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هاي خون و قابلیت جذب عناصرتأثیر آنزیم روابیو بر عملکرد رشد، برخی متابولیت
هاي گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف سبوس گندمدر جوجهمعدنی

3مسلم باشتنیو2نظر افضلی، 1سمیه دیمه

چکیده
وايساکاریدهاي غیرنشاستهپلیباال،بریف(گندمسبوسايتغذیهضداثراتبهبودبر ویروابمیآنزر یثتأشیآزمانیادر

ي تجاري راس ي گوشتی نر سویهروزهقطعه جوجه یک320تعداد . مورد بررسی قرار گرفتگوشتیهايجوجهدر تغذیه) تاتیف
و دو سطح آنزیم ) درصد20و 15، 10صفر، (تیمارها شامل چهار سطح سبوس گندم . تکرار تقسیم شدند4تیمار و 8به 308

هايداده. روز بود و به سه دوره آغازین، رشد و پایانی تقسیم شد42طول مدت انجام آزمایش .بود) درصد05/0صفر و (روابیو 
ي مقدار مصرف خوراك، محاسبه. مقایسه شدنددر قالب یک طرح کامالً تصادفی2×4صورت آزمایش فاکتوریل دست آمده بهبه

روزگی از هر واحد آزمایشی دو جوجه کشتار شد و 42در سن . صورت هفتگی انجام شدافزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك به
داري برمیانگین افزایش نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سبوس گندم اثر معنی. گردیدتهیهخونلیتريمیلیيهانمونه

و طوري که با افزایش سطح سبوس جیره میانگین افزایش وزن کاهش یافت بهه،داشتکل دورهوزن و ضریب تبدیل خوراك
سبوس موجب کاهش گلوکز و افزایش . دار افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی شدها موجب بهبود معنیافزودن آنزیم به جیره

وگلیسریدتريداريمعنیطورروابیو به. داري نداشتعنصر روي در سرم خون شد ولی روي سایر ترکیبات سرمی اثر معنی
فسفروکلسیمداري به طور معنیآنزیمحاويهايجیرهباشدهتغذیههايجوجههمچنین.سرم خون را افزایش دادکلسترول

تواند موجب کاهش اثرات که مکمل سازي سبوس گندم با آنزیم روابیو مینتایج تحقیق نشان داد. دادندنشانراباالتريسرمی
. دشوضد مغذي سبوس و امکان استفاده از آن به عنوان بخشی از خوراك جوجه گوشتی 

هاي خونمتابولیتعملکرد، جوجه گوشتی، روابیو، سبوس گندم،:هاي کلیديواژه

مقدمه
،گندمسبوسفیبردهندهتشکیلماده اصلی

فیبربامنابع غذاییسایربیندرراآنکهاستسلولزهمی
یکازسلولزهمیشیمیاییساختمانزیرا. نمایدمیجداباال

آنعمدهبخشکهشدهمرکب تشکیلهتروگزیالنکمپلکس
ها جزء آرابینوگزایلن). 7(است گزیلوزوآرابینوز

این ترکیبات . آینداي به شمار میساکاریدهاي غیرنشاستهپلی
ها هستند و داراي ترکیبات و پلیمرهاي کربوهیدرات

هاي متفاوتی از نشاسته بوده و با عبور پیوندهاي ساختار
آورند که ها ساختارهایی را به وجود میشیمیایی از بین آن

یک قسمت از این . طیور براحتی قادر به هضم آنها نیستند
ترکیبات قابل حل در آب بوده و تشکیل الیه ژالتینی را 

دهد و سبب ایجاد شرایط ویسکوز در روده شده و به دنبال می
ن افزود. دهدآن عملکرد بخش گوارشی را کاهش می

درصد به جیره 4به میزان اي ساکاریدهاي غیرنشاستهپلی
درصدي قابلیت هضم 10هاي گوشتی، به کاهش جوجه

حدود دو سوم ). 35(شود میمنجر نشاسته، پکتین و لیپیدها 
این. کل فسفر در منابع گیاهی به شکل فیتات موجود است

هاي اي فسفر در دانهترکیب حاوي فسفر شکل اصلی ذخیره
ط آنزیم فیتاز قابل شکسته شدن گیاهی است و تنها توس

شود ستگاه گوارش خوك و طیور یافت نمیباشد که در دمی
به قادرندچرا که نمایندمیفیتازتولیدگیاهانازبعضی). 1(

غیرآلیفسفاتواینوزیتولبهرافیتیکاسیدکممقدار
را آزادکلسیممثلهاییکاتیوننتیجهدروکردههیدرولیز

غنینظراینازوبودهمواداینازیکیگندمسبوس.نمایند
سبوسمضراثراتدربارهگرفتهصورتهايبررسی). 8(است
اثرکه دهد مینشانجیرهدرمعدنیموادباالنسرويگندم

دوبهمعدنیموادجذبرويگندمسبوسکنندگیممانعت
). 3(دارد سبوس بستگیدرفیبر موجودوفیتاتعامل مقدار

کلسیمدرصد50ازبیشترکهگزارش شدههمچنین
اسیدراموردایندراصلیعاملوشدهباندسبوسيوسیلههب

موادبرسبوسمهماثراتازیکی)3(اند کردهقیدفیتیک
تحقیقات. گذاردمیآهنجذببرکهتأثیري استمعدنی،

بخشبا)درصد60از بیش(آهناعظمقسمتدهدمینشان
کاهشآنجذببنابراینوکندمیبرقرارپیوندغیرمحلولفیبر
هاي آنزیمی در جیره استفاده از مکمل). 31(کند میپیدا

موجب افزایش قابلیت هضم، کاهش قیمت جیره، بهبود 
کاهش اتالف مواد و همچنینراندمان خوراكوشرایط بستر

توان به خوبی میآنزیمدر انتخاببا دقت ). 37(شود آلی می
رود که افزایش گمان میعملکرد را در طیور بهبود بخشید و

منافع اقتصادي نبوده، به دلیلاستفاده از آنزیم در غذا، فقط 
محیطی و بهبود ذرات غذا توسط هاي زیستبلکه ویژگی

از این رو در این پژوهش سعی ).22(ها نیز مدنظر استآنزیم
آنزیم روابیو که حاوي از راهها سازي جیرهشد با مکمل

شکستن برايهاي زایالناز، بتاگلوکاناز، سلوالز و پکتیناز آنزیم
ي سلولی است به توان قابلیت استفاده هاي دیوارهساکاریدپلی

.هاي گوشتی بهبود بخشیدي جوجهاز سبوس گندم را در جیره

)s_daymeh@yahoo.com: نویسنده مسوول(، بیرجندآموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه دانش-1
دانشگاه بیرجنددانشیار،استاد و -3و 2
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ها جزء آرابینوگزایلن). 7(است گزیلوزوآرابینوز

