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 چکیده
 میآنزو بدون افزودن  با (2سرداری، زرین و آذر سه رقم گندم ذرت یا )جیره  ۀمنبع غل بررسی و ارزیابی تأثیر منظور بهاین آزمایش 

قطعه  392های گوشتی با استفاده از های گوارشی و صفات سرمی جوجههای عملکردی، وزن نسبی اندامبر شاخص کربوهیدراتاز

تا  1پرنده در هر تکرار در دورۀ سنی  با هفت تیمار، چهار تکرار و چهارده قطعه طرح کامالً تصادفی صورت به 308 راس وسخر جوجه

موجب  تنها منبع غلۀ جیره عنوان به 2یا آذر رداریرقم سزرین در مقایسه با رقم گندم استفاده از  ،نتایج نشان دادروزگی انجام شد.  49

شده با جیرۀ  های تغذیهروزگی در جوجه11تا  1روزگی شد. خوراک مصرفی در دورۀ سنی  42و  25، 11ین در سن افزایش وزن زنده

دارای گندم سرداری در مقایسه با  ۀتغذیه از جیربود.  2از جیرۀ حاوی گندم رقم آذر  شده هیتغذحاوی گندم رقم زرین باالتر از گروه 

و پانکراس به ترتیب در سنین  وزن نسبی الشهروزگی و کاهش  20ن کل سرم در سطح گلوکز و پروتئیموجب کاهش  2یا آذر زرین 

روزگی، افزایش وزن در دورۀ  42و  25، 11های  سنوزن زنده در  افزایشموجب  به جیره روزگی شد. افزودن مکمل آنزیمی 41و  21

روزگی و کاهش وزن نسبی سنگدان و  49تا  43و  25تا  12های سنی روزگی، بهبود ضریب تبدیل خوراک در دوره 25تا  12سنی 

و یا  رقم زرین های گوشتی در صورت استفاده از گندمنتایج بیانگر بهبود عملکرد جوجه یطورکل بهروزگی شد.  21پانکراس در سن 
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ABSTRACT 
A total of 392 one-day male broiler chicks (Ross 308) were used to evaluate the effect of grain source (corn or 

Sardari, Zarrin and Azar-2 wheat cultivars) with or without a carbohydrase mixture enzyme an chicks performance 

from day 1 to day 49. A completely randomized design (seven treatments, four replicates and 14 chicks per replicate) 

was used. Results showed that birds fed diet contained Zarrin vs. Sardari or Azar-2 had higher body weight at 11, 25 

and 42 days of ages. Birds fed Zarrin vs. Azar-2 diet had higher feed intake from 1 to 11 d. Bird’s fed diet with 

Sardari treatment showed lower serum glucose and total protein at 20d, lower carcass and pancreas relative weight 

(%) at 21 and 41d, respectively. Enzyme supplementation significantly improved bird’s body weight at 11, 25 and 42 

d. Enzyme improved feed conversion ratio from 12 to 25 and 43 to 49 days of age. In addition, birds fed enzyme 

contained diet had significantly lower gizzard and pancreas relative weight (%) at 21d. In conclusion, the findings 

show that birds fed diet containing Zarrin cultivar or supplemented with enzyme mixture had higher performance. 
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 مقدمه

 اصلی خوراکبخش همانند ذرت و گندم، غالت  ۀدان

( درصد 60تا  50) یهای گوشت جوجه غذایی ةجیر در

جیره را به خود اختصاص  ۀهای تهی و در نتیجه هزینه

یفیت و کم باال بودن ک لیذرت به دل ۀ. داندنده یم

مقایسه با دیگر در رشد  یها بازدارندهمیزان  بودن

صنعت خوراک طیور دارد.  باالیی در تیها اهم دانه

در  ها بعضی از شرایط به دلیل نوسانمتأسفانه در 

ذرت در تولید، محدودیت در واردات و یا استفاده از 

، میزان کافی ذرت در های زیستی صنایع تولید سوخت

بوده و مرغداران ناچار به پرداخت بازار موجود ن

های باالتر یا استفاده از اقالم خوراکی جایگزین  هزینه

 استفاده از اقالم خوراکی (Gao et al., 2008). شوند می

اقالم که  در هنگامیویژه  جایگزین همانند گندم به

مستقیم کاربردهای نظر کیفیت مناسب برای  مورد

باشد  داشته ای ویژهت میاه تواند ند، میدارنانسانی 

(Golian et al., 2008) .دلیل باال گندم به ۀاگرچه دان 

باالتری در ای تغذیه برتریبودن میزان پروتئین 

با درصد در مقایسه  14تا  12) دمقایسه با ذرت دار

وجود پایین بودن انرژی و درصد در ذرت(، ولی  5/8

ور ط های گندم )به رقم در بعضی ازرشد  یها بازدارنده

 (،1ای محلول ی غیر نشاستهدهایساکار یپل عمده

 Alam et) کندمحدود میدر جیره  را استفاده از آن 

al., 2003) .ای غیر نشاسته دیساکار یهای پل ترکیب 

های اصلی موجود  ویژه نوع محلول در آب از بازدارنده به

در گندم هستند که با افزایش میزان چسبندگی 

 و اسیدهای صفراوی ۀتجزیمحتویات روده، افزایش 

ای دستگاه ه در محل فعالیت جمعیت باکتری رییتغ

وجب کاهش مصرف خوراک، توانند م یگوارش م

کاهش قابلیت هضم مواد مغذی، افزایش ضریب تبدیل 

 ;Meng et al., 2005) شوند خوراک و کاهش وزن بدن

Gao et al., 2008; Jozefiak et al., 2007; Gutierrez. 

del Alamo et al., 2008) .و تا حدود  2آرابینوزایالن

ی غیر دهایساکار یپلاز و سلولز  3بسیار کمتر بتاگلوکان

که  آیند به شمار میموجود در گندم ای اصلی  نشاسته

                                                                               
1. Soluble Non-starch Polysaccharides 
2. Arabinoxylan 

3. β-glucan 

 قرار دارند (آندوسپرمداندرون ) ةدر بخش دیوار بیشتر

(Choct, 2006).  نشان نتایج تحقیقات انجام گرفته

زادی با فعالیت شکنندگی  نهای برو افزودن آنزیم داده،

جیرة  به یا نشاسته ریغ دیساکار یهای پل ترکیب

به کاهش  میزان زیادی قادرهای گوشتی به  جوجه

و در نتیجه خنثی  در روده مواد هضمیچسبندگی 

های باال در  ای ترکیب ضد تغذیه گذاریکردن اثر

 ;Wang, 2005) حاوی گندم باال هستند یها رهیج

Choct, 2006). ازهای غالب اتآرابینوزایالناز از کربوهیدر

در ی ا نشاسته ریغ دیساکار یهای پل ترکیبة کنند هیتجز

های دارای گندم  مورد استفاده در جیره هایآنزیم

آنزیمی حاوی دیگر  یها وردهآاست، اگرچه این فر

های آنزیمی با فعالیت بتاگلوکانازی، سلوالزی و  ترکیب

مورد نظر افزون آنزیمی  یها رآوردهف هستند. غیره نیز

های محلول در آب و آرابینوزایالناز ی بخش ۀتجزی بر

 ،هضمی یها رابهیدر نتیجه کاهش چسبندگی ش

ی با خوراک مواد ای یاخته ةتوانند کمپلکس جدار می

های  را شکسته و امکان دسترسی آنزیمگیاهی  منشأ

 ةارمواد مغذی محصورشده توسط اجزاء دیوگوارشی به 

 Meng, 2005;  Gutierrez) آورندای را فراهم  یاخته

del Alamo et al., 2008).  ارزش با توجه به اینکه

رقم، شرایط آب  وابسته بهگندم متغیر و  ۀدانای تغذیه

و  ، عملیات داشت، تغذیه، آبیاریکشت ۀو هوایی منطق

است  انبارهمچنین مدت و شرایط نگهداری در 

(Annison & Choct, 1991; Carre et al., 2007; 

Saeidi et al., 2009)های  ، بنابراین پاسخ جوجه

افزودن آنزیم به جیره ثابت نبوده و  گوشتی نسبت به

 ده استشگزارش نیز مثبت آنزیم  تأثیر حتی نبود

(Bedford, 1995; Karimi et al., 2002). 

