
 

 44تا  31صفحات  /1401سال /1شماره  32هاي علوم دامی/ جلد مقاله علمی پژوهشی/نشریه پژوهش

 
DOI: 10.22034/AS.2022.36969.1534 

 های گوشتیماناناز بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجهآنزیم بتا وصمغ گوار  سطوح مختلف اثر
 

 2محمد شمس الهی و 4طاهرپورکامران  ،3، صیفعلی ورمقانی*2، محمد اکبری قرائی1چقائیفریبا اسدی سیاه

 

 18/11/99تاریخ پذیرش:                     6/9/98تاریخ دریافت: 
 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم1
 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم2
 ،، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزیتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالمبخش تحقیقات علوم دامی، مرکز  اریدانش3

 ایالم

 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم4

   :m.akbari@ilam.ac.irEmail  مسئول مکاتبه:*
 

 چکیده

تواند می صمغ گوار یک ترکیب گاالکتومانانی بوده و در مقادیر زیاد، ضدمغذی و در مقادیر کم در جیره :مطالعاتی زمینه

بیوتیکی داشته باشد، آنزیم بتاماناناز با کاهش وزن مولکولی این ترکیب حالت ضد مغذی بودن آن را تعدیل خاصیت پری

 عملکرد، بر بتاماناناز آنزیم و گوار دانه شده استخراج صمغ مختلف سطوح اثر بررسی مطالعه این از هدف: هدف کند.می

 قطعه 312 از استفاده با تحقیق این: کار روش. است 308 راس سویه گوشتی هایجوجه ایمنی پاسخ و میکروبی جمعیت

 هر در جوجه قطعه سیزده و تکرار تیمار،چهار شش با تصادفی کامالً طرح صورت به ،308 راس سویۀ گوشتی جوجه

 به شاهد جیره( 2 سویا کنجالۀ-ذرت پایۀ بر شاهد جیره( 1 شامل آزمایش تیمارهای. شد انجام روز 42 مدت به تکرار

 70/0 همراه به+ شاهد جیره( 4 گوار صمغ درصد 35/0 همراه به شاهد جیره( 3( درصد 18/0) فرمکتو پروبیوتیک همراه

 همراه به شاهد جیره( 6 بتاماناناز آنزیم درصد 05/0و  گوار صمغ درصد 35/0 همراه به شاهد جیره( 5 گوار صمغ درصد

 آزمایشی هایتیمار که داد نشان آزمایش نتایج: نتایج.  بودند ، بتاماناناز آنزیم درصد 05/0 و گوار صمغ درصد 70/0

 مربوط تبدیل ضریب کمترین که طوری به ،(>P 05/0) داشتند گوشتی هایجوجه غذایی تبدیل ضریب بر داریمعنی اثر

 که گردید مشخص آزمایش این در. بود زیاد صمغ حاوی تیمار به مربوط غذایی تبدیل ضریب باالترین و ،5 تیمار به

 اثر(. P >05/0) نداشتند داریمعنی تفاوت گوسفند خون قرمز سلول علیه بادیآنتی تیتر نظر از آزمایشی مختلف تیمارهای

 الکتوباسیل تعداد بیشترین که نحوی به ،(>P 05/0) بود دارمعنی ایلئوم و ژژنوم میکروبی جمعیت بر آزمایشی هایجیره

 آن کمترین و 6 تیمار در ایلئوم الکتوباسیل تعداد بیشترین نیز و 4 تیمار در آن تعداد کمترین و 6 تیمار در ژژنوم در

 یهاپاسخ بر رهیبتاماناز به ج میآنزو  گوار صمغ افزودن خالصهطوربه: کلی گیری نتیجه. بود شاهد تیمار به مربوط

 بیضر بهبود باعث افزودن صمغ همراه با آنزیم،با این وجود،  نداشت، اثر شاهد، با سهیمقا در یگوشت یهاجوجه یمنیا

را توصیه آن توانجهت میو بدین دیگرد لئومیا و ژژنوم یهالیالکتوباس یکروبیم تیجمع شیافزا نیهمچن و ییغذا لیتبد

  . کرد

 ایمنی پاسخ ، الکتیک اسید کننده تولید هایباکتری بتاماناناز، آنزیم گوشتی، هایجوجه ، گوار، صمغ: کلیدی واژگان

 

mailto:m.akbari@ilam.ac.ir


 1401سال /1شماره  32هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهشو ...                                                                     یقرائ ي، اکبریچقائاهیس ياسد     32

 مقدمه

مقادیر زیاد صمغ گوار در جیره به علت خاصیت ضد 

ماده  گردد، از طرفی درکاهش عملکرد میمغذی، باعث 

باشد به مقدار خوراکی کنجاله گوار که غنی از پروتئین می

شود که این ماده وجود دارد و باعث می از آن چشمگیری

با توجه به  کمتر درتغذیه طیور مورد استفاده قرار گیرد.

