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  ۶۳۱  …هاي حاوي سطوح مختلف   پروتئاز در جيره–اثرات افزودن آنزيم زايالناز : سخدري و همکاران  

  مجله علوم كشاورزي ايران
  )٦٣١‐ ٦٣٩ (١٣٨٦، ٤، شماره ٣٨ دوره

  
  پروتئاز در جيره هاي حاوي سطوح  ‐اثرات افزودن آنزيم زايالناز

  مختلف گندم بر عملکرد جوجه هاي گوشتي
  

  ۳مجتبي زاغريو  ۲، محمود شيوازاد۱*بهناز سخدري
 شاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهرانپرديس ک، استاد و استاديار دانشجوي سابق کارشناسي ارشد، ۱

  )۱۳/۱۰/۸۵: تصويب  تاريخ‐ ۲۱/۸/۸۴: تاريخ دريافت (

  
  چکيده

  
با توجه به اهميت جيره نويسي با حداقل قيمت، وجود محدوديت در ميزان مصرف گندم و شناخت 

اثرات در اين تحقيق . عملکرد طيور مطالعه حاضر انجام گرفت بر اثرات ناشي از مصرف آنزيم فوق

هاي حاوي سطوح مختلف گندم در قالب طرح كامال  زيم در جيره-استفاده از آنزيم چند منظوره گالي

 گروه ٨ قطعه جوجه از سويه راس و به تفكيک جنس در ١٢٠٠ با ٢×٤تصادفي و به روش فاكتوريل 

 ٤٩ به مدت جوجه ها.  قطعه جوجه مورد بررسي قرار گرفت٢٥آزمايشي با سه تكرار و هر تكرار شامل 

‐١٠( روز با جيره حاوي سطوح مختلف گندم با و بدون آنزيم كه بطور جداگانه براي دوره هاي آغازين

و ) روزگي٢٥‐٤٩(و پاياني ماده ها ) روزگي١١‐٢٨(و نرها ) روزگي١١‐٢٤( و رشد ماده ها) روزگي١

ختلف گندم شامل جيره  سطح م٤جيره ها حاوي  .تنظيم شده بود تغذيه گرديدند)  روزگي٢٩‐٤٩(نرها 

 گندم جايگزين شده بجاي ذرت جيره ٪ ٥٠ و٣٥ ، ٢٠، جيره هاي حاوي ) كنجاله سويا‐ذرت(شاهد 

در هر مرحله تركيب جيره ها از لحاظ انرژي . بودند) تن خوراک/ گرم ٥٠٠‐٣٠٠(  آنزيمباو  دونشاهد ب

 ها به صورت آزاد تغذيه شدند و در طول دوره پرورش جوجه .و پروتئين و ساير مواد مغذي يكسان بود

وزن جوجه ها در پايان هر . هيچ گونه آنتي بيوتيک و يا کوكسيديواستات به جيره ها اضافه نگرديد

مرحله اندازگيري گرديد و در پايان دوره پرورش نيز دو نمونه از هر تكرار انتخاب و بعد از كشتار وزن 

. فضوالت ودرصد وزن لوزالمعده اندازگيري گرديدچربي محوطه بطني و وزن الشه، درصد ماده خشک 

نتايج بدست آمده نشان داد كه اثرجايگزيني سطوح مختلف گندم وآنزيم بر افزايش وزن و ضريب تبديل 

 همچنين با افزايش سطح گندم درصد وزن چربي محوطه بطني کاهش ،)<٠٥/٠P(خوراک معني دار بود

م چربي ها به علت وجود پلي ساکاريد هاي غير که علت آن کاهش قابليت هض) <٠٥/٠P(يافت 

تاثير مصرف آنزيم و سطوح مختلف گندم بر درصد . نشاسته اي محلول در گندم و کنجاله سويا است

 به طور کلي با توجه به عملکرد رشد و ضريب تبديل مي توان .)<٠٥/٠P(وزن لوزالمعده معني دار نشد

 با آنزيم مي تواند اثرات مضر ناشي از وجود پلي نتيجه گرفت که بکارگيري سطوح مختلف گندم

 . را بهبود ببخشدطيور ساکاريدهاي غيرنشاسته اي موجود در گندم را کاهش دهد و عملکرد 
  

   گندم، آنزيم، ذرت، جوجه گوشتي: کليديهاي واژه

  
  مقدمه

در سالهاي اخير توليدات طيور به علت ارزش غذايي 
دم وجود بيماريهاي مشترک باال، تعادل اسيدهاي آمينه، ع

يکي از . انسان و طيور در ايران و جهان افزايش داشته است

باشد و  ترين عوامل موثر در پرورش طيور تغذيه مي مهم
اي موجب سود آوري بيشتري براي  هاي تغذيه کاهش هزينه

ذرت از بين غالت رايج در ).  ۱( صنعت طيور خواهد گرديد

            E-mail: Behnaz_sakhdari@yahoo.com ۰۹۱۲‐۱۳۷۳۳۴۲:          تلفن  بهناز سخدري :  نويسنده مسئول*

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۱۳۸۶، ۴، شماره ۳۸ دورهي ايران، مجله علوم کشاورز  ۶۳۲

اي باالتر از اهميت  غذيهتغذيه طيور، به دليل ارزش ت
بيشتري برخوردار است ولي به دليل تنگناهاي کشور در 

گردد و  توسعه کشت آن جزو کاالهاي وارداتي محسوب مي
هاي توليد در صنعت طيور  گاهي باعث افزايش هزينه

 لذا استفاده غالت ارزان قيمت در تغذيه طيور با ،گردد مي
بخصوص پس از توجه به افزايش و نوسانات قيمت ذرت 

تغيير سياست حمايتي دولت مبني بر عدم پرداخت يارانه 
جهت تامين اقالم دان در بين مرغداران رايج گرديده و به 

هاي تجارتي جهت رفع  موازات آن استفاده از آنزيم
محدوديتهاي مصرف اين غالت ارزان قيمت در تغذيه طيور 

در که  توسط مرغداران رواج پيدا نموده است به طوري
شرايط گراني ذرت بسياري از مرغداران براي جايگزين 

