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 مختلف جیره در  یآنزيم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزا  اثر مولتي

 ماهه 41 (Struthio camelus var. domesticus)های اهلي آفريقايي  شترمرغ
 

و  1آبادی فراهاني ، امیرحسین خلت3، مهدی خدائي مطلق2، حسینعلي قاسمي*4ايمان حاج خدادادی

 5محمدحسین مرادی

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک ةدیاران گروه علوم دامی دانشکد. استا5و  4، 3، 2، 1

 (22/5/1334تاریخ تصویب:  - 11/1/1333)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

 ن آنزیم درهای با و بدو  در این تحقیق عملکرد، قابلیت هضم اجزای مختلف خوراک در جیره

 ةجیرند از ا سه تیمار آزمایشی عبارت. شده استمطالعه ماهگی  14 های اهلی آفریقایی در شترمرغ

 یلوگرمک در گرم033/3پایه همراه با  ةگرم در کیلوگرم آنزیم و جیر 353/3پایه همراه با  ةپایه، جیر

کل با تعداد  ای هر تیمار و درپرنده( بر 1تکرار ) 1با  یتصادف در قالب طرح کاملاا یشآزمایم. آنز

در این تحقیق اثر آنزیم بر افزایش وزن روزانه و نهایی گرفت. قطعه شترمرغ ماده انجام  12

دارای  یمآنز یلوگرمک در گرم 033/3 پایه همراه با ةجیر(. تیمار P>35/3دار بود )  اها معن شترمرغ

داری   ابا تیمار شاهد داشت. تفاوت معنداری   اترین ضریب تبدیل خوراک بود که تفاوت معن  بهینه

(35/3 P<در میانگین خوراک مصرفی بین تیمار جیر )پایه با تیمارهای حاوی سطوح مختلف  ة

 ةخشك، ماد ةآنزیم وجود داشت. همچنین اثر آنزیم بر قابلیت هضم انرژی خام، چربی خام، ماد

(. در این تحقیق اثر >35/3Pبود ) دار  اماهه معن 14های  آلی و پروتئین خام جیره در شترمرغ

خنثی، الیاف نامحلول در  ةاستفاده از آنزیم بر قابلیت هضم فیبرخام، الیاف نامحلول در شویند

به بهبود  یمآنزاز  یلوگرمک در گرم 033/3(. سطح >P 35/3دار بود )  ااسیدی جیره معن ةشویند

مواد هضم  یتقابل یبضرا صفات عملکردی، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک و افزایش

 د. ش منجرماهه  14های  شترمرغ در یرهجمغذی 

 

 .آنزیممولتی ، شترمرغ، عملکرد، قابلیت هضم های کلیدی:  واژه

 

 مقدمه

 یبا نام علم ینهل 46۷2در سال  را شترمرغ

Struthiocamelus یونانیو  یننام الت ةیبا پا Strutho 

camelus ةراستیردر ز  شترمرغ .دکر یگذار نام 

جنس  یونیدهاستروت ةوادها، خان  فرم یونیاستروت

یرد گ  یکاملوس قرار م یواستروت ةو گون یواستروت

(Deeming, 1999مشخص .)ها عدم قدرت  آن یاصل ة

 ینهفقدان کامل تاج س یا علت دژ نرسانسه پرواز ب

ها  به آن Ratitesعلت اطالق  یراخ یژگیکه و است

 شترمرغ آفریقایی شترمرغ، ةگون ترین . بزرگاستشده 

 گردن آبی، گردن با اسامی آن های  گونه انواع که است

 به عمدتاً ها  گونه این از است. معروف سیاه گردن قرمز و

شود   می استفاده گوشت و پر، پوست تولید منظور

(Miao et al., 2003; Cooper et al., 2008).  در ایران

 . دش ارد کشورو رسمی طوره شترمرغ ب 4966 سال از

کشف شد و از اوایل  43ها در اواخر قرن   آنزیم
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 .شود  یندهای غذایی استفاده میادر صنعت و فر 4333

 یند هضم بازیاکلیدی در فر یهای گوارشی نقش آنزیم

ترکیبات موجود در خوراک،  ةتجزی برایکنند. اما  می

های خاصی نیاز است که در سطوح پایین در  آنزیم

 ةتجزیبه منظور ش وجود دارد. بنابراین، دستگاه گوار

های خارجی به جیره  بهتر و بیشتر این ترکیبات آنزیم

در آزمایشی، (. Clarkson et al., 2001) شود  اضافه می

های   مکمل آنزیمی زایالناز و بتاگلوکاناز در جیره آثار

بررسی و  های گوشتی  رشد جوجه ةجو در دور ةبر پای

وزن، خوراک  ن آنزیم اضافهد که افزودشمالحظه 

مصرفی و بازده غذایی را افزایش داد. قابلیت هضم مواد 

 ,.Mathlouthi et al)مغذی جیره نیز افزایش یافت 

به سایر پرندگان  اگرچه شترمرغ نسبت (.2002

با توانایی باال در مصرف علوفه معرفی شده  ای پرنده

ی همواره بررسی میزان توانای (،Brand, 2005)است 

 این پرنده در هضم بسیاری از مواد مغذی و

ن اال بسیاری از محققؤالیافی جیره سهای  زیربخش

مستقیمی  ةمطالعاینکه با توجه  رو ازاین .بوده است

های  آنزیم بر عملکرد شترمرغ  بررسی اثر مولتی بارةدر

 به منظوراهلی در ایران یافت نشد، تحقیق حاضر 

ین بر عملکرد، قابلیت آنزیم کم  بررسی تأثیر مولتی

الیافی مختلف در  های هضم مواد مغذی و زیربخش

 د. شریزی   ماهه طرح 46های  شترمرغ ةجیر

 

