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چکيده
این آزمایش به منظور ارزیابي گوارشپذیري ظاهري پروتئین دو واریته گندم شامل سرداري و آذر  2در شرایط حضور و عدم
حضور مکمل آنزیمي(مولتي آنزیم گریندازیم) در جوجههاي گوشتي انجام شد .جهت انجام این آزمایش  180قطعه جوجه
گوشتي در سن  14روزگي (مخلوط دو جنس سویه کاب  )500از جوجهکشي تجاري خریداري و بهطور تصادفي در 6قفس سه
طبقه توزیع گردیدند .جیرهها شامل یک جیره پایه که جیرهاي بر پایۀ ذرت-کنجاله سویا و یک جیرۀ آزمایشي شامل %60جیرۀ
پایه و  % 40ارقام گندم آسیاب شده بودند که با و بدون افزودن آنزیم به طور تصادفي هرکدام به  3تکرار (داراي  10پرنده)،
اختصاص داده شدند .آزمایش فاکتوریل بر پایهي طرح کامالً تصادفي در دورۀ رشد( 14تا  20روزگي) و دورۀ پایاني( 30تا 36
روزگي) اجرا شد .ارقام گندمهاي مورد استفاده در این تحقیق از استان کردستان(شهرستان دهگالن) تهیه گردیدند .نتایج نشان
داد که افزودن آنزیم به جیرۀ پایه در دورۀ رشد موجب بهبود معنيدارضریب تبدیل خوراک گردید( .)P<0/05مقدار گوارش-
پذیري ظاهري پروتئین گندم در دورۀ رشد و دورۀ پایاني براي گندم رقم سرداري و آذر  2به ترتیب 75/19 ،75/63.و ،64/47
 69/66درصد برآورد گردید .مقایسۀ میانگین مقادیر برآورد شده میزان گوارشپذیري ظاهري پروتئین نشان داد که رقم
سرداري داراي گوارشپذیري ظاهري پروتئین بیشتري نسبت به رقم آذر  2است( .)P<0/05بعالوه ،افزودن آنزیم موجب
افزایش معنيدار میزان گوارشپذیري ظاهري پروتئین گندم در دورۀ رشد و پایاني نشد( .)P>0/05اما در دوره رشد ،ضریب
تبدیل خوراک جوجههاي تغذیه شده با جیرههاي حاوي گندم داراي آنزیم کمتر از مقدار مربوط به جوجههاي حاوي گندم و
فاقد آنزیم بودند( .)P<0/05به طورکلي ،افزودن آنزیم به جیرههاي حاوي هر کدام از رقمهاي گندم آذر  2و گندم سرداري مي-
تواند موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک در دورۀ رشد گردد ،اما تأثیر معنيداري بر گوارشپذیري ظاهري پروتئین و عملکرد
جوجههاي گوشتي ندارد.

کلمات کليدی :خوراک مصرفي ،رشد ،عملکرد ،ضریب تبدیل خوراک.
35

ژپوهشناهم علوم طیور دااگشنه ارومیه



Estimation of apparent protein digestibility of Sardari and Azar 2 wheat cultivars with
and without enzyme in caged broiler chickens
Ardashir Sheikhahmadi
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
Corresponding author email: a.sheikhahmadi@uok.ac.ir
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 threestorey 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.

