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 چکیده

ههای ووتهتی ذیهیه     های خون جوجه  آنزیم بر عملکرد و متابولیت -اثرات افزودنی پروبیو این آزمایش جهت ارزیابی     

قطاه  جوجهگ ووتهتی     033آزمایش در قالب طرح کامالً ذصهادفی بها ذاهداد    سطوح مختلف وندم و جو انجام تد. تده با 

 15( جیهر  اهاوی   2آنزیم(،  -( تاهد )بدون استفاده از وندم و جو و افزودنی پروبیو1ذیمار تامل  5در  ،033سویگ راس 

درصد ونهدم   15( جیر  ااوی 0آنزیم،  -افزودنی پروبیودرصد جو )در دور  آغازین( بدون استفاده از  15درصد وندم و 

درصهد ونهدم و    15( جیر  ااوی 4آنزیم  -درصد افزودنی پروبیو 35/3درصد جو )در دور  آغازین( با استفاده از  15و 

درصهد ونهدم و    15( جیهر  اهاوی   5آنزیم و  -درصد افزودنی پروبیو 1/3درصد جو )در دور  آغازین( با استفاده از  15

آنهزیم. در دور  رتهد، میهزان اسهتفاده از      -درصد افزودنی   پروبیو 15/3درصد جو )در دور  آغازین( با استفاده از  15

 21ذها   1روز در  دو دوره تهامل دور  آغهازین )   42درصد افزایش یافت. آزمایش ب  مهدت   03ها ب  وندم و جو در جیره

د. در پایان دور  آزمایش، نتایج ااصل  نشان داد ک  کاربرد سهطوح  روزوی( انجام وردی 42ذا  22روزوی( و دور  رتد )

ههای  های عملکرد، کیفیت الت  و سطح ایمنی خون جوجه  داری بر برخی از تاخصمختلف وندم و جو دارای اثرات مانی

 15ونهدم و  درصهد   15( در دور  آغهازین بها اسهتفاده از    51/1بهترین ضریب ذبدیل غههایی )  .(P<35/3باتد )ووتتی می

درصهد(   31/0( در وروه تاهد بدست آمد. باالذرین درصهد جرهر )  34/2و در دور  رتد ) 2درصد جو در وروه آزمایشی 

درصد( متالق به  وهروه تهاهد بهود.      76/2مشاهده وردید. در االی ک  باالذرین درصد سنردان ) 2نیز  دروروه آزمایشی 

ههای  ااصل وردید. با ذوجّ  ب  نتایج ااصل ، استفاده از دانه   4مایشی درصد( در وروه آز 76/9کمترین درصد هتروفیل )

ههای ووتهتی بهدون اسهتفاده از     رتهد جوجه   ههای  در جیهره   03های آغازین و درصد در جیره 15وندم و جو ب  مقادیر 

پههیر اسهت، لهیکن    ههای خهون امکهان    آنزیم بدون داتتن اثرات سوء بر عملکرد، کیفیت الت  و متابولیت -افزودنی پروبیو

 وردد.  های ووتتی میها در خون جوج درصدی از این افزودنی، موجب کاهش درصد هتروفیل 1/3استفاد  
 

  های خونی، متابولیتعملکردسطح ایمنی، ، های ووتتیجوج  ،آنزیم –افزودنی پروبیو های کلیدی:واژه
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Abstract: 

 This experiment was conducted to evaluate the effects of wheat and barley based diets supplemented with 

probio-enzyme on performance, carcasses quality and blood metabolites of broiler chickens. Experiment was 

designed according to completely randomized design with 300 of Ross 308 broilers on 5 treatments and 3 

replicates (with 20 bird in each replicate) for 42 days in two period included starter (1-21 days) and grower 

(22- 42 days). Experimental diets included: 1) control (diet without wheat, barley and probio-enzyme, 2) diet 

with 15% wheat and 15% barley with no probio-enzyme, 3) diet with 15% wheat and 15% barley with 

0.05% probio-enzyme, 4) diet with 15% wheat and 15% barley with 0.1% of probio- enzyme, 5) diet with 

15% wheat and 15% barley with 0.15% of probio-enzyme in starter period, in grower period the inclusion 

level wheat and barley increased to 30%. The results showed that there were significantly difference between 

treatments regarding performance, carcasses quality and blood metabolites of broiler chickens (P<0.05). The 

best feed efficiency in starter period (1.51) was observed in birds receiving treatment 2, but in grower period 

observed in control group (2.04). The highest percent of liver (3.01%) and breast (33.53%) were observed in 

2 experimental group and the highest percent of gizzard (2.67%) was observed in control group. The lowest 

percent of hetrophile (9.67%) was resulted in 4 experimental group with using 0.1% probio- enzyme. The 

overall results of the present study indicated that in broilers using 15% wheat and 15% barley in starter diets 

and 30% wheat and 30% barley in grower diets without any adverse effects on performance, carcasses 

quality and blood metabolites is possible and using probio– enzyme, can reduce the percent of hetrophile 

cells.  
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 مقدمه

باتهد که  به     ذرّت جزء آن دست  از اقالم غهایی مهی 

هههای غهههایی طیههور  مقههادیر زیههادی از آن در جیههره 

تود. در تود، و عمدذاً از خارج وارد میاستفاده می

هههای اخیههر قیمههت آن در بههازار از رتههد صههاودی    سهها 

برخوردار بوده است.، عالوه بر این، با ذوجّ  ب  باد مسافت 

ری و نرهداری و با عطف ب  اینک  دانهگ ذرّت  و نحو  عمل آو
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زا مستاد ب  آلوده وردیدن بیشتر بها عوامهل بیمهاری   

