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شماره ۶۱، زمستان ۱۳۸۲

پژوهش و سازندگي  ۵۶

                    

پژوهش و سازندگي 
در امور دام و آبزيان 

شماره ۶۱ ، زمستان۱۳۸۲

بررسي اثرات سطوح مختلف جو بدون 
پوشينه در جيره غذائي جوجه هاي گوشتي 

با رويكردي به تأثير آنزيم و غلظت 
پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي محلول 

جيره (NSPS)  بر عملكرد 

چكيده
 (NSP)اين آزمايش به منظور بررسـي اثرات سـطوح مختلف جو بدون پوشـينه با توجه به غلظت پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي
محلول در جيره غذائي، بر عملكرد جوجه هاي گوشـتي انجام گرفت. تعداد ۹۶۰ قطعه جوجه گوشـتي يكروزه از نژاد آربورايكرز در 
يـك آزمايـش فاكتوريل با ۴  سـطح جو(صفر، ۱۰، ۲۰ و ۳۰درصد)  و ۳  سـطح آنزيم در ۴ تكرار در قالـب طرح كامًال تصادفي مورد 
استفاده قرار گرفتند. از دانه جو بدون پوشينه براي افرايش غلظت NSPهاي محلول در جيره هاي غذائي استفاده شد. نتايج حاصل 
از اين آزمايش نشان داد كه در دوره آغازين، افزايش سطح جو بدون پوشينه (افزايش غلظت NSP هاي محلول) در جيره،  مصرف 
خوراك  و ميزان رشـد را به طور معني داري كاهش داد (p<۰/۰۱). در دوره رشـد نيز با  افزايش سـطح جو در جيره  ميزان مصرف 
خوراك و رشـدكاهش يافت (p<۰/۰۱). در دوره پاياني افزايش غلظت NSP هاي محلول تا  ۴/۶ ٪ ( سـطح ۳۰٪ جو بدون پوشـينه) 
اثـري بر روي متغيرهاي عملكرد نداشـت. ضريـب تبديل غذائـي در كل دوره آزمايش  (۴۹-۰روزگي) با افزايش سـطح جو بدون 
پوشـينه،  كاهش يافت. مقدار انرژي قابل سـوخت وسـاز براي هر كيلوگرم افزايش وزن در  كل دوره نيز تحت تاثير سطوح مختلف 
جو بدون پوشـينه قرار گرفت (p<۰/۰۱). افرايش سـطح جو بدون پوشينه  در جيره باعث افزايش وزن دستگاه گوارش، كبد و روده 
كور نسبت به وزن بدن شد ولي  بر درصد الشه،  چربي شكمي، پيش معده و سنگدان و درصد تلفات اثر معني داري نداشت. افزودن 
آنزيـم بـه جيره هاي غذائي مورد آزمايش به جز برpH ايلئوم (p<۰/۰۱)،  اثر معني داري بر سـاير متغيرهاي مورد مطالعه نداشـت.        
نتايج اين آزمايش نشان مي دهد كه در جيره جوجه هاي گوشتي، از دانه جو بدون پوشينه  تا سطحي مي توان استفاده كرد كه  مقدار 
NSP هاي محلول در جيره در دورههاي آغازين،   رشد و پاياني به ترتيب از ۳/۶،  ۴/۱  و ۴/۶ درصد باالتر نرود. بنابراين با توجه به 

تركيب جيره سطح استفاده از جو بدون پوشينه در جيره هاي آغازين، رشد و پاياني به ترتيب صفر، ۲۰ و ۳۰٪ توصيه مي شود.
 كلمات كليدي : جوجه گوشتي،  پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي،  جو بدون پوشينه،  آنزيم، عملكرد

P
aj

ou
he

sh
 &

 S
az

an
de

gi

• سيد داود شريفي، دانشجوي دكتري علوم دامي، دانشگاه تربيت مدرس
• فريد شريعتمداري، عضو هيات علمي گروه علوم دامي، دانشگاه تربيت مدرس

• اكبر يعقوب فر، و • سيد احمد ميرهادي، اعضاء  هيات علمي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

تاريخ دريافت: فروردين ماه ۱۳۸۲   تاريخ پذيرش: دي ماه ۱۳۸۲

Pajouhesh & Sazandegi No 61 pp: 56-64
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۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره

و سازندگي ۵۷پژوهش

This experiment was conducted to investigate the impacts of different level of hull-less barley considering soluble 
NSPs on performance and gut activity of broiler. 960 one day old Arbor Acres broilers were used in a 4×3 factorial 
arrangement with 4 levels of hull-less barley and 3 levels of enzyme. Four replicate were allocated to each treatment. 
Hull-less barley was used to increase dietary levels of NSP. In starter , levels of hull-less barley had significant effects 
on feed intake (FI), weight gain (WG) and feed conversion ratio (p<0.01).  In grower phase, the levels of hull-less 
barley had significant effects on  FI, WG and FCR(P<.0.01). In finisher phase  NSP levels under 4.6%(30% hull-less 
barley)had no significant effects on performance variables. The ME (Kcal) needed for incrasing 1Kg body weight was 
affected by hull-less barley levels in diet (p<0.01), but the abdominal fat and gizzard weight  and mortality werenot 
affected. Enzyme addition to diets had no significant effects on studied variable except ileum pH(p<0.01). The results 
of this experiment suggested that hull-less barlry can be included in broiler diets to the extent that soluble NSPs in diet 
dont go up than 3.6 , 4.1 and 4.6 % in starter , grower and finisher respectively. However, considering diet composition, 
it suggest to use hull-less barley  0, 20 and 30% in starter, grower and finisher diets, respectively.    
Key words: Broiler, Non-starch polysaccharides, Hull-less barley, Enzyme,  Performance

مقدمه
ــكيل تش را طيور غذائي ــره جي عمدهاي از ــش بخ ــا كربوهيدراته
را اين مهم ــه ك ــد باش مي انرژي تامين آنها ــي اصل و وظيفه ــد ميدهن
قابل غير كربوهيدراتهاي دارند . بر عهده ــم هض قابل كربوهيدراتهاي
ــتگاه بافت دس بر تاثيراتي ــد توانن مي ــي غذائ درجيره ــود موج ــم هض
هضم و راندمان اتالف آب، فعاليت ميكروبي غذا، عبور ــان زم گوارش،
ــيميائي فيزيكوش به خصوصيات ــته بس تاثيرات اين البته كه باقي گذارند

