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 چكيده

ها و بر تی   شده در  وراک بر عملکرد، وزن نسبی اندا  بخار و  شک( و سعح بنتونیت سدیم فرآوری)تأثیر انواع فرایند کاندیشنینگ 
در  308قععته جوجتة  تروس راس     810همین منظور، از تعتداد   های گوشتی بررسی شد. به دورة رشد جوجه های  ونی در فراسنجه

بدون فرآوری یا  شک، دو دقیقه فرآوری با بخار، چهار دقیقه فرآوری با بخار( با سه رو  فرآوری  وراک ) 3×3آزمایشی فاکتوریل 
در غال  طرح کامالً تاادفی با نه تیمار و شتش تکترار    درصد( 5/1و  75/0شده )جی بایند  صفر،  و سه سعح بنتونیت سدیم فرآوری

طتوری کته بهتترین     داری داشتت، بته   تنهایی بر افزایش وزن روزانه و ضری  تبدیل  وراک تأثیر معنتا  فرآوری  وراک به آزمایش شد.
(. ایتن در حتالی   p<05/0( مشاهده شد )39/1درصد بنتونیت سدیم ) 5/1(، همچنین 33/1ضری  تبدیل در دو دقیقه فرآوری با بخار)

داری نبود. اثر رو  فرآوری بر کلستترول و   ها بر مار   وراک معنا است که اثر رو  فرآوری، سعح بنتونیت سدیم و اثر متقابل آن
HDL  ون و اثر متقابل شکل فرآوری و سعح بنتونیت سدیم بر VLDL ( 05/0 ون معنادار بود>p بهترین .)VLDL  به تیمتار  مربوط

های دا لی تحتت   های مختلف الشه و اندا  وزن نسبی هیچ کدا  از قسمتجز وزن نسبی کبد،  بایند بود. به بدون فرآوری و بدون جی
دهد که دو دقیقه فرآوری  وراک با بخار در کار انجا  تهیة دان عملکرد رشتد   نتاین این آزمایش نشان می .تأثیر تیمارها قرارنگرفت

 .بخشد. شتی را در دورة رشد بهبود میهای گو جوجه

 ، کاندیشنینگ  شک.کاندیشنینگ بخار شده، پلت، جوجة گوشتی، بنتونیت سدیم فرآوری ها: واژه كلید
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 مقدمه

