
  کود )فضوالت( و نشر بخار آمونیاک از    ( N)   های خوراک برای کاهش دفع نیتروژن فرموالسیون 

 طیور 

 چکیده 

مقاله مروریاین  )  ،ی  نیتروژن  انتشار  کاهش  و  Nروی  از  بخار  (  )آمونیاک  قابلیت هضم  بهبود    طریق  ازطیور    (فضوالتکود 

ای و به  ی مرحلهخوراک، تغذیه  (آوریعمل)  فرآوریمناسب    های()تکنیک  های. فناوریداردآنزیمی تمرکز    و مکمل  آمینواسید

نیتروژن و آمونیاک کمک کنند.  حداقل رساندن پسماند خوراک و آب می انتشار  به کاهش جزئی  ازتوانند  استفاده  بهبود   با 

طریق    خوراکفرموالسیون    )اصالح( در  از  موجود  مغذی  پروتئین  ترکیباتمواد  سطوح  کاهش  افزودن  CP)  مخا،  و   )

می آلودگی  آمینواسیدهای مصنوعی  پروتئین    محیطیزیستتوان  و  آمینواسیدها  قابلیت هضم  از  استفاده  داد.  کاهش    خام را 

توان  می  های گوشتیغذایی جوجه  یجیرهدرصد کاهش دهد و با استفاده از مکمل آنزیمی در    40تواند دفع نیتروژن را تا  می

: قابلیت  ازجمله  گیری کردتوان با دو روش اندازه . قابلیت هضم را میدست یافتدرصدی در هضم نیتروژن    25یک افزایش    به

درصد یا   10تا  آمینواسیدکنند که سطوح . هر دو روش این امکان را فراهم میوالتو فض آمینواسیدهای موجود در ایلئوم هضم

ویسکوزیته کاهش  موجب  آنزیمی  مکمل  کند.  پیدا  کاهش  میبیشتر  روده  قابل  ی  انرژی  سطوح  )قابل    وسازسوختشود، 

از تولیدکنندگان خوراک طیور هنوز    دهد. بسیاریبخشد و قابلیت هضم آمینواسیدها را افزایش میرا بهبود می  شدن(  متابولیزه

از محتوای آمینواسیدی   )برای    خامهم  استفاده می  (تولیدفرموله کردن  ،  یآمینواسیدنیازهای    تأمین  منظوربهکنند.  خوراک 

نظر گرفته  یا کمتر از حد در  ازحدبیشاستخوان نباید   پودر. استفاده از َپر، گوشت و  هستند موردنیاز  آمینواسیدهای کریستالین

شود( )برآورد  از    شود  استفاده  کردن  محدود  باید    آمینواسیدهاییو  ترئونین  و  تریپتوفان  سیستئین،  مورد    دقتبهمانند 

 د.گیربقرار  وتحلیلتجزیه 

 ، آنزیم آمینواسیدآمونیاک، قابلیت هضم بخار  نیتروژن، نشر  کلمات کلیدی:

 . مقدمه1

د ندتوانمدی مولدد بده آن نیداز دارنددیا عملکردهای  )حفظ بدن(  بقا،  که طیور برای رشد، سطوح مواد مغذی  آل  ایدهدر شرایط  

. شدودمدی زیسدتمحیطآلدودگی  ها در مدوردنگرانیحداقل   درنتیجهو  ایجاد حداقل پسماند مدفوعی    د که منجر بهنتعدیل شو

بخدار باشدند وجدود نددارد.    هضمقابل  کامالً  که توسط حیوانات  خوراکیهای  متعادل و گروه  کامالًغذایی    یجیرههیچ    انهتأسفم

کریستنسن و واتدز، شود )طیور تولید می دارینگههای  ساختماناست که از  هوایی  ی اصلی  آمونیاک موجود در اتمسفر، آالینده

2000.) 
آلودگی    منظوربه کاهش  و  مغذی  مواد  از  استفاده  بالقوه  محیطیزیستبهبود  تعادل  عدم  طیور،  پسماندهای  از    ای ناشی 

تغذیه  )احتمالی( فرآیند  در  شود.  که  اصالح  و  شناسایی  بایستی  دارد  وجود  طیور  بستر   )کنترل(  مدیریت  ،ازآنپسی    کود 

که برخی از تولیدکنندگان   ه استگزارش کرد (2002ساتن ) باید به بهترین نحو انجام شود. طیور (فضوالت) کود و  )پسماندها( 

را    دفعاگر بخواهند   از فضوالت  بو  برنامهمواد مغذی و  به مزایای یک  به  ی مدیریت خوراک مانند  کاهش دهند ممکن است 

مواد مغذی   ی(مبتنی بر )بر پایههای غذایی جیره فرموله کردنمواد مغذی و کاهش تولید فضوالت،   نگهداشت حداکثر رساندن  

و افزودن آمینواسیدهای مصنوعی و همچنین استفاده از مقدار مناسب    خام  ، کاهش سطح پروتئینخوراک  یباتترکموجود در  

 (.1999ساتن و همکارانش، ) نیاز داشته باشند های خاص در طول تخمیر میکروبی کربوهیدرات

( نیتروژن  از  از  Nآلودگی ناشی  نیتروژن  نگرانی  ترینبزرگ( یکی  زیرا  تولید   ازحدیبیشهای مردم است؛  که توسط حیوانات 

نشان دادند که استفاده  (  2001)  اسویککرسول و  و  (  1995کرامول و کافی )کند.  آب بلکه هوا را نیز آلوده می  تنهانهشود  می

  یایدهدرصد کاهش دهد.    40  دودحنیتروژن را تا    دفعبالقوه    طوربهتواند  های غذایی میجیرهاز آمینواسیدهای مصنوعی در  

ماهان  د تا خروج نیتروژن از احشام به حداقل برسد ) وباعث شتواند می و استفاده از آمینواسیدهای مصنوعی  "آل ایده پروتئین "

 (. 1995و هاوز، 



تحقیقات   اساس  )بر  اسکات  و  پروتئین  (1990لنیز  را می( در یک جیرهCP)  خام، سطح  با جایگزین  ی معمولی خوک  توان 

تا   داشته باشدمنفی بر روی عملکرد حیوان  تأثیراتسویا با آمینواسیدهای مصنوعی و ذرت بدون اینکه ی )بلغور( کنجالهکردن 

یرمن و بولینگ، اف)  ه استدرصد(. نتایج مشابهی در طیور مشاهده شد   13درصد به    16، از  مثالعنوانبهدرصد کاهش داد )  3

که توسط    استباالتر از مقداری    شده است،توصیه    طیور  های غذایی جیرهکه برای اکثر    آمینواسیدیی  نه(. مقدار بهی1998

NRC  ( 2005اسکالن و نوی،  تعیین شده است  .)( 1995کر)  ی جیرهدر    آمینواسیدکه استفاده از مکمل    ه استگزارش کرد 

 طور به  ، خام درصد کاهش پروتئین    1به ازای هر  را  دفع نیتروژن    ، نظر از وزن بدنغذایی کم پروتئین برای طیور و خوک، صرف

داد  ، درصد  8.5تا  میانگین   بودکاهش  ).  ه  و همکارانش  کردند  (  1993اسکات  درصدکه  ثابت  هر  ازای  نیتروژن  یبه  در    که 

مواد آلی   یکه بر روی دسترس  محیطیزیست یابد. شرایط  درصد کاهش می   10کند؛ دفع نیتروژن تا  خوراک کاهش پیدا می

توانند از می  گذارند، می  تأثیر، هیدروژن( و نیروهای اکولوژیک  مثالعنوانبهها )، استات( و قدرت احیاکنندگی آنمثالعنوان به)

باکتری احیاکنندهطریق  ایزوتوپسولفات،    یهای  را    تمییز  )قرار    تأثیرنیز تحت  کربن  ماریاس،  دهند  و دی  (.  2003الندری 

درصد از    90حاوی    که  هابوقلمون   های غذاییجیرهدر    آمینواسیداستفاده از مکمل  ثابت کردند که  (  1996و همکارانش )  زپارک

  16.4دفع نیتروژن را تا    داشته باشد، نامطلوبی بر روی رشد    تأثیر، بدون اینکه  بود  NRC  (1994)در    شدهتوصیه   خامپروتئین  

 . پیدا کرده بوددرصد کاهش    25.5درصد به  26.5؛ اما بازده شیر پستان از داده بود درصد کاهش  

از  پروتئین  های ساختمانی(بلوک)   یعناصر سازنده  آمینواسیدها بیش  پروتئین  آمینواسید  20ها هستند.  دارد که  را  وجود  ها 

از  سازند.  می از    شود ودفع میی مدفوعی هضم نشده  ماده  صورتبهغذایی    یجیرهموجود در    آمینواسیدیک قسمتی  هریک 

و نیاز به    هریک از آمینواسیدها  (DC. با دانستن ضریب هضم )ترکیبات موجود در خوراک، از این جنبه بسیار متفاوت هستند

که به نیاز پرنده بسیار  توانند طوری فرموله شوند  می غذایی    هایجیره  برای یک هدف تولیدی معین،   هضمقابل  آمینواسیدهای

باش می  ند. نزدیک  پایین  هضم  ضریب  با  جایگزین  پروتئینی  برجیرهدر    ندتوانمنابع  مبتنی  غذایی  پایه  های    ی( )بر 

ی  جیره  هایهزینهکاهش    حالدرعین خروج نیتروژن و  منجر به کاهش  که    قرار بگیرند  مورداستفاده  هضم قابلآمینواسیدهای  

 (.1999پارسونز، ) شودمیتوسط تولیدکنندگان  شده استفادهغذایی 

سلوالز،   های فعالیت چند آنزیمی که شامل  ترکیب، یک غذایی اضافه شود جیره زمانی که مقادیر مختلفی از جو و جو دو سر به 

پروتئیناز  بتا گلوکا تبدیل خوراک مرغمی  باشد ناز و  تولید تخم و  بهبود  به  تخمتواند منجر  اوج  گذار در مرحلههای  از  ی بعد 

، از انرژی کمتری برخوردارند. در  روازاینجو و جو دوسر نسبت به گندم، فیبر بیشتری دارند و   (. 1988ناسی، گذاری شود )تخم

کم میزان  به  و  دیوارهجو  دوسر،  جو  در  گلوکانتری  بتا  از  متفاوتی  مقدار  حاوی  آندوسپرم  سلول  ژل    یدهندهتشکیل  های 

استفاده از مواد مغذی و   وکند  ای را تولید میای است که قطرات چسبندهچسبناک هستند، بتا گلوکان یک عامل ضد تغذیه

ای، جو، چاودار، جو گندم، ذرت خوشه  ازجملهدر بسیاری از غالت  ها  پنتوزان(.  1988ناسی،  دهد ) سرعت رشد را کاهش می

شده شناسایی  چاودار(،  و  گندم  از  )هیبریدی  تریتیکال  و  )دوسر  آنزیم1992ردی،  اند  تغذیهها،  (.  ضد  عوامل  تغییر  ای  برای 

ای اصلی که در . عوامل ضد تغذیهاندقرار گرفته  مورداستفاده  های غذایی طیورجیرهدر    شدهاستفادهبات خوراک  حاصل از ترکی

 (.1996کوئلهو، ها(، زایلوز، مانوز و گاالکتوز )آرابینوکسیالنها )از: فیتات، بتا گلوکان و پنتوزان اند عبارتغالت وجود دارند؛ 

ها را کاهش  ( و کربوهیدراتN، جذب نیتروژن )درنتیجهی مواد هضمی را افزایش و  ویسکوزیته های موجود در جو،  بتاگلوکان

 توجهی را قابلهای  پاسخ یک مکمل قارچی ناشناخته    در زمان استفاده از(  1965پاتر و همکارانش )(.  1966،  بورنتدهند )می

و  کردند  قابل    مشاهده  انرژی  جوME)  وسازسوختافزایش  به  (  عصاره  را  و  چربی  پروتئین،  هضم  قابلیت  بدون  افزایش  ی 

های  غذایی جوجه  جیرههای آنزیمی به  گزارش کردند که با افزودن مکمل  (1992فرایزن و همکارانش ).  نسبت دادندنیتروژن  

دوسر و چاودار  های غالت مانند گندم، جو، جو  زیستی( دانه  ازنظر  دسترسقابلتوان ارزش غذایی )انرژی و پروتئین  جوان، می

 را بهبود بخشید.

و مکمدل  خدوراک ترکیباتموجود در  آمینواسیدهایدر مورد قابلیت هضم  منتشرنشدههای  در حال حاضر حجم زیادی از داده

و اسدتفاده  خدوراکهای بهینه برای فرموالسیون ی توصیهی مروری، ارائهآنزیمی برای طیور، در دسترس است. هدف این مقاله

 .است آن )ناشی از(  مرتبط باآمونیاک بخار  نشرنیتروژن و  خروجیبرای کاهش  ها از آن



 محیطیزیستهای مواد مغذی اصلی مرتبط با آالینده.  2

 . نیتروژن2.1  
کدود نیتدروژن موجدود در    یمالحظدهقابلخدوراک و همچندین کداهش    هدایکاهش نیاز به آمینواسید موجب کداهش هزینده

(. چنانچده 1995پارسدونز، شود )، از بین رفته یا دفع میشدهمصرفدرصد از نیتروژن   70  -75  تقریباًشود.  طیور می  (فضوالت)

 رود.از نیتروژن از بین می  توجهیقابلمقدار  کافی انجام نشود، یاندازهبههضم یا جذب نیتروژن 
درصد از    5  تقریباً،  هرروزرود.  ساز عضالت از بین میوای از نیتروژن به دلیل گردش ثابت پروتئین در طی سوختحجم عمده

 آمینواسید کاتابولیسم    ،هدر رفت نیتروژنمنبع بزرگ دیگری از  شود.  پروتئین بدن از طریق تجزیه و سنتز مجدد بازیابی می

ردی که  آمینواسیدها در موا  ازحدبیشیا مصرف  نقص متابولیک  به دلیل    ناخواهخواهو    ناچاربه. کاتابولیسم آمینواسیدها  است

 (. 1995پارسونز، افتد ) اتفاق می وجود دارد، ازحدبیشنیاز 

 

 . فسفر2.2
آب زمدانی اتفداق  مردابدی شددنها و نهرها اسدت. دریاچه 1آب مردابی شدنهای سطحی،  در مورد کیفیت آب  مهمنگرانی  یک  

بیشدتر از زنددگی جدانوری بدرای شوند کده می  سطوحیمعدنی و آلی موجب کاهش اکسیژن محلول تا  مغذی  افتد که مواد  می

شدارپلی و ( اسدت )Pی رشدد جلبدک و سدایر گیاهدان آبدزی، فسدفر )کنندهی مغذی محدود. مادهاستمناسب    زندگی گیاهی

ها سدمومی ؛ زیرا این جلبکشده است هایینگرانیموجب ایجاد های سبز آبی خاص  جلبک  ازحدبیش(. رشد  1994همکارانش،  

کوتداک و همکدارانش، د )نشدوها و حیواندات محسدوب مدیبرای سالمت انسان  )احتمالی(  خطر بالقوهیک  کنند که  را تولید می

1993.) 

