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  هاي گوشتير سيب زميني خام در جيره جوجهبررسي استفاده از پود
  

Investigation of using raw potato powder in broiler diet 
  

  عليرضا جعفري صيادي، سيد عبدالحسين ابوالقاسمي

  دانشكده كشاورزي –اعضاي هيات علمي دانشگاه گيالن 

  فرجاد رفيعي

  اورزيدانشكده كش –دانشجوي سابق كارشناسي ارشد دانشگاه گيالن 

  

  دهكيچ
هاي جوجه آزمايشي در قالب طرح كامل تصادفي به منظور بررسي استفاده از پودر سيب زميني خام در جيره

مرحله  3دوره آزمايش به . روز انجام شد 56قطعه جوجه گوشتي تجاري به مدت  250گوشتي با استفاده از 

 8ها در جوجه. تقسيم شدند) 8 و 7هاي تههف(و پاياني ) 6و  4،5هاي هفته(، رشد)3و2هاي هفته(آغازين

پودر % 40 و %30 ،%20 ،%10 ،)كنترل( هاي غذايي محتوي صفر درصدگروه آزمايشي با جيره 5روزگي به 

درصدهاي فوق الذكر نشان دهتده ميزان جايگزيني ذرت در جيره به وسيله پودر . سيب زميني تقسيم شدند

در مرحله پاياني تمامي تيمارهاي آزمايشي از جيره كنترل . رشد است سيب زميني خام در طي مراحل آغازين و

از  ،56در روز . قطعه جوجه قرار داشت 10تكرار و در هر تكرار  5در اين آزمايش در هر تيمار . تغذيه شدند

ير نتايج آزمايش نشان داد كه ميزان خوراك هفتگي به غ. جوجه براي تعيين درصد الشه ذبح گرديد 2هر تكرار 

در ميزان افزايش وزن هفتگي و ضريب تبديل ). >05/0P(داري مشاهده نشد تفاوت معني 6و 5هاي از هفته

به طور كلي استفاده از پودر سيب ). >05/0P(داري مشاهده نشد غذايي، به غير از هفته هفتم تفاوت معني

در ميزان . تبديل غذايي گرديدهاي گوشتي سبب كاهش وزن و نيز افزايش ضريب  زميني خام در جيره جوجه

دار ، ولي درصد الشه و كبد داراي تفاوت معني)>05/0P(چربي حفره بطني تفاوت معني داري ديده نشد 

  .پودر سيب زميني خام باعث كاهش درصد الشه و افزايش درصد كبد گرديد). >05/0P(بودند 

  

  .هاي گوشتي، جيرهپودر سيب زميني خام، جوجه: هاي كليديواژه
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  مقدمه
غده يا به روش  گياهي است يك ساله كه به طريقه غير جنسي با توليد (solanum tuberosum)سيب زميني 

تركيب مواد مغذي غده سيب زميني بر حسب عوامل مختلفي مانند ). 5(جنسي با توليد بذر حقيقي توليد مثل مي كند

بخش اعظم ). 15(و برداشت و كوددهي تغيير مي كندو نوع سيب زميني، جنس خاك، آب و هوا، طرز داشت  واريته

درصد متغير بوده و نيمي از آن را تركيبات  11تا  8ميزان پروتئين آن . دهدمواد آلي سيب زميني را نشاسته تشكيل مي

يي باال Cهمچنين داراي ويتامين . به جز پتاسيم از نظر ساير مواد معدني فقير است. دهدازته غيرپروتئيني تشكيل مي

اثر سوالنين . ها كم استتمام قسمتهاي سبز گياه مقدار قابل توجهي سوالنين داشته، ولي مقدار آن در غده). 7(است

تواند باعث تقريبا شبيه ساپونين است واثر محركه شديدي روي مخاط دستگاه گوارش داشته و در مقادير باال مي

سه دسته از . هاي متفاوت پروتئوليتيكي استازدارندهسيب زميني همچنين داراي ب). 4(توقف ضربان قلب شود

كه يك بازدارنده قوي كيموتريپسين و ) 4000با وزن ملكولي ( Iبازدارنده : هاي مهم آن بدين شرح هستندبازدارنده

كه يك بازدارنده قوي كيموتريپسين و ) 21000با وزن ملكولي( IIبازدارنده ضعيف تريپسين است، بازدارنده 

. است Bو  Aپپتيداز كه يك بازدارتده قوي كربوكسي ) 4200يا وزن ملكولي ( CPIاست و بازدارنده  تريپسين

ها استفاده از بعضي مواد اليافي مانند سبوس در جوجه). 13(ها بسيار متفاوت استها در واريتههمقدار اين بازدارند

