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مختلف و فراسنجههای خون جوجههای گوشتي در دورة رشد
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امیر عطار ،1حسن کرمانشاهی ،*2ابواقاسم گلیان
 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله1395/06/28 :

تاریخ وصول مقاله1395/05/12 :

چكيده
تأثیر انواع فرایند کاندیشنینگ (بخار و شک) و سعح بنتونیت سدیم فرآوریشده در وراک بر عملکرد ،وزن نسبی اندا ها و بر تی
فراسنجههای ونی در دورة رشد جوجههای گوشتی بررسی شد .بههمین منظور ،از تعتداد  810قععته جوجتة تروس راس  308در
آزمایشی فاکتوریل  3×3با سه رو

فرآوری وراک (بدون فرآوری یا شک ،دو دقیقه فرآوری با بخار ،چهار دقیقه فرآوری با بخار)

و سه سعح بنتونیت سدیم فرآوریشده (جی بایند صفر 0/75 ،و  1/5درصد) در غال
آزمایش شد .فرآوری وراک بهتنهایی بر افزایش وزن روزانه و ضری
ضری

طرح کامالً تاادفی با نه تیمار و شتش تکترار

تبدیل وراک تأثیر معنتاداری داشتت ،بتهطتوری کته بهتترین

تبدیل در دو دقیقه فرآوری با بخار( ،)1/33همچنین  1/5درصد بنتونیت سدیم ( )1/39مشاهده شد ( .)p>0/05ایتن در حتالی

است که اثر رو

فرآوری ،سعح بنتونیت سدیم و اثر متقابل آنها بر مار

وراک معناداری نبود .اثر رو

فرآوری بر کلستترول و

 HDLون و اثر متقابل شکل فرآوری و سعح بنتونیت سدیم بر  VLDLون معنادار بود ( .)p>0/05بهترین  VLDLمربوط به تیمتار
بدون فرآوری و بدون جیبایند بود .بهجز وزن نسبی کبد ،وزن نسبی هیچ کدا از قسمتهای مختلف الشه و اندا های دا لی تحتت
تأثیر تیمارها قرارنگرفت .نتاین این آزمایش نشان می دهد که دو دقیقه فرآوری وراک با بخار در کار انجا

تهیة دان عملکرد رشتد

جوجههای گوشتی را در دورة رشد بهبود میبخشد..
كلیدواژهها :بنتونیت سدیم فرآوریشده ،پلت ،جوجة گوشتی ،کاندیشنینگ بخار ،کاندیشنینگ شک.

