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دریافت 41 :مهرماه 91

پذیرش 1 :خردادماه 99

چکیده
تعداد  99قطعه جوجه گوشتی از سویه راس  809در طرحی کامالً تصادفی در سن  24روزگی به  8تیمار و هر تیمار به  8تکرار و هر تکرار
شامل  44قطعه جوجه ،تقسیم شدند .آب و سه جیرهی غذایی مختلف با سطح انرژی و پروتئین یکسان به صورت آزاد تا سنن  12روزگنی
در اختیار جوجهها قرار گرفت .خوراک مصرفی ،افزایش وزن ،ضریب تبدیل غذایی و تلفات در پایان هنر هفتنه مساسنبه گردیند .در پاینان
آزمایش از جوجهها خونگیری به عمل آمد و تفکیک و تعیین وزن قسمتهای مختلف الشه انجام شد .گروه تجربی ( 4جیره برپاینه ررت،
جو «سطح جو  22درصد» و کنجاله سویا 2000 ،واحد بر گرم بتازایالناز 4900 ،واحد بر گنرم بتاگلوکانناز و  000واحند بنر گنرم سنلوالز
بیشترین هزینه تولید را داشت .گروههای تجربی از نظر میانگین وزن پیشمعنده ( ، P= 0/002چربنی ناحینه شنکمی ( ، P=0/084کبند،
سنگدان و رودهها نسبت به وزن زنده و نیز میانگین درصد الشه ،قطعات سینه و رانهنا ( P<0/004بنا یکندیگراختالف آمناری معننیدار
داشتند ،بیشترین درصد الشه در گروه تجربی ( 2دریافتکننده ررت ،جو 2200 ،واحد بر گرم بتازایالناز 200 ،واحد بر گنرم بتنا گلوکانناز،
 400واحد بر گرم سلوالز و  400واحد بر گرم پکتیناز دیده شد .پروتئین تام و اسیداوریک در گروههای مختلف تفاوت آماری معننیداری
نشان نداد ( P>0/00؛ اما گروه تجربی  4نسبت به گروههای دیگر کاهش معنیدار در میزان گلوکز و آلبومین سرم نشنان داد (. P<0/00
یافتههای این پژوهش نشان داد جوجههایی که میزان کمتری آنزیمهای بتازایالناز ،بتاگلوکاناز و سلوالز دریافت کردند ،اما پکتینناز نینز بنه
جیره آنها افزوده شد ،عملکرد بهتر و هزینه تولید کمتری داشتند که بیانگر کاهش اثر عوامل ضد تغذیهای در دریافتکننندههنای اینن
گروه آنزیمی است.
واژههای کلیدی :شاخصهای بیوشیمیایی ،جوجههای گوشتی ،پکتیناز ،ویژگیهایالشه.

مقدمه
رژیمهای غذایی پرندگان معموالً منشأ گیناهی دارنند
( 41که حاوی عوامل ضد تغذیهای ،پلی ساکاریدهای غیر
نشاستهای ( ، NSPفیبر بناال و اننرژی کنم هسنتند (. 21
آرابینوکسننیالنهننا ( ، arabinoxylansگلوکننونهننا و
پکتینها از پلی سناکاریدهای غینر نشاسنتهای موجنود در
غالت هستند ( 0که به دلیل داشنتن پیونندهای متقناط
شیمیایی به خوبی توسط پرندگان هضم نمنیشنوند ( 4و
سبب افزایش میزان جذب آب میشوند و تخمیر میکروبنی
نامطلوب را به دنبنال دارنند ،در نتیجنه رطوبنت مندفو را
افزایش میدهند و اسهال رخ میدهد ( 40و  . 42از مهنم-

