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 چكيده

عملکمرد و قابلیمت   زی  بر آنزیمی گالی هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مصرف دانه جو به صورت کامل به همراه مکمل پلی

هفتمه در   ۴۰در سمن  w-36 (یمن  همای  گاار سمویه قطعه مرغ تخ  ۱۰۵در این تحقیق، از  .های تخم اار بود هو  مواد مغای در مرغ

 شماهد، جیمره   قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایری شامل جیمره  3تکرار و  ۷تیمار،  ۵قالب طرح کامال  تصادهی با 

حاوی بلغور جو خرد شده بدون آنزی ، جیره حاوی  زی ، جیرهدانه جو بدون آنزی ، جیره حاوی دانه جو و مکمل آنزیمی گالی حاوی

همایی کمه بما     دار نبود، ولی مرغ مرغ معنی زی  بودند. اثر تیمارهای آزمایری بر درصد تولید و وزن تخ بلغور جو و مکمل آنزیمی گالی

آنزیمیو تغایه شدند، مصرف خوراک روزانه بیرتری در مقایسه با پرندگان شماهد داشمتند    ابا یا بدون مکمل های حاوی دانه جو جیره

های حاوی جو،  زی  به جیرهدار نبود. اهزودن مکمل آنزیمی گالی مرغ معنیو. اثر تیمارهای آزمایری بر خصوصیات کیفی تخ >۰Pک۰۵ا

همای حماوی    هو  ماده آلی و ماده خر  نداشت. استفاده از آنزی  در جیمره  ره، قابلیتو ساز  اهری جیتأثیری بر انرژی قابل سوخت

هایی بر پایه ذرت و  درصد دانه ذرت در جیره ۵۰توان با  بلغور جو قابلیت هو  پروتئین را اهزایش داد. براساس نتایج این آزمایش، می

 و قابلیت هو  مواد مغای جای زین کرد.سویا را با دانه جو همراه با مکمل آنزیمی بدون کاهش عملکرد 
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 مقدمه