گندم همراه با آنزيم  نمودن بخشي از ذرت مورد نيازشان از
هاي  در چنين شرايطي افزودن آنزيم. نمايند استفاده مي

اي و  تجارتي که قابليت هضم پلي ساکاريدهاي غيرنشاسته
 کاهش پروتئين را افزايش داده و اثرات سو ناشي از آنها را

تواند باعث افزايش امکان استفاده از غالت ارزان  دهند مي مي
). ۲( هاي توليد گردد قيمت در جيره و کاهش هزينه

هاي تجارتي زيادي از کشورهاي مختلف وارد کشور ما  آنزيم
. شوند که بايد مورد ارزيابي کمي و کيفي قرار بگيرند مي

زيم -ي گالياخيرا آنزيم چند منظوره جديدي با نام تجارت
وارد کشور گرديده که با توجه به نکات گفته شده لزوم 
ارزيابي آنزيم فوق و بررسي مزاياي استفاده از آن در جيره 

در . رسيد جهت استفاده مرغداران کشور ضروري به نظر مي
هاي گوشتي تغذيه شده با  اين تحقيق صفات توليدي جوجه

لتي آنزيم در آنزيم و ارزش اقتصادي جايگزيني گندم و مو
. جيره در مقايسه با ذرت مورد بررسي قرار گرفته است

و چاكت ) ۱۹۹۲(، چاكت )۲۰۰۱(هروبي و پيرسون 
  ، سيمون)۱۹۹۵(، چاکت و همکاران )۱۹۹۲(وآنيسون 

اعالم کردند که مصرف غالت حاوي ) ۱۹۹۸(
تواند  اي محلول در آب مي ساکاريدهاي غير نشاسته پلي

تگاه گوارش را افزايش دهد که به ويسکوزيته محتويات دس
موجب آن ميزان خوراک مصرفي، افزايش وزن و راندمان 

آزمايشات انجام گرفته . کاهش خواهد يافت مصرف خوراک
، استين فلد و )۱۹۹۴(توسط مارکواردت و همکاران 

نشان داد،  )۱۹۹۵(و همچنين بدفورد ) ۱۹۹۸(همکاران 
 جو و چاودار سبب ،ندمهايي بر پايه گ افزودن آنزيم به جيره

بهبود در افزايش وزن، ضريب تبديل غذايي، قابليت هضم 
ظاهري پروتئين و انرژي قابل متابوليسم ظاهري و کاهش 

  . رطوبت بستر و مدفوع مي گردد
  

 ها مواد و روش
 قطعه جوجه يک روزه ۱۲۰۰اين آزمايش روي تعداد

صورت گرفت که پس از تعيين  ۳۰۸گوشتي از سويه راس 
کشي در قالب طرح کامل تصادفي و به روش  نسيت و وزنج

مصرف  (با دو سطح آنزيم×  سطح گندم ۴( ۴×۲فاکتوريل
 تکرار براي هر جنس ۳ در تيمار۸با  ))وعدم مصرف آنزيم

دادند  هاي آزمايشي تشکيل مي  تکرارها را واحد.انجام گرفت
.  قطعه جوجه قرار داشت۲۵و در داخل هر واحد آزمايشي 

زيم، ‐ م مورد استفاده در اين تحقيق تحت عنوان گاليآنزي
) گرم/واحد بين المللي (۱۶۸۰اي حاوي آنزيم چند منظوره
پروتئاز بود که ) گرم/واحد بين المللي (۱۲۶زايالناز به انضمام

 ۳۰۰‐۵۰۰ميزان مصرف آن با توجه به سطح گندم جيره از
ي با هاي آزمايش جيرهتنظيم . نمود تن خوراک تغيير مي/گرم

 ،1اي.دي.اف.اف.يو استفاده از نرم افزار جيره نويسي

 استناد کاتالوگ سويه راس  بههاي پرورش بندي دوره تقسيم
و آناليز مواد خوراکي براساس توصيه انجمن تحقيقات ملي 

مدل آماري بکار رفته  .انجام گرفت )NRC,1994(آمريکا 
  : باشد در اين آزمايش بصورت زير مي

jkiijjiijk e)AB(BAY ++++µ= 
  ijke=خطاي آزمايشي 
  ijkY=ام kدر تکرارijمقدار مشاهده  
  jB= اثر آنزيم 

  iA=اثر سطح گندم 
  µ=ميانگين جامعه

 ijAB =آنزيم×ات متقابل سطح گندم اثر
هاي آزمايشي براي سه مرحله آغازين از لحظه  جيره

 ۱۱ روزگي، مرحله رشد که از ۱۰ها به سالن تا  ورود جوجه
روزگي براي ۲۸ تا ۱۱ها و از   روزگي براي ماده۲۴روزگي تا 

                                                                                 
1.UFFDA: User Friendly Feed Formulation Done Again 
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  ۶۳۳  …هاي حاوي سطوح مختلف   پروتئاز در جيره–اثرات افزودن آنزيم زايالناز : سخدري و همکاران  

 ۴۹ روزگي تا ۲۵ها از  نرها و مرحله پاياني که براي ماده
  :  روزگي بود عبارتند از۴۹ تا ۲۹روزگي و براي نرها از 

تن /گرم۳۰۰( با آنزيم)  کنجاله سويا‐ ذرت(  جيره شاهد‐ ۱
 گندم جايگزين ٪۲۰ جيره حاوي ‐ ۲و بدون آنزيم، ) خوراک

 جيره ‐ ۳و بدون آنزيم، ) تن خوراک/گرم۳۰۰( ذرت با آنزيم
ن ت/گرم۴۰۰(  گندم جايگزين ذرت با آنزيم٪۳۵حاوي 
 گندم جايگزين ٪۵۰ جيره حاوي ‐ ۴و بدون آنزيم، ) خوراک

و بدون آنزيم تنظيم ) تن خوراک/گرم۵۰۰( ذرت با آنزيم
هاي آزمايشي هر مرحله   کليه جيره).۲ و ۱ جدول( گرديدند

در . با و بدون آنزيم داراي انرژي وپروتئين يکسان بودند

 هر ها، از پايان دوره پرورش پس از وزن کشي کل نيمچه
واحد آزمايشي دو نمونه انتخاب و جهت تعيين بازده و 
خصوصيات الشه کشتار گرديدند، همچنين به منظور 