ــد. باش مي تواند متغير آنها
تامين خوراكي ــن منابع آنها از مهمتري فرعي محصوالت و غالت ــه دان
كه ــند باش مي جيره طيور در ــرژي نتيجه ان ودر ــا كربوهيدراته ــده كنن
انرژي، بر بنابراين عالوه دهند. ــكيل تش را جيره از نيمي از مي توانند بيش
قديميترين غالتي از ــي يك مينمايند.جو مغذي را تامين مواد از ــي بخش
يكي پوشينه بدون جو ميگردد. ــت كش جهان معتدله مناطق كه در ــت اس
تغذيه بيشتر براي و گندم دارد و ذرت ــي معادل ارزش كه ــت اس جو ارقام از
كربوهيدرات هاي ــود وج اينحال، ــا ب ــت(۱۶). اس ــب مناس خوك و طيور
عنوان تحت از آنها كه غالت ــلولي س ديواره ــاختمان س در پيچيده ــيار بس
ميتواند ــود، ش مي برده ــته اي۱ (NSP) نام نشاس ــاكاريدهاي غير پليس
استفاده جيره در آنها سطوح باالي از كه در زماني تغذيه اي ضد اثرات منشاء
وسيعي دامنه برگيرنده در نشاستهاي غير پليساكاريدهاي گردد. ميشود،
ميباشند فاقد پيوندآلفا-گلوكان ۵ است كه ــاكاريدي س از مولكولهاي پلي
و ــند ميباش ــلولي س ديواره اصلي اجزاي از ليگنين همراه به تركيبات اين

.(Choct,۱۹۹۱، ۱۶ ،۱۴ ،۲ ) ميشوند برده نام جيره الياف بهعنوان
به احتماًال كاهش عملكرد ــه ب منجر جيره در NSPها مقدار ــش افزاي
بروز لذا باعث و ــده ش مغذي مواد جذب و هضم اعمال در تداخل ــر خاط
ديواره ــاختمان وجودي كه س با ــود. مي ش طيور در تغذيهاي ــد ض اثرات
مقادير محتوي ــي همه آنها ول ميكند فرق ديگر غله غلهاي به از ــلولي س
ــلولز، س آرابينوزايالنها، بتا-گلوكانها، . ــتند(۳) هس ازNSPها ــري متغي
اين مهمترين از ــز  گلوك و ــوز مان گاالكتوز، ــاوي ح ــاكاريدهاي س پلي و
عمدهترين ــب ترتي به آرابينوزايالنها و ــا بتاگلوكانه ــتند. هس ــات تركيب

درصد ماده ۱۶/۷ و۱۱/۴ ــه  ك ــند مي باش گندم و جو ــه دان در ــا NSPه
شده از استخراج NSPهاي ميدهند(۱۳). افزودن تشكيل را ــك آنها خش
درنتيجه و چربي و پروتئين ــته، نشاس هضم جيره طيور، قابليت به غالت
ــده ــخص ش مش بهخوبي امروزه .(۱۱ ميدهد(۱۰، كاهش را آنها عملكرد
NSPهاي آنها رابطه غلظت با طيور براي غذائي دانه غالت ارزش كه است

. (۲) ــسدارد عك
آنها  تغذيهاي اثرات ضد بروز اوليه عامل تركيبات اين  ويسكوز  طبيعت
آب داشته و جذب در زيادي توانائي تركيبات اين ميباشد. در تغذيه طيور
و غذا عبور سرعت كاهش با باال برده و را روده محتويات ويسكوزيته بنابراين
مواد روي بر آنها گوارشي مانع اثر آنزيمهاي تركيب آنها با احتماًال همچنين

(۲۳ ،۱۱ مغذي ميگردند.(۱۰،
ــتفاده با اس آنها كردن هيدروليز با ميتوان را تركيبات منفي اين اثرات
كاهش باعث ــا كردنNSPه دپليمريزه با آنزيمها داد. ــش كاه ــا آنزيمه از
مغذي مواد جذب نتيجه در و گوارش شده دستگاه محتويات ــكوزيته ويس
آنزيمهاي داخلي ــاوي ح غالت در دانه ــلولها س .(۲۲ مي يابد(۱۶، افزايش
به قادر ــدن ش فعال صورت در كه ــند مي باش تركيبات اين كننده ــه تجزي
باعث فعال مدتي براي دانهها انبارنمودن ــند. NSPها ميباش نمودن تجزيه

.(۷) ميشود آنزيمها اين شدن
ــطوح از س ــتفاده اس ــه دادندك ــان نش ــكاران (۱۸) هم و Rosmary
تاثير گوشتي  جوجههاي تغذيه در آنزيم به همرا ــينه پوش بدون جو مختلف
جيره با ــه مقايس در تبديل غذائي ضريب ــد و ميزان رش معني داري بر روي
تا ــينه پوش بدون جو ــدن ش وارد امكان نيز آيت اللهي(۱) ندارد. حاوي ذرت

است. گزارش نموده گوشتي جوجههاي جيره در را  ٪۲۵ سطح
با  بدون پوشينه  جو سطوح مختلف مطالعه اثرات اين آزمايش  هدف از
جوجه هاي بر عملكرد جيره غيرنشاستهاي پلي ساكاريدهاي علظت به توجه
پوشينه بدون جو دانه مختلف ــطوح س از تحقيق ميباشد. در اين ــتي گوش
ازآنزيمهاي استفاده تاثير عالوه به شد. ــتفاده اس NSP منبع عمده بهعنوان
ــي آزمايش جيره هاي عملكرد روي بر تركيبات اين كننده هيدروليز خارجي

نيز بررسي شد.
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۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره

