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   چکیده

رت بر صفات تولیدي و مشخصات فیزیولوژیک جوجه هاي گوشتی با اسـتفاده  آزمایشی براي بررسی اثر جیره جو مکمل شده با آنزیم در مقایسه با ذ
صفات مـورد  . روز اجرا گردید 42تکرار به مدت  5تیمار و  3در قالب طرح کامال تصادفی با  308قطعه جوجه یک روزه مخلوط سویه تجاري راس  375از 

شـیمیایی محتویـات گوارشـی     -، فعالیت آنزیمی  لوزالمعده و خصوصیات فیزیکیگیري صفات الشه  بررسی شامل عملکرد رشد در دوره پرورش و اندازه
هاي  در دوره نتایج نشان داد  تاثیر جیره جو با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد. شامل شاهد، جو و جو با آنزیم بودند تیمارها. روزگی بودند 42ایلئوم در سن 

هـا در سـن    شیمیایی محتویات ایلئومی جوجه -هاي فیزیکی ه، فعالیت آنزیمی لوزالمعده و مشخصهآغازین، رشد و کل دوره پرورش و بر خصوصیات الش
بهترین عملکرد رشد و خصوصیات الشه به تیمار شاهد و بدترین به تیمار جو تعلق داشت، اما مکمـل سـازي جـو بـا     ). >01/0P(دار بود  روزگی معنی 42

هاي آمیالز و لیپاز لوزالمعده را داشت ولی مکمل سازي  در بین تیمارها جو بیشترین فعالیت آنزیم). >01/0P(آنزیم باعث بهبود معنی دار صفات رشد شد 
تیمارهاي شاهد و جو با آنزیم بیشترین و تیمـار جـو کمتـرین مقـدار اسـیدیته محتویـات       ). >01/0P(آن با آنزیم باعث کاهش معنی دار این فعالیت شد 

روي محتویات ایلئومی به تیمـار جـو و کمتـرین بـه تیمارهـاي شـاهد و جـو بـا آنـزیم تعلـق داشـت             ل  بیشترین مقدار گرانایلئومی را داشتند و در مقاب
)01/0P<    .(    

  
  .آنزیمی گوشتی، فعالیت جوجهجو، آنزیم،  :کلیدي هاي واژه

 
  1 مقدمه

هـاي متعـدد از جملـه     هاي اخیـر بـا چـالش    صنعت طبور در سال
ا و محدودیت تـامین ذرت و سـویا مواجـه بـوده     ه افزایش قیمت نهاده

ذرت گیاهی با نیاز آبـی بـاال بـوده و امکـان کشـت داخلـی آن       . است
هاي متعددي براي ذرت وجود دارد ولی بـدلیل   جایگزین. محدود است

حضور این ).  2(ها  زیاد نیست  اي  مصرف آن وجودترکیبات ضدتغذیه
ابل توجهی بر بازده خـوراکی و  طور  ق ها به مواد در اقالم خوراکی جیره

برخـی از ایــن  ). 30و  10 ،1(گـذارد   رشـد پرنـدگان تـاثیر منفــی مـی    
هاي هضم کننـده اختصاصـی نظیـر     ترکیبات بدلیل عدم حضور آنزیم

هـا   اي معـده  زایالنازها و گلوکانازها در دستگاه گوارش پرندگان و تک 
مهـم تـرین مـواد    . )12و  10 ،9، 8(قابلیت استفاده در تغذیه را ندارند 

                                                             
جهاد وزارت  -استادیار پژوهش سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزي- 1

  ،دوره دکتري تخصصی تغذیه دام دانشگاه شهرکرد آموخته دانشکشاورزي و 
بخش  - استاد پژوهش و عضو هیات عملی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- 2

  ،تغذیه و فیزیولوژي
 .استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد - 3

  )m2332002@yahoo.com                             : نویسنده مسئول(* 

هاي گوارشی و وجود مقادیر قابل  خوراکی که بدالیل عدم وجود آنزیم
هاي مواد مغذي و معدنی بـه   اي نظیر باند کننده توجه از مواد ضدتغذیه

ویژه فیتات اهمیت داشـته شـامل گنـدم، جـو و سـبوس گنـدم مـی        
کی، با وجود وفور نسبی و قیمت پایین این اقالم خورا). 25و  13(باشند

اي و آثار  هاي غیر نشاسته بدلیل حضور مقادیر قابل توجه کربوهیدرات
بار ناشی از حضور این ترکیبات در دستگاه گوارش نظیر افـزایش   زیان

مدت ماندگاري محصوالت هضمی، افـزایش گـران روي و در نهایـت    
هاي هضم کننده، استفاده از این اقالم خـوراکی در   کاهش تاثیر آنزیم

). 17و  11(ها همچنان با محدودیت مواجـه اسـت    اي معدهتغذیه تک 
اي این اقـالم غـذایی از نظـر     هاي مختلف تغذیه بنابراین مطالعه جنبه

ها، تاثیرات منفی بر رشد  ها  در جیره مقایسه میزان و سطح مصرف آن
و بازده غذایی، جنبه هاي اقتصادي پرورش و قیمـت تمـام شـده هـر     

هاي بر پایه ذرت بسیار حـایز اهمیـت    جیره کیلو خوراك در مقایسه با
از سویی، با وجود گزارشات متعـدد مبنـی بـر افـزایش فعالیـت      . است

و  18، 5(اي  آنزیمی دستگاه گوارش بدنبال مصرف ترکیبات ضدتغذیه
، این افزایش بر هضم و جذب مواد مغذي تاثیر چنـدانی نداشـته و   )20

طور   یر گالیکانازها و فیتاز بههاي با منشاي خارجی نظ استفاده از آنزیم
گیري باعث حذف اثرهاي  منفی یاد شده بر رشد، قابلیت هضـم   چشم
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هـاي بـر پایـه     و دسترسی مواد مغذي و مواد معدنی به ویژه در جیـره 
بجـز مـوارد یـاد شـده،     ). 30و  25 ،12(گردند  گندم، جو و سبوس می

له افزایش امروزه مالحظات اقتصادي و زیست محیطی متعددي از جم
قیمت ذرت و آالیندگی فسفر دفعی فضوالت طیور، باعـث بکـارگیري   

نتـایج  ). 26و 25(هاي تجاري می گـردد   انواع مختف آنزیم هادر جیره
مطالعات اخیر حاکی از آن است که فعالیت آنزیمـی دسـتگاه گـوارش    
می تواند تحت تاثیر نوع جیره و ترکیبات موجود در آن از جمله سـطح  

