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 چکیده

هاي انار، انگور، سیب و لیموترش با و بدون آنزيم برر مملرررد، ارفات    سطوح مختلف مخلوط تفاله منظور ارزيابي اثرات استفاده ازتحقیق حاضر به
در قالرب   ،(408 -قطعه جوجه گوشرتي سسرويه را    483تعداد  هاي گوشتي انجام گرفت. اين آزمايش باالشه، پاسخ ايمني و مورفولوژي روده در جوجه

دراد( در  00/0آنزيم روابیو سافر و دراد(، دو سطح مولتي 6و  3، 2ها سافر، ( با چهار سطح مخلوط تفاله3×2طرح كامالً تصادفي با آرايش فاكتوريل س
روزگي( انجام گرفرت.   32تا  20روزگي( و پاياني س 23تا  22روزگي در دو مرحله رشد س 32تا  20قطعه جوجه در هر تررار، از سن  22تررار و  3تیمار،  8

آنزيم بدون تأثیر بر ضريب تبديل خوراك، دراد ماندگاري و هزينه تولید، موجرب افرزايش   ها با مولتيدراد تفاله 6ها و لوط تفالهدراد مخ 6استفاده از 
دار درارد  هرا موجرب افرزايش معنري    دراد مخلوط تفاله 6 .ها و شاخص تولید شدمقدار خوراك مصرفي، افزايش وزن روزانه، افزايش وزن نهايي جوجه

داري بر وضرعیت  ها اثرات معنيآنزيم با مخلوط تفالهآنزيم و مولتيرا كاهش داد ولي مولتي Gها سطح ايمنوگلوبین ان شد. استفاده از مخلوط تفالهسنگد
 درمجمرو  هرا نداشرت.   ي روده جوجره داري بر مورفولروژ آنزيم اثرات معنيها با مولتيآنزيم و مخلوط تفالهها، مولتيها نداشت. مخلوط تفالهايمني جوجه
نداشت، بلرره افرزايش    هاآناثرات منفي بر مملررد  تنهانههاي گوشتي هاي انار، انگور، سیب و لیموترش در جیره جوجهدراد مخلوط تفاله 6استفاده از 

 ها را بهبود دهد.آيي استفاده از تفالهكارآنزيم نتوانست مولتياستفاده از  كهيدرحالها و شاخص تولید را نیز بهبود بخشید. وزن روزانه، وزن نهايي جوجه
 

 .هاآنزيم، جوجه گوشتي، مملررد، سطح ايمني، مخلوط تفاله :های کلیدیواژه

 

 2مقدمه

گسترش سطح زير كشت و افزايش تولید محصوالت برايي در     
ي فررآوري  هرا ازجمله كارخانهكشور موجب ايجاد انايع جانبي متعدد 

خصوص آبمیوه شده است. در جريران تولیرد آبمیروه مقرادير     میوه و به
 ازجملهگردد. تولید و دفع اين پسماندها مي پسماند حاال توجهيقابل
محیطري بره جهرت    و نهادهاي زيست هاكارخانههاي مديريت ديديه

محیطي است لراا، پیردا نمرودن    ارف هزينه وايجاد مشرالت زيست
هاي تواند اهمیت زيادي از جنبهها ميده از آنهاي مناسب استفاروش

خصوایات اين پسرماندها، سرطح الیراف     ازجملهمختلف داشته باشد. 
 شیوبر كرم خام باالتر و قیمت كمتر نسبت به محصول االي اسرت و  

باشرند. اسرتفاده از ايرن    حاوي مواد مغاي و مؤثره محصول االي مي
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هادي بره جهرت كراهش    راهرارهراي پیشرن   ازجملهپسماندها در طیور 
محیطي، پیدا كردن منبع ياايي جديد، افزايش كمري  مشرالت زيست

 (. 48باشد ساي ميهاي تغايههزينه و كیفي محصوالت طیور و كاهش
باشرند  محصوالت بايي مري  ازجملهانار، انگور، سیب و لیموترش 

شروند كره طبرق آمرار وزارت     كه به مقادير زيادي در كشور تولید مري 
 4هزار ترن، انگرور حردود     000هادكشاورزي تولید سالیانه انار حدود ج

 000 برر برال  میلیون تن و لیموترش  4ي حدود درختبیسمیلیون تن، 
خروري، قسرمت زيرادي از ايرن     از ترازه يیرر (. به26باشد سهزار تن مي

ي هرا كارخانره هاي مشابه در محصوالت ارف تولید آبمیوه و فرآورده
ترا   20شود. بعد از استخراج محصول اارلي، حردود   يلي ميانايع تبد

هرا منرابع   ماند. ايرن میروه  اورت پسماند باقي ميها بهدراد میوه 40
مرواد معردني از قبیرل پتاسریم و      (،Aو  Cسهراي  سرشاري از ويتامین

باشرند  اكسیداني نظیر فالونوئیدها، پرتین و تانن مي، مواد آنتيمنیزيم
(. برا  6س شروند اين مواد در پسماندها نیز يافرت مري   شیبوكم ( كه44س

هاي اخیر در سال ،توجه به اهمیت و ضرورت استفاده از اين پسماندها
بخشري   منوانبهها در تغايه طیور تحقیقات متعددي در استفاده از آن
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 است. آمدهمملبه هاآناز جیره روزانه 
تحقیقرات قابرل    در خصوص استفاده از تفاله انرار در جیرره طیرور   

درارد   20و  8در بزهراي شریرده اسرتفاده از    استنادي يافت نشد؛ اما 
 6 هدار دراد چربي شیر بزها و استفادانار موجب بهبود معني هدان هتفال
درادي از آن، محتوي الكتوز شیر را نسبت به شراهد افرزايش    22و 
اراي شده است كه مصاره استخراجي از دانه انگور دمشخص (.20سداد 

 (.40سباشد كبابي مياكسیداني در نگهداري گوشت جوجهفعالیت آنتي

گرم در كیلوگرم میلي 60و  40استفاده از مصاره تفاله انگور به مقادير 
هفتگري موجرب جلروگیري از     6ترا   4هاي گوشتي از سن جیره جوجه

هرا در  هرا در جريران نگهرداري آن   اكسیداسیون چربري الشره جوجره   
درارد تفالره انگرور در جیرره      0ترا   2اسرتفاده از   (.46س يخچرال شرد  

هراي  هاي گوشتي و آزمايش اكسیداسیون چربي برر روي الشره  جوجه
در يخچال نشان داد كه تفاله انگور يك بازدارنده قروي در   شدهرهیذخ

(. برا توجره بره    40س شرود مقابل اكسیداسیون چربي الشه محسوب مي
فالره انگرور، مطالعرات چنرداني در     مواد مغاي و مواد مؤثر موجود در ت

اي ارورت گرفتره   خصوص امران استفاده از آن در حیوانرات مزرمره  
درارد   20شده است كه استفاده از تفاله انگور تا سرطح  است. گزارش
در  (.20ها ندارد سهاي پرواري اثرات منفي بر مملررد رشد برهجیره بره

اسرت كره    شرده ارشگزخصوص استفاده از تفاله انگور در جیره طیور 
هاي گوشتي در مقايسه دراد جیره جوجه 20استفاده از تفاله انگور تا 
و گرروه شراهد، اثررات منفري برر مملرررد        Eبا تیمار حاوي ويتامین 

درارد   3گراار اسرتفاده از   هاي تخم(. در مرغ6ها نداشته است سجوجه
ت كیفري  آنزيم موجب بهبود مملررد و افاتفاله انگور به همراه مولتي

درارد   26گاار بومي اسرتفاده از  هاي تخم(. در مرغ42مرغ شد ستخم
هرا  اثررات منفري برر مملرررد مررغ      تنهانهتفاله سیب به همراه آنزيم 

