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 چکيده

عدم در شرایط حضور و  2پذیري ظاهري پروتئین دو واریته گندم شامل سرداري و آذر این آزمایش به منظور ارزیابي گوارش

قطعه جوجه  180جهت انجام این آزمایش هاي گوشتي انجام شد. حضور مکمل آنزیمي)مولتي آنزیم گریندازیم( در جوجه

قفس سه  6طور تصادفي درکشي تجاري خریداري و به( از جوجه500)مخلوط دو جنس سویه کاب روزگي  14در سن  گوشتي

% جیرۀ 60جیرۀ آزمایشي شاملکنجاله سویا و یک -اي بر پایۀ ذرتکه جیرهها شامل یک جیره پایه جیرهطبقه توزیع گردیدند. 

پرنده(،  10داراي )تکرار  3% ارقام گندم آسیاب شده بودند که با و بدون افزودن آنزیم به طور تصادفي هرکدام به 40پایه و 

 36تا  30روزگي( و دورۀ پایاني) 20تا  14ي طرح کامالً تصادفي در دورۀ رشد)آزمایش فاکتوریل بر پایهاختصاص داده شدند. 

هاي مورد استفاده در این تحقیق از استان کردستان)شهرستان دهگالن( تهیه گردیدند. نتایج نشان روزگي( اجرا شد. ارقام گندم

-ارش(. مقدار گو>05/0Pدارضریب تبدیل خوراک گردید)داد که افزودن آنزیم به جیرۀ پایه در دورۀ رشد موجب بهبود معني

، 47/64و  19/75، 63/75به ترتیب. 2و آذر  يبراي گندم رقم سردارپذیري ظاهري پروتئین گندم در دورۀ رشد و دورۀ پایاني 

نشان داد که رقم پذیري ظاهري پروتئین گوارشبرآورد گردید. مقایسۀ میانگین مقادیر برآورد شده میزان درصد  66/69

(. بعالوه، افزودن آنزیم موجب >05/0Pاست) 2پروتئین بیشتري نسبت به رقم آذر پذیري ظاهري سرداري داراي گوارش

(. اما در دوره رشد، ضریب <05/0Pدر دورۀ رشد و پایاني نشد)پذیري ظاهري پروتئین گندم گوارشدار میزان افزایش معني

هاي حاوي گندم و دار مربوط به جوجههاي حاوي گندم داراي آنزیم کمتر از مقهاي تغذیه شده با جیرهتبدیل خوراک جوجه

-و گندم سرداري مي 2هاي گندم آذر هاي حاوي هر کدام از رقم(. به طورکلي، افزودن آنزیم به جیره>05/0Pفاقد آنزیم بودند)

د پذیري ظاهري پروتئین و عملکرداري بر گوارشتواند موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک در دورۀ رشد گردد، اما تأثیر معني

 هاي گوشتي ندارد. جوجه

 

 خوراک مصرفي، رشد، عملکرد، ضریب تبدیل خوراک.  کليدی: لماتک
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 مقدمه

دلیل باال بودن کیفیت خوراکي از ارجحیت بیشتري براي صنعت خوراک طیور برخوردار ه ب و کنجاله سویا دانه ذرت ۀهاي بر پایجیره

ذرت مورد نیاز کشور به دلیل وارداتي بودن، نوسانات بارندگي جهاني و همچنین استفاده از ذرت در  ۀتهی(. Tahir et al., 2008هستند)

مرغداران براي تامین ذرت  يمواجه بوده است و گاه مشکالت زیاديکننده آن با دهاي زیستي کشورهاي اصلي تولید سوختصنایع تولی

 (.Nahas, 2001; Goa et al., 2008هستند)بسیار باال مواجه هاي هزینهمورد نیاز با مشکالت اساسي و پرداخت 

-طیور استفاده مي ۀژي در جیررطور متداول از گندم به عنوان منبع اصلي انهاسکاندیناوي ب، کانادا و  در بسیاري از کشورهاي اروپایي

، ولي است دلیل باال بودن میزان پروتئین از مزیت باالتري در مقایسه با ذرت برخورداره اگرچه دانه گندم ب(. Taylor et al., 2004د)شو

 ;Alam et al., 2003)سازدهاي گوشتي با مشکل مواجه ميجوجه ۀرا در جیر گندماستفاده نامحدود از  ،هاوجود تعدادي از بازدارنده

Nadeem et al., 2005) .که با از ترکیبات اصلي بازدارنده در گندم هستند اي مخصوصاً نوع محلول در آب  نشاسته هاي غیرپلي ساکارید