مقدمه
جیرههاي بر پایۀ دانه ذرت و کنجاله سویا به دلیل باال بودن کیفیت خوراکي از ارجحیت بیشتري براي صنعت خوراک طیور برخوردار
 نوسانات بارندگي جهاني و همچنین استفاده از ذرت در، تهیۀ ذرت مورد نیاز کشور به دلیل وارداتي بودن.)Tahir et al., 2008(هستند
صنایع تولید سوختهاي زیستي کشورهاي اصلي تولیدکننده آن با مشکالت زیادي مواجه بوده است و گاهي مرغداران براي تامین ذرت
.)Nahas, 2001; Goa et al., 2008(مورد نیاز با مشکالت اساسي و پرداخت هزینههاي بسیار باال مواجه هستند
- کانادا و اسکاندیناوي بهطور متداول از گندم به عنوان منبع اصلي انرژي در جیرۀ طیور استفاده مي،در بسیاري از کشورهاي اروپایي
 ولي، اگرچه دانه گندم به دلیل باال بودن میزان پروتئین از مزیت باالتري در مقایسه با ذرت برخوردار است.)Taylor et al., 2004(شود
Alam et al., 2003; ( استفاده نامحدود از گندم را در جیرۀ جوجههاي گوشتي با مشکل مواجه ميسازد،وجود تعدادي از بازدارندهها
 پلي ساکاریدهاي غیر نشاستهاي مخصوصاً نوع محلول در آب از ترکیبات اصلي بازدارنده در گندم هستند که با.)Nadeem et al., 2005
 افزایش تجزیۀ اسیدهاي صفراوي و تغییر در محل فعالیت جمعیت باکتریایي دستگاه گوارش،افزایش میزان چسبندگي محتویات روده
 تحقیقات پیشین نشان دادهاند که افزودن آنزیمهاي برونزادي تجزیهکنندۀ.)Meng et al., 2005(موجب کاهش عملکرد طیور ميشوند
پليساکاریدهاي غیرنشاستهاي قادر به کاهش چسبندگي مواد هضمي و در نتیجه خنثي نمودن اثرات ضد تغذیهاي پليساکاریدهاي
 هرچند که.)Cowieson et al., 2005; Wang et al., 2005; Choct et al., 2006(غیرنشاستهاي در جیرههاي حاوي گندم باال هستند
 اما تحقیقات انجام شده در روش،تحقیقات محدودي در مورد گوارشپذیري ظاهري گندمهاي کشت شده در ایران صورت گرفته است
- بنابراین در این تحقیق از قفس،پرورش بستر یا با روش تغذیۀ اجباري انجام شده اند که هر کدام داراي خطاهاي مخصوص به خود هستند
 طبقه و با استفاده از جوجه هاي گوشتي(دسترسي آزاد به خوراک) به منظور حذف خطاهاي مربوطه استفاده شد و گوارشپذیري3 هاي
 با توجه به تولید رقمهاي مختلف. برآورد گردید،ظاهري پروتئین با روش جایگزیني بخشي از جیرههاي پایه با گندمهاي مورد آزمایش
 هدف اصلي، و سرداري استان کردستان به روش پرورش در قفس2 گندم در استان کردستان و فقدان تحقیقي در مورد مقایسۀ ارقام آذر
. در استان کردستان بود2 این تحقیق برآورد گوارشپذیري ظاهري پروتئین و عملکرد گندمهاي سرداري و آذر
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مواد و روشها
جهت انجام این آزمایش  180قطعه جوجه گوشتي مخلوط دو جنس سویه کاب (500میانگین وزن  415/68گرم) از جوجهکشي تجاري(با
تعداد برابر از هر دو جنس) خریداري و بهطور تصادفي در  6قفس سه طبقه(ابعاد هر طبقه  95در  50سانتيمتر داراي بستر با توري
پالستیکي تا  14روزگي و سپس بستر فلزي) توزیع گردیدند .طول دورۀ آزمایش  14تا  36روزگي بود .جیرهها شامل یک جیره پایۀ ذرت-
کنجاله سویا(جیرۀ پایه ،جدول  )1و یک جیرۀ آزمایشي شامل  %60جیرۀ پایه و  %40ارقام گندم آسیاب شده با و بدون افزودن آنزیم بودند
که هرکدام به طور تصادفي به  3تکرار اختصاص داده شدند.
جدول  :1اجزاي جیرههاي پایه و ترکیبات مغذي آنها
جیرههاي پایه
اجزاي خوراکي جیره()%

دورۀ آغازین

دورۀ رشد

دورۀ پایاني

ذرت
کنجالۀ سویا
روغن سویا
کربنات کلسیم
ديکلسیم فسفات
نمک طعام
1
مکمل ویتامیني
2
مکمل معدني
ال-الیزین هیدروکلراید
دي-ال متیونین
جمع

54/44
38/72
2/60
1/04
1/66
0/37
0/25
0/25
0/28
0/40
100

56/57
36/33
3/18
0/92
1/64
0/37
0/25
0/25
0/23
0/32
100

61/92
31/62
2/88
0/85
1/44
0/32
0/25
0/25
0/19
0/25
100

3

مواد مغذي جیره()%
انرژي قابل سوخت و ساز
پروتئین خام
کلسیم
فسفر قابل دسترس
لیزین
متیونین
متیونین  +سیستئین

