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چكيده

ای�ن تحقی�ق به منظور تعیین قابلیت هضم پروتئین و ماده خش�ک جیره های حاوی كنجاله س�ويا ،کنجاله کلزا و
کنجال�ه تخم پنبه با آنزیم هیدروآنزیم اکس پی به روش آزمایش�گاهی و همچنین اثر آنها بر عملکرد جوجه های
گوش�تی انجام ش�د .جهت تعیین قابلیت هضم پروتئین و ماده خش�ک جیره ها دو نمونه از هر جیره تهیه گردید.
به منظور بررس�ی عملکرد  324قطعه جوجه س�ويه لوهمن در  3تیمار 4 ،تكرار و  27جوجه در هر تكرار در قالب
ال تصادفی مورد استفاده قرار گرفت .تیمار های آزمایشی حاوی  30درصد کنجاله های سویا ،کلزا یا تخم
طرح کام ً
پنبه بودند .قابلیت هضم پروتئین در جیره حاوی کنجاله س�ویا نس�بت به کنجال�ه تخم پنبه در هر دو جیره های
دوره آغازین و رشد بیشتر بود ( .)P>0/05قابلیت هضم ماده خشک به روش آزمایشگاهی در جیره مربوط به دوره
رش�د حاوی کنجاله س�ویا و کنجاله کلزا نسبت به کنجاله تخم پنبه بطور معنی داری افزایش نشان داد (.)P>0/05
می�زان خوراک مصرفی در جیره حاوی کنجاله س�ویا نس�بت ب�ه کنجاله تخم پنبه در هر دو دوره پرورش بیش�تر
بود ( .)P>0/05در دوره رش�د وزن بدن جوجه های تغذیه ش�ده با كنجاله س�ويا نس�بت به کنجاله کلزا و همچنین
جوجه های تغذیه ش�ده با کنجاله کلزا نس�بت به کنجاله تخم پنبه بیشتر بود ( )P>0/05شاخص تولید جوجه های
تغذیه ش�ده با كنجاله سويا نسبت به تخم پنبه در دوره رش�د افزایش معني داري داشت ( )P>0/05در دوره رشد
وزن سینه جوجه های مربوط به جیره حاوی کنجاله سویا و کنجاله کلزا نسبت به کنجاله تخم پنبه بطور معنی داری
افزایش نش�ان داد ( .)P>0/05نتایج نهایی این آزمایش نش�ان داد که کنجاله کلزا در بسیاری از فاکتورها (خوراک
مصرفی ،درصد وزن سینه و قابلیت هضم ماده خشک در  42روزگی) تفاوت معنی داری با کنجاله سویا نداشت.
كلمات كليدي :كنجاله سويا ،کنجاله کلزا ،کنجاله تخم پنبه ،جوجه گوشتی ،سویه لوهمن

(پژوهشوسازندگی)
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Determination of protein and dry matter digestibility of diet in three plant meals by in-vitro study and their effect
on broiler performance
By: Ali. A., Saki; Associate Professor, (Corresponding Author; Tel: +989183139775), Bu-Ali Sina University, Hamedan,
Masoumeh, Abbasinezhad; PhD Students of Animal Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan Jalal Salari , M.Sc. Students
of Animal Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, & Mohammad Kazemi fard, PhD Students of Animal Sciences,
Ferdosi University, Mashhad
The experiment was conducted to determine dry matter and protein digestibility of rations containing soybean meal, rapeseed
meal and cottonseed meal by Hydroenzyme XP on in-vitro and effect on broiler performance. For determination of protein and
dry matter ration digestibility prepared two samples from per diet. This three hundred Twenty-four day old Lohman chickens
in three treatments by 4 replicates and 27 chickens in each that were modulated in complete random design (CRD). Treatments
include: 30 percent of cottonseed meal, soybean meal and rapeseed meal. In soybean meal in-vitro protein digestibility were
dramatically greater than cottonseed meal in both starter and grower diets (P<0.05). In-vitro digestibility of dry matter was
significantly higher in soybean and rapeseed meals than that in cottonseed meal in grower Period, (P<0.05). Feed intake were
dramatically greater in soybean meal than cottonseed meal (P<0.05). Average body weight was significantly higher in chicks
fed with soybean meal than rapeseed meal in grower Period (P<0.05), Also average body weight in chicks fed with rapeseed
meal was greater than cottonseed (P<0.05). Index of production increased significantly in chicks fed with soybean meal
treatment in comparison to cottonseed treatment in grower period (P<0.05). Breast weight was significantly higher in soybean
and rapeseed meals than that in cottonseed meal in grower Period, (P<0.05). Final results in this experiment have shown that
showed that there is no significant difference between rapeseed meal and soybean meal treatments in many factors such as feed
intake, breast weight and dry matter digestibility in 42 days of age.
Keywords: Soybean meal, Rapeseed meal, Cottonseed meal, Broiler chicken and Lohman strain

