین ( 
)CPK) الکتات دهیدروژناز ،(LDH ،(آسپارتات ) ترانس آمینازAST (

بـه آزمایشـگاه منتقـل شـد. سـپس      ) ALT( آالنین آمینو ترانسفرازو 
گیري صفات الشه کشتار و تـوزین  براي اندازه ،پرندگان انتخاب شده

پـس از پوسـت کنـی و تخلیـه حفـره شـکمی، میـزان الشـه         شدند. 
ها، سینه، گیري شد. پس از قطعه بندي، قطعات الشه شامل راناندازه

بـه صـورت   گیري و سپس کبد، چربی حفره شکمی و پانکراس اندازه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طرح آمـاري   زندهدرصدي از وزن 

امالً تصادفی و مدل آن به صورت مورد استفاده در این آزمایش طرح ک
  زیر بود:

Xij = μ + ti + εij 
= میانگین مشاهدات،  μ= مقدار صفت مورد نظر،  ijXکه در آن: 

it  اثر تیمار =i سـویاي برشـته شـده در جیـره     دانه کامـل  ام (سطوح
خطاي آزمایش بود. نتایج بدست آمده از این آزمایش  = اثر ijεغذایی)، 

 خطی مدل رویه با ) و26( SAS) 2009(افزار آماري  با استفاده از نرم
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اي دانکن نیـز در  تجزیه گردید. از آزمون چند دامنه (GLM)عمومی 
  ها استفاده شد. درصد براي مقایسه میانگین 5احتمال  سطح

  

  روزگی)15 -28هاي مورد استفاده در دوره رشد (اد مغذي جیرهوترکیبات و میزان م -1جدول 
Table 1- Ingredients and chemical composition of grower diets (15-28 d) 

 سویاي برشته شدهبه کنجاله سویا نسبت 
Soybean meal : Roasted Soy 

  مواد خوراکی (درصد)
Ingredients (%) 25:75 50:50 75:25 100:0 

  ذرت 51.75 53.92 56.05 54.24
Corn 

 )% 44پروتئین خام، (کنجاله سویا  38.26 28.69 19.13 9.56
Soybean meal (CP, 44%) 

  1سویاي برشته شده  0.00 9.57 19.13  28.7
1Roasted soy 

 روغن آفتابگردان 5.18 3.32 1.72 1.76
Sunflower oil 

  دي کلسیم فسفات 1.74 1.75 1.77 1.81
Di calcium phosphate  

  سنگ آهک 1.07 1.07 1.07 1.07
Limestone 

  نمک طعام 0.32 0.33 0.30 0.40
Salt 

  2معدنی مکمل ویتامینی و مواد 0.50 0.50 0.50 0.50
2Vitamin and mineral premixes 

  متیونین -دي ال 0.29 0.26 0.24 0.28
DL-methionine  

  لیزین هیدروکلرید -ال 0.07 0.09 0.09 0.09
L-lysine HCl  

  ماسه  0.82 0.50  0.00 1.59
sand 

 به شدهمواد مغذي محاس    
Calculated composition (%) 

  )kcal/kgانرژي قابل سوخت وساز ( 3150 3150 3150 3150
Metabolizable energy (kcal/kg) 

  پروتئین خام  21.50 21.40 21.00 20.80
Crude protein  

 فیبر خام  3.40 3.68 3.50 3.29
Crude fiber  

  کلسیم  0.90 0.90 0.90 0.90
Calcium   

  فسفر قابل دسترس  0.45 0.45 0.45 0.45
Available phosphorus  

 اسید لینولئیک  3.20 3.22 3.50 3.98
Acid linoleic  

  لیزین  1.20 1.17 1.18 1.19
Lysine  

  متیونین  0.60 0.60 0.60 0.60
Methionine  

  متیونین+ سیستین  0.95 0.95 0.95 0.95
Methionine + Cystine  

  کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم بود. 3900خاکستر و  %5/4عصاره اتري؛  %3/15پروتئین خام؛  %39اي برشته بر اساس هوا خشک داراي دانه سوی1 
المللی؛ ویتامین واحد بینE ،11المللی؛ ویتامین واحد بین2500، المللی؛ کوله کلسیفرولواحد بین A ،8800کرد: ویتامین میمکمل ویتامینه و مواد معدنی مواد زیر را در هر کیلوگرم از جیره تأمین 2

K3 ،2/2گرم؛ ویتامین میلیB12 ،01/0 5/2گرم؛ پیرودوکسین، میلی 15/0بیوتین،  گرم؛میلی 5/0میلی گرم؛ اسید فولیک،  35، گرم؛ نیاسینمیلی 4گرم؛ ریبوفالوین؛ میلی5/1 گرم؛ تیامین،میلی 
 75گرم؛ آهن، میلی 6گرم؛ مس، میلی9/0گرم؛ ید، میلی2/0گرم؛ سلنیوم، میلی 75گرم؛ منگنز، میلی 65روي،  گرم؛میلی190گرم بتائین، میلی 50میلی گرم؛ کولین کلراید،  8وتنیک، گرم؛اسید پنتمیلی
  گرم.میلی

