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  24/2/90: رش مقالهی ، تاریخ پذ11/4/88: صول مقالهتاریخ و

  چکیده

هاي حاوي گندم و کنجاله کلزا بر عملکرد و  این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل آنزیمی ناتوزایم پالس در جیره

  تصادفی بارح کامالً طکرز در قالبرا آرب تجاري گوشتی سویه قطعه جوجه336هاي گوشتی، با استفاده از دستگاه گوارش جوجه

 جیره - 2 ،)شاهد( جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا - 1 :هاي آزمایشی عبارت بودند ازجیره.  انجام شد تکرار چهار تیمار وشش

 حاوي گندم و کنجاله کلزا، مقدار خوراك در دوره آغازین و کل دوره افزودن آنزیم به جیره. موع شش تیمار منظور شدتن در مج

هاي حاوي گندم و استفاده از ناتوزایم پالس در جیره). P>01/0(مصرفی، میزان افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی را بهبود داد 

  داري کاهش دادهاي مشابه بدون آنزیم به طور معنیهاي گوارشی را نسبت به جیرهمکنجاله کلزا، وزن نسبی اندا+ گندم 

)05/0 <P .(هاي هاي گوشتی تغذیه شده با جیرهگر تأثیر مثبت ناتوزایم پالس بر عملکرد جوجه بیان،نتایج حاصل از این آزمایش

  .باشددر دوره آغازین میبه ویژه حاوي گندم و کنجاله کلزا 

  کنجاله کلزا، گندم، ناتوزایم پالس، عملکرد جوجه گوشتی،:لیدي ککلمات

  

  

 ایران -  کارشناس ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت آموخته دانش-  1

 سئول مکاتباتنویسنده م( ایران - گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت ، استادیار -  2
*

(

 ایران-دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج  -  3

 ایران-  دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت -  4

درصد کنجاله کلزا که با افزودن ناتوزایم به مقدار 350 گرم در  و 10 درصد گندم درصد گندم و 3 - جیره حاوي 30 حاوي 30
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  مقدمه

اينشاستهساکاریدهاي غیرپلی
1

 بخش عمدهکه  

اثرات ، دهندمیکربوهیدرات دیواره سلولی غالت را تشکیل 

 ،سرعت عبور غذاکاهش   با این ترکیبات.اي دارندتغذیهضد

موجب کاهش  ،دفع آبرشد میکروبی و افزایش افزایش 

  . )11( دنشومیراندمان هضم و جذب مواد مغذي 

درولیز  را هیساکاریدهای که این پلیهایبا استفاده از آنزیم

جه قابلیت درنتیو است  نفی آنها کاهش یافته اثرات م،نمایندمی

افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی  استفاده از انرژي خوراك،