مقدمه

کنجال��ه دانه های روغن��ی نظیر کنجاله س��ويا ،کنجاله پنبه دانه،
کنجال��ه بذرک ،کنجاله کلزا ،کنجاله گلرن��گ ،کنجاله کنجد و غالت
تقطير ش��ده خش��ک ،از جمله مهمترين مناب��ع پروتئين هاي گیاهی
مورد استفاده در تغذیه دام و طیور می باشند ( .)1از بین منابع مذکور،
کنجال��ه س��ويا منبع خوبی از ليزين بوده و ب��ه عنوان منبع پروتئيني
استاندارد مورد توجه قرار گرفته است ( .)27بازده مطلوب زراعی ،کيفيت
مرغوب پروتئين ،ميزان باالي انرژي قابل متابوليس��م ،درصد پروتئين
باال ( 35-45درصد) و تعادل نس��بي مطلوب محتوای اسيدهاي آمينه،
علل برتري کنجاله سويا نس��بت به ساير منابع پروتئيني گیاهی است
( .)27کنجاله س��ویا منبع مناسبی از اسيدهاي آمينه ضروري به ویژه
ليزين ،آرژنين ،گليس��ين و تريپتوفان می باش��د ولی مقادير اسيدهاي
آمينه سيتئين و متيونين موجود در آن کمتر از مقدار نیاز است (.)27
متیونین اولین اس��یدآمینه محدود کننده در جیره های پرانرژی بوده
و بس��یار حایز اهمیت اس��ت .با این حال ،کنجاله سويا حاوي تعدادي
ترکیب��ات ضد مغذی و س��مي از قبی��ل ترکیبات بازدارن��ده آنزیمی،
آل��رژي زا ،گواترزا و عوامل ضد انعقاد خون می باش��د .پروتئاز یکی از
بازدارنده های مهم موجود در کنجاله س��ویا ب��وده و از هضم پروتئين
جلوگيري مي کنند .یکی از راه های خنثی س��ازی این عوامل ممانعت
کننده کنجاله س��ویا ،افزودن آنزیم به جیره اس��ت .کنجاله کلزا دارای
 35ت��ا  38درص��د پروتئین بوده و علیرغم داش��تن کربوهیدرات های
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غیرقابل هضم ،منبع مطلوب پروتئینی برای تک معده ای ها می باشد
( .)7قابلی��ت هضم اس��یدهای آمینه کلزا کمتر از س��ویا اس��ت که در
صورت محدود بودن اس��یدهای آمینه ض��روری ،باعث کاهش عملکرد
جوجه های گوشتی خواهد شد ،که شاید بتوان بوسیله اعمال اسیدهای
آمینه سنتتیک این نقیصه را جبران نمود (.)29
کنجاله تخ��م پنبه يک محصول فرعي فرآين��د روغن گيري تخم
پنبه اس��ت و میزان پروتئين خام آن بسته به روش روغن گيري از 41
تا  43درصد متغیر اس��ت ( .)4ميزان انرژي قابل متابولیسم آن 2350
کيل��و کالري در کيلوگرم م��ي باش��د  .)11( )1994( NRCبا وجود
میزان باالی فیبر (که موجب پایین آمدن سطح انرژی قابل متابولیسم
می گردد) ( ،)24مقدار کم اليزين( ،)6وجود ماده س��مي گوس��يپول
( )26مصرف کنجاله تخم پنبه در تغذیه طيور را محدود نموده اس��ت
(گوسیپول آزاد با گروه اپس��یلون آمین آزاد لیزین و احتماالًَ آرژنین و
سیس��تئین واکنش داده و س��بب تغییر ماهیت طبیعی پروتئین می
گردد و به این ترتیب ارزش تغذیه ای پروتئین و بازده اس��تفاده از آن
را کاهش می دهد.
در س��ال های اخیر رشد جالب توجهی در روش های آزمایشگاهی
برای ارزیابی قابلیت هضم مواد خوراکی در طیور انجام ش��ده اس��ت .از
آنجایی که ارزشیابی مواد خوراکی نمی تواند به طور کامل در رابطه با
قابلیت هضم آنها در دس��تگاه گوارش باش��د .تخمین مواد مغذی مورد
نی��از احتیاج به محل و ترکیبات ویژه محصول نهایی در پروس��ه هضم

(پژوهشوسازندگی)

تعیین قابلیت هضم ...

