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بتاگلوکاناز بر انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري ذرت، گندم و  -اثر مکمل آنزيمی زايالناز

 هاي گوشتیتريتیکاله در جوجه

 
 .، ح3، ح.، و طیموري2، ا.، کرمانشاهی2، ح.، گلیان*1زرقی

 

  دانشگاه فردوسی مشهد -دانشکده کشاورزی  -، استادان و دانشجوی کارشناسی ارشداستاديار به ترتيب  -9و  2، 4

 h.zarghi@um.ac.ir*آدرس پست الکترونيکی نويسنده پاسخگو: 

 

 چکیده

ژی قابا  ساوخت و سااز رااهری  رن، گنادم و بتاگلوکانااز بار ميازان انار -اين مطالعه به منظور بررسی اثر آنزيم زايالناز

های گوشتی انجام شد. مقادير انرژی قاب  سوخت و ساز راهری تصایي  شاده بارای ازن  االن ماورد تريتيکاله در جوجه

آوری ک  مدفوع در جيره و مدفوع با اساتااده از بتاگلوکاناز به روش جمع -آزمايش با و بدون افزودن مخلوط آنزيمی زايالناز

. ميزان انرژی قاب  سوخت و ساز راهری تصایي  گرديدروزگی تعيين  21تا  47قطعه جوجه خروس گوشتی در سن  421

کيلو کالری در هار کيلاو گارم مااده  9261±41و  9269±64، 9141±31شده برای ازن  رن، گندم و تريتيکاله به ترتيب

( انرژی قاب  ساوخت و سااز >14/1P) دارافزايش معنی بتاگلوکاناز باعث-خشک بدست آمد. افزودن مخلوط آنزيمی زايالناز

بر ميزان انرژی قاب  سوخت و ساز  رن تاثير معنی داری اما شد،  درصد 74/1و  42/1گندم و تريتيکاله به ترتيب به ميزان 

اساتااده از نداشت. نتايج اين بررسی نشان داد که تريتيکاله دارای انرژی قاب  سوخت و ساز راهری معااد  گنادم باوده و 

 شود.های گوشتی میوری از انرژی گندم و تريتيکاله در جوجههای آنزيمی باعث بهبود بهرهمکم 

 

 ، یآنزيم، غالت، مکمل جوجه گوشتیواژه هاي کلیدي: انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري، 

 

 مقدمه

-جيره مصرفی طيور به خود اختصاا  مایترين سهم را در دانه  الن منابع اصلی تامين انرژی در جيره طيور بوده و بيش

 های خوراکی برای استااده در تغذيه طيور دارد. در سط  جهانی گندم بعد از  رن دومين جايگاه را در بين دانه(44) دهند

گياری از خصوصايان خاوراکی گنادم و . تريتيکاله يک  له جايگزين است که از تالقی گندم و چاودار باه منظاور بهاره(6)

 . (9) ها، خشکی و شرايط سخت چاودار ايجاد شده استه بيماریمقاومت ب

هاای گنادم، ای میلو ، بخش عمده کربوهيدران ديواره سلولی  الن را تشکي  داده و در دانهساکاريدهای  ير نشاستهپلی

در هضام ماواد خاوراکی های طياور . يکی از میدوديت(4) باشندها میتريتيکاله و چاودار به طور  الب شام  آرابينوزايالن

هاا باعاث افازايش ويساکوزيته های موثر در هضم فيبر در دساتگاه گاوارش اسات. بناابراين آرابيناوزايالنعدم توليد آنزيم

شوند به طوری کاه شارايط فيزيکای های حاوی اين نوع  الن میهای تغذيه شده با جيرهمیتويان روده کوچک در جوجه

. با کااهش ويساکوزيته میتوياان روده، (4) شودوری از مواد مغذی و عملکرد پرنده میرهايجاد شده باعث کاهش قابليت به

قابليت هضم مواد مغذی مث  )نشاسته، پروتئين و چربی( افزايش يافته و در نتيجه انرژی قابا  ساوخت و سااز رااهری در 

 .(42و  7) يابدجوجه های گوشتی بهبود می

بتاگلوکاناز بر ميزان انرژی قاب  سوخت و ساز راهری تصیي  شاده بارای ازن  -زايالنازمطالعه حاضر برای تعيين اثر آنزيم 

