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های غذایی حاوی ذرت، گندم بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، جمعیت میکروبی مقایسه جیره

های های گوشتی نر در دورهایلئوم، ریخت شناسی روده، خصوصیات الشه و عملکرد جوجه

 مختلف پرورشی

 4، غالمعلی کلیدری3، حسن نصیری مقدم 2، احمد حسن آبادی 1علی اکبر ساالری

به ترتيب دانشيار، استاد و دانشيار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و   -1، 9، 2دانشجوی کارشناسی ارشد  -1

 salari.aliakbar@gmail.com.دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده

های مختلف دارای ذرت، گندم با و بدون آنزيم بر عمکرد، قابليت هضم جيره اثرات بررسی مقايسه منظور به تحقيق اين

جوجه  قطعه 421 تعداد بدين منظور. شد انجام گوشتی جوجه در روده شناسی ريخت و ميکروبی جمعيت ظاهری پروتئين،

 آزمايش  مورد روز 12 به مدت تکرار هر در پرنده 41 و تکرار 1 و جيره 9 با تصادفیکامالً  طرح يک در 913 راس روزه يک نر

 .گندم و آنزيم بودند -سويا  -گندم، ذرت  -سويا   -ذرت  ،(سويا -ذرت )شاهد  تيمار شامل آزمايشی تيمارهای. گرفتند قرار

 اریبرد نمونه باکتريولوژی منظور به سکوم محتويات از روزگی يک جوجه از هر واحد آزمايشی کشتار شد و يک گرم 12 در

 رضع کريپت و عمق به پرز ارتفاع نسبت کريپت، عمق پرز، ارتفاع و جدا سانتيمتر 5 به طول قطعاتی دوازدهه، بخش از. شد

های مورد بررسی بر روی عملکرد، قابليت هضم ظاهری پروتئين، جمعيت تأثير جيره. شد گيری کوچک اندازه روده در پرز

ه يکديگر بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که استفاده از گندم در های گوشتی مشابميکروبی و ريخت شناسی روده در جوجه

 سويا داشته باشد. -توانند عملکردی مشابه با اثر جيره بر پايه ذرت درصد می 21سطح 

 های گوشتی و آنزیمگندم، ذرت، جوجه های کلیدی:واژه

 مقدمه

 از گندم ليکن. (41) دهدمی تشکيل را گوشتی هایهای جوجهجيره انرژی کنندة تأمين منبع مهمترين ذرت دانة اگرچه

 قيمت دارای ذرت با مقايسه در موارد اغلب و در بوده دسترس در و توليد کشور در زيادی مقادير به که هست جمله غالتی

 مصرفی خوراک هایهزينه مربوط به طيور پرورش هایهزينه از درصد  75 - 61 حدود که آنجايی از و باشدمی کمتری

 بسيار حائز طيور پرورش صنعت در غذايی، تبديل ضريب بهبود و بيشتر خوراک، رشد مصرف کاهش بنابراين، باشد،می

 مواد همة تأمين ضمن که شوندمی تنظيم هایبه گونه گوشتی هایجوجه هایجيره منظور همين به (.2) باشدمی اهميت

 در گندم اساس مصرف اين بر. سازند فراهم را توليد و رشد حداکثر امکان حداقل، ایهزينه و با متعادل سطح در مغذی

 گندم نشان دانه غذايی ارزش تعيين خصوص در گرفته انجام باشد. مطالعاتمی مناسب آن، قيمت به توجه با طيور جيره

 هضمی در مواد چسبندگی ميزان افزايش با آن در موجود اینشاسته ساکاريدهای غير پلی به موسوم ترکيبات که است داده

 اين در شده مشاهده ساز و سوخت قابل انرژی و مقادير ایتغذيه ارزش در باال پذيری تغيير ايجاد اصلی عامل طيور رودة

 پلی اين شدن حل با و بوده ایساکاريدهای غيرنشاسته پلی هضم جهت الزم هایآنزيم فاقد طيور(. 5) باشدمی دانه

می عمل به ممانعت هارودة جوجه در مغذی مواد جذب از که آيدمی بوجود ایچسبنده روده، شرايط داخل در ساکاريدها

 نشاسته هایبه دانه آميالز آنزيم دسترسی مانع است ممکن محلول غير اینشاسته ساکاريدهای غير پلی همچنين (. 6) آورد

 هم ایاثرات ثانويه دارای دارند، مغذی مواد هضم روی که مستقيمی بر اثرات عالوه ترکيبات ين(. ا3) شوند روده داخل در