اي قرار گرفته، درجه هضم و جذب مـواد   هاي غیرنشاسته اتکربوهیدر
بـا  ). 18و  14(مغذي و در نهایت عملکرد رشد پرندگان را متاثر نمایـد  

هـاي غیـر    وجود نتایج تحقیقاتی قابل توجه در زمینه اثر کربوهیـدرات 
اي بر خصوصیات فیزیولوژیک پرندگان، هنوز اطالعات دقیـق   نشاسته

ها از جمله اثر این مـواد بـر غلظـت و فعالیـت      هو کاملی در بعضی جنب
هاي بـا سـطح    هاي داخلی و فرایندهاي مربوطه به ویژه در جیره آنزیم

باالي جو و متعـادل شـده از نظـر تـوازن الکترولیتـی در مقایسـه بـا        
ها بـر   همچنین بررسی اثر این جیره. هاي حاوي ذرت وجود ندارد جیره

فیزیکوشیمیایی دستگاه گوارش به خصوصیات تولیدي، فیزیولوژیکی و 
هاي با منشاي خارجی بـه عنـوان هـدف در ایـن      ویژه در حضور آنزیم

  .تحقیق مد نظر بوده است
  

  مواد و روش ها
به منظور بررسی اثر جیره جو مکمل شده با آنزیم بـا و بـدون آن   

هـاي فیزیولـوژیکی    در مقایسه با ذرت بر صفات تولیـدي و مشخصـه  
 5تیمار،  3زمایشی در قالب طرح کامال تصادفی با هاي گوشتی آ جوجه

قطعه جوجه در هر تکرار طراحی و در مجموع با استفاده از  75تکرار و 
در مـدت   308قطعه جوجه یک روزه مخلوط سویه تجاري راس   375
قطعـه جوجـه بـا      600هاي مزبـور از بـین    جوجه. روز اجرا گردید 42

طـور  تصـادفی انتخـاب و بـه      رعایت همسان بودن میانگین وزنی بـه 
مترمربـع   110جهت آزمایش از یک فضـاي  . واحدها اختصاص یافتند
متر با استفاده  2×3×2واحد آزمایشی به ابعاد  15استفاده شد که در آن 

برنامه واکسیناسیون و نکـات مـدیریتی در   . از سیم توري ایجاد گردید
. نجام گردیدطول دوره  بر طبق راهنماي پرورش سویه تجاري راس ا

طـور  آزاد بـه آب و غـذا     تمامی جوجـه هـا در کـل دوره پـرورش بـه     
روزگی از جیـره آزمایشـی دوره    21جوجه ها تا سن . دسترسی داشتند
روزگـی از جیـره آزمایشـی دوره رشـد بـر       42تـا   22آغازین و از سن 

تیمارهـاي  ). 1جـدول  (تغذیه شدند ) NRC )23اساس توصیه جداول 
تـر   براي بررسـی دقیـق  . هد، جو و جو با آنزیم بودندآزمایشی شامل شا

درصـد و در جیـره    15نتایج آزمایش، سطح جو در جیره آغازین برابـر  
و  14(هـا تنظـیم شـد     درصد تا حد آستانه تحمل جوجه 20رشد برابر 

بود ) ®Combo(مخلوط آنزیمی مورد استفاده با نام تجاري کمبو ). 25
ــرم آن  ــه در هــر گ ــ 1000ک ــد فع ــاز و واح ــال  480ال فیت واحــد فع

واحد درگرم  150واحد در گرم بتاگلوکاناز،  200شامل (گالیکاناز  مولتی
) سـلوالز  واحـد در گـرم همـی    50واحد در گرم سـلوالز و   80زایالناز، 

صورت مـازاد بـر     درصد به 05/0آنزیم مصرفی در سطح . وجود داشت
در تمـامی تیمارهـا   . اقالم جیره به تیمارهاي داراي آنزیم افـزوده شـد  

. ها متعـادل شـد   سطح پروتئین، تراکم انرژي و تعادل الکترولیتی جیره
خـوراك مصـرفی، افـزایش    (صفات مورد بررسی شامل عملکرد رشـد  

در طول دوره پرورش، خصوصیات الشه ) وزن و ضریب تبدیل خوراك
، فعالیـت آنزیمـی   )هـاي درونـی   نسبت اجزاي مختلف الشه و انـدام ( 

و اندازه گیري میزان اسـیدیته و گـران روي   ) آمیالز و لیپاز(  لوزالمعده
ها  وزن کشی جوجه. روزگی بودند 42محتویات گوارشی ایلئوم در سن 

گیري مقدار مصرف خوراك، افزایش وزن زنده و ضریب تبدیل  و اندازه
در . انجـام شـد  ) مرغ-براساس معیار روز(در پایان هر هفته و هر دوره 

قطعه جوجه به صورت تصادفی انتخـاب و بعـد    3تکرار از هر   42روز 
. از وزن کشی انفرادي با روش جابجایی مهـره گردنـی کشـتار شـدند    

ها از بدن خارج و لوزالمعـده بـا دقـت از محـل      دستگاه گوارش جوجه
ایلئوم نیز از محل زایـده مکـل تـا دریچـه     . اتصال با دوازدهه جدا شد

از مسدود شدن با نخ استریل داخـل  طور  کامل جدا و بعد  ایلوسکال به
ظروف دربسته استریل همراه یخ به آزمایشگاه تخصصی ارسال شد تا 

در هنگـام  . هـا  استحصـال شـود    هاي محتویات گوارشـی از آن  نمونه
و  6(گیري، نمونه هاي مربوط به هر تکرار با هم مخلـوط شـدند    نمونه

شـامل   براي صفات الشه وزن و نسـبت اجـزاي مختلـف الشـه    ). 31
هاي درونی نظیر چربـی   درصد الشه، سینه، ران ، کمر و  پشت و اندام

). 28(گیـري شـدند    محوطه بطنی، کبد، لوزالمعده و طـول روده انـدازه  
بـراي  ) 18(ارزیابی فعالیت آنزیمی لوزالمعده با روش لـی و همکـاران   

 انجام) EC 3.1.1.3(و لیپاز ) EC 3.2.1.1(گیري فعالیت آمیالز  اندازه
میلـی   10براي این منظور یک گرم از بافت لوزالمعده بـه همـراه   . شد

مول محلول  میلی 2مول مانیتول و  میلی 100شامل (لیتر بافر استاندارد 
ــی   ــا  HEPES/KOHترکیب ــر  pHب ــاي ) 5/6براب ــه  25در دم درج

سـپس جهـت جداسـازي    . گراد مخلوط و کامال همگـن شـدند   سانتی
دقیقـه در دسـتگاه    15همگن بـه مـدت   محلول داراي آنزیم، مخلوط 