   .)14( دیاببهبود می

حاوي ، وان یک ماده خوراکی با کیفیتبه عن کنجاله کلزا

به شکل اسید ( آمینه ضروري و فسفر مقادیر زیادي اسید

   در تغذیه دام پروتئینی مطلوب یک غذاي است و)فایتیک

  ايمعده از آن در جیره حیوانات تک استفادهباشد، ولیمی

 ايمواد ضد تغذیهو  بودن فیبر  به دلیل زیاد،)خصوص طیورهب(

. محدود است موجود در آن )لی و گلوکوزینوالتترکیبات فن(

 ها،فنول لیگنین باند شده با پلیدرصدهشت  این کنجاله داراي

  ساکاریدهايپلی درصد 13-16سلولز و درصد 6-4

  در آنزیم استفاده از،در یک تحقیق ).13( باشداي میغیرنشاسته

   هضم کلقابلیتسبب بهبود کلزا  کنجاله  غذایی حاويجیره

 محلول و ساکاریدهايپلی، ايساکاریدهاي غیرنشاستهپلی

  شد درصد3/61و  8/19، 4/1 به ترتیب ي آنالیگوساکاریدها

)13.(  

تأمین یک منبع  گندم به عنوان  مختلف از کشورهايدر

. شودمی استفاده هاي گوشتی غذایی جوجهانرژي در جیره

.  است آن کمتر انرژياماپروتئین گندم نسبت به ذرت بیشتر 

به شکل ( در این غله اي غیرنشاستهساکاریدهايزیاد بودن پلی

 استفاده از دالیل اصلی محدودیت از ،)هاپنتوزان و آرابینوزایالن

  . استی طیور غذایگندم در جیره

 گندم  طیور و نقش تغذیه درزیاد بودن هزینهبا توجه به 

 مورد استفاده در تغذیه حیوانات در سطح به عنوان دومین غله

وري و عملکرد بود بهره بهها برايفاده از آنزیمتاسجهانی، 

                                                
1  - Non-Starch Polysaccharides

  با کاهش در تغذیه طیورها استفاده از آنزیم.استمتداول شده 

جیره، بهبود عملکرد، کاهش  مطلوب  توازن تغذیه،هزینه

 تولید  در کاهش هزینه، بستر و افزایش سالمتی پرندهرطوبت

مغذي موجود بودن مواد ضدنوع تم با توجه به .)5( مؤثر است

تواند بسیار زیم میدر مواد غذایی استفاده از مخلوطی از چند آن

پالس یماناتوزآنزیم مولتی  اثر، در این تحقیق.مفید واقع باشد
2
 

-  بتاگلوکاناز، آلفاآمیالز، سلوالز، همی لیپاز،ه حاوي فیتاز،ک

ایالناز، پروتئاز، اسیدفیتاز، سلوالز، پکتیناز، آمینوگلیکوزیداز، ز

حاوي گندم و غذایی هاي  در جیره،اتاز و پنتوزاناز استفسف

  .کنجاله کلزا بررسی شد

  

هامواد و روش

 جوجــه گوشــتی ســویهقطعــه  336 از،آزمــایشدر ایــن 

 ، تیمـار شـش تـصادفی بـا    طرح کامالًیک کرز در قالبآربورای

به نسبت مساوي از هـر       قطعه جوجه گوشتی     14 تکرار و چهار  

 هـاي آزمایـشی   جیرهترکیب  .  شد در هر تکرار استفاده   دو جنس   

 بر پایه ذرت و کنجاله     جیره -  1 : عبارت بودند از   در شش تیمار  

 بـا   کنجالـه سـویا   رت و   ذحاوي  جیره   -  2 ،)گروه شاهد  (سویا

 30 جیـره حـاوي   -  4 ، گندمدرصد30حاوي جیره  -  3 ،آنزیم

 10  و  گنـدم  درصـد  30حـاوي   جیره   -  5 ، گندم با آنزیم   درصد

 10  و درصـد گنـدم    30جیره حـاوي     -  6 و    کنجاله کلزا  درصد

  .  با آنزیمدرصد کنجاله کلزا

 استفاده گرم در تن     350مقدار   ناتوزایم پالس به      آنزیم از

NRCها بر اساس احتیاجات توصیه شده جیره .شد با  و (1994)

 1- 21( هـاي آغـازین   بـراي دوره UFFDAافـزار    نـرم  استفاده از 

  ). 1جدول (  تنظیم شد) روزگی22- 42 ( و رشد)روزگی

ـ   ساعت 24 آب و غذا در      در طول دوره پرورش    طـور  ه   ب

 هـا بـراي   واکـسیناسیون جوجـه   . ها تأمین شـد   آزاد براي جوجه  

 روزگـی   20 برنامه تا قبـل از        طبق گامبرو و   نیوکاسلت،  برونشی

افزایش وزن و ضریب تبـدیل   مصرفی، میزان خوراك. شدانجام

 از هـر    ، در پایـان دوره آزمـایش      . شـد  ثبـت غذا به طور هفتگی     

با وزن نزدیک به میانگین گروه   ) مرغ و خروس   (تکرار دو پرنده  

                                                
2  - Natuzyme plus

2



  هاي گوشتیعملکرد جوجههاي حاوي گندم و کنجاله کلزا بر در جیرهاستفاده از آنزیم ناتوزایمتأثیر: گلستانی میالنلو و همکاران

