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 چکیده

ایلئوم روده شناسی مطالعه اثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم روابیو بر عملکرد رشد، صفات الشه و ریخت منظوربه

با  2×4در قالب طرح کامالً تصادفی با آزمایش فاکتوریل  033روزه نر راس  قطعه جوجه یک 023تعداد ،های گوشتیجوجه

قطعه پرنده در هر تکرار توزیع شد. تیمارها شامل چهار سطح ضایعات عناب )صفر، چهار، هفت  ۰3هشت تیمار، چهار تکرار و 

درصد ۰3حاوی  شده با جیرهنتایج نشان داد، پرندگان تغذیه. نددرصد( بود ۰/3زیم )صفر و درصد( و دو سطح مولتی آن ۰3و

عناب و آنزیم در مقایسه با شاهد )تیمار بدون عناب و آنزیم(، میانگین مصرف خوراک باالتری در دوره رشد، پایانی و کل دوره 

جز در نداشت به تأثیرین افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک (. اثرات اصلی و متقابل آنزیم و عناب بر میانگP<30/3) داشتند

استفاده از سطح  .(P<30/3) درصد عناب و آنزیم افزایش وزن باالتری در مقایسه با شاهد نشان داد۰3دوره آغازین که تیمار 

درصد چربی چهار درصد ضایعات عناب و آنزیم موجب افزایش درصد سینه و سطح هفت درصد عناب و آنزیم باعث کاهش 

درصد عناب  ۰3ترین عرض پرز مربوط به تیمار (. بیشترین ارتفاع پرز و کمP<30/3) محوطه شکمی در مقایسه با شاهد گردید

(. در مقایسه با شاهد، تیمار حاوی آنزیم )بدون عناب( نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت باالتری P<30/3) همراه آنزیم بودبه

های گوشتی و مکمل کردن آن با آنزیم درصد پودر میوه عناب ضایعاتی به جیره جوجه۰3افزودن بنابراین،  (.P<30/3) داشت

 .گرددمیباعث بهبود عملکرد رشد و کیفیت گوشت 

 

 .ارتفاع پرز، بورس فابرسیوس، چربی محوطه شکمی، روده باریک، ضریب تبدیل ها:کلیدواژه
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  مهمقد
امروزه محصوالت طیور نقش اساسی در تأمین نیاز 

پروتئینی بشر دارد. یکی از مواردی که در تغذیه طیور باید 

به آن توجه نمود، استفاده از مواد خوراکی غیرقابل استفاده 

ترین محصوالت فرعی در تغذیه انسان است. از جمله مهم

های دامداریکشاورزی که عمدتاً در مناطق روستایی و 

غیرصنعتی منطقه گرم و خشک استان خراسان جنوبی 

شود، ضایعات میوه، شاخه و برگ درخت استفاده می

عناب است. استان خراسان جنوبی از نظر سطح زیر کشت 

[. با توجه به ۷و تولید عناب مقام اول را در کشور دارد ]

محدودیت منابع خوراک طیور از یک طرف و نیاز 

عت طیور به منابع خوراک از طرف دیگر، روزافزون صن

ها و شناسایی محصوالت فرعی و تعیین ارزش غذایی آن

آوری و استفاده یابی به الگوهای مناسب عملنیز دست

بهینه از کلیه منابع و بقایای محصوالت فرعی جهت 

پاسخگویی به بخشی از نیازهای غذایی طیور امری 

 [.20شود ]ضرروری محسوب می

گیاهی از خانواده  Ziziphus jujubeنام علمی  عناب با

Rhamaceae [. ۶رود ]شمار میو از گیاهان بومی ایران به

های آن دارای میوه عناب در مقایسه با ساقه، ریشه و برگ

بیشتری بوده و غنی از اسید لینولئیک  Cو  Aویتامین 

[. عالوه بر این، در میوه عناب فالونوئیدها، ۰2است ]

و  Aها، آلکالوئیدها، جوجوبیسید وئیدها، ساپونینترپنتری

B (Jujubosid A and Jujubosid B)، ها و نیز استرول

ترکیب اینولین  [.۰0اسید لوریک و انولین وجود دارند ]

تعداد زیادی از ارقام  نیز در عناب گزارش شده است.

علت دارا بودن گلوکوزیدهای آنتراکینوتیک به عناب

(Anthraquinone Glycosides دارای مصارف مهم )

توانند با [. ترکیبات فعال عناب می۰3دارویی هستند ]

های آزاد پیوند مزدوج برقرار نموده و اثرات سمی رادیکال

آنها را کاهش دهد. عناب دارای اثر ضداکسیدانی است و 

[. 20تواند کاهش دهد ]های اکسیداتیو را میتنش

ه عصاره میوه عناب دارای دهد کمطالعات متعدد نشان می

به کننده سامانه ایمنی است که عمدتاًهای تحریکفعالیت

ساکارید آن است. پکتیناز عناب حاوی دلیل محتوای پلی

گاالکتورونان با زنجیره اصلی رامنوگاالکتورونان است پلی

 عامل کلیدی در تحریک تکثیر که رامنوگاالکتورونان

 [.۰0سلولی است ]

ها باعث شیوع عفونت نکروزه روده بیوتیکآنتیحذف 

[. ترکیبات گیاهی با تأثیر بر محیط روده به 2۶شود ]طیور می

بهبود تعادل جمعیت میکروبی و حفظ سالمت و تولید پرنده 

های آنزیمی در جیره [. استفاده از مکمل۰4کنند ]کمک می

پذیری، کاهش قیمت جیره، بهبود موجب افزایش گوارش

ط بستر و راندمان خوراک و کاهش اتالف مواد آلی شرای

توان به خوبی [. با دقت در انتخاب آنزیم می23شود ]می

رود که افزایش عملکرد را در طیور بهبود بخشید و گمان می

خاطر منافع اقتصادی استفاده از آنزیم در خوراک، فقط به

محیطی و بهبود جذب مواد های زیستنبوده، بلکه ویژگی

ها سبب کاهش ها نیز مدنظر است. آنزیمغذی توسط آنزیمم

ویژه فسفر، نیتروژن، دفع کود و کاهش دفع مواد غذایی و به

 [.2۰شوند ]مس و روی می

که آزمایشات اندکی در زمینه استفاده از با توجه به این

عنوان ماده خوراکی طیور انجام شده است عناب ضایعاتی به

نظر عملکرد پرنده ضروری به [ بررسی اثرات آن بر0]

سطوح مختلف  استفاده ازرسد. لذا، هدف از این تحقیق می

 درآنزیم تجاری روابیو و مولتی عناب ضایعات پودر میوه

ها بر صفات های گوشتی و بررسی اثرات آنخوراک جوجه

شناسی های ریختعملکردی، خصوصیات الشه و ویژگی

 های گوشتی بود.ایلئوم روده جوجه

 

