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  چکیده 

قطعه جوجه  240آزمایشی با تعداد بلدرچین جایگزینی تریتیکاله با و بدون مکمل آنزیمی در جیره سطوح به منظور بررسی اثر 

در هـر واحـد آزمایشـی    پرنـده  قطعه  10تکرار و  4با ) 3×2(در قالب طرح کامالً تصادفی به صورت فاکتوریل رچین ژاپنی بلد

 کـاهش یافـت  بـه طـور معنـی داري     خـوراك افزایش سطح تریتیکاله در جیره خوراك مصرفی و ضریب تبدیل با . انجام شد

)05/0P<(. بلدرچین تغذیه در درصد  56باال تریتیکاله هاي با سطح جیرهتوان از نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که می

 .هاي عملکرد تولیدي استفاده نمودبدون بروز اثرات منفی بر شاخص
  

  عملکرد، مکمل آنزیمی بلدرچین،تریتیکاله، : واژه هاي کلیدي

  

  

  مقدمه

  

کـار روي  . خسـتین بـار در اسـکاتلند کشـت شـد     براي ن 1876باشد، در سال تریتیکاله هیبرید بین گندم و چاودار می

. )5( نخستین واریته تجاري بهاره آن توسط دانشگاه مانیتوبا معرفی شد 1972آغاز و در سال  1950تریتیکاله در کانادا از سال 

ـ  هـاي  ی، خـاك تریتیکاله در مقایسه با گندم داراي پتانسیل عملکرد باالتر و در برخورد با شرایط نامساعد آب و هوایی، کم آب

وري بهینه از اراضی کـم  تواند محصول مناسبی براي بهرهها از آن مقاومتر است، بنابراین میو بیماري) کم حاصلخیز(ضعیف 

  . )14( باشدآب و فقیر 

 و آرابینوزایالن اي، به خصوص زایالنبه دلیل وجود پلی ساکاریدهاي غیر نشاستهطیور استفاده از تریتیکاله در تغذیه 

هاي گوارشـی و لوزالمعـده   اي داخل جیره وزن نسبی اندامبا افزایش میزان پلی ساکاریدهاي غیر نشاسته .)1( محدودیت دارد

-یابد، این افزایش در پاسخ به تغییر شرایط محیط داخل دستگاه گوارش تحت تاثیر پلی ساکاریدهاي غیر نشاسـته افزایش می

بعالوه بیالن مصرف پروتئین براي ترمیم الیه مخـاطی دسـتگاه گـوارش    . ن استاي و تحریک فعالیت مکانیکی و ترشحی آ

هاي گوارشـی را کـاهش   افزایش حجم و چسبندگی محتویات روده نرخ انتشار سوبستراها و فعالیت آنزیم. )3( یابدافزایش می

ایش چسبندگی محتویات روده سبب افزهمچنین . )7و  9( کندها را به سطح موکوسی محدود میداده و اثرات متقابل بین آن

 طیـور کاهش نرخ عبور مواد هضمی، کاهش مصرف خوراك، کاهش هضم و جذب مواد مغذي و نهایتـاً کـاهش عملکـرد در    

هـا و  هاي آنزیمی نظیر زایالناز و بتاگلوکاناز در جیره مصرفی بـه منظـور تجزیـه آرابینـوزایالن    استفاده از مکمل .)6( شودمی

  . )3( ها باشدتواند باعث بهبود عملکرد خوراك و ثبات در پاسخ پرنده به این نوع جیرهوجود در غالت میم يهابتاگلوکان

اي مثل طیور گسترش یافته است به طـوري  هاي آنزیمی به جیره حیوانات تک معدههاي اخیر افزودن مکملدر سال

مطالعه حاضر به منظـور  . )13( طیور محتوي آنزیم هستند هاي مورد استفاده در تغذیهدرصد جیره 65شود حدود که برآورد می



 

-زایالنـاز  -سـلوالز افـزودن مکمـل آنزیمـی    تا سطح کامل به جـاي ذرت و بررسـی اثـر    جایگزینی تریتیکاله امکان بررسی 

 .انجام شدهاي خونی بلدرچین متابولیتو  هاي گوارش، وزن نسبی اندامجیره بر عملکرد بهبتاگلوکاناز 
  

  هاروشمواد و 

  