ترین مشکالت استفاده از غالت کمبود دسترسی آنزیمهای
درونی به مواد مغذی موجود در آنهاست که سبب کاهش
هضم غذامیشود.
هنندف از تغییننر در جیننره غننذایی پرننندگان ،ک ناهش
هزینننهی تهیننه و تولینند خننوراک ،در کنننار فننراهمسننازی
بیشترین مواد مغذی بنه منظنور تنوازن و بهبنود عملکنرد
اسننت ،در ایننن میننان ررت ،گننندم و گنناهی جننو از پننر
مصرف ترینها هستند .فرموالسنیون پیشنرفته جینره هنای
خوراکی پرندگان صنعتی توانسنته اسنت بنه شنکلگینری
اختاللهای تغذیهای دامن بزند .در این حالت هر فراینندی
که بتواند به کاهش میزان عوامل ضند تغذینهای در جینره
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غذایی پرندگان و افنزایش اسنتفاده از منواد خنوراکی
کمک کند بهبود بازده تولیندی پرنندگان و برطنرفسنازی
برخی از مسدودیتها در تهیه فرموالسنیون خنوراک را بنه
دنبال خواهد داشنت .بنر اینن اسناس اهمینت اسنتفاده از
آنزیمهنای خنارجی بنه طنور برجسنته پدیندار منیگنردد.
فرآوردههای آنزیمی خارجی به سادگی عملکرد آنزیم هنای
موجود در مجاری گوارش را کامل میکند و افنزون بنر آن
توان هیدرولیتیک را در اینن مجناری افنزایش خواهند داد
( . 0فناوری نوین تولیند آننزیم از سنال  4911بنه دنبنال
اولین فرآورده آنزیمی خالص که از معده گوساله تهیه شد،
آغاز گردید که امروزه با نام رنت در صنعت لبنیات استفاده
میگردد .با توجه به آن که در تغذیه جوجههنای گوشنتی
هزینه و استفاده از بیشترین میزان منواد مغنذی از منوارد
مهم مسسوب میگردد ،بننابراین شنناخت دقینو منواردی
مانند تعیین دقیو نیازمندیها به ویژه نیازمندیهای رشد،
استفاده از راهکارهای مدیریتی و تغذیهای به منظور کاهش
نیازهای نگهداری ،ارائه برنامنههنای تغذینهای در راسنتای
اهداف و شرایط تولید و استفاده بهینه از مناب غنذایی بنا
استفاده از آنزیمهنای خنوراکی در بهبنود رانندمان تولیند
جوجههای گوشتی مؤثر است (. 2
استفاده از مکملهای آنزیمی در جیره سبب افزایش
قابلیت هضم ،کاهش قیمت جیره ،بهبود شنرایط بسنتر و
راندمان خوراک میشود ( . 9با دقت در انتخاب آنزیم می-
توان به خوبی عملکرد را در پرنندگان بهبنود داد و گمنان
میرود که افزایش استفاده از آنزیم در جیره ،فقط به دلیل
سودمندیهای اقتصادی نبوده ،بلکه ویژگنیهنای زیسنت
مسیطی و بهبود ررات خوراک نیز در نظر گرفته منیشنود
( 28؛ البته استفاده از مکملهای آنزیمی زمنانی اقتصنادی
است که جیره حناوی مینزان بیشنتری جنو ،گنندم ،داننه
آفتابگردان ،سبوس برنج یا دانه جو دوسر باشد (. 8
در پژوهش حاضر ،جوجههای گوشتی نژاد راس که با
جیره حاوی ررت ،جو (سطح  22درصند و کنجالنه سنویا
تغذیه شدند ،اثر دو گروه آنزیمنی کنه حناوی مینزانهنای
متفاوتی از بتازایالناز ،بتا گلوکاناز و سلوالز بنوده و در ینک
گروه پکتیناز (گروه تجربی  2نیز اسنتفاده شند ،از لسنا
ویژگیهنای الشنه ،هزیننه تولیند و برخنی فراسننجههنای
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بیوشیمیایی مقایسه شدند و در پایان بررسی شند کنه آینا
مصرف همزمان جو و هریک از این دو گروه آنزیمنی منی-
تواند کمبود  22درصدی ررت را جبران کند؟
مواد و روش کار
برای انجام این پژوهش  99قطعه جوجه گوشتی ینک
روزه سننویه راس  809بننا میننانگین وزن  10گننرم از بننین
جوجههای خریداری شده از موسسه جوجهکشنی تجناری
انتخاب شد .همهی جوجهها تا سن  24روزگی از جینرهی
غذایی یکسان تغذینه کردنند (بنر اسناس دسنتور کتابچنه
راهنمای پرورش سویه راس  .دوره پژوهش از سنن  24تنا
 12روزگی انجام شد .مراحل اجرایی اینن پنروژه در فصنل
بهار در روستای سده از تواب شهرستان خنج فارس انجنام
گرفت .جوجههای اختصاص داده شده به واحد آزمایش در
سن  24روزگی میانگین وزن یکسان ( 924گرم داشنتند.
آزمایش در سن  24روزگی در یک طرح کامالً تصادفی بنه
سه گروه تجربی تقسیم شد و هر تیمار شامل  8تکرار بوده
و در هر تکرار  44قطعه جوجه قرار داده شند .جینرههنای
دوره آزمایش ( 12-24روزگی شامل منوارد زینر بنود-4 :
جیره گروه کنترل بر پایه ررت و کنجاله سویا با سطح جنو
صفر و بدون استفاده از آنزیم -2.جیره گروه تجربنی  ،4بنر
پایه ررت و جو (سطح جنو  22درصند و کنجالنه سنویا و
استفاده از  2000واحد بر گرم بتازایالناز 4900 ،واحند بنر
گرم بتا گلوکاناز و  000واحد بر گرم سلوالز با سطح 0/00
درصد -8جیره گروه تجربی  ،2بر پایه ررت و جنو (سنطح
جو  22درصد و کنجاله سویا و استفاده از  2200واحد بنر
گرم بتازایالناز 200 ،واحد بر گرم بتا گلوکانناز 400 ،واحند
بر گرم سلوالز و  400واحد بر گرم پکتیناز با سنطح 0/00
درصد .جیرههای غذایی استفاده شده در اینن آزمنایش بنر
اساس احتیاجات غذایی توصیه شده در جداول انجمن ملی
تسقیقات امریکا ( NRC4991و همچنین بسنتهی ننرم-
افزاری  UFFDAدانشنگاه جورجینای آمریکنا بنر اسناس
ترکیبات مواد مغذی موجود در اقالم خوراکی استفاده شده
تنظیم و تهیه گردید و در اختینار جوجنههنا قنرار گرفنت
(ترکیب جیرهها در جدول  4و  2نشان داده شده است .
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جدول  - 8ترکیب جیره غذایی مورد استفاده از یک روزگی تا  24روزگی (جیره پایه
اجزای جیره

درصد

ررت
جو

20/19
40

گندم

40

کنجاله سویا

88/81

روغن گیاهی
پودر صدف
دی کلسیم فسفات
مکمل معدنی
مکمل ویتامینی
دی ال – متیونین
نمک
آنزیم

0/21
0/91
4/90
0/20
0/20
0/41
0/21
4/99

کلیه دسنتورهای مندیریتی و برنامنههنای پرورشنی و
بهداشتی در این سنویه بنه صنورت مشنابه در مندت اینن
پژوهش بین گروههای مختلف اجرا شد.

