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 چکیده 

حاضر به منظور بررسی اثرات مصرف مخلوط تجاری اسیدهای آلی گلوباسید)مخلوطی از اسید فرمیک، اسید الکتیک،  ۀمطالع

های عملکرد و سیستم ایمنی جوجهر گندم ب ۀاسید استیک و اسید پروپیونیک( و سطوح مختلف آنزیم روابیو در جیره بر پای

روزه)مخلوط دو جنس( در قالب  قطعه بلدرچین ژاپنی یک 240روز با استفاده از  36بلدرچین اجرا شد. این آزمایش به مدت 

تکرار در هر تیمار انجام شد. فاکتورها شامل سه سطح  4تیمار و  6ی طرح کامال تصادفی با بر پایه 2×3یک آزمایش فاکتوریل 

گرم( بودند. نتایج آزمایش نشان داد که مصرف مخلوط میلی 1000و  0گرم( و دو سطح اسید)میلی 500و  250، 0یم)آنز

(. نتایج آزمایش P<05/0تجاری اسیدهای آلی گلوباسید سبب بهبود وزن زنده، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک شد)

اسید سبب بهبود وزن زنده، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک و نشان داد که مصرف مخلوط تجاری اسیدهای آلی گلوب

ثیر آنزیم بر افزایش وزن زنده، افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب تبدیل خوراک أ(. تP<05/0)شد پاسخ ایمنی

رین پاسخ داری بین سطوح تیمارهای دارای سطوح مختلف آنزیم وجود داشت و بهت(. بعالوه، تفاوت معنیP<05/0گردید)

 250 از استفاده که داد نشان آزمایش این نتایج کلی طوربه .میلی گرم در کیلوگرم مشاهده شد 500عملکردی با مصرف 

که  در حالی ،برطرف کند گندم را ایغیرنشاسته ساکاریدهایپلی منفی اثرات نتوانست کامل طورآنزیم به گرم در کیلوگرممیلی

 گندم ۀپای بر جیره در آنزیم و آلی اسیدهای توام استفاده گرم به طور کامل این اثرات منفی را برطرف کرد. میلی 500

 گندم داشت. ۀهای بر پایهای تغذیه شده با جیرهبلدرچین، بهترین اثرا را بر عملکرد بلدرچین

 

 اسیدهای آلی، پاسخ ایمنی، عملکرد، روابیو آنزیم.  کلمات کلیدی:

 



 

  
57 

 

  

علوم طیور دااگشنه ارومیه ژپوهشناهم
 

 

 مقدمه

به طوری که این گروه از مواد خوراکی سهم قابل توجهی از گیرند،  غالت عمدتاً به عنوان منبع انرژی در تغذیه طیور مورد استفاده قرار می

طور کلی ذرت، گندم، جو و برنج مهمترین غالت جهان هستند و در دهند. بهکل اقالم دان مصرفی در صنعت طیور را به خود اختصاص می

قابلیت هضم نسبتاً زیاد نشاسته در بین سایر خام کم و این میان، مصرف ذرت و گندم و جو در تغذیه طیور رایج است. ذرت به دلیل فیبر

زایی بیشتری برخوردار است و محدودیت مصرف آن در جیره طیور بسیار کمتر از سایر غالت است. سایر غالت به دلیل غالت از انرژی

های طیور رف آنها در جیرهمیزان مص ( از انرژی زایی کمتری نسبت به ذرت برخوردار بوده وNSPای) های غیر نشاستهداشتن پلی ساکارید

 Leeson andای است) آنها بسته به شرایط آب و هوایی و عوامل دیگر، دارای تنوع گسترده NSPدارای محدودیت است. البته میزان و نوع 

Summers, 1997گیرد.  ر میی خوک و طیور مورد استفاده قراترین غالتی است که در تغذیه(. گندم در بسیاری از کشورها یکی از مرسوم

شود ولی در صورت داشتن های گوشتی استفاده می         های جوجه         ای به عنوان منبع انرژی در جیرهذرت وارداتی در ایران بطور گسترده

مناسب  کیفیت نامناسب و قیمت باال، گندم بهترین جایگزین آن است. به عبارت دیگر مقدار زیادی از گندم تولید شده برای تولید نان

(. قابلیت دسترسی انرژی گندم تحت Parsaie et al., 2006شود)نبوده و به همین دلیل در تغذیه حیوانات بخصوص طیور استفاده می

محل کشت، شرایط کشت و تنوع ژنتیکی است. مقادیر انرژی قابل استفاده مختلفی برای این غله در کشورهای مختلف گزارش شده  تأثیر

% 1درصد آرابینوزایالن بخصوص از نوع مونوساکاریدهای آرابینوز و زایلوز است و نزدیک به  8تا  5. گندم حاوی (Cowan, 1997است)

 (.Marquardt, 1996% سلولز دارد. همچنین گندم حاوی هگززها، اسیدهای هگزورونیک و اسیدهای فنولیک نیز است)2–3بتاگلوکان و 

 NSPشوند. همگام با افزایش  کنند و باعث افزایش ویسکوزیته کیموس روده می ذب میها ترکیبات خیلی بزرگی هستند که آب ج

-یابد. بنابراین از جذب مواد مغذی به وسیلۀ رودۀ کوچک ممانعت به های هضمی و مواد مغذی کاهش می ویسکوزیته سرعت پخش آنزیم

Effects of acidifier (Globacid) and enzyme addition in Japanes quails fed wheat based diet 
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Abstract 

The present study was conducted to investigate the effects of Globacid (Optimum combination of lactic, formic, 

propionic and acetic acids on a special carrier) and different levels of Rovabio enzyme in wheat based diet on 

performance and immune system function of quail chicks. In this experiment, 240 one-day old Japanese quail chicks 

(mixed sexes) were randomly assigned to a 2×3 factorial arrangement in a completely randomized design. Factors 

included 2 level of Globacid (0 and 1000 mg per kg) and three levels of enzyme (0, 250 and 500 mg per kg). Each 

treatment group consisted of 4 replicates of 10 birds. The results of the experiment showed that live weight, weight 

gain, feed conversion ratio and immune response were improved by adding Globacid to quail diets (P<0.05). 

Furthermore, there were significant difference between the different dietary levels of enzymes for performance and 

(P<0.05) and the best performance was observed by consumption of 500 mg. It was concluded that use of 250 mg/kg 

enzyme could not remove the negative effect of wheat NSP’s wherase the higher level (500 mg/kg) totally removed 

these negative effects. Moreover, the concomitant use of both enzyme and organic acids had the best effects on 

performance of quails fed wheat based diets.  