 

 . روی و مس2.3
منجر به تجمع مقادیر زیادی از    ممکن است  درنهایتهای کشاورزی  طیور و خوک در زمین  )کود(   ی مکرر از فضوالت استفاده

حیواناتی که در های خاصی از  شود و این مواد معدنی ممکن است برای محصوالت کشاورزی و گونه(  Zn( و روی )Cuمس )

های کشاورزی، روی و مس  زمین  در   از نیتروژن و فسفر  ازحدبیشی  استفاده  برخالفی باشند.  خوراک هستند؛ سمّ  یجستجو

 درنهایت و    رخ خواهد دادروی و مس  انباشتگی  شوند.  در زمان فرسایش خاک، وارد منابع آب نمی  جزبه  چسبند وبه خاک می

، مگر اینکه این مواد معدنی توسط محصوالت گیاهی  شودمیوضعیت نامطلوبی برای برخی از محصوالت زراعی    منجر به ایجاد

 (. 1994سیمز و ولف، شوند ) حذف )برداشته(از زمین 

تواند برای محصوالت زراعی کده بدر روی مدت از مقادیر باالی مس میی طوالنیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه استفادهرانینگ

ی باشدد کنندد؛ سدمّهدوازی رشدد مدیهای با بافت ریز تحت شرایط بیهای با بافت درشت یا محصوالتی که بر روی خاکخاک

تواند منجر می  شود،طیور تا حدی که موجب افزایش سطح فسفر خاک    (فضوالتکود )(. استفاده از  1975میکز و همکارانش،  )

داده رشدد  هداآنگیاهان حساس به روی در جایی که یا دارای سطوح روی پایین   هایدر خاک  ،با فسفر  القاشده  روی  کمبودبه  

که درختان مرکباتی که با کود بوقلمون بدارور  اندش کردهرگزا( 1975میکز و همکارانش )(.  1994سیمز و ولف،  )  اند، شودشده

سدالم ها تیمدار نشدده بودندد،  کودبا این  ها که  درختان مجاور آن  کهدرحالی  داده بودند،بودند، عالئم کمبود روی را نشان    شده

 ایجاد شده باشد. نیز افزودن کود حاوی فسفر به دلیلمانده بودند. این کمبود روی ممکن است 

 

 غذایی برای افزایش مواد مغذی  جیره  کاریدست. 3

 خوراک و آب  . به حداقل رساندن پسماند 3.1

 
1 Eutrophication 



  (فضوالتکود )درصدی در مقدار نیتروژن و فسفر    1.5افزایش  یک  درصد افزایش پسماند خوراک،    1، به ازای هر  طورکلیبه

( دارد  و همکارانش،  وجود  غذا  2002فرکت  از طراحی ضعیف سیستم  ناشی  است  پسماند خوراک حیوانات ممکن  افزایش   .)

-شوند. اگر سیستمتبدیل می  (فضوالتکود )یا    کود بستربه    درنهایتدهنده و موقعیت یا شکل خوراک باشد و این پسماندها  

ارتفاع آن  ازاندازهبیشهای غذا دهنده   باشند،  یا طراحی ضعپر شده  باشد  باشها خیلی کم  -طیور مقدار قابل   ند،یفی داشته 

قسمت باالی  باید طوری تنظیم شود که    دهنده   غذا (. ارتفاع  2001بیر و همکارانش،  دهند )توجهی از خوراک خود را هدر می 

فرکت و  باشد )   پرشدهباید    دهنده   غذاظرف  درصد از    25پرندگان باشد و تنها  با قسمت انتهایی گردن    سطح هم  ،ظرف خوراک

 (. 2002همکارانش، 

مقدار   تأثیرمقدار مواد معدنی دفع شده توسط حیوانات تحت    ی مغذی اصلی است.برای تمام گیاهان و حیوانات زنده، آب ماده

هدا و انهددام آنفضدوالت کدود یدا  کود بستر (آوریعمل) فرآوریی ؛ اما هزینهگیردنمیکنند قرار مایعاتی که مصرف و دفع می

هدا وجدود های گوشتی و بوقلمدون. آب اضافی که درون فضوالت جوجهگیردمیح آب موجود در فضوالت قرار  وسط  تأثیرتحت  

در مدفوع طیور  موجود نیاز دارد. آب اضافی  کود بستربرای حفظ کیفیت مناسب  بیشتری  خیلی  دارد به کار و مقدار مواد بستر  

، مگدس و غیدره( را افدزایش دهدد کده همدین امدر مشدکالتی را سدترکدود بها، سوسک تواند شیوع آفات )باکتریهمچنین می

آمونیاک  بخار نشرها، در فضوالت منجر به افزایش رشد باکتری  موجود  آورد. آب اضافیسالمت پرندگان به وجود می  یدرزمینه

 منتقل بستری که بایدکود  بر روی حجم و کیفیت مواد مغذی موجود در    حالدرعین  شود وو بروز مشکالتی در کیفیت هوا می

به حداقل رساندن ریدزش آب بایدد از   منظوربهشود و    برطرف  سرعتبه  باید  های آبدهیمنفی دارد. نشتی سیستم  تأثیراتشود  

گیدرد نبایدد بده درون قرار می مورداستفادهآبی که برای شستشو . هنگام تمیز کردن، شوداستفاده  باکیفیت های شیر آبمغزی

 بستر پاشیده شود.کود 

 

 خوراک (آوریعملوری )فرآ.  3.2
ی خشک و مواد برای بهبود مصرف )استفاده از( خوراک و کاهش دفع ماده مؤثریهای روش پلت )حبه( کردن، آسیاب کردن و 

کند، مساحت سطحی ترکیبات خوراک ی ذرات خوراک کاهش پیدا میهستند. زمانی که اندازه  طیور  (فضوالت)   کود   مغذی در

پیدا می امکان  افزایش  آنزیم  کنش برهمکند که  با  را فراهم میبیشتر  با  های گوارشی  زمانی که طیور  غذایی  جیرهسازد.  های 

اندازه  یجیرهبین نوع    شده بودند( تغذیه  SBM)  سویا ی  کنجاله  –ذرت   وجود    داریمعنیی ذرات سویا یک تعامل  غذایی و 

شده  های نیمه خالص تغذیه  جیرهزمانی که با    کهدرحالید  وشدرشت باعث افزایش سطوح فسفر پالسما می  SBMداشت زیرا  

درشت ذره ممکن است بهتر از   SBMاند که  ها پیشنهاد کرده(. آن2004کیلبورن و ادواردز،  شد )بودند اثر کمتری مشاهده  

SBM  حاوی  های غذایی  جیره(،  2001کیلبورن و ادواردز  ی ذرات ذرت )ی اندازهمقایسه  زمان  ارای ذرات ریز مصرف شود. درد

  پلت )حبه(   کهنحویبه ی ذره و شکل غذا وجود داشت  بین اندازه  داریمعنیباالتری داشتند و یک تعامل    MEمقادیر    ،ذرت ریز

 های حاوی ذرت ریز نشده بود. جیرهدرشت را بهبود داده بود اما باعث بهبود  های غذایی حاوی ذرتجیره MEمقدار  ،کردن

وجدود دارد.  (GITای نسبت به نقش دستگاه گدوارش )ی ویژهعالقه  ،شوندهای غذایی حاوی فیبر باال مصرف میجیرهزمانی که  

-غذایی گندم خالص یا گندم آسیاب شده بدرای جوجده  یجیرهجو دو سر در    سبوسی اثرات گنجاندن  آزمایشی برای مطالعه

ی این دانشدمندان، غلظدت فیبدر در (. طبق گفته2003هتلند و همکارانش انجام شده است )  گذارتخمهای  و مرغ  گوشتیهای  

 باالتر از خوراک بود. هدیچ اثدری از سدبوس یدا گنددم کامدل مشداهده نشدده بدود کده  توجهیقابل، به مقدار  سنگدانمحتوای  

ی بحرانی معینی آسیاب شده بودند. ی ذرات، قبل از اینکه از سنگدان خارج شوند تا یک اندازهاین است که همه  یدهندهنشان

 ppm 250کردن( سبوس برنج با حدداکثر    پلت )حبه(اند که تیمار )برشته کردن یا  گزارش کرده(  2004مجاهد و همکارانش )

 نداشته است. گوشتیی جوجه عملکردروی  ریدامعنیهیچ اثر  هااکسیدانآنتیاز 

اثربخشدی   کدهنحویبهدهندد  به خوراک خمیر شدده تدرجیح مدیرا  شده    ه(حبپلت )ها خوراک  نشان داده شده است که خوک

(. 1971ک و همکدارانش  وانشدوبر)بهبدود پیددا کدرده بدود    %8.5به میزان  خوراک به دلیل کاهش در ضایعات )اتالف( خوراک  

نیز مشاهده شده  طیورهای مشابهی در بود. پاسخ بهبودیافته  %3.7  یاندازهبهکردن    پلت )حبه(  از  بعدقابلیت هضم پروتئین نیز  



افدزایش دسترسدی   شود  منبسطتحت فشارهای مختلف    SBM( بدین ترتیب که زمانی که ذرت یا  2001بیر و همکارانش  بود )

(، دسترسدی بده آمینواسدیدها، TMEواقعدی )  ME  کن است رخ دهد. افزایش در فشار،ممآمینواسیدها    (فراهمیزیست)  زیستی

 (آوریعمدلوری )فدرآمجدزا    صدورتبهاین محصوالت    کهازآنجاییدهد.  حاللیت پروتئین و ژالتینه شدن نشاسته را افزایش می

آمده از منابع مختلف در فداز ژالتینده شددن وجدود  مغذیبین مواد  کنشیبرهمی بیشتر برای تعیین اینکه آیا شوند مطالعهمی

بدین پدروتئین،  کنشبدرهمگیرندد یدک تحت فشار یا دمای بداال قدرار مدی ،زمانی که ترکیبات احتماالًدارد یا نه ضروری است.  

 نشاسته و ذرات چربی وجود دارد.

 

 ها. فرموالسیون خوراک با آنزیم3.3

؛ 1995 زلیدون) گیرنددمدیافزودن آنزیم قدرار  تأثیرتحت  شوندمیهضم  خوبیبهاز غالتی که   بیشتر  دارندهضم کمی  که    التیغ 

هدای ( کاهشی در تفاوت بین بهترین و بدترین نمونه1، افزودن آنزیم دو پیامد دارد: )خوراک  یکنندهترکیب(. برای  2000لوبو  

ماتریکس مواد مغذی فرموالسیون خوراک ممکن است توسط افزودن آندزیم ( مقادیر 2آید )معین به وجود می  )غله(  ییک دانه

 (.2000بدفورد  افزایش پیدا کند )

 >تریتیکدال  >گندم  >د: ذرتطبق ترتیب زیر منظم شو  دتوانخودشان، می  MEسطوح    اساس  بر  )غالت(  هادانهقابلیت هضم  

قدرار   مورداسدتفاده  طیدورهای غذایی  جیرهای در  گسترده  طوربهجو، جو دوسر و چاودار  در گذشته،  چاودار.    >دوسر  جو  >جو

 کنترلرقابدلیغ مرطدوب  بسترها برای ایجاد شرایط تمایل آن همچنیند که به دلیل عملکرد ضعیف و متغیر پرنده و  گرفتننمی

به محتدوای  عموماًخصوصیات منفی این غالت، (. 1997؛ گریمز و کروچ 1995؛ بدفورد 1992فرایسن و همکارانش )  استبوده  

 شود.ها نسبت داده میای آنفیبر و پلی ساکاریدهای غیر نشاسته

-اسدت و جوجده (کدود) ضایعات ی اصلی و کانونی آلودگی شامل بو )بخار آمونیاک و سایر ترکیبات(، نیتروژن و فسفرسه نقطه

 صورتبهرا    شدهجذب  از فسفر  %55از نیتروژن و    %50انرژی ناخالص،  از    %25ی خشک مصرفی،  ماده  %30های گوشتی حدود  

مغدذی  یدا قابلیدت هضدم مدواد  کننددمیضدد مغدذی را تخریدب    عوامدل  ،هداآندزیم(.  1992ایدوی  دهند )پسماند از دست می

قابلیدت هضدم   اندرژی و بهبدود  یدهند بدین ترتیب استفاده از یک سیستم آنزیمدی باعدث ذخیدرهرا افزایش می  هضمغیرقابل

توسدط   2ی هضدمیی مداده(. بعدالوه، کداهش در ویسدکوزیته1999  ؛ سیلورسایدز و بدفورد1995لیونز  )شود  آمینواسیدی می

مچندین بهبدود اثربخشدی جدذب های حالل در چربی و هچربی و افزایش دسترسی به ویتامینبرای بهبود هضم    لزوماً  ،هاآنزیم

و ندوک و همچندین پاهدای  هدامرغتخمکه برای رندگ خدوب زرده در   -هاها و زانتوفیلکلروفیل  –غذایی طبیعی    هایدانهرنگ

 (.1996نونیموس آضروری هستند، دارای اهمیت است ) های گوشتیجوجه

 MEی و اندرژ )فراهمدی( پذیریدسترسدیگزارش کردند که افزایش ابقا نیتروژن منجدر بده بهبدود (  1996کوان و همکارانش )

. ندوو اتیسدییدو فیدد پدالس )ب کننددمیغذایی نیز بهبود پیددا  یجیرهبه    هاآنزیمتوسط افزودن    مورد  و اینکه این دو  شودمی

، اندرژی قابدل ظداهری  وسدازسوختقابدل  دز واضدح بدا اندرژی  یدک پاسدخ    یدهندهنشدان( اما ایدن  دانمارکس،  نوردیسک آ/ا

درصد منابع   25درصد بلغور گندم و    30( ترکیبات انتخابی )که حاوی  AMEn)  برای نیتروژن  شدهتصحیحظاهری    وسازسوخت

با قابلیت هضدم پدروتئین همبسدته   مستقیماًکه بهبود ابقا نیتروژن    انددادهپروتئین گیاهی است( نیست. این دانشمندان نشان  

بده ایدن نتیجده   (1997و همکارانش )جداال  کمک کند.  در پروتئین غذایی    نیست اما بهبود ابقا پروتئین ممکن است به کاهش

ی یدا کنجالده (CS)بلغدور( سدویا ) یها با کنجاله( جو و گندم خوکی برنمبتی )بر پایهغذایی    یجیرهدست یافتند که تکمیل  

کتوزیدداز   زایالنداز   پروتئداز( باعدث افدزایش )آلفا گاال  ( با یک زایالناز یا یک مخلوط آنزیمیCPSRی منداب )سویا و کنجاله

. شدودمی  CPSRغدذایی    جیدره(  DMخشدک )  یمدادهو زایلوز، آرابینوز و مانوز و محتوای    CSغذایی    جیرهقابلیت هضم زایلوز  

های مشابهی شود اما تخمیر، نسبتا و زایالن پلی ساکاریدها هضم میهبیشتر از سلولوز، آرابینوکسیالن  و  ترسریعپکتین خیلی  

 .کندایجاد میی بزرگ پروپیونات و بوتیرات را در روده از استات،

 
2Digesta 



روژن از مدزارع وجدود دارد. خروجدی نیتد  نیز  محیطیزیستمزایای    ،)ضایعات(  کود  برای کاهش سطوح مواد مغذی در خروجی

شدوند تحدت بهبود قابلیت هضم پروتئین مدیاعث  های غذایی که بتواند توسط افزودن آنزیمهای گوشتی نیز میجوجهپرورش  

های گوشتی )آلزیم وگرو، آلتدک، بریتانیدا( قابلیدت هضدم غذایی جوجه  هایجیرهقرار بگیرد. افزودن کمپلکس آنزیمی به    تأثیر

دسترسدی در  توجدهقابل( و در آنجا، افدزایش 1995چارلتون و پوق  والین را افزایش داده بود )  جزبهی آمینواسیدها  واقعی همه

 محدودکننددهبسدیاری از آمینواسدیدهای    ازجملدههای گوشدتی  بسیاری از آمینواسیدها برای جوجه  )فراهمی زیستی(  زیستی

 )الیزین، متیونین، سیستئین و ترئونین( گزارش شده بود.