ههای آلهوده،   باتهد و اسهتفاده از ایهن ننهین ذرت    می

موجب بروز مشکالذی در طیهور وردیهده اسهت، لهها     

ذالش برای کاهش میزان استفاده از آن با جهایرزینی  

ن دست  از اقالم از طریق سایر منابع غهایی از جمل  آ

تهوند، ضهروری   غهایی ک  در داخل کشور ذولید می

 رسد.ب  نظر می

ونههدم  و جههو از جملهه  آن دسههت  از مههواد غهههایی     

هسههتند کهه  مقههادیر قابههل ذههوجهّی از آنههها در داخههل 

وردند. هر نند ک  از دانگ وندم عمدذاً کشور ذولید می

گ دام در ذیهیگ انسانی و از دانگ جهو بیشهتر در ذیهیه   

تهود، ولهی امکهان کهاربرد آن دسهت  از      استفاده می

تهوند  هایی ک  در ذیهیگ انسهانی اسهتفاده نمهی   وندم

ههای بها کیفیهت پهایین،     تامل: ضایاات ونهدم، ونهدم  

هههای آفههت زده، ونههدم ااصههل  در تههرای      ونههدم

نیز مقادیری از جو با ذوجّه  به  قیمهت     وخشکسالی 

گ طیهور وجهود   پایین آن در مقایس  با ذرت در ذیهیه 

های غههایی  ها در جیرهدارد. لیکن استفاده از این دان 

طیههور خههالی از اتههکا  نیسههت. از جملهه  مشههکالت   

ههای غههایی   های وندم و جو در جیرهاستفاده از دان 

ای )به  خصهوط طیهور(، وجهود     ایوانات ذک ماهده 

ههای غههایی و ذرکیبهات غیهر قابهل ه ههم      بازدارنهده 

 (NSP)1ای ای غیر نشاست ساکاریدهموسوم ب  پلی

باتهد، که  بهرای ه هم آنهها، نیهاز به         ها مهی در آن

ها در وضایت مامهو   هایی است ک  این آنزیمآنزیم

در دستراه ووارش نشخوارکنندوان و ذاهداد دیرهری   

هها ذولیهد وردیهده    از ایوانات ذوس  میکرواروانیسم

در االی که  غیهر نشهخوارکنندوانی نظیهر طیهور در      

ای داتهت  و  ههایی عمهده  ید آنها محهدودیت زمینگ ذول

هها،  های اسهتفاده از ایهن دانه    برای کاهش محدودیت

ههای غههایی   های سهنتتیک در جیهره  بایستی از آنزیم

(.  2313)تههیرزادی و همکههاران  آنههها اسههتفاده نمههود

( در آزمایشههی کهه  در  2331نهههاس و لیفرانکههوس ) 

                                                 
1 - Non Starch Polysaccharides 

با آنهزیم  خصوط کاربرد دانگ وندم بدون همراه نمودن آن 

ههای ووتهتی انجهام دادنهد، وهزارش      در جیر  غهایی جوج 

درصد دانگ وندم در دور  رتهد و   13نمودند ک  استفاده از 

درصههد از آن در دور  پایههانی پههرورش، موجههب    05و  23

وهردد، در عهین   بهبود مقدار اضاف  وزن روزان  متوس  مهی 

داری اا ، میزان نربهی محوطهگ بطنهی به  صهورت مانهی      

(. در مقابهل بنیهت و همکهاران    P<35/3)کنهد  یش پیدا میافزا

( مشاهده کردند ک  استفاده از وندم و جو ب  صورت 2332)

درصد جیهره اثهرات سهو ی     53آرد و یا دانگ کامل ب  مقدار 

اینربهر  و همکهاران   ههای ووتهتی دارد.   بر عملکرد جوجه  

( در پژوهشی ک  در خصوط استفاده از دانهگ کامهل   2334)

ههای  با و بدون استفاده از آنهزیم وزیالنهاز در جوجه     وندم

ووتتی انجام دادند ب  ایهن نتیجه  رسهیدند که  اسهتفاده از      

ههای  جیهره  وندم ذنها )بهدون اسهتفاده از آنهزیم خهاط( در    

های ووتتی )باد از سهن دو هفترهی(، موجهب    غهایی جوج 

وهردد، ولهی   افزایش ورانهروی مهواد ووارتهی در روده مهی    

زیم وزیالنههاز، موجههب کههاهش ایههن ورانههروی   افههزودن آنهه

درصد دانگ کامل وندم ب  همراه  05تود، آنها استفاده از می

های ووتتی را هفتری ب  باد جوج  0آنزیم وزیالناز از سن 

( 2333پهههیر دانسهتند. وههوذرز د  آالمهو و همکههاران )  امکهان 

ههای ووتهتی   های غهایی جوج در جیرهوزارش نمودند ک  

درصهد   63درصد ونهدم در دور  آغهازین و    75ز استفاده ا

آنزیم بدون داتتن اثهرات منفهی بهر     ب  همراهدر دور  رتد 

.  بر طبق وزارتهات وونها    باتدمیعملکرد آنها امکان پهیر 

های غهایی ااوی ( استفاده از آنزیم در جیره2334و یاسر )

ههای ووتهتی، اثهرات میبتهی در زمینهگ کهاهش       وندم جوجه  

واد ووارتههی دارد، ولههی بههر روی عملکههرد    ورانههروی مهه 

 ذأثیر است. ها، بیجوج 

هههای غهههایی  در خصههوط اسههتفاده از جههو در جیههره       

های ووتتی دو مشکل وجهود دارد، که  اولهی وجهود     جوج 

آ  الیاف خام زیاد در آن ک  باعث عدم ه هم و جهها ایهده   

ای و وردد و دیرری وجود پلی ساکاریدهای غیر نشاست می

باتد ک  ایهن ذرکیبهات در روده   کیباذی نظیر بتاولوکان میذر

وردند و آا جها نموده و موجب ذشکیل مدفوع جسبنده می
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ضههمن اخههتال  در ه ههم و جههها، دفههع ایههن مههواد   

ووارتی ب  همراه آا محتوی، موجهب خهیش تهدن    

وردد )نیومن و نیومن بستر و مشکالت باد از آن می

بههات تههب  قنههدی   بتاولوکههان از جملهه  ذرکی  (.1936

باتد ک  ب  میزان زیادی در محتویات دانگ جهو و  می

تود ب  طوری نیز آلرون دیوار  سلولی آن یافت می

دهههد درصههد دیههوار  سههلولی را ذشههکیل مههی 65کهه  

ذبایهههدیان و صهههادقی (. 2333)اوهیهههدا و همکهههاران 

درصهدی از جهو بها پوسهت  و      23( با استفاده 2337)

