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اثرات جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان مکمل شده با آنزیم
پروتئاز بر فلور میکربی روده و ویژگیهای دستگاه گوارش مرغهای تخمگذار
سارا میرزایی گودرزی ،*1فاطمه برجی زاده ،2علی اصغر ساکی ،3داریوش علیپور

4

 -1استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد تغذيه طيور ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -3استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

 -4دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
تاریخ دریافت49/9/ 13 :

تاریخ پذیرش95 /11/51:

چکیده
هدف از این آزمايش بررسی اثرات جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان مکمل شده با آنزیم پروتئاز بر فلور میکربی روده ،پی اچ
محتويات سنگدان و رودهکور و صفات اندامهای درونی بدن در مرغهای تخمگذار میباشد .مجموعًاًا 021 ،قطعه مرغ تخمگذار سویه بونز وایت از سن  77تا

 68هفتگی مورد استفاده قرار گرفتند .آزمایش فوق شامل  6تیمار 5 ،تكرار و  4قطعه مرغ در هر تکرار است .این مطالعه در قالب طرح کام ًالًال تصادفی و

بصورت آزمایش فاکتوریل ( 3×2سطوح صفر 45 ،و  90درصد جایگزینی كنجاله آفتابگردان با کنجاله سویا) و آنزیم پروتئاز (صفر و  200گرم در تن) انجام
شد .جهت بررسی فلور میکربی (باکتریهای توليد كننده اسيد الكت كي

و اشريشياكلي) از محتویات روده کور پرندهها در سن  68هفتگی نمونه برداری شد.

سپس پی اچ محتویات سنگدان و روده کور و صفات اندامهاي دروني بدن اندازهگیری شدند .جمعیت باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک و اشريشیاکلی

و پی اچ سنگدان و روده کور تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (  .)P>0/ 05سطح  45درصد جایگزینی کنجاله آفتابگردان در جیره ،طول دئودنوم

را بطور معنیداری نسبت به سایر تیمارها افزایش داد (  .)P<0/ 05سطوح  45و  90درصد جایگزینی کنجاله آفتابگردان ،وزن سنگدان را بطور معني داري

نسبت به تیمار شاهد افزايش دادند (  .)P<0/ 05بطور کلی ،نتایج نشان داد که جایگزینی کنجاله آفتابگردان به جای کنجاله سویا و آنزیم پروتئاز هیچگونه اثر

معنیداری بر جمعیت میکربی روده کور و پیاچ دستگاه گوارش نداشت ولی افزایش سطح کنجاله آفتابگردان در جیره ،طول دئودنوم و وزن سنگدان مرغ-

هاي تخمگذار را افزایش داد.

کلمات کلیدی :کنجاله آفتابگردان ،آنزیم پروتئاز ،میکروفلور روده ،پي اچ دستگاه گوارش ،مرغ تخمگذار
*نویسنده مسئول :سارا میرزایی گودرزی

آدرس :همدان -بلوار شهيد احمدی روشن ،روبروي پارك مردم ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده کشاورزی ،گروه علوم دامی .تلفن همراه09188520885 :

تلفن محل كار 25400 4 08134 -1 :فاكس25402 4 08134 :
پست الکترونیکsmirzaie@basu.ac.ir :
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مقدمه