در محل فعالیت جمعیت باکتریایي دستگاه گوارش  تغییرو  اسیدهاي صفراوي ۀافزایش میزان چسبندگي محتویات روده، افزایش تجزی

 ۀکنندتجزیهزادي  هاي برون که افزودن آنزیماند نشان داده تحقیقات پیشین (.Meng et al., 2005شوند)مي عملکرد طیورموجب کاهش 

ساکاریدهاي پلياي ات ضد تغذیهبه کاهش چسبندگي مواد هضمي و در نتیجه خنثي نمودن اثر اي قادرغیرنشاسته دهايساکاریپلي

هرچند که (. Cowieson et al., 2005; Wang et al., 2005; Choct et al., 2006هستند)هاي حاوي گندم باال در جیره ايغیرنشاسته

اما تحقیقات انجام شده در روش  ،هاي کشت شده در ایران صورت گرفته استپذیري ظاهري گندمتحقیقات محدودي در مورد گوارش

-اند که هر کدام داراي خطاهاي مخصوص به خود هستند، بنابراین در این تحقیق از قفسانجام شده اجباري ۀتغذیپرورش بستر یا با روش 

پذیري وارشهاي گوشتي)دسترسي آزاد به خوراک( به منظور حذف خطاهاي مربوطه استفاده شد و گطبقه و با استفاده از جوجه 3هاي 

هاي مختلف هاي مورد آزمایش، برآورد گردید. با توجه به تولید رقمهاي پایه با گندمظاهري پروتئین با روش جایگزیني بخشي از جیره

دف اصلي و سرداري استان کردستان به روش پرورش در قفس، ه 2ارقام آذر  ۀگندم در استان کردستان و فقدان تحقیقي در مورد مقایس

 در استان کردستان بود. 2سرداري و آذر  هايپذیري ظاهري پروتئین و عملکرد گندمقیق برآورد گوارشاین تح
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Abstract 

The present study was conducted to estimate the apparent protein digestibility of two varieties, including Sardari and Azar 

2 in the presence or absence of enzyme supplementation (Grindazym GP 15000) in broiler chickens. One hundred and 

eighty fourteen-day-old broiler chickens (Cobb 500 of mixed sex) were purchased and distributed randomly into 6 three-

storey cage. Diets were a basal diet (corn-soybean meal-based diet) and experimental diets contacting 40% of basal diet 

and 60% of the ground wheat cultivar which fed with and without the addition of enzymes. Each diet was fed to 3 

replicates each having 10 birds in a factorial experimet based a completely randomized design during the grower (14 to 20 

days) and finisher (30 to 36 days) periods. Wheat cultivars used in the present study were prepared from the Kurdistan 

province. The apparent protein digestibility of Sardari and Azar 2 cultivars during grower and finisher periods were 

75.63%, 76.19% and 64.47%, 69.66%, respectively. Sardari cultivar had higher apparent protein digestibility than Azar 2 

cultivar (P<0.05). Enzyme supplementation did not increase the apparent protein digestibility in both wheat cultivars 

(P>0.05). During the grower period, supplementation the basal and experimental diets with enzyme decreased the feed 

conversion ratio significantly (P<0.05). It can be concluded that addition of enzymes to the diets containing wheat, 

improve the feed conversion ratio during the grower period in both Sardari and Azar 2 cultivars, however it did not have 

significant effects on the apparent protein digestibility and performance of broiler chickens. 

 

Keywords: feed conversion ratio, feed intake, growth, performance. 
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 هامواد و روش

کشي تجاري)با گرم( از جوجه 68/415)میانگین وزن 500قطعه جوجه گوشتي مخلوط دو جنس سویه کاب  180جهت انجام این آزمایش 

متر داراي بستر با توري يتسان 50در  95قفس سه طبقه)ابعاد هر طبقه  6طور تصادفي در هبتعداد برابر از هر دو جنس( خریداري و 

-ذرت ۀها شامل یک جیره پایجیرهروزگي بود.  36تا  14آزمایش  ۀروزگي و سپس بستر فلزي( توزیع گردیدند. طول دور 14پالستیکي تا 

 بودند% ارقام گندم آسیاب شده با و بدون افزودن آنزیم 40پایه و  ۀ% جیر60آزمایشي شامل  ۀجیر( و یک 1پایه، جدول  ۀ)جیراکنجاله سوی