سازندگي و پژوهش ۵۸

... مختلف سطوح اثرات بررسي

وروشها مواد
ــتان  توليدي در اس ــينه پوش بدون جو دانه از ــش ــن آزماي اي   در
شده توصيه مطابق روشهاي جو مذكور از دانه شد. نمونه اي استفاده مركزي
ــوخت س انرژي قابل گرفت. قرار ــيميايي ش تجزيه مورد (۵) A. O. A. C)
براي ــد. اندازهگيري ش ،(۲۱) Sibbald روش از ــتفاده اس با نيز ــاز آن وس
از ــا، نمونهاي NSPه كل و نامحلول محلول، ــاي NSPه محتواي ــن تعيي
تغذيه آزمايشگاه آزمايشي به جيرههاي همچنين ــينه و پوش بدون جو دانه
نمونهها NSP محتواي ارسال شد. هند دانشگاه بنگلور دامپزشكي دانشكده
ابتدا اين روش مطابق ــد. ش اندازهگيري ،(۹) Choctروش از ــتفاده اس با
٪۸۰ اتانول ــتفاده از اس محلول با و قندهاي هگزان حالل كمك به چربيها
٪۸۰ اتانول از استفاده با داخلي آنزيمهاي همچنين ــوند. ميش جدا از نمونه
آلفا آنزيمهاي كمك به ــته نمونهها ــپس محتواي نشاس س ــده، ش فعال غير
بهطور ٪۸۰ اتانول از ــتفاده اس شده و با تجزيه ــيداز آميلوگلوكوس و آميالز
ــتهاي غيرنشاس ــاكاريدهاي پلي س نهايت در ــود. ميش حذف نمونه از كامل
به باقيمانده نمونه، هيدروليز اسيدي اثر شده در آزاد كل قندهاي بهصورت

.(۹) ميگردد گيري اندازه گازگروماتوگرافي كمك
يك  در آربورايكرز ــژاد ن از يكروزه ــتي گوش جوجه ــداد۹۶۰ قطعه تع
چهار تكرار با آنزيم) ــطح س ۳ NSP و ــطح س ۴) فاكتوريل ۴*۳ آزمايش
قالب طرح در جنس)  از هر دو ــاوي ــبت مس نس به ) در هر پن ۲۰ پرنده و
ــن س از گرفتند. جوجهها قرار ــتفاده اس مورد تحقيق  اين در تصادفي كامًال
روزگي ۳۶-۴۹ و ــد رش جيره ۳۵-۲۲روزگي آغازين، جيره ــي ۲۱-۰ روزگ
سويا كنجاله و برپايه ذرت آزمايشي جيرههاي دريافت نمودند. پاياني جيره
صفر، ــبت نس به مركزي ــتان اس در توليدي ــينه بدون پوش كه دانه جو بود
مقدار توصيه دوبرابر و ــك ي صفر، مقدار به ــم۲ آنزي ــد و درص ۳۰ ۲۰ و ،۱۰
انرژي نظر از جيرهها شد.  وارد آن در ( تن گرم در ۶۰۰ و ۳۰۰ ،۰) ــده ش
بر (۱۷) ــاي توصيهه طبق مغذي ــواد م بودند. غلظت ــان ــن يكس پروتئي و
۲۹۵۰ جيره ها تمام براي انرژي مقدار گرديد. تنظيم انرژي غلظت ــب حس
تمام در و غذا آب .(۱ ــد(جدول ش گرفته در نظر ــرم ــري در كيلوگ كيلوكال
توصيه واكسن هاي تمامي ــت. داش قرار ــترس آنها دس در بهطور آزاد مدت
قبل از ۲۰ تا ــه برنام طبق گامبورو) و آنفلونزا ــل، منطقه(نيوكاس در ــده ش
در تبديل ضريب و مصرفي خوراك وزن، افزايش ميانگين شد. تجويز روزگي

شد. محاسبه كل دوره وهمچنين پاياني و آغازين، رشد دوره هاي
ــدند.  ش ــتار كش و انتخاب پرنده هرتيمار۴ از روزگي ۴۹ ــن س   در
كور رودههاي معده، و پيش ــنگدان س كبد، دستگاه گوارش، ــه، وزن الش
pH ــيله به وس ايلئوم محتويات pH.گرديد تعيين بطني ــي محوطه چرب و
SAS افزار نرم از استفاده با حاصل دادههاي شد. اندازهگيري ديجيتال متر

مقايسه شدند. دامنهاي دانكن چند آزمون كمك ميانگينها به آناليز و

نتايج
مورد  پوشينه بدون تركيبات دانه جو ــاز و وس ــوخت س قابل  انرژي
تركيبات نظر از شده است. آورده ۲ شماره جدول تحقيق در اين در استفاده
آزمايش اختالفاتي اين در دانه اين ــاز وس سوخت قابل انرژي و ــيميائي ش
واريتهها، اختالف را ميتوان به تفاوتها ــاهده ميشود. اين مش ديگر منابع با
اختالف داد. استفاده نسبت مورد آزمايشي روشهاي هوائي و و آب ــرايط ش
موارد همين متاثر از مختلف نيز منابع در سوخت وساز انرژي قابل ميزان در

NSP مختلف مقادير وجود قند،  و نشاسته در ميزان تفاوت وجود ميباشد.
ساير و جو دانه غذائي ارزش در و موثر مهم عوامل از مختلف واريتههاي در

باشند(۲۰). مي غالت
معني داري بر اثرات جو بدون پوشينه،  سطوح مختلف در دوره آغازين
.(p<۰/۰۱)داشت غذائي تبديل ضريب و وزن افزايش مصرفي، خوراك روي
رشد ميزان و مصرفي خوراك جيره ها، در پوشينه بدون جو سطح افزايش با
افزايش و مصرفي ــوراك خ كمترين و ــترين بيش كه به طوري كاهش يافت.
ــطح جو(به ترتيب با باالترين س تيماري ــاهد و ش به مربوط ترتيب وزن به
تبديل غذائي ضريب بود. ــول) محل هاي NSP غلظت ــترين بيش و كمترين
دوره اين در باالتر رفت. جيره ــينه در بدون پوش جو ــطح س افزايش نيز با
.(۳ ــت آمد(جدول ــاهد بدس ش جيره تغذيه با توليد نظر از عملكرد بهترين
وزن افزايش مصرفي، برروي خوراك بدون پوشينه جو مختلف سطوح اثرات
دوره اين (p<۰/۰۱). در معني دار بود ــد رش دوره در غذائي تبديل ضريب و
در محلول) هاي NSP غلظت (افزايش ــينه پوش جو بدون ــطح س افزايش با
بين خوراك اختالف اينحال با شد. كاسته مصرفي خوراك از ميزان جيره، 
مقادير افزايش نيز دوره اين در نشد. دار معني جو پائينتر سطوح در مصرفي
در كه ــت بهطوري داش منفي افزايش وزن اثر ميزان بر ــينه بدون پوش جو

