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اثر مولتيآنزيم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در
شترمرغهای اهلي آفريقايي ) 41 (Struthio camelus var. domesticusماهه
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 4 ،3 ،2 ،1و  .5استادیاران گروه علوم دامی دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
(تاریخ دریافت - 1333/1/11 :تاریخ تصویب)1334/5/22 :

چکیده
در این تحقیق عملکرد ،قابلیت هضم اجزای مختلف خوراک در جیرههای با و بدون آنزیم در
شترمرغهای اهلی آفریقایی در  14ماهگی مطالعه شده است .سه تیمار آزمایشی عبارتاند از جیرة
پایه ،جیرة پایه همراه با  3/353گرم در کیلوگرم آنزیم و جیرة پایه همراه با 3/033گرم در کیلوگرم
آنزیم .آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با  1تکرار ( 1پرنده) برای هر تیمار و در کل با تعداد
 12قطعه شترمرغ ماده انجام گرفت .در این تحقیق اثر آنزیم بر افزایش وزن روزانه و نهایی
شترمرغها معنادار بود ( .)P<3/35تیمار جیرة پایه همراه با  3/033گرم در کیلوگرم آنزیم دارای
بهینهترین ضریب تبدیل خوراک بود که تفاوت معناداری با تیمار شاهد داشت .تفاوت معناداری
( )P< 3/35در میانگین خوراک مصرفی بین تیمار جیرة پایه با تیمارهای حاوی سطوح مختلف
آنزیم وجود داشت .همچنین اثر آنزیم بر قابلیت هضم انرژی خام ،چربی خام ،مادة خشك ،مادة
آلی و پروتئین خام جیره در شترمرغهای  14ماهه معنادار بود ( .)P<3/35در این تحقیق اثر
استفاده از آنزیم بر قابلیت هضم فیبرخام ،الیاف نامحلول در شویندة خنثی ،الیاف نامحلول در
شویندة اسیدی جیره معنادار بود ( .)P< 3/35سطح  3/033گرم در کیلوگرم از آنزیم به بهبود
صفات عملکردی ،مصرف خوراک ،ضریب تبدیل خوراک و افزایش ضرایب قابلیت هضم مواد
مغذی جیره در شترمرغهای  14ماهه منجر شد.
واژههای کلیدی :شترمرغ ،عملکرد ،قابلیت هضم ،مولتی آنزیم.
مقدمه
شترمرغ را در سال  46۷2لینه با نام علمی
 Struthiocamelusبا پایة نام التین و یونانی Strutho
 camelusنامگذاری کرد .شترمرغ در زیرراستة
استروتیونیفرمها ،خانوادة استروتیونیده جنس
استروتیو و گونة استروتیو کاملوس قرار میگیرد
( .)Deeming, 1999مشخصة اصلی آنها عدم قدرت
پرواز به علت دژ نرسانس یا فقدان کامل تاج سینه
* تلفن32492223624 :

است که ویژگی اخیر علت اطالق  Ratitesبه آنها
شده است .بزرگترین گونة شترمرغ ،شترمرغ آفریقایی
است که انواع گونههای آن با اسامی گردن آبی ،گردن
قرمز و گردن سیاه معروف است .از این گونهها عمدتاً به
منظور تولید پر ،پوست و گوشت استفاده میشود
( .)Miao et al., 2003; Cooper et al., 2008در ایران
از سال  4966شترمرغ به طور رسمی وارد کشور شد.
آنزیمها در اواخر قرن  43کشف شد و از اوایل
E-mail: i-hajkhodadadi@araku.ac.ir
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 4333در صنعت و فرایندهای غذایی استفاده میشود.
آنزیمهای گوارشی نقشی کلیدی در فرایند هضم بازی
میکنند .اما برای تجزیة ترکیبات موجود در خوراک،
آنزیمهای خاصی نیاز است که در سطوح پایین در
دستگاه گوارش وجود دارد .بنابراین ،به منظور تجزیة
بهتر و بیشتر این ترکیبات آنزیمهای خارجی به جیره
اضافه میشود ( .)Clarkson et al., 2001در آزمایشی،
آثار مکمل آنزیمی زایالناز و بتاگلوکاناز در جیرههای
بر پایة جو در دورة رشد جوجههای گوشتی بررسی و
مالحظه شد که افزودن آنزیم اضافهوزن ،خوراک
مصرفی و بازده غذایی را افزایش داد .قابلیت هضم مواد
مغذی جیره نیز افزایش یافت ( Mathlouthi et al.,
 .)2002اگرچه شترمرغ نسبت به سایر پرندگان
پرندهای با توانایی باال در مصرف علوفه معرفی شده
است ( ،)Brand, 2005همواره بررسی میزان توانایی
این پرنده در هضم بسیاری از مواد مغذی و
زیربخشهای الیافی جیره سؤال بسیاری از محققان
بوده است .ازاینرو با توجه اینکه مطالعة مستقیمی
دربارة بررسی اثر مولتیآنزیم بر عملکرد شترمرغهای
اهلی در ایران یافت نشد ،تحقیق حاضر به منظور
بررسی تأثیر مولتیآنزیم کمین بر عملکرد ،قابلیت
هضم مواد مغذی و زیربخشهای الیافی مختلف در
جیرة شترمرغهای  46ماهه طرحریزی شد.
مواد و روشها
مدیریت پرنده و جیرههای آزمایشی

این مطالعه در ایستگاه دامپروری دانشکدة کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه اراک انجام شد .برای انجام این
آزمایش از  42قطعه شترمرغ نژاد گردنسیاه آفریقایی
 46ماهه (با وزن متوسط  62±9/2کیلوگرم) در قالب
طرح کامالً تصادفی با  4تکرار ( 4پرنده) استفاده شد.
پرنده ها به صورت تصادفی به واحدهای آزمایشی
اختصاص یافت .شترمرغهای هر تکرار به صورت مجزا
در مناطقی محصور شده و با فضای کافی برای حرکت
آنها نگهداری شدند .آب به صورت آزاد در دسترس
شترمرغها بود .چهارده روز جهت سازگاری پرنده با
شرایط جدید آزمایشی در نظر گرفته شد .طول دورة
آزمایش  ۷2روز بود که طی  6۷روز صفات مربوط به