 هامواد و روش

اجرای آزمایش، میوه عناب ضایعاتی از باغات  منظوربه



 یگوشت یهاجوجه لئومیا یختشناسیبر عملکرد رشد، صفات الشه و ر میبا و بدون آنز یعاتیعناب ضا وهیاثر پودر م
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شهرستان بیرجند تهیه و توسط آسیاب چکشی پودر 

گردید. ترکیب شیمیایی پودر عناب مورد استفاده در 

وساز . مقدار انرژی سوخت]0[ارائه شده است  ۰جدول 

 پودر میوه عناب ضایعاتی با استفاده از معادله پیشنهادی

 . [23برآورد شد ]۰رابطه 

(۰        )                                           AME = 

ASH33/1۰ – CF1۰/۰3 – GE2۰/3 + EE۰4/44 + 

NDF 21/۰3 – 2۶00 

انرژی قابل سوخت و ساز ، AMEدر این معادله، 

 ،EE؛ کننده خنثیالیاف نامحلول در پاک ،NDFظاهری؛ 

 ،ASH، فیبر خام و CF، انرژی خام؛ GEعصاره اتری؛ 

 باشد. آنزیم مورد استفادهخاکستر موجود در عناب می

واحد بر  233واحد بر گرم زایالناز،  2233روابیو حاوی 

واحد  ۰33واحد بر گرم سلوالز و  ۰33گرم بتاگلوکاناز ، 

 Adisseoبر گرم پکتیناز بود )شرکت آدیسئو، فرانسه 

Bluster company, Franceقطعه  023(. در این آزمایش از

در  033سویه تجاری راس  جوجه یک روزه گوشتی نر

ای با میانگین وزنی قطعه ۰3هشت تیمار و چهار تکرار 

یکسان استفاده شد. تیمارها شامل چهار سطوح ضایعات 

درصد( و دو سطح  ۰3میوه عناب )صفر، چهار، هفت و

  ۰/3ه )صفر مکمل آنزیم روابیو براساس توصیه شرکت سازند

صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح درصد( بود که به

تیمارهای آزمایشی شامل تیمار پایه کامالً تصادفی اجرا شد. 

یک: فاقد عناب و بدون آنزیم؛ تیمار دو: سطح چهار درصد 

ضایعات میوه عناب و بدون آنزیم؛ تیمار سه: سطح هفت 

مار چهار: سطح و بدون آنزیم؛ تی درصد ضایعات میوه عناب

؛ تیمار پنج: فاقد درصد ضایعات میوه عناب و بدون آنزیم ۰3

؛ تیمار شش: سطح چهار درصد درصد آنزیم ۰/3عناب+ 

درصد آنزیم؛ تیمار هفت: سطح  ۰/3+ ضایعات میوه عناب 

درصد آنزیم؛ تیمار  ۰/3+ هفت درصد ضایعات میوه عناب 

رصد د ۰/3+ درصد ضایعات میوه عناب  ۰3هشت: سطح 

 ۰3آنزیم. دوره پرورشی به سه مرحله آغازین )یک تا

روزگی(  42-20روزگی( و پایانی ) 24-۰۰روزگی(، رشد )

ها بر اساس کتابچه راهنمای تغذیه سویه تقسیم شد. جیره

تنظیم شدند  UFFDAافزار [ و با استفاده از نرم۰3راس ]

که از لحاظ تراکم مواد مغذی انرژی، طوری(، به2)جدول 

ها پروتئین و اسیدهای آمینه تقریباَ یکسان بودند. جوجه

آزادانه به آب و خوراک دسترسی داشتند و روزانه در دو 

  شد.توزیع میتوزین و نوبت خوراک 

 

 [۵. تجزیه شیمیایی ضایعات میوه عناب مورد استفاده ]2جدول

 درصد ماده مغذی 

 ۷۶/31 ماده خشک

 3۰/0 پروتئین خام

 ۶4/2 چربی

 ۶0/23 فیبر

 33/00 فیبر نامحلول در شوینده ختثی

 03/2 خاکستر 

 ۷3/3 کلسیم

 ۰3/01 عصاره بدون نیتروژن

 31/3 فسفر

 2/0۶2۷ انرژی خام )کیلوکالری بر کیلوگرم(

 وساز ظاهری )کیلوکالری بر کیلوگرم(انرژی قابل سوخت

[23] 

3/243۷ 

 0سوخت و ساز ظاهری از منبع جز انرژی قابل ههای تجزیه تقریبی بداده

 اقتباس شده است.

 

ها آغاز و تا روزگی جوجهدوره آزمایشی از سن یک

روزگی ادامه یافت. افزایش وزن بدن، مقدار مصرف  42

ای ثبت صورت دورهخوراک و ضریب تبدیل غذایی به

بررسی صفات الشه، در انتهای دوره  منظوربهشدند. 

پرنده که از نظر وزنی به  آزمایش از هر تکرار دو قطعه

میانگین گروه نزدیک بودند پس از توزین به روش قطع 

گردنی کشتار و اجزای مورد نظرشامل الشه، سینه، ران، 

پشت، بال و گردن، چربی محوطه شکمی، قلب، سنگدان، 
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معده، کبد، بورس و طحال با استفاده از پانکراس، پیش

گیری شدند و در هگرم انداز 3۰/3ترازوی دیجیتال با دقت 

صورت نسبتی از وزن زنده بیان مقایسه با وزن زنده به

گردید. بازده الشه از حاصل تقسیم وزن الشه توخالی به 

 محاسبه شد. ۰33وزن زنده ضرب در 

شناسی روده باریک، از برای بررسی تغییرات ریخت

متر بعد از زائده مکل( قطعاتی قسمت میانی ایلئوم )پنج سانتی

ها پس از برداری شد. نمونهمتر مربع نمونهاندازه یک سانتیبه 

وشو با محلول بافر فسفات سالین به داخل ظرف شست

درصد  ۰3لیتر فرمالین پالستیکی حاوی شش تا هفت میلی

انتقال یافت. برای تهیه اسالیدهای بافتی با ضخامت کم از 

ز گیری ا[. برای برش۰۶روش واکس پارافین استفاده شد ]

های پارافینی از دستگاه میکروتوم استفاده شد که قادر به قالب

هایی با ضخامت شش میکرومتر بود. از ائوزین ایجاد برش

آمیزی و از میکروسکوپ نوری متصل به رایانه برای رنگ

شناسی روده های مربوط به ریختبرای بررسی شاخص

های ارتفاع پرز، عمق کریپت و عرض استفاده شد. شاخص

گیری و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت نیز اپیتلیوم اندازه

 محاسبه گردید.

