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چکیده
قالب اآزمایشی بي گوشتی، هاجوجهي و هضمی عملکردي هاویژگیبر با و بدون آنزیم براي بررسی اثر گندم و سبوس گندم 

21تا یکدورهدر دو 308- راسسویه روزهیکقطعه جوجه 625استفاده از تکرار با پنجتیمار و نجپدارايتصادفی طرح کامالً
روزگی اجرا شد. تیمارها شامل شاهد، گندم، گندم+آنزیم، سبوس گندم و سبوس گندم+آنزیم بودند. صفات 42تا 22روزگی و 

نتایج بودند. حتویات ایلئوم روي ماسیدیته و گرانباریک، الشه، جمعیت میکروبی روده خصوصیات ، عملکردشامل مورد بررسی 
ین کمتر). در کل دوره، >01/0pبود (دارمعنیپایانی و در کل دوره ،ر تیمارها بر صفات مورد مطالعه در دوره آغازیناثنشان داد که 

وس گندم با آنزیم برهاي گندم و سزي تیماسامکملین ضریب تبدیل مربوط به تیمارهاي فاقد آنزیم بود. بیشتررشد و عملکرد
. میزان این بهبود نسبت به شدي تیمار شاهد هامیانگیني مربوطه به هامیانگینو نزدیک شدن عملکردباعث بهبود صفات 

ینبیشتر. )>01/0p(دشدارمعنینیز تیمارها بر صفات الشه تأثیر. )>01/0p(بود دارمعنیتیمارهاي فاقد آنزیم یا تیمار شاهد 
صفات الشه در این دارمعنیي گندم و سبوس با آنزیم باعث بهبود هاجیرهزي سامکملهاي الشه مربوط به شاهد بود ولی عملکرد

ین جمعیت میکروبی بیشتر. )>01/0p(د نشان دادندارمعنیاثر بر جمعیت میکروبی روده مختلف يتیمارها.)>01/0p(شد امارهیت
میزان ین جمعیت میکروبی مطلوب در تیمارهاي مکمل شده با آنزیم مشاهده شد. بیشترزیم و نامطلوب در تیمارهاي فاقد آن

). در کل با >01/0p(بودبیشترو کمترمحتویات ایلئوم در تیمارهاي فاقد آنزیم نسبت به شاهد به ترتیب رويگراناسیدیته و 
بوده و پذیرامکاناي ذرت در جیره جوجه گوشتی توجه به نتایج این تحقیق امکان جایگزینی گندم و سبوس گندم به ج

.شدشاهد صفات تولیدي، قابل مقایسه با تیماردارمعنیزي آنها با آنزیم باعث بهبود سامکمل

گندمرشد، سبوس گندم، جمعیت میکروبی، کلیدي: آنزیم، جوجه گوشتی، هايواژه

دمهقم
ي ذرت در هاي اخیر با وجود افزایش تقاضا برادر سال

چنانهمسطح جهان و افزایش سطح زیرکشت این محصول، 
قیمت آن رشد صعودي داشته و این مسئله باعث تحمیل 

ه است. از طرفی شدهاي مازاد در تولید گوشت مرغ هزینه
مصرف ذرت در صنایع جانبی نظیر تولید اتانول، تقاضا افزایش 

که این رودبراي این محصول را افزایش داده و بیم آن می
ي به صنعت بیشترافزایش قیمت ادامه داشته و ضررهاي 

امکان ، به دلیل نیاز آبی باالطیور وارد نماید. در داخل کشور
هاي جایگزینی توسعه کشت ذرت میسر نبوده و لذا در برنامه

، ندراکه امکان توسعه کشت دو جوگندم از اقالم خوراکی باید 
یر متفاوتیانواع و مقاديدارایمنابع خوراک. این استفاده شود

هاجیرهن مواد در یهستند. حضور اياهیبات ضدتغذیاز ترک
تأثیرو رشد پرندگان یبر بازده خوراکیقابل توجهطوربه

استفاده از این مواد خوراکی در جیره ). 35،22گذارد (یمیمنف
از جمله ايضدتغذیهطیور به دلیل داشتن مقادیر زیاد مواد 

هایی اي و فیتات با محدودیتهاي غیرنشاستهکاریدساپلی
سازوکارهاي مطالعه ،بنابراین)14،11،9،8(همراه است 

استفاده از حایز اهمیت است.مواد خوراکی این ايضدتغذیه
تا تاز یکانازها و فیگالمولتی ر ینظیخارجيبا منشايهامیآنز

اقع شده مفید واد شده یترکیبات یحذف اثرات منفدرحدودي 

ي داشته بیشترها کارایی استفاده توام از آنزیمچنینهم. است
و يامروزه مالحظات اقتصاد).11،27،35(است

هاجیرهمت یاقتصادي شدن قاز جمله يمتعددیطیمحستیز
ه باعث بور یفضوالت طیفسفر دفعیندگیآالکاهش و 

يجارتيهاجیرهدر هامیانواع مختف آنزروز افزون يریکارگ
سطوح رسد استفاده از به نظر می). 29،12،6(طیور شده است

در ي کاربردي هاجیرهدر گندم و جو به جاي ذرت باالي 
هاي و لذا بررسی جنبهبوده ناپذیر هاي آتی اجتنابسال

باشد که در این میضروري این جایگزینی امري اي تغذیه
ف بررسی این پژوهش با هدتحقیق بدان پرداخته شده است. 