این ترکیبات . آینداي به شمار میساکاریدهاي غیرنشاستهپلی
ها هستند و داراي ترکیبات و پلیمرهاي کربوهیدرات

هاي متفاوتی از نشاسته بوده و با عبور پیوندهاي ساختار
آورند که ها ساختارهایی را به وجود میشیمیایی از بین آن

یک قسمت از این . طیور براحتی قادر به هضم آنها نیستند
ترکیبات قابل حل در آب بوده و تشکیل الیه ژالتینی را 

دهد و سبب ایجاد شرایط ویسکوز در روده شده و به دنبال می
ن افزود. دهدآن عملکرد بخش گوارشی را کاهش می

درصد به جیره 4به میزان اي ساکاریدهاي غیرنشاستهپلی
درصدي قابلیت هضم 10هاي گوشتی، به کاهش جوجه

حدود دو سوم ). 35(شود میمنجر نشاسته، پکتین و لیپیدها 
این. کل فسفر در منابع گیاهی به شکل فیتات موجود است

هاي اي فسفر در دانهترکیب حاوي فسفر شکل اصلی ذخیره
ط آنزیم فیتاز قابل شکسته شدن گیاهی است و تنها توس

شود ستگاه گوارش خوك و طیور یافت نمیباشد که در دمی
به قادرندچرا که نمایندمیفیتازتولیدگیاهانازبعضی). 1(

غیرآلیفسفاتواینوزیتولبهرافیتیکاسیدکممقدار
را آزادکلسیممثلهاییکاتیوننتیجهدروکردههیدرولیز

غنینظراینازوبودهمواداینازیکیگندمسبوس.نمایند
سبوسمضراثراتدربارهگرفتهصورتهايبررسی). 8(است
اثرکه دهد مینشانجیرهدرمعدنیموادباالنسرويگندم

دوبهمعدنیموادجذبرويگندمسبوسکنندگیممانعت
). 3(دارد سبوس بستگیدرفیبر موجودوفیتاتعامل مقدار

کلسیمدرصد50ازبیشترکهگزارش شدههمچنین
اسیدراموردایندراصلیعاملوشدهباندسبوسيوسیلههب

موادبرسبوسمهماثراتازیکی)3(اند کردهقیدفیتیک
تحقیقات. گذاردمیآهنجذببرکهتأثیري استمعدنی،

بخشبا)درصد60از بیش(آهناعظمقسمتدهدمینشان
کاهشآنجذببنابراینوکندمیبرقرارپیوندغیرمحلولفیبر
هاي آنزیمی در جیره استفاده از مکمل). 31(کند میپیدا

موجب افزایش قابلیت هضم، کاهش قیمت جیره، بهبود 
کاهش اتالف مواد و همچنینراندمان خوراكوشرایط بستر

توان به خوبی میآنزیمدر انتخاببا دقت ). 37(شود آلی می
رود که افزایش گمان میعملکرد را در طیور بهبود بخشید و

منافع اقتصادي نبوده، به دلیلاستفاده از آنزیم در غذا، فقط 
محیطی و بهبود ذرات غذا توسط هاي زیستبلکه ویژگی

از این رو در این پژوهش سعی ).22(ها نیز مدنظر استآنزیم
آنزیم روابیو که حاوي از راهها سازي جیرهشد با مکمل

شکستن برايهاي زایالناز، بتاگلوکاناز، سلوالز و پکتیناز آنزیم
ي سلولی است به توان قابلیت استفاده هاي دیوارهساکاریدپلی

.هاي گوشتی بهبود بخشیدي جوجهاز سبوس گندم را در جیره

)s_daymeh@yahoo.com: نویسنده مسوول(، بیرجندآموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه دانش-1
دانشگاه بیرجنددانشیار،استاد و -3و 2

3/3/93: تاریخ پذیرش24/4/91:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هامواد و روش
در سالن 89عملیات اجرایی این پژوهش در تابستان 

ي کشاورزي دانشگاه بیرجند واقع مرغداري تحقیقاتی دانشکده
اعمال . کرمان انجام شد- ي بیرجندجاده5در کیلومتر 

ها تمامی جوجه. روزگی آغاز شدتیمارهاي آزمایش در سن یک
هاي با میانگین جوجهکشی شدند وصورت انفرادي وزنبه

ها توزیع وزن تقریباً مساوي به طور تصادفی در بین قفس
. قطعه جوجه قرار گرفت10شدند، به طوري که در هر قفس 

ي گوشتی نر روزهي یکقطعه جوجه320در این آزمایش از 
اي قطعه10تکرار 4تیمار و 8در 308ي تجاري راس سویه

تیمارها شامل چهار . اده شدبا میانگین وزنی یکسان استف
و دو سطح ) درصد20و10،15صفر،(گندم سطح سبوس
آنزیم . با چهار تکرار بود) درصد05/0صفر و (آنزیم روابیو 

واحد بر گرم زایالناز، 2200مورد استفاده روابیو حاوي 
واحد بر گرم و 100واحد بر گرم، سلوالز 200بتاگلوکاناز 

طرح آزمایشی مورد استفاده . رم بودواحد بر گ100پکتیناز 
دوره پرورشی به سه . کامالً تصادفی به صورت فاکتوریل بود

و پایانی) روزگی15- 28(، رشد )روزگی0-14(دوره آغازین 
بر (هاي مورد استفاده جیره. تقسیم شد) روزگی42-29(

از لحاظ تراکم مواد مغذي ) 308اساس کاتالوگ مربوطه راس 
انرژي دوره آغازین، رشد و . )2و1ولاجد(یکسان بودند

کیلوکالري بودند و 3100و2950،3000پایانی به ترتیب
افزایش وزن، مقدار . بود18و22،20درصد پروتئین آن نیز 

مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی ثبت 
ساعت گرسنگی از هر 10روزگی پس از 42در سن . شدند

ي هاه روش قطع گردنی کشتار شد و نمونهتکرار دو جوجه ب
هاي آزمایش درب دار تهیه گردید و لیتري خون در لولهمیلی

دقیقه 15و در مدت 3000سپس با دستگاه سانتریفیوژ با دور 
هاي درب دار جداسازي سرم از پالسما انجام و در میکروتیوپ

آوري شده بالفاصله به هاي جمعنمونه. شدآوري جمع
گیري فاکتورهاي خونی مورد نظر شگاه جهت اندازهآزمای

فاکتورهاي مختلف شامل گلوکز، . منتقل شد
، کلسیم، فسفر، آهن، مس، HDLگلیسرید، کلسترول، تري

هاي هاي سرم و با استفاده از کیتمنیزیوم و روي در نمونه
در این نتایج بدست آمده . گیري شدندآزمایشگاهی اندازه

