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چکيده
این آزمایش به منظور ارزیابی پتانسیل تغذیهای خیساب خشک ذرت و پودر پر فرآوریشده با هیدروکسید سدیم بهعنوان جایگزینهای منابع
) مخلوط دو308  قطعه جوجه یک روزه (راس720  تعداد. روزگی انجام شد42  تا11 پروتئینی متداول در تغذیه جوجههای گوشتی از سن
 شش جیره یکسان به لحاظ مواد.جنس (نسبت برابر) بهصورت تصادفی بین شش گروه آزمایشی در یک طرح کامالً تصادفی توزیع شدند
 و1/65 ،2/47 ،3/29 ، درصد خیساب خشک ذرت و صفر10  و8/5 ،7 ،5/5 ،4 ،مغذی فرموله شدند که به ترتیب حاوی سطوح مختلف صفر
 نتایج نشان داد استفاده از پودر خیساب ذرت و پودر پر فرآوریشده در جیره. درصد پودر پر فرآوریشده با هیدروکسید سدیم بودند0/82
 باالترین میانگین هزینه خوراک به. افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک را تحت تأثیر قرار ندادند، خوراک مصرفی،جوجههای گوشتی
 روزگی) مربوط به تیمار شاهد بود11-42(  روزگی) و کل دوره آزمایشی25-42( ازای هر کیلوگرم افزایش وزن بدن در دورههای پایانی

 تغذیه از سطوح مختلف پودر پر در جیره به نحو موثری مالوندیآلدئید پالسما بهعنوان یک شاخص اکسیداسیون لیپید را بهبود.)P>0/05(
 با توجه به نتایج میتوان اظهار داشت که جایگزین کردن بخشی از کنجاله سویا با پودر پر و خیساب خشکشده ذرت بدون هیچ اثر منفی.داد
 هزینه تغذیه و شاخصهای، با درنظر گرفتن نتایج عملکرد رشد.بر عملکرد میتواند موفقیتآمیز باشد و نیز باعث کاهش هزینههای تولید گردد
. پودرپر فرآوری شده با قلیا در جیره جوجههای گوشتی توصیه میشود0/82  درصد خیساب ذرت به همراه8/5 آنتیاکسیدانی استفاده از
 شاخصهای، خیساب ذرت خشکشده، جوجه گوشتی، پودر پر فرآوریشده با قلیا، اکسیداسیون چربی:واژههای کليدی
. عملکرد،آنتیاکسیدانی گوشت و پالسما
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ABSTRACT

The present study was conducted to investigate the effect of different levels of alkaline treated feather meal and dried corn
steep liquor on the performance of broiler chickens. A total of 720 one-day-old broiler chicks were randomly distributed into
six experimental groups in a simple randomized experimental design (each experimental group had six replicates; 20 birds
per each). Experimental groups contained: 1: Feed without dried corn steep liquor (DCSL) and alkaline treated feather meal
(ATFM), 2: 4% DCSL and 3.29% ATFM, 3: 5.5% DCSL and 2.47% ATFM, 4: 7% DCSL and 1.65% ATFM, 5: 8.5%
DCSL and 0.82% ATFM, 6: 10% DCSL. The results showed that experimental treatments could not affect feed intake,
weight gain and feed conversion ratio (P> 0.05). The average production cost per kilogram of live weight at 11-24 days did
not show a significant difference (P>0.05). The highest average production cost per kilogram of live weight in the grower
period (25-42 days) and the whole experimental period (11-42 days) was related to the control group (P<0.05). The use of
different levels of alkaline treated feather meal and dried corn steep liquor had a significant effect on the percentage of crude
fat and lipid oxidation of meat (P<0.05). According to the results, it can be concluded that partially substitution of soybean
meal with alkaline treated feather meal and dried corn steep liquor can be done without any negative effects on performance
and it reduces production costs.
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مقدمه
هزینه خوراک حدود  70درصد کل هزینهی تولید جوجه
گوشتي را تشکیل ميدهد و قسمت اعظم آن هزینه
تامین ذرت و کنجاله سویا ميباشد .پروتئین ،گران
قیمتترین ماده مغذی در جیره طیور است .هزینه باال و
محدودیتهای کمّيِ منابع پروتئیني جیره ،متخصصین
تغذیه طیور را برانگیخته است تا پتانسیل تغذیهایِ
فرآوردههای فرعي مختلف و منابع پروتئینيِ گیاهيِ
غیرمتداول را از نظر بیولوژیکي ارزیابي کنند.
فرآوردههای فرعي صنایع کشاورزی نه تنها امکان
کاهش هزینه خوراک ،بلکه بهبود کیفیت خوراک را هم
ممکن ميکنند .کشورهای با اقلیم متنوع نظیر ایران،
پتانسیل باالیي برای بهکارگیری فرآوردههای فرعي
صنایع کشاورزی بهعنوان منابع پروتئیني غیرمتداول
دارند؛ که بهدلیل در دسترسبودن در تمام سال ميتوانند
در جیره طیور مورد استفاده قرار بگیرند .به دلیل محدود
بودن اطالعات کاربردی در دسترس ،کسب اطالعات
بیشتر در مورد جایگزیني منابع خوراکي متداول ،با
دشواریهایي روبرو ميباشد .بنابراین ،آزمایشهایي که به
جایگزیني جزیي و یا کليِ منابع پروتئیني مرسوم ،با اقالم
خوراکي پروتئیني غیرمرسوم ميپردازند ،ميتوانند به
تولید موفقیتآمیز و اقتصادیتر جوجه گوشتي کمک
کنند .در این رابطه تحقیق پیرامون دو مورد از اقالم
خوراکيِ غیرمرسوم برای تأمین پروتئین جیره که
پتانسیل باالیي به لحاظ افزایش بازده اقتصادی تولید و
همینطور کاهش آلودگيهای محیطي دارند ،ميتواند
جالب توجه باشد؛  -1فرآورده جنبي کشتارگاههای طیور
یعني پر و  -2فرآورده جنبي صنایع آسیاب خیس ذرت،
یعني خیساب ذرت خشکشده (.1)DCSL
گوشت طیور در حال حاضر بنا به افزایش تقاضا
توسط جمعیت انساني به سرعت در حال رشد ،اهمیت
بسیار باالیي در بازار مصرف دارد .بنا به پیشبیني سازمان
کشاورزی و غذا ( ،)FAOتولید جهاني گوشت طیور از
سال  2017تا سال  2026با  13درصد افزایش تا 132
میلیون تن افزایش خواهد یافت ).(OECD-FAO, 2017
پر ،حدود پنج تا هفت درصد وزن یک مرغ بالغ را تشکیل
1. Dried Corn Steep Liqour