* نویسنده مسئول

Email: hassbird@yahoo.com, kermansh@um.ac.ir

امیر عطار ،حسن كرمانشاهی ،ابواقاسم گلیان

مقدمه

پروتئینها در پلت تولیدی واهد شتد ].[18مقایستة پلتت

در بهبتتود عملکتترد طیتتور ،فراینتتدهای مختلفتتی بتتا عنتتوان

تهیه شده با کاندیشنینگ شتک و مرطتوب نشتان داد کته

تولید توراک بتر متواد توراکی

میزان ژالتینهشدن نشاسته در پلت بتا کاندیشتنینگ شتک

اعمال میشتود ،از جملته آستیاب ،مخلتوط و پلتتکتردن

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

وراک .در سالهای ا یر ،فراینتد پلتت و تولیتد پلتت بتا

اصعکاک بیشتر وراک مش بعد از کاندیشنیگ شتک بتا

کیفیت هنری در فرآوری وراک محسوب می شود .به این

جتتدارة ستتوراخهتتای دای ،احتمتتاالً تجزیتتة بیشتتتری در

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

گرانول های نشاسته نسبت به کاندیشنینگ مرطوب صور

فرآوری در کار انجا

پلت ،پیش از عبور از دای ،مرحلهای بته نتا کاندیشتنینگ

میپذیرد ،اما تخری

وجود دارد که حتی نسبت به ود پلتساز اهمیت بیشتری

طرفی ،ژالتینه شدن نشاسته عالوه بر بهبود کیفیتت فیزیکتی

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

پلت ،میزان دسترسی آنزیم های هضمی بته نشاستته (منبتع

فرآوری میشود .ساس ،توراک کاندیشتنشتده در تولیتد

اصلی تأمین کنندة انرژی طیور) را افزایش و راندمان تولیتد

پلت وارد دای می شود .معالعا

نشتان داده استت ،دمتا و

و پایداری پلتت کتاهش متییابتد .از

را بهبود میبخشد ] 31و .[3

رطوبت کاندیشنینگ آثار معلتوبی در تهیتة توراک پلتت

برای افزایش دوا پلت از انواع گونتاگونی از باینتدرها

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

همچون مالس و بنتونیت میتتوان استتفاده کترد .بنتونیتت

در جهتتت انتقتتال

متادهای معتدنی از دستتة رسهتتا یتا شتبهرسهاستتت و از

وراک و در نتیجه بهبود

کانی های متور شونده تشکیل شده است که عموماً حتاوی

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

مونتموریلونیت ( )Montmorilloniteو به مقدار کم بیدلیت

و

( )Bidlitاستتت ] .[13بنتونیتتت رستتی آب زیتتادی جتتذب

زمان کاندیشتنینگ در بهینتهکتردن کمیتت و کیفیتت

میکند و با افزایش تور به مادهای ژالتینی تبدیل متیشتود

تولیتتد تتوراک را بررستتی

وراک را به هم میچستباند و طبیعتت توراک

عبتتور تتوراک از دای ] [28و حتترار
یکنوا ت رطوبت به هستة ذرا

حال ،محققان هنوز مقتدار فشتار بختار ،درجتة حترار
مد

تولیتتد پلتتت در کار انجتتا

که ذرا

نکردهاند ].[23

پلتشده را بهبود میبخشتد ] .[20بتا افتزودن رسهتا و از

کاندیشنینگ عالوه بر تأمین دمتا و رطوبتت بته جهتت

جمله بنتونیتها به وراک طیور سرعت عبور مواد مغتذی

پلت شدن راحت وراک بستته بته مقتدار فشتار و درجتة

کاهش و بدینوسیله هضم و جذب مواد

حرار

سب

تغییرا

از دستگاه گوار

شیمیایی (پالستیسیتهشدن پروتئین و

مغذی افزایش مییابد ] .[27عالوهبر این ،نشتان داده شتده

بتتاکتری و

ستنگین،

ژالتینتتهشتتدن نشاستتته) و بیولتتوژیکی (تخریت

است که استفاده از بنتونیت باعث جتذب فلتزا

آفالتوکسین) در وراک میشود .یکی از مهمترین تغییرا

آفالتوکسین ،باکتری ،عوامل سمی و ضدتغذیهای میشود و

تبدیل گرانولهای نشاستة موجود در وراک ،بایندر طبیعی

میزان دسترسی آن ها را بترای جتذب در دستتگاه گتوار

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

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

و رطوبت حین کاندیشتنینگ ،میتزان ژالتینتهشتدن نیتز تتا

متتواد مغتتذی و رشتتد در جوجتتههتتای گوشتتتی را بهبتتود

اندازهای افتزایش متییابتد و شتکلگیتری پلتت را بهبتود

بتود از

می دهد .از طر

میبخشد ] .[15هد

دیگر ،باعث افزایش رطوبتت و تخریت

از انجا این آزمایش عبتار

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

میکسر افقی پدالی کار انه مخلوط و ساس به دستگاه پلت

وزن نستتبی انتتدا هتتای مختلتتف و فراستتنجههتتای تتون

وارد شد .کاندیشنر کار انه عبار

بود از سوپر کاندیشتنر

جوجههای گوشتی در دورة رشد( 11تا  24روزگی).

که اصل طراحی آن مربوط بته شترکت  STOLZفرانسته و
سا ت شرکت آسیاب در ایران است .ظرفیت دستگاه پلت

مواد و روشها

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

تعداد  810قععه جوجة گوشتی نر سویة تجاری راس 308
در آزمایش فاکتوریتل  3×3بتا سته رو

دو موتتتور  110کیلتتووا

فترآوری توراک

شتترکت  Munchآلمتتان بتتود .ماتتر

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

جوجهها اندازهگیری و ضری

دقیقتته فتترآوری بتتا بختتار) و ستته ستتعح بنتونیتتت ستتدیم

مختلف ویک آلومینوسیلیکا

آزاد

فعالسازیشده (جیبایند) از

آلومینوسیلیکا ها در مرحلة نخستت از نظتر انتدازة ذرا

شیمیایی با نا تجاری جیباینتد و بتا متش  200و

اندازة ذرا

(بنتونیتتت) از دو معتتدن

محاول شرکت پایا فرایند هزارة نتوین آزمتون شتد .ایتن

در ا تیار پرندهها قرارگرفت .بنتونیتت ستدیم فترآوریشتده
بهصور

تتوراک و وزن

تبدیل محاسبه شد.

دو نمونتته آلومینوستتیلیکا

فرآوریشده (صفر 0/75 ،و  1/5درصد) و شش تکرار و 15
قععه پرنده در هر تکرار انجا شد .وراک بتهصتور

و متتدل آن  660/228ستتا ت

مشبندی شد و از هر نوع آلومینوسیلیکا

چهار متش ،40

 75میکرون از شرکت پایا فراینتد هتزارة نتوین

 200 ،80و  325آمادهسازی شتد .ستاس ،بترای هریتک از

تهیه شد .جیره هتای متورد استتفاده در آزمتایش بتر استاس

مشهای مختلف آزمونهای جتذب آب یتک ستاعته و دو

غذایی توصیهشتده در راهنمتای راس  308بترای

جذب آب

احتیاجا

ساعته و تور  2گرمی نمونهها انجا شد .رو

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

به این صور

کمک نتر افتزار جیترهنویستی  UFFDAتنظتیم شتد .تمتا

وزن مرطوب آن قبالً اندازهگیری شده بود 2 ،گر از نمونته

پرندگان تا  10روزگی با جیرة یکسان تغذیه شدند.