با و بدون آنزیم، و با سطوح متفاوت اثر گندم و سبوس گندم 
ي و عملکردي هاویژگیبر هاي آغازین و پایانی در دوره

ي گوشتی و مقایسه آن با هاجوجهخصوصیات هضمی 
.شدي بر پایه ذرت انجام هاجیره

هامواد و روش
ندم و ي بر پایه گهاجیرهاي تغذیهتأثیریبه منظور بررس

خصوصیات بر صفات رشد، سبوس گندم با و بدون آنزیم 
ات یمحتورويگرانته و یدیروده، اسیکروبیت میالشه، جمع

طرح کامالًقالب بایشیآزمایگوشتيهاجوجهیگوارش
و با استفاده از یتکرار طراحپنجمار در یتپنجباویتصادف

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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50...................... ..................................................یمیاییوشرشد و خصوصیات فیزیکعملکردبر کمبوآنزیم با مکمل شده گندم و سبوس گندم داراي جیرهرثا

اسرسویه از دو جنس مخلوط روزهیکقطعه جوجه 625
اجرا یروزگ42تا 22و یروزگ21تا یکدورهدر دو 308
ت یقطعه جوجه با رعا1000ن یمزبور از بيهاجوجه. شد
انتخاب و به یتصادفطوربهین وزنیانگیسان بودن مهم

110يک فضایش از یآزمابرايواحدها اختصاص داده شدند. 
2×2ابعاد بهیشیواحد آزما25مترمربع استفاده شد که در آن 

ون و یناسیبرنامه واکس. شدجاد یايم توریمتر با استفاده از س
پرورش يبر طبق راهنمايدارن نگهیدر حیتیرینکات مد

در کل دوره هاجوجهیتمام. شدراس انجام يه تجاریسو
قبل ازداشتند. یآزاد به آب و غذا دسترسطوربهپرورش 
راکی با استفاده از مواد خوشیمیایی تجزیه هاجیرهتنطیم 

تا هاجوجه). 1(جدول شد) تعیین 1(1سیستم اي.او.اي.سی
و از ) 2(جدول ن یدوره آغازیشیره آزمایاز جیروزگ21سن 
) 3(جدول پایانی دوره یشیره آزمایاز جیروزگ42تا 22سن 
ترتیب شامل شاهد، گندم، هتیمارهاي آزمایشی به شدند. یتغذ

گندم و سبوس گندم با آنزیم بودند. گندم با آنزیم، سبوس 
متعلق به 2با نام تجاري کمبومورد استفاده یآنزیمترکیب 

واحد 1000بود که در هر گرم آن شرکت آمریکن بایوسیستم 
سلوالز، زایالناز و بتا واحد 50و 55، 75به ترتیب فیتاز و 
معادل (جیره صورت مازاد بر اقالم هو بوجود داشتگلوکاناز 

ي داراي آنزیم هاجیرهبه ) یک کیلو در تندرصد یا 1/0
. افزوده شد

هاجیرهترکیب شیمیایی مواد خوراکی مورد استفاده در - 1جدول 
Table 1. Chemical composition of ingredients in experimental diets

پروتئین خامماده غذایی
(درصد)

انرژي قابل متابولیسم
رم)(کیلوکالري بر کیلوگ

کلسیم
(درصد)

فسفر
(درصد)

فیبر
(درصد)

خاکستر
(درصد)

رطوبت
(درصد)

چربی
(درصد)

NSP
کل

NSP
محلول

6/8339104/01/05/102/122/95/23/985/2ذرت
1/44233529/027/087/264/412/98/08/1905/3سویا
3/11325008/011/02/1211/3گندم

25/17138014/054/05/1726/3سبوس گندم
9/99-----9500-روغن سویا

-----32--کربنات کلسیم
----235/18--کلسیم فسفاتدي

روزگی)21تا 1آغازین (در دوره هاجوجهي آزمایشی مورد استفاده هاجیرهترکیب - 2جدول 
Table 2. Composition of experimental diets for broilers during starter period (1 to 21 day)

سبوس+آنزیمسبوسگندم+آنزیمگندمشاهداقالم (درصد)/ تیمار
5655/4455/444343ذرت
8/361/351/353333سویا

235/135/155روغن سویا
--1515-گندم

1515---سبوس گندم
+-+--*مخلوط آنزیمی

DCP83/178/178/167/167/1
12/114/114/120/120/1کربنات کلسیم

3/03/03/014/014/0کلرید سدیم
--1/013/013/0کربنات پتاسیم

DL-17/015/015/016/016/0متیونین
L- لیزینHCl10/0--10/010/0

25/025/025/025/025/0**پیش مخلوطویتامینی
25/025/025/025/025/0**پیش مخلوط معدنی

23/023/0--08/1ماده بی اثر
100100100100100جمع

29002900290029002900(کیلوکالري بر کیلوگرم)انرژي قابل متابولیسم 
2121212121پروتئین