مروزه ذرت در بمین غمالت بمه دلیمل ارزش غماایی بما(،       ا

اهمیت بسیار زیادی در تغایه طیور دارد، ولمی باتوجمه بمه    

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

کنمد.  هزینه با(یی را بر صنعت پرورش طیمور تحمیمل ممی   

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

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

 .]۷[ای محدودیت دارند ضدتغایه

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

شود، زیمرا مقاوممت جمو در برابمر خرمکی       دنیا کرت می

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

محمممدود اسمممت، زیمممرا انمممرژی آن پمممایین و حممماوی    

. توانمایی  ]۱۴[و است NSPای اهای غیرنراسته ساکارید پلی

NSP    هممای محلممول در ترممکیل ژل و درنتیجممه اهممزایش

گرانروی محتویات روده کوچ  سازوکاری است که دانمه  

غالت حاوی آنها، عملکرد پرندگانی را کمه از آنهما تغایمه    

. طبیعممت ویسممکوز ایممن ]۲۰[دهممد کننممد، کمماهش مممیمممی

ها، ضمن کاهش سرعت عبور مواد هوممی از  ساکارید پلی

های گوارشی با دست اه گوارش، مانع اختالط مناسب آنزی 

محتویات هومی و همچنین دسترسی آنها به سوبستراهای 

ها و . از طرف دی ر، این ترکیبات اپنتوزان]۷[شود  خود می

های گوارشمی کمم،لکا    هاو ممکن است با آنزیبتاگلوکان

ها را کاهش دهند. بنابراین انتقمال  ترکیل داده و هعالیت آن

مواد مغای، اثر متقابل آنمزی  و سوبسمتراها و انترمار ممواد     

هو  شده به باهت مخاطی، هرآیندهایی هسمتند کمه تحمت    

گیرنمد.   تأثیر ویسمکوزیته بما(ی محتویمات روده قمرار ممی     

ی درگیر در هو  و جما   ترین جزء هرآیندهاانترار، مه 

مواد مغای در روده کوچ  است. سرعت انترار با اهزایش 

رسمد  . البتمه بمه نیمر ممی    ]۱۰[یابمد  ویسکوزیته کاهش می

تر بازده بهتری هن مام   پرندگان بالغ نسبت به پرندگان جوان

. ]۱۲[ها دارند  های چسبناک در جیرهساکاریداستفاده از پلی

های گوشتی، پروتئین و چربی جوجهقابلیت هو  نراسته، 

محلول کماهش   های NSPهای غنی از  هن ام تغایه با جیره

یابد، اما استفاده از مکمل آنزیمی موجب بهبمود قابلیمت    می

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

آنزیمی ممکن است هو  چربی را با کماهش ویسمکوزیته   

ور کماهش اثمرات محدودکننمده    روده، بهبود بخرد. به منی

تموان از آنمزی  اسمتفاده    ای ممی ساکاریدهای غیرنراسته پلی

نمود. اهزودن آنزی  به جیره باعث بهبود قابلیت اسمتفاده از  

مواد مغای شده و نوسانات ارزش غاایی مواد خموراکی را  

 .]۱۵[دهد کاهش می

طیور بدون درنیر گرهتن اندازه اولیه ذرات، توانایی قابل 

 .]۲۹[ توجهی برای آسیا  کردن دانه به ی  اندازه را دارنمد 
که با دانه کامل جو تغایمه شمدند،    ییهاجوجهرشد  سرعت

های تغایه شده با جو آسیا  شده نداشمتند،   تفاوتی با جوجه

اما آنها خوراک بیرتری مصرف نمودند و میزان سموددهی و  

تغایه شمده  های  . جوجه]3۷[صرهه اقتصادی بیرتری داشتند 

همای تغایمه    با دانه کامل گندم وزن پایانی یکسانی با جوجمه 

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

دهمد  دانه کامل گندم، ویسکوزیته مواد هو  شده را تغییر می

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

ف دانه جو کاممل و  انجام پ وهش حاضر، بررسی تأثیر مصر

بلغور شده با و مکمل آنزیمی بمر عملکمرد و قابلیمت هوم      

 های تخم اار بود.   مواد مغای در مرغ

 

 مواد و روشها

گاار تغایه شده بما  های تخ  به منیور بررسی عملکرد مرغ

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

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

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

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

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

اهمزار   بر پایه جو، ذرت و کنجاله سمویا بما اسمتفاده از نمرم    

UFFDA راهنمای غای توصیه شده در و برای تأمین مواد م

 و.۱تنیی  شد اجدول (ین های پرورش سویه
 

 های آزمایشی. مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیره 1جدول 

 مواد خوراکی ا%و جیره شاهد جیره آزمایری

 ذرت 66ک۵۹ 33ک۲۹

 جو - 33ک۲۹

 درصد پروتئینو ۴۴کنجاله سویا ا ۱۸ک۷۷ ۱۷ک۱۸

 کربنات کلسی  ۹ک۹۹ ۱۰ک۰۱

 روغن گیاهی ۱ 3ک۰6

 کلسی  هسفات دی ۱ک۴6 ۱ک۴۱

 ماسه ۱ک۰۱ ۰ک۵6

 نم  ۰ک3۱ ۰ک3۲

 مکمل ویتامینی ۰ک۲۵ ۰ک۲۵

 مکمل معدنی ۰ک۲۵ ۰ک۲۵

 متیونین - دی ال ۰ک۱6 ۰ک۱۵

 لیزین هیدروکلراید -ال  ۰ک۱۸ ۰ک۱۵

 تر ونین -ال  ۰ک۰3 ۰ک۰۸
 ترکیب شیمیایی محاسبه شده   

 کیلوگرموساز اکیلوکالری در و انرژی قابل سوخت ۲۸۰۰ ۲۸۰۰

۱۵ 

 ۰ک۱۷

 ۱۴ک۹۸

 ۰ک۱۷

 ا%و پروتئین خام

 سدی  ا%و

 کلسی  ا%و ۴ک۱۸ ۴ک۱۸

 هسفر قابل استفاده ا%و ۰ک۴۱ ۰ک۴۱

 متیونین ا%و ۰ک۴۰ ۰ک۴۰

 متیونین + سیستین ا%و ۰ک6۵ ۰ک6۵

 تر ونین ا%و ۰ک63 ۰ک63

 لیزین ا%و ۰ک۷۷ ۰ک۷۷

 