1As fed roasted soy contained: CP, 39%; Ether extract, 15.3%; Ash, 4.5% and ME, 3900 Kca/kg. 
2 Supplied per kg of diet: vitamin A as acetate, 8800 IU; Cholecalciferol, 2500 IU; vitamin E (as dl-α tocopherol) 11 IU, vitaminK3, 2.2 mg; Vitamin 
B12, 0.01 mg, thiamine, 1.5 mg; Riboflavin, 4 mg; Niacin 35mg, folic acid 0.5 mg; Biotin, 0.15 mg; pyridoxine 2.5 mg; pantothenate, 8mg; choline 
chloride, 50 mg; Betaine 190 mg; Zinc, 65 mg; Magnesium, 75 mg; selenium, 0.2 mg; iodide, 0.9 mg; Copper, 6 mg; Iron, 75 mg. 
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  روزگی) 29-42هاي مورد استفاده در دوره پایانی (ترکیبات و میزان مواد مغذي جیره -2جدول 

Table 2- Ingredients and chemical composition of finisher diets (29-42 d) 
  سویاي برشته شدهبه کنجاله سویا نسبت 

Soybean meal : Roasted Soy ratio 
  مواد خوراکی (درصد)
Ingredients (%) 25:75 50:50 75:25 100:0 

  ذرت 60.53 65.67  65.67 65.69
Corn 

  )% 44پروتئین خام، کنجاله سویا ( 30.75 23.06 15.37 7.70
Soybean meal (CP, 44%) 

  1سویاي برشته شده 0.00 7.70 15.37 23.06
1Roasted soy 

 روغن آفتابگردان 2.88 0.03 0.00 0.00
Sunflower oil 

  دي کلسیم فسفات 1.20 1.18 1.22 1.23
Di calcium phosphate  

  نگ آهکس 1.23 1.20 1.21 1.20
Limestone 

  نمک طعام 0.30 0.30 0.30 0.30
Salt 

  2معدنی مکمل ویتامینی و مواد 0.50 0.50  0.50 0.50
2Vitamin and mineral premixes 

  متیونین -دي ال 0.28 0.24 0.23 0.2
DL-methionine 

  لیزین هیدروکلرید -ال 0.10 0.12 0.13 0.12
L-lysine HCl  

  ماسه  2.23 0.00  0.00 0.00
sand 

  مواد مغذي محاسبه شده    
Calculated composition (%) 

3100 
 

3070 
 

3050 
 

3050  
 

  )kcal/kgانرژي قابل سوخت و ساز (
Metabolizable energy (kcal/kg) 

  پروتئین خام  19.00 19.00 18.75 18.60
Crude protein  

 فیبر خام 3.50 3.70 3.60 3.70
Crude fiber  

  کلسیم 0.81 0.80 0.80 0.80
Calcium   

  فسفر قابل دسترس 0.40 0.40 0.40 0.40
Available phosphorus  

 اسید لینولئیک 3.50 3.60 3.70 3.70
Acid linoleic  

  لیزین 1.02 1.02 1.02 1.02
Lysine  

  متیونین 0.40 0.40 0.40 0.40
Methionine 

  متیونین+ سیستین  0.82 0.82 0.82 0.82
Methionine + Cystine 

  کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم بود. 3900خاکستر و  %5/4عصاره اتري؛  %3/15پروتئین خام؛  %39دانه سویاي برشته بر اساس هوا خشک داراي 1
المللی؛ ویتامین واحد بینE ،11المللی؛ ویتامین واحد بین2500المللی؛ کوله کلسیفرول، ینواحد ب A ،8800کرد: ویتامین میمکمل ویتامینه و مواد معدنی مواد زیر را در هر کیلوگرم از جیره تأمین  2

K3 ،2/2گرم؛ ویتامین میلیB12 ،01/0 5/2ن، گرم؛ پیرودوکسیمیلی 15/0بیوتین،  گرم؛میلی 5/0میلی گرم؛ اسید فولیک،  35، گرم؛ نیاسینمیلی 4گرم؛ ریبوفالوین؛ میلی5/1 گرم؛ تیامین،میلی 
 75گرم؛ آهن، میلی 6گرم؛ مس، میلی9/0گرم؛ ید، میلی2/0گرم؛ سلنیوم، میلی 75گرم؛ منگنز، میلی 65روي،  گرم؛میلی190گرم بتائین، میلی 50میلی گرم؛ کولین کلراید،  8گرم؛اسید پنتوتنیک، میلی
  گرم. میلی

1As fed roasted soy contained: CP, 39%; Ether extract, 15.3%; Ash, 4.5% and ME, 3900 Kca/kg. 
2 Supplied per kg of diet: vitamin A as acetate, 8800 IU; Cholecalciferol, 2500 IU; vitamin E (as dl-α tocopherol) 11 IU, vitaminK3, 2.2 mg; Vitamin 
B12, 0.01 mg, thiamine, 1.5 mg; Riboflavin, 4 mg; Niacin 35mg, folic acid 0.5 mg; Biotin, 0.15 mg; pyridoxine 2.5 mg; pantothenate, 8mg; choline 
chloride, 50 mg; Betaine 190 mg; Zinc, 65 mg; Magnesium, 75 mg; selenium, 0.2 mg; iodide, 0.9 mg; Copper, 6 mg; Iron, 75 mg. 
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  نتایج و بحث
انگین وزن زنده، خـوراك  نتایج مربوط به افزایش وزن روزانه، می

 هاي رشد و پایانی در جدولمصرفی و ضریب تبدیل خوراك در دوره
میانگین افزایش وزن روزانه در دوره رشـد و  ارائه شده است.  3 شماره