می باشد که می بایست به صورت جداگانه ای تست شود.
با توجه به نب��ود همه آنزیم های الزم برای هضم ترکیبات موجود
در م��واد خوراکی در ب��دن طیور و یا کافی نب��ودن تولید آنها در بدن
طی��ور ،افزودن آنزیم به جیره های طیور بخصوص خوراک های حاوی
فیبر بیش��تر ،ضروری به نظر می رسد .استفاده از آنزیم در جیره عالوه
بر افزایش بازده اس��تفاده از مواد مغ��ذی جیره باعث دفع کمتر ازت و
جلوگیری از آلودگی محیط زیس��ت می ش��ود ( .)19فيبر نمونه هاي
خوب کنجاله تخم پنبه  8درصد و در نمونه هاي درجه دو تا  17درصد
ممكن اس��ت افزايش يابد ولی فيبر باالتري در مقايسه با کنجاله سويا
(داراي فيبر  3تا  7درصد) دارد .شاید بتوان اين محدوديت هاي تغذيه
اي کنجاله تخم پنبه را با افزودن آنزيم هاي س��نتتيک بر طرف نمود.
بنابراین با توجه به میزان فیبر باالی کنجاله تخم پنبه و بازدارنده های
پروتئینی در کنجاله کلزا ،استفاده از آنزیم ممکن است بازده استفاده از
مواد مغذی جیره های حاوی این مواد خوراکی را بهبود بخشد.
ه��دف از اجرای این پژوهش :اس��تفاده از مناب��ع پروتئینی ارزان
قیم��ت ت��ر (کنجاله کلزا و کنجاله تخم پنبه) بجای کنجاله س��ویا در
تغذیه جوجه های گوش��تی می باشد و برای مشخص شدن این هدف،
تعیی��ن قابلیت هضم ماده خش��ک و پروتئین این مناب��ع پروتئینی به
روش آزمایش��گاهی (که کم هزینه تر و س��ریع تر است) و چگونگی اثر
جیره های حاوی منابع پروتئین های گیاهی بر صفات عملکردی مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

مواد و روشها

این مطالعه شامل دو مرحله آزمایش به شرح زیر می باشد:
آزمای�ش اول :جهت تعیی��ن درصد قابليت هضم ماده خش��ك و
پروتئين جیره های حاوی س��ه کنجاله ،كنجاله س��ويا ،کنجاله کلزا و
کنجاله تخم پنبه از روش هاي آزمايش��گاهي اس��تفاده شد ( .)3برای
انج��ام این کار از هر جیره دو نمون��ه تهیه گردید .به طور خالصه :يك
گ��رم از هر جيره توزین و در داخل ارلن با  25ميليليتر بافر فس��فات
مخلوط شد .سپس  10ميليليتر اسيدكلريدريك  0/2موالر به مخلوط
اضاف��ه ش��د و  pHمحلول در ع��دد  2ثابت گرديد .ي��ك ميليليتر از
محلول پپس��ين تازه (ح��اوی  10ميليگرم پپس��ين خالص) (2000
 )FIP-U/g; Merck 7190به ارلن اضافه شد 0/5 .ميليليتر محلول
كلرامفنيكل براي جلوگيري از رش��د باكتريها ،در مرحله انكوباس��يون
به محلول اضافه ش��د .س��پس ارلنها به مدت  6س��اعت در دماي 39
درجه س��انتيگراد در بنماري شيكردار قرار گرفت .مقدار  10ميليليتر
بافرفس��فات ( )pH=6/8و  0/5سي سي محلول سود  0/6موالر بعد از
مرحله انکوباسیون به نمونه ها اضافه شد .سپس يك ميليليتر محلول
پانكراتين تازه تهيه ش��ده حاوي  50ميليگرم پانكراتين خالص در هر
میلی لیتر ( )Grade IV, Sigma No:P-1790افزوده شد .محلول
مجددا ً به مدت 18ساعت در دس��تگاه بنماري شيكردار در دماي 39
درجه س��انتيگراد قرار گرفت 5 .ميليليتر اسيدسولفوساليس��يليك20
درصد بعد از انكوباس��يون ب��ه محلول اضافه ش��د .پروتئين محلول و
غيرقاب��ل هضم بعد از  30دقيقه رس��وب داده ش��د .محتويات ارلن از
طري��ق كاغذ صافي و پمپ خالء صاف ش��د .كل م��واد موجود در ارلن

(پژوهشوسازندگی)

به وس��يله محلول سولفوساليسيليك يك درصد به داخل بوتهها انتقال
داده ش��د .ماده خش��ك و پروتئين به عالوه مواد غير قابل هضم (عبور
نكرده از منفذها) تعيين گرديد .قابليت هضم ماده خشك و پروتئين به
ترتيب از روابط زیر بدست آمد:
که  DDMقابليت هضم ماده خش��ك :A ،وزن نمونههاي خشك
ش��ده با بوته به عالوه س��ليت :B ،وزن سليت به عالوه نمونه ،و :Cوزن
نمونه در مرحله اول می باشند.