الزم به رکر است جینرههنای منورد اسنتفاده در اینن
بررسی سطح اننرژی و پنروتئین یکسنان داشنتند .در دوره
پرورش ،آب به صورت آزاد و همیشگی در اختیار جوجههنا
قرار گرفت.

جدول  -2ترکیب جیرههای غذایی مورد استفاده از سن  1تا  0هفتگی به تفکیک گروه
گروه تجربی 4

گروه تجربی 2

کنترل

اجزای جیره (درصد
ررت

14/2

14/2

08/08

جو

22

22

_

کنجاله سویا

29/09

29/09

84/0

روغن گیاهی
پودر صدف
دی کلسیم فسفات
مکمل معدنی
مکمل ویتامینی
دی ال  -متیونین
نمک
آنزیم

8/9
4/2
4/8
0/20
0/20
0/01
0/8
0/00

8/9
4/2
4/8
0/20
0/20
0/01
0/8
0/00

2
4/2
4/8
0/20
0/20
0/01
0/8
_

هر کیلوگرم مکمل ویتنامینی حناوی  2200000واحند ویتنامین 4000000 ، Aواحند ویتنامین 000، Dمیلنی گنرم ویتنامین
 40000،K3میلیگرم ویتامین 000 ، Eمیلیگرم ویتامین (B1تیامین  4000 ،میلیگرم ریبنوفالوین (ویتنامین 42000 ، B2
میلنیگنرم ویتنامین نیاسنین (ویتنامین  8000 ، B3میلنیگنرم ویتنامین پانتوتنینک (ویتنامین  B3 ،B5و  900میلنیگنرم
پیرودوکسین (ویتامین  10 ، B6میلیگرم فولیک اسید (ویتامین  8، B9میلیگنرم کوبناالمین (ویتنامین  80، B12میلنیگنرم
بیوتین (ویتامین  400، H2میلی گرم آنتی اکسیدان بود.
هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی  49000میلیگرم کولین 9000،میلی گرم آهن 21000،میلی گنرم منگننز 20000،میلنی گنرم
روی 8200 ،میلیگرم مس 00،میلیگرم سلنیوم 200،میلی گرم ید بود.
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واکسیناسننیون برونشننیت ،نیوکاسننل و گننامبرو در
جوجهها طبو برنامه تا قبل از  20روزگی انجام شند ،پنس
از آن با توجه بنه ارزینابی آزمایشنگاهی و تسنت  HIتیتنر
نیوکاسل ارزیابی گردید و بر اساس نتیجنه ،واکسیناسنیون
انجام شند .وضنعیت مسیطنی ماننند ننور و دمنا براسناس
استانداردهای متداول پرورش جوجههنای گوشنتی تنأمین
شد.
دمای سنالن بنه هنگنام ورود جوجنههنا 82 ،درجنه
سانتیگراد بود .هر هفتنه دمنا  2درجنه کناهش داده شند.
رطوبت سالن در دوره پرورش بین  00تا  10درصد متغیر
بود .در هفته اول برنامه نوری  21ساعت روشننایی و پنس
از آن  28ساعت روشنایی و یک ساعت تاریکی اعمال شند.
در هر یک از واحدهای منورد بررسنی (ابعناد  2/0×2/0از
آبخوری و دانخوری کله قندی و از سنبوس بنرنج بنرای
بستر استفاده گردید .افزایش وزن و ضریب تبدیل و تلفنات
به عنوان شاخصهای پرورشی در هزینه تولید هنر جوجنه
در پایان هر هفته بررسی شد .به منظور مساسنبه خنوراک
مصرف شده به عنوان دیگنر شناخص تولیند در هنر واحند
میزان دانه ریخته شده در ظرف ویژه هر واحد آزمایشنی و
میزان دانه باقیماننده در پاینان هنر روز وزن شند .هزیننه
تولید به ازای هنر کیلنوگرم افنزایش وزن از حاصنلضنرب
میانگین قیمنت ینک کیلنوگرم جینره در دوره  24تنا 12
روزگی در ضریب تبدیل مواد غذایی مساسبه گردید .پیش
از هر وزنکشی برای رسیدن به یکنواختی نسبی مستوای
گوارشی ،به پرندگان  1ساعت گرسنگی داده شد.
در پایان هفته ششم (در  12روزگی پس از  1ساعت
گرسنگی جوجههای هر واحد بررسنی ،وزنکشنی ،خنون-
گیری ،شمارهگذاری و کشتار شدند ،بالفاصله بعد از کشتار
و پرکنی اجزای مورد نظر در مسوطه شکمی را خارج کرده
و وزن نسبی الشه ،ران ،سینه ،پیشمعده ،سننگدان ،کبند،
قلب و روده کوچک با ترازوی دیجیتال با دقت  0/04گنرم
وزن شد و به صورت درصد نسبی از وزن زنده ثبت گردیند
( . 84برای بررسی شاخصهای بیوشنیمیایی از وریند بنال
پرندههای هر تکرار به میزان  2میلیلیتنر خنونگینری بنه
عمل آمد و سنپس نموننههنا بنا سنانتریفوژ دور  2000در
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دقیقننه بننه منندت  40دقیقننه سننرمگیننری شننده و داخننل
میکروتیوب ریخته شند و در مجناورت ین بنه آزمایشنگاه
انتقال یافت .اندازهگیری گلوکز ( 40و اسنیداورینک (81
به روش آنزیمیاتیک و پروتئین تام به روش بیوره ( 49بنا
کینتهنای بیوشنیمیایی شنرکت ایراننی منن ) (MANو
آلبومین به روش بروموکروزینلگنرین ( 29بنا کینتهنای
بیوشیمیایی شرکت پنارسآزمنون و بنه روش دسنتی و بنا
دسنننتگاه اسنننپکتروفتومتر (Model WPA-S2000-
 UV/VIS, Cambridge-UKاندازهگیری شد .در پاینان
دادههای به دست آمده با نرمافزار آمناری ( SPSSوینرایش
 49تجزیه و تسلیل شند .وجنود ینا عندم وجنود اخنتالف
آماری معنیدار بین میانگین میزان شاخصهای تیمارها دو
به دو با آزمونهای آماری تنوکی مشنخص شند .از آزمنون
پارامتری  ANOVAبرای بررسی فرضنیه برابنری مینانگین
شاخصهای منورد نظنر اسنتفاده شند .سنطح معننیداری
آزمونها دراین پژوهش  0/00در نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج حاصل از این پژوهش در جدولهای  8تا  0درج
شدهاست .آزمون آماری آنووا نشان داد که از بین شاخص-
های بیوشیمیایی مورد بررسی تنهنا بنین مینانگین مینزان
گلوکز ( P<0/004و آلبنومین ( P=0/089در گنروههنای
مختلف اختالف آماری معنیدار وجود دارد .برای مشنخص
شدن دقیو این اختالفها آزمون آماری توکی انجام شند و
نتایج در جندول  8درج گردیند؛ همچننین آزمنون آمناری
 ANOVAنشان داد که بین میانگین هزیننه تولیند ینک
کیلوگرم گوشت و هزیننه تولیند ینک کیلنوگرم جینره در
گروههای تجربی مختلف ،اختالف آمناری معننیدار وجنود
دارد (. P<0/004
آزمون آماری  ANOVAنشان داد که به جز قلب بین
میننانگین اننندازه اننندامهننای مختلننف الشننه در گننروههننای
مختلف ،اختالف آماری معنیدار وجنود دارد؛ بننابراینن بنا
آزمون آماری توکی این اختالف به طور دقیوتر بررسی شد
که در جدول  0مشاهده میشود.
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جدول  -3میانگین و انسراف معیار شاخصهای بیوشیمیایی در گروه کنترل و گروههای تجربی  4و  2در پایان دوره پرورش
گلوکز )(mg/dl