(و 1/۰)نسخه  SASافزار آماری ها با استفاده از نرمداده

ها با تجزیه و میانگین 2برای مدل آماری  GLMبا رویه 

پنج درصد مقایسه  کرامر در سطح-آزمون توکی استفاده از

 [:24] شدند

(2)                                ijk+e ij+JE j+ Ei=µ+ J ijkY 

میانگین ، µصفات تولیدی؛ ، مقدار ijkY که در این رابطه،

اثر سطح ، jEاثر سطح ضایعات عناب در جیره؛ ، iJجامعه؛ 

آنزیم × اثر متقابل ضایعات عناب ، ijJEآنزیم در جیره؛   

 اثر خطای آزمایشی است.، ijkeجیره و 

 

  نتایج و بحث
وساز براساس مدل های برآورد انرژی سوختتحلیل داده

وساز پودر عناب دهد انرژی سوختی نشان میپیشگوی

 ۶/۶3کیلوکالری بر کیلوگرم بود که حدود  3/243۷برابر 

(. در ۰درصد انرژی خام پودر عناب است )جدول 

بسیاری از منابع گزارش شده است که میزان انرژی 

درصد انرژی خام  ۷2دود وساز مواد خوراکی حسوخت

دلیل باالتر بودن فیبر خام و پایین است ولی در عناب به

درصد برآورد شد  ۶/۶3بودن درصد چربی، این مقدار 

. گزارش شده است که با افزایش فیبر نامحلول ماده ]23[

خوراکی در شوینده خنثی انرژی سوخت و ساز ماده 

عناب نیز  یابد که این یافته در موردخوراکی کاهش می

 .  ]۰۶[صادق بود 

مصرف خوراک  آنزیم بر× اثرات متقابل سطح عناب 

؛ 0دار بود )جدول دوره رشد، پایانی و کل دوره معنی

30/3>P در دوره رشد تیمار حاوی هفت درصد عناب .)

در مقایسه با تیمار شاهد مصرف خوراک باالتری داشت 

(30/3>P.)  ۰3در دوره پایانی و کل دوره تیمار حاوی 

آنزیم مصرف خوراک باالتری را نشان  ×درصد عناب 

آنزیم بر میانگین  ×اثر متقابل عناب (.P<30/3)دادند 

( P<30/3دار بود )آغازین معنیافزایش وزن تنها در دوره 

درصد  ۰3شده با جیره  حاوی طوری که پرندگان تغذیهبه

ش وزن بیشتری در مقایسه با تیمار فاقد آنزیم افزای× عناب

(. اثرات متقابل P<30/3عناب و بدون آنزیم داشتند )

یک از در هیچ آنزیم بر ضریب تبدیل خوراک× عناب

های وپرندگان  ازجیرهدار نشد. های پرورشی معنیدوره

حاوی عناب به مقدار بیشتری در مقایسه با تیمار فاقد 

(. اثر اصلی P<30/3) ودندعناب و بدون آنزیم مصرف نم

عناب بر میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک 

 ۰3دار نبود، در کل دوره از نظر عددی جیره حاوی معنی

درصد عناب باالترین میانگین افزایش وزن و جیره شاهد 

ترین ضریب تبدیل خوراک را داشتند. اثر اصلی پایین

غازین و اثر آنزیم بر میانگین مصرف خوراک در دوره آ
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کدام از اصلی آنزیم بر ضریب تبدیل خوراک در هیچ

 دار نبود.های پرورشی معنیدوره

های این پژوهش نشان داد که افزودن ضایعات یافته

های گوشتی موجب افزایش مصرف عناب به جیره جوجه

های پرورش گردید که احتماالً مربوط خوراک در تمام دوره

در نتیجه کاهش گلوکز ناشی از به افزایش اشتهای پرنده 

که در مطالعات متعدد طوریافزودن عناب به جیره باشد. به

تأثیر پودر میوه عناب و برگ آن در کاهش سرمی گلوکز 

[. هرچند مصرف خوراک 4و  0خون گزارش شده است ]

باشد ولی این عامل اصلی مؤثر بر افزایش وزن بدن می

دار شد. در پژوهشی عنیافزایش وزن تنها در دوره آغازین م

های افزودن عناب و مولتی آنزیم ناتوزیم پالس به جیره

های گوشتی، تأثیری بر مصرف خوراک، میانگین وزن جوجه

 [.0بدن و ضریب تبدیل خوراک نداشت ]

 

 آغازین، رشد و پایانی هایهای آزمایشی بدون آنزیم مربوط به دوره. ترکیب اجزای جیره1جدول 

 اجزای جیره )درصد(
 ۰هاجیره

 روزگی( 20-42) پایانی روزگی( ۰۰-24) رشد روزگی( ۰-۰3) آغازین

 ۰3 ۷ 4 - ۰3 ۷ 4 - ۰3 ۷ 4 - عناب

 2۷/03 13/00 ۶1/0۷ ۶0/۶2 24/40 13/43 0۶/02 44/0۷ 24/40 34/41 30/02 31/0۷ ذرت

 00/02 12/0۰ 41/0۰ 12/03 ۶2/0۶ ۰1/0۶ ۷۶/00 ۰1/00 ۷4/04 01/04 31/00 02/00 درصد ( 43کنجاله سویا )

 - - - - - - - - 33/0 33/0 33/0 33/0 درصد( ۶3پودر ماهی )

 ۷2/0 03/0 34/0 01/2 30/4 33/0 0۶/0 20/0 43/۰ 30/۰ ۶۷/3 ۰3/3 روغن

 ۷3/۰ ۷۰/۰ ۷۰/۰ ۷۰/۰ 33/۰ 33/۰ 33/۰ 33/۰ 03/۰ 03/۰ 03/۰ 03/۰ صدف

 10/3 3۰/۰ 3۷/۰ ۰0/۰ 03/۰ 03/۰ 03/۰ 03/۰ 30/۰ 30/۰ 3۶/۰ 3۶/۰ کلسیم فسفاتدی 

 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 2مکمل معدنی و ویتامینی

 00/3 00/3 00/3 00/3 00/3 00/3 00/3 00/3 00/3 00/3 00/3 00/3 نمک

 ۰۶/3 ۰0/3 ۰0/3 ۰0/3 33/3 33/3 31/3 31/3 22/3 2۰/3 23/3 23/3 متیونین -ال -دی

 پایانی رشد آغازین شده(ترکیب شیمیایی )محاسبه

 0۰33 0۰33 0۰33 0۰33 0303 0303 0303 0303 0333 0333 0333 0333 وساز ظاهری )کیلوکالری/ کیلوگرم(انرژی قابل سوخت

 ۷/۰3 ۷/۰3 ۷/۰3 ۷/۰3 23 23 23 23 20 20 20 20 پروتئین )درصد(

 40/0 30/4 22/4 0۰/0 42/0 32/4 23/4 43/0 04/0 10/4 43/4 ۶0/0 فیبرخام )درصد(

 13/3 13/3 13/3 13/3 33/۰ 33/۰ 33/۰ 33/۰ 33/۰ 33/۰ 33/۰ 33/۰ کلسیم )درصد(

 40/3 40/3 40/3 40/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 فسفر قابل دسترس )درصد(