 ها مواد و روش
 های آزمایشی  مدیریت پرنده و جیره

کشاورزی و  ةاین مطالعه در ایستگاه دامپروری دانشکد

د. برای انجام این شمنابع طبیعی دانشگاه اراک انجام 

یقایی سیاه آفر قطعه شترمرغ نژاد گردن 42از  آزمایش

کیلوگرم( در قالب  62±2/9ماهه )با وزن متوسط  46

د. شپرنده( استفاده  4تکرار ) 4طرح کامالً تصادفی با 

ها به صورت تصادفی به واحدهای آزمایشی   پرنده

های هر تکرار به صورت مجزا  شترمرغ .اختصاص یافت

فضای کافی برای حرکت  و بامحصور شده  یدر مناطق

ها نگهداری شدند. آب به صورت آزاد در دسترس  آن

ها بود. چهارده روز جهت سازگاری پرنده با  شترمرغ

 ةشرایط جدید آزمایشی در نظر گرفته شد. طول دور

روز صفات مربوط به  6۷روز بود که طی  ۷2آزمایش 

 هروز پایانی دوره ب 6گیری شد و   عملکرد اندازه

 ةگیری از فضوالت پرنده اختصاص یافت. جیر  نمونه

های   ها بر اساس توصیه  رشد مربوط به شترمرغ ةپای

Scheideler & Sell ((1997  تیمار  سهد. شتنظیم

 یهپا ةیرجشده در این آزمایش عبارت بود از  استفاده

به مقدار  یمهمراه با آنز یهپا ةیر(، ج، کنترل4)تیمار 

همراه  یهپا ةیر( و ج2 مار)تی یلوگرمگرم در ک 9۷3/3

(. 9 )تیمار یلوگرمگرم در ک 633/3به مقدار  یمبا آنز

از  ترکیبیتجاری به طور خاص،  های یمآنز مولتی

 یاجزا از یکه بر انواع مختلف است یمنوع آنز ینچند

آنزیم   مولتی .ندمؤثر ییمواد غذا ةدهند یلتشک

آزمایش شامل زیرواحدهای در این شده  استفاده

 9.2.4.6واحد در هر گرم،  2333لکس سلوالز )کمپ

EC:( بتاگلوکوناز ،)9.2.4.4،واحد در هر گرم 9333 

EC:( لیپاز ،)9.4.4.9واحد در هر گرم 2333 EC: ،)

(، :EC 9.2.4.4واحد در هر گرم،  4333) آمیالز -آلفا

(، :EC 9.6.26.22واحد در هر گرم،  2333پروتئاز )

( و :EC 9.2.4.2گرم، واحد در هر  23333زایالناز )

( بود. :EC 9.4.9.2.4واحد در هر گرم،  4333فیتاز )

داشت و  ها قرار  پرنده یاربه صورت آزاد در اخت ها  یرهج

عصر به صورت  روزانه در صبح و یده  دفعات خوراک

ها و   پرنده ةوزن اولیکامالً مخلوط انجام گرفت.  ةیرج

ساعت  6ها در پایان دوره پس از  وزن نهایی آن

گرم ثبت و  4گرسنگی با کمک ترازو با دقت 

پارامترهای افزایش وزن روزانه و افزایش وزن کل دوره 

ساعت قبل از مصرف  یمنفوق محاسبه شد. های   از داده

 ینخوراک روز قبل جمع و توز ةماند خوراک صبح، پس

گرفت.   یپرنده قرارم یاردر اخت یدو خوراک جد دش  یم

 ةخشک آن، ماد ةماد یینو تع با کمک مصرف خوراک

 Van Soest et)د ش تعیینها  شترمرغ یخشک مصرف

al., 1991). های مصرف  با کمک داده ،همچنین

 ةخوراک و افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک در دور

استفاده  یآمار ةیتجز یبرا یتدر نهاآزمایش تعیین و 

آزمایشی نیز به  ةجیر 9مواد خوراکی  ی. اجزاشد

نشان داده شده است. از خوراک  4ر جدول ترتیب د

د. شتقریبی تهیه  ةهایی جهت تجزی  مصرفی نمونه

 2مورد استفاده در جدول  ةپای ةترکیب شیمیایی جیر

 ه است.مدآ
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 مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی  یاجزا .4جدول 
 های آزمایشی  جیره

 9جیره  2جیره  4جیره  جیره()گرم/کیلوگرم مواد خوراکی  یاجزا
 933 933  یونجه
 43/263 43/263 43/263 ذرت
 33/234 33/234 33/234 %(cp66سویا ) ةکنجال

 33/23۷ 33/23۷ 33/23۷ جو
 33/46 33/46 33/46 روغن سویا

 3/2۷ 3/2۷ 33/2۷ کلسیم فسفات  دی
 4۷/9 4۷/9 4۷/9 سنگ آهک
 ۷3/9 ۷3/9 ۷3/9 نمک طعام

 6۷/4 6۷/4 6۷/4 متیونین -دی ال
 6۷/2 6۷/2 6۷/2  4مکمل ویتامینی

 6۷/2 6۷/2 6۷/2 2مکمل معدنی
 -- 9۷3/3 633/3 بادی ماسه
 633/3 9۷3/3 -- 9آنزیم 
 293۷ 293۷ 293۷ (Kcal/kg)شده  محاسبه وسازی سوختانرژی 

 .با آنزیم 9و  2 ةبدون آنزیم و جیر 4 ةجیر -
 42/93منگنز  ،گرم 433راید کل  هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل کولین -

و  ،گرم 936گرم، ید  6مس  ،گرم 23آهن  ،گرم 22/99روی  ،گرم
  .گرم میلی 23م وسلنی

واحد  A 9433333هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل ویتامین  -
 B1 ،گرم K3 2/3 ،المللی  واحد بین D3 233333 ،گرم E 2/6 ،المللی  بین
 32/9پنتوتنات  -کلسیم د ،گرمB3 22/44 ،گرم B2 46/2 ،گرم 64/3
 .گرم میلی H2 63گرم و  میلی B12 4 ،گرم B9 6/3 ،گرمB6 464/4 ،گرم

 آنزیم   مولتی

 
 رشد ةدور ةپای ةترکیب شیمیایی جیر .2جدول 

 پایه ةجیر 
  خشک جیره( ة)گرم/کیلوگرم مادترکیب شیمیایی 

CP 442 
EE 439 
CF 9/236 

NDF 4/423 
ADF 6/422 
Ash 4/34 
AIA 4/46 

NFE 1
 6/699 

NFC2 4/662 
4 .DM خشک ةماد، CP پروتئین خام، EE چربی خام، CF الیاف خام، 

NDF خنثی ةالیاف نامحلول در شویند ،ADF ةالیاف نامحلول در شویند 
 خاکستر نامحلول در اسید  AIAخاکستر و  Ash ،اسیدی