86/084/084/080/085/0متیونین + سیستین
20/119/119/118/118/1لیزین

95/094/094/094/094/0کلسیم
43/043/043/046/046/0فسفر قابل دسترس

15/015/015/015/015/0سدیم
22/023/023/022/022/0کلر

95/095/095/091/091/0پتاسیم
Na+K-Cl (meq/kg)85/24790/24790/24741/24741/247

NSP(درصد) 49/1292/1292/1216/1316/13کل
NSP(درصد) 73/278/278/273/273/2محلول

بتاگلوکاناز بود.واحد 50000زایالناز و واحد 55000واحد سلوالز، 75000واحد فیتاز و 1000000در هر کیلو داراي به مقدار یک کیلو در تن و مخلوط آنزیمی مورد استفاده : *
گرم میلیD ،1400الملیبینواحد A ،17000الملی بینواحد 44000ها شامل: در هرکیلوگرم، داراي مواد زیر بوده است: ویتامینهاجیرهترکیب مکمل مورد استفاده در: **
E ،4000گرم میلیK ،700650گرم نیاسین، میلی12200گرم اسید پانتوتنیک ، میلی4900گرم ریبوفالوین، میلی3200میلی گرم تیامین، 650گرم کوباالمین، میلی

680گرم سلنیوم، 11گرم مس، 10گرم آهن، 120گرم روي، 25گرم منگنز، 65میلی گرم کولین کلراید. مواد معدنی شامل :2700بیوتین و 2200گرم پیریدوکسین ، میلی
گرم کبالت.- میلی210گرم ید و -میلی

1- Association of Official Analytic Cal Chemists (A.O.A.C) 2- Combo® Multi-Enzyme, American Bio-System
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51............ ......................................................................................................................................1396/ بهار 15ي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره پژوهشها

و سبوس در هاي آغازین و پایانی سطوح گندمدر دوره
اي ساکاریدهاي غیرنشاستهها با توجه به میزان پلیجیره

اي انتخاب شدند که مقادیر گیري شده، به گونهمحلول اندازه
ها تقریبا مشابه و سطوح کل کربوهیدرات نهایی آنها در جیره

درصد فراتر نرفت و تا 13تا 12اي آنها از دامنه غیرنشاسته
متعادل شدند. عالوه بر آن سطح حد امکان نزدیک به هم و 

ها و نیز تعادل پروتئین و تراکم انرژي قابل متابولیسم جیره
ها بر اساس الکترولیتی آنها متوازن شد. احتیاجات غذایی جوجه

ها محاسبه و جیره308- جداول احتیاجات غذایی سویه راس
تنظیم و WUFFDAنویسی افزار جیرهبا استفاده از نرم

رشد (خوراك عملکرد. صفات مورد بررسی شامل متعادل شدند
مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی)، خصوصیات 
الشه (درصد الشه و اجزاي مختلف الشه)، شمارش جمعیت 
میکروبی روده (شمارش کل، گرم منفی، کلی فرم، 

گیري میزان الکتوباسیل، بیفیدوباکتر و کلستریدیوم) و اندازه
محتویات گوارشی در قسمت ایلئوم بودند. روياسیدیته و گران

گیري مقدار مصرف خوراك، ها و اندازهکشی جوجهوزن
افزایش وزن زنده و ضریب تبدیل غذایی در پایان هر هفته و 
هر دوره انجام شد. در پایان دوره از هر واحد آزمایشی دو 

کشی صورت تصادفی انتخاب و بعد از وزنقطعه جوجه به
ار، صفات الشه از قبیل درصد الشه، درصد انفرادي و کشت

سینه، درصد ران، درصد چربی حفره شکمی، درصد پشت و 
هاي کبد و پانکراس و طول روده گردن، درصد اندام

گیري شدند. براي شناسایی و شمارش تعداد کل و اندازه
هاي روده از رویه استاندارد شرح هاي مختف میکروبگونه

) استفاده شد. براي 19و همکاران (داده شده از سوي کالنتر
آمیزي و شمارش هاي از روش رنگشمارش کل تعداد باکتري

هاي مختف از روش هاي سویهکلنی، و براي شمارش باکتري
هاي اختصاصی هر سویه استفاده شد. شمارش کلنی در محیط

) و 21گیري اسیدیته از روش النگهات و همکاران (براي اندازه
ساخت کشور تایوان Lutronمتر دیجیتال مدل pHبا دستگاه 

اسمیت و طبقروش روي گیري گراناستفاده شد. اندازه
) و با استفاده از دستگاه ویسکومتر دیجیتال 36همکاران (

کشور امریکا انجام شد. آنالیز Brookfieldساخت شرکت 
مدل خطی و رویه )SAS)31افزار ها با استفاده از نرمداده

اي ها با آزمون چنددامنهو مقایسه میانگینGLM(1عمومی (
گرفت.انجام) 13دانکن (

روزگی)42تا 22در دوره پایانی (هاجوجهي آزمایشی مورد استفاده هاجیرهترکیب - 3جدول 
Table 3. Composition of experimental diets for broilers during finisher period (22 to 42 day)

سبوس+آنزیمسبوسگندم+آنزیمگندمشاهداقالم (درصد)/ تیمار
5840408/438/43ذرت
325/305/302/262/26سویا

9/285/285/266روغن سویا
--2020-گندم

2020---سبوس گندم
+-+--*مخلوط آنزیمی

DCP81/174/174/167/167/1
13/114/114/120/120/1مکربتان کلسی
3/03/03/03/03/0کلرید سدیم

--12/012/012/0کربنات پتاسیم
DL-25/025/023/023/023/0متیونین

L- لیزینHCl15/010/010/010/010/0
25/025/025/025/025/0**پیش مخلوطویتامینی
25/025/025/025/025/0**پیش مخلوط معدنی

--84/252/252/2ماده بی اثر
100100100100100جمع

29502950295029502950(کیلوکالري بر کیلوگرم)انرژي قابل متابولیسم 
1919191919پروتئین

