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  گوشتی هاي جوجهجیره هاي غذایی  ویسکوزیته شیره گوارشی در  وبر عملکرد آنزیم و تاثیر سطوح مختلف تفاله مالت
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1
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2
، حسن کرمانشاهی

3 
، محمد کاظمی فرد

4
، محمد جواد آگاه

5
، محمد طاهر میرکزهی

6  

- 6و1،5،4

تغذیه طیور، تخصصی دانشجوي دکتري
-3و2

   ترتیب استاد و دانشیار تغذیه طیور دانشگاه فردوسی  به

   :چکیده

ثیر مکمل آنزیمی بر عملکرد و ویسکوزیته تأهاي گوشتی و به منظور تعیین سطوح قابل استفاده تفاله مالت در جیره غذایی جوجه

الب طرح کامالً تصادفی، به  در ق23 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس، دریک طرح فاکتوریل288شیره گوارشی از 

 درصد 05/0 درصد تفاله مالت، با و بدون  15 و 5/7هاي حاوي صفر، شش تیمار این آزمایش شامل جیره.  روز استفاده شد42مدت 

 قطعه جوجه 12هر تیمار شامل چهار تکرار و به هر تکرار . مکمل آنزیمی بود که ازانرژي و پروتئین یکسان برخوردار بودند

 21در روزهاي. افزایش وزن روزانه، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی در طول دوره آزمایشی، محاسبه شد. ص داده شداختصا

نتایج نشان دهنده کاهش وزن بدن، اضافه وزن روزانه و نامناسب تر .  دوره آزمایشی ویسکوزیته شیره گوارشی اندازه گیري شد42و 

 روز نخست 21 درصد تفاله مالت در مقایسه با گروه کنترل در دوره 15ذیه شده با شدن ضریب تبدیل خوراك در جوجه هاي تغ

مکمل آنزیمی موجب بهبود وزن بدن و مصرف خوراك و همچنین موجب افزایش اضافه وزن روزانه ). > p 05/0(آزمایش بود

هاي تغذیه یته شیره گوارشی در جوجهویسکوز). > p 05/0(هاي گوشتی در دوره نخست آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید جوجه

هاي توان در جیره غذایی جوجهبر اساس نتایج حاصل از این آزمایش می). > p 05/0( درصد تفاله مالت کاهش یافت 15شده با 

آنزیمی همچنین مکمل .  درصد  تفاله مالت در دوره رشد استفاده کرد15 درصد تفاله مالت، در دوره آغازین پرورش و 5/7گوشتی از 

  . هاي گوشتی در روز هاي نخستین پرورش گرددمی تواند موجب بهبود  عملکرد جوجه

هاي گوشتی، عملکرد، مکمل آنزیمی، ویسکوزیتهتفاله مالت، جوجه: هاي کلیدي واژه

   :مقدمه 

 قابل مقدار به  که تاس مالت تولید هاي کارخانه فرعی هايفرآورده از یکی مالت گیري عصاره از حاصل خشک هايمانده پس

 برخوردار مناسبی نسبتا غذایی ارزش از محصول این که دهندمی نشان شده انجام تحقیقات. شودمی تولید دنیا سرتاسر در ايتوجه

-می) 2( درصد فیبرخام20 تا 16 و خاکستر درصد 7 تا 5 خام، چربی درصد 6 تا 4 پروتئین، درصد 23 تا 20 حاوي طوریکه به است

 موجب جیره فیبره هضم قابلیت افزایش با تواندمی مربوط هايآنزیم از استفاده محصول، این فیبر در بودن باال به توجه با .باشد

 جیره اجزاء از بخشی جایگزینی با که است آن بر قصد این تحقیق انجام در .)5(شود  آنها زایی انرژي افزایش و غذایی ارزش افزایش

نمود  تعیین گوشتی هاي جوجه غذایی جیره در محصول را این استفاده از قابل سطح حداکثر مالت، گیري عصاره حاصل از ماندپس با

 آنزیم سطوح به پاسخ در را رشد وعملکرد به مربوط فاکتورهاي هضمی وسایر تجاري، ویسکوزیته شیرآبه هايآنزیم از استفاده با و

  . داد قرار بررسی مورد مالت تفاله وسطوح

   :ش هاورو مواد

گروهی،  بصورت هفتم روز پایان تا ها جوجه. شد راس استفاده روزه، سویه ک یگوشتی خروس جوجه قطعه 288 از آزمایش دراین

