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چكيده
هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر مصرف دانه جو به صورت کامل به همراه مکمل پلیآنزیمی گالیزی بر عملکمرد و قابلیمت
هو مواد مغای در مرغهای تخم اار بود .در این تحقیق ،از  ۱۰۵قطعه مرغ تخ گاار سمویههمای )یمن  w-36در سمن  ۴۰هفتمه در
قالب طرح کامال تصادهی با  ۵تیمار ۷ ،تکرار و  3قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد .تیمارهای آزمایری شامل جیمره شماهد ،جیمره
حاوی دانه جو بدون آنزی  ،جیره حاوی دانه جو و مکمل آنزیمی گالیزی  ،جیره حاوی بلغور جو خرد شده بدون آنزی  ،جیره حاوی
بلغور جو و مکمل آنزیمی گالیزی بودند .اثر تیمارهای آزمایری بر درصد تولید و وزن تخ مرغ معنیدار نبود ،ولی مرغهمایی کمه بما
جیرههای حاوی دانه جو ابا یا بدون مکمل آنزیمیو تغایه شدند ،مصرف خوراک روزانه بیرتری در مقایسه با پرندگان شماهد داشمتند
ا۰۵کP<۰و .اثر تیمارهای آزمایری بر خصوصیات کیفی تخ مرغ معنیدار نبود .اهزودن مکمل آنزیمی گالیزی به جیرههای حاوی جو،
تأثیری بر انرژی قابل سوختو ساز اهری جیره ،قابلیت هو ماده آلی و ماده خر

نداشت .استفاده از آنزی در جیمرههمای حماوی

بلغور جو قابلیت هو پروتئین را اهزایش داد .براساس نتایج این آزمایش ،میتوان با  ۵۰درصد دانه ذرت در جیرههایی بر پایه ذرت و
سویا را با دانه جو همراه با مکمل آنزیمی بدون کاهش عملکرد و قابلیت هو مواد مغای جای زین کرد.

كلیدواژهها :آنزی بتاگلوکاناز ،انرژی قابل سوختوساز اهری ،پروتئین ،دانه کامل جو ،مرغ تخ گاار
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مقدمه

قابلیت هو نراسته ،پروتئین و چربی جوجههای گوشتی،

امروزه ذرت در بمین غمالت بمه دلیمل ارزش غماایی بما)،

هن ام تغایه با جیرههای غنی از  NSPهای محلول کماهش

اهمیت بسیار زیادی در تغایه طیور دارد ،ولمی باتوجمه بمه

مییابد ،اما استفاده از مکمل آنزیمی موجب بهبمود قابلیمت

محدودیت کرت آن در کرور ایران ،از خارج وارد شمده و

هو مواد مغای در این جیرهها می شود ] .[۸لماا ،مکممل

هزینه با)یی را بر صنعت پرورش طیمور تحمیمل ممیکنمد.

آنزیمی ممکن است هو چربی را با کماهش ویسمکوزیته

استفاده از سایر غالت نییر جو ،گندم و چماودار در تغایمه

روده ،بهبود بخرد .به منیور کماهش اثمرات محدودکننمده

طیور ،بمه عنموان جمای زین ذرت ،بمه دلیمل داشمتن ممواد

پلیساکاریدهای غیرنراستهای ممیتموان از آنمزی اسمتفاده

ضدتغایهای محدودیت دارند ].[۷

نمود .اهزودن آنزی به جیره باعث بهبود قابلیت اسمتفاده از

جو یکی از محصو)تی است که در بسمیاری از منماطق

مواد مغای شده و نوسانات ارزش غاایی مواد خموراکی را

دنیا کرت میشود ،زیمرا مقاوممت جمو در برابمر خرمکی

کاهش میدهد ].[۱۵

با)ست .به هر حال استفاده از جو در غاای طیمور معممو)