Key words: immune function, organic acid, performance, rovabio enzyme. 
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گزینی ذرت با یک یا چند غله مناسب از لحاظ قیمت و (. بنابراین با توجه به این مطالب، جایOdetallah et al., 2002آید) عمل می

رسد. گندم پتانسیل جایگزین شدن با ذرت در تغذیه طیور را دارد. البته گندم دارای یکسری ترکیبات ضد دسترسی ضروری به نظر می

ای آنها پیدا کرد. برای بهبود ارزش  یهای است که باید قبل از استفاده در در جیره طیور، راهی برای از میان برداشتن عوامل ضد تغذ تغذیه

-سازی جیره با آنزیمهای تجزیهگیرد. مکمل، فرآیندهای مختلفی انجام میNSPهای بر پایه گندم و رفع مشکالت ناشی از          ای جیرهتغذیه

بستگی به نوع و مقدار آنزیم مورد  ها برای کاهش ویسکوزیته دستگاه گوارش امری رایج و شناخته شده است و عمل آن         NSPکنندۀ 

ای باعث افزایش میزان میکروارگانیسم های مضر در دستگاه گوارش می شوند و لذا استفاده از ساکاریدهای غیر نشاستهاستفاده دارد. پلی

ها اشی از آنتی بیوتیک(. البته به دلیل مشکالت نLarbier and Leclercq, 1992بیوتیک مفید است)گندم در جیره طیور همراه با آنتی

های طبیعی افزایش یافته است و اسیدهای آلی در این میان به دلیل ارزان بودن و در جوامع انسانی امروزه جستجو برای یافتن جایگزین

وان های جدید پرورش طیور، به عنهای مناسب مطرح هستند. استفاده از اسیدی آلی در سیستمنداشتن اثرات مضر به عنوان جایگزین

زا در محیط و خوراک در وضعیت ضعیف بهداشتی فارم، های بیماریها رایج شده است. تکثیر میکروارگانیسمبیوتیکجایگزینی برای آنتی

کند. سازی جیره با تأثیر بر دستگاه گوارش پرندگان، به بهداشت عمومی آنها کمک میشود و لذا اسیدیدر حد قابل توجهی زیاد می

قدرت  شیو افزا یباکتر وارهید بیبا تخر یآل یدهایسا اند.ای موفق عمل کردهدر کاهش اثرات بیماریهای گوناگون رودهاسیدی فایرها 

و  لوباکتریکمپ وم،یدیکلستر ،وسلوکوکی، استافکوالایمانند سالمونال،  pH حساس به یهایدر باکتر زیو ن یباکتر یغشاء خارج یریپذنشت

را  این باکتریها آورده و رشد نییرا پا یداخل باکتر pH شده و زهیونی یخنث pH در ،نفوذ کرده هایبه داخل باکتر رفعالیبا انتشار غ ایستریل

عملکرد  یفشار اسمز شیافزا قیو از طر افتهیتجمع  هایدر داخل باکتر آلی یدهایاس یونیبخش آن ،کنند. در ضمنیتوقف مم ایکند و 

تعدادی از تحقیقات،  (. 1381)شریعتمداری و محیطی اصلی، کندیرا مختل م هایباکتر زندگیقرار داده و  تأثیرآنها را تحت  یکیمتابول

های هضمی، اند. این اثرات شامل بهبود فعالیت آنزیممزیتهایی را غیر از اصالح میکروبی دستگاه گوارش برای اسیدهای آلی پیشنهاد کرده

های های دستگاه گوارش در حضور اسیدانکراسی است. همچنین مدارکی از افزایش رشد موکوسفعالیت فیتاز میکروبی و افزایش ترشح پ

 تأثیر(. لذا هدف آزمایش اخیر، ارزیابی Dibner and Buttin, 2002های چرب فرار مثل اسید بوتیریک وجود دارد)خصوص اسیدآلی به

 آن بر سطح آنزیم مورد نیاز در جیره است. تأثیرنی و اسیدهای آلی بر قابلیت استفاده از گندم در جیره بلدرچین ژاپ

 

 هامواد و روش

ملکان خریداری شد و پس از  کشی شهرستاناز جوجه 10±2جوجۀ یک روزه بلدرچین)مخلوط دو جنس( با میانگین وزنی  240تعداد 

ی غذایی بر اساس آزمایشی قرار داده شد. جیرهمنتقل شدند. ده قطعه جوجه در هر واحد  50×10های آزمایشی به ابعاد وزن کشی به پن

گزارش شده  1تنظیم شد. جیرۀ تنظیم شده بر پایۀ گندم و سویا در جدول ) 1994NRCنیاز های غذایی بلدرچین ذکر شده در جداول)

ها اضافه گردید. مقدار ، جیرۀ تهیه شده به شش مقدار مساوی تقسیم شد و مقادیر مورد نظر اسیدآلی و آنزیم به آن است. پس از تنظیم

 گیری شد.ها و ضریب تبدیل خوراک در پایان دوره اندازهخوراک مصرفی، افزایش وزن جوجه

 

ها)که در سالن تعبیه شده بود(، انجام گرفت. ی سالن از طریق هواکشسالن پرورش مجهز به سیستم تهویه، روشنایی و گرمایی بود. تهویه

درجۀ  31ها به دانخوری مخصوص بلدرچین برای هر پن در نظر گرفته شد. دمای سالن قبل از ورود جوجهیک آبخوری کله قندی و یک 

گراد در هفته تا پایان هفتۀ چهارم کاهش یافت. دمای سالن در هفتۀ پنجم تا درجۀ سانتی 4تا  3گراد رسید و دمای سالن به میزان سانتی

تا  50درصد بود و از روز دوّم به بعد به  65راد نگهداری شد. رطوبت سالن در روز اوّل حدود گدرجۀ سانتی 21پایان دورۀ پرورش در حدود 

گیری شد و مقدار آن بر حسب روز مرغ محاسبه شد و از روی صورت هفتگی اندازهدرصد رسانده شد. مصرف خوراک و افزایش وزن به 55

گیری ایمینوگلوبولین خون از نظر آنتی ها از طریق اندازهتم ایمنی بلدرچیناین مقادیر ضریب تبدیل خوراک محاسبه گردید. ارزیابی سیس

های باقی مانده در (. در پایان آزمایش، جوجهHariss, 1964( مورد بررسی قرار گرفت)HI بادی تولید شده علیه ویروس نیوکاسل)تست

گیری شد. سپس الشه به قطعات اخلی، وزن الشه آنها اندازههای دواحدهای آزمایشی کشتار شدند و پس از پوست کنی و خارج کردن اندام