، چربـی  رشهـاي گـوا  مسپس وزن انـدا . ر شدند انتخاب و کشتا  

 اسـتفاده از  ها بـا  داده .گیري شد  و وزن الشه اندازه    بطنیمحوطه  

 )1( بـر اسـاس مـدل آمـاري        )نـه نـسخه   ( SAS  آماري افزارنرم

دانکـن  اي  چنـد دامنـه   با اسـتفاده از آزمـون       ها  میانگین وتجزیه  

  . ند شدمقایسه

Yij = μ + ti + eij                  

1(  

ti ، میانگین جامعهμ، ههر مشاهدمقدار Yij  ،رابطهدر این 

.است آزمایشیخطاي eij   واثر تیمار

  

 ) روزگی42 تا 22(  رشد و) روزگی21  تا1( دوره آغازین در (%) هاي آزمایشی ترکیب جیره- 1 جدول
†

  

  دوره رشد  دوره آغازین
   (%)مواد خوراکی

1  2  3  1  2  3  

  15/30  83/34  75/5761/3309/3116/64ذرت

     09/23  40/29     52/3660/3081/2275/29  جاله سویاکن

      00/30  00/30       -00/3000/30-گندم

00/10--00/10--کنجاله کلزا

50/188/130/250/250/228/3  روغن

90/160/147/150/140/136/1کلسیم فسفاتدي

49/133/128/120/120/120/1  کربنات کلسیم

20/020/020/020/020/020/0  نمک

 معدنیمکمل
††

25/025/025/025/025/025/0

 مکمل ویتامینه
†††  

25/025/025/025/025/025/0

14/028/030/0001/0018/017/0    متیونین - ال - دي

03/0--04/0--  د هیدروکلرایلیزین - ال

            ه شدهمواد مغذي محاسب

  Kcal/kg(  295029502950  3050  3050  3050 (انرژي قابل متابولیسم

  20/17  20/17  56/2156/2156/2120/17  (%)پروتئین خام

  90/0  90/0  95/095/095/090/0   (%)کلسیم

  10/1  10/1  19/115/110/110/1(%) لیزین 

  75/0  75/0  87/087/087/075/0  (%)سیستین  + متیونین

        †
.شد اضافه ناتوزایم پالس گرم در تن 350، مقدار )3  و2، 1(ها جیرهبه هر کدام از در هر دوره  هاي حاوي آنزیمبراي تهیه جیره - 

††
، Eگرم ویتامین  میلی D ،14400 المللی ویتامین واحد بینA ،72000المللی ویتامین  واحد بین4400000کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوي  هر - 

 12160گرم اسید پانتوتنیک،   میلی4896گرم ریبوفالوین،  میلی 3000گرم تیامین،  میلی612کوباالمین،  گرم  میلیK ،640 گرم ویتامین  میلی2000

.باشد گرم کولین کلراید می260گرم بیوتین و   میلی2000گرم پیریدوکسین،   میلی612گرم نیاسین،  میلی
 

†††
 8گرم کبالت و   میلی190گرم ید،   میلی640 گرم مس، 8،   گرم آهن100گرم روي،  8/33 گرم منگنز، 5/64 گرم مکمل معدنی حاويهر کیلو -  

  .باشد گرم سلنیوم می

3



1390، پاییز 2، شماره 13مجله تولیدات دامی، دوره 

   و بحثتایجن

هاي آغازین،  آزمایشی بر عملکرد در دورهتیمارهاياثر 

ارائه  )4(  و)3( ،)2( هاي در جدول دوره پرورشرشد و کل

 ،خوراكمصرف  تفاوت میانگیندر دوره آغازین  .استشده 

 دار بودمعنی میزان وزن و ضریب تبدیل غذا در بین تیمارها

)05/0 <P(.  هاي حاوي آنزیم تجاريجیرهعملکرد )6 و 4، 2( 

 )5 و 3، 1تیمارهاي ( هاي مشابه فاقد آنزیمرهجیبا در مقایسه 

دار و با  معنی6 و 4هاي  در مورد جیره بهبود عملکرد.بهتر بود

که بیشترین خوراك طوريبه،)P> 05/0(  بودگروه شاهد برابر

کنجاله گندم و حاوي  مصرفی و افزایش وزن مربوط به تیمار

به ترین میزان خوراك مصرفی و افزایش وزن  آنزیم و کمباکلزا 

حاوي  تیمارو ) 3 تیمار( مربوط به تیمار حاوي گندمترتیب 

بهترین ضریب تبدیل  .بودا بدون آنزیم گندم و کنجاله کلز

 آنزیم بود و باحاوي گندم تیمار  و شاهدغذایی مربوط به تیمار 

 کنجاله وحاوي گندم  (5باالترین ضریب تبدیل مربوط به تیمار 

 . بود)کلزا بدون آنزیم

  

