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اثر کنجاله گلرنگ حاوی مکملهای میکروبی و آنزیمی بر عملکرد ،کیفیت گوشت و
ایمنی همورال بلدرچین ژاپنی
شریفه قویدل حیدری ،1فرزاد باقرزاده کاسمانی ،*2مهران مهری
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1397/03/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/06/28 :

چکیده
این آزمایش بهمنظور بررسی اثر کنجاله گلرنگ حاوی مکملهای میکروبی و آنزیمی بر عملکرد ،کیفیت گوشت و ایمنی همورال
بلدرچین ژاپنی انجام شد .تعداد  300قطعه بلدرچین ژاپنی هفتروزه در قالب طرح کامالً تصادفی به پنج تیمار ،چهار تکرار و
 15قطعه جوجه در هر تکرار اختصاص داده شدند .تیمارهای آزمایشی شامل  )1جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا (شاهد)،
 )2جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ )3 ،جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ تخمیرشده )4 ،جیره حاوی  20درصد کنجاله
گلرنگ +پروبیوتیک کلسپورین® بهمیزان  50میلیگرم در کیلوگرم خوراک و  )5جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ +آنزیم
اندوپاور® بهمقدار  125میلیگرم در کیلوگرم خوراک بودند .نتایج این مطالعه نشان دادند که استفاده از تیمارهای حاوی کنجاله
گلرنگ تخمیر شده ،پروبیوتیک کلسپورین و آنزیم در مقایسه با تیمار شاهد سبب بهبود افزایش وزن و مصرف خوراک جوجهها
شدند ( .)P<0/05ضریب تبدیل خوراک گروه شاهد و بلدرچینهای دریافتکننده جیرههای حاوی کنجاله گلرنگ تخمیرشده و
کنجاله گلرنگ +آنزیم اندوپاور® از سایر گروههای آزمایشی کمتر بود ( .)P<0/05پرندگان تغذیهشده با کنجاله گلرنگ افت ناشی
از پخت گوشت کمتری داشتند ( .)P<0/05ظرفیت نگهداری آب گوشت و نیز عیار پادتن تولیدشده علیه گلبول قرمز گوسفندی
در تیمار دریافتکننده کنجاله گلرنگ تخمیرشده نسبت به گروه شاهد باالتر بود ( .)P<0/05با توجه به اثرات مثبت تغذیه با
کنجاله گلرنگ تخمیر شده و حاوی مکملهای پروبیوتیک و آنزیم بر عملکرد ،کیفیت گوشت و سیستم ایمنی بلدرچین ژاپنی
میتوان از این منبع پروتئینی قابل دسترس و ارزان در جیره بلدرچین استفاده کرد.
کلیدواژهها :آنزیم ،باسیلوس سابتیلیس ،بلدرچین ژاپنی ،تخمیر ،ساکارومایسیس سرویسیه.

* نویسنده مسئول

Email: fbkasmani@uoz.ac.ir

شریفه قویدل حیدری ،فرزاد باقرزاده کاسمانی ،مهران مهری

مقدمه

قابلیت هضم مواد مغذی [ ]5و بهبود مصرف

در سالهای اخیر ،افزایش قیمت مواد خوراکی مرسوم در

کربوهیدراتهای

صنعت پرورش طیور مانند ذرت و کنجاله سویا و گاهی

کلسپورین® ،پروبیوتیکی بر پایه باسیلوس سابتیلیس است.

کمیاب شدن آنها در کشور ،تحقیق در زمینه یافتن منابع با

پروبیوتیکهای بر پایه باسیلوس بهدلیل اسپورزایی ،در

کیفیت مطلوب ،قابل دسترس و ارزانتر را جهت کاهش

برابر شرایط نامساعد محیطی مانند تغییرات دما و اسیدیته،

مصرف ذرت و کنجاله سویا در صنعت پرورش طیور،

مقاومت بیشتری دارند و قدرت سازگاری آنها در شرایط

موجب شده است .گلرنگ ()Carthamus tinctorius L.

محیط داخلی دستگاه گوارش در مقایسه با پروبیوتیکهای

که سابقه کشت آن به حدود  3500الی  4000سال قبل در

بر پایه الکتوباسیلوس ،بیشتر است [.]5

غیرقابل

هضم

[]11

میشوند.