گروه

آلبومین )(mg/dl

a

گروه تجربی 4
گروه تجربی 2
گروه کنترل

پروتئین تام )(mg/dl

a

210±2/09
200/8±8/19b
200/0±1/1b

اسید اوریک )(mg/dl

a

4/11±0/09
4/02±0/09 ab
4/12/±0/08b

a

1/08±0/49
1/82±0/09a
1/21±0/41a

2/11±0/48
2/09±0/09 a
2/01±0/42 a

 a,bحروف نامشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف آماری معنیدار است (. P<0/00

جدول  -4اثر جیرههای آزمایشی بر شاخصهای عملکردی جوجههای گوشتی در گروه کنترل و گروههای تجربی  4و  2در دوره پژوهش
گروه

خوراک مصرفی در دوره رشد (گرم

افزایش وزن در دوره رشد (گرم

ضریب تبدیل مواد غذایی دوره رشد

2904b
2912a
2912a

4409b
4040a
4012a

2/10b
4/91a
4/91a

گروه تجربی 4
گروه تجربی 2
گروه کنترل

a,b,cحروف نامشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف آماری معنیدار است (. P<0/00
جدول  -5میانگین هزینه تولید یک کیلوگرم گوشت و یک کیلوگرم جیره جوجههای گوشتی در گروه کنترل و گروههای
تجربی  4و  2در دوره آزمایش
گروه
گروه تجربی 4
گروه تجربی 2
گروه کنترل

هزینه تولید یک کیلوگرم گوشت (تومان

هزینه یک کیلوگرم جیره دوره رشد (تومان

b

b

8824±42/42
2099/0±0/11a
2142/8±0/98a

4800± 2/99
4810± 8/10a
4290±0/20a

a,b,cحروف نامشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف آماری معنیدار است (. P<0/00

جدول  -6درصد اندامهای مختلف الشه جوجههای گوشتی نسبت به وزن زنده در گروه کنترل و گروههای تجربی  4و  2در پایان دوره
آزمایش
صفات