عملکرد اندازهگیری شد و  6روز پایانی دوره به
نمونهگیری از فضوالت پرنده اختصاص یافت .جیرة
پایة رشد مربوط به شترمرغها بر اساس توصیههای
 (1997( Scheideler & Sellتنظیم شد .سه تیمار
استفادهشده در این آزمایش عبارت بود از جیرة پایه
(تیمار  ،4کنترل) ،جیرة پایه همراه با آنزیم به مقدار
 3/9۷3گرم در کیلوگرم (تیمار  )2و جیرة پایه همراه
با آنزیم به مقدار  3/633گرم در کیلوگرم (تیمار .)9
مولتیآنزیمهای تجاری به طور خاص ،ترکیبی از
چندین نوع آنزیم است که بر انواع مختلفی از اجزای
تشکیلدهندة مواد غذایی مؤثرند .مولتیآنزیم
استفادهشده در این آزمایش شامل زیرواحدهای
کمپلکس سلوالز ( 2333واحد در هر گرم9.2.4.6 ،
 ،)EC:بتاگلوکوناز ( 9333واحد در هر گرم9.2.4.4،
 ،)EC:لیپاز ( 2333واحد در هر گرم،)EC: 9.4.4.9
آلفا -آمیالز ( 4333واحد در هر گرم،)EC: 9.2.4.4 ،
پروتئاز ( 2333واحد در هر گرم،)EC: 9.6.26.22 ،
زایالناز ( 23333واحد در هر گرم )EC: 9.2.4.2 ،و
فیتاز ( 4333واحد در هر گرم )EC: 9.4.9.2.4 ،بود.
جیرهها به صورت آزاد در اختیار پرندهها قرار داشت و
دفعات خوراکدهی روزانه در صبح و عصر به صورت
جیرة کامالً مخلوط انجام گرفت .وزن اولیة پرندهها و
وزن نهایی آنها در پایان دوره پس از  6ساعت
گرسنگی با کمک ترازو با دقت  4گرم ثبت و
پارامترهای افزایش وزن روزانه و افزایش وزن کل دوره
از دادههای فوق محاسبه شد .نیم ساعت قبل از مصرف
خوراک صبح ،پسماندة خوراک روز قبل جمع و توزین
میشد و خوراک جدید در اختیار پرنده قرارمیگرفت.
با کمک مصرف خوراک و تعیین مادة خشک آن ،مادة
خشک مصرفی شترمرغها تعیین شد ( Van Soest et
 .)al., 1991همچنین ،با کمک دادههای مصرف
خوراک و افزایش وزن ،ضریب تبدیل خوراک در دورة
آزمایش تعیین و در نهایت برای تجزیة آماری استفاده
شد .اجزای مواد خوراکی  9جیرة آزمایشی نیز به
ترتیب در جدول  4نشان داده شده است .از خوراک
مصرفی نمونههایی جهت تجزیة تقریبی تهیه شد.
ترکیب شیمیایی جیرة پایة مورد استفاده در جدول 2
آمده است.
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جدول  .4اجزای مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی
جیرههای آزمایشی

تجزیه شیمیایی خوراک و فضوالت

اجزای مواد خوراکی (گرم/کیلوگرم جیره) جیره  4جیره  2جیره 9
933 933
یونجه
263/43 263/43 263/43
ذرت
234/33 234/33 234/33
کنجالة سویا ()%66cp
23۷/33 23۷/33 23۷/33
جو
46/33 46/33 46/33
روغن سویا
2۷/3 2۷/3 2۷/33
دیکلسیم فسفات
9/4۷ 9/4۷ 9/4۷
سنگ آهک
9/۷3 9/۷3 9/۷3
نمک طعام
4/6۷ 4/6۷ 4/6۷
دی ال -متیونین
4
2/6۷ 2/6۷ 2/6۷
مکمل ویتامینی
2
2/6۷ 2/6۷ 2/6۷
مکمل معدنی
-- 3/9۷3 3/633
ماسهبادی
9
3/633 3/9۷3 -آنزیم
انرژی سوختوسازی محاسبهشده (293۷ 293۷ 293۷ )Kcal/kg
 جیرة  4بدون آنزیم و جیرة  2و  9با آنزیم. هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل کولینکلراید  433گرم ،منگنز 93/42گرم ،روی  99/22گرم ،آهن  23گرم ،مس  6گرم ،ید  936گرم ،و
سلنیوم  23میلیگرم.
 هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل ویتامین  9433333 Aواحدبینالمللی 6/2 E ،گرم 233333 D3 ،واحد بینالمللی 3/2 K3 ،گرمB1 ،
 3/64گرم 2/46 B2 ،گرم44/22 B3 ،گرم ،کلسیم د -پنتوتنات 9/32
گرم4/464 B6 ،گرم 3/6 B9 ،گرم 4 B12 ،میلیگرم و  63 H2میلیگرم.
مولتیآنزیم

جدول  .2ترکیب شیمیایی جیرة پایة دورة رشد
جیرة پایه
ترکیب شیمیایی (گرم/کیلوگرم مادة خشک جیره)
442
439
236/9
423/4
422/6
34/4
46/4
699/6
662/4

CP
EE
CF
NDF
ADF
Ash
AIA
NFE 1
NFC2

 DM .4مادة خشک CP ،پروتئین خام EE ،چربی خام CF ،الیاف خام،
 NDFالیاف نامحلول در شویندة خنثی ADF ،الیاف نامحلول در شویندة
اسیدی Ash ،خاکستر و  AIAخاکستر نامحلول در اسید
 .2محاسبة  NFEیا عصارة فاقد ازت:
NFE= 100 - %CP – %ASH – %EE – %CF

 .9محاسبة  NFCیا کربوهیدرات غیرفیبری:

