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چکیده
در این آزمایش مقادیر انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري دو رقم جـو بـدون پوشـینه بـا و بـدون افـزودن مخلـوط آنزیمـی         

24تا 17روس گوشتی در سن خقطعه جوجه32سلوالز به روش جمع آوري کل مدفوع با استفاده از -بتاگلوکاناز-زایالناز
کیلو کالري در هـر کیلـوگرم   3360±217روزگی تعیین شد. میانگین انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري جو بدون پوشینه  

سـلوالز باعـث افـزایش انـرژي قابـل سـوخت و سـاز         -بتاگلوکاناز-تعیین گردید. افزودن مخلوط آنزیمی زایالنازماده خشک 
رقـام جـو بـدون    ا)، اختالف انـرژي بـین   >05/0Pشد (درصد 38/2و به میزان ه طور معنی دار ظاهري جو بدون پوشینه ب

). >01/0Pداري بود (پوشینه مورد آزمایش در این مطالعه معنی

هاي گوشتی هاي کلیدي: انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري، جو بدون پوشینه، مکمل آنزیمی، جوجهواژه

مقدمه
اي غالت همچون گندم، جو، چـاودار و تریتیکالـه، بتاگلوکـان و آرابینـوزایالن     کاریدهاي غیر نشاستهبخش زیادي از پلی سا

). مقدار الیاف خام موجود در غالت فوق الذکر با توجـه بـه گونـه، واریتـه، زمـان رشـد و نمـو،        3محلول و نامحلول هستند (
ر به نوبه خود به ایـن مفهـوم اسـت کـه ارزش غـذایی مـواد       تواند بسیار متفاوت باشد. این امشرایط آب و هوایی و غیره می

ها و بتاگلوکاناز بـراي  هاي افزودنی نظیر زایالناز براي آرابینوزایالن). استفاده از آنزیم4تواند بسیار متفاوت باشد (خوراکی می
عملکرد خوراك و ثبات در پاسخ تواند این تنوع و اختالف در ارزش غذایی را کاهش داده و باعث بهبود تجزیه بتاگلوکان می

سـلوالز بـر   -بتـا گلوکانـاز  -زایالنـاز تحقیق حاضر براي تعیین اثر افزودن مکمل آنزیمـی .)4ها باشد (پرنده به این نوع جیره
هاي گوشتی انجام شد.  میزان انرژي قابل سوخت و ساز  جو بدون پوشینه در جوجه

هامواد و روش
قابل سوخت و ساز ظاهري دو رقم جو بدون پوشینه (لـوت و بـومی تهیـه شـده از شهرسـتان      در این آزمایش مقادیر انرژي

سلوالز به روش جمع آوري کل مدفوع تعیین شد. تیمار هاي -بتاگلوکاناز-طبس) با و بدون افزودن مخلوط آنزیمی زایالناز
کرار بود.ت4تیمار (دو نمونه جو بدون پوشینه با و بدون آنزیم) با 4آزمایشی شامل 
روزه از موسسه جوجه کشی تجاري تهیـه و تحـت   یک 308قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 100براي این منظور 

هاي روزگی با یک جیره آغازین تجاري تغذیه شدند. جیره16تا 1شرایط کنترل شده محیطی نگهداري شدند. جوجه ها از 
دون پوشینه مورد آزمایش تنها منبع تامین کننـده انـرژي جیـره باشـند     هاي جو بآزمایشی به نحوي تنظیم شدندکه نمونه

گرم در تن (حداکثر میزان توصیه شده توسط شرکت سازنده) مکمـل آنزیمـی   500). سپس به تیمارهاي با آنزیم مقدار 5(
ت بتاگلوکانـازي و   واحـد  3500حداقل(حاوي 1سافیزیم ت آرابینوزایالنـازي    1600فعالیـ واحـد فعالیـت   25و واحـد فعالیـ

قطعه جوجه از بین پرنـدگان پـرورش یافتـه انتخـاب و بـه طـور       32روزگی تعداد 16) اضافه شد. در سن در گرمسلوالزي 
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قطعه پرنده در هر واحد آزمایشـی) بـه نحـوي تقسـیم شـدند، کـه       2تکرار و 4تیمار با 4واحد آزمایشی (16تصادفی بین 
روز نخست بـه عنـوان دوره عـادت    3روز (7ها به مدت آزمایشی مساوي باشد. جوجهمیانگین وزن پرندگان تمام واحدهاي 

هاي آزمایشی تغذیه شدند.  روز دوم دوره رکورد گیري) با جیره4پذیري و 
نمونـه AMEمقـادیر  استفاده شـد. 1از بمب کالریمترآوري شدهعهاي آزمایشی و فضوالت جمبراي تعیین انرژي خام جیره

هـاي گوشـتی از طریـق معـادالت راوینـدران و      هاي تعیین انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري با استفاده از جوجهدر آزمایش
.)5محاسبه شد (2007همکاران، 

و رویـه  SASنتایج بدست آمده از آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی، با استفاده از نرم افزار آمـاري  
) >05/0Pها با آزمون دانکن در سـطح احتمـال (  مورد تجزیه آماري قرار گرفتند. مقایسه میانگینGLMمدل عمومی خطی 

انجام شد.