 فاقد ازت: ةعصار یا NFE ةمحاسب. 2
  NFE= 100 - %CP – %ASH – %EE – %CF 

 یرفیبری:غ یدراتکربوه یا NFC ةمحاسب. 9
  NFC= 100 - %CP – %ASH – %EE – %NDF 

 تجزیه شیمیایی خوراک و فضوالت

ساعت از  2در ابتدای صبح و پس از  یروز متوال هفتدر 

فضوالت  یها  نمونه یشیخوراک از هر واحد آزما یصتخص

آوری و به   لیتری جمع  میلی 4۷3و سپس در ظروف  یهته

هر  یها  نمونه یشگاهگروه منتقل شد. در آزما یشگاهآزما

شد.  یهته یواحد ةمخلوط و نمون یکدیگرروز با 

های خوراک و فضوالت در آزمایشگاه پس از   نمونه

متری آسیاب شد.   میلی 4آسیاب با سرند  باشدن،  خشک

های خوراک،   نمونهتقریبی در  ةبا استفاده از آنالیز تجزی

خاکستر رطوبت، پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، 

 AOAC (2000)بر اساس روش  (AIA) یدنامحلول در اس

 گیری فیبرخام، الیاف نامحلول در  گیری شد. اندازه  اندازه

اسیدی بر  ةخنثی و الیاف نامحلول در شویند ةشویند

ت. انجام پذیرف Van Soest et al. (1991)اساس روش 

تقریبی،  ةهای حاصل از آنالیز تجزی  با کمک داده ،سپس

عاری از ازت،  ةآلی، عصار ةخشک، ماد ةمقدار ماد

آلی موجود  ةماد د.شهای غیرفیبری محاسبه  کربوهیدرات

های آزمایشی از تفاوت مقدار خاکستر از کل   در جیره

های حاصل از مصرف   با کمک دادهد. شمواد حاصل 

خشک مصرفی  ةشک خوراک، مقدار مادخ ةخوراک و ماد

 یزن یمقدار فضوالت دفع .شدمحاسبه و در آنالیز بررسی 

 (AIA) یدخاکستر نامحلول در اس ،از نسبت مقدار نشانگر

در خوراک ضربدر مصرف خوراک  نشانگردر فضوالت به 

 (. Kececi et al., 1998)حاصل شد 

 

 تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی

موجود در  یهضم مواد مغذ یتقابل یسبه منظور برر

زیر و بر  ةیشی، با کمک معادلمختلف آزما یمارهایت ةیرج

آنالیز مواد مغذی و نشانگر خاکستر نامحلول  ةنتیجاساس 

در اسید در خوراک و فضوالت پرنده، قابلیت هضم مواد 

از آنجا که (. Sell et al., 2009د )شمغذی مختلف تعیین 

ده است، شنشانگر داخلی استفاده  در برآوردها از روش

از  جزء مورد نظر در خوراک یا یمغذ ةماد هضم یتقابل

 (.Sales & Janssens, 2003) شدمحاسبه  زیر ةمعادل

 

( 
 مغذی در فضوالت ةدرصد ماد

× 
 در خوراک AIAدرصد 

 )%(مواد مغذی  قابلیت هضم =433-(433×
 در فضوالت AIA درصد مغذی در خوراک ةدرصد ماد
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 آنالیز آماری

تصادفی انجام شد. مدل کامالً آزمایش در قالب طرح 

 آماری مورد استفاده در این آزمایش به صورت زیر بود:
Yij =+ Ti+ eij 

Y =صفات تولیدی 

= میانگین 

Ti= اثر تیمار 

eij= دهباقیمان آثار 

 ةو در روی SASافزار   ها با استفاده از نرم آنالیز داده

 ,SAS)صورت گرفت  (GLM) های خطی عمومی مدل

 در مورد صفاتی که به صورت درصد بودند .(1990

 SASافزار   ها با نرم  بودن پراکندگی داده آنالیز نرمال

د و در صورت عدم نرمالیته قبل از آنالیز شانجام 

 ها، با میانگین ةرت گرفت. مقایسصو ARc√sinتبدیل 

 (DMRT) های دانکن میانگین ةایسکمک آزمون مق

بین  یدارا. سطح تفاوت معنفتپذیر صورت

 .درصد در نظر گرفته شد ۷ ی تیمارها،ها میانگین

 

 نتايج و بحث

 صفات عملکردی

بر صفات عملکردی در آنزیم  مولتینتایج مربوط به اثر 

ها در   پرنده ةزن اولینشان داده شده است. و 9جدول 

داری با یکدیگر نداشت   اابتدای آزمایش تفاوت معن

(3۷/3<P در این تحقیق اثر استفاده از آنزیم بر .)

دار بود   اها معن ( شترمرغADG) ةافزایش وزن روزان

(3۷/3>Pبدین ترتیب .)، باعث بهبودی آنزیم  مولتی

ایش د و میزان افزشوزن روزانه  یشافزاداری در   امعن

گرم در روز در تیمار کنترل به  36/222وزن را از 

و مقدار  4در سطح گرم در روز  26/246مقدار 

افزایش داد که  آنزیم 2در سطح گرم در روز  26/229

بین تیمار کنترل و سطوح حاوی آنزیم تفاوت 

آنزیم  2و سطح  4بود، اگرچه بین سطح  یدار  امعن

وزانه وجود نداشت داری در افزایش وزن ر  اتفاوت معن

(3۷/3<P .)ةافزایش وزن کل دوربر  یمآنز اثر 

تفاوت  یگر،عبارت ده ب .دار بود  امعن ها شترمرغ

ها   پرنده ةوزن کل دور یشدر افزا (P<3۷/3ی )دار  امعن

 کنترلو  یمهمراه با سطوح مختلف آنز یرهج در تیمار

 یمبدون آنز یمارها در ت وجود داشت. شترمرغ

 یمبا سطح اول آنز یسهرم/پرنده( در مقاگ 44/3339)

 یمآنز مگرم/ پرنده( و سطح دو 69/42326)

 ةکل دور دروزن  یشپرنده( افزاگرم/  2۷/4266۷

متناسب با افزایش وزن در کل دوره،  داشت. باالتری

ها در تیمارهای مختلف آزمایشی  وزن نهایی شترمرغ

 (. وزنP<3۷/3داری با یکدیگر داشت )  اتفاوت معن

آنزیم  2سطح  ها در تیمار حاوی پایانی شترمرغ

داری با تیمار کنترل   اکیلوگرم( تفاوت معن 44/34)

(، در حالی که بین P<3۷/3کیلوگرم( داشت ) 63/24)