ترین بخش ترکیب جیره را تشکیل پروتئین گراناینکه 

های تجاری، بخش اعظم آن از کنجاله رهدر جی ودهد می

به دلیل قیمت باال و محدود بودن  ،گرددسویا تامین می

سطح زیر کشت گیاه سویا، مطالعات متعددی جهت 

های گیاهی از جمله کنجاله گوار استفاده از سایر کنجاله

های گوشتی انجام شده است. گوار با نام در تغذیه جوجه

 2ایکه به لوبیای خوشه 1لوباعلمی سیاموپسیس تتراگونو

یک گیاه یکساله لگومینه تابستانه است  ،نیز معروف است

مصرف  که بومی هند و پاکستان بوده و کشت آن برای

(. در 2009وانگ و وانگ است ) غذایی انسان و حیوانات

درصد کنجاله گوار  10و  5/7، 5، 5/2یک تحقیق مقادیر 

قرار گرفت و در جیره طیور گوشتی مورد استفاده 

درصد کنجاله گوار بدون آنزیم بتاماناناز و  5/2سطوح 

درصد آن همراه با آنزیم، با توجه به عملکرد توصیه  5

 سایر هایدانه خالف بر (.2005گردید )لی و همکاران 

 این. دارد بزرگ آندوسپرم یک راگو دانه حبوبات،

 صمغ توجهی قابل مقادیر حاوی شکل کروی آندوسپرم

 آب که در ،درصد کل دانه( است 43تا  19) گاالکتومانان

 راگو صمغ. شودتبدیل می چسبناك ژل یک به سرد

)اندرسون  است بازار در گیاه عرضه قابل اولیه محصول

 با ارزان نسبتا کنجاله یک گوار کنجاله (.1964 و همکاران

 بخش :یافته تشکیل قسمت دو از که باشدمی باال پروتئین

 پروتئین با پوسته بخشو  باال پروتئین با بذر گیاهک

 شناخته گوار کنجاله فرعی محصوالت عنوان به که پایین

 بدونو  باال سطوح در توانمی گیاهک. از بخش شوندمی

های دام و طیور در جیره کند ممانعت رشد از اینکه

کنجاله گوار  (.2002 )چینولت و همکاران استفاده نمود

                                                           
1- Cyamopsis tetragonoloba  

باشد. درصد پروتئین خام می 5/47تا  33حاوی حدود 

 های طیور و خوك بهاستفاده از کنجاله گوار در جیره

لحاظ اثرات منفی آن روی رشد، تا حدودی محدود شده 

ترین مشکالت مصرف کنجاله گوار در است از عمده

تریپسین و صمغ ای بازدارنده تغذیه طیور مواد ضدتغذیه

ای بازدارنده تریپسن ضدتغذیهباشد. اهمیت ماده آن می

زیاد نبوده چون مقدار آن در مقایسه با کنجاله سویا کمتر 

 گیردانجام می حرارتی،فراوری  و حذف آن با باشدمی

مشکل اساسی استفاده ازکنجاله  .(a 2003)لی و همکاران

باشد که باعث گوار به دلیل باقیمانده صمغ در آن می

شود )لی و میگوارشی  محتویات در ویسکوزیته باال

ای که قابلیت از جمله عوامل ضد تغذیه(. b2003همکاران 

 دهند،زیستی فراهمی مواد مغذی را کاهش می

)زو و همکاران  استای نشاستههای غیرساکاریدپلی

مانان( در )گاالکتو ساکاریدهاپلیکه وجود این  (2006

 ،از قبیل افزایش ویسکوزیتهی کنجاله گوار باعث مشکالت

 لی وهمکاران) شودضریب تبدیل خوراکی می افت رشد و

های گزارش شده است که بتاماناناما از طرفی  .(2004

تواند اثر مثبت بر سیستم ایمنی داشته موجود در غذا می

؛ 2005ویو و همکاران ؛ 2004باشد )جکسون و همکاران 

ی دال بر یاههمچنین گزارش .(2006هسیائو و همکاران 

های مانانی ارائه شده بیوتیک بودن الیگوساکاریدپری

(. 2007؛ یانگ و همکاران 2007همکاران  است )اگونس و

متغیر و با عنایت به اینکه کنجاله گوار حاوی مقادیر 

 است و این صمغ حاوی چشمگیری صمغ

با وزن ملکولی بسیار باال  ساکاریدهای گاالکتومانانیپلی

آن حالت ترکیبات ضد مغذی را باشد و لذا مقدار زیاد می

 آنزیم بتاماناناز، توان انتظار داشتمی دارد بنابراین،

 ساکاریدهای گاالکتومانانی با وزن ملکولیپلی ترکیبات

و  کندتبدیل  به ترکیبات با وزن ملکولی کمترزیاد را 

ویسکوزیته محتویات دستگاه  مانع افزایشمتعاقب آن 

)لی و  شودای صمغ گوارش و کم شدن اثر ضد تغذیه

دو آزمایش انجام گردید،  در پژوهشی .(2005همکاران 

2-Cluster bean  
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 حاوی های گوشتیجوجه هایجیرهدر آزمایش اول 

 همراه گوار صمغ درصد 2و 1، 5/0 صفر، مقادیر مقادیر

 گرفتند نظر در بتاماناناز آنزیم فاقد یا و درصد 05/0 با

 سطوح تمامی در را غذایی راندمان آنزیم که دریافتند و

 حاوی جیره که هرچند است، بخشیده بهبود گوار صمغ

 افزایش و وزن کاهش با همراه گوار صمغ درصد 2

 افزایش باعث آنزیم همچنین. بود غذایی تبدیل ضریب

 دوم آزمایش در. گردید جیره متابولیسم قابل انرژی

 15/1 و 1/0 ،05/0 صفر،) آنزیم بتاماناز متفاوت مقادیر

 یک حاوی سویا -ذرت پایه بر آغازین جیره در( درصد

 که شد مشخص و گرفتند نظر در گوار صمغ درصد

 ولی نداشته تاثیری هاجوجه نهایی وزن بر آنزیم افزودن

 یافته بهبود غذایی تبدیل ضریب آنزیم سطوح تمامی در

با توجه به مطالب ذکر  (.2004 همکاران و داسکیران)بود 

ای و پری بیوتیکی تغذیهضد متناقض شده در مورد اثرات

صمغ گوار و کاهش این اثرات با افزودن آنزیم بتاماناناز، 

سطوح مختلف  این آزمایش جهت بررسی اثرات افزودن

صمغ گوار و آنزیم بتاماناناز بر عملکرد، پاسخ ایمنی و 

ف انتخاب سطح مناسب صمغ جمعیت میکروبی با هد

 انجام شد. 

 

 هامواد و روش

و  مرکز تحقیقات اتیتحقیق ایستگاه درحاضر  پژوهش

 واقع استان ایالم مرکز طبیعی منابع و آموزش کشاورزی

 محل پرورش سالن .گردید چرداول اجراء شهرستان در

 5/4 ارتفاع و متر 18×  10 ابعاد دارای پروژه این اجرای

 و لوله از استفاده با آزمایش اجرای برای. باشدمی متر

 مساحت به کدام هر( آزمایشی واحد)پن 24 تعداد توری

 بتن جنس از سالن کف. شد تهیه( 5/1×1) مترمربع 5/1

 پوشانیده سانتیمتر 5 ارتفاع به پوشال با بستر و بوده

 سویه روزه یک گوشتی جوجه قطعه 312 تعداد .شد

 کامال طرح قالب در گرم 42وزنی میانگین با 308 -راس

با شش تیمار و چهار تکرار، که در هر تکرار تصادفی 

روز  42به مدت ، تعداد سیزده قطعه جوجه وجود داشت

 نوری سیستم از پرندگان آزمایش طول در انجام شد.