های خوراکی دانۀ گندم از دانهبا توجه به اینکه 

و در مواردی از  دیآ یمیدی کشور به شمار اصلی تول

طیور استفاده  ۀتغذی یا وازده درتولیدی مازاد گندم 

استفاده از  های گذاریررسی اثرنابراین ب، بشود یم

خیز  در مناطق گندمشده  گندم کشت مختلف های رقم

با توجه  ،آنزیمی یها با و بدون افزودن فرآورده، کشور

آنزیم مورد استفاده در به وارداتی بودن بخش عمدة 

زیادی و اقتصادی کاربردی  اهمیت تواند یمکشور، 

هدف از انجام این آزمایش  بنابراین،. باشد شتهدا
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های گوشتی به افزودن آنزیم به  ارزیابی پاسخ جوجه

شده در  کشتگندم  یکی از سه رقمحاوی  یها رهیج

 بود. ، سرداری و زرین( 2)آذر  استان کردستان

 

 هاوشمواد و ر

های گوشتی تعیین پاسخ جوجه منظور به این آزمایش

شده در  به جایگزینی کامل یکی از سه رقم گندم کشت

جای ذرت در جیره با و یا بدون هاستان کردستان ب

 خروس قطعه جوجه 392 افزودن آنزیم با استفاده از

در سالن مرغداری  308راس گوشتی  ةروز کی

انجام گرفت. ستان کشاورزی دانشگاه کرد ةدانشکد

 ،قوی تاالب ۀمزرعی مورد آزمایش از ها خروس جوجه

ها  خریداری شده بودند. جوجه 1واقع در استان گیالن

 14های  طور تصادفی در گروه در آغاز آزمایش به

 103×142 بستری به ابعاد جایگاه 28 ونای در قطعه

با تراشۀ چوب پوشانیده  ها آنمربع که کف  متر یسانت

میانگین وزن  که یطور بهد توزیع شدند، شده بو

ها در آغاز آزمایش یکسان بود. پرندگان همۀ قفس

 49طول مدت دورة انجام این آزمایش از یک تا 

طور  ها به جوجه ،آزمایش دورة انجامدر  روزگی بود.

ها بر  آزادانه به آب و خوراک دسترسی داشتند و از آن

ت به عمل تجاری مراقب ةشد هیهای توص روش یۀپا

 طرح کامالً تصادفی با استفاده ازاین آزمایش  آمد. می

انجام گرفت. آنزیم مورد استفاده در این (( 3×2+ )1)

مولتی ) Econase XT 25 میآنز یآزمایش از نوع مولت

سلوالز، پکتیناز،  آنزیم حاوی آلفا آمیالز، همی

با فعالیت غالب زایالناز  (2و پروتئاز دازیآلفاگاالکتوز

ای غالب در دانۀ گندم( پلی ساکارید غیرنشاسته )جزء

گرم به هر تن از جیره در 150بود که به میزان 

های آزمایشی  حاوی آنزیم اضافه شد. جیرهتیمارهای 

تنظیم  308راس  سویۀ راهنمایدفترچۀ ۀ توصی بنا بر

                                                                               
 -ی نیکانکوب برنجروی روبه -طالش محله -پیر بازار -رشت -. گیالن1

 ( مزرعۀ مرغ مادر بودیان )حمید

 . مشخصات این آنزیم به این قرار بود:2
Econase XT 25: IUB-N°: 3.2.1.8, EINECS-N°: 232-800-2, 
CAS-N°: 9025-57-4 Endo-xylanase activity 160.000 BXU/g 

minimum, Bulk density ≈ 0.75 kg/dm, Heavy metals(as 

Pb)< 30 mg/kg, Lead<2 mg/kg, Arsenic < 3 mg/kg, Total 

viable count<5 x 104/g(LMBG §35 L 01.00-5), 

Coliforms<30/g(LMBG §35 L 01.00-2), E. coli<1/g(LMBG 

§35 L 01.00-25), Salmonella not detected in 25 g (LMBG 
§35 L 00.00-20) 

 (Ross Nutrition Supplement, 2009) ندشد

پروتئین خام،  نظر انرژی، درصدهای آزمایشی از  جیره

کلسیم، فسفر قابل دسترس، لیزین، متیونین و 

ترکیب و اجزای سیستئین یکسان بودند. -متیونین

های  رقماند. شدهآورده  1 های آزمایشی در جدول جیره

گندم مورد استفاده در این آزمایش از شرکت رسالت 

. ندتهیه شد 4و شرکت خدمات حمایتی قروه 3دهگالن

خشک،  ةگندم )مادهای  نهنمو تجزیۀ شیمیایی

ه علوم دامی وگر ۀدر آزمایشگاه تغذی و غیره( پروتئین

 های متداول روش و با استفاده ازدانشگاه کردستان 

(AOAC, 1990) انرژی (. مقادیر 2)جدول شد انجام

 موردگندم های  رقم (متابولیسم) وسازسوختقابل 

جدول  پیشنهادشده دربا استفاده از رابطۀ  آزمایش

 شده توسط توصیهزایی خوراک  رآورد ارزش انرژیب

برآورد  (NRC, 1994) انجمن ملی تحقیقات امریکا

 شد.

صورت گروهی توزین و  ها به جوجه ،شیآزماآغاز در 

آزمایش و  ةها محاسبه شد. در طول دور میانگین وزن آن

ها و  روزگی، وزن جوجه 49و  43، 25، 11 های در سن

صورت  ر واحد آزمایشی بهخوراک مصرفی مربوط به ه

گیری شد. میانگین وزن بدن، افزایش وزن  گروهی اندازه

خوراک مصرفی به  و نسبت ، خوراک مصرفیروزانه

های )پس از اعمال تصحیح وزن پرندهافزایش وزن 

شمار  شد. های سنی مورد نظر محاسبه در دورهشده(  تلف

ر صورت روزانه برای ه به واحدهای آزمایشی شدگان تلف

شدگان  ثبت و در پایان هر دوره درصد تلف گروه آزمایشی

 شد. محاسبه هر واحد آزمایشی

در گیری وزن نسبی اجزاء الشه اندازهبرای 

آزمایشی و بر گروه از هر  ،روزگی 41و  21 های سن

 خروس جوجهقطعه  دوها  آن ةمیانگین وزن زند پایۀ

، خالی ۀ. وزن زنده، وزن الشندشدانتخاب و کشتار 

، لوزالمعده، بورس معده شی، پدان نهیوزن سنگدان، چ

قلب  و شکمی ةفابرسیوس، کبد، چربی حفر

ها نسبت به وزن زنده  گیری و وزن نسبی آن اندازه

  . شددرصد بیان  صورت بهو محاسبه 
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 روزگی( 49تا  1ای مختلف رشد )هدورهدر  یشیآزما هایرهیج یهای مواد مغذ )%( و ترکیب یاقالم خوراک .1جدول 
Table 1. Ingredinet composition (%) and calculated nutrient contents of experimental diet during different growth 

periods (from 1 to 49 days of age) 

Ingredient 
Starter  

(1 to 11 days) 
Grower 

 (12 to 25 days) 
Finisher 1 

 (26 to 42 days) 
Finisher 2  

(43 to 49 days) 

