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ایلئوم،ییجمعیت باکتریابربتامانانازآنزیم با گوار کنجالهسطوح مختلفتأثیربررسی 
هاي گوشتیجوجهدرهاي خونیفراسنجهبرخیوپاسخ ایمنی

3زادهوحید تقیو2، منصور رضایی1پور افروزيحسن نبی

)afroznab@yahoo.com(نویسنده مسوول: ،يدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی سار،آموخته کارشناسی ارشددانش-1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، استاد-2

توسعه شرکت زربال آملتحقیق وواحدمدیر -3
22/2/95تاریخ پذیرش:10/11/93تاریخ دریافت:

چکیده
درصد) 05/0و صفر(ماناناز-آنزیم بتادرصد) و10و5، صفرگوار (منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کنجالهاین آزمایش به 

، پاسخ ایلئومکامل تصادفی بر جمعیت باکتریایی هاي بلوكبا طرح 2×3هاي رشد و پایانی در قالب یک آزمایش فاکتوریل در دوره
ی انجام شد. سیصد و شصت قطعه جوجه خروس گوشتی سویه تجاري راسهاي گوشتجوجههاي خونیفراسنجهایمنی و برخی

جهت ارزیابی جمعیتروز پرورش یافتند.42به مدت در هر واحد آزمایشیقطعه جوجه15تکرار و 4هر تیمار از تیمار، 6با 308
و پس از باز کردن شدندکشتاردنی گرهايبه روش جابجایی مهرهروزگی 42هاي مورد آزمایش در سن پرنده،ایلئومباکتریایی 

لیتر گلبول قرمز یک میلیروزگی35براي بررسی پاسخ ایمنی، در سن .فتمورد بررسی قرار گرباکتریایی جمعیتحفره شکمی، 
تعیینمنظوربهروزگی از ناحیه ورید بال خونگیري به عمل آمد.41تزریق شده و در سن به صورت داخل عضالنیگوسفند 
به هاي خونی فراسنجهتعیین برخیهاي خون براينمونه،گیريخونو پس ازپرنده انتخاب 4از هر تیمار ،هاي خونیهفراسنج

کوالي مربوط به هوازي و ايهاي بیکمترین جمعیت باکتريکهنتایج این آزمایش نشان دادآزمایشگاه منتقل شده است. 
)، اما تغذیه سطوح مختلف کنجاله گوار و >05/0Pحاوي مکمل آنزیمی بود (گواردرصد کنجاله10هاي تغذیه شده با سطح جوجه

کلی نتایج این آزمایش نشان طورهب. داشتنيدارمعنیاثر هاي گوشتی جوجههاي خونیفراسنجهمکمل آنزیمی بر پاسخ ایمنی و
در کوالي-هوازي و ايهاي بیباعث کاهش باکتريیمکمل آنزیمهمراه بادرصد کنجاله گوار در جیره غذایی 10استفاده از داد که
گوشتی نداشت.هاي هاي خونی و پاسخ ایمنی جوجهاما تاًثیري روي فراسنجه،شدایلئوم 

گوار کنجالههاي خونی،فراسنجهجوجه گوشتی،ماناناز، پاسخ ایمنی، جمعیت باکتریایی، -آنزیم بتاهاي کلیدي: واژه

مقدمه
باشد زیرا اقالم جیره میتحت تاثیرگاه گوارش فلور دست

ها هاي بالقوه براي رشد باکتريخوراکی جیره سوبسترا
میکروفلوراي گوارشی روي عملکرد و جمعیت ).20باشند (می

فلور .)17(گذارندهاي گوشتی تاثیر میجوجهسالمتی
میکروبی در دستگاه گوارش پرندگان نقش مهمی در 

اد مغذي، تحریک سیستم ایمنی و حفظ فرآیندهاي هضم مو
سالمت روده حیوان دارد. این فلور میکروبی شامل اجتماع 

. تغییرات ساده در )23(باشدهاي میکروبی میمتنوعی از گونه
داري روي جمعیت تواند به طور معنیشیوه مدیریت تغذیه می

میکروبی و اثرشان روي عملکرد حیوان و سالمتی آن موثر 
ساکارید گاالکتومانان) گوار (پلیباقیمانده صمغ.)23(باشد

داراي خواص پري بیوتیکی تواندمیگوارموجود در کنجاله 
گذار هاي تخمد سیستم ایمنی مرغعملکربا اثر برکهباشد
زا شود هاي بیماريمقاومت نسبت به باکتريافزایشباعث

ده بنابراین فعالیت ماکروفاژها را افزایش داگاالکتومانان).13(
ي در نتیجه).32شود (باعث فعالیت تحریک سیستم ایمنی می

ایجاد يهاي کوچکترمولکول،هیدرولیز آنزیمی صمغ گوار
پري عنوان بهکهبودهداراي چسبندگی کمتري که،شده

هاي کوچکتر حاصل از مولکول. )29(شوندمیشناختهبیوتیک 
عنوان به)وساکاریدهامانان الیگ(هیدرولیز آنزیمی صمغ گوار

مفید به يهاها، موجب تقویت جمعیت باکتريپري بیوتیک

زا شوند، بلکه با اتصال به عوامل بیماريطور انتخابی نمی
سیستم و از این طریقموجب دفع آنها از دستگاه گوارش شده

مکمل آنزیمی با هیدرولیز ).28کنند (ایمنی را تحریک می
اي چسبندگی نشاستهي غیرتی از پلی ساکاریدهاقسم

محتویات هضمی در روده کوچک را کاهش، قابلیت هضم 
دهند مواد مغذي را بهبود و فلور میکروبی روده را تغییر می

درصد 18-20به مقدار گوارکنجاله که در گوارصمغ).5(
هاي صفراوي از افزایش دفع اسیداز طریق ، باشدموجود می