ميدهد ،بنابراین ،حدود نه میلیون تن پرِ مرغ ،ساالنه در
سرتاسر جهان تولید ميشود ( Forgács & Lundin,
 .)2016پر در صورت عدم مدیریت صحیح ميتواند به
یک آلوده کننده عمده محیط تبدیل شود .پر از %91
بتاکراتین ساخته شده است که به شدت توسط پیوندهای
دیسولفیدی ،هیدروژني و هیدروفوب به هم متصل
شدهاند ) .(Onuoha & Chukwura, 2011این ساختار
محکم کراتینها موجب عدم حاللیت و ثبات باالی پر
ميشود .پرِ زائد بهعنوان یک منبع خوب پروتئین و
آمینواسیدها شناخته شده است .به منظور تبدیل پر به
یک فرآورده ارزشمند ،فرآوری فیزیکي ،بیولوژیکي و
شیمیایيِ پر گزارش شده است .فرآوری فیزیکي شامل
دمای باال همراه یا بدون فشار باالی بخار ميباشد ،تا پر
برای تولید خوراک حیوانات هیدرولیز شود .با این وجود،
ارزش تغذیهایِ پرِ فرآوریشده بهصورت فیزیکي ،پایین
است ،زیرا تجزیه حرارتي بیش از اندازه ،موجب
دناتورهشدن آمینواسیدهای خاصي ميشود (لیزین،
متیونین و تریپتوفان) و همینطور موجب تشکیل
آمینواسیدهای غیرتغذیهای (لیزینوآالنین و النتیونین)
ميگردد (.)Karthikeyan et al., 2007
فرآوری بیولوژیکي ،شامل استفاده از
میکروارگانیسمهای کراتینولیتیک و آنزیمهای تولیدی
آنها (کراتیناز) برای هیدرولیز پر ميباشد .تولید آمینواسید
از ضایعات پروتئیني با این روش ،به علت شرایط عملیاتي
مالیم و عدم تولید پس ماند ،جالب بهنظر ميرسد .ولي
به دلیل اینکه فرآیندی زمانبر ميباشد ،کاربرد این روش
در صنعت محدودیت دارد .زیرا نرخ تجزیه آنزیمي پر،
آهسته است و حدود سه تا پنج روز برای واکنش
باکتریایي و دو تا چهار هفته برای واکنش قارچي زمان
ميبرد ( .)Sharma & Rajak, 2003از طرف دیگر ،در
فرآوری شیمیایي ،از مواد شیمیایي برای تجزیه پر
استفاده ميشود .برای مثال مرکاپتواستات ،یدو استیک
اسید ،سدیم سولفات ،سدیم تتراتیونات ،ميتوانند پر را
بهصورت کامل تجزیه کنند ولي شدیداً سمي
هستند ) .(Kumar et al., 2012عالوه بر آن پر ميتواند
با استفاده از اسید یا قلیا هیدرولیز شود که این عمل به
وسیله تغییر ساختار کراتین بهدلیل شکستن پیوندهای
دیسولفیدی و پپتیدی صورت ميگیرد .اگرچه فرآوری
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شیمیایي انحاللپذیری پر را بهبود ميبخشد ،ولي موجب
کاهش برخي آمینواسیدها (سیستئین ،متیونین و سرین)
ميشود .هریک از روش های فراوری مزایا و کاستي های
خاص خود را دارد .مزایای روش آبکافت قلیایي مورد
استفاده در این تحقیق شامل مزایایي مانند نیاز به دمای
نه چندان باال ( ،)100°Cعدم برجای گذاشتن بقایای
سمي ،زمان فراورش کوتاه ،سادگي فرایند ميباشد.
پودر خیساب ذرت یکي دیگر از فرآوردههای جانبي
صنایع آسیاب خیس ذرت است که از خشک کردن
خیساب ذرت به دست ميآید ،خیساب ذرت مادهای
چسبنده و آبکي است و رنگي روشن تا قهوهای تیره دارد
و رایحهای سیلو مانند و  pHاسیدی دارد .این ماده
ترکیبي از پروتئینهای محلول ،آمینواسیدهای آزاد،
اسیدهای آلي طبیعي (الکتیک اسید) و مواد ویتامیني و
معدني مختلف است .خیساب ذرت یک منبع غني از
فاکتورهای رشد ناشناخته است و موجب افزایش
خوشخوراکي جیره و بهبود باالنس جیره از نظر مواد
مغذی ميگردد ( .)Waldroup & Rutherford, 1971این
تحقیق با هدف تعیین ترکیب مناسب مکمل پودر پر
آبکافت قلیائي و خیساب ذرت در جیره و تاثیر آن بر
عملکرد ،هزینه خوراک و شاخصهای آنتياکسیداني
جوجههای گوشتي انجام شد.
مواد و روشها
تعداد  720قطعه جوجه گوشتي یکروزه (راس  )308با
نسبت مساوی دو جنس ،توزین و بهصورت تصادفي به
شش گروه آزمایشي در یک طرح کامالً تصادفي (هر
گروه حاوی شش تکرار؛ بیست پرنده به ازای هر تکرار)
تقسیم شدند .تمامي گروههای آزمایشي در دوره
آغازین ( 1تا  10روزگي) جیرههای کامالً یکسان
مطابق پیشنهادات راهنمای احتیاجات تغذیهای راس
 308سال  2014دریافت کردند .در دوره رشد ( 11تا
24روزگي) و پایاني ( 25تا 42روزگي) ،شش جیره با
مواد مغذی یکسان با بافت آردی فرموله شد ،طراحي
تیمارهای آزمایشي به این ترتیب بود که ابتدا با
بررسي منابع سطح ده درصد خیساب ذرت خشکشده
در فرمول در نظر گرفته شد .سپس نسبتهای
افزایشي پودر پر بهمنظور تأمین پروتئین یکسان،
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جایگزین بخشي از خیساب ذرت خشکشده شد تا
مجموع پروتئین تأمین شده توسط خیساب ذرت و
پودر پر در همه گروههای آزمایشي برابر با حدود 4
درصد ( 3/96درصد) شود .تیمارهای آزمایشي عبارت
بودند از  -1بدون خیساب ذرت خشکشده و پودر پر
فرآوریشده با قلیا -2 ،حاوی  4درصد خیساب ذرت
خشکشده و  3/29درصد پودر پر فرآوریشده با قلیا،
 -3حاوی  5/5درصد خیساب ذرت خشکشده و
 2/47درصد پودر پر فرآوریشده با قلیا -4 ،حاوی 7
درصد خیساب ذرت خشکشده و  1/65درصد پودر پر
فرآوریشده با قلیا -5 ،حاوی  8/5درصد خیساب ذرت
خشکشده و 0/82درصد پودر پر فرآوریشده با قلیا،
 :6حاوی  10درصد خیساب ذرت خشکشده و بدون
پودر پر فرآوریشده با قلیا ،ترکیب جیرههای آزمایشي
در جدول  1نشان داده شده است.
برخي ترکیبات شیمیایي خیساب ذرت در جدول 2
نشان داده شده است .خیساب خشک ذرت از شرکت زر
فروکتوز تهیه شد .قبل از استفاده از آن در جیرهها برخي
از ترکیبات شیمیایي آن در آزمایشگاه بر اساس روشهای
مندرج در  )1999( AOACاندازهگیری شد و برخي
ترکیبات موجود آن از منابع به شرح زیر استخراج شد و
حسب مورد باتوجه به تفاوت محتوای پروتئیني
اندازهگیری شده با محتوای پروتئیني مندرج در منبع
تصحیح الزم انجام شد .انرژی قابل متابولیسم ( Conelius
 ،)et al., 1977لیزین ،متیونین ،متیونین +سیستین،
ترئونین ( .)Chovatiya et al., 2010پر خام تا کاهش
رطوبت به کمتر از ده درصد هوادهي شد ،سپس پر در
محلول نیم موالر سود سوزآور ،در دمای اتاق ،برای مدت
دو ساعت خیسانده شد و در دمای  127 °Cبرای مدت
نود دقیقه اتوکالو شد ،محصول بدست آمده در آون ،در
دمای  60°Cتا رسیدن به وزن ثابت خشک شد
( .)Naveed, 2019فرآورده بهدستآمده در سایه و با
جریان هوا ،خشک و سپس آسیاب شد .نمونهای از پودر
پر تهیه شده برای تجزیه مواد مغذی و اسیدهای آمینه به
موسسه (Johann Heinrich von Thunen Institute-
.Federal Institute for Rural Areas Forestry and
 )Fisheries, Bundesallee, Germanyدر کشور آلمان
ارسال شد.
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 ترکیب جیرههای آزمایشي و اقالم خوراکي.1 جدول
Table 1. The ingredients and nutrients composition of experimental diets
Treat
Ingredients %
Corn
Soybean meal (43.8% CP)
Feather meal (72.07% CP)
DCSL (39.60% CP)
Soybean Oil
CaCO3
DCP
*
Vitamin premix
**
Mineral Premix
DL-Methionine
L-Lysine
L-Threonine
Common salt
NaHCO3
CaCl2
Analysis
AME(kcal/kg)
CP, %
Lys, %
Met, %
Met+Cys, %
Thr, %
Calcium, %
Phosphorus, %
Sodium, %
Chlorine, %
DCAB (meq/kg)
Cost (Toman)