انجا شد که روی کاغذ صافی شتک کته

توزین شد و کاغذ صافی و نمونه به مد

یتک ستاعت در

برای تهیة نه جیرة آزمایشی ،نخست سه جیرة میتاندان

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

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

صافی مجدداً توزین شتد .ا تتال

وزن نمونته مقتدار آب

فرآوریشده (جیبایند) تهیه شتد (جتدول  .)1ستاس ،هتر

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

یک از جیرهها به سه قسمت مساوی تقسیم و یک قستمت

میگردد .بترای جتذب آب دو ستاعته نمونتة تتوزینشتده

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

مجدداً به مد

یک ساعت دا ل آب قرارگرفت ،وزنکشی

پس از دو و چهار دقیقه کاندیشنینگ با بخار

شد و ا تال

وزن نمونه محاسبه گردید و بهعنوان جتذب

دیگر بهترتی

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

آب دو ساعته ثبت شد.

چهار پلت شد .بدین ترتی  ،نه جیره برای تغذیة جوجههتا

برای اندازه گیری تور  ،دا ل مزور  100ستیستی تتا

در مرحلة رشد (11-24روزگی) تهیه شد .تمامی جیرهها از

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

نظر تعادل انرژی ( 2900کیلوکالری بر کیلوگر ) و پروتئین

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

جیره ،تمتامی

یک ساعت ،مقتدار افتزایش حجتم بنتونیتت دا تل متزور

( )20/11یکسان بودند .برای سهولت مار

وراکها کرامبل شتد .تمتامی اجتزای جیتره ،نخستت در

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

1

جیبایند

جیبایند

( 0/75درصد)

( 1/5درصد)
56/56

مادة وراکی (درصد)

شاهد

ذر

56/56

56/56

کنجالة سویا ( 44درصد پروتئین)

34/78

34/78

34/78

روغن سویا

2/71

2/71

2/71

دیکلسیم فسفا

1/56

1/56

1/56

کلسیم

0/89

0/89

0/89

0/23

0/23

0/23

0/27

0/27

0/27

0/50

0/50

0/50

دی ال -متیونین

0/28

0/28

0/28

ال-لیزین

0/16

0/16

0/16

ال-ترئونین

0/06

0/06

0/06

2/00

1/25

0/50

کربنا

نمک طعا
جو

شیرین

2

مکمل (ویتامینی  +معدنی)

ماسة نر
3

0/00

جیبایند

0/75

1/50

آنالیز مواد مغذی
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگر )

2900

2900

2900

پروتئین ا (درصد)

20/11

20/11

20/11

فیبر ا (درصد)

3/67

3/67

3/67

چربی ا (درصد)

5/08

5/08

5/08

کلسیم (درصد)

0/81

0/81

0/81

فسفر در دسترس (درصد)

0/41

0/41

0/41

سدیم (درصد)

0/18

0/18

0/18

کلر (درصد)

0/18

0/18

0/18

متیونین (درصد)

0/59

0/59

0/59

متیونین  +سیستین (درصد)

0/92

0/92

0/92

لیزین (درصد)

1/21

1/21

1/21

ترئونین (درصد)

0/82

0/82

0/82

 .1برای تهیة نه جیرة آزمایشی ،نخست سه جیره میان دان شامل سه سعح صفر 0/75 ،و  1/5درصد بنتونیت سدیم فرآوریشده (جیباینتد) تهیته شتد.
ساس ،هر یک از جیره ها به سه قسمت مساوی تقسیم و یک قسمت با عبور از کاندیشنینگ بدون بخار( شک) پلت شد .دو قسمت دیگتر ،بتهترتیت
پس از  2و  4دقیقه کاندیشنینگ با بخار در دمای  70درجة سانتیگراد پلت شد.
 .2هر کیلوگر جیره حاوی  9000واحد بینالمللی ویتامین  5000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  50 ،D3واحد بینالمللی ویتامین  3 ،Eمیلیگتر ویتتامین
( Kمنادیون) 2 ،میلیگر ویتامین  6 ،B1میلیگر ویتامین  3 ،B2میلیگر ویتامین  60 ،B6میلیگر اسید نیکوتینیک 15 ،میلیگر اسید پنتوتنیتک0/1 ،
میلیگر بیوتین 1/75 ،میلیگر اسید فولیک 0/016 ،میلیگر ویتامین  16 ،B12میلیگر مس 1/25 ،میلیگر ید 40 ،میلیگر آهتن 120 ،میلتیگتر
منگنز 0/3 ،میلیگر سلنیم و  100میلیگر روی است.
 .3نا تجاری بنتونیت سدیم فرآوریشده به رو

شیمیایی سا ت شرکت پایا فرایند هزارة نوین
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در  24روزگی ،از هر واحد آزمایشی یک قععته پرنتده

نتايج و بحث

که وزن آن به میانگین وزنی واحد آزمایشی نزدیکتتر بتود

نوع فرآوری ،سعح بنتونیت سدیم و اثر متقابل آنهتا تتأثیر

شماره به پای پرنتده و بتا گذشتت

توراک جوجتههتا نداشتت

انتخاب و پس از نا

معناداری بتر میتزان ماتر

چهار ساعت گرسنگی به منظتور تخلیتة دستتگاه گتوار ،

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

توزین و کشتار شد .قسمت های مختلف الشه شامل الشتة

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

بتود.