 گندم در جيره، باالی سطوح از استفاده زمان در هاآنزيم از استفاده (.7) هستند روده ميکروبی جمعيت افزايشبه صورت 

 (.41) باشدمی عملکرد بهبود و ایغيرنشاسته ساکاريدهای نامطلوب پلی اثرات کاهش جهت راهکارها مؤثرترين از يکی

 تخريب سبب گندم، حاوی غذايی هایدر جيره زايالناز و گلوکاناز بتا همچون هايیآنزيم از استفاده که است گزارش شده
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 کاهش را گرانروی آنزيم (.1) افزايدآنها می در موجود مغذی مواد سطوح از استفاده بر و شده آن های ساختمانیساکاريد پلی

 هایآنزيم کاربرد های گوشتیجوجه در که است داده نشان تحقيقات(. 3) دهدمی را افزايش مغذی مواد هضم قابليت و

 افزايش مغذی را مواد هضم قابليت و بخشيده بهبود را پرنده عملکرد غالت، بر پاية غذايی هایجيره در بتاگلوکاناز و زايالناز

غذايی حاوی ذرت، گندم بر قابليت هضم ظاهری پروتئين، جمعيت های هدف از اين مطالعه مقايسه جيره. (4) دهندمی

 .های مختلف پرورشی بودهای گوشتی نر در دورهميکروبی ايلئوم، ريخت شناسی روده، خصوصيات الشه و عملکرد جوجه

 هامواد و روش

تکرار در هر  1تيمار و  9در قالب يک طرح کامالً تصادفی شامل  913راس  سويهيکروزه  نرقطعه جوجه گوشتی  421تعداد 

 -سويا  -( جيره ذرت 9گندم،  -سويا  -( جيره ذرت 2سويا،  -( جيره ذرت 4های آزمايشی شامل: تيمار تقسيم شدند. جيره

تعيين . به منطور انجام آزمايش شددر نظر گرفته روز  12گندم و آنزيم )مخلوط زايالناز و فيتاز( بود. طول دوره آزمايش  

های مخصوص در قفس تعداد دو قطعه جوجه گوشتی نر انتخاب و ،آزمايش  24-43قابليت هضم ظاهری پروتئين در روز 

پرورش يک قطعه جوحه از هر واحد آزمايشی نزديک به ميانگين وزن گروه  12جمع آوری مدفوع منتقل شدند. در روز 

چنين ها گرفته شد. همی پرزژبرای بررسی خصوصيات مورفولو روده نمونه بافت ،از ژژنوم روده باريک انتخاب و کشتار گرديد و

 تحليل و مورد تجزيه  SASافزار  نرم با ها داده از انتهای ايلئوم به منظور بررسی جمعيت ميکروبی نمونه گرفته شد. سپس

توسط نرم  هاجيره .شد انجام درصد 5 انکن و با سطح اطمينانها به وسيله آزمون دمقايسه ميانگين گرفتند و قرار آماری

 شد.تنظيم  UFFDAافزار 

 و بحث نتایج 

.  آورده شده است 4جدول های گوشتی نر در ميانگين وزن بدن و افزايش وزن روزانه جوجه های مختلف بريرهجمقايسه اثر 

های آزمايشی تحت تأثير قرار نگرفتند. اين نتايج وسيله جيرههای گوشتی به ميانگين وزن و افزايش وزن روزانه بدن جوجه

 (2111همکاران ) و باشد. يوبنسويا دارای عملکرد مشابه می -درصد گندم مانند جيره ذرت  21حاوی  نشان داد که جيره

آغازين  دوره در گندم کامل دانه که یهايجوجه راندمان خوراک و وزن افزايش در ترتيب به را درصدی 4/9و  5/4بهبود 

 انجام هایبررسی در نداشتن خوانی که هم کردند گزارش (2111) همکاران و (. يوبن42کردند ) مشاهده بودند کرده مصرف

 پايه، جيره ترکيب گندم، کيفيت جيره، ترکيب گندم در کامل دانه مختلف سطوح جمله از متعددی به عوامل بستگی شده

 کردند، ( گزارش2119همکاران ) و (. وو42دارد ) گندم و واريته مختلف محيطی شرايط نژاد، آزمايش، مورد هایسن جوجه

 برخوردار تيمارها ديگر به باالتری نسبت وزن روزانه افزايش از بودند کرده دريافت گندم دانه کامل درصد 21که  یهايجوجه

يم زايالناز و فيتاز تأثير معنی داری بر روی ميانگين وزن (. جيره حاوی آنز49نداشت ) آنها خوراک بر مصرف تأثيری اما بودند

