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  چکيده

و کیفیت  خمتم غتر  و قابلیت  هوتم غت اد  عملکرد شده برهای رقیقبررسی استفاده از آنزیم در جیره زمينه مطالعاتي:

کیفیت   عملکترد،بر شده، های رقیقدر جیره مزایماثر سط ح غمتلف آنزیم کدر این خحقیق هدف:  های خممگذار غغذی غر 

در دو   W36هتاییین  هتای خممگتذار ست ی غتر دوره خ لیتد  اواختر غمتلف جیره در  اد غغذیغقابلی  هوم غر  و خمم

 یترهجآزغایشی استفاده شده در ایتن آزغتایش عرتارو ب دنتد از:  هایخیمار: روش کارغ رد غطالع  قرار گرف . آزغایش 

 یلت گر گتر  در ک 25/0ب  غقتدار  یمهمراه با آنز شدهرقیق یرهج، (2)خیمار  شده )کنترل غنفی(رقیق یره(، ج1)خیمار کنترل 

بت   یمهمتراه بتا آنتز شتدهرقیق یره( و ج4)خیمار یل گر گر  در ک 50/0ب  غقدار  یمهمراه با آنز شدهرقیق یرهج ، (3)خیمار

در آزغتایش  .(6)خیمتار یل گر گر  در ک 1ب  غقدار  یمهمراه با آنز شدهرقیق یره( و ج5)خیمار یل گر گر  در ک 75/0غقدار 

گتر ( در قالت   1550 ± 55)بتا وزن غت ست   گیفته 60در سن   W36هاییین  قطع  غر  نژاد لگه رن س ی  450از  اول

برای خعیتین قابلیت   درآزغایش دو  .پرنده در هر خکرار( استفاده گردید 18خکرار ) 5خیمار با  5طرح کاغیً خصادفی شاغل 

خکترار  5 خیمار با 5  در قال  طرح کاغیً خصادفی شاغل هفت W36 70 ینییها قطع  غر  نژاد لگه رن س ی   100از  هوم

-غعنتیها در ط ل آزغایش، نشان داد ک  خفاوو بررسی غصرف خ راک پرنده نتايج: پرنده در هر خکرار( استفاده شد. 4)

بدین خرخی  نشتان داده شتد کت   ( در غیانگین خ راک غصرفی پرنده بین خیمارهای آزغایشی وج د داش .P<05/0) داری

شده غی خ اند عملکرد خ لیدی پرنده را خا سطح خیمار کنتترل غبرت  های رقیقب  جیرهگر  در کیل گر  آنزیم  50/0افزودن 

گر  در کیل گر ، عملکرد باالخری نسر  ب  خیمارهای کنتترل غبرت   1و  75/0حاوی سط ح افزایش داده و حتی در سط ح 

خترین رتری  خرتدیل ینت دارای به گر  در کیلت گر  آنتزیم، 1و  75/0حاوی سط ح خیمارهای حاوی  و غنفی داشت  باشد.

های حاوی آنزیم نسر  در جیره داریغعنیغر  بط ر . ارخفاع سفیده خمم غر ، واحد هاو و وزن پ ست  خممخ راک ب دند

خحت  ختاثیر غتر  رصد سفیده و نسر  ستفیده بت  زرده خمتمد ،درصد زرده و(. وزن P<05/0) ب  کنترل غنفی بهر د یاف 

(. قابلی  هوم پروخئین خا  جیتره، بتین خیمارهتای کنتترل و خیمارهتای P>05/0) نگرف  خیمارهای غمتلف آزغایشی قرار

از بتین ستط ح  گيهری ناهايي: نتيجهه (.P<05/0داش  ) داریغعنیخفاوو گر  در کیل گر  آنزیم  1و  75/0، 50/0حاوی

خت راک و قابلیت  هوتم  غتر ، رتری  خرتدیلها  بمص ص خ لید خممآنزیم استفاده شده بر اساس بسیاری از فراسنج 

 .ندداشت همراهگر  در کیل گر  آنزیم نتایج بهتری ب 1و  75/0بسیاری از غ اد غغذی جیره سط ح 
 