تواند قابلیت هضم الیاف خام موجود در جیره را

امروزه استفاده از منابع پروتئين ارزان قيمت و

افزایش دهد و متابولیسم باکتریها منجر به افزایش

متناسب با احتياجات طيور جهت دستيابي به اهداف

تولید اسیدهای چرب فرار مانند اسید بوتیریک و

اقتصادي ،تاکيد بر باال رفتن راندمان توليد و کاهش

اسید الکتیک در روده کور میشود در نتیجه میتواند

هزينه جيره ،امری ضروری است .در بین منابع

موجب کاهش پی اچ روده کور شود .اگر چه

پروتئین گیاهی مورد استفاده در جیره طیور ،کنجاله

قسمتهای دیگر دستگاه گوارش مثل ایلئوم حاوی

آفتابگردان با شرايط آب و هوا يي کشور سازگار است

باکتری است ولی روده کور دارای تعداد زیادی

بنابراین ممکن است بتواند به عنوان جايگزيني

باکتری است که میتواند پلی ساکاریدهای

مناسب برای کنجاله سویا در نظر گرفته شود و

غیرنشاستهای را تجزیه کند .ساختمان و خواص

موجب اقتصادي شدن جيره مرغهاي تخمگذار گردد

شيميا يي مواد خورا يك مورد استفاده در جيره ميتواند

(  .) 14کنجاله آفتابگردان یک منبع پروتئین گیاهی ( 32

رشد م كي روفلور دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار

تا  45درصد پروتئین) میباشد که بسته به روش

دهد .بعنوان مثال منابع فيبر نامحلول میتواند فعاليت

استخراج روغن و پوستهگيري آن دارای الیاف خام

و موجب كاهش پي اچ آن شود

سنگدان را تحر كي

 14تا  32درصد است .سطح پایین انرژی ،لیزین و

( .)7کنجاله آفتابگردان حاوی پلی ساکاریدهای

ترئونين موجود در آن و ضريب هضم پایین ليزين

یتواند اثرات مفیدی
غیرنشاستهای نامحلول است که م 

مصرف آن را در جیره غذایی طیور محدود کرده

بر جمعیت فلور میکربی روده داشته و منجر به

است (  .) 20بنابراین ممکن است مکمل نمودن جیره

سالمت روده طیور شود ( .)2با توجه به اینکه

با آنزیم پروتئاز بتواند موجب افزایش عملکرد

اطالعات موجود در مورد استفاده از سطوح مختلف

تولیدی پرندگان شود .تحقیقات اخیر نشان داده است

کنجاله آفتابگردان و آنزیم پروتئاز خالص بر جمعیت

که استفاده از مواد خوراکی حاوی الیاف خام باال

میکربی روده ،پی اچ و خصوصیات دستگاه گوارش

(پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای نامحلول) در جیره
میتواند موجب افزایش فیبر جیره شود و از طریق

در مرغهای تخمگذار محدود است بنابراین آزمایش
فوق با هدف جایگزینی کنجاله سویا با سطوح

افزایش قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکربی

مختلف کنجاله آفتابگردان مکمل شده با آنزیم پروتئاز

روده ،عملکرد تولیدی را در هر دوی جوجههای

بر جمعیت میکربی روده ،پی اچ دستگاه گوارش و

گوشتی و مرغهای تخمگذار افزایش دهد ( .)22خان

صفات اندامهای داخلی بدن در مرغهای تخم گذار از

و همکاران (  ) 2006گزارش کردند استفاده از کنجاله

سن  77تا  86هفتگی طراحی گردید.

آفتابگردان همراه با مولتی آنزیم سبب افزایش وزن

شها
مواد و رو 

تخم مرغ و بهبود ضریب تبدیل غذایی در مرغهای

این آزمایش در ایستگاه آموزشی-تحقیقاتی پرورش

تخم گذار گردید ( .)31الیاف خام جیره ،انرژی مورد

مرغ تخمگذار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

یهای روده کور را تأمین نموده و رشد آنها
نیاز باکتر 

همدان در سال  3 39 1انجام شد 120 .قطعه مرغ

را تسهیل میکند .این افزایش در رشد باکتریها می-

تخمگذار سویه بونز وایت از سن  77تا  86هفتگي

اثرات جایگزینی کنجاله سویا با سطوح23 ...

به مدت  9هفته مورد استفاده قرار گرفتند .این تحقیق

جمعیت میکربی ،از روده کور آنها نمونه برداری شد

در قالب طرح کام ًالًال تصادفی بصورت آزمایش

و نمونهها بالفاصله داخل ظرف حاوي یخ به

فاکتوریل  3×2شامل  6تیمار ،هر تيمار شامل  5تکرار

آزمایشگاه منتقل شدند .از محیط کشت MRS (de-

و  4قطعه مرغ تخمگذار در هر تكرار است .تیمارهای

) Man-Rogasa-Sharpeجهت شمارش باکتریهای

آزمایشی شامل  3سطح کنجاله آفتابگردان (صفر 45 ،و

تولید کننده اسید الکتیک در دمای  37درجه به مدت

 90درصد جایگزینی با کنجاله سویا به ترتيب شامل

 48ساعت در شرایط بیهوازی و از محیط کشت

صفر 6/ 78 ،و  31/ 56درصد کنجاله آفتابگردان) و 2

 Macconkeyآگار برای شمارش باکتریهای

سطح آنزیم پروتئاز (صفر و  200گرم در تن) است.