85/085/085/084/084/0متیونین + سیستین
20/119/119/118/118/1لیزین

95/095/095/095/095/0کلسیم
45/042/042/043/043/0فسفر قابل دسترس

15/015/015/015/015/0سدیم
22/023/023/022/022/0کلر

87/087/087/084/084/0پتاسیم
Na+K-Cl (meq/kg)23/23156/23156/23160/23160/231

NSP(درصد) 73/1118/1218/1267/1267/12کل
NSP62/267/267/268/268/2)محلول (درصد

واحد بتاگلوکاناز بود.50000واحد زایالناز و 55000واحد سلوالز، 75000واحد فیتاز و 1000000مخلوط آنزیمی مورد استفاده به مقدار یک کیلو در تن و در هر کیلو داراي : *
گرم میلیD ،1400الملی بینواحد A ،17000الملی بینواحد 44000ها شامل: ر بوده است: ویتامیندر هرکیلوگرم، داراي مواد زیهاجیرهمکمل مورد استفاده در ترکیب : **
E ،4000گرم میلیK ،700650گرم نیاسین، میلی12200گرم اسید پانتوتنیک ، میلی4900گرم ریبوفالوین، میلی3200گرم تیامین، میلی650گرم کوباالمین، میلی

680گرم سلنیوم، 11گرم مس، 10گرم آهن، 120گرم روي، 25گرم منگنز، 65گرم کولین کلراید. مواد معدنی شامل :میلی2700بیوتین و 2200کسین، گرم پیریدومیلی
گرم کبالت.میلی210گرم ید و میلی

1- General Linear Model (GLM)
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52...................... ..................................................یمیاییوشرشد و خصوصیات فیزیکعملکردبر کمبوآنزیم با مکمل شده گندم و سبوس گندم داراي جیرهرثا

و بحثنتایج
ي بر هاجیرهاي تغذیهاتتأثیرنتایج مربوط به : صفات رشد
عملکردبر صفات سبوس گندم با و بدون آنزیم پایه گندم و

آغازین، پایانی و کل لف پرورش شاملهاي مخترشد در دوره
ه است.شدارایه 4جدول دردوره 

در دوره رشد شود، مشاهده می4طور که در جدول همان
تیمارهاي شاهد، سبوس گندم و گندم با آنزیم آغازین 

ین خوراك مصرفی را داشته ترکمگندم داراي ین و تیمار بیشتر
). در بین >01/0p(دار بود معنیاز نظر آماري و اختالف آنها 

ین افزایش وزن روزانه مربوط به تیمار داراي بیشترتیمارها 
ین آن به تیمار داراي سبوس گندم تعلق کمترگندم با آنزیم و 

). تیمار شاهد از نظر افزایش وزن اختالف >01/0pداشت (
داري با تیمار داراي گندم با آنزیم یا سبوس گندم آماري معنی

ین ضریب تبدیل غذایی متعلق به تیمار بیشتربا آنزیم نداشت. 
). بقیه تیمارها با هم اختالف >01/0pداراي سبوس گندم بود (

ین مقدار متعلق کمترداري نداشتند. در عین حال آماري معنی
دار مثبت و معنیبه تیمار شاهد بود. این نتایج حاکی از تأثیر

ها آنزیم بر خوراك مصرفی، رشد و ضریب تبدیل غذایی جوجه
کار رفته داراي در این دوره بود. از آنجا که ترکیب آنزیمی به

باشد، بر طبق نتایج گزارشات موجود فیتاز و انواع گالیکاناز می
تیمارهاي داراي عملکرد)، قابل انتظار است که 17،12،3(

دلیل شکسته م با آنزیم بهبود یافته و بهگندم و سبوس گند

دهنده شدن پیوندهاي عرضی بین واحدهاي تشکیل
هاي آرابینوزایالن در گندم و سلولز در سبوس گندم و زنجیره

باز شدن باندهاي کمپلکس فیتات در ساختار این اقالم، انرژي 
ي آزاد شده، مواد مغذي (پروتئین، نشاسته و چربی) و بیشتر

دام افتاده قابل دسترس شده و ی (کلسیم و فسفر) بهمواد معدن
در فرآیند جذب بهتر مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت رشد 

. گذشته از آن بر طبق یافته )12،22(ي حاصل شودبیشتر
هاي فوق آنزیم)، ترکیب کردن27هاي راویندران و همکاران (

از شتربیباهم در جیره طیور باعث بهبود هضم مواد مغذي 
شود. این فرض مطرح است که حالت مستقل آنها می

روي محتویات هضمی و گالیکانازها از طریق کاهش گران
دام افتاده، باعث تسهیل عمل فیتاز آزادسازي مواد مغذي به

هاي غیرقابل هضم فیتات شده و میزان جذب روي کمپلکس
آنزیم ها یابد. لذا اثر متقابل اینمواد در این شرایط افزایش می

اي است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد. نتایج مسئله
حاصله بیانگر آن است که ضمن بهبود بازده خوراك مصرفی 
در تیمارهاي داراي آنزیم، افزایش وزن تیمار داراي گندم با 
آنزیم حتی بهتر از تیمار شاهد و در مورد تیمار داراي سبوس 

ر حالی که تیمارهاي داراي گندم با آنزیم در حد شاهد بود. د
گندم و سبوس گندم بدون آنزیم به مراتب بدتر از شاهد بودند. 