 های گوشتی انجام شد.  رن، گندم و تريتيکاله در جوجه
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 مواد و روش ها

، گنادم و تريتيکالاه باا و (  رنnAMEدر اين آزمايش مقادير انرژی قاب  سوخت و ساز راهری تصیي  شده بارای ازن )

هاای آزمايشای تعيين شد. تيماار مدفوع آوری ک بتا گلوکاناز با استااده از روش جمع-ودن مخلوط آنزيمی زايالنازبدون افز

قطعه جوجاه خاروس گوشاتی  211برای اين منظور  تکرار بود. 4نمونه خوراك با آنزيم و بدون آنزيم( با  9تيمار ) 6شام  

داری شادند. جوجاه تهيه و تیت شرايط کنتر  شده میيطی نگهروزه از موسسه جوجه کشی تجاری يک  914سويه راس 

کيلو کالری انارژی متابوليسامی( تغذياه  2311درصد پروتئين خام و  22روزگی با يک جيره آ ازين تجاری ) 46تا  4ها از 

، ترکياب يرهنها منبع تامين کننده انرژی جهای آزمايشی به نیوی تنظيم شدندکه نمونه  الن مورد آزمايش تشدند. جيره

 4و مکما  ويتاميناه م معادنی  2، نمک 43،  دی کلسيم فساان 44کربنان کلسيم ،  369جيره شام   له مورد آزمايش 

گرم در تن )حداکثر ميزان توصايه شاده توساط  411. سپس به تيمارهای با آنزيم مقدار (41) گرم در کيلو گرم جيره، بود

واحد بتاگلوکاناز در هر گرم( اضافه شاد.  111واحد زايالناز و  4211ی حداق  شرکت سازنده( مخلوط آنزيمی اندوفيد )حاو

 6قاس متابوليکی به نیاوی تقسايم شادند ) 91قطعه جوجه انتخاب و به طور تصادفی بين  421روزگی تعداد  47در سن 

 7ها به مادن ی باشد. جوجهقطعه در هر واحد آزمايشی(که ميانگين وزن تمام واحدهای آزمايشی مساو 1تکرار و  4تيماربا 

بارای  های آزمايشای تغذياه شادند.روز دوم دوره رکورد گيری( با جيره 1روز نخست به عنوان دوره عادن پذيری و  9روز )

( اساتااده شاد. PARR,1261های آزمايشی و فضوالن از بمب کاالريمتر )ماد  های  الن، جيرهتعيين انرژی خام نمونه

راوينادران و های مورد آزمايش از طريق معاادالن نمونه nAMEمقادير  ماده خشک گزارش شدند.ها بر اساس تمامی داده

نتايج بدست آمده از آزمايش به صورن فاکتوري  و در قالب طرح کامالً تصاادفی، باا  .(41) میاسبه شد  (2117همکاران، )

هاا باا ه آماری قرار گرفتند. مقايسه ميانگينمورد تجزي GLMو رويه مد  عمومی خطی  SASاستااده از نرم افزار آماری 

 ( انجام شد.>14/1Pای دانکن در سط  احتما  خطای )آزمون چند دامنه

 

 نتايج و بحث

( به طوری که >14/1Pگندم شد ) nAMEبتاگلوکاناز باعث افزايش معنی داری در ميزان  -افزودن مخلوط آنزيمی زايالناز

کيلو کالری در کيلو گارم مااده  9124به  9269ژی قاب  سوخت و ساز راهری گندم از با افزودن مخلوط آنزيمی ميزان انر

هاای جاوان را خشک افزايش يافته است. نتايج حاص  از آزمايشان زيادی، بهبود انرژی قاب  سوخت و ساز گندم در جوجاه

های آنزيمای اثار يز با افزودن مکم . البته در برخی گزارشان ن(42و  7) کندهای آنزيمی تائيد میدر صورن افزودن مکم 

 . (4) معنی داری روی انرژی قاب  سوخت و ساز گندم مشاهده نشده است

( به طوری >14/1Pتريتيکاله شد ) nAMEبتاگلوکاناز باعث افزايش معنی داری در ميزان  -افزودن مخلوط آنزيمی زايالناز