 تکرار اختصاص داده شدند.  3که هرکدام به طور تصادفي به 

 آنها مغذي ترکیبات و پایه هايجیره اجزاي :1 جدول

 هاي پایهجیره 

 پایاني ۀدور رشد ۀدور آغازین ۀدور اجزاي خوراکي جیره)%(

 92/61 57/56 44/54 ذرت

 62/31 33/36 72/38 سویا ۀکنجال

 88/2 18/3 60/2 روغن سویا

 85/0 92/0 04/1 کربنات کلسیم

 44/1 64/1 66/1 کلسیم فسفاتدي

 32/0 37/0 37/0 نمک طعام

 25/0 25/0 25/0 1مکمل ویتامیني

 25/0 25/0 25/0 2مکمل معدني

 19/0 23/0 28/0 الیزین هیدروکلراید-ال

 25/0 32/0 40/0 ال متیونین-دي

 100 100 100 جمع

 3مواد مغذي جیره)%(

 3050 3000 2940 4انرژي قابل سوخت و ساز 

 21/19 99/20 00/22 پروتئین خام

 76/0 84/0 90/0 کلسیم

 38/0 42/0 43/0 فسفر قابل دسترس

 05/1 19/1 28/1 لیزین

 53/0 58/0 66/0 متیونین

 82/0 89/0 98/0 متیونین + سیستئین
 گرم يلیم 80 د،ی گرم يلیم 400 مس، گرم يلیم 4000 آهن، گرم يلیم 20000 منگنز، گرم يلیم 40000: بود ریز باتیترک حاوي سارال يمعدن مکمل لوگرمیک هر1

 ید. کلرا نیکول گرممیلي 100000 ،يرو گرم يلیم 33880 وم،ینیسل
 يالملل نیب واحد D3، 7200 نیتامیو يالملل نیب واحد A، 800000 نیتامیو يالملل نیب واحد 3600000: بود ریز باتیترک داراي سارال ویتامینه مکمل هرکیلوگرم2

 گرم يلیم 1200 ک،یکوتنین دیاس گرم يلیم 12000 ک،یپانتوتن دیاس گرم يلیم 4000 ،ریبوفالوین نیتامیو گرم يلیم 2640 ،نیاسین گرم يلیم E، 720 نیتامیو

 100000 دیکلرا نیکول ن،یوتیب گرم يلیمK3، 720 نیتامیو گرم يلیم 800 ،سیانوکوباالمین نیتامیو گرم يلیم 6 ک،یفول دیاس گرم يلیم 6 ،پیرودوکسین نیتامیو

 .گرم يلیم 40000دانیاکسيآنت و گرم يلیم

 .است  NRCولاجد اساس بر محاسبات 3 

 کیلو کالري بر کیلوگرم.4 

 
به مدت چهار  14از روز هاي گوشتي  . جوجه)شرکت دانیسکو، انگلیس( بودGrindzyme GP 15000آنزیم مورد استفاده در این آزمایش 

شدند پذیري تغذیه  جهت تطابق از شرکت مرک آلمان( Cr2O3درصد اکسید کروم سبز ،  3/0اکسیدکروم) يهاي آزمایشي حاو روز با جیره

 4صبح و  9نمونه از هر تکرار در ساعات  2)فضوالت هايها، نمونه( پس از دادن جیرهروزگي20)و ششم روزگي( 18)پنجم هايو در روز

شد تا فضوالت به هاي فلزي قرار داده ميهاي نایلوني استفاده شد که بر روي سینيآوري فضوالت از ورقآوري شدند. براي جمع( جمععصر
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پس از ضوالت جهت جلوگیري از تخمیر شدن در داخل ظرف حاوي یخ به آزمایشگاه منتقل شده و هاي فنمونه ۀکلیراحتي تخلیه شوند. 

تا زمان شروع آنالیز در  هاون خرد وتوزین توسط  بعد از ،شده سانتیگراد خشک ۀدرج 80ساعت در آون با دماي  48توزین به مدت 

ند و سپس دنمونه( پس از خشک و خرد شدن با هم کامالً مخلوط ش 2)به دست آمده از هر تکرار هاينمونهسردخانه نگهداري شدند. 