اي وجود در مورد ضریب تبدیل غذایی نیز روند بهبود مشابه
داشت.

ي گوشتیهاجوجهرشدعملکردي بر پایه گندم و سبوس گندم با و بدون آنزیم بر صفات هاجیرهاي تغذیهاتتأثیر- 4جدول 
Table 4. Effect of different experimental diets with or without enzyme on broiler performances

P-value SEM سبوس گندم + آنزیم سبوس گندم گندم + آنزیم گندم شاهد تیمار / صفت
روزگی21تا 1

001/0 61/0 48/44 ab 37/45 a 18/45 a 45/41 b 86/45 a گرم)خوراك مصرفی روزانه (
001/0 71/0 20/36 b 10/31 d 53/38 a 82/32 c 07/37 ab افزایش وزن روزانه (گرم)
002/0 06/0 18/1 b 36/1 a 20/1 b 21/1 b 16/1 b ضریب تبدیل غذایی

روزگی42تا 22
019/0 14/2 06/141 ab 77/141 ab 95/138 b 66/133 c 43/147 a خوراك مصرفی روزانه (گرم)
001/0 20/1 97/61 c 20/56 d 24/63 b 05/61 c 99/67 a افزایش وزن روزانه (گرم)
001/0 07/0 27/2 b 46/2 a 20/2 b 18/2 b 15/2 b ضریب تبدیل غذایی

روزگی42تا 1
007/0 25/1 95/92 a 57/93 a 07/92 a 54/87 b 65/92 a خوراك مصرفی روزانه (گرم)
001/0 14/1 08/49 b 65/43 d 38/49 b 92/46 c 53/52 a زایش وزن روزانه (گرم)اف
001/0 06/0 72/1 b 91/1 a 70/1 b 70/1 b 65/1 b ضریب تبدیل غذایی

باشد.دار آماري در سطح یک درصد میگر تفاوت معنیها بیانحروف التین متفاوت در باالي اعداد درون ردیف: *

دست آمده با اکثر نتایج گزارش شده در این زمینه هنتایج ب
تأثیرنیز در دوره پایانی ).33،32،26،7دارد (خوانیهم

و باعث بهبود صفات دارمعنیهاجیرههاي مکمل شده با آنزیم
. )>01/0p(شدي مصرف کننده آنزیم هاجوجهدر يعملکرد

هاجوجههاي گالیکاناز در جیره آنزیمتأثیرنشان داده شده که 
). 12،11،5(باشد از دوره پایانی میبیشتردر دوره آغازین 

دارمعنیي عملکردبر صفات تیمارهاتأثیردر کل دوره، 
بهبود بازده زي گندم و سبوس با آنزیم باعث سامکملبوده و 

غذایی ضریب تبدیل و کاهش افزایش وزنوخوراك مصرفی
به این ترتیب هماهنگ با نتایج تحقیقی مرتبط در این . شد

اکثر کارایی مصرف شود براي کسب حدزمینه، مشخص می
این دبای، گندم یا سبوسدارايي هاجیرهازخوراك و رشد 

ه تا آثار منفی ناشی کردهاي مناسب مکمل با آنزیمرا هاجیره
در جیرهیا فیبر اي از وجود کربوهیدرات هاي غیرنشاسته

و برقرار شدهو تعادل فیزیکوشیمیایی دستگاه گوارش برطرف 
در ). 26،22،5(شودمنجر ي عملکرددر نهایت به بهبود صفات

از نظر تعادل الکترولیتی کامالًهاجیرهکلیه این آزمایش 
ی ازشتواند ناتعادل الکترولیتی جیره میعدمند. شدمتوازن 

داراي (مانند گندم و جو که استفاده از سطوح باالي غالت 
مقدار ،هستند)اي هاي غیرنشاستهکربوهیدراتزیاد مقادیر 
یا سطح پایین پروتئین یبر در جیره (مانند سبوس)زیاد ف

برقرار کردن تعادل ). 4(باشددر جیره پروتئین) ي کمهاجیره(
از اسیدي شدن محیط روده و مایعات بدن هاجیرهالکترولیتی 

جلوگیري کرده و آثار منفی ناشی از برهم خوردن تعادل 
مواد یند جذبآبا تسریع فرهموستازي بدن را کاهش داده و 

هاجوجهعملکردمغذي و معدنی در روده، باعث بهبود رشد و 
اثبات شده که مکانیسم جذب اسیدهاي چنینهم.خواهد شد

آمینه در دستگاه گوارش تابعی از تعادل الکترولیتی جیره بوده 
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53............ ......................................................................................................................................1396/ بهار 15ت دامی سال هشتم/ شماره پژوهشهاي تولیدا

و به طور متقابل تعادل الکترولیتی جیره نیز روي جذب 
). 2،23مستقیم دارد (تأثیراسیدهاي آمینه 

صفات الشه
ي بر پایه گندم و هاجیرهاي تغذیهاتتأثیرنتایج مربوط به 

ارایه 5صفات الشه در جدولسبوس گندم با و بدون آنزیم بر 
الشه مربوط به تیمار شاهد بازده ین درصد بیشتره است.شد

ي دارمعنیبود که با تیمارهاي داراي آنزیم تفاوت آماري 
و گندم داراي هايمربوط به تیمارمقادیر ین کمترو نداشت 
تیمار ین درصد سینه مربوط به بیشتر. )>01/0p(بود سبوس 
ي دارمعنیبود که با تیمارهاي داراي آنزیم تفاوت شاهد 