کیلوگرم( با تیمار کنترل و  62/33آنزیم ) 4سطح 

(. P>3۷/3داری وجود نداشت )  اتفاوت معن 2سطح 

مختلف آزمایشی  ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای

آنزیم دارای  2. تیمار حاوی سطح شدبررسی 

ترین ضریب تبدیل خوراک بود که تفاوت   بهینه

آنزیم  4اگرچه با سطح  ،داری با تیمار شاهد داشت  امعن

(. در کل با توجه به P>3۷/3داری نداشت )  اتفاوت معن

رسد استفاده از   به نظر می ،صفات عملکردی مختلف

موجب افزایش آنزیم  مولتیکیلوگرم،  گرم در 633/3

در عملکرد رشدی و بهبود ضریب تبدیل خوراک در 

د. اگرچه مطالعات متعددی شماهه  46های  شترمرغ

ها بر عملکرد  آنزیم  در مورد بررسی اثر مولتی

مستقیمی  ةمطالع ،های گوشتی وجود دارد  جوجه

 های در حال بر شترمرغآنزیم  مولتیبررسی اثر  دربارة

 Hanهای  رشد یافت نشد. نتایج تحقیق حاضر با یافته

& Min (1991) ن نشان ااین محقق .مطابقت داشت

گرم در کیلوگرم آنزیم  میلی ۷33دادند که افزودن 

داری افزایش اهای گوشتی به طور معن کمین در جوجه

وزن و بازده خوراک در پایان دوره را نسبت به تیمار 

 ننشا Piao et al. (1999) ،شاهد بهبود داد. همچنین

درصد آنزیم کمین در  3۷/3دادند که استفاده از 

دار افزایش وزن اهای گوشتی منجر به بهبود معن جوجه

ن مختلف اد. نتایج محققشو ضریب تبدیل خوراک 

(Noh et al., 1994; Kwon et al., 1995با یافته )  های

 داشت. این تحقیق در شترمرغ در حال رشد همخوانی 

 

 مصرفی خشک ةماد خوراک و

ن مصرف ها به صورت میانگی خوراک مصرفی شترمرغ

ده است. آم 6های آزمایش در جدول   در روز طی هفته
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ها در طول آزمایش،   در بررسی مصرف خوراک شترمرغ

دار   انشان داده شد که اثر آنزیم بر مصرف خوراک معن

در  (P<3۷/3)داری   ابود. به عبارت دیگر، تفاوت معن

همراه با  ةمیانگین خوراک مصرفی پرنده در جیر

بدون آنزیم وجود داشت.  ةیم و جیرسطوح مختلف آنز

گرم/پرنده  46/2669ها در تیمار بدون آنزیم ) شترمرغ

 گرم/ 92/2262در روز( در مقایسه با سطح اول آنزیم )

گرم/ پرنده  42/9336) یمآنز( و سطح دو روز پرنده در

اگرچه بین  ،تری داشتند ینیمصرف خوراک پاروز(  در

در مصرف خوراک  آنزیم مولتی ةشد دو سطح استفاده

وجود نداشت. این نتایج  (P>3۷/3)داری   اتفاوت معن

 ةدهد که با افزودن آنزیم به جیر به وضوح نشان می

ها، مصرف خوراک افزایش  دوران رشد شترمرغ

داری یافته است. این موضوع ممکن است به علت   امعن

ساکاریدهای   پلی ةهضم بیشتر الیاف جیره و تجزی

باشد که خود باعث کاهش زمان عبور ای   غیرنشاسته

ماندگاری خوراک را در  ،در نهایت شود. میخوراک 

که  دهد میهای مختلف دستگاه گوارش کاهش  قسمت

همراه  هاین امر تحریک مصرف خوراک را برای پرنده ب

   .رددا
 

 یاهس گردن یقاییآفر یها شترمرغ ردهای عملکردی   بر فراسنجه 4مختلف یشیآزما یمارهایت یرتأث .9جدول 

 تیمارهای آزمایشی وزن اولیه افزایش وزن روزانه   کل دورهوزن  یشافزا وزن پایانی ضریب تبدیل خوراک 

  (یلوگرم)ک روز( )گرم/ پرنده در )گرم/ پرنده( (یلوگرم)ک گرم()گرم/ 

33 /44 a 63/24 b 44/3339 b 36/222 b 34/62  4تیمار   

66/43 2تیمار  ab 62/33 ab 69/42326 a 26/÷246 a 43/62   

۷3/43 b 44/34 a 2۷/4266۷ a 26/229 a 94/62  9 یمارت  

244/3  64/4  43/966  46/33  6۷/4  SEM 

363/3  369/3  334/3  333/3  222/3  P-VALUE 

 یمآنز یلوگرمگرم در ک 633همراه با ةیرشامل ج 9 یمارو ت یمآنز یلوگرمگرم در ک 9۷3همراه با ةیرشامل ج 2 یمارت و یمبدون آنز ةیرشامل ج 4 یمارت -

 است 3۷/3ها در سطح    دار میانگین  اتفاوت معن ةدهند حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون نشان -

 

لف در انواع پرندگان نشان داده تتحقیقات مخ 

ی با ا  نشاستهیرغ یدهایساکار  یپلاست که ترکیبات 

مواد هضمی باعث افزایش زمان  ةافزایش ویسکوزیت

ماندگاری خوراک و به عبارت دیگر کاهش سرعت 

عبور خواهد شد. از آنجا که آنزیم کمین، حاوی 

ها   سلولز )سلوالز( و بتاگلوکان ةکنند های تجزیه آنزیم

های حاوی این آنزیم اثر   در جیره است،)بتا گلوکاناز( 

دگاری خوراک کاهش یافته و مقدار این مواد در مان

اگرچه  ،بع آن افزایش داشته استتخوراک مصرفی به 

مطالعات نشان داده است که یکی از دالیل افزایش در 

استفاده از سطح آنزیم در  ةخوراک مصرفی در نتیج

 ,Brand et al., 2005; Brandجیره اتفاق افتاده است )

2005; Brand et al., 2006; Brand, 2008 روند .)