Corn Wheat Corn Wheat Corn Wheat Corn Wheat 

Corn 51.16 0.00 54.68 0.00 57.13 0.00 62.69 0.00 
Wheat 0.00 51.97 0.00 55.55 0.00 58.02 0.00 62.95 
Soybean meal  41.13 37.32 38.22 34.14 36.13 31.87 30.99 26.49 
Soybean oil 3.45 6.42 3.23 6.41 3.09 6.42 2.87 7.07 
Calcium carbonate 1.27 1.31 1.04 1.09 0.95 1.00 1.29 1.31 
Dicalcium Phosphate 1.69 1.60 1.67 1.56 1.63 1.52 1.17 1.08 
Common Salt 0.37 0.34 0.34 0.32 0.34 0.31 0.32 0.29 
Mineral premix 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Vitamin premix 2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
DL Methionine 0.30 0.32 0.26 0.28 0.23 0.26 0.17 0.20 
Lysine HCl 0.13 0.22 0.06 0.15 0.00 0.10 0.00 0.11 
Calculated analysis         
     ME (kcal/kg) 2950 2950 2980 2980 3000 3000 3050 3050 
    Crude protein (%) 22.64 22.64 21.50 21.50 20.68 20.68 18.75 18.75 
    Available phosphorous (%) 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.38 0.38 
    Calcium (%) 1.00 1.00 0.90 0.90 0.85 0.85 0.78 0.78 
    Lysine (%) 1.22 1.22 1.10 1.10 1.01 1.01 0.90 0.90 
    Methionine (%) 0.58 0.58 0.53 0.53 0.49 0.499 0.42 0.42 
    Methionine + cystine (%) 0.90 0.90 0.84 0.84 0.80 0.80 0.70 0.70 
    Threonine (%) 0.72 0.67 0.69 0.63 0.66 0.60 0.60 0.54 
    Na (%) 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 
    K (%) 0.98 0.98 0.93 0.93 0.90 0.90 0.81 0.81 
    Cl (%) 0.29 0.29 0.26 0.26 0.25 0.25 0.23 0.24 
Anion-cation balance (mEq/kg) 245 260 236 253 230 247 207 226 

 50مس )سولفات مس پنج آبه(، گرم یلیم 10منگنز )اکسید منگنز(،  گرم یلیم 100ة مواد زیر در هر کیلوگرم جیره بود: کنند نیتأمهر کیلوگرم مکمل کانی  .1
ولفات روی هفت آبه( و روی )س گرم یلیم 7/84سلنیوم )سلنیت سدیم(، گرم یلیم 2/0ید )پتاسیم یدید(،  گرم یلیم 1آهن )سولفات آهن هفت آبه(،  گرم یلیم

 کولین کلراید. گرم یلیم 250
 2000ترانس رتینول استات(؛ -ال صورت به) Aی ویتامین الملل نیبواحد  9000ة مواد زیر در هر کیلوگرم جیره بود: کنند نیتأمهر کیلوگرم مکمل ویتامینی  .2

منادیون سدیم  صورت به) K3گرم  ویتامین  میلی 2توکوفریل استات(،  -آلفا -ال-د رتصو به) Eی ویتامین الملل نیبواحد  18ی کوله کلسیفرول، الملل نیبواحد 
 3نیاسین،  گرم یلیم 30پانتوتینات، -کلسیم د گرم یلیم 10ریبوفالوین،  گرم یلیم 6/6تیامین مونونیترات(،  صورت بهگرم تیامین )میلی 8/1بی سولفات(، 

هیدروکسی تولوئن بوتیله( و  صورت بهپاداکسنده ) گرم یلیم 100بیوتین،  گرم یلیم B12 ،1/0میکروگرم  15لیک، اسید فو گرم یلیم 1پیردوکسین،  گرم یلیم
 کولین کلراید. گرم یلیم 250

1. Provides per kg of diet: Vit. A (as all-trans retinol acetate), 9000 I.U.; Cholecalciferol, 2000 I.U.; Vit. E (as dl- alpha-tocopheryl acetate), 18 I.U.; 
Vit K3 (as menadionsodiumbisulfate), 2 mg; Thiamine (as thiamin mononitrate), 1.8 mg; Riboflavin, 6.6 mg; Niacin, 30 mg; Pyridoxin, 3 mg; Vit B12, 
15 mcg; Calcium d-Pantothenate, 10 mg; Folic acid, 1 mg; Biotin (as d-biotin) , 0.1 mg; Choline (as choline chloride), 250 mg; Antioxidant (as 
butylatedhydroxy toluene), 100 mg.  
2. Provides per Kg of diet: Manganese (as MnO), 100 mg; Zinc (ZnSO4. 7H2O), 84.7 mg; Iron (FeSO4. 7H2O), 50 mg; Copper (CuSO4. 5H2O), 10 mg; 
Iodine (KI), 1 mg; Se (Na2SeO3), 0.2 mg; Choline (as choline chloride), 250 mg. 

 
 های گندم مورد استفاده دانۀ رقم های شیمیایی و میانگین وزن . ترکیب2جدول 

Table 2. Chemical composition and kernel weight of different wheat cultivar 

Chemical composition 
Wheat cultivar 

Sardari Zarrian Azar 2 

1000-Kernell weight (g) 40.55 38.78 39.84 
Dry matter (%) 89.30 89.00 89.56 
Ash (%) 6.23 5.71 5.67 
Ether extract (%) 0.91 1.07 0.95 
Crude protein (%) 11.00 13.00 11.00 
Calcium (%) 0.04 0.06 0.03 
Phosphorus (%) 0.24 0.35 0.27 
Crude fiber (%) 3.21 2.82 2.93 
ME (Kcal/kg) 3311 3322 3345 

 

 40و  20 های سنخونی، در  صفاتسنجش برای 

ورید بال دو پرنده از هر  های خون ازروزگی نمونه

ضد انعقاد  ةماد بدونزمایشی آهای قفس در لوله

. سپس شدشده جدا گرفته های نمونهو سرم  یگردآور

، گلوکز، کلپروتئین  همانندسرم خون صفات مقادیر 

توسط  کلسیم ن وگلیسرید، فسفر، آه کلسترول، تری

 با و 1شرکت پارس آزمون طبیهای تشخیص  کیت

 گیری شد. ندازها 2دستگاه اتوآنالیزراز استفاده 

                                                                               
 777پالک-شرقی104خیابان -مهرشهر-آدرس: کرج. 1

2. Biochemical 3000 
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انجام  طرح کامالً تصادفیصورت  این آزمایش به

رقم  آزمایش شامل نیگرفت. اثر اصلی مورد بررسی در ا

و سرداری( و دو  2گندم مورد استفاده )سه رقم زرین، آذر

و یک گروه شاهد  (گرم در تن 150و  0) میآنزسطح 

آمده  دست بههای  ادهدبود.  )جیرة حاوی ذرت بدون آنزیم(

با  و (SAS, 2001)ی آماری افزار نرم ۀبا استفاده از برنام

فاکتوریل با به روش  طرح کامالً تصادفیاستفاده از 

ند. شد تجزیه( GLM) یخطی عموم ۀاستفاده از روی

تفاده از آزمون چند های آزمایشی با اسمیانگین گروه

دانکن و با در نظر گرفتن سطح احتمال  ای دامنه

(05/0P<مقایسه شدند. افزون بر این میانگین گروه )های 

شاهد آزمایشی مختلف با استفاده از آزمون دانت با گروه 

)جیرة حاوی ذرت و بدون آنزیم( و با در نظر گرفتن 

 ( مقایسه شدند.>05/0Pسطح احتمال )

 