بعـد از ایـن   . دور در دقیقه قـرار داده شـد   3000سانتریفیوژ با چرخش 
هـاي   مدت قسمت فوقانی مایع حاصل جدا و مطابق دستورالعمل کیت

ــدازه  ــی ان ــزیم  اختصاص ــري آن ــیالز   گی ــاي آم ــون،  (ه ــارس آزم پ
TS.M91.4.5 ( و لیپاز) ،زیست شیمیTI.88964-604( با دسـتگاه ، 

در (و لیپـاز  ) نـانومتر  580در طول موج (اسپکتروفتومتر غلظت آمیالز 
هاي فوق  میزان فعالیت آنزیم. گیري شد اندازه) نانومتر 575طول موج 

گـرم از پـروتئین بافـت     بر حسب واحد بین المللی به ازاي یـک میلـی  
گیري اسـیدیته بـا    اندازه. محاسبه و ارایه شدند) U/mg CP(لوزالمعده 
متــر  pHو بــا اســتفاده از دســتگاه ) 19(نگهــات و همکــاران روش ال

کشور تـایوان انجـام    Lutronساخت شرکت   pH-201دیجیتال مدل
     .شد
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  هاي مختلف پرورش ها در دوره هاي آزمایشی مورد استفاده جوجه ترکیب جیره - 1جدول 

Table 1- Experimental diet compositions of broilers during different periods 

1جیره  
Diet1 

آزمایشهاي  دوره  
Experimental periods 

)روزگی 21تا  1(دوره آغازین   
Starter (1-21 day) 

)روزگی 42تا  22(دوره رشد    
Grower (22-42 day)  

 شاهد
Control 

 جو
Barley 

 شاهد 
Control 

 جو
Barley 

 )درصد(اقالم 
Ingredients (%)      
 ذرت
Corn 56 45  58 42 

)درصد پروتئین 5/44(سویا   
SBM (44.5%) 36.8 34  32 29.4 
 روغن سویا
Soy oil 2 2  2.9 3.47 
 جو
Barley - 15  - 15 

فسفات کلسیم  دي  
DCP 2 2  2.5 2.5 
 پودر صدف
Oyster Sell 1 1  1 1 
 کلرید سدیم
Nacl 0.3 0.3  0.3 0.3 
 کربنات پتاسیم
K2co3 - 0.05  - 0.1 
DL متیونین -  
DL-Metionin 0.17 0.15 

 
0.25 0.25 

L  HCL لیزین -
L-Lysin HCL 0.1 -  

0.1 - 
2ویتامینی پیش مخلوط  

Vitimin Premix2 0.25 0.25  
0.25 0.25 

2پیش مخلوط معدنی  

Mineral Premix2 0.25 0.25  0.25 0.25 
 ماده بی اثر
Inert 1.13 -  2.35 0.48 
 جمع
Total 100 100  100 100 
  ترکیبات شیمیایی
Chemical composition 
 انرژي قابل متابولیسم

)kcal/kg(ME  2900 2900  2950 2950 
 پروتئین
Protein 21 21  19 19 

سیستین+ متیونین   
Met + Sys 0.85 0.81  0.85 0.82 
                              لیزین
Lys 1.2 1.18  1.2 1.11 
 کلسیم
Ca 0.89 0.87  0.85 0.85 
 فسفر قابل دسترس
Available Phosphorus 0.47 0.45  0.45 0.43 
 سدیم
Na 0.15 0.15  0.15 0.15 
 کلر
CL 0.22 0.24  0.22 0.23 
 پتاسیم
K 0.89 0.88  0.87 0.87 
Na+K-Cl (meq/kg) 230 230  231 230 
NSP )درصد(کل محاسبه شده    
Total NSP (%) 12.43 13.19  11.66 12.64 
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. ها اضافه شـده اسـت   درصد به صورت مازاد بر اقالم جیره به آن 05/0ترکیب تیمارهاي جو با آنزیم مشابه تیمارهاي جو بدون آنزیم بود و فقط مکمل آنزیمی مخوط در سطح 1

  .دگالیکاناز بو واحد فعال مولتی 480واحد فعال فیتاز و  1000مخلوط آنزیمی مورد استفاده در هرگرم داراي 
میلی گرم ویتـامین اي،   1440المللی ویتامین دي ،  واحد بین 7200المللی ویتامین آ،  واحد بین 44000: ها در هرکیلوگرم داراي مواد زیر بود معدنی جیره-پیش مخلوط ویتامینی2

میلی  650میلی گرم نیاسین ،  1220میلی گرم اسید پانتوتنیک ،  490، میلی گرم ریبوفالوین 320میلی گرم تیامین،  650میلی گرم کوباالمین،  700میلی گرم ویتامین ك ،  400
میلی گرم  210میلی گرم ید و  680گرم سلنیوم،  11گرم مس،  10گرم آهن،  120گرم روي،  25گرم منگنز،  65میلی گرم کولین کلراید،  270بیوتین و  220گرم پیریدوکسین ، 

  .کبالت
1The composition of enzyme supplemented barley diets were similar to normal diets except plus to enzymes including 
1000 active units of phytase and 480 multi-glycanase. 2Vitamin and mineral premixes in each kg of diets including the followings: A, 44000 IU, D 7200 IU, E 1440 mg, K 400 
mg, B12 700 mg, B1 650 mg, B2 320 mg, PA 490 mg, B3 1220 mg, B6 650 mg, H 220 mg, Choline Chloride 270 mg, 
Mn 65 g, Zn 25 g, Fe 120 g, Cu 10 g, Se 11 g, I 680 mg, Co 210 mg. 