ن آندزیم دراه افزو  ینمؤثرترشود.  توسط افزودن مستقیم یک آنزیم یا ترکیب آنزیمی به خوراک انجام می  معموالًمکمل آنزیمی  

 آمدهدستبههای (. داده2و  1جداول گیرد )به خوراک، زمانی است که عملکرد آنزیم، یک ترکیب خاص در خوراک را هدف می

هدای جیدرههای مختلف، نیاز به سطوح متفاوتی از مکمل آنزیمی غدذایی دارندد و اینکده  دهند که گونهاز این جداول نشان می

 ی مختلف نیز نیاز به سطوح مختلفی از مکمل آنزیمی دارند.غذایی پایه

 

 (PFای )ی مرحله. تغذیه3.4
تعدادل  سدازیبهینه منظوربهشوند. ، دفع میکنند، هضم و جذب نمیو رشد بافت  (بدنحفظ  بقا )برای  مواد مغذی که حیوانات  

ها مشدکل اسدت ، به دست آوردن این تخمینمتأسفانهتخمین زده شوند.   دقتبهای  غذایی، الزم است تا نیازهای تغذیه  یجیره

نه در خصوصیات ژنتیکی یا عوامل مرتبط با سن و تغییرات ساال  محیطیزیستای به دلیل بسیاری از عوامل  زیرا نیازهای تغذیه

 کنند.تغییر می  دائماًما  طیور تلفانواع مخ

 %18) پایدانیپدروتئین( و  %20پروتئین(، رشد ) %23ی غذایی استارتر )هاجیرهخوراک ی زمان به تعیین نسبت بهینه  منظوربه

 هدای خدورشرا بهینه خواهد کرد، یک آزمایش با زمدان  (آوریعملوری )فرآتولید و  متغیرهای  ی گوشتی که  جوجه  پروتئین(

راش و همکدارانش روزه بودند طراحدی شددند ) 48ی یک سیکل تولید غذایی که بر پایه  یجیره  3مختلف برای    (دهیخوراک)

 30ه مددت ، به ترتیب ب(آوریعملوری )فرآبهینه کردن متغیرهای تولید و  منظوربههای گوشی (. در این مطالعه، جوجه2004

وری فدرآنشدان دادندد کده متغیرهدای تولیدد و    هدای اثدرنقشدهتغذیه شددند.    یغذایی استارتر و پایان  یجیرهروز با یک    18و  

هدای ( روی جوجدهPFای )ی مرحلده( اثرات تغذیه2002. پوپ و امرت )نبودندغذایی رشد خیلی حساس    جیرهبه    (آوریعمل)

 9و  گرادسدانتیی درجه 35ساعت در  15تحت تنش گرمایی )دماهای باال به مدت  ،پایانیهای رشد و که در طی دوره  گوشتی

قرار گرفته بودند   بود(  گرادسانتیی  درجه  23.9ساعت در    24دمای نرمال برابر    کهدرحالی؛  گرادسانتیی  درجه  23.9ساعت در  

 NRC نیازهدای( یا ترئدونین، بدر اسداس SAAالیزین، سولفور آمینواسیدها )  ازلحاظ  ،اییهای غذجیرهقرار دادند.    موردمطالعهرا  

و  SAAسدطوح الیدزین،  ،پرندگانی که در معرض دماهای محیطی باال قرار گرفته بودند  در  ( بودند. نتایج نشان دادند که1994)

رشدد یدا  عملکدردبددون اینکده  شودکاهش داده  PFی طبق یک برنامه و یک روز در میان صورتبهتوانست  میترئونین غذایی  

انجام شده بود کاهش سطوح الیدزین، ( 2002پوپ و امرت ) ی دیگر که توسط. در یک مطالعهبگیردقرار  تأثیربازده الشه تحت 

SAA  ی  و ترئونین، طبق یک برنامهPF  طویدل  پایدانیی  یدک دورهرشد در طی    عملکرد، از ماکزیمم  یک روز در میان  صورتبه

 PF10نیدز کداهش داده شدود )  PF10توانست توسط  می  CPنشان دادند که  (  2002پوپ و امرت )همچنین  بود.    کردهحمایت  

هدای جوجده  PFو    NRCهدای غدذایی  جیدرهنسبت بده    NRCهای  توصیهدر  درصدی    10غذایی است که کاهش    جیرهنوعی از  

نسدبت بده مقددار ایدن ( طوری فرموله شدده بودندد کده PF10غذایی )  جیره  11ای از  مجموعه. یک  کند(گوشتی را توصیه می

های آمینواسید غذایی نیز در طی آزمدایش و ترئونین کمتر باشند و غلظت  SAAالیزین،    %10حاوی  ،  PFهای  ترکیبات در جیره

تغذیه شده بودند، هدیچ  PF10یا  PFهای جیرههای گوشتی با کاهش داده شده بود. زمانی که جوجه میان  دریک روز    صورتبه

روز  63بده  43و دفع نیتروژن را از  CPجذب  ،PF10و  PFهای غذایی جیرهتفاوتی در درصد ترکیبات الشه مشاهده نشده بود. 

 کاهش داده بودند.

یتروژن نیاز بده توجده بیشدتری یند )روند( مداوم است اما در آینده، مصرف نی آمینواسید غذایی حیوانات یک فرآارزیابی نیازها

، تدنش محیطیزیسدتخصوصدیات ژنتیکدی، مددیریت    ازجملدهتوسدط عوامدل مختلفدی    مصدرف نیتدروژنخواهد داشت زیرا  

 شود.تر می، پیچیدهشدهگرفتهبلیت هضم خوراک به کار فیزیولوژیک و قا



 . تخمین نیازهای آمینواسیدی3.5

تست قابلیدت هضدم   ازجملهآمینواسید، استفاده از یکی از دو نوع تست قابلیت هضم    به  روش ترجیحی برای تخمین دسترسی

 آسدانیبهتواندد  مدیپرندگان سالم یا سسکتومی شدده  از    آمدهدستبهی  فضوالت تازه  بدین ترتیب که،  است  فضوالت و ایلئومی

از بخدش دیسدتال ایلئدوم   شددهگرفتهی  ی هضمیا ماده  شود  آوریجمعقابلیت هضم مواد مغذی موجود در خوراک    تست  برای

 مورد مقایسه قرار بگیرد.سنجش قابلیت هضم ایلئومی، با سطوح مواد مغذی خوراک  منظوربهو شود  آوریجمعتواند  می

 
 ی گوشتی. مکمل آنزیمی و اثرات روی عملکرد جوجه1جدول 

 ی پایههای بر جیره عملکرد افزایش  مقدار آنزیم نوع آنزیم  محقق و سال 

وانگ و همکارانش  

(2005 ) 

زایالناز و بتا  

 گلوکاناز 

0 ،200 ،400  ،

یا    800، 600

/   گرم میلی 1000

 کیلوگرم آنزیم 

وزن گیری روزانه، تبدیل خوراک  ، عملکرد. بهبود 1

 با افزایش سطوح مکمل  ، خطی صورتبه

 GITهای گوارشی و ی اندام. کاهش اندازه2

  یپایه برهای  جیره

 جو

داسکیران و  

  همکارانش 

(2004 ) 

  جیرهاز   %0.05 اندو بتا دی ماناناز 

 غذایی 

 قرار نداده بود  تأثیر. وزن نهایی بدن را تحت 1

 روزه 14. بهبود نسب خوراک/وزن گیری 2

 خشک  فضوالت. کاهش خروجی کل 3

های استارتر  جیره

  –ی ذرت بر پایه

 سویا 

جکسون و  

همکارانش  

(2004 ) 

  110، 80، 50، 0 ماناناز بتا 

MU/   تن خوراک

(MU1=610   واحد

 فعالیت آنزیم( 

1 .MU50/  تن کافی نیست 

2 .MU 80 گیری و تبدیل خوراک را بهبود داده  / تن وزن

 بود 

3 .MU 110  را نشان نداده    داری معنیپاسخ  / تن هیچ

 بود.

ی  های بر پایهجیره

 سویا  –ذرت 

الزارو و همکارانش  

(2004 ) 

زایالناز و بتا  

 گلوکاناز 

در   0دو دز آنزیمی )

 ( ppm  500برابر  

 های گوشتیجوجهضعیف  عملکرد. 1

-و شیوع بیماری یی هضمی ماده. افزایش ویسکوزیته2

 های پا 

ی  های بر پایهجیره

 چاودار 

گراسیا و  

همکارانش  

(2003 ) 

های  جوجه عملکرد. بهبود قابلیت هضم مواد مغذی و Ppm 40 1 آلفا آمیالز 

 گوشتی

ی روده و وزن  . کاهش وزن نسبی پانکراس، ویسکوزیته2

 ها ی اندامنسبی همه

ی  های بر پایهجیره

 سویا   -ذرت 

گراسیا و  

همکارانش  

(2003 ) 

 زیمی نکمپلکس آ

 . زایالناز 1

 . پروتئاز2

 . آلفا آمیالز 3

دو سطح از مکمل  

  ppmیا   0آنزیمی )

500 ) 

 های گوشتی بهبود یافته بود . عملکرد جوجه1

  طوربهحرارتی و مکمل آنزیمی   (آوریعملوری )فرآ. 2

غذایی، ارتفاع    جیره  AMEابقا مواد مغذی،  توجهیقابل

 پرزهای روده را افزایش داده بود 

ی  های بر پایهجیره

 جو

لی و همکارانش  

(2003 ) 

و   1×، 0سه سطح ) بتا ماناناز 

×4 ) 
510×1.09×=1  

واحد / کیلوگرم  

 خوراک 

 ی روده. کاهش ویسکوزیته1

 بار زیان. کاهش آثار 2

 صنعتی  هایجیره

 های گوشتیجوجه

وون وتستین و 

همکارانش  

(2003 ) 

( بتا  1، 1-3، 4)

 گلوکاناز 

  469یا  545

کیلوگرم جو غیر  

  جایبهترنس ژن 

 ذرت 

  جیرهگرم / کیلوگرم   0.2. کاهش غالت ترنس ژن تا 1

 غذایی 

مواد معدنی اندک  با  ، ساختن ترکیبات  مقایسهقابل. 2

 های استاندارد جیرهبه   شدهاضافه

های غذایی بر  جیره

 ی جو پایه

کوچر و همکارانش  

(2002 ) 

محصوالتی که  

تجاری در   صورتبه

 دسترس هستند

 شده توصیه. دز 1

مرتبه، دز   5. در 2

 )دز باال(  شدهتوصیه

را بهبود داده بود، رطوبت    AME ، : دز باالA. آنزیم  1

فضوالت را کاهش داده بود و قابلیت هضم پروتئین 

 ایلئومی را بهبود داده بود 

: دز باال، قابلیت هضم پروتئین ایلئومی را  B. آنزیم 2

 بود کاهش داده بود و مقدار قند آزاد را افزایش داده  

یک مقدار مغذی از  

 سویا  یکنجاله



سیلوا و اسمیتارد  

(2002 ) 

  45000و  15000 زایالناز 

واحد / کیلوگرم  

 خوراک 

 رشد  عملکرد . بهبود 1

 افزایش در قابلیت هضم نیتروژن  25%. 2

 . دو برابر شدن قابلیت هضم چربی 3

ی  های بر پایهجیره

 چاودار 

مارون و  

همکارانش  

(2001 ) 

 هیچ یم( ا زایالناز )آویز

ایم )خوراک  آویز

  الندیفن

Finnfeed )1  

گرم/کیلوگرم  

 خوراک 

  0.5یم )مایع( اآویز

گرم/کیلوگرم  

 خوراک 

بهبود مشابهی   ،در غیاب مس سولفات  ،هر دو شکل آنزیم

 کرده بودند  (ارائه ایجاد )  ،را در عملکرد

ی  های بر پایهجیره

 گندم 

جین و همکارانش  

(2000 ) 

 ال. اسیدوفیلوس . 1

  12. مخلوطی از 2

 ی ال. سویه

غذایی   جیره. یک  1

کشت   % 0.1پایه   

.  الخشک 

 اسیدوفیلوس 

غذایی پایه   جیره. 2

کشت   0.1%  

مخلوطی از  خشک 

 ی ال سویه 12

و بتا   ای و مدفوعیکاهش بتا گلوکورونیداز روده

 گلوکوزیداز مدفوعی 

 های صنعتیجیره

 ی گوشتی جوجه

 

ی هضدمی در انتهدای ایلئدوم آمینواسیدی مداده )مشخصات(  شوند، پروفایلی بزرگ جذب میآمینواسیدها از روده  کهازآنجایی

گدزارش کردندد کده یدک رویکدرد   (2004کورد و همکارانش )سترودها.  (1995دالیبارد و پیالرد،  با مدفوع مشابه نیست )  لزوماً

اتخداذ شدده بدود. قابلیدت هضدم هدای گوشدتی  مینواسید هر خوراک در جوجدهی قابلیت هضم آرگرسیون خطی برای مطالعه

هدیچ (  1999فدارل و همکدارانش )ای نددارد.  پایده  زاددروناصالحی برای افت )اتالف(    گونههیچاین روش نیاز به    با  شدهتعیین

هدا از ایدن جیدره  یکهیچمرتبط بود در    هضمقابلسطوح آمینواسیدی کل یا  رشدی که با    )نرخ(  میزاندر    را  داریمعنیتفاوت  

بیشتر   %10قل  اند حدافرموله شده  هضمقابلآمینواسیدهای    با  %100هایی که تا  جیرهمشخص است که    هرحالبهنشان ندادند.  

 تدأثیربلیت هضم آمینواسیدها را تحت قا  ،خلفیی  گزارش کرد که تخمیر میکروبی روده  (1995ویلیامز ).  اندتعیین شده  ،از حد

-قرار مدی  تأثیرقابلیت هضم را تحت    یتر باشد، تخمیر میکروبی بیشتردهد. هرچه قابلیت هضم مکمل پروتئینی پایینقرار می

ی در روده  واقعداًبنابراین قابلیت هضم کل دستگاه گوارش یا مدفوعی یک تخمین خوب برای مقدار آمینواسدیدهایی کده    ؛دهد

سالم، تفداوت کمدی   هایخروسجوجهسسکتومی شده با    هایخروسجوجهاند، نیست. در یک مقایسه روی  کوچک جذب شده

هدای روغندی وجدود ، تفاوت انددکی بدرای داندهمشاهده شده بودت  بین قابلیت هضم مدفوعی و ایلئومی آمینواسیدها برای غال

 (.1995ویلیامز  ) شده بود  مشاهدههای حیوانی برای برخی خوراک داریمعنیداشت اما تفاوت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . مکمل آنزیمی و اثرات روی هر نوعی از عملکرد طیور 2جدول 

 ی های بر پایهجیره عملکرد افزایش  مقدار آنزیم نوع آنزیم  نوع طیور  محقق و سال 

ماندال و  

همکارانش  

(2005 ) 

جوجه مرغ،  

،  دارشاخمرغ 

 بلدرچین 

گرم   0.57یا    0دو سطح افزوده ) آنزیم تجاری  هایترکیب

 کیلوگرم خوراک(  /

  وساز سوختمقدار انرژی قابل 

ی بذر  ( کنجالهAMENظاهری ) 

منداب بهبود پیدا نکرده بود  

ی بذر  برای کنجاله  کهدرحالی

 افزایش یافته بود  گردان آفتاب

ی بذر  کنجاله

آفتابگردان و منداب  

با   شدهاستخراج

 حالل 

وو و همکارانش  

(2005 ) 

های  مرغ

 گذار تخم

در   داریمعنی. هیچ تفاوت 1 شده توصیهسطوح  بتا ماناناز 

میانگین تولید تخم و وزن تخم در  

 بین تیمارها مشاهده نشده بود 

. افزایش میانگین تولید تخم و  2

  5-8میانگین وزن تخم در طی 

 هفته

در   داری معنیهیچ تفاوت  -3

جذب خوراک، عملکرد تولید و  

 وزن بدن مشاهده نشده بود

ی  کنجاله  -ذرت 

 سویا 

الزارو و  

همکارانش  

(2003 ) 

های  مرغ

 گذار تخم

بتا گلوکاناز قارچی /  

 زایالناز 

،  250، 0غلظت آنزیمی ) 4

/   گرممیلی 2500، 1250

 کیلوگرم خوراک( 

  که  هیچ اثری روی تولید تخم 

  باشد، ناشی از اثربخشی خوراک 

 نداشت 

های غذایی بر  جیره

ی گندم، جو و  پایه

 چاودار 

ی و متلوت

همکارانش  

(a2003 ) 

  کیلوگرم /  2800و  IU560 زایالناز، بتا گلوکاناز  ها بوقلمون

 خوراک زایالناز و بتا گلوکاناز 

بهبود وزن گیری بدن و اثربخشی  

 خوراک 

ذایی بر  های غجیره

ی گندم یا  پایه

 گندم و جو 

ی و متلوت

همکارانش  

(b2003 ) 