 بحثنتایج و 

های آزمایش گروه تأثیرنتایج این آزمایش در رابطه با 

مختلف روی مقادیر صفات عملکردی، وزن نسبی اجزاء 

شده در  گیری سرمی اندازه صفاتالشه و مقادیر 

الی  3های  گوشتی مورد آزمایش در جدول هایجوجه

 .اندآورده شده 8
 

 عملکرد

 ةجیر از شده هیتغذی ها خروس جوجه نتایج نشان داد،

 ةروزگی وزن زند 11در سن  2حاوی گندم رقم آذر 

ند شتدا (3جدول ) تری در مقایسه با گروه شاهدپایین

(05/0P<،) حاوی  ةاز جیر شده هیتغذگروه  که یدرحال

باالتری  ةروزگی وزن زند 49گندم رقم زرین در سن 

ی ها خروس جوجه(. >05/0Pند )شتاز گروه شاهد دا

 ةاوی گندم رقم سرداری وزن زندح ةاز جیر شده هیتغذ

 که یدرحال(، <05/0P) اشتنددگروه شاهد  همسان

حاوی گندم رقم زرین  ةاز جیر شده هیتغذهای جوجه

باالتری در  ةروزگی وزن زند 42و  25، 11 های سندر 

های حاوی گندم از جیره شده هیتغذگروه مقایسه با 

 های(. جوجه>05/0Pند )شتسرداری دا یا 2آذررقم 

یا  2های حاوی گندم رقم آذراز جیره شده هیتغذ

های دوره دیگری در همسان ةسرداری مقادیر وزن زند

 (.>05/0Pند )شتسنی دا

های (، در دوره3نتایج همچنین نشان داد )جدول  

های گوشتی روزگی، جوجه 25تا  12و  11تا  1سنی 

یا سرداری  2از جیرة حاوی گندم رقم آذر شده هیتغذ

تر (، ولی پایین<05/0Pافزایش وزن بدن یکسان ) مقادیر

از جیرة حاوی گندم رقم  شده هیتغذاز گروه شاهد یا 

 26های سنی  زرین داشتند. مقادیر افزایش وزن در دوره

های مختلف یکسان  روزگی در گروه 49تا  43و  42تا 

 25تا  12در دورة سنی  که یدرحال(، <05/0Pبود )

از جیرة حاوی گندم رقم زرین  دهش هیتغذروزگی در گروه 

 (. >05/0Pباالتر از گروه شاهد بودند )

( تفاوت 4شود )جدول مالحظه می کههمچنان

های داری در مقادیر خوراک مصرفی در جوجهمعنی

های مختلف گندم در  با جیرة حاوی رقم شده هیتغذ

(، <05/0Pمقایسه با جیرة شاهد مشاهده نشد )

تا  1اک مصرفی در دورة سنی مقادیر خور که یدرحال

از جیرة حاوی  شده هیتغذی ها خروس جوجهروزگی در 11

گندم رقم زرین باالتر از مقادیر مربوطه در گروه 

(. >05/0Pبود ) 2از جیرة حاوی گندم رقم آذر شده هیتغذ

های سنی مختلف مقادیر ضریب تبدیل خوراک در دوره

ه در جیره قرار دار منبع غله مورد استفادمعنی ریتأثتحت 

از جیرة حاوی  شده هیتغذهای (. جوجه<05/0P) نگرفت

روزگی  25تا  12گندم رقم سرداری در مرحلۀ سنی 

ترین مقادیر ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با پایین

 (.>05/0Pگروه شاهد را داشتند )

مالحظه  8الی  3 های در جدول کههمچنان

استفاده در جیره همزمان منبع غله مورد  تأثیر شود می

و افزودن آنزیم به جیره بر مقادیر وزن زنده، افزایش 

وزن بدن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک 

های سنی در دورهی مورد آزمایش ها خروس جوجه

 (. <05/0Pدار نبود )مختلف معنی

های گرفته روی پاسخ جوجه نتایج تحقیقات انجام

ندم در جیره های مختلف گ گوشتی به استفاده از رقم

. استدر آزمایش کنونی  شده مشاهدههای تفاوت دیمؤ

وساز، میزان  تفاوت در میزان انرژی قابل سوخت

های مغذی مختلف همانند پروتئین،  ترکیب

های بازدارندة  و همچنین غلظت ترکیب ها کربوهیدرات

ای محلول از ساکاریدهای غیرنشاستهرشد همانند پلی

در هنگام  شده مشاهدههای اوتجمله دالیل احتمالی تف
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های های مختلف گندم در جیرة جوجه استفاده از رقم

و  Annison & Choct (2001)آیند. شمار می بهگوشتی 

Anisson (1993)  وجود رابطۀ منفی بین مقادیر انرژی

ساکارید های پلی وساز و سطح ترکیب قابل سوخت

در  دهش کشتای محلول در سیزده رقم گندم غیرنشاسته

-اند. این محققان تأثیر ضد تغذیهاسترالیا را گزارش کرده

را به افزایش چسبندگی مواد هضمی و  شده مشاهدهای 

و بسترة )سوبسترا(  کننده هضمهای کاهش تماس آنزیم

درون روده و در نتیجه کاهش قابلیت هضم نشاسته، 

وساز  پروتئین و چربی و در نتیجه انرژی قابل سوخت

در نتیجۀ بررسی خود  Saki (2005)اند. داده جیره نسبت

های است، جایگزینی گندم در جیرة جوجه گزارش کرده

به  آن راگوشتی بجای ذرت موجب کاهش رشد شد که 

اند. افزایش میزان چسبندگی محتویات روده نسبت داده

Carre et al. (2007) های  ای رقمتفاوت در ارزش تغذیه

و  ها آندر میزان لیف  مختلف گندم را به تفاوت

های  همچنین وجود ارتباط منفی بین سطح لیف رقم

همانند  ها آنمختلف گندم و محتویات مواد مغذی 

اند. برخالف نتایج نشاسته، پروتئین و چربی نسبت داده

 Santos et al. (2004)باال شماری از محققان همانند 

رقم گندم  ریتأثهای خود نداشتن  در نتایج بررسی

های گوشتی در جیره بر وزن زندة جوجه ورد استفادهم

آمده  دست اند. با توجه به نتایج بهرا گزارش کرده

های گیری کرد، تفاوتتوان چنین نتیجه می

های گوشتی به رقم ی در پاسخ جوجهتوجه انیشا

های گندم وجود دارد  بر ترکیب مؤثرهای  گندم و عامل

یشتر به آن توجه که در هنگام تنظیم جیره بایستی ب

های عملکردی شود. افزون بر این تعیین دالیل تفاوت

در آزمایش کنونی مستلزم انجام  شده مشاهده

گیری میزان های بیشتر همانند اندازه بررسی

گیری چسبندگی محتویات روده و همچنین اندازه

ای محلول و غیرنشاستهساکارید های پلی میزان ترکیب

 .استمورد نظر های  نامحلول در رقم

ن دشود، افزومالحظه می 3که در جدول  گونه همان

روزگی موجب  42و  25، 11های  آنزیم به جیره در سن

( مقادیر وزن بدن شد، >05/0Pدار )افزایش معنی

تأثیر افزودن آنزیم به جیره بر مقادیر مصرف  که یدرحال

دار نبود های سنی معنیاز دوره کدام چیهخوراک در 

(05/0P> افزون بر این مقادیر ضریب تبدیل خوراک .)

افزودن  ریتأثروزگی تحت  25تا  12تنها در دورة سنی 

(. تأثیر افزودن آنزیم >05/0Pآنزیم به جیره بهبود یافت )

های گوشتی مورد شدگان جوجه به جیره بر شمار تلف

اند( در کل دورة آزمایش  ها آورده نشدهآزمایش )داده

 (.<05/0Pنبود ) دار یمعن

در هنگام افزودن آنزیم  شده مشاهدهاثرگذاری مثبت 

کربوهیدراتاز به جیره در بهبود وزن زنده و ضریب تبدیل 

خوراک در اوایل دورة آزمایش در راستای نتایج گزارش 

 & Shakouri. استشده توسط دیگر محققان 

Kermanshahi (2007)  در آزمایش سنجش تأثیر افزودن

ی حاوی ذرت، گندم رقم قدس، گندم هاآنزیم به جیره

اند که افزودن آنزیم به رقم فالت و تریتیکاله نشان داده

جیره موجب بهبود مقادیر ضریب تبدیل خوراک در 

های حاوی گندم با جیره شده هیتغذهای گوشتی جوجه

بهبود  Karimi et al. (2002)رقم قدس و تریتیکاله شد. 