به موازات تغییر مصرف  خشک مصرفی ةتغییرات در ماد

 ةمادخوراک بود. اثر افزودن آنزیم به جیره در مصرف 

دو  یناگرچه ب ،(P<3۷/3) دار بود  اخشک مصرفی معن

 یمصرفخشک  ةماددر آنزیم  مولتی ةشد سطح استفاده

 ،ترتیب بدین وجود نداشت. (P>3۷/3) یدار  اتفاوت معن

خشک از  ةمنجر به افزایش مصرف مادزیم آن مولتی

یا کنترل به  4در روز در تیمار  گرم/ پرنده 32/2924

 ده است. ش 9گرم/ پرنده در روز در تیمار  22/2242
خشک  ةو مقدار ماد یفضوالت دفع ،همچنین

تغییرات آن بین تیمارها و ها  شترمرغ ةدفعی روزان

ی بر مقدار دار  ا. آنزیم تأثیر معن(9شد )جدول بررسی 

ماهه در  46های  شترمرغ یخشک دفع ةمادفضوالت و 

ها با نتایج   . این یافته(P>3۷/3)این تحقیق نداشت 

Piao et al. (1999) ها بیان  آن .همخوانی نداشت

های گوشتی، تیمار حاوی آنزیم،  کردند که در جوجه

کند. عدم   خشک کمتری در فضوالت دفع می ةماد

دو تحقیق، به علت تفاوت در نوع همخوانی بین نتایج 

زیرا  ،مورد استفاده در دو تحقیق است ةپرنده و جیر

های  شترمرغ حاوی فیبر باالتری نسبت به جوجه ةجیر

گوشتی است که همین امر به افزایش مقدار فضوالت 

 شود.   دفعی در این پرنده منجر می
 

 

 

 

 

 



 4936تابستان ، 2 ة، شمار64 ةایران، دوردامی علوم  244

 
 

 

 

 

 یاهس گردن یقاییآفر یها شترمرغ ای خوراک و فضوالت دفعیه  بر فراسنجه 4مختلف یشیآزما یمارهایت یرتأث .6جدول 

 تیمارهای آزمایشی  مصرف خوراک خشک  ةمصرف ماد فضوالت دفعی  فضوالت دفعی خشک  ةماد

   (روز گرم/ پرنده در) روز( )گرم/ پرنده در روز( )گرم/ پرنده در روز( )گرم/ پرنده در

43/46   93/446   32/2924 b 46/2669 b  4 تیمار 

39/43 2تیمار   43/622   ۷2/2429 a 92/2262 a  

64/23  64/263   22/2242 a 42/9336 a  9 یمارت 

42/42  94/4۷6  46/33  62/32   SEM 
243/3  424/3  333/3  33۷3/3   P-VALUE 

 یمآنز یلوگرمگرم در ک 633همراه با ةیرشامل ج 9 یمارو ت یمآنز یلوگرمگرم در ک 9۷3همراه با ةیرشامل ج 2 یمارو ت یمبدون آنز ةیرشامل ج 4 یمارت -

 است. 3۷/3ها در سطح   دار میانگین  اتفاوت معن ةدهند حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون نشان -

 

 قابلیت هضم مواد مغذی جیره

 عاری از ازت ةآلی و عصار ةخشک، ماد ةقابلیت هضم ماد

تأثیر آنزیم  ،شود  مشاهده می ۷طور که در جدول  همان

خشک  ةمادهضم  یتقابلهای آزمایشی بر   جیرهدر 

. بین تیمار شاهد و دو سطح (P<3۷/3)دار بود   امعن

وجود  (P<3۷/3)داری   اآنزیم مصرفی تفاوت معن

که با مصرف آنزیم در جیره مقدار  به طوری ،داشت

درصد در  63/23خشک از  ةمادهضم  یتقابل

ر سطح درصد د 43/29های بدون آنزیم به مقدار   جیره

آنزیم افزایش  2 درصد در سطح 29/2۷مقدار و  4

آنزیم  مولتی ةشد اگرچه بین دو سطح استفادهیافت. 

افزایش  وجود نداشت. (P>3۷/3)داری   اتفاوت معن

های خارجی به جیره و  آنزیم به علت افزایش آنزیم

مواد ضد مغذی موجود در جو،  ةکمک بیشتر به تجزی

نهایت به افزایش در که  به هضم مواد مغذی منجر شد

 انجامید.خشک در جیره  ةمقدار قابلیت هضم ماد

Swart (1993 )خشک  ةنشان داد که قابلیت هضم ماد

  6/64  کیلوگرم  ۷3  تا  62 های با وزن شترمرغ ةجیر

 

درصد  63/23ا در این تحقیق مقدار ما ،درصد است

دست آمد که تفاوت حاضر، به  هبرای تیمار شاهد ب

خوراکی جو در  ةها و وجود ماد  تر پرندهعلت سن باال

شاهد در تحقیق حاضر است که افزایش سن  ةجیر

منجر به بهبود کلی توانایی پرنده برای هضم خواهد 

 ةهای بدون آنزیم، وجود دان  در جیره . با این حال،شد

جو به علت ترکیبات ضدمغذی باعث کاهش قابلیت 

 ةجیرآلی در  ةمقدار قابلیت هضم ماد .شدهضم 

شد ها محاسبه و بین تیمارها مقایسه  شترمرغ

 یتقابلهای آزمایشی بر   . تأثیر آنزیم در جیره(۷)جدول

که با   به طوری ،(P<3۷/3)دار بود   اآلی معن ةمادهضم 

آلی از  ةمادهضم  یتقابلمصرف آنزیم در جیره مقدار 

های بدون آنزیم به مقدار   درصد در جیره 34/23

درصد در  62/26و مقدار  4سطح  درصد در 42/29

آنزیم افزایش یافت. این موضوع ممکن است  2سطح 

بسیاری از مواد آلی  به به دلیل افزایش در دسترسی

 برای هضم و جذب در اثر آنزیم مصرفی در جیره باشد

(Steenfeldt et al., 1998). 

 یاهس گردن یقاییآفر یها شترمرغ ةیرر جد یهضم مواد مغذ یتقابل یرو 4مختلف یشیآزما یمارهایت یرتأث .۷جدول 

 ضرایب قابلیت هضم مختلف                                                            

 تیمارهای آزمایشی  خشک ةماد یآل ةماد عاری از ازت ةعصار

% % %    

۷2/64 b 34/23 b 
 63/23 b   4تیمار 

62/24 2تیمار  a 42/29 a  43/29 a  

62/22 a 62/26 a 29/2۷ a  9 یمارت 

96/9  46/6  44/2   SEM 
34۷/3  363/3  364/3   P-VALUE 

گرم در  633همراه با ةیرشامل ج 9 یمارو ت یمآنز یلوگرمگرم در ک 9۷3همراه با ةیرشامل ج 2 یمارو ت یمبدون آنز ةیرشامل ج 4 یمارت -
 یمآنز یلوگرمک

 است. 3۷/3ها در سطح   یانگیندار م  ااوت معنتف ةدهند متفاوت در هر ستون نشان یسیحروف انگل -
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اثر  ،شود  مشاهده می ۷طور که در جدول  همان

