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  دسترسی آزاد به گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکرد جوجه گوشتیاثر 

   مژگان مظهری  وابواقاسم گلیان
  فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی، دانشگاه استاد بخش علوم دامی و دانشجوی دکتری،

  چکیده
 مصرف گندم کامل . بررسی شدلکرد جوجه گوشتیدسترسی آزاد به گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عم  تأثیر

 بـا دسترسـی آزاد بـه        جوجه ها مصرف خوراک در    . بودمصرفی   درصد   8 و   18،  11در جیره های پیش دان، رشد و پایانی به ترتیب           
ر دسترسـی آزاد بـه گنـدم قـرا         وزن زنـده تحـت تـاثیر      . نداشـت بـر آن     اما سطح گندم و مکمل آنزیمی تـاثیری          ،گندم کاهش یافت  

دسترسـی آزاد بـه گنـدم و        .  روزگـی افـزایش داد     42 و مکمل آنزیمی وزن زنـده را در           جیره  درحالیکه کاهش سطح گندم    ،نگرفت
 درصد گندم منجر به     25افزودن آنزیم به جیره های حاوی بیش از          .سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک شد     جیره  کاهش سطح گندم    
  . بهبود عملکرد شد

 ، جوجه گوشتی، آنزیم سطح گندم جیره ،ی آزاد به گندم کاملدسترس: واژه های کلیدی

  مقدمه
 بایـد بـه      اما به دلیل ترکیـب نـامتوازن اسـیدهای آمینـه اش            ،د می باش  مناسببا توجه به قیمت آن        در جیره طیور    گندم کامل  مصرف

مـصرف گنـدم کامـل      ). 1(ده شـود     خوراکهای تجاری به کار بر     اشکال متفاوت نظیر مصرف انتخابی، مصرف متوالی یا رقیق سازی         
عالوه بر کاهش هزینه خوراک، سبب کاهش اتساع پیش معده و تلفات ناشی از آسیت،  بهبود عملکرد و  ضریب تبـدیل خـوراک                         

 تجزیه آرابینوزایالن که اصلی ترین پلی ساکارید غیر نشاسته ای در گندم می باشد منجر به کاهش ویسکوزیته ماده     ).4و2(می شود   
 مانند زایالناز جهت بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی به جیره های بـر پایـه گنـدم اضـافه مـی                       آنزیم های تجاری   .  می شود  هضمی
دسترسی آزاد به گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکـرد جوجـه     دف از این آزمایش بررسی اثر     ه.  )5 (شوند

  . می باشدگوشتی
  

  مواد و روش ها
)  پرنـده    12 تکرار با    5هر تیمار   (هشت تیمار   . شداستفاده   2×2×2 جوجه نر یکروزه در قالب طرح فاکتوریل         480 مایش از در این آز  

 کلیـه . با و بدون مکمل آنزیمی مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد    %) 50 و 25(سطح گندم  2،  دسترسی آزاد به گندم کامل    شامل با و بدون     
با انرژی و نیتروژن برابر جهت رفع احتیاجـات مـواد   )  روز44 تا 39(، پایانی ) روز39 تا 21(د ، رش) روز21 تا 1(جیره های پیش دان    

مـصرف  .  روزگـی وزن شـدند     44 و   39،  21،  16،  1پرنـده هـا ی هـر پـن در           . )3 ( تهیـه شـدند    2005مغذی بر اساس لیسون و سامرز       
 44 تـا  39 و 39 تـا  21، 21 تـا  16رف گنـدم کامـل در طـول    روزگی و مص44 تا 39 و 39 تا 21، 21 تا 16، 16 تا   1خوراک در طول    

حـداقل اخـتالف معنـی دارجهـت جـدا کـردن اخـتالف بـین                آزمـون   .  آنالیز شدند  GLM داده ها با روش    کلیه   . تعیین شد  روزگی
  .مورد استفاده قرار گرفت p<0.05)( معنی دار بود Fمیانگین ها زمانیکه مقدار 

  
   نتایج

 بـه طـور   دسترسی آزاد به گنـدم کامـل    در مقایسه با پرنده های بدون دسترسی آزاد به گندم کامل    ی با    در پرنده ها   مصرف خوراک 
مکمـل آنزیمـی تنهـا در       .  اثر معنی داری بر مـصرف خـوراک نداشـت           جیره سطح مصرف گندم  . p<0.05)(معنی داری کمتر بود     

وزن زنده جوجه ها تحت تـاثیر  . p>0.05)( خوراک داشت اثر معنی دار بر مصرف)  روزگی21 تا 1(زمان تغذیه با جیره پیش دان    
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جوجه های تغذیه شده با مکمل آنزیمی یـا بـا جیـره حـاوی       . p>0.05)( دسترسی یا عدم دسترسی آزاد به گندم کامل قرار نگرفت         
 در مقایـسه بـا   امـل دسترسی آزاد به گندم کضریب تبدیل خوراک در پرنده های با  . گندم کمتر به طور معنی داری سنگین تر بودند        