(. استفاده از ضرايعات  20نداشت، بلره بامث بهبودي مملررد نیز شد س
 هرا آنها موجب بهبود مملررد دراد جیره خرگوش 40سیب تا سطح 

دراد مال   20درادي از تفاله سیب به همراه  20استفاده  (.8شد س
هاي گوشتي را كاهش نداد منابع انرژي مملررد جوجه منوانبهچغندر 

درادي از تفاله سیب بامرث   20و  20(. با استفاده از آنزيم، كاربرد 4س
بدون آنزيم اسرتفاده   كهيدرحالهاي گوشتي شد، بهبود مملررد جوجه

هاي گوشرتي را كراهش داد   ي ذرت مملررد جوجهجابهاز اين مقادير 
هراي  دراد ذرت جیرره جوجره   20(. نشان داده شد كه جايگزيني 21س

هرا  گوشتي با ضايعات سیب بدون اينره اثرات سوئي بر مملررد جوجه
دراد تفالره مركبرات    20استفاده از (. 2پاير است سداشته باشد، امران

هراي گوشرتي اثررات منفري برر      هگاار و جوجر هاي تخمدر جیره مرغ
مركبراتي   ازجملره لیمروترش  (. 23و  23ها نداشرته اسرت س  مملررد آن

هاي مركبرات  باشد كه كاربرد آن در جیره طیور بیشتر از ساير گونهمي

است كه استفاده از اسانس لیموترش  شدهگزارشبوده است.  موردتوجه
رات سودمندي بر مملررد بیوتیك و پروبیوتیك اثنیز در مقايسه با آنتي
(. اسرتفاده از تفالره   24است س هاي گوشتي داشتهو افات الشه جوجه
درارد جیرره در دوره    0/3هاي گوشتي ترا سرطح   لیموترش در جوجه
ها نداشت ولري در دوره رشرد   دار بر مملررد جوجهآيازين اثرات معني

 موجب افزايش مقدار خروراك مصررفي و براال رفرتن ضرريب تبرديل      
 LDLسطح ياايي شد، همچنین موجب كاهش دراد چربي الشه و 

گراار اسرتفاده از تفالره    هراي تخرم  در مررغ  (.26س هرا شرد  خون جوجه
شده كه گزارشطوريتري همراه بوده است. بهلیموترش با نتايج مثبت
-هراي تخرم  دراد تفاله لیموترش در جیره مرغ 6است كه استفاده از 

مررغ و كراهش هزينره    د، افات كیفي تخرم گاار موجب بهبود مملرر
شده است هاي گوشتي نیز مشخص(. در بوقلمون20گردد سخوراك مي

درارد جیرره، بردون اينرره      6كه استفاده از تفاله لیموترش تا سرطح  
اثرات منفي بر مملررد داشته باشرد، موجرب كراهش چربري بطنري و      

 (.20گردد سخون مي LDLسطح 
ها در جیره وجود الیراف خرام و   از تفاله میوهموانع استفاده  ازجمله 

اسرتفاده از   ٔ  نره یدرزمطیرور   ازآنجاكره (. 20ها اسرت س تانن باال در آن
رسد استفاده نظر مي لاا به ؛هاي با الیاف خام باال محدوديت دارندجیره

كاهش اثرات الیاف خام و بهبرود مملرررد مرؤثر     ٔ  نهیدرزمها از آنزيم
هاي ياايي طیرور اسرتفاده   ا با اهداف مختلفي در جیرههباشد. از آنزيم

هراي داخلري در   توان به تقويت اثر آنرزيم ها ميآن ازجملهشود كه مي
(. برر  1هاي موجود در اقالم ياايي اشاره نمود سكاهش اثرات بازدارنده

اسا  گزارشي استفاده از آنزيم به همراه پسماندهاي پرتغرال موجرب   
(. استفاده از تفالره لیمروترش   2هاي گوشتي شد سوجهبهبود مملررد ج

هاي گوشرتي موجرب بهبرود مملرررد،     دراد جیره جوجه 4خشك تا 
 كره يدرحرال هاي گوشتي شد، وضعیت ايمني و مورفولوژي روده جوجه

استفاده از آنزيم به همراه تفاله لیموترش خشك نتوانست اثرات مثبتي 
 (.  0در اين موارد داشته باشد س

شده در رابطه با اسرتفاده  هاي انجامتوجه به اينره اكثر آزمايش با
اورت مستقل و با استفاده از تفاله خراص  ها در تغايه طیور بهاز تفاله
هرا  از مخلوط میروه  هاكارخانهگرفته است. نظر بر اينره بعضي از انجام

لروط  ارورت مخ كنند و تفاله حااله نیز بهدر تولید آبمیوه استفاده مي
هاي انرار، انگرور،   لاا در آزمايش حاضر اثرات تركیبي از تفاله ؛باشدمي

هرا در تولیرد آبمیروه مخلروط     تررين میروه  سیب و لیموترش كره رايرج  
باشند، به همراه آنزيم روابیو در جیره برر مملرررد، ارفات الشره،     مي

هاي گوشتي مورد ارزيرابي قررار   سطح ايمني و مورفولوژي روده جوجه
 رفت.گ

 
 
 



 06     ...های انار، انگور، سيب و ليموترش با و بدون آنزیم بر عملكرداثرات مخلوط تفاله

 در آزمايش سدراد( مورداستفادههاي تركیبات مواد مغاي تفاله -1جدول 

Table 1- Composition of experimental pulps (%) 

 فسفر کل
Total 

phosphorous 

 کلسیم
Calcium 

 الیاف خام
Crude 

fiber 

 پروتئین خام
Crude 

protein 

 انرژی قابل متابولیسم
Metabolizable Energy 

(Kcal/kg) 

 ماده خشک
Dry 

matter 

 هاتفاله
Pulps 

0.33 0.46 33.44 7.78 1725 90.53 
 انار
Pomegranate 

0.15 0.20 21.00 9.35 1950 87.38 
 انگور
Grape 

0.28 0.56 22.00 6.40 2240 89.26 
 سیب
Apple 

0.23 0.61 28.30 8.22 1550 86.89 
 لیمو
Lemon 

 

 هامواد و روش 

 ،(408قطعه جوجه گوشتي سسويه را  483تعداد اين آزمايش با  
( با چهار سطح 3 × 2در قالب طرح كامالً تصادفي با آرايش فاكتوريل س

 3، 2هاي انار، انگور، سیب و لیموترش سارفر،  مخلوط مساوي از تفاله
درارد   00/0آنرزيم روابیرو سارفر و    دراد جیره(، دو سطح مولتي 6و 

 22قطعه جوجه در هر تررار، از سرن   22تررار و  3تیمار،  8جیره( در 
 32تا  20روزگي( و پاياني س 23تا  22روزگي در دو مرحله رشد س 32تا 

 80×  280هراي تروري برا ابعراد     روزگي( در سیستم بستر و در قفرس 
 متر مربع انجام گرفت.سانتي

 و یسلسر درجه  42ها  حدود حرارت سالن در ابتداي ورود جوجه
درجره   26اي در هر هفته، در هفته پنجم به درجه 2بود كه با كاهش 

 و یسلسر درجره   28-23رسید و تا پايان دوره در محدوده  و یسلس
شد. رطوبت نسبي سالن در طول دوره آزمايش در محردوده   داشتهنگه
روزگي برا جیرره يراايي     20ها تا سن شد. جوجه داشتهنگهدراد  60

مواد مغاي كاترالو  سرويه    هاييرسان فرموله شده بر اسا  توایه
هرراي انررار، انگررور، سرریب و ( تغايرره شرردند. تفالرره2001س 408 -را 

تر تهیه  اورتبهگیري میوهجداگانه از كارخانه آب اورتبهلیموترش 
هرا  هراي آن و نمونره  شدهخشكو در سايه و دور از نور مستقیم آفتاب 