خوراک و افزایش وزن در مقادیر وزن بدن، ضریب تبدیل 

اند. بدن را در هنگام افزودن آنزیم به جیره گزارش کرده

در آزمایش گزارش شده باال مقادیر مصرف خوراک تحت 

افزودن آنزیم به جیره قرار نگرفته بود، ولی میزان  ریتأث

چسبندگی محتویات روده با افزایش سطح استفاده از 

 بود. افتهی کاهشآنزیم در جیره 

 

 های داخلی بدنبی الشه و انداموزن نس

وزن نسبی شود، مالحظه می 5در جدول  کههمچنان

 20در سن   پانکراس و الشه، قلب، کبد، سنگدان

دار منبع غله مورد استفاده در معنی ریتأثروزگی تحت 

های مورد (، اگرچه تفاوت>05/0P)ند جیره قرار گرفت

 این افزون برکرد. نمی پیروینظر از الگوی خاصی 

های حاوی گندم در از جیره شده هیتغذهای جوجه

به وزن  تر سنگدانمقایسه با ذرت وزن نسبی پایین

های ند. جوجهشتروزگی دا 20بدن )%( در سن 

یا  2های حاوی گندم رقم آذراز جیره شده هیتغذ

های حاوی سرداری در مقایسه با گروه شاهد یا جیره

ن نسبی قلب و کبد به گندم رقم زرین مقادیر باالتر وز

در  (سکومرودة کور )وزن نسبی  .ندشتوزن بدن )%( دا

مورد استفاده در  ۀمنبع غل ریتأثروزگی تحت  20سن 

های جیره قرار نگرفت. وزن نسبی الشه در جوجه
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یا زرین  2حاوی گندم رقم آذر ةاز جیر شده هیتغذ

( از مقادیر مربوطه در >05/0Pداری )معنی طور به

های حاوی گندم از جیره شده هیتغذگوشتی  یها جوجه

(. وزن >05/0Pرقم سرداری و یا جیرة شاهد باالتر بود )

های گروه ریتأثروزگی تحت  41نسبی اجزاء الشه در سن 

های گوشتی  آزمایشی مختلف قرار نگرفت، اگرچه جوجه

با جیرة حاوی گندم رقم سرداری مقادیر وزن  شده هیتغذ

تری در مقایسه با گروه شاهد و یا نسبی پانکراس پایین

های گندم  های دارای رقماز جیره شده هیتغذهای گروه

 (.6یا زرین داشتند )جدول  2آذر

 
 های گوشتی افزایش وزن جوجه و استفاده و مکمل آنزیمی بر مقادیر متوسط وزن زنده تأثیر منبع غلۀ مورد .3جدول 

Table 3. Effects of cereal source and enzyme supplementaion on average body live weight and weight gain in broiler chicks 
 

Trt 
Treatments Body weight (g)   Weight gain (g) 

Cereal Enzyme 11d 25d 42d 49d  1-11d 12-25d 26-42d 43-49d 
1 Corn - 234 994 2721 3433  191 760 1727 739 
2 Azar - 202* 979 2683 3472  168 803 1704 707 
3  + 228 1054 2921 3656  185 826 1826 735 
4 Zarrian - 239 1077 2931 3690*  197 838* 1853 694 
5  + 247 1145* 3065* 3735*  204 899* 1852 669 
6 Sardari - 229 1031 2820 3444  186 807 1738 661 
7  + 227 1051 2882 3564  189 824 1832 682 

SEM  8.57 31.47 87.95 91.46  8.15 25.08 62.89 30.22 
P-value  0.002 0.001 0.005 0.014  0.057 0.002 0.112 0.178 
Wheat cultivar  (W)                   
 Azar  215

c
 1011

b
 2802

b
 3577

ab
  179

b
 815

b
 1765 725 

 Zarrian  243
a
 1111

a
 2998

a
 3713

a
  200

a
 868

a
 1853 680 

 Sardari  228
b
 1042

b
 2851

b
 3504

b
  188

ab
 817

b
 1785 673 

SEM  4.23 15.57 45.59 48.64  4.28 12.07 34.29 16.93 
Enzyme supplementation  (E )           
 -  223

b
 1029

b
 2811

b
 3541  187 818

b
 1765 685 

 +  234
a
 1086

a
 2956

a
 3652  193 852

a
 1835 695 

SEM  3.45 12.15 37.23 39.67  3.48 9.80 27.97 14.07 
W 0.001 0.001 0.019 0.019  0.007 0.007 0.211 0.166 
E 0.045 0.009 0.013 0.055  0.090 0.031 0.091 0.699 
W×E 0.082 0.420 0.408 0.614  0.556 0.364 0.452 0.510 

a- b :دارند دار با یکدیگر  تفاوت معنی غیر همسانهای  با حرفهر ستون و زیر هر اثر اصلی  هایمیانگین(05/0>P.) 

 .>05/0Pاز گروه شاهد مثبت با آزمون دانت در سطح  دار یمعن* تفاوت 
SEM ها نیانگیم: خطای استاندارد 

a-b: Means in column and under each main effects with common superscript do not differ significantly (P<0.05). 
* Difference from positive control by Dunette,s test at P<0.05. 
SEM: Standard Error of Means 
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Table 4. Effects of cereal source and enzyme supplementaion on average feed intake and feed conversion ratio in 
broiler chicks 

Trt Treatment Feed intake (g)   Feed conversion ratio (g.g
-1

) 
Cereal Enzyme 1-11d 12-25d 26-42d 43-49d 1-49d  1-11d 12-25d 26-42d 43-49d 1-49d 

1 Corn - 279 1246 3170 1455 6257  1.46 1.65 1.84 2.03 1.79 
2 Azar - 245 1210 3063 1530 6411  1.56 1.55 1.76 2.10 1.76 
3  + 273 1238 3335 1499 6187  1.47 1.51 1.83 2.04 1.75 
4 Zarrian - 285 1268 3276 1484 6091  1.45 1.56 1.77 2.03 1.75 
5  + 284 1312 3248 1400 5766  1.43 1.46

*
 1.77 2.09 1.69 

6 Sardari - 275 1262 3231 1468 5813  1.48 1.52 1.86 2.24
*
 1.75 

7  + 265 1204 3230 1391 6092  1.42 1.46
*
 1.76 2.05 1.70 

SEM  10.89 40.42 115.73 53.24 243.20  0.04 0.05 0.04 .07 0.03 
P-value  0.087 0.213 0.492 0.247 0.185  0.180 0.020 0.074 0.055 0.131 
Wheat cultivar (W)                 
Azar 262

b
 1224 3218 1509 6283  1.50 1.53 1.80 2.07 1.75 

Zarrian 284
a
 1293 3267 1436 5929  1.44 1.51 1.77 2.07 1.73 

Sardari 271
ab

 1233 3231 1424 5933  1.45 1.49 1.80 2.14 1.72 
     SEM 5.79 23.69 68.73 31.22 127.88  0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 
Enzyme supplementation (E)          
-  271 1248 3199 1490 6077  1.49 1.55

a
 1.79 2.13

a
 1.75 

+  275 1252 3276 1430 6008  1.44 1.48
b
 1.79 2.06

b
 1.72 

SEM  4.52 19.24 51.09 25.95 99.77  0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 
W 0.030 0.143 0.827 0.191 0.110  0.100 0.519 0.389 0.140 0.372 
E 0.516 0.876 0.336 0.107 0.554  0.050 0.028 0.768 0.080 0.067 
W×E 0.145 0.262 0.273 0.830 0.239  0.638 0.676 0.036 0.024 0.538 

a-b :دارند دار با یکدیگر  تفاوت معنی غیر همسانهای  با حرفهر ستون و زیر هر اثر اصلی های میانگین(05/0>P.) 

 >05/0Pاز گروه شاهد مثبت با آزمون دانت در سطح  دار یمعن* تفاوت 

SEM ها نیانگیم: خطای استاندارد 
a-b: Means in column and under each main effects with common superscript do not differ significantly (P<0.05). 
* Difference from positive control by Dunette,s test at P<0.05. 
SEM: Standard Error of Means 
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ۀ تأثیر نیدرزم شده ارائههای در رابطه با گزارش

های حاوی مقادیر باالی گندم بر وزن استفاده از جیره

های  های درونی دستگاه گوارش تناقضو اندامنسبی الشه 

شماری از محققان افزایش  که یدرحالزیادی وجود دارد. 