که  : DCPدرصد قابليت هضم پروتئين خام :CPF ،پروتئين خام
خوراك و  :CPIDپروتئين خام نمونههاي هضم نشده می باشند.
کنجاله تخم پنبه مورد استفاده در این تحقیق به روش کاربرد توام
فش��ار و حالل تولید ش��ده بود و حاوی ( )ppm500گوسیپول اندازه
گیری ش��ده بود ( .)26 ، 8همچنین با توجه به تحقیقات (Watkins
و هم��کاران1993 ،؛  Ojewolaو هم��کاران )2006 ،س��طح کنجاله
تخ��م پنبه را  30درصد بدون افزودن الیزین در نظر گرفته ش��د (،13
 )26س��طح اس��تفاده از کنجاله کلزا در جیره نیز ب��ا توجه به توصیه
( Simbayaو همکاران )1995 ،منظور شد (.)20
در ای��ن تحقی��ق از مولتی آنزیم هیدرو آنزیم اک��س پی به مقدار
 0/003درصد جیره طبق توصیه ش��رکت دامینه مهرکام استفاده شد.
این مولتی آنزیم ،ترکیبی از  7نوع آنزیم (زایالناز 40000واحد ،پروتئاز
1000000واح��د ،پپتیناز 200000واحد ،لیپاز 300000واحد ،الکتاز
5000واحد ،آمیالز 7500000واحد ،س��لوالز400000واحد)به همراه
پروبیوتیک ها می باشد .شرايط آزمايش شامل درجه حرارت ،رطوبت،
واكسيناسيون و روشنايي سالن براي كليه جوجه ها يكسان بود.
آزمایش دوم :به منظور بررسی اثرات قابلیت هضم آزمایشگاهی در
بخش تولید بر عملكرد جوجه هاي گوش��تي این آزمایش به شرح ذیل
طراحی گردید.
جهت بررسی اثرات جيره هاي حاوي سه كنجاله گياهي سویا ،کلزا
و تخم پنبه (هر کدام  30درصد جیره) آزمایش��ی با اس��تفاده از 324
قطعه جوجه گوشتی تعیین جنسیت نشده لوهمن ،آزمایشی انجام شد.
این آزمایش در قالب طرح کام ً
ال تصادفی مشتمل بر  3تیمار آزمایشی،
 4تکرار و  27قطعه جوجه گوش��تي سویه لوهمن و در هر تکرار انجام
ش��د .دو دوره آزمایش ( 10-21روزگی) آغازي��ن و ( 22-42روزگی)
رشد در این مطالعه تنظیم گردید .انرژی و پروتئین به ترتیب در دوره
آغازین ( 3000کیلوکالری بر کیلوگرم و  21/56درصد) و در دوره رشد
( 3000کیلوکالری بر کیلوگرم و  18/75درصد) بر اس��اس نسبت های
توصی��ه انجمن ملی تحقیقات آمریکا ( )11( )1994با اس��تفاده از نرم
افزار  WUFFDAتنظیم گردیدند (جدول . )1
خوراک مصرفی ،میانگین افزایش وزن زنده ،ضریب تبدیل خوراک
و ش��اخص تولید در دوره های آغازین ،رشد و کل دوره اندازه گیری و
محاسبه شد .همچنین وزن قطعات با ارزش الشه (سینه و ران) برحسب
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درصدی از وزن الشه و وزن اندام های داخلي بدن (کل دستگاه گوارش،
س��نگدان ،کبد ،پانکراس و چربی محوطه بطنی) بر اس��اس درصدي از
وزن بدن در دوره رشد (22-42روزگی) محاسبه گردید.
ب��رای تعیین وضعیت تولیدی گله از ش��اخص تولید که فرمول آن
بشرح ذیل است ،استفاده گردید:

نس��بت بازده پروتئی��ن مصرفی ([ :)PERگ��رم پروتئین مصرفی/
افزای��ش وزن= بازده پروتئین مصرفی] جه��ت تعیین کیفیت پروتئین
نیز محاس��به گردید .عالوه بر موارد فوق ويسكوزيته محتويات روده با
ویسکوزیمتر استوالد ( )Ostwaldاندازه گیری شد ( .)22پارامترهای
روده (طول بر حس��ب سانتی متر و وزن روده بر حسب گرم) نیز اندازه

( {/10ضریب تبدیل /درصد ماندگاری}× {طول دوره (روز)  /میانگین وزن زنده (گرم)})= شاخص تولید
جدول -1مواد خوراکی و مواد مغذی جیره های آزمایشی ()%

کنجاله سویا

مواد خوراکی

کنجاله تخم پنبه

کنجاله کلزا

آغازين

رشد

آغازين

رشد

آغازين

رشد

ذرت

51/26

65/31

48/9

65

52/05

66/88

کنجاله کلزا

10/59

-

30

30

-

-

کنجاله سويا

30

30

13/57

1/35

8/2

-

کنجاله تخم پنبه

-

-

-

-

30

30

روغن سويا

4/9

1/75

5

0/5

6/1

-

دي كلسيم فسفات

0/85

0/44

0/6

1

1/3

0/26

صدف

1/53

1/71

1/1

1/15

1/3

1/8

نمك

0/25

0/25

0/25

0/277

0/25

0/277

مكمل ويتاميني

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

مكمل مواد معدني

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

متيونين

0/12

0/04

0/077

0/15

0/15

0/08

لیزین

-

-

-

0/07

0/147

0/2

هیدروآنزیم اکس پی*

-

-

0/003

0/003

0/003

0/003

انرژي قابل متابولیسم (كيلوكالري در كيلوگرم)