ي كه همي سلولز خالص يا سبوس گندم اين اثر برنج و جو موجب بهبود هضم نشاسته خام سيب زميني شده، در حال

ها پايين استفاده غذايي از نشاسته خام سيب زميني در مقايسه با نشاسته غالت توسط جوجه). 22(را نداشته است

ها اثري اتوكالو كردن سيب زميني موجب افزايش استفاده از نشاسته سيب زميني شده، ولي بر  ساير نشاسته. باشدمي

هاي گوشتي درصد به جاي ذرت در جيره جوجه 20به كارگيري پودر سيب زميني تا سطح ). 27(تنداشته اس

در كشور ايران به ). 14(داري در رشد ايجاد نكرد، ولي در سطوح باالتر موجب كاهش رشد شده استتفاوت معني

فته و كشاورزان را دچار ضرر ها قيمت سيب زميني كاهش شديدي يادليل امكانات انبارداري پايين، در بعضي از ماه

در صورت امكان استفاده از پودر سيب زميني در تغذيه طيور راهكار مناسبي براي جلوگيري از كاهش . نمايدمي

. شودشود، عالوه بر آن كه از تقاضاي زياد براي تهيه ذرت توسط مرغداران كاسته ميقيمت سيب زميني ايجاد مي

گيرند، لذا تبديل آنها به پودر سيب زميني كمتر مورد توجه مصرف كنندگان قرار ميهاي ريز توليد شده همچنين غده

مطالعه حاضر به منظور تعيين تاثير استفاده از پودر سيب زميني خام . تواند از افزايش ضايعات جلوگيري نمايدمي

  .اي توليدي انجام گرفتهاي گوشتي بر شاخصهجوجه بدون انجام فرآوري خاص در جيره) هاي ريزغده(ضايعاتي 
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  تركيب شيميايي دانه ذرت و پودر سيب زميني استفاده شده در جيره -1جدول 

  
  انرژي متابوليسمي

  )كيلوكالري در كيلوگرم(

  پروتئين خام

(%)  

  الياف خام

(%)  

  كلسيم

(%)  

فسفر قابل 

  (%)جذب 

  ليزين

(%)  

  سيستئين+متيونين

(%)  

  آرژنين

(%)  

/26  08/0  20/0  2/2  5/8  3350  ذرت
0  

36/0  5/0  

/51  22/0  08/0  0/4  8/8  3160  سيب زميني
0  

22/0  05/0  

  

  روش مطالعه

ها در هفته اول با جيره شاهد تغذيه جوجه. قطعه جوجه گوشتي نژاد راس استفاده شد 250در اين آزمايش از 

بر اساس  سپس در هشت روزگي به صورت انفرادي وزن كشي و. شدند و در شرايط يكسان پرورش يافتند

ها ها در همه گروهاي به صورتي تقسيم شدند كه ميانگين وزن جوجههاي ده قطعهميانگين وزن كل  در دسته

براي هر . هاي آزمايشي قرار گرفتندها به طور تصادفي در يكي از واحدهر يك از گروه. تقريبا يكسان بود

د و بر اساس پيشنهاد انجمن ملي روز بو 56مدت آزمايش . تيمار پنچ تكرار در نظر گرفته شد

  .هاي آزمايشي به سه دوره زير تقسيم گرديدجيره)8(تحقيقات

  ،13/139روزگي با نسبت انرژي به پروتئين برابر با  21جيره آغازين از سن صفر تا  - 1

  ،00/160روزگي با نسبت انرژي به پروتئين برابر با  42تا  22جيره رشد از سن   - 2

  .77/177روزگي با نسبت انرژي به پروتئين برابر با  56تا  43از سن جيره پاياني   - 3

پيشنهاد انجمن % 90ها بر پايه ها بدون استفاده از چربي، غلظت مواد مغذي جيرهبه جهت متوازن كردن جيره

يه براي ته. ها يكسان بودنددر هر دوره غلظت انرژي و پروتئين در جيره. در نظر گرفته شد)18(ملي تحقيقات

شدند، سپس با ) چيپس مانند( ها شسته شده و همراه با پوست ورقه ورقه پودر سيب زميني ابتدا سيب زميني

خشك و سپس آسياب ) درجه سانتيگراد 50(استفاده از دستگاه برنج خشك كن توسط جريان هواي گرم 

  :نظر گرفته شدندهاي آزمايشي با استفاده از پودر سيب زميني خام به صورت زير در جيره. شدند

  جيره با صفر درصد سيب زميني،: جيره شاهد- الف

  درصد سيب زميني، 10جيره با : جيره آزمايشي اول - ب

  درصد سيب زميني، 20جيره با : جيره آزمايشي دوم - ج

  درصد سيب زميني، 30جيره با : جيره آزمايشي سوم - د

  درصد سيب زميني، 40جيره با : جيره آزمايشي چهارم - ه
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در دوره پاياني تمام . هاي آزمايشي از هفته دوم دوره آغازين شروع و طي دوره رشد نيز مصرف شدندهجير