4

2940
22/00
0/90
0/43
1/28
0/66
0/98

3000
20/99
0/84
0/42
1/19
0/58
0/89

3050
19/21
0/76
0/38
1/05
0/53
0/82

1هر کیلوگرم مکمل معدني سارال حاوي ترکیبات زیر بود 40000 :میليگرم منگنز 20000 ،میليگرم آهن 4000 ،میليگرم مس 400 ،میليگرم ید 80 ،میليگرم
سلینیوم 33880 ،میليگرم روي 100000 ،میليگرم کولینکلراید.
2هرکیلوگرم مکمل ویتامینه سارال داراي ترکیبات زیر بود 3600000 :واحد بین المللي ویتامین  800000 ،Aواحد بین المللي ویتامین  7200 ،D3واحد بین المللي
ویتامین  720 ،Eمیليگرم نیاسین 2640 ،میليگرم ویتامین ریبوفالوین 4000 ،میليگرم اسید پانتوتنیک 12000 ،میليگرم اسید نیکوتنیک 1200 ،میليگرم
ویتامین پیرودوکسین 6 ،میليگرم اسید فولیک 6 ،میليگرم ویتامین سیانوکوباالمین 800 ،میليگرم ویتامین 720 ،K3میليگرم بیوتین ،کولین کلراید 100000
میليگرم و آنتياکسیدان 40000میليگرم.
 3محاسبات بر اساس جداول  NRCاست.
4کیلو کالري بر کیلوگرم.

آنزیم مورد استفاده در این آزمایش (Grindzyme GP 15000شرکت دانیسکو ،انگلیس) بود .جوجههاي گوشتي از روز  14به مدت چهار
روز با جیرههاي آزمایشي حاوي اکسیدکروم( 0/3درصد اکسید کروم سبز  Cr2O3 ،از شرکت مرک آلمان) جهت تطابقپذیري تغذیه شدند
و در روزهاي پنجم( 18روزگي) و ششم(20روزگي) پس از دادن جیرهها ،نمونههاي فضوالت( 2نمونه از هر تکرار در ساعات  9صبح و 4
عصر) جمعآوري شدند .براي جمعآوري فضوالت از ورقهاي نایلوني استفاده شد که بر روي سینيهاي فلزي قرار داده ميشد تا فضوالت به
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راحتي تخلیه شوند .کلیۀ نمونههاي ف ضوالت جهت جلوگیري از تخمیر شدن در داخل ظرف حاوي یخ به آزمایشگاه منتقل شده و پس از
توزین به مدت  48ساعت در آون با دماي  80درجۀ سانتیگراد خشک شده ،بعد از توزین توسط هاون خرد و تا زمان شروع آنالیز در
سردخانه نگهداري شدند .نمونههاي به دست آمده از هر تکرار( 2نمونه) پس از خشک و خرد شدن با هم کامالً مخلوط شدند و سپس
نمونههاي مربوط به دو روز نمونهگیري با هم کامالً مخلوط شدند به طوري که در نهایت  12نمونه فضوالت بهدست آمد .وزن پرندههاي هر
تکرار به صورت گروهي در ابتدا و انتهاي هر دورۀ آزمایش ثبت گردید .همچنین مقدار خوراک مصرفي آنها نیز در طي هر دوره محاسبه
گردید .ضریب تبدیل خوراک مصرفي نیز پس از تصحیح براي تلفات براي هر تکرار به طور جداگانه محاسبه شد .کلیۀ مراحل ذکر شده
براي دوره رشد ،در دورۀ پایاني( 30تا  36روزگي) نیز انجام شد.
اندازهگيری غلظت کروم نمونههای جيره و مدفوع
سپس به منظور اندازهگیري غلظت کروم ،ابتدا  1گرم از نمونههاي خوراک و مدفوع به مدت  5ساعت در دماي  550درجه سانتيگراد قرار
دادهشدند .سپس نمونههاي خاکستر شده مدفوع یا خوراک داخل بشرهاي  100میليلیتري ریخته شدند و به آنها  15سيسي محلول
هضمي( 10گرم مولیبدات سدیم 150 ،سيسي اسید سولفوریک غلیظ 200 ،سيسي پرکلریک اسید و  150سيسي آب دوبار تقطیر)
اضافه گردید .سپس شیشه ساعت بر روي بشرها قرار داده شد و پس از زرد رنگ شدن محلول به مدت حدوداً  15دقیقه حرارت داده
شدند(هات پلیت  250درجه سانتيگراد) .سپس نمونهها با افزودن آب  2بار تقطیر به حجم به حجم  100سيسي رسانده شدند .نمونهها تا
زمان قرائت با دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  ،Specord 210S, Analyticjena, Germanyطول موج  440نانومتر) در دماي  4درجۀ
سانتيگراد نگهداري شدند.
اندازهگيری نيتروژن نمونههای جيره و مدفوع
مقدار نیتروژن نمونههاي خوراک و مدفوع از روش کجلدال( )Vapodest 30S, Gerhardt, Germanyاستفاده شد .بهطور خالصه0/7 ،
گرم از نمونه را با  8گرم کاتالیزور داخل بالن هضم خشک وتمیز ریخته و سپس 20سيسي اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه گردید و
بالن را در دستگاه مخصوص هضم کجلدال قرار داده تا مایع کامالً شفافي در ته بالن باقي بماند در این موقع نمونه کامالً هضم شده بود.
پس از سرد شدن بالن 200 ،سي سي آب مقطر به آن افزوده شد و با  30سيسي اسید بوریک و  100سيسي سود  40درصد و چند
قطره معرف کجلدال به کمک دستگاه تقطیر تمام آمونیاک متصاعد شده در ارلن گیرنده جمع شد و در نهایت درصد نیتروژن نمونهها
محاسبه گردید.
پس از به دست آوردن مقدار اکسیدکروم و نیتروژن در نمونههاي جیره و مدفوع ،براي محاسبه مقدار گوارشپذیري ظاهري پروتئین از
فرمول ارایه شده توسط درایور و همکاران( )2006استفاده شد.
آناليز آماری
تمام دادهها به روش آنالیز واریانس با رویه  GLMبا استفاده از بسته نرم افزاري سیستم آماري  SASمورد آنالیز قرار گرفتند ( Version

