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مقدمه
  صنعت طیور در س��ال های اخیر با مش��کالت عدی��ده ای از جمله افزایش 
قیمت نهاده ها و چالش هایی در زمینه  تهیه  ذرت و سویا مواجه شده است. 
ذرت، گیاهی است که ضمن نیاز آبی باال در هر خاکی قابل کشت نیست و به 
همین دلیل کشت آن با محدودیت  مواجه است. از طرف دیگر بخش زیادی 
از نیاز ذرت کش��ور وابس��ته به واردات این غله اس��ت. جایگزین هایی برای 
این گیاه پیش��نهاد شده اس��ت، ولی چون حاوی مواد ضد تغذیه ای هستند، 
مص��رف محدودی دارند و حض��ور این مواد ضد تغذیه ای بر عملکرد رش��د 
طیور تأثی��ر منفی می گذارد. یکی از موارد جایگزی��ن برای ذرت، تریتیکاله 
می باش��د. تریتیکاله حاوی مقادیر باالت��ر مواد مغذی همچون پروتئین )9/7 
درصد(، اس��یدهای آمینه ضروری لیزین و متیونین، کلسیم )0/04 درصد( و 
فسفر )0/305 درصد( قابل دسترس در مقایسه با ذرت می باشد. محدودیت 
اس��تفاده از تریتیکاله در جیره ی جوجه های گوش��تی به دلیل حضور اجزای 
پلی ساکاریدی غیرنشاسته ای محلول که با افزایش ویسکوزیته  کیموس روده 
و افزایش جمعیت میکروب های مضر، منجر به کاهش زیس��ت فراهمی مواد 

مغذی می شود، است.
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مشخصات تریتیکاله
Triticosecaleنام التین: 

بهاره و پاییزهتیپ رویشی: 
140-120 سانتی مترارتفاع: 

متناسب با طول روزنیاز نوری: 
کم نیازنیاز آبی: 

مقاوم به گرما و کم آبیمقاومت های اکولوژیک: 
هر نوع خاکخاک مناسب: 

عالیوضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود:     
نازک و کم عرض با زبانه های کوچکمشخصات برگ:
دانه بلندمشخصات دانه:
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تریتیکال��ه، گیاه حاص��ل از تالقی گندم و چاودار، براي نخس��تین بار در 
س��ال 1876 در اسکاتلند کش��ت شد. مطالعه و بررس��ی روي تریتیکاله در 
کانادا از سال 1950 آغاز شد و در سال 1972 نخستین واریته تجاري بهاره 
آن توس��ط دانش��گاه مانیتوبا معرفي ش��د. در ابتدا هدف از ایجاد تریتیکاله 
بهره گیري از مقاومت چاودار به شرایط سخت، با ارزش تغذیه اي باال در حد 
گندم بود. تریتیکاله از میزان تولید در واحد س��طح مطلوبی برخوردار اس��ت 
و به بیماری ها از جمله زنگ زرد و قهوه ای مقاوم و نس��بت به گندم توانایی 
بیش��تری در رش��د در خاک های کمتر حاصلخیز و مناطق با تنش شوری و 
خش��کی دارد. لذا محصولی مناسب برای کشت در این مناطق و تأمین نیاز 

علوفه ای دام می باشد.