کيلوکالری در کيلو گارم  9147به  9261ز راهری تريتيکاله از که با افزودن مخلوط آنزيمی ميزان انرژی قاب  سوخت و سا

 . (42و  3) باشدهای ساير میققان میافزايش يافت. نتايج حاص  مشابه گزارش

کيلوکاالری  9446باه  9141بتاگلوکاناز ميزان انرژی قاب  سوخت و ساز راهری  رن از  -با افزودن مخلوط آنزيمی زايالناز

 افت البته تغيير ايجاد شده از لیاظ آماری معنی دار نبود. در کيلو گرم افزايش ي

بتاگلوکانااز در  االن مختلا   -تیت تاثير استااده از مخلوط آنزيمی زايالناز nAMEدهد که ميزان بهبود نتايج نشان می

 447و  444در گندم و تريتيکاله به ترتياب باه ميازان  nAMEمتااون است. افزودن مکم  آنزيمی باعث بيشترين بهبود 

کيلاو کاالری در کيلاو  96درصد( شده است ولی در  رن اين افزايش   42/1و  47/1کيلو کالری در کيلو گرم ماده خشک )

ی درصد( و معنی دار نبود. اين می تواند به دلي  تنوع در ترکياب شايميايی و ماواد ضاد تغذياه ا  19/4گرم ماده خشک )

های آنزيمی اثر مثبتی بر بهره وری از انرژی  الن اند که افزودن مکم  الن مختل  باشد. بسياری از میققان گزارش کرده

. امروزه مشخص شده است که کام باودن (49و  44) های گوشتی داردای باال در جوجههای  ير نشاستهساکاريدحاوی پلی

ها در آن اسات ای بويژه آرابينوزايالند بودن مقدار پلی ساکاريدهای  ير نشاستهانرژی قاب  سوخت و ساز گندم به دلي  زيا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

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

 

 481 

که افزودن آنزيم گلوکاناز به گندم حاوی انرژی قاب  سوخت و سااز  کام، (1) ( گزارش کردند4334. چاکت و همکاران )(2)

-هاته افزايش مای 1تا  9ای گوشتی هدرصد در جوجه 24درصد و بازده  ذايی را  21انرژی قاب  سوخت و ساز  راهری را 

دهد. در ديواره سلولی اندوسپرم  رن نيز آرابينوزايالن شاخه دار، مقادير کمی بتاگلوکاان و سالولز وجاود دارد. در مجماوع 

شاود سد فيزيکی ايجاد شده توسط اليه الورن و ديواره سلولی اندوسپرم ماانع از هضام نشاساته و پاروتئين میباوس مای

(، به طوری که برخی از مواد مغذی  رن در روده کوچک هضم نشده و مقاادير قابا  تاوجهی از نشاساته و 4333)آستين، 

 پروتئين از دسترس خارج شده و در بخش پايانی روده تخمير می شود.
 

 
شاده بارای  بتاگلوکاناز بر ميانگين انرژی قاب  سوخت و ساز تصیي -. اثر نوع ماده خوراکی، مکم  آنزيمی زايالناز4نمودار 

ميانگين های افزودن مکم  آنزيمی بارای هار مااده خاوراکی کاه حار   -a…c -( )بر اساس ماده خشک(nAMEازن )

 (>P 14/1مشترك ندارند دارای اختال  معنی دار هستند )
 

 نتیجه گیري  

هاای و استااده از مکم  نتايج اين بررسی نشان داد که تريتيکاله دارای انرژی قاب  سوخت و ساز راهری معاد  گندم بوده

 شود.های گوشتی میوری از انرژی گندم و تريتيکاله در جوجهآنزيمی باعث بهبود بهره
 

 سپاسگزاري
بدين وسيله مولاين از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی به دلي  تاامين امکاان اجارای 
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 ست منابعفهر
1. Austin S. C., J. Wiseman and A. Chesson. 1999. Influence of Non-Starch Polysaccharides Structure on 

the Metabolisable Energy of U.K. Wheat Fed to Poultry. Journal of Cereal Science, 29: 77–88. 