طیور بدون درنیر گرهتن اندازه اولیه ذرات ،توانایی قابل

محمممدود اسمممت ،زیمممرا انمممرژی آن پمممایین و حممماوی

توجهی برای آسیا

اندازه را دارنمد ].[۲۹

پلیساکاریدهای غیرنراستهای اNSPو است ] .[۱۴توانمایی

سرعت رشد جوجههایی که با دانه کامل جو تغایمه شمدند،

 NSPهممای محلممول در ترممکیل ژل و درنتیجممه اهممزایش

شده نداشمتند،

گرانروی محتویات روده کوچ

کردن دانه به ی

تفاوتی با جوجههای تغایه شده با جو آسیا

سازوکاری است که دانمه

اما آنها خوراک بیرتری مصرف نمودند و میزان سموددهی و

غالت حاوی آنها ،عملکرد پرندگانی را کمه از آنهما تغایمه

صرهه اقتصادی بیرتری داشتند ] .[3۷جوجههای تغایه شمده

مممیکننممد ،کمماهش مممیدهممد ] .[۲۰طبیعممت ویسممکوز ایممن

با دانه کامل گندم وزن پایانی یکسانی با جوجمههمای تغایمه

پلیساکاریدها ،ضمن کاهش سرعت عبور مواد هوممی از

شده با جیرههای حاوی پلت داشتند ] .[۱3همچنمین ،تغایمه

دست اه گوارش ،مانع اختالط مناسب آنزی های گوارشی با

دانه کامل گندم ،ویسکوزیته مواد هو شده را تغییر میدهمد

محتویات هومی و همچنین دسترسی آنها به سوبستراهای

و منجر به بهبود ضریب تبدیل غاایی میشود ] .[۹همدف از

خود میشود ] .[۷از طرف دی ر ،این ترکیبات اپنتوزانها و

انجام پ وهش حاضر ،بررسی تأثیر مصرف دانه جو کاممل و

بتاگلوکانهاو ممکن است با آنزی های گوارشمی کمم،لکا

بلغور شده با و مکمل آنزیمی بمر عملکمرد و قابلیمت هوم

ترکیل داده و هعالیت آنها را کاهش دهند .بنابراین انتقمال

مواد مغای در مرغهای تخم اار بود.

مواد مغای ،اثر متقابل آنمزی و سوبسمتراها و انترمار ممواد
هو شده به باهت مخاطی ،هرآیندهایی هسمتند کمه تحمت

مواد و روشها

تأثیر ویسمکوزیته بما)ی محتویمات روده قمرار ممیگیرنمد.

به منیور بررسی عملکرد مرغهای تخ گاار تغایه شده بما

انترار ،مه ترین جزء هرآیندهای درگیر در هو و جما

سطوح با)ی جو ادانه کاممل و جمو خمرد شمدهو و آنمزی

است .سرعت انترار با اهزایش

تجاری اگالی زی و ،از  ۱۰۵قطعه مرغ تخ گاار همای)یمن

مواد مغای در روده کوچ

ویسکوزیته کاهش مییابمد ] .[۱۰البتمه بمه نیمر ممیرسمد

 W-36اسن  ۴۰هفتهو در قالب طرح کمامال تصمادهی بما ۵

پرندگان بالغ نسبت به پرندگان جوانتر بازده بهتری هن مام

تیمار ۷ ،تکرار و  3پرنده در هر تکرار بمه ممدت  ۱۲هفتمه

استفاده از پلیساکاریدهای چسبناک در جیرهها دارند ].[۱۲

استفاده شدند.
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 UFFDAو برای تأمین مواد مغای توصیه شده در راهنمای

دو جیره ،یکی بر پایه کنجاله سمویا و ذرت و دی مری

پرورش سویههای )ین تنیی شد اجدول ۱و.

بر پایه جو ،ذرت و کنجاله سمویا بما اسمتفاده از نمرماهمزار

جدول  . 1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای آزمایشی
جیره شاهد