GLMو با رویه SASافزار آماريه از نرمآزمایش با استفاد

توکی انجامآزموناساسبرهامیانگینمقایسه. شدندآنالیز
. شد

نتایج و بحث 
مصرف خوراك

هاي نتایج مربوط به میزان مصرف خوراك درهفته
اثر سبوس در هفته . آمده است) 3(مختلف آزمایش در جدول 

دار گردید و اثر وم معنیدوم و اثر آنزیم در هفته اول و د
هاي پرورشی مشاهده نگردید ها در هفتهمتقابلی بین آن

)05/0P < .(هاي حاوي آنزیم هاي پرورش جیرهدر تمام هفته
مصرف خوراك باالتري را نشان دادند، هرچند که این اختالف 

دار گشت و با نتایج گزارش شده تنها در دو هفته اول معنی
در طیور تولید ). 33(ران مطابقت دارد توسط سنکویلو و همکا

هاي هضمی در اوایل رشد بسیار کم است و در طی چند آنزیم
ها براي هضم مواد غذایی ناکافی روز اول مقدار این آنزیم

است، بنابراین افزودن آنزیم به جیره این حیوانات بسیار مفید 
بر و همکاران با بررسی اثر آنزیمگویترز). 18(رسد به نظر می

هاي گوشتی مشاهده هاي غذایی حاوي گندم در جوجهجیره
کردند که آنزیم تنها در دوره رشد مصرف خوراك را تحت 

ياهپنتوزان). 11(تأثیر قرار داده و موجب افزایش آن گردید 
هستندگوشتیهايجوجهدرايضدتغذیهفعالیتدارايگندم

وعملکردشکاهباکهايتغذیهضداثراتاینواقعدرو
بااليویسکوزیتهباشوند،مینمایانمدفوعرطوبتافزایش

در نتیجه ).36(دارندارتباطايغیرنشاستهساکاریدهايپلیاین
ساکاریدها، ویسکوزیته مواد هضمی افزایش حل شدن این پلی

یابد و متعاقب آن تضعیف هضم و جذب مواد مغذي و می
کند شدن حرکت مواد . افتدکاهش خوراك مصرفی اتفاق می

هضمی در دستگاه گوارش موجب افزایش جمعیت میکروبی 
شود که اثر منفی بر عملکرد حیوان در روده کوچک می

از طرف دیگر افزایش ویسکوزیته موجب کاهش . گذاردمی
هاي لوزالمعده از جمله آمیالز در مجراي سطح برخی از آنزیم

آنزیم استفاده از در این پژوهش ). 4(شود روده کوچک می
ساکاریدهاي پلیخوراکی باعث بهبود قابلیت دسترسی به

هاي غیرقابل ماندهشده و اثرات منفی این باقیايغیرنشاسته
و مصرف خوراك را هضم را روي ویسکوزیته روده کاهش 

.بهبود بخشید
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هاي بدون آنزیم آغازین، رشد و پایانیترکیب اجزاي جیره- 1جدول 
Table 1. Composition of diets without enzyme; starter, grower and finisher

اجزاي جیره
هاجیره

)روزگی29-42(پایانی)روزگی15- 28(رشد)روزگی1- 14(آغازین
101520- 101520- 101520- سبوس

14/6265/5114/4604/3823/691/5822/5178/4448/726/6179/5436/48ذرت
75/2845/2869/2568/272447/1904/1970/1874/2286/2039/2004/19کنجاله سویا
5/35/355/38/355514/14/12پودر ماهی

5/38/55/7-5/31/69/7- 2/357/7- روغن
28/140/142/153/138/142/148/154/146/15/16/146/1صدف

38/11/185/088/089/055/00/4333/023/184/072/022/1ي کلسیم فسفاتد
125/025/025/025/025/025/025/025/01/01/01/01/0ویتامینهمکمل مینراله و 

---25/025/025/025/025/025/025/025/079/0نمک
2/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/0متیونین- ال- دي
12/0- - - 26/103/105/1-- 2/0- 54/0لیزین-ال

- - - - - - - -- - - 71/1سنگریزه
پایانیرشدآغازینترکیب شیمیایی

انرژي قابل متابولیسم 
295029502950295031503150315031503200320032003200) کیلوکالري در کیلوگرم(

222222222020202018181818)صددر(پروتئین 
00/100/100/100/192/092/092/092/090/090/090/090/0)درصد(کلسیم 

50/050/050/050/040/040/040/040/038/038/038/038/0)درصد(فسفرقابل دسترس 
14/015/016/016/018/015/017/016/018/019/018/019/0)درصد(سدیم 
49/151/147/149/105/114/170/109/19/010/102/109/1)درصد(آرژنین 
49/124/139/149/11/105/103/123/19/08/09/09/0)درصد(لیزین 

92/089/088/091/073/064/068/069/064/064/068/069/0)درصد(سیستئین + متیونین 
89/087/085/088/060/073/064/068/055/049/053/058/0)ددرص(ترئونین 

27/029/029/027/017/019/017/018/014/014/015/014/0)درصد(تریپتوفان 
واحد A ،7200واحد ویتامین 4400000گرم مکمل ویتامینی حاوي هر کیلو. سلنیوم گرم80گیم کبالت و میلی190گرم ید، میلی640گرم مس، 8گرم روي، 8/33گرم منگنز، 5/64هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوي - 1

612گرم نیاسین و میلی12160گرم ویتامین پانتوتنیک، میلی4896گرم ریبوفالوین، میلیC ،3000گرم ویتامین میلی612گرم کوباالمین، میلیK ،640گرم ویتامین میلیE،2000گرم ویتامین میلیD ،14400ویتامین 
.گرم پیرودوکسینمیلی

هاي حاوي آنزیم آغازین، رشد و پایانیترکیب اجزاي جیره-2جدول 
Table 2. Composition of diets with enzyme; starter, grower and finisher

اجزاي جیره
هایرهج

)روزگی29-42(پایانی )روزگی15- 28(رشد  )روزگی1- 14(آغازین 
101520- 101520- 101520- سبوس

14/6252/5117/4682/3723/6909/5820/5178/4443/726/6176/5433/48ذرت
75/2848/2853/2570/2705/3943/1996/1865/1874/2263/2020/2013/20کنجاله سویا

105/005/005/005/005/005/005/005/005/005/005/005/0آنزیم
5/35/355/38/355516/16/16/1پودر ماهی

5/38/55/7-5/31/69/7- 2/358/7- روغن
28/143/14/155/138/142/148/154/146/15/16/153/1صدف

38/112/186/088/089/055/00/4333/023/182/069/003/1دي کلسیم فسفات
225/025/025/025/025/025/025/025/01/01/01/01/0ویتامینهمکمل مینراله و 

---25/025/025/025/025/025/025/025/079/0نمک
2/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/0متیونین- ال- دي
12/0- - - 26/103/105/1-- 29/0- 54/0لیزین-ال