 در پرندگان .شدند تغذیه وپروتئین انرژي براي شده تنظیم تجاري هاي جیره از استفاده با و تحقیقات ملی ي انجمنبرطبق توصیه

  .داشتند دسترسی وغذا آب به آزاد بصورت روز شبانه طول ودر بوده دائم شناییرو تحت آزمایشی دوره طول

سطح  دوو مالت تفاله درصد 15و7,5صفر، سطح سه و مغذي مواد انرژي وسایر یکسان پروتئین، سطوح آزمایشی داراي جیره شش

نام داشت که داراي حداقل فعالیت )   W ) GNC, Bioferm Canada آنزیم مورد استفاده اندوفید.بودند آنزیم درصد05/0و صفر

 اندازه گیري شده در طول دوره آزمایشی يمقادیر مربوط به متغیرها.  واحد درگرم بود1200  و آرابینوزایالنازي 440بتا گلوکانازي 
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مورد تجزیه  ) GLM(وبا استفاده از مدل عمومی خطی SAS  جهت انجام محاسبات به برنامه کواتروپرو منتقل وتحت برنامه آماري

  .اي دانکن انجام شدمقایسه میانگین تیمارها نیز با استفاده از آزمون چند دامنه. آماري قرار گرفت

   :نتایج وبحث

 سطوح تفاله مالت و آنزیم  مشاهده کل طول دوره آزمایش، تحت تأثیر در ،هاداري در مصرف خوراك جوجههیچ گونه پاسخ معنی

 در هفته ها ودوره رشد ممکن است  موجب بروز این نتایج شده یي دستگاه گوارش و سیستم آنزیمسعهایجاد سازگاري و تو .نشد

           دوره آغازین افزایش یافت در درصد تفاله مالت15حاوي  با جیره هاي تغذیه شده جوجهضریب تبدیل غذایی در. باشد

)05/0 p <)(در مقایسه با گروه ها،جوجه روزگی موجب  بهبود وزن 21پایان  درصد آنزیم در 05/0تیمارهاي حاوي . )1-جدول 

دهد که مصرف مکمل آنزیمی موجب افزایش هضم نشاسته در قسمت نتایج حاصل از تحقیقات نشان می). > p 05/0(ندشد کنترل

درصد تفاله مالت  5/7حاوي تیمار با  هاي تغذیه شده جوجه.)1(گردد ابتدایی روده کوچک و در نتیجه افزایش استفاده از آن می

 روزگی تفاله مالت بطور معنی دارموجب افزایش ضریب 42در پایان  ).1-جدول(ندضریب تبدیل باال تري نسبت به گروه کنترل داشت

ر  درصد تفاله مالت معنی دا5/7تأثیر  مکمل آنزیمی در بهبود  ضریب تبدیل جیره حاوي . تبدیل  غذا در مقایسه با گروه کنترل  شد

سی این نتایج ربا بر). 1- جدول)(> p 05/0(مصرف خوراك در دوره آغازین آزمایش تحت تأثیر آنزیم بهبود یافت ). > p 05/0(بود 

.  مشاهده کرد آغازین روز21کل دورهنزیمی را بر مصرف خوراك ، اضافه وزن روزانه  وهمچنین وزن بدن آتوان تاثیر  مفید مکمل می

). 3(هاي حاوي جو افزایش قابلیت هضم پروتئین را به همراه دارند استفاده از مکمل آنزیمی در جیرهتحقیقات نشان دادند که

درصد تفاله مالت در مقایسه با جوجه هاي تغذیه شده با جیره حاوي 15هاي تغذیه شده با ویسکوزیته محتویات ژوژنوم در جوجه

ممکن است دلیل کاهش یافتن ویسکوزیته، تغییر ترکیب  ). 2- جدول)(> p 05/0(  درصد تفاله مالت وگروه کنترل کاهش یافت5/7

اي محلول موجود در جو، طی فرایند جوانه زنی در هنگام تولید مالت هاي غیر نشاستهساکاریدفیبر جیره و همچنین تجزیه شدن پلی

بطور کلی با توجه به نتایج به ). 4(ه استپاسخ متفاوت طیور در تغییر ترکیب فیبرجیره نیز بوسیله برخی محققین گزارش شد. باشد

 15 و 5/7شود که سطوح هاي تغذیه شده با جیره هاي آزمایشی، مشاهده میدست آمده از این آزمایش و بررسی عملکرد جوجه