مکمل ویتامین معدنی برای هر کیلموگرم جیمره شمامل:    

 IU، E 3ک 3۰۰کIU، 3D ۰۰۰ ۸ک۸۰۰کA ۰۰۰ویتممممممممامین 

۱۱۰۰۰ IU، 3K ۵۱ ،گرم ۲کB ۷۲ ،گمرم  ۱کB ۵3 ،گمرم  ۵کB 

 ۱۲B ۲۲،گمرم  ۰ک۹B 6 ،گمرم  3ک6B 3 ،گرم ۵B 3۰ ،گرم ۵ک۷

 ،گمرم  ۲۰۰کمولین کلرایمد    ،گمرم  میلی ۵۵بیوتین  ،گرممیلی

آهمن   ،گرم ۸۸روی  ،گرم ۹۰من نز  ،گرم ۱۰۰اکسیدان   آنتی

 گرم میلی 3۱۰و سلنیوم  گرم ۵ک۵ما  ،گرم 6۰

سازنده به میزان  مقادیر مکمل آنزی  طبق توصیه شرکت

کامل به جیره خرد شده و کیلوگرم در تن خوراک  ۱و  ۰ک۵

 اضاهه شد. 
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 ]3[زمایش به همراه آنالیز شیمیایی )برحسب درصد ماده خشک( نام رقم زراعی مورد آ .2جدول 

 ADF NDF AMEn (Kcal/kg) هیبرخام NFE نراسته خاکستر چربی خام پروتئین خام ماده خر  نام رق 

 ۲6۵۰ ۱6ک۵ ۵ک6 3ک۸ 6۹ک۴ ۴۴ک۵۸ ۲ک۱ 3ک۱ ۱۲ک۵۷ ۹۰ک6 یوسف

 

در ایمن آزممایش، ممولتی     مکمل آنزیمی مورد اسمتفاده 

و بمود کمه شمامل    Galizymeزای  اآنزی  با نام تجاری گالی

مقادیر مکممل   های زایالناز، بتاگلوکاناز و پروتئاز بود. آنزی 

و یم    ۰ک۵سمازنده بمه میمزان     آنزی  طبق توصمیه شمرکت  

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

 و ارایه شده است.  3در جدول ا شد. چ ون ی هعالیت آنزی 

 

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

 آنزی 
 زایالناز

 المللی بر گرمواواحد بین

 پروتئاز

 المللی بر گرمواواحد بین

 بتاگلوکاناز

 گرموالمللی بر اواحد بین

 ۱۲۰ ۲۵۰ 6۰۰۰ حداقل میزان ترکیب تومینی

 ۱۷۲ ۲۷۴ 6۲۵۸ گیری شدهترکیب اندازه

 

تیمارهای آزمایری شمامل جیمره شماهد اهاقمد جمو و      

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

جیره حاوی دانه جو و مکمل آنزیمی، جیمره دارای بلغمور   

بدون آنمزی  و جیمره دارای بلغمور جمو و مکممل آنزیممی       

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

مرغ، خوراک مصمرهی، ضمریب تبمدیل غماایی و وزن      تخ 

گیمری  ه انمدازه های توصیه شدبراساس روش مرغتوده تخ 

گیممری قابلیممت هومم  مممواد مغممای از   بممرای انممدازهشممد. 