 آزاد صورت به و خوراك آب و بودند برخوردار مداوم

 هاجوجه اینیازهای تغذیه. داشت  قرار آنها دسترس در

 308راس  دفترچه راهنمای از آنها سن اساس بر

 متعادل شد آن اساس بر غذایی هایجیره و استخراج

 شاهد جیره( 1 تیمارهای آزمایش شامل .( 2014  )آویاژن

 همراه به شاهد جیره( 2 سویا کنجالۀ-ذرت پایۀ بر

 همراه به شاهد جیره( 3( درصد 18/0) فرمکتو پروبیوتیک

 70/0 همراه به+ شاهد جیره( 4 گوار صمغ درصد 35/0

 درصد 35/0 همراه شاهد به جیره( 5 گوار صمغ درصد

 شاهد جیره( 6 بتاماناناز آنزیم درصد 05/0 و گوار صمغ

 آنزیم درصد 05/0 و گوار صمغ درصد 70/0 همراه به

های غذایی پایه برای همه تیمارها جیرهبودند. بتاماناناز، 

ذی توصیه شده مربوط به اساس نیازهای مواد مغبر 

روزگی(، رشد  10تا 1در سه دوره آغازین )سویه راس 

روزگی( با استفاده  42تا  25روزگی( و پایانی ) 24تا 11)

. تهیه شدند محاسبه و UFFDAجیره نویسی  افزارنرم

( ارائه شده است. 1ترکیب جیره آزمایشی در )جدول 

بعد از مخلوط کردن جیره پایه به های خوراکی افزودنی

ی این منظور صورت سرك به جیره پایه افزوده شدند. برا

 05/0) آنزیم بتامانازاز دو سطح صمغ گوار، یک سطح 

 18/0) فرمکتو بیوتیکمکمل پری و یک سطح درصد(

 آنزیم درصد( از ابتدای دوره پرورش استفاده شد.

محصول کشور  لنتوس باسیلوس از بتامانانازتولید شده 

 مقدار عنوان به ماناناز فعالیت واحد یک وهر بود آمریکا

 دقیقه در قند میکروگرم 72/0 که قادر به احیای آنزیمی

 درجه 40 دمای و pH 6.6 در مانوز حاوی ماده یک از

بیوتیکی است که مکمل فرمکتو پری .باشدمی سانتیگراد

 باشد.می اوریزا آسپرژیلوس حاوی دیواره سلولی

پاسخ  شامل عملکرد،مورد بررسی در آزمایش  صفات

 وزن .بودند و ژژونوم ایلئوم جمعیت میکروبی و ایمنی

واحد  هر گوشتی هایجوجه مصرفی خوراك و بدن

و  گیریاندازه روزگی 42 و 24 ، 10 سنین در آزمایشی

برای بررسی پاسخ  .گردید محاسبه تبدیل نیز ضریب
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دوره پرورش به عضله سینه  32ایمنی هومورال در روز 

لیتر گلبول قرمز گوسفندی دو پرنده از هر تکرار یک میلی

 از هاپرنده این از 39روز  در و درصد تزریق گردید. 5/2

. شد گرفته خون لیترمیلی 2 مقدار به بال ورید طریق

 از سرم تا شدند نگهداری اتاق دمای در خون هاینمونه

تا زمان تیتر  سرمهای نمونه. شود جدا خون لخته

نگهداری شدند. سانتیگراد درجه  -20بادی در دمایآنتی

 روش بادی ازآنتی گیری تیتربرای اندازه

 آنتی بادی عیـار تعیـین برای میکروتیتر هماگلوتیناسیون

 شـد اسـتفاده گوسـفند، قرمـز گلبـول علیه تولیـدشده

 ایمنی پاسخ بررسی منظور به (.2003)چیما و همکاران 

 از پرورش دوره 22روز در فیتوهماگلوتینین به سلولی

 دستگاه با و انتخاب تصادفی طور به جوجه یک تکرار هر

 به) شد گیریاندازه آنها پای پرده ضخامت میکرومتر

 بافر محلول لیترمیلی 1/0 سپس(. صفر ساعت عنوان

 و سوم انگشتان بین) چپ پای پرده به سالین فسفات

 به فیتوهماگلوتینین محلول از لیترمیلی 1/0 و( چهارم

 بعد ساعت 48 و 24 در و شد تزریق آنها راست پای پرده

 هایبازوفیل حساسیت افزایش به پاسخ میزان تزریق از

 هاجوجه پای پرده( تورم) ضخامت گیریاندازه با پوستی

 ,DC-516, CE) لوترون دیجیتال میکرومتر توسط

IEC1010 )ضخامت شاخص صورت به نتیجه .شد انجام 

 پاسخ وانگ، میزان رابطه از و گردید یادداشت پا پرده

 و وانگ) شد محاسبه )افزایش ضخامت پرده پا( ایمنی

 (.2000 همکاران،

 42ها و اشرشیاکلی در روز برای شمارش الکتوباسیل

دوره پرورشی، از هر تکرار یک جوجه انتخاب شد )از هر 

پرنده( و به روش جابجایی گردن کشته شدند. تیمار چهار 

های مختلف گیری از محتویات قسمتکالبدگشایی و نمونه

( در شرایط کامال استریل و در و ایلئوم روده )ژژنوم

ها به آزمایشگاه مجاورت شعله انجام شد و سپس نمونه

ها و برای جداسازی و شمارش الکتوباسیلمنتقل گردید. 