. روزگی انجام شـد  35تا  1در سن بلدرچین قطعه  240آزمایش با استفاده از  -پرندگان، جایگاه و شرایط پرورش

هـاي پـن   اي با وزن گروهی یکسان تقسیم و به واحـد قطعه 10گروه  24ها در روز نخست آزمایش به طور تصادفی به جوجه

هر پن توسط مانع توري به ارتفاع یـک  . گرم بود 5/9 ±5/1 شروع آزمایش ها درمیانگین وزن جوجه. بندي شده منتقل شدند

دمـاي سـالن پـرورش در زمـان شـروع      . بـود دستی خوري آبو خوري مربع مساحت و مجهز به دان 3/0متر محصور، داراي 

ا رسیدن دماي سـالن  ت) درجه 4/0-5/0روزانه (ساعت به تدریج  24گراد تنظیم، پس از درجه سانتی 35-37آزمایش در دامنه 

درصد و برنامه  50-60در طول دوره آزمایش رطوبت نسبی سالن در دامنه . گراد کاهش داده شددرجه سانتی 20-22به دامنه 

بـه آب و خـوراك دسترسـی مـداوم      پرندگاندر کل دوره آزمایش،  .ساعت خاموشی اعمال شد 1ساعت روشنایی و  23نوري 

  .داشتند

 -سـویا، ذرت  -ذرت(نـوع جیـره بـر مبنـاي     3اعمال تیمارهـاي آزمایشـی شـامل     -زمایشیهاي آتیمارها و جیره

 05/0صـفر و  ( بتاگلوکاناز و آرابینوزایالناز -حاوي سلوالز با و بدون افزودن مکمل آنزیمی) سویا -سویا و تریتیکاله -تریتیکاله

 4تیمار با  6،)3×2( تصادفی به روش فاکتوریل، در قالب طرح کامالً)"حداکثر میزان توصیه شده توسط شرکت سازنده"درصد 

فعالیـت  واحـد   3500مـورد اسـتفاده داراي حـداقل    یمکمـل آنزیمـ  . قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجـام شـد   10تکرار و 

مقـادیر  هـاي آزمایشـی بـا    جیـره . در گرم بودواحد فعالیت سلوالزي  25و واحد فعالیت آرابینوزایالنازي  1600بتاگلوکانازي و 

در جداول احتیاجـات غـذایی   براي یلدرچین ژاپنی انرژي و پروتئین یکسان و بر اساس حداقل مقادیر مواد مغذي توصیه شده 

درصد اجـزاء  . به نحوي تنظیم شدند که از لحاظ میزان انرژي و سایر مواد مغذي با هم برابر باشند )NRC, 1994 )10کتاب 

روزگی به صورت تغذیه آزاد  35تا  1ارائه شده است و از  1ره هاي آزمایشی در جدول تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذي جی

  .در دسترس پرندگان مورد آزمایش قرار گرفتند

قبـل از  . هاي هر واحد آزمایشی اندازه گیري شـد در طول دوره آزمایش خوراك مصرفی و وزن جوجه -رکورد گیري

رشـد و خـوراك   . ساعت گرسنگی تحمیـل شـد   4واي گوارشی، به پرندگان وزن کشی به منظور حصول یکنواختی نسبی محت

مصرفی روزانه به صورت گرم در روز به ازائ هر قطعه و ضریب تبدیل غذایی به صورت گرم خوراك مصرفی بـه گـرم رشـد    

اسـاس تعـداد   تلفات هر روز ضمن ثبت تاریخ و شماره پن وزن شده و محاسبه خوراك مصرفی روزانه بـر  . روزانه محاسبه شد

  .تصحیح شد) روز جوجه(جوجه زنده در هر روز 

 و تئین خـام ماده خشک، پـرو (هاي آزمایشی ترکیب شیمیایی جیره -هاي آزمایشیتعیین ترکیب شیمیایی جیره

  .تعیین شد) 22 ( AOACهاي متداول در آزمایشگاه آنالیز مواد خوراکی طبق روش) فیبر خام

لی، سطوح تریتیکاله و افزودن مکمـل آنزیمـی و بـراي اثـرات متقابـل،      ها براي اثرات اصداده -هاآنالیز آماري داده