- - - - - - - -- - - 66/1سنگریزه
پایانیرشدآغازینترکیب شیمیایی

انرژي قابل متابولیسم 
295029502950295031503150315031503200320032003200)کیلوکالري در کیلوگرم(

222222222020202018181818)درصد(پروتئین 
00/100/100/100/192/092/092/092/090/090/090/090/0)درصد(کلسیم 

50/050/050/050/040/040/040/040/038/038/038/038/0)درصد(فسفرقابل دسترس 
16/015/014/016/018/015/017/016/018/019/017/018/0)درصد(سدیم 
49/149/151/147/105/114/170/109/19/010/104/104/1)درصد(آرژنین 
49/149/124/144/11/105/115/123/19/08/09/09/0)درصد(لیزین 

91/092/089/087/073/059/068/069/064/064/068/069/0)درصد(سیستئین + متیونین 
88/089/086/084/060/078/064/068/055/049/053/058/0)درصد(ترئونین 

27/027/029/029/017/019/018/018/014/014/015/014/0)درصد(تریپتوفان 
گرمواحد بر 100واحد بر گرم و پکتیناز 100واحد بر گرم، سلوالز 200واحد بر گرم زایالناز، بتاگلوکاناز 2200مولتی آنزیم روابیو حاوي - 1
واحد A،7200واحد ویتامین 4400000گرم مکمل ویتامینی حاوي هر کیلو. گرم سلنیوم80گیم کبالت و میلی190گرم ید،میلی640گرم مس، 8گرم روي، 8/33گرم منگنز، 5/64هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوي - 2

612گرم نیاسین و میلی12160گرم ویتامین پانتوتنیک، میلی4896گرم ریبوفالوین، میلیC ،3000گرم ویتامین میلی612گرم کوباالمین، میلیK،،640گرم ویتامین میلیE،2000گرم ویتامین میلیD ،14400ویتامین 
گرم پیرودوکسینمیلی
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کل دورههفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اول
b44/11059/245صفر b19/51894/70672/100694/127881/3875
a81/11584/253درصد05/0 a38/52509/71019/102822/132553/3958

464/1072/2735/2394/4909/7326/20970/12اشتباه معیار میانگین
اثر سبوس

94/11000/252صفر a38/52544/71850/102294/129518/3925
69/11481/253درصد10 a44/52800/71631/102969/132993/3971
38/11500/252درصد15 a75/51838/70006/100275/127731/3866
50/11106/241درصد20 b56/51425/69994/101594/132225/3905

071/2931/2868/3214/6185/11746/28350/18اشتباه معیار میانگین
سبوس× اثر متقابل آنزیم 

00/10850/24975/52138/71638/101175/125775/3864پایه بدون سبوس
50/11013/24913/52425/71713/102713/133125/3959درصد سبوس10
63/11388/24638/51675/69113/98213/123687/3786درصد سبوس15
63/10965/12250/51038/70225/100675/132637/3892درصد سبوس20

88/11350/25400/52950/72063/103313/133462/3985آنزیم+بدون سبوس
88/11850/25875/53275/71450/103125/132862/3984آنزیم+ درصد سبوس 10
13/11713/25713/52100/70900/102238/131975/3945آنزیم+درصد سبوس15
38/11325/24563/51813/69663/102513/131912/3918آنزیم+درصد سبوس20

102/1751/1070/2266/3699/5138/14930/23ر میانگیناشتباه معیا
داريسطوح معنی

0159/00096/00725/06162/00669/02070/01400/0آنزیم
3457/00199/00755/00720/03765/05588/05900/0سبوس
8257/09263/09851/05667/07378/05424/07600/0سبوس× آنزیم 

). >05/0P(ها است دار بین میانگینشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنیحروف نام: *

)گرم/ جوجه(هاي مختلف و کل مدت آزمایش ها در هفتهمیانگین مصرف خوراك جوجه-3جدول 
Table 3. Average Feed intake of chicks during the different weeks and entire experimental period (chicken / g)

اثر آنزیم

)گرم/ جوجه(هاي مختلف و کل مدت آزمایش ها در هفتهمیانگین افزایش وزن جوجه- 4جدول 
Table 4. Average weight gain of chicks during the different weeks and entire experimental period (chicken/g)

اثر آنزیم
کل دورههفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومفته دومههفته اول

b39/7473/140صفر b67/221 b34/36594/448 b00/702 b07/1953 b

a79/7826/149درصد05/0 a99/240 a71/38176/479 a35/737 a84/2067 a

378/1896/2550/5385/6778/7050/9320/6اشتباه معیار میانگین
اثر سبوس

a51/7684/147صفر a99/23264/385 a41/534 a41/766 a78/2143 a

a10/8074/150درصد10 a59/23749/387 a62/446 b03/722 b55/2024 b

a11/8035/154درصد15 a54/22908/387 a13/451 b33/697 b53/1992 b

b64/6906/127درصد20 b20/22589/333 b24/425 b94/692 b95/1873 c

949/1096/4849/7031/9999/10799/12940/8باه معیار میانگیناشت
سبوس× اثر متقابل آنزیم 

72/7304/14288/21383/37826/52828/76199/2097پایه بدون سبوس
46/7684/14271/22878/37912/43143/70832/1967درصد سبوس10
87/7741/15568/22770/38163/41891/68666/1912درصد سبوس15
52/6965/12243/21606/32173/41739/65128/1834درصد سبوس20

31/7965/15310/25245/39255/54054/77158/2189آنزیم+بدون سبوس
73/8364/15848/24620/39511/46262/73577/2081آنزیم+درصد سبوس10
36/8228/15341/23146/39263/48327/74339/2086آنزیم+درصد سبوس15
76/6948/13198/23372/34674/43296/69862/1913آنزیم+ درصد سبوس 20

239/1796/2101/4925/5512/9841/806/25اشتباه معیار میانگین
داريسطوح معنی

0335/00482/00214/00825/00099/00109/00002/0آنزیم
0024/00004/07213/00005/00001/00016/00029/0سبوس
6261/04678/04960/09420/03264/01078/07788/0سبوس× آنزیم 
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افزایش وزن
و آنـزیم  هـا نشـان داد کـه سـبوس    تجزیه و تحلیـل داده 

دار بر میانگین افزایش وزن هفتگی موجب ایجاد اختالف معنی
اثـــر ســـبوس در تمـــام . شـــوندمـــیهـــادر بـــین تیمـــار

ر آنزیم روابیـو نیـز در تمـام    اي هفته سوم و اثها به استثنهفته
دار گشـت  هاي پرورش به اسـتثناي هفتـه چهـارم معنـی    هفته