  )گی روز1-21( هاي گوشتی در دوره آغازین بر عملکرد جوجههاي آزمایشیجیره اثر - 2جدول 
  

آنزیم  تیمار

  خوراك مصرفی

  )در روز گرم(

  افزایش وزن

  )در روز گرم(

ضریب تبدیل 

  غذایی

انرژي قابل متابولیسم

/ کیلوگرم افزایش وزن(

  )کیلوکالري

پروتئین

)گرم/ کیلوگرم افزایش وزن(

33/9-  ) سویا- ذرت(  شاهد- 1
ab

± 0/722/6
a

± 0/31/50
c

± 0/044426/8
c

± 127/8310/3
c

± 10/0

65/7+    ) سویا- ذرت(  شاهد- 2
a

± 1/023/2
a

± 0/61/53
c

± 0/034528/0
c

± 90/3320/2
c

± 10/0

29/8-   حاوي گندم - 3
c

± 1/217/2
b

± 0/21/73
b

± 0/075111/8
b

± 220/9360/2
b

± 20/0

34/3+    حاوي گندم- 4
ab

± 0/922/9
a

± 0/61/50
c

± 0/034430/5
c

± 103/1310/1
c

± 10/0

31/8  -   حاوي گندم و کنجاله کلزا- 5
bc

± 0/517/0
b ± 0/31/87

a
± 0/025524/5

a
± 57/3390/3

a
± 4/0

36/2+  کنجاله کلزا+  حاوي گندم - 6
a

± 0/723/5
a

± 0/41/54
c

± 0/014545/5
c

± 25/8320/2
c

± 2/0

a-c -  05/0 (است داريعنی م،مشابهغیربا حروف  اعداددر هر ستون تفاوت <P.(  

  

) گرم(  و پروتئین)کیلوکالري( میزان انرژي قابل متابولیسم

مورد نیاز براي هر کیلوگرم افزایش وزن نیز در تیمارهاي فاقد 

باالتر از تیمارهاي مشابه داراي آنزیم ) 5 و 3، 1تیمارهاي (آنزیم 

هاي مربوط به  و اختالف عملکرد جوجه)P> 05/0( بود

دار هاي شاهد معنیاي حاوي آنزیم با عملکرد جوجهتیماره

در دوره رشد، بیشترین خوراك مصرفی مربوط به تیمار . نبود

حاوي گندم و کنجاله کلزا با آنزیم و کمترین خوراك مصرفی 

   .)P> 05/0(مربوط به تیمار حاوي گندم بدون آنزیم بود

ر یل د بر افزایش وزن و ضریب تبدتیمارهاي آزمایشی اثر

گر اثر مطلوب ها بیان دادهبا این حالدار نبود، دوره رشد معنی

بر میزان افزایش وزن و ضریب تبدیل  ناتوزایمهاي حاوي جیره

  افزودن ناتوزایم پالس، دوره ایندرهمچنین . )6  و4، 2( بود

 هر براي، میزان انرژي قابل متابولیسم و پروتئین را هاجیره به

ولی این اختالف در  ،نده کاهش دادوزن زافزایش کیلوگرم 

.)3جدول ( دار نبودمقایسه با تیمارهاي بدون آنزیم معنی

 اثر تیمارهاي آزمایشی در جیره بر مصرف ،در کل دوره

 دار بودخوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی معنی

)05/0 <P( . باالترین میزان خوراك مصرفی مربوط به تیمار

 کلزا با آنزیم و کمترین آن مربوط به تیمار حاوي گندم و کنجاله

بیشترین افزایش وزن مربوط به تیمار حاوي گندم و . شاهد بود
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کنجاله کلزا با آنزیم و کمترین افزایش وزن مربوط به تیمار 