های  مرغ

 گذار تخم

زایالناز، بتا گلوکاناز،  

دو ترکیب   عنوانبه

قرار   دهمورداستفاآنزیمی 

 گرفتند

ی  ی غذایی بر پایه. جیره1

 گرم میلی 20گندم/جو با 

  20ی سویا با ذرت / کنجاله

 گرم میلی

ی گندم، جو،  . کاهش ویسکوزیته1

 ی سویا ذرت و کنجاله

  دار معنی ،. سایر اثرات سودمند2

 نبودند 

های غذایی  . جیره1

 ی گندم / جو بر پایه

ی  . ذرت / کنجاله2

 سویا 

و   اودتاال

همکارانش  

(a2002 ) 

مکمل مخلوط آنزیمی   ها بوقلمون

واحدهای بتا گلوکاناز  

(BGU  و واحدهای اندو )

 ( EXUزایالناز )

BGU :300  گرم / تن خوراک 

EXU :300  گرم / تن خوراک 

EXU :100  گرم / تن خوراک 

BGU :150  گرم / تن خوراک 

ای در عملکرد رشد  بهبود حاشیه 

 فرموالسیون آنزیم بسته به 

ی  های بر پایهجیره

 گندم 

و   اودتاال

همکارانش  

(b2002 ) 

بتا    1،4مانان اندو  ها بوقلمون

 مانانوزیداز 

میلیون واحد   100با یا بدون 

(MUهمیسل )1 / تن ) 3
610MU=  )واحد فعالیت آنزیم 

ضد   عوامل برخی از عوارض جانبی 

روی عملکرد رشد   SBMای  تغذیه 

تواند توسط مکمل  بوقلمون می

 آنزیمی حاصل شود 

SBM-44   یاSBM-

ی  در جیره 48

غذایی پایه مشاهده  

 شده بود 

ژنگ و  

همکارانش  

(2001 ) 

از  با استفاده   ترکیب 5 مرغ جوجه 

تی. ویرید، تی رسی، آ 

ینزایم(، آ نیجر  نیجر )ف

(SP 249  باسیلوس ،)

 سابتیلیس 

1 .0.003125% 

2 .0.00625% 

به ترتیب افزوده   0.0125%. 3

 شد 

سودبخشی را    دقتبهتواند  . می1

 ارزیابی کند 

ترین غالت را انتخاب  . سودبخش2

 کندمی

های غذایی بر  جیره

 ی جو پایه

ژنگ و  

همکارانش  

(2000 ) 

  خروسجوجه

لگ هورن  

سفید تک  

 ساله یکتاج 

 ماه از دو آنزیم:  6 زایالناز 

1 .0 ،0.25 ،0.75 ،2.25 ،6.75  

 گرم / کیلوگرم خوراک  20.25و 

2 .0 ،0.1 ،0.3 ،0.9 ،0.27  ،

 گرم / کیلوگرم خوراک  8.1

  . ارزیابی اثربخشی ترکیب1

 آنزیمی 

 عملکرد جوجه  گوییپیش. 2

های غذایی بر  جیره

 ی چاودار پایه

 
 آنزیم بتا ماناناز  3



جدذب بدرای  یازانددازهبیشمدفوع باعدث تخمدین  آوریجمع اساس برهمچنین نشان داده شده است که تعیین قابلیت هضم 

)قابلیدت هضدم   %8.9ی بدیش بدرآورد از  (. درجده2002کادیم و همکدارانش،  )  شودمی  هادر برخی خوراک  برخی آمینواسیدها

)قابلیت هضم ظاهری آسپارتیک اسید در گندم( متفاوت بود. اثبات شده اسدت کده   %66ی سویا( تا  ظاهری ترئونین در کنجاله

 تریاطمیندانقابلهای  سنجش مقادیر قابلیت هضم در بخش انتهایی ایلئوم، نسبت به مقادیر سنجیده شده در مدفوع، سنجش

را افزایش   شدهخشکینواسیدها در جو  آمینواسیدها هستند. بتا گلوکاناز، قابلیت هضم ظاهری ایلئومی آم  پذیریدسترسیبرای  

پدرتیال و همکدارانش نبدود )  طدوراینبه هوا ذخیره شده بود یا سدیلو شدده بدود    نفوذناپذیردر ظروف  یی که  داده بود اما در جو

 بدود و اینکده اثدر هاخروسجوجدهتدر از های گوشتی پاییناند که قابلیت هضم آمینواسید در جوجهها گزارش کرده(. آن2001

بده ( 1999فدارل و همکدارانش )متفاوت بدود.    هاخروسجوجههای گوشتی و  ای جو برای جوجهجو روی ارزش تغذیه  دارینگه

های غذایی فرمولده شدده بدر اسداس آمینواسدیدهای کدل یدا طریق دیگری این موضوع را اثبات کردند و اظهار کردند که جیره

ی گوشتی ارائده نکدرده بودندد و هدیچ اثدری روی م یا پارامترهای تولید جوجه)فضوالت( هیچ تفاوتی را در تولید تخ  هضمقابل

هدای باعث ایجاد کداهش در هزینده  وضوحبهکاهش اختصاصیت آمینواسید باید  ،  هرحالبهنداشتند.    (inclusionشمول )سطح  

 .یابدکاهش میهزینه به ازا هر کیلوگرم وزن گیری نیز بدین ترتیب که صادق بود( و  طورهمان) شود خوراک

هدای گوشدتی افدزایش ترکیب خوراک، با باال رفتن سن جوجه 8نشان داده شده است که ضرایب قابلیت هضم آمینواسیدها در 

 300 ( کده حداوی2005ت و همکارانش  کلوهای گوشتی )های غذایی جوجه(. جیره2005هوآنگ و همکارانش  )  کرده بودپیدا  

 از  4رقمدی.  ندداشت  نخودفرنگیی بدون  های پایهجیرهتری نسبت به  پایین  هضمقابلانرژی    ندگرم / کیلوگرم از نخود فرنگی بود

در هر دو سدطح افدزودن   هضمقابلانرژی    ترینپایین  ایجاد  که دارای کمترین قابلیت هضم آمینواسیدی بود موجب  نخودفرنگی

های غذایی که در نسبت آرژینین به الیزین، غلظت با استفاده از جیره  (2005چن و همکارانش )شده بود.    نخودفرنگی)شمول(  

 صدورتبههای گوشدتی کده  در جوجه  قابلیت هضم ایلئومی آرژینین و الیزین را  ،نمک و منبع متیونین خودشان متفاوت بودند

گدرم  3ای )ها نشان داد کده نمدک تغذیدهتعیین کردند. نتایج آن ،تحت تنش حرارتی قرار گرفته بودند  5و شدید )حاد(  ناگهانی

های آرژینین به الیزین معین برخی نسبتتواند قابلیت هضم ظاهری ایلئوم آرژینین و الیزین را در  افزودن نمک / کیلوگرم( می

 قرار بگیرد. تأثیرتیونین تحت قرار دهد و این پاسخ ممکن است توسط منبع م  تأثیرتحت 

مقدار نشر بخدار آمونیداک از فضدوالت حیدوانی را   داریمعنی  طوربهتواند  و اسیدی کردن جیره میآمینواسیدی دقیق    یتغذیه

برای   معموالًها در مورد قابلیت هضم آمینواسیدهای ترکیباتی که  (. حجم زیادی از داده2002فرکت و همکارانش  کاهش دهد )

محتدوای   اسداس  بدرفرموالسیون جیره    هنوز  ( اما2004المه و همکارانش  )منتشر شده است  گیرند  قرار می  مورداستفادهطیور  

کداربرد  3جدول در ، مثالعنوانبه(. 2000برایدن و همکارانش گیرد )قرار می  مورداستفادهای  گسترده  صورتبه  ،آمینواسید کل

دهد که چطدور نشان می  4، جدول  حالبا این.  شده است  ارائه  اند،گوشتی توصیه شدههای  رای جوجهضرایب قابلیت هضم که ب

هدای ، توصدیه5جددول  کدهدرحالیقدرار دهدد   تدأثیررا تحدت    گذارتخمهای  تواند نیازهای آمینواسیدی مرغدمای محیطی می

ینواسیدی در هر گروه طیور منجدر بده ی در حال رشد را مورد مقایسه قرار داده است. مکمل آمآمینواسیدی منتخب در جوجه

 (.6-9جداول شده بود ) موردمطالعه هاییک از گونههرهایی در تولید بخار آمونیاک و عملکرد ایجاد تفاوت
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   (1995پیالرد  دالیبارد وهای گوشتی )برای جوجه  ( فرموالسیونمشخصاتهایی از جزئیات ). نمونه3جدول 
 پایانی  رشد  استارتر  

 ( kcal kg-1انرژی قابل سوخت ساز )

 

 آمینواسید کل % 

 الیزین 

 متیونین

 سیستئین متیونین 

 ترئونین 

 تریپتوفان 

 آرژینین 

 ایزولوسین 

 لوسین 

 والین 

 

 %   هضمقابل آمینواسید

 الیزین 

 متیونین

 سیستئین متیونین 

 ترئونین 

 تریپتوفان 

 آرژینین 

 ایزولوسین 

 لوسین 

 والین 

3100 

 

 

0.94 

0.39 

0.76 

0.65 

0.19 

0.96 

0.69 

1.26 

0.80 

 

 

0.80 

0.36 

0.66 

0.56 

0.16 

0.86 

0.61 

1.14 

0.69 

3150 

 

 

1.03 

0.45 

0.81 

0.69 

0.20 

1.05 

0.76 

1.39 

0.86 

 

 

0.88 

0.42 

0.71 

0.59 

0.17 

0.95 

0.65 

1.24 

0.75 

3200 

 

 

1.18 

0.55 

0.91 

0.76 

0.22 

1.30 

0.89 

1.65 

0.98 

 

 

1.00 

0.51 

0.79 

0.65 

0.19 

1.17 

0.79 

1.50 

0.85 

 
 ( 1995دالیبارد و پیالرد )  گذار تخمهای ( فرموالسیون برای مرغمشخصاتهایی از جزئیات ). نمونه4جدول 

 دما
 ( g/day-1جذب خوراک ) 

℃18  ℃30  

105 110 90 95 

 ( kcal kg-1انرژی قابل سوخت ساز )

 پروتئین %

 

 آمینواسید کل % 

 الیزین 

 متیونین

 متیونین  سیستئین

 ترئونین 

 تریپتوفان 

 %  هضمقابلپروتئین 

 

 %   هضمقابل آمینواسید

 الیزین 

 متیونین

 متیونین  سیستئین

 ترئونین 

 تریپتوفان 

2850 

15.0 

 

 

0.74 

0.36 

0.64 

0.50 

0.16 

13.2 

 

 

0.63 

0.33 

0.56 

0.43 

0.14 

2750 

14.5 

 

 

0.71 

0.35 

0.61 

0.47 

0.15 

12.8 

 

 

0.60 

0.32 

0.53 

0.40 

0.13 

2900 

17.8 

 

 

0.87 

0.42 

0.74 

0.58 

0.19 

15.7 

 

 

0.74 

0.39 

0.64 

0.50 

0.16 

2750 

16.8 

 

 

0.82 

0.42 

0.71 

0.55 

0.18 

14.8 

 

 

0.69 

0.37 

0.62 

0.47 

0.16 



 ی در حال رشد . مقادیر انتخابی برای نیازهای آمینواسیدی جوجه5جدول 
دین و اسکوت   

(1965 ) 

اسکوت  ن و  زیمرم 

(1965 ) 

NRC 
(1966 ) 

ARC 
(1963 ) 

هویت و لویس  

(b1972 ) 

مقادیر  

 انتخابی 

 ترئونین 

 گالیسن 

 والین 

 ( Metمتیونین )

 متیونین   سیستئین 

 ایزولوسین 

 لوسین 

 ( Pheفنیل آالنین )

 فنیل آالنین   تیروزین 

 الیزین 

 هیستادین 

 آرژینین 

 تریپتوفان 

0.65 

1.60 

0.82 

0.45 

0.80 

0.80 

1.20 

0.68 

1.31 

1.10 

0.30 

1.10 

0.23 

0.65 

1.20 

0.82 

0.35 

0.70 

0.80 

1.20 

0.50 

0.95 

0.95 

0.30 

1.00 

0.15 

0.70 

1.00 

0.85 

0.40 

0.75 

0.75 

1.40 

0.70 

1.30 

1.10 

0.40 

1.20 

0.20 

0.55 

1.00 

0.80 

0.28 

0.70 

0.50 

1.50 

0.60 

1.20 

1.00 

0.35 

 

0.15 

0.53 

0.61 

0.79 

0.39 

0.79 

0.61 

1.34 

0.72 

1.27 

0.85 

0.40 

0.85 

0.17 

0.60 

0.60 

0.80 

0.40 

0.75 

0.70 

1.20 

0.70 

1.30 

0.90 

0.40 

0.85 

0.17 

   (.a1972هویت و لویس  اند )درصد بیان شده  صورتبهمقادیر  

 

 دسترسی زیستی )فراهمی زیستی( مواد مغذی . بهبود قابلیت هضم خوراک و4

هدای شدیمیایی را آلی ساخته شده است و واکنش  )اجزاء(  یا ترکیبی است که از برخی ترکیبات  است  آنزیم، یک کاتالیست آلی

ناشی از گرمدا، شوند مانند تخریب  ها میی پروتئینها از جنس پروتئین هستند و به عللی که باعث تجزیهکند. آنزیمتسریع می

 افراطی و غلظت باالی اوره حساس هستند. PHهای  محدوده

هدای خدوراک بده مقددار ی آندزیم(. توسعه10جدول شوند )ها گرفته میها یا قارچدر خوراک، از باکتری  شدهاستفادههای  آنزیم

الت حیوانی تجاری افزایش داده است. این ، سویا و غیره را در محصوزیادی استفاده از ترکیبات خوراک مانند جو، گندم، چاودار

 نوعیبده( نیدز غندی هسدتند و  ANF)  ایتغذیهضد    عوامل  ازلحاظسرشار از مواد مغذی هستند بلکه همچنین    تنهانه  هاخوراک

اندات حیو  متدراکم  )پدرورش(  های غذایی با تراکم باال که برای تولیدهای جیرهاند که در فرموالسیونمجبور شده  تولیدکنندگان

کمپبدل و قدرار دهندد )  مورداسدتفادههدا  این ترکیبات را همراه با آنزیمهستند،    موردنیازها  ها و خوکای مانند جوجهتک معده

ها ممکن است به مقدار زیادی متفاوت با استفاده از این آنزیم  آمدهدستبه، باید دانسته شود که پاسخ  هرحالبه(.  1992بدفورد  

، رقدم )کولتیدوار(قرار دهندد. ترکیبدات، مندابع  تأثیرها را تحت زیادی وجود دارند که ممکن است فعالیت آنباشد چون عوامل 

 داریمعندی  طوربده( خوراک، سن حیوان و غیدره ممکدن اسدت  آوریعملوری )، نوع فرآکاررفتهبهرکیبات مغذی  انواع خاک، ت

موجدود ی مغدذی (. فقط درصد معینی از هر ماده1999و مسکارل    پوچالقرار دهد )  تأثیرهای خوراک را تحت  اثربخشی آنزیم

بدا قابلیدت هضدم واقعدی و ظداهری  شدتبهشود بنابراین دسترسی زیستی )فراهمی زیستی( در یک خوراک جذب یا هضم می

 مرتبط است.