اشريشیاکلی در  37درجه سانتی گراد به مدت 24

آنزیم مورد استفاده در این آزمايش،

كي

ساعت در شرایط هوازی استفاده شد .پس از آماده

پروتئازخالص به نام  Ronozyme®ProActتولید شده

کردن محیط کشت ،یک سی سی از نمونههای همگن

توسط شرکت ( )DSM Nutritional Productsاست

شده به پلیتهای حاوی محیط کشت اضافه شد.

که به شکل گرانولهای پوششدار مقاوم به حرارت

کلنیهای تشکیل شده شمارش شدند .سپس ،كي

است که حداقل فعالیت پروتئاز آن 75000 PROT/g

گرم نمونه از محتویات سنگدان و روده کور توزین و
فالكون به مدت پنج

است که بصورت سرک ( )on topبه مقدار  200گرم

با  9میلی لیتر آب مقطر در كي

در تن به جیرههای آزمايشي اضافه شد .ابتدا ترکیبات

دقیقه به خوبي ورتكس شد و  pHمحلول فوق با

شیمیایی موجود در اقالم اصلی جیره شامل (ذرت،

استفاده از الكترود  pHمتر مدل ( WTW Multi3420

گلوتن ذرت ،کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان به

 ،set Gساخت شركت كره) اندازهگيري شد ( .) 16

روش ( 2000 (AOACو الگوی اسیدهای آمینه موجود

اندامهای درونی بدن پرندگان فوق شامل وزن کل

در آنها با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز )(NIR

دستگاه گوارش ،پيش معده ،سنگدان و لوزالمعده و

توسط شرکت ایوانیک دگوسا اندازه گیری شد (.)3

پس از توزین بصورت نسبتی از وزن زنده محاسبه

جیرههای آزمایشی بر اساس توصیه تغذیهای راهنمای

شدند .طول قسمتهای مختلف روده باریک

مرغ تخمگذار سویه بونز وایت (  ) 2012تنظیم شد

(دئودنوم ،ژژنوم ،ايلئوم) و روده کور نیز اندازه گيري

(( )6جدول  .)1مرغهای تخم گذار بطور آزادانه به

شد .دادههای حاصله با استفاده از طرح کام ًالًال تصادفی

آب و خوراک دسترسی داشتند .دمای سالن پرورش

در قالب آزمایش فاکتوریل با استفاده از نرم افزار

 23 ±3درجه سانتی گراد و برنامه نوری بصورت 16

آماری  SASنسخه  ) 2004 ( 9/1مورد تجزیه و تحلیل

ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی اجرا شد .در

قرارگرفتند ( .)91مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون

انتهای دوره آزمایش (  86هفتگی) ،دو پرنده از هر

چند دامنهای دانکن انجام شد.

تکرار (نزد كي

به ميانگين وزن بدن) بطور تصادفی

نتایج

انتخاب و با استفاده از تیوپنتال سدیم (  31- 18میلی-

اثر جیرههای آزمایشی بر جمعیت میکربی روده کور

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ( Sandoz GmbH,

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود جمعیت

 )Kundl Austriaبیهوش شدند .به منظور شمارش

میکربی شامل باکتریهای خانواده اسید الکتیک و
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اشريشیاکلی روده کور تحت تأثیر سطوح جایگزینی

شامل وزن کل دستگاه گوارش ،پیش معده و

کنجاله آفتابگردان ،آنزیم پروتئاز و اثر متقابل آنها قرار

لوزالمعده تحت تأثیر سطوح کنجاله آفتابگردان در

نگرفتند ( .)P>0/ 05

جیره قرار نگرفتند بجز سنگدان که جایگزینی کنجاله

اثر جیرههای آزمایشی بر پی اچ سنگدان و روده

آفتابگردان در سطوح  45و  90درصد در جيره،

کور

موجب افزایش معنیدار وزن نسبی آن نسبت به تیمار
شاهد گردید (  .)P<0/ 05همچنین ،جایگزینی کنجاله