در بهبتتود عملکتترد طیتتور، فراینتتدهای مختلفتتی بتتا عنتتوان 

فرآوری در کار انجا  تولید  توراک بتر متواد  توراکی     

کتردن   اب، مخلتوط و پلتت  شتود، از جملته آستی    اعمال می

های ا یر، فراینتد پلتت و تولیتد پلتت بتا        وراک. در سال

شود. به این  کیفیت هنری در فرآوری  وراک محسوب می

بهبود کیفیت  منظور . به]12[گویند  کردن می فرایند هنر پلت

 ای بته نتا  کاندیشتنینگ    حلهدای، مر عبور از، پیش از پلت

اهمیت بیشتری ساز  پلت ود وجود دارد که حتی نسبت به 

 وراک تحت دمتا، رطوبتت و فشتار     در این مرحله، .دارد

در تولیتد  شتده    توراک کاندیشتن   ،ساس شود. فرآوری می

معالعا  نشتان داده استت، دمتا و     .شود وارد دای میپلت 

رطوبت کاندیشنینگ آثار معلتوبی در تهیتة  توراک پلتت     

تستهیل   طوری که رطوبت بهینه در تشکیل پلتت و  دارد، به

انتقتتال در جهتتت  حتترار  و ]28[ عبتتور  تتوراک از دای

 وراک و در نتیجه بهبود  ذرا  ةیکنوا ت رطوبت به هست

.بتا ایتن   ]23[کیفیت فیزیکی و ماندگاری پلتت نقتش دارد   

حال، محققان هنوز مقتدار فشتار بختار، درجتة حترار  و      

کتردن کمیتت و کیفیتت     مد  زمان کاندیشتنینگ در بهینته  

ر کار انجتتا  تولیتتد  تتوراک را بررستتی  تولیتتد پلتتت د

 . ]23[اند  نکرده

کاندیشنینگ عالوه بر تأمین دمتا و رطوبتت بته جهتت     

شدن راحت  وراک بستته بته مقتدار فشتار و درجتة       پلت

شدن پروتئین و  حرار  سب  تغییرا  شیمیایی )پالستیسیته

شتتدن نشاستتته( و بیولتتوژیکی )تخریتت  بتتاکتری و  ژالتینتته

ترین تغییرا   شود. یکی از مهم وراک میآفالتوکسین( در  

های نشاستة موجود در  وراک، بایندر طبیعی  تبدیل گرانول

طوری که با افزایش دما  ، به]29و  7 [به حالت ژالتینه است

شتدن نیتز تتا     و رطوبت حین کاندیشتنینگ، میتزان ژالتینته   

گیتری پلتت را بهبتود     یابتد و شتکل   ای افتزایش متی   اندازه

  دیگر، باعث افزایش رطوبتت و تخریت    دهد. از طر می

.مقایستة پلتت   ]18 [ها در پلت تولیدی  واهد شتد  پروتئین

شده با کاندیشنینگ  شتک و مرطتوب نشتان داد کته      تهیه

شدن نشاسته در پلت بتا کاندیشتنینگ  شتک     میزان ژالتینه

علتت   . در واقتع، بته  ]16[بیش از کاندیشنینگ مرطوب بود 

از کاندیشنیگ  شتک بتا    اصعکاک بیشتر  وراک مش بعد

هتتای دای، احتمتتاالً تجزیتتة بیشتتتری در    جتتدارة ستتوراخ 

های نشاسته نسبت به کاندیشنینگ مرطوب صور   گرانول

یابتد. از   پذیرد، اما تخری  و پایداری پلتت کتاهش متی    می

بر بهبود کیفیتت فیزیکتی    شدن نشاسته عالوه طرفی، ژالتینه

شاستته )منبتع   های هضمی بته ن  پلت، میزان دسترسی آنزیم

کنندة انرژی طیور( را افزایش و راندمان تولیتد   اصلی تأمین

 . ]3و  31 [بخشد را بهبود می

برای افزایش دوا  پلت از انواع گونتاگونی از باینتدرها   

بنتونیتت  تتوان استتفاده کترد.     همچون مالس و بنتونیت می

و از  ستتتها رس هتتا یتا شتبه   رس ةای معتدنی از دستت   متاده 

شونده تشکیل شده است که عموماً حتاوی   ر های متو کانی

 و به مقدار کم بیدلیت (Montmorillonite) مونتموریلونیت

(Bidlit) بنتونیتتت رستتی آب زیتتادی جتتذب . ]13 [استتت

شتود   ای ژالتینی تبدیل متی  کند و با افزایش تور  به ماده می

چستباند و طبیعتت  توراک     که ذرا   وراک را به هم می

هتا و از   . بتا افتزودن رس  ]20 [بخشتد  یشده را بهبود م پلت

ها به  وراک طیور سرعت عبور مواد مغتذی   جمله بنتونیت

وسیله هضم و جذب مواد  از دستگاه گوار  کاهش و بدین

نشتان داده شتده   ، بر این . عالوه]27[یابد  مغذی افزایش می

ستنگین،   باعث جتذب فلتزا   است که استفاده از بنتونیت 

شود و  میای  عوامل سمی و ضدتغذیه ، باکتری آفالتوکسین،

ها را بترای جتذب در دستتگاه گتوار       میزان دسترسی آن

افزودن بنتونیت به جیره، قابلیت هضم  .]21 [دهد کاهش می

هتتای گوشتتتی را بهبتتود  متتواد مغتتذی و رشتتد در جوجتته 

. هد  از انجا  این آزمایش عبتار  بتود از   ]15[بخشد  می

و بختتار و ستتعح  بررستتی اثتتر انتتواع کاندیشتتنینگ  شتتک
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شتده بتر عملکترد،     بنتونیت سدیم در فرآوری  وراک پلت

هتتای  تتون  هتتای مختلتتف و فراستتنجه وزن نستتبی انتتدا 

 روزگی(.  24تا  11های گوشتی در دورة رشد) جوجه

 

 ها مواد و روش

 308قععه جوجة گوشتی نر سویة تجاری راس  810تعداد 

اک بتا سته رو  فترآوری  تور     3×3در آزمایش فاکتوریتل  

بدون فرآوری یا  شک، دو دقیقه فرآوری بتا بختار، چهتار    )

دقیقتته فتترآوری بتتا بختتار( و ستته ستتعح بنتونیتتت ستتدیم   

 15شش تکرار و  و درصد( 5/1و  75/0شده )صفر،  فرآوری

صتور  آزاد   قععه پرنده در هر تکرار انجا  شد.  وراک بته 

شتده   ها قرارگرفت. بنتونیتت ستدیم فترآوری    در ا تیار پرنده

و  200باینتد و بتا متش     صور  شیمیایی با نا  تجاری جی به

میکرون از شرکت پایا فراینتد هتزارة نتوین     75اندازة ذرا  

هتای متورد استتفاده در آزمتایش بتر استاس        تهیه شد. جیره

بترای   308شتده در راهنمتای راس    احتیاجا  غذایی توصیه

روزگی( و به  11 -24روزگی( و رشد ) 1-10دورة آغازین )