 گیری شد.  مختلف تقسیم و وزن بخشهای جدا شده)قطعات سینه، ران، کمر و پشت( اندازه
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 های آزمایشی)درصد(ترکیب و مواد مغذی جیره :1جدول 
 C E1 E2 A AE1 AE2 اجزاء
 40 40 40 40 40 40 گندم
 49/16 49/16 49/16 49/16 49/16 49/16 ذرت

 35 35 35 35 35 35 %43سویا،  ۀکنجال
 61/3 61/3 61/3 61/3 61/3 61/3 %64کنجاله گلوتن، 

 43/1 43/1 43/1 43/1 43/1 43/1 روغن سویا
 23/0 23/0 23/0 23/0 23/0 23/0 هیدرو کلراید-الیزین-ال

 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 متیونین-دی ال
 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 ترئونین

 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 کلسیم فسفاتدی
 33/1 33/1 33/1 33/1 33/1 33/1 صدف
 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 نمک

 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 1ویتامینی مکمل
 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 2مواد معدنی مکمل
 05/0 025/0 0 05/0 025/0 0 آنزیم
 1/0 1/0 1/0 0 0 0 اسید

 های آزمایشیمواد مغذی جیره 
 2900 2900 2900 2900 2900 2900  (kcal/kg) انرژی قابل متابولیسم ظاهری

 24 24 24 24 24 24 )%( پروتئین خام

 300/1 300/1 300/1 300/1 300/1 300/1 )%(الیزین

 91/0 91/0 91/0 91/0 91/0 91/0 )%(متیونین + سیستین

 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 متیونین
 02/1 02/1 02/1 02/1 02/1 02/1 ترئونین

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 تریپتوفان
 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 )%(کلسیم

 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 )%(فسفر قابل دسترس

 14/0 14/0 14/0 14/0 14/0 14/0 )%(سدیم
-واحد بین 18ای المللی، ویتامینواحد بین 2000المللی، ویتامین دی)کوله کلسیفرول( واحد بین 9000هر کیلو گرم جیره حاوی ویتامین آ  ویتامینی درمکمل  1

گرم، میلی 8/1گرم، تیامین میلی 1گرم، اسید فولیک میلی 3گرم، پیریدوکسین میلی 10میلی گرم، اسید پانتوتنیک  6/6گرم، ریبو فالوین میلی 2المللی، ویتامین کا 

 گرم بود.میلی 1/0گرم و اتوکسی کوئین میلی 500گرم، کولین کلراید میلی 1/0میکروگرم، بیوتین  15سیانوکباالمین 
-میلی 100گرم و منگنز میلی 85گرم، روی میلی 50گرم، آهن میلی 10گرم، مس میلی 1گرم، ید میلی 2/0مقدار مواد معدنی در هر کیلو گرم جیره حاوی سلنیم  2

 گرم بود.
 4 ،1-المللی(، اندوواحد بین 1800بتا گلوکاناز)حداقل -3، 1(4) -المللی(، اندوواحد بین 800بتا گلوکاناز)حداقل -4، 1-میزان فعالیت آنزیم در هر کیلو گرم جیره: اندو3

 المللی(.واحد بین 2600بتا زایالناز)حداقل 

cو اسید،  = جیره بدون آنزیمE1 گرم در تن آنزیم،  250= جیره حاویE2 گرم در تن آنزیم، 250= جیره حاویA ،جیره حاوی اسید =AE1 جیره حاوی اسید و =

 گرم در تن آنزیم. 500= جیره حاوی اسید و AE2گرم در تن آنزیم،  250

 

تکرار در هر تیمار انجام شد.  4تیمار و  6کامال تصادفی با بر پایۀ طرح  2×3روز در قالب یک آزمایش فاکتوریل  36این آزمایش به مدت 

در کیلوگرم(  و دو سطح مخلوط تجاری اسیدآلی  میلی گرم 500و  250، 0فاکتورها شامل سه سطح آنزیم روابیو شرکت وتاک ایران)

Globacid LFPA Global Nutrition International  (1000و  0کشور فرانسه )بودند. برای محاسبه صفاتی  میلی گرم درکیلوگرم

مانند وزن و ضریب تبدیل خوراک ، ابتدا مقدار خوراک مصرف از تجزیه کواریانس استفاده شد و نسبت جنسی به عنوان کوواریت در مدل 

 GLMرویۀ ( و با استفاده از 2001) SASآوری شده توسط نرم افزار های جمعداده قرار داده شد تا اثر جنس بر این صفات تصحیح شود.

 ها با استفاده از آزمون توکی صورت گرفت. دار بودن اختالفات بین میانگین دادهمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و بررسی معنی
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 نتایج 

آنالیز واریانس و نتایج  3و  2های این صفات در جداول میانگین ۀها و مقایسهای عملکرد و پاسخ ایمنی بلدرچیننتایج آنالیز واریانس داده

 ارایه شده است.  5و 4های این صفات در جداول های خصوصیات الشه و مقایسه میانگینداده

 گیری شدههای اندازهتأثیر اسید آلی گلوباسید بر فراسنجه

های ه با بلدرچینداری در مقایسی حاوی مخلوط اسید آلی گلوباسید به طور معنیهای تغذیه شده با جیرهبلدرچین ۀمیانگین وزن زند

گرمی وزن نهایی زنده شد.  20طوری که افزودن اسید در کل دوره باعث افزایش ( به>01/0P)شده با جیره بدون اسید بیشتر بودتغذیه 

از (. با توجه به اینکه افزایش وزن تابعی >01/0P)گردیدداری باعث بهبود وزن نهایی طور معنیه افزودن اسید به جیره در هر دو جنس ب

-های تغذیه شده با جیرهدار بود و در تمام هفته های آزمایش، بلدرچینن اسید بر افزایش وزن هفتگی معنیافزود تأثیرلذا  ،وزن زنده است

سودمند بودن استفاده از  ۀدهند(. این نتایج نشان>05/0Pی حاوی اسید، افزایش وزن بیشتری در مقایسه با تیمارهای بدون اسید داشتند)

درصد میانگین وزن را بهبود بخشد. وزن زنده و افزایش وزن  10طوری که اسید توانسته است حدود به ،آلی در جیره بلدرچین است اسید

( و افزودن اسید در هر دو جنس باعث >01/0Pافزودن اسید به جیره قرار گرفت) تأثیرداری تحت طور معنیهای نر و ماده بهبلدرچین

 گرم افزایش یافت. 6/16های مادهگرم و در بلدرچین 4/18های نر که وزن در بلدرچین طوریافزایش وزن شد به

افزودن اسید  تأثیرداری تحت طور معنی(. ضریب تبدیل خوراک به>01/0Pافزودن اسید آلی گلوباسید باعث کاهش مصرف خوراک شد) 