.(۴ شد(جدول وزن مشاهده افزايش كمترين در جيره آن سطح باالترين
ــينه  پوش بدون جو مختلف ــطوح س ــي)، پاياني(۴۹-۳۶روزگ دوره  در
دادههاي حاصل وجود اين با نداشت. عملكرد متغيرهاي بر داري تاثير معني
سطح رفتن باال با ــد رش ميزان و مصرفي خوراك اين دوره مؤيد كاهش در
ــطح س افزايش نيزبا غذائي تبديل ضريب بود. جيره در ــينه پوش بدون ــو ج
باالترين و كاهش يافت بهطوريكه پائينترين گروه شاهد با ــه مقايس در جو
پوشينه بدون جو ــطح س باالترين به مربوط ترتيب غذائي به تبديل ضريب
دوره در كل .(۵ بود(جدول و شاهد محلول) هاي NSP ــترين غلظت (بيش
روي خوراك بر پوشينه بدون جو مختلف اثرسطوح روزگي) پرورشي (۰-۴۹
معني (p<۰/۰۵) غذائي ضريب تبديل (p<۰/۰۱) و وزن افزايش ــي، مصرف
تيماري به مربوط دوره  كل در خوراك مصرف ۶). كمترين بود(جدول داري
وزن افزايش كمترين همچنين بود. ــينه پوش بدون سطح جو ــترين بيش با
تكميل دادند. نشان نمودند، را دريافت مقدارجو ــترين بيش كه را پرندگاني
داري بر عملكرد معني اثر از دورههاي پرورش هيچكدام در جيرهها با آنزيم
دادندكه نشان دادهها ولي ــد نش دار معني آنزيم اثر وجودي كه با ــت. نداش
از كه پرندگاني و شدهاند مصرف ــتري بيش مقدار آنزيم به جيرههاي حاوي
تبديل و ضريب ــته اند داش بهتري وزن افزايش نمودهاند تغذيه جيره ها اين
ساز و سوخت ميزان انرژي قابل است. شده ــطح آنزيم بهتر س افزايش نيزبا
ــطوح تاثيرس نيزتحت كل دوره در وزن، هركيلوگرم افزايش براي نياز مورد
جيره كه پرندگاني .(p<۰/۰۱) گرفت قرار درجيره پوشينه بدون جو مختلف
بيشتري انرژي كردند، دريافت را جو ــطح س باالترين حاوي جيره و ــاهد ش
بين معنيداري تفاوت و نمودهاند مصرف وزن ــش افزاي هركيلوگرم را براي
به انرژي نياز پوشينه بدون سطح ديگر جو دو نشد. ــاهده گروه مش دو اين
آنزيم افزودن دادند. كاهش ــاهد ش گروه با ــه مقايس در را وزن براي افزايش
ــان نش داده ها ولي ــت. نداش متغير اين روي بر معني داري تاثير جيرهها به
مورد نياز ــاز وس ــوخت س قابل انرژي از آنزيم، ــطح س افزايش با دادند كه
مختلف سطوح كه است. پرندگاني شده ــته كاس وزن افزايش واحد هر براي
داري معني اختالف بودند نموده دريافت خود جيره در را پوشينه بدون جو
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۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره

و سازندگي ۵۹پژوهش

جيره شماره
خوراكي مواد

پايانيرشدآغازين

۱۲۳۴۱۲۳۴۱۲۳۴درصد

۶۵/۱۵۵۶/۳۴۹/۶۴۴/۳۶۹/۰۳۶۱/۰۲۵۲/۹۶۴۴/۹۱۷۲/۲۱۶۴/۴۲۵۵/۷۴۸/۳ذرت

سويا ۲۵/۵۲۲۴/۲۴۲۱/۰۵۱۷/۳۳۲۶/۱۱۲۲/۹۱۹/۷۲۱۶/۵۳۲۳/۷۵۲۲/۵كنجاله
۲۱/
۲۱

۱۸/۷

۰۱۰۲۰۳۰۰۱۰۲۰۳۰۰۱۰۲۰۳۰جويدون پوشينه

۶/۵۷۷۶۱/۶۹۳/۳۲۴/۸۹۶/۶۴۰۰۰۰۰۰۰پودر ماهي

فسفات كلسيم ۰/۸۲۰/۶۶۰/۶۰۰/۷۰۱/۲۸۰/۹۸۰/۷۰/۴۲۲/۰۲۱/۲۵۱/۱۸۱/۰۳دي

۰/۸۵۰/۸۵۰/۸۵۰/۹۳۰/۹۸۰/۹۲۰/۸۸۰/۸۳۱/۲۵۰/۹۹۱/۰۱۱/۱۲صدف

۰/۲۱۰/۱۰/۰۹۰/۰۸۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۰/۱۵۰/۱نمك

۰/۲۰/۲۰/۲۰/۱۸۰/۲۰/۲۰/۱۵۰/۱۵۰/۰۵۰/۱۵۰/۱۵۰/۱۵متيونين

۰/۲۵۰/۱۵۰/۱۰/۱۰/۰۵۰/۰۵۰۰۰۰۰/۱۰/۱ليزين

ويتاميني×× ۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵مكمل

معدني ۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵مكمل

شده٭٭٭ محاسبه اجزاي

ساز انرژي قابل سوخت و

كيلوگرم) در ۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰(كيلوكالري

٪ خام ۲۱/۲۲۱/۲۲۱/۲۲۱/۲۱۸/۵۱۸/۵۱۸/۵۱۸/۵۱۶/۶۱۶/۶۱۶/۶۱۶/۶پروتئين

(٪) ۱/۵۱/۳۱/۲۴۱/۱۲۰/۹۷۱۱/۰۱۱/۰۳۰/۸۲۰/۸۱۰/۸۶۰/۸۷ليزين

(٪) سيستين + ۰/۹۴۰/۹۷۰/۹۵۰/۹۱۰/۸۳۰/۷۶۰/۸۳۰/۸۶۰/۷۱۰/۷۲۰/۷۴۰/۷۳متيونين

NSP۳/۶۱۴/۰۸۴/۲۸۴/۴۳/۷۳/۸۹۴/۰۹۴/۲۹۳/۲۷۳/۸۴۴/۳۴/۶ محلول (٪)