هاي هر دست آمد. وزن پرندهبهنمونه فضوالت  12گیري با هم کامالً مخلوط شدند به طوري که در نهایت هاي مربوط به دو روز نمونهنمونه

دار خوراک مصرفي آنها نیز در طي هر دوره محاسبه آزمایش ثبت گردید. همچنین مق ۀتکرار به صورت گروهي در ابتدا و انتهاي هر دور

مراحل ذکر شده  ۀگردید. ضریب تبدیل خوراک مصرفي نیز پس از تصحیح براي تلفات براي هر تکرار به طور جداگانه محاسبه شد. کلی

 روزگي( نیز انجام شد. 36تا  30پایاني) ۀبراي دوره رشد، در دور

 

 جيره و مدفوعهای گيری غلظت کروم نمونهاندازه

گراد قرار درجه سانتي 550ساعت در دماي  5هاي خوراک و مدفوع به مدت گرم از نمونه 1گیري غلظت کروم، ابتدا سپس به منظور اندازه

محلول  يسيس 15 هاو به آنریخته شدند  لیتريمیلي 100بشرهاي داخل  هاي خاکستر شده مدفوع یا خوراکنمونه شدند. سپسداده

( سي آب دوبار تقطیرسي 150سي پرکلریک اسید و سي 200سي اسید سولفوریک غلیظ، سي 150گرم مولیبدات سدیم،  10)هضمي

دقیقه حرارت داده  15حدوداً مدت  پس از زرد رنگ شدن محلول به وبشرها قرار داده شد  يروبر  ساعت یشهش سپس گردید.اضافه 

ها تا  نمونهرسانده شدند.  سيسي 100به حجم  بار تقطیر به حجم 2ها با افزودن آب نمونهسپس  گراد(.درجه سانتي 250شدند)هات پلیت 

 ۀدرج 4در دماي  نانومتر( 440، طول موج Specord 210S, Analyticjena, Germanyاسپکتروفتومتر )مدل زمان قرائت با دستگاه 

 .داري شدندنگهگراد سانتي

 

 و مدفوع های جيرهگيری نيتروژن نمونهاندازه

 7/0طور خالصه، استفاده شد. به( Vapodest 30S, Gerhardt, Germany)هاي خوراک و مدفوع از روش کجلدالمقدار نیتروژن نمونه

و  گردیدبه آن اضافه  یظغل یکسولفور یداس يسيس 20و سپس یختهر یزداخل بالن هضم خشک وتم یزورگرم کاتال 8گرم از نمونه را با 

بود. موقع نمونه کامالً هضم شده  ینبماند در ا يدر ته بالن باق يکامالً شفاف یعبالن را در دستگاه مخصوص هضم کجلدال قرار داده تا ما

درصد و چند  40سود  سييس 100و  یکبور یداس سييس 30و با  شدآب  مقطر به آن افزوده  يس يس 200 پس از سرد شدن بالن،

ها شد و در نهایت درصد نیتروژن نمونهجمع  یرندهگ ارلنمتصاعد شده در  یاکتمام آمون یردستگاه تقط به کمکقطره معرف کجلدال 

 محاسبه گردید.

پذیري ظاهري پروتئین از هاي جیره و مدفوع، براي محاسبه مقدار گوارشدست آوردن مقدار اکسیدکروم و نیتروژن در نمونهه پس از ب 

 ( استفاده شد.2006درایور و همکاران)فرمول ارایه شده توسط 

 

 آناليز آماری

 Version)مورد آنالیز قرار گرفتند  SAS نرم افزاري سیستم آماري بسته استفاده ازبا  GLMبه روش آنالیز واریانس با رویه  هاتمام داده

8e, SAS Institute, Cary, NC, USA).  نتیجه  هاي حاوي گندم و درتهیه جیرهبه دلیل رقیق شدن جیره پس از افزودن گندم براي

نزیم به طور جداگانه مورد هاي پایه داراي آنزیم و بدون آها نسبت به جیره پایه؛ جیرهعدم باالنس بودن مواد مغذي در این جیره

م و آنزیم و اثر اصلي گند و بدون انجام آنالیز واریانس( قرار گرفتند. به منظور برآورد اثرات LSMEANSمیانگین با دستور  ۀ)مقایسآنالیز

مورد آنالیز قرا  2 × 2هاي حاوي گندم داراي آنزیم و بدون آنزیم در قالب طرح کامالً تصادفي و به صورت فاکتوریل جیره متقابل آنها نیز

 .گرفته شد درصد در نظر 5ها در سطح داري میانگینتفاوت معني انجام گرفت. LSMEANS ها نیز به روشمیانگین ۀمقایسگرفتند. 