Stater
Starter

1

2

3

Grower
4

5

6

1

2

3

Finisher
4

5

6

48.49
43.79
0
0
3.2
1.31
1.99
0.25
0.25
0.20
0.13
0.06
0.51
0
0

51.75
39.88
0
0
4.16
1.04
1.76
0.25
0.25
0.31
0.06
0.03
0.51
0.10
0

56.20
29.58
3.29
4
2.90
0.96
1.70
0.25
0.25
0.26
0.26
0
0.075
0
0.18

55.09
29.79
2.47
5.5
3.06
1.01
1.74
0.25
0.25
0.25
0.35
0
0.17
0
0.003

53.97
30.00
1.65
7
3.22
1.06
1.76
0.25
0.25
0.23
0.24
0
0.27
0
0

52.72
30.25
0.82
8.5
3.42
1.04
1.79
0.25
0.25
0.22
0.34
0
0.30
0
0

51.51
30.45
0
10
3.62
1.02
1.82
0.25
0.25
0.21
0.34
0
0.32
0
0

56.77
34.50
0
0
4.84
0.97
1.57
0.25
0.25
0.28
0.08
0.01
0.37
0.10
0

61.19
24.18
3.29
4
3.59
0.95
1.51
0.25
0.25
0.23
0.37
0
0.07
0
0.11

60.13
24.39
2.47
5.5
3.74
0.99
1.54
0.25
0.25
0.22
0.36
0
0.14
0
0.01

58.59
24.61
1.65
7
3.91
0.99
1.57
0.25
0.25
0.20
0.36
0
0.15
0.09
0

57.77
24.83
0.82
8.5
4.11
0.97
1.59
0.25
0.25
0.19
0.36
0
0.16
0.20
0

56.53
25.06
0
10
4.31
0.95
1.62
0.25
0.25
0.18
0.35
0
0.18
0.31
0

3000
23
1.44
0.56
0.73
0.97
0.96
0.48
0.23
0.42
230
3783

3100
21.5
1.29
0.64
0.99
0.88
0.87
0.44
0.23
0.35
220
3674

3100
21.5
1.29
0.67
0.99
1.27
0.87
0.44
0.33
0.34
220
3396

3100
21.5
1.29
0.64
0.99
1.05
0.87
0.44
0.50
0.28
220
3396

3100
21.5
1.29
0.65
0.99
1.13
0.87
0.44
0.45
0.30
220
3357

3100
21.5
1.29
0.66
0.99
1.20
0.87
0.44
0.39
0.32
220
3414

3100
21.5
1.29
0.67
0.99
1.27
0.87
0.44
0.33
0.34
220
3436

3200
19.50
1.16
0.59
0.91
0.78
0.79
0.40
0.20
0.27
210
3475

3200
19.50
1.16
0.62
0.91
0.90
0.79
0.40
0.23
0.23
210
3200

3200
19.50
1.16
0.61
0.91
0.97
0.79
0.40
0.22
0.23
210
3197

3200
19.50
1.16
0.59
0.91
1.04
0.79
0.40
0.21
0.23
210
3217

3200
19.50
1.16
0.58
0.91
1.12
0.79
0.40
0.20
0.24
210
3242

3200
19.50
1.16
0.56
0.92
1.19
0.79
0.40
0.20
0.26
210
3264

E  میليگرم ویتامین14400 ،) (کولهکلسیفرولD3  واحد بینالمللي ویتامین800000 ،) (رتینولA  واحد بینالمللي ویتامین3600000 * هر کیلو مکمل ویتامینه حاوی

 میليگرم اسید3920 ، میليگرم نیاسین11880 ،B2  میليگرم2640 ،B1  میليگرم710 ،)(منادیون

K3

 میليگرم ویتامین800 ،)آلفا توکوفرول استات-ال-(دی

1000  میليگرم کولین کلراید و320000 ،B12  میليگرم6/8 ، میليگرم اسید فولیک400 ، میليگرم بیوتین72 ،)(پیرودوکسین

B6

 میليگرم1176 ،پانتوتنیک

،) میليگرم آهن (سولفات آهن20000 ،) میليگرم ید (یدات کلسیم397 ،) میليگرم مس (سولفات مس4000  هر کیلو مکمل معدني حاوی.میليگرم پایدارکننده
. میليگرم کولین کلراید100000 ،) میليگرم روی (سولفات روی33880 ،) میليگرم سلنیوم (سلنیت سدیم80 ،) میليگرم منگنز (منگنز سولفات39680
* per kg of Vitamin premix: Vitamin A (retinol), 3600000 IU; Vitamin D3 (cholecalciferol), 800000 IU; Vitamin E (dl-α- tocopheryl acetate), 14400
mg; Vitamin K3 (menadione), 800 mg; Vitamin B1 , 710 mg; Vitamin B2 , 2640 mg; Vitamin B6 (pyridoxine), 1176 mg; Vitamin B12
(cyanocobalamin), 6 mg; Vitamin B3 (niacin), 11880 mg; Vitamin B5 (pantothenic acid), 3920 mg; Biotin, 72 mg; Vitamin B9 (folic acid), 400 mg;
Choline chloride: 100000 mg
** per kg of Mineral premix: Mn (manganese sulfate), 39680 mg; Se (sodium selenite) 80 mg; Iodine (calcium iodate) 397 mg; Cu (copper sulfate)
4000 mg; Fe (iron sulfate) 20000 mg; Zn, 33880 mg (zinc sulfate); Choline chloride: 100000 mg.

 ترکیبات شیمیایي خیساب ذرت.2 جدول
Table 2. Chemical Composition of Dried Corn Steep Liqour
AMEn, (kcal/kg)1
Crude protein, %
Lysine, %2
Met, %2
Potassium, %
DCAB, (meq/kg)

2750
39.60
0.60
0.60
2.95
330.6

Threonine, %2
Calcium, %
Phosphorus, %
Sodium, %
Chlorine, %
Crude fiber, %

5.34
0.17
0.10
0.22
0.50
0.24

 تعادل کاتیون و آنیون جیره:DCAB
1. The AME value adopted from Cornelius et al. (1977), other values adopted from Chovatiya et al., 2010 and Waldroup & Rutherford, (1971)
DCAB: Dietary cation anion balance

 ترکیبات شیمیایي پودر پر فرآوریشده با قلیا.3 جدول
Table 3. Chemical Composition of Alkaline Treated Feather Meal
AMEn, (kcal/kg)1
Crude protein, %
Lysine, %
Met, %
Potassium, %
DCAB, (meq/kg)

2686
72.07
1.03
0.43
0.25
2195.34

DCAB: Dietary cation anion balance

Threonine, %
Calcium, %
Phosphorus, %
Sodium, %
Chlorine, %
Ether extract, %

1.98
0.20
0.70
5.13
0.40
2.5

 تعادل کاتیون و آنیون جیره:DCAB
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میزان انرژی پودر پر از رابطه ( )1ارایه شده در NRC