 .)8e, SAS Institute, Cary, NC, USAبه دلیل رقیق شدن جیره پس از افزودن گندم براي تهیه جیرههاي حاوي گندم و در نتیجه
عدم باالنس بودن مواد مغذي در این جیرهها نسبت به جیره پایه؛ جیرههاي پایه داراي آنزیم و بدون آنزیم به طور جداگانه مورد
آنالیز(مقایسۀ میانگین با دستور  LSMEANSو بدون انجام آنالیز واریانس) قرار گرفتند .به منظور برآورد اثرات اصلي گندم و آنزیم و اثر
متقابل آنها نیز جیره هاي حاوي گندم داراي آنزیم و بدون آنزیم در قالب طرح کامالً تصادفي و به صورت فاکتوریل  2 × 2مورد آنالیز قرا
گرفتند .مقایسۀ میانگینها نیز به روش  LSMEANSانجام گرفت .تفاوت معنيداري میانگینها در سطح  5درصد در نظر گرفته شد.

نتایج
نتایج اثرات افزودن آنزیم بر مقدار گوارشپذیري ظاهري پروتئین ،خوراک مصرفي ،افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در جیره بر پایۀ
حاوي ذرت -کنجاله سویا در دورۀ رشد و پایاني در جدولهاي  2و  3آورده شده است .افزودن آنزیم به جیرههاي بر پایه ذرت -کنجاله
سویا در دورۀ رشد و پایاني نتوانست میزان گوارشپذیري ظاهري پروتئین ،افزایش وزن و خوراک مصرفي جوجههاي گوشتي را در دورۀ
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رشد و پایاني تحت تاثیر قرار دهد .اما با این حال ضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیرههاي حاوي آنزیم در دوره رشد به
طورمعنيداري کمتر از مقدار مربوط به پرندگان گروه بدون آنزیم بود(.)P<0/05
جدول  :2اثرات آنزیم بر گوارشپذیري ظاهري پروتئین ،خوراک مصرفي ،افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در جیرههاي پایه(ذرت-کنجالۀ

جیرۀ خوراکي
جیرۀ پایه با آنزیم
جیرۀ پایه بدون آنزیم
خطاي استاندارد میانگین
سطح معنيداري

سویا) در جوجههاي گوشتي در دورۀ رشد
خوراک مصرفي
گوارشپذیري ظاهري
(گرم:پرنده:روز)
پروتئین(درصد)
81/35
82/97
4/51
0/81

345/14
333/71
14/10
0/74

افزایش وزن
(گرم:روز)

ضریب تبدیل خوراک
(کیلوگرم)

249/11
211/48
19/23
0/43

1/38b
1/57a
0/013
0/04

 a,bمیانگینهاي داراي حروف مشترک در هر ستون ،تفاوت معنيداري با هم در سطح  5درصد ندارند.