ر خرام بره   جهت تعیین دراد پروتئین خام، كلسیم، فسرفر كرل و فیبر   
آورده شرده اسرت.    2كه نترايج آن در جردول    آزمايشگاه ارسال شدند

( انجرام گرفرت.   3س AOAC هراي  آنالیز آزمايشگاهي بر اسا  روش
توسر  روينري و    شرده ارائره ها از جرداول  انرژي قابل متابولیسم تفاله

فسفر كرل موجرود    سومك( استخراج گرديد. همچنین ي42زاده سمعیني
ها در نظر گرفته در تنظیم جیره دستر قابلفسفر  منوانبه هادر تفاله
هراي مختلرف آزمايشري برر اسرا       هاي ياايي براي گرروه شد. جیره
تهیه و با اسرتفاده    408 -هاي مواد مغاي راهنماي سويه را توایه
آنزيم  (.4و  2گرديدند سجداول  تنظیم UFFDAنويسي جیره از برنامه

سويتك هلند( بوده و مخلوطي از چندين آنرزيم  روابیو محصول شركت 
مختلف نظیر زايالنازها، بتاگلوكانازها، سلوالزها، پرتینازهرا، پروتئازهرا   

ها برحسب تواریه شرركت   دراد به جیره 00/0باشد كه به مقدار مي

  سازنده اضافه شد.
آزاد بره آب   ارورت بهها اجراي آزمايش همه جوجه در طول دوره
سامت  23روشنايي شامل  خوراك دسترسي داشتند. برنامهآشامیدني و 

سامت روشنايي و يك سامت تراريري   24روشنايي در سه روز اول و 
در آزمايش بود. مصرف خوراك و افرزايش وزن   روزهاي دوره در بقیه

گیري شده و با در نظر گررفتن تلفرات و محاسربه    اندازهپايان هر دوره 
گرديرد. هزينره خروراك از    مشرخص   روز مرغ، ضريب تبديل خروراك 

ضرب نمودن قیمت يك كیلوگرم خوراك به ضريب تبديل ياايي بره  
 (1آمد. شاخص تولید با استفاده از فرمول زير محاسبه شد سدست 
ضريب تبديل ياايي(/سمیانگین وزن زنده  ×/}سطول دوره پرورش 20

 دراد ماندگاري({= شاخص تولید ×به گرم 
 ،قطعه پرنرده از هرر ترررار    2دوره آزمايشي  40و  28در روزهاي 

در مضرله   SRBCدراد  20لیتر محلول میلي 2/0انتخاب و به میزان 
برادي ملیره   براي تعیین تیتر آنتي ،(. سپس24سینه پرنده تزريق شد س

SRBC  پس از هر نوبرت تزريرق   روز  0روزگي س 32و  40در روزهاي
SRBCبرراي  ندگان انجام شرد.  گیري از سیاهر  بال همان پر( خون

 4000یوژ برا دور  فهاي خون در دستگاه سرانتري جدا كردن سرم، نمونه
دقیقه سانتريفیوژ گرديد و سپس سررم جداشرده در دمراي     0به مدت 

در سرن   گراد تا مراحل بعدي آزمايش نگهداري شد.درجه سانتي -20
لیتررر میلرري 6/0پرنررده انتخرراب و قطعرره  2روزگرري از هررر تررررار  28
وسپانسیون گلبول قرمز گوسفندي كه سه بار برا سررم فیزيولوژيرك    س

 0شستشو داده شده بود، از طريق وريد بال به پرندگان تزريق گرديرد.  
 آوري شد.هاي خون جمعروز بعد از تزريق از پرندگان مزبور نمونه

روز در شراي  آزمايشگاهي نگهرداري   2هاي خون به مدت نمونه
هراي سررم جهرت خنثري شردن      ابتدا نمونره  شدشد و سرم خون جدا 

سیستم كمپلمان و مدم تداخل آن با پادتن ضد گلبول قرمرز گوسرفند   
گراد در گرمخانه گااشرته  درجه سانتي 00دقیقه در دماي  40به مدت 

مررس آخررين    2ها لگراريتم در مبنراي   شدند. در هنگام قرائت نمونه
میرار پرادتني    منروان بهشود، رقتي كه در آن هماگلوتیناسیون ديده مي

از  Mو ايمنوگلروبین   Gگیرري ايمنوگلروبین   ثبت گرديد. براي انردازه 
 . (20س روش هماگلوتیناسیون استفاده شد
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 روزگي( 22-23ها در دوره رشد سهاي گوشتي با سطوح مختلف مخلوط تفالههاي ياايي آزمايشي جوجهتركیب جیره -2جدول 

Table 2- Composition of the experimental diets of broilers with different levels of pulps mixture in grower period (11-24 days) 
ها )درصد(اقالم غذایی جیره  

Feeds ingredients (%)

 

هاسطح تفاله  
Pulps level (%) 

0 2 4 6 

 ذرت
Corn 

53.93 51.00 47.65 44.56 

د پروتئین خامدرا 32كنجاله سويا با   

Soybean meal (CP 42%) 

38.32 38.57 39.22 39.87 

 روين كلزا
Canola oil 

3.80 4.54 5.28 5.75 

هامخلوط تفاله  
Pulps mix 

0 2.00 4.00 6.00 

 پوسته ادف
Oyster shell 

0.19 0.19 0.19 0.19 

 پودر استخوان
Bone meal 

2.35 2.31 2.28 2.25 

 نمك طعام
Salt 

0.45 0.45 0.45 0.45 

 مرمل ويتامیني
Vitamin premix1 

0.25 0.25 0.25 0.25 

 مرمل مواد معدني
Mineral premix2 

0.25 0.25 0.25 0.25 

متیونین -دي ال  
DL- Methionine 

0.31 0.31 0.31 0.31 

لیزين هیدروكلرايد –ال   
L- lysine Hydrochloride 

0.15 0.13 0.12 0.12 

حاسبه شده(ها سمتركیبات جیره  
Calculated composition 

   

رم(انرژي قابل متابولیسم سكیلوكالري در كیلوگ  
Metabolisable energy (kcal/kg) 

3100 3100 3100 3100 

 پروتئین خام سدراد(
Crude protein (%) 

21.16 21.16 21.16 21.16 

 كلسیم سدراد(
Ca (%) 

0.89 0.89 0.89 0.89 

اد(فسفر قابل دستر  سدر  
Available phosphorous (%) 

0.44 0.44 0.44 0.44 

 سديم سدراد(
Sodium (%) 

0.20 0.20 0.20 0.20 

 الیاف خام سدراد(
(%) Crude fiber 

3.72 4.27 4.83 5.41 

 لیزين سدراد(
Lysine (%) 

1.22 1.22 1.22 1.22 

 متیونین + سیستین سدراد(
Methionine + Cystine (%) 

0.94 0.94 0.94 0.94 

 متیونین سدراد(
Methionine (%) 

0.51 0.51 0.51 0.51 

 ترئونین سدراد(
Threonine (%) 

0.88 0.88 0.88 0.88 

 قیمت جیره ستومان(
Feed price (Kg/Toman) 

1521 1536 1551 1566 

 3K ،2گرم، ويتامینمیلي 28ستوكوفرول استات(،   Eگرم، ويتامینمیلي 00/0سكوله كلسیفرول(،  4د  3Dگرم، ويتامینمیلي 0/2سرتینول(،  Aمرمل ويتامیني در هر كیلوگرم از جیره حاوي: ويتامین 2
گرم، میلي 2/0یوتین، گرم، بمیلي 40گرم، نیاسین، میلي 020/0گرم، سیانوكوباالمین، میلي 4گرم، پريدوكسین، میلي 20گرم، اسید پانتوتنیك، میلي 6/6گرم، ريبوفالوين، میلي 8/2 ،گرم، تیامینمیلي