هههای غهههایی ر جیههرهجههو لخههت بهها و بههدون آنههزیم د

داری های ووتتی نشان دادند ک  ذفاوت مانهی جوج 

هههای در خصههوط افههزایش وزن روزانهه  در وههروه 

مختلف آزمایشی وجود ندارد، ولی استفاده از آنزیم 

های آزمایشهی اهاوی جهو بها     ب  خصوط در وروه

پوست ، موجب بهبود ضریب ذبهدیل غههایی وردیهد و    

بها پوسهت  اسهتفاده    وزن روده در وروهی ک  از جو 

هههای آزمایشههی کردنههد، نسههبت بهه  سههایر وههروهمههی

( در 2337افهزایش پیهدا کهرد. محهرری و محمهدپور )     

درصدی از جو در جیهر    05آزمایشی ک  با استفاد  

روزوهی   57ذها   14های ووتتی از سهن  غهایی جوج 

انجهام دادنهد، مشهخص نمودنهد که  اسهتفاده از ایههن       

در وهروه تهاهد، اثهر    مقدار جو در مقایسه  بها ذرت   

 ها ندارد.داری بر عملکرد جوج مانی

هههههها محصهههههوالت اهههههاوی   پروبیوذیهههههک     

های زنهده و مشخصهی هسهتند که      میکرواروانیسم

قادرنههد در رود  ایههوان از طریههق جههایرزینی یهها    

کولونیزاسههیون، ذیبیههت وردیههده و بهها ذاههدیل فلههور  

میکروبههی روده، اثرهههای مفیههدی را بههر سههالمتی و  

آن داتت  باتند )آزادوهان مههر و همکهاران     عملکرد

( از پروبیوذیهههک 2334(. کبیهههر و همکهههاران )1037

پروذکسین ب  صورت آتامیدنی ذا هفتهگ تشهم در   

هههای ووتههتی اسههتفاده کردنههد و در نتیجههگ  جوجهه 

 5، 4ههای  مصرف پروبیوذیک، افزایش وزن در هفت 

یافت. آزادوان مههر و  بهبود داری ب  طور مانی 7و 

( در ذحقیق خود با اسهتفاده از پروبیوذیهک   1037اران )همک

هههای هههای ووتهتی نتیجهه  ورفتنهد کهه  در جیهره   در جوجه  

متااد  از لحها  پهروذنین، افهزایش وزن و ضهریب ذبهدیل      

درصهد   123یابهد و همننهین بها افهزودن     غهایی بهبود مهی 

مقدار ذوصی  تد  پروبیوذیک، هزینگ خهورا  به  ازای ههر    

 داری کاهش یافت. وزن، ب  طور مانیکیلوورم افزایش 

آنهزیم، فهرآورد  ذرکیبهی جدیهد اهاوی       -افزودنی پروبیهو 

باتد ک  های باکتریایی خاط میها و وون ذادادی از آنزیم

ساخت کشور آلمان بوده و اخیراً به  بهازار مصهرف وارد    

تود ک  دارای اثرات میبتی بر عملکرد تده است و ادعا می

ههای موجهود در   باتد. باکترییور میو سطح ایمنی بدن ط

+  2تههامل باسههیلوس لینینههی فههورمیش   ایههن فههرآورده  

، 4اینتروکوکههههوس فاسههههیوم ، 0باسههههیلوس سههههوبتلیش 

هههای و نیههز اههاوی آنههزیم 5الکتوباسههیلوس اسههیدوفیلوس

 1-7و  1-4بتاولوکانههاز مههبثر بههر پیونههدهای ولیکوزیههدی  

 باتد.ز میولوکز، بتاوزیالناز، آلفا آمیالز، پروذناز و سلوال

اثهرات کهاربرد سهطوح    آزمایش ااضر در جهت ارزیابی     

آنزیم در  -مختلف وندم و جو با استفاده از افزودنی پروبیو

ههای  های غهایی بر عملکرد، کیفیهت الته  و متابولیهت   جیره

 های ووتتی انجام وردید.خون جوج 

 
 هامواد و روش

ی از سهویگ  قطاه  جوجهگ ووتهت    033این ذحقیق با ذاداد     

در دو دور  پرورتههی تههامل       روز 42بهه  مههدت  033راس 

 42ذهها  22روزوههی( و دور  رتههد ) 21ذهها  1دور  آغههازین )

ذیمهار و ههر    5در قالب طرح کامالً ذصادفی تهامل  روزوی( 

قطاه  جوجه ( انجهام     23ذکرار )هر ذکرار تهامل   0ذیمار با 

مایشی بر های مختلف آزهای غهایی برای وروهوردید. جیره

( بههرای 1994)  NRCهههای مههواد میههه ی  اسههاس ذوصههی  

روزوهی(   22 -42روزوی( و رتد ) 1-21های آغازین )دوره

                                                 
2 - Bacillus licheniformis 

Bacillus subtilis –3  
4 - Enterococcus faecium 
5 - Lactobacillus acidophilus 
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بها   7UFFDAو با استفاده از برنامگ جیهره نویسهی   

سههطوح انههرای قابههل متابولیسههم و پههروذنین  خههام   

( 1و عبارت بودنهد از   ذیمهار    ذنظیم وردیدندیکسان، 

ز ونههدم و جههو و افزودنههی تههاهد )بههدون اسههتفاده ا

درصهد   15( جیهر  اهاوی   2آنهزیم(، ذیمهار    -پروبیو

درصههد جههو )در دور  آغههازین( بههدون    15ونههدم و 

( جیهر   0آنهزیم، ذیمهار    -استفاده از افزودنی پروبیو

درصهد جهو )در دور     15درصهد ونهدم و    15ااوی 

 -درصد افزودنی پروبیو 35/3آغازین( با استفاده از 

 15درصهد ونهدم و    15جیر  اهاوی   (4آنزیم، ذیمار 

 1/3درصههد جههو )در دور  آغههازین( بهها اسههتفاده از  

( جیههر  5آنههزیم و ذیمههار  -درصههد افزودنههی پروبیههو

درصهد جهو )در دور     15درصهد ونهدم و    15ااوی 

درصههد از افزودنههی  15/3آغههازین( بهها  اسههتفاده از  

آنهزیم. در دور  رتهد، میهزان اسهتفاده از      –پروبیو 

 03ههای آزمایشهی به     دم و جو در جیرههای وندان 

ههای غههایی   جیهره  1درصد افزایش یافت. در جهدو   

های آزمایشی آغازین و رتد مورد استفاده در دوره

 آورده تده است. 

