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اي و مکمل آنزیمی در جیرة حاوي گندم بر قابلیت هضم مواد مغذي و  ساکاریدهاي غیر نشاسته نقش حاللیت پلی

  هاي گوشتی  عملکرد جوجه
  

 میرداریوش شکوري
1

، حسن کرمانشاهی
2

  

1
استادیار گروه علوم دامی دانشکدة کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی، . 

2
  کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه علوم دامی دانشکدة . 

  

  چکیده

محلول، نامحلول و مکمل آنزیمی در جیرة حاوي گندم بر عملکرد رشد و ) NSP(اي  ساکاریدهاي غیر نشاسته به منظور تعیین اثر پلی

زمایشی شامل چهار تیمار آ.  روزه اجرا شد21هاي گوشتی در یک دورة  قابلیت هضم مواد مغذي، آزمایشی با استفاده از جوجه خروس

درصد جیره مکمل آنزیمی در قالب یک طرح کامالً تصادفی و با 1/0سنگریزه یا به همان مقدار پکتین یا سلولز و % 5/3جیرة شاهد حاوي 

هاي حاوي سلولز و پکتین با کم کردن مصرف خوراك،  مطابق نتایج، طی دورة آزمایشی تغذیۀ جیره. پنج تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند

استفاده از مکمل ). >0001/0P(کاهش وزن در اثر پکتین بیشتر از اثر سلولز بود ). >0001/0P (ها را موجب گردید اهش وزن جوجهک

پکتین ). >0001/0P(ها به بهبود اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایی آنها منجر شد  آنزیمی ضمن افزایش خوراك مصرفی توسط جوجه

، باعث کاهش قابلیت هضم مادة آلی، لیپید خام و کربوهیدرات خام )>01/0P(ژنوم را افزایش داده مصرفی گرانروي شیرابۀ گوارشی ژ

هاي تغذیه شده با جیرة حاوي سلولز نسبت به گروه شاهد کمتر  قابلیت هضم مادة آلی و کربوهیدرات خام در جوجه). >0001/0P(گردید 

یت هضم مواد مغذي مختلف و انرژي قابل سوخت وساز تصحیح شده براي نیتروژن استفاده از مکمل آنزیمی بهبود قابل). >0001/0P(بود 

)AMEn ( را موجب شد)01/0P< .( تحت شرایط این پژوهش، افزودنNSP هاي محلول و نامحلول به جیره به کاهش عملکرد رشد

زش غذایی جیره به افزایش عملکرد رشد پرنده و قابلیت هضم مواد مغذي مختلف و در مقابل، استفاده از مکمل آنزیمی با بهبود ار

  .هاي تغذیه شده منجر شد جوجه

  هاي گوشتی سلولز، پکتین، مکمل آنزیمی، گندم، قابلیت هضم، جوجه: هاي کلیدي واژه

  مقدمه 

هاي  انیسماما ممکن است توسط میکروارگ. هاي غالت، سلولز و پکتین هستندNSPهاي الزم جهت تجزیۀ الیافی از قبیل  طیور فاقد آنزیم

). 1(هاي انتهایی دستگاه گوارش تخمیر شده و مقداري انرژي به شکل اسیدهاي چرب فرار در اختیار پرنده قرار گیرد  مستقر در بخش

شود و ممکن است به  هاي گوشتی به جز رقیق نمودن موادمغذي دریافتی باعث هیچ تأثیر سوء دیگري نمی گنجاندن سلولز در جیرة جوجه

اما چنانکه پکتین به جیره اضافه شود، به دلیل ویژگی . )3( نامحلول نرخ عبور شیرابه را در دستگاه گوارش افزایش دهد NSPعنوان یک 

ب مواد مغذي هاي محلول غالت با افزایش گرانروي شیرابۀ گوارشی و اختالل در هضم و جذNSPجذب آب و ایجاد ژل، همانند 

  ). 5(شود  هاي تغذیه شده را موجب می مختلف، عملکرد پایین جوجه

هاي تغذیه شده با  آنزیمی داراي فعالیت آرابینوزایالنازي در بهبود قابلیت هضم مواد مغذي و عملکرد جوجههاي  نقش مثبت مکمل

 آمیالزي وجود داشته  هبود ارزش غذایی این غله با افزودن آنزیمهاي حاوي گندم به خوبی نشان داده شده اما احتماالً هنوز جا براي ب جیره