طوری که میزان ضریب دار ضریب تبدیل خوراک گردید، بهش معنی(. افزودن اسید آلی به جیره باعث کاه>01/0Pآلی به جیره قرار گرفت)

 کاهش یافت. 10/2به  36/2تبدیل خوراک در کل دوره از 

 

-افزودن آنزیم و اسید بر افزایش وزن، وزن زنده، مصرف خوراک، ضریب تبدبل خوراک و تیترآنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل بلدرچین تأثیر :2جدول 

 های نر و ماده

تیترآنتی بادی علیه بیماری 

 نیوکاسل

ضریب تبدیل 

 خوراک

خوراک مصرفی) 

 گرم(

افزایش 

 گرم(وزن)
 وزن زنده) گرم(

 

 نرها هاماده
 کل کل کل

 کل نرها ماده ها
 

 گرم()میلیسطح اسید
00/4  83/2  36/2  a 2/468  a 5/198  b 9/215  a 4/210  a 5/208  a 0 

66/4  83/3  10/2  b 2/459  b 3/218  a 1/234  b 8/219  b 3/228  b 1000 
12/0  013/0  0001/0  18/11  56/3  85/5  59/5  56/3  SEM 

05/0  01/0  001/0>  01/0  001/0>  001/0>  001/0>  001/0>  Pr > F 

 گرم()میلیسطح آنزیم

13/4  13/3  29/2  a 8/465  4/203  c 2/220  b 1/208  b 4/213 b 0 

13/4  25/3  23/2  b 0/464  2/208  b 2/224  b 6/209  b 2/218 b 250 

15/4  63/3  16/2  c 4/461  4/213  a 2/231  a 1/214  a 4/223  a 500 

15/0  011/0  0001/0  0/21  35/4  15/1  84/6  35/4  SEM 

05/0  08/0  001/0>  53/0  001/0>  01/0  01/0  001/0>  Pr > F 

31/0  64/0  98/0  36/0  93/0  88/0  81/0  93/0  R-Square 

8/18  1/14  03/1  66/1  68/1  01/2  09/2  60/1  C V 

66/0  22/0  02/0  11/1  51/3  5/4  4/4  51/3  RMSE 

 درصد است. 5های آزمایشی در سطح  بین گروه دار *حروف غیر مشابه در هر ستون و هر بخش نشانه وجود تفاوت معنی

 

های نر، وزن افزودن اسید به جیره بلدرچینطوری که (، به>01/0Pدار بود)های نر معنیتأثیر افزودن اسید بر وزن و بازده الشه بلدرچین

گرم افزایش داد. وزن سینه و ران مشابه با وزن الشه تحت تأثیر افزودن اسید قرار گرفتند و با افزودن اسید افزایش پیدا  6/11الشه را 
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تأثیر افزودن ران گردید.  درصدی وزن 2/1درصدی وزن سینه و افزایش  3/1طوری که افزودن اسید باعث افزایش (، به>01/0Pکردند)

گرم  20را  الشهوزن  ماده، هایبلدرچین یرۀبه ج یدکه افزودن اس یطورهب (،>01/0P)دار بودیمعن ماده هایبر وزن الشه بلدرچین یداس

 یدأثیر افزودن است تحتو ران مشابه با وزن الشه  ینهکرد. وزن س یدادرصد بهبود پ 4 ید،بازده الشه با افزودن اس ینهمچن .داد یشافزا

 گرمی وزن ران گردید. 1/6گرمی وزن سینه و  6/1یش باعث افزا یدافزودن اس ی کهطورهب (،>01/0Pیافتند) یشافزا

(. >01/0Pدار بود)( معنی3و  2های نر علیه ویروس نیوکاسل)جدول تأثیر مخلوط تجاری اسید آلی گلوباسید بر پاسخ ایمنی بلدرچین

دهندۀ تقویت سیستم ایمنی با اسید کنندۀ اسید آلی، تیتر آنتی بادی بیشتری علیه نیوکاسل داشتند که این امر نشانهای دریافتبلدرچین

( و >05/0Pدار بود)های ماده علیه ویروس نیوکاسل معنیآلی بود. تأثیر مخلوط تجاری اسید آلی گلوباسید بر پاسخ ایمنی بلدرچین

آلی، تیتر آنتی بادی بیشتری علیه نیوکاسل داشتند که این امر نشان دهنده تقویت سیستم ایمنی با کنندۀ اسید های دریافتبلدرچین

 اسید آلی بود.

 

 گیری شدههای اندازهافزودن آنزیم بر فراسنجه تأثیر

ی حاوی تغذیه شده با جیره هایبلدرچین ۀ(. میانگین وزن زند>01/0Pدار بود)افزودن آنزیم بر وزن زنده و افزایش وزن هفتگی معنی تأثیر

درصد  50)آنزیم گرم در تن 250(. مصرف >05/0P)در تمام سنین بیشتر بود گرم در تن و صفر، 250گرم در تن آنزیم در مقایسه با  500

ان افزایش حاصله ( ولی میز>05/0Pداری بهبود بخشید)طور معنیمیزان آنزیم توصیه شده( وزن زنده را در مقایسه با با جیره فاقد آنزیم به

 (. >05/0P)آنزیم کمتر بود گرم در تن 500داری نسبت به جیره حاویطور معنیبه

 تأثیرداری تحت طور معنی( ضریب تبدیل خوراک به<05/0Pدار نبود)ها معنیسطوح مختلف آنزیم بر مصرف خوراک بلدرچین تأثیر

-دار ضریب تبدیل خوراک گردید، بهزودن آنزیم به جیره باعث کاهش معنی(. اف>05/0Pافزودن سطوح مختلف آنزیم به جیره قرار گرفت)

-سطوح مختلف آنزیم تغییر معنی تأثیرکاهش یافت. ضریب تبدیل خوراک تحت  16/2به  29/2که میزان ضریب تبدیل خوراک از  طوری

های تری نسبت به بلدرچینخوراک پایین تن آنزیم، ضریب تبدیل گرم در 500های تغذیه شده با جیره حاوی داری داشت و بلدرچین

 تن داشتند. گرم در 250تغذیه شده با جیره حاوی صفر و 

اثرات متقابل اسید و آنزیم بر افزایش وزن، وزن زنده، مصرف خوراک، ضریب تبدبل خوراک و تیترآنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل  تأثیر :3جدول 