                                                 
6- User friendly feed formulation done again  
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 های آغازین و رشد در دوره ییهای غذاجیره ترکیبات -1جدول 

   رتد     آغازین   (درصدخوراکی )  ماد

 5 4 0 2 د()تاه 5 4 0 2 )تاهد(

 27/5 27/5 27/5 27/5 44/76 75/25 75/25 75/25 75/25 34/57 ذرت

 03 03 03 03 3 15 15 15 15 3 وندم

 03 03 03 03 3 15 15 15 15 3 جو

 73/20 73/20 73/20 73/20 65/27 25/00 25/00 25/00 25/00 53/04 کنجالگ سویا

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 آرد ماهی

 3 35/3 13/3 15/3 3 3 35/3 13/3 15/3 3 اس (ماد  بی اثر )م

 15/3 1/3 35/3 3 3 15/3 1/3 35/3 3 3 آنزیم –افزودنی پروبیو

 73/5 73/5 73/5 73/5 17/1 25/5 25/5 25/5 25/5 99/2 مخلوط روغن ویاهی

 61/1 61/1 61/1 61/1 54/1 35/1 35/1 35/1 35/1 67/1 دی کلسیم فسفات

 31/3 31/3 31/3 31/3 91/3 94/3 94/3 94/3 94/3 99/3 پوستگ صدف

 20/3 20/3 20/3 20/3 25/3 24/3 24/3 24/3 24/3 25/3 نمک طاام
 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 افزودنی مادنی*

 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 افزودنی ویتامینی**

 37/3 37/3 37/3 37/3 34/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 متیونین –دی ا 

           )مجاسب  تده( ذرکیبات تیمیایی

 انرای قابل متابولیسم

 کیلوورم( )کیلوکالری بر

0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 

          

 65/13 65/13 65/13 65/13 65/13 57/21 57/21 57/21 57/21 57/21 (درصدپروذنین خام )

 34/3 34/3 34/3 34/3 34/3 94/3 94/3 94/3 94/3 94/3 (درصدکلسیم )

 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 42/3 42/3 42/3 42/3 42/3 (قابل استفاده )درصد فسفر

 14/3 14/3 14/3 14/3 14/3 14/3 14/3 14/3 14/3 14/3 (درصدسدیم )

 9/1 9/1 9/1 9/1 32/2 17/2 17/2 17/2 17/2 23/2 اسید لینولنیک )درصد(

 1/4 1/4 1/4 1/4 22/0 10/4 10/4 10/4 10/4 57/0 فیبر )درصد(

 32/1 32/1 32/1 32/1 30/1 24/1 24/1 24/1 24/1 25/1 (درصدلیزین )

 73/3 73/3 73/3 73/3 73/3 36/3 36/3 36/3 36/3 36/3 ()درصد نیمتیونین + سیستن

 25/3 25/3 25/3 25/3 24/3 29/3 29/3 29/3 29/3 23/3 (درصدذریپتوفان )
 ذرکیب افزودنی مادنی استفاده تده ب  ازای هرکیلوورم تامل:*

، 25(mg) ، یهدات کلسهیم   25(mg) ، سهولفات مهش   211(mg) ، اکسهید روی  125 (mg)، سهولفات آههن   243(mg) سهولفات منرنهز   

 5/2(mg) ، آنتی اکسیدان 725(mg) ، کولین 5/3 (mg)سلنیوم 

 **ذرکیب افزودنی ویتامینی استفاده تده ب  ازای هرکیلوورم تامل: 

 2B، ویتهأمین  1B  (mg) 0/4، ویتهأمین  K (mg)5، ویتأمین  E (IU)45، ویتأمین 3D (IU) 5333، ویتأمین A  (IU) 22533ویتأمین 

(mg) 5/17 12، ویتأمینB (mg) 34/3 اسید پانتوذنیک ،(g)5/24 اسید فولیک ،(mg) 5/2 نیاسهین ،(mg) 64  پریدوکسهین ،(mg) 0/6 ،

 34/3 (mg)بیوذین 
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 گترای  محیطی برای هم، طو  آزمایشدر 

 تامل نوری گ. برنامبودهای آزمایشی یکسان وروه

 1ها و در بقیگ هفت  ساعت  در هفتگ اوّ  24 روتنایی

 درج تد. ها ذاریکی داده میساعت ب  جوج 

ب   هاجوج  ارارت محی  کنتر  تده و ذمامی

دسترسی  و آا آتامیدنی خورا صورت آزاد ب  

داتتند. واکسیناسیون و سایر عملیات بهداتتی نیز 

ب  صورت مامو  در منطق  و با ذوصیگ دامپزتک 

 .مسنو  اعما  وردید

خورا  مصرفی و افزایش وزن ب  صورت هفتری     

های موجود در واادهای با ذوزین ذمامی جوج 

  مصرفی آنها و ذایین روز مرغ آزمایشی و خورا

با در نظر ورفتن ذلفات روزان  محاسب  وردیده و با 

ذوجّ  ب  میزان خورا  مصرفی و افزایش وزن 

ویری و ها، ضریب ذبدیل غهایی اندازهمتوس  جوج 

ذایین وردید. با ذوجّ  ب  درصد ذلفات موجود در هر 

یک از واادهای آزمایشی، درصد ماندواری محاسب  

ردیده و با در نظر ورفتن آن و با ی دیرر از و

صفات ذولیدی، تاخص ذولید با استفاده از فرمو  

 (:1060زیر محاسب  وردید )فرخوی و همکاران 

 