کنترل

تیمار 4

تیمار 2

درصد قلب
درصد کبد
درصد پیش معده
درصد سنگدان
درصد الشه
درصد ران
درصد سینه
درصد چربی دور بطنی
درصد روده نسبت به وزن الشه

a

b

a

0/19
2/2a
0/19a
4/92a
14/1a
21/0a
49a
4/01a
1/1a

0/01
8/80 b
0/02b
2/08 b
10/4 b
22/9 b
41/9 b
4/04 b
1/9 b

0/19
2/10 c
0/19a
2/10 c
12/2 c
28/9 a
49/8 a
4/4 c
1/09 c

a,b,cحروف نامشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف آماری معنیدار است (. P<0/00
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بحث
در جیرههای حناوی جنو ،بندون وجنود آننزیم هضنم
چربیها دچار مشکل میشود ( 1؛ زیرا پلنیسناکاریدهنای
غیر نشاستهای مانند سدی مواد مغذی را احاطه کنرده و از
دسترس آنزیمهای هضمی دور میکنند و به دلیل داشنتن
مولکولهای درشت سبب کاهش هضم این مواد مغذی بنه
ویژه چربیها میشوند ( . 1کربوهیدراتازها بهوینژه آننزیم-
هنای شنکننده پلنیسناکاریدهنای غینر نشاسنتهای ماننند
بتاگلوکاناز و بتازایالنازها در جیرههایی که در آنها از جو و
گندم و چاودار استفاده شده اسنت ،بنه عننوان ینک گنروه
جدید از افزودنیها در تغذیه طیور معرفی شدهانند ( . 4بنه
این دلیل به جیره گنروه تجربنی  2000 ،4واحند بنر گنرم
بتازایالناز 4900 ،واحد بر گرم بتا گلوکاناز و  000واحد بنر
گرم سلوالز و به جیره گروه تجربی  2200 ،2واحد بر گنرم
بتازایالناز 200 ،واحد بر گرم بتنا گلوکانناز 400 ،واحند بنر
گرم سلوالز و  400واحد بر گرم پکتینناز افنزوده شند و در
آخر این پرسش که کدامیک از این دو مجموعه آنزیمی در
جیرههای با سطح  22درصد جو نسبت به دیگنری برتنری
دارد و آیا میتواند با جیرههای بر پاینه ررت برابنری کنند،
بررسی شد .همانگونه که در جدول  8مشناهده منیشنود،
بین میانگین میزان گلوکز در گروه تجربی ،4در مقایسه بنا
گروه تجربی  2و گنروه کنتنرل اخنتالف آمناری معننیدار
وجود دارد ( . P<0/004این اختالف به دلیل کاهش سطح
گلوکز سرم در گروه تجربی  4در مقایسنه بنا دیگنر گنروه-
هاست .از این یافته میتوان نتیجه گرفت که از نظر فراهم-
سازی گلوکز ،گروهی که مکمل آنزیمنی حناوی پکتینناز و
ررت ،کنجالننه سننویا و جننو در سننطح  22اسننتفاده کردننند
نسبت به گروه دریافتکننده مکمل آنزیمی بدون پکتینناز
برتری دارد به گونهای که از نظر تأمین گلوکز جوجنههنای
گروه تجربی  2که در کنار دیگر آنزیمها ،آنزیم پکتیناز نینز
دریافت کردند ،تقریباً با جیرهای که جو وآننزیم نندارد امنا
درصد بیشتری ررت دارد (گروه کنترل برابنری منیکنند؛
زیرا بین میانگین میزان گلنوکز در اینن دو گنروه اخنتالف
آمنناری معنننیدار وجننود ننندارد ( . P=0/091تننأثیر آنننزیم
پکتیناز به اندازهای است که بنین مینانگین مینزان گلنوکز
گروه تجربی  4و  2اختالف آماری معنیدار مشناهده منی-
شود ( . P<0/004به عبارت دیگر در گروه تجربی  ،2هضنم
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بهتر کربوهیدراتها انجام شده به طوری که از نظر آمناری
توانسته میزان گلنوکز سنرم را بنه گنروه کنتنرل کنه ررت
بیشتری دریافت منیکردنند ،برسناند .همنانگوننه کنه در
جدول  8مشاهده منیشنود ،گرچنه بنین مینانگین مینزان
آلبومین سرم گروه تجربی  4و  2اختالف آمناری معننیدار
وجود ندارد ( ، P=0/499اما بین میانگین مینزان آلبنومین
سرم گروه تجربی  ،4در مقایسه بنا گنروه کنتنرل اخنتالف
آماری معنیدار وجود دارد ( P=0/082در صورتی که بین
میانگین میزان این شاخص در گروه تجربی  2در مقایسه با
گروه کنترل اختالف آماری معننیدار مشناهده نمنیشنود
( P=0/099و بیانگر این نکته است که افزودن آنزیمهای
بتازایالناز ،بتا گلوکاناز و سلوالز به جیره حاوی جنو از نظنر
فراهمسازی میزان آلبومین سرم نمیتواند با جینره حناوی
میزان معمول ررت برابری کند؛ اما افزودن آننزیم پکتینناز