  ، کیفی  خمم غر قابلی  هوم ،غر  خممگذارعملکرد،  ،زایمکم آنزیم : کليدی گانواژ
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 مقدمه

نقش کلیدی را فرآیند هوم و جذب  یگ ارش یهاآنزیم

 خ د خ س  هاآنزیم هرچند. کنندایفا غی یغ اد غغذ

 یا اصی هایمآنز یناز ا خعدادی ش ند،غی خ لید حی ان

در دستگاه گ ارش طی ر وج د ندارند یا در سط ح 

 خارجی غنشاء با هایبنابراین آنزیم ،پایینی وج د دارند

ش ند. و جذب ب  جیره اراف  غی ومجه  بهر د ه

ها خ س  فرآیند ب سیل  غیکروارگانیسم اًها اساسآنزیم

-های خاص خ لید غیخممیر و استمراج یا ب سیل  قارچ

هوم  ،ش ند. غزایای استفاده آنزیم شاغل

خ انند نمی یهای درونس بستراهایی ک  ب سیل  آنزیم

افزایش ای و حذف فاکت رهای رد خغذی  ،خجزی  ش ند

مکاران ک چر و ه) باشدیاستفاده خ راک غ یبازده

ها را بر روی خأثیراو غفید آنزیمغحققین غمتلف (. 2002

های غ اد غذایی طی ر ب  ویژه غذاهایی ک  حاوی دان 

 غیو با خرکی  باالیی از فیرر هستند را غشاهده نم دند

پترس ن  و  ، ریتز و همکاران 2002)ک چر و همکاران 

از ستفاده بیان کردند ک  ا ( آنها همچنین1989و اغان 

های خجاری در ص رخی ک  غنجر ب  افزایش آنزیم

دارای خ جی   ،های خ راک گرددکارایی و کاهش هزین 

با خ ج  ب  اینک  . اس  جه  غصرف در جیره اقتصادی

های خممگذار نیز هزین  خ راک سهم باالیی در در غر 

 کل هزین  غصرفی برای یك کیل گر  خمم غر  را دارد،

استفاده بهین  از خ راک هم اره غ رد خ ج  فعاالن این 

لذا بسیاری از خ لید قسم  صنع  طی ر ب ده اس  

ها بدون خحمیل هزین  ز آنزیماکنندگان ب  دنرال استفاده 

استفاده بهین  عیوه بر کنترل هستند.  ب  خ راک ارافی

سازی، شاغل خهی  غناس  خ راک در غراحل آغادهو 

پرنده از  حداکبریاستفاده غناس  جه   ایجاد شرای 

ش د. بعرارو غ اد غغذی غ ج د در آن خ راک نیز غی

-دیگر هر افزایشی در استفاده از غ اد غغذی جیره غی

خ اند در افزایش بازده خ راک غصرفی پرنده خاثیر 

غغذی  و غنجر ب  کاهش هزین  برای خاغین غ اد گذاشت 

ب  همچنین بسیاری از خحقیقاو  .(2013راویندران ) گردد

های غحیطی جاد آل دگینقش صنع  طی ر در ای بررسی

خ لید ک د بیان کرد ک   (1990ک چ در سال ) ،اندپرداخت 

خن ب   22000خا 9000در صنع  طی ر حاوی ازو باال 

بیان کرد ک   او . همچنینازای هر غیلی ن پرنده اس 

غدیری  دقیق و بهین  خغذی  از طریق کاهش دفع غ اد 

غیت اند غغذی همچ ن فسفر و نیتروژن در ک د خ لیدی 

لذا  رددگدرنهای  غنجر ب  کاهش در آل دگی غحیطی 

-استفاده از آنزیم با افزایش دسترسی غ اد غغذی غی

غطالعاو . خ اند در این اغر نیز کمك شایانی داشت  باشد

-ها بر عملکرد ج ج غمتلفی ب  بررسی اثر غ لتی آنزیم

ا نشان اغّاند پرداخت  های خاصدر جیره های گ شتی

ها های خممگذار ب  غ لتی آنزیمشده ک  پاسخ غر داده

و ن ع وابست  ب  ع اغلی چ ن سن پرنده، کیفی  

، آدئ ال 1998)بدف رد و ش لتز  اس خ راک خمصیص 

استفاده از . (2013راویندران و  2011و کاویس ن 

های خممگذار هم اره چالش ها در جیره غر غ لتی آنزیم

لذا استفاده از  ،افزایش هزین  خ راک را بهمراه دارد

بر اساس غقدار خاثیر  شدههای رقیقجیره آنزیم همراه با

-غی، افزایش راندغانخ اند عیوه بر نیل ب  ، غیآنزیم

خ جی  از نظر اقتصادی جیره را خ اند استفاده آنزیم در 

سازی جیره بر اساس همین اغر نیز رقیق پذیرخر کند.

