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عملکرد تولیدي و وزن نسبی مکمل آنزیمی بر با و بدون در جیره تریتیکاله مختلف اثر سطوح 
گوارش بلدرچین ژاپنیدستگاه 

2و صالحی فر، ا.3، زرقی،ح2، سبحانی راد، س.1*ابراهیمی، ا.

مشهدکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوي -1
مشهداستادیاران دانشگاه آزاد اسالمی-2

استادیار دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد-3
)abrahimi1349@gmail.com(ي پاسخگو:نویسندهآدرس پست الکترونیک *

چکیده 
یک بلدرچین ژاپنیقطعه جوجه 240،مکمل آنزیمیافزودن تریتیکاله با و بدون تغذیه سطوح مختلف به منظور بررسی اثر 

در هر واحد پرنده قطعه 10تکرار و 4) با 3×2در قالب طرح کامالً تصادفی به صورت فاکتوریل ((مخلوط دو جنس) روزه
نوع جیره بر 3تیمارهاي آزمایشی شامل روزگی بود. 21گی لغایت روز1طول دوره آزمایش از آزمایشی انجام شد. 

بتاگلوکاناز و -حاوي سلوالز) با و بدون افزودن مکمل آنزیمیسویا-سویا و تریتیکاله-تریتیکاله-سویا، ذرت-مبناي(ذرت
با باشند. یکسان یر مواد مغذي هاي آزمایشی به نحوي تنظیم شدند که از لحاظ میزان انرژي و سا. جیرهبودآرابینوزایالناز

هاي قدامی دستگاه گوارش (چینه ، ضریب تبدیل غذایی و وزن نسبی اندامافزایش سطح تریتیکاله در جیره خوراك مصرفی
دان، پیش معده و سنگدان) به طور معنی داري کاهش و وزن نسبی روده بزرگ  به طور معنی دار افزایش یافت 

)05/0P< وزن نسبی دئودنوم به طور معنی دار کاهش یافت ، مکمل آنزیمی به جیره مصرفیافزودن). همچنین با
)01/0P< .(باالتریتیکاله هاي با سطح جیرهتوان از نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که می)تغذیه در )درصد58

تولیدي استفاده نمود.هاي عملکرد بدون بروز اثرات منفی بر شاخصروزگی 1- 21در دامنه سنی بلدرچین 

مکمل آنزیمیعملکرد تولیدي، ، دستگاه گوارشتریتیکاله، بلدرچین،واژه هاي کلیدي: 

مقدمه
ها ها و بتاگلوکانپنتوزاناي، به خصوصبه دلیل وجود پلی ساکاریدهاي غیر نشاستهطیور استفاده از تریتیکاله در تغذیه 

هاي گوارشی و لوزالمعده وزن نسبی اندام،اي جیرهبا افزایش میزان پلی ساکاریدهاي غیر نشاسته.)1(محدودیت دارد
این افزایش در پاسخ به تغییر شرایط محیط داخل دستگاه گوارش تحت تاثیر پلی ساکاریدهاي غیر که یابدافزایش می

مصرف پروتئین براي ترمیم الیه مخاطی دستگاه اي و تحریک فعالیت مکانیکی و ترشحی آن است. بعالوه بیالن نشاسته
هاي گوارشی را . افزایش حجم و چسبندگی محتویات روده نرخ انتشار سوبستراها و فعالیت آنزیم)2(یابدگوارش افزایش می

افزایش چسبندگی محتویات . همچنین )5و 7(کندطح موکوسی محدود میدر سها را کاهش داده و اثرات متقابل بین آن
روده سبب کاهش نرخ عبور مواد هضمی، کاهش مصرف خوراك، کاهش هضم و جذب مواد مغذي و نهایتاً کاهش عملکرد 

ها جیره مصرفی به منظور تجزیه آرابینوزایالنبه هاي آنزیمی نظیر زایالناز و بتاگلوکاناز مکملافزودن .)4(شودمیطیوردر 
ها باشدخوراك و ثبات در پاسخ پرنده به این نوع جیرهوري از بهرهعث بهبود تواند باموجود در غالت میيهاو بتاگلوکان