NFC= 100 - %CP – %ASH – %EE – %NDF

(

درصد مادة مغذی در فضوالت
درصد مادة مغذی در خوراک

×
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در هفت روز متوالی در ابتدای صبح و پس از  2ساعت از
تخصیص خوراک از هر واحد آزمایشی نمونههای فضوالت
تهیه و سپس در ظروف  4۷3میلیلیتری جمعآوری و به
آزمایشگاه گروه منتقل شد .در آزمایشگاه نمونههای هر
روز با یکدیگر مخلوط و نمونة واحدی تهیه شد.
نمونههای خوراک و فضوالت در آزمایشگاه پس از
خشکشدن ،با آسیاب با سرند  4میلیمتری آسیاب شد.
با استفاده از آنالیز تجزیة تقریبی در نمونههای خوراک،
رطوبت ،پروتئین خام ،چربی خام ،خاکستر ،خاکستر
نامحلول در اسید ( )AIAبر اساس روش (2000) AOAC
اندازهگیری شد .اندازهگیری فیبرخام ،الیاف نامحلول در
شویندة خنثی و الیاف نامحلول در شویندة اسیدی بر
اساس روش  (1991) Van Soest et al.انجام پذیرفت.
سپس ،با کمک دادههای حاصل از آنالیز تجزیة تقریبی،
مقدار مادة خشک ،مادة آلی ،عصارة عاری از ازت،
کربوهیدراتهای غیرفیبری محاسبه شد .مادة آلی موجود
در جیرههای آزمایشی از تفاوت مقدار خاکستر از کل
مواد حاصل شد .با کمک دادههای حاصل از مصرف
خوراک و مادة خشک خوراک ،مقدار مادة خشک مصرفی
محاسبه و در آنالیز بررسی شد .مقدار فضوالت دفعی نیز
از نسبت مقدار نشانگر ،خاکستر نامحلول در اسید ()AIA
در فضوالت به نشانگر در خوراک ضربدر مصرف خوراک
حاصل شد (.)Kececi et al., 1998
تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی

به منظور بررسی قابلیت هضم مواد مغذی موجود در
جیرة تیمارهای مختلف آزمایشی ،با کمک معادلة زیر و بر
اساس نتیجة آنالیز مواد مغذی و نشانگر خاکستر نامحلول
در اسید در خوراک و فضوالت پرنده ،قابلیت هضم مواد
مغذی مختلف تعیین شد ( .)Sell et al., 2009از آنجا که
در برآوردها از روش نشانگر داخلی استفاده شده است،
قابلیت هضم مادة مغذی یا جزء مورد نظر در خوراک از
معادلة زیر محاسبه شد (.)Sales & Janssens, 2003

درصد  AIAدر خوراک
درصد  AIAدر فضوالت

× =433-)433قابلیت هضم مواد مغذی ()%
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آنالیز آماری

آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .مدل
آماری مورد استفاده در این آزمایش به صورت زیر بود:
Yij =+ Ti+ eij

 =Yصفات تولیدی
 =میانگین
 =Tiاثر تیمار
 =eijآثار باقیمانده
آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو در رویة
مدلهای خطی عمومی ( )GLMصورت گرفت ( SAS,
 .)1990در مورد صفاتی که به صورت درصد بودند
آنالیز نرمالبودن پراکندگی دادهها با نرمافزار SAS
انجام ش د و در صورت عدم نرمالیته قبل از آنالیز
تبدیل  ARc√sinصورت گرفت .مقایسة میانگینها ،با
کمک آزمون مقایسة میانگینهای دانکن ()DMRT
صورت پذیرفت .سطح تفاوت معناداری بین
میانگینهای تیمارها ۷ ،درصد در نظر گرفته شد.
نتايج و بحث
صفات عملکردی

نتایج مربوط به اثر مولتیآنزیم بر صفات عملکردی در
جدول  9نشان داده شده است .وزن اولیة پرندهها در
ابتدای آزمایش تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت
( .)P<3/3۷در این تحقیق اثر استفاده از آنزیم بر
افزایش وزن روزانة ( )ADGشترمرغها معنادار بود
( .)P>3/3۷بدین ترتیب ،مولتیآنزیم باعث بهبودی
معناداری در افزایش وزن روزانه شد و میزان افزایش
وزن را از  222/36گرم در روز در تیمار کنترل به
مقدار  246/26گرم در روز در سطح  4و مقدار
 229/26گرم در روز در سطح  2آنزیم افزایش داد که
بین تیمار کنترل و سطوح حاوی آنزیم تفاوت
معناداری بود ،اگرچه بین سطح  4و سطح  2آنزیم
تفاوت معناداری در افزایش وزن روزانه وجود نداشت
( .)P<3/3۷اثر آنزیم بر افزایش وزن کل دورة
شترمرغها معنادار بود .به عبارت دیگر ،تفاوت
معناداری ( )P>3/3۷در افزایش وزن کل دورة پرندهها
در تیمار جیره همراه با سطوح مختلف آنزیم و کنترل
وجود داشت .شترمرغها در تیمار بدون آنزیم