های درونی دستگاه گوارش در وزن نسبی شماری از اندام

را با افزایش سطح استفاده از گندم در جیره گزارش 

عمده  ریتأثدیگران نداشتن  ،(Steenfeldt, 2001)اند کرده

جای ذرت در جیره های گندم به از رقمجایگزینی بعضی 

 ,.Karimi et al) اندبر مقادیر صفات یادشده را نشان داده

ای محلول های پلی ساکارید غیر نشاسته . ترکیب(2002

تواند با تغییر در میزان های گندم می در شماری از رقم

ها و غیره ها، الکترولیتزادی، آب، پروتئینترشحات درون

موجب تغییر در میزان فعالیت روده و در درون روده، 

های گوارشی، افزایش نتیجه میزان رشد و توسعۀ اندام

های گوارشی و کاهش جذب مواد مغذی ترشح شیرابه

های . تفاوت(Annison, 1993; Choct, 2006)شوند 

های مختلف گندم در  شده در نتیجۀ کاربرد رقم مشاهده

با  طور عمده به آزمایش کنونی و گزارش دیگر محققان

های مواد مغذی، میزان  توجه به تفاوت در غلظت ترکیب

ای محلول و غیر های پلی ساکارید غیر نشاسته ترکیب

های مختلف و همچنین تفاوت در سن  محلول در رقم

باشد.  ریپذ هیتوجتواند های مورد آزمایش میپرنده

Shakouri & Kermanshahi (2007)  در مقایسۀ تأثیر

مختلف، تفاوت در وزن نسبی سنگدان و پیش غالت 

با جیرة حاوی گندم رقم  شده هیتغذهای معده در جوجه

 اند.فالت در مقایسه با گندم رقم قدس را گزارش کرده

نشان داده شده است،  5در جدول  همچنان که

افزودن آنزیم به جیره تنها موجب کاهش وزن نسبی 

روزگی  20سن سنگدان و پانکراس به وزن بدن )%( در 

های ( و وزن نسبی الشه و یا دیگر اندام>05/0Pشد )

روزگی  20درونی دستگاه گوارش به وزن بدن )%( در سن

دار افزودن آنزیم به جیره قرار نگرفتند معنی ریتأثتحت 

(05/0P> نتایج همچنین بیانگر این بود که افزودن .)

قادیر ( بر م<05/0Pدار )معنی ریتأثآنزیم به جیره بدون 

روزگی بود. افزون بر  41وزن نسبی اجزاء الشه در سن 

 20این تنها وزن نسبی سنگدان به وزن بدن )%( در سن 

اثر همزمان منبع غلۀ مورد استفاده در  ریتأثروزگی تحت 

(. اثر >05/0Pجیره و افزودن آنزیم به جیره قرار گرفت )

جیره با افزودن آنزیم کربوهیدراتاز به  شده مشاهدهمثبت 

روزگی در  21در کاهش وزن نسبی سنگدان در سن 

. استراستای نتایج گزارش شده توسط دیگران 

Shakouri & Kermanshahi (2007)  کاهش در وزن

های  نسبی ایلئوم را با افزودن آنزیم کربوهیدراتاز به جیره

حاوی ذرت، گندم رقم قدس، گندم رقم فالت و تریتیکاله 

نیز در نتایج  Brenes et al. (1993)اند. را گزارش کرده

اند، افزودن مخلوط آنزیمی های خود نشان دادهبررسی

های حاوی گندم و جو حاوی زایالناز و بتاگلوکاناز به جیره

 .Gao et alموجب کاهش وزن نسبی پیش معده شد. 

کاهش وزن نسبی میان روده )ژژنوم(، پانکراس،  (2008)

 21)کولون( را در سن  دوازده )دئودنوم( و راست روده

روزگی با افزودن مکمل آنزیمی زایالناز به جیرة حاوی 

در نتایج  Wang et al. (2005)گندم را گزارش کردند. 

اند، افزودن آنزیم به  های خود گزارش کردهبررسی

ویژه در دورة رشد موجب بهبود  دار بههای گندم جیره

تگاه های درونی دسعملکرد و کاهش وزن نسبی اندام

 گوارش شد.

آمده از آزمایش کنونی  دست ی بنابر نتایج بهطورکل به

ی ریگ جهینتتوان های دیگر محققان چنین میو گزارش

های کرد، تأثیر افزودن آنزیم به جیره بر وزن نسبی اندام

در  طور عمده بهداخلی دستگاه گوارش ثابت نبوده و 

ه از لیف یا های اولیه با افزایش میزان قابلیت استفاد سن

ای موجب بهبود عملکرد و کاهش وزن  دیوارة یاخته

های دستگاه نسبی سنگدان، پانکراس و دیگر بخش

شود، اگرچه شماری از محققان تأثیر مثبت گوارش می

شده را به کاهش میزان چسبندگی محتویات  مشاهده

ساکاریدهای آنزیم بر میزان پلی ریتأث لیبه دلروده 

ول موجود در مواد هضمی نسبت ای محلغیرنشاسته

 . (Jozefiak et al., 2007) اندداده

 

 صفات سرمی

نتایج تأثیر منبع غلۀ مورد استفاده در جیره بر مقادیر 

های گوشتی مورد آزمایش در سن صفات سرم جوجه

آورده شده است. نتایج نشان  7روزگی در جدول   20

های گوشتی داد، مقادیر گلوکز سرم در جوجه

 طور بهاز جیرة حاوی گندم رقم سرداری  شده هیتغذ

های ( از مقادیر مربوطه در گروه>05/0Pداری )معنی
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های دیگر گندم  های حاوی رقماز جیره شده هیتغذ

گلیسرید و تر بود. غلظت ترییا زرین( پایین 2)آذر

از جیرة حاوی  شده هیتغذهای کلسیم سرم در جوجه

تر بود، ها پایینگندم رقم زرین از دیگر گروه

از جیرة حاوی گندم  شده هیتغذهای جوجه که یدرحال

رقم سرداری مقادیر گلوکز و پروتئین کل سرمی 

ها داشتند تری در مقایسه با دیگر گروهپایین

(05/0P<.) 

 
رش به وزن زنده )%( های درونی دستگاه گوااستفاده و مکمل آنزیمی بر وزن نسبی الشه و اندام . تأثیر منبع غلۀ مورد5جدول 

 روزگی 21های گوشتی در سن جوجه
Table 5. Effects of cereal source and enzyme supplementaion on relative weight of carcass and gastrointestinal organs 

(% of body weight) of broiler chicks at 21 days of age 

Trt 
Treatment 

Carcass Heart Liver Gizzard Proventriculus Caeca Pancreas Bursa 
Cereal Enzyme 

1 Corn - 57.6 0.63 2.59 2.63 0.65 0.52 0.41 0.22 
2 Azar - 60.1

*
 0.73 2.99

*
 2.44 0.65 0.54 0.43 0.21 

3  + 60.3
*
 0.79

*
 2.82 1.94

*
 0.60 0.53 0.37 0.21 

4 Zarrian - 61.0
*
 0.72 2.57 2.29 0.62 0.47 0.38 0.18 

5  + 60.2
*
 0.69 2.75 2.19

*
 0.57 0.49 0.36 0.19 

6 Sardari - 57.7 0.75
*
 2.89 2.15

*
 0.63 0.53 0.39 0.21 

7  + 58.8 0.76
*
 2.96 2.17

*
 0.61 0.46 0.34* 0.21 

SEM  0.86 0.04 0.14 0.14 0.05 0.05 0.07 0.03 
P-value  0.0002 0.019 0.013 0.0003 0.583 0.592 0.037 0.764 
Wheat cultivar  (W)         

 Azar 60.2
a
 0.76 2.90

a
 2.19 0.62 0.53 0.39 0.21 

 Zarrian 60.7
a
 0.70 2.66

b
 2.24 0.60 0.48 0.37 0.18 

 Sardari 58.3
b
 0.75 2.92

a
 2.16 0.61 0.50 0.36 0.21 

SEM 0.41 0.02 0.06 0.06 0.02 0.03 0.02 0.01 
Enzyme supplementation (E )        
 - 59.6 0.73 2.81 2.30

a
 0.63 0.51 0.39

a
 0.20 

 + 59.7 0.71 2.84 2.10
b
 0.59 0.49 0.35

b
 0.20 

SEM 0.34 0.02 0.05 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 
W 0.001 0.177 0.006 0.629 0.650 0.358 0.308 0.349 
E 0.683 0.573 0.725 0.007 0.118 0.538 0.012 0.791 
W×E 0.356 0.479 0.144 0.012 0.781 0.491 0.650 0.855 

a-b :دارند دار با یکدیگر  تفاوت معنی غیر همسانهای  با حرفهر ستون و زیر هر اثر اصلی های میانگین(05/0>P.) 