تنظتیم شتد. تمتا      UFFDAنویستی   افتزار جیتره   ر کمک نت 

 روزگی با جیرة یکسان تغذیه شدند. 10پرندگان تا 

دان  برای تهیة نه جیرة آزمایشی، نخست سه جیرة میتان 

درصتد بنتونیتت ستدیم     5/1و  75/0شامل سه سعح صفر، 

(. ستاس، هتر   1بایند( تهیه شتد )جتدول    شده )جی فرآوری

ساوی تقسیم و یک قستمت  ها به سه قسمت م یک از جیره

با عبور از کاندیشنینگ بدون بخار ) شتک( و دو قستمت   

ترتی  پس از دو و چهار دقیقه کاندیشنینگ با بخار  دیگر به

( و بتا دای شتمارة   7و  4گتراد )  درجة ستانتی  70در دمای 

هتا   ترتی ، نه جیره برای تغذیة جوجه چهار پلت شد. بدین

ها از  شد. تمامی جیره روزگی( تهیه11-24در مرحلة رشد )

کیلوکالری بر کیلوگر ( و پروتئین  2900نظر تعادل انرژی )

( یکسان بودند. برای سهولت مار  جیره، تمتامی  11/20)

ها کرامبل شتد. تمتامی اجتزای جیتره، نخستت در        وراک

میکسر افقی پدالی کار انه مخلوط و ساس به دستگاه پلت 

د از سوپر کاندیشتنر  وارد شد. کاندیشنر کار انه عبار  بو

فرانسته و   STOLZکه اصل طراحی آن مربوط بته شترکت   

سا ت شرکت آسیاب در ایران است. ظرفیت دستگاه پلت 

تن در ساعت با دای شمارة چهار و دارای  20این کار انه 

ستتا ت  228/660و متتدل آن کیلتتووا   110دو موتتتور 

ماتتر   تتوراک و وزن   آلمتتان بتتود.  Munchشتترکت 

 گیری و ضری  تبدیل محاسبه شد.  ازهها اند جوجه

دو نمونتته آلومینوستتیلیکا  )بنتونیتتت( از دو معتتدن   

بایند( از  شده )جی سازی مختلف ویک آلومینوسیلیکا  فعال

محاول شرکت پایا فرایند هزارة نتوین آزمتون شتد. ایتن     

ها در مرحلة نخستت از نظتر انتدازة ذرا      آلومینوسیلیکا 

، 40ومینوسیلیکا  چهار متش  بندی شد و از هر نوع آل مش

سازی شتد. ستاس، بترای هریتک از      آماده 325و  200، 80

های جتذب آب یتک ستاعته و دو     های مختلف آزمون مش

ها انجا  شد. رو  جذب آب  گرمی نمونه 2ساعته و تور  

به این صور  انجا  شد که روی کاغذ صافی  شتک کته   

از نمونته   گر  2گیری شده بود،  وزن مرطوب آن قبالً اندازه

توزین شد و کاغذ صافی و نمونه به مد  یتک ستاعت در   

آب قرارگرفت. بعد از گذشت یک ساعت، نمونته و کاغتذ   

صافی مجدداً توزین شتد. ا تتال  وزن نمونته مقتدار آب     

دهد که جذب آب یک ساعته ذکتر   جذب شده را نشان می

شتده   گردد. بترای جتذب آب دو ستاعته نمونتة تتوزین      می

کشی    یک ساعت دا ل آب قرارگرفت، وزنمجدداً به مد

عنوان جتذب   شد و ا تال  وزن نمونه محاسبه گردید و به

 آب دو ساعته ثبت شد.

ستی تتا    ستی  100برای اندازه گیری تور ، دا ل مزور 

گتر  نمونتة    2 ط نشانه آب مقعتر ریختته شتد. ستاس،     

تدرین به دا ل مزور اضافه شد. پس از گذشتت   بنتونیت به

مقتدار افتزایش حجتم بنتونیتت دا تل متزور       یک ساعت، 

 گرمی نمونه ذکر شد.  2یادداشت به عنوان اندیس تور  
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 1های آزمايشی . مواد خوراكی و تركیب شیمیايی جیره1جدول 

 بایند جی
 درصد( 5/1)

 بایند جی
 درصد( 75/0)

 مادة  وراکی )درصد( شاهد

 ذر  56/56 56/56 56/56
 درصد پروتئین( 44یا )کنجالة سو 78/34 78/34 78/34
 روغن سویا 71/2 71/2 71/2
 کلسیم فسفا  دی 56/1 56/1 56/1
 کربنا  کلسیم 89/0 89/0 89/0
 نمک طعا  23/0 23/0 23/0
 جو  شیرین 27/0 27/0 27/0
   2مکمل )ویتامینی + معدنی( 50/0 50/0 50/0

 متیونین -دی ال 28/0 28/0 28/0
 لیزین-ال 16/0 16/0 16/0
 ترئونین-ال 06/0 06/0 06/0
 ماسة نر  00/2 25/1 50/0