مصر میرسد ،گیاهی علفی و یکساله است که در نقاط

فرآیند تخمیر بهکمک گونههای مختلف قارچی و

مختلف ایران ذخایر ژنتیکی آن بهوفور یافت میشود [.]1

باکتریایی ،سبب بهبود کیفیت محصوالت پروتئینی و

کنجاله حاصل از دانه گلرنگ با انرژی قابل سوختوساز

کاهش مقدار ترکیبات ضدتغذیهای و همچنین بهبود

 2681کیلوکالری در کیلوگرم ،حاوی  32درصد الیاف

سالمت دستگاه گوارش میشود [ .]8تخمیر با مخمر

خام 10 ،درصد روغن و  20درصد پروتئین است [.]25

ساکارومایسیس سرویسیه 1باعث شکستن پروتئینهای

گزارش شده است که جایگزینی  20 ،18و  22درصد

آنتیژن بزرگ و در نتیجه افزایش مقدار پپتیدهای

کنجاله گلرنگ بهجای کنجاله سویا در جیره جوجههای

کوچکتر ( 15کیلو دالتون) در کنجاله سویا میشود [.]24

گوشتی در مقایسه با تیمار شاهد ،سبب افزایش مصرف

استفاده از مخمر ساکارومایسیس سرویسیه در خوراکهای

خوراک و وزن بدن شد [ .]15کیفیت کنجاله گلرنگ بسیار

دارای فیبر باال بهطور معنیداری سبب بهبود افزایش وزن

متغیر بوده و بهعلت باال بودن میزان الیاف خام آن ،در

بدن ،بازده خوراک [ ]12و بهبود عملکرد رشد و سیستم

مقادیر زیاد در جیره طیور قابل استفاده نیست .برای

ایمنی جوجههای گوشتی شد [ .]24با توجه به کمبود

تسهیل استفاده از خوراکهای حاوی فیبر باال در پرندگان،

کنجاله سویا و ذرت در کشور و جهت کاهش استفاده از

استفاده از مواد افزودنی خوراکی مانند آنزیم ،پروبیوتیک و

این اقالم وارداتی در تغذیه طیور ،پژوهش حاضر بهمنظور

فرآیند تخمیر پیشنهاد شده است [.]7

بررسی تأثیر کنجاله گلرنگ حاوی مکملهای میکروبی و

مولتیآنزیم اندوپاور® دارای فعالیت آنزیمی باالیی از
آلفاگاالکتوزیداز ،گاالکتوماناز ،زایالناز و بتاگلوکاناز

میباشد .این محصول با استفاده از قارچ آسپرژیلوس

نایجر و بهروش تخمیر تولید میشود و فرایند تخمیر،
منجر به تولید جانبی آنزیمهای آمیالز ،فیتاز ،سلوالز و
پروتئاز نیز میشود .آنزیمها با تخریب پلیساکاریدهای
غیرنشاستهای و بهبود هضم و جذب مواد مغذی بر

آنزیمی بر عملکرد ،اجزای الشه ،کیفیت گوشت و ایمنی
همورال بلدرچین ژاپنی انجام شد.
مواد و روشها
در این آزمایش از  300قطعه بلدرچین ژاپنی هفتروزه
در قالب طرح کامالً تصادفی در پنج گروه آزمایشی با
چهار تکرار و  15قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد.

عمکرد پرنده تأثیر میگذارند [.]23
پروبیوتیکها موجب بهبود عملکرد رشد ،بهبود

1. Saccharomyes cerevisiae
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تیمارهای آزمایشی عبارت از )1 :جیره بر پایه ذرت و کنجاله

توسط انجمن ملی تحقیقات آمریکا [ ]19تنظیم شدند

سویا (شاهد) )2 ،جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ)3 ،

(جدول .)1

جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ تخمیرشده )4 ،جیره

صفات عملکرد شامل افزایش وزن ،خوراک مصرفی و

®

ضریب تبدیل خوراک بهصورت هفتگی اندازهگیری شدند.

بهمیزان  50میلیگرم در کیلوگرم خوراک و  )5جیره حاوی

در پایان دوره آزمایش ،یک قطعه جوجه از هر واحد

 20درصد کنجاله گلرنگ +آنزیم اندوپاور® بهمقدار 125

آزمایشی با وزنی نزدیک به میانگین وزن واحد آزمایشی

میلیگرم در کیلوگرم خوراک ،بودند.

مربوطه ،انتخاب و پس از کشتار اجزای الشه توزین شدند.

حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ +پروبیوتیک کلسپورین

میکروارگانیسم مورد استفاده برای تخمیر ،مخمر

وزن نسبی اجزای الشه بهصورت درصدی از وزن زنده

ساکارومایسیس سرویسیه ( )PTCC 5269بود که از مرکز

محاسبه شد .برای اندازهگیری ظرفیت نگهداری آب ،ابتدا

کلکسیون قارچ و باکتری سازمان پژوهشهای علمی و

یک گرم گوشت وزن و سپس بهمدت پنج دقیقه در 1500

صنعتی ایران تهیه شد .برای فعالسازی ،آمپول لیوفیلیزه

دور سانتریفیوژ شد .پس از آن نمونه به آرامی با پارچه کتان

حاوی مخمر در شرایط استریل شکسته و سپس به محیط

خشک و دوباره وزنکشی شد [ .]17ظرفیت نگهداری آب

کشت وایپیدی براث تلقیح و پس از رشد ،در

با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (رابطه .)1
= ظرفیت نگهداری آب

پتریدیشهای حاوی محیط کشت وایپیدی آگار کشت

رابطه )1

داده شد .پتریدیشها بهمدت هفت روز در دمای 28

( × 100وزن بعد از سانتریفیوژ  /وزن قبل از سانتریفیوژ)

درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند .برای انجام فرآیند

برای اندازهگیری  pHگوشت ،پنج گرم از نمونه توزین و

تخمیر ،ابتدا کنجاله گلرنگ آسیابشده در آب به نسبت

با  25میلیلیتر آب مقطر بهطور کامل مخلوط شد .سپس

سه به یک (یک قسمت کنجاله گلرنگ و سه قسمت آب)

هر نمونه در دمای اتاق اندازهگیری شد [ .]17برای محاسبه

برای مدت  60دقیقه غوطهور و سپس بهمدت  15دقیقه

افت خونابه بعد از کشتار ،مقدار  20گرم از هر یک از

در دمای  121درجه سانتیگراد اتوکالو شد .کنجاله

نمونههای گوشت وزن شد .نمونهها در پالستیک زیپدار

گلرنگ اتوکالوشده در دمای اتاق سرد و با اسپور مخمر

بهمدت  24ساعت در یخچال در دمای چهار درجه

ساکارومایسیس سرویسیه (با تراکم  108اسپور بهازای هر

نگهداری و بعد از  24ساعت رطوبت سطحی
سانتیگراد 

گرم کنجاله گلرنگ) تلقیح و برای مدت  48ساعت

گوشت سینه با استفاده از کاغذ جاذب رطوبت ،جذب و

گرمخانهگذاری شد .درنهایت ،کنجاله گلرنگ تخمیرشده

سپس نمونهها مجدداً وزن شدند [ .]17مقدار افت خونابه با

به مدت سه روز در آون با دمای  50درجه سانتیگراد

استفاده از رابطه  2محاسبه شد .بعد از اندازهگیری ظرفیت

خشک گردید [ .]9از مولتیآنزیم اندوپاور® و پروبیوتیک

نگهداری آب گوشت ،نمونههای گوشت درون پالستیک

کلسپورین® طبق پیشنهاد شرکت سازنده بهترتیب به مقدار

زیپدار و بهمدت  60دقیقه در دمای  70درجه سانتیگراد

 125و  50میلیگرم در کیلوگرم خوراک استفاده شد .در

درون حمام آب گرم (بن ماری) قرار گرفتند و بعد از آن

طول دوره پرورش ،جوجهها بهصورت آزاد به خوراک و

نمونهها با آب ،سرد شدند .سپس نمونهها در دمای اتاق

آب آشامیدنی دسترسی داشتند .جیرهها برای دوره هفت

بهمدت  30دقیقه نگهداری شدند [ .]17مقدار افت حاصل از

تا  35روزگی با توجه به احتیاجات مواد مغذی توصیهشده

پخت با استفاده از رابطه  ،3اندازهگیری شد.
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جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیرهها
مقدار در جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا

مقدار در جیره حاوی کنجاله گلرنگ

(درصد)

(درصد)

ذرت

54/81

40/53

کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین)

32/84

25/86

کنجاله گلرنگ

0/00

20/00

گلوتن ذرت

8/00

8/00

روغن گیاهی

0/76

1/80

کربنات کلسیم

1/43

1/64

بیکربنات سدیم

0/37

0/82

ال -لیزین هیدروکلراید

0/17

0/29

مکمل ویتامینی

0/25

0/25

0/25

0/25

دیال -متیونین

0/23

0/25

دیکلسیم فسفات

0/71

0/12

ال -ترئونین

0/04

0/10

نمک

0/14

0/09

جمع

100

100

مواد خوراکی

مکمل معدنی

1

2

ترکیب مواد مغذی (محاسبهشده)
انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری در

2950

2950

پروتئین خام (درصد)

25/87

25/87

لیزین (درصد)

1/30

1/30

متیونین (درصد)

0/65

0/65

متیونین +سیستین (درصد)

0/96

0/93

ترئونین (درصد)

0/97

0/99

تریپتوفان (درصد)

0/27

0/28

کلسیم (درصد)

0/80

0/80

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/30

0/30

سدیم (درصد)