درصد در جیره بمه عنموان ممارکر     ۰ک3اکسیدکروم به مقدار 

همای   استفاده شد. در هفته پایانی آزمایش، پا از تهیه جیره

دهمی بمه ایمن     حاوی مارکر و اعممال دو روز دوره عمادت  

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

آوری شده مربموط   های جمع آوری شد. نمونه پرندگان جمع

به هر واحد آزمایری در ی  کیسه نایلونی مرخص تجمیع 

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

درصممد خاکسممتر و پممروتئین خممام و نیتممروژن براسمماس    

 گیری شد. های توصیه شده اندازه روش

نمونه هوو(ت، ابتمدا   گیری اکسید کروم در برای اندازه

گرم اکسید  میلی ۵۰منیور،  محلول استاندارد تهیه شد. بدین

لیتر اسید سولفوری  غلی، حمل و سم،ا    میلی ۲۰کروم در 

لیتمر رسمانده شمد.     میلی ۴۰با احتیاط با آ  مقطر به حج  

گمرم اکسمید کمروم در همر      میلی ۰ک۵محلول حاصل حاوی 

ردن منحنی کالیبراسمیون،  دست آو باشد. برای به لیتر می میلی

لیتر از محلول اکسید کمروم   مقدار صفر اشاهدو و ی  میلی

همای   لیتمرو را بمه ارلمن    گرم در هر میلی میلی ۰ک۵استاندارد ا

لیتمممری پی،مممت کمممرده و بممما اضممماهه کمممردن  میلمممی ۱۰۰
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لیتمر رسمانده    میلمی  ۱۰مو(ر به حج   ۷ک۴اسیدسولفوری  

لیتر آ  اکسی نه  لیمی ۲۰شد. پا از جوشاندن، به هر برر 

 ۱۰۰درصد اضاهه و با اضاهه کردن آ  مقطر حج  بمه   3۰

لیتر رسانده شد. سم،ا، از ایمن محلمول حاصمل اکمه       میلی

لیتممر اکسممید کممروم اسممتاندارد بممودو    حمماوی یمم  میلممی 

و ی  برابر تهیه  ۲ک3، ۱ک۲، ۱ک3، ۱ک۴هایی با غلیت  محلول

وانمده و  نانومتر خ ۴۱۰شد و میزان جا  را در طول موج 

 به عنوان استاندارد به دست اه معرهی شد.

گرمی از هوو(ت در داخمل کروسمیبل در    ۰ک۱دو نمونه 

سماعت   ۱3درجه سلسمیوس بمه ممدت     ۵۸۰کوره در دمای 

 ۱۰خاکستر شدند. پا از خنم  شمدن، بمه همر کروسمیبل      

ممو(ر اضماهه شمد. محتویمات      ۷ک۴لیتر اسیدسولفوری   میلی

همای   و خاکستر نمونمهو بمه ارلمن    موجود در کروسیبل ااسید

دقیقمه   6۰ها به ممدت   متری متنقل شد. س،ا، ارلن میلی ۱۰۰

ها در اسید حمل   جوشانده شدند تا اکسید کروم موجود در آن

هما درون   هما محتویمات آن   شود. پما از خنم  شمدن ارلمن    

لیتمر آ  مقطمر بودنمد،     میلی ۲۵بررهای کوچکی که حاوی 

تفاده از کاغما صماهی درون   ریخته شد. محتویمات را بما اسم   

لیتر  میلی ۲۰لیتری هیلتر کرده و به هر برر  میلی ۱۰۰بررهای 

درصد اضاهه و بما اضماهه کمردن آ  مقطمر      3۰آ  اکسی نه 

سمی محلمول    لیتر رسانده شمد. یم  سمی    میلی ۱۰۰حج  به 

دست آمده را درون کووت ریخته و بما اسم،کتروهتومتر در    به

 جا  خوانده شد. نانومتر میزان ۴۱۰طول موج 

رابطمه  قابلیت هو   اهری مواد مغمای بما اسمتفاده از    

 و محاسبه شد:۱ا

 و ۱ارابطه 
DD = 1 - [(ID * AF)/(IF * AD)] * 100 

 IDقابلیت هو  ماده مغمای ادرصمدو،    DDدر این رابطه، 

غلیممت مممواد مغممای در   AFغلیممت مممارکر در جیممره،  

ممواد   غلیمت  ADغلیت مارکر در مدهوع و  IFهوو(ت، 

 باشد. مغای در جیره می

انسمخه   SASاهزار آمماری   ها با نرمتجزیه و تحلیل داده

های هر ی  از صفات مورد بررسی و و مقایسه میان ین۹ک3

 ۰ک۰۵ای دانکممن و در سممطح احتمممال بما آزمممون چنددامنممه 

و ۲مدل طرح به صورت رابطمه ا . ]۲6[درصد انجام گرهت 

 باشد:می

         yij = μ + Ti + Eij و۲ارابطه 

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

 اثر خطای آزمایش است. Eijاثر تیمار و  Tiجامعه، 

 