( )1994استخراج گردید.
= )AMEn (kcal/kg
()1
 × 33/2پروتئین خام  × 57/53 +چربي
آنالیز برخي ترکیبات نیز در آزمایشگاه گروه
پرورش و مدیریت طیور دانشگاه تربیت مدرس بر
اساس روشهای مندرج در  )1999( AOACانجام شد.
برخي ترکیبات شیمیایي پودر پر فرآوریشده با قلیا
در جدول  3نشان داده شده است .در ابتدای دورة
آزمایش ( 10روزگي) ،جوجههای اختصاص یافته به
هر واحد آزمایشي توزین شدند و میانگین وزن آنها
محاسبه شد ( 306/5±7/88گرم) .وزن بدن ،مصرف
خوراک در پایان دورههای رشد ( 11تا  24روزگي) و
پایاني ( 25تا  42روزگي) اندازهگیری شد و افزایش
وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در هر یک از این
دورهها با در نظر گرفتن روز جوجه محاسبه گردید.
بهعنوان شاخص ارزیابي اقتصادی از هزینه خوراک
به ازای هر کیلوگرم وزن زنده طبق رابطه ( )2استفاده
شد ( .)Martins et al., 2016به دلیل نبود امکان
برآورد دقیق همه هزینهها و با توجه به سهم عمده
تغذیه در هزینههای پرورش ،سایر هزینهها برای
تمامي تیمارها برابر فرض شد .قیمت اقالم خوراک بر
اساس اطالعات روز بازار در هنگام اجرای آزمایش
(اسفند  )1397در نظر گرفته شد.
( = )2هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن
هزینه هرکیلو خوراک آزمایشي × ضریب تبدیل غذایي

در پایان آزمایش از هر واحد آزمایشي دو قطعه
(خروس) بهصورت تصادفي انتخاب شدند و بعد از
توزین ،خونگیری (از سیاهرگ زیر بال) ،از طریق قطع
سر کشتار و کل گوشت ران (بدون پوست و استخوان)
در چرخ گوشت خرد و سپس همگن شد .سنجش
میزان چربي خام نمونه گوشت به روش سوکسله
مندرج در  )1999( AOACانجام شد .برای اندازهگیری
مقدار اکسیداسیون ،از روش سریع ،حساس و
اختصاصي تیوباربیتوریک اسید ( )TBAبرای تعیین
پراکسیداسیون چربي در نمونههای گوشت ران استفاده
شد .چهار میليلیتر محلول اسید تریکلرواستیک
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( )TCAو  2/5میليلیتر محلول بوتیلیتد هیدروکسي
تولوئن ( )BHTبهعنوان آنتياکسیدان روی نمونهها
ریخته شد .سپس نمونهها نود ثانیه با دور باال در
مخلوطکن همگن و سپس بعد سه دقیقه در 3000
دور سانتریفیوژ شدند .سپس الیه هگزان فوقاني دور
ریخته شد و فاز آبي با کاغذ واتمن صاف شد .فاز آبي
با محلول  TCAپنج درصد به حجم پنج میليلیتر رسانده
شد .سپس سه میليلیتر محلول  TBAهشت دهم درصد
به نمونهها افزوده شد و  30دقیقه در بن ماری با دمای
 70درجه سلسیوس قرار گرفتند .سپس نمونهها بهسرعت
در آب خنک شدند .غلظت  MDAدر نمونهها توسط
دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  521نانومتر قرائت
شد (.)Botsoglou et al., 2003
مالون دیآلدئید ترکیبي آلي و بسیار فعال است
که در واکنشهای پراکسیداسیون تولید ميشود .برای
بررسي میزان مالون دیآلدئید بهعنوان شاخصي از
میزان اکسیداسیون لیپید در پالسمای خون از
آزمایش  TBARSاستفاده شد (.)Faix et al., 2009
مقدار  7/5گرم اسید تریکلرواستیک  187 +میليگرم
 6/25 + TBAمیليلیتر اسیدکلریدریک مخلوط شد و
داخل بنماری آب جوش قرار گرفت تا بهخوبي حل
شود .سپس برای انجام دادن آزمایش ،سه میليلیتر
معرف آماده با  300میکرولیتر از پالسما در داخل لوله
آزمایش دردار ریخته شد ،پس از آن به مدت 20
دقیقه لولههای آزمایش در بن ماری با دمای  90درجه
سلسیوس قرار گرفت .سپس لولهها از آبگرم ،خارج و
بهسرعت در آب سرد قرار داده تا خنک شوند .سپس،
دو میليلیتر  -Nایزوبوتانول اضافه کرده و بهمدت 20
ثانیه در مخلوط کن همگن شدند .در مرحله بعد ،به
مدت  10دقیقه با سرعت  2500دور در دقیقه
سانتریفوژ نموده و بالفاصله در طول موج  532نانومتر
خوانده شدند .بهمنظور ارزیابي قدرت آنتياکسیداني
سرم ،میزان خنثيسازی رادیکالهای آزاد توسط
دیفنیل پیکریل هیدرازیل ( )DPPHبررسي شد .در
این تست اندازهگیری میزان بيرنگ شدن محلول
بنفش دیفنیل پیکریل هیدرازیل در متانول از طریق
توانایي دادن اتم هیدروژن یا الکترون در ترکیبات
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اتابک و همکاران :اثر مکمل سازی پودر پر آبکافت قلیایي و خیساب ذرت خشک بر عملکرد ...
DPPH

مختلف انجام ميگیرد .معرف مورد استفاده
است که یک رادیکال پایدار و محلول در الکل ميباشد.
بر اثر کاهش رادیکال  DPPHتوسط آنتياکسیدان،
میزان رنگ بنفش محلول ،کاهش یافته و به رنگ زرد
تبدیل ميشود که در طول موج  517نانومتر قابل
اندازهگیری ميباشد 3/9 .میليلیتر محلول DPPH
( 60میکرومول) را در لوله آزمایش ریخته سپس 0/1
میليلیتر از پالسما خون جوجههای گوشتي را به آن
افزوده و پس از همگن شدن بهمدت  45دقیقه در یک
مکان تاریک انکوبه شد .جذب مخلوط توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  517نانومتر در مقابل
بالنک قرائت شد (.)Brand-Williams et al., 1995
برای سنجش میزان ویتامین  Aو بتاکاروتن یک
میليلیتر اتانول  96درجه به یک میليلیتر نمونه سرم
اضافه شد و سپس با افزودن سه میليلیتر هگزان به
مدت ده دقیقه در مخلوطکن همگن شده و ده دقیقه
در  2000rpmسانتریفیوژ نموده ،در نهایت جذب
هگزان در برابر بالنک در  325 nmقرائت شد
(.)Suzuki, 1990
برای تعیین ظرفیت آنتياکسیداني احیاء آهن
پالسمای جوجههای گوشتي از روش توان احیاء آهن
پالسما (- Ferric reducing ability of plasma
 )FRAPاستفاده شد .در این روش ویژگي
الکتروندهندگي آنتياکسیدانها در  pHپایین موجب
احیاء کاتیون فریک ( )Fe 3+به فروس ( )Fe 2+ميشود.
بنابراین ،سبب تغییر رنگ فریک-تریپیریدیل-تریازین
بيرنگ به کمپلکس آبيرنگ فریک-تریپیریدیل-
تریازین ميشود .به همین منظور ابتدا محلول کار
 FRAPبه این ترتیب تهیه گردید :میزان ده میليلیتر
بافر استات با یک میليلیتر از ماده TPTZ
( )Tripyridyl-S-triazineدر محلول اسید کلریدریک
مخلوط شد ،سپس یک میليلیتر محلول کلریدفریک
به محلول فوق اضافه گردید .جذب نور محلول کار با
طول موج  593نانومتر سنجیده شد و دستگاه
اسپکتروفتومتر صفر گردید .سپس برای آغاز واکنش
میزان  50میکرولیتر از پالسمای خون جوجههای
گوشتي به محلول فوق اضافه گردید .تغییرات جذب
نوری در طول موج  593نانومتر و دمای  37درجه