سطوح جایگزینی کنجاله آفتابگردان ،آنزیم پروتئاز و

آفتابگردان در سطح  45درصد ،طول دئودنوم را

اثر متقابل آنها پی اچ سنگدان و روده کور را تحت

نسبت به سایر تیمارها بطور معنیداری افزایش داد

تأثیر قرار ندادند ( ( )P>0/ 05جدول .)3

(  .)P<0/ 05مکمل نمودن جیرههای آزمایشی با آنزیم

اثر جیرههای آزمایشی بر صفات اندامهای داخلی

پروتئاز ،اثر معنیداری را بر صفات فوق نشان نداد

ب دن

(  .)P>0/ 05در مورد اثر متقابل کنجاله آفتابگردان با

اثر جیرههای آزمایشی بر وزن اندامهای داخلی بدن

آنزیم ،کاهش معنیدار وزن سنگدان در تیمار (شاهد

شامل وزن کل دستگاه گوارش ،پیش معده ،سنگدان،

بدون آنزیم) نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد

لوزالمعده و طول قسمتهای مختلف روده شامل

( .)P<0/ 05

دئودنوم ،ژژنوم ،ایلئوم و روده کور در جدول  4نشان
داده شده است .وزن نسبی اندامهای داخلی بدن

جدول  -1اجزای جیرههای آزمایشی همراه با آنالیز شیمیایی آنها
ماده خوراکي
ذرت

1

تيمار 1
63 /28

2

تيمار 2

3

تيمار 3

4

تيمار 4

5

تيمار 5

6

تيمار 6

59 / 20

54 / 58

63 / 80

59 / 18

54 / 56

کنجاله سويا ( % 46 /28پروتئين)

51/ 07

11 / 37

7/ 67

51/ 07

11 / 37

7/ 67

گلوتن ذرت (  % 59 / 69پروتئين)

5/ 00

5/ 00

5/ 00

5/ 00

5/ 00

5/ 00

کنجاله آفتابگردان

-

6/ 78

31/ 56

-

6/ 78

31/ 56

2 / 15

4/ 10

5/ 69

2/ 15

4/ 10

5/ 69

دي کلسيم فسفات

1/ 62

1/ 59

1/ 55

1/ 62

1/ 59

1/ 55

پودر صدف

روغن سويا

10 / 94

10 / 92

10 / 90

10 / 94

10 / 92

10 / 90

نمک

0/ 34

0/ 13

0/ 27

0/ 34

0/ 13

0/ 27

مکمل معدني 7

0/ 25

0/ 25

0/ 25

0/ 25

0/ 25

0/ 25

مکمل ويتاميني 8

0/ 25

0/ 25

0/ 25

0/ 25

0/ 25

0/ 25

دي-ال متيونين

0/ 06

0/ 40

0/ 03

0/ 06

0/ 40

0/ 03

ال-ليزين-هيدروکلريد

0/ 11

0/ 71

0/ 23

0/ 11

0/ 71

0/ 23

تريپتوفان

0/ 03

0/ 02

0/ 02

0/ 03

0/ 02

0/ 02

آنزیم پروتئاز 9

--

--

--

0/ 02

0/ 02

0/ 02

انرژي قابل متابوليسم (کيلوکالري بر کيلوگرم)

2850

2850

2850

2850

2850

2850

پروتئين خام ()%

51/ 41

51/ 41

51/ 41

51/ 41

51/ 41

51/ 41

الياف خام ()%

2/ 43

3/ 19

5/ 04

2/ 43

3/ 19

5/ 04

کلسيم ()%

4/ 56

4/ 56

4/ 56

4/ 56

4/ 56

4/ 56

فسفر قابل دسترس ()%

0/ 35

0/ 35

0/ 35

0/ 35

0/ 35

0/ 35

سديم ()%

0 / 71

0/ 71

0/ 71

0/ 71

0/ 71

0/ 71

متيونين ()%

0/ 35

0/ 35

0/ 35

0/ 35

0/ 35

0/ 35

متيونين +سيستين ()%

0/ 63

0/ 63

0/ 63

0/ 63

0/ 63

0/ 63

0 / 17

0/ 17

0/ 17

0/ 17

0/ 17

0/ 17

تريپتوفان ()%

0/ 18

0/ 18

0/ 18

0/ 18

0/ 18

0/ 18

فيبر نامحلول در شوينده خنثي ()%

9/ 79

12 /31

14 /13

9/ 79

12 /31

14 /13

آناليز شيميا يي (محاسبه شده)

ليزين ()%

اثرات جایگزینی کنجاله سویا با سطوح25 ...
1

تيمار  :1شاهد بدون آنزيم 2 ،تيمار  % 45 :2جايگزيني کنجاله آفتابگردان بدون آنزيم 3 ،تيمار  % 90 :3جايگزيني

کنجاله آفتابگردان بدون آنزيم 4 ،تيمار  :4شاهد با آنزيم 5 ،تيمار  % 45 :5جايگزيني کنجاله آفتابگردان با آنزيم 6 ،تيمار
 % 90 :6جايگزيني کنجاله آفتابگردان با آنزيم.