3000

3000

3000

2850

3000

2900

پروتئين خام (درصد)

21/56

18/75

21/56

17/81

21/56

18/13

متیونین (درصد)

0/47

0/36

0/47

0/34

0/47

0/34

متیونین+سیستین (درصد)

0/84

0/68

0/84

0/64

0/84

0/65

الیزین (درصد)

1/03

0/94

1/03

0/89

1/03

0/91

ترئونین (درصد)

0/75

0/69

0/75

0/66

0/75

0/67

قیمت (ریال)

4760

4153

4645

3910

4610

3836

هر كيلوگرم مكمل ويتاميني حاوي :ويتامين  7/2 Aگرم ،ويتامين  7 Dگرم ،ويتامين  14/4 Eگرم ،ويتامين  1/36 Kگرم ،تيامين0/72گرم ،ريبوفالوين 3/3گرم ،اس�يد پانتوتنيك  12گرم،
نياس�ين 12/160گرم ،پيرودوكس�ين  6/2ميلي گرم ،كوباالمين 0/6گرم ،بيوتين 0/2گرم ،كولين كلرايد  440ميلي گرم .هر كيلو گرم مكمل مواد معدني حاوي :منگنز (اكس�يد)  64گرم ،روي
(اكس�يد) 44گرم ،آهن (س�ولفات) 100گرم ،مس (س�ولفات)  16گرم ،يد (كلسيم يدات)  0/64گرم ،كبالت  0/2گرم و سلنيوم ( 8 )%1گرم است * .هیدرو آنزیم اکس پی ترکیبی از  7نوع آنزیم
(زایالناز 40000واحد ،پروتئاز 1000000واحد ،پپتیناز 200000واحد ،لیپاز 300000واحد ،الکتاز 5000واحد ،آمیالز 7500000واحد ،س�لوالز400000واحد) به همراه و پروبیوتیک ها .بیان مش�خصات
اسیدهای آمینه جیره های آغازین و رشد به ازای هر واحد پروتئین بر حسب درصد کل.
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گیری ش��دند .براي ان��دازه گيري رطوبت بس��تر در ه��ر قفس نمونه
برداري از س��ه نقطه مختلف بس��تر به طور تصادفي در آخر دوره انجام
گرفت .نمونههاي جمعآوري شده در کيسه فريزر ريخته و پس از ثبت
مشخصات براي تعيين ميزان رطوبت به آزمايشگاه انتقال داده شدند.
داده های آزمایش با استفاده از نرم افزار  )2004( SASبرای مدل
آم��اری زیر آناليز گردید و ميانگين های حاصله به کمک آزمون دانكن
در سطح  5درصد مقايسه شدند:
Yij= µ+Ti+eij
 :Yijمقدار هر مشاهده
 : µمیانگین جامعه
 :Tiاثر تیمار (جیره)
 :eijاثر اشتباه آزمایشی

نتایج و بحث

نتایج قابليت هضم پروتئين جیره های حاوی كنجاله س��ويا ،كنجاله
كلزا و کنجاله تخم پنبه به روش آزمایش��گاهی در جدول  2نش��ان داده
است .قابلیت هضم پروتئین در جیره حاوی کنجاله سویا نسبت به کنجاله
تخم پنبه در هر دو جیره مربوط به دوره های آغازین و رش��د بیشتر بود
( .)P>0/05در اي��ن رابط��ه  Yinو هم��کاران ( )1994و  Newkirkو
همکاران )1997( ،نتایج متفاوتی را بيان نمودند ( ،)28 ، 12قابليت هضم
پایين تر پروتئين كنجاله كلزا در مقايس��ه با كنجاله س��ويا ممكن اس��ت