سلسیوس قرائت شد ( .)Benzie & Strain, 1996در سن
 42روزگي از ورید بال پرندهها در حدود دو میليلیتر
خون با سرنگ حاوی ضد انعقاد گرفته شد .فعالیت آنزیم
گلوتاتیون پراکسیداز از خون رقیق شده بهوسیله کیت
بایورکس فارس و دستگاه اسپکتروفتومتر سنجش شد.
تجزیه آماری دادههای بدست آمده در طرح کامالً
تصادفي با استفاده از رویه  GLMنرمافزار  ،SASانجام
شدند و میانگین تیمارهای آزمایشي با استفاده از
آزمون دانکن مقایسه شد ،سطح معنيداری ()P<0/05
در نظر گرفته شد .مدل آماری مورد استفاده بهصورت
رابطه ( )3بود .که در آن مقدار مشاهده ،میانگین
اثر باقیمانده
کل مشاهدات ،اثر تیمار  iام ،و
ميباشد.
+ +
( )3
نتايج و بحث
آنالیز برخي ترکیبات شیمیایي خیساب ذرت خشکشده
( )DSCLدر جدول  2آورده شده است ،پروتئین آن از
کنجاله سویا ( 43/8درصد) مقداری پایینتر است و انرژی
قابل متابولیسم آن در مقایسه با کنجاله سویا (2420
کیلوکالری درکیلوگرم) به مقدار قابل توجهي بیشتر است.
میزان لیزین آن از کنجاله سویا ( 2/81درصد) کمتر و
میزان متیونین  +سیستین آن از کنجاله سویا (1/27
درصد) بیشتر است و با توجه به سطوح انرژی ،پروتئین
خام و قیمت مناسب این ماده غذایي ميتوان از آن
بهعنوان منبع پروتئیني بهرهبرداری کرد .اما با توجه به
اینکه این ماده از نظر اسید آمینه لیزین فقیر است ،باید
هنگام استفاده از آن در جیره ،به استفاده از مکمل لیزین
توجه ویژه شود .همچنین آنالیز برخي ترکیبات شیمیایي
پودر پر فرآوریشده با قلیا در جدول  3آورده شده است،
این ماده نیز متیونین +سیستین بیشتری نسبت به
کنجاله سویا داشته و میزان لیزین آن از کنجاله سویا
پایینتر است.
اثر مکملسازی پودر پر آبکافت قلیایي و خیساب
ذرت خشک در جیره جوجههای گوشتي بر مقدار
مصرف خوراک در جدول  4گزارش شده است .مصرف
خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد و جیرههای
مکمل شده با پودر پر آبکافت قلیایي و خیساب ذرت
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خشک در طي دورههای رشد ( 11تا  24روزگي) و
پایاني ( 25تا  42روزگي) و کل دوره آزمایشي ( 11تا
 42روزگي) تحت تاثیر قرار نگرفت.
مشابه با نتایج حاضر ،گزارش شده است استفاده از
سطوح مختلف خیساب ذرت خشکشده تأثیر
معنيداری بر مصرف خوراک نداشت؛ ولي بهصورت
خطي غیرمعنيداری سبب افزایش مصرف خوراک
گردید ( .)Waldroup et al., 1970عدم تأثیر خیساب
ذرت بر مصرف خوراک جوجههای گوشتي توسط
محققین گزارش شده است (.)Shen et al., 1970
استفاده از  10و  15درصد خیساب ذرت در جیره
جوجههای گوشتي افزایش و سطح پنج درصد کاهش
مصرف خوراک را نسبت به گروه شاهد در پي داشت
( .)Ullah et al., 2018مشابه با نتایج حاضر ،نتایج
تحقیقات ( Ochetim )1993نشان داد سه درصد پودر
پر فرآوریشده در جایگزیني با  6درصد کنجاله سویا
جیره ،ميتواند بدون هیچ اثر منفي بر مصرف خوراک
در جیره جوجههای گوشتي استفاده شود ولي در
همین تحقیق سطح چهار و چهاردهم پودر پر سبب
کاهش مصرف خوراک گردید .در آزمایش دیگری ،بین
سطوح  2/5و  5درصد پودر پر ،مصرف خوراک تفاوت
معنيداری نداشت ،هرچند که با سطح پنج درصد
مصرف خوراک تمایل به کاهش رشد داشت ( Moran
 .)et al., 1966در تحقیقي که توسط Naveed et al.
) (2019به جهت ارزیابي پودر پر تجزیه شده زیستي و
فرآوریشده با سود سوزآور انجام گرفت ،مصرف
خوراک گروه دریافت کننده پودر پر تجزیه شده
زیستي باالتر از گروه کنترل بود.
پودر پر ،پروتئین خام باالیي دارد ولي ارزش
غذایي آن به دلیل عدم توازن اسیدهای آمینه ،پایین
ميباشد ( .)Moran et al., 1966اما فرآوری پر با سود
سوزآور و همچنین استفاده همزمان آن با خیساب
ذرت خشک شده در جیره جوجه گوشتي ،با توجه به
عدم تاثیر منفي روی مقدار مصرف خوراک موجب
بهبود ارزش تغذیهای جیره ميشود و به علت ایجاد
تنوع در مواد اولیه در دسترس ،موجب سهولت
فرموالسیون جیره متعادل از لحاظ مواد مغذی ميشود.
اثر مکمل سازی پودر پر آبکافت قلیایي و خیساب
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ذرت خشک در جیره جوجههای گوشتي بر میانگین
افزایش وزن بدن در جدول  4نشان داده شده است.
افزایش وزن بدن پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد و
جیرههای مکمل شده با پودر پر آبکافت قلیایي و
خیساب ذرت خشک در هیچکدام از دورههای رشد،
پایاني و کل تحت تاثیر قرار نگرفت .این نتیجه با نتایج
 )1962( Creger et al.که با استفاده از پنج درصد
خیساب ذرت خشکشده میزان رشد را  7/35درصد
بیشتر از گروه شاهد گزارش کردند همراستا نبود.
گزارش شده که جوجههای تغذیه شده با جیرههای
حاوی ده درصد خیساب ذرت دارای بیشترین وزن
بدن در 42روزگي بودند ( .)Ullah et al., 2018نتایج
حاصله از آزمایش  )1970( Shenنشان داد ،جوجههای
گوشتي تغذیهشده با جیره حاوی پنج درصد خیساب
ذرت خشکشده ،رشد بهتری نسبت به جوجههای
تغذیه شده با همان جیره و بدون خیساب ذرت
داشتند .در آزمایشهای متعددی جوجههای تغذیه
شده با جیره حاوی سطوح سه ،پنج ،هفت و نیم درصد
خیساب ذرت خشکشده رشد بهتری نسبت به
جوجههای تغذیه شده با همان جیره و بدون خیساب
ذرت خشکشده داشتند ( ;Camp et al., 1957
.)Waldroup et al., 1970
محققین کاهش عملکرد جوجههای تغذیه شده با
جیره حاوی پودر پر تجزیه نشده را مشاهده کردند ،که
تفاوت با نتایج حاضر ميتواند بهدلیل اثربخش بودن
فرآوری با قلیا در این تحقیق باشد ( Williams et al.,
 .)1990گزارش شده است پس از هیدرولیز پودر پر با
سود سوزآور ،ميتوان از آن تا هشت درصد جیره
جوجههای گوشتي بدون هیچگونه تأثیر منفي بر
افزایش وزن استفاده کرد (.)Tsang et al., 1963
نتایجي مشابه با پژوهش حاضر با افزودن هفت درصد
پر تجزیه شده به روش زیستي در جیره جوجههای
گوشتي در جایگزیني با کنجاله سویا گزارش شده
است ( .)Odetallah et al., 2003تفاوت در نتایج
گزارش شده ممکن است به سن ،جنس ،نژاد ،بهداشت
عمومي ،مزرعه ،استرسهای محیطي ،مدت و زمان
آزمایش ،نوع ،غلظت ،دوز و روشهای فرآوری پودر پر
و خیساب ذرت مربوط شود .یکي از نگرانيهای اصلي
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در ارتباط با استفاده از پودر پر ،مشکالت هضم ناشي
از پروتئین کراتین موجود در پر ميباشد ،ولي با
فرآوری آن ميتوان تا حدی این مشکل را کاهش داده
و سبب استفاده از آن در جیره غذایي طیور شد
(.)Naveed et al., 2019
کنجاله سویا که ماده خوراکي متداول در تهیه
جیرههای طیور ميباشد ،از نظر اسیدهای آمینه تعادل
بهتری نسبت به پودر پر تجزیه شده دارد ( Odetallah et
 ،)al., 2003اما محدودیتهایي نظیر قیمت باالی این
کنجاله و کمبود آن درکشور بهدلیل وارداتي بودن این
محصول ،نیاز به استفاده از مواد ارزانتر را در جیره ایجاد
کرده است .اثر مکملسازی پودر پر آبکافت قلیایي و
خیساب ذرت خشک در جیره جوجههای گوشتي بر
ضریب تبدیل خوراک در جدول  4نشان داده شده است.
ضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد
و جیرههای مکمل شده با پودر پر آبکافت قلیایي و
خیساب ذرت خشک تحت تاثیر قرار نگرفت .طبق
آزمایشهای ( Shen )1970جوجههای گوشتي تغذیه
شده با جیرههای حاوی پنج و هشت درصد DCSL
ضریب تبدیل خوراک بهتری از جوجههای تغذیه شده با
همان جیره و بدون خیساب ذرت داشتند .اما مشابه با
نتایج این تحقیق ،جوجههای گوشتي تغذیه شده با
جیرههای حاوی سطوح سه ،پنج و ده درصد خیساب
ذرت خشک ضریب تبدیل خوراک مشابهای با جوجههای
تغذیه شده با گروه شاهد داشتند (.)Camp et al., 1957
در پژوهشي با استفاده از سطوح صفر ،پنج ،ده و پانزده
درصد خیساب ذرت در جیره جوجههای گوشتي،
محققین مشاهده کردند که باالترین ضریب تبدیل
خوراک متعلق به گروه دریافت کننده ده درصد بود و
کمترین آن به گروه دریافت کننده پنج درصد مربوط شد
( .)Ullah et al., 2018همچنین (2019) Naveed et al.
اظهار داشتند که ضریب تبدیل خوراک نیز در پرندگان
تغذیه شده با پودر پر فرآوریشده با سود سوزآور با تیمار
شاهد تفاوت چشمگیری نداشت و بیان کردند که
استفاده از پودر فرآوریشده با سود سوزآور بدون تأثیر
منفي بر عملکرد ميتواند در جیره جوجه گوشتي
استفاده گردد .اثر مکملسازی پودر پر آبکافت قلیایي و
خیساب ذرت خشک در جیره جوجههای گوشتي بر