 7تأمين شده در هر يك لوگرم مکمل معدني 70 :ميلي گرم منگنز (اکسيد) 60 ،ميلي گرم روي (اکسيد) 60 ،ميلي گرم
آهن (سولفات) 8 ،ميلي گرم مس (سولفات) 1/1 ،ميلي گرمید (کلسيم يدات) 0/51 ،ميلي گرم کبالت و  0/ 25ميلي
گرم سلنيوم است.

8

هر کيلوگرم مکمل ويتاميني 10000 :واحد بين المللي ويتامين  2500 ،Aواحد بين المللي ويتامين  20 ،D3واحد

بين المللي ويتامين  3 ،Eميلي گرم ويتامين  2 ،k3ميلي گرم تيامين 5 ،ميلي گرم ريبوفالوين 12 ،ميلي گرم
اسيدپانتوتنيک 04 ،ميلي گرم نياسين 5200 ،ميلي گرم كولين كلرايد 5 ،ميلي گرم پيریدوکسين 0/ 015 ،ميلي گرم
کوباالمين 0/ 05 ،گرم بيوتين 004 ،ميلي گرم کولين کلرايد 0/ 75 ،ميلي گرم اسيد فول كي
9

آنـزيم پـروتئاز ) (Ronozyme® ProActتوليد شده توسط شرکت ( )DSM Nutritional Productsبه شکل

گرانولهاي پوششدار مقاوم به حرارت ميباشد و حداقل فعاليت پروتئاز آن  75000 PROT/gاست که به مقدار
 200گرم در تن بصورت سرک به جيره تيمارهاي  5 ،4و  6اضافه شد.
جدول  -2اثر سطوح جایگزینی کنجاله آفتابگردان مکمل شده با آنزیم پروتئاز بر تعداد باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک
و اشريشیاکلی روده کور مرغهای تخمگذار در سن  86هفتگی
یها
شمارش کل باکتر 
اسید الکتیک

اشرشیاکلی

سطوح جایگزینی کنجاله آفتابگردان
صفر

9/ 58

9/ 29

45

9/ 62

9/13

9/ 52

9/ 53

0/ 126

0/ 29 1

90

 +پروتئاز

9/ 62

9/ 38

 -پروتئاز

9/ 53

9/ 36

0/301

0/ 05 1

0/ 8674

0/1 49 3

آنزیم

0/ 5545

0/ 8991

سطوح کنجاله آفتابگردان×آنزیم

0/ 1742

0/ 6345

0/3825

0/ 6933

1

SEM

آنزیم

1

SEM

P-value

سطوح کنجاله آفتابگردان

تیمار

نها
 1:SEMخطای استاندارد میانگی 
حروف مشابه در هر ستون و در هر بخش نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار میانگینها در
آزمون دانکن در سطح خطای  0/ 05است.

 62نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /سیزدهم ،شماره اول ،6931 ،پیاپی 93
جذٍل  -3اثز سطَح جبیگشیٌی کٌجبلِ آفتببگزداى هکول شذُ بب آًشین پزٍتئبس بز پی اچ
سٌگذاى ٍ رٍدُ کَر هزغّبی تخن گذار در سي ّ 68فتگی
رٍدُ کَر

سٌگذاى
سطَح جبیگسیٌی کٌجبلِ آفتببگرداى
صفر

5/75

7/17

45

5/65

6/84

90

5/10

7/11

SEM1

0/220

0/048

 +پرٍتئبز

5/43

7/05

آًسین
 -پرٍتئبز

5/56

7/07

SEM1

0/178

0/031

P-value
سطَح کٌجبلِ آفتببگرداى

0/6640

0/4480

آًسین

0/8769

0/8624

سطَح کٌجبلِ آفتببگرداى×آًسین

0/2621

0/3847

تیوبر

0/5583

0/5458

 :1SEMخطبی استبًذارد هیبًگیيّب
حرٍف هشببِ در ّر ستَى ٍ در ّر بخص ًشبى دٌّذُ عذم ٍجَد تفبٍت هعٌیدار هیبًگیيّب
در آزهَى داًکي در سطح خطبی  0/05است.
جذٍل  -4اثز سطَح جبیگشیٌی کٌجبلِ آفتببگزداى هکول شذُ بب آًشین پزٍتئبس بز ٍسى ًسبی اًذامّبی داخلی بذى (بز اسبس درصذی اس ٍسى سًذُ) ٍ طَل رٍدُ
ببریک هزغّبی تخن گذار در سي ّ 68فتگی
ٍزى ًسبی اًذامّبی داخلی بذى 1
سطَح جبیگسیٌی کٌجبلِ آفتببگرداى