)05/0P<.(  نتایج حاصل از تأثیر تیمارهاي آزمایشی و سـطوح
نشـان داده  4سبوس بر افزایش وزن در جـدول  اصلی آنزیم و

یانگین افـزایش وزن  محاوي سبوس باالهايجیره. شده است
هاي پرورشی داشتند امـا افـزودن آنـزیم ایـن     در هفتهکمتري

ن کـه افـزودن آنـزیم میـانگی    طـوري کاهش را جبران کرد بـه 
باالترین میانگین دارهاي آنزیمافزایش وزن را باال برد و جیره

ایکاجـامی و  ).>05/0P(را بـه خـود اختصـاص دادنـد    وزنـی  
هاي ههاي گوشتی در طول هفتد که جوجههمکاران بیان کردن

لوزالمعـده هـاي  تري در تولیـد آنـزیم  اول داراي ظرفیت پایین
این باالتر بودن میـانگین افـزایش وزن در   بنابر). 13(باشند می

درصد سبوس به همراه آنـزیم را در هفتـه اول   10جیره حاوي 
توان بـه میـزان فیبـر کمتـر و اسـتفاده از      را میو دوم پرورش

کـه بیـان   و همکـاران لوندرانآنزیم نسبت داد که با نتایج سـ 
در سنین صـفر الـی   به آنزیمکردند بیشترین پاسخ در پرندگان

ین بـودن  پـای ). 32(خـوانی دارد  هـم ،-دهـد هفتگی رخ می3
ــره  ــزایش وزن جی ــانگین اف ــتر  می ــبوس بیش ــاوي س ــاي ح ه

رفـتن گـران   هـا و بـاال   تواند به دلیل فیبر باالي این جیـره می
زمان عبور کمتر مواد گوارشی مـانع  . روي محتویات روده باشد

مواد گوارشـی  . شودهاي باکتریایی میف مهمی در جمعیتتوق
ها فـراهم  اکتريمحیط پایدار و مساعدي براي رشد ب،چسبنده

ها را در قسـمت  اي امکان استقرار باکتريکرده و تراوش روده
هاي باکتریایی روده جمعیت. آوردفوقانی روده کوچک پدید می

از بین بـردن پرزهـاي میکروسـکوپی روده موجـب ضـخیم      با 
شـوند و از جـذب مـواد مغـذي     ه مـی شدن و آسیب دیدن رود

).36(کاهند  می
ضریب تبدیل خوراك

هاي مختلف ضرایب تبدیل خوراك را در هفته5جدول 
استفاده از سبوس و آنزیم در نتایج نشان داد . دهدنشان می

دار در ضریب تبدیل غذایی نیها موجب اختالف معجیره
ها ه طوري که اثر سبوس در تمام هفتهب).>05/0P(شود می

دار بودمعنیبه استثناي هفته سوم و اثر آنزیم در پایان دوره 
)05/0P<( . افزودن آنزیم به جیره موجب کاهش اثرات

اي سبوس گندم و افزایش قابلیت استفاده از آن و ضدتغذیه
.ضریب تبدیل خوراك گردیدداربهبود معنی

گزارش کردند که دو صفت افزایش ) 28(کیان و همکاران 
وزن و مصرف خوراك تحت تأثیر آنزیم اضافه شده به جیره 

باشند و طبیعی است که ضریب تبدیل که تحت تأثیر این می
ي این دو عامل افزایش یا کاهش باشد، به وسیلهدو صفت می

ي افزایش یا کاهش این صفات ه نحوهیابد و در صورتی کمی
یکدیگر باشند، ضریب تبدیل غذایی تغییري نخواهد يبارهدر

بیان کرد که ضریب تبدیل غذایی به ) 2(انیسون . داشت
یابد که این داري بهبود میي آنزیم به طور معنیوسیله

جذب نشاسته، پروتئین و بهبودي به دلیل افزایش هضم و
افزودن آنزیم به جیره . باشدنزیم به جیره میچربی با افزودن آ

اي سبوس و افزایش قابلیت موجب کاهش اثرات ضد تغذیه
.دار ضریب تبدیل خوراك گردیداستفاده از آن و بهبود معنی

)گرم/جوجه(هاي مختلف و کل مدت آزمایشها در هفتهضریب تبدیل خوراك جوجه-5جدول
Table 5. FCR of chicks during the different weeks and entire experimental period (chicken / g)

اثر آنزیم
کل دورههفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اول

49/176/135/295/127/294/127899/1صفر a

47/171/120/287/116/222/132592/1درصد05/0 b

028/0032/0050/0032/0039/0029/0021/0انگیناشتباه معیار می
اثر سبوس

46/1صفر b71/1 b27/287/1 b92/1 b69/1 b83/1 c

44/1درصد10 b69/1 b24/285/1 b31/2 a85/1 a96/1 bc

44/1درصد15 b64/1 b26/281/1 b24/2 a84/1 a93/1 bc

61/1درصد20 a90/1 a33/211/2 a41/2 a91/1 a08/2 a

039/0045/0071/0045/0056/0042/0030/0اشتباه معیار میانگین
سبوس× اثر متقابل آنزیم 

49/177/145/291/192/165/184/1پایه بدون سبوس
45/176/131/290/139/288/101/2درصد سبوس10
46/159/127/281/135/289/197/1درصد سبوس15
58/194/137/221/244/293/112/2درصد سبوس20

44/166/110/284/191/173/182/1آنزیم+بدون سبوس
42/163/116/281/124/280/191/1آنزیم+درصد سبوس10
43/169/126/281/113/278/189/1آنزیم+درصد سبوس15
63/187/129/201/238/289/105/2آنزیم+درصد سبوس20

021/0028/0036/0031/0043/0024/0023/0اشتباه معیار میانگین
داريسطوح معنی

6445/02571/00531/00653/00637/03979/00267/0آنزیم
0186/00027/08260/00004/00001/00086/00002/0سبوس

8497/03089/04027/05398/05679/04196/09177/0سبوس× آنزیم
).>05/0P(ها است دار بین میانگیندهنده اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشان: *
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گلوکز خونغلظت 
نشان 6، در جدول سرم خوننتایج مربوط به غلظت گلوکز

بـین تیمارهـا   نتایج این تحقیق نشان داد کـه  . داده شده است
ه جیـره  کاي گونهبه).>05/0P(دارد داري وجوداختالف معنی

تـرین و جیـره   د سبوس و حـاوي آنـزیم داراي پـایین   درص15
حاوي تنها آنزیم باالترین غلظـت گلـوکز در پالسـماي خـون     

دار استفاده از سبوس در جیره موجب کـاهش معنـی  . باشندمی
در حـالی کـه اثـر آنــزیم    ). >05/0P(گــرددگلـوکز خـون مـی   

هـاي  یل متفاوتی باعث تغییرات در فراسـنجه دال. ددار نشمعنی
NSPشوند اما بیشترین اثـرات مربـوط بـه    خونی پرندگان می