 3بایند جی 00/0 75/0 50/1
 آنالیز مواد مغذی     

 انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگر ( 2900 2900 2900
 پروتئین  ا  )درصد( 11/20 11/20 11/20
 فیبر  ا  )درصد( 67/3 67/3 67/3
 درصد(چربی  ا  ) 08/5 08/5 08/5
 کلسیم )درصد( 81/0 81/0 81/0
 فسفر در دسترس )درصد( 41/0 41/0 41/0
 سدیم )درصد( 18/0 18/0 18/0
 کلر )درصد( 18/0 18/0 18/0
 متیونین )درصد( 59/0 59/0 59/0
 متیونین + سیستین )درصد( 92/0 92/0 92/0
 لیزین )درصد( 21/1 21/1 21/1
 (ترئونین )درصد 82/0 82/0 82/0

باینتد( تهیته شتد.     شده )جی درصد بنتونیت سدیم فرآوری 5/1و  75/0برای تهیة نه جیرة آزمایشی، نخست سه جیره میان دان شامل سه سعح صفر، . 1

ترتیت    ها به سه قسمت مساوی تقسیم و یک قسمت با عبور از کاندیشنینگ بدون بخار) شک( پلت شد. دو قسمت دیگتر، بته   ساس، هر یک از جیره

 گراد پلت شد.  درجة سانتی 70دقیقه کاندیشنینگ با بخار در دمای  4و  2س از پ

گتر  ویتتامین    میلی E ،3 المللی ویتامین واحد بین D3  ،50المللی ویتامین واحد بین A، 5000 المللی ویتامین واحد بین 9000هر کیلوگر  جیره حاوی . 2

K  ،)گر  ویتامین  میلی 2)منادیونB1 ،6 ویتامین  گر  میلیB2 ،3 گر  ویتامین  میلیB6 ،60 1/0گر  اسید پنتوتنیتک،   میلی 15گر  اسید نیکوتینیک،  میلی 

گتر    میلتی  120گر  آهتن،   میلی 40گر  ید،  میلی 25/1گر  مس،  میلی B12 ،16گر  ویتامین  میلی 016/0گر  اسید فولیک،  میلی 75/1گر  بیوتین،  میلی

 است. گر  روی میلی 100و گر  سلنیم  میلی 3/0منگنز، 

 شده به رو  شیمیایی سا ت شرکت پایا فرایند هزارة نوین نا  تجاری بنتونیت سدیم فرآوری. 3
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پرنتده  قععته   یکاز هر واحد آزمایشی روزگی،  24در 