کاربرد دانه تریتیکاله در جیره غذایی طیور
تریتیکال��ه یکی از این منابع خوراکی می باش��د که به دلیل مقادیر باالتر 
مواد مغذی همچون پروتئین، اس��یدهای آمینه ض��روری لیزین و متیونین، 
کلس��یم و فسفر قابل دس��ترس در مقایس��ه با ذرت، می تواند به عنوان یک 
جایگزین مناس��ب برای استفاده در جیره های طیور مطرح شود. اما استفاده 
از دانه تریتیکاله در سطوح باال به علت وجود پکتین های محلول یا بتاگلوکز 
موجود در آن حتی در مقادیر کم به طور چش��مگیری ویسکوزیته محتویات 
هضمی روده را افزایش داده و هضم نشاس��ته، پروتئین و لیپیدها را کاهش 
می دهن��د. لیکن این اثرات ضد تغذی��ه ای می تواند با افزودن آنزیم های مؤثر 
بر هیدرولی��ز این ترکیبات )عمدتاً مولتی آنزیم ها( برطرف ش��ود. همچنین 
فر آوری خوراک )عمدتاً پلت کردن( باعث افزایش حاللیت  پلی ساکاریدهای 
غیرنشاس��ته ای محلول و افزایش ویس��کوزیته محتویات هضمی و در نتیجه 



استفاده از دانه تریتیکاله همراه با آنزیم و پروبیوتیک در جیره جوجه های گوشتی

 10

کاهش قابلیت هضم مواد مغذی می شود. در حالی که با اضافه نمودن آنزیم 
و پروبیوتیک به جیره فرآوری ش��ده به صورت پلت نس��بت به شرایط بدون 
فرآوری اثرات مطلوب بسیار قابل توجهی بر عملکرد جوجه ها خواهد داشت. 
با توجه به تحقیقات انجام شده می توان در جیره جوجه های گوشتی با حذف 
ذرت، از دانه تریتیکاله رقم سناباد همراه با گلوتن ذرت در جیره جوجه های 
گوش��تی اس��تفاده کرد. برای جلوگیری از مش��کالت تغذیه ای الزم است از 
آنزیم ه��ای کربوهیدراز )حاوی آرابینوزایالن��از و بتاگلوکاناز( تا حداقل 0/05 
درص��د و پروبیوتیک )ترجیحاً پروبیوتیک های حاوی الکتوباس��یل( تا حدود 
0/03 درصد اس��تفاده کرد. با توجه به بررس��ی های زرق��ی  و  نورالهی بهتر 
است از آنزیم های گرانوله شده مقاوم به حرارت در جیره قبل از فرآیند پلت 

کردن استفاده شود.

    جدول 1* – مقایسه میانگین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز دانه تریتیکاله و ذرت

* داده های جدول از انالیز نمونه ذرت و تریتیکاله مورد استفاده در جیره، در آزمایشگاه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بدست امده است

دانه ذرتدانه تریتیکالهترکیبات

9/78/5پروتئین)درصد(

0/3650/26لیزین)درصد(

2/13/8چربي)درصد(

1/22/2اسید لینو لئیک)درصد(

2/12/2فیبر خام)درصد(

0/040/02کلسیم)درصد(

0/3050/28فسفر)درصد(

30303406انرژي قابل سوخت و ساز )کیلو کالری به کیلو کرم(
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  این دانه هم به صورت کامل و هم به صورت آس��یاب ش��ده قابل استفاده است 
لیکن با توجه به فرم معمول جیره همراه با س��ایر اجزاء جیره آس��یاب و بر اس��اس 
مزایای پلت توصیه می ش��ود به میزان63 تا 73 درصد مخلوط با سایر ترکیبات از 1 

تا 42 روزگی، در جیره پلت مورد استفاده قرار گیرد. 

جدول 2 - مقایسه دو جیره پلت حاوی تریتیکاله )همراه با آنزیم و پروبیوتیک( 
و جیره حاوی ذرت در جیره جوجه های گوشتی

جیره حاوی ذرتجیره محتوی 45 درصد تریتیکالهترکیبات

84±503560/43±3600/21میزان مصرف خوراک)گرم(

38±382150/28±2516/56میزان افزایش وزن)گرم(

0/2±0/021/65±1/43ضریب تبدیل غذایی

6/754/85تیتر نیوکاسل

2/08±2/8387/08±91/40ماندگاری در پایان دوره)درصد(

الزم به ذکر است که در دوره پرورش در هیچ کدام  از تیمارها از آنتی بیوتیک 
استفاده نشد.
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