 ةعصارهضم  یتقابلزمایشی، بر های آ  آنزیم در جیره

و با مصرف آنزیم  (P>3۷/3)دار بود   اعاری از ازت معن

عاری از ازت از  ةعصارهضم  یتقابلدر جیره، مقدار 

های بدون آنزیم به مقدار   درصد در جیره ۷4/64

درصد در  62/22و مقدار  4درصد در سطح  62/24

اگرچه بین دو سطح  ،آنزیم افزایش یافت 2سطح 

در مصرف خوراک تفاوت آنزیم  مولتی ةشد تفادهاس

 ةاز آنجا که عصار وجود نداشت. (P>3۷/3)داری   امعن

های مختلف مواد   عاری از ازت شامل زیرمجموعه

مغذی شامل قندهای ساده و الیگوساکاریدها، نشاسته 

افزایش در مقدار هضم  است،سلولز   و پکتین و همی

سلوالز و   ای همیه اثر آنزیم ةممکن است در نتیج

مغذی مذکور یا  ةزایالناز موجود در آنزیم بر ماد

تسهیل در هضم به علت کاهش اثر احتباسی ترکیبات 

سویا بر مواد مغذی  ةجو یا کنجال ةضدمغذی در دان

 (.Meng et al., 2005جیره بوده باشد )

 

 قابلیت هضم انرژی، پروتئین و چربی خام

 یماثر آنز ،شود  یمشاهده م 4طور که در جدول  همان

انرژی هضم  یتقابلضریب بر  یشی،آزما یها  یرهدر ج

 یره،در ج یمو با مصرف آنز (P<3۷/3)دار بود   امعن

درصد در  92/49از قابلیت هضم انرژی مقدار 

درصد در سطح  ۷4/69 به مقدار یمبدون آنز یها  یرهج

 یشافزا یمآنز 2 درصد در سطح 49/62و مقدار  4

در آنزیم  مولتی ةشد دو سطح استفاده ین. اگرچه بیافت

وجود  (P>3۷/3) یدار  امصرف خوراک تفاوت معن

دار تفاوت   بین سطح بدون آنزیم و آنزیم ،نداشت

مواد مغذی  ةانرژی جیر أمنش. از آنجا که دار بود  امعن

از  یمختلف مواد مغذ یها  مجموعهیرشامل ز مختلفی

، نشاسته ی سادهندهاق چربی خام، پروتئین خام، جمله

 داردر مق یشافزا رو ازاین است،سلولز   و پکتین و همی

های  اثر آنزیم ةممکن است در نتیجهر کدام هضم 

 یامذکور  یمغذ ةبر مادآنزیم   مولتیموجود در  مختلف

 یباتترک یعلت کاهش اثر احتباسه در هضم ب یلتسه

در که  بوده باشد یاسو ةکنجال یاجو  ةدر دان یضدمغذ

های   نهایت به افزایش قابلیت هضم انرژی در جیره

به عبارت دیگر،  .آنزیم مذکور منجر شدحاوی 

دسترسی  یخاص ةکه در جیر شدآنزیم باعث  مولتی

پرنده از  ،در واقع یابد.ز آن جیره افزایش ا زا یانرژ

 .کند میمقدار ثابت خوراک انرژی بیشتری کسب 

را بر  ها یمآنز مفید آثار نامحقق 4323از سال اگرچه 

های غالت   دانه ی حاویغذاها یژهو به یورط ییمواد غذا

 & Petersonدند )کر مشاهده یبراز ف ییباال یببا ترک

Aman, 1989; Ritz et al., 1995; Kocher et al.,. 

های   و اثر آنزیم را بر انرژی خوراک در جوجه (2002

 ,.Wursch et al) کردندگوشتی و بوقلمون بررسی 

1986; Theander et al., 1989; Steenfeldt et al.,. 

1998; Zanella et al., 1999; Steenfeldt, 2001) با این .

آنزیم  مولتیمستقیمی در مورد بررسی اثر  ةمطالع حال،

  د.شها یافت ن زایی جیره در شترمرغ  بر انرژی

حاوی جو، بین  ةقابلیت هضم پروتئین خام جیر

داری   اتیمار شاهد و تیمارهای حاوی آنزیم تفاوت معن

 ةشد اگرچه بین دو سطح استفاده. (P<3۷/3)داشت 

 وجود نداشت. (P>3۷/3)داری   اتفاوت معنآنزیم  مولتی

منجر به افزایش آنزیم  مولتیفاده از است ،بدین ترتیب

 24/66قابلیت هضم پروتئین خام جیره از سطح 

درصد در سطح  32/24بدون آنزیم، به  ةدرصد در جیر

د. شآنزیم  2درصد در سطح  44/34و مقدار  4

به نظر یکی از دالیل باالتربودن قابلیت هضم  رو، ازاین

ماهه  46های  پروتئین در تیمار بدون آنزیم شترمرغ

تر بودن سطح  ینینسبت به طیور گوشتی دیگر پا

ها نسبت به سایر طیور است.  شترمرغ ةپروتئین در جیر

ثیر به علت وجود أدر تیمارهای حاوی آنزیم این ت

که به افزایش هضم  شدپروتئاز در آنزیم استفاده 

های خوراک یا شکستن ترکیبات ضد مغذی  پروتئین

هایت دسترسی بیشتر سویا و در ن ةموجود در کنجال

از آنجا  ،همچنین .(Simbaya et al., 1996) انجامید

که ترکیبات بتاگلوکانی به حبس بسیاری از مواد 

های مختلف و عدم دسترسی   جمله پروتئیناز مغذی 

های داخلی به سوبسترای مربوط جهت تجزیه  آنزیم

 ,.Kocher et al., 2000; Kocher et alشود )  منجر می

های خارجی در جیره به دلیل  وجود آنزیم ،(2001

کنندگی ترکیبات ضدمغذی مثل  خاصیت تجزیه

ممکن است باعث افزایش  های موجود در جو بتاگلوکان

 .(Miao et al., 2003)د شوقابلیت هضم پروتئین 
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 ةاثر آنزیم بر قابلیت هضم چربی خام جیر ،همچنین