به این گروه آنزیمی میتواند آلبنومین سنرم را در سنطسی
برابر با گروه کنترل قرار دهد .به نظر میرسد استفاده هم-
زمان از سلوالز و پکتیناز در جیره عالوه بر تنأثیر مسنتقیم
بر هضم کربوهیدراتها و باال بردن میزان گلوکز سرم ،می-
تواند به طور کلی قابلیت هضم و پتانسیل استفاده از دیگنر
مواد خوراکی از جمله پنروتئینهنا را بهبنود دهند ( 44و
حتی از کاهش میزان آلبومین نیز جلوگیری کنند .پنیش-
گیری از کاهش آلبومین پالسما حائز اهمیت ویژه است ،به
این دلیل که اثرقابل مالحظه کاهش آلبومین ،کناهش در
فشار اسنمزی کلوئیندی پالسماسنت ،در نتیجنه اخنتالف
فشارمویرگی از فشار اسمزی کلوئیدی ،بیشتر منیشنود و
تمایل مای برای ترک مویرگهنا و ورود بنه درون فضنای
بافتی را افزایش میدهد و خیز یا ادم به وجود میآید ،بنه
همین دلیل کاهش آلبومین ،ممکن است یکنی از دالینل
آسنیت در پرنندگان باشند ( . 20براسناس پنژوهشهنای
ماکسول و همکاران به سنال  4992در منورد جوجنههنای
گوشتی که آسیت داشتند ،مشخص شد که میزان پروتئین
پالسما در این گروه ،کمتر ازحد طبیعی است (. 22
افزایش میزان زیاد لیزین به جیره سبب کاهش اسنید
اوریک سرم خون میشود ( Gharaghani . 1و همکاران
در سال  4890در پژوهش خود دریافتنند کنه ننو گنندم
جیره میزان گلوکز سنرم را تسنت تنأثیر قنرار منیدهند و
افزودن آنزیم سبب بهبود عملکرد جوجههای گوشتی منی
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شود ( Deymeh . 40و همکاران در سال  4890گنزارش
کردند که سبوس سبب کناهش گلنوکز و افنزایش عنصنر
روی سرم میشود؛ ولی روی سایر اجزای سرم تأثیر معنی-
دار ندارد .از دیگر یافتههای این پژوهشگران تأثیر افزایننده
روابیو بر تریگلیسیرید ،کلسترول ،کلسنیم و فسنفر سنرم
است و نتیجه گرفتند که مکملسازی بنا روابینو منیتوانند
سبب کناهش اثنرات ضند مغنذی سنبوس شنود و امکنان
استفاده از آن را به عنوان بخشی از خوراک جوجه گوشتی
فراهم میکند (. 9
آزمون آماری توکی مشخص کنرد کنه بنین مینانگین
درصد اجزای مختلف الشه در گروه تجربنی  ،4در مقایسنه
با گروه کنترل و گروه تجربی  ،2اختالف آمناری معننیدار
وجود دارد (( P>0/00جدول  0که به دلیل افنزایش وزن
کبد ،قلنب ،پنیش معنده ،سننگدان ،درصند وزن رودههنا و
کنناهش درصنند چربننی دور بطنننی ،الشننه ،ران و سننینه در
دریافتکنندههای جیره بدون پکتیناز در مقایسه با دریافت
کنندههای آنزیم پکتیناز و گروه کنترل است .بنین درصند
پننیش معننده ،سننینه ،ران و قلننب در گننروه تجربننی  ،2در
مقایسه با گروه کنترل اخنتالف آمناری معننیدار مشناهده
نمیشنود ( ، P>0/00امنا در مقایسنه اینن دو گنروه ،بنین
میانگین درصد وزن کبد ،سننگدان ،روده کوچنک ،چربنی
دور بطنننی و الشننه اخننتالف آمنناری معنننیدار وجننود دارد
( . P<0/004این اختالف به دلیل بیشتر بودن درصند وزن
کبد ،سنگدان و چربی دور بطنی و کمتر بودن درصند وزن
رودهها در گروه تجربی  ،2نسبت به گروه کنترل اسنت .بنا
توجه به افزایش درصند کبند و سننگدان در هنر دو گنروه
تجربی ،به نظر میرسد این اندامها در مصرف کننندههنای
جیره حاوی جو ،فعالیت بیشتری دارند و به دنبال آن وزن
آنها افزایش مییابد ،این یافتنه بنا یافتنههنای  Garciaو
همکنناران در سننال  2008مبنننی بننر افننزایش وزن نسننبی
پانکراس ،کبد و سنگدان در پرنندگانی کنه بنا جنو تغذینه
شدند ،هماهنگی دارد (. 48
تأثیر سودمند آنزیم پکتیناز بر عملکرد رودهها سنبب
کاهش وزن رودهها میشود از این رو درصد وزن رودهها در
گروه تجربی  2نسبت به گنروه کنتنرل و گنروه تجربنی ،4
کاهش یافته است؛ البته این احتمنال نینز وجنود دارد کنه
آنزیم پکتیناز سبب افزایش ویلیهنای روده در هنر حجنم
مشخص روده شود ،بنابراین روده به دلیل داشتن ویلیهای