 

 

 نتایج

 ۀدر جیره بر پای خوراک مصرفي، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراکپذیري ظاهري پروتئین، نتایج اثرات افزودن آنزیم بر مقدار گوارش

کنجاله  -هاي بر پایه ذرتافزودن آنزیم به جیرهآورده شده است.  3و  2هاي در جدول رشد و پایاني ۀکنجاله سویا در دور -حاوي ذرت

 ۀهاي گوشتي را در دورافزایش وزن و خوراک مصرفي جوجه پذیري ظاهري پروتئین،گوارشرشد و پایاني نتوانست میزان  ۀسویا در دور
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هاي حاوي آنزیم در دوره رشد به حال ضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره رشد و پایاني تحت تاثیر قرار دهد. اما با این

 .(>05/0P)به پرندگان گروه بدون آنزیم بود ري کمتر از مقدار مربوطداطورمعني

 

 ۀکنجال-پایه)ذرت هايجیره در خوراک تبدیل ضریب و وزن افزایش، مصرفي خوراکپذیري ظاهري پروتئین، گوارش بر آنزیم اثرات :2 جدول

 رشدۀ دور در يگوشت هايجوجه سویا( در

 خوراک ضریب تبدیل

 )کیلوگرم(

 وزنافزایش 

 )گرم:روز(

 خوراک مصرفي

 )گرم:پرنده:روز(

پذیري ظاهري گوارش

 خوراکي ۀجیر )درصد(روتئینپ

b38/1 11/249 14/345 35/81 آنزیم باپایه  ۀجیر 
a57/1 48/211 71/333 97/82 آنزیم بدونپایه  ۀجیر 

 خطاي استاندارد میانگین 51/4 10/14 23/19 013/0

 داريسطح معني 81/0 74/0 43/0 04/0
a,b درصد ندارند. 5داري با هم در سطح هاي داراي حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنيمیانگین 

 

 

 

 ۀکنجال-پایه)ذرت هايجیره در خوراک تبدیل ضریب و وزن افزایش، مصرفي خوراکپذیري ظاهري پروتئین، گوارش بر آنزیم اثرات :3 جدول

 پایاني ۀدور در يگوشت هايجوجه سویا( در

 خوراکضریب تبدیل 

 )کیلوگرم(

 افزایش وزن

 دوره( )گرم:

 خوراک مصرفي

 دوره( )گرم:پرنده:

پذیري گوارش

ظاهري 

 )درصد(پروتئین

 خوراکي ۀجیر

 آنزیم باپایه جیره  19/87 39/956 24/514 86/1

 آنزیم بدونجیره پایه  63/86 84/963 52/521 85/1

 استاندارد میانگینخطاي  48/5 36/25 03/21 10/0

 داريسطح معني 75/0 61/0 57/0 27/0
a,b درصد ندارند. 5داري با هم در سطح هاي داراي حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنيمیانگین 

 
 

این آزمایش نشان داد که اثرات رقم گندم  يهاي گوشتي در دوره رشد و پایانپروتئین گندم در جوجه يظاهر پذیرياثر گندم و آنزیم بر گوارشنتایج 

طور هکه جیره حاوي رقم سرداري ببه طوري بود (>05/0P)داري پایاني معنيي رشد و دورهپذیري ظاهري پروتئین در دورهگوارشبر 

هاي فزودن آنزیم به جیره(. اما با اینحال ا4داشت)جدول  2پذیري ظاهري پروتئین بیشتري نسبت به رقم آذر ( گوارش>05/0P)داريمعني

 داري بهبود دهد.پذیري ظاهري پروتئین را به طور معنيحاوي گندم نتوانست گوارش
( P>05/0)داري رشد و پایاني غیر معنياثر رقم گندم، افزودن آنزیم و اثرات متقابل آنها بر میزان خوراک مصرفي و افزایش وزن در دوره

ي رشد داراي ضریب تبدیل خوراک تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره داراي آنزیم در دوره(. اما ضریب 6و  5هاي )جدولبود

 . (>05/0Pهاي فاقد آنزیم بودند )تري نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیرهپائین
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و پایاني رشد ۀدور در يگوشت هايجوجه پذیري ظاهري پروتئین گندم درگوارش بر آنزیم و گندم اثر :4 جدول  

 

 

 بحث

آورده  2در جدول  رشد و پایاني ۀسویا در دور ۀکنجال -پذیري ظاهري پروتئین در جیره بر پایه حاوي ذرتافزودن آنزیم بر مقدار گوارش

جب وتواند مپذیري آنها، ميهاي طیور حاوي گندم به منظور افزایش گوارشمطالعات قبلي نشان دادند که افزودن آنزیم به جیرهشده است. 