 گرم.میلي 200اكسیدان، گرم، آنتيمیلي 200كلرايد، گرم، كولینمیلي 2اسید فولیك، 
گرم، روي ساكسید روي با ليمی 200دراد(،  31/42گرم، منگنز، ساكسید منگنز آبدار با منگنز میلي 00دراد(،  01/20مرمل معدني براي هر كیلوگرم از جیره حاوي: آهن، سسولفات آهن آبدار با آهن 2

 گرم،  میلي 2/0دراد سلنیم(،  06/30گرم، سلنیم سسلینات سديم با میلي  2دراد يد(،  08گرم، يد سنمك پتاسیمي با میلي 20گرم، مس سسولفات مس آبدار(، میلي 200دراد(،  40/80روي 
1Vitamin premix supplied per kilogram diet: vitamin A (retinol), 2.7 mg; vitamin D3 (cholecalciferol), 0.05 mg; vitamin E 
(tocopheryl acetate), 18 mg; vitamin K3, 2 mg;  thiamine, 1.8 mg; riboflavin, 6.6 mg; panthothenic acid, 10 mg; pyridoxine, 3 mg;  
cyanocobalamin, 0.015 mg; niacin, 30 mg; biotin, 0.1 mg; folic acid, 1 mg; choline chloride, 250 mg; Antioxidant 100 mg. 
2Mineral premix supplied per kilogram diet: Fe (FeSO4.7H2O, 20.09% Fe), 50 mg; Mn (MnSO4.H2O, 32.49% Mn), 100 mg; Zn 
(ZnO, 80.35% Zn), 100 mg; Cu (CuSO4.5H2O), 10 mg; I (K1, 58% I), 1mg; Se (NaSeO3, 45.56% Se), 0.2 mg. 

 

 



 06     ...های انار، انگور، سيب و ليموترش با و بدون آنزیم بر عملكرداثرات مخلوط تفاله

 
بره   وزنشاندر پايان دوره آزمايش دو قطعه جوجه از هر تررار كه 

تر بود، انتخاب سيك قطعه هاي داخل قفس نزديكمیانگین وزن جوجه
الشره بره    حنر و يك قطعه ماده( و بعد از ثبت مشخصات جهت تشري

ه داشتسامت به جهت خالي شدن دستگاه گوارش گرسنه نگه 22مدت 
هرا بعرد از تروزين و مشرخص     شدند. بعد از گاشت اين زمان، جوجره 

نمودن وزن زنده، كشتار و در آن وزن نسبي الشه نسبت به وزن زنده 
زنرده و   هاي سكبد، سنگدان و طحال نسبت به وزنو وزن نسبي اندام

روده، چربي بطني، سینه و ران نسبت به الشه( تعیین گرديد. در سرن  
 هرا يآلودگ كردن زیتم از پس ،يشناس بافت طالعاتمي براروزگي  32
 از مترر  يسرانت  0/2 حردود  دري برافت  قطعه كي رودهي خارج سطح از

 نیسرال  محلرول  برا  شستشرو  از بعد وشده نوم برداشتهژي ژانیم قسمت
 .شد داده قرار مطالعه زمان تا نیفرمال دراد 20 محلول در دراد 1/0

 در سامت يك مدت به و شده دهدا شستشو مقطر آب با هابافت ،سپس

 شده گیري قالب پارافین در ها بافت ؛گرفتند قرار دراد 00و  40اتانول

 روي هابرش بعد و شدههیته میررومتر 0 قطر به هاآناز  هايي برش و

 آمیزي رنگ هماتوكسیلین و ائوزين با و قرارگرفته اي شیشه هايالم

 .شدند
 بافرت  نمونه هر از پرز 4 براي كريپت ممق و مرض طول، سپس

 براي و گیرياندازه متامورف افزار نرم از استفاده با میرروسروپ زير در
هاي مخراطي  شناسي سلولريخت .شد استفاده شناسي بافت مطالعات

 ( انجام گرديد.0س و همراران برادلي ژژنوم روده با استفاده از روش
  SAS يار آمرار افرز نررم  حااله برا اسرتفاده از   هايداده، در پايان

هرا از  میرانگین ه قرار گرفرت و برراي مقايسر    آماري مورد تجزيه( 43س
 .شد استفاده (40توكي سآزمون 
 

 نتایج و بحث

( انجاا   4) AOACهاا   آناليز آزمايشگاهي بر اساس روش

 . گرفت

آنزيم ها و مولتياثرات سطوح مختلف مخلوط تفالهنتايج حاال از 
. شرده اسرت   ارائره  3جردول   دراي گوشرتي  هروابیو بر مملررد جوجه
هرا بره   درارد و مخلروط تفالره    6ها به میزان استفاده از مخلوط تفاله
ها را تحت تأثیر اري مملررد جوجهداورت معنيهمراه آنزيم روابیو به

كه موجب افزايش مقدار خوراك مصررفي  طوريبه (.P<00/0سداد قرار
هرا و نیرز مخلروط    از مخلوط تفالره  و افزايش وزن نهايي شد. استفاده

دراد جیره در مقايسره   3آنزيم روابیو تا سطح ها به همراه مولتيتفاله
ها نداشت. بیشترين شاخص داري بر اين فراسنجهبا شاهد اثرات معني
هرا بره   ها و مخلروط تفالره  دراد مخلوط تفاله 6تولید نیز با استفاده از 

دست آمد. ضرريب تبرديل يراايي، هزينره     به آنزيم روابیوهمراه مولتي
هاي آزمايشي قرار نگرفرت  خوراك و دراد ماندگاري تحت تأثیر گروه

 (.P <00/0س
آنرزيم  هرا و مرولتي  اثرات استفاده از سطوح مختلف مخلوط تفالره 

است. اسرتفاده از   شده ارائه 0ها در جدول روابیو بر افات الشه جوجه
داري بر دراد نسبي سنگدان داشته اسرت  نيها اثرات معمخلوط تفاله
داري برر ارفات   ها به همراه آنزيم روابیو اثررات معنري  و مخلوط تفاله
  (.P>00/0سها نداشته است الشه جوجه

ها و آنزيم روابیرو برر پاسرخ ايمنري     اثرات استفاده از مخلوط تفاله
لروط  اسرت. اسرتفاده از مخ   شرده  ارائه 6هاي گوشتي در جدول جوجه
 (.P<00/0سخرون شرد    IgGهراي  ها موجب كاهش سطح سلولتفاله

آنزيم روابیرو  آنزيم روابیو و نیز مولتيها به همراه مولتياستفاده از تفاله
 <00/0سهاي گوشتي نداشت داري بر وضعیت ايمني جوجهثرات معنيا

P.) 
 آنرزيم هرا و مرولتي  اثرات استفاده از سطوح مختلف مخلوط تفالره 

 شرده  ارائره  0هاي گوشتي در جردول  روابیو بر مورفولوژي روده جوجه
آنرزيم روابیرو اثررات    هرا و مرولتي  است. سطوح مختلف مخلروط تفالره  

 .(P <00/0سهاي گوشتي نداشت داري بر مورفولوژي روده جوجهمعني
افزايش مقدار خوراك مصرفي با اضافه شدن به سطح اسرتفاده از  

ها ممرن است ناشي از باال رفتن سطح الیاف خام جیره هامخلوط تفاله
افزايش سرمت مبرور خروراك از دسرتگاه گروارش، بهبرود       جهیدرنتو 

خوراكي آن بوده باشد كه در اثرر  شراي  فیزيري جیره و افزايش خوش
يافته است، ولي  افزايش خوراك مصرفي، مقدار افزايش وزن نیز بهبود

ها بیشتر از ساير سرطوح بروده   خلوط تفالهدراد از م 6اين افزايش با 
هرا  درارد مخلروط تفالره    6دار سطوح كمترر از  است. مدم تأثیر معني

 3ها تا سرطح  ممرن است ناشي از اين موضو  باشد كه مخلوط تفاله
دراردي در   6انرد شرراي  مناسربي كره سرطح      دراد جیره نتوانسرته 
كند، كه ايجاد مي خوراكيجیره و نیز خوش مؤثرخصوص افزايش فیبر 

مقدار خوراك مصرفي و افزايش وزن مشرابه   جهیدرنترا مهیا نمايند و 
افزايش وزن متناسب با خوراك مصرفي  ازآنجاكهاند. جیره شاهد داشته

هرا در  زياد شده است، لاا اسرتفاده از سرطوح مختلرف مخلروط تفالره     
ريب تبرديل  داري را در ضر انرد تفراوت معنري   مقايسه با شاهد نتوانسته
 خوراك موجب گردند.