 نتایج و بحث

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

و. مصمرف روزانمه   ۴اجمدول   دار نبمود  درصد تولیمد معنمی  

با جیمره حماوی جمو دانمه      های تغایه شده خوراک در مرغ

و. >۰Pک۰۵کامل یا بلغمور از پرنمدگان شماهد بیرمتر بمود ا     

ها اثری بر مصرف خوراک نداشت بما   اهزودن آنزی  به جیره

های تغایه شده با جوی خمرد شمده خموراک     این حال مرغ

های بیرتری مصرف کردند. بیرترین ضریب تبدیل در مرغ

بمدون آنمزی    همای حماوی بلغمور جمو      تغایه شده با جیره

داری  مراهده شد و از این نیر با سایر تیمارها تفاوت معنی

 و.>۰Pک۰۵ا داشت

اهزودن دانه کامل جو و یا دانمه کاممل گنمدم در جیمره     

های گوشتی منجر به عملکرد مساوی و یا حتی بهتر جوجه

. ]۲3 [شمود  سمویا ممی   -از ی  رژی  غاایی بر پایمه ذرت  

مرغ نداشمتند  و تولید تخ  تیمارهای آزمایری اثری بر وزن

مرغ برتولید تخ  یهای آنزیممفید مکملکه این نتیجه با اثر 

تغایه شمده بما گنمدم و     ایقهوههای تخ مرغو یا وزن تخ 

 .]۲۱ [باشد و مطابق نمیج
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 هفته 52تا  40ر تجاری در سن گذا های تخم. اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد تولید مرغ 4جدول 

 ضریب تبدیل
 توده تخ 

 اگرم در روزو
 درصد تولید

 مصرف خوراک

 اگرم در روزو

مرغ  وزن تخ 

 اگرمو
 تیمارهای آزمایری

 شاهد اهاقد جو و آنزی و 6۰ک۸6b ۵۸ک۸۷ ۷۲ ۴3ک۲b ۵3ک۰۸

 دانه جو  بدون مکمل آنزیمی 6۱ک۹۲a ۵3ک۷ ک۷۵ ۴6ک۲b ۰63ک۰۷

 دانه جو با مکمل آنزیمی 6۲ک۹3a ۴ک۲۷ ۷۹ ۴۹ک۱b 6۰ک۹

 بلغور جو بدون مکمل آنزیمی 6۱ک۹۴a ۱۸ک۴ 6۷ ۴۰ک۲a ۹۵ک۴۵

 بلغور جو با مکمل آنزیمی ۹3a 6۱ک۸3 ۷6 ۴6ک۲b 3۱ک۰۹

 ها خطای معیار میان ین ۰ک۸ ۱ک۵۵ ۰ک۰36 ۲ک۱۷ ۰ک۱۰6

 سطح احتمال ۰ک۵۹ ۰ک۰۱۲ ۰ک۱۹ ۰ک۰۹ ۰ک۰۱۸

a-b ۰ک۰۵ادار است  حروف متفاوت در هر ستون، معنی: تفاوت ارقام باP<و. 
 

همای کربوهیمدراز باعمث اهمزایش     سازی با آنزی مکمل

د شمو مصرف انرژی و اهزایش ارزش غاایی برای طیور می

خصمممود آنمممزی  شمممکننده  کربوهیمممدراتازها بمممه .]۲۸[

گلوکونازها و بتازایالنازها، ای مانند ساکاریدهای غیرنراسته
از جمو، گنمدم و چماودار اسمتفاده      هایی که در آنهادر جیره

ها، در تغایه است به عنوان ی  گروه جدید از اهزودنیشده

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

شموند کمه ایمن    کامل باعث اهزایش خموراک مصمرهی ممی   
یته و چسمبناکی ممواد   احتما(  بمه خماطر کماهش ویسمکوز    

که در این آزممایش نیمز اهمزایش     ]۱6[گوارشی بوده است 
دار خوراک مصرهی را در گروه جوی بلغمور و کاممل   معنی