بدليل فيتات بيش��تر كنجاله كلزا ( 2/34درصد) نس��بت به كنجاله سويا
( )1/38باشد به طوریکه اسيد فايتيك ممكن است قابليت هضم پروتئين
كنجاله كلزا را کاهش دهد.
 Marsmanو هم��کاران در س��ال ( )1995قابلی��ت هضم پروتئین
کنجاله های کلزا و س��ویا را به روش  in-vitroبا اس��تفاده از تريپسين
پانكراس خوك پورس��اين و از كيموتريپسين پانكراس گاو و از پتيدازهاي
خوك پورس��اين اندازه گیری نمودن��د ( )9به طوری که نتایج آنها با داده
ه��ای بدس��ت آم��ده از مطالعه اخیر متف��اوت بوده اس��ت (قابلیت هضم
پروتئی��ن کنجاله کلزا کمتر و قابلیت هضم پروتئین کنجاله س��ویا عمل
آوری ش��ده بیش��تر از تحقیق حاض��ر بود) که دلیل آن ممکن اس��ت به
ش��یوه های مختل��ف عمل آوری (دما ،زمان و نوع حالل حین اس��تخراج
روغ��ن از دانه های روغن��ی) و تاثیر آن بر می��زان قابلیت هضم پروتئین
کنجاله ها مربوط باش��د Simbaya .و همکاران در س��ال ( )1998براي
تعيي��ن قابليت هض��م پروتئين كنجاله كلزا از آنزيم پيس��ين و پانكراتين
( )20و روش  Slominskiو همکاران )1997( ،اس��تفاده نمودند ()23
و مح��دودة قابليت هض��م پروتئين چند گونه کنجاله کل��زا را از  73/4تا
 76/5درص��د گزارش نمودن��د .بنابراين با توجه مطال��ب مذكور ،به نظر
مي رس��د بخش��ي از پراكندگي نتايج قابليت هضم پروتئين كنجاله ها به
دليل متفاوت بودن روش های آزمايش��گاهي ،آنزيم هاي مورد اس��تفاده
(تريپسين پانكراس خوك پورساين ،كيموتريپسين پانكراس گاو و پيتد از
خوك پورس��اين) و شرايط عمل آوري كنجاله ها (مرحله استخراج روغن

جدول -2قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره های دوره آغازین و رشد به روش آزمایشگاهی (درصد)*

تیمار

جیره رشد

جیره آغازین

جیره های حاوی

قابلیت هضم پروتئین

ماده خشک

قابلیت هضم پروتئین

ماده خشک

کنجاله سویا

72/3 a

62/9

73/4 a

69/1 a

کنجاله کلزا

65/4 ab

57/7

66/7 ab

64/6 a

تخم پنبه کنجاله

62/0 b

59/9

59/1 b

44/4 b

SEM

0/067

0/155

0/084

0/063

ميانگين ها باحروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معني دار در سطح خطاي  5درصد مي باشند( .فولر* )1994 ،

جدول -3نسبت بازده پروتئین مصرفی در دوره های آغازین و رشد

(پژوهشوسازندگی)

جیره های حاوی

آغازین

رشد

کنجاله سویا

39/3

2/43

کنجاله کلزا

3/34

2/23

تخم پنبه کنجاله

3/33

2/03
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جدول -4اثر جیره های آزمایشی بر عملکرد جوجه های گوشتی در سن  21و  42روزگی

تیمارها

خوراک مصرفی (گرم)

ضريب تبديل غذايي

ميانگين وزن (گرم)

شاخص توليد

(گرم خوراک/گرم وزن)

جیره های حاوی

21-10روزگي

21-42روزگي

ميانگين وزن (گرم)

 42روزگي

10-21روزگي

 21-42روزگي

10-21روزگي

21-42روزگي

کنجاله سویا

593/0 a

3426/7 a

73/4 a

2062/5 a

1/178

1/665

448/00 a

263/18

کنجاله کلزا

564/5 ab

3292/5 a

66/7 ab

1905/9 b

1/270

1/728

398/35 ab

241/38

کنجاله تخم پنبه

531/9 b

3140/2 b

59/1 b

1745/4 c

1/294

1/799

328/98 b

241/66

SEM

0/11

0/101

0/084

0/13

0/0116

0/1239

0/179

0/0223

ميانگين ها باحروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معني دار در سطح خطاي  5درصد مي باشند.
جدول  -5اثر جیره های آزمایشی بربازده الشه ( )%و وزن نسبی سینه و ران (برحسب درصدی از وزن الشه) جوجههای گوشتی در سن  42روزگي

تیمارها (جیره های حاوی)

وزن الشه

سينه

ران

کنجاله سویا

62/04

31/69 a

30/91

کنجاله کلزا

60/14

31/49 a

31/41

تخم پنبه کنجاله

60/11

24/66 b

31/56

SEM

11/529

4/955

14/630

SEM

0/11

0/084

0/179

ميانگين ها باحروف غيرمشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معني دار در سطح خطاي  5درصد مي باشند.