ها با اسرتفاده  با توجه به اينره بیشترين افزايش وزن روزانه جوجه
است، اين افزايش وزن موجب  آمدهدستبهها دراد مخلوط تفاله 6از 

هرا نیرز در ايرن گرروه آزمايشري      گرديده باالترين وزن نهرايي جوجره  
معیارهاي تأثیرگاار برر   ازجملهمشاهده گردد. نظر بر اينره وزن نهايي 

باشد و در خصوص ساير موامرل مرؤثر برر شراخص     شاخص تولید مي
اند، داري نداشتههم تفاوت معنيهاي مختلف آزمايشي باتولید در گروه

 ها بره دراد از مخلوط تفاله 6بیشترين شاخص تولید نیز با استفاده از 
 دست آمد.

 



 0939هار ب 0، شماره 00نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد     04

 

 روزگي( 20-32ها در دوره پاياني سهاي گوشتي با سطوح مختلف مخلوط تفالهياايي آزمايشي جوجه هايتركیب جیره -3جدول            

Table 3- Composition of the experimental diets of broilers with different levels of pulps mixture in finisher period (25-42 days) 

 ها )درصد(اقالم غذایی جیره

 

gredientsFeeds in

 

 ها )درصد(سطح تفاله
Pulps level (%) 

0 2 4 6 
 ذرت
Corn 

56.55 53.74 51.04 48.32 

 دراد پروتئین خام  32كنجاله سويا با 

Soybean meal (CP 42%) 
35.95 36.18 36.41 36.65 

 روين كلزا
Canola oil 

4.16 4.69 5.21 5.73 

 هامخلوط تفاله
Pulps mix 

0 2.00 4.00 6.00 

 پوسته ادف
Oyster shell 

0.30 0.25 0.20 0.16 

 پودر استخوان
Bone meal 

2.05 2.05 2.05 2.05 

 نمك طعام
Salt 

0.29 0.39 0.39 0.39 

 مرمل ويتامیني
 1Vitamin premix 

0.25 0.25 0.25 0.25 

 مرمل مواد معدني
2Mineral premix 0.25 0.25 0.25 0.25 

 متیونین -دي ال
DL- Methionine 

0.20 0.20 0.20 0.20 

 ها سمحاسبه شده(تركیبات جیره
Calculated composition 

    

 انرژي قابل متابولیسم سكیلوكالري در كیلوگرم(
Metabolisable energy (kcal/kg)  

3150 3150 3150 3150 

 پروتئین خام سدراد(
Crude protein (%) 

20.18 20.18 20.18 20.18 

 اد(كلسیم سدر
Ca (%) 

0.84 0.84 0.84 0.84 

 فسفر در دستر  سدراد(
Available phosphorous (%) 

0.41 0.41 0.41 0.41 

 سديم سدراد(
Sodium (%) 

0.18 0.18 0.18 0.18 

 الیاف خام سدراد(
 (%) Crude fiber  

3.61 4.16 4.72 5.27 

 لیزين سدراد(
Lysine (%) 

1.06 1.06 1.06 1.06 

 یستین سدراد(متیونین + س
Methionine + Cystine (%)  

0.81 0.81 0.81 0.81 

 متیونین سدراد(
Methionine (%) 

0.47 0.47 0.47 0.47 

 ترئونین سدراد(
Threonine (%) 

0.79 0.79 0.79 0.79 

 قیمت جیره ستومان(
Feed price (Kg/Toman) 

1620 1639 1658 1676 

 3K ،2گرم، ويتامینمیلي 28ستوكوفرول استات(،   Eگرم، ويتامینمیلي 00/0سكوله كلسیفرول(،  4د  3Dگرم، ويتامینمیلي 0/2سرتینول(،  Aره حاوي: ويتامین مرمل ويتامیني در هر كیلوگرم از جی2
گرم، میلي 2/0گرم، بیوتین، میلي 40گرم، نیاسین، میلي 020/0انوكوباالمین، گرم، سیمیلي 4گرم، پريدوكسین، میلي 20گرم، اسید پانتوتنیك، میلي 6/6گرم، ريبوفالوين، میلي 8/2 ،گرم، تیامینمیلي

 گرم.میلي 200اكسیدان، گرم، آنتيمیلي 200كلرايد، گرم، كولینمیلي 2اسید فولیك، 
گرم، روي ساكسید روي با میلي 200دراد(،  31/42گنز، ساكسید منگنز آبدار با منگنز گرم، منمیلي 00دراد(،  01/20مرمل معدني براي هر كیلوگرم از جیره حاوي: آهن، سسولفات آهن آبدار با آهن 2

 گرم،  میلي 2/0دراد سلنیم(،  06/30گرم، سلنیم سسلینات سديم با میلي  2دراد يد(،  08گرم، يد سنمك پتاسیمي با میلي 20گرم، مس سسولفات مس آبدار(، میلي 200دراد(،  40/80روي 

1Vitamin premix supplied per kilogram diet: vitamin A (retinol), 2.7 mg; vitamin D3 (cholecalciferol), 0.05 mg; vitamin E 
(tocopheryl acetate), 18 mg; vitamin K3, 2 mg;  thiamine, 1.8 mg; riboflavin, 6.6 mg; panthothenic acid, 10 mg; pyridoxine, 3 mg;  
cyanocobalamin, 0.015 mg; niacin, 30 mg; biotin, 0.1 mg; folic acid, 1 mg; choline chloride, 250 mg; Antioxidant 100 mg. 
2Mineral premix supplied per kilogram diet: Fe (FeSO4.7H2O, 20.09% Fe), 50 mg; Mn (MnSO4.H2O, 32.49% Mn), 100 mg; Zn 
(ZnO, 80.35% Zn), 100 mg; Cu (CuSO4.5H2O), 10 mg; I (K1, 58% I), 1mg; Se (NaSeO3, 45.56% Se), 0.2 mg. 