نتایج بدست آمده از آزمـایش در قالـب طـرح کـامالً تصـادفی بـا روش       . افزودن مکمل آنزیمی آنالیز شدند× سطوح تریتیکاله

ـ   GLMو رویه مدل عمومی خطی  SAS1فاکتوریل، با استفاده از نرم افزار آماري  مقایسـه  . رار گرفتنـد مورد تجزیه آمـاري ق

بـر اسـاس   ها که بـه صـورت نسـبی بودنـد     داده. انجام شد) >05/0P(ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال میانگین

  .)1212 ( گرفتندتبدیل شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار  1فرمول شماره 
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  1 هاي آزمایشیاجزاي تشکیل دهنده جیره. 1جدول

  )درصد(اجزاي جیره 
   سطح جایگزینی تریتیکاله در جیره   

 78/58 85/26 صفر 

 00/0 85/26 40/49  ذرت

 78/58 85/26 00/0  تریتیکاله 

 27/35 51/40 91/44  کنجاله سویا 

 70/2 66/2 65/2  روغن سویا 

 14/0 14/0 15/0  متیونین -ال-دي

 20/0 10/0 00/0  لیزین هیدروکلراید -ال

 30/1 3/1 31/1  کربنات کلسیم

 78/0 77/0 73/0  کلسیم فسفات-دي

 25/0 25/0 25/0  2مکمل ویتامینی

 25/0 25/0 25/0  2مکمل معدنی

 33/0 33/0 35/0  طعام نمک

     آنالیز محاسباتی

 2900 2900 2900  )یلو کالريک/کیلو گرم (انرژي قابل سوخت و ساز 

 24 24 24  پروتئین خام،  درصد

 80/0 80/0 80/0  کلسیم،  درصد

 30/0 30/0 30/0  فسفر قابل دسترس،  درصد

 15/0 15/0 15/0  سدیم،  درصد

 30/1 30/1 30/1  لیزین،  درصد

 50/0 50/0 50/0  متیونین،  درصد

 75/0 75/0 75/0  سیستین،  درصد+ متیونین 

 02/1 02/1 02/1  ترئونین، درصد

     آنالیز آزمایشگاهی

 93/92 28/93  53/93  ماده خشک، درصد

 24/24 47/24 65/24  پروتئین خام،  درصد

 38/3 40/3 42/3  چربی خام، درصد

 72/4 70/4 70/4  فیبر خام،  درصد

واحد فعالیت  1600فعالیت بتاگلوکانازي و واحد  3500حداقلداراي (درصد مکمل آنزیمی  05/0 هر یک از پنچ جیره به دو قسمت تقسیم و به یک قسمت آن مقدار -1

  .درصد سبوس گندم اضافه شد 05/0و به قسمت بدون آنزیم ) در گرم  واحد فعالیت سلوالزي 25و آرابینوزایالنازي 

میلـی   K3 ،53/1میلی گرم ویتـامین   E ،5میلی گرم ویتامین   D3 ،36بین المللی ویتامین واحد  A  ،1800واحد بین المللی ویتامین 11000هر کیلو گرم جیره حاوي  -2

-میلـی  1100میلی گرم کوباالمین،  6/1ی گرم پیریدوکسین، میل 53/1میلی گرم نیاسین،  4/30میلی گرم اسید پانتوتنیک،  24/12میلی گرم ریبوفالوین،  5/7گرم تیامین، 

گرم سلنیوم میلی  2/0گرم کبالت و میلی 475/0گرم ید، میلی 6/1گرم مس، میلی 20گرم آهن، میلی 250گرم روي، میلی 5/84گرم منگنز، میلی 160گرم کولین کلراید،

  .باشدمی
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  . مدل ریاضی طرح آماري به شرح زیر بود 



 

  

)2( 

                                  

ijk + )ij( + j + i + µ =Yijk  
× اثـر متقابـل سـطح تریتیکالـه    = ij(αβ)اثر افزودن مکمـل آنزیمـی،    = βjاثر سطح تریتیکاله، = αi میانگین جامعه آماري، =  µمقدار هر مشاهده، =  Yijk در آن که

  .هستند اثر خطاي آزمایش= εijkآنزیمی و  افزودن مکمل

 

  

  نتایج و بحث

  