میانگین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن
بدن در دورههای مختلف تولید در جدول 4بیان شده
است .میانگین هزینه در دوره رشد ( 11تا  24روزگي)
پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد و جیرههای مکمل
شده با پودر پر آبکافت قلیایي و خیساب ذرت خشک
تحت تاثیر قرار نگرفت .پرندگان تغذیه شده با جیره
شاهد باالترین میانگین هزینه خوراک در دورههای پایاني
( 25تا  42روزگي) و کل دوره آزمایشي ( 11تا
24روزگي) را نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره های
حاوی پودر پر آبکافت قلیایي و خیساب ذرت خشک
داشتند ( )P<0/05که این نشاندهنده سودمندی
جایگزین کردن پودر پر فرآوریشده با قلیا و خیساب
ذرت خشکشده ،با بخشي از کنجاله سویا در جیره
جوجههای گوشتي ميباشد .کنجاله سویا که منبع اصلي
و با ارزش تأمین پروتئین جیره طیور ميباشد منبعي
گرانقیمت و وارداتي ميباشد .که این امر سبب خروج ارز
از کشور ميشود ،لذا لزوم جایگزیني این ماده با منابع
باارزش ،ارزان قیمتتر و در دسترستر ضروری ميباشد.
استفاده از پسماندهای کشاورزی و صنعتي یکي از
راهکارهای بهدست آوردن جیره اقتصادی ميباشد.
خیساب ذرت ،فرآورده جنبي با ارزشي در صنایع تصفیه
ذرت ميباشد که دارای سطوح باالی انرژی و پروتئین
خام ميباشد ،از آنجایي که این فرآورده محصولي فرعي
یا جانبي تلقي ميشود معموالً ارزان قیمت دسترس قرار
ميگیرد .لذا از این ماده ميتوان بهعنوان منبع پروتئیني
بهرهبرداری کرد .همچنین پَر طیور بهعنوان یک فراورده
جانبي کشتارگاهي پس از فرآوری طیور به مقدار زیادی
تولید شده که آلودگيهای زیادی دارد و مشکالت
بسیاری در مورد دفع پـَر و جلوگیری از آلودگي محیطي
وجود دارد .تولید ساالنه پر مرغ در کشور  150الي 200
هزار تن برآورد ميشود .قیمت پروتئین پودر پَر آبکافت
قلیایي شده نسبت به پروتئین کنجاله سویا بهعنوان منبع
پروتئیني در جیره دام و طیور بسیار پایینتر ميباشد .لذا
ميتوان پس از یک فرآوری مناسب ،بهعنوان یک منبع
بالقوه و ارزان قیمت در تغذیه حیوانات مزرعهای استفاده
شود .در این تحقیق گنجاندن این دو منبع پروتئیني
ارزان قیمت ولي با ارزش بجای قسمتي از کنجاله سویا
سبب کاهش هزینههای خوراک گردید.
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 تاثیر مکملسازی پودر پر آبکافت قلیایي و خیساب ذرت خشک در جیره جوجههای گوشتي بر عملکرد رشدی و.4 جدول
هزینه خوراک بهازای هر کیلوگرم وزن زنده
Table 4. Effect of experimental treatments on feed intake, body weight gain, feed conversion ratio and feed cost per
kg of live weight
11-24
Treat
1
2
3
4
5
6
SEM
p-Value

1182.6
1211.6
1261.5
1226.9
1204.6
1212.0
21.9
0.237

25-42
Feed intake (g)
2572.8
2552.5
2625.5
2562.5
2533.2
2600.2
41.4
0.660

11-42
3755.4
3764.1
3887.2
3789.4
3737.8
3812.2
57.6
0.509

Age(day)
11-24
25-42
11-42
11-24
25-42
11-42
Body weight gain (g)
Feed conversion ratio
822.0
1219.9
2041.9
1.44
2.12
1.84
800.0
1236.6
2036.6
1.52
2.07
1.97
843.8
1226.4
2070.2
1.50
2.14
1.88
823.4
1241.1
2064.6
1.49
2.07
1.84
780.3
1270.6
2050.9
1.55
2.00
1.82
843.1
1301.4
2144.5
1.44
2.00
1.78
17.0
34.1
40.0
0.03
0.05
0.04
0.090
0.545
0.446
0.084
0.154
0.053

11-24
25-42
11-42
Feed cost per kg of live weight (Toman)
5290
7379a
6522a
5148
6612b
6035b
5088
6852b
6128b
5009
6666b
5997b
5285
6473b
6010b
4940
6531b
5903b
100
153
89
0.100
0.003
0.001