جدول  :3اثرات آنزیم بر گوارشپذیري ظاهري پروتئین ،خوراک مصرفي ،افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در جیرههاي پایه(ذرت-کنجالۀ
سویا) در جوجههاي گوشتي در دورۀ پایاني
جیرۀ خوراکي
جیره پایه با آنزیم
جیره پایه بدون آنزیم
خطاي استاندارد میانگین
سطح معنيداري

گوارشپذیري
ظاهري
پروتئین(درصد)

خوراک مصرفي
(گرم:پرنده :دوره)

افزایش وزن
(گرم :دوره)

ضریب تبدیل خوراک
(کیلوگرم)

87/19
86/63
5/48
0/75

956/39
963/84
25/36
0/61

514/24
521/52
21/03
0/57

1/86
1/85
0/10
0/27

 a,bمیانگینهاي داراي حروف مشترک در هر ستون ،تفاوت معنيداري با هم در سطح  5درصد ندارند.

نتایج اثر گندم و آنزیم بر گوارشپذیري ظاهري پروتئین گندم در جوجههاي گوشتي در دوره رشد و پایاني این آزمایش نشان داد که اثرات رقم گندم

بر گوارشپذیري ظاهري پروتئین در دورهي رشد و دورهي پایاني معنيدار( )P<0/05بود به طوريکه جیره حاوي رقم سرداري بهطور
معنيداري( )P<0/05گوارشپذیري ظاهري پروتئین بیشتري نسبت به رقم آذر  2داشت(جدول  .)4اما با اینحال افزودن آنزیم به جیرههاي
حاوي گندم نتوانست گوارشپذیري ظاهري پروتئین را به طور معنيداري بهبود دهد.
اثر رقم گندم ،افزودن آنزیم و اثرات متقابل آنها بر میزان خوراک مصرفي و افزایش وزن در دورهي رشد و پایاني غیر معنيدار()P<0/05
بود(جدولهاي  5و  .)6اما ضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره داراي آنزیم در دورهي رشد داراي ضریب تبدیل خوراک
پائینتري نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیرههاي فاقد آنزیم بودند (.)P<0/05
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جدول  :4اثر گندم و آنزیم بر گوارشپذیري ظاهري پروتئین گندم در جوجههاي گوشتي در دورۀ رشد و پایاني
گوارشپذیري ظاهري پروتئین(درصد)
دورۀ رشد

فاکتورها

دورۀ پایاني

گندم
a

سرداري
آذر 2

a

75/63
64/47b

76/19
69/66b

5/57

4/24

خطاي استاندارد میانگین
آنزیم
با آنزیم

70/45

75/28

بدون آنزیم

69/22

72/35

خطاي استاندارد میانگین

4/31

4/19

اثرات متقابل
سرداري با آنزیم
سرداري بدون آنزیم
آذر  2با آنزیم
آذر  2بدون آنزیم

a

a

76/43
74/18a
64/27b
65/39b

77/17
75/35a
68/05b
69/48b

خطاي استاندارد میانگین

5/17

4/56

سطح معنيداری
اثر گندم
اثر آنزیم
اثر گندم در آنزیم

0/035
0/71
0/047

0/041
0/64
0/038

 a,bمیانگینهاي داراي حروف مشترک در هر ستون ،براي هر یک از عوامل(رقم گندم ،آنزیم و اثرات متقابل) تفاوت معنيداري با هم در سطح  5درصد ندارند.