 

آنزيم روابیو ها و مولتيين اثرات در استفاده همزمان مخلوط تفالها
 در خصوص شاخص تولید با  شدهمشاهدهنیز مشاهده گرديد. بهبودي 
ثانويه ها ناشي از مواد مغاي و مواد مؤثره استفاده از مخلوط تفاله

هرا و  ها منبرع مناسربي از ويترامین   تواند باشد. تفالهها ميموجود در آن
 منوانبهاي نظیر فالونوئیدها مواد معدني ضروري و نیز تركیبات مؤثره

اين مرواد در   وجود (.20س باشنداكسیداني و نیز الیاف خام ميمواد آنتي
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ايي و نیز محافظت از هايي ياها موجب تأمین بخشي از نیازمنديتفاله
مواد مغاي دريرافتي و تسرهیل حركرت خروراك در دسرتگاه گروارش       

افزايش وزن، خوراك مصرفي و شاخص تولید  نهیدرزم موجب بهبودي
هراي موجرود در   برا تعردادي از گرزارش    شدهمشاهدهاند. نتايج گرديده

 كهيدراورتخصوص اثر استفاده از پسماندها در جیره طیور مطابقت و 
 ا تعدادي مطابقت ندارد.ب

درارد   0/3بر اسا  گزارشي، اسرتفاده از تفالره لیمرو ترا سرطح      
ها نداشت ولي داري بر افزايش وزن جوجههاي گوشتي اثر معنيجوجه

موجب افزايش مقدار خروراك مصررفي و براال رفرتن ضرريب تبرديل       
هاي گوشتي اسرتفاده از تفالره لیمرو ترا     در بوقلمون(. 26سخوراك شد 

هرا نداشرته   داري بر مملررد بوقلمرون دراد جیره اثرات معني 6طح س
مررغ و  گاار خوراك مصرفي، تولیرد تخرم  هاي تخممرغ (. در20است س

ضريب تبديل خوراك با استفاده از سطوح افزايشي تفاله لیمو تا سرطح  

گراار  هاي تخرم (. افزايش مملررد مرغ20دراد جیره بهبود يافت س 6
آنزيم كمبو فیتراز نیرز   دراد تفاله انگور به همراه مولتي 3ز با استفاده ا
دراد جیرره   26(. تفاله سیب نیز تا سطح 42شده است سمثبت گزارش

آنرزيم كمبرو فیتراز مملرررد و ارفات      همراه مولتي هاي بومي بهمرغ
شرده در  هراي مشراهده  تفاوت(. 20س مرغ را بهبود داده استكیفي تخم

تروان بره نرو  و    قبلي با نتايج آزمايش فعلي را مري  هاينتايج آزمايش
هررا و سررطح و مرردت اسررتفاده از تفالرره، نررو  طیررور، تركیبررات تفالرره 

ها و مرحله تولید نسبت داد. اسرتفاده از  آنزيم و ساير اجزاي جیرهمولتي
هراي گوشرتي نداشرته    جوجه داري بر مملرردآنزيم اثرات معنيمولتي

(. ولري برا   21و  28سباشرد  هراي قبلري مري   است كه مطرابق گرزارش  
هرا را در تغايره   ( كره اسرتفاده از آنرزيم   41و  40هراي ديگرر س  گزارش
 اند، مطابقت ندارد.هاي گوشتي مثبت ارزيابي كردهجوجه
 

 
 زگي(رو 32تا  22هاي گوشتي سآنزيم روابیو بر مملررد جوجهها و مولتياثرات سطوح مختلف مخلوط تفاله -4جدول 

Table 4. The effects of different levels of pulps mixture and Rovabio multi enzyme on performance of broilers (11-42 
days) 

 عملکرد
Performance 
→ 
تیمارهای 
 آزمایشی
  Treatments 
↓ 

خوراک مصرفی 
 )گرم/روز/پرنده(
Feed intake 
(g/d/bird) 

افزایش وزن 
ده()گرم/روز/پرن  

 Weight 
gain 

(g/d/bird) 

ل ضریب تبدی
 غذایی
Feed 

conversion 
ratio 

قیمت خوراک 
ن )تومان/کیلوگرم وز

 زنده(
Feed price 

(Tomans/kg live 
weight) 

وزن نهایی 
 )پرنده/گرم(

Final  
Weight 
(g/bird) 

ماندگاری 
 )درصد(

Livability  
(%) 

دشاخص تولی  
Production  

index 

هاسطوح مخلوط تفاله  
Pulps mix levels (%) 
0 92.96b 54.04b 1.72 2709.17 2092.17b 95.24 361.67a 
2 91.27b 53.96b 1.69 2690.50 2129.50b 88.10 330.17b 
4 93.64b 54.62b 1.72 2757.00 2125.67b 90.46 349.67ab 
6 102.89a 59.75a 1.72 2795.17 2353.50a 88.10 370.83a 
SEM 1.13 0.48 0.02 35.70 29.94 2.31 9.62 
P value 0.0001 0.0001 0.6508 0.1083 0.0001 0.1360 0.046 

آنزيم سدراد(مولتي  
Multi- Enzyme (%) 
0 94.62 55.17 1.72 2736.58 2148.50 90.48 345.25 
0.05 95.76 56.02 1.71 2739.33 2201.92 90.48 360.92 
SEM 0.80 0.34 0.8635 21.71 21.17 1.63 6.80 
P value 0.3258 0.0957 0.01 0.9297 0.0934 0.9997 0.1228 

آنزيم سدراد(ها و مولتيمخلوط تفاله  
Pulps mix and Multi enzyme (%) 
0 * 0             93.33bc 53.93c 1.73 2718.00 2075.00b 97.62 365.67ab 
0 * 0.05  92.70bc 54.15bc 1.72 2700.22 2109.34b 92.86 357.67ab 
2* 0  90.93c 54.03bc 1.69 2673.00 2126.00ab 88.10 314.34b 
2* 0.05 91.62c 53.90c 1.70 2708.00 2133.00ab 88.10 346.00ab 
4* 0 90.76c 53.91c 1.69 2702.00 2110.00ab 88.10 344.00ab 
4 * 0.05  96.53b 55.34b 1.75 2812.00 2141.34ab 92.86 355.00ab 
6 * 0 103.56a 58.80a 1.76 2853.34 2283.00a 88.10 357.00ab 
6 * 0.05 102.21a 60.70a 1.69 2737.00 2224.00a 88.10 384.67a 
SEM 1.60 0.68 0.03 43.42 43.3.5 3.26 13.60 
P value 0.0441 0.0390 0.1077 0.1052 0.0421 0.5598 0.0471 

a-c00/0س دار دارندداد داراي حروف متفاوت ازلحاظ آماري اختالف معني: در هر ستون ام>P.) 
a-c: Values in the same column not sharing a common superscript differ significantly (P<0.05).  
SEM = Standard Error of Mean 
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شرته  داري بر دراد سنگدان داها اثر معنياستفاده از مخلوط تفاله

هرا موجرب افرزايش درارد     درادي از مخلوط تفالره  6است. استفاده 
تواند مربوط به دريافت سنگدان شد. افزايش دراد سنگدان مي نسبي

افرزايش حجرم خروراك و افرزايش انردازه       جهیدرنتمقادير بیشتر فیبر 
گردد سرنگدان  سنگدان شود. همچنین ماهیت فیبري جیره موجب مي

بر حجم مضالت آن  جهیدرنتبیشتري نموده و جهت هضم آن فعالیت 

توانرد دلیرل افرزايش وزن    ها نیز ميافزوده شود. وجود پرتین در تفاله
( استفاده از منابع 28و  22هاي سباشد. بر اسا  گزارش نسبي سنگدان

هاي گوشتي در اثر ماندگاري بیشرتر و  فیبرهاي محلول در جیره جوجه
يته برراال موجررب افررزايش وزن تشررریل مررواد گوارشرري بررا ويسررروز 

 گردد.هاي دستگاه گوارش ميقسمت

 
 

 

 روزگي( 32هاي گوشتي سآنزيم روابیو بر افات الشه سدرادي از وزن زنده( جوجهها و مولتياثرات سطوح مختلف مخلوط تفاله -5جدول 
Table 5- The effects of different levels of pulps mixture and Rovabio multi enzyme on carcass traits (% of live 

weight) of broilers (42 days) 
 صفات الشه
Carcass treats 
→ 
 تیمارهای آزمایشی
  Treatments ↓ 

 الشه
Carcass 

 روده
Intestine 

 چربی بطنی
Abdominal fat 

 کبد
Liver 

 سنگدان
Gizzard 

 طحال
Spleen 

 سینه
Breast 

هاران  
Thighs 

هاط تفالهسطوح مخلو  
Pulps mix levels (%) 
0 72.74 6.76 3.27 2.10 1.85b 0.13 26.85 26.66 