 های نر و مادهبلدرچین

علیه بیماری تیترآنتی بادی 

 نیوکاسل

ضریب 

 تبدیل 

خوراک 

 مصرفی

افزایش 

 وزن
  وزن زنده) گرم(

 متقابلات اثر کل نرها ماده ها کل کل کل نرها ماده ها

 بدون اسید و آنزیم 3/202 3/181 0/199 3/192 1/411 45/2 15/2 15/4

 آنزیم صفر سطح و اسید 5/224 1/208 1/221 5/214 5/460 14/2  5/3 5/4

 گرم در تن آنزیم 250بدون اسید و  2/208 2/191 1/206 2/198 5/461 36/2  15/2  0/4

 گرم در تن آنزیم 250اسید و  2/228 1/208 4/222 20/218 6/460 11/2 15/3  25/4

 آنزیم گرم در تن 500 و اسید بدون 1/214 1/195 0/212 8/204 1/466 21/2  0/3  25/4

 گرم در تن آنزیم 500اسید و  1/232 4/212 8/229 1/222 6/456 05/2 25/4 25/5

05/0 01/0> 006/0 88/0 05/0 05/0 03/0 05/0 Pr > F 

21/0 024/0 0002/0 1/29 1/6 1/10 1/9 16/6 SEM 

 

های نر قرار جیرۀ بلدرچین(. وزن سینه تحت تأثیر افزودن آنزیم به <05/0Pدار نبود)های نر معنیتأثیر افزودن آنزیم بر وزن الشه بلدرچین

تر آنزیم، افزایش یافت. مصرف باالترین سطح آنزیم باعث افزایش گرم در تن آنزیم در مقایسه با دو سطح پایین 500گرفت و با افزوردن 

دار یهای ماده معنهای الشۀ بلدرچین(. تأثیر افزودن آنزیم بر بر وزن الشه و سایر قسمت>05/0Pگرمی وزن سینه گردید) 6/3

 (.<05/0Pنبود)
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گرم در تن آنزیم به جیرۀ  500(، ولی افزودن <05/0Pهای نر علیه ویروس نیوکاسل نداشت)افزودن آنزیم تأثیری بر پاسخ ایمنی بلدرچین

 (.>05/0Pهای ماده باعث افزایش تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل در مقایسه با سایر تیمارها گردید)بلدرچین

 

 گیری شدههای اندازهو اسید بر فراسنجهاثرات متقابل آنزیم  

(. >05/0P)دار بودهای مختلف معنیها طی دورهر وزن زنده و افزایش وزن بلدرچینای آنزیم و اسید آلی باثرات متقابل سطوح جیره

-طوری که اختالف معنیهگرم در تن آنزیم بود، ب 500جیره حاوی اسید آلی و  ۀکنندهای دریافتبیشترین وزن نهایی مربوط به بلدرچین

گرم در تن آنزیم و جیره حاوی اسید و بدون آنزیم  250کننده جیره حاوی اسید و دریافت هایز بلدرچینه داری با تمام گروه ها بج

سبت به داری نطور معنیجیره بدون آنزیم و اسید بود که به های تغذیه شده با(.کمترین میانگین وزن مربوط به بلدرچین>05/0Pداشتند)

گرم در تن آنزیم، توانسته است میانگین وزن  500دهد که افزودن اسید و ها نشان میۀ میانگین(. مقایس>05/0P)سایر تیمارها کمتر بود

 درصد بهبود بخشد. 4/15گرم و  8/29زنده را به ترتیب 

-طور معنی(. ضریب تبدیل خوراک به<05/0Pدار نبود)ها معنیاسید آلی جیره بر مصرف خوراک بلدرچیناثرات متقابل سطوح  آنزیم و 

های تغذیه شده با جیره حاوی اسید آلی و (. بلدرچین>05/0Pی جیره قرار گرفت)آل یدو اس یممتقابل سطوح  آنز اتاثر تأثیرداری تحت 

های دریافت کننده جیره بدون آنزیم و اسید، بیشترین ضریب تبدیل و بلدرچین گرم در تن آنزیم، کمترین ضریب تبدیل خوراک 500

 خوراک را داشتند. 

 ها) گرم(مختلف الشه پوست کنی شده بلدرچینهای د و اثر متقابل آنها بر وزن قسمتافزودن آنزیم و اسی تأثیر: 4جدول 

  وزن الشه وزن سینه وزن ران وزن پشت

  نر ماده نر ماده نر ماده نر ماده

گرم()میلیسطح اسید  

4/44  2/41  1/29  3/29  b
 5/51  4/50  b

 1/131  9/126  b
 0 

8/50  3/50  2/35  0/33  a
 1/65  2/55  a

 1/151  5/138  a
 1000 

5/11  5/11  68/0  45/0  13/2  01/1  38/6  4/13  SEM 

001/0>  24/0  001/0>  001/0>  001/0>  001/0>  001/0>  001/0>  Pr > F 

گرم()میلیسطح آنزیم  

8/46  5/52  6/32  9/30  5/61  1/51  b
 0/141  5/134  0 

1/48  8/45  4/32  5/31  9/60  5/52  b
 4/141  1/129  250 

9/41  9/41  4/31  3/31  5/61  1/54  a
 8/140  9/133  500 

9/1  1/14  83/0  56/0  61/2  31/1  8/1  3/16  SEM 

50/0  14/0  40/0  64/0  88/0  009/0  95/0  34/0  Pr > F 

13/0  41/0  85/0  15/0  13/0  18/0  86/0  63/0  R-Square 

91/4  9/12  80/4  06/4  44/4  65/3  33/3  13/5  C V 

33/2  32/6  54/1  26/1  12/2  93/1  10/4  81/6  RMSE 

 درصد است. 5های آزمایشی در سطح  بین گروه دار * حروف غیر مشابه در هر ستون و هر بخش نشانه وجود تفاوت معنی

 

(. بیشترین وزن الشه مربوط به >05/0Pدار بود)های نر معنیای آنزیم و اسید آلی بر وزن الشۀ بلدرچینسطوح جیرهاثرات متقابل 

گرم در تن  250گرم در تن آنزیم بود که با همه تیمارها به جز تیمار حاوی اسید و  500های نر تغذیه شده با جیرۀ حاوی اسید و بلدرچین

گرمی وزن الشه گردید.  10(. افزودن اسید و آنزیم به جیره در مقایسه با گروه شاهد، باعث بهبود >05/0P)داری داشتآنزیم تفاوت معنی

-ای آنزیم و اسید آلی قرار گرفت و بیشترین وزن سینه مربوط به بلدرچینهای نر تحت تأثیر اثرات متقابل سطوح جیرهوزن سینه بلدرچین

داری با سایر تیمارها داشت. به عبارتی دیگر، این تیمار گرم در تن آنزیم بود که تفاوت معنی 500 های نر تغذیه شده با جیره حاوی اسید و



 

  
78 

 

  