 تأثير( 2115) همکاران و ويکوا آنجلوها نشان نداد. های گوشتی نر در مقايسه با ساير جيرهو افزايش وزن روزانه بدن جوجه

 دريافتند آنها. (4) کردند بررسی های گوشتیجوجه در را گندم پاية بر غذايی هایجيره به آرابينوزايالناز آنزيم حاوی افزودن

 همکاران و لو کوی سين. گرددها می جوجه در عملکرد بهبود موجب شاهد با مقايسه در آنزيم آرابينوزايالنازی از استفاده که

 با جو و پاية گندم بر شده تغذيه گوشتی هایجوجه غذايی هایجيره در را و پنتوزاناز گلوکوناز بتا هایآنزيم تأثير (44)

 .نداهداد قرار بررسی مورد را پايين پروتئين و انرژی سطح
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 های گوشتی نر در سنین مختلف.میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه جوجه های مختلف برمقایسه اثر جیره -1جدول 

تیمارهای آزمایشی 

)%( 

 گرم(پرنده/افزایش وزن روزانه ) گرم(پرنده/میانگین وزن بدن )

 روزگی 42 وزگی 24 روزگی 11
11-1 

 روزگی

24-11 

 روزگی

24-22 

 روزگی

42-1 

 روزگی

 11/51 46/32 37/15 51/43 65/2595 75/376 51/291 1جیره 

 65/53 99/32 61/19 17/43 31/2547 55/311 55/223 2جیره 

 33/53 93/32 52/11 45/43 61/2547 71/351 95/294 3جیره 

SEM 36/5 15/21 93/51 64/1 43/4 44/1 27/4 

P value 43/1 16/1 35/1 46/1 11/1 33/1 34/1 

 (مخلوط) سويا + آنزيم _گندم _: ذرت  9جيره  _سويا  _گندم  _: ذرت  2جبره  _سويا  _: ذرت 4جيره 

نشان داده  2در جدول  های گوشتی نرهای مختلف بر ميانگين خوراک مصرفی و ضريب تبديل غذايی جوجهمقايسه اثر جيره

ها تحت تأثير  قرار نگرفت، ولی در دوره پايانی جيره های آغازين و رشد به وسيله جيرهشده است. مصرف خوراک در دوره

های پرورشی تحت تأثير  ( باالترين مصرف خوراک را داشت. ضريب تبديل غذايی در هيچ يک از دوره2حاوی گندم )جيره 

 ت.های مورد آزمايش  قرار نگرفجيره

های گوشتی نر در سنین های مختلف بر میانگین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی جوجهمقایسه اثر جیره  -2جدول 

 مختلف

تیمارهای آزمایشی 

)%( 

 ضریب تبدیل غذایی میانگین خوراک مصرفی )گرم در روز(

 روزگی 42 وزگی 24 روزگی 11
11-1 

 روزگی

24-11 

 روزگی

24-22 

 روزگی

42-1 

 روزگی

 b33/453 11/4 ab53/4 72/4 64/4 92/79 13/23 1جیره 

 a36/472 13/4 b52/4 33/4 66/4 26/66 16/23 2جیره 

 b75/456 17/4 a63/4 71/4 61/4 24/75 24/23 3جیره 

SEM 51/1 11/2 15/2 161/1 127/1 164/1 19/1 

P value 37/1 166/1 114/1 33/1 117/1 41/1 55/1 

 (مخلوط) سويا + آنزيم _گندم _: ذرت  9جيره  _سويا  _گندم  _: ذرت  2جبره  _سويا  _: ذرت 4جيره 

آورده شده است.  9در جدول  های گوشتی نرهای غذايی مختلف بر ميانگين ابقای ظاهری نيتروژن در جوجهجيره مقايسه اثر

سويا باالترين مقدار بود، ولی قابليت هضم ظاهری  -شده در جيره ذرت نتايج اين بررسی نشان داد که مقدار نيتروژن ابقاء 

 ها قرار نگرفت.پروتئين تحت تأثير اين جيره

 های گوشتی نردر جوجه های غذایی  مختلف بر میانگین ابقای ظاهری نیتروژنمقایسه اثر  جیره -3جدول 