روزگی، رشد و خوراك مصرفی روزانه هر قطعـه و   35سن شاخص هاي عملکرد تولیدي شامل میانگین وزن زنده در 

 بـا و بـدون   هاي حاوي سطوح مختلـف تریتیکالـه  ضریب تبدیل غذایی در طول دوره آزمایش در پرندگان تغذیه شده با جیره

ضـریب تبـدیل را   خـوراك مصـرفی و   تـرین  پایین .گزارش شده است 2لوکاناز در جدولبتاگ-زایالناز -سلوالزمکمل آنزیمی 

هـاي شـاهد و   درصد سطح تریتیکاله داشتند که در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با جیـره  78/58پرندگان تغذیه شده با جیره 

هـا باعـث   بتاگلوکاناز به جیـره -زایالناز-سلوالزافزودن مکمل آنزیمی  .اري بودمعنی د هاتفاوتدرصد سطح تریتیکاله  85/26

در پایان آزمایش، رشد روزانـه و ضـریب تبـدیل    ش مثل میانگین وزن یهاي عملکرد تولیدي پرندگان مورد آزمابهبود شاخص

با مطابقت دارد ایشان ) 88 (مکاران فلورس و هنتایج بدست آمده با گزارش . اگرچه اختالفات معنی دار نبود غذایی شده است

هـاي  یب تبدیل غذایی و اضـافه وزن جوجـه  درصد تریتیکاله بهبود معنی داري را در ضر 60هاي حاوي افزودن آنزیم به جیره

هـاي آنزیمـی   ، گزارش کردند افـزودن مکمـل  )1111 (پیترسون و امان . روزگی مشاهده کردند 24تا  7در دوره سنی گوشتی 

هاي گوشتی حاوي تریتیکاله باعث بهبود رشد و ضریب تبدیل بـه طـور معنـی دار    حاوي بتاگلوکاناز و پنتوزاناز به جیره جوجه

هاي گوشتی بر پایه چاودار به نوزایالناز به جیره جوجههاي آرابی، گزارش کردند، افزودن آنزیم)44 (بدفورد و همکاران . شودمی

   .کنداي میزان رشد و ضریب تبدیل غذایی را بهتر میطور قابل مالحظه
  

  پیشنهادات

هـاي بـا سـطح    جیـره ( یـا هاي بر مبنـاي ذرت و سـو  توان از جیرهمی در تغذیه بلدرچیننتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که 

 .هاي عملکرد تولیدي استفاده نمودبدون بروز اثرات منفی بر شاخص) درصد 56ال باتریتیکاله 

  

به جیره بر میانگین وزن، رشد و خـوراك مصـرفی روزانـه و    بتاگلوکاناز -زایالناز -اثر سطح تریتیکاله و افزودن مکمل آنزیمی سلوالز. 2جدول

  روزگی 1 -35ضریب تبدیل بلدرچین ژاپنی در دامنه سنی 

 غذاییضریب تبدیل   خوراك مصرفی افزایش وزن روزگی  35وزن   هامیانگین مقایسه

 (g/ g) ------   (g/ b/ d) ------ (g)    :تیمار

        سطح تریتیکاله

 a78/23 a85/2 37/8 28/302    صفر

50    25/297 22/8 ab60/22 ab76/2 

100    06/305 45/8 b80/21 b58/2 

 07/0 57/0 14/0 00/5   خطاي استاندارد

 05/0 05/0 55/0 55/0   سطح معنی داري

        یمکمل آنزیم

 71/2 63/22 36/8 97/301    بدون آنزیم

 74/2 82/22 33/8 09/301    با آنزیم

 06/0 45/0 12/0 08/4   خطاي استاندارد

 74/0 77/0 88/0 88/0   سطح معنی داري

a…b- 05/0(که حرف مشترك ندارند داراي اختالف معنی دار هستند ) اصلی و متقابل(هر اثر هاي هر ستون براي میانگین P <(  
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Influence of Triticale and Enzyme Cocktail Replacement in Diet on Performance of Japanese quail 
(Coturnix coturnix japonica) 

 
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 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 feed intake and feed conversion ratio 
significantly decreased with increase in level of triticale. In conclusion, this study revealed that quail diets 
containing up to 58.78% of triticale did not have an adverse effect on chick performance. 
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