بتود  تتر   وزنی واحد آزمایشی نزدیک که وزن آن به میانگین

 بتا گذشتت  و و پس از نا  شماره به پای پرنتده  انتخاب 

منظتور تخلیتة دستتگاه گتوار ،      به ساعت گرسنگی چهار

های مختلف الشه شامل الشتة   سمتق. کشتار شد توزین و

هتای   هتا و انتدا    بال و  رانشکم  الی )بدون احشا(، سینه، 

دا لتتی )چربتتی محوطتتة شتتکمی، قلتت ، کبتتد، طحتتال،   

هتا   معده، سنگدان و پانکراس( توزین و وزن نستبی آن  پیش

حاستبه شتد. بتازده الشتة شتکم نیتز       )درصد وزن زنتده( م 

 صور  درصدی از وزن زنده محاسبه شد. به

ستتاعت قعتتع دان، از هتتر  4روزگتتی و پتتس از  24در 

صتور  تاتادفی انتختاب و     تکرار یک قععته جوجته بته   

های سر  بعد  گیری شد. نمونه ها  ون زمان با ذبح، از آن هم

 15دور در دقیقته بته متد      3000از سانتریفیوژ با سرعت 

آوری و تا زمان انجا  آنالیزهتای   جمع  دقیقه در میکروتیو 

گتراد   درجتة ستانتی   -20موردنظر، دا ل فریتزر بتا دمتای    

-CHODنگهداری شتد. میتزان کلستترول )رو  آنزیمتی     

PAP شیمی(،  و با کیت تجاری زیستHDL  یا لیاوپروتئین

و بتا کیتت     CHOD-PAPبتا دانستیتة بتاال )رو  آنزیمتی    

یا لیاوپروتئین با دانستیتة کتم    LDLمی(، شی تجاری زیست

و بتتتا کیتتتت تجتتتاری    CHOD-PAP)رو  آنزیمتتتی

یا لیاوپروتئین با دانسیتة بسیار کتم   VLDL شیمی( و زیست

و بتتتا کیتتتت تجتتتاری    CHOD-PAP)رو  آنزیمتتتی

، با استتفاده از دستتگاه استاکتروفتومتر    ]22[ شیمی( زیست

 گیری شد. ازهاندسا ت کشور هلند  Selectra Eاتوآناالیزر 

متدل  عتی عمتومی    بتا استتتتفاده از    لی حاصها داده

تجزیته   1( برای مدل 2004)ویرایش  SASآماری  افزار نر 

ای دانکتن در ستعح    ها به کمک آزمون چند دامنه و میانگین

 . ]26 [مقایسه شد 05/0معناداری 

(1) 
ij iX t  0  

میتتانگین  µ ،اهدهمقتتدار هتر مشتت   Xijکته در ایتتن رابعته،   

 .ستاثر عاεij  و ا iاثر تیمار  ti ،جمعیت

 نتايج و بحث

هتا تتأثیر    نوع فرآوری، سعح بنتونیت سدیم و اثر متقابل آن

هتا نداشتت    معناداری بتر میتزان ماتر   توراک جوجته     

نتاین معالعة حاضر بتا نتتاین بر تی محققتان     (. 2)جدول 

متفاو  بتود.   ]2 [و با نتیجه آزمایش دیگری ]5و  4 [مشابه

بتودن نتتاین ایتن     توان بترای متفتاو    ای که می دلیل عمده

هتا در   آزمایش با نتاین سایرین ذکر کرد این است که جیتره 

آزمایش حاضر با دای شمارة چهتار تولیتد و ستاس بترای     

هتا کرامبتل شتد. در     سهولت مار   وراک توسط جوجه

شتتا    ماننتتد  تتوراک پلتتت، مبحتتث  تتوراک کرامبتتل، 

هتا   تأثیر زیادی بر مار   توراک جوجته  ی پلت ماندگار

 پلتت شتده بتا    هتای تغذیته   افزایش وزن جوجته ]. 4 [ندارد

نشده )کاندیشتنینگ  شتک( در مقایسته بتا پلتت       فرآوری

گراد به متد  دو یتا    درجة سانتی 70شده در دمای  فرآوری

. ایتن در  (p<05/0) طور معناداری کمتر بود چهار دقیقه، به

ای بتین افتزایش وزن    مالحظته  قابتل  حالی است که تفاو 

شده به متد  دو   های فرآوری شده با پلت های تغذیه جوجه

و چهار دقیقه وجود نداشت. نتاین این بخش از آزمایش بتا  

. احتمتاالً  ]25و  5، 4، 1 [های قبلی معابقت داشتت  گزار 

ای از جملته مهارکننتدة تریاستین در     کاهش مواد ضدتغذیه

شتدن   ر میکروبی  وراک و شکستته کنجالة سویا، کاهش با

هتا در آن از جملته دالیتل     ستولفیدی پتروتئین   باندهای دی

هتای دریافتت کننتدة  توراک      بهبود افتزایش وزن جوجته  

 . ]17و  8و  5 [شده است فرآوری

هتا تحتت تتأثیر اثتر متقابتل نتوع        ضری  تبدیل جوجه

فتترآوری و ستتعح بنتونیتتت ستتدیم در جیتترة غتتذایی      

بیشتترین ضتری  تبتدیل  توراک      قرارنگرفت. کمتترین و 

هتتایی بتتود کتته بتتا  تتوراک  ترتیتت  مربتتوط بتته جوجتته بتته

شده به متد  دو دقیقته و بتدون فترآوری تغذیته       فرآوری

 . (p<05/0) شدند
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بايند در خوراک بر میانگین افزايش وزن روزانه )گرم(، مصرف خوراک روزانه )گرم( و ضريب  . اثر فرآوری و سطح جی2جدول 

 روزگی( 24تا  11های گوشتی در دورة رشد ) جوجهتبديل غذايی 

 2بایند جی 1فرآوری
 متوسط افزایش

 وزن روزانه

 متوسط مار 

  وراک روزانه

 ضری  تبدیل

  وراک

 45/1 71/93 91/64 بایند بدون جی بدون فرآوری با بخار

 42/1 31/98 95/68 درصد 75/0

 48/1 79/97 16/66 درصد 5/1

 37/1 11/98 40/71 بایند بدون جی خاردقیقه فرآوری با ب 2

 33/1 33/98 66/73 درصد 75/0

 28/1 08/97 45/75 درصد 5/1

 38/1 85/100 98/75 بایند بدون جی دقیقه فرآوری با بخار 4

 40/1 72/99 18/71 درصد 75/0

 31/1 74/97 55/74 درصد 5/1

SEM  35/2 38/2 04/0 

 70/66b 53/96 45/1a  بدون فرآوری با بخار

 48/73a 78/97 33/1b  دقیقه فرآوری با بخار 2

 62/73a 94/98 37/1ab  دقیقه فرآوری با بخار 4

SEM  36/1 38/1 02/0 

 40/1a 15/98 11/70  بایند بدون جی

 39/1ab 78/98 95/70  درصد 75/0

 36/1b 47/97 94/71  درصد 5/1

SEM  37/1 38/1 02/0 

P - Values     

 002/0 123/0 001/0  وریفرآ

 012/0 756/0 802/0  بایند جی

a-b تفاو  میانگین (05/0های هر بخش از هر ستون با حر  غیرمشابه معناداری استp<). 