رو، هدف این آزمایش مطالعه اثر  هاي محلول و نامحلول کمتر مورد بررسی قرار گرفته از اینNSPاي  از سوي دیگر نقش مقایسه. باشد

به ) آرابینوزایالناز، بتاگلوکاناز و آمیالز(یدرازي و مکمل آنزیمی داراي فعالیت کربوه)  نامحلولNSP(، سلولز) محلولNSP(افزودن پکتین 

  . باشد هاي گوشتی می جیرة حاوي گندم بر گرانروي شیرابۀ گوارشی، قابلیت هضم مواد مغذي و عملکرد جوجه
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  ها مواد و روش

که عبارت بودند از پکتینِ تیمارها .  استفاده شد(Ross)روزة سویۀ تجارتی راس   قطعه جوجه خروس یک125براي اجراي این آزمایش از 

 درصد سنگریزه جیره شاهد 5/3 درصد جیره جایگزین 1/0 و 5/3، 5/3با درجۀ متیله شدگی باال، سلولز و مکمل آنزیمی، به ترتیب به مقدار 

 استفاده آمیلوفید نام مکمل آنزیمی مورد. شده و از همان روز اول در قالب یک طرح کامالً تصادفی و با پنج تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند

.  واحد در گرم بود5600 واحد و آمیالزي 750، زایالنازي 500 کانادا و داراي حداقل فعالیت بتاگلوکازي GNCداشت که محصول شرکت 

برداري از مواد دفعی براي  نمونه. هاي مربوط به هر تکرار به صورت هفتگی صورت گرفت  توزین خوراك مصرفی و وزن بدن جوجه

در فاصله روزهاي هجدهم تا )  درصد جیره3/0(هاي حاوي مارکر اکسید کروم   گیري قابلیت هضم مواد مغذي، به دنبال تغذیۀ جیرهزهاندا

اي انتخاب و جهت نمونه برداري از شیرابۀ گوارشی ژژنوم براي  جوجه) تکرار(در پایان هفته سوم از هر قفس . بیست و یکم صورت گرفت

  . ي به روش قطع گردن کشتار گردیدگیري گرانرو اندازه

مقدار اکسید کروم موجود در . هاي استاندارد انجام شد هاي خشک شدة مواد دفعی و خوراك مطابق روش  تعیین ترکیبات شیمیایی نمونه

هري تصحیح شده گیري و انرژي قابل سوخت و ساز ظا اندازه) 1979(هاي مواد دفعی و خوراکی با روش پیشنهادي فنتون و فنتون   نمونه

هاي جمع آوري شده با رویۀ    تجزیۀ آماري داده. محاسبه گردید) 1960( پیشنهادي هیل و همکاران  به کمک فرمول) AMEn(براي نیتروژن 

  . اي دانکن صورت گرفت  و مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی به کمک آزمون چند دامنهSASمدل عمومی خطی نرم افزار آماري 

  

   بحثنتایج و

دار مصرف خوراك منجر شد  به کاهش معنیشود از همان هفتۀ اول استفاده از پکتین و سلولز در جیره،   مشاهده می1چنانچه در جدول 

)001/0P< .(هاي تغذیه شده با جیرة حاوي پکتین نسبت به آنهایی که جیرة حاوي سلولز دریافت کرده بودند، بیشتر بود  کاهش وزن جوجه

)0001/0P< .(دار ضریب تبدیل غذایی منجر شد، در مقایسه با گروه شاهد  استفاده از سلولز در جیره برخالف پکتین که به افزایش معنی

افزودن مکمل آنزیمی به جیره، با افزایش ). >01/0P(هاي آزمایشی نشان داد  ضریب تبدیل غذایی یکسان و حتی بهتري را طی دوره

طی دو هفتۀ اول و کل دورة ) >0001/0P(باعث بهبود اضافه وزن ) >0001/0P( تغذیه شده دار مصرف خوراك توسط پرندگان معنی

داري گرانروي  استفاده از پکتین به طور معنی). >0001/0P(آزمایشی شده و ضریب تبدیل غذایی را در طول دورة آزمایش بهبود بخشید 

هاي تغذیه شده  داري بین گرانروي شیرابۀ گوارشی ژژنوم جوجه الف معنیاخت). >05/0P(شیرابۀ ژژنوم را نسبت به گروه شاهد افزایش داد 

در ) >01/0P(و ابقاء نیتروژن ) >0001/0P(قابلیت هضم ماده خشک ). 2جدول (با سلولز یا مکمل آنزیمی با گروه شاهد مشاهده نشد 