علوم طیور دااگشنه ارومیه ژپوهشناهم
 

ای آنزیم و اسید آلی بر سایر (. اثرات متقابل سطوح جیره>05/0Pگرم در مقایسه با گروه شاهد بهبود بخشد) 12توانست وزن سینه را /

-ای آنزیم و اسید آلی بر وزن الشه بلدرچین(. همچنین اثرات متقابل سطوح جیره<05/0Pنبود)دار های نر معنیهای الشه بلدرچینقسمت

ای آنزیم و اسید آلی قرار گرفت و های ماده تحت تأثیر اثرات متقابل سطوح جیره(. وزن سینه بلدرچین<05/0Pدار نبود)های ماده معنی

داری در ه با جیره حاوی اسید)بدون توجه به سطح آنزیم( بود که تفاوت معنیهای نر تغذیه شدبیشترین وزن سینه مربوط به بلدرچین

گرم وزن سینه بیشتری در مقایسه با  9های تغذیه شده با جیرۀ حاوی اسید و سطح صفر آنزیم، مقایسه با سایر تیمارها داشت و بلدرچین

های ماده معنی دار زیم و اسید آلی بر وزن ران بلدرچینای آن(. اثر متقابل سطوح جیره>05/0Pهای گروه شاهد داشتند)بلدرچین

 ( و روندی مشابه با وزن سینه داشت.>05/0Pبود)

های تغذیه شده با (. بلدرچین>01/0Pدار بود)های نر معنیبلدرچینجوجه  یمنیپاسخ اای آنزیم و اسید آلی بر اثرات متقابل سطوح جیره

-تری نسبت به سایر تیمارها داشتند و تیتر آتی بادی آنها بیشتر از تیتر آنتی، پاسخ ایمنی قویگرم در تن آنزیم 500جیره حاوی اسید و 

(. اثرات متقابل سطوح >05/0Pگرم در تن آنزیم بود) 250جز جیره بلدرچینهای تیمار حاوی اسید و ه های همه تیمارها ببادی بلدرچین

های تغذیه شده با جیره حاوی ( و بلدرچین>05/0Pدار بود)های ماده معنیبلدرچین یجوجه ها یمنیپاسخ اای آنزیم و اسید آلی بر جیره

های گروه ها داشتند در حالیکه تفاوت آنها فقط با بلدرچینتری نسبت به سایر بلدرچینگرم در تن آنزیم، پاسخ ایمنی قوی 500اسید و 

 دار بود.شاهد معنی

 ها) گرم(مختلف الشه پوست کنی شده بلدرچینهای د بر وزن قسمتمتقابل آنزیم و اسیاثرات  تأثیر :5جدول 

  الشه سینه ران پشت

 متقابلات اثر نر ماده نر ماده نر ماده نر ماده

 بدون اسید و آنزیم 6/134 2/129 9/46 0/51 4/29 6/28 3/55 5/43

 آنزیم صفر سطح و اسید 5/134 9/152 4/52 0/66 4/32 1/36 1/49 1/50

 گرم در تن آنزیم 250بدون اسید و  9/122 0/133 8/50 0/58 5/29 4/29 5/42 6/46

 گرم در تن آنزیم 250اسید و  6/136 8/149 2/54 8/63 3/33 3/35 0/49 1/50

 آنزیم گرم در تن 500 و اسید بدون 3/123 1/131 5/50 6/51 1/29 3/29 1/43 2/44

 گرم در تن آنزیم 500اسید و  60/144 5/150 0/59 3/65 4/33 6/33 1/52 6/51

60/0 08/0 06/0 51/0 53/0 01/0 35/0 01/0 Pr > F 

11/2 9/19 18/1 19/0 69/3 86/1 0/11 1/23 SEM 

13/0 41/0 85/0 15/0 13/0 18/0 86/0 63/0 R-Square 

91/4 9/12 80/4 06/4 44/4 65/3 33/3 13/5 C V 

33/2 32/6 54/1 26/1 12/2 93/1 10/4 81/6 RMSE 

 

 بحث 

های عملکردی از داری باعث بهبود فراسنجهطور معنینتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مخلوط تجاری اسیدهای آلی گلوباسید به

اسید  قبیل وزن زنده، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک و پاسخ ایمنی بر علیه نیوکاسل داشت ولی مصرف خوراک در اثر استفاده از

زیرا ، توان به تغییر اسیدیته دستگاه گوراش مرتبط دانستهای آلی را میدست آمده از مخلوط تجاری اسیده کاهش یافت. پاسخ مثبت ب

نواحی مختلف لولۀگوارش پرندگان برای هیدرولیز مطلوب مواد خوراکی کافی  pHنتایج مطالعات متعدد نشان داده است که میزان طبیعی 

، به همین دلیل، اسیدهای آلی برای ایجاد محیطی مطلوب در سیستم گوارشی مرغ و اسیدی شدن روده، به (Brenes et al., 2003)نیست

باعث هضم مؤثر  زای موجود در محتویات روده و های بیماریشوند. این مواد مانع از رشد میکروبخوراک و آب آشامیدنی مرغ افزوده می

 LaRagione andشوند)ها میگردند. همچنین سبب کاهش بروز بیماری در جوجهها و انرژی مینمواد مغذی جیره همچون پروتئی

Woodward, 2003 بعالوه، با تصحیح .)pH های خوراک نیز ی اسیدهای آلی، حاللیت مواد مغذی، هضم و جذب ترکیبروده به وسیله

های آلی تفکیک نشده، پایین به شکل تفکیک نشده است. اسید pHبیشتر اسید آلی در   .(Canibe et al., 2002یابد )بهبود می
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باالتر سلول باکتری باعث تفکیک اسید در سیتوپالسم شده و  pHکنند. ها عبور میها و کپکهای باکتریلیپوفیلیک بوده و از عرض غشاء

 ,Mrozگردد)انتقال مواد مغذی می هایهای آنزیمی و سیستممحتویات سلولی و در هم گسیختن واکنش pHدر نتیجه سبب کاهش 

اه تکثیر کمتر میکروبی در ایلئوم نیز مهم است زیرا رقابت میکروفلور با میزبان را برای اتالف نیتروژن اندوژنوس را در داخل دستگ (.2000

دهد. مشخص شده است که تا ها( کاهش می)به وسیله ترشحات پانکراس و اپیتلیوم دستگاه گوارش و ساییدگی و ریختن انتروسیتگوارش

اسید  های تغذیه شده بادرصد از نیتروژن ایلئوم، منشأ درونی دارد و کاهش رقابت میکروبی برای آن، ذخیره نیتروژن در خوک 50حدود 

، های هضمی(. دیگر مزایای مرتبط با اسیدی شدن شامل بهبود فعالیت آنزیمPartanen and Mroz, 1999دهد)فرمیک را بهبود می