های آزمایشی )%(تیمار  
/گرم مقدارنیتروژن ابقا شده) پرنده 

) 
 نیتروژن دفعی% نیتروژن خوراک% قابلیت هضم %

 a69/49 54/73 13/1 91/1 1جیره 

 b97/44 11/74 63/9 41/1 2جیره 

 b52/44 21/71 63/9 44/1 3جیره 

SEM 55/1 34/1 - - 

P value 199/1 51/1 - - 

 (مخلوط) سويا + آنزيم _گندم _: ذرت  9جيره  _سويا  _گندم  _: ذرت  2جبره  _سويا  _: ذرت 4جيره 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 4931خردادماه  7و  6های نوين در علوم دامی. دانشگاه بيرجند، همايش پژوهش

 

 051 

نشان داده شده است. استفاده  1جدول  درهای گوشتی نر های غذايی مختلف بر ابعاد پرزهای روده جوجهمقايسه اثرات جيره

داری نداشت و فقط نسبت ارتفاع ويلی به عمق کريپت های آزمايشی بر روی خصوصيات بافت شناسی روده تأثير معنیاز جيره

 ها قرار گرفت و جيره ذرت سويا کمترين نسبت را داشت.تحت تأثير اين جيره

 روزگی )میکرومتر( 42های گوشتی نر در سن های غذایی  مختلف بر ابعاد پرزهای روده جوجهمقایسه اثرات جیره -4جدول

های تیمار

 آزمایشی )%(

عرض الیه 

 سروزی

عرض الیه 

 ایماهیچه

عرض 

 ویلی

عرض الیه 

 اپیتلیوم

ارتفاع 

 ویلی

عمق 

 کریپت

 رتفاع ویلی به عمق کریپتانسبت 

 b31/2 72/171 37/4939 11/63 31/432 47/115 11/432 1جیره 

 ab53/9 69/113 93/4935 41/53 33/211 32/919 12/435 2جیره 

 a93/1 72/919 31/4541 52/61 13/246 73/951 31/241 3جیره 

SEM 73/92 33/56 76/42 37/6 43/12 14/23 22/1 

P value 34/1 52/1 54/1 67/1 43/1 41/1 11/1 

 (مخلوط) سويا + آنزيم _گندم _: ذرت  9جيره  _سويا  _گندم  _: ذرت  2جبره  _سويا  _: ذرت 4جيره 

آورده شده است. بر اساس  5در جدول  نر گوشتی هایجوجه ايلئوم هایميکروب کل جمعيت های غذايی برمقايسه اثر جيره

 های آزمايشی تحت تأثير قرار نگرفتند.های گوشتی به وسيله جيرهاين نتايج جمعيت ميکروبی ايلئوم روده کوچک جوجه

  روزگی 42گوشتی نر در  هایجوجه ایلئوم هایمیکروب کل جمعیت های غذایی برمقایسه اثر جیره -26 جدول

 (11Log cfuهای هوازی  شمارش )میکروبکل  های آزمایشی )%(تیمار

 56/1 1جیره 

 13/1 2جیره 

 11/1 3جیره 

SEM 26/1 

P value 35/1 

 گندم سويا + آنزيم –: ذرت  9جيره  –سويا  –گندم  –: ذرت  2جبره  –سويا  –: ذرت 4جيره 

 گیرینتیجه

گوشتی نر داشتند، اگرچه جيره حاوی ذرت قابليت هضم های های دارای ذرت و گندم تأثير مشابهی روی عملکرد جوجهجيره

درصد گندم  21توان استفاده از سطح های گوشتی بهبود بخشيد. بنابراين میپروتئين و ابقای ظاهری نيتروژن را در جوجه

 را در جيره، بدون اثر منفی بر عملکرد جوجه های گوشتی نر توصيه نمود.

 منابع
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Abstract 

 

This study was conducted to compare the effects of different diets of corn and wheat with and without enzyme 

on performance, apparent digestibility of protein, microbial population and intestinal morphology in broilers. 

The experiments were performed on 120 one-day-old chickens (Ross 308) in a completely random basis for 3 

treatments, each consisting of 4 replicates with 10 broiler chickens. treatments included a corn - soybean, corn 

- soybean - wheat, corn - soybean - wheat and the enzyme. At 42 days of age one chicks from each treatment  

experimental were slaughtered and 1g the caecum contents were collected were sampled for bacteriological. 

Parts of the duodenum 5 cm long excised and formalinfixed and were measured villus height, crypt depth, 

villus height:crypt depth ratio and thickness of the small intestinal. The effect of diet was similar study on 

performance, apparent digestibility of protein, microbial population and intestinal morphology in broiler. The 

results showed that 20 percent of wheat could be similar to corn-soybean diet.. 

Keywords: wheat, corn, broilers and enzymes. 
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