جیره آزمایری

مواد خوراکی ا%و
ذرت

۵۹ک66

۲۹ک33

جو

-

۲۹ک33

کنجاله سویا ا ۴۴درصد پروتئینو

۷۷ک۱۸

۱۸ک۱۷

کربنات کلسی

۹۹ک۹

۰۱ک۱۰

روغن گیاهی

۱

۰6ک3

دیکلسی هسفات

۴6ک۱

۴۱ک۱

ماسه

۰۱ک۱

۵6ک۰

نم

3۱ک۰

3۲ک۰

مکمل ویتامینی

۲۵ک۰

۲۵ک۰

مکمل معدنی

۲۵ک۰

۲۵ک۰

دی ال  -متیونین

۱6ک۰

۱۵ک۰

ال  -لیزین هیدروکلراید

۱۸ک۰

۱۵ک۰

ال  -تر ونین

۰3ک۰

۰۸ک۰

ترکیب شیمیایی محاسبه شده
انرژی قابل سوختوساز اکیلوکالری در کیلوگرمو

۲۸۰۰

۲۸۰۰

پروتئین خام ا%و

۹۸ک۱۴

۱۵

سدی ا%و

۱۷ک۰

۱۷ک۰

کلسی ا%و

۱۸ک۴

۱۸ک۴

هسفر قابل استفاده ا%و

۴۱ک۰

۴۱ک۰

متیونین ا%و

۴۰ک۰

۴۰ک۰

متیونین  +سیستین ا%و

6۵ک۰

6۵ک۰

تر ونین ا%و

63ک۰

63ک۰

لیزین ا%و

۷۷ک۰

۷۷ک۰

آنتیاکسیدان  ۱۰۰گرم ،من نز  ۹۰گرم ،روی  ۸۸گرم ،آهمن

مکمل ویتامین معدنی برای هر کیلموگرم جیمره شمامل:

 6۰گرم ،ما ۵ک ۵گرم و سلنیوم  3۱۰میلیگرم

ویتممممممممامین ۰۰۰ Aک۸۰۰ک۰۰۰ D3 ،IU ۸ک3۰۰ک E ،IU 3
۵ K3 ،IU ۱۱۰۰۰ک ۲گرم۷ B۱ ،ک ۱گمرم۵ B۲ ،ک ۵گمرمB3 ،

مقادیر مکمل آنزی طبق توصیه شرکت سازنده به میزان

۷ک ۵گرم 3۰ B۵ ،گرم3 B6 ،ک 3گمرم6 B۹ ،ک۰گمرم ۲۲ B۱۲،

۵ک ۰و  ۱کیلوگرم در تن خوراک خرد شده و کامل به جیره

میلیگرم ،بیوتین  ۵۵میلیگمرم ،کمولین کلرایمد  ۲۰۰گمرم،

اضاهه شد.

دوره   18شماره   4زمستان 1395
791

راضیه بدیعیفر ،فرید شریعتمداری ،محمد امیر كریمی ترشیزی

][3

جدول  .2نام رقم زراعی مورد آزمایش به همراه آنالیز شیمیایی (برحسب درصد ماده خشک)
نام رق

ماده خر

پروتئین خام

چربی خام

خاکستر

نراسته

NFE

هیبرخام

ADF

NDF

)AMEn (Kcal/kg

یوسف

6ک۹۰

۵۷ک۱۲

۱ک3

۱ک۲

۵۸ک۴۴

۴ک6۹

۸ک3

6ک۵

۵ک۱6

۲6۵۰

آنزی طبق توصمیه شمرکت سمازنده بمه میمزان ۵ک ۰و یم

مکمل آنزیمی مورد اسمتفاده در ایمن آزممایش ،ممولتی
آنزی با نام تجاری گالیزای اGalizymeو بمود کمه شمامل

کیلوگرم در تن خوراک دانه جو و بلغور جو به جیره اضاهه

آنزی های زایالناز ،بتاگلوکاناز و پروتئاز بود .مقادیر مکممل

شد .چ ون ی هعالیت آنزی در جدول ا3و ارایه شده است.

جدول  . 3فعالیت مکمل آنزیمی مورد استفاده در این آزمایش مطابق بروشور شركت تولیدكننده
زایالناز

پروتئاز

بتاگلوکاناز

اواحد بینالمللی بر گرمو

اواحد بینالمللی بر گرمو

اواحد بینالمللی بر گرمو

حداقل میزان ترکیب تومینی

6۰۰۰

۲۵۰

۱۲۰

ترکیب اندازهگیری شده

6۲۵۸

۲۷۴

۱۷۲

آنزی

به هر واحد آزمایری در ی

تیمارهای آزمایری شمامل جیمره شماهد اهاقمد جمو و

کیسه نایلونی مرخص تجمیع

مکمل آنزی و ،جیره حاوی دانه جمو بمدون مکممل آنمزی ،

و به سرعت در دمای  -۲۰درجه سلسمیوس منجممد شمد.