  
گرم از محتویات تازه هضمی ایلئومی به  5براي این منظور حدود 

هاي آماده شده مخلوط درون لولـه هـاي اسـتریل     دست آمده از نمونه
قرار گرفته و به نسبت مساوي با آب دیونیزه مخلوط سپس در دمـاي  

در . دقیقه در دستگاه همزن کامال همگن شـدند  20درجه به مدت  25
متـر   pHگر ویژه دستگاه  شده با استفاده از حس هاي آماده پایان نمونه

گیـري   شـد، مـورد انـدازه    گیري شتشو و تنظیم می که قبل از هر اندازه
هـاي مخلـوط بـه     الزم به توضیح است که نمونه. اسیدیته قرار گرفتند

صورت جفتی بود و از میانگین اعداد بدست آمده بـراي آنـالیز آمـاري    
روي مطـابق روش بیـان شـده توسـط      گیري گـران  اندازه. استفاده شد

با اسـتفاده از دسـتگاه ویسـکومتر دیجیتـال     ) 31(اسمیت و همکاران 
داراي  +LVDV-IIمـدل    کشور آمریکا  Brookfieldساخت شرکت 

بـر اسـاس معیـار     CP-40تنظیم شده نـوع  ) اسپندل(بخش مخروطی 

ـ   5/1دو نمونه به  مقـدار  . انجام شد) cP(سانتی پوز  ات گـرم از محتوی
گوارشی تازه و آبدار مخلوط حاصل چند مشاهده در دو لوله مخصوص 

دقیقـه سـانتریفیوژ    10دور بـه مـدت    10000قرار گرفته و با چرحش 
ها جدا  میلی لیتر از مایع رویی به دست آمده از نمونه 5/0سپس . شدند

 37ها در دماي  گیري اندازه. روي استفاده شد گیري گران و جهت اندازه
) مخلوط شده با آب مقطـر ) v/v( 1:1با نسبت (با رقت معمولی درجه، 

هر نمونه دو بار قرائـت شـد و   . دور در ثانیه ثبت شدند 60و با سرعت 
آنـالیز داده هـا بـا    . ها  براي محاسبه آماري اسـتفاده شـد   میانگین آن

و رویه مدل خطـی عمـومی و    2004نسخه  SASاستفاده از نرم افزار 
توسـط آزمـون چنـد دامنـه اي دانکـن در سـطح        مقایسه میانگین ها

  ).27(صورت گرفت ) >01/0P(داري یک درصد  معنی

  
  1هاي گوشتی در طول دوره آزمایش تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد رشد جوجه - 2جدول 

Table 2- Effect of experimental treatments on growth performance of broiler during entire of period1 
  عملکرد
Performance 

  

 تیمارهاي آزمایشی
Experimental treatments         SEM           P-value شاهد 

Control 
 جو

Barley 
آنزیم+ جو   

Barley+enzyme 

)روزگی 21تا  1(دوره آغازین    
Starter (1-21 day)   

)گرم(خوراك مصرفی روزانه   
Daily Feed Intake (g) 45.86a 43.24b 45.09a 0.21 0.010 

)گرم(افزایش وزن روزانه   
Daily Gain (g) 37.07a 33.68c 35.95b 0.20 0.008 
 ضریب تبدیل خوراك
FCR 1.23c 1.29a 1.25b 0.02 0.001 

)روزگی 42تا  22(دوره رشد    
Grower (22-42 day)   

)گرم(خوراك مصرفی روزانه   
Daily Feed Intake (g) 147.43a 144.36ab 142.05b 1.32 0.010 

)گرم(افزایش وزن روزانه   
Daily Gain (g) 67.99a 64.52b 67.41a 0.41 0.005 
 ضریب تبدیل خوراك
FCR 2.15a 2.20a 2.02b 0.03 0.001 

)روزگی 42تا  1(کل دوره پرورش    
Entire of period (1-42 day)   

)گرم(خوراك مصرفی روزانه   
Daily Feed Intake (g) 96.65a 93.80b 95.07a 1.02 0.007 

)گرم(افزایش وزن روزانه   
Daily Gain (g) 52.53a 49.10c 51.30b 0.21 0.005 
 ضریب تبدیل خوراك
FCR 1.65b 1.71a 1.64b 0.03 0.001 

 ).P<0.01(باشند  دار می داراي اختالف معنی مشابههاي هر ردیف با حروف غیر  میانگین1
1Means within same raw with different superscripts differ (P<0.01). 
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 نتایج و بحث

 صفات رشد
نتـایج مربـوط بـه تـاثیر تیمارهـاي آزمایشـی بـر عملکـرد رشــد         

 .ارایه گردیده است 2هاي گوشتی در طول دوره آزمایش جدول  جوجه
تیمارهاي شاهد و جو با آنـزیم  در کـل   ) 2(براساس نتایج جدول 

یشـترین و تیمـار جـو بـدون آنـزیم کمتـرین خـوراك        دوره پرورش  ب
ــود  مصــرفی را داشــتند و اخــتالف ایــن تیمارهــا بــا هــم معنــی  دار ب

)01/0P< .( همچنین میزان افزایش وزن تیمار جو با آنزیم بهیود یافت
ایـن  ). >01/0P(داري با تیمار جو بدون آنزیم نشان داد  و تفاوت معنی

وجود داشت و تیمار جو باآنزیم از روند براي ضریب تبدیل خوراك نیز 
ضریب تبدیل کمتري نسبت به تیمـار جـو بـدون آنـزیم برخـوردار و      

ها نشـان   بررسی). >01/0P(دار بود  تفاوت این دو تیمار با هم نیز معنی
هـاي غیـر    داده است وارد کردن غالتی با محتواي باالي کربوهیدرات

ن مقدار زیاد بتاگلوکـان  اي نظیر جو به جیره طیور، بدلیل داشت نشاسته
قادر به تغییر خصوصیات فیزیکوشیمیایی محیط روده و بـروز اثرهـاي    

 12 ،10(نامطلوب بر رشد،  عملکرد و بازده خوراك مصرفی می باشند 
این اثرهاي  تا حدود زیـادي توسـط مکمـل سـازي جیـره بـا       ). 17و 

و  7 ،4(شـود   اي  جبران می بات ضدتغذیههاي شکننده این ترکی آنزیم
همانطور که نتایج این تحقیق نشان داد، جیره جو از نظر رشـد و  ). 12

سـویا عمـل کـرد،    -بهره وري خوراك بدتر از تیمار شاهد بر پایه ذرت
ولی اثرهاي  منفی جو با مکمل سازي آنزیم تـا حـد زیـادي کـاهش     

اي بر فراینـد   هاي غیرنشاسته گذشته از تاثیر منفی کربوهیدرات. داشت
جذب مواد مغذي و رشد متعاقب آن، غالتی نظیر جـو مقـادیر   هضم و 

اي  فیتات یا اسید فایتیک دارند که بجز باند  باالیی از ترکیب ضدتغذیه
کردن فسفر، با ایجاد پیوندهاي قوي باعـث از دسـترس خـارج شـدن     
مواد مغذي ضروري نظیر پروتئین، نشاسته، چربی و مواد معدنی شـده  

ایـن  ). 29و  26(ور  مضاعف کاهش می دهند ط و رشد جوجه ها را به
. آثار منفی تنها در صورت استفاده از آنزیم فیتاز قابل جبران می باشـد 

و همانطور که نتایج این مطالعه نشان می دهد، مکمل کـردن جـو بـا    
ها،  هاي فیتاز و گالیکاناز همراه با تعادل الکترولیتی جیره مخلوط آنزیم