SEM ها  عای استاندارد میانگین 

گتراد در کاندیشتنینگ و    درجة ستانتی  70دقیقه در  2. فرآوری با بخار به مد  2. تهیة پلت  شک یعنی بدون کاندیشنینگ، 1رو  فرآوری، شامل  .1

 با افزایش مد  کاندیشنینگ به چهار دقیقه. 2کردن و نوع سو  مشابه رو   ساس پلت

 .شده به رو  شیمیایی سا ت شرکت پایا فرایند هزارة نوین نا  تجاری بنتونیت سدیم فرآوری .2
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مد  زمان فرآوری با بخار بر ضری  تبتدیل  توراک   

هتای   اشت. بهبود ضری  تبدیل در  توراک اثر معناداری ند

توان بته   شده نسبت به  وراک بدون فرآوری را می فرآوری

شدن نشاسته، بهبتود قابلیتت هضتم انترژی و      دالیل ژالتینه

هتا نستبت    ستولفیدی در پتروتئین   شدن باندهای دی شکسته

تتا   10شده حدود  . با توجه به اینکه در  وراک پلت]2 [داد

، احتمتتاالً ]29 [افتتتد دن اتفتتا  متتیشتت درصتتد ژالتینتته 20

شتده   ترین دلیل بهبود ضری  تبدیل  وراک فترآوری  عمده

درجتة   70به مد  دو و چهتار دقیقته بتا بختار در دمتای      

نشتده، مربتوط بته     گراد نسبت بته  توراک فترآوری    سانتی

 اوص اینکه در سنین ابتدایی هنتوز   شدن است، به ژالتینه

بتا  . ]30[ مل نرسیده استت سیستم آنزیمی پرنده به بلوغ کا

شده به مد  چهتار دقیقته،    توجه به اینکه  وراک فرآوری

 70زمان بیشتری یعنی حتدود دو برابتر در معترض دمتای     

گراد قرارگرفته است، احتماالً تخریت  بر تی    درجة سانتی

مواد مغذی موج  کاهش قابلیت هضم و کاهش دسترسی 

یش عددی . شاید این موضوع علت افزا]31 [آن شده است

شتده بتا  توراک     های تغذیته  ضری  تبدیل  وراک جوجه

متتد  چهتتار دقیقتته نستتبت بتته  تتوراک  شتتده بتته فتترآوری

(. کمتترین  2شده به مد  دو دقیقه باشتد )جتدول    فرآوری

شده با  توراک حتاوی    های تغذیه ضری  تبدیل در جوجه

شتده بتا جیترة     بایند کمتر از پرندگان تغذیه درصد جی 5/1

 . (p<05/0)د بود باین فاقد جی

موافتق و بتا نتتاین     ]9 [نتاین ایتن آزمتایش بتا بعضتی    

مخالف بود. با توجه به  اوصیا  متفتاو    ]25 [دیگران

شده در این آزمایش، احتماالً تفاو   بنتونیت سدیم فرآوری

در نوع بنتونیتت ستدیم متورد استتفاده، همچنتین ستعوح       

گتران  هتای دی  متفاو  آن در جیره دلیل تناق  با گتزار  

است. با توجه به اینکه بنتونیت سدیم قادر استت مقتادیری   

آب جذب کند، باعتث کتاهش سترعت عبتور  توراک در      

شتود و متواد  توراکی متد  بیشتتری در       رودة باریک می

گیرد. ایتن عمتل باعتث     های گوارشی قرارمی معرض آنزیم

توان آن  شود که می افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی می

هتتای  در عملکتترد و ضتتری  تبتتدیل جوجتته را بتتا بهبتتود 

هتای حتاوی بنتونیتت ستدیم مترتبط       شتده بتا جیتره    تغذیه

 .]10 [دانست

(، 3نوع فرآوری بر میزان کلسترول معنادار بود )جدول 

هتتای  طتوری کته بتاالترین ستعح کلستترول در جوجته       بته 

شده به مد  دو و چهار دقیقه  شده با  وراک فرآوری تغذیه

نیتز   HDLنوع فرآوری بتر میتزان   . (p<05/0دست آمد ) به

هتای   ستر   تون جوجته    HDLطتوری کته    معنادار بود، به

طتور   شتده بتا  توراک بتدون فترآوری بته       گوشتی تغذیته 

شتده بتا  توراک     هتای تغذیته   معناداری نسبت بته جوجته  

. نوع (p<05/0شده به مد  چهار دقیقه باالتر بود ) فرآوری

. معنادار نبتود  VLDLو  LDLفرآوری نیز بر میزان گلوکز، 

و  HDL ،LDLبایند بر میزان گلوکز، کلستترول،   سعح جی

VLDL روزگتی معنتادار نبتود    24ها در  سر   ون جوجه .