ها جيره به صورت آردي و آب در تمام طول آزمايش در اختيار جوجه. ها از  جيره شاهد تغذيه شدندجوجه

ندارد توصيه شده، كنترل نوردهي به صورت مداوم بوده و دما و رطوبت سالن براساس استا. قرار داده شد

. هاي افزايش وزن و مصرف خوراك به ازاي يك جوجه در روز به صورت هفتگي تعيين شدندشاخص. گرديد

ساعت گرسنگي داده  6ها به مدت در پايان دوره پرورش براي خالي شدن محتويات دستگاه گوارش جوجه

اي كمترين اختالف وزن با ميانگين گروه كه دار) يك خروس و يك مرغ(شده و سپس از هر تكرار دو جوجه 

ها از ناحيه اولين مهره گردن ذبح و به روش پركني خشك، پركني كامل انجام جوجه. بودند انتخاب شدند

چربي اطراف (و درصد هر قطعه از الشه شامل چربي حفره بطني) شكم خالي(سپس درصد الشه كامل . شد

آزمايش در قالب طرح كامل تصادفي پياده و جهت تجزيه آماري اين . و كبد محاسبه شدند)سنگدان و كلواك

  .ها بر اساس آزمون دانكن صورت گرفتمقايسات ميانگين). 24(استفاده شد SASاز برنامه كامپيوتري 

  

  ها و بحثيافته

  

  مصرف خوراك

دار شد و معني هاي پنچم و ششم موجب تفاوتنتايج  نشان داد كه استفاده از پودر سيب زميني تنها در هفته

هاي عدم تفاوت مصرف خوراك مبين آن است كه جيره). >05/0P(دار نبود ها تفاوت معنيدر ساير هفته

هاي مختلف ها قابل تحمل است و وجود بازدارندهمحتوي سيب زميني حتي در سطوح باال توسط جوجه

هاي محتوي سن، مصرف خوراك جيرهنتايج همچنين نشان داد كه با افزايش . تاثيري بر مصرف خوراك ندارد

سيب زميني افزايش يافته است كه احتماال اين افزايش ناشي از عوامل تنظيم كنندگي انرژي جيره بر روي 

هاي تغذيه شده با سيب زميني نشان دهنده اين در واقع افزايش خوراك مصرفي در جوجه. مصرف غذا است

ود در سيب زميني بهره كافي ببرند، لذا با افزايش مصرف سعي در اند از انرژي موجها نتوانستهاست كه جوجه

و با ) 9و  6(نتايج به دست آمده با نتايج تحقيقات بعضي از محققين موافق. اندجبران كمبود انرژي كرده

هاي هاي هفتم و هشتم با وجود يكسان بودن جيره، افزايش مصرف در جوجهدر هفته). 3(ديگران مغاير بود

ها تواند به دليل حجم بيشتر دستگاه گوارش    جوجهده با سيب زميني ادامه يافت كه اين موضوع ميتغذيه ش

  ).20و19(باشد
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  افزايش وزن

دار ها استفاده از پودر سيب زميني موجب كاهش رشد شده و تفاوتها معتينتايج مشخص نمود در تمام هفته

وليتيكي استفاده از پروتئين سيب زميني و جيره را كاهش هاي متفاوت پروتئوجود بازدارنده). >05/0P(بود 

از ). 13(هاي با وزن ملكول پايين مي گردددار پروتئين مدفوع به ويژه پروتئينداده و موجب افزايش معني

نتايج نشان دادند ). 1(طرفي كاهش غلظت   اسيدهاي آمينه خون، رشد را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد

هاي محتوي سيب زميني بسيار كاهش يافته ن، دامنه تفاوت بين جيره بدون سيب زميني و جيرهكه با افزايش س

هاي پروتئوليتيكي، اثر به نظر مي رسد درسنين باالتر با عادت پذيري طيور و ترشح بيشتر آنزيم. است

متابوليسمي حاصل از  همچنين در سنين باالتر استفاده از انرژي). 26(ها تا حد زيادي خنثي مي شودبازدارنده

يكسان ). 21و  14، 3(نتايج به دست آمده با نتايج ساير محققين موافق است). 16(سيب زميني بيشتر مي شود

به نظر مي رسد به . ها در هفته هفتم موجب بهبود رشد و در هفته هشتم موجب رشد جبراني گرديدشدن جيره