های همراه با استفاده از آنزیم خجاری در جیره غر 

خممگذار غ رد بررسی قرار گرف  ک  عیوه بر سیغ  

و  اد خ لیدپرنده، عد  دفع غ اد غغذی از دو بعد اقتص

لذا خحقیق حارر  آل دگی غحیطی نیز بررسی ش د.

های در جیره زایمآنزیم کمغ لتی بررسی اثر جه  

های کیفی خمم غر  و بر خ لید و فراسنج  ،شدهرقیق

گذار س ی  های خممغر قابلی  هوم غ اد غغذی 

  گردید.  و اجرا طرح  دراواخر دوره خ لید W36هاییین 
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هامواد و روش  

 آزمايش اول

 آزمايشيهای و جيره پرنده مديريت 

لگه رن  قطع  غر  نژاد 450برای انجا  این آزغایش از  

)با وزن غت س    هفتگی 60در سن  W36هاییین   س ی 

 5شاغل خصادفی  گر ( در قال  طرح کاغیً 1550 ± 55

 استفاده گردید. پرنده در هر خکرار( 18) خکرار 5با خیمار 

بص رو دو طرق   سانتیمتر 46×  30× 30قفسها با ابعاد

و سیستم کالیفرنیایی ب دند. هر قفس دارای دسترسی 

 و آبم ریناودانی کافی و اختصاصی ب  دانم ری 

ها پرندهآب بص رو آزاد در دسترس  .ب د پستانکی

، خمم غر  و خ لیدبدن وزن  ،قرل از شروع آزغایشب د. 

از و  شد هفت  رک رد برداری 2طی  غر  خممگذار 1500

ها بر سپس غر  انتماب شد. غر  خممگذار 450 بین آنها

بین واحدهای آزغایشی غشاب  خ لید وزن واساس 

روز جه  سازگاری پرنده با شرای   7خقسیم شدند. 

این ط ل دوره جدید آزغایشی در نظر گرفت  شد. 

عملکردی پاراغترهای  ،آن طی ک  ب د روز 70آزغایش، 

گیری اندازه غر فاو کیفی خممصو  غصرف خ راکو 

 60در سن ها غرب ط ب  غر  کنترل غبر جیره  .شد

آن  کاخال گ پرورشیهای بر اساس خ صی  هفتگی

شاغل  غ اد غغذی ،کنترل غنفیخیماردر  .شد خنظیمس ی  

 انرژی، پروخئین، غتی نین، کلسیم و فسفر قابل دسترس،

 ب د.در نظر گرفت  شده درصد جیره کنترل غبر   90

آزغایشی استفاده شده در این آزغایش عرارو  یهاجیره

 غبر ( کنترل)        درصد 100 کاغل یرهجب دند از: 

 )کنترل غنفی( درصد 90شده رقیق یرهج(، 1)خیمار

گر  در  25/0همراه با  شدهرقیق یرهج، (2)خیمار

 50/0همراه با  شدهرقیق یرهج ، (3)خیمار یمآنز یل گر ک

همراه  شدهرقیق یره( و ج4)خیمار آنزیم یل گر گر  در ک

-رقیق یرهو ج (5)خیمار آنزیم یل گر گر  در ک 75/0با 

غ لتی (. 6)خیمار آنزیم یل گر گر  در ک 1همراه با  شده

 (IndustrialCompany, USA Kemin) کمینشرک  آنزیم 

قرار غ رد استفاده در این آزغایش  با نا  خجاری کمزایم

، 3,2,1,4) سل الزکمپلکس زیر واحدهای شاغل گرف  ک  

 3000، 3,2,1,6) ، بتا گل ک ناز(واحد در هر گر  2000

واحد در هر  2000، 3,1,1,3)لیپاز ، (واحد در هر گر 

، (واحد در هر گر  1000، 3,2,1,1) آغییز -آلفا ،(گر 

 ، زاییناز(واحددرهرگر  2000 ،3,4,24,28) پروخئاز

،  3,1,3,2,6و فیتاز ) (در هر گر واحد  20000،  3,2,1,8)