دار بود   اماهه معن 46های  حاوی جو در شترمرغ

(3۷/3>Pافزایش معن .)داری بین قابلیت هضم چربی   ا

درصد و تیمار حاوی  24/62خام تیمار بدون آنزیم 

درصد  93/26و مقدار  4در سطح  درصد 63/29 آنزیم

وجود داشت. مطالعات متعدد نشان  آنزیم 2در سطح 

داده است که افزایش قابلیت هضم چربی خام مربوط 

در این  .هاست  ربیبه افزایش ظرفیت هضم یا جذب چ

مورد از آنجا که در آنزیم مورد استفاده در این تحقیق 

واحد در هر گرم، آنزیم لیپاز وجود دارد،  2333حداقل 

افزایش در قابلیت هضم چربی خام در  رو ازاین

 .استتیمارهای آزمایشی حاوی آنزیم به همین دلیل 

Angel (1993) ةها کیس نشان داد که شترمرغ 

صفرا ندارند، اما هضم چربی در  ةذخیرصفرا جهت 

 ،به عبارت دیگر .شود  ها با اختالل مواجه نمی آن

های   ها در هضم چربی کمتر از گونه توانایی شترمرغ

بیان کرد که  ،دارای کیسه صفرا نیست. همچنین

هفتگی به  سهدرصد در  4/66قابلیت هضم چربی از 

هفتگی رسید. اعداد  دهدرصد در  6/2۷مقدار 

برای قابلیت هضم چربی  Angel (1993) ةشد گزارش

در  .های این تحقیق منطبق بود  هفتگی با یافته دهدر 

 6/9تحقیق مذکور مقدار چربی مورد استفاده در جیره 

نتایج  ، امادرصد بود 6/4در تحقیق حاضر  ودرصد 

رسد که این   یکسانی حاصل شد. البته به نظر می

بودن درصد  متعادل ةتیجقابلیت هضم چربی باال در ن

زیرا به طور منطقی  ،ها بوده است چربی در خوراک آن

مغذی در خوراک قابلیت  ةبه موازات افزایش مقدار ماد

در  رو ازاین ،یابد  هضم آن به طور خطی افزایش نمی

سطوح باالتر چربی خوراک ممکن است درصد قابلیت 

 هضم از این مقدار کمتر باشد.  

 

 رخامقابلیت هضم فیب

خام در  اثر استفاده از آنزیم بر قابلیت هضم فیبر

(. 4( )جدولP<3۷/3دار بود )  احاوی جو معنهای   جیره

بدین ترتیب که آنزیم باعث افزایش قابلیت هضم 

درصد در تیمار بدون آنزیم به مقدار  34/42یبرخام از ف

درصد در  63/62و مقدار  4در سطح درصد  ۷4/49

آنزیم  2رچه تنها سطح ست. اگده اشآنزیم  2سطح 

با  ،داری نسبت به سایر تیمارها نشان داد  اتفاوت معن

نیز قابلیت هضم افزایش  4افزودن آنزیم در سطح 

دهد که برای تغییر   این امر نشان می .عددی نشان داد

قابلیت هضم زیرواحدهای الیافی جیره مقادیر بیشتری 

طیور به علت مورد نیاز است. اگرچه آنزیم  مولتیاز 

ساختار دستگاه گوارش توانایی کمتری نسبت به 

نشخوارکنندگان در هضم الیاف خام جیره دارند، 

مطالعات متعدد نشان داده است که این توانایی در 

آنها بیشتر  ةها به علت ساختار و توانایی ویژ شترمرغ

  بیان کرد که شترمرغ Swart (1998)خواهد بود. 

د نیاز انرژی خود را از فیبر جیره درص 64تواند تا   می

نشان دادند که  نامحقق ،مین کند. همچنینأت

های سلولیتیک در   وجود باکتری ةدر نتیج ها شترمرغ

تجزیه را انتهای روده با بازدهی باالیی فیبر گیاهی 

همسو با سایر تحقیقات کنند. نتایج تحقیق حاضر   می

(Gilliers, 1998; Brand, 2005; Slovinski et al., 

 های الیاف در هضم زیربخش ها توانایی شترمرغ (2011

 .کند میید أیترا جیره 

 
 یاهس گردن یقاییآفر یها در شترمرغ یرهج یهضم مواد مغذ یتقابل یرو 4یشیآزما یمارهایت یرتأث .4جدول 

    ضریب قابلیت هضم اجزای مختلف 

 ارهای آزمایشیتیم انرژی خام ین خام پروتئ چربی خام  خامفیبر 

% % % %    

34/42 b 24/62 b 24/66 b 92/46 b  4تیمار 

۷4/49 2تیمار  b 63/29 a 34/24 ab ۷4/46 a 

63/62 a 93/26 a 44/34 a 49/62 a 9 یمارت 

23/9  ۷2/6  42/2  2۷/2  SEM 

334۷/3  366/3  344/3  3394/3  P-VALUE 

 یمآنز یلوگرمگرم در ک 633همراه با ةیرشامل ج 9 یمارو ت یمآنز یلوگرمگرم در ک 9۷3اهمراه ب ةیرشامل ج 2 یمارو ت یمبدون آنز ةیرشامل ج 4 یمارت -

 است. 3۷/3ها در سطح  یانگیندار م  اتفاوت معن ةدهند متفاوت در هر ستون نشان یسیحروف انگل -
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 یریرفیبغ های یدراتکربوهقابلیت هضم 

در این  ،شود  مشاهده می 6طور که در جدول  همان

اثر تیمار آزمایشی )استفاده از آنزیم( بر قابلیت تحقیق 

دار   ا( جیره معنNFCهای غیرفیبری ) هضم کربوهیدرات

باعث افزایش آنزیم  مولتی ،(. بدین ترتیبP<3۷/3بود )

های غیرفیبری از  داری در قابلیت هضم کربوهیدرات  امعن

و مقدار  4در سطح  درصد 23/69درصد به مقدار  44/4۷

ده است. ش آنزیم 2د در سطح درص 24/24۷

های متفاوتی  های غیرفیبری شامل زیرگروه کربوهیدرات

شامل نشاسته، قندها، گاالکتان و پکتین است و از آنجا 

واحد  23333که آنزیم مورد استفاده در جیره شامل 

واحد بتاگلوکاناز  9333آمیالز و -لفاآواحد  2333زایالناز، 

است که با وجود این در هر گرم است، به نظر طبیعی 

های  های خارجی قابلیت هضم کربوهیدرات آنزیم

اثر دیگر آنزیم این است  ،همچنین .غیرفیبری افزایش یابد

 ةافزایش هضم الیاف نامحلول در شویند ةکه در نتیج

های غیرفیبری بیشتر در اختیار  خنثی، کربوهیدرات

 قابلیت هضم رو ازاین است، هضمی قرارگرفتههای  آنزیم

 .Rotter et alبر همین اساس  .افزایش نشان داده است

طور  خارجی به های بیان کردند که آنزیم (1990)

طیور اضافه  ةگسترده برای افزایش عملکرد به جیر

ها بیشتر از نظر در دسترس  شود و این آنزیم  می

مثبت  ثیرأقرارگرفتن بیشتر مواد مغذی برای پرنده ت

این تحقیق نیز افزایش  خود را خواهد گذاشت که در

 د.شقابلیت هضم مشاهده 

 