مکمـل آنزیمـی   . p<0.05)(بـود  ) 04/2 در مقایسه با 78/1( به طور معنی داری کمتر دسترسی آزاد به گندم کامل پرنده های بدون 
ضـریب تبـدیل      بـه طـور معنـی داری سـبب کـاهش            جیـره  تاثیری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت در حالیکه کاهش سطح گنـدم           

  .   p<0.05)(خوراک گردید
  جه گیرینتی

.  روزگـی نداشـت  44 اما تاثیری بر وزن زنـده در    ، روزگی ضریب تبدیل خوراک را کاهش داد       16دسترسی آزاد به گندم کامل در       
به طـور کلـی افـزایش سـطح مـصرف گنـدم            . ضریب تبدیل خوراک گردید    و بهبود    کاربرد مکمل آنزیمی سبب افزایش وزن زنده      

تولید کنندگان عالقه مند به مصرف سطوح باالی گندم کامـل بایـد بـین    . رشد و ضریب تبدیل خوراک می شود سبب کاهش   جیره  
  .کاهش عملکرد و کاهش هزینه های مدیریتی توازن برقرار کنند
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      وزن زنده برجیره و مکمل آنزیمی دسترسی آزاد به گندم کامل، سطح گندم  تأثیر  -1جدول 

   روز44   روز39   روز21   روز16   روزg/b(  1(وزن زنده 
  90/1909  8/1499  30/460  20/300  50/42+    دسترسی آزاد    
                        -  20/42  20/288  00/454  7/1520  80/1913  

SE 12/0  32/5  87/9  48/20  65/26  
P 17/0  12/0  65/0  47/0  92/0  

  50/1961  5/1543  30/472  60/298  50/42%  25سطح گندم     
                     50%  30/42  80/289  00/442  0/1477  20/1862  

SE 12/0  32/5  87/9  48/20  65/26  
P 28/0  25/0  04/0  03/0  01/0  

  00/1981  8/1554  60/474  50/298  30/42              +آنزیم  
                      -  50/42  90/289  70/439  4/1465  70/1842  

SE 12/0  32/5  87/9  48/20  65/26  
P 19/0  26/0  02/0  004/0  001/0  
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  بدیل خوراک مصرف و ضریب تبرجیره و مکمل آنزیمی دسترسی آزاد به گندم کامل، سطح گندم  تأثیر  -2جدول 
ــوراک   ــصرف خ م

)g/b/d(  
  روز44تا1  روز44 تا21 روز21 تا 1  روز44 تا39  روز39 تا 21  روز21 تا 16  روز16 تا 1

  60/75  60/113  00/34  70/160  50/100  60/58  40/26+    دسترسی آزاد    
                        -  30/26  60/63  20/118  40/186  20/35  00/133  30/86  

SE 38/0  04/1  49/0  38/3  45/0  72/1  92/0  
P 85/0  001/0  001/0  001/0  08/0  001/0  001/0  

  30/80  10/122  40/34  00/171  60/108  10/60  30/26%  25سطح گندم     
                     50%  30/26  00/62  10/110  10/176  80/34  40/124  70/81  

SE 38/0  04/1  46/1  38/3  45/0  72/1  92/0  
P 98/0  190/0  490/0  280/0  51/0  350/0  28/0  

  10/82  90/124  20/35  70/174  00/111  300/62  80/26  +آنزیم              
                      -  90/25  90/59  60/107  40/174  00/34  70/121  80/79  

SE 38/0  04/1  46/1  38/3  45/0  72/1  92/0  
P 11/0  11/0  11/0  63/0  05/0  19/0  08/0  

  تبــــدیل ضــــریب
 خوراک

              

  78/1  81/1  74/1  01/2  75/1  74/1  63/1+    دسترسی آزاد    
                        -  67/1  88/1  99/1  11/2  81/1  02/2  04/2  

SE 12/0  03/0  02/0  06/0  05/0  03/0  03/0  
P 32/0  005/0  001/0  26/0  39/0  001/0  001/0  

  84/1  89/1  69/1  99/1  82/1  73/1  61/1%  25سطح گندم     
                     50%  69/1  88/1  91/1  12/2  89/1  97/1  98/1  

SE 02/0  03/0  02/0  06/0  05/0  03/0  03/0  
P 04/0  004/0  02/0  14/0  02/0  02/0  002/0  

  87/1  88/1  72/1  99/1  85/1  78/1  67/1  +آنزیم              
                      -  63/1  84/1  88/1  13/2  83/1  95/1  98/1  

SE 12/0  03/0  02/0  06/0  05/0  03/0  04/0  
P 27/0  18/0  34/0  11/0  11/0  12/0  13/0  
  
  
 



 