جیره حاوی دانه جو و مکمل آنزیمی ،جیمره دارای بلغمور

درصممد خاکسممتر و پممروتئین خممام و نیتممروژن براسمماس

بدون آنمزی و جیمره دارای بلغمور جمو و مکممل آنزیممی

روشهای توصیه شده اندازهگیری شد.

بودنممد .در طممول آزمممایش ،درصممد تولیممد تخم مممرغ ،وزن

برای اندازهگیری اکسید کروم در نمونه هوو)ت ،ابتمدا

تخ مرغ ،خوراک مصمرهی ،ضمریب تبمدیل غماایی و وزن

محلول استاندارد تهیه شد .بدینمنیور ۵۰ ،میلیگرم اکسید

توده تخ مرغ براساس روشهای توصیه شده انمدازهگیمری

غلی ،حمل و سم،ا

کروم در  ۲۰میلیلیتر اسید سولفوری

شممد .بممرای انممدازهگیممری قابلیممت هو م مممواد مغممای از

با احتیاط با آ

اکسیدکروم به مقدار 3ک ۰درصد در جیره بمه عنموان ممارکر

محلول حاصل حاوی ۵ک ۰میلیگمرم اکسمید کمروم در همر

استفاده شد .در هفته پایانی آزمایش ،پا از تهیه جیرههمای

میلیلیتر میباشد .برای بهدست آوردن منحنی کالیبراسمیون،

حاوی مارکر و اعممال دو روز دوره عمادت دهمی بمه ایمن

مقدار صفر اشاهدو و ی

میلیلیتر از محلول اکسید کمروم

جیره ها ،در دو روز متوالی ،هر  ۴سماعت یم بمار ممدهوع

استاندارد ا۵ک ۰میلیگرم در هر میلیلیتمرو را بمه ارلمنهمای

پرندگان جمعآوری شد .نمونههای جمعآوری شده مربموط

 ۱۰۰میلمممیلیتمممری پی،مممت کمممرده و بممما اضممماهه کمممردن
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اسیدسولفوری

۴ک ۷مو)ر به حج  ۱۰میلمیلیتمر رسمانده

تجزیه و تحلیل دادهها با نرماهزار آمماری  SASانسمخه

اکسی نه

از صفات مورد بررسی

شد .پا از جوشاندن ،به هر برر  ۲۰میلیلیتر آ
 3۰درصد اضاهه و با اضاهه کردن آ

3ک۹و و مقایسه میان ینهای هر ی

مقطر حج بمه ۱۰۰

بما آزمممون چنددامنممهای دانکممن و در سممطح احتمممال ۰۵ک۰

میلیلیتر رسانده شد .سم،ا ،از ایمن محلمول حاصمل اکمه

درصد انجام گرهت ] .[۲6مدل طرح به صورت رابطمه ا۲و

حمماوی یمم

میلممیلیتممر اکسممید کممروم اسممتاندارد بممودو

محلول هایی با غلیت ۴ک3 ،۱ک۲ ،۱ک3 ،۱ک ۲و ی
شد و میزان جا

میباشد:
رابطه ا۲و

برابر تهیه

yij = μ + Ti + Eij

در این رابطه Yij ،مقدار هر مراهده در آزمایش μ ،میان ین

را در طول موج  ۴۱۰نانومتر خوانمده و

جامعه Ti ،اثر تیمار و  Eijاثر خطای آزمایش است.

به عنوان استاندارد به دست اه معرهی شد.
دو نمونه ۱ک ۰گرمی از هوو)ت در داخمل کروسمیبل در
کوره در دمای  ۵۸۰درجه سلسمیوس بمه ممدت  ۱3سماعت

نتایج و بحث

شمدن ،بمه همر کروسمیبل ۱۰

اثر تیمارهای آزمایری بر وزن تخ مرغ ،تموده تخم ممرغ و

۴ک ۷ممو)ر اضماهه شمد .محتویمات

درصد تولیمد معنمیدار نبمود اجمدول ۴و .مصمرف روزانمه

موجود در کروسیبل ااسید و خاکستر نمونمهو بمه ارلمنهمای

خوراک در مرغهای تغایه شده با جیمره حماوی جمو دانمه

 ۱۰۰میلیمتری متنقل شد .س،ا ،ارلنها به ممدت  6۰دقیقمه

کامل یا بلغمور از پرنمدگان شماهد بیرمتر بمود ا۰۵کP<۰و.