طور کاهش ذب آن، و همینجکاهش بازطریق فضوالت، و
کاهش تاثیر آنزیم لیپاز بر وجذب کلسترول از طریق روده

تواند میبه واسطه ایجاد ویسکوزیتههضم و جذب چربی
کنجاله ).32(دشوکلسترول و تري گلیسریدکاهش باعث

است که دانه گوارو پوستهجوانههاي گوار ترکیبی از بخش
از گوارصمغ مراحل تولید در جانبیعنوان یک محصول هب

به جهت داشتن پروتئین باال به و ، شودگوار تولید میدانه 
عنوان منبع پروتئین عنوان جایگزین بخشی از کنجاله سویا به

مقدار پروتئین ).11،19در تغذیه طیور اهمیت فراوان دارد (
خشک ده درصد بر مبناي ما5/47تا 35خام کنجاله گوار از 

طور تصادفی به ماناناز-د-بتاآنزیم .)10،32متغیر است (
نانمانا- د- در داخل زنجیره اصلی بتا4-1- بتاوندهاي پی

را مانان وگاالکتوگلوکومانانگاالکتومانان،موجود در
(فرعی)ات جانبیبیترکنکهیبا توجه به ا).1،12،14(شکندمی

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

16
.1

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.16.11
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-799-fa.html


12........ ..............................................................................وپاسخ ایمنیایلئوم،ییجمعیت باکتریابربتامانانازآنزیم با گوار کنجالهسطوح مختلفتأثیربررسی 

يرويریتواند تاثیمهاو افزودنیو جیره هاخوراكموجود در
یآنتغلظت کلو یکروبیمتیجمع،یخونيهافراسنجه

تعیین پژوهشنیاهدف از انجام لذا،داشته باشندهايباد
ترکیب سطح مناسب استفاده از کنجاله گوار داراي

تیجمعيروهاي گوشتیدر جیره جوجهگاالکتومانان 
که هبودهايبادیآنتغلظت و یخونيهافراسنجهی،کروبیم
در برابر عوامل پرندهسالمت و مقاومت درآنهاتراییغت

تاثیر استفاده از بدین ترتیب.باشدمیموثر استیطیمح
عنوان ترکیب ی بهمیآنزمکمل وگوارسطوح مختلف کنجاله

در روزگی) 42تا 11(ازهاي رشد و پایانی دورهدر افزودنی،
.شدیهاي گوشتی بررسجوجه

هامواد و روش
شهرستان آمل در واقع، شرکت زربالدرپژوهشن ای

با طرح2×3آزمایش فاکتوریلدر قالبتحقیقاین انجام شد. 
چرا که تمام ،تصادفی انجام شدکامل هايبلوكپایه

هاي آزمایشی در یک ردیف طولی در داخل سالن پرورش واحد
هاي چنین شرایطی ممکن است واحددر واقع شده بودند،

کسان نباشند و بین آنها تغییرات یک سویه وجود آزمایشی ی
داشته باشد. بنابراین با اجراي طرح بلوك امکان محاسبه مقدار 

اده آزمایشی و تعیین مقادیر پراکنش ناشی از عدم یکنواختی م
در این .شدها و خطاي آزمایشی فراهم تر اثرات تیماردقیق

س گوشتی قطعه جوجه خرو360بررسی در پایان دوره آغازین 
هایی با میانگین به گروه308یک روزه از سویه تجاري راس 

تیمار، هر 6واحد آزمایشی (24به وزن نزدیک به یکدیگر 
قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی) 15تکرار و 4تیمار از 

تیمار، 6واحد آزمایشی و 24اختصاص داده شدند، با توجه به 
تیمارها طوري به کهطوريهبلوك تشکیل شده ب4طرح از 

واحدهاي آزمایشی اختصاص یافتند که در هر بلوك از هر 
تکرارها به صورت بلوك تیمار یک تکرار وجود داشت. لذا

این شرایط، تیمارها در هر بلوك در شرایط اند. درتعریف شده
یکسان مقایسه شدند. در این آزمایش تیمارها به صورت کامالً 

موجود در هر بلوك اختصاص تصادفی به واحدهاي آزمایشی
5، 0گوار (در طی آزمایش تأثیر سطوح مختلف کنجاله یافتند. 

صد) دردر05/0و 0(ماناناز- بتاآنزیم درصد) با دو سطح 10و 
قرار ارزیابیمورد روزگی) 42تا 11(پایانیرشد و هايدوره

نجاله گوار جیره فاقد ک)1: شاملآزمایشیتیمارشش .گرفتند
جیره فاقد کنجاله )2،(تیمار شاهد)ماناناز-بتاآنزیمقدفاو 

درصد 5جیره داراي )3،ماناناز- بتاگوار با افزودن آنزیم 
درصد 5جیره داراي )4ماناناز،-بتاآنزیمفاقدکنجاله گوار و 

10جیره داراي )5،ماناناز- بتاگوار با افزودن آنزیم کنجاله 
جیره داراي)6و ماناناز-بتازیمآنفاقددرصد کنجاله گوار و 

بوده است.ماناناز-بتادرصد کنجاله گوار با افزودن آنزیم 10
کنجاله گوار مورد استفاده در این تحقیق که در آزمایشگاه 

درصد پروتئین خام، 7/58مورد بررسی قرار گرفت داراي 
درصد خاکستر 96/4درصد فیبر و 5درصد چربی خام، 04/7
ماناناز با نام تجاري- بتاتحقیقم مورد استفاده در این آنزیبود.