خنثی و  ةقابلیت هضم الیاف نامحلول در شویند

 اسیدی ةشویند

در این تحقیق مقدار قابلیت هضم الیاف نامحلول در 

 ة( به عنوان معرفی از دیوارNDFخنثی ) ةشویند

 این  . درشدها بررسی و آنالیز  شترمرغ ةسلولی در جیر

ماهه  46 یها شد که شترمرغتحقیق نشان داده 

 ةتوانایی باالیی جهت هضم الیاف نامحلول در شویند

بر قابلیت آنزیم  مولتیاند. اثر استفاده از   خنثی داشته

 ةجیر (NDFخنثی ) ةهضم الیاف نامحلول در شویند

آنزیم باعث  ،(. بدین ترتیبP<3۷/3بود ) یدار  امعن

خنثی  ةندافزایش قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوی

(NDF)  های بدون آنزیم به   درصد در جیره ۷2/64از

درصد  64/49و مقدار  4سطح درصد در  ۷3/۷2مقدار 

های  ها با گزارش  ده است. این یافتهش آنزیم 2در سطح 

Cooper (2008 )او بیان کرد که مقدار  .مطابقت دارد

( NDFخنثی ) ةقابلیت هضم الیاف نامحلول در شویند

درصد بود که این  ۷3بیش از  ای هفته ده های در شترمرغ

ماهگی( به  هشتهفتگی ) سیمیزان با افزایش سن تا 

درصد خواهد رسید. الیاف نامحلول در  4/44مقدار 

های ساختاری است که  خنثی شامل زیرگروه ةشویند

شود و از آنجا که آنزیم   سلولز را شامل می  سلولز و همی

واحد سلوالز در هر  ۷333مورد استفاده در جیره شامل 

های  به نظر طبیعی است که با وجود این آنزیم است،گرم 

 ةخارجی در جیره قابلیت هضم الیاف نامحلول در شویند

 ( افزایش یابد.NDFخنثی )

 یاهس گردن یقاییآفر یها شترمرغ ةیردر ج یهضم مواد مغذ یتقابل یرو 4مختلف یشیآزما یمارهایت یرتأث .6جدول 

  اجزای مختلف خوراک ضریب قابلیت هضم
تیمارهای 

 آزمایشی
  خنثی ةالیاف نامحلول در شویند اسیدی ةیندنامحلول در شو یافال های غیرساختاری  کربوهیدرات

% % %  

44/4۷ b 24/94 b ۷2/64 b   4تیمار 

 2تیمار 

 9 یمارت

23/69 ab 63/63 ab ۷3/۷2 ab  

24/24 a 62/66 a 64/49 a  

43/6  22/6  96/9   SEM 

323/3  3334/3  334/3   P-VALUE 

 یلوگرم آنزیمگرم در ک 633باهمراه  ةشامل جیر 9گرم در کیلوگرم آنزیم و تیمار  9۷3همراه با ةشامل جیر 2بدون آنزیم و تیمار  ةشامل جیر 4تیمار  -

 است. 3۷/3ها در سطح  یانگیندار ماتفاوت معن ةدهند متفاوت در هر ستون نشان یسیحروف انگل -

 

اثر  ،شود  یمشاهده م 6طور که در جدول  همان

 ةیندنامحلول در شو یافهضم ال یتبر قابل یمارت

 ،یبترت ین. بد(P<3۷/3) ددار بو  امعنیره ج یدیاس

الیاف نامحلول هضم  یتقابل یشبه افزا زیماستفاده از آن
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 24/94 مقداراز  یرهج( ADFاسیدی ) ةدر شویند

 62/66و مقدار  4در سطح  درصد 63/63درصد به 

اگرچه بین دو  ؛دشمنجر  آنزیم 2درصد در سطح 

داری   اتفاوت معنآنزیم  مولتی ةشد سطح استفاده

(3۷/3<P) .چنین افزایشی در قابلیت  وجود نداشت

( ADFاسیدی ) ةهضم الیاف نامحلول در شویند

نامحلول در  روندی مشابه با همین اثر در الیاف

 خنثی داشت. ةشویند

 

 گیری کلی  یجهنت

به بهبود صفات عملکردی، ضریب تبدیل آنزیم  مولتی

خوراک و افزایش ضرایب قابلیت هضم ظاهری مثل 

خشک، انرژی خوراک، پروتئین خام، چربی خام و  ةماد

د. ش نجرهای حاوی جو م  فیبرخام در جیره

هضم  درتوانایی باالیی  هماه 46های آزمایشی  شترمرغ

آنزیم  مولتیاستفاده از  ،همچنین ند.الیاف جیره داشت

قابلیت هضم اجزای مرتبط با الیاف جیره مثل فیبرخام 

الیاف  (،NDFخنثی ) ةو الیاف نامحلول در شویند

افزایش داد که  ( راADFاسیدی ) ةنامحلول در شویند

نویسی در  سیستم جدیدی جهت جیره به نظر به

توانایی برداشت از جیره در بر ها نیاز داریم تا  شترمرغ

زیرا انرژی موجود در غالت  بگذارد،انرژی جیره تأثیر 

برداشت انرژی تعیین در های بالغ  بر اساس توانایی مرغ

شده در  استفادهآنزیم  مولتیده است. از بین دو سطح ش

 ،گرم در کیلوگرم جیره 633و  9۷3این تحقیق شامل 

گرم در  633) 2رسد سطح   بر اساس نتایج به نظر می

ها   کیلوگرم جیره( در مورد بسیاری از فراسنجه

خصوص افزایش وزن پرنده، ضریب تبدیل خوراک و  به

 دنبال دارد.  هدسترسی به انرژی جیره نتایج بهتری ب
 

 سپاسگزاری 

یژه معاونت پژوهشی و ن محترم دانشگاه اراک بهاز مسئوال

آوردن تسهیالت الزم و تأمین  فراهم دلیلدانشگاه به 

 ةشود. این مقاله از طرح شمار بودجه قدردانی می

ژوهشی دانشگاه اراک     شورای پ 6/6/39مصوب  2233/39

آموزشی و  ةن و کارکنان مزرعده است. از مسئوالشتهیه 

ابع کشاورزی و من ةتحقیقاتی گروه علوم دامی دانشکد

 .گرددشکر و قدردانی میتطبیعی دانشگاه اراک 
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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. 

 
 

                                                                                                                                                                          
* Corresponding author E-mail: i-hajkhodadadi@araku.ac.ir      Tel: +98 86 32220726   