 ۰۷/3 ۰۷/3 ۰۷/3 ۰۷/3 ۰1/3 ۰1/3 ۰1/3 ۰1/3 2۰/3 2۰/3 2۰/3 2۰/3 سدیم )درصد(

 40/۰ 40/۰ 40/۰ 40/۰ 03/۰ 03/۰ 03/۰ 03/۰ ۶2/۰ ۶2/۰ ۶2/۰ ۶2/۰ آرژنین )درصد(

 ۰۷/۰ ۰۷/۰ ۰۷/۰ ۰۷/۰ ۰3/۰ ۰3/۰ ۰3/۰ ۰3/۰ 04/۰ 04/۰ 04/۰ 04/۰ لیزین )درصد(

 43/3 43/3 43/3 43/3 0۰/3 0۰/3 0۰/3 0۰/3 0۶/3 0۶/3 0۶/3 0۶/3 متیونین

 33/3 33/3 33/3 33/3 10/3 10/3 10/3 10/3 33/۰ 33/۰ 33/۰ 33/۰ متیونین+ سیستئین)درصد(

 ۷1/3 ۷1/3 ۷1/3 ۷1/3 3۶/3 3۶/3 3۶/3 3۶/3 13/3 13/3 13/3 13/3 ترئونین )درصد(

 ۶/3 2۶/3 2۶/3 2۶/3 2۷/3 2۷/3 2۷/3 2۷/3 21/3 21/3 21/3 21/3 تریپتوفان )درصد(

 ۰33واحد بر گرم سلوالز و  ۰33واحد بر گرم بتاگلوکاناز ،  233واحد بر گرم زایالناز،  2233درصد مولتی آنزیم روابیو حاوی حاوی  ۰/3های آنزیم دار، . به جیره۰

 واحد بر گرم پکتیناز افزوده شد.

 1B ،3گرم ویتامین میلی 3K ،2گرم ویتامین  E ،0/2ویتامین  گرم D ،0/۰2المللی ویتامین واحد بین A،0333المللی ویتامین واحد بین 2033۰. هر کیلوگرم جیره حاوی: 2

گرم پنتوتنات میلی 0/۰2گرم اسید نیکوتینیک، میلی 0/۰۷گرم اسید فولیک، میلی 12B ،320/3گرم ویتامین میلی 6B ،3۰0/3گرم ویتامین میلی 2B ،0گرم ویتامین میلی

 گرم ید.میلی 00/3گرم سلنیوم، میلی ۰0/3گرم منگنز، میلی 33گرم مس، میلی ۰3گرم آهن، میلی 03 کلسیم،
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های آغازین، رشد، پایانی های گوشتی در دورهعملکرد رشد جوجه . اثر پودر میوه عناب ضایعاتی و مکمل آنزیم روابیو بر3 جدول

 و کل دوره آزمایش

 اثرات متقابل
 ضریب تبدیل خوراک جوجه( میانگین افزایش وزن)گرم/ جوجه( )گرم/ خوراکمیانگین مصرف 

۰3-۰ 24-۰۰ 42-20 42-۰ ۰3-۰ 24-۰۰ 42-20 42-۰ ۰3-۰ 24-۰۰ 42-20 42-۰ 

             آنزیم×  عناب  

3 3 ۰۶۶ b۰33۷ c2043 d۰033 b1۰0 ۷32 ۰۶۷۶ 201۷ ۰1/۰ 01/۰ 00/۰ 4۷/۰ 

4 3 ۰۶3 ab۰۰۰۰ c432۶ cd01۰۰ ab۰43 ۷11 ۰۶30 2۶20 ۰4/۰ 42/۰ ۶۰/۰ 0۰/۰ 

۷ 3 ۰۷3 a۰۰40 bc2۶۷1 bcd4332 ab۰02 ۷14 ۰۶12 2۶03 ۰۷/۰ 4۶/۰ ۶۰/۰ 00/۰ 

۰3 3 ۰32 a۰۰00 abc22۷۶ abcd 143۷ ab۷۰0 ۷1۰ ۰۶30 2۶00 ۰۶/۰ 44/۰ ۶۶/۰ 00/۰ 

3 ۰/3 ۰۶۷ ab۰۰۰1 abc2۷42 abcd1432 ab۰4۶ ۷۰0 ۰۷21 2033 ۰0/۰ 0۷/۰ ۶0/۰ 03/۰ 

4 ۰/3 ۰۷3 ab۰۰۰0 ab2۶۷1 ab۷421 ab0۰0 ۷۶1 ۰۷33 2۷۰2 ۰0/۰ 41/۰ ۷۰/۰ ۶۰/۰ 

۷ ۰/3 ۰۷0 a۰۰00 abc2304 abc4۰۶2 ab4۰0 3۰3 ۰323 2۷34 ۰0/۰ 42/۰ 03/۰ 03/۰ 

۰3 ۰/3 ۰3۶ a43۰۰ a۷032 a4002 a۰۰۶ ۷02 ۰1۰0 2333 ۰۶/۰ ۶3/۰ ۶۰/۰ 0۶/۰ 

SEM 2۰1/۶ 0۰1/1 003/۶۶ 0۰2/۷3 021/4 ۷30/40 333/۰23 031/۰2۰ 32۷/3 31۰/3 ۰24/3 3۷3/3 

             اثرات اصلی

 سطح عناب 

 b۰۶۶ b۰۰30 b2۶40 b001۰ b۰42 ۷43 ۰۷30 2010 ۰۷/۰ 43/۰ 03/۰ 02/۰ صفر

 ab۰۶1 ab۰۰2۰ ab423۰ ab4۰34 ab3۰4 ۷34 ۰۷00 2۶۶۷ ۰0/۰ 40/۰ ۶۶/۰ 0۶/۰ درصد 4

 ab۰۷0 a۰۰43 ab۷2۷۶ ab4332 ab۰00 332 ۰۷0۶ 2۷۰۰ ۰0/۰ 44/۰ 01/۰ 0۰/۰ درصد ۷

 a۰30 a۰۰0۷ a2314 a42۰0 a1۰0 ۷۶2 ۰333 2۷23 ۰۶/۰ 02/۰ ۶0/۰ 00/۰ درصد ۰3

SEM 013/4 ۷0۰/۶ 130/4۶ ۷۰3/41 3۶/0 1۶/03 42/30 34/30 3۰1/3 3۶4/3 333/3 300/3 

 آنزیم 

 b2۶0۷ b0143 b۰4۷ ۷12 ۰۶34 2۶20 ۰۷/۰ 40/۰ 00/۰ 0۰/۰ ۰۰0۰ ۰۷۰ صفر

 a0213 a42۰3 a4۰0 ۷0۶ ۰3۰0 2۷20 ۰4/۰ 02/۰ ۶0/۰ 0۶/۰ ۰۰23 ۰۷۶ درصد ۰/3

 SEM ۰31/0 ۷01/4 ۰۶0/00 ۰00/00 ۰۶4/2 ۰31/2۰ 433/۶3 ۶1/۶3 3۰4/3 340/3 3۶2/3 301/3 

 داریسطح معنی 

 1۰03/3 1۰02/3 33۰۶/3 3۰4۷/3 ۷۰22/3 3۷03/3 ۶۰34/3 33۶۶/3 3323/3 3330/3 3320/3 34۶0/3 عناب