و گندم داراي هايمربوط به تیمارمقادیر ین کمترو نداشت 
در مورد درصد ران نیز همین روند . )>01/0p(بودسبوس 

سبوس گندم با آنزیم و داراي درصد چربی تیمار وجود داشت. 
ین بود کمترسبوس گندم تیمار داراي ین و بیشترشاهد تیمار 

)01/0p<(.داراي ین درصد پانکراس مربوط به تیمار بیشتر
ي با هم دارمعنیسبوس گندم بود و بقیه تیمارها اختالف 

ین طول بیشترسبوس گندم از داراي تیمار چنینهمنداشتند. 
از نظر آماري برخوردار شد. این اختالفات تیمارهاوده در بین ر

.)>01/0p(بود دارمعنیدر بین تیمارها 

ي گوشتیهاجوجهي بر پایه گندم و سبوس گندم با و بدون آنزیم بر صفات الشه و طول روده هاجیرهاي ات تغذیهتأثیر- 5جدول 
Table 5. Effect of different experimental diets with or without enzyme carcass traits and intestinal length of broilers

طول
(cm)روده 

درصد
پاتکراس

درصد
کبد

درصد
چربی

درصد
پشت وگردن

درصد
هاران

درصد
سینه

درصد
بازده الشه تیمار/ صفت

16/85 b 07/0 b 07/2 b 26/1 a 39/34 a 67/33 a 56/35 a 92/65 a شاهد
81/88 b 06/0 b 05/2 b 09/1 b 13/32 b 19/31 b 35/33 b 66/62 b گندم
37/87 b 06/0 b 39/2 a 07/1 b 55/33 ab 31/32 ab 66/34 a 51/64 a گندم + آنزیم
18/107 a 11/0 a 24/2 a 87/0 c 64/32 b 13/31 b 42/33 b 26/62 b سبوس گندم

83/80 b 07/0 b 31/2 b 33/1 a 23/33 ab 28/32 a 55/34 a 08/63 ab زیمسبوس گندم + آن
30/3 02/0 11/0 08/0 01/1 05/1 24/1 13/1 SEM
001/0 001/0 005/0 002/0 010/0 001/0 001/0 005/0 P-value

باشددرصد مییکآماري در سطح دارمعنیها بیانگر تفاوت متفاوت در باالي اعداد درون ستونحروف التین : *

) و 15(مشابهی در گزارشات گارسیا و همکاراننتایج
هاي آنزیمی دنبال کاربرد مکملهب) 24ممتازان و همکاران (

خورد. به این ترتیب، به چشم میي آزمایشی هاجیرهدر 
گندم و سبوس گندم با و بدون جایگزینی شدمشخص 

تعدیل سطح کربوهیدرات هاي هاي آنزیمی همراه با مکمل
، هاجیرهایجاد شرایط تعادل الکترولیتی اي و نشاستهغیر

در این داشته است. بر صفات الشه ي دارمعنیات تأثیر
آزمایش، در بین خصوصیات مربوط به الشه، تمامی صفات 

مکمل به استفاده از کبدپشت و گردن و درصد درصد جز هب
تغییر وزن نشان داد که نتایج نشان دادند. پاسخ جیره یآنزیم

هاي ه معیارپانکراس و طول رود، کبدهایی نظیر و نسبت اندام
مناسبی از واکنش دستگاه گوارش به نوع جیره مصرفی و 

اي یا سلولز محتواي جیره هاي غیرنشاستهسطح کربوهیدرات
در این آزمایش نیز عالوه بر تغییر نسبت ). 32،16باشند (می

هاي داخلی، طول روده در تیمار داراي سبوس افزایش اندام
آید. شمار میفیبر بهواد پرکه نتیجه طبیعی تغذیه از منشان داد 

ر آن منابع مختلف کربوهیدرات در نتایج تحقیقی مشابه که د
یا جو و گندم به همراه ، غذاهاي پرفیبرايغیرنشاسته

جایگزین ذرت یا بدون آنها به عنوان هاي آنزیمیمکمل
). بر 25،24،20(نشان دادتغییرات مشابهی ،شدهاستفاده 

ایجاد تعادل الکترولیتی در ،وداساس نتایج گزارشات موج
. دلیل این امر )23،4(شودباعث بهبود صفات الشه میهاجیره

تعادل الکترولیتی جیره بر جذب اسیدهاي آمینه و در تأثیررا 
ذکر هاجوجهاي در نتیجه اثر بر سنتز پروتئین و رشد ماهیچه

یند جذب اسیدهاي اشاره شد فرآطور که قبالًکردند. همان
متقابل طوربهینه متاثر از تعادل الکترولیتی جیره بوده و آم

تعادل بهینه الکترولیتی در بدن بر روي جذب اسیدهاي آمینه 
. نتایج این تحقیق نیز بیانگر بهبود )2،23(اثر مستقیم دارد

صفات الشه، کاهش چربی الشه و وزن پانکراس و کاهش 
تعادل الکترولیتی داراي آنزیم و هاي داراي طول روده در تیمار

بدون آنزیم و شاهد گندم و سبوس نسبت به تیمارهاي 
باشد. می

کروبی رودهیت میجمع
ي بر پایه گندم و سبوس گندم هاجیرهاي تغذیهاتتأثیر

ي هاجوجهکروبی رودهیت میجمعتغییر با و بدون آنزیم بر 
اعداد ارایه شده است. 6در جدول گوشتی مورد آزمایش