 نسبت به گروه شاهد مراهده شد.
همچنین دانه جو کامل در سمطوح مختلمف بمه بهبمود     

. در ایممن ]۱۲[ضممریب تبممدیل غمماایی کممم  کممرده اسممت 
ر ضممریب تبممدیل غمماایی  دا آزمممایش، نیممز کمماهش معنممی 

و را در گروه دانه جو با آنزی  نسبت به گروه خرد >۰Pک۰۵ا

همایی کمه جیمره    شده با و بدون آنزی  مراهده کردی . ممرغ 
مرغ روزانه حاوی آنزی  دریاهت کردند، با(ترین تولید تخ 

ممرغ روزانمه بمه گمرم وزن ممرغ و      داشتند و تولید تخم  را 

انمد،  آنزی  دریاهمت نمموده  هایی که گااری مرغدرصد تخ 

در  .]۱ [هما داشمتند  با(ترین مقادیر را نسبت به سایر جیمره 

بهبود ضریب تبدیل غاایی نیز گروه دانه جو بدون آنزی  با 

گممروه بلغممور جممو بمما آنممزی  عملکممرد مرممابهی داشممتند،   
که گروه دانه جو به همراه مکمل آنزیممی بهبمود    درصورتی

ور جو بدون آنمزی  داشمت   قابل توجهی نسبت به گروه بلغ

های تغایه شده با دانه و بلغور جو نسمبت  و. مرغ>۰Pک۰۵ا

و، >۰Pک۰۵به گروه شاهد خوراک مصرهی با(تری داشمتند ا 
های دانه جو و بلغور جو با آنمزی  و  که بین گروه درصورتی

داری وجود نداشت، ولمی میمزان    بدون آنزی  اختالف معنی
ه با  بلغور جو بما(تر از  های تغایه شدخوراک مصرهی مرغ

 های تغایه شده با دانه جو بود.مرغ
بنممابراین، اهممزودن جممو بممه صممورت کامممل بممه همممراه  

های آنزیمی نمه تنهما منجمر بمه کماهش عملکمرد در        مکمل
گردد، بلکه باعث بهبود عملکرد نیمز   گاار نمیهای تخ  مرغ

داری بمر ضمخامت،    شود. تیمارهای آزمایری تأثیر معنی می

حکام و وزن پوسته، رنگ، قطر و وزن زرده و همچنمین  است
 و.۵ارتفاع سفیده و واحد هاو نداشتند اجدول 
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گماار موجمب   مصرف زیاد جو در جیمره مرغمان تخم    
گمردد کمه   های کبیف و آلوده به مدهوع میمرغاهزایش تخ 

آن تغییر یکنواختی مدهوع و آبکی شمدن ممدهوع بمه    علت 

بتاگلوکانماز، عمومما    . ]۱۷[باشد ها میدلیل وجود بتاگلوکان
هما را  شود تما بتاگلوکمان  جو اهزوده می ههای بر پایبه جیره

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

د گماار بهبمو   های تخ  هفت ی مرغ ۴۷آنزی  زایالناز در سن 

اهممزودن مخلمموطی از چنممد آنممزی  ازایالنمماز، . ]۲۲[یاهممت 
 ۲۰درصمد جمو و    6۰بتاگلوکاناز و پکتانازو، به جیره پایه ا

 ۴ممرغ را در طمول   گمردانو وزن تخم   درصد کنجاله آهتا 

اهزودن آنزی  بتاگلوکوناز به  .]۱۱[دهد هفته اول اهزایش می
کمرد  جیره پایه جو در مرغان تخم اار هی  اثمری بمر عمل  

آنها نداشته است. اهزودن آنزی  اگرچه اثر مفیدی بر اهزایش 
ممرغ،  ها بود، ولی بر تولید تخ وزن و مصرف خوراک مرغ

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

ومیمر   ممرغ، عمدد هماو و میمزان ممرگ      وزن مخصود تخ 

ی  . در این آزمایش نیمز اهمزودن آنمز   ]6[مرغان اثر نداشت 
اثری بر عدد هاو، ارتفاع سمفیده، ضمخامت پوسمته و قطمر     