ها  به شکل توزيع نرمال از تبديل داده ها تصحيح فراواني داده
هاي  داده. استفاده شد (Arc sin) سبه صورت آرک سينو

 و  (SAS)بدست آمده با استفاده از نرم افزارآماري سس
تجزيه واريانس گرديدند  (GLM)  مدل خطي عموميروش

هاي آزمايشي با استفاده از آزمون چند  هاي گروه و ميانگين
) <۰۵/۰P(اي دانکن و با در نظر گرفتن سطح احتمال  دامنه

  .مورد مقايسه قرار گرفتند
 

 )ماده( ترکيب جيره هاي مورد استفاده در دوره هاي مختلف پرورش ‐ ۱جدول

  )روزگي۱‐۱۰(مرحله آغازين )روزگي۱۱‐۲۴(مرحله رشد )روزگي۲۵‐ ۴۹(نيمرحله پايا

 اجزاي جيره ۱ ۲ ۳ ۴ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱ ۲ ۳ ۴

۸۰/۲۲  
۵۰  
۲۹/۲۱  
۳۶/۲  
۹۲/۰  
۵۸/۱  
۱۲/۰  
۱۳/۰ 
۲۹/۰  
۵/۰ 

۹۸/۳۶  
۳۵  
۴۸/۲۲  
۰۱/۲  
۹۳/۰  
۵۸/۱  
۱۱/۰  
۱۱/۰ 
۳۰/۰  
۵/۰ 

۱۷/۵۱  
۲۰  
۶۶/۲۳  
۶۶/۱  
۹۴/۰  
۵۷/۱  
۱۱/۰  
۰۸/۰ 
۳۱/۰  
۵/۰ 

۰۸/۷۰  
۰  
۲۴/۲۵  
۲/۱  
۹۵/۰  
۵۷/۱  
۱/۰  
۰۵/۰ 
۳۱/۰  
۵/۰ 

۹۲/۱۶  
۵۰  
۴۲/۲۷  
۹۳/۱  
۹۳/۰  
۶۳/۱  
۱۷/۰  
۲۱/۰ 
۲۸/۰  
۵/۰ 

۱۱/۳۱  
۳۵  
۱۶/۲۸  
۵۸/۱  
۹۴/۰  
۶۳/۱  
۱۷/۰  
۱۸/۰ 
۲۹/۰  
۵/۰ 

۲۹/۴۵  
۲۰  
۷۹/۲۹  
۲۳/۱  
۹۴/۰  
۶۲/۱  
۱۶/۰  
۱۶/۰ 
۳/۰  
۵/۰ 

۲/۶۴  
۰  
۳۷/۳۱  
۷۷/۰  
۹۵/۰  
۶۲/۱  
۱۶/۰  
۱۳/۰ 
۳/۰  
۵/۰ 

۶۰/۵  
۵۰  
۱۷/۳۶  
۰۸/۴  
۰۴/۱  
۹۶/۱  
۱۸/۰  
۱۷/۰ 
۳/۰  
۵/۰ 

۷۹/۱۹  
۳۵  
۳۵/۳۷  
۷۳/۳  
۰۴/۱  
۹۶/۱  
۱۷/۰  
۱۴/۰ 
۳۱/۰  
۵/۰ 

۹۷/۳۳  
۲۰  
۵۴/۳۸  
۳۹/۳  
۰۵/۱  
۹۵/۱  
۱۷/۰  
۱۲/۰ 
۳۱/۰  
۵/۰ 

۸۹/۵۲  
۰  
۱۱/۴۰  
۹۲/۲  
۰۶/۱  
۹۵/۱  
۱۷/۰  
۰۹/۰ 
۳۲/۰  
۵/۰ 

  )٪(ذرت 
  )٪(گندم 

  )٪(کنجاله سويا 
  )٪(روغن  سويا 
  )٪(پودر صدف 

  )٪(دي کلسيم فسفات 
-DL متيونين)٪(  

-HCL ليزين)٪( 
  )٪(نمک 

 )٪(مکمل معدني و ويتاميني 

 تجزيه تقريبي مرحله آغازين مرحله رشد مرحله پاياني

۳۰۰۰  
۶۷/۱۷  
۷۹/۰  
۳۹/۰  
۱۵/۰  
۱۱/۱  
۹۳/۰  
۳۹/۰  
۶۹/۰ 
۶۵/۰  
۱۹۸/۰ 

۲۹۰۰  
۰۹/۲۰  
۸۲/۰  
۴۱/۰  
۱۵/۰  
۲۹/۱  
۱۴/۱  
۴۷/۰  
۸۰/۰ 
۷۵/۰  
۲۳/۰ 

۲۹۰۰  
۱۳/۲۳  
۹۶/۰  
۴۸/۰  
۱۵/۰  
۵۵/۱  
۳۳/۱  
۵۱/۰  
۸۹/۰ 
۸۶/۰  
۲۹/۰ 

  (Kcal/Kg)انرژي 
  )٪(پروتئين 
  )٪(کلسيم 

  )٪(فسفر قابل جذب 
  )٪(سديم 
  )٪(آرژنين 
  )٪(ليزين 

  )٪(متيونين 
 )٪(سيستئين +متيونين

  )٪(ترئونين 
 )٪(تريپتوفان 
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  ۱۳۸۶، ۴، شماره ۳۸ دورهي ايران، مجله علوم کشاورز  ۶۳۴

 )نر( ترکيب جيره هاي مورد استفاده در دوره هاي مختلف پرورش ‐۲ل جدو
  )روزگي۱‐ ۱۰(مرحله آغازين )روزگي۱۱‐ ۲۸(مرحله رشد )روزگي۲۹‐۴۹(مرحله پاياني