 ازداري درصد سویاي برشته شده به طـور معنـی   75پایانی در سطح 
ح دانه ؛ به طوري که با افزایش سط)P>05/0( سایر تیمارها کمتر بود

بـه طـور   هـا  زنـده جوجـه  وزن  افـزایش  ،سویاي برشته شده در جیره
هاي تغذیه شده با جیره جوجه ،در دوره پایانی .داري کاهش یافتمعنی

ــري از   75حــاوي  ــانگین وزن کمت درصــد ســویاي برشــته شــده می
درصـد   50و  25حـاوي صـفر،    هـاي هاي تغذیه شده با جیـره جوجه

  ).P>05/0سویاي برشته شده داشتند (
بـه   .هاي مختلف نتایج متفاوتی حاصـل شـده اسـت   در پژوهش

افـزایش  کـه  ) گزارش کردنـد  18عنوان مثال مکل زاك و همکاران (
رشـد و پایـانی تـأثیر     هـاي دورهدر جیـره   سویاي برشته شده درصد
) 31نداشت. والدروپ و همکاران (ها جوجهداري بر عملکرد رشد معنی

هاي گوشتی تغذیـه شـده بـا    زن در جوجهگزارش کردند که افزایش و
روزگـی مشـابه    28دانه کامل سویاي حرارت دیده و کنجاله سویا تـا  

 30) در مرحله آغازین و پایـانی از  17لیسون و همکاران ( بوده است.
درصد سویاي حرارت دیده استفاده و گزارش کردند که عملکرد رشـد  

تـأثیر  نیـز  ه پایـانی  در مرحله آغازین کاهش یافته و در دورها جوجه
 این محققان معتقد هستند کهعملکرد رشد نداشته است.  برداري معنی

. در بـد یامیبا افزایش سن پرنده کاهش منفی این ماده غذایی اثرات 
هـاي  جوجـه  تغذیه) گزارش کردند که 23پیبلس و همکاران ( ،مقابل

شش  سن تادرصد دانه سویاي حرارت دیده  15داراي با جیره گوشتی 
. چوهـان و  پـذیر اسـت  امکـان منفـی   اتاثـر  بدون مشـاهده  هفتگی

درصد کنجاله سـویا بـا    100که  هنگامی) گزارش کردند 7همکاران (
بر وزن بدن  ناچیزيتأثیر ، دوشمیدانه سویاي حرارت دیده جایگزین 

  .شودمشاهده میدر سن سه هفتگی 
درصـد   20) گزارش کردند که استفاده از 28سپهري و همکاران (

داري بـر  هاي رشد و پایـانی تـأثیر معنـی   سویاي برشته شده در دوره
. یابـد مـی ولـی میـانگین افـزایش وزن بهبـود      رد؛مصرف خوراك ندا

) گزارش کردند که بـا  3بیتز ( همچنین ) و12همیلتون و مک نوین (
افزایش سطح دانه سویاي فرآوري شده در جیره غذایی، میانگین وزن 

) گزارش کردند که در 11یابد. همیلتون و سندزندت (زنده افزایش می
که بخشی یا همه کنجاله سـویا بـا    با پروتئین خام یکسان هايجیره

، سـطوح مختلـف دانـه سـویاي     شودمیسویاي برشته شده جایگزین 
برشته شده افزایش وزن، مصرف خوراك و ضـریب تبـدیل را تحـت    

زان دانه سویاي برشـته  به طوري که با افزایش می دهد؛میتأثیر قرار 
داري و مصـرف خـوراك بـه طـور معنـی     خوراك شده، ضریب تبدیل 

) گزارش کردند کـه  6. چواایساراکول و تانگتاویویپات (یابدمیکاهش 
هایی که سویاي برشته شده مصرف کردند، رشد کمتر و ضریب جوجه

هایی که بـا کنجالـه سـویا و    بیشتري نسبت به جوجهخوراك تبدیل 
) گـزارش  33تغذیه شده بودند داشتند. ولچ و همکاران (اهی گیروغن 

گوشتی زمانی که با جیـره حـاوي    يهاکردند که عملکرد رشد جوجه
تغذیـه   هايمحصوالت تصفیه شده سویا تغذیه شدند نسبت به جوجه

) 25کنجاله سویا کاهش یافت. پونی و فومونیام ( -با جیره ذرت شده 
ویاي پرچرب نسبت به تیمـار کنجالـه   گزارش کردند که استفاده از س

کـاهش وزن زنـده در دوره رشـد و پایـانی شـده اسـت.        باعث سویا
که جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویاي  شده استگزارش همچنین 

نـدارد  داري بر میانگین افزایش وزن در کـل دوره  پرچرب تأثیر معنی
شده در مقایسه استفاده از دانه سویاي برشته در مطالعه دیگري . )31(

بهبود میانگین وزن و افزایش وزن در کل دوره  باعثبا کنجاله سویا، 
هـاي  براي این اختالفات در میان پـژوهش مشخصی  دلیل .)11( شد

، مربوط به تا حدودياما ممکن است حداقل  رسدبه نظر نمیمختلف 
تفاوت در شرایط اعمال شده در طول فرآیند حرارتی و نوع محصوالت 