0/18

0/20

کلر (درصد)

0/16

0/16

تعادل کاتیون-آنیون (میلیاکیواالن بر کیلوگرم)

250

250

کیلوگرم)

 .1مکمل ویتامینی مقادیر زیر را در هرکیلوگرم جیره تأمین مینمود :ویتامین( Aاز 11500 IU ،)vitamin A acetate؛ کوله کلسیفرول2100 IU ،؛ ویتامین ( Eاز

DL-α- tocopheryl

22 IU ،)acetate؛ ویتامین 0/60 mg ،B؛ ریبوفالوین4/4 mg ،؛ نیکوتینآمید40 mg ،؛ کلسیم پانتوتنات35 mg ،؛ منادیون (منادیون دیمتیل پیریمیدینول)1/50 mg ،؛ فولیک اسید،
12

0/80 mg؛ تیامین3 mg ،؛ پیریدوکسین10 mg ،؛ بیوتین1 mg ،؛ کولین کلراید 560 mg ،و اتوکسیکوئین.125 mg ،
 .2مکمل معدنی مقادیر زیر را در هر کیلوگرم جیره تأمین مینمود :منگنز (از 65 mg ،)MnSO .H O؛ روی (از 55 mg ،)ZnO؛ آهن (از 50 mg ،)FeSO .7H O؛ مس (از ،)CuSO .5H O
2

4

8 mg؛ ید [از 1/8 mg ،]Ca(IO ) .H O؛ سلنیم0/30 mg ،؛ کبالت (  0/20 mg ،)Co Oو مولیبدن.0/16 mg ،
2

3 2

3

2
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رابطه )2

در سنین  21و  28روزگی 0/2 ،میلیلیتر آنتیژن

= (درصد) افت خونابه

[ ×100وزن اولیه ( /وزن نهایی  -وزن اولیه)]
رابطه )3

گلبول قرمز گوسفند (پنج درصد) به عضله سینه تزریق
شد و هفت روز پس از تزریق دوم ،برای تعیین عیار

= افت حاصل از پخت

[ × 100وزن اولیه قبل از پخت ( /وزن نهایی پس از

پادتن از طریق ورید بال خونگیری انجام شد .سرم

پخت  -وزن اولیه قبل از پخت)]

نمونههای خون با استفاده از دستگاه سانتریفوژ جدا و

برای اندازهگیری مقدار مالوندیآلدئید گوشت،

عیار پادتن با روش رقیقسازی متوالی (سنجش

نمونههای گوشت مربوط به هر پرنده در پاکتهای

هماگلوتیناسیون میکروتیتر) اندازهگیری شد [ .]5دادههای

مخصوص قرار داده شدند و در دمای  -24درجه

حاصل با استفاده از نرمافزار آماری( ]22[ SASنسخه

سانتیگراد بهمدت  30روز نگهداری شدند .سپس ،یک

 )9/1برای مدل  4تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون

گرم نمونه گوشت آسیاب و چهار میلیلیتر محلول اسید

توکی و در سطح آماری پنج درصد استفاده شدند.

تریکلرو استیک پنج درصد به آن اضافه شد .پس از آن

Yij = μ + Ti + ε ij

رابطه )4

 2/5میلیلیتر بوتیالت هیدروکسی تولوئن  0/8درصد به

در این رابطه Yij ،مقدار مشاهده واحد آزمایشی  iام

آن اضافه گردید .سپس بهمدت سه دقیقه با سرعت 3000

در تکرار jام؛  ،µمیانگین جامعه؛  ،Tiاثر تیمار و  ،ε ijاثر

دور در دقیقه سانتریفیوژ و الیه رویی آن حذف و

خطای آزمایش است.

باقیمانده آن با استفاده از کاغذ صافی ،صاف شد .بعد از
آن سه میلیلیتر محلول  -2اسید تیوباربیتوریک  0/8درصد

نتایج و بحث

به آن اضافه و بهمدت  30دقیقه در بنماری در دمای 70

نتایج حاصل از اثر تیمارهای مختلف بر عملکرد بلدرچین

درجه سانتیگراد قرار داده شد و پس از آن بالفاصله سرد

ژاپنی در جدول  ،2ارائه شده است .وزن پرندگان

نمونهها توسط دستگاه

گردید .میزان جذب نوری

تغذیهشده با جیرههای حاوی کنجاله گلرنگ تخمیرشده و

اسپکتوفتومتر قرائت شد و غلظت مالوندیآلدئید با

کنجاله گلرنگ همراه با پروبیوتیک و آنزیم از پرندگان

استفاده از منحنی استاندارد بهدست آمد [.]17

شاهد باالتر بود (.)P<0/05

جدول  .2اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن (گرم) ،مصرف خوراک (گرم) و ضریب تبدیل غذایی بلدرچین ژاپنی از سن  7تا
 35روزگی
افزایش وزن (گرم)