NSP۹/۴۹/۱۵۸/۷۶۸/۴۹/۸۹/۳۱۸/۸۱۸/۳۱۹/۶۷۹/۵۱۹/۲۷۸/۹۴ نامحلول (٪)

شده گيري اندازه اجزاي

(٪) ۲۱/۹۲۲/۲۲۰/۸۲۰/۷۱۹/۵۱۹۱۸/۸۱۹/۲۱۶/۳۱۶/۱۱۵/۷۱۵/۶پروتئين خام

NSP۳/۵۸۴/۱۴/۳۱۴/۴۳۳/۶۶۳/۹۲۴۴/۳۳/۲۳۳/۷۶۴/۲۶۴/۵۸ محلول (٪)

NSP۹/۶۸/۷۸/۹۵۸/۱۹/۶۸/۸۹/۹۸/۸۱۰۱۰/۵۱۰/۱۹/۲ نامحلول (٪)

پاياني٭ رشد و آغازين، هاي دوره در غذائي جيرههاي تركيب شماره ۱) جدول

است. افزوده شده آنزيم تن) در گرم و ۶۰۰ ۳۰۰ ، ۰) شده توصيه و دوبرابر مقدار يك صفر، مقادير جيرهها هريك از به ٭
،E ويتامين ،Dميليگرم ويتامين۱۴۴۰۰ المللي واحد بين A ، ۷۲۰۰۰ المللي ويتامين واحد بين ۴۴۰۰۰۰۰ حاوي ويتاميني مكمل گرم ٭٭ هركيلو

۲۰۰۰ پيريدوكسين، ميليگرم ۶۱۲ ، نياسين ميليگرم ۱۲۱۶۰ پانتوتنيك، اسيد ميليگرم ۴۸۹۶ ريبوفالوين، ۳۰۰۰ميليگرم تيامين، گرم ميلي كوباالمين، ۶۱۲ ميليگرم K، ۶۴۰ويتامين ميليگرم ۲۰۰۰
گرم ۸ و ميليگرم كبالت ۱۹۰ ميليگرم يد، ۶۴۰ گرم مس، ۸ گرم آهن، ۱۰۰ روي، ۳۳/۸گرم منگنز، گرم حاوي۶۴/۵ معدني كيلوگرم مكمل ميباشـد. هر كلرايد كولين گرم ۲۶۰ و ميليگرم بيوتين

باشد. مي سلنيوم
شده است. استخراج (۱۹۹۷Choct  ) از (۱۹۹۶) و ذرت Smits و همكاران سويا از دركنجاله ها NSPدرصد ٭٭٭
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۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره

سازندگي و پژوهش ۶۰

وزن بدن،  درصد به نسبت پيش معده سنگدان و وزن ــه، الش در درصد را
اختالف ولي ندادند نشان تلفات ميزان همچنين و شكمي محوطه در چربي
(p<۰/۰۵) و وزن بدن به ــبت نس كبد وزن گوارش و ــتگاه دس وزن كل در
تيمارهاي مختلف پرندگان بين (p<۰/۰۱) ايلئوم محتويات pH ــن همچني

.(۷ داربود(جدول معني
معني اثر ايلئوم، pH روي بر آزمايشي بجز جيرههاي به آنزيم افزودن
وزن بدن گوارش به وزن دستگاه نسبت متغيرها نداشت. روي ساير داري بر
.(p<۰/۰۵)گرفت ــرار ق درجيره جو ــطح س تاثير تحت داري معني ــور بهط
وزن بودند كرده دريافت را ــينه پوش ــطح جو بدون س باالترين كه پرندگاني
جو ــطح س افزايش با وزن افزايش اين و ــتند داش باالتري ــتگاه گوارش دس

با نيز ــد كب وزن ــد. مينماي ــر تغيي
يافت. افزايش جو سطح افزايش

مقدار به ــوم ايلئ ــات محتوي pH
جو قرار ــطوح تاثير س تحت ــادي زي
مربوط pH پايينترين ــت. اس گرفته
(كمترين ــت اس ــاهد ش ــره جي ــه ب
دريافت را محلول هاي NSP ــدار مق
جيره در جو باالتر داشتهاند) سطوح
ــري كمت ــدار ــه مق ب را ــوم pH ايلئ
رابطه ــن اي در ــت. اس ــش داده كاه
pH روي ــر ب داري ــم اثر معني آنزي
كه جيرههائي ــت به طوري اس داشته
دارا را ــم آنري از ــري باالت ــطح س كه
اثرات دادهاند. افزايش را pH بودهاند،
جو و آنزيمي ــطوح س ــن بي ــل متقاب
معني دار pH برروي ــينه پوش بدون
مي دهند كه دادهها نشان شده است.
باالي سطوح به متعلق pH باالترين
مربوط آن كمترين و ــور فاكت هر دو
پائينتر سطوح جو و باالي سطوح به

. باشد مي آنزيم
تلفات  ميزان آزمايش دراين  
نگرفت آنزيم قرار جو و سطوح تحت

جو، سطح باالترين تلفات در درصد داد كه ــان نش دادهها ولي
بر درصد جو مختلف سطوح اثر كه وجودي با است. بيشتر بوده
با الشه درصد بيانگر كاهش دادهها ــد ولي نش الشه معني دار
اثر هم آنزيمي ــطوح رابطه س در همين ــد. ميباش جو افزايش
دار معني اثرات كه اين هرچند ــت، داش ــه الش بازده بر مثبتي
بدون جو سطح افزايش رودههاي كور نيز با وزن ــت. اس نشده