( 3339/44گرم/پرنده) در مقایسه با سطح اول آنزیم
( 42326/69گرم /پرنده) و سطح دوم آنزیم
 4266۷/2۷گرم /پرنده) افزایش وزن در کل دورة
باالتری داشت .متناسب با افزایش وزن در کل دوره،
وزن نهایی شترمرغها در تیمارهای مختلف آزمایشی
تفاوت معناداری با یکدیگر داشت ( .)P>3/3۷وزن
پایانی شترمرغها در تیمار حاوی سطح  2آنزیم
( 34/44کیلوگرم) تفاوت معناداری با تیمار کنترل
( 24/63کیلوگرم) داشت ( ،)P>3/3۷در حالی که بین
سطح  4آنزیم ( 33/62کیلوگرم) با تیمار کنترل و
سطح  2تفاوت معناداری وجود نداشت (.)P<3/3۷
ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای مختلف آزمایشی
بررسی شد .تیمار حاوی سطح  2آنزیم دارای
بهینهترین ضریب تبدیل خوراک بود که تفاوت
معناداری با تیمار شاهد داشت ،اگرچه با سطح  4آنزیم
تفاوت معناداری نداشت ( .)P<3/3۷در کل با توجه به
صفات عملکردی مختلف ،به نظر میرسد استفاده از
 3/633گرم در کیلوگرم ،مولتیآنزیم موجب افزایش
در عملکرد رشدی و بهبود ضریب تبدیل خوراک در
شترمرغهای  46ماهه شد .اگرچه مطالعات متعددی
در مورد بررسی اثر مولتیآنزیمها بر عملکرد
جوجههای گوشتی وجود دارد ،مطالعة مستقیمی
دربارة بررسی اثر مولتیآنزیم بر شترمرغهای در حال
رشد یافت نشد .نتایج تحقیق حاضر با یافتههای Han
 )1991( & Minمطابقت داشت .این محققان نشان
دادند که افزودن  ۷33میلیگرم در کیلوگرم آنزیم
کمین در جوجههای گوشتی به طور معناداری افزایش
وزن و بازده خوراک در پایان دوره را نسبت به تیمار
شاهد بهبود داد .همچنین )1999( Piao et al. ،نشان
دادند که استفاده از  3/3۷درصد آنزیم کمین در
جوجههای گوشتی منجر به بهبود معنادار افزایش وزن
و ضریب تبدیل خوراک شد .نتایج محققان مختلف
( )Noh et al., 1994; Kwon et al., 1995با یافتههای
این تحقیق در شترمرغ در حال رشد همخوانی داشت.
خوراک و مادة خشک مصرفی

خوراک مصرفی شترمرغها به صورت میانگین مصرف
در روز طی هفتههای آزمایش در جدول  6آمده است.
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تفاوت معناداری ( )P<3/3۷وجود نداشت .این نتایج
به وضوح نشان میدهد که با افزودن آنزیم به جیرة
دوران رشد شترمرغها ،مصرف خوراک افزایش
معناداری یافته است .این موضوع ممکن است به علت
هضم بیشتر الیاف جیره و تجزیة پلیساکاریدهای
غیرنشاستهای باشد که خود باعث کاهش زمان عبور
خوراک میشود .در نهایت ،ماندگاری خوراک را در
قسمتهای مختلف دستگاه گوارش کاهش میدهد که
این امر تحریک مصرف خوراک را برای پرنده بههمراه
دارد.

در بررسی مصرف خوراک شترمرغها در طول آزمایش،
نشان داده شد که اثر آنزیم بر مصرف خوراک معنادار
بود .به عبارت دیگر ،تفاوت معناداری ( )P>3/3۷در
میانگین خوراک مصرفی پرنده در جیرة همراه با
سطوح مختلف آنزیم و جیرة بدون آنزیم وجود داشت.
شترمرغها در تیمار بدون آنزیم ( 2669/46گرم/پرنده
در روز) در مقایسه با سطح اول آنزیم ( 2262/92گرم/
پرنده در روز) و سطح دو آنزیم ( 9336/42گرم /پرنده
در روز) مصرف خوراک پایینتری داشتند ،اگرچه بین
دو سطح استفادهشدة مولتیآنزیم در مصرف خوراک

جدول  .9تأثیر تیمارهای آزمایشی مختلف 4بر فراسنجههای عملکردی در شترمرغهای آفریقایی گردنسیاه
تیمارهای آزمایشی

وزن اولیه

افزایش وزن روزانه

افزایش وزن کل دوره

وزن پایانی

ضریب تبدیل خوراک

(کیلوگرم)

(گرم /پرنده در روز)

(گرم /پرنده)

(کیلوگرم)

(گرم /گرم)

تیمار 4

62/34

تیمار 2

62/43

تیمار 9

62/94

b
a

b

3339/44

222/36

246/÷26

a

a

a

42326/69

b

24/63

ab

44 /33

ab

43/66

34/44

b

SEM

4/6۷

33/46

966/43

4/64

3/244

P-VALUE

3/222

3/333

3/334

3/369

3/363

229/26

4266۷/2۷

a

33/62

a

43/۷3

 تیمار  4شامل جیرة بدون آنزیم و تیمار  2شامل جیرة همراه با 9۷3گرم در کیلوگرم آنزیم و تیمار  9شامل جیرة همراه با 633گرم در کیلوگرم آنزیم -حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون نشاندهندة تفاوت معنادار میانگینها در سطح  3/3۷است

تحقیقات مختلف در انواع پرندگان نشان داده
است که ترکیبات پلیساکاریدهای غیرنشاستهای با
افزایش ویسکوزیتة مواد هضمی باعث افزایش زمان
ماندگاری خوراک و به عبارت دیگر کاهش سرعت
عبور خواهد شد .از آنجا که آنزیم کمین ،حاوی
آنزیمهای تجزیهکنندة سلولز (سلوالز) و بتاگلوکانها
(بتا گلوکاناز) است ،در جیرههای حاوی این آنزیم اثر
این مواد در ماندگاری خوراک کاهش یافته و مقدار
خوراک مصرفی به تبع آن افزایش داشته است ،اگرچه
مطالعات نشان داده است که یکی از دالیل افزایش در
خوراک مصرفی در نتیجة استفاده از سطح آنزیم در
جیره اتفاق افتاده است ( Brand et al., 2005; Brand,
 .)2005; Brand et al., 2006; Brand, 2008روند
تغییرات در مادة خشک مصرفی به موازات تغییر مصرف
خوراک بود .اثر افزودن آنزیم به جیره در مصرف مادة
خشک مصرفی معنادار بود ( ،)P>3/3۷اگرچه بین دو
سطح استفادهشدة مولتیآنزیم در مادة خشک مصرفی