) 33(شودمیها که سبب تجزیه بتامانان،بوده استسلهمی
ماناناز توسط شرکت تولید - ي آنزیم بتاسطح توصیه شده

در این طرح مقدار در تن است. 1میلیون واحد100کننده 
ر ددرصد05/0،آنزیمحاويمصرف آنزیم براي تیمارهاي 

پرندگان در طول دوره آزمایش به صورت آزاد بوده است.جیره
هاي آزمایشی از نظر مواد جیره.به آب و غذا دسترسی داشتند

بودند، در دوره آغازین و دوره یکسانمغذي و پروتئین 
آزمایش (رشد و پایانی) براساس احتیاجات سویه تجارتی راس 

ترکیب یم شدند. تنظUFFDAافزار و با استفاده از نرم308
صفات ارائه شده است.2و1جداول هاي آزمایشی در جیره

جمعیت میکروبی از:بودندمورد بررسی در آزمایش عبارت
منظور بهپاسخ ایمنی.هاي خونی وجهفراسنبرخی،ایلئوم

آزمایشروده در پایان دوره باکتریاییوضعیت جمعیت بررسی
نمونه) 18( در مجموع جهقطعه جو3از هر تیمار )روزگی42(

با وزن بدنی میانگین گروه انتخاب و پس از توزین، به روش 
شدند. پس از باز کردن کشتار2گردنیهايجابجایی مهره

و محل 3حفره شکمی، بخش ایلئوم مرغ از ناحیه زایده مکل
ها و راست روده با قیچی استریل جدا و دو اتصال آن به سکوم

ها مونهریل محکم بسته شد. سپس این نطرف آن را با نخ است
بدین (یورینگ باتر) قرار داده شد، هاي استریل در داخل قوطی

هوازي، هايروگانیسمترتیب براي بررسی جمعیت کل میک
هاي میکروبی کشتبوسیلهE.coliهوازي و باکتریهاي بی

و تعیینآمادهطی مراحلی به شرح زیر آزمایشگاه مربوطه در 
ها، ابتدا یک گرم از محتویات روده سازي نمونهآمادهبراي ، شد

لیتر سرم فیزیولوژي مخلوط کرده و پس از همگن میلی9را با 
هاي متوالی تهیه شده و جهت کشت ها، رقتنمودن نمونه

هوازي و در هاي هوازي و بیباکتري، براي کشتشدندآماده 
تیک سوي ها از محیط تریپاین گروه از باکترينهایت شمارش

. بوداستفاده شده و نوع کشت نیز کشت سطحی 4(TSA)آگار 
هوازي از بیهايهاي باکتريگذاري نمونهبه منظور گرمخانه

ساعت همراه با 72تا 48گراد به مدت درجه سانتی30دماي 
ولی در ارتباط با استفاده شده Aهوازي و گاز پک نوع جار بی

نمیگاز پک استفاده ار وهاي هوازي از ججداسازي باکتري
) از محیط E.coliکوالي (- يبراي شمارش ا. )25(شود

ها بعد از کشت در کروم آگار استفاده شد و پلیتECCکشت 
ساعت انکوباسیون 48گراد به مدت درجه سانتی37دماي 
باشد. میE.coliدهنده هاي آبی نشانظاهر شدن کلنی. شدند

هاي مذکور، د یافته در محیطهاي رشمنظور شمارش کلنیبه
ها، شمارش شده و با ضرب تعداد آنها در ابتدا تعداد کلنی

ها در یک گرم از عکس رقت مورد استفاده، تعداد کل باکتري
CFU/gمحتویات روده بر حسب 

جهت .شدندمشخص 5
روزگی)،42پایان دوره آزمایش (درهاي خونی فراسنجهتعیین

هر بلوك یک قطعه مربوط به آن قطعه جوجه خروس که از 4
ها قبل از انتخاب شدند. جوجهگیري جهت خونتیمار بود 

سپس با وساعت ناشتا نگهداري شدند8گیري به مدت خون
بال از خون از محل وریدلیترمیلی2مقدار استفاده از سرنگ

بعد از خونگیري، وه استگیري به عمل آمدخونپرندههر 
EDTAهاي حاوي ماده ضد انعقاد هها به داخل لولنمونه

هاي آزمایش شماره هر واحد آزمایشی بر روي لولهمنتقل شد.
هاي نمونه خون به آزمایشگاه منتقل شده ، سپس لولهشدثبت 

3000وژ با سرعت یدستگاه سانتریفدقیقه در10و به مدت 
1- Million units 2- Cervical dislocation- 3- Meckel diverticulum 4- Tryptic Soy Agar
5- Colony Forming Unit
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هاي آن از گلبولپالسمايتا ،)30(دور در دقیقه قرار گرفت
خون هر یک از پالسمايشده و بعد از جداسازي قرمز جدا

هاي آزمایش مخصوص انتقال داده به لولهپالسماهاي نمونه
هاي موجود در زمان مشخص در دماي شد. پس از آن نمونه

هاي و بعد از آن فراسنجهشدندگراد فریز درجه سانتی- 20
VLDL ،LDLکلسترول، گلیسرید، ونی از قبیل گلوگز، تريخ

هاي تجاري شرکت زیست شیمی و با توسط کیتHDLو 
تعیین شده و روابط موجوداستفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر

35در سن براي تعیین عیار آنتی بادي (پاسخ ایمنی) .است
پرنده که از هر بلوك یک 4از هر یک از تیمارها، روزگی 

تر لیمقدار یک میلیوپرنده مربوط به آن تیمار بود انتخاب
5عنوان آنتی ژن با رقت به١)SRBC(گلبول قرمز گوسفند

در عضله ناحیه هاي استریل انسولین درصد به وسیله سرنگ
از روزگی 41روز یعنی در سن 7از پسو سینه تزریق شد

بال یل از ناحیه ورید هاي استرتوسط سرنگپرندگان فوق
لید شده براي تعیین عیار پادتن توه وگیري به عمل آمدخون

استفاده روش هماگلوتیناسیونازعلیه گلبول قرمز گوسفند
هاي خون گرفته هاي محتوي نمونهسرنگ. )7(شده است

درجه قرار داده شده تا منعقد شوند، سپس 45شده در زاویه 
ه است و سپس شدگراد منتقل درجه سانتی35ه دماي نمونه ب