 اجزاي جيره ۱ ۲ ۳ ۴ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱ ۲ ۳ ۴

۵۰/۱۶
۵۰  
۵۷/۲۶
۴۷/۳ 
۹۲/۰ 
۵۲/۱ 
۱۴/۰ 
۰۸/۰ 
۲۹/۰
۵/۰ 

۶۸/۳۰  
۳۵  
۷۶/۲۷  
۱۲/۳  
۹۳/۰  
۵۲/۱  
۱۴/۰  
۰۶/۰  
۳۰/۰ 
۵/۰ 

۸۷/۴۴  
۲۰  
۹۴/۲۸  
۷۷/۲  
۹۴/۰  
۵۲/۱  
۱۴/۰  
۰۳/۰  
۳۰/۰ 
۵/۰ 

۷۸/۶۳  
۰  
۵۲/۳۰  
۳۰/۲  
۹۵/۰  
۵۱/۱  
۱۳/۰  
۰  
۳۱/۰ 
۵/۰ 

۰۸/۱۷  
۵۰  
۲/۲۷  
۸۸/۱  
۹۳/۰  
۶۳/۱  
۲۱/۰  
۲۸/۰  
۲۸/۰ 
۵/۰ 

۲۷/۳۱  
۳۵  
۳۸/۲۸  
۵۳/۱  
۹۴/۰  
۶۳/۱  
۲۱/۰  
۲۵/۰  
۲۹/۰ 
۵/۰ 

۴۵/۴۵  
۲۰  
۵۷/۲۹  
۱۸/۱  
۹۴/۰  
۶۲/۱  
۲/۰  
۲۳/۰  
۳/۰ 
۵/۰ 

۳۶/۶۴  
۰  
۱۵/۳۱  
۷۲/۰  
۹۵/۰  
۶۲/۱  
۲/۰  
۲/۰  
۳/۰ 
۵/۰ 

۰۴/۹  
۵۰  
۲۰/۳۳  
۴۶/۳  
۰۳/۱  
۲  
۲۱/۰  
۲۷/۰  
۳/۰ 
۵/۰ 

۲۲/۲۳  
۳۵  
۳۸/۳۴  
۱۱/۳  
۰۴/۱  
۹۹/۱  
۲۰/۰  
۲۴/۰  
۳۱/۰ 
۵/۰ 

۴۱/۳۷  
۲۰  
۵۶/۳۵  
۷۶/۲  
۰۵/۱  
۹۹/۱  
۲۰/۰  
۲۲/۰  
۳۱/۰ 
۵/۰ 

۳۲/۵۶ 
۰  
۱۴/۳۷ 
۲۹/۲  
۰۶/۱  
۹۸/۱  
۱۹/۰  
۱۹/۰  
۳۲/۰ 
۵/۰ 

  )٪(ذرت 
  )٪(گندم 

  )٪(کنجاله سويا 
  )٪(روغن  سويا 
  )٪(پودر صدف 

)٪(دي کلسيم فسفات 
-DL متيونين)٪(  

-HCL ليزين)٪(  
 )٪(نمک 

مکمل معدني و 
 )٪(ويتاميني 

 تجزيه تقريبي مرحله آغازين مرحله رشد مرحله پاياني

۳۰۰۰  
۵۴/۱۹  
۷۹/۰ 
۳۹/۰  
۱۵/۰  
۲۶/۱ 
۰۲/۱ 
۴۴/۰ 
۷۶/۰  
۷۳/۰  
۲۳/۰ 

۲۹۰۰  
۱/۲۰  
۸۲/۰ 
۴۱/۰  
۱۵/۰  
۲۸/۱ 
۱۹/۱ 
۵۱/۰ 
۸۴/۰  
۷۴/۰  
۲۳/۰ 

۲۹۰۰  
۱۶/۲۲  
۹۶/۰ 
۴۸/۰  
۱۵/۰  
۴۶/۱ 
۳۳/۱ 
۵۳/۰ 
۸۹/۰  
۸۲/۰  
۲۶/۰ 

  (Kcal/Kg)انرژي 
  )٪(پروتئين 
 )٪(کلسيم 

  )٪(فسفر قابل جذب 
  )٪(سديم 
 )٪(آرژنين 
 )٪(ليزين 

 )٪(متيونين 
سيستئين +متيونين
)٪(  

  )٪(ترئونين 
 )٪(تريپتوفان 

 
  ج و بحثنتاي

  )روزگي١‐ ٤٩(افزايش وزن در كل دوره پرورش 

 بر  به جاي ذرت گندمجايگزيني سطوح مختلفاثر 
 هر دو ايميانگين افزايش وزن روزانه در كل دوره پرورش بر

 بيشترين ميانگين مربوط )<۰۵/۰P(دار گرديد  جنس معني 
و كمترين آنها مربوط به جيره ) سويا‐ ذرت(  شاهدبه جيره
 در  نيز اثر آنزيمهمچنين) ۳‐ جدول( د گندم بو٪٥٠حاوي 

دار شد و مصرف آن باعث بهبود در  هر دو جنس معني 
   گرديد  در کل دوره پرورشميانگين افزايش وزن

)۰۵/۰P>( . وزن مربوط به  داري در افزايش اختالف معني

 اين .)P<۰۵/۰( آنزيم وجود نداشت×اثرات متقابل گندم
هاي حاوي  نزيم برروي تمام جيرهبدان معني است که تاثيرآ

همان طور كه . سطوح مختلف گندم به يک ميزان بوده است
گردد با افزايش سطح مصرف   در نتايج حاصله مشاهده مي

گندم، افزايش وزن كاهش يافت كه اين كاهش با توجه به 
سطح جايگزيني گندم به جاي ذرت و همچنين مصرف يا 

 توان به  را مي اين امرعلت. عدم مصرف آنزيم متفاوت است
اي در جيره که  افزايش سطح پلي ساکاريدهاي غير نشاسته

کاهش قابليت  و  افزايش چسبندگي محتويات رودهسبب
 که به عنوان نسبت داد گردد  ميدسترسي مواد مغذي جيره
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  ۶۳۵  …هاي حاوي سطوح مختلف   پروتئاز در جيره–اثرات افزودن آنزيم زايالناز : سخدري و همکاران  

 کاهش هضم و افزايش دفع مواد  سببيک مانع فيزيکي
 رشد  سبب کاهش سرعتنهايت در ومغذي مورد نياز 

  هروبيدر تحقيق انجام گرفته توسط. حيوان خواهد گرديد
هاي گوشتي نشان داده شد  روي جوجه) ۲۰۰۱(و پيرسون 