يافت. افزايش جيره در پوشينه

بحث
افزايش با كه در جيره ــاي محلول NSPه غلظت افزايش
كاهش مصرف ــث باع گرفت انجام ــينه پوش بدون جو ــدار مق
در ــش عملكرد كاه ــد. ش ــد رش نتيجه كاهش در و ــوراك خ
جو ــطوح س تمام دوره بين اين بهطوري كه در ــهودتر بود مش دوره آغازين
قبلي مطالعات شد. عملكرد مشاهده در قابل توجهي بدون پوشينه، اختالف
اتفاق مي آغازين دوره در ــد رش كاهش در بيشترين كه دادهاند ــان نش نيز
محلول هاي NSP ــكوز ويس ميتوان به طبيعت را ــد كاهش رش افتد(۱۹).
غذائي باالي احتياجات و گوشتي هاي جوجه سريع رشد داد. جيره نسبت
باالئي فعاليت آنها گوارش ــتگاه كه دس مي كند ايجاب زمان واحد در ــا آنه
ويسكوزيته محتويات هضمي با افزايش NSPها كه در حالي ــد باش ــته داش
بالغ و تخمگذار طيور کمتر حساسيت بنابراين نمايند. مي مختل را روند اين
غذائي احتياجات و بنابراين رشدکمتر دليل توان به مي را NSPها به نسبت
تحمل در ــتي جوجههاي گوش توانائي ــن س افزايش با ــت. دانس آنها کمتر

تغييرات (طرم)خوراك مصرفي (طرم)احتمالمنابع وزن تبديلافزايش ضريب
۰/۰۰۱۰/۰۰۱۰/۰۰۱جيره

۰/۴۱۰/۱۳۵۰/۱۹آنزيم

جيره * ۰/۷۳۰/۷۲۰/۱۲آنزيم

(٪) جو اصلي سطح اثرات

۰۸۷۲/۲a۵۶۹/۷a۱/۵۴bc

۱۰۸۱۵/۲b۵۴۱/۲b۱/۵۱c

۲۰۷۹۲/۸bc۵۰۵/۳c۱/۵۷b

۳۰۷۶۴/۹c۴۲۹/۸d۱/۷۴a

تن) در (گرم آنزيم

۰۸۰۵/۱۵۰۶/۱۱/۶۰

۳۰۰۸۰۸/۱۵۰۶/۸۱/۵۹

۶۰۰۸۲۰/۵۵۲۱/۷۱/۵۷

SEM۳۴/۱۲۴/۲۰/۰۱۵٭٭

مقدارتركيبت
(٪) خشك ۹۴/۵ماده

(AMEn (Kcal/kg۳۲۳۰
(٪) ۱۳/۶پروتئين خام

محلول (٪) هاي NSP۴/۶
نامحلول (٪) هاي NSP۱۲/۳

تركيبات شيميائي (٪) و (Kcal/kg)وساز سوخت قابل جدول شماره۲) انرژي

ماده خشك) حسب پوشينه(بر بدون دانه جو

در تن) گرم ۶۰۰ و ۳۰۰ ، ۰) شـده مقدار توصيه دوبرابـر و صفر، يك مقادير جيره ها هريـك از بـه ٭

شده است. آنزيم افزوده

المللي بين واحد ۴۴۰۰۰۰۰ حاوي ويتاميني مكمل گرم هركيلو ٭٭

آغازين٭ دوره در گوشتي جوجههاي عملكرد بر آنزيم و پوشينه بدون جو مختلف سطوح اثر -۳ شماره جدول

.(p<۰/۰۵) معنيداري دارند اختالف هم با ستون هر غيرمشابه در حروف با اعداد ٭

خطاي استاندارد ميانگين ٭٭

... مختلف سطوح اثرات بررسي
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۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره

و سازندگي ۶۱پژوهش

دوره رشد در است بهطوريکه يافته محلول افزايش ــطوح باالترNSPهاي س
کاهش باعث ــاي محلول) NSPه غلظت جو(باالترين ــطح باالترين س تنها
که ويسکوزيته دادند (۱۹)، نشان و همکاران Salih ــت. اس ــده ش عملکرد
در عملکرد بهبود يابد. بنابراين مي ــن کاهش س افزايش گوارش با ــتگاه دس
در موجود NSP ترين ــد. عمده دليل فوق باش به ميتواند مذکور دورههاي
رشد آنها بهخوبي دهنده كاهش اثرات كه مي باشد جو،  بتاگلوكانها دانه
اين ميباشد مغذي مواد خاطر دخالت درهضم به اين و است شده شناخته
كاهش را آن از غذا عبور و سرعت گوارش، ــتگاه دس ــاكاريدها تخليه س پلي

.(۲۳ ميدهند(۴،
ــتگاه گوارش دس فلورميكروبي هضم، نقش در بتاگلوكانها نقش از جدا
به جو نسبت حاوي جيرههاي كه ــت اس داده ــان نش ناديده گرفت. نبايد را
وزن رودههاي كور افزايش بنابراين ميدهند(۱۹). پاسخ آنتي بيوتيكها بهتر

تغييرات (طرم)خوراك مصرفي (طرم)احتمالمنابع وزن تبديلافزايش ضريب
۰/۰۰۱۰/۰۰۱۰/۰۱۶جيره