ایـن نتـایج   . مصـرفی و رشـد گردیـد   باعث بهبـود عملکـرد خـوراك    
  ). 29و  25 ،3، 1(همخوانی مناسبی با یافته هاي تحقیقی مرتبط دارد 

در دوره رشد، خوراك مصرفی روزانه تیمار جو با آنزیم نسـبت بـه   
این در حالی اسـت کـه افـزایش    . تیمار شاهد و تیمار جو کاهش یافت

غذایی آن نسـبت  افزایش داشت و ضریب تبدیل  وزن روزانه این تیمار
این مطلب بیـانگر کـارایی   ). >01/0P(به دو تیمار دیگر کاهش یافت 

ها  در از  هاي مکمل شده با جو در این مقطع و توانایی آن بیشتر آنزیم
. اي موجود در جو می باشد بین بردن اثرهاي  منفی ترکیبات ضدتغذیه

اي هـ  نتایج تحقیقی بیانگر آن است که بـه دلیـل عـدم وجـود آنـزیم     

گالیکاناز با منشاي داخلی در دستگاه گوارش پرندگان، امکان استفاده 
اي محـدود   هـاي غیرنشاسـته   از اقالم داراي مقادیر زیاد کربوهیـدرات 

هـا نیـز مـی توانـد اثـر منفـی ایـن         عدم تعادل الکترولیتی جیره. است
در ). 19و  1(ترکیبات را به ویژه در سطوح باالي مصرفی تشدید کنـد  

هاي گالیکاناز با منشـاي   ها با آنزیم مل کردن این نوع جیرهعوض مک
خارجی می تواند این مشکل را برطرف نمـوده و سـطح مصـرف ایـن     

هاي تجـاري را افـزایش دهـد کـه تـاثیر مسـتقیمی در        مواد در جیره
یلو تولید نهـایی خواهـد داشـت     اقتصادي شدن قیمت تمام شده هر ک

کردن گالیکاناز با فیتاز منجر بـه   گذشته از آن مکمل). 28و  12 ،10(
ها خواهد شد  افزایش کارایی مصرف فسفر و انرژي در روند رشد جوجه

ها  از سوي دیگر نتایج تحقیقاتی حاکی از تاثیر بیشتر آنزیم). 29و  25(
در دوره آغازین می باشد، اما نتایج تحقیق حاضر بیانگر تاثیر بیشتر در 

بـدلیل سـطح بـاالتر مصـرف جـو در       مقطع پایانی است، که می تواند
جیره مصرفی و القاي تاخیر در فرایند سازشی دسـتگاه گـوارش بـراي    

جـاي ذرت نیازمنـد    زیرا جایگزینی حجم باالتر جو بـه . هضم آن باشد
زمان بیشتري براي سازش پذیري و ایجاد شرایط مناسب براي هضم، 

کروبـی روده  توسعه دستگاه گوارش، تغییر شرایط فیزیکوشیمیایی و می
و  12 ،7، 4(باشد  م و جذب مواد مغذي جو میبراي تکمیل فرایند هض

24.(  
هـاي گالیکانـاز و فیتـاز در کـل دوره      مکمل سازي جو بـا آنـزیم  

پرورش، به خوبی بر صفات عملکردي تاثیر داشت و صـفات افـزایش   
وزن روزانه و ضریب تبـدیل غـذایی را بـراي تیمـار جـو بـا آنـزیم در        

این مسئله حاکی از تـاثیر  ). >01/0P(تیمار شاهد بهبود داد  مقایسه با
هاي مکمل شده با جیره و تعادل الکترولیتی بر عملکـرد   دار آنزیم معنی

به این ترتیـب هماهنـگ بـا نتـایج تحقیقـی      . رشد جوجه ها می باشد
شود بـراي کسـب حـداکثر کـارایی      مرتبط در این زمینه، مشخص می

هـاي حـاوي جـو     ن مصرف کننده جیـره مصرف خوراك و رشد پرندگا
هاي مناسب مکمل شده تا ضمن بر طرف  ها با آنزیم بایستی این جیره

اي در  هـاي غیرنشاسـته   شدن آثار منفی ناشـی از وجـود کربوهیـدرات   
ها، از بر هم خوردن تعادل فیزیکوشیمیایی دستگاه گوارش توسط  جیره

الم غـذایی نظیـر   این ترکیبات جلوگیري شده، بهره وري مناسب از اق
هـا   ه و قیمـت جیـره  جو، گندم یا دیگر غالت هم خانواده به عمل آمد

طـور کـه راوینـدران و     گذشته از آن همـان ). 24و  7 ،4(متعادل گردد 
ــاران  ــزیم   ) 25(همک ــردن آن ــوام ک ــد، ت ــان دادن ــاز و   نش ــاي فیت ه

هـاي فیتـات بـا     گالیکاناز باعث تسهیل عمل فیتاز شده و نمک مولتی
بهتري شکسته شـده و انـرژي، مـواد مغـذي و مـواد معـدنی        راندمان

بیشتري براي جذب در اختیار پرنده قرار گرفته و میـزان بهبـود رشـد    
در ایـن  . ها خواهـد بـود   بیشتر از حالت کاربرد مستقل هرکدام از آنزیم

 . ها از نظر تعادل الکترولیتی متوازن گردیدند آزمایش کلیه جیره
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  1)برحسب درصدي از الشه(روزگی  42هاي گوشتی در  رهاي آزمایشی بر خصوصیات الشه جوجهتاثیر تیما - 3جدول 

Table 3- Effect of experimental treatments on carcass traits of broilers at 42 day (as % of carcass)1  

  تیمارها
Treatments 

 خصوصیات الشه
Carcass traits  

 بازده الشه
DP2 

 سینه
Breast 

 ران
Leg 

 پشت وگردن
B&N3 

 چربی حفره بطنی
Fat Pad 

 کبد
Liver 

 لوزالمعده
Pancreas 

 (cm)طول روده 
GL (cm)4 

 )سویا - ذرت(شاهد 
Control 

65.92a 35.58a 32.37a 32.05c 1.26a 2.07b 0.07b 85.16b 

 جو 
Barley  64.81b 33.56c 31.13b 34.31a 0.90c 1.94b 0.12a 88.58a 

 آنزیم+ جو 
Barley+Enzyme 

65.56a 34.59b 32.35a 33.06b 1.18b 2.05a 0.08b 86.98ab 

SEM  0.23 0.16 0.15 0.13 0.02 0.02 0.01 1.11 
P-value 0.008  0.001  0.001  0.001  0.010  0.005  0.001  0.010  