های  ونی مورد آزمایش نظیر  سایر فراسنجه ،VLDLجز  به

های گوشتتی    ون جوجه LDLو  HDLگلوکز، کلسترول، 

 بایند قرارنگرفت. تحت تأثیر اثر متقابل فرآوری و جی

مشتاهده شتده استت کته      نتاین این آزمتایش  بر ال 

ستر    HDLو داری بتر میتزان کلستترول     فرآوری تأثیر معنا

عوامتل تأثیرگتذار بتر ستعح کلستترول      . ]22و  14 [نتدارد 

ژنتیکتتی و محیعتتی استتت.  تتوراک یکتتی از فاکتورهتتای  

محیعی است که بر میزان کلسترول تأثیرگذار استت. ستنتز   

ستتتقیمی بتتا وزن بتتدن دارد. کلستتترول در بتتدن ارتبتتاط م

 ]19 [گذارد وزن و افزایش چربی بر این روند تأثیر می اضافه

و احتماالً به این دلیل در سعوح دو و چهار دقیقه فرآوری، 

طتور   دستت آمتد، کلستترول بته     که افزایش وزن بیشتری به

 .(p<05/0معناداری افزایش یافت )

آثتار   بایند، همچنین تأثیر سعوح مختلف فرآوری و جی

متقابل آن در ایتن آزمتایش بتر میتزان گلتوکز ستر   تون        
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دار نبود، امتا بتا استتفاده از ستعوح مختلتف       ها معنا جوجه

بنتونیت و فرآوری، روند کاهشتی در میتزان گلتوکز ستر      

 ون مشاهده شد. احتماالً استتفاده از بنتونیتت و فترآوری    

وساز و بهبود قابلیت هضم و   وراک باعث افزایش سو ت

وستاز بتدن،    شود. با افزایش ستو ت  ب مواد مغذی میجذ

 .]24و  6 [یابد غلظت گلوکز  ون کاهش می
 

 روزگی 24 های گوشتی در های خون جوجه بايند در خوراک بر فراسنجه . اثر فرآوری و سطح جی3جدول 

 2بایند جی 1فرآوری
 لیتر( گر  بر دسی های  ون )میلی فراسنجه

 HDL LDL VLDL کلسترول گلوکز

75/196 بایند بدون جی بدون فرآوری با بخار  75/136  00/65  25/68  50/28  a 

00/198 درصد 75/0  05/129  50/70  00/63  00/13 b 

00/197 درصد 5/1  50/122  50/65  50/72  00/15 ab 

20/205 بایند بدون جی دقیقه فرآوری با بخار 2  00/151  50/61  50/59  50/18   ab 

50/191 درصد 75/0  75/138  75/61  25/68  25/22 ab 

50/190 درصد 5/1  50/141  00/58  83/62  66/19 ab 

00/180 بایند بدون جی دقیقه فرآوری با بخار 4  00/144  50/49  00/74  50/22 ab 

75/192 درصد 75/0  00/144  00/36  00/57  00/24 ab 

66/187 درصد 5/1  66/142  33/48  33/70  33/20  ab 

SEM 99/6  12/5  86/9  71/7  89/3  

20/197 بدون فرآوری با بخار  25/131  b 50/66 a 00/68  25/21  

66/195 دقیقه فرآوری بابخار 2  16/142  a 83/59  ab 08/64  33/20  

46/187 دقیقه فرآوری بابخار 4  33/143  a 66/46   b 33/69  66/21  

SEM 06/4  02/3  81/5  55/4  30/2  

08/196 بایند بدون جی  25/142  25/60  50/67  50/24  

72/193 درصد 75/0  71/136  57/60  14/65  85/19  

66/190 درصد 5/1  36/138  72/56  63/66  00/19  

SEM 07/4  03/3  83/5  56/4  30/2  

P - Values      

381/0 بایند فرآوری * جی  059/0  920/0  597/0  049/0  

167/0 فرآوری  004/0  045/0  730/0  629/0  

a-b های هر بخش تفاو  میانگین ( 05/0از هر ستون با حر  غیرمشابه معناداری استp<). 

SEM ها  عای استاندارد میانگین 

LDL  ،لیاوپروتئین با دانسیتة کمHDL  ،لیاوپروتئین با دانسیتة باالVLDL لیاوپروتئین با دانسیتة بسیار کم 

گتراد در کاندیشتنینگ و    درجتة ستانتی   70دقیقه در  2مد   ر به. فرآوری با بخا2. تهیة پلت  شک یعنی بدون کاندیشنینگ، 1رو  فرآوری، شامل . 1

 با افزایش مد  کاندیشنینگ به چهار دقیقه 2کردن و نوع سو  مشابه رو   ساس پلت

 شده به رو  شیمیایی سا ت شرکت پایا فرایند هزارة نوین نا  تجاری بنتونیت سدیم فرآوری. 2
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ی قععتا  و  بایند بر وزن نستب  اثر فرآوری و سعح جی