2 72.80 6.78 2.96 1.93 1.89b 0.10 31.70 25.84 

4 73.13 6.55 3.47 1.94 1.92b 0.17 33.40 25.55 

6 72.63 6.21 3.40 2.08 2.14a 0.12 33.06 25.28 

SEM 0.84 0.37 0.24 0.13 0.08 0.14 2.83 0.65 

P value 0.9397 0.6730 0.4765 0.7173 0. 0379 0.4814 0.3628 0.4963 

آنزيم سدراد(مولتي  
Multi- Enzyme (%) 

0 73.04 6.56 3.25 2.08 1.91 0.15 32.54 25.71 

0.05 72.11 6.59 3.31 1.93 1.99 0.11 29.96 25.95 

SEM 0.59 0.26 0.17 0.10 0.05 0.10 2.00 0.46 

P value 0.2833 0.9286 0.8064 0.2965 0.2136 0.3305 0.3748 0.7092 

آنزيم سدراد(ها و مولتيمخلوط تفاله  
Pulps mix and Multi enzyme (%) 

0 * 0  73.70 6.59 3.41 2.18 1.78 0.13 31.89 25.94 

0 *0.05 71.79 6.93 3.12 2.01 1.92 0.13 31.82 27.38 

2* 0  73.21 6.99 2.97 1.94 1.69 0.10 31.65 25.86 

2* 0.05 72.39 6.58 2.96 1.92 2.09 0.11 31.76 25.82 

4* 0  72.08 6.38 3.32 1.94 1.95 0.12 33.68 25.37 

4* 0.05 71.28 6.73 3.63 1.94 1.89 0.11 33.12 25.37 

6* 0  72.26 6.29 3.29 2.25 2.23 0.14 32.96 25.31 

6* 0.05 72.98 6.14 3.53 1.82 2.9312 0.160 33.16 25.26 

SEM 1.19 0.52 0.35 0.23 0.153 0.19 4.01 0.93 

P value 0.6793 0.8516 0.8189 0.6819 0.1214 0.4634 0.5226 0.7653 

a-b00/0س دار دارند: در هر ستون امداد داراي حروف متفاوت ازلحاظ آماري اختالف معني>P.) 
a-b: Values in the same column not sharing a common superscript differ significantly (P<0.05).  
SEM = Standard Error of Mean 
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 هاي گوشتي( جوجهLog2آنزيم روابیو بر پاسخ ايمني سها و مولتياثرات سطوح مختلف مخلوط تفاله -6جدول 
Table 6- The effects of different levels of pulps mixture and Rovabio multi enzyme on immune 

response (Log2) of broilers 
 پاسخ ایمنی
Immunity response → 
 تیمارهای آزمایشی
  Treatments ↓ 

 گلبول قرمز
 گوسفندی
SBRC 

 ایمنوگلوبین
 جی
IgG 

ام ایمنوگلوبین  
IgM 

هاسطوح مخلوط تفاله  
Pulps mix levels (%) 

   

0 3.34 1.71a 1.63 
2 3.04 1.42ab 1.63 
4 3.09 1.17b 1.82 
6 2.79 1.17b 1.63 
SEM 0.18 0.14 0.17 
P value 0.2498 0.0436 0.4746 

آنزيم سدراد(مولتي  
Multi- Enzyme (%) 

   

0 2.96 1.29 1.67 
0.05 3.17 1.44 1.73 
SEM 0.13 0.10 0.11 
P value 0.2652 0.3122 0.6938 

آنزيم سدراد(مولتيها و مخلوط تفاله  
Pulps mix and Multi enzyme (%) 

   

  0 * 0  3.09 1.59 1.50 
0 *0.05 3.59 1.84 1.75 
2* 0  2.92 1.42 1.50 
2* 0.05 3.17 1.42 1.75 
4* 0  3.00 1.09 1.92 
4* 0.05 3.17 1.25 1.92 
6* 0  2.84 1.09 1.75 
6* 0.05 2.75 1.25 1.50 
SEM 0.36 0.20 0.22 
P value 0.7245 0.9341 0.6308 

a-b00/0س دار دارند: در هر ستون امداد داراي حروف متفاوت ازلحاظ آماري اختالف معني>P.) 
a-b: Values in the same column not sharing a common superscript differ significantly (P<0.05).  
SEM = Standard Error of Mean 

 

آنرزيم روابیرو   ها به همراه مرولتي آنزيم روابیو و مخلوط تفالهمولتي
نداشته است. اين  هاي گوشتيداري بر افات الشه جوجهاثرات معني

هرا برر   ها و اثر آنهاي قبلي در استفاده از تفالهها با نتايج گزارشيافته
(. برر اسرا    22و  0هاي گوشتي مطابقرت نردارد س  افات الشه جوجه

درارد جیرره    0/3( استفاده از تفاله لیمو تا سرطح  26بخت سگزارش نو
موجب افزايش مقدار چربي بطني الشه شده اسرت. گرزارش ديگرري    

ها بوقلمون دراد جیره 6حاكي است كه استفاده از تفاله لیمو تا سطح 
مطرابق   كره يدرارورت (. 20موجب كاهش چربي بطني شرده اسرت س  

آنزيم به همراه تفالره  ه از مولتيباشد كه در آن استفاد( مي20گزارش س
داري برر ارفات الشره    هاي گوشتي اثرات معنيزيتون در جیره جوجه

تفالره،   توان ناشي از نرو  در نتايج را مي تفاوت .ها نداشته استجوجه
 ت.هاي ياايي مصرفي دانسطول مدت استفاده و تركیب جیره

شرده   IgGح ها موجب كاهش سرمي سطاستفاده از مخلوط تفاله
ها در خون شاخصه مهمي در ارزيابي وضعیت است. سطح ايمنوگلوبین

ها باال باشد، حاكي از آمرادگي  سطح آن هرچقدر(. 24باشد سايمني مي
 (.20باشد سزا ميبدن جهت مقابله با موامل بیماري

ها در آزمايش با استفاده از مخلوط تفاله IgGكاهش سرمي سطح 
بروز استر  و يا مواد بازدارنده موجود در ايرن   ي ازحاضر احتماالً ناش

ها و بره هرم خروردن هموسرتازي بردن بروده اسرت. اسرتفاده از         تفاله
آنرزيم اثررات   هرا بره همرراه مرولتي    آنزيم و نیرز مخلروط تفالره   مولتي
شرده  ها نداشته است. نتايج مشاهدهداري بر وضعیت ايمني جوجهمعني

هاي قبلي موجود در ايرن زمینره مطابقرت    در آزمايش حاضر با گزارش
درارد   0/2( استفاده از 0بر اسا  گزارش اسرندري و نوبخت س ندارد.