 ).P<0.01(باشند  دار می داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ستونهاي هر  میانگین1
1Means within column raw with different superscripts differ (P<0.01). 
2Dressing Percentage (%) 
3Back and Neck 
4Gut Length (cm) 

  
از جمله عواملی که باعث بر هم خوردن تعادل الکترولیتـی جیـره   

ــی ــاالي    م ــادیر ب ــالت داراي مق ــاالي غ ــطوح ب ــتفاده از س ــود اس ش
اي نظیر گندم یا جو، سـطح بـاالي فیبـر     تههاي غیرنشاس کربوهیدرات

برقـرار  ). 21(نظیر سبوس و یا سطوح پایین پـروتئین در جیـره اسـت    
ها عالوه بر تاثیر مستقیم بر فرایند جذب  کردن تعادل الکترولیتی جیره

هاي مستقر در سطح لومینـال   و انتقال مواد مغذي توسط انتقال دهنده
ده و مایعات بدن جلوگیري کـرده  جدار روده، از اسیدي شدن محیط رو

و آثار منفی ناشی از بر هم خوردن تعادل هموستازي بدن را کـاهش و  
و ) به ویژه بـراي اسـیدهاي آمینـه   (با تسریع فرایند جذب مواد مغذي 

و  3(معدنی در روده، باعث بهبود رشد و عملکرد جوجه ها خواهد شـد  
تـوام کـردن    دهـد  طور که نتایج ایـن تحقیـق نشـان مـی     همان). 21

ها، باعـث   هاي گالیکاناز و فیتاز، همراه با تعدیل الکترولیتی جیره آنزیم
افزایش آزاد سازي و قابلیت هضم مواد مغذي و ایجاد شرایط مناسـب  
و تسریع فرایند جذب مواد مغذي شده که در نهایت منجر به افـزایش  

ر مسـتقل  این اثر مشارکتی فراتر از تـاثی . رشد و بازده تولید شده است
ها به تنهایی بـوده   ها، یا ایجاد تعادل الکترولیتی جیره هر کدام از آنزیم

  ).29و  25، 3(دهد  و نتایج اقتصادي بهتري را ارایه می
  

  صفات الشه
نتایج مربوط به تاثیر تیمارهاي آزمایشـی بـر خصوصـیات الشـه     

 .ارایه گردیده است) 3(در جدول  روزگی 42هاي گوشتی در  جوجه
رین بازده الشه مربوط به تیمار شاهد بود کـه بـا تیمـار جـو     بیشت

درصـد سـینه و ران تیمـار جـو     ). >01/0P(داري داشت  اختالف معنی
دار کمتر از دو تیمار دیگر بود و در مقابل درصـد پشـت و    طور معنی به

بازده الشه و درصد سـینه،  ). >01/0P(گردن آن بیشتر از سایرین بود 
داري بـه مکمـل    یمار جو با آنـزیم پاسـخ معنـی   ران، پشت و کمر در ت

این امر ناشـی از بهبـود   ). >01/0P(سازي با آنزیم داده و بهبود یافتند
هضم و جذب مواد مغذي در دستگاه گوارش بـدنبال مصـرف مکمـل    

از طرفـی رعایـت تعـادل الکترولیتـی     ). 25و  22 ،4(آنزیمی می باشد 
زیرا عـالوه بـر تـاثیر روي    گردد،  ها باعث بهبود صفات الشه می جیره

هاي جذب و انتقال مواد مغذي در روده به طـور مسـتقیم بـر     مکانیسم
انتقال اسیدهاي آمینه از روده تاثیر داشته و این امر در فرایند پروتئین 

کمتـرین  ).21و  3(هـا اثـر مسـتقیم دارد     سازي و رشد عضالنی جوجه
بیشـترین بـه    درصد چربی محوطه بطنی و درصد کبد به تیمـار جـو و  

). >01/0P(تیمار شاهد و بعد از آن به تیمار جو با آنزیم تعلـق داشـت   
توانـد ناشـی از    کاهش درصد چربی محوطه بطنـی در تیمـار جـو مـی    

وري از انرژي و چربی جیره در اثر مصـرف سـطح بـاالي     کاهش بهره
 ،6(اي ناشی از آن در جیـره باشـد    هاي غیر نشاسته جو و کربوهیدرات

همچنین کاهش درصد کبد در تیمـار یـاد شـده بـه علـت      ). 24و  22
کاهش میزان متابولیسم چربی در بدن و کاهش نرخ لیپوژنز کبدي در 
اثر مصرف جو باشد که باعث کاهش وزن کبد شده و رابطـه مسـتقیم   

و  15 ،14(اي موجود در جیره دارد  شاستهبا محتواي کربوهیدرات غیر ن
دار  بیشـتر از دو   طور معنی ده تیمار جو  بهدر مقابل درصد لوزالمع). 28

افزایش وزن لوزالمعده رابطـه مسـتقیم بـا    ). >01/0P(تیمار دیگر بود 
اي جیره دارد زیرا  هاي غیر نشاسته میزان فیبر و محتواي کربوهیدرات

ها در محـیط روده باعـث عـدم     اثر باند کنندگی این اجزا بر روي آنزیم
در نتیجه افـزایش فعالیـت ترشـحی انـدام     هاي داخلی و  کارایی آنزیم

 ). 18و  15 ،11(ه می گردد لوزالمعد
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  1روزگی 42هاي گوشتی در  تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر فعالیت آنزیمی لوزالمعده جوجه - 4جدول 

Table 4- Effect of experimental treatments on pancreas enzyme activity of broilers at 42 day1   

  ارهاتیم
Treatments 

 فعالیت آنزیمی لوزالمعده
Pancreas enzyme activity  

 آمیالز 
)U/mg CP(  Amylase  

 لیپاز
 )U/mg CP(Lipase  

 )سویا - ذرت(شاهد 
Control 

0.71c 0.24b 

 جو
Barley  1.43a 0.42a 

 آنزیم+ جو 
Barley+Enzyme 

0.91b 0.26b 

SEM  0.06 0.04 
P-value 0.001  0.002  

 ).P<0.01(باشند  دار می داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ستونهاي هر  یانگینم1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.01). 