اقدام به استریل منتقل و هايبه داخل لولهخون کامل
3و به مدت 1800دور در این سانتریفوژ و وژ نموده یسانتریف

وژ شده را به ویال یهاي سانتریفدقیقه انجام شد و سپس سرم
نمونه) به 24هاي سرم آزمایش (استریل منتقل و نهایتاً نمونه

گراد قرار داده شد.درجه سانتی4داخل یخچال با دماي 
خارج شده تا به دماي محیط هاي سرم از داخل یخچالنمونه

طور قبل از شروع گراد رسید، همیندرجه سانتی25آزمایشگاه 
هاي سرم جهت خنثی شدن سیستم کمپلمان و عدم کار نمونه

دقیقه 30تداخل آن با پادتن ضد گلبول قرمز گوسفند به مدت 
،قرار داده شدگراد گرمخانهدرجه سانتی56تا 55در دماي 

خانه (چاهک یا 96شکل uپلیت سرولوژي سپس یک میکرو
میکرولیتر 25آن مقدار هايچاهکگوده) گرفته و به کلیه

افزوده شد. سپس از هر نمونه سرم فسفاتفرمحلول با
میکرولیتر به اولین 25هاي آزمایشی) مقدار هاي واحد(سرم

گانه میکروپلیت افزوده شد هاي هشتچاهک هر یک از ردیف
نمونه سرم پرنده قابل استفاده 8لیت براي (هر میکروپ

باشد) و با استفاده از میکروپیپت سري رقت با عامل رقت می
. بدین ترتیب که پس از چند بار مخلوط کردن شدتهیه 5/0

میکرولیتر از 25سرم و بافر در اولین چاهک هر ردیف، مقدار 
ادامه 11مخلوط به چاهک بعدي منتقل و این عمل تا چاهک 

میکرولیتر از مخلوط بیرون 25، 11افت و سپس از چاهک ی
میکرولیتر مخلوط سرم و بافر 25ها چاهکریخته شد تا کلیه

هاي یف چاهکداشته باشند. در میکروپلیت یک ردیف (رد
شود و عنوان شاهد گلبول قرمز در نظر گرفته می) به12شماره

وان شاهد براي هر نمونه به عن12بدین ترتیب چاهک شماره 
گلبول قرمز در نظر گرفته شد و به آن سرم اضافه نشد. پس از 

12تا شماره 1ها از شماره پایان این عمل به تمام چاهک
درصد گلبول قرمز 2میکرولیتر سوسپانسیون بافر 25مقدار 

،عنوان آنتی ژن افزوده شدگوسفند در محلول بافر فسفات به
ه مدت یک ساعت در هاي حاوي نمونه بسپس میکروپلیت

گذاري شدند. پس از گراد گرمخانهدرجه سانتی37دماي 
معکوس آخرین 2سپري شدن این مدت لگاریتم در مبناي 
عنوان عیار شد بهرقتی که در آن هماگلوتیناسیون دیده می

عمومی ها با استفاده از روش خطیداده.شدآنتی بادي ثبت 
)GLM ( افزار نرمو باSASیه و تحلیل قرار گرفت مورد تجز
اي دانکن در میانگین تیمارها از طریق آزمون چند دامنه).26(

يمدل آمار).4(شدنددرصد مقایسه 05/0دار سطح معنی
باشد.میریطرح مورد استفاده به صورت ز

Yijk = µ + Rk + Ai + Bj + (AB)ij + eijk

Yijk=مقدار هر مشاهده

=µمیانگین جامعه

Rkاثر بلوك =

Ai سطح کنجاله گوار=
Bj = سطح آنزیم

= ij(AB)اثر متقابل سطح کنجاله گوار و آنزیم

=  eijkاثر خطاي آزمایش 

1- Sheep Red Blood Cell
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14......................................................................................وپاسخ ایمنیایلئوم،ییجمعیت باکتریابربتامانانازآنزیم با گوار کنجالهسطوح مختلفتأثیربررسی 

روزگی)11-28هاي آزمایشی در دوره رشد (کیب شیمیایی جیرهدرصد مواد خوراکی و تر- 1جدول 
Table 1. Percentage of feed and chemical composition of experimental diets during growth period (11-28 d)

تیمارها
6اجزاء جیره (درصد) 5 4 3 2 1

87/56 87/56 91/59 91/59 24/59 24/59 ذرت
43/25 43/25 62/26 62/26 97/30 97/30 کنجاله سویا
00/10 00/10 00/5 00/5 00/0 00/0 کنجاله گوار
00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 پودرضایعات کشتارگاهی
00/0 00/0 52/0 52/0 78/1 78/1 اسید چرب
00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 زئولیت
31/1 31/1 63/1 63/1 59/1 59/1 مونوکلسیم فسفات
90/0 90/0 89/0 89/0 84/0 84/0 صدف
29/0 29/0 29/0 29/0 29/0 29/0 متیونین-دي ال
10/0 10/0 21/0 21/0 21/0 21/0 لیزین-ال
00/0 00/0 04/0 04/0 04/0 04/0 ترئونین-ال
50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 معدنی*پرمیکس ویتامینه و مواد 
31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 نمک
08/0 08/0 08/0 08/0 08/0 08/0 بیکربنات سدیم
10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 فرمایسین گلد
01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 آویالمایسین
05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 سالینومایسین
05/0 00/0 05/0 00/0 05/0 00/0 ی سلآنزیم هم