قابليت هضم  ٪۵۰ به ٪۲۵كه با افزايش سطح گندم جيره از 
داري كاهش يافته ولي افزودن آنزيم   معنيچربي بطور

يي زايالناز به جيره توانست مانع از اين كاهش شده و توانا
هاي گوشتي مورد آزمايش در استفاده از ازت و چربي  جوجه

را افزايش دهد که اين امر به افزايش سرعت رشد کمک 
  .نمود

  )يروزگ۱‐ ۴۹(مصرف دان در كل دوره پرورش 

مقادير خوراک مصرفي در کل دوره پرورش حاکي از 
 در جنس ماده ي مصرفک خوراي آنزيم بر رو معني داررياثت

مصرف آنزيم باعث افزايش مصرف وري که بوده است به ط
در ) <۰۵/۰P( ها گرديد  در كل دوره پرورش مادهکخورا
اثر سطح . )۳‐ جدول( ار نبود معني  اين اثر در نرها کهحالي

 دار گرديد ي گندم در كل دوره پرورش در هر دو جنس معن
)۰۵/۰>P( مربوط به جيرهي مصرفکبيشترين خورا و  

   يرين آن مربوط به جيره حاو و كمت)سويا‐ ذرت(شاهد 
 نرها يآنزيم برا×اثر متقابل بين سطح گندم.  گندم بود٪٥٠

 مصرف دان بطور .)P<۰۵/۰( دار نشد يها معن و ماده
اري تحت تاثير سطح جايگزيني گندم با ذرت قرار د معني
 و نقش موثر بر مصرف غذا و اثرات کاهنده گندم شتدا

هش اثرات منفي مذکور کم آنزيم زايالناز در جلوگيري و کا
همان . و بيش در مراحل مختلف رشد قابل مالحظه است

شود با افزايش سطح گندم و  ميمالحظه طور که در نتايج 
 يافت  مصرف دان کاهش مي،ميزان زايالن موجود در جيره

که علت اصلي اين اختالف افزايش ويسکوزيته محتويات 
 آن کندي بعبه تدستگاه گوارش و ايجاد ژل چسبنده و 

 کاهش احرکت مواد خورده شده در دستگاه گوارش و نتيجت
تواند نقش موثر  مصرف غذا مي باشد که همين علت مي

 .آنزيم در هنگام افزايش سطح گندم در جيره را توجيه نمايد
نشان دادند كه اضافه كردن  )۱۹۹۵( و همکاران چاكت

فزايش  ذرت و سورگوم نيز باعث اي حاويها آنزيم به جيره
اعالم كرد كه اضافه ) ۱۹۹۲ (چسن. گردد يسرعت هضم م
 قابل ي جو انرژي بتاگلوكاناز به جيره حاويكردن آنزيم حاو

دهد و اين نتيجه  ي را افزايش مخوراکمتابوليسم و مصرف 
 با ي ساكاريدهايي پليقابل تعميم به ساير غالت كه دارا
  . باشد يخاصيت ايجاد ويسكوزيته هستند، م

  )روزگي۱‐ ۴۹( در كل دوره پرورشي تبديل غذايضريب
دار بودن اثر سطح  ي  از معنيمقادير ضريب تبديل حاك

، اثر آنزيم نيز در هر دو ميانگين ضريب تبديل است برگندم 
دار   ي ضريب تبديل در كل دوره پرورش معنبررويجنس 

نتايج حاصله از اين بررسي نشان دهنده . )P<۰۵/۰( بود
  بودآنزيم×اثر متقابل سطح گندمر شدن دا عدم معني

 اين نتيجه بدان معني است که آنزيم ضرايب ،)۳ جدول(
تبديل مربوط به تمام سطوح گندم را به يک ميزان بهبود 

اختالف  گندم با آنزيم ٪٣٥ يه حاوبخشيده است، اما جير
 ٪۲۰ و جيره حاوي )سويا‐ذرت( شاهد جيره زيادي را با

اي  هاي غيرنشاسته وجود پلي ساکاريد .دهند گندم نشان نمي
در جيره عالوه بر اينکه باعث ايجاد ژل چسبنده و افزايش 

شود و در نتيجه آن قابليت  ويسکوزيته دستگاه گوارش مي
 گردد، سرعت عبور غذا را هضم و جذب مواد مغذي کم مي

 از دستگاه گوارش کم کرده و ميزان مصرف خوراک را نيز
کاهد و در  يجه از سرعت رشد مي در نت ودهد کاهش مي

 نتايج بدست آمده از .دهد نهايت بازده غذايي را کاهش مي
  چاكت وآنيسونتحقيق فوق با نتايج حاصل ازتحقيقات 

  ، زانال و همکاران)۱۹۹۶(، بدفورد و مورگان )۱۹۹۲(
  .مطابقت دارد) ۱۹۹۹(

  صفات الشه و اجزاي دستگاه گوارش
  درصد ماده خشک فضوالت

دار  ها حاکي از معني اصل از تجزيه واريانس دادهنتايج ح
کمترين . بودشدن اثر سطح گندم، آنزيم و اثرات متقابل آنها 
ها مربوط به  ميانگين درصد ماده خشک فضوالت در ماده

  گندم و در نرها مربوط به جيره حاوي  ٪۵۰جيره حاوي 
 همراه با آنزيم تعلق شاهدگندم و بيشترين آن به جيره ۳۵٪
افزايش درصد ماده  سبب مصرف آنزيم). ۴ جدول( شتدا

اثرات متقابل ). P<۰۵/۰( خشک فضوالت گرديد
 دار درصد ماده خشک مدفوع معني آنزيم بر×گندم

)۰۵/۰>P ( با آنزيم بيشترين درصد ماده شاهدو جيره 
تاثير آنزيم   با افزايش سطح گندم،.خشک را دارا بود

  . فزايش يافتبرافزايش درصد ماده خشک فضوالت ا
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  ۱۳۸۶، ۴، شماره ۳۸ دورهي ايران، مجله علوم کشاورز  ۶۳۶

 کل دوره پرورش به همراه انحراف اشتباه در  وضريب تبديل)گرم(  وافزايش وزن)گرم( ي مقايسه ميانگين خوراک مصرف‐ ۳جدول
  )روزگي۱‐ ۴۹(آنها 