اي مثل طیور گسترش یافته است به طوري هاي آنزیمی به جیره حیوانات تک معدههاي اخیر افزودن مکمل. در سال)2(
. مطالعه حاضر به )11(تندهاي مورد استفاده در تغذیه طیور محتوي آنزیم هسدرصد جیره65شود حدود که برآورد می
- زایالناز- سلوالزافزودن مکمل آنزیمی تا سطح کامل به جاي ذرت و بررسی اثر جایگزینی تریتیکاله امکان منظور بررسی 

انجام شد.بلدرچین هاي گوارشهاي عملکرد تولیدي و وزن نسبی اندامشاخصجیره بر بهبتاگلوکاناز 
هامواد و روش

ها در روز نخست آزمایش به طور روزگی انجام شد. جوجه21تا 1در سن بلدرچین قطعه 240آزمایش با استفاده از 
هاي پن بندي شده منتقل شدند. میانگین وزن اي با وزن گروهی یکسان تقسیم و به واحدقطعه10گروه 24تصادفی به 
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-درجه سانتی35-37ن پرورش در زمان شروع آزمایش در دامنه گرم بود. دماي سال5/9±5/1ها در شروع آزمایشجوجه

گراد درجه سانتی20-22درجه) تا رسیدن دماي سالن به دامنه 4/0-5/0ساعت به تدریج (روزانه 24گراد تنظیم، پس از 
1ایی و ساعت روشن23درصد و برنامه نوري 50-60کاهش داده شد. در طول دوره آزمایش رطوبت نسبی سالن در دامنه 

به آب و خوراك دسترسی مداوم داشتند.پرندگانساعت خاموشی اعمال شد. در کل دوره آزمایش، 
) با و بدون سویا-سویا و تریتیکاله- تریتیکاله-سویا، ذرت-نوع جیره بر مبناي(ذرت3اعمال تیمارهاي آزمایشی شامل 

حداکثر میزان توصیه شده توسط "درصد 05/0(صفر و یالنازبتاگلوکاناز و آرابینوزا-حاوي سلوالزافزودن مکمل آنزیمی
قطعه پرنده در هر واحد 10تکرار و 4تیمار با 6)،3×2)، در قالب طرح کامالً تصادفی به روش فاکتوریل("شرکت سازنده

د فعالیّت واح1600فعالیّت بتاگلوکانازي و واحد 3500مورد استفاده داراي حداقلیآزمایشی انجام شد. مکمل آنزیم
هاي آزمایشی با مقادیر انرژي و پروتئین یکسان و بر اساس در گرم بود. جیرهواحد فعالیت سلوالزي 25و آرابینوزایالنازي 

,NRCبراي یلدرچین ژاپنی کتاب حداقل مقادیر مواد مغذي توصیه شده  به نحوي تنظیم شدند که از لحاظ )8(1994
باشندیکسان میزان انرژي و سایر مواد مغذي با هم 
خوراك مصرفی هر واحد آزمایشی اندازه گیري شد. میزان در طول دوره آزمایش ها و در شروع و پایان آزمایش وزن جوجه

ل غذایی به صورت گرم خوراك مصرفی رشد و خوراك مصرفی روزانه به صورت گرم در روز به ازائ هر قطعه و ضریب تبدی
به گرم رشد روزانه محاسبه شد. تلفات هر روز ضمن ثبت تاریخ و شماره پن وزن شده و محاسبه خوراك مصرفی روزانه بر 

روزگی) از هر واحد آزمایشی یک 21در روز پایانی آزمایش (اساس تعداد جوجه زنده در هر روز (روز جوجه) تصحیح شد.
وزنقطعه از هر تیمار) که به میانگین وزنی پن نزدیک بود، جهت کشتار انتخاب شد. پرندگان انتخاب شده 4قطعه پرنده (

هاي مختلف گوارشی به منظور تعیین وزن و وزن اندام، بالفاصله محوطه شکمی باز شدندجایی مهره گردن کشتاربا جابه
ت تعیین شد. پس از تخلیه کامل محتویا(درصد از وزن زنده)نسبی آنها 

افزودن مکمل × ها براي اثرات اصلی، سطوح تریتیکاله و افزودن مکمل آنزیمی و براي اثرات متقابل، سطوح تریتیکالهداده
آنزیمی آنالیز شدند. نتایج بدست آمده از آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با روش فاکتوریل، با استفاده از نرم افزار 