تفاوت معناداری ( )P<3/3۷وجود نداشت .بدینترتیب،
مولتیآنزیم منجر به افزایش مصرف مادة خشک از
 2924/32گرم /پرنده در روز در تیمار  4یا کنترل به
 2242/22گرم /پرنده در روز در تیمار  9شده است.
همچنین ،فضوالت دفعی و مقدار مادة خشک
دفعی روزانة شترمرغها و تغییرات آن بین تیمارها
بررسی شد (جدول  .)9آنزیم تأثیر معناداری بر مقدار
فضوالت و مادة خشک دفعی شترمرغهای  46ماهه در
این تحقیق نداشت ( .)P<3/3۷این یافتهها با نتایج
 )1999( Piao et al.همخوانی نداشت .آنها بیان
کردند که در جوجههای گوشتی ،تیمار حاوی آنزیم،
مادة خشک کمتری در فضوالت دفع میکند .عدم
همخوانی بین نتایج دو تحقیق ،به علت تفاوت در نوع
پرنده و جیرة مورد استفاده در دو تحقیق است ،زیرا
جیرة شترمرغ حاوی فیبر باالتری نسبت به جوجههای
گوشتی است که همین امر به افزایش مقدار فضوالت
دفعی در این پرنده منجر میشود.
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جدول  .6تأثیر تیمارهای آزمایشی مختلف 4بر فراسنجههای خوراک و فضوالت دفعی شترمرغهای آفریقایی گردنسیاه
مصرف خوراک

مصرف مادة خشک

فضوالت دفعی

مادة خشک فضوالت دفعی

تیمارهای آزمایشی

(گرم /پرنده در روز)

(گرم /پرنده در روز)

(گرم /پرنده در روز)

(گرم /پرنده در روز)

2669/46b
2262/92a
9336/42a
32/62
3/33۷3

تیمار 4
تیمار 2
تیمار 9
SEM
P-VALUE

b

2924/32
2429/۷2a
2242/22a
33/46
3/333

46/43
43/39
23/64
42/42
3/243

446/93
622/43
263/64
4۷6/94
3/424

 تیمار  4شامل جیرة بدون آنزیم و تیمار  2شامل جیرة همراه با 9۷3گرم در کیلوگرم آنزیم و تیمار  9شامل جیرة همراه با 633گرم در کیلوگرم آنزیم -حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون نشاندهندة تفاوت معنادار میانگینها در سطح  3/3۷است.

قابلیت هضم مواد مغذی جیره
قابلیت هضم مادة خشک ،مادة آلی و عصارة عاری از ازت

همانطور که در جدول  ۷مشاهده میشود ،تأثیر آنزیم
در جیرههای آزمایشی بر قابلیت هضم مادة خشک
معنادار بود ( .)P>3/3۷بین تیمار شاهد و دو سطح
آنزیم مصرفی تفاوت معناداری ( )P>3/3۷وجود
داشت ،به طوریکه با مصرف آنزیم در جیره مقدار
قابلیت هضم مادة خشک از  23/63درصد در
جیرههای بدون آنزیم به مقدار  29/43درصد در سطح
 4و مقدار  2۷/29درصد در سطح  2آنزیم افزایش
یافت .اگرچه بین دو سطح استفادهشدة مولتیآنزیم
تفاوت معناداری ( )P<3/3۷وجود نداشت .افزایش
آنزیم به علت افزایش آنزیمهای خارجی به جیره و
کمک بیشتر به تجزیة مواد ضد مغذی موجود در جو،
به هضم مواد مغذی منجر شد که در نهایت به افزایش
مقدار قابلیت هضم مادة خشک در جیره انجامید.
 )1993( Swartنشان داد که قابلیت هضم مادة خشک
جیرة شترمرغهای با وزن  62تا  ۷3کیلوگرم 64/6

درصد است ،اما در این تحقیق مقدار  23/63درصد
برای تیمار شاهد بهدست آمد که تفاوت حاضر ،به
علت سن باالتر پرندهها و وجود مادة خوراکی جو در
جیرة شاهد در تحقیق حاضر است که افزایش سن
منجر به بهبود کلی توانایی پرنده برای هضم خواهد
شد .با این حال ،در جیرههای بدون آنزیم ،وجود دانة
جو به علت ترکیبات ضدمغذی باعث کاهش قابلیت
هضم شد .مقدار قابلیت هضم مادة آلی در جیرة
شترمرغها محاسبه و بین تیمارها مقایسه شد
(جدول .)۷تأثیر آنزیم در جیرههای آزمایشی بر قابلیت
هضم مادة آلی معنادار بود ( ،)P>3/3۷به طوری که با
مصرف آنزیم در جیره مقدار قابلیت هضم مادة آلی از
 23/34درصد در جیرههای بدون آنزیم به مقدار
 29/42درصد در سطح  4و مقدار  26/62درصد در
سطح  2آنزیم افزایش یافت .این موضوع ممکن است
به دلیل افزایش در دسترسی به بسیاری از مواد آلی
برای هضم و جذب در اثر آنزیم مصرفی در جیره باشد
(.)Steenfeldt et al., 1998

جدول  .۷تأثیر تیمارهای آزمایشی مختلف 4روی قابلیت هضم مواد مغذی در جیرة شترمرغهای آفریقایی گردنسیاه
ضرایب قابلیت هضم مختلف
تیمارهای آزمایشی
تیمار 4
تیمار 2
تیمار 9
SEM
P-VALUE

مادة خشک

مادة آلی

عصارة عاری از ازت

%

%

%

23/63b
29/43a
2۷/29a
2/44
3/364

23/34b
29/42a
26/62a
6/46
3/363

64/۷2b
24/62a
22/62a
9/96
3/34۷

 تیمار  4شامل جیرة بدون آنزیم و تیمار  2شامل جیرة همراه با 9۷3گرم در کیلوگرم آنزیم و تیمار  9شامل جیرة همراه با 633گرم درکیلوگرم آنزیم
 -حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون نشاندهندة تفاوت معنادار میانگینها در سطح  3/3۷است.
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همانطور که در جدول  ۷مشاهده میشود ،اثر
آنزیم در جیرههای آزمایشی ،بر قابلیت هضم عصارة
عاری از ازت معنادار بود ( )P<3/3۷و با مصرف آنزیم
در جیره ،مقدار قابلیت هضم عصارة عاری از ازت از
 64/۷4درصد در جیرههای بدون آنزیم به مقدار
 24/62درصد در سطح  4و مقدار  22/62درصد در
سطح  2آنزیم افزایش یافت ،اگرچه بین دو سطح
استفادهشدة مولتیآنزیم در مصرف خوراک تفاوت
معناداری ( )P<3/3۷وجود نداشت .از آنجا که عصارة
عاری از ازت شامل زیرمجموعههای مختلف مواد
مغذی شامل قندهای ساده و الیگوساکاریدها ،نشاسته
و پکتین و همیسلولز است ،افزایش در مقدار هضم
ممکن است در نتیجة اثر آنزیمهای همیسلوالز و
زایالناز موجود در آنزیم بر مادة مغذی مذکور یا
تسهیل در هضم به علت کاهش اثر احتباسی ترکیبات
ضدمغذی در دانة جو یا کنجالة سویا بر مواد مغذی
جیره بوده باشد (.)Meng et al., 2005
قابلیت هضم انرژی ،پروتئین و چربی خام