با حالل ،زمان ،میزان حرارت و نوع حالل) بس��تگی دارد .به عنوان مثال
در روش آنزیمی  Simbayaو همكاران ( )1955از آنزيم هاي پانكراتين
(تهي��ه ش��ده از پانكراس خوك پورس��اين) و آنزيم پروناز (تهيه ش��ده از
استرپتوميلس گري سووس) استفاده شده است (.)20
قابلی��ت هض��م ماده خش��ک جیره های ح��اوی کنجاله های س��ویا
و کنجال��ه کل��زا بیش��تر از جیره ه��ای ح��اوی کنجاله تخ��م پنبه بود
( Ojewola (P>0/05و هم��کاران ( )2006می��زان قابلی��ت هضم ماده
خشک جیره حاوی  29درصد کنجاله تخم پنبه را  85/52درصد گزارش
نم��وده که دلیل تفاوت آن با نتایج این تحقی��ق را می توان به تفاوتهایی
نس��بت داد ک��ه در مواد مغذی جیره ها (7درصد پ��ودر ماهی و  3درصد
پ��ودر اس��تخوان در آزمای��ش  Ojewolaو همکاران ( )2006اس��تفاده
ش��ده بود ( )13در صورتی که در ترکیبات جیره تحقیق حاضر هیچگونه
پروتئین حیوانی وجود نداش��ت) و نوع کنجاله تخم پنبه استفاده شده در
دو آزمایش (کنجاله تخم پنبه اس��تفاده ش��ده در آزمایش  Ojewolaو
همکاران ( )2006با آهن و تترا اکس��و -س��ولفات مکمل شده بود ولی در
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این تحقیق از کنجاله تخم پنبه ای اس��تفاده شده بود که میزان گسیپول
آن با توجه به فرایند اندازه گیری ناچیز بود) می باش��د ( .)13در تحقیق
 Ten doeschateو همکاران ( )1992قابلیت هضم ظاهری پایین ماده
خشک کنجاله سویا ( )80/15را با توجه به میزان باالی اسیداوریک دفعی
در تغذی��ه با این کنجاله توجیه نمودند ،زی��را به ازای هر گرم ازت دفعی
به شکل اسید اوریک  3گرم اتالف ماده خشک برای کنجاله سویا منظور
خواهد شد (.)25
نس��بت ب��ازده کل پروتئین در هر دو دوره در جی��ره حاوی کنجاله
سویا باالتر از کنجاله کلزا و کنجاله تخم پنبه بود (جدول  .)3این یافته ها
نش��ان دهنده هضم بهت��ر منابع پروتئینی در جیره حاوی کنجاله س��ویا
نس��بت ب��ه کنجاله کلزا و کنجاله کلزا نس��بت به کنجال��ه تخم پنبه می
باشد.
در دوره های آغازين و رش��د ،جوجه ها جیره حاوی کنجاله س��ویا را
بیش��تر از جیره حاوی كنجاله تخم پنبه مص��رف کردند ( .)P>0/05در
دوره رش��د ميانگين وزن بدن پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی كنجاله

(پژوهشوسازندگی)
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س��ويا بیش��تر از پرندگان تغذیه ش��ده با جیره حاوی کنجاله کلزا بود و
همچنین جیره حاوی کنجاله کلزا نس��بت ب��ه جیره حاوی کنجاله تخم
پنبه افزایش وزن بیشتری را موجب شدند (( )P>0/05جدول.)4
رش��د کمتر جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله کلزا
ی��ا تخم پنبه می تواند به دالیل مختلف��ی از جمله وجود مواد ضدتغذيه
اي مانن��د گلوکوزین��والت باال در کنجاله کلزا ،فیبر و گس��یپول زیاد در
کنجاله تخم پنبه باش��د ،که این عوامل بر می��زان خوراک مصرفی و در
نتیجه میزان افزایش وزن بدن تاثیر گذاشته است ( .)15به نظر می رسد
ب��ا افزودن هیدرو آنزیم اکس پی ،نواقص هضمی مربوط به تیمار کنجاله
کلزا تا حدود زیادی بهبود یافته اس��ت .اما شاید برای کاهش اثرات فیبر
کنجاله تخم پنبه کافی نبوده است.
 )1997( ،Bach knudsenدر تحقیقات��ش نش��ان داد ک��ه اضافه
کردن آنزيم سلوالز باعث افزايش هضم سلولز و به مقداري ناچيزي همي
س��لولزي در پنبه دانه می شود ( .)2امروزه آنزيم هاي تجزيه کننده پلي
س��اکاريدهاي غير نشاسته اي با منش��اء قارچي و باکتريايي در دسترس
بوده که به س��ادگي به خوراک اضافه شده و بسياري از مشکالت مربوط
به چسبندگي مواد هضمي را برطرف مي کند ( Meng .)14و همکاران
( )2005نشان دادند که با استفاده از کربوهيدراتاز (کمپلکس آنزیم های
س��لوالز ،پکتيناز ،گلوکاناز) هضم کنجاله س��ويا و کنجال��ه تخم پنبه به
ترتيب به مقدار  36و  26درصد افزايش می یابد (.)10
ضری��ب تبدی��ل خ��وراک بی��ن تیمارها اخت�لاف معن��ی داری در
دوره های آغازین و رش��د نداش��ت .شاخص تولید در دوره رشد در تيمار
كنجاله س��ويا در مقايس��ه با کنجاله تخم پنبه بيش��تر ب��ود ()P>0/05
(ج��دول  Gamboa .)4و هم��کاران )2001 b( ،گ��زارش نمودن��د که