محلول است که به مقدار بیشـتري در سـبوس گنـدم موجـود     
کاهش گلوکز خون در نتیجـه کـاهش تولیـد گلـوکز یـا      . است

کاهش مصرف آن است و پایین آمدن تولید گلـوکز در نتیجـه   
و یا کاهش گلوکونئـوژنز یـا هـر دو    کم شدن مصرف خوراك

تنظیم میزان قند خـون بـر عهـده دو هورمـون     ). 25(باشد می
باشــد کــه ایــن دو هورمــون جــزو انســولین و گلوکــاگون مــی

بــوده کــه بــه خــون ریختــه لوزالمعــدهترشــحات انــدوکرینی 
ها نشان داده است که عامل تحریک و ترشح بررسی. شوندمی

ــزایش  ــاگون اف ــدهگلوک ــه   يدهن ــون کول ــون هورم ــد خ قن
هورمون کوله سیستوکنین از دیواره ). 26(باشد سیستوکنین می

روده باریک ترشح شده که با ورود کیمـوس معـدي بـه روده،    
طـور کـه اشـاره شـد احتمـاالً     همان. شودتحریک و ترشح می

اي سـبوس گنـدم موجـب    ساکاریدهاي غیرنشاسـته حضور پلی
شـده و سـرعت عبـور مـواد     افزایش ویسکوزیته مواد گوارشی

گونـه  تـوان ایـن  دهد و این موضوع را میمغذي را کاهش می
توجیه کرد که کاهش سرعت عبـور مـواد غـذایی و تـأخیر در     

هـاي گوارشـی   تـأثیر آنـزیم  برايعبور این مواد فرصت خوبی 
فراهم کرده و مـواد هضـمی وقـت بیشـتري را در تمـاس بـا       

تورهـا در نـواحی جـذبی    هاي گوارشـی، نـاقلین و کوفاک  آنزیم
شود تا نشاسـته موجـود   کنند و این عامل موجب میصرف می

خصوص سـبوس بـه اجـزاي سـازنده خـود      هدر مواد گوارشی ب
یعنی گلوکز تجزیه شده و با افزایش فرصـت جـذب، افـزایش    

مصرف فیبـر موجـب   ). 27(دنبال داشته باشد هگلوکز خون را ب
سـولین و کـاهش   کاهش قند خون، افـزایش حساسـیت بـه ان   

يبـاره مطالعات بسـیاري در ). 21(گردد غلظت آن در خون می
ها صورت هاي غذایی انسانبا استفاده از سبوس گندم در جیره
ها نشان دادنـد کـه مصـرف    گرفته است که تعداد زیادي از آن

شـود و نتیجـه   سبوس گندم موجب کاهش قند خون ناشتا می
وابسته بـه دوز مصـرفی   گرفتند که این کاهش در گلوکز خون 

نیز نتیجه گرفـت هرچـه   ) 17(جینکینز ). 12،20(سبوس است 
گیري از غالت کمتر باشد تأثیر بیشـتري روي کـاهش   سبوس

سرعت جذب گلوکز دارد که باعـث افـزایش تـدریجی گلـوکز     
خون پس از صرف غذا و مانع هیپـر گلیسـمی طـوالنی مـدت     

ز غـالت بـه   گیـري ا که سـبوس همچنین در صورتی. گرددمی
میزان بیشتري باشد باعث بهبود تحمل گلوکز و مـانع از هیپـر   

.شودگلیسمی می
خونتري گلیسریدغلظت 

داده نشـان  6ها در جدول میزان تري گلیسرید خون جوحه
ها نشان داد کـه بـین تیمارهـا    تحلیل دادهتجزیه و. شده است

صد سبوس در15تیمار حاوي .داردناختالف معنی داري وجود 
درصد سبوس بدون آنـزیم  10و آنزیم باالترین و تیمار حاوي 

اثـر  . کمترین میزان تري گلیسرید را به خود اختصـاص دادنـد  
معنی در حـالی کـه اثـر آنـزیم     سبوس بر تري گلیسرید بدون

هـاي حـاوي آنـزیم تـري     جیـره ).>05/0P(دار گشـت معنی
.گلیسرید باالتري را نشان دادند

خونولکلسترغلظت 
این اسـت کـه بـین کلسـترول سـرم      ها حاکی از آنالیز داده

وجود هاي متفاوت اختالف خون جوجه هاي تغذیه شده با جیره
درصد سبوس حاوي آنزیم و همچنـین  20جیره .ندارددار معنی
به ترتیب داراي بـاالترین و  درصد سبوس بدون آنزیم 10جیره 
اثر سطوح اصلی آنـزیم  . دندترین میزان کلسترول خون بوپایین
هاي حاوي آنـزیم میـزان غلظـت    جیره).>05/0P(دار بودمعنی

اثـر اصـلی سـبوس و اثـرات     . کلسترول بیشتري را نشان دادند
.متقابل معنی دار نبود

خونHDLغلظت
دار در هـا اخـتالف معنـی   آنالیز آمـاري آن ها وسی دادهربر
HDLـ  خون جوجه هـاي مختلـف را   ا جیـره هاي تغذیه شـده ب
درصـد سـبوس بـدون آنـزیم بـاالترین و      20تیمار .دادننشان 

سـبوس بـدون آنـزیم بـه طـور      درصد 10تیمار شاهد و تیمار 
ـ    HDLترین میـزان مشترك کم . درا بـه خـود اختصـاص دادن

سـرم خـون   HDLداري بر همچنین سبوس و آنزیم اثر معنی
ــتند ــال .نداش ــن ح ــا ای ــز ب ــاوي آن ــاي ح ــزان تیماره یم می

مقدار کلسـترول در سـرم یـا    . را نشان دادندHDLباالتري از
پالسما تحت تأثیر وراثت و تغذیه قرار داشته و عـواملی نظیـر   
سن و شرایط محیطی نیز ممکـن اسـت در ایـن زمینـه مـوثر      

فیبرهــاي جیــره کــارایی متفــاوتی در کــاهش جــذب  . باشــند
ذایی سـبب  افزایش سطح سـلولز در جیـره غـ   .کلسترول دارند

ز طریـق ایجـاد   کاهش در هضـم چربـی شـده کـه احتمـاالً ا     
هاي صفراوي اسـت کـه بـدین ترتیـب     کمپلکس فیبر با نمک

چرخه باز جـذب کلسـترول را مختـل کـرده و سـبب کـاهش       
نتیجـه  میـزان جـذب کلسـترول و در   . شودکلسترول خون می

ساکاریدهاي مختلـف  پلیتوان با سطح کلسترول پالسما را می
هش داد ولی در کل خصوصیات کاهش دهندگی کلسـترول  کا