جوشانده شدند تا اکسید کروم موجود در آنها در اسید حمل

اهزودن آنزی به جیرهها اثری بر مصرف خوراک نداشت بما

شمدن ارلمنهما محتویمات آنهما درون

این حال مرغهای تغایه شده با جوی خمرد شمده خموراک

خاکستر شدند .پا از خنم
میلیلیتر اسیدسولفوری

شود .پما از خنم

بررهای کوچکی که حاوی  ۲۵میلیلیتمر آ

مقطمر بودنمد،

بیرتری مصرف کردند .بیرترین ضریب تبدیل در مرغهای

ریخته شد .محتویمات را بما اسمتفاده از کاغما صماهی درون

تغایه شده با جیرههمای حماوی بلغمور جمو بمدون آنمزی

بررهای  ۱۰۰میلیلیتری هیلتر کرده و به هر برر  ۲۰میلیلیتر
آ

اکسی نه  3۰درصد اضاهه و بما اضماهه کمردن آ

حج به  ۱۰۰میلیلیتر رسانده شمد .یم

مراهده شد و از این نیر با سایر تیمارها تفاوت معنیداری

مقطمر

داشت ا۰۵کP<۰و.

سمیسمی محلمول

اهزودن دانه کامل جو و یا دانمه کاممل گنمدم در جیمره

بهدست آمده را درون کووت ریخته و بما اسم،کتروهتومتر در
طول موج  ۴۱۰نانومتر میزان جا
قابلیت هو

جوجههای گوشتی منجر به عملکرد مساوی و یا حتی بهتر

خوانده شد.

از ی

اهری مواد مغمای بما اسمتفاده از رابطمه

رژی غاایی بر پایمه ذرت  -سمویا ممیشمود ].[۲3

تیمارهای آزمایری اثری بر وزن و تولید تخ مرغ نداشمتند

ا۱و محاسبه شد:

که این نتیجه با اثر مفید مکملهای آنزیمی برتولید تخ مرغ

رابطه ا۱و

و یا وزن تخ مرغهای تخ قهوهای تغایه شمده بما گنمدم و

DD = 1 - [(ID * AF)/(IF * AD)] * 100
در این رابطه DD ،قابلیت هو ماده مغمای ادرصمدوID ،

جو مطابق نمیباشد ].[۲۱

غلیممت مممارکر در جیممره AF ،غلیممت مممواد مغممای در
هوو)ت IF ،غلیت مارکر در مدهوع و  ADغلیمت ممواد
مغای در جیره میباشد.
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جدول  . 4اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد تولید مرغهای تخمگذار تجاری در سن  40تا  52هفته
تیمارهای آزمایری

وزن تخ مرغ

مصرف خوراک

اگرمو

اگرم در روزو
b

شاهد اهاقد جو و آنزی و

۵۸ک6۰

۸۷ک۸6

دانه جو بدون مکمل آنزیمی

۵3ک6۱

۷ک۹۲

a

دانه جو با مکمل آنزیمی

۴ک6۲

۲۷ک۹3

بلغور جو بدون مکمل آنزیمی

۱۸ک6۱

۴ک۹۴

بلغور جو با مکمل آنزیمی

6۱

۸3ک۹3

a

درصد تولید

توده تخ
اگرم در روزو

ضریب تبدیل

۷۲

۵3ک۴3

b

۷۵ک

۰63ک۴6

b

۰۸ک۲
۰۷ک۲

b

۷۹

6۰ک۴۹

۹ک۱

6۷

۹۵ک۴۰

۴۵ک۲

۷6

3۱ک۴6

۰۹ک۲

خطای معیار میان ینها

۸ک۰

۵۵ک۱

۰36ک۰

۱۷ک۲

۱۰6ک۰

سطح احتمال

۵۹ک۰

۰۱۲ک۰

۱۹ک۰

۰۹ک۰

۰۱۸ک۰

a
a

a

b

 :a-bتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ستون ،معنیدار است ا۰۵کP<۰و.