  

 یی هضمی مادهو ویسکوزیته( ANFای )عوامل ضد تغذیه. 4.1
-)پنتوزان  هاآرابینوکسیالن  صورتبهتوانند  ( هستند که میNSPای )پلی ساکاریدهای غیر نشاسته  معموالًای،  عوامل ضد تغذیه

 ها شدهجایگزین آنآرابینوز    هستند کهمل یک اسکلت خطی از زایلوز  شا  هاآرابینوکسیالنشوند.    بندیگروهها  ها( و بتا گلوکان

ی گنددم یدا چداودار هدای بدر پایدهجیره  باکه  است  در پرندگانی    ایجادشدهت  مشکال  ای ازعمدهمسئول    است این پلی ساکارید

 هدایی(هدایی )گدرهخوردگیپیچکه یک پلیمر خطی از گلوکز است و در ساختار خودش    بتا گلوکان  کهدرحالی  ؛شوندتغذیه می

-ها و آرابینوکسیالناثرات منفی بتا گلوکان(. 1995بدفورد های جو دوسر و جو است )از جیره  ایجادشدهدارد مسئول مشکالت  

ی محتدوای رودهی  زیادی است که منجدر بده افدزایش ویسدکوزیته  هایدرهم تنیدگی  تشکیلناشی از    ،ی هضمیها روی ماده

 (.1995بدفورد  شود )کوچک می



شود. عوامل ه از نشاسته مید که باعث ایجاد اختالل در هضم و استفادراست افزایش ویسکوزیته دا  ANFهر خوراکی که حاوی  

ی سلولی هسدتند کده مدانع از هضدم دیواره  محلولدهند شامل پلی ساکاریدهای  قرار می  تأثیرکه هضم نشاسته را تحت    اصلی

در   ANFدهند شدامل حضدور  قرار می  تأثیرشوند. عواملی که استفاده از نشاسته را تحت  نشاسته می  ازجملهی مواد مغذی  همه

امدل اصدلی وع  یکدی از  ایی روده(. ویسدکوزیته1996کالسدن  ی غالت و ظرفیت هضمی جانور هستند )شاستهغالت، ماهیت ن

 (.1996بدفورد و مورگان عملکرد پرنده است )  یمحدودکننده

شدود. ی روده مدیفزایش ویسدکوزیتهمنجر به ا هستند و ظرفیت حفظ آب باالیی دارند که  در هم تنیده  NSP  طویل  پلیمرهای

ندارد، مدفوع چسدبناک شود، عملکرد زیر حد استازمانی که سطوح کافی از جو، گندم، تریتیکال یا چاودار به طیور خورانده می

شدوند. خاصدیت ضدد هدا نسدبت داده مدیاین جیرهموجود در  NSPبه ترکیبات  این شرایط،ایجاد خواهد شد ده و منقار چسبن

قابلیدت هضدم   کهدرحالیشود  ، سطح انرژی، قابلیت هضم مواد مغذی تعیین میNSPی منفی بین  توسط رابطه  NSPای  تغذیه

 شدهترکیب  SBM(. زمانی که غالت مختلف با  1996وارد  شود )درصدی نشان داده می  86مدفوعی    بازیابیها توسط  ضعیف آن

 11جدول  در  ها  آن  شدند که مقادیر  ایجاد  )معده، پانکراس، دوازدهه(  در پیش شکمهایی  ، ویسکوزیتهشدندو به جانور خورانده  

گیدرد. ویسدکوزیته بده معندی شدکل مدی  NSPsتوسط بخش حدالل در آب    رودهی شبه ژل در  . ویسکوزیتهاست  گزارش شده

 "یا چسبناک تصدور کدرد.  دار  شهدی ژالتینی، ضخیم،  یک ماده  صورتبهتوان  یک ماده است و آن را میدرونی  مقاومت مایع  "

 ،تفنگلر و مارکارشود )ی مغذی میادهی محلول باعث کاهش نرخ )سرعت( انتشار ممشخص شده است که افزایش ویسکوزیته

 22)یدک پدروتئین  (Zeamation) زیمیشدن(. 1991 ،و همکدارانش صدالیحدهد )عبور خوراک را کاهش می( و سرعت 1988

نشدان داده از خدود زای انسدانی و گیداهی در برابر عوامل بیمداریفعالیت ضد قارچی که  Zea maysشده از جدا  دالتونی کیلو

کندد را مهار می پستاندارانهای مولکولی باال فعالیت تریپسین کند و فقط در غلظتاست( فعالیت آلفا آمیالز انسان را مهار نمی

 (.2001و همکارانش  او روک  -شیمولر)

از هتروپلیمرهایی مانند بتا گلوکان و آرابینوکسیالن )پنتوزان( تشکیل شده است که   اساساًی سلولی  کربوهیدراتی دیوارهبخش  

ها در جدو و جدو دوسدر متغیر است. بتا گلوکان  توجهیقابلها به مقدار  های آند اما مقدار کل و نسبتندر اکثر غالت وجود دار

اسیدهای   اساساًا در گندم، چاودار و تریتیکال در سطوح باالتری وجود دارند. فنولیک اسیدها )هغالب هستند اما آرابینوکسیالن

بدرای  سدلولیتکهای ارگانیسم از (. برخی1991 ،کالسن و بدفوردشوند )ها استری میآرابینوکسیالن  صورتبه  عمدتاًفرولیک(  

حاوی کیتین  معموالً کیستی این دیواره گیرند کههایی( قرار می)کیسه  هاییکیستدرون    ،حفاظت از خودشان از محیط مضر

(. هنگدام 2002  ،لینددر و همکدارانشکیتین حاوی سلولز است )  جایبه  کیست، این  آکانتاموبادر    مثالًدر برخی موارد  است اما  

در  شددهمشاهدهابینوکسدیالن بتدا گلوکدان و آر محلدولهای ، بخشتعیین میزان استفاده از مواد مغذی مانند نشاسته در طیور

ی شوند، ویسدکوزیتهمی حلقابلهضم شدن،  از بعدها . زمانی که بتا گلوکان و آرابینوکسیالنندغالت از اهمیت باالیی برخوردار

یدک عامدل مهدم   ،ی هضمیی مادهویسکوزیتهدر  (. این افزایش  1991  ،و همکارانش  تیگکند )افزایش پیدا میی هضمی  ماده

شواهد مشابهی برای گندم نیدز در دسدترس  اخیراًدهد و قرار می تأثیرای چاودار، جو و جو دوسر را تحت ارزش تغذیهاست که  

به مدواد  زاددرونهای های سلولی مانع از دسترسی آنزیم(. اثر بعدی این است که دیواره1992  ،بدفورد و کالسناند )قرار گرفته

 (.1986  ،هسلمن و آمانکنند )دسترسی را کند میشوند یا اینکه این مغذی می

 

 (NSPای ). استفاده از آنزیم همراه با پلی ساکاریدهای غیر نشاسته4.2
𝑃بهبود ) ≤ ی هضدمی و ی خشدک مدادهی روده، مداده(، ویسدکوزیتهF/Gخوراک / وزن گیری )نسبت  ( در وزن گیری،  0.05

 ،گول و همکدارانش)  استبا افزودن ترکیب چند آنزیمی مرتبط    ی خشکماده، پروتئین، چربی و  ME،  قابلیت هضم آمینواسید

( حالل سازی 1تواند توسط موارد زیر حاصل شود: )با مکمل آنزیمی می  )سودمندی(  وریبهره(. افزایش بیشتر در مقدار  1978

( حدذف اثدر 2شدود )خلفی مدی  یهرودها برای تخمیر در  ی سلولی که باعث در دسترس قرار دادن آنپلی ساکاریدهای دیواره

( رهاسدازی 4پدروتئین و )  –االت کربوهیددرات  ( هیدرولیز انواع خاصی از اتصد3    ی سلولیی مغذی دیوارهانکپسوالسیون ماده

(. تیمار بدا آندزیم باعدث 1995  ،اسلومینسکیگیرند )در دسترس قرار می  آسانیبهقندهایی که توسط هیدرولیز الیگوساکاریدی  

 تولیدشددهی خشک باعث کاهش مقدار کل مدفوع  شود که در کنار بهبود قابلیت هضم مادهتوای رطوبت مدفوع میکاهش مح



(. 1996  ،رت و همکدارانشمارکداشدود )نیدز مدی  محیطیزیستو مسائل    دارینگهو بنابراین کاهش مشکالت مرتبط با حفظ و  

های گوشتی که حاوی سدطوح بداالیی از جدو یدا در برخدی مدوارد، جهجو  غذایی  هایهای بتا گلوکاناز در جیرهاستفاده از آنزیم

ویسدکوز  شددتبههای از بتا گلوکان است و محلول %6و  %2حاوی بین    معموالًچاودار و گندم هستند، دارای اهمیت است. جو  

-کده در کارآزمداییهستند  پنتوزان )آرابینوزیالن(    صمغاز    %8و    %4حاوی بین    (. گندم و چاودار1995  ،ندوکند )را ایجاد می

ی هانبودند. پژوهش  وسازسوختقابل  های جوان،  توسط جوجه  آسانیبه(  1996ارت و همکارانش )مارکوسط  ت  شدهگزارشهای  

، ( مزایددای مکمددل آنزیمددی1999 ،؛ لوبددو1998 ،؛ پددک و همکددارانش1994 ،؛ بلیدداوین1978 ،گددول و همکددارانش) شدددهانجام

 .  اندنشان داده شوند رامیبرای خوراک خاصی ساخته   کهگامیهن

کربوهیددرازها )بتدا گلوکونداز، زایالنداز، همدی سدلوالز، پنتینداز، آلفدا   عنوانبهتوانند  ها میغالب آنزیم  ،ی طیورامروزه در تغذیه

اندواعی از  ویژهبه ،های مختلفروی کربوهیدراتها مواردی هستند که شوند، این گروه از آنزیم  بندیطبقهگاالکتوزیداز، اینوالز(  

 .کنندهستند، عمل می NSPجزء گروه که   (و غیره  )همی سلولزها، الیگوساکاریدها  هاکربوهیدرات

 
 دهند.قرار می تأثیری گوشتی یا نشر بخار آمونیاک از کود )فضوالت( را تحت جوجه از سطوح آمینواسیدی که عملکرد هاییمثال. 6جدول 

 روی بخار آمونیاک یا عملکرد  تأثیر مقدار مکمل آمینواسیدی  حقق و سال م

دهد و نشان  قرار می تأثیرو متیونین خوراکی را تحت  آرژینین پاسخ به  ،. دما1 ( 2004ت و همکارانش )چمروسپول 

  شدن از طریق مسیر سنتز کراتینین باعث کند   ،که دمای باالتر ه استداده شد

 شود. ها میدر جوجه آرژینینمتابولیسم 

 5.5. 3.5گرم / کیلوگرم جیره( متیونین ) 25.2و   15.2) آرژینین: 1 مثال. در 2

،  15.2)  نینیآرژ : 2 مثال. در 32℃و   22℃گرم / کیلوگرم جیره( در دمای  

گرم / کیلوگرم   7.5و  5.5، 3.5گرم / کیلوگرم جیره( متیونین ) 35.2، 25.2

 .32℃یا   25℃جیره( در  

 عملکرد

 

 

 

 

 

 

محلول آبی سدیم متیونین، آنالوگ )مشابه( هیدروکسی متیونین خشک، آنالوگ   ( a2004چاوز و همکارانش )

های استارتر و رشد طوری  متیونین. جیره -هیدروکسی متیونین مایع، دی ال 

 فعالیت متیونین باشند. %0.38و  % 0.5فرموله شده بودند که حاوی 

  بود  توجه قابلتولید بو   اثر آن روی

 )غلظت بوی فرار( 

طوری فرموله شده  ها ی جیرهفعالیت متیونین. همه %98و  52% ،45.9% ،88% ( b2004و همکارانش )  چاوز

فعالیت متیونین   %0.5الیت متیونین کل یا ( فع 1)مثال   %0.8بودند که حاوی 

( باشند اما سایر  2ی رشد )مثال فعالیت متیونین در جیره % 0.38در استارتر و 

 ( بودند.1994)  NRC توصیه شده در موارد طبق الزامات )نیازهای(

ترکیبات مرتبط با بو، مدفوع، متیونین  

 کل  ایتغذیه

چیزی که باالتر گفته شد. آنالوگ هیدروکسی متیونین خشک، سدیم  مشابه با   ( c2004چاوز و همکارانش )

 متیونات، آنالوگ هیدروکسی متیونین مایع، دی ال متیونین 

 های بوی فرار، مدفوع غلظت

غذایی   CP. همچنان که مطابق با یک مدل عملکرد آزمایشگاهی میزان 1 ( 2004سیفتسل سیالن )

  )بازده(   ده به ترئونین برای اثربخشیش  تخمین زده افزایش پیدا کرده بود نیاز 

های خط  نسبت به مدلاین مدل، در تبدیل خوراک نیز افزایش یافته بود. 

 . باالتر بودبرای عملکرد رشد   ، نیاز به ترئونینشکسته

2 .CP :191.3 یا    176.7، هفتگی 0-3گرم / کیلوگرم خوراک برای   179.7ا ی

رم / کیلوگرم  گ 6. ترئونین: هفتگی  3-6برای خوراک   کیلوگرمگرم /  165.4

 هفتگی. 6-3کیلوگرم خوراک برای  رم / گ 5.4، هفتگی 0-3خوراک برای 

 عملکرد

 . بسته به ژنوتیپ 1 ( 2004فاتوف و همکارانش )

 گرم / کیلوگرم متفاوت بود  16.8 تا  3.8از  هاآن . غلظت الیزین2

 عملکرد

تخمین   هضمقابل % 0.65% کل یا  0.74 یاندازهبهروزه   42-21ترئونین به نیاز   ( 2004کید و همکارانش )

 زده شده بود.

مصرف )جذب( خوراک باالتر است اما  

یا بازده شیر   BWباعث افزایش وزن 

 نشده است 

 باعث عملکرد معیوب شده بود  SAA/Lys  %77های حاوی . کاهش جیره1 ( 2004و همکارانش ) ویریرا

 .بهینه بود %77تا   SAA/Lysحاوی  های  . افزایش جیره2

 عملکرد

خوب هستند   گوشتو بازده  تولید زنده  است  موردتوافق ( ذکر شده است 1994) NRCهمانند چیزی که در   %1.00 ( 2003و همکارانش ) کورزو



 اما الشه و پوست خوب نبودند 

 هفتکی. 3-0 ( 2003کالینوسکی و همکارانش )

 است  % 0.50 موردنیاز. متیونین 1

  %0.44و   (های نر با پردرآوری کند جوجه)  %0.39 موردنیاز . سیستئین 2

 است.( های نر با پردرآوری سریعجوجه)

 عملکرد

 

هر   به ازاتوضیح: دو سطح از الیزین   است. CPهای گوشتی نسبت ثابتی از سطوح نیاز آمینواسیدی جوجه ( 2003استرلینگ و همکارانش )

گرم الیزین /   48و  CP  (35سطح 

 ( CPکیلوگرم 

 نیست  دار معنیها است اما باالتر از نیاز ماده لزوماً های نر  . نیاز متیونین جوجه1 ( 2002و همکارانش ) چمروسپولت

،  %0.15، %0.13، %0.1: 2مکمل. در مثال  %0.3، % 0.15، %0.01: 1. در مثال 2

 مکمل.  0.25%، 0.2%

 عملکرد

)بازده   %48)تبدیل خوراک(،   %51)افزایش وزن(،   %72مایع برابر  MHA-FA ( 2002و همکارانش ) الم

  – برای – وزن )برحسب( بر یک اساس که  بود (  پستان)بازده  %60الشه( و 

 بود   مؤثر DLMی  اندازهبه  ،وزن

 عملکرد

ی سریع  باعث مهار اشتها و رشد اولیهها . وجود آمینواسیدهای اضافی در جیره1 ( 2001آکار و همکارانش )

 رساند. یا به حداقل می دادهشود که اختالالت متابولیک را کاهش می

ای کوچک  ی سینهعضله. سطح باالی هیستدین باعث کاهش درصد بازده 2

سطح باالی الیزین و متیونین باعث افزایش درصد کبد در   که درحالیشده بود 

 ی پایه شده بود. جیره  با   دهش تغذیههای ه با جوجهمقایس 

 عملکرد

برای اولین گروه سنی که به نظر    جزبه  مشابه بود آرژینین. نیاز برای الیزین و 1 ( 2001البادان و همکارانش )

 . بوده است  آرژینینها، نیاز به الیزین کمی باالتر از نیاز به رسد برای آنمی

  2: تا %1.19و  % 1.24: شدهمحاسبه هضمقابل  آرژینین. نیاز به الیزین و 2

  0.75هفتگی،  3-6: %091و  0.92هفتگی،  4-2و تعیین نشده:  1.11هفتگی. 