هاي یاد  تأثیر تیمارهاي دیگر بر فراسنجه. ایش نشان دادهاي تغذیه شده با جیرة حاوي مکمل آنزیمی در مقایسه با گروه شاهد افز بدن جوجه

لحاظ نمودن سلولز و پکتین در جیره باعث کاهش ولی افزودن مکمل آنزیمی باعث افزایش  قابلیت هضم . شده با گروه شاهد مشابه بود

هش و با افزودن مکمل آنزیمی افزایش قابلیت هضم لیپید خام جیره با افزودن پکتین کا). >0001/0P(مادة آلی و کربوهیدرات خام شد 

 جیرة شاهد را در پی داشته باشد AMEnدار  استفاده از مکمل آنزیمی توانست بهبود معنی). >0001/0P(داري نشان داد  معنی

)0001/0P< .(دار  به عالوه، افزودن سلولز و پکتین به جاي سنگریزه به افزایش معنیAMEn جیره منجر شد )0001/0P< .(  

هاي دریافت کنندة جیرة حاوي سلولز و جیرة شاهد با بازدهی یکسانی از خوراك  دهد که جوجه هاي ضریب تبدیل غذایی نشان می هداد

ها در اثر سلولزِ جیره، پایین بودن مصرف  رسد مهمترین عامل موثر در کاهش وزن جوجه رو، به نظر می از این. اند مصرفی استفاده نموده

، حجیم شدن محتویات و به دنبال )7(ر ممکن است به دلیل جذب آب بیشتر توسط سلولز در محیط دستگاه گوارش این ام. خوراك باشد

هاي  دلیل احتمالی دیگر در کاهش مصرف جیره. است آن احساس سیري فیزیکی پرنده باشد که پرنده را از مصرف بیشتر خوراك باز داشته

. اط باشد آنها نسبت به گروه شاهد در ارتبAMEnهاي تغذیه شده، ممکن است با باال بودن میزان  حاوي سلولز و پکتین توسط جوجه

علت احتمالی دیگر در خصوص کاهش مصرف خوراك جیرة حاوي پکتین و ضریب تبدیل غذایی باالي  آن ممکن است به افزایش 

تواند باعث کاهش نرخ عبور  به دلیل اینکه نشان داده شده، افزایش گرانروي شیرابۀ گوارشی می. گرانروي شیرابۀ گوارشی مربوط باشد
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گردد که این عمل هم به نوبۀ خود به کاهش مصرف خوراك و افت عملکرد رشد و افزایش ضریب تبدیل خوراك در دستگاه گوارش 

مواد مغذي مختلف در اثر مکمل آنزیمی و همچنین اختالل در قابلیت بهبود مشاهده شده در قابلیت هضم . )6( انجامد میها  غذایی جوجه

در همۀ موارد از نقش گرانروي شیرابۀ گوارشی به . )8 و 5(هضم آنها به دلیل پکتین مصرفی با نتایج مطالعات انجام شده مطابقت دارد 

م شد، اما در گرانروي شیرابۀ ژژنو% 25هرچند که مکمل آنزیمی باعث کاهش عددي بیش از . عنوان مهمترین عامل موثر یاد شده است

بهبود در هضم نشاسته شاید تا حدودي .  استتر ظاهراً تأثیر بر تجزیۀ دیوارة سلولی و احیاناً کمک به هضم نشاسته در این خصوص محتمل

 جیرة شاهد در اثر AMEnرو، افزایش  از این. در افزایش میزان قابلیت هضم کربوهیدرات خام در اثر مکمل آنزیمی منعکس شده باشد

  . نزیمی ممکن است به خاطر بهبود قابلیت هضم مشاهده شده براي کربوهیدرات خام و لیپید خام جیرة مربوط باشدمکمل آ

اي را در بروز اثرات این ترکیبات بر عملکرد،  تواند نقش تعیین کننده ها میNSPتوان استنتاج کرد که حاللیت از نتایج پژوهش چنین می

اثر مثبت مکمل آنزیمی بر عملکرد رشد نیز با تاثیر آن . هاي گوشتی ایفاء نماید  مواد مغذي در جوجهشرایط شیرابۀ گوارشی و قابلیت هضم

  .باشد بر افزایش ارزش غذایی جیرة مربوطه توأم می

The effect of non starch polysaccharide solubility and supplemental enzyme in wheat based 
diet on digestive function and performance of broiler chickens   