آنالیز شیمیایی جیره
3000 3000 3000 3000 3000 3000 )Kcal/Kgانرژي قابل متابولیسم (

38/20 38/20 38/20 38/20 38/20 38/20 (درصد)پروتئین خام
87/0 87/0 87/0 87/0 87/0 87/0 کلسیم(درصد)
43/0 43/0 43/0 43/0 43/0 43/0 (درصد)فسفر قابل دسترس
16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 سدیم(درصد)
82/1 82/1 51/1 51/1 30/1 30/1 (درصد)آرژینین
18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 (درصد)لیزین
57/0 57/0 57/0 57/0 57/0 57/0 (درصد)متیونین
99/0 99/0 99/0 99/0 99/0 99/0 (درصد)متیونین+سیستین
79/0 79/0 79/0 79/0 79/0 79/0 رصد)(دترئونین

- بتادرصد کنجاله گوار و فاقد آنزیم5جیره داراي -3، ماناناز-بتاجیره فاقد کنجاله گوار با افزودن آنزیم -2،(تیمار شاهد)ماناناز-بتاجیره فاقد کنجاله گوار و فاقد آنزیم-1
درصد کنجاله گوار 10جیره داراي - 6، ماناناز-بتادرصد کنجاله گوار و فاقد آنزیم10راي جیره دا-5، ماناناز- بتادرصد کنجاله گوار با افزودن آنزیم 5جیره داراي -4، ماناناز

ماناناز-بتابا افزودن آنزیم 
المللی واحد بینD3 ،23المللی ویتامین واحد بینA ،2300المللی ویتامین واحد بین11000: مکمل ویتامینه و معدنی استفاده شده در این تحقیق در هرکیلوگرم جیره حاوي: *

20گرم نیاسین، میلیB12،45گرم ویتامین میلیB6،02/0گرم ویتامین میلیB2،9/2گرم ویتامین میلیB1،4گرم ویتامین میلیk ،2گرم ویتامین میلیE ،3ویتامین 
100گرم آهن، میلی65گرم منگنز، میلی75،گرم بیوتینمیلی15/0کلراید، گرم کولینمیلی400گرم ویتامین اسید فولیک، میلی5/2گرم ویتامین اسید پانتوتنیک، میلی
گرم ید. میلی9/0وگرم سلنیوممیلی2/0، گرم مسمیلی12گرم روي، میلی

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

16
.1

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.16.11
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-799-fa.html


15........ .....................................................................................................................................1396تابستان/ 16پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

روزگی)29-42ي آزمایشی در دوره پایانی (هاد خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیرهدرصد موا- 2جدول
Table 2. Percentage of feed and chemical composition of experimental diets during finisher period (29-42 d)

تیمارها
6اجزاء جیره (درصد) 5 4 3 2 1

55/60 55/60 35/62 35/62 55/61 55/61 ذرت
69/21 69/21 87/23 87/23 23/28 23/28 کنجاله سویا
00/10 00/10 00/5 00/5 00/0 00/0 کنجاله گوار
00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 پودرضایعات کشتارگاهی
71/0 71/0 51/1 51/1 81/2 81/2 اسید چرب
00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 زئولیت
01/1 01/1 03/1 03/1 04/1 04/1 مونوکلسیم فسفات
87/0 87/0 85/0 85/0 82/0 82/0 صدف
27/0 27/0 27/0 27/0 27/0 27/0 متیونین-دي ال
11/0 11/0 18/0 18/0 18/0 18/0 لیزین-ال
00/0 00/0 03/0 03/0 04/0 04/0 ترئونین-ال
50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 *پرمیکس ویتامینه و مواد معدنی
31/0 31/0 31/0 31/0 29/0 29/0 نمک
09/0 09/0 09/0 09/0 12/0 12/0 بیکربنات سدیم
10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 فرمایسین گلد
01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 آویالمایسین
05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 سالینومایسین
05/0 00/0 05/0 00/0 05/0 00/0 آنزیم همی سل

آنالیز شیمیایی جیره
3100 3100 3100 3100 3100 3100 )Kcal/Kgانرژي قابل متابولیسم (

31/18 31/18 31/18 31/18 31/18 31/18 (درصد)پروتئین خام
87/0 87/0 87/0 87/0 87/0 87/0 (درصد)کلسیم
42/0 42/0 42/0 42/0 42/0 42/0 (درصد)فسفر قابل دسترس
16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 (درصد)سدیم
71/1 71/1 43/1 43/1 22/1 22/1 (درصد)آرژینین
09/1 09/1 09/1 09/1 09/1 09/1 (درصد)لیزین
54/0 54/0 54/0 54/0 54/0 54/0 (درصد)متیونین
99/0 99/0 99/0 99/0 99/0 99/0 (درصد)متیونین+سیستین
74/0 74/0 74/0 74/0 74/0 74/0 (درصد)ترئونین

درصد کنجاله گوار و فاقد آنزیم5جیره داراي -3، ماناناز-بتااله گوار با افزودن آنزیم جیره فاقد کنج- 2،(تیمار شاهد)ماناناز-بتاجیره فاقد کنجاله گوار و فاقد آنزیم-1
درصد کنجاله 10جیره داراي -6، ماناناز-بتادرصد کنجاله گوار و فاقد آنزیم10جیره داراي -5، ماناناز-بتادرصد کنجاله گوار با افزودن آنزیم 5جیره داراي -4، ماناناز-بتا

ماناناز-بتاافزودن آنزیم گوار با 
واحد D3 ،23المللی ویتامین -واحد بینA ،2300المللی ویتامین واحد بین11000: مکمل ویتامینه و معدنی استفاده شده در این تحقیق در هرکیلوگرم جیره حاوي: *

گرم نیاسین، میلیB12،45گرم ویتامین میلیB6،02/0گرم ویتامین میلیB2،9/2امین گرم ویتمیلیB1 ،4گرم ویتامین میلیk ،2گرم ویتامین میلیE ،3المللی ویتامین بین
100گرم آهن، میلی65رم منگنز، گمیلی75گرم بیوتین، میلی15/0گرم کولین کلراید، میلی400گرم ویتامین اسید فولیک، میلی5/2گرم ویتامین اسید پانتوتنیک، میلی20