تیمار
جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا (شاهد)

c

جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ

bc
b

جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ تخمیرشده
جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ +پروبیوتیک کلسپورین
جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ +آنزیم اندوپاور

122/66

®

®

SEM

 P-value
 :a-dتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابه معنیدار است

128/86

مصرف خوراک (گرم)
d

438/16

b

506/81

a

3/57

a

3/93

479/03

bc

139/44a

527/6a

3/78ab

142/67a

515/7ab

3/61bc

1/50

3/7

0/04

0/0001

0/0001

0/0005

132/07

(.)P<0/05

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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ضریب تبدیل

3/62
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مصرف خوراک جیرههای حاوی کنجاله گلرنگ بیشتر

پروبیوتیک کلسپورین® احتماالً در نتیجه افزایش رشد و

از جیره شاهد بود و در بین تیمارهای حاوی کنجاله

تکثیر باکتریهای مفید و بهبود هضم و جذب مواد مغذی

و آنزیم

در دستگاه گوارش میباشد .اگرچه تحقیقاتی نیز اشاره بر

اندوپاور® سبب افزایش معنیدار مصرف خوراک شد

بیاثر بودن پروبیوتیکها بر وزن بدن ،خوراک مصرفی یا

( .)P<0/05افزودن کنجاله گلرنگ به تنهایی ،تأثیر

ضریب تبدیل غذایی دارند [ ،]13که دلیل عدم همخوانی

معنیداری بر ضریب تبدیل نداشت اما جیره حاوی


این نتایج با یافتههای تحقیق حاضر ممکن است بهخاطر

کنجاله گلرنگ تخمیرشده و افزودن آنزیم اندوپاور®،

تفاوت در نوع و مقدار پروبیوتیک و ترکیب جیره مورد

بهطور معنیداری ضریب تبدیل را بهبود داد (.)P<0/05

استفاده باشد.

®

گلرنگ نیز افزودن پروبیوتیک کلسپورین

مشابه با نتایج تحقیق حاضر ،مطالعات نشان دادهاند که

افزایش مصرف خوراک در هنگام استفاده از جیرههای

افزودن کنجاله گلرنگ تا سطح  20درصد در جیره

حاوی کنجاله گلرنگ ،گزارش شده است [ .]25یکی از

جوجههای گوشتی ،افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل


عوامل اصلی مؤثر بر افزایش وزن طیور ،میزان خوراک

غذایی را نسبت به تیمار شاهد ،تغییر نداد [ .]3علت بهبود

مصرفی

میشود،

افزایش وزن با جیره حاوی آنزیم را میتوان به حضور

بلدرچینهای تغذیهشده با جیرههای حاوی کنجاله گلرنگ


آنزیم فیتاز در مولتیآنزیم اندوپاور ®که باعث تجزیه اسید

همراه با پروبیوتیک کلسپورین® و مولتی آنزیم

اندوپاور®،

فایتیک شده است ،نسبت داد .ترکیب شدن اسید فایتیک با

خوراک بیشتری مصرف کردند که در نتیجه آن ،افزایش

پروتئینها ،امالح و نشاسته باعث کاهش قابلیت هضم و


وزن بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشتند .همسو با نتایج

جذب آنها میشود .آنزیم ،پیوند فیبر با پروتئین و

تحقیق حاضر ،مصرف خوراک اردکهای تغذیهشده با

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای موجود در دیواره سلولی را


کنجاله کلزای تخمیرشده بهطور معنیداری افزایش یافت

تجزیه میکند و قابلیت هضم فیبر و پلیساکاریدهای

[ .]27فرایند تخمیر ،مصرف خوراک را تحریک و

غیرنشاستهای را افزایش میدهد [ .]23مطالعات نشان

خوشخوراکی را بهبود میدهد که بهدلیل بهبود کیفیت

دادهاند که استفاده از پروبیوتیکها در جیره غذایی

مواد مغذی کنجاله تخمیرشده مانند افزایش قابلیت هضم

جوجههای گوشتی میتواند موجب بهبود وزن بدن،

اسیدهای آمینه ضروری و دیگر مواد مغذی مفید مانند

خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی گردد [.]11

پپتیدهای کوچک و آنزیمها پس از تخمیر است [ 5و .]24

گزارش شده است که افزودن مخمر ساکارومایسیس

گزارش شده است که استفاده از پروبیوتیک حاوی

سرویسیه به خوراک حاوی فیبر باال در جوجههای گوشتی

ساکارومایسس سرویسیه در جیره جوجههای گوشتی

بهطور قابلتوجهی افزایش وزن ،بازده خوراک مصرفی و

سبب افزایش معنیدار خوراک مصرفی شد [ .]12مصرف

قابلیت هضم پروتئین و فیبرخام را بهبود داد [.]12

خوراک جوجههای گوشتی در هنگام استفاده از

میباشد.