رسـد کـه اتصـال امـالح     به نظر مـی . ها یکسان استبین فیبر
هـا در  نه ترکیبات نقش مهمـی در تـأثیر آن  صفراوي با این گو

و بورل). 26(کندزمینه اثر ضد افزایش کلسترول خون ایفا می
تــأثیر ســبوس گنـدم را بــر چربــی و کلســترول ) 5(همکـاران  

ها نشان دادند که لیپولیز گلیسـریدها در روده  آن. مطالعه کردند
زمـان از  یابـد و هـم  سبوس گندم کـاهش مـی  از راهبه شدت 

در . شـود ها و کلسترول نیز کاسـته مـی  برداشت مخاطی چربی
کـه روي تعـدادي مـوش    -)16(مطالعه جکسون و همکـاران  

صحرایی تغذیه شده بـا سـبوس گنـدم و سـبوس جـو انجـام       
در گروهـی کـه بـا    HDL، مشخص گردید که مقادیر -گرفت

شـوند، بیشـتر از گـروه دیگـر افـزایش      سبوس گندم تغذیه می
هاي محلـول  ها نشان دادند که هم فیبرهمچنین آن. یافته بود

داري در کلسـترول  هاي نامحلول باعث کاهش معنیفیبرو هم 
سبوس گنـدم تـأثیر مسـتقیم روي ترشـح     . شوندکل سرم می

همچنین تخمیـر باکتریـایی   . دفوعی اسیدهاي صفراوي داردم

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
7.

14
.4

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/rap.7.14.43
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-689-fa.html


39..................................................................................................................................1395پاییز و زمستان / 14شماره / می سال هفتمپژوهشهاي تولیدات دا

کنـد کـه   فیبر در کولن، اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر تولید مـی 
یکی از این اسیدها اسید پروپیونیک است و باعث کاهش سنتز 

ــی  ــدي م ــترول کب ــود کلس ــزایش). 10،21،30(ش HDLاف
هاي حاوي مکمل آنزیمی احتماالً به این دلیل اسـت کـه  گروه

آنزیم هاي مورد استفاده در این آزمـایش عـالوه بـر افـزایش     
قابلیت هضم سبب کاهش ویسکوزیته مواد هضمی در دستگاه 

.اندها از جمله اسیدهاي چرب نیز شدهگوارش و جذب بهتر آن
هاي حاوي مکمل آنزیمـی نسـبت   گروهHDLنتیجه مقدار در

.به گروه شاهد افزایش پیدا کرد
مواد معدنی خون

هاي آزمایشی اختالف آنالیز داده ها نشان داد که جیره
اثر سبوس . گیري شده نداشتندداري در مواد معدنی اندازهمعنی

بر عنصر روي و اثر آنزیم بر کلسیم و فسفر سرم خون 
که استفاده از سبوس در طوريبه).>05/0P(دار گشت معنی

و جیره موجب افزایش غلظت روي در سرم خون گردید
هاي حاوي آنزیم، کلسیم و فسفر سرمی بیشتري داشتند جیره

)05/0P<.(حاويجووبرنجگندم،مثلغالتیهايدانه
آلورون هايبخشدرفیتیکاسیدترکیباتازمتفاوتیمقادیر

). 8(هستندپریکارپو)گندمفیتیکدزصد کل اسید90(
واندفتهگرجايدانههاي خارجیبخشدرهافیتاتاصوالً

فیتیک نه تنها اسید). 3(باالستسبوسدرمقدارشانبنابراین
فسفر بلکه تعدادي از سایر مواد معدنی، اسیدهاي آمینه، 

به طوري ). 1(سازد ها و حتی نشاسته را محبوس میپروتئین
کنیم با افزایش درصد سبوس در مشاهده می7که در جدول 

ها ایجاد مینرالهاي سرمیجیره کاهش اندکی در غلظت
ها موجب بهبود آن شده شود که افزودن آنزیم به جیرهمی

ها به جز در مورد عنصر روي هرچند این اختالف. است
.دار نبوده استمعنی

هاي قابل تخمیر امکان دارد قابلیت هضم ظاهري فیبر
. نیتروژن دفعی را افزایش دهندمواد مغذي را کاهش داده و

ویسکوزیته روده به واسطه فیبرهاي ثابت شده است که
زنند، بدین ترتیب محلول بوده و به فرآیند هضم صدمه می

هاي انتهایی دستگاه گوارش رسیده مواد هضم نشده به بخش
همچنین . دهدفلور روده را تشکیل میمیکروو سوبسترا براي

تواند به قابل استنباط است که تغذیه فیبرهاي محلول می
هضم و جذب مواد مغذي . حت تأثیر قرار دهدشدت هضم را ت

شیمیایی تحت تأثیر -در داخل روده به وسیله شرایط فیزیکو
و pHبرخی از عوامل دخیل نظیر ویسکوزیته، . گیردقرار می

). 14(هضمی در پرنده مهم هستنداسمواللیته مواد
فیبرهاي محلول اثر منفی بر زیست فراهمـی عناصـر کـم    

ها داراي تراکم برخی از اجزاي فیبر، مانند پکتین. مصرف دارند
بــار الکتریکــی بــاالیی بــوده و بــه صــورت یــونی نســبت بــه 

هاي جیره مانند منگنز، آهن، روي و مس واکنش نشان کاتیون
ــم  مـــی ــا را کـ ــد و معمـــوالً قابلیـــت دسترســـی آنهـ دهنـ

اي داراي سـاختمان سـه   نشاستهساکاریدهاي غیرپلی. کنندمی
هـا و تشـکیل   بوده که منجر به کمپلکس شدن بـا یـون  بعدي 

ــل ــی پ ــونی م ــاي ی ــونده ــره.ش ــابع جی ــاظ من ــه از لح اي ک
اي غنی هستند، احتماالً از طریـق  ساکاریدهاي غیر نشاستهپلی

هـاي دو  تواننـد بـا کـاتیون   اسید یورونیک میگروه کربوکسیل
ظرفیتی مانند کلسیم، مس، آهن و روي بانـد شـوند و متعاقبـاً   

ها نیاز به افزودن اضافی این عناصـر خواهنـد داشـت    این جیره
کننـده  گزارشات متعددي مبنی بر وجود یک عامل ممانعت). 6(

).9،15(در سبوس گندم برجذب مواد معدنی ارائه شـده اسـت   
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)دسی لیتر/ گرممیلی(میانگین غلظت گلوکز و لیپیدهاي سرم خون - 6جدول 
Table 6. Average serum concentrations of glucose and lipids (mg/dL)

اثر آنزیم
HDLکلسترولتري گلیسریدگلوکز

09/27203/47صفر b68/138 b75/90
68/27278/67درصد05/0 a15/158 a65/91

273/1510/4159/3129/2اشتباه معیار میانگین
اثر سبوس

81/288صفر a18/6050/15150/90
25/273ددرص10 b75/5281/14262/89
25/262درصد15 c12/6306/14943/88
25/265درصد20 c56/5331/15025/96