بحث
افزودن آنزیم بر مقدار گوارشپذیري ظاهري پروتئین در جیره بر پایه حاوي ذرت -کنجالۀ سویا در دورۀ رشد و پایاني در جدول  2آورده
شده است .مطالعات قبلي نشان دادند که افزودن آنزیم به جیرههاي طیور حاوي گندم به منظور افزایش گوارشپذیري آنها ،ميتواند موجب
افزایش گوارشپذیري ذرت و کنجاله سویاي موجود در جیرهها نیز گردد( .)Zanella et al., 1999; Adiwandey et al., 2012اما با
اینحال در مطالعۀ حاضر نتایج بهدست آمده از اثر آنزیم بر گوارشپذیري ظاهري پروتئین در جیرههاي پایه با آنزیم و پایه بدون آنزیم در
دوره رشد و پایاني معنيدار نبو ( .)P>0/05بخش عمدهاي از دیواره سلولي ذرت و کنجالۀ سویا از پليساکاریدهاي غیرنشاستهاي تشکیل
شده است .چنانچه پليساکاریدهاي غیرنشاستهاي به وسیلۀ آنزیمها شکسته شوند ،گوارشپذیري ظاهري پروتئین آنها افزایش ميیابد.
آنزیمهاي خارجي باعث تخریب در دیواره سلولي پیچیده غالت ميشوند و با قرار گرفتن مواد مغذي درون دیواره سلولزي در معرض آنزیم-
هاي گوارشي ،گوارشپذیري ظاهري آنها افزایش ميیابد ( .)Adiwandey et al., 2012اما به نظر ميرسد که احتماالً در این مطالعه
میزان اثر آنزیم به اندازهاي نبوده است که بتواند موجب افزایش دسترسي آنزیمهاي گوارشي پرنده به پروتئین شده و در نتیجه بتواند میزان
قابلیت هضم پروتئین را افزایش دهد .پليساکاریدهاي غیرنشاستهاي تجزیه نشده در قسمتهاي باالیي دستگاه گوارش به بخش انتهایي
روده پرندگان(روده کور) وارد ميشوند و توسط میکروبهاي موجود مورد تخمیر قرار ميگیرند .اما مشخص شده است که تاثیر مواد وارد
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شده به انتهاي دستگاه گوارش به اندازهاي نیست که بتواند خصوصیات تخمیري میکروبهاي انتهاي دستگاه گوارش جوجههاي گوشتي را
تغیر دهد .بعالوه ،اسیدهاي چرب فرار کوتاه زنجیر حاصل از تخمیر توسط میکروبهاي کلونوسیت به عنوان منبع انرژي استفاده مي-
شود(.)Biggs and Parsons, 2009
جدول  :5اثر گندم و آنزیم بر خوراک مصرفي ،افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک جوجههاي گوشتي در دوره رشد
فاکتورها

خوراک مصرفي
(گرم :پرنده :دوره)

افزایش وزن
(گرم :پرنده :دوره)

ضریب تبدیل
(گرم :گرم)

گندم
سرداري
آذر 2
خطاي استاندارد میانگین

419/46
421/39
41/15

172/36
170/19
18/81

2/43
2/48
0/07

آنزیم
با آنزیم
بدون آنزیم
خطاي استاندارد میانگین

171/39
171/19
16/54

اثرات متقابل
سرداري با آنزیم
سرداري بدون آنزیم
آذر  2با آنزیم
آذر  2بدون آنزیم
خطاي استاندارد میانگین

175/25
170/71
168/67
172/21
17/82

396/76
440/48
40/10

392/90
447/54
407/58
437/72
40/29

b

2/33
2/58a
0/05
b

2/24
2/62a
2/42b
2/54a
0/06

سطح معنيداری
اثر گندم
اثر آنزیم
اثر گندم در آنزیم

0/86

0/53
0/17 0/57
0/61 0/64

0/63
0/04
0/03

 a,bمیانگینهاي داراي حروف مشترک در هر ستون ،براي هر یک از عوامل(رقم گندم ،آنزیم و اثرات متقابل) تفاوت معنيداري با هم در سطح  5درصد ندارند.