روزان  ب  ص رو  هایرهج د. ب (واحد در هر گر  1000

ها قرار آن یاردر اختگر  برای هر پرنده  110و ب  غقدار

صرح دو ن ب  روزان  در  یدهداشتند و دفعاو خ راک

-اولی  پرندهو خ لید خمم غر  وزن و عصر انجا  گرف . 

ساع  قرل از غصرف  یمنثر  شد. در ابتدای دوره ها 

خ راک صرح، پس غانده خ راک روز قرل جمع شده و 

-یپرنده قرار غ یاردر اخت یدو خ راک جد یدگرد ینخ ز

خ راک غصرفی و غقدار خ لید ب   ص رو هفتگی  گرف .

و با خعیین روز غر ، غحاسر  گردید. با استفاده از 

غر  ها، وزن خ ده خممدرصد خ لید و وزن خمم غر 

 غقدار استفاده ازبا همچنین خ لیدی غحاسر  شد. 

 غذاییرری  خردیل  غر خ لید خممغصرف خ راک و 

برای غحاسر  هزین  خ راک ب  ازای هر  .شدخعیین 

شده هر کیل گر  از غر  خ لیدی، قیم  خما خمم کیل گر 

خ راک )ریال( در رری  خردیل غذایی ررب گردیده و 

گرف . وزن  رغ رد استفاده قرا در آنالیزنتیج  حاصل 

گیری گردید. غر  خ لیدی بص رو هفتگی اندازهخمم

-خمم لغر  خ لیدی روزان ، از وزن کغجم ع وزن خمم

با غر  خ لیدی در آزغایش ب  ط ل آزغایش بدس  آغد. 

استفاده از خ راک غصرفی و غقدار انرژی و پروخئین 

انرژی و ب  خرخی   غر  خ لیدی،جیره بر خعداد خمم

پروخئین غصرفی برای خ لید هر خمم غر  غحاسر  شد. 

همچنین با استفاده از غقدار انرژی و پروخئین غصرفی 

و  رری  خردیل انرژی غر  ب  خرخی خمم بر خ لید

در پایان آزغایش،  بدس  آغد. رری  خردیل پروخئین

آوری و غر  خ لیدی یك روز واحد آزغایشی، جمعخمم

خ زین، برای اندازه گیری از  پس وشد زنی شماره

-. اندازهندغر  غ رد استفاده قرار گرفتصفاو کیفی خمم
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سنج استاندارد غدل گیری ارخفاع سفیده از دستگاه ارخفاع

(300CE و از غحل اخصال سفیده ب  زرده ) .انجا  شد 

زرده  غر  از سفیده ب  دق  جدا و سفیده وزرده خمم

غرغها، پ ست  خمموزن . اگان  خ زین شدندبص رو جد

 48بعد از خشك شدن در دغای آزغایشگاه ب  غدو 

 ,AMDساع ، با استفاده از خرازوی دیجیتال غدل )

1242, UK  درصد  گر  اندازه گیری شد. 01/0( با دق

زرده، سفیده و پ ست ، ب  خرخی  از  نسر  وزن زرده، 

واحد هاو  سفیده و پ ست  ب  وزن خمم غر  بدس  آغد.

غر  و ارخفاع سفیده و ب  کمك ا استفاده از وزن خممب

، 2016باقری و همکاران ) غرب ط  غحاسر  گردیدغعادل  

سیل رسایدس و  و 1999سیل رسایدس و همکاران 

هایی جه  از خ راک غصرفی نم ن . (2006همکاران 

خرکی   و اجزاء غ اد خ راکیخجزی  خقریری خهی  گردید. 

نشان  1 ل شمارهجدوجیره آزغایشی در  6شیمیایی 

 داده شده اس .