 
از نظر طول روده، تیمار جو بیشترین طول، شاهد کمترین و تیمار 

نتـایج  ). >01/0P(جو با آنـزیم  حـد وسـط دو تیمـار یـاد شـده بـود        
تحقیقاتی حاکی از آن است که محتـواي فیبـر جیـره اثـر مسـتقیم و      

در این آزمایش تمامی ). 17و  5(مشخصی بر طول روده خواهد داشت 
صفات الشـه پاسـخ هـاي مشـهودي بـه اسـتفاده از آنـزیم و تعـادل         

نتایج تحقیقـاتی حـاکی از آن اسـت کـه     . الکترولیتی جیره نشان دادند
هـایی نظیـر چربـی محوطـه بطنـی، کبـد،        سـبت انـدام  تغییر وزن و ن

لوزالمعده و طول روده معیارهاي مناسبی از واکنش دستگاه گوارش به 
اي یـا سـلولز    هاي غیرنشاسـته  نوع جیره مصرفی و سطح کربوهیدرات

نتایج این تحقیق بیانگر بهبـود  ). 15و  14، 6(محتواي جیره می باشند 
و کاهش طول روده در تیمـار جـو   صفات الشه، کاهش وزن لوزالمعده 

  . با آنزیم نسبت به تیمار جو بدون آنزیم می باشد
  

  فعالیت آنزیمی لوزالمعده 
هـاي   هتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر فعالیت آنزیمی لوزالمعده جوجـ 

اعـداد موجـود در   . ارایه شده است) 4(روزگی در جدول  42گوشتی در 
یه واحد بین المللی آنزیم بـه  این جدول به صورت فعالیت آنزیمی بر پا

محاسـبه  و  ) U/mg CP(ازاي یک میلی گرم پروتئین بافت لوزالمعده 
 .ارایه شده اند

هـاي   بیانگر آن است که بیشترین فعالیـت آنـزیم  ) 4(نتایج جدول 
آمیالز و لیپاز  مربوط به تیمار جـو  بـود کـه بـا تیمـار شـاهد تفـاوت        

هاي فیتاز  تیمار جو با آنزیم مکمل سازي). >01/0P(داري داشت  معنی
هاي فـوق شـد    دار فعالیت آنزیم و مولتی گالیکاناز باعث کاهش معنی

)01/0P< .(  هـاي   نتایج پژوهشی بیانگر آن است که اسـتفاده از آنـزیم
اي بـا منشـاي    هـاي غیرنشاسـته   شکننده دیواره سلولی و کربوهیدرات

م و آزاد خارجی باعث شکسته شدن زنجیره پلیمـري غیـر قابـل هضـ    

این اتفاق در . شود شدن مواد مغذي بدام افتاده توسط این ترکیبات می
روي محتویات هضـمی شـده و ایـن     نهایت باعث کاهش میزان گران

مسئله به نوبه خود از فعالیت ترشحی لوزالمعده کاسته، باعـث کـاهش   
مزبور در محیط روده خواهـد شـد   هاي  وزن آن و کاهش غلظت آنزیم

در شرایط طبیعی با مصرف جو یا گندم، آرابینـوزایالن  ). 29و  28 ،24(
روي محتویـات   و بتاگلوکان موجود در این غالت باعث باال رفتن گران

هـاي مترشـحه از    هضمی و کاهش درجه نفوذ و قدرت هیدرولیز آنزیم
لوزالمعده می گردد که این امر افزایش فعالیـت ترشـحی لوزالمعـده و    

هاي هیدرولیز کننده نظیر آمیالز و لیپاز را به  مترشح مقادیر بیشتر آنزی
البته در این شرایط با وجود افزایش غلظـت  ). 20(دنبال خواهد داشت 

هاي لوزالمعده تغییـر محسوسـی در میـزان هضـم مـواد مغـذي        آنزیم
این فرایند بجز تحمیل فشار بیشتر به غـدد ترشـحی   . شود حاصل نمی

 جه مثبتی در پی نخواهد داشـت بدن و اختالل روند طبیعی هضم، نتی
نتایج پژوهشی در تایید این مطلب است که فعالیـت آنزیمـی در   ). 18(

دستگاه گوارش بستگی به نوع جیره و ترکیبات موجود در آن داشته و 
غلظت باالي  مواد مغذي در روده باعث افـزایش فعالیـت آنزیمـی در    

ـ  هاي موکوسی می سطح سلول د هضـم و  شود که این مسئله در فراین
روي محتویـات هضـمی    اما افزایش گران. جذب تاثیر مثبت می گذارد
هاي موکوسی، بـر   هاي لوزالمعده یا سلول بدلیل ممانعت از عمل آنزیم

، 5(روده تاثیر منفی خواهد گذاشت  هضم و جذب مواد مغذي در سطح
در این تحقیق مکمل سازي جـو بـا آنـزیم باعـث کـاهش      ). 18و  10

هاي مترشحه از لوزالمعده و در نتیجـه   زایش تاثیر آنزیمروي و اف گران
این نتیجه با تغییر نسبت وزنی . کاهش فعالیت آنزیمی این غده گردید

لوزالمعده در این تیمارها مطابقت دارد و حاکی از تاثیر مثبت آنـزیم در  
  .روي محتویات گوارشی و نتایج مثبت بعدي آن می باشد کاهش گران
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  شیمیایی محتویات گوارشی -خصوصیات فیزیکی
شــیمیایی -تــاثیر تیمارهــاي آزمایشــی بــر خصوصــیات فیزیکــی

 5روزگی در جدول  42هاي گوشتی در  محتویات هضمی ایلئوم جوجه

روي بر اسـاس واحـد اسـتاندارد     اعداد مربوط به گران. ارایه شده است
  . بیان شده است) cP(روي یا سانتی پوز  سنجش گران

  
 روزگی 42هاي گوشتی در  شیمیایی محتویات ایلئوم جوجه-تیمارهاي آزمایشی بر خصوصیات فیزیکیتاثیر  - 5جدول 

Table 4- Effect of experimental treatments on ileum physicochemical properties of broilers at 42 day  

  تیمارها
Treatments  

  شیمیایی محتویات ایلئوم-خصوصیات فیزیکی
Ileum physicochemical properties  

 اسیدیته
 )pH(Acidity   

 روي  گران
)cP(Viscosity  

 )سویا - ذرت(شاهد 
Control 

7.32a 1.59b 

 جو
Barley  5.93b 1.95a 

 آنزیم+ جو 
Barley+Enzyme 

7.15a 1.60b 

SEM  0.08 0.03 
P-value 0.004 0.005 

 ).P<0.01(باشند  دار می معنی داراي اختالف مشابهبا حروف غیر  ستونهاي هر  میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.01). 