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،اثر آنزیم
در جیرههای آزمایشی ،بر ضریب قابلیت هضم انرژی
معنادار بود ( )P>3/3۷و با مصرف آنزیم در جیره،
مقدار قابلیت هضم انرژی از  49/92درصد در
جیرههای بدون آنزیم به مقدار  69/۷4درصد در سطح
 4و مقدار  62/49درصد در سطح  2آنزیم افزایش
یافت .اگرچه بین دو سطح استفادهشدة مولتیآنزیم در
مصرف خوراک تفاوت معناداری ( )P<3/3۷وجود
نداشت ،بین سطح بدون آنزیم و آنزیمدار تفاوت
معنادار بود .از آنجا که منشأ انرژی جیرة مواد مغذی
مختلفی شامل زیرمجموعههای مختلف مواد مغذی از
جمله چربی خام ،پروتئین خام ،قندهای ساده ،نشاسته
و پکتین و همیسلولز است ،ازاینرو افزایش در مقدار
هضم هر کدام ممکن است در نتیجة اثر آنزیمهای
مختلف موجود در مولتیآنزیم بر مادة مغذی مذکور یا
تسهیل در هضم به علت کاهش اثر احتباسی ترکیبات
ضدمغذی در دانة جو یا کنجالة سویا بوده باشد که در
نهایت به افزایش قابلیت هضم انرژی در جیرههای
حاوی آنزیم مذکور منجر شد .به عبارت دیگر،
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مولتیآنزیم باعث شد که در جیرة خاصی دسترسی
انرژیزا از آن جیره افزایش یابد .در واقع ،پرنده از
مقدار ثابت خوراک انرژی بیشتری کسب میکند.
اگرچه از سال  4323محققان آثار مفید آنزیمها را بر
مواد غذایی طیور به ویژه غذاهای حاوی دانههای غالت
با ترکیب باالیی از فیبر مشاهده کردند ( & Peterson
.Aman, 1989; Ritz et al., 1995; Kocher et al.,
 )2002و اثر آنزیم را بر انرژی خوراک در جوجههای
گوشتی و بوقلمون بررسی کردند ( Wursch et al.,
.1986; Theander et al., 1989; Steenfeldt et al.,
 .)1998; Zanella et al., 1999; Steenfeldt, 2001با این
حال ،مطالعة مستقیمی در مورد بررسی اثر مولتیآنزیم
بر انرژیزایی جیره در شترمرغها یافت نشد.
قابلیت هضم پروتئین خام جیرة حاوی جو ،بین
تیمار شاهد و تیمارهای حاوی آنزیم تفاوت معناداری
داشت ( .)P>3/3۷اگرچه بین دو سطح استفادهشدة
مولتیآنزیم تفاوت معناداری ( )P<3/3۷وجود نداشت.
بدین ترتیب ،استفاده از مولتیآنزیم منجر به افزایش
قابلیت هضم پروتئین خام جیره از سطح 66/24
درصد در جیرة بدون آنزیم ،به  24/32درصد در سطح
 4و مقدار  34/44درصد در سطح  2آنزیم شد.
ازاینرو ،به نظر یکی از دالیل باالتربودن قابلیت هضم
پروتئین در تیمار بدون آنزیم شترمرغهای  46ماهه
نسبت به طیور گوشتی دیگر پایینتر بودن سطح
پروتئین در جیرة شترمرغها نسبت به سایر طیور است.
در تیمارهای حاوی آنزیم این تأثیر به علت وجود
پروتئاز در آنزیم استفاده شد که به افزایش هضم
پروتئینهای خوراک یا شکستن ترکیبات ضد مغذی
موجود در کنجالة سویا و در نهایت دسترسی بیشتر
انجامید ( .)Simbaya et al., 1996همچنین ،از آنجا
که ترکیبات بتاگلوکانی به حبس بسیاری از مواد
مغذی از جمله پروتئینهای مختلف و عدم دسترسی
آنزیمهای داخلی به سوبسترای مربوط جهت تجزیه
منجر میشود ( Kocher et al., 2000; Kocher et al.,
 ،)2001وجود آنزیمهای خارجی در جیره به دلیل
خاصیت تجزیهکنندگی ترکیبات ضدمغذی مثل
بتاگلوکانهای موجود در جو ممکن است باعث افزایش
قابلیت هضم پروتئین شود (.)Miao et al., 2003
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سطوح باالتر چربی خوراک ممکن است درصد قابلیت
هضم از این مقدار کمتر باشد.