همانگونهکه

مشاهده

گزارش شده است که تخمیر خوراک با استفاده از

پروبیوتیک الکتوباسیلوس نیز افزایش یافت [ .]10فرآوری

باسیلوس سابتلیس و ساکارومایسیس سرویسیه باعث

خوراک با مولتیآنزیم سبب افزایش مصرف خوراک

بهبود افزایش وزن روزانه جوجههای گوشتی میشود [.]5

میشود [ .]23مطابق با نتایج پژوهش حاضر ،گزارش شده


بهبود عملکرد توسط ساکارومایسیس سرویسیه و

است که مصرف کنجاله گلرنگ مکملشده با مولتی آنزیم
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اثر کنجاله گلرنگ حاوی مکملهای میکروبی و آنزیمی بر عملکرد ،کیفیت گوشت و ایمنی همورال بلدرچین ژاپنی

کربوهیدراز ،مصرف خوراک جوجههای گوشتی را

جیره جوجههای گوشتی در مقایسه با تیمار شاهد،

افزایش میدهد [ .]14مصرف خوراک بیشتر در جیره

اختالف معنیداری را از نظر وزن الشه ،بازده الشه و

حاوی آنزیم ،احتماالً بهدلیل قابلیت هضم باالتر فیبر و

درصد ران و سینه نشان نداد [ .]16از سوی دیگر ،برخی

بهبود هضم و جذب مواد مغذی در جیره حاوی آنزیم

پژوهشگران اظهار داشتند که افزودن مخمر به جیره سبب

بود .اگرچه برخی از پژوهشگران کاهش مصرف خوراک

بهبود اجزای الشه شد [ ]12که این نتایج متفاوت ممکن

در جیرههای حاوی آنزیم را به دلیل افزایش قابلیت هضم

است ناشی از مقدار و نوع مخمر مورد استفاده ،سویه

فیبر و شکسته شدن دیواره سلولی و در نتیجه افزایش

پرنده و جیره پایه باشد.
اثر تیمارهای آزمایشی بر عیار پادتن علیه آنتیژن گلبول

دسترسی پرنده به مواد مغذی ،گزارش کردهاند [.]8
افزودن کنجاله گلرنگ بهتنهایی ،تأثیری بر ضریب