در کل دوره بیشترین . حاوي گندم و کنجاله کلزا بدون آنزیم بود

 هر يبه ازامیزان انرژي قابل متابولیسم و پروتئین مصرفی 

حاوي  هاي تیمار کیلوگرم افزایش وزن زنده مربوط به جوجه

گندم و کنجاله کلزا بدون آنزیم بود و استفاده از ناتوزایم پالس 

ها نیاز انرژي و پروتئین براي هر واحد افزایش وزن در این جیره

استفاده از ناتوزایم . )P> 05/0( را به طور معنی داري کاهش داد

هاي حاوي گندم و گندم به همراه کنجاله کلزا، هپالس در جیر

  داريها در پایان دوره را به طور معنیوزن زنده جوجه

  ).4جدول  ()P> 05/0( افزایش داد

 حاوي گندم و گندم به همراه افزودن ناتوزایم به جیره

داري وزن نسبی دستگاه گوارش، کبد کنجاله کلزا، به طور معنی

هاي همتاي بدون ها را در مقایسه با جیرههاي کور جوجهو روده

). 5جدول  ()P> 05/0( کاهش داد) 5و  3تیمارهاي (آنزیم آنها 

ها باعث بهبود بازده الشه همچنین افزودن آنزیم به همه جیره

  .دار نبود هرچند که این بهبود از لحاظ آماري معنی،شد

  

  

  )  روزگی22-42( رشد گوشتی در دورههاي بر عملکرد جوجههاي آزمایشی جیرهاثر  - 3 جدول

  آنزیم  تیمار

  خوراك مصرفی

  )در روز گرم(

  افزایش وزن

  )در روز گرم(

  تبدیل ضریب

  غذایی

  انرژي قابل متابولیسم 

  )کیلوکالري/ کیلوگرم افزایش وزن(

پروتئین

)گرم/ کیلوگرم افزایش وزن(

129/2-  ) سویا- ذرت(  شاهد- 1
b

± 2/663/3 ± 1/02/04 ± 0/026016/2 ± 63/0430/2 ± 3

130/6+    )سویا - ذرت(  شاهد- 2
ab

± 1/365/0 ± 1/52/01 ± 0/065936/5 ± 188/8420/1 ± 1

124/0-   حاوي گندم - 3
c

± 0/662/5 ± 0/41/98 ± 0/015852/2 ± 18/7420/3 ± 1

131/3+    حاوي گندم- 4
ab

± 1/165/4 ± 0/52/01 ± 0/035920/9 ± 85/2420/2 ± 5

129/0-   حاوي گندم و کنجاله کلزا- 5
b

± 0/662/7 ± 0/22/06 ± 0/016066/3 ± 24/4430/4 ± 1

135/1+  کنجاله کلزا+  حاوي گندم - 6
a

± 1/865/4 ± 1/12/06 ± 0/026091/7 ± 66/9430/3 ± 4

a-c - 05/0 ( استداري معنی،مشابهغیربا حروف  اعداد تفاوت ،در هر ستون <P.(  

  

  کل دوره  هاي گوشتی درجوجهبر روي عملکرد هاي آزمایشی  جیرهاثر  - 4جدول 

  

  آنزیم  تیمار

خوراك 

  مصرفی

  )در روز گرم(

  افزایش وزن

  )در روز گرم(

  ضریب 

  تبدیل غذایی

  انرژي قابل متابولیسم

/ کیلوگرم افزایش وزن(

  )کیلوکالري

پروتئین

/ کیلوگرم افزایش وزن(

)رمگ

   وزن زنده

  )کیلوگرم(

   روزگی42 در

72/8-  ) سویا- ذرت( شاهد - 1
c ± 0/542/0

b ± 0/2
 

73/1
b

01/0 ± 5119/46
b ± 146/8

 

360/2
b ± 942/2

a
07/0 ± 

75/2+    ) سویا- ذرت( شاهد - 2
b ± 0/843/4

a ± 0/7
 

1/73
b ± 0/03

 

5113/41
b ± 116/7360/2

b ± 7
 

45/2
a

06/0 ± 

69/6-  ي گندم  حاو- 3
d ± 0/839/0

c ± 0/21/78
b ± 0/025266/12

b ± 47/5370/2
b ± 315/2

b
01/0 ± 

75/4+    حاوي گندم- 4
b ± 1/043/6

a ± 0/41/73
b ± 0/03

 