گرم ید. میلی9/0گرم سلنیوم و میلی2/0گرم مس، میلی12گرم روي، میلی

نتایج و بحث
جمعیت میکروبی ایلئوم

در اثرات ، شودمشاهده می3گونه که در جدول همان
داري بر جمعیت گوار تاثیر معنیکنجاله سطوح اصلی 
که طوريبه،داشتکوالي-ايهوازي و هاي بیباکتري

درصد باعث کاهش 10ه گوار تا سطح افزایش کنجال
سطوح مکمل اما . شدکوالي - ايهوازي و هاي بیباکتري

هوازي و هاي بیداري بر جمعیت باکتريآنزیمی تاثیر معنی
هوازي هاي بیباکتري3با توجه به جدول داشت.نکوالي-اي

کوالي تحت تاثیر متقابل کنجاله گوار و مکمل آنزیمی - و اي
هاي قرار گرفتند، به نحوي که کمترین تعداد باکتري

درصد 10کوالي مربوط به استفاده از سطح - هوازي و ايبی
کنجاله گوار حاوي مکمل آنزیمی و بیشترین تعداد مربوط به 

ی استفاده از سطح صفر درصد کنجاله گوار فاقد مکمل آنزیم
بیوتیکی ها عملکرد پريبسیاري از گزارش). P>05/0بود (

هاي کوچکتر حاصل از هیدرولیز آنزیمی مولکولصمغ گوار و 
) گزارش کرد 32). زانگ (32را نشان دادند (صمغ گوار
درصد کنجاله گوار در جیره با و بدون مکمل 20استفاده از 

یدتیدیس را در داري میزان سالمونال اینترطور معنیآنزیمی به
دان، کبد، طحال، تخمدان، اویدوکت، سکوم و محتویات چینه

مانده در ) باقیصمغ گوارگاالکتومانان (سکوم کاهش داد.
گلیکوزید است که 4- 1-کنجاله گوار داراي پیوندهاي بتا

باشد اما به خوبی توسط حیوان و انسان غیر قابل هضم می
شود وارش تخمیر میهاي موجود در دستگاه گتوسط میکروب

که در نتیجه مقادیر زیادي از اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر 
مجراي گوارشی PHشود که باعث کاهش میزان تولید می

زا هاي بیماريشده و بدین ترتیب از رشد و تکثیر باکتري
و تاثیرات صمغ گوارکند. قابلیت تخمیر جلوگیري می

عنوان ها بهر بررسیفیزیولوژکی مفید آن در انسان و حیوان د
) 16). کیم و همکاران (32پري بیوتیک معرفی شده است (

گزارش کردند که مانان الیگوساکارید و فروکتو الیگوساکارید 
جمعیت اشریشاکلی و کلستریدیوم پرفرینجنز را کاهش و 

اسپرینگ و دهد. جمعیت الکتوباسیل ها را افزایش می
اي که لیگوساکارید جیرهاو-) گزارش کردند مانان28همکاران (

ها و بیفیدو باکتريشود تعداد از هیدرولیز صمغ گوار حاصل می
ها هاي سکوم را افزایش، اما تعداد انتروباکتريالکتو باسیلوس
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16......................................................................................وپاسخ ایمنیایلئوم،ییجمعیت باکتریابربتامانانازآنزیم با گوار کنجالهسطوح مختلفتأثیربررسی 

ها را کاهش داد و همچنین باعث کاهش و انتروکوکوس
حساسیت در تشکیل کلونی توسط سالمونال اینتریدتیدیس در 

) گزارش 13ایشی هارا و همکاران (هاي جوان شد.جوجه
گذار با مصرف صمغ گوار هاي تخمها و مرغکردند که پولت

زمانی افزایش در دفع هیدرولیز شده به طور جزیی، با یک هم
سالمونال اینتریدتیدیس داخل فضوالت، و کاهش بروز تشکیل 

ها و مجراي دستگاه کلونی سالمونال اینتریدتیدیس در اندام
وقتی که )8طور مشابه گوتیرز و همکاران (شتند. بهگوارش دا

هاي طور جزیی هیدرولیز شده، در جیره مرغاز صمغ گوار به
گذار استفاده کردند، کاهش بروز سالمونال اینتریدتیدیس تخم

در ترکیبات تخم مرغ را گزارش کردند. حسن و همکاران 
در درصد کنجاله گوار5کارگیري ) گزارش دادند که به10(

ها علیه ایمریاتنال باعث کاهش اووسیت در هر جیره جوجه

قابل .گرم فضوالت شد و از اسهال خونی نیز جلوگیري نمود
هاي انجام شده نشان دادند که ساپونین ذکر است بررسی

هاي ضد باکتري، موجود در کنجاله گوار هم داراي فعالیت
معتقدند ). محققین9،10باشد (ضدپروتوزوا و ضد قارچی می

سل باعث تجزیه بخشی از صمغ گوار مکمل آنزیمی همی
مانده (گاالکتومانان) موجود درکنجاله گوار شده و باعث باقی

تواند شوند که این ترکیب میتولید مانان الیگوساکاریدها می
ها را ایفا نموده و جمعیت میکروبی ایلئوم نقش پري بیوتیک

ایج این آزمایش نشان داد که ). نت32پرندگان را بهبود ببخشد (
ي با مکمل آنزیم درصد کنجاله گوار در جیره10از استفاده

درصد باعث کاهش جمعیت 05/0ماناناز به مقدار - بتا
هاي مضر شد. میکروارگانیسم

42هاي گوشتی در سن ههاي ایلئوم در جوجیکروارگانیسممتقابل سطوح مختلف کنجاله گوار و آنزیم بر جمعیت ماصلی واثرات-3جدول
)CFU١٠Log(*روزگی 

Table 3. The main and interaction effects of different levels of guar meal and Hemicell enzyme on of broiler chicks
کوالي-ايهاي باکتري هاي بی هوازييباکتر هاي هوازيباکتري اثرات اصلی