اما با  (.2wandey et al., 201Zanella et al., 1999; Adiها نیز گردد)پذیري ذرت و کنجاله سویاي موجود در جیرهافزایش گوارش

هاي پایه با آنزیم و پایه بدون آنزیم در پذیري ظاهري پروتئین در جیرهدست آمده از اثر آنزیم بر گوارشهنتایج بحاضر  ۀاینحال در مطالع

اي تشکیل هاي غیرنشاستهساکاریدسویا از پلي ۀاي از دیواره سلولي ذرت و کنجالبخش عمده. (<05/0P) بودار ندوره رشد و پایاني معني

یابد. پذیري ظاهري پروتئین آنها افزایش ميها شکسته شوند، گوارشآنزیم ۀوسیله اي بهاي غیرنشاستهساکاریدشده است. چنانچه پلي

-ولزي در معرض آنزیمشوند و با قرار گرفتن مواد مغذي درون دیواره سلهاي خارجي باعث تخریب در دیواره سلولي پیچیده غالت ميآنزیم

رسد که احتماالً در این مطالعه . اما به نظر مي(Adiwandey et al., 2012یابد )پذیري ظاهري آنها افزایش ميهاي گوارشي، گوارش

بتواند میزان هاي گوارشي پرنده به پروتئین شده و در نتیجه اي نبوده است که بتواند موجب افزایش دسترسي آنزیممیزان اثر آنزیم به اندازه

هاي باالیي دستگاه گوارش به بخش انتهایي اي تجزیه نشده در قسمتساکاریدهاي غیرنشاستهپليقابلیت هضم پروتئین را افزایش دهد. 

اما مشخص شده است که تاثیر مواد وارد گیرند. هاي موجود مورد تخمیر قرار ميشوند و توسط میکروب)روده کور( وارد ميروده پرندگان

  )درصد(پذیري ظاهري پروتئینگوارش

 فاکتورها رشد ۀدور پایاني ۀدور

 گندم  
a19/76 a63/75 سرداري 
b66/69 b47/64  2آذر 

 خطاي استاندارد میانگین 57/5 24/4

 آنزیم  

 با آنزیم 45/70 28/75

 بدون آنزیم 22/69 35/72

 خطاي استاندارد میانگین 31/4 19/4

 اثرات متقابل  
a17/77 a43/76 سرداري با آنزیم 
a35/75 a18/74  بدون آنزیمسرداري 
b05/68 b27/64  با آنزیم 2آذر 
b48/69 b39/65  بدون آنزیم 2آذر 

 خطاي استاندارد میانگین 17/5 56/4

 داریسطح معني  

 اثر گندم 035/0 041/0

 اثر آنزیم 71/0 64/0

 اثر گندم در آنزیم  047/0 038/0
a,b درصد ندارند. 5داري با هم در سطح )رقم گندم، آنزیم و اثرات متقابل( تفاوت معنيبراي هر یک از عوامل هاي داراي حروف مشترک در هر ستون،میانگین 
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هاي گوشتي را هاي انتهاي دستگاه گوارش جوجهاي نیست که بتواند خصوصیات تخمیري میکروبده به انتهاي دستگاه گوارش به اندازهش

-هاي کلونوسیت به عنوان منبع انرژي استفاده مياسیدهاي چرب فرار کوتاه زنجیر حاصل از تخمیر توسط میکروبتغیر دهد. بعالوه، 

 (.Biggs and Parsons, 2009شود)

 

 رشد دوره در يگوشت هايجوجه خوراک تبدیل ضریب و وزن افزایش مصرفي، خوراک بر آنزیم و گندم اثر :5 جدول

  فاکتورها
 افزایش وزن

 دوره( پرنده: )گرم:

 خوراک مصرفي

 دوره( پرنده: )گرم:

 ضریب تبدیل

 گرم( )گرم:

    گندم

 43/2 46/419 36/172 سرداري

 48/2 39/421 19/170 2آذر 

 07/0 15/41 81/18 خطاي استاندارد میانگین

    آنزیم

 b33/2 76/396 39/171 با آنزیم

 a58/2 48/440 19/171 بدون آنزیم

 05/0 10/40 54/16 خطاي استاندارد میانگین

    اثرات متقابل

 b24/2 90/392 25/175 سرداري با آنزیم

 a62/2 54/447 71/170 بدون آنزیمسرداري 

 b42/2 58/407 67/168 با آنزیم 2آذر 

 a54/2 72/437 21/172 بدون آنزیم 2آذر 

 06/0 29/40 82/17 خطاي استاندارد میانگین

    داریسطح معني

 63/0 53/0 86/0 اثر گندم

57/0 اثر آنزیم  17/0 04/0 

64/0 اثر گندم در آنزیم   61/0 03/0 
a,b درصد ندارند. 5داري با هم در سطح )رقم گندم، آنزیم و اثرات متقابل( تفاوت معنيبراي هر یک از عوامل مشترک در هر ستون،هاي داراي حروف میانگین 
 