  نرها  ماده ها
  ضريب تبديل  افزايش وزن  يصرفک مخورا  ضريب تبديل  افزايش وزن يصرفک مخورا تيمارها
± a ۳۱±۴۷۴۳  ۲۴۰۴±۳۲a۹۷/۱ سويا‐  ذرتجيره ۰۲/۰ c ۵۲۰۸±۸۹a ۲۸۵۱± ۴۰ a ± ۸۳/۱  ۰۳/۰ c 
±   ۳۳b ۲۳۱۲±۳۷b۰۱/۲±۴۶۲۴   گندم٪٢٠ يجيره حاو ۰۳/۰ bc۵۰۵۷±۳۲ab ۲۷۰۳± ۵/۴۷ b ± ۸۷/۱  ۰۳/۰ c 
۴۷c ۲۱۹۸±۶۲c۰۲/۲±۴۴۲۸  گندم٪٣٥ يجيره حاو ± ۰۵/۰ b ۴۹۳۹±۶۳b ±۲۵۰۰  ۷/۵۹ c ±۹۷/۱  ۰۴/۰ b 

دم
 گن
طح
 س
اثر

±  d ۱۹۲۵±۵۹ d۲۵/۲ ۶۱±۴۳۱۸   گندم٪۵۰ يه حاوجير   ۰۵/۰  a ۴۷۵۰±۵۷c ۲۲۱۰± ۵۳  d ۱۵/۲ ± ۰۴/۰  a 
١/۴۶a ۲۳۰۸±۵۰a٩۹±۴۵۸۱  وجود آنزيم ± ۰۳/۰ b ۵۰۰۸ ±۶۸ ±۲۶۳۴  ۷۶a ± ۹۱/۱  ۰۳/۰ b 

لي
 اص
ات
اثر

 
يم
آنز

ثر 
ا

±  ۶۵b ۲۱۱۲±۶۲b۱۳/۲±۴۴۷۵  عدم وجود آنزيم   ۰۴/۰ a ۴۹۵۲±٦١  ۲۴۸۰± ۷۹ b ±۰۱/۲  ۰۴/۰ a 

  ۸۴/۱  ±۰۶/۰  ۲۷۸۸±۵/۲۴  ۵۱۳۱±۹/۲  ۰۱/۲±۰۱/۰  ۲۳۳۷±۴۳  ۴۶۹۶ ± ۶۳ سويا‐ جيره ذرت
  ۸۱/۱  ±۱۰/۰  ۲۹۴۵ ± ۱۸  ۵۳۲۲±۲۶۹  ۹۴/۱±۰ /۰۳  ۲۴۷۱±۷۹  ۴۷۹۱± ۵۸ گندم٪٢٠ يجيره حاو
  ۹۲/۱ ±۰۲/۰  ۲۴۶۰±۳/۲۱  ۵۰۸۱±۱۴۳  ۰۷/۲±۰۴/۰  ۲۲۳۹±۴۵  ۴۳۶۴ ±۷۳  گندم٪٣٥ يجيره حاو
  ۸۲/۱ ±۰۶/۰  ۲۷۶۵±۱۴۷  ۵۰۳۴±۱۱۸  ۹۳/۱±۰۲/۰  ۲۳۸۶±۴۶  ۴۶۱۳±۱۰۵  گندم٪٥٠ يجيره حاو
  ۰۶/۲±۰۴/۰  ۲۳۷۶±۶/۷۶  ۴۸۹۱±۲۲۲  ۱۲/۲±۰۸/۰  ۲۰۶۱±۱۸  ۴۳۶۶±۱۴۷ آنزيم+سويا ‐ جيره ذرت

  ۸۹/۱ ±۰۱/۰  ۲۶۲۵±۵/۳۳  ۴۹۸۷±۶/۵۸  ۹۲/۱±۰۳/۰  ۲۳۳۴±۳۸  ۴۴۹۰± ۱۶آنزيم+ گندم٪٢٠ يجيره حاو
  ۲۲/۲±۰۸/۰  ۲۱۱۷ ± ۸۹  ۴۷۰۶ ± ۹۳  ۳۳/۲±۱۲/۰  ۱۸۱۲±۹۸  ۴۲۰۳±۶۶آنزيم+ گندم٪٣٥ يجيره حاو

تقا
ت م

ثرا
ا

  بل

دم
 گن
طح
 س
ات
اثر

 ×
يم
آنز

  

  ۰۸/۲±۰۲/۰  ۲۳۰۴ ±۹۱  ۴۷۹۵±۱۸۳  ۱۷/۲±۰۴/۰  ۲۰۳۹±۵۴  ۴۴۳۱±۱۰۷آنزيم+ گندم٪٥٠ يجيره حاو
 . مي باشند<P) ۰۵/۰(  حروف غير متشابه درستون ها  نشانگر اختالف معني دار در سطح ‐

 
 

  ) روزگي۴۹(به همراه انحراف اشتباه آنها )٪( و وزن چربي احشائي) ٪( فضوالت کنگين ماده خشمقايسه ميا ‐ ۴جدول
  نر ها  ماده ها  
 وزن چربي احشائي فضوالتک ماده خش وزن چربي احشائي  فضوالتکماده خش تيمارها

دم
 گن
طح
 س
اثر

 

لي
 اص
ات
اثر

 

يم
آنز

ثر 
ا

 

بل
تقا
ت م

ثرا
ا

 

دم
 گن
طح
 س
ات
اثر

 ×
يم
آنز

 

 سويا‐ جيره ذرت
  گندم٪٢٠ يجيره حاو
 گندم٪٣٥ يجيره حاو
  گندم٪٥٠ ياوجيره ح

 وجود آنزيم
 عدم وجود آنزيم

 سويا‐ جيره ذرت
  گندم٪٢٠ يجيره حاو
  گندم٪٣٥ يجيره حاو
  گندم٪٥٠ يجيره حاو
 آنزيم+سويا ‐ جيره ذرت