شکم الی (بدون احشا) ،سینه ،ران و بالهتا و انتدا هتای

دلیل عمدهای که می توان بترای متفتاو بتودن نتتاین ایتن

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

آزمایش با نتاین سایرین ذکر کرد این است که جیترههتا در

پیشمعده ،سنگدان و پانکراس) توزین و وزن نستبی آنهتا

آزمایش حاضر با دای شمارة چهتار تولیتد و ستاس بترای

(درصد وزن زنتده) محاستبه شتد .بتازده الشتة شتکم نیتز
بهصور

سهولت مار

درصدی از وزن زنده محاسبه شد.

تتوراک کرامبتتل ،ماننتتد تتوراک پلتتت ،مبحتتث شتتا

در  24روزگتتی و پتتس از  4ستتاعت قعتتع دان ،از هتتر
تکرار یک قععته جوجته بته صتور

ماندگاری پلت تأثیر زیادی بر مار

تاتادفی انتختاب و

دقیقه در میکروتیو

فرآوری نشده (کاندیشتنینگ شتک) در مقایسته بتا پلتت

15

فرآوریشده در دمای  70درجة سانتیگراد به متد

جمعآوری و تا زمان انجا آنالیزهتای

دو یتا

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

موردنظر ،دا ل فریتزر بتا دمتای  -20درجتة ستانتیگتراد
نگهداری شتد .میتزان کلستترول (رو

توراک جوجته هتا

ندارد]  .[4افزایش وزن جوجتههتای تغذیتهشتده بتا پلتت

همزمان با ذبح ،از آنها ونگیری شد .نمونههای سر بعد
از سانتریفیوژ با سرعت  3000دور در دقیقته بته متد

وراک توسط جوجههتا کرامبتل شتد .در

حالی است که تفاو

آنزیمتی CHOD-

قابتلمالحظته ای بتین افتزایش وزن

جوجههای تغذیهشده با پلتهای فرآوریشده به متد

 PAPو با کیت تجاری زیستشیمی) HDL ،یا لیاوپروتئین

دو

آنزیمتی  CHOD-PAPو بتا کیتت

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

تجاری زیست شیمی) LDL ،یا لیاوپروتئین با دانستیتة کتم

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

آنزیمتتتی  CHOD-PAPو بتتتا کیتتتت تجتتتاری

کاهش مواد ضدتغذیهای از جملته مهارکننتدة تریاستین در

زیستشیمی) و  VLDLیا لیاوپروتئین با دانسیتة بسیار کتم

کنجالة سویا ،کاهش بار میکروبی وراک و شکستتهشتدن

آنزیمتتتی  CHOD-PAPو بتتتا کیتتتت تجتتتاری

باندهای دیستولفیدی پتروتئینهتا در آن از جملته دالیتل

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

بهبود افتزایش وزن جوجته هتای دریافتت کننتدة توراک

بتا دانستیتة بتاال (رو
(رو
(رو

اتوآناالیزر  Selectra Eسا ت کشور هلند اندازهگیری شد.

فرآوریشده است ] 5و  8و .[17

دادههای حاصل بتا استتتتفاده از متدل عتی عمتومی

ضری

نر افزار آماری ( SASویرایش  )2004برای مدل  1تجزیته

فتترآوری و ستتعح بنتونیتتت ستتدیم در جیتترة غتتذایی

و میانگینها به کمک آزمون چند دامنهای دانکتن در ستعح

قرارنگرفت .کمتترین و بیشتترین ضتری

معناداری  0/05مقایسه شد ].[26
()1

تبدیل جوجههتا تحتت تتأثیر اثتر متقابتل نتوع

بتتهترتیت

Xij    t i 0

مربتتوط بتته جوجتتههتتایی بتتود کتته بتتا تتوراک

فرآوری شده به متد

کته در ایتتن رابعته Xij ،مقتتدار هتر مشتاهده µ ،میتتانگین

شدند (.)p>0/05

جمعیت ti ،اثر تیمار iا و  εijاثر عاست.
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جدول  .2اثر فرآوری و سطح جیبايند در خوراک بر میانگین افزايش وزن روزانه (گرم) ،مصرف خوراک روزانه (گرم) و ضريب
تبديل غذايی جوجههای گوشتی در دورة رشد ( 11تا  24روزگی)
فرآوری