Mir Daryoush Shakouri1, Hassan Kermanshahi2

1. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, 2. Department of Animal 

Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
In order to study the effect of soluble and insoluble non starch polysaccharides and a supplemental enzyme 
in wheat based diet on growth performance and nutrients digestibility, an experiment was conducted using 
male broiler chickens for 21 days. Four treatments including a control diet containing 3.5% sand or the same 
amount of pectin or cellulose and 0.1% of supplemental enzyme were studied by employing a completely 
randomized design with 5 replicates. According to the results, application of cellulose and pectin in the diet 
decreased feed intake and weight gain of the birds (P<0.0001). Decreased weight gain was more pronounced 
by pectin addition compared to the cellulose (P<0.0001). Enzyme supplementation increased feed intake and 
improved weight gain and feed conversion ratio as well (P<0.0001). Addition of pectin by increasing jejunal 
digesta viscosity (P<0.01) decreased digestibility of organic matter, crude lipid and crude carbohydrate 
(P<0.0001). Digestibility of organic matter and crude carbohydrate was also lowered by cellulose adding 
(P<0.0001). The supplemental enzyme improved digestibility of different nutrients and apparent 
metabolizable energy corrected for nitrogen (AMEn) (P<0.01). Under the condition of this experiment, it 
could be concluded that unlike the supplemental enzyme, adding of soluble and insoluble non starch 
polysaccharide in the diet can decrease bird performance and nutrients digestibility.
Key words: cellulose, pectin, enzyme supplementation, wheat, digestibility, broiler
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  هاي مختلف هاي گوشتی در دوره  اثر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد رشد جوجه1جدول 

Pارزش SEM  آنزیمشاهد  پکتین  سلولز   

            )گرم(مصرف خوراك 

60/96   روزگی0-7
c

  00/106
b

40/121
a

  20/124
a

  357/4  0002/0  

20/298   روزگی0-14
c

  75/269
c

  85/380
b

  80/457
a

  074/15  0001/0<  

96/705   روزگی21 -0
c

75/635
c

  51/887
b

  40/996
a

  009/30  0001/0<  

              )گرم(اضافه وزن 

00/57   روزگی0-7
b

  40/46
c

40/64
b

  60/78
a

  701/2   0001/0<  

60/169   روزگی0-14
c

50/121
d

  00/210
b

  60/261
a

  147/9  0001/0<  

40/419   روزگی21 -0
c

50/312
d

  35/490
b

  40/608
a

  756/16  0001/0<  

            ضریب تبدیل غذایی

59/1   روزگی0-7
c

  31/2
a

  89/1
b

  59/1
c

094/0  0001/0  

76/1   روزگی0-14
b

22/2
a

  82/1
b

  76/1
b

  083/0  0050/0  

68/1   روزگی21 -0
cb

03/2
a

  81/1
b

  64/1
c

  043/0  0001/0<  

  .داري دارند معنی  با هم اختالف ) >05/0P(اند، در سطح احتمال  هاي موجود در هر ردیف که با حروف متفاوت التین نشان داده شده میانگین

  

  

 گرانروي  و)kcal/kg(وژن ، انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري تصحیح شده براي نیتر(%)قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي  اثر تیمارهاي آزمایشی بر 2جدول 

)cP (هاي گوشتی  جوجه شیرابه ژژنومی) روزگی21در سن (  

Pارزش SEM  آنزیمشاهد  پکتین  سلولز   

97/61  مادة خشک
b

  13/61
b

  14/61
b

  53/68
a

523/0  0001/0<  

18/65  مادة آلی
c

  69/63
c

  98/66
b

  14/74
a

  501/0  0001/0<  

80/53  ابقاء نیتروژن
b

63/55
b

  82/54
b

  54/61
a

209/1  0014/0  

00/53  لیپید خام
b

  36/45
c

  48/52
b

  66/69
a

900/1  0001/0<  

74/71  کربوهیدرات خام
c

77/69
c

55/74
b

  42/80
a

  682/0  0001/0<  

AMEn  8/3338
b

9/3177
c

  9/3054
d

  6/3444
a

  86/30  0001/0<  

87/1  گرانروي شیرابه ژژنوم
b

90/6
a

12/2
b

  55/1
b

090/1  0182/0  

  .داري دارند معنی  با هم اختالف ) >05/0P(اند، در سطح احتمال  در هر ردیف که با حروف متفاوت التین نشان داده شدههاي موجود  میانگین