همچنین ،اثر آنزیم بر قابلیت هضم چربی خام جیرة
حاوی جو در شترمرغهای  46ماهه معنادار بود
( .)P>3/3۷افزایش معناداری بین قابلیت هضم چربی
خام تیمار بدون آنزیم  62/24درصد و تیمار حاوی
آنزیم  29/63درصد در سطح  4و مقدار  26/93درصد
در سطح  2آنزیم وجود داشت .مطالعات متعدد نشان
داده است که افزایش قابلیت هضم چربی خام مربوط
به افزایش ظرفیت هضم یا جذب چربیهاست .در این
مورد از آنجا که در آنزیم مورد استفاده در این تحقیق
حداقل  2333واحد در هر گرم ،آنزیم لیپاز وجود دارد،
ازاینرو افزایش در قابلیت هضم چربی خام در
تیمارهای آزمایشی حاوی آنزیم به همین دلیل است.
 (1993) Angelنشان داد که شترمرغها کیسة
صفرا جهت ذخیرة صفرا ندارند ،اما هضم چربی در
آنها با اختالل مواجه نمیشود .به عبارت دیگر،
توانایی شترمرغها در هضم چربی کمتر از گونههای
دارای کیسه صفرا نیست .همچنین ،بیان کرد که
قابلیت هضم چربی از  66/4درصد در سه هفتگی به
مقدار  2۷/6درصد در ده هفتگی رسید .اعداد
گزارششدة  (1993) Angelبرای قابلیت هضم چربی
در ده هفتگی با یافتههای این تحقیق منطبق بود .در
تحقیق مذکور مقدار چربی مورد استفاده در جیره 9/6
درصد و در تحقیق حاضر  4/6درصد بود ،اما نتایج
یکسانی حاصل شد .البته به نظر میرسد که این
قابلیت هضم چربی باال در نتیجة متعادلبودن درصد
چربی در خوراک آنها بوده است ،زیرا به طور منطقی
به موازات افزایش مقدار مادة مغذی در خوراک قابلیت
هضم آن به طور خطی افزایش نمییابد ،ازاینرو در

قابلیت هضم فیبرخام

اثر استفاده از آنزیم بر قابلیت هضم فیبر خام در
جیرههای حاوی جو معنادار بود (( )P>3/3۷جدول.)4
بدین ترتیب که آنزیم باعث افزایش قابلیت هضم
فیبرخام از  42/34درصد در تیمار بدون آنزیم به مقدار
 49/۷4درصد در سطح  4و مقدار  62/63درصد در
سطح  2آنزیم شده است .اگرچه تنها سطح  2آنزیم
تفاوت معناداری نسبت به سایر تیمارها نشان داد ،با
افزودن آنزیم در سطح  4نیز قابلیت هضم افزایش
عددی نشان داد .این امر نشان میدهد که برای تغییر
قابلیت هضم زیرواحدهای الیافی جیره مقادیر بیشتری
از مولتیآنزیم مورد نیاز است .اگرچه طیور به علت
ساختار دستگاه گوارش توانایی کمتری نسبت به
نشخوارکنندگان در هضم الیاف خام جیره دارند،
مطالعات متعدد نشان داده است که این توانایی در
شترمرغها به علت ساختار و توانایی ویژة آنها بیشتر
خواهد بود )1998( Swart .بیان کرد که شترمرغ
میتواند تا  64درصد نیاز انرژی خود را از فیبر جیره
تأمین کند .همچنین ،محققان نشان دادند که
شترمرغها در نتیجة وجود باکتریهای سلولیتیک در
انتهای روده با بازدهی باالیی فیبر گیاهی را تجزیه
میکنند .نتایج تحقیق حاضر همسو با سایر تحقیقات
( Gilliers, 1998; Brand, 2005; Slovinski et al.,
 )2011توانایی شترمرغها در هضم زیربخشهای الیاف
جیره را تأیید میکند.

جدول  .4تأثیر تیمارهای آزمایشی 4روی قابلیت هضم مواد مغذی جیره در شترمرغهای آفریقایی گردنسیاه
ضریب قابلیت هضم اجزای مختلف
تیمارهای آزمایشی
تیمار 4
تیمار 2
تیمار 9
SEM
P-VALUE

انرژی خام

پروتئین خام

چربی خام

فیبر خام

%

%

%

%

46/92b
46/۷4a
62/49a
2/2۷
3/3394

b

66/24
24/34ab
34/44a
2/42
3/344

b

62/24
29/63a
26/93a
6/۷2
3/366

b

42/34
49/۷4b
62/63a
9/23
3/334۷
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قابلیت هضم کربوهیدراتهای غیرفیبری

قابلیت هضم الیاف نامحلول در شویندة خنثی و

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،در این
تحقیق اثر تیمار آزمایشی (استفاده از آنزیم) بر قابلیت
هضم کربوهیدراتهای غیرفیبری ( )NFCجیره معنادار
بود ( .)P>3/3۷بدین ترتیب ،مولتیآنزیم باعث افزایش
معناداری در قابلیت هضم کربوهیدراتهای غیرفیبری از
 4۷/44درصد به مقدار  69/23درصد در سطح  4و مقدار
 24۷/24درصد در سطح  2آنزیم شده است.
کربوهیدراتهای غیرفیبری شامل زیرگروههای متفاوتی
شامل نشاسته ،قندها ،گاالکتان و پکتین است و از آنجا
که آنزیم مورد استفاده در جیره شامل  23333واحد
زایالناز 2333 ،واحد آلفا-آمیالز و  9333واحد بتاگلوکاناز
در هر گرم است ،به نظر طبیعی است که با وجود این
آنزیمهای خارجی قابلیت هضم کربوهیدراتهای
غیرفیبری افزایش یابد .همچنین ،اثر دیگر آنزیم این است
که در نتیجة افزایش هضم الیاف نامحلول در شویندة
خنثی ،کربوهیدراتهای غیرفیبری بیشتر در اختیار
آنزیمهای هضمی قرارگرفته است ،ازاینرو قابلیت هضم
افزایش نشان داده است .بر همین اساس Rotter et al.
( )1990بیان کردند که آنزیمهای خارجی بهطور
گسترده برای افزایش عملکرد به جیرة طیور اضافه
میشود و این آنزیمها بیشتر از نظر در دسترس
قرارگرفتن بیشتر مواد مغذی برای پرنده تأثیر مثبت
خود را خواهد گذاشت که در این تحقیق نیز افزایش
قابلیت هضم مشاهده شد.