5102/50
b ± 82/9360/5

b ± 540/2
a

04/0 ± 

72/7  -   حاوي گندم و کنجاله کلزا- 5
c ± 

0/638/9
c ± 0/21/87

a ± 0/015517/00
a ± 31/7390/3

a ± 2
 

14/2
b

01/0 ± 

78/0+  کنجاله کلزا+  حاوي گندم - 6
a ± 0/944/0

a ± 0/51/77
b ± 0/01

 

5231/43
b ± 46/14/370

b
3 ± 44/2

a
03/0 ± 

a-c - 05/0 ( استداري معنی،مشابهغیربا حروف  اعداد تفاوت ،در هر ستون <P(.  
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  هاي گوارشی، چربی شکمی و بازده الشهبر وزن نسبی اندامهاي آزمایشی  جیرهاثر  - 5جدول 

  

  صفات                      

        تیمار   

آنزیم

بازده الشه

(%)  

  دستگاه گوارش

(%)  

کبد

(%)  

  هاي کورروده

(%)  

  چربی محوطه بطنی

)(%  

±009/0  7/61 ± 01/0-  ) سویا- ذرت( شاهد - 1
ab

4/11  001/0 ± b
2/2  001/0±

bc
7/0  001/0 ± 5/1  

± 006/0  3/63 ± 01/0+    ) سویا- ذرت( شاهد - 2
ab

5/11  001/0 ± b
1/2  001/0±

bc
6/0  002/0 ± 5/1  

± 9/61004/0±05/0-   حاوي گندم - 3
a

6/12  001/0 ± a
6/2  001/0±

a
1/0  001/0 ±9/1  

b ± 006/0  4/63±01/0+    حاوي گندم- 4
2/10  001/0 ±

b
3/2   001/0 ±

bc
7/0  002/0 ±1/2  

±008/0  0/60±03/0-   حاوي گندم و کنجاله کلزا- 5
a

6/13  001/0±
a

7/2  001/0±
ab

9/0  001/0 ±8/1  

  کنجاله کلزا+ گندم +  حاوي - 6

+004/0±3/62  005/0±
ab

7/11001/0±
b

3/2  001/0 ±
c

6/0  002/0 ±9/1  

a-c -  05/0 ( استداريه معنیمشابغیربا حروف  اعداددر هر ستون تفاوت <P.(  

  