 هفتگی  5-8: %0.78و 

 عملکرد

های گوشتی جوان به تریپتوفان وجود نداشت  هیچ تفاوت آشکاری در نیاز جوجه ( a2001روزا و همکارانش )

𝑝ژنتیکی بود )  خصوصیتکه به دلیل  > 0.05 .) 

 عملکرد

ها(  های گوشتی کالسیک و با بازده باال )نرها و ماده. نیاز تریپتوفان جوجه1 ( b2001روزا و همکارانش ) 

 باالتر بود.  قرار گرفته بودند،  موردمطالعهکه  های لگ هورناز سویه مشابه بود و

  0.71±0.01برابر   (BWG)  افزایش وزن بدن برایبرای نرها . نیاز به ترئونین 2

و برای   BWG 0.01±0.72ها برای و برای ماده  0.71±0.01برابر    FCRو برای 

FCR  بود. 0.71±0.01برابر 

 عملکرد

  ، در طیNRC ،BW در  شدهتوصیهمقدار  الیزین باالتر از %10.1. با افزودن 1 ( 2001سی و همکارانش )

 نبود. طور اینروز  56اما در افزایش یافته بود   داریمعنی طوربه  21-42 روزهای

  42، 21در تبدیل خوراک در  داریمعنیمنجر به بهبود  EAA. افزایش سطح 2

 روز شده بود. 56و 

 عملکرد

ی پایه  )رشد(، دی ال متیونین، جیره % 0.26)استارتر( و   %0.31ی پایه   جیره ( 2000عبدهلل و همکارانش )

بر یک   65:100مایع )نسبت  MHA-FA)رشد(   %0.40)استارتر( و   0.48%  

 وزن(  وزن/  )برحسب( اساس 

 عملکرد

های چاق نیاز  ژنتیکی الغر هستند نسبت به جوجه ازلحاظهایی که جوجه ( 2000آلمن و همکارانش )

-غنی باشند و اینکه به نظر می NEAA  ازلحاظ هایی دارند که  بیشتری به جیره

 بگذارد. تأثیرنیز   ایسینهی  رشد عضلهروی   NEAAرسد 

 عملکرد

 عملکرد واقعی  هضمقابل AA  %0.78ظاهری یا  AAسولفور  %0.75 ( 1995ک )شوت و پ

 

اند شامل مواردی هستند که قابلیدت هضدم چربدی )لیپداز(، قرار گرفته موردمطالعه آمیزیموفقیت طوربهها که  آنزیم  دیگر  انواع

)کولتیدوار(، ندوع خداک،   ، ارقدام، ندوع ترکیدبهرحالبدهدهند.  قرار می  تأثیرفسفر )فیتاز(، پروتئین )پروتئازها( و غیره را تحت  

پوچال ک داشته باشد )های خوراروی اثربخشی آنزیم  داریمعنی  تأثیروری، سن حیوان و غیره ممکن است  ترکیبات غذایی، فرآ



های مختلفی که حضور اختصاصیت سوبسترای آنزیم  با  کامالًع و دز آنزیم مرتبط است و  با نو  ،(. سطح بهبود1999  ،و ماسکارل

 (.1996 ،کوان و همکارانشدارند همبسته است )

 

 . الیگوساکاریدها و مکمل آنزیمی4.3
-ی سلولی دیدده مدی( هستند که در دیوارهNDSFخنثی )  یشوینده  در  فیبرهای محلول  ،بتا گلوکان و آرابینوزیالن )پنتوزان(

( هستند که در محتدوای سدلولی یافدت NDSCخنثی )  یشوینده  در  محلول  هایکربوهیدراتکه الیگوساکاریدها،  شوند درحالی

واحدد مونوسداکارید هسدتند.  3-10ی از (. اصطالح الیگوساکارید اشاره به گلیکوزیددهایی دارد کده ترکیبد2001هال،  اند )شده

ی هدای باکتریدایی مختلدف موجدود در رودههضم هستند اما توسط گوندهی کوچک غیرقابلبسیاری از الیگوساکاریدها در روده

(. الیگوسداکاریدها شدامل 1997؛ اوربدان و همکدارانش  1995گیبسون و روبرفرویدد  شوند )در کولون( تخمیر می  عمدتاًبزرگ )

(، الیگوسداکاریدهای سدویا، MOS(، ایزومدالتو الیگوسداکاریدها )FOSوز، گاالکتوالیگوساکاریدها، فروکتوالیگوسداکاریدها )الکتول

و   FOS(، سنیتوالیگوساکاریدها و زایلو الیگوساکاریدها هستند. از بین ایدن نده مدورد،  MOSالکتوسوکروز، مانون الیگوساکارید )

ساتن و ی انسانی و سگی و خوکی برای کاهش دفع نیتروژن و نشر بخار آمونیاک هستند )هاپژوهشمورد تمرکز  الکتوسوکروز،  

 (.1998،  1996همکارانش،  

دهدد ( پرنده را تغییر مدیGIT( در بخش پایینی دستگاه گوارش )VFAالگوهای اسید چرب فرار )  FOSشواهدی وجود دارد که  

دهد )غالبداً های هوازی را کاهش میدهد( تعداد کل میکروبپروپیونات را افزایش میدهد و نسبت  )نسبت استات را کاهش می

( و مقدار ترکیبات بودار در فضدوالت خدوک را کداهش 1995هوارد و همکارانش  دهد )را افزایش می  بیفیدوباکترهافرم(،    کولی

 (.1986هیداکا و همکارانش،  دهد )می

 
 دهند. قرار می تأثیرآمونیاک از کود )فضوالت( را تحت   بخار یا نشر   گذار تخمهایی از سطوح آمینواسیدی که عملکرد مرغ . نمونه7جدول 

 روی بخار آمونیاک یا عملکرد  تأثیر مقدار مکمل آمینواسیدی  محقق و سال 

،  DLMنسبت به   MHA-FAمیانگین دسترسی زیستی )فراهمی زیستی(  ( 2004لیو و همکارانش )

 بود  % 88مول، برابر  برحسب

 عملکرد

. مصرف خوراک و تولید  A: مخلوط شدند باهم و ترئونین   PMNزمانی که  ( 2003پستی و همکارانش )

ی تخم متفاوت  . اندازهCتخم بهبود یافته بود،  tWو  B .BWتخم مشابه بود، 

. ارتفاع  Eکیفیت درونی بهتری داشتند،  PMNبا   شدههی تغذهای . مرغDبود، 

تخم کمی کمتر از   وزن مخصوص .  Fبهتر حفظ شده بود.   PMNسفیده در 

. ترئونین تخلیص شده  Gتغذیه شده بودند.  PNMها با زمانی بود که مرغ

 قرار گرفته بود. مورداستفاده 

 عملکرد

و   8.76گرم از وزن تخم به ترتیب برابر  1. نیازهای ترئونین برای تولید 1 ( 2002انش )فاریا و همکار 

 بود.  2و  1های در مثال گرمیلیم 9.44

،  %0.40، %0.42، %0.45، %0.48، %0.50، %0.53ی آزمایشگاهی: جیره 8. 2

 ترئونین. 0.35%، 0.37%

،  %0.45، %0.48، %0.50، %0.53،  %0.58ی آزمایشگاهی: . هفت جیره3

 از ترئونین  0.40%، 0.43%

 عملکرد

دی ال متیونین( نرخ )سرعت( تبدیل   % 0.12ی پایه   مکمل متیونین )جیره ( 2001الوینگر و والستروم )

ی  در منطقه هایدگیدبیآسرخداد پیک از بود و   بخشیدهخوراک را بهبود  

 بود   کاسته کلوآک

 عملکرد

  گذارتخمهای متیونین   الیزین   ایزولوسین   والین به مرغ    CP 14%. 1 ( 1999)کون و ژانگ  

ی  جیره % 18ی بود که با گذارتخمهای خورانده شده بود که برابر با مرغ

 بودند. شده هی تغذ CPکنترل 

با    شدههی تغذ گذارتخمهای . از دست دادن نیتروژن در مدفوع برای مرغ2

  گذار تخمهای با آمینواسید در مقایسه با مرغ شده لیتکم CP 14%های جیره

 درصد کمتر بود. CP 18% ،15با  شده هیتغذ

 عملکرد



باالتر بود    گذارتخممرغ  برای و الیزین نینیآرژ های متیونین و . نسبت3

  NRCی تیروزین، والین کمی کمتر از جیره ن،ی زولوسی ا،  TSAA کهیدرحال

 بود.

برای تولید ماکزیمم    هضمقابل ، والین و ترئونیننینیآرژالیزین،  به. نیاز  4

  mg dig 731، نینیآرژ  mg dig 1070الیزین،  mg dig 705وزن تخم برابر 

 ترئونین بود. mg dig 560والین و 

ها  های با پروتئین کم در پرورش احشام جذاب است زیرا آنی جیره. ایده1 ( 1998فارل و همکارانش )

باعث به حداکثر رساندن استفاده از پروتئین غذایی و کاهش دفع نیتروژن  

 شوند می

 گرم / کیلوگرم خوراک  170-119. 2

 دفع نیتروژن 

  CP %12و  %13، %14تخم پرندگانی که به ترتیب با   wt. تولید تخم و 1 ( 1992کشاورز و جکسون )

با متیونین، الیزین و سطوح اضافی از ترئونین و ایزولوسین تغذیه   شده ل یتکم

با    شدهلیتکم CP % 13، %14، %15بودند یا پرندگانی که به ترتیب با   شده

  %14و  %16، %20متیونین و الیزین تغذیه شده بودند با گروه کنترل مثبت )

CP  هفتگی( تفاوت چندانی نداشتند. 18-12، 12-6، 6-0در 

 بدن پایین بود wtو  مرغتخم . جرم2

 عملکرد

 
 دهد.ها یا نشر بخار آمونیاک از کود )فضوالت( را تحت تأثیر قرار میای از سطوح آمینواسیدی که عملکرد جوجه مرغ. نمونه8جدول 

 روی بخار آمونیاک یا عملکرد  تأثیر مقدار مکمل آمینواسیدی  محقق و سال 

بود و اینکه انرژی در    CCبرابر یا بیشتر از  CHOCدسترسی آمینواسیدها در  ( 2003سانگ و همکارانش )

 بود  CCباالتر از  CHOCدسترس برای طیور در 

 عملکرد

از روی آنالیز رگرسیون باعث ایجاد افزایش در مقدار   شدهمحاسبه EAAL. 1 ( 2003یعقوب فر و زاهدی فر )

TAAA .در ذرت شده بود 

در مدفوع پرندگان تغذیه نشده متفاوت   EAAL. مقادیر متابولیک و دفع 2

 بود.

تواند با ژنتیک، سن، جنسیت و دمای محیط مربوط  ها می. این تفاوت3

 باشد. 

 عملکرد

ی غذایی کم  ها با یک جیرهی جوجه مرغتغذیه. کاهش وزن بدن توسط 1 ( 2001هال )

( در فاز  0.85 -1.0/  %0.7-0.55( و کم الیزین )0.3/  0.27متیونین )

 استارتر یا رشد مشاهده شده بود 

هفتگی( نرخ تولید تخم را در   18. باالترین نرخ کاهش وزن بدن نابالغ )2

 قرار داده بود  ریتأث تحت هفتگی  46

 عملکرد

 برای طیور را کاهش داده بود. AAقابلیت هضم  MBM. فراوری فشاری 1 ( 2000پارسونز )شیرلی و 

بالقوه )احتمالی(، ارزش غذایی   BSE، برای کاهش MBM. فراوری فشاری 2

MBM  داده بود را کاهش 

 عملکرد

پروتئین و جذب الیزین   توجهقابلی همراه با ذخیره بخشتی رضارشد  ( 1992کشاورز و جکسون )

با   شده لیتکمهای غذایی دارای پروتئین کم تواند با استفاده از جیرهمی

 ی رشد حاصل شود. آمینواسید )الیزین و متیونین( در طی دوره

 عملکرد

 
 دهند. تأثیر قرار میهایی از سطوح آمینواسیدی که عملکرد بوقلمون یا نشر بخار آمونیاک از کود )فضوالت( را تحت . نمونه9جدول 

 روی بخار آمونیاک یا عملکرد  تأثیر مقدار مکمل آمینواسیدی  محقق و سال 

گزینشی   صورتبهگرم / کیلوگرم خوراک(   180تا  300ای )از تغذیه CP. 1 ( 2003و همکارانش ) یلیاو

در نرها   درآوردن پر رشد عضله باعث  یجابهشده بود که   جزء بندیطوری 

به   یدرآور پرها رشد و ها بود که در آنبرخالف بوقلمون  این مورد،شود 

 .ندقرار گرفته بود ریتأثمیزان مساوی تحت 

گرم / کیلوگرم خوراک بود، رشد   180-260برابر   CP. زمانی که سطح 2

 عملکرد



پر، در قبال از دست رفتن رشد بدن تا حد امکان باال باقی مانده بود و  

افزایش  برای ماکزیمم   کههای آمینواسید جیره کمتر از چیزی بود غلظت

 های نر بزرگ موردنیاز بود. وزن در بوقلمون

  NRCدر  شدههیتوص CPاز  % 60با   شدههی تغذهای . برای بوقلمون1 ( a2000وایبل و همکارانش )

 کاهش پیدا کرده بود. شدت به BW(، افزایش 1994)

. ترکیب ترئونین، ایزولوسین، والین، تیروزین و آرژینین در سطوح  2

در هر سنی   BWکامل  باًیتقر( منجر به بهبود 1994) NRCدر   شدههیتوص

 شده بود. 

 عملکرد

  شده هی توصکم در مقایسه با متیونین و الیزین   CPهای حاوی . در جیره1 ( b2000وایبل و همکارانش )

 شده بود  BW(، مکمل ترئونین منجر به بهبود 1994) NRCدر نیازهای  

  ترئونین، ایزولوسین، والین، تریپتوفان و آرژینین در سطوح کهیدرحال. 2

نرمال بازگردانده    CPرا به سطوح کنترل   NRC (1994 )BW  در شدههیتوص

 را خیر.  BMYبودند اما 

 عملکرد

و   8-12های های سفید متوسط در طی دورهبوقلمون TSAA. نیازهای 1 ( 1988پوتر و شلتون )

 بود. %0.75و  %0.93هفتگی به ترتیب حدود  16-12

بود و به ترتیب برای نرها و   %30.3حدود  ی روزگکی در . نیاز پروتئینی 2

 واحد در هر هفته کاهش یافته بود. % 0.78و  %0.61 ی اندازهبهها  ماده

 عملکرد

ای  هفته 3های . نیازهای آرژینین و الیزین برای رشد ماکزیمم بوقلمون1 ( 1975د ملو و امانس )

 الیزین بود. % 1.55آرژینین و  %1.175)بریتانیا( برابر 

  ،م / روزگر  20رشد حدود   )سرعت(  . آرژینین برای حمایت از نرخ2

 قرار گرفته بود. مورداستفادهبود و آرژینین برای رشد  از یموردن 

 عملکرد

، در مینیمم سطوح  EAA تماماًهای حاوی  رشد با جیره )سرعت(   . نرخ1 ( 1973وارنیک و اندرسون )

مشاهده   EAA %14های حاوی چیزی بود که در رژیم %87نیاز، فقط حدود 

 شده بود. 