            ماندواری    درصد  ×میانرین وزن پایان دوره )ورم( 

 = تاخص ذولید -------------------------------------÷13

          ضریب ذبدیل غهایی     × د روزهای پرورش ذادا

   

در پایان دور  آزمایش، از هر وااد دو قطا  جوج  

)نر و ماده( ب  صورت ذصادفی انتخاا تد و از 

ویری ب  عمل آمد و خون ورید بالی آنها خون

ااصل  در دو لولگ آزمایش جداوان  ک  یکی ااوی 

های یین سلو بود، جهت ذا  EDTAماد  ضد اناقاد 

خونی )هتروفیل، لنفوسیت و نسبت هتروفیل ب  

لنفوسیت( و دیرری برای اخه سرم ب  منظور 

ویری پارامترهای بیوتیمیایی خون ریخت  اندازه

های استاندارد تد. آنالیزها بر پایگ روش

های خریداری تده آزمایشراهی و با استفاده از کیت

های خونی سلو  از ترکت پارس آزمون انجام و تمارش

با استفاده از میکروسکوپ نوری صورت ورفت. همننین از 

قطا  جوج  )یکی نر و دیرری ماده(  2هر وااد آزمایشی 

های آن وااد آزمایشی ک  وزن آنها ب  متوس  وزن جوج 

ذر بود، انتخاا و تماره بالی ب  با  آنها الصاق نزدیک

ورسنری داده ساعت ب  آنها  9-12وردید و باد از اینک  

تد، کشتار وردیده و التگ آنها ذوزین تد و عملیات بادی 

های مختلف آن بود، انجام ک  ذجزیگ الت  و ذوزین قسمت

های ااصل  با استفاده از نرم افزار در پایان داده وردید.

مورد ذجزی  و ذحلیل قرار ورفت و برای   SASآماری

 ای دانکندامن  ها از آزمون نندبین میانرین اوتذف گمقایس

  استفاده تد. مد  ریاضی آن ب (1060)ولی زاده و مقدم 

 باتد: زیر  می صورت

Yij = µ + Ti + εεij  

 ک  در فرمو  فوق:

ijY= مقدار عددی هر یک از مشاهدات در آزمایش ،µ= 

اثر خطای  =ijε  غهایی و اثر جیر =iT ، میانرین جمایت

 ورفت  تده است. در نظر آزمایش

 

 نتایج

دور   در ههای ووتههتی عملکهرد جوجهه  نتهایج ااصههل از      

 .آمده است 2آغازین جدو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8                             هاي گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف گندم و جوهاي خون جوجهآنزیم بر عملکرد و متابولیت -اثرات افزودنی پروبیو

 

 روزوی( 21ذا  1)  های گوشتی در دورة آغازینجوجهبر عملکرد های آزمایشی اثر جیره -2جدول           

خوراک مصرفی  های آزمایشیگروه ردیف

 )گرم(

وزن افزایش 

 )گرم(

ضریب تبدیل 

 غذایی

 a73/1 75/25 37/40 کنجالگ سویا( –تاهد )بر پایگ ذرت  1

 b51/1 39/26 13/42 آنزیم( -کنجالگ سویا )بدون پروبیو -بر پایگ وندم، جو 2

 a73/1 47/27 02/42 آنزیم( -پروبیو %53/3کنجالگ سویا )با  -بر پایگ وندم، جو 0

 a73/1 02/27 15/42 آنزیم( -پروبیو %1/3سویا )با  کنجالگ -بر پایگ وندم، جو 4

 ab57/1 52/23 43/44 آنزیم( -پروبیو %15/3کنجالگ سویا )با  -بر پایگ وندم، جو 5

 SEM 441/1 160/1 322/3 

a-b      دار دارند: در هر ستون اعداد دارای اروف متفاوت از لحا  آماری اختالف مانی (35/3>P).   

 

هههای بطهه  بهها ضههریب ذبههدیل غهههایی، وههروه در را     

آغهههازین بههها همهههدیرر ذفهههاوت  دور آزمایشهههی در 

ذهرین ضهریب   آ ایهده  .(P<35/3داری داتهتند ) مانی

دار ( که  بها تهاهد ذفهاوت مانهی     51/1ذبدیل غههایی ) 

( در 73/1و باالذرین آن ) 2داتت در وروه آزمایشی 

وههروه تههاهد ااصههل وردیههد. هههر ننههد کهه  ذفههاوت   

ههای مختلهف آزمایشهی در    ی در بین وهروه دارمانی

خصوط سایر صفات مربوط ب  عملکهرد مشهاهده نرردیهد،    

لههیکن از لحهها  عههددی بیشههترین مقههادیر خههورا  مصههرفی  

وهرم( در وهروه    52/23ورم( و افزایش وزن روزان  ) 43/44)

 –درصدی از افزودنهی پروبیهو   15/3با استفاده  4آزمایشی 

 آنزیم بدست آمد. 

دور  رتهد   در ههای ووتهتی  عملکرد جوج از  نتایج ااصل

 .آمده است 0در جدو  
 

 روزوی( 42ذا  22) های گوشتی در دورة رشدجوجهبر عملکرد های آزمایشی اثر جیره -3جدول

 خوراک مصرفی های آزمایشیگروه ردیف

 )گرم( 

افزایش وزن 

 )گرم(

ضریب تبدیل 

 غذایی

 b34/2 26/73 47/103 کنجالگ سویا( –تاهد )بر پایگ ذرت  1

 a22/2 39/70 34/142 آنزیم( -کنجالگ سویا )بدون پروبیو -بر پایگ وندم، جو 2

 ab12/2 969/74 05/143 آنزیم( -پروبیو %53/3کنجالگ سویا )با  -بر پایگ وندم، جو 0

 ab39/2 939/75 62/106 آنزیم( -پروبیو %1/3کنجالگ سویا )با  -بر پایگ وندم، جو 4

 ab17/2 62/77 37/144 آنزیم( -پروبیو %15/3کنجالگ سویا )با  -وندم، جو بر پایگ 5

 SEM 523/2 330/1 352/3 

a-b   دار دارند: در هر ستون اعداد دارای اروف متفاوت از لحا  آماری اختالف مانی (35/3>P).   
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هههای آزمایشههی در دور  رتههد در خصههوط وههروه 