  هیم بز آنزودناف ثیرأر خصوص تدالعات کمی مط

 شتیگو یورطیه ذر تغدم و کنجاله کلزا گندهاي حاوي جیره

  شدههدادنشان ها  با مطالعه روي خوك .استرفته گصورت 

 م و کنجاله کلزاگند حاوي يها به جیرهآنزیمزودن  که افاست

 .ودشمی آنهاخوراك مصرفی انه و باعث افزایش وزن روز

دمند افزودن آنزیم، مربوط به که اثرات سوشده است گزارش 

 افزایش ناشی ازبهبود قابلیت هضم مواد مغذي نیست بلکه 

 .)16( خوراك مصرفی است

ا حاوي آنه کاهش مصرف خوراك در طیوري که جیره

بخشی از کاهش مصرف . کنجاله کلزا است گزارش شده است

و سطوح لی  است به خاطر وجود ترکیبات فنمکنخوراك م

 کنجاله کلزا باشدهاي باالي گوگرد موجود در گلوکوزینوالت

 را نیز استفادهمحققین دیگر متفاوت بودن رقم کلزاي مورد  .)1(

   ).7( دانندمؤثر می

ح ژنتیکی کانوال و کاهش رغم اصالعلیطبق گزارشات، 

اکی، باز هم استفاده از ها در این ماده خورکوزینوالتغلظت گلو

کنجاله کانوال در جیره طیور گوشتی سبب تغییرات بافتی زیادي 

هاي حاصل از هیدرولیز ایزوتیوسیانات. شوددر غده تیروئید می

 شده و سنتز T4 و T3ها سبب تغییر نسبت گلیکوزینوالت

دهد و درنهایت بر مصرف خوراك و تیروکسین را کاهش می

 فیتات ،عالوه بر آن ).2(ی خواهد داشت بازده طیور اثر منف

هاي هضمی و سایر موجود در کنجاله کلزا و گندم نیز با آنزیم

مواد مغذي موجود در روده باند شده و ضمن اینکه قابلیت 

د با افزایش ندهدسترسی مواد مغذي براي بدن را کاهش می

نروي محتویات روده و کاهش نرخ عبور محتویات گوارشی گرا

  باعث کاهش مصرف خوراك نیز ،ترهاي پایینتبه قسم

هاي اي خوراكهر چند میزان مواد ضد تغذیه). 12( شوندمی

به  با این وجود ،گیري نشدمورد استفاده در این آزمایش اندازه

رسد حضور فیتاز موجود در ناتوزایم پالس به همراه نظر می

 اسید فایتیک و  تجزیهسلوالز، پکتیناز، زایالناز و پنتوزاناز باعث

  وها شدهاي موجود در ترکیب این جیرهسایر عوامل ضد تغذیه

 موجب بهبود  جیرهيبا افزایش همکوشی مثبت بین اجزا

ویژه انرژي و ه عملکرد و کاهش مواد مغذي مورد نیاز، ب

  . هر واحد افزایش وزن شده استيپروتئین به ازا

وي سطوح هاي حا جیرهافزودن آنزیم بهثیر در خصوص تأ

 که ممکن هاي متفاوتی ارائه شده استمختلف گندم گزارش

هاي گندم و وجود  مربوط به تفاوت در مقدار آرابینوزایالناست

 گندم و مقدار انرژي قابل سوخت و NSPرابطه معکوس بین 
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استفاده از کربوهیدرازها در  ).3( آن باشد) AME(ساز ظاهري 

ش وزن و بهبود ضریب تبدیل هاي بر پایه گندم باعث افزایجیره

 با ،دار در وزن و خوراك مصرفیافزایش معنی. شودغذایی می

در . )15( ه استدشگزارش نیز ها افزودن زایالناز به این جیره

هاي حاوي گندم و چاودار  افزودن آنزیم به جیرهگزارش دیگري

15 و 27 باعث افزایش وزن بدن 27 و 15به ترتیب در روزهاي 

 .)10(  شددرصدهشت و 15 خوراك مصرفی بهبود  ودرصد

ها در دار نشدن اثر افزودن آنزیم به جیرهبا توجه به معنی 

به دلیل   وهارود که با افزایش سن جوجهاحتمال می دوره رشد،

 گذاريثیر تأ،داخلیهاي کامل سیستم هضمی و ترشح آنزیمت

 اثر ،يیگر د در مطالعه. کاهش پیدا کرده استهاي خارجیآنزیم

 اي درساکاریدهاي غیرنشاستهکننده پلیهاي تجزیهمثبت آنزیم

هاي حاوي سطوح باالي این ترکیبات بر مصرف خوراك و جیره

ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین و کل دوره و عدم تأثیر آن 

 گزارش شده است هاي گوشتی جوجهدر دوره رشد، بر عملکرد

)6(.