1

بدون فرآوری با بخار

 2دقیقه فرآوری با بخار

 4دقیقه فرآوری با بخار

متوسط افزایش

2

جیبایند

متوسط مار

ضری

تبدیل

وزن روزانه

وراک روزانه

وراک

بدون جیبایند

64/91

93/71

1/45

 0/75درصد

68/95

98/31

1/42

 1/5درصد

66/16

97/79

1/48

بدون جیبایند

71/40

98/11

1/37

 0/75درصد

73/66

98/33

1/33

 1/5درصد

75/45

97/08

1/28

بدون جیبایند

75/98

100/85

1/38

 0/75درصد

71/18

99/72

1/40

 1/5درصد

74/55

97/74

1/31

2/35

2/38

0/04

SEM

بدون فرآوری با بخار

66/70

b

96/53

 2دقیقه فرآوری با بخار

73/48

a

97/78

 4دقیقه فرآوری با بخار

73/62

a

98/94

1/37

SEM

1/36

1/38

0/02

بدون جیبایند

70/11

98/15

 0/75درصد

70/95

98/78

1/39

 1/5درصد

71/94

97/47

1/36

SEM

1/37

1/38

0/02

1/45

a

b

1/33

ab

1/40

a

ab

b

P - Values

فرآوری

0/001

0/123

0/002

جیبایند

0/802

0/756

0/012

 a-bتفاو
SEM

 .1رو

میانگینهای هر بخش از هر ستون با حر

غیرمشابه معناداری است(.)p<0/05

عای استاندارد میانگینها
فرآوری ،شامل  .1تهیة پلت شک یعنی بدون کاندیشنینگ .2 ،فرآوری با بخار به مد

ساس پلتکردن و نوع سو مشابه رو

 2با افزایش مد

کاندیشنینگ به چهار دقیقه.

 .2نا تجاری بنتونیت سدیم فرآوریشده به رو شیمیایی سا ت شرکت پایا فرایند هزارة نوین.
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 2دقیقه در  70درجة ستانتیگتراد در کاندیشتنینگ و
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تبتدیل توراک

معرض آنزیم های گوارشی قرارمی گیرد .ایتن عمتل باعتث

مد

زمان فرآوری با بخار بر ضری

تبدیل در توراکهتای

افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی میشود که میتوان آن

فرآوریشده نسبت به وراک بدون فرآوری را میتوان بته

را بتتا بهبتتود در عملکتترد و ضتتری

تبتتدیل جوجتتههتتای

دالیل ژالتینه شدن نشاسته ،بهبتود قابلیتت هضتم انترژی و

تغذیهشتده بتا جیترههتای حتاوی بنتونیتت ستدیم مترتبط

شکستهشدن باندهای دیستولفیدی در پتروتئینهتا نستبت

دانست ].[10

اثر معناداری نداشت .بهبود ضری

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

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

 20درصتتد ژالتینتتهش تدن اتفتتا متتیافتتتد ] ،[29احتمتتاالً

بتهطتوری کته بتاالترین ستعح کلستترول در جوجتههتتای

تبدیل وراک فترآوریشتده

دو و چهار دقیقه

عمدهترین دلیل بهبود ضری

تغذیهشده با وراک فرآوریشده به مد

دو و چهتار دقیقته بتا بختار در دمتای  70درجتة

بهدست آمد ( .)p>0/05نوع فرآوری بتر میتزان  HDLنیتز

سانتیگراد نسبت بته توراک فترآورینشتده ،مربتوط بته

معنادار بود ،بهطتوری کته  HDLستر

تون جوجتههتای

ژالتینهشدن است ،به اوص اینکه در سنین ابتدایی هنتوز

گوشتی تغذیته شتده بتا توراک بتدون فترآوری بته طتور

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

معناداری نسبت بته جوجته هتای تغذیته شتده بتا توراک

چهتار دقیقته،

چهار دقیقه باالتر بود ( .)p>0/05نوع

به مد

توجه به اینکه وراک فرآوری شده به مد

فرآوریشده به مد

زمان بیشتری یعنی حتدود دو برابتر در معترض دمتای 70

فرآوری نیز بر میزان گلوکز LDL ،و  VLDLمعنادار نبتود.

بر تی

سعح جی بایند بر میزان گلوکز ،کلستترول LDL ،HDL ،و

کاهش قابلیت هضم و کاهش دسترسی

ون جوجهها در  24روزگتی معنتادار نبتود.

درجة سانتی گراد قرارگرفته است ،احتماالً تخریت
مواد مغذی موج

 VLDLسر

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

بهجز  ،VLDLسایر فراسنجههای ونی مورد آزمایش نظیر

تبدیل وراک جوجههای تغذیتهشتده بتا توراک

گلوکز ،کلسترول HDL ،و  LDLون جوجههای گوشتتی

ضری

فتترآوریشتتده بتتهمتتد
فرآوریشده به مد
ضری

تحت تأثیر اثر متقابل فرآوری و جیبایند قرارنگرفت.

چهتتار دقیقتته نستتبت بتته تتوراک

بر ال

دو دقیقه باشتد (جتدول  .)2کمتترین

نتاین این آزمتایش مشتاهده شتده استت کته

فرآوری تأثیر معناداری بتر میتزان کلستترول و  HDLستر

تبدیل در جوجههای تغذیه شده با توراک حتاوی

 1/5درصد جی بایند کمتر از پرندگان تغذیهشتده بتا جیترة

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

فاقد جیبایند بود (.)p>0/05

ژنتیکتتی و محیعتتی استتت .تتوراک یکتتی از فاکتورهتتای
محیعی است که بر میزان کلسترول تأثیرگذار استت .ستنتز

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

کلستتترول در بتتدن ارتبتتاط مستتتقیمی بتتا وزن بتتدن دارد.