34/3a 39/6a 44/6 G1

22/3b 28/6a 40/6 G2

86/2b 79/5b 04/6 G3

15/0 15/0 17/0 SEM

023/0 044/0 250/0 P-value

26/3 27/6 41/6 B1

02/3 04/6 18/6 B2

12/0 12/0 14/0 SEM

198/0 213/0 225/0 P-value

اثرات متقابل
38/3a 45/6a 55/6 G1B1

29/3a 34/6a 34/6 G1B2

29/3a 37/6a 54/6 G2B1

15/3ab 20/6ab 26/6 G2B2

11/3ab 02/6ab 14/6 G3B1

61/2b 57/5b 94/5 G3B2

21/0 22/0 24/0 SEM

021/0 034/0 362/0 P-value

به ترتیب G2 ،G1و G3گواردرصد کنجاله 10و 5به ترتیب سطوح صفر، >P).05/0باشد (ها میدار بین میانگیندهنده وجود اختالف معنیمشابه در هر ستون نشانحروف غیر
10واحد تشکیل کلنی، بر مبناي لگاریتم *B1وB2ماناناز- درصد آنزیم بتا05/0سطوح صفر و 

شاخص ایمنی
در اثرات تیتر آنتی بادي پرندگان4با توجه به جدول 

. تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتاصلی و متقابل
) با بررسی تاثیر مکمل مانان 22اوزپاینار و همکاران (

ها توسط آنزیم اولیگوساکاریدها (در اثر تجزیه گاالکتومانان
هاي گوشتی گزارش شود) بر سیستم ایمنی جوجهحاصل می

داري روي مانان اولیگوساکاریدها تاثیر معنیازکردند استفاده
) گزارش 21(مهري و همکارانبهبود سیستم ایمنی نداشت. 

گرم در تن در 900و700ماناناز به مقدار -ن بتاکردند افزود
هاي گوشتی را ی جوجههاي گوشتی سیستم ایمنجیره جوجه

) گزارش 7) و شهشایدهارا (3کوتر و همکاران (. بهبود بخشید
اي باعث بهبود پاسخ الیگوساکاریدها جیرهکردند مکمل مانان

شتی گذار تجاري و مادرگوهاي تخمتیتر آنتی بادي در جوجه
ساکارید گوارگام (صمغ گوار)، به عنوان یک پلی. شد

هاي ماکروفاژي را افزایش تواند فعالیت(گاالکتومانان) نیز می
دهد. نشان داده شده است الیگوساکارید مانان که از هیدرولیز 

هاي شود تیترآنتی بادي را در مرغایجاد میصمغ گوارجزیی 
تواند ناشی از تاثیر یش میمادر گوشتی افزایش داد که این افزا

اي الیگوساکارید مانان بر سیستم ایمنی و یا بهبود جذب روده
طور جذب موادي مانند مس، روي و سلنیوم باشد و همین

درصد 05/0). نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن 27(
روي تیتر آنتی داريمعنیمکمل آنزیمی به جیره غذایی تاثیر

افزودن ) گزارش دادند 33همکاران (بادي نداشت. زئو و
هاي جیره جوجهدرماناناز)- (بتامکمل آنزیمی همی سل

سرم نداشت، IgA،IgGروي غلظت داري معنیگوشتی تاثیر
6و3سرم را در سن IgMداري غلظت طور معنیاما به

هفتگی به طور 6در سن را Tهفتگی و نیز تکثیر لنفوسیت 
) گزارش کردندکه 31کاران (وئو و هم.دادداري بهبود معنی

مانان موجود در خوراك پس از ورود به مجراي دستگاه - بتا
گوارش به عنوان سوبستراي آنزیم همی سل عمل کرده و در 

یل شود، یک دلنتیجه سبب افزایش تحریک ایمنی ذاتی می
سل) ماناناز (همی-ممکن از اینکه چرا آنزیم بتا
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مانان -بهبود ببخشد این است که بتارا تواند سیستم ایمنیمی
شود اولیگوساکارید تجزیه می-موجود در خوراك به مانان

ماناناز، -که بتا) نیز گزارش کردند 11). هانگ و همکاران (32(

اولیگوساکارید - جود در کنجاله سویا را به مانانمانان مو- بتا
ی تواند در سیستم ایمناولیگوساکارید می- مانان،کندمیتجزیه 

.موثر باشد

گرم در دسی لیتر) و ایمنی در پایان آزمایشهاي خونی (میلیکنجاله گوار و آنزیم بر فراسنجهاثرات اصلی و متقابل سطوح مختلف- 4جدول 
Table 4. The main and interaction effects of different levels of guar meal and Hemicell enzyme on of broiler chicks