بیشتر میتواند با وجود وزن کمتر کارایی مناسنبی داشنته
باشد.
وجود اختالف بنین درصند وزن بخنشهنای مختلنف
الشه در گروههای مختلف مورد مطالعه میتواند بنه دلینل
تأثیر میزان پلی ساکاریدهای غیر نشاستهای ،مینزان فیبنر
جیره و نسنبت فیبرهنای مسلنول بنه ننامسلول جینره بنر
ویژگیهای اندامهای احشایی الشنه و درصند آنهنا باشند
(. 80
برابری درصد وزن اجزای خنوراکی الشنه در دریافنت
کنندههای آنزیم پکتیناز با گروه کنترل ،با وجنود دریافنت
میزان کمتری ررت (که منب غذایی بهتری نسبت به جنو
است  ،میتواند به دلیل امکان اسنتفاده بهتنر از اسنیدهای
آمینه موجود در رژیم غذایی حاوی آنزیم پکتیناز باشد کنه
سبب افزایش سنتز بافت ،عضالت و درصد اجزای مختلنف
الشه شده است ( 9و . 20
 Shahirو همکاران در سال  4890در مقایسنه جینره
بر پایه گندم و ررت گزارش کردند که جیره حناوی گنندم
سبب افزایش وزن نسبی سنگدان ،کبد ،وزن و طول نسبی
روده میشود و دریافتند که در جیرهی بر پایه گندم و جنو
بهترین بازده جوجههای گوشتی زمانی به دست میآید که
بننه جیننره آنننزیم و بننوتیرات سنندیم اضننافه شننود (. 88
 Kalantarو همکنناران در سننال  4891بیننان کردننند کننه
مکملسازی جیرهی بر پایهی جنو بنا آننزیم سنبب بهبنود
معنیدار ویژگیهای رشد جوجههای گوشتی خواهند شند
( . 49شکاری و همکاران در سال  4890نتیجه گرفتند که
استفاده خوراک ،افزایش وزن و ضنریب تبندیل غنذایی در
کل دوره ( 42-12تست تأثیر مینزان مختلنف جنایگزینی
کنجاله کلزا قرار نگرفته و تفاوت معنیداری با تیمار شناهد
(جیره بر پایه ررت و سویا نشان نمنیدهند؛ لنیکن سنبب
افزایش درصد وزن کل دستگاه گوارش و روده منیشنود و
روی سایر ویژگیهای الشه تأثیری نندارد ( Kheiri . 81و
همکاران در سال  4890بیان کردند که میتنوان در دوره-
های نخست رشد ،سطح لینزین و ترئنونین جینره را بنرای
بهتر کردن عملکرد و ویژگیهای الشه تا  20درصد بیشنتر
از سفارش  NRCمتناسب کرد ( Sahraii . 20و همکاران
در سال  4890گزارش کردند که جایگزینی ررت و کنجاله
سویای جیره پایه تا سطح  00درصند بنا بناقیمانندههنای
بوجاری گندم و کنجاله کلزا به همراه مولتی آننزیم اثنرات
17
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سوئی بر عملکرد شاخص تولید و تواننایی هضنم ایلئنومی
مواد مغذی ندارد و استفاده آن از نظنر اقتصنادی سنودمند
است ( . 29در اینن منورد  Nadeemو همکناران در سنال
 2000گزارش کردند که استفاده از آنزیمهای تجزیهکننده
پلی ساکاریدهای غیر نشاستهای در جیرههای حاوی میزان
باالی این ترکیبات تأثیری بر وزن نسبی قلب و سننگدان و
ساق پا ندارد ولی وزن نسبی کبند را بنه طنور معننیداری
کاهش میدهد (. 21
همچنین  Wuو همکاران نیز در سال  2001گنزارش
کردند ،افزودن آنزیم زایالناز بنه جینره حناوی داننه کامنل
گندم تأثیری بر وزن نسبی چینهدان ،پیشمعده و سنگدان
نداشته است ( Smits . 80و همکاران نیز در سال  4990با
استفاده از مکمل آنزیمی در جیرههای حاوی ررت و گندم
و جو به جز وزن روده تأثیری روی وزن نسنبی سننگدان و
کبد و بازده نسبی الشه مشاهده نکردند (Garipoglu . 80
و همکاران در سال  2000گزارش کردند که افزودن مولتی
آنزیم سبب افزایش وزن اندامهای قابنل خنوردن منیشنود
( . 41بررسی جدول  1و  0نشان منیدهند ،بنین خنوراک
مصرفی ،افزایش وزن ،ضریب تبندیل غنذایی ،هزیننه ینک
کیلوگرم جیره رشد و نیز هزینه تولید یک کیلوگرم گوشت
در گروه تجربی  4در مقایسه با گروه کنترل و گروه تجربی
 ،2اختالف آماری معننیداری وجنود دارد ( . P<0/004در
حقیقت گروه تجربی  ،2نسبت به گنروه تجربنی  ،4تولیند
بیشتر و هزینه کمتری دارد ،به طوری که بین گروه تجربی
 2و گننروه کنتننرل از نظنر ایننن فاکتورهننا اخننتالف آمنناری
معنیداری مشاهده نمیشنود ( P>0/00و اینن بینانگنر
تأثیر سودمند مصرف آنزیم پکتیناز در کنار مصرف آننزیم-
های سلوالز ،بتنا گلوکونناز و زایالنناز اسنت .پنیش از اینن
 Senkoyluو همکنناران در سننال  4990تننأثیر آنننزیمهننای
بتاگلوکوناز و پنتوزاناز در جینرههنای غنذایی جوجنههنای
گوشتی تغذیه شده بر پایه گندم و جنو بنا سنطح اننرژی و
پروتئین پایین را بررسی و مشاهده کردند که افنزودن اینن
آنزیمها به جیرههای غذایی بر پایه جو سبب بهبود افزایش
وزن و ضریب تبدیل غذایی نسبت به جیرههای بدون آنزیم
میشود ( . 82در گزارش دیگر از  Mathlouthiو همکناران
در سننال  2044بی نان شننده اسننت کننه اسننتفاده از آنننزیم
بتاگلوکوناز در جیرههای غذایی بر پایه جو در جوجنههنای
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گوشتی ،افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی-
داری بهبود یافته و وزن روده کوچک کم میشود (. 24
در پژوهش حاضر درصند وزن انندامهنای خنوراکی و
حذفی ،در گروه مصرف کنندهی آنزیمهای بتازایالنازو ،بتنا
گلوکانازوسلوالز همراه بنا پکتینناز در سنطح  0/00درصند
همراه با جو در سطح  22درصد ،با گروه کنترل (جینره بنر
پایه ررت برابری میکند؛ بنابراین جوجههای گروه تجربی
 2که در جیره آنها آنزیم پکتیناز وجود داشنته اسنت ،در
مقایسه با گروه تجربنی  ،4از نظنر درصند وزن انندامهنای
خوراکی ،حذفی و هزینه تولید به گونه چشمگیر ،وضنعیت
بهتری داشتهاند ،که دلیل آن مناسب بودن ضریب تبدیل
غذایی در این گروه تجربی است ،که سبب شده جوجهها با
هزینه کمتر ،افزایش وزن بیشتری داشته باشند.
در این پژوهش مصرف جو به همنراه مکمنل آنزیمنی
حاوی بتازایالنازو ،بتاگلوکانازو سنلوالز و پکتینناز توانسنت
میزان گلوکز ،آلبومین و پروتئین سرم و اسنیداوریک را در
اندازه گروه کنترل قرار دهد؛ اما در جوجههایی که در کنار
مصرف جو از مکمل آنزیمی بدون پکتیناز استفاده کردنند،
گرچه میزان اسیداوریک و پروتئین سرم در انندازه مشنابه
گروه کنترل قرار داشنت؛ لنیکن مینزان گلنوکز و آلبنومین
میزان کمتری را نسبت به گروه کنترل نشان داد .با توجنه
به این که در گروه تجربی  ،4آلبومین کناهش معننیداری
یافته ،اما پروتئین اختالف آماری معنیداری در مقایسه بنا
گروه کنترل نشنان ننداده اسنت ،از اینن رو بایند در منورد
افزایش گلوبولینها اندیشید .با توجه به این که تنها تفاوت
جیرههای غنذایی دو گنروه تجربنی منورد مطالعنه در اینن
پژوهش ،وجنود آننزیم پکتینناز در جینره گنروه تجربنی 2
است ،به نظر میرسد دلیل بهتر بودن وضعیت گروه تجربی
 ،2وجود این آنزیم در جیره باشد ،اما تأثیر دیگر عوامنل از
جمله کیفیت آنزیمهای منورد اسنتفاده نینز نبایند نادینده
گرفته شود؛ از این رو برای بیان دلیل قطعی نیاز بنه انجنام
پژوهش های بیشتری است.
نتیجهگیری کلی این که مصرف آنزیم پکتیناز در کنار
آنزیمهای بتازایالناز ،بتاگلوکاناز و سنلوالز سنبب منیشنود
میانگین میزان پروتئین تام ،آلبومین ،اسید اوریک و گلوکز
سرم با گروه دریافتکننده جینره بنر پاینه ررت و کنجالنه
سویا با سطح جو صفر (گروه کنترل  ،برابری کند و افزایش
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Summary
Ninty nine broiler chicks from Ross 308 strain at 21 days of age were randomly divided into three
treatments and each treatment was divided into trireplicates and each replicate containing 11 chicks.
The chicks were recieved water and three different diets with the same energy and protein levels free
up to 42 days of age.