بنتونیت سدیم فرآوری شده در این آزمایش ،احتماالً تفاو

اضافهوزن و افزایش چربی بر این روند تأثیر میگذارد ][19

در نوع بنتونیتت ستدیم متورد استتفاده ،همچنتین ستعوح

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

با گتزار هتای دیگتران

که افزایش وزن بیشتری بهدستت آمتد ،کلستترول بتهطتور

دیگران ] [25مخالف بود .با توجه به اوصیا

متفاو

آن در جیره دلیل تناق

معناداری افزایش یافت (.)p>0/05

است .با توجه به اینکه بنتونیت سدیم قادر استت مقتادیری
آب جذب کند ،باعتث کتاهش سترعت عبتور توراک در

تأثیر سعوح مختلف فرآوری و جیبایند ،همچنین آثتار

بیشتتری در

تون

رودة باریک میشتود و متواد توراکی متد

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

وراک باعث افزایش سو توساز و بهبود قابلیت هضم و

بنتونیت و فرآوری ،روند کاهشتی در میتزان گلتوکز ستر

جذب مواد مغذی میشود .با افزایش ستو توستاز بتدن،
غلظت گلوکز ون کاهش مییابد ] 6و .[24

ون مشاهده شد .احتماالً استتفاده از بنتونیتت و فترآوری

جدول  .3اثر فرآوری و سطح جیبايند در خوراک بر فراسنجههای خون جوجههای گوشتی در  24روزگی
فرآوری

1

بدون فرآوری با بخار

 2دقیقه فرآوری با بخار

 4دقیقه فرآوری با بخار

فراسنجههای ون (میلیگر بر دسیلیتر)

2

جیبایند

کلسترول

HDL

LDL

VLDL

بدون جیبایند

196/75

136/75

65/00

68/25

28/50 a

 0/75درصد

198/00

129/05

70/50

63/00

13/00b

 1/5درصد

197/00

122/50

65/50

72/50

ab

بدون جیبایند

205/20

151/00

61/50

59/50

18/50 ab

 0/75درصد

191/50

138/75

61/75

68/25

22/25ab

 1/5درصد

190/50

141/50

58/00

62/83

ab

بدون جیبایند

180/00

144/00

49/50

74/00

22/50ab

 0/75درصد

192/75

144/00

36/00

57/00

ab

 1/5درصد

187/66

142/66

48/33

70/33

20/33 ab

6/99

5/12

9/86

7/71

3/89

SEM

گلوکز

بدون فرآوری با بخار

197/20

b

19/66
24/00

66/50

68/00

21/25

 2دقیقه فرآوری بابخار

195/66

142/16 a

59/83 ab

64/08

20/33

 4دقیقه فرآوری بابخار

187/46

143/33 a

46/66 b

69/33

21/66

4/06

3/02

5/81

4/55

2/30

بدون جیبایند

196/08

142/25

60/25

67/50

24/50

 0/75درصد

193/72

136/71

60/57

65/14

19/85

 1/5درصد

190/66

138/36

56/72

66/63

19/00

4/07

3/03

5/83

4/56

2/30

SEM

SEM

131/25

a

15/00

P - Values

فرآوری * جیبایند

0/381

0/059

0/920

0/597

0/049

فرآوری

0/167

0/004

0/045

0/730

0/629

 a-bتفاو
SEM

میانگینهای هر بخش از هر ستون با حر

غیرمشابه معناداری است (.)p<0/05

عای استاندارد میانگینها

 LDLلیاوپروتئین با دانسیتة کم HDL ،لیاوپروتئین با دانسیتة باال VLDL ،لیاوپروتئین با دانسیتة بسیار کم
 .1رو

فرآوری ،شامل  .1تهیة پلت شک یعنی بدون کاندیشنینگ .2 ،فرآوری با بخار بهمد

ساس پلتکردن و نوع سو مشابه رو

 2با افزایش مد

 .2نا تجاری بنتونیت سدیم فرآوریشده به رو

کاندیشنینگ به چهار دقیقه

شیمیایی سا ت شرکت پایا فرایند هزارة نوین
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و

 .[25براساس این مقاله میتوان نتیجه گرفتت کته فترآوری

اثر فرآوری و سعح جیبایند بر وزن نستبی قععتا

اندا های بدن جوجه های گوشتی در  24روزگی در جدول

وراک مش با کاندیشنینگ در فرایند پلتتکتردن توراک

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

سب

بهبود عملکترد جوجتههتای گوشتتی در دورة رشتد

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

میشود .اما ،بنتونیت سدیم تأثیری بر عملکرد جوجتههتای

پانکراس ،کبد ،قل  ،طحال ،چربی محوطتة بعنتی ،رانهتا،

گوشتی در دورة رشد ندارد.

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

منابع

نسبی کبد معنادار شد ( )p>0/05و جوجههای تغذیتهشتده
با وراک فرآوریشده به مد

[1]. Abdollahi MR, Ravindran V and Svihus B
(2013) Influence of grain type and feed form
on performance, apparent metabolisable
energy and ileal digestibility of nitrogen,
starch, fat, calcium and phosphorus in broiler
starters. Animal Feed Science and
Technology 186(3-4): 193-203.