مکملسازی با آنزی همای کربوهیمدراز باعمث اهمزایش

درصد تخ گااری مرغهایی که آنزی دریاهمت نممودهانمد،

مصرف انرژی و اهزایش ارزش غاایی برای طیور میشمود

با)ترین مقادیر را نسبت به سایر جیمرههما داشمتند ] .[۱در

] .[۲۸کربوهیمممدراتازها بمممهخصمممود آنمممزی شمممکننده

بهبود ضریب تبدیل غاایی نیز گروه دانه جو بدون آنزی با

ساکاریدهای غیرنراستهای مانند گلوکونازها و بتازایالنازها،

گممروه بلغممور جممو بمما آنممزی عملکممرد مرممابهی داشممتند،

در جیرههایی که در آنها از جمو ،گنمدم و چماودار اسمتفاده

درصورتیکه گروه دانه جو به همراه مکمل آنزیممی بهبمود

گروه جدید از اهزودنیها ،در تغایه

قابل توجهی نسبت به گروه بلغور جو بدون آنمزی داشمت

طیور معرهی شده است ] ۴و  .[3۰مکملهای آنزیممی جمو

ا۰۵کP<۰و .مرغهای تغایه شده با دانه و بلغور جو نسمبت

کامل باعث اهزایش خموراک مصمرهی ممیشموند کمه ایمن

به گروه شاهد خوراک مصرهی با)تری داشمتند ا۰۵کP<۰و،

احتما) بمه خماطر کماهش ویسمکوزیته و چسمبناکی ممواد

درصورتیکه بین گروههای دانه جو و بلغور جو با آنمزی و

گوارشی بوده است ] [۱6که در این آزممایش نیمز اهمزایش

بدون آنزی اختالف معنیداری وجود نداشت ،ولمی میمزان

معنیدار خوراک مصرهی را در گروه جوی بلغمور و کاممل

خوراک مصرهی مرغهای تغایه شده با بلغور جو بما)تر از

نسبت به گروه شاهد مراهده شد.

مرغهای تغایه شده با دانه جو بود.

شدهاست به عنوان ی

همچنین دانه جو کامل در سمطوح مختلمف بمه بهبمود

بنممابراین ،اهممزودن جممو بممه صممورت کامممل بممه همممراه

کممرده اسممت ] .[۱۲در ایممن

مکملهای آنزیمی نمه تنهما منجمر بمه کماهش عملکمرد در

آزمممایش ،نیممز کمماهش معنممیدار ضممریب تبممدیل غمماایی

مرغهای تخ گاار نمیگردد ،بلکه باعث بهبود عملکرد نیمز

ا۰۵کP<۰و را در گروه دانه جو با آنزی نسبت به گروه خرد

میشود .تیمارهای آزمایری تأثیر معنی داری بمر ضمخامت،

شده با و بدون آنزی مراهده کردی  .ممرغهمایی کمه جیمره

استحکام و وزن پوسته ،رنگ ،قطر و وزن زرده و همچنمین

حاوی آنزی دریاهت کردند ،با)ترین تولید تخ مرغ روزانه

ارتفاع سفیده و واحد هاو نداشتند اجدول ۵و.

ضممریب تبممدیل غمماایی کمم

را داشتند و تولید تخم ممرغ روزانمه بمه گمرم وزن ممرغ و
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مصرف زیاد جو در جیمره مرغمان تخم گماار موجمب

پروتئین ،چربی و مماده آلمی نرمان ممیدهمد اجمدول 6و.

اهزایش تخ مرغهای کبیف و آلوده به مدهوع میگمردد کمه

تیمارهای آزمایری اثمری بمر انمرژی قابمل سموختوسماز

علت آن تغییر یکنواختی مدهوع و آبکی شمدن ممدهوع بمه

نداشتند .پا به طور کلی اسمتفاده از

اهری و ماده خر

دلیل وجود بتاگلوکانها میباشد ] .[۱۷بتاگلوکانماز ،عمومما

دانه کامل باعث کاهش انرژی قابل سوختوساز اهری در

به جیرههای بر پایه جو اهزوده میشود تما بتاگلوکمانهما را

این آزمایش نرد و در این آزمایش اهزودن آنزی اثمری بمر

هیدرولیز نماید ] .[۲ضخامت پوسمته تخم ممرغ بما مکممل

اهزایش انرژی قابل سوختوساز نداشت .همچنین اهمزودن

آنزی زایالناز در سن  ۴۷هفت ی مرغهای تخ گماار بهبمود

سممطح بمما)ی جممو در جیممره باعممث کمماهش انممرژی قابممل

یاهممت ] .[۲۲اهممزودن مخلمموطی از چنممد آنممزی ازایالنمماز،

سوختوساز اهری نرد.