قرمز خون گوسفند در جدول  3گزارش شده است .پرندگان

تبدیل غذایی نداشت اما تخمیر کنجاله و افزودن آنزیم

تغذیهشده با کنجاله گلرنگ تخمیرشده ،پروبیوتیک

بهطور معنیداری ضریب تبدیل غذایی را تحت تأثیر قرار

کلسپورین® و مولتیآنزیم اندوپاور® عیار پادتن تولیدشده

داد که این امر میتواند بهدلیل تأثیر مخمر و آنزیم بر

علیه آنتیژن گلبول قرمز گوسفند باالتری نسبت به پرندگان

هضم پروتئین باشد که دسترسی به پروتئین و جذب آن را

گروه شاهد داشتند ( .)P<0/05از ویژگیهای خوراکهای

برای پرندگان افزایش داده است .گزارش شده است که

تخمیری میتوان به افزایش تعداد باکتریهای تولیدکننده

دیواره سلولی ساکارومایسیس سرویسیه سبب جذب بهتر

اسید الکتیک و در نتیجه غلظت باالی اسید الکتیک در

مواد مغذی از روده و افزایش قابلیت هضم مواد مغذی در

خوراک اشاره نمود که در نتیجه آن تغذیه خوراکهای

ایلئوم میشود [ .]12همچنین ،مخمرها از طریق کنترل

تخمیری سبب ارتقای سد دفاعی بخش ابتدایی دستگاه

 pHمیتوانند جمعیت میکروبی روده را بهطور مفیدی

گوارش جوجههای گوشتی در برابر عوامل بیماریزا از

تغییر دهند [ .]24مطابق با نتایج تحقیق حاضر ،افزودن

طریق کاهش  pHمیشود [ .]18همچنین تخمیر خوراک

آنزیم همیسل® به جیره باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی

موجب افزایش پپتیدهای کوچک و بهبود سیستم ایمنی

جوجههای گوشتی شد [ ]29و در مطالعهای دیگر نیز،

حیوانات میشود [ 5و  .]9عالوه بر این ،در مطالعهای تأثیر

استفاده از مکمل آنزیمی در جیره جوجههای گوشتی،

کشت مخمر بر افزایش تعداد میکروبهای سرکوبکننده

ضریب تبدیل غذایی را بهبود داد [.]23

باکتریهای بیماریزا ،تأیید شد [ .]4گزارش شده است که

اثر تیمارهای مختلف بر وزن نسبی اجزای الشه

استفاده از پروبیوتیک در تغذیه جوجههای گوشتی و مرغان

معنیدار نبود (جدول  .)3گزارش شده است که استفاده از


تخمگذار ،عیار پادتن تولیدشده علیه آنتیژن گلبول قرمز

 15 ،10 ،5و  20درصد دانه گلرنگ در جیره جوجههای

گوسفند را افزایش میدهد [ .]20مکانیسم دقیق بهبود پاسخ

گوشتی در مقایسه با تیمار شاهد ،تأثیر معنیداری بر وزن

ایمنی توسط پروبیوتیکها مشخص نیست .با این حال نشان

الشه ،ران و سینه نداشت [ .]3افزودن پروبیوتیک به جیره

داده شده است که پروبیوتیکها ،سلولهای مختلف سیستم

نیز بر صفات الشه طیور تأثیر معنیداری نداشت [.]13

ایمنی را برای تولید سیتوکینها که در القا و تنظیم پاسخهای

مطابق با نتایج تحقیق حاضر ،استفاده از مخمر

ایمنی نقش دارد ،تحریک میکنند [ .]6همچنین ،بدن حیوان

ساکارومایسیس سرویسیه و پروبیوتیک پریماالک® در

ورود باکتریهای پروبیوتیک به دستگاه گوارش را بهعنوان
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موجود خارجی در نظر گرفته و سیستم ایمنی را در برابر این

افزودن کنجاله گلرنگ و فرآوری آن توسط پروبیوتیک و

میکروارگانیسمها تحریک کرده و ایمنی حیوان را افزایش

آنزیم بهطور چشمگیری این افت را کاهش داد .کمترین

میدهد [ 20و  .]21آنزیمها با شکستن مولکولهای بزرگ

ظرفیت نگهداری آب نیز مربوط به تیمار شاهد بود.

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای محلول به پلیمرهای کوچک،

استفاده از کنجاله گلرنگ و افزودن مولتیآنزیم اندوپاور

باعث کاهش گرانروی مواد هضمی شده و از طریق بهبود

اختالف معنیداری را از نظر این پارامتر ایجاد نکرد اما

جذب مواد ریزمغذی مانند عنصر روی موجب بهبود

افزودن پروبیوتیک و تخمیر کنجاله گلرنگ بهطور

وضعیت ایمنی پرندگان میشوند [ 4و .]23

معنیداری ظرفیت نگهداری آب گوشت را بهبود داد


®

نتایج نشان دادند که  pHو افت خونابه گوشت در

( .)P<0/01میزان مالوندیآلدئید در گوشت پرندگان

تیمارهای مختلف ،تفاوت معنیداری نداشت (جدول )4

تغذیهشده با کنجاله گلرنگ تخمیرشده و گلرنگ بههمراه

مولتیآنزیم اندوپاور® کمتر از تیمار شاهد بود (.)P<0/05

بیشترین افت ناشی از پخت مربوط به تیمار شاهد بود و

جدول  .3اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اجزای الشه (درصد) و عیار پادتن تولیدشده علیه آنتیژن گلبول قرمز گوسفند
(لگاریتم بر پایه دو) بلدرچین ژاپنی
تیمار

سینه

ران

الشه

عیار پادتن در چالش با
گلبول قرمز گوسفند
5/12c

جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا (شاهد)

23/87

13/9

61/04

جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ

25/54

14/41

63/8

cb

25/73

13/71

61/49

a

جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ تخمیر شده

7/25

25/84

14/75

64/46

ab

25/7

14/77

63/43

6/62ab

SEM

0/90

0/34

1/29

0/24

P-value

0/525

0/139

0/030

0/0002

جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ +پروبیوتیک کلسپورین
جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ +آنزیم اندوپاور

®

5/87

®

 :a-dتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابه معنیدار است

6/62

(.)P<0/05

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

جدول  .4اثر تیمارهای آزمایشی بر کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی در حال رشد
افت خونابه افت در نتیجه

تیمار

pH

(درصد)

پخت (درصد)

جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا (شاهد)

13/65

22/78a

6/16

جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ

12/61

b

6/49

13/75

bc

جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ تخمیر شده
جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ +پروبیوتیک کلسپورین
جیره حاوی  20درصد کنجاله گلرنگ +آنزیم اندوپاور