Feed intake, weight, feed conversion ratio and mortality were calculated at the end of each week. At the end of
the study, blood samples were collected and the different parts of the carcasses were separated and weighted.
Experimental group 1 (Corn and barley-based diets (barley level 22%) and soybean meal, β-glucanase 2,600
IU/g, β-beta glucanase 1800 IU/g and cellulase 500 IU/g) had the highest production cost. There were
statistically significant differences between experimental groups respected to proventriculus (P=0.002),
abdominal fat (P=0.031), liver, gizzard and intestine ratio to alive weigh and average percent of carcass, breast
and the thighs (P<0.0001). The highest carcass percent was observed in experimental group 2 (Receiver of corn,
barley, β-xylanase 2200 U/g, β-glucanase 200 IU/g, cellulase 100 IU/g and pectinase 100 IU/g). The different
groups showed no statistically significant differences in term of total protein and uric acid (P>0.05). However,
the groups 1 showed statistically significant differences decreases for glucose and albumin in comparision to
other groups (P<0.05). The findings of this study showed that the group that received lower levels of β-xylanase,
β-glucanase and cellulase, with adding of pectinase, had better performance and lower production cost, which
indicates a decrease in the effect of anti-nutritional factors on the recipients of this enzymatic complex.
Keywords: Biochemical parameters, broiler chicks, Carcass characteristics, pectinase.
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