 1ها و به نسبت )کردن متوالی نمونهاشرشیاکلی از رقیق 

در محلول استریل سرم فیزیولوژی( استفاده شد.  10به

و برای  MRSها از آگار برای شمارش الکتوباسیلوس

کانی استفاده شد. محیط کشت اشرشیاکلی از آگار مک

هوازی آگار مخصوص الکتوباسیلوس در انکوباتور بی

کربن و محیط کشت آگار مخصوص اکسیددارای دی

اشرشیاکلی در انکوباتور هوازی قرار گرفت. دمای 

 سانتیگراددرجه  37ها انکوباتور برای تمام محیط کشت

ساعت  48و مدت زمان انکوباسیون برای تمام آگارها 

بود. پس از محاسبه تعداد کلنی در هر پلیت عدد حاصل 

های در عکس رقت ضرب شد و نتیجه به صورت واحد

در هر گرم بیان شد )کورداوك و  (CFU)تشکیل کلنی 

 (.2008همکاران 

 ( (CFUهای تشکیل دهنده کلنیتعداد کلنی = واحد× عکس رقت 

 
Table 1 - Feed ingredients and nutrient composition of basal diet (g/ kg) 

Ingredients (%) Starter (1-10 day) Grower (11-24 day) Finisher (25-42 day) 

Corn 531.38 569.05 641.50 

Soybean meal 330 336.40 304 

soy oil 20 25 20 

Corn gluten 75 30 - 

Oyster Shells 13.30 12 11 

Sodium bicarbonate 1.80 1 0.60 

Di- calcium phosphate 15.20 15.40 12 

Vitamin and Mineral 

premix 1 

 

5 

 

5 

 

5 

Salt 2.50 3 3.50 

DL-Methionine 2.25 1.85 1.40 

L-Threonine 0.47 - - 

L-Lysine 3.10 1.30 1 
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Calculated nutrient composition (%) 

Metabolizable energy 

(kcal/kg) 

2950 2990 3030 

Crude protein 23.50 21.50 19.00 

Methionine (Dig2) 0.63 0.48 0.38 

Cysteine (Dig) 0.32 0.30 0.26 

Methionine + Cysteine 

(Dig) 

0.95 0.78 0.65 

L-Lysine (Dig) 1.28 1.15 1.02 

Threonine (Dig) 0.86 0.78 0.65 

Arginine (Dig) 1.37 1.28 1.11 

Chlorine  0.23 0.23 0.23 

Calcium 0.96 0.87 0.78 

DCAB3(mEq/kg) 226 227 207 

Linoleic acid 1.25 1.30 1.47 

Available phosphorus 0.48 0.44 0.39 

Sodium 0.17 0.17 0.17 

Crude fiber 5 5 4.80 

1  - Each kg of vitamin and trace mineral premix provided: Vitamin A: 13500 I.U.; vitamin D3: 2000 I.U.; vitamin E: 30 

I.U. DL-α-tocopheryl acetate; vitamin K3: 2 mg; vitamin B1: 1 mg; vitamin B2: 6 mg; niacin: 30 mg; pantothenic acid: 

12 mg; vitamin B6: 3 mg; vitamin B12: 10 μg; biotin: 0.1 mg; choline chloride: 500 mg; Fe: 50 mg; Cu: 8 mg; Mn: 80 

mg; Zn: 60 mg; I: 0.5 mg; Co: 0.2 mg; Se: 0.15 mg. 

2- Dig : Digestible 3- DCAB= Dietary cation - anion balance. 

4- Additives containing two levels of guar gum (0.35, 0.75) and one level of Fermacto (0.18%) 

 

 

 منطقه دامپزشکی اداره توصیه طبق واکسیناسیون برنامه

 گردید. اعمال

ضریب تبدیل غذایی با استفاده از رابطه زیر محاسبه 

 گردید.
میانگین خوراك مصرفی هر واحد در طول دوره

میانگین افزایش وزن هر واحد در طول دوره
 ی ضریب تبدیل غذاییادورهمیانگین =  

 

 آماری تجزیه و تحلیل

تصادفی  در قالب طرح کامال شیآزمانتایج حاصل از 

با  2004سال  4/9نسخه  SASآماری  افزار نرم بوسیله

مقایسه . آنالیز و انجام گرفت GLM استفاده از رویه

و سطح ی دانکن ادامنهبا استفاده از روش چند  هانیانگیم

 ( در نظر گرفته شد.P<05/0داری )معنی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7jp-Wp9vWAhXE5xoKHaQmA40QFggxMAE&url=https%3A%2F%2Fods.od.nih.gov%2Ffactsheets%2FCalcium-HealthProfessional%2F&usg=AOvVaw1vaGaHfpyYFi4lX-y1MXAo
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Table 2- The effect of different levels of guar gum and betamananase enzyme on broiler 

chickens' growth performance starter (1-10 d), grower (11-24 d), finisher (25-42 d) and total 

period (1-42 d) 

                                                                                Treatments                                                               Statistical 

Components 

P-Value SEM HG+E LG+E HG LG F C Items 

       Starter (1-10 d) 

0.94 4.30 32.25 26.50 31.5 32.5 30.00 29.00 Feed intake 

(g/d) 

0.41 0.59 22.50 23.50 22.25 23.75 23.50 23.25 Body weight 

gain (g/d) 

0.85 0.19 1.44 1.11 1.42 1.30 1.27 1.27 FCR 

       Grower(11-24d) 

0.24 2.63 73.00 81.75 79.25 81.00 81.00 79.00 Feed intake 

(g/d) 

0.31 1.21 47.00 49.25 46.25 49.25 49.00 48.25 Body weight 

gain (g/d) 

0.04 0.30 1.57b 1.66ab 1.71a 1.62ab 1.65ab 1.63ab FCR 

       Finisher(25-42d) 

0.66 3.14 139.50 138.00 144.75 142.75 141.50 143.50 Feed intake 

(g/d) 

0.32 1.69 65.00 68.25 64.50 69.25 68.00 67.00 Body weight 

gain (g/d) 

0.007 0.04 2.15ab 2.02c 2.26a 2.07bc 2.08bc 2.15ab FCR 

       Total (1-42 d) 

0.59 1.99 91.75 92.75 96.25 95.5 94.75 95.00 Feed intake 

(g/d) 

0.23 1.23 49.00 51.25 48.25 52.25 51.25 50.25 Body weight 

gain (g/d) 

0.04 0.037 1.89ab 1.81b 1.99a 1.84b 1.85b 1.89ab FCR 
a-b

 Means within the same row with different superscripts differ significantly (P < 0.05). 