دارد. این اثرات با هم جهت بهبود   15/5تا  5/4و 5/2اپتیمم  pHفعالیت فیتاز میکروبی و افزایش ترشح پانکراسی است. فیتاز میکروبی دو 

های آلی به های دستگاه گوارش در حضور اسیدهمچنین شواهدی از افزایش رشد موکوس .شوندقابلیت هضم و ابقاء فسفر ترکیب می

های آلی (. مکانیسم پایانی برای سودمندی اسیدDibner and Buttin, 2002چرب فرار مثل اسید بوتیریک وجود دارد)های خصوص اسید

( نشان دادند که اسید 1994)و همکاران Frankelزیرا  ،ممکن است از طریق تحریک مستقیم تکثیر سلولی دستگاه گوارش باشد بر عملکرد

ها و افزایش گاسترین ای و همچنین افزایش ارتفاع پرزها ژژنوم، سطح جذب و عمق کریپتودههای ربوتیریک سبب افزایش رشد موکوس

 شود. در موش می

Islam (گزارش کردند که وجود 2008و همکاران )های گوشتی، مصرف خوراک و افزایش وزن ی مرغدرصد اسید سیتریک در جیره 5/0

تبدیل خوراک  درصد اسید استیک افزایش داد. همچنین بهترین ضریب 5/0حاوی  ۀجیربدن را در مقایسه با گروه شاهد و تغذیه شده با 

( گزارش 2005)Pourrezaو  Afsharmaneshجیره حاوی اسید سیتریک اعالم شد. در تحقیقی دیگر،  ۀکنندمربوط به گروه مصرف

و  Nourmohammadiبخشد. د میی گوشتی، ضریب تبدیل خوراک را بهبوی جوجهکردند که وجود اسید سیتریک در جیره

درصد اسید سیتریک را به جیره مرغ گوشتی افزودند و گزارش کردند که وزن بدن، افزایش وزن بدن و مصرف  6/3(، 2010همکاران)

ی قابل توجهی بر ضریب تبدیل خوراک نداشت. علت تفاوت پاسخ در استفاده اسیدهای آل تأثیرخوراک به صورت هفتگی بهبود یافت، ولی 

خاطر استفاده از مخلوط چند اسید)مخلوطی از اسید تواند به( می2010و همکاران) Nourmohammadi در این آزمایش و آزمایش 

( گزارش 2012و همکاران)  Ebrahimnezhadجیره باشد. فرمیک، اسید الکتیک، اسید استیک و اسید پروپیونیک( بجای یک اسید در

شود. در نتیجه دستگاه گوارش منجر به کاهش سرعت عبور مواد مغذی از روده کوچک می pHاهش کردند که اسید سیتریک از طریق ک

شود. یابد و نیاز حیوان مرتفع شده و خوراک کمتری مصرف میزمان بیشتری جهت هضم مواد غذایی فراهم شده و جذب افزایش می

Brenes (گزارش کردند که استفاده از اسید سیتریک 2003و همکاران ) منجربه کاهش مصرف خوراک می گردد که مشابه نتایج بدست

( گزارش کردند که افزودن اسید سیتریک باعث افزایش مصرف 2008و همکاران) Abdel -Fattahآمده در این تحقیق است. در حالی که 

 ها باشد.تواند گونه پرنده مورد استفاده، نوع اسید مصرفی و ترکیب جیرهشود. علت این تفاوت میخوراک می

در این آزمایش، افزودن مخلوط اسیدهای آلی)مخلوطی از اسید فرمیک، اسید الکتیک، اسید استیک و اسید پروپیونیک( به جیره باعث 

-تواند ناشی از بهبود بهبود سیستم ایمنی با مصرف اسیدهای آلی از طریق عملکرد بهتر سلولها شد که میبهبود پاسخ ایمنی در بلدرچین

های ی پروپریا المینا و الیه زیر مخاطی سکوم و ایلئوم و همچنین در کورتکس و مدوالی بورس فابرسیوس و غدهایمنی در الیههای 

 .(Chowdhury et al., 2009)لنفاوی باشد

-د عملکرد جوجهجو باعث بهبو ۀ( به این نتیجه رسیدند که استفاده از اسیدهای آلی در جیره بر پای1390همچنین عابدینی و همکاران)

( 1393ی بر تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل نداشت. در حالی که صمدی)تأثیرشد ولی  SRBCهای گوشتی و بهبود پاسخ ایمنی علیه 

گزارش کرد که استفاده از مخلوط تجاری اسیدهای آلی ساگارد باعث تقویت سیستم ایمنی و افزایش تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل، 

درصد گلوباسید  باعث بهبود عملکرد جوجه  1/0( گزارش کردند که افزودن اسید آلی 1393شیت شد. نوبخت و همکاران)گامبرو و برون

عملکرد  که بازده الشه در آزمایش اخیر با افزودن اسید افزایش یافت. در حالی ،ی بر فراسنجه های الشه نداشتتأثیرهای گوشتی شد ولی 

 ( گزارش2001)  Partanenزیرا  ،خاطر جیره بر پایه گندم نیز باشد تواند بهاسیدآلی در آزمایش اخیر می ۀکننددریافت هایبهتر بلدرچین

 بیشتر است. ذرت یا جو به گندم نسبت ۀهای بر پایدر جیره آلی هایاسید اثرات مثبت که کرد

های عملکردی وزن زنده، باعث بهبود فراسنجه داریمعنیطور نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مخلوط تجاری آنزیم روابیو به

درصد  100کننده و درصد مقدار پیشنهادی شرکت تولید 50ضریب تبدیل خوراک و پاسخ ایمنی علیه نیوکاسل شد و بین دو سطح آنزیم)
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قابل سوخت  یر انرژی، کاهش مقادت هضم و جذبیکاهش قابل ی،طور کلهبداری مشاهده شد. میزان پیشنهادی( در اکثر موارد تفاوت معنی

ات یزا، کاهش نرخ عبور محتو یماریب یها         یاز باکتر یش تعداد برخیش مصرف آب، افزایها از روده، افزا         ی، کاهش جذب چربیو ساز ظاهر

 یاثرات منفاز روده، کاهش جذب آب از روده و کاهش مصرف خوراک  یه آب ساکن در سطح پرزهایش ضخامت الیدر روده، افزا یگوارش

NSP است(Leeson and Summers, 1997) قابلیت    زادی به جیره،برون ایپلی ساکاریدهای غیر نشاستههای شکننده  افزودن آنزیم

تواند ناشی از شکسته شدن ترکیبات  می هضم گندم و رشد بلدرچین را در تحقیق اخیر افزایش داد. این بهبود عملکرد در تحقیق اخیر