 اده شده باشد.استف
هر  به ازاينتایج این آزمایش نشان داد که مصرف خوراك (گرم 

درصـد   75هاي گوشتی در دوره رشـد در سـطح   جوجه در روز) جوجه
). P>05/0تـر بـود (  درصد پـایین  50نسبت به سطح صفر (شاهد) و 

نسبت به جایگزینی درصد  75مصرف خوراك در دوره پایانی در سطح 
کـه بـا    داد). نتایج حاصله نشان P>05/0تر بود (نسایر تیمارها پایی

 در جیـره،  افزایش میزان سویاي برشته شـده در دوره رشـد و پایـانی   
  بد.یامیداري کاهش مصرف خوراك به طور معنی

نتایج بدست آمده تا حدودي با نتـایج بدسـت آمـده از پـژوهش     
ــدم ــاران ( نصــیري مق ــ ) مــک20و همک ــاران (ای ) و 18زاك و همک

بـه   مطابقت دارد.) 25) و پونی و فومونیام (11تون و سندزتدت (همیل
هاي ایزونیتروژنوس بخشی یـا همـه کنجالـه    که آنها در جیره طوري

سویا را با دانه سویاي برشته شده جایگزین نمودند و گـزارش کردنـد   
هـاي غـذایی،   که با افزایش میزان دانه سویاي برشته شـده در جیـره  

همچنین در تحقیق والدروپ و  یابد.ش میمیزان مصرف خوراك کاه
 20به  10) نیز با افزایش میزان سویاي فرآوري شده از 31همکاران (

مصرف خوراك کاهش یافت که با نتـایج ایـن تحقیـق     ،درصد جیره
  .مشابه دارد

داري بـر  سطوح مختلف سویاي برشته شده در جیره تـأثیر معنـی  
ره رشد نداشـته اسـت   هاي گوشتی در دوضریب تبدیل خوراك جوجه

)05/0P>(هـاي گوشـتی در دوره   ولی ضریب تبدیل خوراك جوجـه  ؛
داري معنـی  افـزایش درصد نسبت به تیمار شـاهد   75پایانی در تیمار 

)؛ به طوري که با افزایش میزان سویاي برشته شـده  P>05/0داشت (
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 نیز افزایش یافته است.خوراك در جیره، ضریب تبدیل 
  

  
  

  1هاي گوشتیدرصد جایگزینی سطوح مختلف دانه کامل سویاي برشته شده با کنجاله سویا بر عملکرد جوجه خروستأثیر  - 3جدول 
Table 3- The effect of different levels (%) of roasted whole soybeans substitution for soybean meal in male broiler chicken diets on 

1growth performance 

P-value  2SEM  
  سویاي برشته شدهبه کنجاله سویا نسبت 

Soybean meal : Roasted Soy ratio صفات مورد مطالعه  
Variables 25:75 50:50 75:25 

100:0  
  )Control(شاهد؛ 

      
میانگین افزایش وزن روزانه 
  (پرنده/گرم)
Weight gain (g/bird) 

0.01 1.22 a33.57 a40.91 a40.37  a43.07 28- 15 روزگی  
15-28 d  

0.01 2.49 b55.93 a71.40 a73.01 a76.61 42-29 روزگی  
29-42 d 

  وزن زنده (پرنده/گرم)      
Body weight (g/bird) 

0.015 20.14 b763.27 ab848.25 ab809.38 a887.52 28 روزگی  
28 d  

0.02 53.85 b1553.0 a1854.0 a1837 a1979.2 42 روزگی  
42 d 

  مصرفی روزانه (پرنده/گرم)خوراك       
Daily feed intake (g/bird) 

0.03 1.82 b70.59 a81.42 ab78.51 a83.93 28- 15 روزگی  
15-28 d 

0.01 4.18 b119.16 a147.08 a149.26 a149.10 42-29 روزگی  
29-42 d 

  
  

 
 
 

  ضریب تبدیل خوراك  
Feed conversion ratio 

  روزگی 15 -28 1.95 1.96 1.99 2.11 0.04 0.38
15-28 d 

0.03 0.04 a2.19 ab2.04 ab2.13 b1.92 42-29 روزگی  
29-42 d 

  ).P>05/0دار هستند (باشند داراي اختالف معنیهاي هر ردیف که داراي حرف مشابه نمیمیانگین 1
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 1  

2 Standard error of the means 
 

) گزارش کردند که با افزایش سـطح  18زاك و همکاران (ایمکل 
داري بر ضـریب  سویاي برشته شده در دوره رشد و پایانی تأثیر معنی

) از دو سطح 31والدروپ و همکاران ( .شودنمی مشاهدهتبدیل خوراك 
فاده درصد دانه سویاي فرآوري شـده و کنجالـه سـویا اسـت     20و  10

درصـد دانـه    20نمودند و مشاهده کردند که با مصرف جیـره حـاوي   
درصد دانه سویاي  10سویاي فرآوري شده در مقایسه با جیره حاوي 

فرآوري شده و کنجاله سـویا، مصـرف خـوراك کمتـر، افـزایش وزن      
بـا افـزایش    ،و در نتیجهآید ي بدست میبیشتر و ضریب تبدیل کمتر

ـ   رآوري شـده در جیـره عملکـرد پرنـده     میزان مصرف دانه سـویاي ف
) گزارش کردند کـه اسـتفاده از   25ونی و همکاران (پیابد. افزایش می

خوراك سویاي پرچرب نسبت به کنجاله سویا در جیره، ضریب تبدیل 
) گزارش کردند 11. همیلتون و سندرتدت (یابدمیدر دوره رشد بهبود 