- معنی روزگی تفاوت42بطوریکه  در پایان . ها بجا نگذاشتندداري را در خصوصیات عملکردي جوجهدرصد تفاله مالت تأثیر معنی

استفاده ازآنزیم در این آزمایش ). 1-جدول(داري در مصرف خوراك ، اضافه وزن و ضریب تبدیل غذا بین این دو تیمار مشاهده نشد

 21ها به لحاظ عددي، آنزیم اثرات مثبتی را نشان داد که این اثرات در  روزگی شد و درتمامی دوره21موجب بهبود عملکرد تا پایان 

  ). > p 05/0(دار بود رمایش معنیروز نخست دوره آ

  

  

The influence of different levels of Brewers Spent Grain and enzyme on performance and 
digesta viscosity of broiler chicks

S.J. Hussaini1, H. Nassiri Moghaddam1, H. Kermanshahi1, M. Kazemifard1, M. J. Agah1, M. T. Mirakzehi1

1Department of Animal Science, Excellence Center for Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad, P.O. Box 

91775-1163, Mashhad, Iran

Abstract   

An experiment was conducted to study the influence of enzyme   supplementation and different levels of 
brewers dried grain in broilers diets on performance and digesta viscosity at A 3×2 factorial as a complete 
randomized design with 288 one-day-old ross male broiler. Six  treatment in this experiment contains 0, 7.5, 
and 15 percent brewers dried grain unsupplemented and supplemented with 0.05 percent enzyme were 
formulated with the same AMEn and protein. Each treatment was replicated four times (consist of 12 chicks 
per replicate), and the trial lasted 42 d. during the experimental period daily weight gain, feed conversion and 
feed intake evaluated. At 21 and 42 days one bird from each replicate killed for measuring of digesta 
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viscosity. The results indicated a significant reduction in weight gain, feed intake and increase in feed 
conversion in broilers  by feeding 15  percent brewers dried grain at during the starter period in comparison 
of control group (p < 0.05). Enzyme supplementation improved body weight, feed intake and daily weight 
gain in starter period (p < 0.05). Digesta viscosity in broilers decreased with feeding 15 percent brewers 
dried grain (p < 0.05). In general, these results suggest that the amount of available use of brewers dried 
grain in broilers diets at starter and grower period is 7.5 and 15 percent respectively. Also enzyme 
supplementation improved broilers performance at starter period.   
Keywords: brewers dried grain, broilers, enzyme supplementation, performance, viscosity
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  دوره آغازین و رشد   تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله مالت وآنزیم در  گوشتی  جوجه هاي عملکرد-1 جدول

  
  )روز(سن 

  

  21        42  

  
  سطح

( %)  

میانگین 

  وزن

  )گرم(
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a
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a
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b

0/566
b

40/63  
b

25/4154/10/220810/11880/97/1

  05/0  
a

0/592  
a

40/65  
a

98/4349/10/2257  30/12123/98/1

  SEM70/7  61/0  65/0  022/034/8  75/199/0020/

                منابع تغییر

        

P-Value  

          

/002/0090/0260/0020002  840/0010/0  011/0  تفاله مالت

/150/0390/0420/0650280  030/0430/0010/0  آنزیم

 تفاله مالت 

آنزیم

  590/0110/0910/0130/0840/0870/0620

/0

049/

0
a,b

 بـین میـانگین هـا      دار  اخـتالف معنـی    مبـین    انـد   هـایی کـه بـا حـروف متفـاوت مـشخص شـده                میـانگین  ستون در هر    

  ) 05/0 (.می باشد
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  )بر حسب سانتی پوآز(هاي گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله مالت و آنزیم ویسکوزیته محتویات ژژنوم جوجه2-جدول

  منابع تغییر     اصلیاثرات    

  آنزیم  تفاله مالت

  تفاله مالت

   آنزیم

    آنزیم    تفاله مالت    

SEM  05/0  صفرSEM  15  5/7  صفر  سطوح          
  

P-Value  
  

                
          )روز(سن 

) cps(  
      

21  
a
 10/1

a
 14/1  

b
 84/0  10/0  99/0  99/0  08/0    02/0  99/0  27/0  

42  

  

54/0  69/0  62/0  15/0  63/0  60/0  12/0    77/0  88/0  95/0  

a,b
  )>P 05/0 (. بین میانگین ها می باشددار اختالف معنی مبین اند هایی که با حروف متفاوت مشخص شده  میانگین در هر ردیف 