2. Annison, G. and M. Choct. 1991. Anti-nutritive activities of cereal non-starch polysaccharides in broiler 

diets and strategies minimizing their effects. Worlds Poultry Science Journal, 47: 232-242. 

3. Boros, D. 1999. Influence of R genome on the nutritional value of triticale for broiler chicks. Animal 

Feed Science and Technology, 76: 219-226. 

4. Choct, M., R. J. Huges, R. P. Trimble, K. Angkanaporn and G. Annison. 1995. Non-starch 

polysaccharide-degrading enzymes increase the performance of broiler chickens fed wheat and low 

apparent metabolisable energy. Journa of Nutrition, 125: 485–492. 

5. Classen H. L. 1996. Cereal grain strach and exogenous enzymes in poultry diets. Animal Feed Science 

and Technology, 62: 21-27 

6. Gooding, M. J., and W. P. Davies. 1997. Wheat production and utilization (Systems, quality and the 

environment). CAB International. 

7. Hew, L. I., V. Ravindran, Y. Mollah and W. L. Bryden. 1998. Influence of exogenous xylanase 

supplementation on apparent metabolisable energy and amino acid digestibility in wheat for broiler 

chickens. Animal Feed Science and Technology, 75: 83-92. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

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

 

 481 

8. Hughes, R. J. 2008. Relationship between digesta transit time and apparent metabolisable energy value 

of wheat in chickens. British Poultry Science, 49(6): 716-720.  

9. Pourreza, J., A. H. Samie and E. Rowghani. 2007. Effect of supplementation enzyme on nutrient 

digestibility and performance of broiler chicks fed diets containing triticale. Inter. J. of Poultry Science, 

6 (2): 115-117. 

10. Ravindran, V., Z. V. Tilman, P. C. H. Morel, G. Ravindran and G. D. Coles. 2007. Influence of β-

glucanase supplementation on the metabolisable energy and ileal nutrient digestibility of normal starch 

and waxy barleys for broiler chickens. Animal Feed Science and Technology, 134: 45-55. 

11. Scott T. A., F. G. Silversides, H. L. Classen, M. L. Swift, M. R. Bedford and J. W. Hall. 1998a. A broiler 

chick bioassay for measuring the feeding value of wheat and barley in complete diets. Poultry Science, 

77: 449–455. 

12. Shakouri M. D. and H. Kermanshahi. 2003. Effect of NSP degrading enzyme supplement on the nutrient 

digestibility of young chickens fed wheat with different viscosities and triticale. Journal Agriculture 

Science and Technology, 5: 105-112. 

13. Svihus, B. and M. Gullord. 2002. Effect of chemical content and physical characteristics on nutritional 

value of wheat, barley and oats for poultry. Animal Feed Science and Technology, 102: 71-92. 

 

 

Effect of Enzyme Supplementation on Metabolisable Energy of Corn, Wheat and 

Triticale Grains in Broiler Chickens 

Zarghi, H1., Golian, A2., Kermanshahi, H2., and Teymori, H3. 

 

1, 2 and3; Assistant Professor; Professors and MSc Student at Faculty of 

Agriculture Ferdowsi University of Mashhad Respectively 
 

ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate the influence of commercial enzyme cocktail 

preparations on the AMEn in cereal grain (maize, wheat and triticale) in broiler chickens. 

One hundred and twenty, 17day-old uniform body weight male broiler chicks randomly 

employed and assigned to one of the 30 cages (4b/each). The average AMEn for maize, 

wheat and triticale on dry matter basis (DM), were 3480±90, 3263±61 and 3260±54 

kcal/kg, respectively. The results showed that metabolisable energy of wheat and triticale 

was significantly (P<0.05) influenced by enzyme supplementation. The addition of 

exogenous enzyme xylanase & ß-glucanase significantly (P<0.05) improved the apparent 

metabolisable energy of wheat and triticale by 4.82 and 4.78 percent, respectively. The 

results of this experiment showed that the triticale grain had similar metabolizable energy 

to that of wheat and the addition of enzyme increased the energy value of these grains in 

broiler chickens. 
 

Key words: apparent metabolisable energy, broiler chickens, cereal, enzyme 

supplementation 
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