ده در دما و زمـان  که با افزایش میزان مصرف دانه سویاي فرآوري ش
سـپهري و  . یابـد مناسب، میزان ضریب تبدیل خـوراك کـاهش مـی   

درصـد دانـه    20) گزارش کردند کـه اسـتفاده از سـطح    28همکاران (
صـفر  هاي جیره نسبت بهرا  خوراك سویاي برشته شده ضریب تبدیل

 را بطـور درصـد دانـه سـویاي برشـته ضـریب تبـدیل        10و  )شـاهد (
با افزایش دانه سویاي برشته شده در . احتماالً بهبود بخشیدداري معنی

جیره، میزان الیگوساکاریدها افزایش یافته و باعث کـاهش سـوخت و   
ساز انرژي و کـاهش هضـم و جـذب اسـیدهاي آمینـه شـده اسـت.        
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ي سویا و عوامل همچنین ممکن است به دلیل فرآوري نامناسب دانه
هـاي تریپسـین و   ارنـده بازدارنده موجود در آن (الیگوسـاکاریدها، بازد 

لکتین)، ضریب تبدیل در سطوح باالي جایگزینی کنجاله سویا با دانه 
  است.  کامل سویاي برشته شده افزایش یافته

هاي گوشـتی  الشه به صورت درصد وزن زنده جوجه يوزن اجزا
نشان داده شده است. با تغییـر   4 محاسبه شده و مقادیر آن در جدول

 ،هاي گوشتیرشته شده در جیره غذایی جوجهدر سطوح دانه سویاي ب
، وزن سینه و وزن پانکراس هاداري در وزن الشه، وزن رانتفاوت معنی

دانه سویاي برشته تأثیري  درصد 75). تیمار <05/0P( مشاهده نگردید
داري به وزن چربی حفره بطنی داشت و وزن چربی حفره بطنی معنی

  ).P>05/0باالتر بود (در این تیمار نسبت به سایر تیمارها 
با افزایش سـطوح دانـه سـویاي برشـته شـده در جیـره غـذایی        

 75داري داشته و در سطح هاي گوشتی، وزن کبد افزایش معنیجوجه
). سـپهري و  >05/0Pدرصد نسـبت بـه سـایر تیمارهـا بـاالتر بـود (      

) نیز در زمان استفاده از سطوح مختلف سویاي فرآوري 28همکاران (
داري بـر وزن سـینه و کبـد    هاي گوشتی، تأثیر معنـی هدر جیره جوج

) گزارش کردنـد کـه   34). ین و همکاران (<05/0Pمشاهده نکردند (
داري بر وزن چربی نداشته استفاده از سویاي حرارت دیده، تأثیر معنی

ولی وزن پانکراس در تیمارهاي حاوي سویاي حرارت دیده بـه طـور   
  داري کمتر بوده است.معنی

  

 42در سن  هاي گوشتیخروس ) جوجهزندهتأثیر درصد جایگزینی سطوح مختلف دانه کامل سویاي برشته شده با کنجاله سویا بر اجزاي الشه (بر حسب درصد وزن  - 4 جدول
  1روزگی

Table 4- The effect of different levels (%) of roasted whole soybeans replacement for soybean meal in male broiler chicken diets on 
1carcass parts (%of live body weight) at 42 d 

P-value  2SEM  
  سویاي برشته شدهبه کنجاله سویا نسبت 

Soybean meal : Roasted Soy ratio  زندهاجزاي الشه (بر حسب درصد وزن(  
Carcass parts (%of live body weight) 25:75  50:50 75:25 

100:0  
  )Controlد؛ (شاه

  3الشهبازده  63.44 62.67 6173.0 61.50 0.64 0.68
3Carcass 

  سینه 22.83 23.66 22.31 22.13 0.58 0.78
Breast yield 

  هاران 20.27 19.43 19.30 19.20 0.33 0.64
Thighs  

0.01 0.06 a2.85 b2.32 b2.38 b2.35 کبد  
Liver 

0.04 0.4 a1.69 ab1.57 ab1.48 b1.38 ی حفره بطنیچرب  
Abdominal fat pad 

  پانکراس 0.22 0.22 0.20 0.20 0.007 0.53
Pancreas 

  ).P>05/0دار هستند (داراي اختالف معنی باشندهاي هر ردیف که داراي حرف مشابه نمیمیانگین 1
  ها بدون پوست محاسبه شد.درصد الشه، سینه و ران 3

superscripts differ significantly (P<0.05).Means within same row with different  1  
Standard error of the means2 
Carcass, breast and thighs percentages were calculated without skin.3 

  
) کـاهش وزن پـانکراس را در   2هـافرمن و همکـاران (  -اندرسون

تیمارهایی حاوي سویاي حـرارت داده شـده نسـبت بـه تیمـار داراي      
ویاي خام گزارش نمودند و همچنین افزایش وزن و بازدهی خوراك س

ـ نیز در آن تیمارها بهبـود یافتـه بـود. مـک      ) 18زاك و همکـاران ( ای
درصـد در جیـره    15گزارش کردند که سویاي برشته شده در سـطح  

هاي گوشتی در مرحله آغازین وزن پرندگان را افزایش جوجه بوقلمون
) با 17هش داده است. لیسون و همکاران (داده و میزان چربی الشه کا

هاي استفاده از سویاي برشته شده تأثیري بر میزان چربی الشه جوجه
گوشتی مشاهده نکردند، هر چند افزایش سطوح سویاي برشـته شـده   

اي هاي غیر اشـباع و در نتیجـه نـواحی ذخیـره    موجب افزایش چربی
 چربی بدن شد.