نتایج و بحث
کیلوکالري در هر کیلوگرم ماده خشک تعیین گردید. میزان انرژي 3360±217دو واریته جو بدون پوشینه AMEمیانگین 

کیلو کالري در کیلوگرم ماده خشـک و  3453±228واریته بومی طبس قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي ازت جو 
با بررسی نتایج، اختالف معنی داري در کیلو کالري در کیلو گرم ماده خشک بدست آمد. 3268±188براي جو واریته لوت 

می منطقـه  براي نمونه جو بدون پوشـینه بـو  AMEشد به طوري که میزان دو رقم جو بدون پوشینه مشاهده AMEمیزان 
-بتاگلوکانـاز -براي رقم لوت بیشتر بود. افزودن مخلـوط آنزیمـی حـاوي زایالنـاز    AMEطبس به طور معنی داري از میزان 

میانگین انرژي قابل سوخت و سـاز ظـاهري   .)>05/0Pهاي جو بدون پوشینه شد (واریتهAMEسلوالز باعث افزایش میزان 
) بـود،  2012شـریفی و همکـاران (  ) و 1995اهـرون و همکـاران (  مشابه گـزارش بدست آمد براي جو بدون پوشینه تقریباً 

مـاده  کیلـو کـالري در کیلـو گـرم     3230و 3412هاي گوشتی به ترتیب جو بدون پوشینه را در جوجهAMEایشان میزان 
ي مخلـوط  برآورد شده براي جو بـدون پوشـینه در پرنـدگانی کـه جیـره حـاو      AME). میزان 1و 2گزارش کردند (خشک 

سلوالز دریافت کرده بودند نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره بدون آنزیم، بـه طـور متوسـط    -بتاگلوکاناز-آنزیمی زایالناز
) افزایش داشته است. نتایج حاصل با گزارشات سایر محققان مبنی بر این کـه  درصد38/2کیلو کالري در هر کیلو گرم (80

هاي گوشـتی دارد مطابقـت دارد   باال در جوجهNSPهاي آنزیمی اثر مثبتی بر بهره وري از انرژي غالت حاوي افزودن مکمل
افزایش انرژي گندم و جـو کـه   ) گزارش نمود، افزودن مکمل آنزیمی به جیره موجب a1998).  اسکات و همکاران (6و 7(

)، نشان دادندکـه بـا افـزودن    2007). راویندران و همکاران (8شود (اي باال هستند، میساکاریدهاي غیر نشاستهمحتوي پلی
) 1998). داسل و همکاران (5یابد (مکمل آنزیمی حاوي بتاگلوکاناز انرژي قابل متابولسم جو به طور معنی داري افزایش می

کیلـو  170بتاگلوکاناز باعث بهبود انرژي قابل سـوخت و سـاز بـه میـزان     -هاي آنزیمی زایالنازدند افزودن مکملگزارش نمو
).  9شود (کالري در کیلوگرم جیره مصرفی بر پایه گندم می

نتیجه گیري
ف جو بدون پوشـینه  نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که میزان انرژي قابل سوخت و ساز  ظاهري بین ارقام مختل
متغییر است و همچنین افزودن مکمل آنزیمی باعث بهبود انرژي قابل سوخت و ساز  ظاهري آن شد. 

سپاسگزاري
بدین وسیله مولفین از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و معاونت پژوهشی دانشکده کشـاورزي کـه امکـان اجـراي     

مایند.ناین پژوهش را فراهم نمودند، قدردانی می

1- Model PARR, 1261
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) دو واریتـه جـو   AMEسلوالز بر میانگین انرژي قابل سوخت و ساز (–بتاگلوکاناز -: اثر رقم و مکمل آنزیمی زایالناز1نمودار
میانگین هاي هر ستون براي هر اثر اصلی (رقم و افزودن مکمل آنزیمی) که حرف مشترك ندارند داراي اختالف معنـی دار  -a…c(بدون پوشینه 

))>05/0Pهستند (
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The Effect of Enzyme Supplementation on Apparent Metabolisable Energy of Hulless
barley in Broiler Chickens
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ABSTRACT
This experiment was conducted to study the effect of enzyme supplementation and variety
on the apparent metabolisable energy of hulless barley. Thirty two male broiler chicks of
17-24 d of age were used to determine the apparent metabolizable energy of cereal with/
without enzyme supplementation using total excreta collection methods. The average
apparent metabolisable energy for hulless barley was 3360±217 kcal/kg. The results
showed that metabolisable energy of hulless barley was significantly (P<0.01) influenced
by varieties. The addition of exogenous enzyme supplementation; xylanase-ß-glucanase&
cellolase improved the apparent metabolisable energy of hulless barley by 2.38 percent.

Key words: hulless barley, apparent metabolisable energy, enzyme, broiler chickens
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