نوعي محدوديت غلظت مواد مغذي بدون اثرات زيان بار  ها،وري كمتر از سيب زميني توسط جوجهدليل بهره

  ). 12و 11(ها گرديده كه پس از رفع آن، رشد جبراني حاصل شده استبراي سالمتي آن

  

  ضريب تبديل غذايي

ها به دليل رشد پايين با نتايج مربوط به اين شاخص نشان دادند استفاده از پودر سيب زميني در تمام هفته

ها به ويژه در سنين ظاهرا جوجه. تا حدودي برابر، موجب افزايش ضريب تبديل گرديد وجود مصرف خوراك

و الزم است ) 27و  16(توانند از انرژي و پروتئين سيب زميني به نحو مطلوب استفاده كنندپايين نمي

ي هاها براي تعيين غلظت صحيح انرژي متابوليسمي و پروتئين قابل هضم سيب زميني در جوجهآزمايش

نمايد كه حداكثر امكان استفاده از پودر سيب زميني در جيره نتايج مطالعه تاييد مي. گوشتي انجام شود

و  21، 9(درصد است كه با نتايج به دست آمده از بعضي آزمايشات موافق  10هاي گوشتي حدود جوجه

متر از مواد مغذي در محدوديت احتمالي حاصل از استفاده ك). 14و  3(و با بعضي ديگر مخالف است) 26

، 10، 8(هاي هفتم و هشتم با يكسان شدن جيره، ضريب تبديل بهبود يابدجيرها موجب شده است كه در هفته

  ).20و 11

  درصد الشه، چربي حفره بطني و كبد

استفاده از پودر سيب زميني در مورد چربي حفره بطني بدون تاثير بود، ولي در مورد دو شاخص ديگر اثر 

به نظر مي رسد با . استفاده از پودر سيب زميني موجب كاهش درصد الشه شد). >05/0P(ر داشت معني دا
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ها در اين تيمارها، دستگاه گوارش و ساير اجزاي غير خوراكي، رشد بر اساس سن تر جوجهوجود وزن پايين

درصد الشه كاهش  اند كه در اين شرايط چون ساخت پروتئين در قالب عضالت كمتر بوده است لذارا داشته

اگر چه درصد ). 16و 6، 3(نتايج حاصله با نتايج تعدادي از مطالعات مغاير است). 20و 19، 12(يافته است

اين . دار نداشت، ولي با مصرف سيب زميني مقدار آن زياد شده استها تفاوت معنيچربي حفره بطني در جير

ين جيره باشد، زيرا با كاهش غلظت پروتئين، درصد موضوع مي تواند ناشي از عدم استفاده مطلوب از پروتئ

و با برخي ) 17و 8، 6(نتايج حاصله با نتايج بعضي از محققين موافق ). 10(اين شاخص افزايش مي يابد

هاي مصرف كننده سيب زميني تاييد كننده وجود بيشتر بودن درصد كبد در جوجه).  3(ديگر مغاير بود

يني است، زيرا براي خنثي كردن و دفع آلكالوئيدها متابوليسم كبد باال رفته و آْلكالوئيد سوالنين در سيب زم

و با ) 17(نتايج به دست آمده با نتايج حاصل از بعضي مطالعات موافق). 2(در نتيجه حجم آن افزايش مي يابد

  ).6(بعضي ديگر مخالف بود
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  گيرينتيجه

مانند سيب زميني به ويژه در زمانهايي كه قيمت ذرت نتايج  حاصله نشان داد كه استفاده از ماده خوراكي 

تواند قيمت جيره را به نحو موثري كاهش دهد، به شرط آن كه مدت استفاده مربوط به بسيار باال است، مي

هاي بدون پودر سيب زميني هاي خاص به ويژه دوره رشد باشد و در دوره پاياني الزم است از جيرهدوره

  .استفاده گردد

- نمايند كه بدون فرآوري پر زحمت پختن كه معموال در مورد سيب زميني توصيه مينتايج تاييد مي همچنين

العاده توان با فرآوري بسيار ساده اقدام به تهيه پودر سيب زميني خام كه قابليت انبارداري فوقشود،      مي

  .مناسبي دارد نمود

تواند جايگزيني كامل براي ذرت باشد، ولي يب زميني نميتوان اعالم نمود سبا توجه به نتايج بدست آمده مي

زا و نيز تصحيح غلظت اسيد آمينه اين خوراك ارزش احتماال استفاده از چربي به عنوان يك مكمل انرژي

  .غذايي آن را بهبود خواهد بخشيد

  

  سپاسگزاري

ن امكانات مورد نياز و نيز از همه دانيم از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه گيالن به دليل فراهم نمودالزم مي

  .اند، تشكر و قدرداني نماييمآناني كه در اين پژوهش همكاري داشته
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