د که درصـد چربـی حفـره    ) گزارش کردن28سپهري و همکاران (
شکمی در تیمارهاي حاوي دانه سویاي فرآوري شده و کنجاله سـویا  

داري با یکدیگر نداشتند. افزایش جزئـی درصـد چربـی    اختالف معنی
حفره شکمی هنگام استفاده از دانه سویاي فـرآوري شـده نسـبت بـه     
کنجاله سویا ممکن است مربوط به افزایش میزان انرژي جیره باشد، با 

 ماندتوجه به اینکه سطح پروتئین خام و اسیدهاي آمینه ثابت باقی می
)21.(  
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هـاي گوشـتی   هاي بیوشـیمیایی خـون جوجـه   میانگین فراسنجه
تغذیه شده بـا   LDLو  HDLشامل: میزان تري گلیسرید، کلسترول، 

درصد سویاي برشته شده  75و  50، 25صفر، سطوح هاي حاوي جیره
  ه است.نشان داده شد 5در جدول 

دهد که استفاده از سویاي برشته شده تأثیر این آزمایش نشان می
 ؛)<05/0Pخون نداشـت (  LDLتري گلیسرید و  غلظتداري بر معنی

خون در تیمار شاهد نسبت به سـایر تیمارهـا    HDLولی کلسترول و 
با افزایش میزان سویاي برشته شده همچنین، ). P>05/0تر بود (پایین

  در خون افزایش یافت. HDLکلسترول کل و  غلظتدر جیره، 
هـاي غـذایی کـه حـاوي     ) گزارش کردند جیره9فن و همکاران (

ندارند. در صـورتی   يمنابع مختلف چربی بود بر کلسترول خون تأثیر
هـاي  خون در گروه تغذیـه شـده بـا جیـره     HDLکه باالترین میزان 

شده بـا   غذایی حاوي روغن ذرت و کمترین میزان آن در گروه تغذیه
بـاالترین میـزان    ،جیره غذایی حاوي پیه مشاهده گردیـد. همچنـین  

LDL   در گروه تغذیه شده با پیه و کمترین میزان آن در گروه تغذیـه
). از سوي 5( شدشده با جیره غذایی حاوي روغن آفتابگردان مشاهده 

بـاال باعـث    LDLپایین و  HDLکه میزان  مشخص شده استدیگر 
در انسـان  ) Atheroschlorosisبه تصلب شرائین ( افزایش خطر ابتال

. همچنین پژوهشگران دریافتند که افزایش میزان )32و  10( شودمی
HDL  ؛ سرم قادر به کاهش اثرات منفی کلسترول باالي خون اسـت

خون درصد از کل کلسترول در  75سرم حمل کننده حدود  HDL زیرا
ایـن   ر قـرار گـرفتن  احتمال تحت تأثی .)23است (ي گوشتی هاجوجه

  .زیاد استچربی جیره نوع  بالیپوپروتئین 
ــزیم ــون  ASTو  CPK ،LDH ،ALTهــاي غلظــت آن ســرم خ

 50، 25صفر (شاهد)، سطوح هاي حاوي هاي تغذیه شده با جیرهجوجه
 گـزارش  6 شماره درصد سویاي برشته شده به ترتیب در جدول 75و 

  شده است.
هـاي گوشـتی   ن جوجهسرم خو ALTو  LDHهاي آنزیم غلظت

اثـر  . ولی )P<05/0ي نداشت (دارتیمارهاي مختلف اختالف معنیدر 
دار بـود  خـون معنـی   ASTو  CPK هـاي آنـزیم  تیمارها بـر غلظـت  

)05/0<P غلظت آنزیم .(CPK هـاي تغذیـه شـده بـا     در خون جوجه
داري کمتر از سطوح مختلف دانه کامل سویاي برشته شده بطور معنی

می تـوان گفـت،    ASTآنزیم  یسرم د. در مورد غلظتتیمار شاهد بو
درصـد   75هـاي تغذیـه شـده بـا جیـره      غلظت این آنـزیم در جوجـه  

 نسـبت بـه تیمـار   جایگزینی دانه کامل سویاي برشته با کنجاله سویا 
هاي گوشتی در جوجه CPK غلظت آنزیم ).P>05/0ر بود (کمت شاهد

و  4( گیـرد قرار مـی ی زاي محیطتنشعوامل  و هابیماريتحت تأثیر 
 CPK) در مقایسه فعالیت 13هاکینگ و همکاران ( ،). با این حال19

الین از بوقلمون، سفید بزرگ تجاري و بوقلمون سنتی  پالسما در دو
پالسما در طول دوره پرورش تحـت   CPKگزارش کردند که فعالیت 

  .گیردنمیتأثیر جنس قرار 
د که هیچ تفاوتی بین ) گزارش کردن15کراسنودبسکا و همکاران (

وجـود نـدارد. عفونـت باعـث      LDHمرغ و خروس در فعالیت آنـزیم  
ارتباط  LDH). میزان 29گردد (می LDHو  ASTهاي افزایش آنزیم