آنزيم+ گندم٪٢٠ يجيره حاو
آنزيم+ گندم٪٣٥ يجيره حاو
مآنزي+ گندم٪٥٠ يجيره حاو

a٣١/١± ٠٤٦/٠ 
b٠٦/١ ±٠٤/٠ 
bc٩٨/٠ ±٠٠٦/٠ 
c٨٨/٠ ±٠٢/٠ 

a   ٢١/١ ±٠٣٢/٠ 
b٩٤ ± ٠٣٣/٠/۰ 

a١٤/٠ ±۳۰/١ 
cd٨٥/٠ ±٢٤/٠ 
d٧٩/٠ ±١٩/٠ 
d٧٧/٠ ±١٦/٠ 
a٣٣/١ ±٠٧/٠ 
a٢٨/١ ±١٢/٠ 

ab١٧/١ ±١٥/٠ 
bc٠٢/١ ±١٣/٠ 

a٣٦/٠ ±٠١/٠ 
b٢٩/٠ ±٠١٢/٠ 

b٢٧/٠ ±٠١/٠ 
c٢١/٠ ±٠٤/٠ 
b٢٦/٠ ±٠٠٧/٠ 
a٣١/٠ ±٠٠٧/٠ 

a٤١/٠ ±٠٧/٠ 
bc٣٢/٠ ±٠٤/٠ 

c٢٨/٠ ±٠٠٩/٠ 
d٢٤/٠ ±٠٢/٠ 
b٣٢/٠ ±٠٢/٠ 
b٢٨/٠ ±٠١٧/٠ 

bc٢٧/٠±٠٤/٠ 
c١٧/٠ ±٠٢/٠ 

 

a٢٢/١± ٠١٢/٠ 
a١٧/١ ±٠/ ٠٦٢ 
b  ٧٧/٠  ±٠٢/٠ 
b٧٩/٠ ±٠٤٥/٠ 
a١٤/١±٠/ ٠٤٣ 
b٨٣/٠ ±٠٢٦/٠ 

b٠٨/١ ±٣٢/٠ 
b٠٣/١ ±٠/ ٢٧ 
c   ٥٩/٠ ±١٢/٠ 

c٦٣/٠ ±٠٨/٠ 
a ٣٥/١ ±١٨/٠ 
a٣١/١ ±١٦/٠ 
b٩٥/٠ ±١٦/٠ 
b٩٥/٠±٣٠/٠ 

a٢٢ ±٠٢/٠۰/٠ 
a٢ ±٠٦/٠۱۰/٠ 
b١٩٤/٠ ±٠٣/٠ 
b١٨٩/٠ ±٠١/٠ 

٠٠٥/٠± ۲۰۰/٠ 
٠٠٣/٠± ۲۲۰/٠ 

b٢ ± ٠٢/٠۲۰/٠ 
a٢ ±٠٢/٠۵۰/٠ 
de١٩٤/٠ ±٠٣/٠ 
e٢ ±٠٢/٠۱۰/٠ 

bcd٠٠٣/٠±۲۰۰/٠ 
cde١٩٦/٠ ±٠٠٤/٠ 

cde١٨٥/٠ ±٠١/٠ 
bc ١ ±٠٢/٠۸۰/٠ 

 
  . مي باشند<P) ۰۵/۰( نشانگر اختالف معني دار در سطح  حروف غير متشابه درستون ها  ‐
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  ۶۳۷  …هاي حاوي سطوح مختلف   پروتئاز در جيره–اثرات افزودن آنزيم زايالناز : سخدري و همکاران  

  ) روزگي۴۹( به همراه انحراف اشتباه آنها )٪(و وزن لوزالمعده ) ٪(مقايسه ميانگين بازده الشه  ‐ ۵جدول
  نر ها  ماده ها  
 وزن لوزالمعده بازده الشه وزن لوزالمعه بازده الشه تيمارها

دم
 گن
طح
 س
اثر

 

لي
 اص
ات
اثر

 

يم
آنز

ثر 
ا

 

بل
تقا
ت م

ثرا
ا

 

دم
 گن
طح
 س
ات
اثر

 ×
يم
آنز

 

 وياس‐ جيره ذرت
  گندم٪٢٠ يجيره حاو
  گندم٪٣٥ يجيره حاو
  گندم٪٥٠ يجيره حاو

 وجود آنزيم
 عدم وجود آنزيم

 سويا‐ جيره ذرت
  گندم٪٢٠ يجيره حاو
  گندم٪٣٥ يجيره حاو
  گندم٪٥٠ يجيره حاو
 آنزيم+سويا ‐ جيره ذرت

آنزيم+ گندم٪٢٠ يجيره حاو
آنزيم+ گندم٪٣٥ يجيره حاو
آنزيم+ گندم٪٥٠ يجيره حاو

a٠٠٨/٠±۲۰/١
a١٩/١±٠٢/٠ 
b٠٨/١±٠١٢/٠
c٠٤/١±٠٠٥/٠
a١٥/١±٠٢٣/٠
b١١/١±٠١٥/٠
ab١٩/١±٠١٥/٠
ab٠١٦/٠±۲۰/١
d٠٦/١±٠٤/٠ 
e٩±٠٢/٠۹۰/٠

a٢٢/١±٠٤/٠ 
b١٨/١±٠٠٨/٠
c٠/ ٠١٦±۱۰/١

cd٠٨/١±٠٣٥/٠

١٧٠/٠±٠٠٤/٠ 
٢٠١/٠ ±٠١/٠ 
١٩٩/٠±٠٠٢/٠ 
٢٠٠/٠±٠٠٦/٠ 
١٩٧/٠±٠٠٣/٠ 
١٩٢/٠ ± ٠١٠/٠ 
١٧/٠±٠٠٤/٠ 
٢/٠±٠٠٠٩/٠ 
٢٢/٠±٠٠٣/٠ 
٢٠/٠±٠١٣/٠ 
١٨٢/٠±٠١١/٠ 
٢١/٠±٠٠١/٠ 
١٩٥/٠  ± ٠٣/٠ 