روزگی در جدول  24های گوشتی در  های بدن جوجه اندا 

نشان داده شده است. اثر نوع فرآوری، ستعح بنتونیتت و    4

معتده، ستنگدان،    هتا بتر درصتد الشته، پتیش      اثر متقابل آن

هتا،   پانکراس، کبد، قل ، طحال، چربی محوطتة بعنتی، ران  

بتر وزن   ها معنادار نبود. امتا، اثتر نتوع فترآوری     سینه و بال

شتده   های تغذیته  و جوجه (p<05/0)نسبی کبد معنادار شد 

شده به مد  دو دقیقه، کمترین وزن کبد  با  وراک فرآوری

شده با  وراک بدون فرآوری  های تغذیه را نسبت به جوجه

نشان دادند. نتیجة آزمایش حاضر در مورد وزن نسبی کبتد  

 . وزن پتتانکراس در]5 [بتتا پتتژوهش دیگتتری موافتتق بتتود

شده به متد    های فرآوری شده با  وراک های تغذیه جوجه

شده با  وراک  های تغذیه دو و چهار دقیقه نسبت به جوجه

تتر بتود  هرچنتد از نظتر آمتاری ایتن        بدون فرآوری پایین

 . ا تال  معنادار نبود

احتمتتاال یکتتی از دالیتتل ایتتن موضتتوع ترشتتح بیشتتتر  

، و پروتئاز، در  اوص آمیالز، لیااز های پانکراس، به آنزیم

نشتده نستبت بته     شده با  وراک فترآوری  های تغذیه جوجه

دلیتل حضتور بیشتتر     شده با بختار بته   های فرآوری  وراک

های آنزیمی در  وراک استت. نتوع فترآوری     کننده ممانعت

موج  افزایش عددی غیرمعنتادار درصتد چربتی محوطتة     

شتده   های فرآوری شده با  وراک های تغذیه بعنی در جوجه

شده با  های تغذیه مد  دو و چهار دقیقه نسبت به جوجه به

 وراک بدون فترآوری شتد. ایتن نتیجته، بتا نتیجتة دیگتر        

 راستا و موافق بود.  هم ]11و  10 [تحقیقا 

احتماالً یکی از دالیل افزایش نسبی چربی حفرة بعنتی  

هتتا ممکتتن استتت متترتبط بتتا افتتزایش انتترژی    در جوجتته

شتده باشتد. ستعح     فرآوریهای  وسازی در  وراک سو ت

معتتده، ستتنگدان، کبتتد،  باینتتد بتتر درصتتد الشتته، پتتیش جتتی

ها، سینه و  پانکراس، قل ، طحال، چربی محوطة بعنی، ران

. نتتاین  روزه معنتادار نبتود  24های گوشتی  ها در جوجه بال

و  10 [دستت آمتده استت    های دیگر به مشابهی در آزمایش

رفتت کته فترآوری    توان نتیجه گ . براساس این مقاله می]25

کتردن  توراک     وراک مش با کاندیشنینگ در فرایند پلتت 

هتای گوشتتی در دورة رشتد     سب  بهبود عملکترد جوجته  

هتای   شود. اما، بنتونیت سدیم تأثیری بر عملکرد جوجته  می

 گوشتی در دورة رشد ندارد.
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Abstract 

The impact of the conditioning process (steam and dry) and processed sodium bentonite (SB) in pellet 

diet on performance, carcass characteristics and some blood metabolites of broiler chickens in growing 

period was investigated. For this purpose, 810 day-old male broiler chickens, Ross 308 strain were used. 

A completely randomized experiment in a 3×3 factorial framework with three types of feed conditionings 

(without conditioning (dry), 2 minutes steam-conditioning and 4 minutes steam-conditioning) and three 

levels of sodium bentonite as a pellet binder (0, 0.75 and 1.5 percent) in with nine treatments and six 

replicates was explored. Processing form alone had a significant effect on the average daily gain and feed 

conversion ratio (p<0.05), so the best feed conversion ratio was observed in two minutes of the steam 

processing (1.33) and 1.5% of sodium bentonite (1.39). The effects of processing, the level of sodium 

bentonite and their interactions were not significant on feed intake. The effect of processing type on 

cholesterol and HDL was significant, and the interaction effects of conditioning and G-bind showed a 

significant effect on serum VLDL of the birds (p<0.05) and the best VLDL was related to 0 minutes 

steam conditioning and without G-bind. Except for the relative weight of the liver, relative weight of any 

of the various parts of the carcass and inner organs was not affected by treatments. In general, the 2 min 

steam improves feed conversion ratio and performance of broilers in the growing period. 

Keywords: broiler chickens, dry conditioning, pellet, sodium bentonite processed, steam conditioning. 
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