اس��تفاده از  28درصد کنجاله پنبه دانه در جیره جوجه های گوش��تی تا
 21روزگی اثری بر ضریب تبدیل غذایی نداشته است (.)5
وزن س��ینه در  42روزگ��ی در جوج��ه های��ی ک��ه جی��ره ح��اوی
كنجال��ه س��ويا و کنجاله کل��زا مصرف نمودند نس��بت ب��ه کنجاله تخم
پنبه بطور معني داری بیش��تر ب��ود (( )P>0/05ج��دول  .)5از آنجایی
ک��ه بافت س��ینه عضالنی بوده و برای رش��د نیاز ب��ه پروتئین با کیفیت
ب��اال دارد و از طرف��ی قابلیت هض��م پروتئین کنجاله تخم پنبه نس��بت
ب��ه کنجال��ه س��ویا و کنجال��ه کلزا پایی��ن تر اس��ت ( )18ل��ذا به نظر
می رسد در تیمارهایی که کنجاله تخم پنبه منبع تامین کننده پروتئین
بوده اس��ت ،رش��د عضله سینه کمتر بوده اس��ت .وزن دستگاه گوارش و
س��نگدان در جیره حاوی کنجاله سویا نسبت به کنجاله تخم پنبه بطور
معن��ی داری در  42روزگ��ی افزایش یافته ب��ود (( )P>0/05جدول .)6
اثر تیمارها بر اجزای دس��تگاه گ��وارش از نظر طولی یا وزنی می تواند از
مهمترین فاکتورهای تعیین کننده آمادگی این دس��تگاه باشدShires .
و هم��کاران ( )1987در اس��تفاده از کنجال��ه کلزا به مق��دار  37درصد
در جیره جوجه های گوش��تی مش��خص نمودند نس��بت وزن سنگدان و
ژژن��وم به وزن بدن بط��ور معنی داری افزایش یافت��ه ( )21در حالی که
در جیره حاوی س��ویا تنها نس��بت وزن روده کور ب��ه وزن بدن افزایش
معن��ی داری از خود نش��ان داده ب��ود Qiao .و  )2003( Classenدر
استفاده از کنجاله کلزا در جیره جوجه های گوشتی نشان دادند که در بین
قس��مت های مختلف روده ها از نظر طولی و وزنی تنها وزن سکوم خالی
بطور خطی به موازات افزایش کلزا در جیره حالت صعودی داش��ته است
( .)16ام��ا در این پژوهش در طول قس��مت ه��ای مختلف روده اختالف
معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (جدول .)7

جدول -6اثر تيمار ها براجزای دستگاه گوارش جوجه ها برحسب درصد وزن بدن در  42روزگی

تیمارها (جیره های حاوی)

كل دستگاه گوارش

سنگدان

كبد

پانكراس

چربي محوطه بطني

کنجاله سویا

3/24 a

3/33 a

6/21

0/41

3/38

کنجاله کلزا

23/0 ab

2/88 ab

6/70

0/42

4/16

تخم پنبه کنجاله

20/5 b

2/73 b

6/14

0/41

3/81

SEM

0/133

0/0445

0/1221

0/2789

0/2374

ميانگين ها باحروف غيرمشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معني دار در سطح خطاي  5درصد مي باشند
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جدول  -7اثر جیره های آزمایشی بر طول قسمت هاي روده باريك (سانتی متر) جوجه های گوشتی در سن  42روزگي

تیمارها (جیره های حاوی)

طول روده باريك

طول دوازدهه

طول ژژنوم

طول ايليوم

طول روده كور

کنجاله سویا

62/191

29/38

70/88

73/50

17/ 87

کنجاله کلزا

182/62

28/25

67/38

70/37

17/75

کنجاله تخم پنبه

186/87

28/38

66/63

73/37

17/37

SEM

0/0895

0/1023

0/0916

0/113

0/106

ميانگين ها باحروف غيرمشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معني دار در سطح خطاي  5درصد مي باشند.

جدول  -8اثر تيمار ها بر ويسكوزيته محتويات روده و رطوبت بستر ( 42روزگي)

تیمارها (جیره های حاوی)

ويسكوزيته (سانتی پواز)

رطوبت بستر

کنجاله سویا

0/656 b

22/65 a

کنجاله کلزا

0/687 b

27/45 a

کنجاله تخم پنبه

0/730 a

16/05 b

SEM

0/078

0/108

ميانگين ها باحروف غيرمشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معني دار در سطح خطاي  5درصد مي باشند.

نتیجه گیری کلی

قابلی��ت هضم پروتئین و ماده خش��ک در جیره حاوی کنجاله س��ویا
نس��بت به کنجاله تخ��م پنبه در هر دو جیره مربوط ب��ه دوره آغازین و
رش��د بیشتر بود .میزان خوراک مصرفی و وزن بدن جوجه های در جیره
حاوی کنجاله س��ویا نس��بت به کنجاله تخم پنبه در هر دو دوره پرورش
بیش��تر بود .کنجاله کلزا در بسیاری از فاکتورها (خوراک مصرفی ،درصد
وزن سینه و قابلیت هضم ماده خشک در  42روزگی) تفاوت معنی داری
با کنجاله سویا نداشت.
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