داری مانهی ضریب ذبدیل غههایی بها همهدیرر ذفهاوت     

در ایههن دوره، بهتههرین ضههریب    .(P<35/3داتههتند )

( در وهروه تهاهد و بهاالذرین آن    34/2ذبدیل غههایی ) 

که  در آن ونهدم و جهو     2( در وروه آزمایشهی  22/2)

آنهزیم اسهتفاده تهده بهود، مشهاهده      -بدون افزودنی پروبیو

وردید. در این وروه علی رغم مصرف مقدار خورا  بیشهتر،  

 وزن ااصل تده است.کمترین اضاف  

کهل دور    در ههای ووتهتی  عملکهرد جوجه   نتایج ااصل از  

 . است خالص  تده 4پرورش در جدو  

 

 روزوی( 42ذا  1) های گوشتی در کل دورة پرورشجوجهبر عملکرد های آزمایشی اثر جیره -4جدول             

خوراک  های آزمایشی گروه ردیف

 مصرفی

 )گرم( 

افزایش 

 وزن

 م()گر 

 ضریب تبدیل

 غذایی 

 

 ماندگاری

 )درصد(

 شاخص

 تولید 

 03/207 95 95/1 50/47 67/93 کنجالگ سویا( –تاهد )بر پایگ ذرت   1

کنجالگ سویا )بدون  -بر پایگ وندم، جو 2

 آنزیم( -پروبیو

11/92 39/45 31/2 95 43/233 

 %53/3کنجالگ سویا )با  -بر پایگ وندم، جو 3

 آنزیم( -پروبیو

00/91 62/45 33/2 53/96 43/203 

 %1/3کنجالگ سویا )با  -بر پایگ وندم، جو 4

 آنزیم( -پروبیو

90/39 15/47 95/1 93 25/234 

 %15/3کنجالگ سویا )با  -بر پایگ وندم، جو 5

 آنزیم( -پروبیو

26/94 72/46 93/1 95 13/213 

 SEM 633/1 060/1 340/3 53/2 40/03 

 

شی در رابط  بها عملکهرد در کهل    های آزمایهر نند وروه

داری نداتهتند، لهیکن از   دور  پرورش با هم ذفاوت مانی

لحا  عددی بیشهترین مقهدار خهورا  مصهرفی روزانه        

ورم( و نیز باالذرین مقدار افهزایش وزن روزانه     26/94)

مشههاهده وردیههد.   5وههرم( در وههروه آزمایشههی   72/46)

بهتهرین  وهرم( و   90/39کمترین مقدار خورا  مصهرفی ) 

بهها  4( در وههروه آزمایشههی 95/1ضههریب ذبههدیل غهههایی )

آنهزیم   -استفاده از مقدار ذوصی  تده از افزودنی پروبیو

( متالهق  03/207ااصل وردید. باالذرین تاخص ذولیهد ) 

 ب  ذیمار تاهد بود.

های مختلف آزمایشهی  نتایج ااصل از ذجزی  التگ وروه

 بیان تده است.  5دو  جدر 
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 های گوشتیصفات الشة جوجه برهای آزمایشی اثر جیره -5جدول                     

 صفات مورد مطالا  

 

های وروه  

 آزمایشی

  SEM 

تاهد )بر 

پایگ ذرت 

کنجالگ  –

 سویا(

بر پایگ وندم، 

کنجالگ  -جو

سویا )بدون 

 آنزیم( -پروبیو

بر پایگ وندم، 

کنجالگ  -جو

 %53/3سویا )با 

 یم(آنز -پروبیو

 -بر پایگ وندم، جو

کنجالگ سویا )با 

 -پروبیو 1/3%

 آنزیم(

 -بر پایگ وندم، جو

کنجالگ سویا )با 

 -پروبیو 15/3%

 آنزیم(

 956/3 25/61 37/61 92/79 67/61 74/61 الت  )درصد(

 296/3 13/0 67/0 00/0 25/0 93/0 نربی بطنی )درصد (

طو  رود  باریک 

 متر()سانتی

04/132 30/132 04/130 16/137 76/137 193/5 

 a76/2 ab53/2 a77/2 a70/2 b22/2 130/3 سنردان )درصد(

 b01/29 a50/00 a06/02 a03/00 a23/00 911/3 سین  )درصد(

 565/3 70/27 17/27 44/27 96/25 03/27 ران )درصد(

 ab313/2 a31/0 b746/2 ab79/2 ab343/2 392/3 کبد )درصد(

a – b                       دار دارند: در هر ستون اعداد دارای اروف متفاوت از لحا  آماری اختالف مانی (35/3>P). 

 

های آزمایشی در رابط  با صفات الت  )درصهد  وروه

سنردان، درصد سین  و درصهد کبهد( بها ههم ذفهاوت      

باالذرین درصد سهنردان  . (P<35/3دار داتتند )مانی

 01/29ن  )درصهههد( و کمتهههرین درصهههد سهههی  76/2)

درصههد( در وههروه تههاهد، بههاالذرین درصههد سههین     

درصهههد( در وهههروه  31/0درصهههد( و کبهههد ) 50/00)

آزمایشههی اههاوی ونههدم و جههو بههدون اسههتفاده از    

آنههزیم مشههاهده وردیدنههد. هههر ننههد کهه      -پروبیههو

های آزمایشی در بقیگ صفات الت  با هم ذفاوت وروه

ی داری را نشههان ندادنههد، لههیکن از لحهها  عههدد مانههی

درصهد( در   67/61باالذرین بهاالذرین درصهد الته  )   

وروه آزمایشی ااوی وندم و جو و بدون استفاده از 

آنههزیم، بیشههترین درصههد نربههی  -افزودنههی پروبیههو

درصهههد( در وهههروه تهههاهد،  93/0محوطهههگ بطنهههی )

متههر( و سههانتی 76/137ذههرین رود  باریههک ) طویههل

 درصهد( بها اسهتفاده از    70/27باالذرین درصهد ران ) 

ههای  آنزیم در جیره -درصد از افزودنی پروبیو 15/3

 ااوی وندم و جو بدست آمد.