دو دقیقه ،کمترین وزن کبد

را نسبت به جوجههای تغذیه شده با وراک بدون فرآوری
نشان دادند .نتیجة آزمایش حاضر در مورد وزن نسبی کبتد
بتتا پتتژوهش دیگتتری موافتتق بتتود ] .[5وزن پتتانکراس در
جوجههای تغذیهشده با وراکهای فرآوریشده به متد
دو و چهار دقیقه نسبت به جوجههای تغذیهشده با وراک

[2]. Abdollahi MR, Ravindran V, Wester TJ,
)Ravindran G and Thomas DV (2011
Influence of feed form and conditioning
temperature on performance, apparent
metabolisable energy and ileal digestibility of
starch and nitrogen in broiler starters fed
wheat-based diet. Animal Feed Science and
Technology 168(1-2): 88-90.

وراک های فرآوری شده با بختار بته دلیتل حضتور بیشتتر

[3]. Agah MJ and Norollahi H(2008) Effect of
feed form and duration time in growing
period on broilers performance. International
Journal of Poultry Science 7(11): 1074-1077.

بعنی در جوجههای تغذیهشده با وراکهای فرآوریشتده

[4]. Amerah AM, Ravindran V, Lentle RG and
Thomas DG (2007) Influence of feed particle
size and feed form on the performance,
energy
utilisation,
digestive
tract
development, and digesta parameters of
broiler starters. Journal of Poultry Science
86(12): 2615-2623.

بدون فرآوری پایین تتر بتود هرچنتد از نظتر آمتاری ایتن
ا تال

معنادار نبود.

احتمتتاال یکتتی از دالیتتل ایتتن موضتتوع ترشتتح بیشتتتر
آنزیم های پانکراس ،به اوص آمیالز ،لیااز ،و پروتئاز ،در
جوجههای تغذیهشده با وراک فترآورینشتده نستبت بته
ممانعتکنندههای آنزیمی در وراک استت .نتوع فترآوری
موج
به مد

افزایش عددی غیرمعنتادار درصتد چربتی محوطتة
دو و چهار دقیقه نسبت به جوجههای تغذیهشده با

وراک بدون فترآوری شتد .ایتن نتیجته ،بتا نتیجتة دیگتر
تحقیقا ] 10و  [11همراستا و موافق بود.
احتماالً یکی از دالیل افزایش نسبی چربی حفرة بعنتی
در جوجتتههتتا ممکتتن استتت متترتبط بتتا افتتزایش انتترژی

[5]. Amirabdollahian H, Nouri Emamzadeh A and
Keramati K (2014) A comparative effect of
mash and pellet feed with different pelleting
temperature on blood metabolites, carcass
characteristics and broiler performance.
Advanced Biological and Biomedical
Research 2(1): 141-145.

سو توسازی در وراکهای فرآوریشتده باشتد .ستعح
جتتیباینتتد بتتر درصتتد الشتته ،پتتیشمعتتده ،ستتنگدان ،کبتتد،
پانکراس ،قل  ،طحال ،چربی محوطة بعنی ،ران ها ،سینه و
بال ها در جوجه های گوشتی 24روزه معنتادار نبتود .نتتاین
مشابهی در آزمایشهای دیگر بهدستت آمتده استت ] 10و

دوره   19شماره   2تابستان 1396
450

 وزن نسبی اندامهای مختلف و فراسنجههای خون جوجههای گوشتی در دورة رشد،بررسی اثر كانديشنینگ و بنتونیت سديم بر عملکرد

[6]. Bailey CA, Latimer GW, Barr AC, Wigle
WL, Haq AU, Balthrop JE and Kubena LF
(2006) Efficacy of montmorillonite clay for
protecting
full
term
broilers
from
aflatoxicosis. Journal of Applied Poultry
Research 15(2): 198-206.

[14]. Kermanshahi H, Hazegh AR and Afzali N
(2009) Effect of sodium bentonite in broiler
chickens fed diets contaminated with
aflatoxin B1. Journal of Animal and
Veterinary Advances 8(8): 1631-1636.
[15]. Khanedar F, Vakili R and Zakizadeh S (2013)
Effects of two kinds of bentonite on
performance,blood biochemical parameters,
carcass characteristics and tibia ash on broiler
chickens. Iranian Journal of Applied Animal
Science 3(3): 577-581.

[7]. Briggs JL, Maier DE, Watkins BA and
Behnke KC (1999) Effect of ingredients and
processing parameters on pellet quality.
Journal of Poultry Science 78: 1464-1471.
[8]. Corzo A, Mejia L, McDaniel CD and Moritz
JS (2012) Interactive effects of feed form and
dietary lysine on growth responses of
commercial broiler chicks. The Journal of
Applied Poultry Research 21(1): 70-78.

[16]. Koch K (2011) Hammermills and rollermills.
Kansas: MF-2048 Feed Manufacturing.
[17]. Lilly KGS, Gehring CK, Beaman KR, Turk PJ,
Sperow M and Moritz JS (2011) Examining
the relationships between pellet quality of
broiler performance and bird sex. Journal of
Applied Poultry Research 20: 231-239.