 4311/3 ۶3۰۷/3 ۰۶۰0/3 2303/3 2002/3 ۰440/3 2۶3۷/3 3044/3 333۰/3 333۰/3 ۰32۶/3 2102/3 آنزیم

 10۰۰/3 13۶۶/3 ۶۷۶0/3 33۶1/3 3040/3 32۰0/3 ۷43۷/3 3۰21/3 333۰/3 3330/3 330۰/3 ۰330/3 عناب×  آنزیم
a–dمعنیها با حروف نامشابه در هر ستون : تفاوت میانگین( 30/3دار است>P.) 

 

دلیل دارا بودن مقادیر گیاهان جینسینگ و شنبلیله به

تانن، ساپونین، فسفر و ترکیبات آلکالوئیدی مشابه عناب 

ها، اکسیدانها، آنتی[. جینسنگ حاوی ساپونین0باشند ]می

میان این ساکارید و آلکالوئیدها است. از پپتید، پلی

عنوان ها )ترکیبات موجود در عناب( بهترکیبات ساپونین

مواد اصلی فعال زیستی در نظر گرفته شده است. تغذیه 

ی بر تأثیرسینگ، های گوشتی با گیاه دارویی جینجوجه

مقدار مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل 

[. شنبلیله دارای مقادیر 1ها نداشت ]خوراک جوجه

ها است. ها و ساپونینها، فالونوئیدبهی از آلکالوئیدمتنا
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استفاده از پودر دانه شنبلیله )دارای ترکیبات مشابه عناب( 

قرار  تأثیرهای گوشتی را تحت مصرف خوراک جوجه

اکسیدانی میوه عناب حاوی ترکیبات ضد [.3نداد نبود ]

اکسیدانی گیاهان های سودمند ضداست. این ترکیب

حفاظت از پرزهای روده که از طریق فعالیت  دارویی با

گیرد سبب بهبود سلولی صورت میاکسیدانی بینضد

شوند و از این طریق عملکرد پرنده جذب مواد مغذی می

 [. ۰۷بخشند ]را بهبود می

دلیل پایین بودن هضم میکروبی در بخش ابتدایی به

 مجرای گوارشی طیور، افزودن آنزیم به جیره این حیوانات

رسد. در این پژوهش مصرف خوراک نظر میبسیار مفید به

ها افزایش یافت که این افزایش در با افزودن آنزیم به جیره

دار بود. این نتایج با نتایج سایر دوره پایانی و کل دوره معنی

[. در پژوهشی استفاده از ۰0خوانی دارد ]پژوهشگران هم

م موجب بهبود های حاوی سبوس گندآنزیم روابیو در جیره

ای شد و ساکاریدهای غیرنشاستهقابلیت دسترسی به پلی

های غیرقابل هضم را روی ماندهاثرات منفی این باقی

ویسکوزیته روده کاهش داد و مصرف خوراک، میانگین 

افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک را بهبود بخشید. 

پژوهشگران ادعا نمودند که آنزیم به دلیل افزایش هضم و 

جذب نشاسته، پروتئین و چربی موجب کاهش اثرات 

ای فیبر و افزایش قابلیت استفاده از آن و بهبود ضدتغذیه

[. افزودن آنزیم ناتوزیم 2صفات عملکردی پرنده گردید ]

های حاوی عناب اثری بر صفات عملکردی پالس به جیره

 [.0های گوشتی نداشت ]جوجه

کیباتی از قبیل دلیل دارا بودن تربه عناب احتماالً

[ سبب افزایش ۰0] اکسیدانیفالونوئیدها و خاصیت ضد

اشتها پرنده و باال رفتن مصرف خوراک شده است. 

همچنین تحریک سامانه ایمنی پرنده و حفاظت از پرزهای 

[ در پرنده گردید. 3روده، موجب افزایش و بهبود وزن ]

 کاهش اثرات عوامل منظوربهها افزودن آنزیم به جیره

وری از مواد مغذی منجر به ای و افزایش بهرهضدتغذیه

افزایش میانگین افزایش وزن در کل دوره شد. اما ضریب 

تواند تبدیل تنها در دوره آغازین بهتر از شاهد بود که می

کننده آنزیم در دلیل عدم تکامل و رشد کافی غدد ترشحبه

در این  مراحل ابتدایی رشد پرنده باشد که با افزودن آنزیم

دوره سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک شد. ولی با ادامه 

رشد پرنده، فرآیند گوارش آنزیمی نیز تکمیل شده و 

های داخلی امکان برآورد نیاز آنزیمی ظرفیت تولید آنزیم

های خارجی پرنده را دارد، بنابراین استفاده از آنزیم

 نتوانسته ضریب تبدیل را بهبود بخشد. 

ز تیمارهای آزمایشی بر بازده الشه و وزن نتایج حاصل ا

ارائه شده است. اثرات متقابل  4نسبی اجزای الشه در جدول 

دار بود آنزیم بر درصد الشه و وزن نسبی سینه معنی× عناب

(30/3>P.)  بازده  الشه و درصد وزن نسبی سینه در

آنزیم و هفت درصد ×  تیمارهای حاوی چهار درصد عناب

آنزیم در مقایسه با تیمار هفت درصد عناب و تیمار × عناب

(. با اثر متقابل P<30/3) فاقد عناب و بدون آنزیم بیشتر بود

آنزیم بر وزن نسبی ران و وزن نسبی پشت، بال و × عناب

کننده سطوح مختلف ار نبود و تیمارهای دریافتدگردن معنی

تیمار ها با عناب و آنزیم، اختالفی در وزن نسبی این اندام

نداشتند، اثرات اصلی عناب و آنزیم فاقد عناب و بدون آنزیم 

دار بر وزن نسبی ران و وزن نسبی پشت، بال و گردن معنی

 (.P>30/3نبود )

های گوشتی در پژوهشی افزودن عناب به جیره جوجه

نشان داد که عناب اثری بر وزن نسبی الشه، سینه، ران، بال و 

های [. افزودن جینسنگ به جیره جوجه0پشت ندارد ]

داری های گوشتی اثر معنیبر وزن سینه جوجه گوشتی

های کاسنی استفاده [. در آزمایشی از فروکتان1] نگذاشته بود

ای گوشتی با هکردن جیره جوجهشد و دریافتند که مکمل

اینولین )ترکیب موجود در عناب( یا اولیگوفروکتوز سبب 

بهبود وزن بدن، بازده خوراک، وزن الشه، درصد الشه و 
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افزایش طول روده باریک در پرندگان ماده شد و چربی 

دلیل داشتن عناب به[. 23محوطه شکمی را کاهش داد ]

احتماالً ترکیبات فالونوئیدی و برخی ترکیبات ناشناخته رشد 

باعث افزایش درصد سینه شده است هرچند دلیل قطعی 

دلیل برای این افزایش قابل ارائه نیست. همچنین آنزیم به

پذیری، بهبود راندمان خوراک و کاهش افزایش گوارش

[ توانسته باعث بهبود خصوصیات الشه 2۷اتالف مواد آلی ]

 از جمله افزیش وزن سینه شود. 