1C: Control, F: Fermacto (0.18%),  LG: Low guar gum (0.35%)،  HG:  High guar gum (0.70%)، LG+E: Low guar gum 

(0.35%) + Enzyme (ß-mannanase )، HG+E: High guar gum (0.70 %) + Enzyme (ß-mannanase ). 
2
FCR= Feed conversion ratio. 

 

 نتایج

های اثرات تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد جوجه

آمده  2در جدول های مختلف آزمایش گوشتی در دوره

است. اثرات تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن و 

 ها معنی دار نبودمصرف خوراك در تمامی دوره

(05/0> P)،ضریب تبدیل خوراك در  ، با این وجود

دار بود معنی (روزگی 1 - 42) دوره تیمارهای کل

(05/0< P.)  بهترین ضریب کل دوره بدینصورت که در

کننده صمغ کم حاوی های دریافتتبدیل مربوط به جوجه

 آنزیم بود. 

اثر تیمارهای آزمایش بر جمعیت میکروبی ژژنوم در 

آمده است. جمعیت میکروبی ژژنوم تحت تأثیر  3جدول 

در مقایسه تیمارهای  (.P  >05/0)صمغ گوار قرار گرفت 

داری آزمایشی با تیمار شاهد مشاهده شد که تفاوت معنی

بین تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد از نظر تعداد 

اشرشیاکلی وجود نداشت، اما در خصوص جمعیت 

ها در ژژنوم بیشترین تعداد جمعیت متعلق به الکتوباسیل

سطح تیمارهای حاوی صمغ همراه با آنزیم و نیز تیمار 

اول صمغ گوار فاقد آنزیم بود، قابل ذکر است که تیمار 

شاهد و نیز تیمار سطح دوم صمغ فاقد آنزیم از کمترین 

 >05/0)برخوردار بودند های اسید الکتیکباکتریتعداد 
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P.) های درایلئوم نیز جمعیت اشرشیاکلی تحت تاثیر جیره

ار آزمایش قرار نگرفت ولی همانند ژژنوم، اختالف معنی د

رخ داد، جمعیت  های اسید الکتیکباکتریدر تعداد جمعیت 

موجود در ایلئوم جهت مقایسه  های اسید الکتیکباکتری

تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد بدین گونه بود که 

مربوط به تیمار شاهد و  هااین باکتریکمترین تعداد 

مربوط به  های اسید الکتیکباکتریبیشترین تعداد 

 (.P  >05/0ی صمغ همراه با آنزیم بود )تیمارحاو

 
Table 3- The effect of different levels of guar gum and betamananase enzyme on 

microbial population of ileum and jejunum 
 

Lactobacilli 

ileum 

 
E. coli ileum 

 

Lactobacilli 

jejunum 

 
E. coli jejunum 

 
Treatment 

9.18 c 6.51 9.16 c 6.185 1C 
9.27 bc 6.15 9.39 b 6.057 F 
9.47 ab 6.49 9.45 ab 5.787 LG 
9.27 bc 6.57 9.11 c 6.087 HG 
9.49 ab 6.33 9.56 ab 5.945 LG+E 
9.57 a 6.28 9.61 a 5.977 HG+E  
0.08 0.10 0.06 0.27 SEM 
0.02 0.09 0.001 0.93 P-Value 

Mean within same column with different superscripts differ (P< 0.05) 

1C: Control, F: Fermacto (0.18%),  LG: Low guar gum (0.35%)،  HG:  High guar gum (0.70%)، LG+E: Low guar gum 

(0.35%) + Enzyme (ß-mannanase )، HG+E: High guar gum (0.70 %) + Enzyme (ß-mannanase ). 
 

 

های مختلف آزمایشی ازنظر نتایج حاصل از اثرات تیمار

آمده  4های قرمز در جدول بادی علیه گلبولتیتر آنتی

و  IgGبادی کل است. در این آزمایش ازنظر تیتر آنتی

IgM داری بین های قرمز گوسفند تفاوت معنیعلیه گلبول

 تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد.

 

Table 4- The effect of different levels of guar gum and betamananase enzyme on the 

antibody titer against Sheep red blood cells (log 2) 

Total IgM IgG Treatment 

2.00 1.25 0.75 1C 
2.25 1.50 0.75 F 
1.75 1.00 0.75 LG 
2.25 1.75 0.50 HG 
1.75 1.50 0.25 LG+E 
2.50 1.25 0.25 HG+E  
0.37 0.24 0.25 SEM 
0.65 0.36 0.19 P-Value 

Mean within same column with different superscripts differ (P< 0.05) 

1C: Control, F: Fermacto (0.18%),  LG: Low guar gum (0.35%)،  HG:  High guar gum (0.70%)، LG+E: Low guar gum 

(0.35%) + Enzyme (ß-mannanase )، HG+E: High guar gum (0.70 %) + Enzyme (ß-mannanase ). 
 

مختلف آزمایشی ازنظر های نتایج حاصل از اثرات تیمار

 هایجوجه پایپرده پوست تورم شاخص میانگین

 5فیتوهماگلوتینین در جدول  تزریق به پاسخ در گوشتی

 48و  24از پس آمده است. نتایج آزمایش نشان داد که 

بین تیمارها و تیمار شاهد تفاوت  ساعت تزریق،

 .شتداری وجود ندامعنی
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Table 5- The effect of different levels of guar gum and betamananase enzyme on 

mean Index of toe web thickness response to PHA-P injection 24 and 48 hours after 

injection (mm). 

 48h 
Post-injection 

24h 

Post-injection 

Treatment 

 0.57 0.46 1C 
 0.62 0.51 F 
 0.60 0.51 LG 
 0.60 0.55 HG 
 0.58 0.54 LG+E 
 0.55 0.51 HG+E  
 0.036 0.039 SEM 
 0.76 0.69 P-Value 

Mean within same column with different superscripts differ (P< 0.05) 

1C: Control, F: Fermacto (0.18%),  LG: Low guar gum (0.35%)،  HG:  High guar gum (0.70%)، LG+E: Low guar gum 

(0.35%) + Enzyme (ß-mannanase )، HG+E: High guar gum (0.70 %) + Enzyme (ß-mannanase ). 