طَل رٍدُ ببریک 2

ٍزى کلی دستگبُ گَارش

پیص هعذُ

سٌگذاى

لَزالوعذُ

دئَدًَم

ششًَم

ایلئَم

رٍدُ کَر

صفر

12/86

0/38

10/63b

0/23

21/40 b

45/10

44/0

12/90

45

12/58

0/39

12/87a

0/21

24/60 a

45/07

45/85

12/05

90

12/03

0/41

14/33a

0/20

21/90b

45/45

46/53

12/65

SEM3

0/396

0/065

0/503

0/015

0/854

1/511

2/017

0/469

 +پرٍتئبز

12/42

0/39

13/02

0/22

22/66

46/48

45/52

12/30

 -پرٍتئبز

12/56

0/40

12/20

0/21

22/60

43/93

47/40

12/76

SEM3

0/323

0/016

0/410

0/012

0/697

1/234

1/646

0/382

13/11

0/39

11/38b

0/23

20/20

41/60

43/90

13/00

×0بب آًسین

12/72

0/40

13/38ab

0/22

24/20

45/10

50/20

11/50

×45بذٍى آًسین

11/85

0/39

14/34a

0/20

22/40

45/10

48/10

13/80

×45بب آًسین

12/60

0/37

12/39ab

0/22

21/60

48/60

44/10

12/80

×90بذٍى آًسین

12/44

0/37

12/35ab

0/21

25/00

45/04

47/50

12/60

×90بب آًسین

12/21

0/42

14/31a

0/19

21/40

45/80

44/96

11/50

P-value
سطَح کٌجبلِ آفتببگرداى

0/3414

0/6400

0/0078

0/4665

0/0303

0/9807

0/2552

0/4328

آًسین

0/7605

0/6705

0/9784

0/6335

0/9467

0/1576

0/4275

0/3974

سطَح کٌجبلِ آفتببگرداى×آًسین

0/7272

0/5577

0/3733

0/9847

0/7393

0/2145

0/8182

0/0523

تیوبر

0/7019

0/8031

0/0392

0/8690

0/1623

0/3910

0/5674

0/1443

آًسین

سطَح کٌجبلِ آفتببگرداى× آًسین
×0بذٍى آًسین

 1بر اسبس درصذی از ٍزى زًذُ
 2بر حسب سبًتی هتر

اثرات جایگزینی کنجاله سویا با سطوح27 ...

نها
 :SEM3خطای استاندارد میانگی 
حروف غیر مشابه در هر ستون و در هر بخش نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار میانگینها در آزمون دانکن در
سطح خطای  0/ 05است.
بحث

تحت تأثیر قرار دهد .الیاف خام به دو شکل محلول و

نتایج مربوط به صفات عملکردی مرغهای تخمگذار

نامحلول هستند که شکل نامحلول آن توسط تخمیر

شامل خوراک مصرفی ،درصد تولید ،وزن تخم مرغ،

میکربی تجزیه نمیشود و میتواند سبب افزایش بازده

توده تخم مرغ و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر

خوراک شوند .پلی ساکاریدهای غیرنشاستهای

سطوح مختلف جایگزینی کنجاله آفتابگردان ،آنزیم

نامحلول روی میکروفلور روده اثر گذاشته و موجب

شتر منتشر شده است
پروتئاز و اثر متقابل آنها پی 

كاهش وقوع مشکالت رودهای ( necrotic enteritis

( .)1نتایج نشان داد که در کل دوره آزمایش (از سن
 77تا  86هفتگی) ،صفات تولیدی تحت تأثیر سطوح
کنجاله آفتابگردان قرار نگرفتند ولی میزان تخمگذاری
در سطح دوم جایگزینی (  45درصد) نسبت به تیمار