 

 . اثر پودر میوه عناب ضایعاتی و آنزیم بر بازده الشه، وزن نسبی اجزای الشه )نسبتی از  وزن زنده(1جدول 

 اجزای الشه

 بال و گردن پشت، )درصد( ران )درصد( سینه )درصد( الشه اثرات متقابل

     آنزیم×  عناب  

3 3 b۶0/۰۶ b30/2۰ 3۷/۰1 23/23 

4 3 ab03/4۶ ab3۶/20 21/۰1 ۶3/2۰ 

۷ 3 b۷3/۶۰ a31/20 43/۰3 00/۰۷ 

۰3 3 ab۰2/0۶ a2۶/20 41/۰1 0۷/23 

3 ۰/3 b04/۰۶ b13/2۰ 04/۰1 31/23 

4 ۰/3 a11/۶۷ a13/2۶ 4۷/۰1 ۶۰/23 

۷ ۰/3 a13/۷۶ a1۷/20 3۰/۰1 ۰1/22 

۰3 ۰/3 ab24/۶۶ a1۰/20 31/۰1 24/2۰ 

SEM ۰۰۷/۰ ۶1۰/3 04۷/3 ۰۰3/۰ 

     اثرات اصلی

 سطح عناب 

 b01/۶۰ b۷3/2۰ ۷3/۰1 ۰3/23 صفر

 a1۰/۶0 a03/20 03/۰1 ۰0/2۰ درصد 4

 a30/۶4 a01/20 ۰4/۰1 ۷۶/۰1 درصد ۷

 a3۶/۶0 a10/20 21/۰1 33/23 ده درصد

SEM 3۷1/3 433/3 03۷/3 ۷30/3 

 آنزیم 

 a02/0۶ b۰0/24 23/۰1 1۰/۰1 صفر

 b۶3/0۶ a۰۷/20 43/۰1 30/2۰ درصد ۰/3

 SEM 003/3 040/3 2۷0/3 000/3 

 داریسطح معنی 

 ۶30۷/3 ۷۷43/3 333۰/3 3324/3 عناب

 ۰۶۶۷/3 ۶۰02/3 3421/3 33۶4/3 آنزیم

 ۰444/3 ۷332/3 333۰/3 3331/3 عناب× آنزیم

a–cدار دارند های دارای حروف غیرمشترک در هر ستون اختالف معنی: میانگین(30/3>P.) 
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که اثر تیمارهای آزمایشی را بر  0با توجه به جدول 

دهد، اثرات متقابل می های داخلی نشاننسبی انداموزن 

معده و پیش ،آنزیم بر میانگین وزن نسبی قلب ×عناب

سطح  .(P<30/3دار شد )چربی محوطه شکمی معنی

االترین وزن نسبی قلب هفت درصد عناب بدون آنزیم ب

معده را در مقایسه با سطح چهار درصد بدون آنزیم و پیش

در مقایسه با سطح چهار درصد با آنزیم داشت 

(30/3>P) درصد آنزیم  ۰/3، سطح هفت درصد عناب با

کمترین وزن نسبی چربی محوطه شکمی را در مقایسه با 

  .(P<30/3) تیمار فاقد عناب و بدون آنزیم

 

 های داخلی. اثر پودر میوه عناب ضایعاتی و آنزیم بر وزن نسبی اندام۵جدول 

 های گوارشی )درصدی از وزن زنده بدن(وزن نسبی اندام

 اثرات متقابل
 قلب

 )درصد(

 سنگدان

 )درصد(

 پانکراس

 )درصد(

 پیش معده

 )درصد(

 کبد

 )درصد(

 بورس

 )درصد(

 طحال

 )درصد(

 محوطه شکمی چربی

 )درصد(

         آنزیم×  عناب  

3 3 ab0۶/3 00/۰ 2۰/3 ab10/3 33/2 ۰0/3 23/3 a00/۰ 

4 3 b03/3 ۶3/۰ 22/3 a4۷/3 20/2 04/3 44/3 abc۷1/3 

۷ 3 a۶0/3 0۰/۰ 22/3 a43/3 42/2 ۰4/3 2۶/3 bc00/3 

۰3 3 ab ۶3/3 01/۰ ۰3/3 ab40/3 00/2 ۰3/3 22/3 bc0۶/3 

3 ۰/3 ab00/3 43/۰ 2۰/3 ab4۰/3 ۰3/2 ۰3/3 ۰۷/3 ab31/3 

4 ۰/3 ab01/3 43/۰ ۰1/3 b04/3 ۰3/2 ۰۰/3 ۰1/3 ab34/3 

۷ ۰/3 ab04/3 03/۰ ۰۶/3 b0۶/3 0۷/2 ۰4/3 ۰3/3 c۰1/3 

۰3 ۰/3 ab03/3 43/۰ 20/3 ab03/3 4۰/2 ۰4/3 ۰3/3 bc04/3 

SEM 321/3 331/3 324/3 324/3 ۰۰1/3 3۶1/3 3۷14/3 ۰21/3 

         اثرات اصلی

         سطح عناب

 b۰0/2 ۰2/3 ۰1/3 a۰2/۰ 43/3 2۰/3 03/۰ 00/3 صفر

 ab۰۷/2 22/3 0۰/3 a3۰/3 4۰/3 2۰/3 04/۰ 00/3 درصد 4

 ab01/2 ۰4/3 22/3 b0۶/3 42/3 ۰1/3 44/۰ 01/3 درصد ۷

 a۷4/2 ۰2/3 23/3 b40/3 4۰/3 2۰/3 04/۰ 01/3 درصد ۰3

SEM 32۰/3 3۶0/3 3۰۷/3 3۰۷/3 334/3 341/3 30۶/3 31۰/3 

         آنزیم

 a44/3 0۰/2 ۰3/3 23/3 ۷۶/3 2۰/3 41/۰ 0۷/3 صفر

 b0۷/3 2۷/2 ۰0/3 ۰3/3 ۶۰/3 23/3 4۶/۰ 0۶/3 درصد ۰/3

 SEM 3۰4/3 344/3 3۰2/3 3۰2/3 301/3 304/3 301/3 3۶0/3 

 داریسطح معنی 

 333۰/3 0۶3۰/3 0۶32/3 32۰۷/3 1200/3 ۷۷۷3/3 20۶1/3 2310/3 عناب

 ۰010/3 3141/3 0۰۶1/3 013۷/3 333۷/3 4۷3۶/3 ۷403/3 ۶02۰/3 آنزیم

 333۰/3 0213/3 0303/3 ۰23۷/3 3342/3 0۰۰۰/3 3۷3۷/3 3023/3 عناب× آنزیم

a–cهای دارای حروف غیر مشترک در هر ستون اختالف معنی: میانگین( 30/3دار دارند>P.) 