ها از مقدار باالتر به مینیمم سطوح نیاز کاهش   EAA. زمانی که هریک از 2

 کاهش یافته بود.  کمییافته بودند، عملکرد طیور 

 عملکرد

 

یدک روندد   جیره( دریافت کرده بودند  %0.15)  بوهیدرات، الکتوسوکروزرمکمل کمپلکس کروز،    62به مدت  ها  زمانی که جوجه

 بیفیددوباکترهاتعداد    تنهانه(. این مطالعه به این نتیجه دست یافته است که  1994  ،ترادا و همکارانشمشاهده شده بود )  مشابه

افزایش پیدا کرده بود بلکه همچنین مکمل الکتوسوکروز باعث کاهش تعدداد )در هدر گدرم   کور  یروده)در هر گرم مدفوع( در  

 نیز شده بود. spp. پرفرینجنس، باکتریوداسه و استافیلوکوکی C ازجملهاز مثبت ( کلوستریدیای لسیتین)مرطوب( مدفوع تر

هدای افدزایش تعدداد بداکتری  ازجملدهکنند  الیگوساکاریدهای خوراک، تغییرات مثبتی روی اکولوژی میکروبی کولون ایجاد می

هایی که کمتر مطلوب زا یا باکتریهای بیماریباکتری( و کاهش تعداد  هاالکتوباسیلوسو  بیفیدوباکترها  ،  مثالعنوانبهمطلوب )

نشدان دادندد   (1994  ،ترادا و همکدارانشای جوجه )های تغذیه(. کارآزمایی1985؛ تابور و تابور  1983موریس و بوکر،  هستند )

تدا  33(، فنل )از  75تا    150ی کور( آمونیاک )از  )میکروگرم / گرم محتوای روده  غلظتجیره(    %0.15که مکمل الکتوسوکروز )

 بود.  دادهکاهش  کور  یرودهدر را   (60تا   91( و پی کرزول )از 20

 

 

 

 

 

 

 



 (.1999 ،پوچال و مسکارلآنزیم خوراک ) یتولیدکنندههای اصلی . میکروارگانیسم10جدول 

 آنزیم  نام میکروارگانیسم 

 یجر اآسپرژیلوس ن
 آسپرژیلوس فیکوم 

 آسپرژیلوس کاندیدوس 
 دویی ی اآسپرژیلوس س 

 آسپرژیلوس اوریزا 
 فورمیس  نیباسیلوس لیک

 باسیلوس سابتیلیس
 ما ویریده رتریکود

 یزیه ساکارومایسس سرو 
 هومیکوال اینزولنس 

 آلفا آمیالز 

 بتا گلوکاناز 

 سلولز 

 فیتات

 آلفا آمیالز، پروتئاز خنثی

 آلفا آمیالز 

 فیتاز

 زایالناز، بتا گلوکاناز، پروتئاز خنثی

 گاالکتوزیداز آلفا 

 بتا گلوکاناز 

 
  SBMبا غالت مختلف در ترکیب با  شده تغذیهی روزه 21های گوشتی در جوجهکه های پیش شکم )واحدهای سانتی پواز(  . ویسکوزیته11جدول 

 (. 1995 ،بدفورد)  اندشدهتعیین

 ماکزیمم  مینیمم  غالت 

 ذرت 

 گندم 

 تریتیکال

 جو

 چاودار 

1.5 

3 

4 

6 

70 

4.5 

45 

50 

225 

 1000بیشتر از  

 

دهد و به دلیل ایدن ها را نیز کاهش میدر مدفوع جوجه  . پرفرینجنسCکه الکتوسوکروز تعداد    دادنداین نتایج نشان  همچنین  

 باشد. مؤثررسد که الکتوسوکروز در کاهش تولید آمین در کولون کاهش تعدادها، به نظر می

گاو  یک یسال پیش از شکمبه 50ای مهم است، ی فیبرولیتیک شکمبهکه یک گونه سینوژنزکفیبروباکتر سو  S85ی نوع  سویه

 طورهمدانقرار گرفته است.    مورداستفادهبرای تعداد زیادی از مطالعات    یمدل  عنوانبه  تاکنون  و از آن زمان  بودجداسازی شده  

هدای هدای سدلوالز و زایالنداز در ایزولدهو همچنین فعالیدت  فیبروباکترجنس  های  های فیبرولیتیک سویهرود، ژنکه انتظار می

اثدر حدذف ( 2003آرو و همکارانش )(. 2004 ،میلت و همکارانش –برا ) شدگی بهتری دارندحفاظت، فیلوژنتیکی خیلی نزدیک

تواندایی  اساس بر و کندرا کد می (سییتریکودرما ر)نوعی از  ACEIسلولز جدید  یکنندهتنظیمکه  ace 1 تریکودرما ریسی ژن

شدده بدود را  جداسدازیدر ساکارومایسدس سدرویزیه  cbhlبه پروموتر ژن اصلی سلولز  in vivo سازیفعالخود برای اتصال و 

با سوفروز و سلولز  القاشدههای های اصلی سلولز و دو ژن زایالناز در کشتمنجر به افزایش بیان ژن  ace1گزارش کردند. حذف  

 کند.برای بیان سلولز و زایالز عمل می یک رسپتور عنوانبه ACE1دهد  ان میشده بود که نش

ها روی بهبود اکولوژی ها با آنزیمی آنی )احتمالی( الیگوساکاریدها و رابطهکه نقش بالقوه  ایمنتشرشدههای  ، پژوهشمتأسفانه

 توانسدته باشدندمال وجود دارد که الیگوسداکاریدها  ، این احتهرحالبهاند، محدود هستند.  جوجه را بررسی کرده  GITمیکروبی  

تعیدین ایدن موضدوع، مطالعدات بیشدتری   منظوربده  هرحالبهبهبود داده باشند.    جوجه را توسط مکمل آنزیمی  GITتخمیر در  

دز؛ اثرات شوند: عملکردهای پاسخ به هستند شامل این موارد می  موردنیاز  وضوحبههای پژوهشی که  است. برخی حوزه  موردنیاز

هدا و غیدره( و یدا مدواد ، میکدروبزادبدرونهای  )مانند آنزیم  6هانوترینت  پروهای خاص؛ سایر  بیماری  تأثیرات؛  دزهای ناپیوسته

 (.2005روسن،  ؛ و مقایسه با سایر الیگوساکاریدها )محدودکنندهمغذی  

 

 تر طیور. کاهش دفع نیتروژن و نشر بخار آمونیاک در کود )فضوالت( و کود بس4.4

 
 شوند.افزودنی به خوراک اضافه می عنوانبهها که ها یا آنزیم ترکیبات حاوی میکروب 6



 . کاهش دفع نیتروژن4.4.1
تواند از طریق کاهش سطوح پروتئین خام غذایی و ایجداد تعدادل بدین نیازهدای پروفایدل در نشر نیتروژن می  توجهقابلکاهش  

غذایی به مقدار زیادی   کاریدست(.  2002  ،فرکت و همکارانشبا آمینواسیدهای سنتتیک حاصل شود )  هضمقابلآمینواسیدی  

دهد. قابلیت هضم آمینواسید خوراک برای طیور به مقدار زیدادی متفداوت قرار می  تأثیروژن در مدفوع و ادرار را تحت  دفع نیتر

بده کده آمینواسدیدهای  فوع ممکن است توسط ترکیبات خوراک( و مقدار نیتروژن دفع شده به درون مد1992پارسونز،  است )

و آمینواسید توسط افزایش سطوح پدروتئین غدذایی و   زاددرونکاهش پیدا کند. از دست دادن نیتروژن    ،دارند  هضمقابلشدت  

مکمل آمینواسیدهای سنتتیک، دفع نیتروژن کدود )فضدوالت( در  افزودنغذایی و  CPکند. کاهش سطوح فیبر افزایش پیدا می

 (.1994و فیلیپس،  گ ن؛ هارتو1993لنیس،  کاهش داده بود ) %30تا  %25ها را از خوک

خطدی   صدورتبهکه کاهش محتواهای پدروتئین غدذایی داشدتند، محتدوای نیتدروژن مددفوعی را    گذارتخمهای  های مرغجیره

 گذارتخمهای  کاهش داده بودند. با در نظر گرفتن نسبت نیتروژن مدفوعی / مصرف، مرغ  مقدار مصرفی  %50تا حدود    ،دارمعنی

ملدوزگی و نشدان داده بودندد )  را  بردارینموندهبهبدود مصدرف نیتدروژن در هدر زمدان    ،CPلدوگرم  گرم / کی  150با    شدهتغذیه

های گوشتی با رشدد ی جوجهرشد اولیه  تأخیربه این نتیجه دست یافتند که    (2002(. لیپنس و همکارانش )2001همکارانش  

)یعنی پرندگان اجازه داشتند که تا حد   اد لیبیتوم  صورتبهی پرندگان  ها همهمحدودیتی  دوره  از  بعدسریع در برخی شرایط )

و عملکرد و ابقدا نیتدروژن را افدزایش دهدد.  دادهرا کاهش   ومیرمرگ  تواندمی  (تغذیه شده بودند  اشتها از خوراک مصرف کنند(

-بیرون آمددن جوجده از بعدی هفته الیزین بهینه و مکمل آمینواسید سولفوری در اولین  ،(2005  ،اسکالن و نوییک مطالعه )

قدرار  موردبررسدیرا  روز 7این  های گوشتی از تخم و روابط بین آمینواسیدهای ضروری و پروتئین خام غذایی روی عملکرد در

بیدرون آمددن  از بعددروز  7 ایدن . افزایش آمینواسیدهای ضروری در یک نسبت ثابت با پروتئین خام، عملکرد را طیداده است

 ها از تخم بهبود داده بود.جوجه

بدرای مقددار اسدت امدا    پدذیرامکان  گدذارتخمهدای گوشدتی و  برای جوجه  %4  –  3  یاندازهبهغذایی    CPاگرچه کاهش سطوح  

. (2002پترسدون، های بیولوژیکی وجود دارد )محدودیتد،  آمینواسیدهای سنتتیک جایگزین شو  تواند باپروتئین غذایی که می

تدر از پایین  %8-10،  شدهمحاسبه  هضمقابل( پیشنهاد کرده است که نیازهای آمینواسیدی  1994)  NRCتوسط    شدهخالصهکار  

 آمینواسیدهای کل هستند.  نیاز به

نیتروژن   یند،این فرآ  دارای اهمیت استکمّی    ازلحاظی است که  باکتریایی تنها روند  زدایینیتراتنیتروژن جهانی،    یدر چرخه

های عملکرد اکوسیستم و بیوژئوشیمی کند و بدین ترتیب بسیاری از جنبه، تبدیل می2Nرا به گاز نیتروژن اتمسفر،    شدهتثبیت

از آمونیدوم،    هدوازیبی(. اکسیداسدیون  2002تامددراپ و دالسدگارد،  دهدد )قرار می  تأثیر)زمین شیمی زیستی( جهان را تحت  

شدود. ایدن ها مدیدر اقیانوس  شدهتثبیتنیتروژن    )حذف(  برداشت  افزایشباعث  ،  2Nبه  طریق تبدیل مستقیم نیتروژن آمونیوم  

 طوربدههای بدون )کم( اکسیژن را توضدیح دهدد و ایدن امدر ممکدن اسدت ها و آبکمبود آمونیوم در الی رسوبتواند  روند می

 به موجودی نیتروژن اقیانوسی کمک کند. داریمعنی

کامل برای تخمیدر  زدایینیتراتکه دارای مسیر  هوازیبیهای  شنهاد کردند که عالوه بر باکتری، پی(2002دانگ و همکارانش )

𝑁2  ازجملدههدا نیدز ممکدن اسدت وجدود داشدته باشدند های مصب )دهانگاه( هستند، دو گروه دیگر از بداکتریدر الی رسوب :

زدای  نیتدرات هدایبداکتریکنندد و احیدا مدی 2Nبده  O2Nکه نیتریت را توسط   نیتریت  دنیتریفایر )نیترات زدای(های  باکتری

توسدط  ماًیمسدتقتواندد نمدی یسدلولدرونکنند. نیترات احیا می O2Nمحصول نهایی به   عنوانبها  اجباری که نیتریت ر  نیتریت

متفاوت از احیا بده   یسلولدرونکه سرنوشت احتمالی نیترات    بر این استو فرض    مورد استفاده قرار بگیردرسوب    ییزداتراتین

ی نیترات ممکن اسدت ظرفیدت خدود پداالیی های سولفور انباشته کنندهنابراین حضور باکتریب  ؛(2001سایاما،  آمونیوم باشد )

حرکدت واکنش  کند.  تشدید )تسریع(    عمقکمهای اقیانوسی  ( را کاهش دهد و مردابی شدن را در محیطییزداتراتینطبیعت )

نیتدرات و نیتریدت   سدمت  به  آگروباکتریوم تومفاسینسو    رودوسودوموناس پالوستریس،  2.4.3و    2.4.1  اسفروئیدیس  رودوباکتر

لدی و )های معلق در آگار نرم و انکوبه شده تحت شرایط مختلف ارزیدابی شدده بدود ی رفتار ماکروسکوپی سلولتوسط مشاهده

. Rمشداهده شدده بدود. . تومفاسدینس A. پالوسدتریس و Rنیتدروژن اکسدیدها در  (. واکنش حرکت به سمت2002همکارانش،  

. A کدهیدرحالن ندداده بدود  نیتریت نشان داده بود اما چنین پاسخی را به نیترات نشدا  سمت  به  یحرکتیک پاسخ    پالوستریس



ی آلدی ی مدادهگدزارش کردندد کده تجزیده( 2003رون و همکارانش )سببه هر دو ترکیب واکنش نشان داده بود.   تومفاسینس

 ظاهراً  کهیدرحالدهد  رخ میخروجی پساب    دستنییپاهای هتروتروف و تقلیل اکسیژن متعاقب آن بالفاصله در  توسط باکتری

بیدومس  بده ایجدادنیداز اکسدیژن را تقلیدل دهدد،  یداریمعن طوربهقبل از اینکه اکسیداسیون آمونیوم   سازتراتینهای  باکتری

بده  خدودش را پسداب ی پاریس قرار گرفته است ورودخانه  دستنییپادرست در    زی فاضالب آشخانهتصفیه.  دارند  یتوجهقابل

هدای حداوی مقدادیر زیدادی از بداکتری هداپسابکند. مشخص شده است که این ن تخلیه میی سدرون بخش پایینی رودخانه

 هستند.  سازتراتینهای  ی آلی و آمونیوم و منبعی از باکتریهتروتروف، ماده

اوریک اسید و نیتروژن دست دادن های گوشتی روی عملکرد رشد و از های جوجهبه جیره ZnOو    4ZnSOاثرات افزودن مکمل  

ها، تیمدار بدا ی آنقرار گرفته است. در مطالعه موردمطالعه( 2004کیم و پترسون )کل از طریق کود )فضوالت( توسط  نیتروژن  

از دست دادن نیتروژن در کود )فضدوالت( طیدور را کداهش داده   یداریمعن  طوربه(  4ZnSO  صورتبهروی    ppm  1500روی )

 ZnO  (ppmقرار دهد، مشاهده شد که    ریتأثها را تحت  ینکه افزایش وزن، مصرف خوراک و اثربخشی خوراک جوجهبود بدون ا

دون نیتدروژن بده درون جدو اسدت بد )از دست رفتن( برای جلوگیری از اتالف روی بهتری از ( منبعZnO صورتبهروی    1500

 شود.باری روی عملکرد رشد اینکه موجب ایجاد اثرات زیان

 

 . کاهش نشر بخار آمونیاک4.4.2
دفع نیتروژن به درون   مکان  و تغییر  است  اوره که پیش ساز اولیه برای تبخیر آمونیاک  صورتبهبا کاهش دفع نیتروژن در ادرار  

(. بدا 1998 ،سداتون و همکدارانشکندد )به شکل پروتئین باکتریایی است، تبخیر آمونیداک کداهش پیددا مدی  عمدتاًمدفوع که  

تدوان نشدر بخدار های غذایی با پروتئین کم همراه بدا آمینواسدیدهای مکمدل مدیای دقیق و جیرههای تغذیهاستفاده از تکنیک

وان شدود )در نشر بخار آمونیاک مدیدرصدی    10نجر به کاهش  م  %1  یاندازهبهآمونیاک را کاهش داد. کاهش سطوح پروتئین  

اثبات کردند که بنزوئیک اسید موجود در خدوراک   (1997دن بروک و همکارانش )(.  1997شوئرینگ و همکارانش،    –در پیت  

به   2.93ار از  های بازافزایش نسبت خوراک / وزن گیری در خوک  حالنیدرع و    %40  یاندازهبهباعث کاهش نشر بخار آمونیاک  