هاي رشد و پایاني نتوانست میزان افزایش وزن و خوراک مصرفي جوجه ۀکنجاله سویا در دور-ذرت ۀهاي بر پایافزودن آنزیم به جیره

هاي حاوي آنزیم در دوره رشد به قرار دهد. اما با اینحال ضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیرهثیر أگوشتي را تحت ت

. هرچند که ضریب تبدل خوراک تابعي از میزان خوراک (>05/0P)داري کمتر از مقدار مربوط به پرندگان گروه بدون آنزیم بود طورمعني

رسد که به دلیل اینکه ضریب تبدیل خوراک فاکتوري محاسباتي است، بنابراین حتي نظر مي مصرفي و میزان افزایش وزن بدن است اما به

-Abdelداري داشته است )با وجود عدم تغییرات افزایش وزن بدن و مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک ممکن است تغییرات معني

Wareth, 2011)هاي دستگاه گوارش پرندگان به لیپیدها، ش دسترسي آنزیماي موجود در غالت موجب کاهساکاریدهاي غیرنشاسته. پلي

پایه  هاي بررسد افزودن آنزیم توانسته است در جیره(. به نظر مي et al.,Garcia 2011شوند )نشاسته و پروتئین موجود در غالت مي

خوراک گردیده است. هرچند افزایش قابلیت کنجاله سویا، میزان قابلیت دسترسي انرژي را افزایش داده و موجب بهبود ضریب تبدیل -ذرت

دار افزایش احتمالي میزان قابلیت ثیر معنيأتواند بر مصرف خوراک پرندگان تاثیر داشته باشد. اما در این آزمایش عدم تدسترسي انرژي مي

گذاري عوامل متعدد دیگر بر مصرف ثیرأتواند به دلیل تهاي گوشتي ميدسترسي انرژي با به کاربردن آنزیم بر افزایش مصرف خوراک جوجه

هاي مختلف هاي عصبي و شیمیایي از دستگاه گوارش و همچنین بافتهاي گوشتي تحت تاثیر پیامخوراک باشد. مصرف خوراک در جوجه
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ش در مصرف اشتها موجب افزایش یا کاه ۀکنندوتاالموس با ترشح پپتیدهاي کنترلاز جمله بافت چربي به هیپوتاالموس قرار دارد و هیپ

 (.Weglarz,-Richards and Proszkowiec 2007خوراک پرندگان خواهد شد)

 پایاني ۀدور در يگوشت هايجوجه خوراک تبدیل ضریب و وزن افزایش مصرفي، خوراک بر آنزیم و گندم اثر :6 جدول

  فاکتورها
 افزایش وزن

 پرنده:دوره( )گرم:

 خوراک مصرفي

 دوره( پرنده: )گرم:

 خوراکضریب تبدیل 

 )گرم:گرم(

    گندم

 67/2 19/562 19/210 سرداري

 69/2 25/528 25/196 2آذر 

 11/0 12/20 12/20 خطاي استاندارد میانگین

    آنزیم

 65/2 34/558 34/210 با آنزیم

 74/2 41/532 41/194 بدون آنزیم

 12/0 48/25 48/25 خطاي استاندارد میانگین

    اثرات متقابل

 63/2 17/574 17/218 با آنزیمسرداري 

 74/2 13/551 13/201 بدون آنزیمسرداري 

 66/2 77/542 77/203 با آنزیم 2آذر 

 73/2 40/514 40/188 بدون آنزیم 2آذر 

 11/0 18/23 18/23 خطاي استاندارد میانگین

    داریسطح معني

 73/0 59/0 85/0 اثر گندم

 57/0 38/0 63/0 اثر آنزیم

 43/0 40/0 74/0 اثر گندم در آنزیم 
a,b درصد ندارند. 5داري با هم در سطح )رقم گندم، آنزیم و اثرات متقابل( تفاوت معنيبراي هر یک از عوامل هاي داراي حروف مشترک در هر ستون،میانگین 

 

به  بود (>05/0P) داري پایاني معنيي رشد و دورهدورهپذیري ظاهري پروتئین در گوارشنتایج این آزمایش نشان داد که اثرات رقم گندم بر 

-داشت. گوارش 2پذیري ظاهري پروتئین بیشتري نسبت به رقم آذر ( گوارش>05/0Pداري)که جیره حاوي رقم سرداري بطور معنيطوري

اي دو واریته گندم است غذیهنشان دهنده اختالفات ژنتیکي در ارزش ت 2پذیري ظاهري باالتر پروتئین گندم سرداري نسبت به آذر 

(1997 et al.,Amiri ) .اي هاي غیرنشاستهساکاریددلیل کم بودن پليپذیري ظاهري پروتئین در یک واریته بهاحتماالً زیاد بودن گوارش

اي همانند نشاستهساکاریدهاي غیر تر بودن پليپذیري ظاهري پروتئین در گندم سرداري تا حدي به دلیل پائینبهبود گوارش آن است.