 واشان ینیجواد حس دی، سی، نظر افضلمهید هیسم

 

 8231 بهار  2شماره   12دوره 

218

آنزیم بر میانگین وزن نسبی  ×اثر متقابل عناب

های لنفاوی بورس و سنگدان، پانکراس، کبد و اندام

. در بخش اثرات اصلی، اثر (P>30/3دار نشد )طحال معنی

دار درصد بر وزن نسبی کبد معنی ۰3عناب فقط در سطح 

. اثر اصلی آنزیم نیز (P<30/3) شد و آن را افزایش داد

معده اثر گذاشت و آن را کاهش تنها بر وزن نسبی پیش

 .(P<30/3)داد 

همراه در پژوهشی استفاده از پودر ضایعات عناب به

های آنزیم ناتوزیم پالس تغییری را در اوزان نسبی اندام

جز قلب و کبد ایجاد نکرد، همچنین های گوشتی بهجوجه

عناب و آنزیم  تأثیرتحت  وزن نسبی چربی شکمی نیز

گزارش کردند که علت  پژوهشگرانقرار نگرفت، این 

های حاوی عناب نسبت به پایین بودن وزن کبد در جیره

 Ziziphicیک )دلیل ترکیبات اسید زیزیفتواند بهشاهد می

acid[. افزودن 0] ( و فیبر خام موجود در عناب باشد

س و طحال های گوشتی وزن بورجینسنگ به جیره جوجه

ولی بر سنگدان، کبد، و چربی  (P<30/3)را افزایش داد 

[. استفاده از پودر دانه 1نگذاشته بود ]محوطه شکمی اثری 

های گوشتی باعث افزایش وزن شنبلیله در جیره جوجه

نسبی پانکراس شد که به وجود ترکیبات هیپوگالیسمیک 

ز در اثر استفاده ا[. ۰1شنبلیله نسبت داده شده بود ]

های کاسنی )اینولین و الیگوفروکتوز( چربی فروکتان

[، که با نتایج این 23محوطه شکمی کاهش یافت ]

های افزودن آنزیم روابیو به جیرهپژوهش سازگاری دارد. 

معده اثر گذاشت و حاوی سبوس گندم فقط بر وزن پیش

های آن را کاهش داد ولی اثری بر اوزان نسبی سایر اندام

ریز در هضم ترکیبات های درونآنزیم[. ۰] داخلی نداشت

 طوربهکه  های خارجیغذایی نقش اصلی داشته ولی آنزیم

شوند، نقش مکملی را برای هضم مستقیم به غذا اضافه می

های خارجی زیرا آنزیم ،ریز دارندهای درونطبیعی آنزیم

شان را روی مواد غذایی خام موجود در اندام فعالیت

موجب های خارجی دهند. افزودن آنزیممیگوارشی انجام 

پذیری مواد مغذی در فرآیند تجزیه گوارش افزایش

در پژوهش  [.2۰ود ]شپرندگان میشیمیایی )آنزیمی( در 

های های حاوی آنزیم وزن نسبی اندامحاضر نیز جیره

های بدون آنزیم نشان داخلی کمتری را نسبت به جیره

دار بود. معده معنید پیشدادند که این کاهش فقط در مور

های حاوی آنزیم نیز معده در جیرهدار پیشکاهش معنی

های دلیل کاهش نیاز پرنده به تولید آنزیمتواند بهمی

معده و در نتیجه کاهش فعالیت و اندازه پیش معده پیش

 باشد. 

تیمارهای آزمایشی بر  تأثیرهای مربوط به داده

ارائه شده  ۶جدول  شناسی ایلئوم درخصوصیات ریخت

داری بر ارتفاع معنی تأثیرآنزیم  ×است. اثرات متقابل عناب

پرز، عرض پرز، عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق 

که بیشترین یطوربه(؛ P<30/3کریپت در ایلئوم داشتند )

درصد عناب با آنزیم بود  ۰3ارتفاع مربوط به تیمار حاوی 

(30/3>Pکم .)های بوط به جوجهترین عرض پرز مر

شده با جیره حاوی آنزیم و فاقد عناب بود که در تغذیه

ترین مقدار را کمتیمار فاقد عناب و بدون آنزیم مقایسه با 

بیشترین عمق کریپت مربوط به تیمار (. P<30/3داشت )

شاهد در مقایسه با تیمار حاوی آنزیم و فاقد عناب بود 

(30/3>Pنسبت ارتفاع پرز به عمق ک .) ریپت در تیمار

تیمار فاقد باالترین مقدار و در  و بدون عناب حاوی آنزیم

(. P<30/3ترین مقدار را داشت )کمعناب و بدون آنزیم 

در مجموع در بخش اثرات اصلی، آنزیم باعث افزایش 

ارتفاع پرز، عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق 

آنزیم کریپت و کاهش عرض پرز در مقایسه با تیمار فاقد 

 (.P<30/3شد )

در ابتدای روده باریک ارتفاع پرزها بلندتر است و 

تر ارتفاع پرز در نواحی انتهایی روده باریک کوچک

. در مورد عرض پرز، عمق کریپت و نسبت ارتفاع شودمی
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پرز به عمق نیز در نواحی انتهایی روده باریک از اندازه 

تر و عمق شود. هرچه ارتفاع پرزها بیشها کاسته میآن

تر باشد، ظرفیت جذبی روده باریک بیشتر کریپت کم

تر غذا ممانعت شود. پرزهای بلندتر روده از عبور سریعمی

دهند کرده و زمان ماندگاری آن را در روده افزایش می

که جمعیت میکروبی ساکن در روده بر [. ازآنجایی۰4]

 شناسی روده اثرگذار است و عصاره گیاهان داروییریخت

گذار باشد، بنابراین تأثیرتواند بر فلور میکروبی نیز می

دلیل تواند بهتغییرات پرز با مصرف گیاهان دارویی می

 [.3ایجاد تغییرات در فلور میکروبی روده باشد ]

 