.)P<0/05(  میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنيداری دارند:abc
 جیره بدون خیساب ذرت و پودر پر آبکافت قلیایي:1
 پودر پر آبکافت قلیایي%3/29  خیساب ذرت و%4  جیره با:2
 پودر پر آبکافت قلیایي%2/47  خیساب ذرت و%5/5  جیره با:3
 پودر پر آبکافت قلیایي%1/65  خیساب ذرت و%7  جیره با:4
 پودر پر آبکافت قلیایي%0/82  خیساب ذرت و%8/5  جیره با:5
 خیساب ذرت و بدون پودر پر آبکافت قلیایي%10  جیره با:6
))kg(  افزایش وزن بدن/ )) × هزینه خوراک (تومانkg(  (خوراک مصرفي:شاخص اقتصادی
abc: Means within a column with different letters differ significantly (P ≤0.05).
1: Feed without dried corn steep liquor and alkaline treated feather meal
2: Feed with 4% dried corn steep liquor and 3.29% alkaline treated feather meal
3: Feed with 5.5% dried corn steep liquor and 2.47% alkaline treated feather meal
4: Feed with 7% dried corn steep liquor and 1.65% alkaline treated feather meal
5: Feed with 8.5% dried corn steep liquor and 0.82% alkaline treated feather meal
6: Feed with 10% dried corn steep liquor
Economic Factor: (Feed intake (kg) × Feed price (Toman)) / Body weight gain (kg)

 اثر مکملسازی پودر پر آبکافت قلیایي و خیساب ذرت خشک در جیره جوجههای گوشتي بر میزان چربي خام نمونه.5 جدول
گوشت و شاخصهای آنتياکسیداني در گوشت و پالسما
Table 5. Effect of experimetal treatments on meat crud fat and anti-oxidation indeces
Treat
1
2
3
4
5
6
SEM
p-Value

EE
%
13.04a
12.35a
12.14a
9.99b
10.42b
9.51b
0.34
0.001

Meat MDA
μmol/ml
0.640a
0.704a
0.656a
0.564ab
0.409b
0.699a
0.061
0.044

Plasma MDA
μmol/ml
0.151a
0.125bc
0.128bc
0.136b
0.122c
0.151a
0.004
0.0004

abc: Means within a column with different letters differ significantly (P ≤
0.05).
1: Feed without dried corn steep liquor and alkaline treated feather meal
2: 4% dried corn steep liquor and 3.29% alkaline treated feather meal
3: 5.5% dried corn steep liquor and 2.47% alkaline treated feather meal
4: 7% dried corn steep liquor and 1.65% alkaline treated feather meal
5: 8.5% dried corn steep liquor and 0.82% alkaline treated feather meal
6: 10% dried corn steep liquor
EE: Ether Extract
MDAmeat: Meat Malondialdehyde
MDAplas: Plasma Malondialdehyde
DPPH: Diphenylpicrylhydrazyl
Vit A: Vitamin A
GPX: Glutathioneperoxidase
FRAP: Ferric Reducing Ability of Plasma

DPPH
% Reduction
53.344b
89.018a
57.034b
62.887b
84.103a
17.527c
3.335
<0.0001

Vit A
µg/dl
8.709c
10.008bc
8.826c
9.894bc
13.019a
11.443ab
1.29
0.012

GPX
U/l
198.512b
179.807c
187.167bc
252.360a
250.257a
179.807a
5.737
<0.0001

FRAP
μmol/l
273.910ab
184.580c
247.160b
247.690b
204.480c
294.330a
12.912
<0.0001

 میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنيداری دارند:abc
.)P<0/05(
 جیره بدون خیساب ذرت و پودر پر آبکافت قلیایي:1
 پودر پر آبکافت قلیایي%3/29  خیساب ذرت و%4  جیره با:2
 پودر پر آبکافت قلیایي%2/47  خیساب ذرت و%5/5  جیره با:3
 پودر پر آبکافت قلیایي%1/65  خیساب ذرت و%7  جیره با:4
 پودر پر آبکافت قلیایي%0/82  خیساب ذرت و%8/5  جیره با:5
 خیساب ذرت و بدون پودر پر آبکافت قلیایي%10  جیره با:6
 عصاره اتری:EE
 مالون دیآلدهید در گوشتMDA
 مالون دیآلدهید در پالسماMDA
 دیفنیل پیکریل هیدرازایل:DPPH
 ویتامین آ:Vit A
 گلوتاتیون پراکسیداز:GPX
 توان احیاء آهن پالسما:FRAP
:

meat

:

plas
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اثر مکمل سازی پودر پر آبکافت قلیایي و خیساب
ذرت خشک در جیره جوجههای گوشتي بر درصد چربي
خام و اکسیداسیون گوشت ران جوجههای گوشتي در
جدول  5ارائه شده است .پرندگان تغذیه شده با
جیرههای یک (بدون خیساب ذرت و پودر پر) ،دو (4
درصد خیساب ذرت و  3/29درصد پودر پر) و سه (5/5
درصد خیساب ذرت و  2/47درصد پودر پر) چربي
گوشت ران بیشتری نسبت به پرندگان دریافتکننده
سایر جیرهها داشتند ( .)P<0/05باالتر بودن میزان چربي
خام در پرندگان تغذیه شده با جیره یک ميتواند به علت
محتوای باالتر روغن جیره و در پرندگان تغذیه شده با
جیرههای دو ( 4درصد خیساب ذرت و  3/29درصد پودر
پر) و سه ( 5/5درصد خیساب ذرت و  2/47درصد پودر
پر) ميتواند به علت محتوای باالتر چربي خام پودر پر
نسبت به خیساب ذرت خشکشده باشد .بیشترین میزان
اکسیداسیون بر اساس سنجش میزان مالوندیآلدئید
نمونه گوشت ران در پرندگان تغذیه شده با جیرههای
یک (بدون خیساب ذرت و پودر پر) ،دو ( 4درصد
خیساب ذرت و  3/29درصد پودر پر) ،سه ( 5/5درصد
خیساب ذرت و  2/47درصد پودر پر) و شش ( 10درصد
خیساب ذرت و بدون پودر پر) نسبت به پرندگان تغذیه
شده با جیره پنج ( 8/5درصد خیساب ذرت و 0/82
درصد پودر پر) مشاهده شد (.)P<0/05
بهمنظور ارزیابي اثر مکملسازی پودر پر آبکافت
قلیایي و خیساب ذرت خشک در جیره جوجههای
گوشتي بر توان آنتياکسیداني ،پالسمای مالوندیآلدئید
( ،)MDAویتامین  ،Aگلوتاتیونپراکسیداز ( ،)GPXمیزان
یون آهن احیا ) (FRAPو میزان کاهش رایکال آزاد
 DPPHپالسمای خون جوجههای گوشتي اندازهگیری
شد (جدول  .)5پرندگان تغذیهشده با جیرههای یک
(بدون خیساب ذرت و پودر پر) و شش ( 10درصد
خیساب ذرت و بدون پودر پر) سطح مالوندیآلدئید
پالسمای بیشتری نسبت به پرندگان دریافت کننده سایر
جیره ها داشتند ( )P<0/05که نشاندهنده باالبودن
سطح اکسیداسیون چربي در پالسمای پرندگان دریافت
کننده این دو جیره ميباشد ،اما استفاده از پودر پر در
جیره جوجههای گوشتي حتي در کمترین سطح (0/82
درصد) میزان مالوندیآلدئید پالسما را کاهش داد