٢٠٣/٠±٠١٧/٠ 

a٢٤/١ ±٠١/٠ 
a٢٢/١±٠٠٩/٠ 
b١٣/١±٠٠٧/٠ 

c٠٧/١±٠٢/٠ 
a١٩/١±٠٠٥/٠ 
b١٤/١±٠٠٣/٠ 

a٢٣/١±٠٢/٠ 
a٢٢/١±٠٢/٠ 
d٠٨/١±٠١/٠ 
e٠٣/١±٠٢/٠ 
a٢٤/١±٠٣/٠ 
a٢٣/١±٠١٣/٠ 

b١٩/١±٠٣/٠ 
c١٢/١±٠٣٥/٠ 

  ١٨٥/٠±٠١٢/٠
 ١٩٦/٠±٠١/٠ 

٢±٠٠٦/٠۰۰/٠ 
١٨١/٠±٠٢/٠ 
٠٠٥/۰±١٨٩/٠ 
١٩٢/٠±٠٠٢/٠ 
١٧٧/٠±٠٠٥/٠ 
۰۰۴/۰± ۲۰۰/۰
٢±٠٠٣/٠۱۰/٠ 
١٨٧/٠±٠٢/٠ 
١٩٢/٠±٠١/٠ 
١٩٨/٠±٠١٥/٠ 
١٩٣/٠±٠٠٨/٠ 
١٧٥/٠±٠١٢/٠

  
ا اختالف ه با آنزيم در ماده گندم ٪۳۵ و۲۰ جيره حاوي

 و همچنين در نرها جيره حاوي شاهدداري را با جيره  معني
 شاهدداري را باجيره   گندم با آنزيم اختالف معني٪۵۰ و۳۵

که اين امر نشان دهنده تاثير آنزيم بر  )P<۰۵/۰( نشان نداد
آنزيم قادر است . اي است ترکيبات پلي ساکاريد غيرنشاسته

تر شکسته و بنابراين اين ترکيبات را به پليمرهاي کوچک
توانايي آنها را براي تشکيل محلولهايي با چسبندگي باال 
وهمچنين قابليت جذب آب توسط اين ترکيبات را کاهش 
دهد که اين امر منجر به کاهش رطوبت مدفوع و بستر 

  ).۱۱، ۶(خواهدگرديد
  نسبت چربي محوطه بطني به وزن زنده

شه همبستگي از آنجائيکه چربي احشايي با کل چربي ال
سبب کاهش مشتري چربي احشايي  و افزايش مثبت دارد

ها  پسندي الشه و افزايش افت وزن الشه در کشتارگاه
گردد، در نتيجه کاهش درصد چربي احشايي اقتصادي  مي

ها حاکي  نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده. رسد بنظر مي
  بر درصد چربيآنزيم دار شدن اثر سطح گندم و از معني

بيشترين ميانگين مربوط به ). ۴ جدول(محوطه بطني بود 
گندم ٪ ۵۰ و کمترين آن مربوط به جيره حاوي شاهدجيره 
مصرف آنزيم باعث کاهش در مقدار چربي بطني در . بود
 چربي محوطه بطني در برداري  ها شد ولي تاثير معني ماده

ها بيشترين چربي احشايي  در ماده. <P)۰۵/۰ (نرها نداشت
 بدون آنزيم و در نرها مربوط به جيره شاهدبوط به جيره مر

گندم بدون آنزيم و کمترين مقدار چربي بطني ٪۲۰حاوي 
به طور .  گندم بود٪۵۰ها مربوط به جيره حاوي  در ماده

ها با کاهش درصد چربي  کلي بکارگيري گندم در جيره
وجود اينکه ميزان چربي افزوده  احشايي همراه بوده است با

 گندم از همه ٪۵۰ و۳۵هاي غذايي بر پايه   در جيرهشده
 وجود ترکيبات توان اذعان داشت که مي .ها بيشتر بود جيره

اي  سبب کاهش ميزان جابجايي  پلي ساکاريد غيرنشاسته
ليپاز و اسيدهاي صفراوي شده که همراه با افزايش در 

گردد  ضخامت ديواره روده موجب کاهش جذب ليپيدها مي
ها عالوه بر افزايش انرژي  ودن آنزيم به اين جيرهکه با افز

يابد در  قابل متابوليسم، قابليت هضم پروتئين نيز افزايش مي
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  ۱۳۸۶، ۴، شماره ۳۸ دورهي ايران، مجله علوم کشاورز  ۶۳۸

گزدد و  نتيجه انرژي صرف سنتز بافت و افزايش وزن مي
تحقيق انجام . ميزان چربي احشايي کاهش خواهد يافت

نشان داد که مصرف ) ۱۹۹۶(شده توسط اسميت و آنيسون 
 حاوي گندم سبب افزايش جمعيت سالمونالي هاي جيره

موجود در روده گشته که بر اثر اتصال اين جمعيت ميکروبي 
به نمکهاي صفراوي، خواص فيزيکي و شيميايي نمکهاي 
صفراوي به شدت کاهش يافته و باعث ايجاد اختالل در 

  .گردد هضم و جذب چربي مي
  بازده الشه

ده الشه هاي مربوط به باز تجزيه واريانس داده
دار شدن اثر سطح گندم،  هاي گوشتي حاکي از معني نيمچه

 .)۵‐ جدول( آنزيم است*آنزيم و اثرات متقابل سطح گندم
مقايسه ميانگين بين سطوح مختلف گندم حاکي از آن است 

 و )سويا–ذرت(شاهد که بيشترين بازده الشه به جيره 

.  گندم اختصاص دارد٪۵۰کمترين آن به جيره حاوي 
بر  آنزيم  و آنزيم نيز باعث افزايش بازده الشه گرديدمصرف

 اثر بيشترين .سطوح باالتر گندم تاثير بيشتري داشته است
‐  ذرتشاهدهاي  آنزيم مربوط به جيره*متقابل سطح گندم

داراي بيشترين بود که ها و نرها  سويا با آنزيم در ماده
 را  که علت آن<P)۰۵/۰( ميانگين از نظر بازده الشه بودند

 امکان استحصال مواد مغذي از جيره توسط طيور و افزايش
نشاسته هنگام  قابليت هضم پروتئين و همچنين افزايش

 که نتيجتاً سبب توان دانست يافزودن آنزيم به جيره م
  .افزايش بازده رشد خواهد گرديد

   لوزالمعده به وزن زنده وزننسبت

کي از ها حا نتايج حاصل از تجزيه واريانس اين داده
دار نشدن اثر سطح گندم، آنزيم و اثرات متقابل سطح  معني
  .)۵جدول( باشد آنزيم مي * گندم
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