هـاي مختلـف پرنـدگان، بـه     ). در گونه14مستقیم با نرخ رشد دارد (
 ASTهاي عنوان مثال، تغییرات فصلی در سطح پروتئین خام و آنزیم

سرم در آنزیم  ALTو  ASTغلظت  ).27گزارش شده است ( LDHو 
ها با افزایش ). میزان این آنزیم27گردد (شناسی تشخیصی استفاده می

یابد که این میـزان بـه شـدت    غلظت روغن خام در جیره افزایش می
ش ) گـزار 29( اسـمیت ). 5آسیب کبدي، قلبی و کلیوي بستگی دارد (

و الکتـات   ASTکرد کـه عفونـت در بـدن موجـب افـزایش آنـزیم       
رسد با افزایش درصـد جـایگزینی دانـه    گردد. بنظر میدهیدروژناز می

کامل سویا به جاي کنجاله سویا در این آزمایش، درصد عصاره اتري 
جیره افزایش یافته و به دنبال آن با آسیب وارد شده به کبد، غلظـت  

فزایش یافته است. در همین رابطه، با توجه به نیز ا ASTسرمی آنزیم 
شود که چربی شکمی در گروه تغذیـه  جدول شماره چهار مشاهده می

درصد جایگزینی کنجاله با دانه کامل سویا در مقایسه  75شده با جیره 
درصـد در   69/1داري افزایش یافتـه اسـت (  با تیمار شاهد بطور معنی

ع چربی در محوطه شکمی جوجه درصد). این افزایش تجم 38/1برابر 
  تواند ناشی از افزایش چربی جیره در سطوح جایگزینی باال باشد.می

  
  نتیجه گیري کلی

درصـد   75در جیره به سطح با افزایش میزان سویاي برشته شده 
میانگین وزن  ،میانگین افزایش وزن روزانهجایگزینی با کنجاله سویا، 

ــوراك مصــر  ــان هــر دوره و خ ــده در پای ــور فی در دوره رشــد زن بط
جایگزینی درصد  75. در دوره پایانی در سطح یافتکاهش  يدارمعنی

نسبت به سایر سطوح، میانگین افزایش وزن، میانگین وزن و خوراك 
داري تر بود و نسبت به سـایر تیمارهـا اخـتالف معنـی    مصرفی پایین

  ).P>05/0مشاهده گردید (
دوره رشد تحت تأثیر هاي گوشتی در ضریب تبدیل خوراك جوجه

 ،ولی در دوره پایـانی  ؛سطوح مختلف سویاي برشته شده قرار نگرفت
با تغییر  .تیمار شاهد نسبت به سایر سطوح ضریب تبدیل بهتري داشت

و  هـا سطوح دانه سویاي برشته شده در جیره، وزن الشه، سـینه، ران 
ـ و  اما وزن چربی حفره شکمی ؛پانکراس تحت تأثیر قرار نگرفت د کب

درصد نسبت بـه سـایر تیمارهـا بـاالتر بـود و اخـتالف        75در تیمار 
  ).P>05/0مشاهده گردید (با تیمار شاهد داري معنی
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Table 5- The effect of different levels (%) of roasted whole soybeans replacement for soybean meal in male broiler chicken diets on 
1blood metabolites at 42 d 

 
 

P-Value  

  
  

3SEM  

  سویاي برشته شدهبه کنجاله سویا نسبت 
Soybean meal : Roasted Soy ratio 2هاي خونیمتابولیت  

2lood metabolitesB 25:75 50:50 75:25 
100:0  

  )Control(شاهد؛ 
  (mg/dl)تري گلیسرید  121.20 122.20 128.50 121.50 5.18 0.89

Triglyceride (mg/dl) 

0.01 1.34 a148.50 a154.50 a151.00 b139.20  کلسترول (mg/dl)  
Cholesterol (mg/dl) 

0.01 0.37 a36.50 a36.00 a34.70 b1.253 هاي با چگالی بااللیپوپروتئین (mg/dl) 
HDL (mg/dl) 

  (mg/dl) هاي با چگالی پایینلیپوپروتئین 86.50 87.70 88.75 87.00 2.65 0.07
LDL (mg/dl) 

0.03 62.70 a8594.80 a8481.10 a8406.70 b8299.80 کراتین فسفوکیناز (U/L)  
CPK (U/L) 

  (U/L) الکتات دهیدروژناز 4214.7 4259.0 4137.7 4275.5 31.83 0.47
LDH (U/L) 

  (IU/L) آالنین آمینو ترانس آمیناز 63.20 77.20 68.50 75.50 3.09 0.36
ALT (IU/L) 

0.05 6.41 b212.00  a254.00  ab237.80 a265.20  آسپارتات ترانس آمیناز سرم(IU/L)  
AST (IU/L) 

  ).P>05/0دار هستند (باشند داراي اختالف معنیهاي هر ردیف که داراي حرف مشابه نمیمیانگین 1
1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
2HDL, High density lipoproteins; LDL, Low density lipoproteins; CPK, Creatine phosphokinase; LDH, Lactate dehydrogenase; ALT, Alanine 
transaminase; AST, aspartate transaminase. 
3Standard error of the means 

 
هاي استفاده از سطوح مختلف دانه سویاي برشته در جیره جوجه با

گیري شده مانند تري گلیسـرید،  خونی اندازه هايدر متابولیت گوشتی
LDL ،LDH  وALT میـزان   لـی و مشاهده نشد؛داري اختالف معنی