بتاگلوکاناز و پکتانازو ،به جیره پایه ا 6۰درصمد جمو و ۲۰

تیمار شاهد نسبت به گروه بلغور جمو بمدون آنمزی در

درصد کنجاله آهتا گمردانو وزن تخم ممرغ را در طمول ۴

قابلیت هو پروتئین با)تر بود ا۰۵کP<۰و .تیمار دانه جمو

هفته اول اهزایش میدهد ] .[۱۱اهزودن آنزی بتاگلوکوناز به

بدون آنزی و دانه جو با آنزی از سمایر گمروههما قابلیمت

جیره پایه جو در مرغان تخم اار هی اثمری بمر عملکمرد

هو پروتئین با)تری را نران دادند .تیمار بلغمور جمو بما

آنها نداشته است .اهزودن آنزی اگرچه اثر مفیدی بر اهزایش

آنزی نسبت به بلغور جو بدون آنزی اهزایش معنیداری را

وزن و مصرف خوراک مرغها بود ،ولی بر تولید تخ ممرغ،

در قابلیت هوم پمروتئین نرمان داد ا۰۵کP<۰و .در ممورد

وزن تخ مرغ در ابتدای تخ گااری ،متوسط وزن تخ مرغ،

قابلیت هو چربی ،گروه شاهد نسبت بمه سمایر گمروههما

وزن مخصود تخ ممرغ ،عمدد هماو و میمزان ممرگومیمر

بهجز گروه دانه جو با آنزی  ،به طور معنیداری بما)تر بمود

مرغان اثر نداشت ] .[6در این آزمایش نیمز اهمزودن آنمزی

ا۰۵کP<۰و .تیمار دانه جو با آنزی نسبت به بلغمور جمو بما

اثری بر عدد هاو ،ارتفاع سمفیده ،ضمخامت پوسمته و قطمر

آنزی با)تر بود .دانه جو بدون آنزی ه نسمبت بمه بلغمور

زرده تخ مرغ نداشت.

جو بدون آنزی قابلیت هو چربی با)تری داشمت .میمزان
ممماده آلممی و ممماده خر م

نتایج تحقیق حاضر ،اثر مصرف جو و مکمل آنزیمی را
بر انمرژی قابمل سموختوسماز ماهری و قابلیمت هوم

در ایممن آزمممایش تحممت تممأثیر

تیمارهای آزمایری قرار ن رهت.

جدول  . 6اثر مصرف دانه و بلغور جو با و بدون مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوختوساز ظاهری ( )AMEو قابلیت هضم مواد
مغذی در جیره مرغهای تخمگذار تجاری در سن  40تا  52هفته
ماده آلی

ماده خر

گروههای آزمایری

AME

پروتئین

چربی
a

۲۸ک6۲

۷ک۹3

ab

۲۸ک۷۹

bc

۰6ک3۵

۵6ک۹۱

ab

۲۲ک66

۵۷ک۹۲

c

۲6ک۵۱

33ک۹۱

bc

۹۲ک۴۰

۵۸ک۹۱

۹۲ک۵

۰۴ک۱

۰۵۲ک۰

۵3ک۰

شاهد اهاقد جو و آنزی و

۲۲63

۸6ک6۱

دانه جو بدون مکمل آنزیمی

۲۴۸۹

۲۲ک6۴

a

۰۱ک6۹

دانه جو با مکمل آنزیمی

۲۴3۱

۸۸ک6۸

a

۰6ک۷3

بلغور جو بدون مکمل آنزیمی

۲3۵۴

۹۲ک۴۷

c

3۸ک63

بلغور جو با مکمل آنزیمی

۲۲۷۵

3۰ک۵۴

خطای معیار میان ینها

۵6ک۵۲

۸3ک۲

3۸ک۲

سطح احتمال

۰۵3ک۰

۰۰۰۱ک۰

۰۰66ک۰

b

3۸ک66

 :a-bتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ستون ،معنیدار است ا۰۵کP<۰و.