شویندة اسیدی

در این تحقیق مقدار قابلیت هضم الیاف نامحلول در
شویندة خنثی ( )NDFبه عنوان معرفی از دیوارة
سلولی در جیرة شترمرغها بررسی و آنالیز شد .در این
تحقیق نشان داده شد که شترمرغهای  46ماهه
توانایی باالیی جهت هضم الیاف نامحلول در شویندة
خنثی داشتهاند .اثر استفاده از مولتیآنزیم بر قابلیت
هضم الیاف نامحلول در شویندة خنثی ( )NDFجیرة
معناداری بود ( .)P>3/3۷بدین ترتیب ،آنزیم باعث
افزایش قابلیت هضم الیاف نامحلول در شویندة خنثی
( )NDFاز  64/۷2درصد در جیرههای بدون آنزیم به
مقدار  ۷2/۷3درصد در سطح  4و مقدار  49/64درصد
در سطح  2آنزیم شده است .این یافتهها با گزارشهای
 )2008( Cooperمطابقت دارد .او بیان کرد که مقدار
قابلیت هضم الیاف نامحلول در شویندة خنثی ()NDF
در شترمرغهای ده هفتهای بیش از  ۷3درصد بود که این
میزان با افزایش سن تا سی هفتگی (هشت ماهگی) به
مقدار  44/4درصد خواهد رسید .الیاف نامحلول در
شویندة خنثی شامل زیرگروههای ساختاری است که
سلولز و همیسلولز را شامل میشود و از آنجا که آنزیم
مورد استفاده در جیره شامل  ۷333واحد سلوالز در هر
گرم است ،به نظر طبیعی است که با وجود این آنزیمهای
خارجی در جیره قابلیت هضم الیاف نامحلول در شویندة
خنثی ( )NDFافزایش یابد.

جدول  .6تأثیر تیمارهای آزمایشی مختلف 4روی قابلیت هضم مواد مغذی در جیرة شترمرغهای آفریقایی گردنسیاه
تیمارهای
آزمایشی
تیمار 4
تیمار 2
تیمار 9
SEM
P-VALUE

ضریب قابلیت هضم اجزای مختلف خوراک
الیاف نامحلول در شویندة خنثی

الیاف نامحلول در شویندة اسیدی

کربوهیدراتهای غیرساختاری

%

%

%

64/۷2b
۷2/۷3ab
49/64a
9/96
3/334

94/24b
63/63ab
66/62a
6/22
3/3334

4۷/44b
69/23ab
24/24a
6/43
3/323
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همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،اثر
تیمار بر قابلیت هضم الیاف نامحلول در شویندة

اسیدی جیره معنادار بود ( .)P>3/3۷بدین ترتیب،
استفاده از آنزیم به افزایش قابلیت هضم الیاف نامحلول
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به نظر به سیستم جدیدی جهت جیرهنویسی در
شترمرغها نیاز داریم تا بر توانایی برداشت از جیره در
 زیرا انرژی موجود در غالت،انرژی جیره تأثیر بگذارد
بر اساس توانایی مرغهای بالغ در برداشت انرژی تعیین
 از بین دو سطح مولتیآنزیم استفادهشده در.شده است
، گرم در کیلوگرم جیره633  و9۷3 این تحقیق شامل
 گرم در633( 2 بر اساس نتایج به نظر میرسد سطح
کیلوگرم جیره) در مورد بسیاری از فراسنجهها
 ضریب تبدیل خوراک و،بهخصوص افزایش وزن پرنده
.دسترسی به انرژی جیره نتایج بهتری بهدنبال دارد
سپاسگزاری
از مسئوالن محترم دانشگاه اراک بهویژه معاونت پژوهشی
دانشگاه به دلیل فراهمآوردن تسهیالت الزم و تأمین
 این مقاله از طرح شمارة.بودجه قدردانی میشود
 شورای پژوهشی دانشگاه اراک39/6/6  مصوب39/2233
 از مسئوالن و کارکنان مزرعة آموزشی و.تهیه شده است
تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشکدة کشاورزی و منابع
.طبیعی دانشگاه اراک تشکر و قدردانی میگردد
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94/24 ) جیره از مقدارADF( در شویندة اسیدی
66/62  و مقدار4  درصد در سطح63/63 درصد به
 آنزیم منجر شد؛ اگرچه بین دو2 درصد در سطح
سطح استفادهشدة مولتیآنزیم تفاوت معناداری
 چنین افزایشی در قابلیت.) وجود نداشتP<3/3۷(
)ADF( هضم الیاف نامحلول در شویندة اسیدی
روندی مشابه با همین اثر در الیاف نامحلول در
.شویندة خنثی داشت
نتیجهگیری کلی

 ضریب تبدیل،مولتیآنزیم به بهبود صفات عملکردی
خوراک و افزایش ضرایب قابلیت هضم ظاهری مثل
 چربی خام و، پروتئین خام، انرژی خوراک،مادة خشک
.فیبرخام در جیرههای حاوی جو منجر شد
 ماهه توانایی باالیی در هضم46 شترمرغهای آزمایشی
 استفاده از مولتیآنزیم، همچنین.الیاف جیره داشتند
قابلیت هضم اجزای مرتبط با الیاف جیره مثل فیبرخام
 الیاف،)NDF( و الیاف نامحلول در شویندة خنثی
) را افزایش داد کهADF( نامحلول در شویندة اسیدی
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ABSTRACT
The effects of a multi enzyme were evaluated on performance and nutrient digestibility in African
domesticated ostrich at 14 months ages. There were three treatments as; common diet (1), common diet
plus multi enzyme (0.350 gkg -1) (2) and common diet plus multi enzyme (0.700 gkg -1) (3). 18 ostrich
were used in this experiment (6 birds per treatment). There was significant effect of enzyme
supplementation on feed intake, dry matter intake parameters (P>0.05). Digestibility of Gross energy
(GE), dry matter (DM), organic matter (OM), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber
(ADF) (P>0.05) was significantly affected by enzyme supplementation. Treatment one showed the
lowest organic matter digestibility than treatments 2 and 3. Enzyme in barley contained diet significantly
increased the digestibility of Crude protein (CP) and crude fat (EE) compared with treatment one.
Different enzyme level also significantly increased the digestibility of NDF and ADF compared with
treatment one. Generally, the use of multi enzyme especially at level of 0.700 gkg-1 affected to improve
performance traits and feed intake parameters, nutrient digestibility, especially crude protein, NDF, ADF
and NFC in growing ostrich chicks.
Keywords: digestibility, kemin, ostrich, performance.
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