یشوند ( .)4همچنین ،مطالعات قبلي
 )lesionsم 
اثرات مفيد مواد خورا يك

حاوي پلي ساكاريدهاي

غيرنشاسته اي نامحلول را روي سالمت پولتها شرح
دادهاند ( .)5اثرات مفيد آنها روي م كي روفلور روده

شاهد افزایش یافت .آنزیم ،موجب افزایش خوراک

بار كي

مصرفی گردید ولی اثر معنیداری بر سایر صفات

خوارا يك

و مكانيسم آن دقیقًاًا مشخص نيست ولي مواد
غني از پلي ساكاريدهاي غيرنشاستهاي

تولیدی مشاهده نشد .آنزیم پروتئاز نه تنها میتواند

نامحلول ميتوانند فعاليت سنگدان را تحر كي

قابلیت هضم پروتئین را افزایش دهد بلکه در برخی

موجب ترشح آنزیم آميالز و اسيدهاي صفراوي در

موارد میتواند پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای را
تحت الشعاع قرار دهد .تیمار حاوی  90درصد
جایگزینی کنجاله آفتابگردان (  31/ 56درصد) بدون
آنزیم ،خوراک مصرفی را نسبت به سایر تیمارها

كرده و

هر دوي جوجههاي گوشتي و مرغهای تخمگذار
شوند ( .)8کلمندال و همکاران (  ) 2011اثر کنجاله
آفتابگردان حاوی الیاف خام باال را در سطوح صفر،
، 10

20

و

30

درصد روی سالمت روده در

کاهش داد .کاهش معنیدار خوراک مصرفی در تیمار

جوجههای گوشتی بررسی کردند (  .) 12آنها گزارش

فوق میتواند به دلیل الیاف خام باال ،خوش خوراک

نمودند که سطح  20درصد کنجاله آفتابگردان در

نبودن و اندازه ذرات کنجاله آفتابگردان باشد (.)71

جیره ،موجب کاهش تعداد کلستردیوم نسبت به تیمار

شی و همکاران (  ) 2012گزارش نمودند که استفاده از

شاهد گردید و افزایش تعداد باكتريهاي توليد كننده

سطوح کنجاله آفتابگردان (  16 / 52 ،8/ 26و 24 / 84

اسید الکتیک نیز در روده کور مشاهده شد ولی تعداد

درصد) صفات عملکردی مرغهای تخمگذار را تحت

یهای اشريشیاکلی تحت تأثیر قرار نگرفت که
باکتر 

تأثیر قرار نداد (  .) 21الیاف خام جیرهای ،ترکیبی از

نتایج بدست آمده در اين آزمایش با نتايج ما مطابقت

پلیمرهایی با خواص فیزیکوشیمیایی مختلف است که

نتر
ندارد .ممکن است علت آن ،استفاده از سطح پایی 

یتوانند ویسکوزیته و تخمیر دستگاه گوارش را
م

کنجاله آفتابگردان در جیره ،روش فرآوری و میزان
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الیاف خام موجود در کنجاله آفتابگردان مورد استفاده