دوره   18شماره   4زمستان 1395
796

اثرات استفاده از دانه و بلغور جو به همراه مکمل آنزیمی در جیره مرغهای تخمگذار تجاری بر عملکرد تولیدی و قابلیت هضم مواد مغذی

پلیساکاریدهای غیرنراستهای موجود در دانمه غمالت،

آنزی تغایه شده بودنمد ،نسمبت بمه گمروه شماهد کماهش

چربی ،پروتئین و نراسته موجود در جیره را محبوس کرده

معنیداری را نران داده اسمت ا۰۵کP<۰و .همچنمین تیممار

و درنتیجه دسترسی آنزی های گوارشی بمه اجمزای مغمای

بلغور جو بدون آنزی نسبت به گروه شاهد قابلیمت هوم

خوراک کاهش مییابد ] .[۱3مکملهمای آنزیممی عملکمرد

پروتئین پایینتری داشت ا۰۵کP<۰و ،درصورتیکمه انمرژی

پرنده را با مکانیس های مختلف بهبود میبخرمند :اهمزایش

قابل سوختوساز اهری در گروههای با جوی با) نسبت
به تیمار شاهد کاهری نران نداد.

مصرف غاا و بهبود قابلیت هو مواد غماایی کمه همر دو

براساس نتایج این آزمایش ،میتوان با  ۵۰درصمد دانمه

مکانیسم ممکممن اسممت از طریممق کمماهش ویسممکوزیته در

ذرت در جیره هایی بر پایمه ذرت و سمویا را بما دانمه جمو

دست اه گوارشی باشد ] .[۱۸اهزودن آنزی همای زایالنماز و

همراه با مکمل آنزیممی بمدون کماهش عملکمرد و قابلیمت

بتاگلوکاناز به جیرههمای حماوی گنمدم و جمو منتحمی بمه

هو مواد مغای ،جای زین شود.

شکستن بتاگلوکانها و زایالنهای احاطهکننده مولکولهای
نراسته در این غالت میشمود .ایمن شکسمت ی منجمر بمه

منابع

اهزایش قابلیت دسترسی کربوهیدراتها و دی ر مواد مغای

.۱

موجود در این غالت میشود و به دنبال آن ارزش تغایهای

ا۱3۷۷و بررسی تأثیر آنزی و مواد شیمیایی دی مر بمر

اینگونه جیرهها اهزایش مییابد ].[۱۲

بهبود ارزش غاایی جو در تغایمه مرغمان تخم ماار.

غالتی که قابلیت هو پایینی دارند ،پاسمخ بهتمری بمه

علوم کراورزی و منابع طبیعی۲ .ا3و.۱۴- ۷ :

اهزودن آنزی ها در مقایسه با آنهاییکه قابلیت هو بما)یی
.۲

دارند ،نران میدهند ] .[۲۰اهزودن پروتئاز به جیره غماایی
حاوی زایالناز و آمیالز باعث بهبمود قابلیمت هوم اسمید

اهرممارمازندران ن ،رجممب ا و بزرگمهممریهممرد م ح
ا۱3۷۹و کاربرد آنزی هما در تغایمه طیمور .انترمارات

آمینه و روده در جوجههای گوشتی میگردد ] .[۲۵در ایمن

نوربخش .چا

آزمایش به طور کلی اهزودن دانه کاممل و آنمزی بمه جیمره

.3

مرغهای تخ گاار باعث اهزایش قابلیت هو پروتئین شد.

آسمان.

اکبری ر ،مروج ح و رضایزدی ک ا۱3۹۴و پیشبینمی
انرژی قابل سوختوساز ارقام رایج جودر استان البرز

زمانی که از پروتئازها استفاده میشود ،پیررهتهمای قابمل

با استفاده از معاد)ت تابعیت خطی .علوم دامی ایران.

توجهی در قابلیت هو اسیدهای آمینمه ر ممیدهمد ،امما

۴6ا۱و.۸۱-۷3 :

همیره به صورت بهبود در عملکرد آشکار نرده اسمت ]۵
و  .[۱۹انرژی قابل هوم
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