 مرغ نداشت. زرده تخ 
نتایج تحقیق حاضر، اثر مصرف جو و مکمل آنزیمی را 

وسماز  ماهری و قابلیمت هوم      بر انمرژی قابمل سموخت   

و. 6دهمد اجمدول   پروتئین، چربی و مماده آلمی نرمان ممی    
سماز  وتیمارهای آزمایری اثمری بمر انمرژی قابمل سموخت     

طور کلی اسمتفاده از    اهری و ماده خر  نداشتند. پا به

وساز  اهری در دانه کامل باعث کاهش انرژی قابل سوخت
این آزمایش نرد و در این آزمایش اهزودن آنزی  اثمری بمر   

وساز نداشت. همچنین اهمزودن   اهزایش انرژی قابل سوخت

سممطح بمما(ی جممو در جیممره باعممث کمماهش انممرژی قابممل  

  اهری نرد.وساز   سوخت
تیمار شاهد نسبت به گروه بلغور جمو بمدون آنمزی  در    

و. تیمار دانه جمو  >۰Pک۰۵قابلیت هو  پروتئین با(تر بود ا

هما قابلیمت   بدون آنزی  و دانه جو  با آنزی  از سمایر گمروه  
هو  پروتئین با(تری را نران دادند. تیمار بلغمور جمو بما    

داری را ایش معنیآنزی  نسبت به بلغور جو بدون آنزی  اهز
و. در ممورد  >۰Pک۰۵در قابلیت هوم  پمروتئین نرمان داد ا   

هما  قابلیت هو  چربی، گروه شاهد نسبت بمه سمایر گمروه   

داری بما(تر بمود   جز گروه دانه جو با آنزی ، به طور معنی به

و. تیمار دانه جو با آنزی  نسبت به بلغمور جمو بما    >۰Pک۰۵ا
نزی  ه  نسمبت بمه بلغمور    آنزی  با(تر بود. دانه جو بدون آ

جو بدون آنزی  قابلیت هو  چربی با(تری داشمت. میمزان   
ممماده آلممی و ممماده خرمم  در ایممن آزمممایش تحممت تممأثیر  

 تیمارهای آزمایری قرار ن رهت.
 

( و قابلیت هضم مواد AMEوساز ظاهری ). اثر مصرف دانه و بلغور جو با و بدون مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت 6جدول 

 هفته 52تا  40گذار تجاری در سن های تخممغذی در جیره مرغ

 های آزمایریگروه AME پروتئین چربی ماده آلی ماده خر 

 شاهد اهاقد جو و آنزی و 6۱ab ۲۲63ک۷۹a ۸6ک۲۸ 6۲ک۲۸ ۹3ک۷

 دانه جو  بدون مکمل آنزیمی 6۴a ۲۴۸۹ک6۹bc ۲۲ک۰۱ 3۵ک۰6 ۹۱ک۵6

 دانه جو با مکمل آنزیمی 6۸a ۲۴3۱ک۷3ab ۸۸ک۰6 66ک۲۲ ۹۲ک۵۷

 بلغور جو بدون مکمل آنزیمی ۴۷c ۲3۵۴ک63c ۹۲ک3۸ ۵۱ک۲6 ۹۱ک33

 بلغور جو با مکمل آنزیمی ۵۴b ۲۲۷۵ک66bc 3۰ک3۸ ۴۰ک۹۲ ۹۱ک۵۸

 ها خطای معیار میان ین ۵۲ک۵6 ۲ک۸3 ۲ک3۸ ۵ک۹۲ ۱ک۰۴

 احتمال سطح ۰ک۰۵3 ۰ک۰۰۰۱ ۰ک۰۰66 ۰ک۰۵۲ ۰ک۵3

a-b ۰ک۰۵ادار است  حروف متفاوت در هر ستون، معنی: تفاوت ارقام باP<و. 
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ای موجود در دانمه غمالت،    ساکاریدهای غیرنراسته پلی