ههای مختلههف آزمایشهی بههر   نتهایج مربهوط بهه  اثهرات جیههره   

 آمده است. 7های خون در جدو  متابولیت

داری بهر  ههای مختلهف غههایی اثهرات مانهی     استفاده از جیره

ل کمترین درصهد هتروفیه   .(P<35/3)داتت  درصد هتروفیل

بها اسهتفاده از مقهادیر     4درصد( در وهروه آزمایشهی    76/9)

درصد( ااصل  1/3آنزیم ) –ذوصی  تده از افزودنی پروبیو

هها و نیهز   وردید. از لحا  عددی، باالذرین درصهد لنفوسهیت  

(، کمترین مقهادیر  11/3کمترین نسبت هتروفیل ب  لنفوسیت )

ز لیتههر( و ولههوکوههرم در دسههیمیلههی 13/21ولیسههرید )ذههری

لیتهر( خهون نیهز متالهق به  ایهن       ورم در دسیمیلی 56/160)

 .  وروه آزمایشی بود
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 های گوشتیجوجه های خونمتابولیت براثر جیره های آزمایشی  -6جدول

 گلوکز های آزمایشیگروه  ردیف

 گرم)میلی

 لیتر(بر دسی 

 کلسترول

 گرم)میلی

 لیتر(بر دسی 

 تری گلیسرید

 گرم)میلی

 لیتر(بر دسی 

 لنفوسیت

 )درصد(

 هتروفیل 

 )درصد(

 لنفوسیت

 /هتروفیل

 –تاهد )بر پایگ ذرت  1

 کنجالگ سویا(

25/132 16/113 90/26 79/34 ab35/10 174/3 

کنجالگ سویا  -بر پایگ وندم، جو 2

 آنزیم( -)بدون پروبیو

05/130 13/115 97/23 73/37 ab34/11 14/3 

لگ سویا کنجا -بر پایگ وندم، جو 0

 آنزیم( -پروبیو %53/3)با 

63/167 30/111 66/03 00/33 a76/13 20/3 

کنجالگ سویا  -بر پایگ وندم، جو 4

 آنزیم( -پروبیو %1/3)با 

56/160 33/121 13/21 16/39 b76/9 11/3 

کنجالگ سویا  -بر پایگ وندم، جو 5

 آنزیم( -پروبیو %15/3)با 
95/166 00/107 51/01 04/32 ab16/15 13/3 

 SEM 
 

419/3 11 393/6 760/2 550/2 342/3 

a – b                       دار دارند: در هر ستون اعداد دارای اروف متفاوت از لحا  آماری اختالف مانی (35/3>P).  

 

 بحث 
کاهش نسبی مقدار خورا   در دور  آغازین      

مصرفی و متقابالً افزایش وزن باال موجب وردیده 

ست ک  بهترین ضریب ذبدیل غهایی در وروه ا

با استفاده از وندم و جو و بدون  2 آزمایشی 

مشاهده وردد. آنزیم  -استفاده از پروبیو

های وندم و جو و نیز های موجود در دان بازدارنده

ها از جمل  عوامل کاهش خوتخوراکی کم این دان 

 ذوانند ب  تمار آینددهند  مقدار خورا  مصرفی می

( و اینربر  و همکاران 1936)نیومن و نیومن 

(. کمترین مقدار افزایش وزن در وروه تاهد 2334

ااصل وردید ک  با ذوجّ   ب  مقادیر خورا  

مصرفی باال، باالذرین ضریب ذبدیل غهایی نیز 

مربوط ب  این وروه آزمایشی بود. ذرت از اقالم 

خوتخورا  جیره محسوا تده و از جمل  علل 

یشتر خورا  در این وروه آزمایشی مصرف ب

باالذرین ذواند باتد. در دور  رتد از آنجایی ک  می

افزایش وزن روزان  در وروه تاهد ااصل تد. لها 

بهترین ضریب ذبدیل غهایی نیز ب  این وروه 

ذوان افزایش  وزن بیشتر در آزمایشی ذالق داتت ک  می

ذب  دانست. این وروه آزمایشی را با پدید  رتد جبرانی مر

از آنجایی ک  مقدار افزایش وزن وروه تاهد در دور  

های آزمایشی کمتر بوده است، آغازین نسبت ب  بقیگ وروه

لها با بهبود متوس  افزایش وزن روزان  در دور  رتد، 

بهترین ضریب ذبدیل غهایی را اا ز وردیده است. ضریب 

اوی های آزمایشی اذبدیل غهایی در دور  رتد در وروه

وندم و جو افزایش یافت. با ذوجّ  ب  اینک  با افزایش سن 

ها مقدار خورا  بیشتری نیز ذوس  آنها مصرف جوج 

ها مواد بازدارند  زیادی را تود، لها از این طریق جوج می

نیز دریافت نموده و ا ور مقادیر باالیی از آنها در 

ا دستراه ووارش ممکن است موجب اختال  در ه م و جه

وردیده و باعث تده علی رغم مصرف خورا  باال، نسبت 

ب  وروه تاهد کاهش در مقدار افزایش وزن روزان  صورت 

(. در کل دور  پرورش 2339ویرد )بنیت و همکاران، 

استفاده از سطوح مختلف وندم و جو در مقایس  با جیر  

های ووتتی داری بر عملکرد جوج تاهد اثرات مانی

های جدید در دستراه سن و ایجاد ذوانمندینداتت. افزایش 

ووارش و عادت کردن ایوان ب  ذحمل مقادیر باالیی از 
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های وندم و جو مواد بازدارند  موجود در دان 

موجب وردیده است ک  علی رغم افزایش مقادیر 

هایی غهایی، اثرات درصد در جیره 03وندم و جو ب  

رتی ها در کل دور  پروسو ی بر عملکرد جوج 

(. استفاده 2334مشاهده نرردد )اینربرت و همکاران 

آنزیم نتوانست  است موجب -از افزودنی پروبیو

های ها وردد ک  با یافت بهبود عملکرد در جوج 

( و نیز د  آالمو و همکاران 2334کونا  و یاسر )