 

 بحث

مطالعات نشان داده که استفاده از کنجاله گوار حاوی 

در جیره طیور اثر منفی بر ضریب  صمغ با سطوح باال

(. 1982ناب گذارد )ورما و مکتبدیل خوراك می

های شده که ضریب تبدیل خوراك برای مرغگزارش

های حاوی سطوح باالی شده با جیرهگذار تغذیهتخم

داری طور معنیکنجاله گوار در مقایسه با سطوح پایین به

سلیمانی و )تر بود هفتگی( بزرگ 58-62در دوره اول )

که  ذکر شده است (. همچنین در تحقیقی1389همکاران 

 19های گوشتی تا استفاده از کنجاله گوار در جیره جوجه

 19و از  (86/1) روزگی موجب افزایش ضریب تبدیل شد

ها بهبود ، آن(81/1) روزگی ضریب تبدیل بهبود یافت

حاصل ضریب تبدیل خوراك را به کاهش ویسکوزیته 

در سنین باال و بهبود قابلیت هضم مواد ر صمغ شده در اث

ها نتایج آزمایش (.1391و همکاران حسینینسبت دادند )

 نشان داده است که آنزیم بتاماناناز باعث افزایش انرژی

یران و همکاران کسشود )داقابل متابولیسم جیره می

توان با بهبود بخشیدن (. اثر آنزیم بتاماناناز را می2004

( و کاهش 2005انرژی )ویو و همکارانبه مصرف 

( نسبت داد. 1996)چوکت و همکاران  ایویسکوزیته روده

طور تصادفی به ها قادرند بهنشان داده شده که آنزیم

ی سلولی حمله کرده و درنتیجه به سمت پلیمر دیواره

ی پلیمر مرکز پلیمر حرکت کنند. با شکستن هر زنجیره

مولکولی محلول پلیمر کاهش ای وزن مالحظهطور قابلبه

جهت از آثار ضد مغذی آن کاسته خواهد یافت و بدین

نشان ق تحقی یک نتایج (.1992 شود )بدفورد و کالسنمی

داده که آنزیم بتاماناناز باعث بهبود ضریب تبدیل، 

افزایش وزن، قابلیت هضم ایلئوم و همچنین کاهش 

یان و بالسبرامانشود )ویسکوزیته محتوای ایلئوم می

هایی که وراكاثر مثبت آنزیم در خ (.2018همکاران 

باشد در ای میغیر نشاسته ساکاریدهایحاوی پلی

ای اجزای کنجاله تحقیقات نشان داده شده که ارزش تغذیه

هضم آن بخصوص های غیرقابلسویا به کربوهیدرات

ها ای و الیگوساکاریدساکاریدهای غیر نشاستهپلی

جهت آنزیم گالیکاناز به جیره طیور نبستگی دارد. بدی

گردد تا به بهبود عملکرد و کاهش ویسکوزیته اضافه می

کمک کند که این عمل توسط دپلیمریزاسیون 

باشد )کوچر ای  محلول میساکاریدهای غیر نشاستهپلی

در آزمایشی که توسط لتهام و (. 2003و همکاران 

مختلف ( به منظور بررسی اثر سطوح 2018همکاران )

گاالکتومانان در جیره و استفاده از آنزیم بتاماناناز 

صورت گرفت نتایج نشان داد که هرچه سطح 

گاالکتومانان بیشتر شود متعاقب آن ویسکوزیته 

محتویات روده نیز بیشتر گردیده و افزودن آنزیم باعث 

بهبود ضریب تبدیل )عملکرد(، انرژی قابل هضم ایلئومی 

ده شده و میزان این اثر گذاری و کاهش ویسکوزیته رو
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باشد. با توجه به سطوح مختلف گاالکتومانان، متفاوت می

( به بررسی آنزیم 2004همچنین داسکیران و همکاران )

و اثر آن بر عملکرد و مصرف انرژی  بتاماناناز

های این طیور حاوی جیره ،های گوشتی پرداختندجوجه

دریافتند که آنزیم ها آن مانان بود.مقادیر متفاوت بتا

راندمان غذایی را در تمامی سطوح صمغ گوار بهبود 

بخشید محققین دیگری نیز گزارش کردند که ویسکوزیته 

باال، باعث کاهش هضم، جذب و کاهش سرعت عبور مواد 

گردد که اثر آن روی جمعیت میکروبی غذایی در روده می

 باشد.بیعی روده میهای طروده و عدم کارایی آنزیم

اضافه کردن آنزیم به جیره توصیه برای جلوگیری، 

همان طور که اشاره  .(1996شود ) چوك و همکاران می

شد در این آزمایش بیشترین ضریب تبدیل مربوط به 

کننده صمغ زیاد فاقد آنزیم و کمترین های دریافتجوجه

کننده صمغ کم های دریافتضریب تبدیل مربوط به جوجه

ر توافق با نتایج این آزمایش جاستینا حاوی آنزیم بود. د

( نشان دادند که استفاده از آنزیم 2018و همکاران )

 5/0 بتاماناناز باعث بهبود ضریب تبدیل درجیره حاوی

صمغ گواربه دلیل کاهش ویسکوزیته روده  درصد

این به در این تحقیق احتماالعدم افزایش رشد  شود.می

-صمغ بر پریای ضد تغذیه دلیل است که خصوصیت

اثر مثبت بر بیوتیکی آن غالب بوده است و بدین جهت 

ها توسط بیوتیکپری .ه استنداشتها پرندهرشد 

هضم هستند، های گوارش انسان یا حیوان غیرقابلآنزیم

های مفید در عنوان سوبسترا برای باکتریها بهلذا آن

ها بیوتیککنند. پریه گوارش عمل میبخش خلفی دستگا

ن است قابلیت هضم را افزایش دهند و شرایط ممک

های مفید فراهم کنند مطلوبی را برای عملکرد باکتری

عنوان  (. همچنین مانان الیگوساکارید به2006)استینر 

بیوتیک باعث تحریک رشد و فعالیت پری

های زنده از قبیل بیفیدوباکتریا و میکروارگانیسم

ن موجب سالمت در روده حیوا های اسیدالکتیکباکتری

در توافق (. 2002ها شده است )کومینگ و مک فارالن آن

نشان دادند  2016با نتایج تحقیق حاضر وانگ و همکاران 

های باکتریبیوتیک باعث افزایش جمعیت که پری

در ایلئوم شده ولی بر روی اشرشیاکلی تاثیر  اسیدالکتیک

گونه استنباط کرد که مانان توان اینبنابراین مینداشت. 