تـر و  در تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارها پـایین  HDLکلسترول و 
 درصـد  75در تیمـار   ASTآنزیم  یسرم غلظتدار بود. اختالف معنی

داري داشـت. آنـزیم   و اختالف معنی کمتر بودنسبت به سایر تیمارها 
CPK  و اخـتالف  بـود  تر از سایر سـطوح  در تیمار شاهد پایینسرمی
  ).P>05/0( اشتي با آنها ددارمعنی

از درصد  50جایگزینی  نتایج این آزمایش نشان داد کهبطور کلی 
 15-42از سـن  شده  سویاي برشتهدانه کامل با  ي جیرهکنجاله سویا

 HDLنداشته و رشد تأثیر منفی بر عملکرد  پذیر بوده وامکان روزگی
  .دهدمیافزایش نیز  آنها راخون 
  

  تشکر و قدردانی
اونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و بدین وسیله از مع

از مدیریت محترم شرکت ایرانیان دانه پاسارگارد (تهران دانه) به پاس 
  همکاري صمیمانه براي انجام این پژوهش تشکر و قدردانی می گردد. 
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Introduction1 Soybean meal (SBM) is the main source of protein in broiler diets. Interest has been increased in the 

use of roasted full-fat soybean (RFFS) as a replacement of soybean meal and fat in broiler diets. The use of full-fat 
soybean can eliminate the high cost of oil usage and allows the use of a protein supplement in the broiler diets. Full-
fat soybeans could provide both protein and energy in one feed ingredient. Use of raw soybeans in poultry diets is 
not efficient due to presence of anti-nutrient factors like trypsin inhibitor factors. One method of raw soybeans heat 
processing is roasting the beans by a rotating chamber in which they are directly exposed to a flame. It has been 
reported similar weight gains by broiler chicks fed heat treated full-fat soybeans or SBM. Heat-treated full-fat 
soybeans have been included in broiler diets at the level of 15% and reported that body weight at 6 weeks of age 
were not significantly affected. In contrast, heat-treated full-fat soybeans in starter and finisher diets at the level of 
30% reduced growth performance during the starter period. However, the adverse effects became less severe as bird 
age increases. In some cases weight gain significantly decreased by full-fat soybeans compare to SBM containing 
diets. When 100% of the soybean meal was replaced by roasted full-fat soybeans, body weight was significantly 
decreased at 3weeks of age. The high energy of full-fat soybeans may change carcass composition. It has been 
shown that carcass yield of broiler chickens improved 3% when soybeans were included 10% of the diet. 
Information about full-fat soybeans for broilers is limited. Therefore, the aim of this experiment was to examine the 
effects of substituting different levels of roasted full-fat soybean for soybean meal in diets of broiler chickens on 
performance and blood metabolites. 

Materials and Methods In order to evaluate the effects of roasted whole soybeans replacement for soybean 
meal in male broiler chicken diets on growth performance, carcass characteristics and blood parameters, a 
completely randomized design with four treatments and four replicates was carried out with 192 day-old Ross 308 
male broiler chicks up 42 days. In this experiment, RFFS was roasted in 130 centigrade degrees for 30 minutes. All 
groups were fed with a standard starter diet during 1-14 d. RFFS was substituted in 4 dietary levels of zero, 25, 50 
and 75 percent for soybean meal during growing (15-28 d) and finisher (29-42 d) periods. Diets were formulated to 
be isocaloric and isonitrogenous. Feed and water were provided ad libitum throughout the experiment. Body weight 
gain, feed intake, and feed conversion ratio (FCR) were measured during grower and finisher periods. Birds were 
reared on litter floor pens and a lighting program with 23:1 h light and darkness was used from 1-42 d. At day 42 
after 3 h fasting, one bird from each replicate close to group mean weight was selected to determine carcass 
characteristics and blood parameters. Blood samples were taken from the wing vein and serum was separated by 
centrifugation at 3000×g for five min. The serum samples were kept in -20°C until analysis.  

Results and Discussion Results showed that 75% level of RFFS replaced with SBM significantly decreased 
weight gain, body weight at the end of each period and feed intake in grower period. In finisher period the 
replacement of 75% of SBM with RFFS, resulted lower body weight, daily weight gain and feed consumption in 
compare to other replacement levels (P<0.05). FCR in grower period was not significantly affected by treatments 
but control group in finisher period had better feed conversion ratio compared to other treatments (P<0.05). Carcass 
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parts including breast, thighs and pancreas were not significantly affected by the treatments. But, liver and 
abdominal fat pad weights were increased when the FFSM level was increased to 75% substituting level (P<0.05). 
RFFS had no significant effects on blood serum triglycerides, low density lipoproteins, lactate dehydrogenase and 
alanine transaminase concentrations. But, blood serum cholesterol and high density lipoproteins (HDL) 
concentrations in control group were significantly lower than other treatments. Serum aspartate transaminase 
concentration in 75% replacement level of RFFS for SBM was significantly lower than other treatments (P<0.05). 
Serum creatine phosphokinase concentration in control group was significantly (P<0.05) lower than other groups. 

Conclusions Results of this experiment revealed that replacement of 50% of diet SBM with RFFS during 15-42 
days of age has no adverse effect on broiler chickens growth performance and increases blood HDL. 
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