 گوشتیشناسی ایلئوم جوجه . اثر پودر میوه عناب ضایعاتی و آنزیم بر ریخت1جدول 

 ایلئوم

 ارتفاع پرز به عمق کریپت )میکرومتر( عمق کریپت )میکرومتر( عرض پرز )میکرومتر( ارتفاع پرز اثرات متقابل

    آنزیم×  عناب  

3 3 d20/33۰ a۷0/230 a03/۰01 d00/0 

4 3 dc02/1۶۶ ab۷1/۰34 ab33/۰42 dc33/۶ 

۷ 3 bcd33/۰330 bc4۶/۰0۰ ab00/۰40 bcd03/۷ 

۰3 3 bcd۷1/۰3۶1 c33/۰0۷ ab۷0/۰03 bcd۷2/۷ 

3 ۰/3 a۶0/330۰ c21/۰2۷ c1۶/۰33 a14/۰۰ 

4 ۰/3 abc34/۰۰0۰ abc03/۰۶4 bc1۶/۰23 bc3۰/1 

۷ ۰/3 abc۶0/۰۰30 bc33/۰۶3 bc03/۰02 bc43/3 

۰3 ۰/3 a04/۰223 bc20/۰4۰ abc04/۰00 b۰1/1 

SEM 03۷/44 410/1 012/0 4۷۶/3 

     اثرات اصلی

 عنابسطح  

 a02/۰۶0 ۰۷/۰04 ۷4/3 14/۰313 صفر

 a۶1/۰۷4 02/۰00 14/۷ ۶0/۰303 درصد 4

 ab۷0/۰00 12/۰0۷ 30/3 0۰/۰310 درصد ۷

 b۰۷/۰01 ۰0/۰0۶ 4۶/3 ۰۷/۰۰41 درصد ۰3

SEM 03۷/0۰ ۷۰2/۶ 104/0 00۶/3 

 آنزیم 

 b۷0/۰333 a۷2/1۰۶ b۰40/3۶ b12/۶ صفر

 a4۶/۰۰1۶ b32/۰43 a11/۰20 a۶۶/1 درصد ۰/3

SEM 14۰/22 ۷4۷/4 ۷1۶/2 320/3 

 داریسطح معنی 

 0220/3 1204/3 33۷3/3 2031/3 عناب

 333۰/3 333۰/3 334۶/3 333۰/3 آنزیم

 333۰/3 3332/3 333۰/3 333۰/3 عناب× آنزیم

a–dهای دارای حروف غیر مشترک در هر ستون اختالف معنی: میانگین( 30/3دار دارند>P.) 
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در تحقیقی نشان داده شد که افزودن یک درصد اینولین 

به جیره، ارتفاع پرز را افزایش داد ولی تأثیری بر عمق پرز و 

نسبت این دو در ایلئوم نداشت. همچنین همان تحقیق نشان 

شود و های روده تخمیر میوسیله باکتریداد که اینولین به

کند که عمدتاَ استات پروپیونات فرّار میهای چربدتولید اسی

این اسیدها عملکرد فیزیولوژیکی مهمی  و بوتیرات هستند.

تواند در طور مستقیم و غیرمستقیم میدارند. بوتیرات به

[. در گزارشی 22توسعه و بازسازی بافت اثرگذار باشد ]

جیره دیگر نشان داده شد که افزودن کاسنی غنی از اینولین به 

تواند اثرات سودمندی بر دستگاه های گوشتی میجوجه

گوارش داشته باشد که این اثر در راستای تغییر در ساختار 

[. عناب دارای ترکیبات ۰۰روده و جذب مواد مغذی است ]

فعال مختلفی است که احتماالً بر میزان ترشحات زیست

دستگاه گوارش و نوع جمعیت میکروبی ساکن تأثیر 

های میکروبی اسید دوست رد و با توجه به رشد گونهگذامی

 گردد.شناسی روده میباعث بهبود ریخت

توان از عناب با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش می

همراه آنزیم در جیره جوجه گوشتی جهت بهبود ضایعاتی به

 درصد استفاده نمود. ۰3عملکرد و کیفیت گوشت تا سطح 

 

 منابع

تأثیر سطوح ( ۰012دیمه س، افضلی ن و باشتنی م ) .۰

مختلف سبوس گندم با و بدون آنزیم بر عملکرد 

 های گوشتیرشد و صفات الشه در جوجه

های تولیدات دامی. های علوم دامی پژوهشپژوهش

20 (0 :)21-43. 

( تأثیر آنزیم ۰010دیمه س، افضلی ن و باشتنی م ) .2

های خون و روابیو بر عملکرد رشد، برخی متابولیت

های گوشتی اصر معدنی در جوجهقابلیت جذب عن

. شده با سطوح مختلف سبوس گندمتغذیه

 .40-00: ۰4های تولیدات دامی. پژوهش

( اثر ۰01۷دیمه س، افضلی ن و حسینی واشان س ج ) .0

پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم بر گلوکز 

های گوشتی. های کبدی در جوجهخون و آنزیم

 .ران. دانشگاه کردستانهشتمین کنگره علوم دامی ای

ای ( مطالعه۰03۷زاده ر )شیردل ز، مدنی ح و میربدل .4

اثر عصاره هیدروالکلی برگ عناب بر سطح قند 

های دیابتیهای در رتخون، لیپیدها و لیپوپروتیین
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Abstract 
In order to investigate the effect of surplus jujube meal with or without Rovabio enzyme on growth performance, 

carcass traits and ileum morphology in broiler chicken; 320 male broiler chicks of Ross 308 were assigned to eight 

treatments, four replicates and 10 birds per each. The treatments included four levels of surplus jujube meal (0, 4, 7 

and 10 percent) and two levels of Rovabio multi-enzyme (0 and 0.1 percent). The data were analyzed based on 

completely randomized design in factorial arrangement (2×4). The results showed that the birds fed diet containing 

10% jujube with enzyme had a higher feed intake in the grower, finisher and whole periods as compared to control 

(no jujube and enzyme treatment; P<0.05). The main effect and interactions of enzymes and jujube had no effect on 

weight gain and feed conversion ratio. However, in the starter period when the birds fed diet contained 10% jujube 

along with enzyme, a higher weight gain than control was observed (P<0.05). Supplementation of 4% Jujube with 

enzyme increased the percentage of breast and the level of 7% jujube reduced abdominal fat compared to control 

(P<0.05). Compared to control, the birds fed diets containing 10% jujube with the enzyme had higher and lower 

villus height and width respectively (P<0.05). The ratio of villus height to crypt depth was the highest in birds fed 

enzyme (P<0.05). It is concluded that adding 10% of jujube to the diet of broiler chickens and supplementing it with 

enzyme could improve the performance and meat quality of broiler chicken. 

 

Keywords: Abdominal fat, Bursa of fabricus, Feed conversion ratio, Small intestine, Villus height. 
 