عنوان پری بیوتیک عمل و با موجود در صمغ توانسته به

نسبت به  های اسیدالکتیکباکتریافزایش تعداد 

بیوتیک فرمکتو بهتر عمل هایی گروه شاهد و پریجوجه

های مفید دستگاه کرده و موجب افزایش جمعیت میکروب

مطالعات نشان داده که  ست.ها شده اگوارش جوجه

همانند  استفاده از گاالکتومانان موجود در جیره طیور

گاالکتومانان موجود در صمغ گوار سبب کاهش فلور 

میکروبی نامناسب )اشرشیاکلی( در دستگاه گوارش از 

ها و گسترش و کم شدن فعالیت آن pHطریق کاهش 

 مانند pHهای مقاوم به زمینه برای فعالیت باکتری

التام و همکاران شود )میهای اسیدالکتیک باکتری

( با بررسی تأثیر 1999(. لینگ پینگ و همکاران )2018

های گوشتی نشان مانان الیگوساکارید در جیره جوجه

دادند که مانان الیگوساکارید سبب کاهش تعداد 

د. با توجه به نتایج وشمیاشرشیاکلی در سکوم 

که مانان موجود در  داد احتمالتوان آمده میدستبه

در تحقیقی  .بیوتیکی استصمغ گوار دارای خاصیت پری

مواد صورت گرفت، ( 2016توسط فریرا و همکاران )که 

بتاماناناز  آنزیمبه همراه مطلوب  حد کمتر از ،مغذی جیره

آنزیم بتاماناناز در نظر گرفته شد، نتایج نشان داد که 

اسیدهای آمینه  نرژی وباعث بهبود عملکرد، پاسخ ایمنی، ا

های حاوی سطوح کمتر انرژی و اسیدآمینه کل در جیره

لی در مقایسه با جیره شاهد که این مواد مغذی گردید و

 های تولیدی کمتر بود.در حد مطلوب بود، افت شاخص

نتایج این آزمایش نشان داد که بین تیمارها اختالف 

وجود  IgMو  IgGهای بادیداری از نظر تیتر آنتیمعنی

ساکارید ( نشان داد که مانان الیگو2018)خلیفه  ندارد.

باعث بهبود پاسخ ایمنی در جوجه گوشتی و بوقلمون 

 بتاماناناز( آنزیم 2006همچنین )زو و همکاران شود. می

-باعث افزایش عملکرد و بهبود سیستم ایمنی در جوجه

نشان داده شده که افزودن آنزیم  شود.های گوشتی می
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های حاوی بتاگاالکتومانان سبب بهبود بتاماناناز به جیره

 (.2017شود )آرسنالت و همکاران سیستم ایمنی می

بادی ( نشان دادند که تیتر آنتی2012و همکاران ) اکبری

درصد  9درصد کنجاله گوار نسبت به کنجاله  6 و 3برای 

بادی اولیه و ثانویه ر آنتیباالترین بود و همچنین تیت

درصد  9هایی که با های قرمز در جوجههای گلبولپاسخ

در  ها پایین بود.نسبت به دیگر گروه کنجاله تغذیه شدند

 سطحی اجزای هامانان پژوهشی بیان شده است که

 آنتی به ذاتی ایمنی سیستم و هستند متعدد هایپاتوژن

 نشان واکنش زابیماری عوامل این در موجود هایژن

 سیستم توانندمیی جیره نیز هامانانبنابراین . دهدمی

 هدف بی انرژی یک به منجر و کرده تحریک را ذاتی ایمنی

افزودنی  هایآنزیم گنجاندن شوند. ایمنی پاسخ تخلیه و

 کاهش برای مناسب گزینه یک تواندمی بویژه بتاماناناز،

مقادیر زیاد  حاوی هایجیره در منفی اثرات این از برخی

نشان داده شده  (.2018)التام و همکاران  این ماده باشند.

الیگوساکارید هم به صورت متناوب و هم که مکمل مانان

های گوشتی باعث افزایش مداوم در جیره جوجه

شود )آتیا و همکاران های ایمنی در پرنده میپاسخ

در مورد ( 2017)همچنین چاچر و همکاران  (.2017

 ها ذکر نمودند که الیگوساکاریدهایمکانیسم اثر مانان

 زا،بیماری هایباکتری 1 نوع فیمبریای به اتصال با مانان

 گابلت هایسلول افزایش باعث ، دهدمی کاهش را هاآن

 ضد موکوس تولید به افزایش منجر بنابراین، شوندمی

 هایباکتری رشد برای را زمینه بنابراین شودمی باکتری

 بین تعادل. بردمی بین از را رقابت و کندمی ایجاد مفید

 و پرزها طول افزایش باعث مفید و زا بیماری هایباکتری

 بهبود دهنده نشان این که ، شودمی کریپت عمق کاهش

 باعث روده مورفولوژی بهبود. است روده مورفولوژی

 افزایش نهایت در و گوارشی هایآنزیم فعالیت افزایش

 ، مانان الیگوساکاریدهای ، این بر عالوه. گرددمی هضم

 در و کندمی فعال را روده لنفاوی هایبافت ماکروفاژهای

. بخشدمی بهبود را هومورال و سلولی ایمنی نتیجه

 اسید تولید افزایش باعث همچنین مانان الیگوساکاریدهای

-می گوشتی هایجوجه در روده pH کاهش و بوتیریک

 سرعت باعث شده ذکر ترکیبی هایمکانیسم این. شود

 .گرددمی گوشتی هایمرغ عملکرد و رشد

آمده در این آزمایش سلیمانی و دستمشابه با نتایج به 

( نشان دادند که استفاده از سطوح مختلف 1389همکاران )

های قرمز علیه گلبول IgMو  IgGکنجاله گوار بر تیتر 

سطوح صمغ و آنزیم رسد به نظر میتأثیرگذار نبود. 