ها با استفاده از آزمون مورد تجزیه آماري قرار گرفتند. مقایسه میانگینGLMل عمومی خطی و رویه مد1SASآماري 
تبدیل شده و سپس یرزبر اساس فرمول که به صورت نسبی بودند ییها) انجام شد. داده>05/0Pدانکن در سطح احتمال (

.)10(گرفتندمورد تجزیه و تحلیل آماري قرار 
)

100
(

x
arcSinDegreesX 

نتایج و بحث
روزگی، رشد و خوراك مصرفی روزانه هر قطعه و ضریب 21سن شاخص هاي عملکرد تولیدي شامل میانگین وزن زنده در 

با و بدون مکمل هاي حاوي سطوح مختلف تریتیکالهتبدیل غذایی در طول دوره آزمایش در پرندگان تغذیه شده با جیره
ضریب تبدیل را پرندگان خوراك مصرفی و ترین پایینگزارش شده است.1ز در جدولبتاگلوکانا- زایالناز-سلوالزآنزیمی 

85/26هاي شاهد و درصد سطح تریتیکاله داشتند که در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با جیره78/58تغذیه شده با جیره 
ها باعث بتاگلوکاناز به جیره- زایالناز-سلوالزافزودن مکمل آنزیمی .)>05/0P(معنی دار بودهاتفاوتدرصد سطح تریتیکاله 

ش مثل میانگین وزن در پایان آزمایش، رشد روزانه و ضریب تبدیل یهاي عملکرد تولیدي پرندگان مورد آزمابهبود شاخص
با آنها،مطابقت دارد)6(فلورس و همکاراننتایج بدست آمده با گزارش . اگرچه اختالفات معنی دار نبودغذایی شده است

هاي درصد تریتیکاله بهبود معنی داري را در ضریب تبدیل غذایی و اضافه وزن جوجه60هاي حاوي افزودن آنزیم به جیره
هاي آنزیمی افزودن مکملکه)، گزارش کردند9روزگی مشاهده کردند. پیترسون و امان (24تا 7در دوره سنی گوشتی 

هاي گوشتی حاوي تریتیکاله باعث بهبود رشد و ضریب تبدیل به طور معنی دار هحاوي بتاگلوکاناز و پنتوزاناز به جیره جوج
هاي گوشتی بر پایه چاودار هاي آرابینوزایالناز به جیره جوجهافزودن آنزیمکهگزارش کردند)3(شود. بدفورد و همکارانمی

.بهبود داداي میزان رشد و ضریب تبدیل غذایی را به طور قابل مالحظه

1 - SAS Institute, 2003
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افزایش وزن ، زندهبه جیره بر میانگین وزنبتاگلوکاناز -زایالناز- اثر سطوح تریتیکاله و افزودن مکمل آنزیمی سلوالز:1لجدو
روزگی1- 21و خوراك مصرفی روزانه و ضریب تبدیل بلدرچین ژاپنی در سن 

غذاییضریب تبدیل  خوراك مصرفیافزایش وزنروزگی21وزن سطح تریتیکاله
(g/ g)------ (g/ b/ d)------(g)جیره)(درصد 

07/19898/8a11/17a91/1صفر
85/2681/19482/8ab32/16ab86/1
78/5814/20217/9b82/15b73/1

SEM31/316/036/005/0
P-Valuensns**

یمکمل آنزیم
73/19692/845/1685/1بدون آنزیم

92/19907/938/1681/1با آنزیم
SEM70/213/030/040/0

P-Valuensnsnsns

a…b -05/0که حرف مشترك ندارند داراي اختالف معنی دار هستند ()هاي هر ستون براي هر اثر (اصلینمیانگیP <(.