 >05/0Pاز گروه شاهد مثبت با آزمون دانت در سطح  دار یمعن* تفاوت 

SEM ها نیانگیم: خطای استاندارد 
a-b: Means in column and under each main effects with common superscript do not differ significantly (P<0.05). 
* Difference from positive control by Dunette,s test at P<0.05. 
SEM: Standard Error of Means 

 
های درونی دستگاه گوارش به وزن زنده )%( زیمی بر وزن نسبی الشه و انداماستفاده و مکمل آن تأثیر منبع غلۀ مورد .6جدول 

 روزگی 41های گوشتی در سن جوجه
Table 6. Effects of cereal source and enzyme supplementaion on relative weight of carcass and gastrointestinal organs 

(% of body weight) of broiler chicks at 41 days of age 

Trt 
Treatment 

Carcass Heart Liver Gizzard Proventriculus Caeca Pancreas Fat pad 
Cereal Enzyme 

1 Corn - 62.0 0.51 2.08 1.68 0.40 0.33 0.30 0.97 
2 Azar - 62.5 0.56 2.23 1.14

*
 0.41 0.31 0.25 0.87 

3  + 64.5 0.60 2.05 1.24
*
 0.41 0.39 0.25 1.12 

4 Zarrian - 62.4 0.59 2.10 1.37 0.42 0.47
*
 0.29 1.20 

5  + 63.6 0.60 2.32 1.26
*
 0.39 0.41 0.24 1.12 

6 Sardari - 63.2 0.57 2.21 1.28
*
 0.45 0.43 0.21

*
 0.98 

7  + 64.0 0.58 2.48 1.33
*
 0.40 0.35 0.20

*
 0.77 

SEM 1.58 0.05 0.14 0.11 0.04 0.04 0.02 0.36 
P-value 0.659 0.635 0.086 0.004 0.900 0.012 0.004 0.900 
Wheat cultivar (W)                  
 Azar 63.5 0.58 2.14 1.19 0.41 0.35

b
 0.25

a
 1.0 

 Zarrian 63.0 0.59 2.22 1.31 0.41 0.44
a
 0.26

a
 1.2 

 Sardari 63.6 0.58 2.34 1.30 0.42 0.39
ab

 0.21
b
 0.88 

     SEM 0.82 0.03 0.07 0.05 0.02 0.02 0.01 0.18 
Enzyme supplementation (E)        
 - 62.7 0.57 2.19 1.26 0.43 0.40 0.25 1.01 
 + 64.1 0.59 2.28 1.27 0.40 0.38 0.23 1.00 
SEM  0.67 0.02 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01 0.15 
W 0.866 0.906 0.118 0.219 0.908 0.013 0.016 0.538 
E 0.172 0.524 0.209 0.851 0.326 0.270 0.185 0.971 
W×E 0.872 0.952 0.057 0.335 0.709 0.011 0.361 0.639 

a-b :دارند دار با یکدیگر  تفاوت معنی غیر همسانهای  با حرفهر ستون و زیر هر اثر اصلی های میانگین(05/0>P.) 

 .>05/0Pآزمون دانت در سطح  از گروه شاهد مثبت با دار یمعن* تفاوت 
SEM ها نیانگیم: خطای استاندارد 

a-b: Means in column and under each main effects with common superscript do not differ significantly (P<0.05). 
* Difference from positive control by Dunette,s test at P<0.05. 
SEM: Standard Error of Means 
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 روزگی20در سن سرمی   ترکیبات استفاده و مکمل آنزیمی بر مقادیر . تأثیر منبع غلۀ مورد7جدول 

Table 7. Effects of cereal source and enzyme supplementaion on serum compositions day 20 of age 

Trt 
Treatment Glucose 

(mg/ dl) 

Triglyceride 

(mg/ dl) 

Cholestrol 

(mg/ dl) 

Calcium 

(mg/ dl) 

Phosphorus 

(mg/ dl) 

Iron 

(µg/dl) 

Total protein 

(g/ dl) Cereal Enzyme 

1 Corn - 277 109 106 8.68 6.1 124 2.93 

2 Azar - 306 101 130 9.40 4.8* 117 3.06 
3  + 305 116 144* 9.69 4.1* 116 3.14 

4 Zarrian - 299 76 116 8.35 5.0* 95 3.27 

5  + 303 92 132 8.71 4.8* 124 3.21 
6 Sardari - 274 117 136* 9.64 4.8* 131 2.72 

7  + 269 109 135* 8.91 4.4* 114 3.06 

SEM  13.74 15.74 10.12 0.61 0.64 16.84 0.16 
P-value  0.013 0.148 0.026 0.215 0.003 0.506 0.029 

Wheat cultivar  (W)                
 Azar  306a 108a 137 9.57a 4.51 116 3.09ab 

 Zarrian  301a 84b 124 8.54b 4.91 112 3.24a 

 Sardari  272b 112a 135 9.22ab 4.57 122 2.91b 
     SEM 6.79 7.71 4.83 0.26 0.32 8.31 0.08 

Enzyme supplementation (E )       

 -  293 99 128 9.18 4.88 116 2.99 
 +  291 106 136 9.09 4.41 117 3.13 

SEM  5.53 6.28 3.94 0.21 0.24 6.78 0.06 

W 0.001 0.028 0.141 0.026 0.614 0.534 0.010 
E 0.948 0.401 0.100 0.908 0.205 0.697 0.172 

W×E 0.918 0.427 0.418 0.261 0.865 0.173 0.175 

a-b :دارند دار با یکدیگر  تفاوت معنی غیر همسانهای  با حرفهر ستون و زیر هر اثر اصلی های میانگین(05/0>P.) 

 >05/0Pاز گروه شاهد مثبت با آزمون دانت در سطح  دار یمعن* تفاوت 

SEM ها نیانگیم: خطای استاندارد 
a-b: Means in column and under each main effects with common superscript do not differ significantly (P<0.05). 
* Difference from positive control by Dunette,s test at P<0.05. 
SEM: Standard Error of Means 

 
 روزگی40در سن مقادیر صفات سرمی استفاده و مکمل آنزیمی بر  . تأثیر منبع غلۀ مورد8جدول 

Table 8. Effect of cereal and enzyme supplementation on serum compositions at day 40 of age 

Trt 
Treatment Glucose 

(mg/ dl) 

Triglyceride 

(mg/ dl) 

Cholestrol 

(mg/ dl) 

Calcium 

(mg/ dl)  

Phosphorus 

(mg/ dl)  

Iron 

(µg/dl) 

Total protein 

(g/ dl) Cereal Enzyme 

1 Corn - 233 78 111 8.63 5.6 133 3.51 

2 Azar - 250 83 109 9.01 5.8 107 3.64 
3  + 242 84 116 9.06 6.1 116 3.89 

4 Zarrian - 247 80 106 7.96 5.9 121 3.53 

5  + 262 93 118 8.74 6.1 138 3.77 
6 Sardari - 260 77 124 7.65 5.5 140 3.58 

7  + 264 120 117 9.46 6.4 135 4.10 

SEM  13.74 15.74 10.15 1.01 0.64 18.19 0.42 
P-value  0.314 0.217 0.548 0.582 0.800 0.451 0.807 

Wheat cultivar (W)             

 Azar  249 84 113 9.04 5.95 112 3.77 
 Zarrian  255 87 112 8.35 5.97 129 3.65 

 Sardari  262 91 122 8.33 5.81 138 3.77 

     SEM 6.86 7.61 5.15 0.54 0.34 8.81 0.21 
Enzyme supplementation (E)       