بر پایه لگاریتم تعداد کلنی شمارش شده در هر گرم ل جدو
بر .ارایه شدندمحاسبه و ) logCFU/g(محتویات هضمی 

، از نظر جمعیت کل میکروبی روده دو 6اساس نتایج جدول 
ین (تیمارهاي شاهد، گندم و سبوس گندم) بیشترگروه داراي 

ین (تیمارهاي گندم و سبوس مکمل شده با آنزیم) کمترو 
دار بود داشت که تفاوت آنها از نظر آماري معنیوجود 

)01/0p< ین کمتر). به این ترتیب تیمارهاي داراي آنزیم از
جمعیت میکروبی برخوردار بودند. این روند براي جمعیت 

فرم و کلستریدیوم نیز صادق بود هاي گرم منفی، کلیباکتري
و تیمارهاي مکمل شده با آنزیم و تیمار شاهد از جمعیت 

ي نسبت به تیمارهاي گندم و سبوس گندم برخوردار مترک
). از سوي دیگر تیمارهاي داراي آنزیم از >01/0pبودند (

ي بیشترهاي مفید الکتوباسیل و بیفیدوباکتر جمعیت باکتري
در مقایسه با تیمارهاي گندم، سبوس گندم و حتی شاهد 

).>01/0pدار بود (برخوردار بوده و این اختالفات معنی
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(براساس معیارهاجوجهمیکروبی روده تغییر جمعیتدم با و بدون آنزیم بر ـوس گنـي بر پایه گندم و سبهاجیرهاي تغذیهاتتأثیر-6جدول 
logCFU/g(

Table 6. Effect of different experimental diets with or without enzyme on intestinal microbial population of broilers
کلستریدیوم بیفیدوباکتر الکتوباسیل کلی فرم گرم منفی جمعیت کل تیمار /صفت

86/4 c 40/5 b 91/4 b 07/5 b 31/5 b 67/6 a شاهد
29/6 a 07/4 c 87/3 c 32/6 a 33/6 a 13/7 a گندم
83/4 c 67/6 a 20/5 a 21/5 b 21/5 b 33/5 b گندم + آنزیم
66/5 b 43/5 b 63/3 c 36/5 b 21/6 a 86/6 a سبوس گندم
87/5 b 48/6 a 09/5 a 05/5 b 55/5 b 87/5 b سبوس گندم + آنزیم
27/0 33/0 31/0 35/0 31/0 56/0 SEM

001/0 001/0 001/0 011/0 006/0 002/0 P-value

.باشددرصد مییکآماري در سطح دارمعنیها بیانگر تفاوت حروف التین متفاوت در باالي اعداد درون ستون:*

شود، استفاده جایگزینی با توجه به این نتایج مشخص می
و جمعیت کل اعث تغییرجاي ذرت بهبگندم یا سبوس گندم 

زمان افزایش جمعیت مطلوب و همجمعیت میکروبی کاهش 
هاي با آنزیمهاجیرهزي سامکملاما میکروبی نامطلوب شده،

هاي تهمراه با تعدیل سطح کربوهیدراگالیکاناز و فیتاز 
باعث رفع آثار منفی یاد شده و کاهش هاجیرهاي نشاستهغیر

تریدیوم و افزایش فرم و کلسجمعیت میکروبی گرم منفی، کلی
از آنجا که . شدالکتوباسیل و بیفیدوباکتر جمعیت میکروبی 

اي در سالمت دستگاه هاي مذکور نقش برجستهاکتريب
هاي گوارش و تحریک سیستم ایمنی وابسته به سلول

دارند، افزایش جمعیت آنها دلیل GALT(1(ايلمفوئیدي روده
زا هاي بیماريبهبود سالمتی دستگاه گوارش، کاهش باکتري

). 28،10باشد (میهاجوجهعملکردمثبت بر رشد و تأثیرو 

ال تغذیه از جو بدنهتغییر در جمعیت میکروبی دستگاه گوارش ب
هابنر و همکاران از سويخام، جو حرارت دیده و جو با آنزیم

تغییر جمعیت در گزارشات متعددي به . شد) گزارش 18(
،گندم،جومیکروبی دستگاه گوارش به دنبال استفاده از 

اي جایگزین یا دیگر منابع کربوهیدرات غیرنشاستهسبوس 
اذعان ،هاي آنزیمیمکملبا و بدون استفاده از ذرت شده با 

). 35،30،24،21(شد 
محتویات گوارشیشیمیاییوفیزیکخصوصیات 

ي بر پایه گندم و سبوس گندم با هاجیرهاي تغذیهاتتأثیر
محتویات شیمیاییوخصوصیات فیزیکو بدون آنزیم بر 

ارایه شده 7در جدول ي گوشتیهاجوجهایلئومی گوارشی 
است.