 آزمايش دوم

سط ح روز ب  بررسی اثر  7آزغایش دو  در غدو 

آنزیم بر قابلی  هوم ظاهری انرژی و غ اد غمتلف 

غغذی غمتلف انجا  شد. برای انجا  این آزغایش از 

 W36  70 ینییها قطع  غر  نژاد لگه رن س ی   100

 5خیمار با  5هفت  در قال  طرح کاغیً خصادفی شاغل 

خیمارهای پرنده در هر خکرار( استفاده گردید.  4خکرار )

غشاب  با آزغایش اول ، آزغایش دو غ رد استفاده در 

ب د. در این آزغایش، روزان  خ راک غصرفی وزن و در 

دهی پرنده ب  اختیار پرنده قرار غی گرف . پس از عادو

ها ساع  ب  پرنده 24جدید، در روز اول،  شرای 

گرسنگی داده شد خا غحت یاو قرلی دستگاه گ ارش پاک 

روز بعدی ب  غیزان غشمص از   5گردد، سپس در غدو 

خ راک غرب ط  در اختیار هر واحد قرار گرف  وسپس 

ساع  گرسنگی در نظر گرفت  شد. در خیل روز  24

م ن  فو الو ن یشیز هر واحد آزغاس   و چهار ، ا

غیلی لیتری جمع آوری و ب   50و سپس در ظروف  ی خه

 غنتقل شد. یشگاهآزغا

 تجزيه شيميايي خوراک و فضوالت

های خ راک و فو الو در آزغایشگاه پس از نم ن  

غتری خشك شدن، خ س  آسیاب با خ ری یك غیلی

آسیاب شدند. با استفاده از آنالیز خجزی  خقریری در 

، پروخئین (AOAC، 2000 ،930,15خشك )هغادها، نم ن 

 ،AOAC) ، چربی خا (AOAC، 2000 ،990,03) خا 

، (AOAC، 2000 ،978,10) ، فیررخا (9954,02، 2000

خاکستر ناغحل ل در ، (AOAC، 2000 ،942,05) خاکستر

( AOAC، 2000 ،05 ،978بر اساس روش ) (AIA) یداس

ا هخا  در نم ن انرژی گیری . اندازه(3)گیری شد اندازه

اساس روش  بر  CAL 2Kب سیل  بم  کالریمتر غدل

(AOAC، 2000 ،15 ،8847 انجا  پذیرف . سپس با کمك )

 یهای حاصل از آنالیز خجزی  خقریری، غقدار غاده آلداده

های آزغایشی از خفاوو غقدار خاکستر غ ج د در جیره

از کسر غجم ع  عصاره عاری از ازو،  و غقدار 100از 

 100پروخئین خا ، چربی خا ، فیرر خا  و خاکستر از 

 . حاصل گردید

 تعيين قابليت هضم مواد مغذی

روش غ رد استفاده در خعیین قابلی  هوم در این 

ازآنجا ک  در  .نگر داخلی ب داخحقیق استفاده از نش

برآوردها از روش نشانگر داخلی استفاده گردیده اس  

لذا غقدار فو الو دفعی نیز از نسر  نشانگر در 

ر در خ راک ررب در غصرف نشانگفو الو ب  

بر اساس نتیج  آنالیز غ اد غغذی و  .خ راک حاصل شد

فو الو و درنشانگر خاکستر ناغحل ل در اسید، 

یشی، قابلی  هوم غ اد زغاغمتلف آ یمارهایخ خ راک

غعادل  زیر خعیین گردید )سل و  باغغذی غمتلف 

 (.2009همکاران 

100 − (100 ×
 درصد 𝐴𝐼𝐴 در خ راک

درصد 𝐴𝐼𝐴 در فو الو  
 ×

  درصد غاده غغذی در فو الو 

        درصد غاده غغذی در خ راک
) =  قابلی  هوم غ اد غغذی(%)
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 1های آزمايشيميايي جيرهرکيب شيتاجزاء مواد خوراکي و   -1جدول 
Table1- Ingredient and chemical composition of the basal diet of experiment 

 غبر  کنترل
(Positive 

Control) 

 غنفی کنترل
(Negative 

Control) 