۰/۴۸۰/۰۶۰/۱۱آنزيم

جيره * ۰/۰۸۰/۵۹۰/۵۹آنزيم

(٪) جو اصلي سطح اثرات

۰۱۵۱۰a۶۷۵۲/۲۵

۱۰۱۳۹۷b۶۳۳۲/۲۲

۲۰۱۳۶۲b۶۵۲۲/۱

۳۰۱۲۱۹c۵۸۳۲/۱

تن) در (گرم آنزيم

۰۱۳۵۲/۷۶۱۴۲/۲۱

۳۰۰۱۳۸۵/۱۶۵۸/۸۲/۱۸

۶۰۰۱۳۷۸/۱۶۳۴/۳۲/۱۰

SEM۷۸/۴۵۰/۸۰/۰۱۴٭٭

هاي NSP افزايش غلظت با كه افزايش سطح جو دنبال آزمايش به اين در
اندام اين تخميري در فعاليت افزايش بيانگر ــت، اس همراه در جيره محلول
ماندگاري زمان افزايش باعث روده محتويات ــكوزيته ويس افزايش مي باشد.
دستگاه انتهاي در بخصوص باكتريها، ــد رش نتيجه در و ــده ش مواد هضمي
ميگردد. كور و اين منجر به بزرگ شدن رودههاي يابد مي افزايش گوارش
وزن ميكروبي، فلور فعاليت اثر دادند كه در نشان ،(۱۲) همكاران و Coates
دستگاه وزن در وجود اختالف مييابد. افزايش واحد طول در دستگاه گوارش
نسبت داد. كبد همچنين و كور رودههاي شدن بزرگ به ميتوان گوارش را
تاثير تحت بيانگر مختلف تيمارهاي در كبد وزن در اختالف شدن معنيدار
ــدن ش بزرگ ــد. باش مي مختلف جو ــطوح س مصرف اثر در گرفتن آن قرار
صفراوي باشد. ــيدهاي اس توليد فعاليت براي افزايش به دليل تواند مي كبد
ميكروبي جيره فعاليت در محلول هاي NSPافزايش با بيان شد كه همانطور

باكتريهائي جمله از Str. faecium يابد. مي افزايش گوارش ــتگاه در دس
باكتري تاثير اين مييابد. افزايش روده در سرعت به آن كه جمعيت ــت اس
اسيدهاي كردن دگونژوگه در باكتري اين نقش . دارد چربي هضم در مهمي
به صفراوي اسيدهاي تجزيه باكتري با است اين شده گزارش قبًال صفراوي
هضم قابليت كاهش نتيجه و در آنها غيرفعال شدن باعث ــمي، س تركيبات
رفته فعاليت دست ــيدهاي از اس جبران براي كبد ــود(۱۲). ميش چربي ها
غلظت انرژي ــود. مي ش هيپرتروفي دچار نتيجه در و ــش داده افزاي را ــود خ
هزينه دليل به ــد. امروزه مي باش ضريب تبديل بر عوامل ازموثرترين جيره
را ــت انرژي جيرهها غلظ معموال مديريتي ــكالت و مش انرژي ــاالي تامين ب
انرژي معيار  از كه استفاده ميرسد نظر به ميگيرند. بنابراين نظر پايينتر در
عملكرد بيان براي وزن واحد افزايش ازاء هر به مصرفي وساز ــوخت س قابل
به مناسبترباشد(۱۶). مختلف دوره هاي يا و گلهها ــاير س با گله مقايسه و

واحد هر ازاء ــه ــاز مصرفي ب وس ــوخت س قابل انرژي معيار از خاطر همين
حاوي وجيره ــاهد جيره ش كه داد نشان نتايج ــد. ش ــتفاده اس افزايش وزن
ضريب و پايينترين ــن با باالتري ــينه بترتيب بدون پوش جو ــطح س باالترين
افزايش ندارند. بنابراين ــم با ه اختالف معنيدري معيار اين از نظر ــل تبدي
داشته بيشتري سوخت وساز قابل انرژي به نياز دو تيمار اين از حاصل وزن

باشند. مي اقتصادي كمتر ديگر جيره دو با مقايسه در لذا است،
و باالترين آن مربوط ــاهد ش به مربوط ايلئوم محتويات pH ــن كمتري
غلظت افزايش ــا ب انتظار مي رود كه در حالي بود. جو ــط متوس ــطوح س به
فعاليت تخميري افزايش دليل به جو، ــطح با افزايش س محلول NSPهاي
است. pH شده افزايش نيز باعث آنزيم يابد. افزودن كاهش pH روده  فلور
به ــاكاريدها اليگوس و دي منو، انتقال باعث NSPها تجزيه با آنزيم افزودن
كه آنجائي ــود. از ميش تخمير افزايش نتيجه در و گوارش ــتگاه دس انتهاي

آغازين٭ دوره در گوشتي جوجههاي عملكرد بر آنزيم و پوشينه بدون جو مختلف سطوح اثر -۴ شماره جدول
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۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره

سازندگي و پژوهش ۶۲

تجزيه نهائي ــول محص بتاگلوكانها بودند ــا،  درجيره ه NSPها ــن عمدهتري
اختيار بنابراين در ــت اس جذب قابل پرنده ــط توس كه ــد مي باش گلوكز آنها
عمده ــت. اس گرفته صورت كمتري تخمير و ــت اس ــا قرار نگرفته باكتري ه
تجزيه صورت در كه ميباشد پكتيني تركيبات ــاهد ش جيره در NSP ترين
داده را كاهش pH و گرفته قرار تخمير مورد بنابراين جذب ندارند ــت قابلي

است.
به  آنزيم افزودن كه ــت اس داده ــان ــته نش گذش در ــتر مطالعات بيش
است. داشته بر عملكرد مطلوبي اثرات چاودار و جو گندم و حاوي جيرههاي
حال اين با ــد. نش ــاهده مش آنزيم افزودن در معنيدري تحقيق اثر اين در
از استفاده ميدهند. را نشان معني داري غير دهنده ولي بهبود اثرات دادهها
مديريت دقيق به خصوص به نياز آن اندك مقدار به توجه در جيره با ــم آنزي
تركيبات و مواد خوراكي به توجه ــا ب انتخاب آنزيم و مهمتر جيره ــه تهي در
ــت اس نموده بيان (۲۲)۱۹۹۶ ــون آنيس و ــميت دارد.اس جيره در ــود موج
تركيب به ولي توجه دقيق ــت اس ــودمند س آنزيم با طيور جيره هاي تكميل
ــت بنابراين ضروري اس ــيار بس بازدهي حداكثر به ــتيابي دس براي ــره جي
تحقيق اين نتايج ــه به توج با از آنزيم ــتفاده اس مفيد اثرات منكر نميتوان

نمود. رد را آن و شد
در دوره گوشتي مينمايدكه جوجههاي تحقيق بيان اين از نتايج حاصل
٪ از ۳/۶ بيش به جيره در محلول هاي NSP مقدار افزايش به نسبت آغازين 
كه بهطوري مي يابد كاهش حساسيت اين سن افزايش با ميباشند حساس
در دارد ولي رشد كاهش دهنده اثر درصد ۴/۱ از بيش مقادير دوره رشد در
بنابراين را دارند. محلول هاي NSP   ٪ ۴/۶ مقدار آنها تحمل ــي پايان دوره
گوشتي جوجههاي جيره در ــينه بدون پوش جو دانه از كه ــت اس درنظر اگر