چربی، پروتئین و نراسته موجود در جیره را محبوس کرده 

های گوارشی بمه اجمزای مغمای     و درنتیجه دسترسی آنزی 

همای آنزیممی عملکمرد     . مکمل]۱3[یابد  خوراک کاهش می

بخرمند: اهمزایش   های مختلف بهبود می پرنده را با مکانیس 

و بهبود قابلیت هو  مواد غماایی کمه همر دو     مصرف غاا

مکانیسمم  ممکممن اسممت از طریممق کمماهش ویسممکوزیته در 

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

حمی بمه   منت جمو  و گنمدم  حماوی  همای  جیره به بتاگلوکاناز

 هایمولکول کننده احاطه هایزایالن و هابتاگلوکان شکستن

 بمه  منجمر  شکسمت ی  ایمن  شمود. می غالت اینر د نراسته

 مغای مواد دی ر و ها کربوهیدرات دسترسی قابلیت اهزایش

 ای تغایه ارزش آن دنبال به و شودمی غالت این در موجود

 ].۱۲[ یابدمی اهزایش هاجیره گونه این

 بمه  بهتمری  پاسمخ ، دارند پایینی هو  قابلیت که غالتی
 بما(یی  هو  قابلیت که آنهایی با مقایسه در هاآنزی  اهزودن

. اهزودن پروتئاز به جیره غماایی  ]۲۰[ دهندمی نران، دارند

حاوی زایالناز و آمیالز باعث بهبمود قابلیمت هوم  اسمید     

. در ایمن  ]۲۵[گردد  های گوشتی می آمینه و روده در جوجه
به طور کلی اهزودن دانه کاممل و آنمزی  بمه جیمره     آزمایش 

ث اهزایش قابلیت هو  پروتئین شد. گاار باعهای تخ مرغ
همای قابمل    شود، پیررهت زمانی که از پروتئازها استفاده می

دهمد، امما    توجهی در قابلیت هو  اسیدهای آمینمه ر  ممی  

 ۵[همیره به صورت بهبود در عملکرد آشکار نرده اسمت  

روزگمی بما   ۲۰و  ۱۴. انرژی قابل هوم   ماهری در   ]۱۹و 

دانه کاممل اگنمدمو در جیمره    گرم بر کیلوگرم  3۷۵اهزودن 

هایی که از طریق جو وارد  NSPمقدار . ]۲۷[اهزایش یاهت 

همای موجمود در گنمدم و    انمد، هماننمد پنتموزان    جیره شمده 

تواننمد، ممانع هوم  ممواد مغمای جیمره یعنمی        چاودار می

. در ایمن  ]۷[نراسته، چربی، پمروتئین و مماده آلمی گردنمد     

همایی کمه از   گمروه آزمایش نیمز قابلیمت هوم  چربمی در     

هایی با سطح با(ی جوی کاممل و بلغمور جمو بمدون      جیره

آنزی  تغایه شده بودنمد، نسمبت بمه گمروه شماهد کماهش       
و. همچنمین تیممار   >۰Pک۰۵ا داری را نران داده اسمت  معنی

بلغور جو بدون آنزی  نسبت به گروه شاهد قابلیمت هوم    

ژی کمه انمر   و، درصورتی>۰Pک۰۵ا تری داشت پروتئین پایین
های با جوی با( نسبت وساز  اهری در گروهقابل سوخت

 به تیمار شاهد کاهری نران نداد. 

درصمد دانمه    ۵۰توان با  براساس نتایج این آزمایش، می

هایی بر پایمه ذرت و سمویا را بما دانمه جمو       ذرت در جیره
همراه با مکمل آنزیممی بمدون کماهش عملکمرد و قابلیمت      

 د.هو  مواد مغای، جای زین شو

 

 منابع

و یوسممف حکیمممی ع  شممیوازاد  م  ،آذربایجممانی ع .۱

 بمر  دی مر  شیمیایی مواد و آنزی  تأثیر و بررسی۱3۷۷ا

. تخم ماار  مرغمان  تغایمه  جو در غاایی ارزش بهبود

 .۱۴- ۷و: 3ا۲ طبیعی. منابع و کراورزی علوم

هممرد م ح اهرممارمازندران ن، رجممب ا و بزرگمهممری  .۲

هما در تغایمه طیمور. انترمارات     و کاربرد آنزی ۱3۷۹ا

 . چا  آسمان.نوربخش

بینمی  و پیش۱3۹۴اکبری ر، مروج ح و رضایزدی ک ا .3

وساز ارقام رایج جودر استان البرز انرژی قابل سوخت

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