800/1379/6468/4011/3اشتباه معیار میانگین
سبوس× اثر متقابل آنزیم 

a38/28725/5337/14237/86پایه بدون سبوس
bc25/27075/4200/13137/86درصد سبوس10
00/267درصد سبوس15 c37/4900/14675/87
cd75/26375/4237/13550/102درصد سبوس20

a25/29012/6762/16063/94آنزیم+بدون سبوس
b25/27675/6262/15488/92آنزیم+درصد سبوس10
d5/25787/7612/15213/89آنزیم+درصد سبوس15
75/266آنزیم+درصد سبوس20 c37/6425/16500/90

08/248/381/260/1اشتباه معیار میانگین
داريسطح معنی

7444/00034/00002/07661/0آنزیم
0001/06029/05331/02889/0سبوس
0267/09030/03060/00894/0سبوس× آنزیم 

).>05/0P(ها است دار بین میانگیندهنده اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشان

)دسی لیتر/گرم میلی(میانگین غلظت مواد معدنی سرم خون - 7جدول 
Table 7. Average serum concentrations of minerals (mg /dL)

اثر آنزیم
رويمسمنیزیومآهنفسفرکلسیم

22/9صفر b90/5 b78/10964/212/6325/253
42/10درصد05/0 a12/7 a62/11577/259/5565/247

340/0287/0164/2050/0594/4744/6اشتباه معیار میانگین
اثر سبوس

78/996/693/10968/262/4900/209صفر b

72/918/618/11482/250/5612/256درصد10 a

86/927/668/11466/200/6393/259درصد15 a

92/961/600/11266/231/6875/276درصد20 a

480/0405/0060/3071/0694/6538/9معیار میانگیناشتباه 
سبوس× اثر متقابل آنزیم 

86/801/625/11058/250/4912/205پایه بدون سبوس
86/830/587/10882/225/5587/250درصد سبوس10
26/986/537/11557/275/7050/273درصد سبوس15
91/942/662/10457/200/7750/283درصد سبوس20

71/1092/762/10977/275/4987/212آنزیم+بدون سبوس
58/1007/750/11982/275/5737/261آنزیم+درصد سبوس10
47/1068/600/11475/225/5537/246آنزیم+درصد سبوس15
93/980/637/11976/262/5900/270آنزیم+درصد سبوس20

240/0220/0610/1040/0295/3340/6یناشتباه معیار میانگ
سطح معنی داري

0196/00061/00683/00651/02578/05631/0آنزیم
9915/05225/06803/03358/02273/00003/0سبوس

5336/04861/01847/07424/05998/04643/0سبوس× آنزیم
).>05/0P(ها است ار بین میانگینددهنده اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشان
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موجود در که این عامل به وجود فیبر یا فیتاتطوريبه
که قابلیت تشکیل کمپلکس با فلزات را دارند نسبت سبوس

از ساختمان شیمیایی مولکول اسید فیتیک که.داده شده است
هاي چند با کاتیونسکمپلتشکیل کبرايپتانسیل باالي 

+Zn2کمپلکس تشکیل شده با.باشدظرفیتی برخوردار می

از طریقوي تعادل ر. استداراي باالترین میزان پایداري 
شود و جذب به وسیله عمل جذب و دفع آن از روده حفظ می

این عمل تحت .گیردانتشار و توسط یک حامل انجام می
باشد و میزان روي موجود در رژیم کنترل هموستاتیک می

پس . کننده در جذب آن موثر استغذایی و حضور مواد دخالت
هاي تشکیل شده با کمپلکسبه ترتیب نزولیاز روي

داراي +Cu2+,Ni2+,Co2+,Mn2+,Ca2+,Fe2هاينکاتیو
کاهش ) 31(ساندبرگ و همکاران .باشندپایداري باال می

داري در جذب روي، منیزیوم و فسفر فیتاته بعد از معنی

که درحالی. ها مشاهده کردندمصرف سبوس گندم در انسان
. تأثیري نداشتجذب کلسیم و فسفر غیرفیتاته سبوس بر

ها گزارش کردند که سبوس موجب کاهش جذب همچنین آن
شود که علت آن ممکن است تشکیل کمپلکس روي می

گزارش کردند که ) 32(موریس و الیس.روي باشد- فیتات
آهن سبوس گندم به صورت ترکیب مونوفریک . درصد60

و ) 19(ها ، سگ)23(ها نتایج تحقیقات روي موش. است
که آهن از فیتات مونوفریک. نشان دادند) 34(ها انسان

گزارش کردند که ) 24(ادل و همکاران . تواند جذب شودمی
. اتصال به فیتات را نداردبرايالیه آلورن گندم کلسیم کافی 

گرم اسید فیتیک به 5/2هایی که تأثیر جذب روي در انسان
کاران ها اضافه شده بود توسط رین هولدو همجیره روزانه آن

ها نشان داد که اسید فیتیک قابلیت آن. بررسی شد) 29(
.دهداي عنصر روي را کاهش میترسی و جذب رودهدس
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Effect of Revabio in Diets Containing Wheat Bran on Growth Performance, Some
Blood Metabolites and Absorbing of Mineral Elements in Broilers Chickens

Somayeh Daymeh1, Nazar Afzali2 and Moslem Bashtani2

Abstract
In this research, influence of Revabio enzyme on improving anti-nutritional of wheat bran (high

in fiber, non-starch polysaccharides and phytate) were investigated. The total number of 320
commercial male broiler chicks (Ross 308) in a factorial experiment 4×2 with four replications were
used. Treatment consists of four levels of wheat bran (0, 10, 15 and 20 percent) and two levels of
enzyme (0 and 0.05 percent), respectively. The experiment was carried on 42 days and divided into
3 period of starter, grower and finisher. Feed intake, body weight gain and feed conversion ratio
(FCR) were determined for each week of experiment. In day 42, 2 birds from each unit were
slaughtered and blood sampling was taken. The results showed that including wheat bran in the
diets had no significant effect on weight gain and feed conversion ratio in total period. With
increasing wheat bran levels, the average of weight gain was decreased. Adding enzyme to diets
significantly improved weight gain and feed conversion ratio. The use of wheat bran in the diet
reduced blood glucose and incresed zinc consentration significantly (P<0.05) but did not significant
effect on other serum parameters. Revabio increased serum concentrations of triglyceride,
cholesteroand significantly (P<0.05). Also Chicks fed with enzyme had higher serum
concentrations of calcium, phosphorus consentration. Results of this experiment showed that,
addition of enzyme on diets can improve anti nutritional of wheat bran and use wheat bran as part of
diets in broiler diets.
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