افزودن آنزیم به جیرههاي بر پایۀ ذرت-کنجاله سویا در دورۀ رشد و پایاني نتوانست میزان افزایش وزن و خوراک مصرفي جوجههاي
گوشتي را تحت تأثیر قرار دهد .اما با اینحال ضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیرههاي حاوي آنزیم در دوره رشد به
طورمعني داري کمتر از مقدار مربوط به پرندگان گروه بدون آنزیم بود ( .)P<0/05هرچند که ضریب تبدل خوراک تابعي از میزان خوراک
مصرفي و میزان افزایش وزن بدن است اما به نظر مي رسد که به دلیل اینکه ضریب تبدیل خوراک فاکتوري محاسباتي است ،بنابراین حتي
با وجود عدم تغییرات افزایش وزن بدن و مصرف خوراک ،ضریب تبدیل خوراک ممکن است تغییرات معنيداري داشته است (Abdel-
 .)Wareth, 2011پليساکاریدهاي غیرنشاستهاي موجود در غالت موجب کاهش دسترسي آنزیمهاي دستگاه گوارش پرندگان به لیپیدها،
نشاسته و پروتئین موجود در غالت ميشوند ( .)Garcia et al., 2011به نظر ميرسد افزودن آنزیم توانسته است در جیرههاي بر پایه
ذرت-کنجاله سویا ،میزان قابلیت دسترسي انرژي را افزایش داده و موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک گردیده است .هرچند افزایش قابلیت
دسترسي انرژي مي تواند بر مصرف خوراک پرندگان تاثیر داشته باشد .اما در این آزمایش عدم تأثیر معنيدار افزایش احتمالي میزان قابلیت
دسترسي انرژي با به کاربردن آنزیم بر افزایش مصرف خوراک جوجههاي گوشتي ميتواند به دلیل تأثیرگذاري عوامل متعدد دیگر بر مصرف
خوراک باشد .مصرف خوراک در جوجههاي گوشتي تحت تاثیر پیامهاي عصبي و شیمیایي از دستگاه گوارش و همچنین بافتهاي مختلف
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از جمله بافت چربي به هیپوتاالموس قرار دارد و هیپوتاالموس با ترشح پپتیدهاي کنترلکنندۀ اشتها موجب افزایش یا کاهش در مصرف
خوراک پرندگان خواهد شد(.)Richards and Proszkowiec-Weglarz, 2007
جدول  :6اثر گندم و آنزیم بر خوراک مصرفي ،افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک جوجههاي گوشتي در دورۀ پایاني
فاکتورها

خوراک مصرفي
(گرم :پرنده :دوره)

افزایش وزن
(گرم :پرنده:دوره)

ضریب تبدیل خوراک
(گرم:گرم)

گندم
سرداري
آذر 2
خطاي استاندارد میانگین

562/19
528/25
20/12

210/19
196/25
20/12

2/67
2/69
0/11

آنزیم
با آنزیم
بدون آنزیم
خطاي استاندارد میانگین

558/34
532/41
25/48

210/34
194/41
25/48

2/65
2/74
0/12

اثرات متقابل
سرداري با آنزیم
سرداري بدون آنزیم
آذر  2با آنزیم
آذر  2بدون آنزیم
خطاي استاندارد میانگین

574/17
551/13
542/77
514/40
23/18

218/17
201/13
203/77
188/40
23/18

2/63
2/74
2/66
2/73
0/11

سطح معنيداری
اثر گندم
اثر آنزیم
اثر گندم در آنزیم

0/59
0/38
0/40

0/85
0/63
0/74

0/73
0/57
0/43

 a,bمیانگینهاي داراي حروف مشترک در هر ستون ،براي هر یک از عوامل(رقم گندم ،آنزیم و اثرات متقابل) تفاوت معنيداري با هم در سطح  5درصد ندارند.