-شود. همچنین با کاهش پليپکتین دیواره سلولي است که موجب آزاد شدن مواد مغذي محصور شده در درون دیواره سلولي مي

اي، کاهش زمان ماندگاري مواد گوارش یافته در دستگاه گوارش هنگام استفاده از آنزیم فرصت کمتري را براي ساکاریدهاي غیرنشاسته

هاي در نتیجه میزان اتالف پروتئین موجود در جیره در اثر عمل باکتري ( وet al.,y Adiwande 2012کند )ا ایجاد ميهرشد باکتري

-دستگاه گوارش کاهش و میزان جذب شدن و برداشت آنها توسط دستگاه گوارش افزایش خواهد یافت که در نهایت موجب افزایش گوارش

 خواهد شد. 2نسبت به آذر پذیري ظاهري پروتئین در گندم سرداري 

 2اي که هرچند افزودن آنزیم در هر دو رقم سرداري و آذر ( شد به گونه>05/0Pدار)رشد و پایاني، اثر متقابل رقم در آنزیم معني ۀدر دور

االتر بود. گندم رقم ب 2پذیري ظاهري پروتئین نشد، اما این افزایش در رقم سرداري در مقایسه با رقم آذر دار گوارشموجب افزایش معني

پذیري ظاهري پروتئین را داشت. محتواي پروتئین تا حد زیادي توسط مقدار کود نیتروژن مورد سرداري در حضور آنزیم، باالترین گوارش

ود در دیواره اي موجنشاستههاي غیرساکاریدگیرد. پلياستفاده در دوره رشد گیاه گندم و شرایط آبي و دماي دوره رشد تحت تاثیر قرار مي
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شوند که در ها به مواد مذکور ميها به پروتئین داخل سلول و یا کند کردن دستیابي آنزیمسلولي باعث ایجاد سدي در برابر دستیابي آنزیم

هاي رقم آبي در نتیجه اي در گندمساکاریدهاي غیرنشاستهپذیري ظاهري پروتئین کاسته خواهد شد. مقدار پلينتیجه از گوارش

پذیري ظاهري پروتئین گندم سرداري نسبت به رقم هاي گوشتي کمتر است که به دلیل گوارشسکوزیته آنها در دستگاه گوارش جوجهوی

 (. et al.Brennan, 2012)رقم کشت شده در شرایط دیم( بیشتر شده است)2آذر 

( بود. P>05/0دار)رشد و پایاني غیر معني ۀافزایش وزن در دوراثر رقم گندم، افزودن آنزیم و اثرات متقابل آنها بر میزان خوراک مصرفي و 

تري نسبت به پرندگان ي رشد داراي ضریب تبدیل خوراک پائیناما ضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره داراي آنزیم در دوره

هاي حاوي گندم، ویسکوزیته روده را آنزیم در جیره . گزارش شده است که استفاده از(>05/0Pهاي فاقد آنزیم بودند )تغذیه شده با جیره

et al., Moghaddam Nassiri2002;  t al.,Friesen e  ;2006د )شوکاهش داده و در نتیجه باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک مي

Brennan et al., 2012ساکاریدهاي غیرنشاستهرشد آنزیم توانسته است با استفاده از افزایش شکست پلي ۀ(. در این آزمایش نیز در دور-

هاي حاوي اي، میزان دسترسي به مواد مغذي را افزایش داده و در نتیجه موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره

هاي گوشتي براي هضم گندم بیشتر شده است و بنابراین تاثیر آنزیم وجهرسد که توانایي جگندم با آنزیم شود اما در دوره پایاني به نظر مي

 دار نشده است.هاي داراي گندم با آنزیم و بدون آنزیم از نظر آماري معنيدر جیره

 

 کلي گيرینتيجه

پذیري ظاهري پروتئین ثیر بر گوارشأو سرداري بدون ت 2هاي حاوي گندم آذر هاي گوشتي افزودن آنزیم به جیرهبه طورکلي، در جوجه

هاي پایاني پرورش جوجه ۀرشد و هم در دور ۀرشد گردد. همچنین هم در دور ۀتواند موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک در دورمي

 .است 2پذیري ظاهري پروتئین گندم رقم سرداري بیشتر از گندم رقم آذر گوشتي، گوارش
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