[9]. Damiri H, Chaji M, Bojarpour M and
Mamuei M (2011) Effect of different sodium
bentonite levels on performance, carcass traits
and passage rate of broilers. Pakistan
Veterinary Journal 32(2): 197-200.

[18]. Moritz JS, Beyer RS, Wilson KJ and Cramer
KR (2001) Effect of moisture addition at the
mixer to a corn-soybean-based diet on broiler
performance. Journal of Applied Poultry
Research 10: 347-353.

[10]. Dozier WA, Behnke KC, Gehring CK and
Branton SL (2010) Effects of feed form on
growth performance and processing yields of
broiler chickens during a 42-day production
period. Journal of Applied Poultry Research
19(3): 219-226.

[19]. Murray KR, Granner KD, Mayes PA and
Rodwell VW (2000) Harper's Biochemistry.
20th Edn, Appleton and Lange. USA.

[11]. Eraslan G, Essiz D, Akdogan M, Karaoz E,
Oncu M and Ozyildiz Z (2006) Efficacy of
dietary sodium bentonite against subchronic
exposure to dietary aflatoxin in broilers.
Bulletin Veterinary Institute in Pulawy
Journal 50: 107-112.

[20]. Pasha TN, Farooq MU, Khattak FM, Jabbar
MA, and Khan AD (2007) Effectiveness of
sodium bentonite and two commercial
products as aflatoxin adsorbents in diets for
broiler chickens. Journal of Animal Feed
Science and Technology 132(1-2): 103-110.

[12]. Karimpour M (1999) Industrial minerals and
stones. First edition, Ferdowsi University
publisher. Mashhad. 398 p. [in Persian]

[21]. Philips TD (1997) Effects of inorganic
adsorbents and cyclopiazonic acid in broiler
chickens. Journal of Poultry Science 76(8):
1141-1149.

[13]. Kermanshahi H, Attar A, Abbasipour A and
Bayat E (2014) Feed technology and processing
handbook. First edition, Tarjoman Kherad

[22]. Rezaeipour V and Gazani S (2014) Effects of
feed form and feed Particle size with dietary

publisher. Tehran. 496 p. [in Persian]

1396  تابستان 2  شماره 19 دوره
451

 ابواقاسم گلیان، حسن كرمانشاهی،امیر عطار

L-threonine supplementation on performance,
carcass characteristics and blood biochemical
parameters of broiler chickens. Journal of
Animal Feed Science and Technology 56(20):
342-346.

(1980) The Effects of various dietary clays and
fillers on the performance of broilers and
laying hens. Poultry Science 59(8): 1901-1906.
[28]. Skoch ER, Binder SF, Deyoe CW, Allee GL
and Behnke KC (1983) Effects of steam
pelleting conditions and extrusion cooking on
a swine diet containing wheat middlings.
Journal of Animal Science 57(4): 929-935.

[23]. Reimer LL and Beggs WA (1993). Making
better pellets; harnessing steam quality. Feed
Management 44(1): 577-580.
[24]. Safaeikatouli M, Jafariahangari Y and
Baharlouei A (2010) Effects of dietary
inclusion of sodium bentonite on biochemical
characteristics of blood serum in broiler
chickens. International Journal of Agriculture
and Biology 12(6): 877-880.

[29]. Stevens CA (1987) Starch gelatinisation and
the influence of particle size, steam pressure
and die speed on the pelleting process. Kansas
State University, Manhattan, Ph.D. Thesis.
[30]. Svihus B, Uhlen AK and Herstad OM (2005)
Effect of starch granule structure, associated
components and processing on nutritive value
of cereal starch: a review. Animal Feed
Science and Technology 122(3-4): 303-320.

[25]. Salari S, Kermanshahi H and Nasiri
Moghaddam H (2006) Effect of sdodium
bentonite and comparison of pellet vs mash
on performance of broiler chickens. Journal
of Poultry Science 5(1): 31-34.

[31]. Zimonja O, Hetland H, Lazarevic N,
Edvardsen DH and Svihus B (2008). Effects
of fiber content in pelleted wheat and oat diets
on technical pellet quality and nutritional
value for broiler chickens. Canadian Journal
of Animal Science 88: 613-622.

[26]. SAS Institute (2004) SAS Qualification Tools
User’s Guide. Version 912. SAS Institute
Inc., Cary, NC.
[27]. Sellers RS, Harris GC and Waldroup PW

1396  تابستان 2  شماره 19 دوره
452

Journal of

Animal Production
(College of Abouraihan – University of Tehran)

Vol. 19  No. 2  Summer 2017

Effects of conditioning and sodium bentonite on performance, relative
weight of different organs and blood parameters of broiler chickens in
grower period
Amir Attar1, Hassan Kermanshahi2, Abolghasem Golian2
1. Ph.D. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Science, Ferdowsi University,
Mashhad, Iran
2. Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Science, Ferdowsi University,
Mashhad, Iran

Received: August 2, 2016

Accepted: September 18, 2016

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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