نتایج این آزمایش نشان داد که اثرات رقم گندم بر گوارشپذیري ظاهري پروتئین در دورهي رشد و دورهي پایاني معنيدار ( )P<0/05بود به
طوريکه جیره حاوي رقم سرداري بطور معنيداري( )P<0/05گوارشپذیري ظاهري پروتئین بیشتري نسبت به رقم آذر  2داشت .گوارش-
پذیري ظاهري باالتر پروتئین گندم سرداري نسبت به آذر  2نشان دهنده اختالفات ژنتیکي در ارزش تغذیهاي دو واریته گندم است
( .)Amiri et al., 1997احتماالً زیاد بودن گوارشپذیري ظاهري پروتئین در یک واریته بهدلیل کم بودن پليساکاریدهاي غیرنشاستهاي
آن است .بهبود گوارشپذیري ظاهري پروتئین در گندم سرداري تا حدي به دلیل پائینتر بودن پليساکاریدهاي غیر نشاستهاي همانند
پکتین دیواره سلولي است که موجب آزاد شدن مواد مغذي محصور شده در درون دیواره سلولي ميشود .همچنین با کاهش پلي-
ساکاریدهاي غیرنشاسته اي ،کاهش زمان ماندگاري مواد گوارش یافته در دستگاه گوارش هنگام استفاده از آنزیم فرصت کمتري را براي
رشد باکتريها ایجاد ميکند ( )Adiwandey et al., 2012و در نتیجه میزان اتالف پروتئین موجود در جیره در اثر عمل باکتريهاي
دستگاه گوارش کاهش و میزان جذب شدن و برداشت آنها توسط دستگاه گوارش افزایش خواهد یافت که در نهایت موجب افزایش گوارش-
پذیري ظاهري پروتئین در گندم سرداري نسبت به آذر  2خواهد شد.
در دورۀ رشد و پایاني ،اثر متقابل رقم در آنزیم معنيدار( )P<0/05شد به گونه اي که هرچند افزودن آنزیم در هر دو رقم سرداري و آذر 2
موجب افزایش معنيدار گوارش پذیري ظاهري پروتئین نشد ،اما این افزایش در رقم سرداري در مقایسه با رقم آذر  2باالتر بود .گندم رقم
سرداري در حضور آنزیم ،باالترین گوارش پذیري ظاهري پروتئین را داشت .محتواي پروتئین تا حد زیادي توسط مقدار کود نیتروژن مورد
استفاده در دوره رشد گیاه گندم و شرایط آبي و دماي دوره رشد تحت تاثیر قرار ميگیرد .پليساکاریدهاي غیرنشاستهاي موجود در دیواره
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سلولي باعث ایجاد سدي در برابر دستیابي آنزیمها به پروتئین داخل سلول و یا کند کردن دستیابي آنزیمها به مواد مذکور ميشوند که در
 مقدار پليساکاریدهاي غیرنشاستهاي در گندمهاي رقم آبي در نتیجه.نتیجه از گوارشپذیري ظاهري پروتئین کاسته خواهد شد
ویسکوزیته آنها در دستگاه گوارش جوجههاي گوشتي کمتر است که به دلیل گوارشپذیري ظاهري پروتئین گندم سرداري نسبت به رقم
.)Brennan et al., 2012((رقم کشت شده در شرایط دیم) بیشتر شده است2 آذر
.) بودP<0/05( افزودن آنزیم و اثرات متقابل آنها بر میزان خوراک مصرفي و افزایش وزن در دورۀ رشد و پایاني غیر معنيدار،اثر رقم گندم
اما ضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره داراي آنزیم در دورهي رشد داراي ضریب تبدیل خوراک پائینتري نسبت به پرندگان
 ویسکوزیته روده را، گزارش شده است که استفاده از آنزیم در جیرههاي حاوي گندم.)P<0/05( تغذیه شده با جیرههاي فاقد آنزیم بودند
Friesen et al., 2002; Nassiri Moghaddam et al., 2006; ( کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک ميشود
- در این آزمایش نیز در دورۀ رشد آنزیم توانسته است با استفاده از افزایش شکست پليساکاریدهاي غیرنشاسته.)Brennan et al., 2012
 میزان دسترسي به مواد مغذي را افزایش داده و در نتیجه موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیرههاي حاوي،اي
گندم با آنزیم شود اما در دوره پایاني به نظر ميرسد که توانایي جوجههاي گوشتي براي هضم گندم بیشتر شده است و بنابراین تاثیر آنزیم
.در جیرههاي داراي گندم با آنزیم و بدون آنزیم از نظر آماري معنيدار نشده است
نتيجهگيری کلي
 و سرداري بدون تأثیر بر گوارشپذیري ظاهري پروتئین2  در جوجههاي گوشتي افزودن آنزیم به جیرههاي حاوي گندم آذر،به طورکلي
 همچنین هم در دورۀ رشد و هم در دورۀ پایاني پرورش جوجههاي.ميتواند موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک در دورۀ رشد گردد
. است2  گوارشپذیري ظاهري پروتئین گندم رقم سرداري بیشتر از گندم رقم آذر،گوشتي
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