هاي گوشتي آنزيم روابیو در جیره جوجهتفاله لیموترش به همراه مولتي
ها ملت بهبود سطح ايمني برا  خون شد. آن IgGموجب افزايش سطح 

اكسریداني از قبیرل   ود مرواد آنتري  استفاده از تفاله لیمو را مربوط به وج
انررد. و فالونوئیرردها در تفالرره لیمرروترش نسرربت داده    Cويتررامین 
 4گزارش ديگري استفاده از تفاله لیمو تا سطح  بر اسا  كهيدراورت

دراد جیرره بره همرراه اسریدوفر اثررات مثبتري برر وضرعیت ايمنري          
را  هشرد مشراهده هراي  (. تفراوت 22هاي گوشتي نداشته اسرت س جوجه
، سراير تركیبرات   مورداسرتفاده توان ناشري از نرو  و سرطح تفالره     مي
 مورداسرتفاده هراي  آنرزيم هاي ياايي، نو ، سطح و كیفیت مولتيجیره
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آنزيم روابیو اثرات مثبتي ها و نیز مولتياستفاده از مخلوط تفاله دانست.
برا  هاي گوشتي نداشرته اسرت. ايرن نتیجره     بر مورفولوژي روده جوجه

(. برر  22و  0هاي موجود در اين خصوص مطابقت ندارد سنتايج گزارش
ها استفاده از تفاله لیموترش و تفالره لیمروترش بره    اسا  گزارش آن

هراي  آنزيم روابیو اثرات مثبتي بر مورفولوژي روده جوجره مولتي همراه
ها به ملت داشتن الیاف محلولي نظیر پرتین گوشتي داشته است. تفاله

وجب ايجاد مواد گوارشي با ويسروزيته باال در دستگاه گوارش شرده  م
هاي ويلي را افزايش و برا  تواند سرمت از دست رفتن سلولمي كه اين

هرا در روده  ازدياد سرمت ترثیر سلولي، موجب افزايش ممرق كريپرت  
توان به نرو ، تركیرب و سرطح    (. ملت اختالف را مي22شود س كوچك

 نسبت داد. مورداستفادهيم آنزتفاله و مولتي

 

 گیری کلی نتیجه

هراي  توان اظهار داشت كه در جوجره با توجه به نتايج آزمايش مي
هراي انرار، انگرور، سریب و     دراد مخلروط تفالره   6گوشتي استفاده از 
آنزيم روابیو، بدون اينرره اثررات   داد مولتي 00/0لیموترش به همراه 

الشه و مورفولروژي روده داشرته   داري بر وضعیت ايمني، افات معني
باشد، موجب افرزايش وزن و خروراك مصررفي بیشرتر و وزن نهرايي      

 گردد.باالتر مي
 

 
 روزگي( 32هاي گوشتي سآنزيم روابیو بر مورفولوژي روده سمیررومتر( جوجهها و مولتياثرات سطوح مختلف مخلوط تفاله -7جدول 

Table 7- The effects of different levels of pulps mixture and multi enzyme on intestinal morphology (micometer) 

in broilers (42 day) 

 مورفولوژی روده
Intestinal morphology → 
 تیمارهای آزمایشی
  Treatments ↓ 

 طول پرز
Villous length 

 عرض پرز
Villous 
width  

 عمق کریپت
Crypt depth 

عمق  طول پرز/
 کریپت

Villous 
length/Crypt 

depth 

هاسطوح مخلوط تفاله  
Pulps mix levels (%) 

    

0 1237.27 50.73 209.82 6.12 
2 1343.07 45.73 199.91 6.84 
4 1311.78 49.61 192.18 6.94 
6 1247.78 48.65 212.67 5.85 
SEM 64.70 3.43 12.79 0.41 
P value 0.6121 0.7617 0.6616 0.2062 

آنزيم سدراد(ولتيم  
Multi- Enzyme (%) 

    

0 1298.32 50.28 209.88 6.29 
0.05 1271.47 47.07 197.41 6.58 
SEM 45.75 2.43 9.04 0.29 
P value 0.6837 0.3640 0.3437 0.5010 

آنزيم سدراد(ها و مولتيمخلوط تفاله  
Pulps mix and Multi enzyme (%) 

    

  0 * 0  1230.50 51.02 201.70 6.44 
0 *0.05 1244.05 50.44 217.94 5.80 
2* 0  1352.14 48.36 221.66 6.18 
2* 0.05 1334.01 43.09 178.16 7.50 
4* 0  1289.94 53.11 206.39 6.27 
4* 0.05 1333.83 46.10 177.97 7.61 
6* 0  1320.71 48.64 209.78 6.30 
6* 0.05 1174.02 48.67 215.56 5.41 
SEM 91.51 4.85 18.08 0.58 
P value 0.7415 0.8562 0.3381 0.1272 
SEM = Standard Error of Mean 
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Introduction1:  The agro-industrial processing was resulted some wastes as vegetable and fruit by-products. 

The fruit byproducts use as energy sources in animal feed and using of these by-products are economically and 
environmentally sound way for food processors to reduce waste discharges and cut waste management cost. 
Selling by-products can also produce additional revenue. The poor state of economy in developing countries has 
made consumption of high protein foods out of reach of more than 65-70% of the people. One of the ways of 
solving this problem is use unconventional sources of feed ingredients to supplement the diets of man and farm 
animals. Fruit pulps are some of these unconventional feedstuffs. Pulps contain some of essential nutrients and 
secondary substances those can be use as feed ingredients in poultry diets. As pulps contain highly amount of 
undesirable compounds such as crude fiber and pectin, that poultry digestive tract cannot tolerate highly amount 
of them, imagine that adding effective feed enzyme can be solve this problem. In the current study the effects of 
different levels of pomegranate, grape, apple and lemon pulps mixture with and without multi-enzyme on 
performance, carcass traits, immune response and intestinal morphology of broilers was evaluated. 

Materials and Methods: This experiment was conducted with 384 Ross- 308 broilers in a completely 
randomized design as factorial arrangement (4*2) with 4 levels of pulps mixture (0, 2, 4, 6%) and 2 levels of 
Rovabio multi-enzyme (0, 0.05%) in 8 treatments, 4 replicates and 12 chicken in per replicate from 10 up 42 
days in grower (11-24 days) and finisher (25-42 days). 

Results and Discussion: Using 6% of pulps mixture and 6% of pulps mixture with 0.05% of multi- enzyme 
without having any significant effects on feed conversion ratio, livability and feed cost, increased the amounts of 
feed intake, weight gain, final live weight and production index (P<0.05). Using 6% pulps mixture significantly 
increased the percentage of gizzard (P<0.05). Multi- enzyme and pulps mixtures with multi-enzyme had not 
affect the carcass traits of broilers (P>0.05). By using pulps mixture, the level of IgG decreased (P<0.05) but 
pulps mixture with multi-enzyme had not significantly affect the immune level of broilers (P>0.05). Pulps 
mixture and multi-enzyme had not any significant effects on intestinal morphology of broilers (P>0.05). Increase 
in the amount of daily feed intake by using 6% of pulps mixture may be related to high amount of diet fiber. 
Fiber increase the speed of feed passing through digestive tract, by this way the amount of feed intake increased. 
By increasing the amount of feed intake, the amount of nutrient supplying increased and the amount of daily 
weight gain improved. As improving of weight gain was obtained by feeding highly amount of feed intake, for 
this reason feed conversion ratio not significantly improved. Improve of final weight and production index by 
using 6% of pulps mixture may be related to highly amount of daily weight gain. Increase of gizzard percentage 
maybe related to the amount of diet fiber. As fiber increased the volume of diet, it can increase the gizzard size. 
Pulps contain some active antioxidant compounds such as flavonoids, isoflavones, flavones, anthocyanins, 
coumarins. It thought that these compounds can increase the immune level of chickens, but this condition in the 
current study not occurred. It can be have some reasons such as kinds and levels of pulps in mixture, the quality 
and processing of pulps, the health status of broilers and diets ingredients. Pulps contains some actives that these 
actives can change the intestinal morphology, but this change not occurred in the current study, it may be related 
to the amount of each pulp in pulps mixture, length of experiment period and experiment starting time. Adding 
enzyme to the diets did not have any significant effects on performance and other parameters of broilers. It can 
have some reasons such as the amount and composition of multi-enzyme, quality of multi-enzyme, mixing time 
of diets, diets other ingredients and bird health.  

Conclusion: The overall results of the present study showed that in broiler chickens using 6% pomegranate, 
grape, apple and lemon pulps mixture without having any significant effects on intestinal morphology, can 
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improve their performance, final live weight and production index. Using multi-enzyme could not improve the 
efficacy of pulps mixtures in broiler diets. 

 
Keywords: Broilers, Enzyme, Immune level, Performance, Pulps mixture.  
 
 