آنزیم ثیر مثبت مولتیگر تأزمایش، بیانیج حاصل از این آنتا

ناتوزایم پالس بر کاهش وزن نسبی دستگاه گوارش، کبد و 

 گندم و گندم هاي حاوي جیرههاي تغذیه شده باجوجهسکوم 

ثیر ارائه شده در خصوص تأنتایج  . کنجاله کلزا استبه همراه

گیري شده در این هاي اندازهبر وزن نسبی اندامافزودن آنزیم 

 افزودن  دیگري،در آزمایش. باشد محدود و متفاوت می،آزمایش

 وزن برثیري  گندم تأدرصد20 و 10حاوي هاي آنزیم به جیره

معده، سنگدان، پانکراس، قلب و کبد دان، پیشنسبی چینه

 کنجاله کلزا درصد10 افزودن ،در آزمایش دیگري). 16( نداشت

ولی وزن کبد نشد  ریزيهاي گوشتی باعث خونبه جیره جوجه

  ،هاکوزینوالتگلو  جایگاه هیدرولیز.)1( آن را افزایش داد

احتماالً سطح باالي فیتین و  .)1( هاي کور و قولون هستندروده

 آرابینوزایالن موجود در گندم، به همراه مقادیر نسبتاً  باالي فیبر

 که داراي قابلیت ) درصد14حدود ( موجود در کنجاله کلزا

هستند به لحاظ ماهیت فیزیکی و شیمیایی خود و هضم پایین 

ایجاد ویسکوزیته باال در محتویات گوارشی، باعث افزایش 

کارکرد مجاري گوارشی، افزایش ترشحات کبدي و افزایش وزن 

ین انتقال ترکیبات همچن. )9 و 4 ( شده استهاانداماین 

جود در کنجاله خصوص گلوکوزینوالت موبههیدرولیز نشده 

هاي کور جهت هضم نهایی، سبب افزایش به داخل روده کلزا

 به .تغذیه شده با این تیمار شده استهاي وزن سکوم در جوجه

رسد افزودن ناتوزایم به دلیل کاهش ویسکوزیته نظر می

  وفیتات( محتویات گوارشی و کاهش اثر منفی عوامل ضدمغذي

ی باعث هاي آنزیمو مهارکننده) اي ساکاریدهاي غیرنشاسته پلی

 ترشحی مجاري شده که نهایتاً - تغییر الگوي فیزیکی و آنزیمی

گیري شده در هاي گوارشی اندازهسبب کاهش وزن نسبی اندام

  .این آزمایش شده است

 سطح گندم مورد استفاده، نظیر متغیرهایی ،در این خصوص

نوع جیره و ) ویژه مقدار انرژي قابل متابولیسمهب( کیفیت گندم

  . ثیر داشته باشدها تأروي همه پاسخبر تواند می نیزپایه 

 کاهش میزان  دری مثبتناتوزایم پالس تأثیر ، این آزمایشدر

افزایش کیلوگرم   هريانرژي قابل متابولیسم و پروتئین به ازا

هاي  اسید فایتیک در کنجاله مقدار متوسط.داشتوزن زنده 

 فسفر صددر60-70و حدود  باشدمی درصد4/4  حدودمختلف

 با توجه .)1( است موجود در کنجاله کلزا به اسید فایتیک متصل

ها، امالح و نشاسته  اینکه ترکیب شدن اسید فایتیک با پروتئینبه

شود حضور فیتاز موجود در باعث کاهش قابلیت جذب آنها می

توان بهبود شده است، لذا میناتوزایم باعث تجزیه اسید فایتیک 

ویژه انرژي و پروتئین ه ب،د مغذي مورد نیازعملکرد و کاهش موا

 نتایج حاصل از این .را براي افزایش وزن به آن نسبت داد

هاي حاوي گر آن است که افزودن آنزیم به جیرهآزمایش بیان

ثیر مثبت بر عملکرد  تأ و یا گندم به همراه کنجاله کلزاگندم

این د و تحت ویژه در دوره آغازین داره هاي گوشتی بجوجه

جیره استفاده  گندم نیز در درصد 30توان تا سطح شرایط می

 .نمود

  

  تشکر و قدردانی

 کاريمعاونت پژوهشی و هممساعدت وسیله از بدین

 ،پردیس ابوریحان  و طیورت علمی گروه علوم دامأاي هیضاع

   .گرددقدردانی میدانشگاه تهران 
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Abstract
  

This study was carried out to investigate the effects of Natuzyme Plus (a multi enzyme) in diets 

containing wheat and canola meal on broiler performance. A total of 336 day-old Arbor Acres broiler 

chicks were used in a completely randomized design with six treatments and four replicates.

Experimental diets were: 1 . Diet based on corn-soybean meal (control), 2 . Diet containing 30 precent

wheat and 3 . Diet containing 30 percent wheat + 10 percent canola meal, which Natozyme was added 

(350 g/ton) to these diets to make diets containing enzyme (totally six treatments). Adding enzyme to

diet containing wheat and canola meal increased significantly feed intake, weight gain and feed 

conversion ratio (FCR) at starter and overall rearing period (P< 0.01). Use of Natuzyme Plus in diet

containing wheat and canola meal reduced significantly the relative weight of digestive organs in

compared of same diets without enzyme. The results of this study indicate that the performance of 

broiler chickens fed the diets containing wheat and canola meal could be improve by supplementing 

with Natuzyme plus preparations.

Keywords: Broiler, Canola meal, Natuzyme plus, Performance, Wheat
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