 .شده بود 2.83

ها برای کمک به تعیین توانایی آن  منظوربه  باسیلوسهای  ( گونهPGAگلوتامیک اسید( )-دی  -پلی )آر  یدکنندهیتولهای  سویه

 دینواسدیآماز آمونیوم به این پلی    بخشیها برای تبدیل  کاهش مقدار نیتروژن آمونیوم در کودهای )فضوالت( مایع و توانایی آن

به دلیل محتدوای   اساساً(. این مشکالت  2001پوتر و همکارانش،  اند )قرار گرفته  موردمطالعهانبار موقتی برای نیتروژن    عنوانبه

 قادرند در کدود )فضدوالت(  باسیلوس سابتیلیسو    ATCC9945  فورمیس  نیباسیلوس لیکبخار آمونیاک هستند.    باالی نیتروژن

رخ  7زیر    PH، رشد و تولید نیتریت از آمونیوم در مقادیر  هرحالبهکنند.    دیتول  PGA  ،مایع رشد کنند و در حضور سدیم گلوکز

 بخار آمونیاک  کامل نبود حتی زمانی که  هیدرولیز اوره  کهیهنگاماما    داده بودرخ    PH  7.5-4. رشد در اوره در مقادیر  نداده بود

. تعامل رقدابتی مسدتقیمی (2001بورتون و پروسر،  )  رشد متوقف شده بود  بود،، در حد متوسط باقی  در طی هیدرولیز  آزادشده

( وجود دارد و مشخص شده است که جلبدک کدف اقیدانوس رقیدب AOBآمونیاک )  یدکنندهیاکسهای  ها و باکتریبین جلبک

پترسدون و   –ریسدگارد  کنندد )رشدد مدی  AOBتر از  دارند و سریع  های جذب نیتروژن باالتریها نرخبرتر است زیرا این جلبک

آمونیداک  یدکنندهیاکسد هدایند که جمعیت بداکتریبه این نتیجه دست یافت( 2003آوراهامی و کونارد )(.  2004همکارانش،  

هدای بداکتری ی )جمعیتدی(سداختار جامعده ،ند که کدود نیتدروژنکرد  دییتأ ها  یرند. بعالوه، آنگقرار می  ریتأثتوسط دما تحت  

در خاکی که با کود کمتدری تیمدار شدده بدود   1  سپیراینیتروی  دهد. خوشهقرار می  ریتأثی آمونیاک را نیز تحت  اکسیدکننده

 ی دارای کود کمتر مشاهده شده بود.فقط در نمونه 9 سپیراینیترو یخوشه کهیدرحالنداشت  حضور

 

 های آنزیمیو کمپلکس  هضمقابل. فرموالسیون خوراک با آمینواسیدهای  5
 یهیدپا  بدر  غدذایی  هدایبیشتر از فرموالسدیون جیدرهو مکمل آنزیمی،    هضمقابلآمینواسیدهای    یفرموالسیون خوراک بر پایه

ت داده بود. استفاده از مقادیر قابلیدبهبود  های در حال رشد را  وزن گیری روزانه و تبدیل خوراک جوجهمصرف آمینواسید کل،  

(. او نشدان 1995ویلیامز،  عملکرد حیوان را بهبود داده بود )  ییگوشیپ ، دقت فرموالسیون و  هضم ایلئومی در فرموالسیون جیره



ع و اقتصادی قابلیت هضدم خوب بین نیاز برای تعیین سری )سازش( ی یک تراضیداد که سنجش قابلیت هضم ایلئومی نماینده

 آمینواسیدهای موجود در خوراک و سنجش دسترسی آمینواسیدها برای سنتز )ساخت( بافت است.

و مکمل آنزیمی باید بر فرموالسیونی که بدر اسداس آمینواسدید  هضمقابلهای طیور بر اساس آمینواسیدهای فرموالسیون جیره

 ژهیوبده  مختلدف اسدت؛  ترکیبات  یهای موجود در قابلیت هضم آمینواسیدهاکل است ارجحیت داشته باشد که به دلیل تفاوت

آمینواسید کل بده سدمت فرموالسدیون  ، صنعت طیور در تغییر از فرموالسیونهرحالبه  .باشند  NPSحاوی    ،زمانی که ترکیبات

مدورد قابلیدت هضدم آمینواسدید و ای خدوب در های پایدهنبود داده لیدل بهاست. این امر    عمل کردهکند    هضمقابلآمینواسید  

 (.1999پارسونز، است )  هضمقابلبه آمینواسیدهای  ازیموردنها در کمبود یا نبود داده

متفداوت  ی غدذاییهدابرای فرموله کدردن جیدره  هضمقابلمزایای اقتصادی استفاده از آمینواسیدهای    در موردها  نتایج پژوهش

نسدبت بده  هضدمقابلهای حداوی آمینواسدیدهای ای اقتصادی فرموله کردن جیرهمزای(  1995روستانگو و همکارانش )هستند.  

بده شددت هایی که حاوی آمینواسیدهای  در مورد جیرهاین مزیت اقتصادی  اند اما  های حاوی آمینواسید کل را نشان دادهجیره

روی حجدم و   یتوجهقابدل  ریتدأثمکمل آنزیمی،    یارائهروده از طریق    DMکاهش محتوای  بودند مشاهده نشده بود.    هضمقابل

داده  دارای آندزیم یدا بددون آندزیمی گندم یا گندم / جو ی بر پایهجیره  ،های گوشتیداشت. زمانی که به جوجه  مدفوع  ترکیب

 %12-15  یانددازهبههدا  استفاده از آنزیم  توسط  DMکاهش یافته بود و خروجی    %17-28  یاندازهبهشده بود، وزن مدفوع تازه  

حداوی گوشدت و پدودر  غدذایی هدایدر جیره هضمقابل(. در استفاده از آمینواسیدهای 1995یات و هارکر،  اوکاهش یافته بود )

 اسدتنشدان داده نشدده    هدیچ مزیدت سدازگاری  ند،های گوشتی خورانده شده بوداستخوان با کیفیت باال و پایین که به جوجه

برای سنجش قابلیت هضم واقعدی آمینواسدید   شدهاستفادهها به این نتیجه دست یافتند که روش  (. آن1988وانگ و پارسونز،  )

 .زده باشدممکن است دسترسی زیستی )فراهمی زیستی( آمینواسید را بیشتر از حد تخمین 

ه بود میزان های گوشتی کاهش داده شددر جوجه %2غذایی به میزان   CPنشان دادند که وقتی  (  1998فرگوسن و همکارانش )

سطوح مشابهی از آمینواسیدهای غذایی حفظ شدده بدود.   حالنیدرع کاهش پیدا کرده بود و    %16نیتروژن کود بستر بیشتر از  

درک نشدده   کدامالًدهد که نیازهای آمینواسیدی این پرندگان  این موضوع نشان میهای مشابهی داشتند  ها محدودیتبوقلمون

 (.2002پترسون، و ضروری است )  مهمبرای درک عملکرد کامل،   CPیازهای  است بنابراین برآورده کردن ن

تطدابق  مدرغتخمزمانی که ترکیب آمینواسیدهای غذایی به مقدار زیادی با نیازهای پرندگان برای بقا، رشدد و تولیدد گوشدت و 

های حیوانی اسید در بین پروتئینداشتند، آمینواسیدهای کمتری در مدفوع دفع شده بودند. تغییرپذیری در قابلیت هضم آمینو

بده ایدن نتیجده دسدت یافدت کده سده تدا از (  1999پارسدونز )تواند خیلی زیاد باشد.  ها میهای برخی خوراکو نمونهمختلف  

سیستئین، تریپتوفان و ترئونین برای هر دو خوراک حیدوانی مشدابه بودندد. سیسدتئین و   کمبود  یعنی  کمبودهای آمینواسیدی

از   تدرخدوراک، محدودکنندده  7هدای فرعدی(ضایعات )فرآوردهدر    تری داشتند و سیستئینتریپتوفان نسبت به بقیه کمبود بیش

گزارش کرده اسدت کده ندوع   بود. او همچنین  محدودکنندهاما تریپتوفان در گوشت و پودر استخوان اولین عامل    تریپتوفان بود

ضدایعات قابلیت هضم آمینواسید پودر پر، گوشت و پدودر اسدتخوان و پدودر   یداریمعن  طوربهوری  سیستم فرآوری و دمای فرآ

برای گوشت و پودر استخوان مشاهده شده بودند. در  ،ترین اثراتبرجسته .داده بودقرار   ریتأثطیور را تحت    های فرعی()فرآورده

های گوشتی را به حداکثر رسانده بدود کمتدر یدا ( جوجهBWGکه افزایش وزن بدن )  ی، غلظت الیزینSBMیبر پایههای  جیره

 آمدهدسدتبهغذایی    CPهای  موردنیاز برای مواجهه با محدودیت  SBMهای ذرت و  توسط نسبتکه    ی بودمساوی غلظت الیزین

 (.2005استرلینگ و همکارانش،  بود )

بخدش  ،آن  موجببدهاست که    "پروتئین ایده آل"پیشنهاد شده بود، انتقال یک  (  1994بیکر و هان )که توسط    یرویکرد دیگر

( 2004ویجدتن و همکدارانش ). دکنبرآورده می هیچ کم و کاستیبدون  را نیازهای پرنده برای هر آمینواسید  ها،پروتئینی جیره

های گوشتی نر بیشتر از چیزی که از مطالعات نیاز بده تبدیل خوراک جوجه  بازدهبه این نتیجه دست یافتند که افزایش وزن و  

الیدزین و سدایر نیداز بده  12جددول رفت، به سطوح پروتئین ایده آل غذایی پاسخ داده بودندد. الیزین منفرد در متون توقع می

بدرای بررسدی اثدرات  کده هداییدهد. آزمایشها را نشان میها و خوکها و جوجهشده برای بوقلمونآمینواسیدهای تخمین زده

 
7By product  



های با پروتئین پایین با جیره  شدههیتغذگوشتی  های  روی بهبود عملکرد رشد و ترکیب کل بدن جوجه  خوراک  یهایکاردست

بدا   مسداویکده  ( برای حمایدت از عملکدرد رشدد  2002برگن دال و همکارانش،  )  اندانجام شده  متبلورآمینواسیدهای    و مکمل

 یهکده در نتیجدکسب منفعت از افزایش قابلیدت هضدم    منظوربهشکست خورده بودند.    باشد،  های کنترل با پروتئین باالجیره

باشدد نده آمینواسدیدهای   هضدمقابل، فرموالسیون خوراک باید بر اساس مقدادیر آمینواسدید  شودحاصل می  هااستفاده از آنزیم

به حداکثر رساندن   منظوربهبا آن کاهش پیدا کند یا    متناسبنیز باید    کل  (. سطوح پروتئین1999پوچال و مسکارل،  ظاهری )

 .استفاده شود  هضمقابلپروتئین پتانسیل مکمل آنزیمی، باید از 

 
)فایرمن و    aهای جوجه و خوک برای مقایسه(های ماده )نسبتبرای بوقلمون ی آغاز مرحله پروتئین ایده آل ی شدهتخمین زدههای . نسبت12جدول 

 (. 1997بولینگ، 

 خوک جوجه  bآمینواسید

 الیزین 
SAA 
 ترئونین 

 والین 

 آرژینین 

 هیستیدین

 ایزولوسین 

 لوسین 

 فنیل آالنین   تیروزین 

 تریپتوفان 

100 

72 

67 

77 

105 

31 

67 

100 

105 

16 

100 

60 

65 

68 

- 

32 

60 

111 

65 
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a درصد نیاز الیزین بیان شده است  صورتبه 
b انجام شده بود.  هاهایی برای سایر گونهبوقلمون و تخمینغذایی کم پروتئین   هایجیره  ی که باهای مبتنی بر پژوهش قبلتخمین 

 

های طیور و خوک به جیره  ،( و کاهش آلودگی1991،  اسویک؛  1990اینبور،  بهبود هضم و جذب مواد مغذی )  منظوربه  هاآنزیم

 (.1991، اسویکاضافه شده بودند )

هدای هدای گوشدتی، مدرغبرای فرموالسیون خوراک جوجهتحت تمامی شرایط،    بتواند  ی واحدیهیچ توصیهرود که  انتظار نمی

رف بهینده و ا، تبدیل مصهای خوراکفرموالسیون در مواجهه با  ها مناسب باشد. مشکل اصلیو بوقلمون  هامرغ  جوجه،  گذارتخم

 دقتبهرا مصرف خوراک توسط طیور بتوان    کهیدرصورتغذایی است.    هایغلظت  صورتمکمل آنزیمی به  و  مقدار آمینواسیدها  

اولیه، ثانویه، ثالدث و سدایر آمینواسدیدهای  یمحدودکنندهحل خواهد شد. پیشگویی آمینواسیدهای  این مشکل کردپیشگویی  

ی مدواد مغدذی هدای غدذایی بهیندهی غلظدتمحاسبه  برای  یازینشیپ   ،ای مختلفتحت شرایط محیطی و تغذیه  محدودکننده

 خوراک برای طیور خواهد بود.موجود در 

 

 . نتایج6

؛ کرسول 1995کرومول و کافی، )  %40نیتروژن را تا    میزان دفع  ،مکمل آمینواسیدهای سنتتیک  افزودنمشخص شده است که  

عوامدل ها، (. آنزیم2001ملوزگی و همکارانش، )دهد کاهش می %50حداکثر تا  گذارتخمهای مرغ جیرهدر ( و 2001، اسویکو  

، (1995کدر ) یطبدق گفتدهدهندد. را افدزایش مدی هضمرقابلیغ کنند و قابلیت هضم عوامل غذایی ای را تخریب میضد تغذیه

 %1در دفع نیتروژن به ازا هر    %8.5تواند منجر به کاهش  های طیور و خوک میمکمل آمینواسیدهای سنتتیک به جیره  افزودن

ی رشدد یدا هایی کده در مرحلدهخوکغذایی شود. کاهش در دفع نیتروژن منجر به کاهش نشر بخار آمونیاک از    CPکاهش در  

که به مدواد   (. قابلیت هضم ممکن است در مدفوع سنجیده شود1998ساتون و همکارانش،  شود )، میقرار دارندی پایان  مرحله

کداهش سدطوح آمینواسدید و باعدث  ی بزرگ یا از بخش دیستال ایلئوم عبور کنند. هر دو روش  دهد تا از رودهمغذی اجازه می



هدای خدوراک منجدر بده کداهش دفدع . کاهش سطوح نیتدروژن در فرموالسدیونشوندمیهای خوراک  پروتئین در فرموالسیون

 .خواهد شدضوالت( طیور نیتروژن و نشر بخار آمونیاک از کود )ف

امدا   گیرنددمدورد اسدتفاده قدرار مدی  معموالًهستند  حاوی جو، چاودار، گندم، تریتیکال و جو دو سر  که  طیور    غذایی  هایجیره

-بهبود قابلیدت هضدم بخدش به منظورشود. ی روده میاین ترکیبات به شکل خام باعث افزایش ویسکوزیته  )گنجاندن(  افزودن

 ممکن است همراه بدا ترکیبدات خدوراک، از مکمدل آنزیمدی نیدز ،طیور  بهبود پرورش )تولید(  آنموجببهخوراک و    NSPهای  

کربوهیدرازها )بتا گلوکاناز، زایالناز، همی سلوالز، پنتیناز، آلفا گاالکتوزیدداز و   شدهاستفادههای  ترین آنزیم. معمولشود  استفاده

 اند.قرار گرفته مورداستفادهافزایش قابلیت هضم خوراک  منظوربهاینولیناز( و فیتاز هستند اما پروتئازها و لیپازها نیز 

واحدد مونوسداکارید  10-3کدز دارندد. الیگوسداکاریدها از های اخیر در تولید طیور روی استفاده از الیگوسداکاریدها تمرپژوهش

 برای استفاده از مکمل آنزیمی به منظورکنند. ی بزرگ نقش ایفا میاند و مشخص شده است که در تخمیر در رودهساخته شده

 است. ازیموردن یبیشتر تحقیقات ،طیور  غذایی هایبهبود استفاده از الیگوساکاریدها در جیره
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