(. Wei–Fen et al., 2004تر نشاسته و پروتئین در روده کوچک شده است)       دیواره سلولی اندوسپرمی باشد که منتج به هضم کامل

شود و همینطور کاهش  هیدرولیز ساختار پلی ساکاریدی ترکیبات دیواره سلولی منجر به بهبود قابلیت دسترسی پروتئین و کربوهیدارت می

 Broz and؛ ;Rotter et al., 1989 McGinnis, 1986ویسکوزیته مواد هضمی و بنابراین خشک شدن فضوالت و بستر را به دنبال دارد)

Frigg, 1986اهیآزمایشگای غالت را در شرایط  ها و کربوهیدارتهای غیر نشاسته ی دیوارۀ سلولی، رها سازی پروتئینهای شکننده (. آنزیم 

 مختلف هایگونه هاین دانهبی در نشاسته و ایساکاریدهای غیر نشاستهماهیت پلی(. Boisen and Fernandez 1997افزایش داده است)

بهبود عملکرد بلدرچین با مصرف آنزیم  (.;Østergard et al., 1989 Bjorck, 1996)شود می نتایج در تفاوت باعث امر این و است متفاوت

مطابقت دارد. همچنین  (2001و همکاران) Gao( و 2004و همکاران) Engberg ( 1996و همکاران) Leesonدر تحقیق اخیر با نتایج 

Kianfar (و همکارانa2013در آزمایشی بر روی بلدرچین )250استفاده از  گندم به این نتیجه رسیدند که ۀهای بر پایژاپنی با جیره های 

داری باعث بهبود عملکرد طور معنیمیلی گرم آنزیم به 500های عملکردی ندارد ولی استفاده از ی بر فراسنجهتأثیرگرم آنزیم میلی

اثرات دهد که استفاده از نصف مقدار آنزیم پیشنهادی برای کاهش ها شد که مطابق نتایج آزمایش اخیر دارد. این امر نشان میبلدرچین

( به این نتیجه رسیدند که b2013و همکاران) Kianfarمشابهیای کافی نیست. ولی در تحقیق نامطلوب پلی ساکارید های غیر نشاسته

-طور معنیجو باعث بهبود پاسخ بلدرچین ها شد ولی با افزایش سطح آنزیم عملکرد به ۀهای بر پایاستفاده از پنجاه درصد آنزیم در جیره

 ش یافت.داری افزای

تک گندم بلدرچین اثرات بهتری نسبت به استفاده تک ۀنتایج این آزمایش نشان داد که استفاده توام اسیدهای آلی و آنزیم در جیره بر پای

اهده گندم وجود دارد. بهبود عملکرد مش ۀها در جیره بر پایآنها دارد. تحقیقات بسیار اندکی در زمینه استفاده توام اسیدهای آلی و آنزیم

و    Kirchgessnerها در محیط اسیدی ارتباط داد. توان به دلیل فعالیت بیشتر آنزیمشده با استفاده توام اسید و آنزیم را می

Roth(1982 گزارش کردند که افزودن )درصد اسیدهای آلی به جیره باعث کاهش 2pH گردید. این کاهش  5/4به  6/5دستگاه گوارش از

خاطر اینکه ه ها نیز چنین پاسخی وجود داشته باشد. بشود و بنابراین احتماال در مورد سایر آنزیمعملکرد پپسین میاسیدیته باعث افزایش 

کننده بتاگلوکان، است. بنابراین افزودن اسیدهای آلی به جیره باعث های تجزیه، بهترین محدوده برای عملکرد بهینه آنزیم5تا  4اسیدیته

غالت باعث افزایش حاللیت  ۀهای بر پایآلی به جیره شود. همچنین افزودن اسیدهایقبل از رسیدن به معده می افزایش فعالیت این آنزیم

(. Teitge et al., 1991شود)ها بیشتر میای و هیدرولیز جزئی آنها شده و در نتیجه حساسیت آنها به آنزیمنشاستههای غیرپلی ساکارید

زیم فیتاز، اسیدهای آلی سرکه طبیعی و اسید سیتریک را در جوجه های گوشتی مورد ارزیابی قرار آن تأثیر( 1393محمد باقری و نجفی)

تک آنها گردید. بر دادند و درنهایت به این نتیجه رسیدند که استفاده توام اسید و آنزیم فیتاز اثر همکوشی داشته و باعث تقویت اثر تک

جو در  ۀهای بر پای( اثرات متقابل اسیدهای آلی و آنزیم را در جیره1991و همکاران) Thackerدست آمده در این آزمایش، ه خالف نتایج ب

ه خوک مورد ارزیابی قرار دادند و  نشان دادند که  بکار بردن اسید پروپونیک و آنزیم بتاگلوکاناز به تنهایی باعث بهبود قابلیت هضم ماد

( آزمایشی برای 2011و همکاران) Esmaeilipourده خشک نداشت. همچنین ی بر قابلیت هضم ماتأثیرولی مخلوط این دو  ،خشک شد

های گوشتی انجام دادند و هیچ اثر متقابلی بین آنزیم و های بر پایۀ گندم بر عملکرد جوجهسیتریک و آنزیم زایالناز در جیرهارزیابی اسید 

گرم در کیلوگرم  20افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک شدند. افزودن چند آنزیم و اسید به تنهایی باعث بهبود  اسید مشاهده نکردند، هر

آنزیم گریندانزیم و اسیدآلی بوتیرات  تأثیر( 1390های بر پایه فسفر شد. شهیر و همکاران)اسید سیتریک باعث افزایش ابقای فسفر درجیره

ی قرار دادند و اثر متقابلی بین اسید و آنزیم برای هیچ یک از های گوشتی مورد ارزیابگندم و ذرت بر عملکرد جوجه ۀهای بر پایرا در جیره

 داری داشتند. معنی تأثیرصفات مورد ارزیابی مشاهده نکردند هرچند آنزیم و اسید به تنهایی 
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 کلی گیرینتیجه

ای را در ساکاریدهای غیر نشاستهپلیتواند اثرات منفی ناشی از بر پایه گندم می ۀاستفاده از مخلوط تجاری اسیدهای آلی گلوباسید در جیر

درصد میزان  50ولی استفاده از  ،های بر پایه گندم موثر استبلدرچین ژاپنی تعدیل کند. استفاده از مخلوط تجاری آنزیم روابیو در جیره

 500ن ببرد. استفاده توام اسید و ای را از بیساکاریدهای غیر نشاستهتواند اثرات منفی پلیطور کامل نمیگرم در تن(  به 250توصیه شده)

 ها گردید. گرم در تن آنزیم منجر به بهترین عملکرد در بلدرچین
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