تیتر آنتی بادي
)log2( LDL VLDL HDL کلسترول تري گلیسرید گلوکز اثرات اصلی

17/4 36/49 16/18 12/58 64/125 79/90 87/202 G1

33/4 76/46 92/17 01/59 68/123 62/89 96/198 G2

54/4 00/45 52/17 89/59 41/122 60/87 84/196 G3

34/0 17/3 35/0 7/2 40/1 76/1 93/2 SEM

18/0 26/0 65/0 17/0 45/0 68/0 80/0 P-value

25/4 60/45 78/17 90/59 28/123 89/88 59/198 B1

44/4 48/48 95/17 11/58 55/124 77/89 53/200 B2

28/0 59/2 29/0 26/2 14/1 44/1 39/2 SEM

13/0 20/0 60/0 22/0 40/0 75/0 35/0 P-value

اثرات متقابل
08/4 73/49 07/18 77/57 57/125 36/90 08/202 G1 B1

25/4 99/48 24/18 48/58 71/125 21/91 65/203 G1 B2

25/4 90/44 87/17 19/60 94/122 33/89 53/197 G2 B1

41/4 62/48 98/17 82/57 42/124 91/89 39/200 G2 B2

41/4 17/42 40/17 75/61 32/121 00/87 15/196 G3 B1

67/4 84/47 40/17 03/58 51/123 19/88 53/197 G3 B2

48/0 48/4 49/0 91/3 98/1 49/2 14/4 SEM

19/0 28/0 49/0 33/0 62/0 60/0 74/0 P-value

درصد کنجاله گوار10و 5به ترتیب سطوح صفر،  G3 و G2 ،G1

ماناناز- درصد آنزیم بتا05/0به ترتیب سطوح صفر و  B2 و B1

هاي خونی فراسنجه
هاي خونی در اثرات اصلی و فراسنجه4با توجه به جدول 

ترکیب متقابل تحت تاثیر تیمارهاي مختلف قرار نگرفت. 
اصلی صمغ موجود در کنجاله گوار یک پلی ساکارید محلول 

باشد، که مقدار آن بستگی بنام گاالکتومانان می)NSPدر آب (
به )، این ترکیبات2،14به نوع فرآوري کنجاله دارد (

اي هاي محلول باعث افزایش چسبندگی رودهNSPعنوان
)، محققان زیادي تاثیر صمغ گوار (گوارگام) را 18،31شوند (می

هاي خونی انسان، موش و طیور بررسی کردند روي فراسنجه
و گزارش کردند که صمغ گوار باعث کاهش فراسنجه

شود. این هاي خونی به ویژه کلسترول پالسما و کبد می
هاي خونی را محققان دلیل کاهش کلسترول و دیگر فراسنجه

محلول به NSPعنوان این طور بیان کردند که صمغ گوار به
دلیل تشکیل چسبندگی در محتویات روده و کاهش حرکات 

اي، مخلوط شدن شیرابه هضمی را با ترشحات پانکراس روده
دهند، زیرا امولسیونه شدن اسیدهاي چربو صفرا کاهش می

کند، و در نتیجه اشباع و تشکیل میسل را با مشکل مواجه می
طور کاهش منجر به افزایش دفع اسیدهاي صفراوي و همین

شوند که در نتیجه آن کلسترول بیشتري باز جذب آن می
جهت سنتز اسیدهاي صفراوي مصرف شده و کلسترول خون 

ه ماناناز ب- ). مکمل نمودن آنزیم بتا6،18،24یابد (کاهش می
درصد در جیره از نظر عددي باعث افزایش جزیی 05/0مقدار 

گلیسرید و کلسترول) هاي خونی (گلوکز، تريغلظت فراسنجه

) گزارش کردند مکمل آنزیم 14جکسون و همکاران (شد.
داري روي معنیماناناز) و صمغ گوار تاثیر -سل (بتاهمی

کز سرم گلیسرید و گلوتريسطوح هماتوکریت، فسفر، کلسیم، 
نداشت، اما مکمل آنزیمی از نظر عددي باعث افزایش سطوح 

قابل ذکر است که . گلیسرید، کلسیم و فسفر شدگلوکز، تري
سل در جیره روي صفات استفاده از کنجاله گوار با آنزیم همی

دار بود، بطوریکه استفاده از هاي گوشتی معنیعملکردي جوجه
افزودن آنزیم باعث درصد بدون 10کنجاله گوار تا سطح 

سل به سطح کاهش صفات عملکردي، اما افزودن آنزیم همی
درصد کنجاله گوار باعث بهبود عملکرد شد. استفاده از 10

درصد کنجاله گوار در جیره حتی بدون افزودن آنزیم 5سطح 
هاي مربوط به صفات هیچ محدودیتی بر عملکرد نداشت. داده

ده است. عملکردي در این مقاله گزارش نش
درصد 10استفاده از نتایج کلی این تحقیق نشان داد که 

در جیره غذایی ماناناز- بتاکنجاله گوار با مکمل آنزیم
هوازي و هاي بیهاي گوشتی باعث کاهش باکتريجوجه

هاي خونی و داري روي فراسنجهکوالي شده اما تاًثیر معنیاي
گوشتی نداشت.هاي پاسخ ایمنی جوجه

تشکر و قدردانی
از دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري و واحد 
تحقیق و توسعه شرکت زربال آمل به جهت حمایت و 

شود.پشتیبانی در اجراي این تحقیق تشکر و قدردانی می
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Abstract
This experiment was conducted to investigate effects of different levels of Guar meal (0, 5,

and 10%) and β-mannanase enzyme (0 and 0/05 percent) on microbial flora in Ileal, immune
response and some blood parameters in broiler chickens during grower and finisher stages in
2×3 factorial arrangement with a randomized complete block design. Three hundred sixty Ross
308 male broiler chicks with 6 treatments and 4 replicates, 15 chicks in each experimental unit
reared for 42 days. To evaluate the bacterial population in Ileum 42 day-old birds were
slaughtered by cervical dislocation and after opening abdominal cavity a portion of Ileum were
investigated for bacterial population. To investigate immune response one ml of sheep red blood
cells was injected intramuscular to the birds at 35 day-old and blood samples were taken from
wing vein at 41 day-old. In order to determine blood parameters from each treatment 4 birds
were selected and blood samples for determining some blood parameters transferred to the
laboratory. The results of this experiment showed that the lowest anaerobic, E.coli population
observed in birds fed 10% Guar meal with enzyme supplementation (P<0.05), but feeding
different levels of Guar meal and enzyme supplementation had no significant affect on immune
response and blood parameters of broiler chickens. Geverally, the results of this experiment
indicated that supplementation 10% Guar meal in diets with enzyme reduces anaerobic and E.
coli bacteria, but had no affect on blood parameters and immune response in broiler chickens.

Keywords: Bacteria population, Blood parameters, Broiler, Guar meal, Immune response,
β-mannanase enzyme
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