شدن وارد ميزان بايستي شود استفاده
كه غلظت تا اندازهاي باشد در جيره آن
دورههاي ــول جيره در محل NSPهاي
،۳/۶ از ترتيب به پاياني و رشد آغازين،
بنابراين با ــرود. ن ــر باالت ٪ ۴/۶ ۴/۱ و
به تركيب جيره توصيه مي شود توجه
از جو بدون ــن دوره آغازي در ــه ك كه
دوره در ولي ــود استفاده نش ــينه پوش
و تا ۲۰ ترتيب به ميتوان و پاياني رشد

از آن استفاده نمود. ٪ جيره ۳۰

قدرداني و تشكر
ــه  مؤسس ــي ــت پژوهش معاون از
ــن همچني و ــي دام ــوم عل ــات تحقيق
آن طيور بخش ــنل پرس و ــئولين مس
تحقيق اين امكانات انجام كه ــه مؤسس
و قدرداني ــكر تش ــد، نمودن ــم فراه را

ميشود.

پاورقيها
1- Non - starch polysaccharides
ساخت (Endofeed) اندوفيد ۲-آنزيم
و واحد ۵۵۰ برابر بتاگلوكونازي فعاليت داراي كه كانادا Bio ferm شركت

ميباشد. درگرم ۸۰۰ واحد برابر زايالنازي
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پاياني٭ دوره در گوشتي جوجههاي عملكرد بر آنزيم و پوشينه بدون جو مختلف سطوح اثر -۵ شماره جدول

تغييرات (طرم)خوراك مصرفي (طرم)احتمالمنابع وزن تبديلافزايش ضريب

۰/۱۱۰/۶۶۰/۰۸جيره

۰/۸۷۰/۵۳۰/۴۱آنزيم

جيره * ۰/۹۸۰/۷۰/۳۹آنزيم

(٪) جو اصلي سطح اثرات

۰۲۲۶۰/۱۸۳۴/۵۲/۷۳

۱۰۲۱۴۸/۹۸۵۱/۴۲/۵۴

۲۰۲۰۷۹۸۵۸/۱۲/۴۳

۳۰۲۰۴۱/۲۸۱۴/۲۲/۵۳

تن) در (گرم آنزيم

۰۲۱۳۷/۴۸۱۸۲/۶۲

۳۰۰۲۱۵۰/۹۸۵۱/۹۲/۵۵

۶۰۰۲۱۰۸/۶۸۴۸/۷۲/۴۹

SEM۲۳۶/۵۹۳/۲۰/۲۷٭٭

.(p<۰/۰۵) معنيداري دارند اختالف هم با ستون هر غيرمشابه در حروف با اعداد ٭

ميانگين  استاندارد ٭٭ خطاي
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و سازندگي ۶۳پژوهش

تغييرات (طرم)خوراك مصرفي (طرم)احتمالمنابع وزن تبديلافزايش ME(Kcal)/kg /gainضريب

۰/۰۰۱۰/۰۰۱۰/۰۱۰/۰۱جيره

۰/۲۶۰/۸۷۰/۲۳۰/۲۲آنزيم

جيره * ۰/۹۳۰/۸۲۰/۳۹۰/۴۲آنزيم

(٪) جو اصلي سطح اثرات

۰۴۵۶۹/۷a۲۰۷۵/۹a۲/۲a۶/۵a

۱۰۴۲۲۰/۷b۲۰۲۰/۹a۲/۱b۶/۱۷b

۲۰۴۱۸۹b۲۰۲۳/۱a۲/۱۵b۶/۱۲b

۳۰۳۸۷۹/۵c۱۷۷۵/۶b۲/۲a۶/۴۵a

تن) در (گرم آنزيم

۰۴۱۸۸/۱۲۹۲۵/۳۲/۲۶/۵

۳۰۰۴۲۴۰/۹۲۰۰۳/۶۲/۱۶/۳

۶۰۰۴۲۱۵/۲۱۹۹۲/۷۲/۱۶/۳

SEM۲۷۷/۶۱۴۴/۰۳۰/۱۱۰/۳۲٭٭
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سازندگي و پژوهش ۶۴

تغييرات (٪)منابع الشه
دستگاه گوارش

(٪)
(٪)كبد (٪) شكمي (٪)احتمالچربي (٪)سنگدان(٪)تلفات سكوم

۰/۰۸۱۰/۰۳۰/۳۱۰/۳۶۰/۲۰/۷۲۰/۰۰۲جيره

۰/۱۷۰/۲۵۰/۲۶۰/۶۷۰/۹۸۰/۱۷۰/۲۳آنزيم

جيره * ۰/۳۲۰/۹۵۰/۴۰۰/۲۰/۷۳۰/۵۱۰/۵۱آنزيم

(٪) جو اصلي سطح اثرات

۰۶۳/۷۳۱۱/۶۲۲/۵۸۱/۹۷۳/۷۵۳/۳۰/۶۵

۱۰۶۳/۳۲۱۱/۸۳۲/۵۱/۷۸۸/۳۳۳/۴۰/۶۸

۲۰۶۲/۳۶۱۲/۵۸۲/۶۱/۸۶/۶۳/۵۰/۷۸

۳۰۶۰/۵۷۱۲/۸۴۲/۸۹۲/۰۷۸/۸۳/۵۰/۸۵

تن) در (گرم آنزيم

۰۶۱/۳۱۲/۵۸۲/۶۳۱/۹۸۶/۹۳/۵۰/۶۷

۳۰۰۶۳۱۱/۹۲۲/۵۵۲/۰۳۷/۸۳/۲۰/۷۹

۶۰۰۶۳/۳۱۲/۱۶۲/۷۴۱/۹۰۵/۹۳/۴۰/۸۰

SEM۳/۱۲۱/۱۱۰/۳۳۰/۵۳۶/۳۷۰/۴۶۰/۲۱٭٭

.(p<۰/۰۵) معنيداري دارند اختالف هم با ستون هر غيرمشابه در حروف با اعداد ٭

خطاي استاندارد ميانگين ٭٭
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