( .)P<0/05پرندگان تغذیه شده با جیرههای دو و پنج
( 8/5درصد خیساب ذرت و  0/82درصد پودر پر) توان
آنتياکسیداني پالسمای بیشتری بر اساس میزان کاهش
رادیکال آزاد  DPPHنسبت به پرندگان تغذیه شده با
سایر جیرهها داشتند و پرندگان تغذیه شده با جیره
شش ( 10درصد خیساب ذرت و صفر درصد پودر پر)
توان آنتياکسیداني پالسمای کمتری بر اساس میزان
کاهش رادیکال آزاد  DPPHمشابه با آنچه در میزان
مالوندیآلدئید مشاهده شد ،نشان داد ( .)P<0/05از
هیدرولیز پودر پـَر ممکن است پپتیدهای
آنتياکسیدان حاصل شود که ميتواند رادیکالهای
آزاد را تخریب کند و یا باعث ترمیم سلولهای آسیب
دیده توسط رادیکالهای آزاد شود که بهنوبهی خود
سبب بهبود غشای گلبولهای قرمز ،افزایش طول عمر
و سیستم ایمني ميگردد ( .)Sabow, 2016همچنین
سیستئین برای کاهش پراکسیداسیون لیپید ،افزایش
سطح تریپپتید گلوتاتیون در کبد و اریتروسیتها و
افزایش فعالیت آنزیمهای مرتبط با گلوتاتیون در سرم،
اریتروسیتها و کبد نقش دارد ( & Skrzydlewska
 .)Farbiszewski, 1999باالتر بودن میزان کاهش
رادیکال آزاد  DPPHدر تیمار دو ( 4درصد خیساب
ذرت و  3/29درصد پودر پر) و به طور کلي مشاهده
بهبود شاخصهای آنتياکسیداني در تیمارهایي که در
آنها از پودر پر فرآوریشده با قلیا استفاده شده است،
ميتواند به این علل باشد.
پرندگان تغذیه شده با جیرههای پنج (8/5
درصد خیساب ذرت و  0/82درصد پودر پر) و شش
( 10درصد خیساب ذرت و صفر درصد پودر پر)
سطح ویتامین  Aبیشتری نسبت به پرندگان
دریافت کننده جیره های یک (بدون خیساب ذرت و
پودر پر) و تیمار سه ( 5/5درصد خیساب ذرت و
 2/47درصد پودر پر) داشتند ( .)P<0/05ویتامین
 Aبهعنوان آنتياکسیدان محلول در چربي شناخته
ميشوند بهترین محافظت در برابر اکسیژن منفرد و
رادیکالهای آزاد را دارد و میزان باالی آنها در
پالسما نشان دهنده عملکرد مطلوب سیستم
آنتي اکسیداني بدن ميباشد و از بدن در مقابل تاثیر
منفي رادیکال های آزاد حفاظت مي کنند .پرندگان
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تغذیه شده با جیرههای چهار ( 7درصد خیساب
ذرت و  1/65درصد پودر پر) ،پنج ( 8/5درصد
خیساب ذرت و  0/82درصد پودر پر) و شش (10
درصد خیساب ذرت و بدون پودر پر) فعالیت
گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXباالتری نسبت به
پرندگان تغذیهشده با سایر جیرهها داشتند ()P<0/05
و پرندگان تغذیهشده با جیرههای دو و سه ( 5/5درصد
خیساب ذرت و  2/47درصد پودر پر) فعالیت
گلوتاتیونپراکسیداز کمتری داشتند .افزایش معنيدار
فعالیت گلوتاتیونپراکسیداز در پرندگان ذکر شده
نشاندهنده بهبود سیستم آنتياکسیداني متعاقب
تغذیه از جیره حاوی سطوح باالی خیساب خشکشده
ذرت ميباشد .بهطور طبیعي در موجودات زنده برای
مقابله با رادیکالهای آزاد سیستمهای حفاظتي
متعددی از قبیل گلوتاتیون پراکسیداز در هر سلول
وجود دارد .سنجش این آنزیم برای ارزیابي عملکرد
صحیح سیستم ایمني و آنتياکسیداني مؤثر بهنظر
ميرسد (.)Skrzydlewska & Farbiszewski, 1999
باالترین توان اکسیداني پالسما به روش سنجش میزان
احیاء یون آهن  FRAPبه پرندگان تغذیه شده با جیره
شش ( 10درصد خیساب ذرت و بدون پودر پر) و
کمترین آن به پرندگان تغذیه شده با جیرههای دو و
پنج متعلق بود ( .)P<0/05کاروتنوئیدها پیشساز
ویتامین  Aهستند ،کاروتنوئیدها آنتياکسیدان و
تعدیلکننده سیستم ایمنياند که در بدن پرنده ساخته
نشده و بنابراین ،باید از طریق جیره تأمین شوند
( .)Blount et al., 2002اثر خیساب ذرت در
بازدارندگي از اکسیداسیون چربي را ميتوان به خاصیت
آنتياکسیداني مواد مؤثره موجود در آن مانند ترکیبات
فنولیک و کاروتنوئیدها نسبت داد .گیاهان یکي از
منابع مهم آنتياکسیدانها ميباشند زیرا دارای
ترکیباتي هستند که فعالیت آنتياکسیداني دارند مانند
ویتامینها ،کاروتنوئیدها و ترکیبات فنولیک هستند
(.)Blount et al., 2002
خیساب ذرت حاوی  12ترکیب پليفنول است
که  11عدد از آنها از مشتقات  -pکوماریک اسید و
یکي از آنها اسید وانیلیک است که خاصیت
آنتي اکسیداني آنها به اثبات رسیده است ( Niwa et
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 .)al., 2001آثار سودمند ناشي از ترکیبات فنولیک
مربوط به خاصیت آنتي اکسیداني آنها بهخصوص در
برابر گونههای فعال اکسیژن و توانایي پاککنندگي
رادیکالهای آزاد ،دادن اتمهای هیدروژن یا الکترون
و یا تشکیل کیالت با کاتیونهای فلزی .در بین
آنتي اکسیدانهای مشتق شده از خیساب ذرت،
مشتقات اسیدسیناپینیک و اسیدکافئیک بهطور
مؤثری از تولید واسطههای هیدروپراکسید در
پراکسیداسیون چربي جلوگیری کردند که خاصیت
آنتي اکسیداني مشابه و بلکه قوی تر از توکوفرول و
اسیدآسکوربیک دارند (.)Niwa et al., 2001
نتیجهگیری

استفاده از سطوح مختلف خیساب خشکشده ذرت و
پودر پَر فرآوریشده با قلیا بهعنوان جایگزین منبع
پروتئین جیره جوجههای گوشتي هیچ اثر منفي بر
افزایش وزن بدن ،خوراک مصرفي ،ضریب تبدیل
خوراک و هزینه خوراک بهازای هر کیلوگرم افزایش
وزن بدن نداشت .استفاده از این دو فرآورده جنبي در
جیره نه تنها عملکردی مشابه با جیره شاهد که از
کنجاله سویا بهعنوان منبع پروتئین استفاده شده بود،
حاصل شد؛ بلکه هزینه خوراک را کاهش داد و سبب
دستیابي به یک جیره اقتصادی و کاهش هزینههای
تولید گردید .همچنین استفاده از سطوح مختلف پودر
پر در جیره توانست نقش آنتياکسیداني داشته باشد.
با درنظر گرفتن نتایج عملکرد رشد ،هزینه تغذیه و
شاخصهای آنتي اکسیداني استفاده از  8/5درصد
خیساب ذرت به همراه  0/82پودر پر فرآوری شده با
قلیا در جیره جوجههای گوشتي توصیه ميشود.
سپاسگزاری
از مدیریت محترم گروه صنعتي پژوهشي فرهیختگان
زرنام به خاطر حمایت مالي از این تحقیق سپاسگزاری
مينمایند .از همکاری جناب آقای دکتر حامد صالحي
در آنالیز اسیدهای آمینه نمونه پودر پر سپاسگزاری
ميشود .همچنین از مدیریت محترم کشتارگاه ایران
بورچین بهدلیل همکاری صمیمانه در تهیه نمونه پر
خام ،تشکر و قدرداني ميگردد.

...  اثر مکمل سازی پودر پر آبکافت قلیایي و خیساب ذرت خشک بر عملکرد:اتابک و همکاران
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