ایلئومیشیمیایی محتویات گوارشی وفیزیکبرخصوصیات دون آنزیم ي بر پایه گندم و سبوس گندم با و بهاجیرهاي تغذیه اتتأثیر- 7جدول 
ي گوشتیهاجوجه

Table 7. Effect of different experimental diets with or without enzyme on physico-chemical properties of illeal
digesta of broilers

)cP(رويگران pH صفتتیمار /
59/1 b 32/7 a شاهد
17/2 a 66/5 b گندم
60/1 b 96/6 a گندم + آنزیم
31/2 a 74/5 b سبوس گندم
54/1 b 71/7 a سبوس گندم + آنزیم
18/0 31/0 SEM
003/0 002/0 P-value

.باشددرصد می1آماري در سطح دارمعنیها بیانگر تفاوت حروف التین متفاوت در باالي اعداد درون ستون: *

pHین مقدار بیشترشود، مشخص می7اس نتایج جدول بر اس
سبوس ،مربوط به تیمارهاي شاهدایلئومی محتویات گوارشی 

ین آن مربوط به کمترگندم با آنزیم بود و با آنزیم و گندم 
اختالف این دو .بودگندم و سبوس گندم داراي هاي تیمار

. در عوض )>01/0p(شد دارمعنیاز نظر آماري دسته 
سبوس گندم و داراي هاي متعلق به تیماررويگرانین بیشتر
آنزیم ومکمل شده با هاي ین آن مربوط به تیمارکمترو گندم
شد دارمعنیاز نظر آماري اختالف این دو دسته نیز .بودشاهد

)01/0p<( جاي هبگندم یا سبوس گندم جایگزینی . بنابراین
فزایش میزان زمان ااسیدیته و همدارمعنیذرت باعث کاهش 

استفاده از . شدهاجوجهایلئومی محتویات گوارشی رويگران
گونه که همان. شداین مشکل رفع هاي شکننده باعث آنزیم

رويگران) نشان دادند، افزایش میزان 17(گراهام و همکاران

دنبال مصرف سطوح باالي کربوهیدرات همحتویات گوارشی ب
دارمعنیبه کاهش ي طیور هاجیرهاي در نشاستهغیر

شد. نتایج تحقیقات منجر د هخواگانهاي تولیدي پرندعملکرد
مواد مقادیر زیاددهد، افزایش میزان غالت داراي نشان می
، باعث افزایش یا آرابینوزایالنبتاگلوکان ايضدتغذیه

دنبال افزایش جمعیت هو بگوارشی محتویات رويگران
تولید محصوالت مختلف میکروبی تخمیر کننده مواد مغذي و 

از جمله اسیدهاي چرب فرار شده که در نهایت به کاهش 
). این 38،37،34،14(دشودمیمنجر اسیدیته محتویات 

کننده با هاي هضمتغییرات در مجموع باعث کاهش اثر آنزیم
منشاي داخلی و کاهش انتقال مواد هضمی به سطح جذبی 

شودمیروده و کاهش میزان هضم و جذب مواد مغذي
هاي با منشاي خارجی تا حد ). استفاده از آنزیم36،12،8(

1- Gut Associated Lymphoid Tissue (GALT)
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55............ ......................................................................................................................................1396/ بهار 15ل هشتم/ شماره پژوهشهاي تولیدات دامی سا

محتویات رويگرانزیادي این مشکل را رفع نموده از میزان 
حاصل نماید. نتایج هضمی کاسته و اسیدیته روده را تعدیل می

تغذیه از گندم و سبوس گندم بر تأثیردر مورد این مطالعه از 
با هاجوجهت گوارشی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محتویا

).17،12،9(هماهنگی داردنتایج قبلی در این زمینه 
استفاده از نشان داد که از این آزمایش دست آمده هنتایج ب

هاي با منشاي (مکمل شده با آنزیمگندم و سبوس گندم 
ي جوجه گوشتی هاجیرهخارجی) قابل جایگزینی با ذرت در 

ي، الشه، عملکردر صفات ات منفی این اقالم بتأثیربوده و 
به خوبی هبهاجوجهي هضمی هاویژگیجمعیت میکروبی و 

.استزي با آنزیم قابل رفع سامکملوسیله
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Abstract
An experiment was conducted to evaluate the effects of wheat and wheat bran diets with and

without enzymes on growth performance and digestive characteristics of broilers. A total
number of 625 one day old Ross-308 broiler chickens were allocated randomly to 5 treatments
with 5 replicates, using a CRD statistical design. Treatments were control, wheat, wheat+
enzyme and wheat bran and wheat bran+ enzyme. Traits were growth performance, carcass
characteristics, ileal microbial counting and measurement of gut acidity and viscosity.
According to the results, effect of different treatments on all experimental traits at starter and
finisher periods were significant (P<0.01).  Minimum growth performance and maximum feed
conversion rate at the whole rearing period belonged to treatments without enzymes.
Supplementation of wheat and wheat bran with enzymes resulted in significant improvement of
growth performance traits compare to control group (P<0.01). Effects of different treatments on
carcass characteristics were significant (P<0.01). The highest carcass performances belonged to
control group, but supplementation of wheat and wheat bran with enzymes resulted in
significant improvement of carcass performances (P<0.01). Effects of different treatments on
the intestinal microbial population were significant (P<0.01). Maximum undesirable bacteria
were observed in treatments without enzymes, but maximum desirable bacteria were observed
in treatments supplemented with enzymes. Digesta acidity and viscosity were lower and higher
in the treatments without enzymes respectively (P<0.01). Supplementation of wheat and wheat
bran with enzymes improved these digestive properties (P<0.01). In conclusion, inclusion of
wheat and wheat bran in broiler corn-soy based diets were conceivable and supplementation of
wheat and wheat bran diets improved the growth and carcass performances.

Keywords: Broilers, Carcass Characteristics, Growth Performance, Microbial Population,
Wheat and Wheat Bran
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