( موافق ولی با نتایج اینربرت و همکاران 2333)

 ( مخالف است. 2334)

 -درصد از افزودنی پروبیو 15/3ه از استفاد    

موجب وردیده است ک   5آنزیم در وروه آزمایشی 

اداقل درصد سنردان در این وروه آزمایشی 

مشاهده وردد. از جمل  اعما  جمایت میکروبی م ر 

در دستراه ووارش ذولید ذرتحات میکروبی و 

انباتت آن در دستراه ووارش و افزودن بر وزن آن 

(. جمایت میکروبی مفید 2334همکاران  باتد )لی می

ذواند با کاهش آنزیم می-موجود در افزودنی پروبیو

جمایت میکروبی م ر، اجم ذرتحات ذولیدی را 

های نظیر سنردان بکاهد کاهش داده و از وزن اندام

ک  این کاهش با افزایش مقدار استفاده از افزودنی 

روه آنزیم ذشدید تده و اداکیر آن در و -پروبیو

مشاهده وردید. از آنجایی ک   در وروه  5آزمایشی 

آنزیم استفاده نشده است، -تاهد از افزودنی پروبیو

لها باالذرین درصد سنردان نیز در این وروه مشاهده 

 وردید.  

های ااوی افزایش درصد سین  در وروه     

ذواند مرذب  با اثرات ضد آنزیم می –افزودنی پروبیو

بخش میکروبی موجود در  جمایت میکروبی 

باتد. زیرا بر آنزیم -پروبیوپروبیوذیکی افزودنی 

( از جمل  2334اساس اظهارات لی و همکاران )

های م ر در دستراه ووارش، ماایب وجود میکرا

افزایش ذجزی  پروذنین و اسیدهای آمینگ مواد 

ووارتی، فاالیت دی آمیناسیونی پروذنین و 

ز افزایش سرعت ذجزیگ آنها اسیدهای آمینگ مصرفی و نی

در اثر ذرتح موادی از قبیل آنزیم اوره آز ذوس  

ها، مانع باتد و با ذوجّ  ب  اینک  پروبیوذیکها میمیکروا

توند، لها سرعت ذجزیگ پروذنین و ها میانجام این پدیده

اسیدهای آمینگ مواد ووارتی کاهش یافت  و مقادیر 

های مختلف بدن قسمت بیشتری از آنها جها وردیده و در

از جمل  ع لگ سین  ذخیره تده و موجب بهبود درصد آن 

های مربوط ب  سم توند. از جمل  وظایف کبد فاالیتمی

باتد، در ا ور جمایت میکروبی مفید زدایی در بدن می

آنزیم، جمایت میکروبی م ر  -موجود در افزودنی پروبیو

ولیدی ذوس  دستراه ووارش کمتر تده و با کاهش سموم ذ

آنها، کبد متحمل فشار کمتری جهت خنیی نمودن سموم 

کند. کاهش ذولیدی تده و لها افزایش اجم و وزن پیدا نمی

با استفاده از افزودنی  0دار درصد کبد در وروه مانی

ذواند ب  این علت باتد. استفاده از سطوح آنزیم می-پروبیو

ثرات آنزیم ا-مختلف وندم و جو و افزودنی پروبیو

داری بر فاکتورهای بیوتیمیایی خون نداتت ولی مانی

 ها تد.دار درصد هتروفیلموجب کاهش مانی

های فاووسیت هستند ک  برای مقابل  با ها، سلو هتروفیل

ها و نیز ذرّات ها، باکتریزایی نظیر ویروسعوامل عفونت

های اند و ب  میزان زیادی در محلخارجی تکل ورفت 

در اثر ذولید مواد تیمیایی جاذا، ا ور  آسیب دیده

ها ب  دام انداختن و از بین ذرین عمل هتروفیلیابند. عمدهمی

باتد و افزایش بردن ذرّات بیران  بوسیلگ فاووسیتوز می

ذاداد آنها تاخص مهّمی جهت مشخص نمودن وجود 

ها، باتد. لنفوسیتزا در بدن میعوامل میکروبی و بیماری

های ای هستند ک  در بافتغیر ورانول  تدههای لکوسیت

های لنفاوی یافت لنفو یدی نظیر ذیموس، طحا  و عقده

توند. در االت عادی و عدم وجود بیماری و امالت می

های سفید خون طیور ها اکیریت ولبو میکروبی، لنفوسیت

هایی هستند ک  در نهایت وظیفگ را ذشکیل داده و سلو 

همننین ذظاهرات ایمنی با واسطگ سلولی  بادی وذولید آنتی

ها تاخص ها ب  لنفوسیترا ب  عهده دارند. نسبت هتروفیل

باتد و هر نقدر این مهّمی در ارزیابی سطح ایمنی بدن می
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نسبت بیشتر باتد، ب  همین مقدار نیز سطح ایمنی 

بدن باال بوده و ااتما  مقاومت در مقابل عوامل 

(. کمتر 1995)استورکی  یابدزا بهبود میبیماری

نسبت  4ها در وروه آزمایشی بودن درصد هتروفیل

ذواند ناتی اثرات های آزمایشی میب  سایر وروه

های استفاده های باکتریایی و نیز آنزیممفید وون 

آنزیم در از بین بردن و یا  –تده در افزودنی پروبیو

های م ر و در نتیج  کاهش ذاداد میکرواروانیسم

 یش سطح ایمنی بدن  بوده باتد.افزا

های ذوان استنباط کرد ک  در جیرهاز نتایج این آزمایش می 

درصد از  15های ووتتی کاربرد وندم و جو )غهایی جوج 

درصد در مرالگ رتد(  03هر کدام در مرالگ آغازین و 

آنزیم بدون داتتن اثرات  –بدون استفاده از افزودنی پروبیو

های کیب الت  و نیز فراسنج سوء بر عملکرد و ذر

باتد هر نند ک  استفاد  بیوتیمیایی خون، امکان پهیر می

درصدی از افزودنی مزبور، موجب کاهش درصد  1/3

 وردد. های هتروفیل و بهبود سطح ایمنی بدن میسلو 
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