مورد استفاده در این آزمایش در حدی نبوده که بتواند 

جهت پاسخ ایمنی، بهداری را بین تیمارها اختالف معنی

 ایجاد کند.

 

 گیری کلینتیجه
گوار و آنزیم بتاماناز به  صمغ افزودن خالصهطوربه

های گوشتی در های ایمنی جوجهجیره بر عملکرد و پاسخ

شاهد، اثر نداشت، با این وجود، افزودن صمغ مقایسه با 

درصد صمغ بدون آنزیم ، باعث  35/0همراه با آنزیم، و یا 

ایلئوم  و ژژنوم هایافزایش جمعیت میکروبی الکتوباسیل

  را توصیه نمود. توان آنجهت میگردید و بدین
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Introduction: Guar gum is an anti-nutrient galactomannan compound that can have prebiotic 

properties in low amounts in the diet. β-mannanase enzyme reduces its anti-nutrient state by breaking 

the compound and reducing its molecular weight. Protein, the most expensive component of the 

ration, is mostly provided by soybean meal in commercial diets yet its cultivation is limited and cost 

inefficient.  

Numerous studies have been carried out on the use of other vegetable meals such as guar meal in 

chicken nutrition. Cyamopsis tetragonoloba, a drought-tolerant legume, is used primarily in the 

chewing gum industry because its seeds contain large amounts of guar gum. Guar gum, extracted 

from the seeds of the guar plant, is a natural nonionic branched polymer in which the -D-

mannopyranosyl is attached to 1-4 and a-half pyranosyl is used as the side chain takes place. Guar is 

in thickeners, ion exchange resins, suspending agents, pharmaceutical and paper industries (Wang 

and Wang  2009). To produce gums, the guar seeds are split, producing a high protein germ fraction 

and a low protein shell fraction as by-products. These two fractions are typically recombined to 

produce guar meal with a crude protein level of 35-47.5%, depending on the relative concentrations 

of the two fractions (Chenault et al.  2002). In addition, approximately 88% of the nitrogen content 

is true protein, making it possible to use as a component of poultry feed (Lee et al, 2003a). The 

purpose of this study was to evaluate the effect of different levels of guar gum, with and/or without 

addition of β-mannanase enzyme, on the performance and immune response of broilers. 

Materials and methods: For this reason, 312 Ross-308 broiler chickens from 1 to 42 days of age 

were used based on a completely randomized design with 6 treatments and 4 replicates (13 broiler 

chicks in each replicate). The six experimental treatments (corn–soybean meal basal diet) were: 1) 

control diet, 2) control diet + supplements Fermacto (0.18%), 3) control diet + low gum (0.35%), 4) 

control diet + high gum (0.70%), 5) control diet + low gum (0.35%) + β-mannanase enzyme, 6) 

control diet + high gum (0.70%) + β-mannanase enzyme. Feed intake (FI), body weight gain (BWG) 

and feed conversion ratio (FCR) were recorded at the end of period. Two chicks per dietary replicate 

were injected (32 d) with 0.5 mL of 2.5 % SRBC intramuscularly into each breast muscle. 

Heparinized blood was collected from the wing vein (39 d) by venipuncture 6 d and 12 d after 

immunization with SRBC. Samples were frozen at -20°C until analysis. The hemagglutination assays 

were performed as described by Cheema et al. (2003) for RBC. To enumerate the Lactobacilli and 
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Escherichia coli on day 42 of breeding period, one chick was selected from each replicate according 

to the protocol described by Corduk et al. (2008). The data was analyzed in a completely randomized 

design by ANOVA using the general linear model (GLM) procedure of SAS Institute. 

Results and discussion: The highest FCR was seen in high gum 0.70% diet (no- enzyme) and the 

lowest value in low gum diet (with enzyme). In agreement with our results, Justina et al. (2018) 

showed that high soybean meal and high soybean meal + guar gum diets with added β-mannanase 

fed chicks had significantly higher blood glucose and anabolic hormone homeostasis, FCR, digestible 

energy, and digestible amino acids compared to chicks fed with same diets without β-mannanase. The 

results of this experiment showed that there was no significant difference in IgG and IgM antibody 

titers between treatments. Unlike our results, the addition of β-mannanase to the enhanced β-

galactomannan diet eliminated most of this immune-related signal, indicating that the feed-induced 

immune response within jejuna was eliminated by the addition of β –mannanase (Arsenault et al. 

2017). They also observed changes in specific metabolic and intestinal functional pathways of β-

mannanase fed birds. These observed changes in β-mannanase-fed birds may be an enhanced 

performance and feed conversion mechanism observed in birds given β-mannanase in their diet 

(Arsenault et al. 2017). The reports show that the enzymes can accidentally attack the cell wall 

polymers and thus move to the center of the polymer (Bedford and Classen 1992). Breaking down 

any polymer chain will significantly reduce the molecular weight of the polymer solution, thereby 

reducing its anti-nutritional effects (Chacher et al. 2017). The dietary β-mannanase had the potential 

to improve daily gain and feed efficiency and apparent ileal digestibility while decreasing digesta 

viscosity of broiler (Balasubramanian et al. 2018). Mannan oligosaccharides bind to type 1 fimbriae 

to reduce pathogenic bacteria, increase goblet cells, thus, lead to the production of antibacterial mucus 

eliminating competition and creating the conditions for the growth of beneficial bacteria. The balance 

between pathogenic and beneficial bacteria increases the length of the villi and decreases the depth 

of the crypt, which indicates an improvement in the morphology of the intestine. Improving the 

morphology of the intestine increases the activity of digestive enzymes and thus increases digestion. 

In addition, mannan oligosaccharides activate macrophages in intestinal lymphatic tissues, thereby 

improving cellular and humoral immunity. Mannan oligosaccharides also increase butyric acid 

production and decrease intestinal pH in broilers. These combined mechanisms promote the growth 

rate and performance of broilers (Chacher et al. 2017). 

Conclusions: According to the results, addition of guar gum and β-mannanase to the diet had no 

effect on immune responses of broilers compared to controls. However, the addition of guar gum with 

the β-Mannanase enzyme improved the feed conversion ratio and increased the microbial population 

of jejunum and ileum lactobacilli. 
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