نسبی (بر حسب درصد وزن زنده) ح تریتیکاله با و بدون افزودن مکمل آنزیمی به جیره بر میانگین وزن و: اثر سط2جدول 
روزگی21در سن بلدرچین ژاپنی هاي دستگاه گوارش اندام

لوزالمعدهروده بزرگدئودنومروده کوچکسنگدانپیش معدهچینه دانسطح تریتیکاله
)  ..............................................................................  %BW........................................................................  ((درصد جیره)

a37/0ab46/034/262/386/0b79/031/0صفر
85/26b29/0ab49/033/291/389/0a16/131/0
78/58ab31/0b41/025/284/392/0ab93/033/0

SEM10/008/018/029/015/027/010/0
P-Value**nsnsns*ns

مکمل آنزیمی
33/046/038/282/3a96/096/032/0بدون آنزیم

32/045/023/276/3b82/096/032/0با آنزیم
SEM09/007/015/024/012/022/008/0

P-Valuensnsnsns**nsns

a…c -05/0هاي هر ستون براي هر اثر (اصلی) که حرف مشترك ندارند داراي اختالف معنی دار هستند (میانگینP <(.
ns - ،05/0(- *اختالف معنی دار نیستP< ،(** -)01/0P<(.

گزارش 2روزگی در پرندگان تغذیه شده با تیمارهاي مختلف آزمایشی در جدول 21هاي گوارشی در سن وزن نسبی اندام
شود با افزایش سطح تریتیکاله وزن نسبی بخش هاي قدامی دستگاه گوارش (چینه است. با بررسی نتایج مشاهده میشده 

) کاهش یافته است. این کاهش می تواند در ارتباط با کاهش خوراك >05/0Pدان و پیش معده) به طور معنی داري (
لفی دستگاه گوارش با افزایش سطح تریتیکاله افزایش مصرفی با افزایش سطح ترتیکاله در جیره باشد. ولی بخش هاي خ

یافته است به طوري که پرندگان تغذیه شده با جیره حاوي تریتیکاله نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره بر مبناي ذرت 
به عوامل ). افزایش وزن نسبی روده یک پاسخ آداپته شدن >05/0Pو سویا داراي روده بزرگ با وزن نسبی باالتري بودند (

اي ترتیکاله است که با افزایش سطح ترتیکاله در جیره افزایش یافته است. با افزودن آنزیم به جیره وزن نسبی ضد تغذیه
ها معنی دار نبود ولی وزن نسبی دئودنوم در تمامی اندامهاي گوارشی کاهش یافت اگر چه این کاهش در مورد اغلب اندام

حاوي آنزیم به طور معنی دار نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره فاقد آنزیم کاهش پرندگان تغذیه شده با جیره هاي
یافت. 
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نتیجه گیري
تغذیه بلدرچین در در )درصد58(باالتریتیکاله هاي با سطح جیرهتوان از مینتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که 

هاي همچنین افزودن مکملهاي عملکرد تولیدي استفاده نمودبدون بروز اثرات منفی بر شاخصروزگی 1-21دامنه سنی 
شود.آنزیمی موجب تعدیل اثرات ضد تغذیه اي تریتیکاله می
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on Performance and GIT Relative Weight of Japanese quail

Ebrahimi1, E., Sobhanirad2, S., Zarghi3, H., and Salehifar, A2

1. Student at Azad Islamic University of Mashhad
2- Assistant Professors at Azad Islamic University of Mashhad
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Abstract: The present study was carried out to investigate the effect of different levels of triticale
with/ without enzyme cocktail (cellolaz, xylanase and β-glucanase) in diet on Japanese quail
(Coturnix coturnix japonica) performance. Two hundred and forty 1 d old quail chicks assigned to
a factorial arrangement (3×2) with a completely randomized design with 4 replicates of 10 chicks
each. The factors included 3 levels of triticale (0, 26.85 and 58.78%) and 2 levels of enzyme
cocktail (0 and 0.05%) in diet. The experimental diets were isocalric and isonitrogenous and fed
ad-libitum from 1 to 21 d of age. The feed intake and feed conversion ratio significantly decreased
with increase the level of triticale in diet. The crop, pro-ventricles and gizzard relative weights
significantly decreased and large intestine relative weight increased with increase the level of
triticale in diet. The duodenal relative weight decreased with diet enzyme supplementations. In
conclusion, this study revealed that quail starter (1-21d) diets containing up to 58.78% of triticale
did not have an adverse effect on chick performance.
Key words: quail, enzyme supplementation, GIT relative weight, performance, triticale
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