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 چکیده

 به لیکن دهد،می تشکیل سویا کنجاله و ذرت دانه را طیور جیره خوراکی مواد درصد 09 درحدود عمولم طوربه

 از واردات به متکی نیاز، مورد اقالم درصد 09-09قریب تقاضا، افزایش و داخلی تولید در محدودیت لحاظ

 کیلوگرم هر شده تمام تمنجر به افزایش قیم اخیر هایسال مسئله، بویژه در این که است خارجی کشورهای

را، در پی داشته  تولید شدن غیراقتصادی و تولیدی گوشت گردیده که افزایش قیمت گوشتیجوجه غذایی جیره

 خوراکی مواد تأمین موجود، وضعیت از رفتبرون و  اقتصادی و مطلوب تولید به دستیابی برای بنابراین، است.

 قیمت ارزان منابع از گوشتی هایجوجه احتیاجات با متناسب و قیمت ارزان انرژی و پروتئین منابع بویژه و

 بقایای قبیل از داخلی غیرمعمول و جدید خوراکی منابع از بایستی لذا و رسدمی نظر به ضروری داخلی،

)ساکی و گردد استفاده گوشتی هایجوجه تغذیه در ذرت کردن جایگزین جهت و کنجاله کلزا در گندم بوجاری

 در موثر هایآنزیم تولید در گوشتی هایجوجه الخصوصعلی طیور محدودیت لحاظ به یکنل (.9009علی پناه، 

بهره و کرده عمل داخلی هایآنزیم برابر در فیزیکی سد یک صورتبه غالت دانه در سلولی دیواره فیبر، هضم

می کاهش را سلولی داخل شده محصور پروتئین و نشاسته از وری  برای لذا(. 1001،تآنیسون و چا)دهند

 اثرات کاهش جهت راهکاریی بایستی گوشتی هایجوجه تغذیه در گندم بوجاری بقایای از بهینه استفاده

مناسب میان، این در که شوند ارایه آنها ایتغذیه ضد ترکیبات  حاوی سنتیک هایآنزیم از استفاده حل، راه ترین

سال طی این، بر عالوه. آنهاست غذایی ارزش بودبه منظور فرآوری و به بتاگلوکاناز و زایالناز  توسعه اخیر های

 تولید بر کلزا روغنی دانه تولید همراه به آن، تبع به که است بوده رشد به رو سرعت به کلزا روغنی دانه کشت و

 ئینپروت درصد 83-80 دارای که است مناسبی پروتئینی منبع یک کنجاله این. است شده افزوده نیز آن کنجاله

جوجه برای آمینه اسیدهای از مناسبی الگوی و خام  هایدانه کنجاله سایر همانند کلزا کنجاله. است گوشتی های

تغذیه ضد عوامل تعدادی دارای روغنی  که است فیتات و فیبر و تانن سیناپین، ها،گلوکوزینوالت قبیل از ای

 هایروش با امروزه. گرددمی گوشتی یهاجوجه در آن مصرف محدودیت و انرژی بازدهی کاهش باعث

 مکمل افزودن و( صفر سه و صفر دو) کلزا شده اصالح هایواریته شیمیایی، و فیزیکی فرآوری نظیر مختلف

می آنزیمی  رساند حداقل به را گوشتی هایجوجه عملکرد بر کلزا کنجاله ایتغذیه ضد مواد مضر اثرات توان

(.1803 همکاران، و رادمهر ؛ 0910 خواجعلی و اسلومینسکی،)  فرآوری اثرات( 0910) همکاران وزوهانگ   



دانه حاوی غذایی جیره نوع دو  مواد و انرژی مصرف کارآیی بر آنزیممولتی نوع دو با را گندم و ذرتی ها

 در گرممیلی 109 الی 199 مصرف که کردند بیان و دادند قرار مطالعه مورد گوشتی هایجوجه در مغذی

 ذرت دانه حاوی هایجیره در مغذی مواد هضم قابلیت بهبود بر داریمعنی اثرات مذکور هایآنزیم از گرمکیلو

 همکاران ومظاهری . های حاوی گندم اثرات مفیدتری بر قابلیت هضم مواد مغذی داردندارد ولی در جیره

 مختلف ارقام در را گندم جاریبو ضایعات متابولیسم قابل انرژی و شیمیایی ترکیبات ایمطالعه در( 0911)

 میانگین و درصد 00/10 مختلف گندم ارقام خام پروتئین درصد میانگین مطالعه این در. دادند قرار ارزیابی مورد

-پروتئین درصد نیکمتر و بیشترین و شد گزارش کیلوگرم در کیلوکالری 30/8900 آنها متابولیسم قابل انرژی

 ترینپائین و باالترین. شد مشاهده ساینوز و گاسکوژن ارقام در ترتیب به (درصد 09/11) و( درصد90/10) خام

 درکیلوگرم کیلوکالری 0080 و 8000 میزان به سرداری و شوری ارقام در ترتیب به متابولیسم قابل انرژی مقدار

پلی هضم. گردید گزارش  10 دحدو و کم بسیار طیور نوع محلول در آب در از ایغیرنشاسته ساکاریدهای

پلی  دارد معکوسی رابطه متابولیسم قابل انرژی میزان با با آنها مقدار و است درصد  ایغیرنشاسته ساکاریدهای

ها کهها و پنتوزانها، زیالنآرابینوزیالن قبیل از کربوهیدرات عمده بخش  -می تشکیل را غالت سلولی دیواره 

ایتغذیه ضد اثرات دهند، .دارند  هشکا با ترکیبات این  افزایش غذا، عبور سرعت   دفع افزایش و میکروبی رشد 

 آنزیم افزودن که است داده نشان مطالعات. شوندمی مغذی مواد جذب و هضم راندمان کاهش موجب آب،

پلی نامطلوب اثرات تواندمی گندم پایه بر هایجیره به زایالناز  و ببرد بین از را اینشاسته غیر ساکاریدهای

 گوشتیهایجوجه در ظاهری متابولیسم قابل انرژی و مغذی مواد هضم قابلیت بهبود وزیته،ویسک کاهش سبب

در. شود طوربه ایران در حاضر حال  سنتتیک هایآنزیم از وسیعی  .شودمی استفاده طیور تغذیه در   از استفاده 

هاآنزیم هایجیره در  سراسر در گندم، و جو پایه بر غذایی  .است معمول امری دنیا   از استفاده وجود، این با 

هایجیره در آنزیم پایین ویسکوزیته با غالتی حاوی غذایی   در.  شودمی توصیه نیز سورگوم، و ذرت مثل 

 در ترارزان خوراکی مواد از استفاده اجازه بر عالوه سنتیک هایآنزیم از استفاده رسدمی نظر به کنونی شرایط

انعطاف باعث غذایی، هایجیره  هایجوجه غذایی هایجیره تنظیم در اولیه مواد انتخاب در بیشتر ریپذی

 بوجاری ضایعات و کلزا کنجاله قبیل از  خوراکی اقالم مصرف به توانمی میان این در که. گرددمی گوشتی

  .کرد اشاره گندم



 

 

 

 