گزارش كردند كه با افزايش سطح كنجاله آفتابگردان

در این آزمایش و یا نوع و سن پرندگان مورد استفاده

در جيره جوجههای گوشتي (بطور خطي از صفر تا

باشد که در آزمایش ما از مرغهای تخمگذار بالغ

 21درصد) ،وزن دستگاه گوارش و سنگدان بطور

استفاده شده است .همچنین این محققین ،پی اچ روده

خطي افزايش يافتند ( .)51آنها بیان نمودند كه سطح

را  6/4گزارش نمودند که تحت تأثیر تیمارهای

باالي الياف خام در جيره ،موجب هيپرتروفي اين

آزمایشی قرار نگرفته است که با نتایج حاصل از این

اندامها شده است .نتایج بدست آمده در تحقیق

آزمایش مطابقت دارد .در آزمایش حاضر ،نیز پی اچ

حاضر نیز با نتایج محققین فوق مطابقت دارد .بسیاری

سنگدان در محدوده  5/ 10تا  5/ 75و پی اچ روده کور

از محققین گزارش کردند که پلی ساکاریدهای

یباشد که هر چند تحت
در محدوده  6/ 84تا  7/71م 

غیرنشاسته ای نامحلول ،توسعه سنگدان را تحریک

تأثیر معنیدار تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ولی با

میکنند زيرا ممكن است فيبر ،مدت زمان ماندگاري

افزایش سطح جایگزینی کنجاله آفتابگردان در جیره،

محتويات را در قسمتهای باال يي

دستگاه گوارش

پی اچ سنگدان و روده کور از نظر عددی کاهش

افزايش دهد و موجب بهبود وزن و عملكرد سنگدان

یافتند .جیمنز -مورنو و همکاران (  ) 2009گزارش

گردد ( 9و  .) 11خان و همکاران (  ) 2006گزارش

یتواند
نمودند که منابع فیبر نامحلول در جیره م 

نمودند که مکمل نمودن جیرههای بر پایه کنجاله

موجب ترشح بیشتر اسیدکلریدریک شوند و در نتیجه

آفتابگردان با مولتي آنزیم ،وزن نسبی لوزالمعده و

پی اچ پیش معده و سنگدان را کاهش دهند ( .) 10

سنگدان را کاهش داد ( .)31همچنین طول نسبی

همچنین الیاف خام جیره ،منجر به افزایش رشد

روده باریک در جوجههای گوشتی کاهش یافت که

باکتریهای روده کور میشوند که متابولیسم باکتریها

در آزمایش حاضر ،اثر آنزیم بر وزن اندامهای داخلی

منجر به تولید اسیدهای چرب فرار شده که میتواند

معنی دار نبود که ممکن است به عواملی از جمله سن

پی اچ آن را کاهش دهد .در آزمایش انجام شده

(تکامل دستگاه گوارش در مرغهای تخمگذار)،

توسط سایر محققین ،افزودن آنزیم پروتئاز ،زایالناز و

ترکیب جیره و نوع پرندگان استفاده شده مربوط

یا ترکیب آنها ،اثر معنی داری بر فراوانی نسبی

باشد .جایگزینی کنجاله آفتابگردان در جیره در سطح

یهای ژژنوم و روده کور جوجههای گوشتي
باکتر 

 45درصد ،موجب افزایش طول دئودنوم گردید .هم

نداشت (  ) 12که با نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر

راستا با نتایج تحقیق حاضر ،استفاده از دانههای

یرسد در صورتی که آنزیم در
مطابقت دارد .بنظر م 

تقطیری خشک شده با محلول حاوی مقادیر باالی

سن پایینتر به جیره طيور اضافه شود اثر آن بر

فیبر نامحلول ،طول روده باریک را نسبت به تیمار

یهای دستگاه گوارش مشهودتر باشد.
جمعیت باکتر 

شاهد افزایش داد (  .) 23فیبر جیرهای ،حرکات دودی

همانطور كه در بخش نتايج ذكر گرديد افزایش سطح

روده را افزایش میدهد .طول روده بلندتر ،میتواند

کنجاله آفتابگردان در جیره ،وزن نسبي اندامهاي

منطقه سطحی را جهت هضم و جذب افزایش دهد

داخلي را تحت تأثیر قرار نداد ولی موجب افزایش

بنابراین مواد خوراکی حاوی فیبر باال در جیره ،رشد
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Abstract
The aim of this experiment was consider of effects of replacing soybean meal (SBM) by different levels
of sunflower meal (SFM) supplemented with protease enzyme on intestinal microflora, gizzard and
cecum digeta pH and internal body organs characteristics in laying hens. In total, one hundred and
twenty white Bovans laying hens were used from 77 to 86 weeks of age. This experiment including 6
treatments, 5 replicates and 4 hens in each. This study was conducted in a completely randomized
design (CRD) as a factorial management 3×2 (0, 45 and 90% sunflower meal replaced by SBM) and
protease enzyme (0 and 200 g/ton). Digesta cecum was taken for measurement of intestinal microflora
of birds (lactic acid producing bacteria and Escherichia coli) at 86 weeks of age. Then, pH of the
gizzard and cecum digesta and internal body organs characteristics were measured. Population of
lactic acid producing bacteria and Escherichia coli, and gizzard and cecum pH were not affected by
treatments (P>0.05). Duodenum length significantly increased by 45% replacing of SFM in the diet
than other treatments (P<0.05). Increased significantly gizzard weight by SFM at 45 and 90% in the
diet than control treatment (P<0.05). In generally, the results have indicated no significantly affect
was found by replacing of SFM instead of soybean and protease enzyme on intestinal microflora and
digesta pH, but increased duodenum length and gizzard weight of laying hens by increasing SFM
levels in the diet.
Keywords: Sunflower meal, Protease Enzyme, Intestinal microflora, Gastro intestinal tract pH,
laying hen
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