  
نتایج بدست آمده نشان داد بیشـترین مقـدار اسـیدیته محتویـات     
گوارشی مربوط به تیمارهاي شاهد و جو با آنزیم و کمترین آن مربوط 

روي متعلق به تیمـار   دار گرانبیشترین مق). >01/0P(به تیمار جو بود 
جو و کمترین آن مربوط بـه تیمارهـاي شـاهد و جـو بـا آنـزیم  بـود        

)01/0P< .(  دار  بنابراین استفاده از جیره داري جو باعث کـاهش معنـی
روي محتویـات گوارشـی    دار گـران  اسیدیته و همزمان افـزایش معنـی  

شـان دادنـد   ن) 16(گراهام و همکاران ).  >01/0P(ها شد  ایلئوم جوجه
روي محتویـات گوارشـی ایلئـومی بـه دنبـال       که افزایش میزان گران

هـاي طیـور    اي در جیره مصرف سطوح باالي کربوهیدرات غیرنشاسته
نتـایج  . دار عملکردهاي تولیدي پرنده خواهد شد منجر به کاهش معنی

دهـد افـزایش میـزان غـالت داراي سـطوح       تحقیقاتی دیگر نشان می
اي از جمله جـو کـه مقـادیر قابـل      هاي غیرنشاسته باالي کربوهیدرات

روي  اي  بتاگلوکان دارد، باعـث افـزایش گـران    توجهی ماده ضدتغذیه
محتویات و بدنبال آن افزایش جمعیت میکروبی تخمیـر کننـده مـواد    
مغذي و تولید محصوالت مختلف از جمله اسیدهاي چرب فـرار شـده   

ـ    ات هضـمی ایلئـومی   که در نهایت منجر به کـاهش اسـیدیته محتوی
ــر ). 13و  10(شــود  مــی ایــن تغییــرات در مجمــوع باعــث کــاهش اث
هاي هضم کننده با منشاي داخلی و کاهش انتقال مواد هضـمی   آنزیم

به سطح جذبی روده و کاهش میزان هضم و جذب مـواد مغـذي مـی    
هاي با منشـاي خـارجی    در مقابل استفاده از آنزیم). 31و  11 ،8( گردد

روي محتویـات   این مشکل را رفع نموده، از میزان گـران  تا حد زیادي
در مورد تاثیر تعادل . هضمی کاسته و اسیدیته روده را تعدیل می نماید

الکترولیتی جیره بر خصوصـیات فیزیکوشـیمیایی محتویـات گوارشـی     

اما نتایج بدست آمده در این آزمایش حـاکی   .روده گزارشی یافت نشد
-هاي آنزیمی در شرایطی که تعادل آنیوناز آن است که تاثیر مکمل 

ــطح      ــر س ــی اگ ــد، حت ــده باش ــیم ش ــت تنظ ــه دق ــره ب ــاتیون جی ک
دار  اي جیره باال در نظر گرفته شود، معنی هاي غیرنشاسته کربوهیدرات

هـا توضـیح داده شـد،     همانطور که در قسمت مـواد و روش . می باشد
) رصـد د 20و  15بـه ترتیـب   (هاي آغـازین و رشـد    سطح جو در دوره

بود ) درصد 10تا  5(هاي تجاري  بیشتر از سطوح مورد استفاده در جیره
دالیل این . ها باال در نظر گرفته شد و تا حد تحمل فیزیولوژیک جوجه
تر پاسخ پرندگان بـه نـوع و سـطح     انتخاب در درجه اول بررسی دقیق

اي جیـره بـود و چـون میـزان تحمـل       هـاي غیرنشاسـته   کربوهیدرات
سنین پایین کمتر می باشد، سطح در نظر گرفته شده براي  ها در جوجه

در درجـه دوم جهـت سـهولت    ). 14و  7(تر بود  دوره آغازین نیز پایین
اي که در  ها به گونه اي جیره هاي غیرنشاسته تنظیم سطح کربوهیدرات

دامنه قابل قبول قرار گرفته و همچنین رابطه منفی سـطح ایـن مـواد    
هضم، جذب و عملکرد رشد پرنده در جیره داراي اي با میزان  ضدتغذیه

در نهایت بتوان از طریق مکمل سازي آنزیمی ). 28(جو مشخص شود 
جیره جو و تعدیل الکترولیتی آن بخش مهمی از اثرهاي منفـی ایجـاد   

  . شده را برطرف نمود
  

   کلینتیجه گیري 
نتایج بدست آمده در این مطالعه بیانگر آن است که می تـوان بـا   

اي بـه   جو و با رعایت دقیـق نکـات تغذیـه     کمل سازي آنزیمی جیرهم
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حتی با وجود سطوح باالي جو   کاتیون جیره-همراه تنظیم تعادل آنیون
بیشـتر از سـطوح مـورد مصـرف در     (هاي دوره آغارین و رشد  در جیره

نتایج قابل قبـولی در زمینـه عملکـرد رشـد،     )  هاي تجاري رایج  جیره
هاي گوشتی بـه   هاي فیزیولوژیکی جوجه شخصهخصوصیات الشه و م

اي  نتایج تحقیقی مرتبط حاکی از آن است که بخش عمده. دست آورد
ــاالي       ــطوح ب ــرف س ــدنیال مص ــده ب ــاي پرن ــاهش عملکرده از ک

اي مربوط به اختالل و به هم ریختگـی   هاي غیر نشاسته کربوهیدرات
واد مغذي در هاي م فرایندهاي جذب و ناکارآمدي فعالیت انتقال دهنده

جدار روده بوده که عدم تعادل الکترولیتی جیره در ایـن پدیـده نقـش    
اي  هـاي غیـر نشاسـته    از طرفی کربوهیـدرات ). 21و  3(مستقیم دارد 

موجود در جو بواسطه ساختمان شیمیایی پیچیده و شبکه ماننـد خـود   

هاي فلزي و باند کردن سایر مواد مغـذي در   باعث بدام افتادن کاتیون
در ایـن  ). 25و  20 ،14(کاهنـد   ده شده و از درجه دسترسی آنها میرو

اي در بکار گیري سطوح بـاالي غالتـی    شرایط رعایت تمهیدات تغذیه
در این آزمایش مکمل سـازي  . رسد نظیر جو بسیار ضروري به نظر می

جو با مخلوط آنزیمی گالیکاناز و فیتاز همـراه بـا تعـدیل الکترولیتـی     
اعث بهبود صفات عملکردي شد و تیمار جو بـا آنـزیم   ها بخوبی ب جیره

از نظر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خـوراك نسـبت بـه تیمـار     
خصوصـیات الشـه، فعالیـت آنزیمـی     . دار نشـان داد  شاهد بهبود معنی

هاي فیزیکوشیمیایی محتویات گوارشـی ایلئـومی    لوزالمعده و مشخصه
  . داري نشان دادند نیز بهبود معنی
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