 -  253 80 115 8.17 5.69 127 3.58 

 +  256 97 117 9.05 6.19 128 3.90 
SEM  5.60 6.14 4.23 0.44 0.27 7.12 0.17 

(W) 0.295 0.370 0.541 0.658 0.999 0.140 0.820 

(E) 0.650 0.044 0.516 0.176 0.214 0.504 0.188 
W×E 0.514 0.157 0.497 0.531 0.750 0.670 0.877 

SEM ها نیانگیم: خطای استاندارد       SEM: Standard Error of Means 
 

های جوجه ،نتایج همچنین بیانگر این بود

شاهد مقادیر باالتر فسفر سرم در  ةاز جیر شده هیتغذ

های حاوی از جیره شده هیتغذهای مقایسه با جوجه

غلظت آهن  .(>05/0P) ندشتمختلف گندم دا های رقم

 ۀدار منبع غلمعنی ریتأثتحت  روزگی 20سرم در سن 

افزون  (.<05/0P) مورد استفاده در جیره قرار نگرفت

شود مالحظه می 8در جدول  همچنان کهبر این 

 ریتأثروزگی تحت  40غلظت صفات سرمی در سن 

های مختلف گندم و یا افزودن آنزیم به جیره قرار  رقم

تایج این آزمایش همچنین بیانگر ن (.<05/0P)نگرفتند 
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های گوشتی سرم جوجه صفات این بود که مقادیر

 ریتأثتحت  روزگی 40و  20های  سنمورد آزمایش در 

در  استفادهمورد  ۀهمزمان منبع غل گذاریدار اثرمعنی

  (.<05/0P)جیره و افزودن آنزیم به جیره قرار نگرفتند 

لف گندم های مخت تفسیر دالیل تأثیر متفاوت رقم

سرمی امری پیچیده بوده و نیازمند  مقادیر صفاتبر 

 مثال عنوان به. استای انجام تحقیقات تکمیلی گسترده

های فیزیکی و شیمیایی  نشان داده شده است، ویژگی

همانند سختی، وزن هزار دانه، میزان چسبندگی، 

های مختلف  میزان نشاسته، میزان پروتئین در رقم

زیادی از جمله رقم،  های عاملتابع  گندم ثابت نبوده و

-Gutierrez) غیره قرار داردشرایط کشت، انبارداری و 

Allamo et al., 2008)های گندم  . از سوی دیگر رقم

نشاستۀ  های گندم سخت میزان نرم نسبت به رقم

های سخت  تغذیه از رقم که یدرحالباالتری دارند، 

تواند می باالتر بودن میزان پروتئین لیبه دلگندم 

 Waldron etموجب بهبود بیشتر عملکرد رشد شود. 

al. (1995) های گوشتی در تفاوت در عملکرد جوجه

مختلف گندم  ی حاوی دو رقمها رهیجهنگام تغذیه از 

را به تفاوت در سرعت آبکافت )هیدرولیز( نشاستۀ 

وجود اند. های مورد نظر نسبت داده موجود در رقم

های  شیمیایی موجود در رقمهای  تفاوت در ترکیب

مختلف گندم مورد استفاده در آزمایش کنونی همانند 

باالتر بودن سطح پروتئین در گندم رقم زرین در 

تواند ( می2)جدول  2مقایسه با دو رقم سرداری و آذر

یکی از دالیل باالتر بودن سطح پروتئین در سرم 

از جیرة حاوی گندم  شده هیتغذهای گوشتی جوجه

زرین در آزمایش کنونی باشد، ولی تعیین سازوکار رقم 

نیازمند انجام  شده مشاهدههای دقیق تفاوت

تکمیلی از جمله تعیین قابلیت هضم مواد  های آزمایش

. اگرچه باال بودن غلظت استمغذی مورد نظر در جیره 

ای محلول در های پلی ساکارید غیرنشاسته ترکیب

در نتیجه افزایش  های دارای سطح باالی گندم وجیره

میزان چسبندگی محتویات روده و اختالل در هضم و 

سازوکار تغییر  عنوان بهویژه چربی  جذب مواد مغذی به

های سرم همانند  شماری از ترکیبدر غلظت 

 کلسترول، گلوکز و غیره پیشنهاد شده است

(Bedford, 1995; Gao et al., 2008،)  ولی نداشتن

رمی مورد نظر با افزودن تغییر در مقادیر صفات س

نقش  تواند بیانگرآنزیم به جیره در آزمایش کنونی، می

ای محلول های پلی ساکارید غیرنشاسته کمتر ترکیب

در آزمایش کنونی باشد. نبود تفاوت در مقادیر صفات 

تواند ناشی می طور عمده بهروزگی،  41سرمی در سن 

د و رش لیبه دلاز افزایش قابلیت هضم مواد مغذی 

کامل شدن دستگاه گوارشی و در نتیجه کاهش اثر 

های گندم مورد استفاده در جیره  تفاوت در کیفیت رقم

نشان داده شده  بر صفات عملکردی و سرمی باشد.

به های اولیۀ رشد  های گوشتی در سناست، جوجه

های تریپسین، کیموتریپسین، تولید ناکافی آنزیم لیدل

ضم کامل نشاسته و پروتئین آمیالز و لیپاز قادر به ه

با افزایش سن پرنده و کامل شدن  که یدرحالنیستند، 

استقرار فلور میکربی در دستگاه گوارش، توانایی پرنده 

قابلیت هضم و کاهش شدت تأثیر در بهبود 

های ضد مغذی موجود در اقالم گیاهی جیره به  ترکیب

. (Bedford, 1995)یابد ی افزایش میتوجه انیشامیزان 

در راستای نتایج آزمایش کنونی، شمار زیادی از 

اند، های خود  نشان داده محققان در نتایج بررسی

های های گوشتی به افزودن آنزیم به جیرهپاسخ جوجه

جوان باالتر از  هایحاوی مقادیر باالی غالت در جوجه

های جوان حساسیت و جوجه استتر پیرهای جوجه

های محلول در ربوهیدراتبسیار باالتری نسبت به ک

آب و یا پایین بودن کیفیت اقالم خوراکی مورد 

 Bedford, 1995; Karimi et) نداستفاده در جیره دار

al., 2002; Wang et al., 2005; Gao et al., 2008) . 

 

 کلی گیری نتیجه

توان میبا توجه به نتایج آزمایش کنونی چنین 

جای ذرت در جایگزینی گندم به ،کرد یریگ جهینت

بر به جیره افزودن مکمل آنزیمی  نیهمچنو  جیره

 ای گونه ه، باست رگذاریتأثهای گوشتی  عملکرد جوجه

حاوی رقم زرین  ةبا جیر شده هیتغذهای  که جوجه

افزون بر این نتایج بیانگر ند. شتعملکرد کلی باالتری دا

بدون توجه به منبع غلۀ این بود، افزودن آنزیم به جیره 

در اوایل دورة  طور عمده بهاستفاده در جیره،  مورد

روزگی( موجب بهبود ضریب تبدیل  25تا  1رشد )

های مختلف شد.  خوراک و افزایش وزن زنده در سن
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به  طور عمده بهتوان را می آمده دست بهتأثیر مثبت 

بهبود قابلیت  های آنزیمی درتأثیر عمومی فرآورده

و در نتیجه  ای یاخته ةیا دیوار لیفاستفاده از 

اقالم گیاهی مورد  یا اختهی درونمحتویات  یآزادساز

و در نتیجه کمک به دستگاه گوارشی استفاده در جیره 

و به  و هضمی پرنده در اوایل دورة پرورش ارتباط داد

توان آن را به کاهش چسبندگی میزان کمتری می

این موضوع  دییتأنسبت داد، اگرچه محتویات روده 

های  های باال در رقم عیین مقادیر ترکیبنیازمند ت

 .استگندم مورد استفاده 
 

 سپاسگزاری

 د، مدیر تحقیق و توسعه شرکت فورددکتر باز 

AB Vista (کشور انگلستان) ، برای در اختیار قرار

، تشکر و ستفاده در این آزمایشادادن آنزیم مورد 

  گردد.قدردانی می
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