®

®

SEM
P-value

 :a-dتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابه معنیدار است

11/95

d

13/88

c

19/60
17/95

14/35

6/80
6/56

ظرفیت نگهداری

مالوندیآلدئید

آب (درصد)

(میلیگرم /کیلوگرم)

67/87 c

0/169a

abc

ab

a

71/18

75/24
72/49

bc

70/84

b

0/012
0/031

16/94

0/59

0/53

0/18

1/00

0/146

0/0001

0/130

0/002

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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0/101

ab

6/82

(.)P<0/05

b

0/150

ab

0/127

0/101

اثر کنجاله گلرنگ حاوی مکملهای میکروبی و آنزیمی بر عملکرد ،کیفیت گوشت و ایمنی همورال بلدرچین ژاپنی

پروبیوتیکها از راههایی چون افزایش جمعیت

بررسی کارایی روشها و الگوهای مختلف مصرف

میکروارگانیسمهای مفید دستگاه گوارش ،افزایش سالمت

پروبیوتیک بر کیفیت الشه و میزان اکسیداسیون

روده و بهبود ظرفیت جذب آن در بهبود کیفیت گوشت

چربی و پروتئین گوشت بلدرچین ژاپنی .نشریه

نقش دارند .همچنین ،پروبیوتیکها با داشتن خواص

پژوهشهای علوم دامی.69-79 :)4( 22 .

آنتیاکسیدانی ،مانع از اکسیداسیون گوشت و در نتیجه

 .3ملکیان م و حسن آبادی ا ( )1390تأثیر سطوح

باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب گوشت میشوند.

مختلف دانه کامل گلرنگ بر عملکرد جوجههای

گزارش شده است که گوشت با ظرفیت نگهداری باالتر

پژوهشهای

گوشتی از سن  21تا  42روزگی .نشریه

آب ،دارای افت در نتیجه پخت کمتری نیز میباشد [ 12و

علوم دامی ایران.1-8 :)1( 3 .

 .]26مطابق با نتایج تحقیق حاضر ،گزارش شده است که
ساکارومایسیس سرویسیه کیفیت گوشت را بهبود میدهد
[ .]28البته در تحقیق دیگری گزارش شد که افزودن
پروبیوتیک به جیره بلدرچین تأثیری بر کیفیت گوشت آن
نداشت و تنها میزان رطوبت گوشت را تحت تأثیر قرار
داد [.]2
بهطور کلی نتایج آزمایش حاضر نشان میدهد که
استفاده از کنجاله فرآورینشده گلرنگ اثر منفی بر
عملکرد بلدرچین ژاپنی ندارد و با توجه به کمبود و
گرانی کنجاله سویا و ذرت در کشور ،بهکارگیری
تکنیکهای فرآوری میکروبی و آنزیمی جهت استفاده
بیشتر و مؤثرتر از آن در تغذیه بلدرچین توصیه میشود.
سپاسگزاری
از معاونت پژوهشی دانشگاه زابل جهت حمایت مالی این
آزمایش (گرنت شماره  ،)UOZ-GR-9517-10تشکر و
قدردانی میگردد.
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Abstract
This experiment was conducted to assess the effect of safflower meal (SFM) containing microbial and enzyme
supplementations on performance, meat quality and humoral immunity of Japanese quail. A total of 300 seven-daysold Japanese quails were assigned in a completely randomized design to five treatments, four replications and 15
chicks in each replication. The experimental treatments included 1) a corn and soybean meal based diet (control) 2)
diet containing 20% SFM 3) diet containing 20% Fermented SFM 4) diet containing 20% SFM + Calsporin®
probiotic at a rate of 50 mg/kg feed and 5) diet containing 20% SFM+ Endo-Power® enzyme to the amount of 125
mg/kg feed. The results of this study showed that the use of fermented SFM, Calsporin® probiotic and enzyme
treatments improved weight gain and feed intake of chicks when compared to control group (P<0.05). The feed
conversion ratio for the chicks in control group and quails receiving diets containing fermented SFM and SFM+
Endo-Power® enzyme was lower than that of other experimental groups (P<0.05). Birds fed with SFM had lower
meat cooking loss (P<0.05). The meat water holding capacity and also antibody titer against sheep red blood cell
(SRBC) were higher in treatment receiving fermented SFM when compared to control group (P<0.05). According to
the positive effects of nutrition with fermented SFM and containing probiotic and enzyme supplements on
performance, meat quality and immunity system of Japanese quail, this accessible and inexpensive source of protein
could be used in quail diet.
Keywords: Bacillus subtilis, enzyme, fermentation, Japanese quail, Saccharomyces cerevisiae.
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