 3جیره 
Diet 3 

 4جیره 
Diet 4 

 5جیره 
Diet 5 

 6جیره 
Diet 6 

 اجزاء غ اد خ راکی )گر /کیل گر (
Ingredients  )%(  

       

633.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 
 ذرو

 Corn 

179.10 142.80 142.80 142.80 142.80 142.80 
(42%کنجال  س یا)  

Soybean meal (42%) 

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
 دان  ل بیا
Bean grain 

58.70 53.20 53.20 53.20 53.20 53.20 
 پ ست  صدف
Oyster shell 

13.09 11.82 11.82 11.82 11.82 11.82 
 دی کلسیم فسفاو
D-calcium phosphate 

50.10 50.10 50.10 50.10 50.10 50.10 
 سنگ آهك
Carbonate Calcium 

2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 
 نمك
Salt 

2.60 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 
DL- غتی نین 

DL- Methionine 

3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
L- نلیزی  

L- Lysine 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 درصد70 -ک لین کلراید

Cholin choloride - 70 

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
 2غکمل ویتاغینی

Vitamin supplement1 

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
 غکمل غعدنی3

Mineral supplement2 

1.00 1.00 0.75 0.50 0.25 --- 
 غاس  بادی
Sand 

--- --- 0.25 0.50 0.75 --- 
 4آنزیم 

Enzyme 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 
 غجم ع
Total 

شیمیایی غحاسر  شده خرکیراو      

Calculated composition 

2680 2412 2412 2412 2412 2412 
 در انرژی غتاب لیسمی )کیل کالری

 (کیل گر 

Metabolizable energy (kcal/kg) 

 (درصدخا  )پروخئین  13.68 13.68 13.68 13.68 13.68 15.20

Crude protein (%) 

 (درصد) خا فیرر  3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.15

Crude Fiber (%) 
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 (درصد)کلسیم  4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.50
Calcium (%) 

 (درصدقابل دسترس )فسفر  0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.60

Available phosphorus (%) 

 (سدیم)درصد 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

Sodium (%) 

 (درصد)لیزین  0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1.05
Lysine (%) 

 (درصد)غتی نین  0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.50
Methionine (%) 

 (درصدین )یو سیستغتی نین  0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.74

Methionine + cysteine (%) 
      

 1و  750/0، 50/0، 25/0کنترل غنفی ب  خرخی  با سط ح  6و  5 ، 4،  3 کنترل غنفی و جیره های  2و جیره  غبر  کنترل 1جیره -1

 .آنزیم گر  در کیل  گر 
1- diet 1 positive control, diet 2 negative control and diet 3, 4, 5, 6, negative control with 0.25, 0.50, 0.75, 1 

g/kg enzyme respectivly 
 80سلنی  ، گر  و  397گر ، ید،  4گر ؛ غس،  20آهن،  گر ؛ 88/33گر ؛ روی،  68/39هر کیل گر  غکمل غعدنی شاغل؛  غنگنز،  -2

  .گر غیلی
2- Supplied per kg diet: Mn, 39.7 g; Zn, 33.8 g; Fe, 20 g; Cu, 4 g; I, 397 mg;  Se, 80 mg. 

گر ؛  K3  ،8/0واحد بین المللی؛  D3 ،800000گر ؛ E ،2/7واحد بین المللی؛  A ،3600000هر کیل گر  غکمل ویتاغین  شاغل؛   – 3

B1 ،71/0  گر ؛B2  ،64/2  گر ؛B3 ،88/11گر ؛  92/3پنت خناو،  -گر ؛ کلسیم د B6 ،176/1 گر ؛  4/0، ف السین گر ؛B12 ،6  

 گر  غیلی H2  ،40گر  و غیلی

3- Supplied per kg diet: A,3600000 IU; E,7.2  g; D3,800000 IU; K3, 0.8 g; B1 (thiamine) 0.71 g, B2 

(riboflavin), 2.6 g; niacin, 11.88 g; pantothenic acid, 3.92g; vitamin B6 (pyridoxine) 1.176 g; cobalamin, 6 

g; biotin, 40 mg. 
 غ لتی آنزیم کمزایم-4

 4-KEMZYME                                                                                                                         

 

 آناليز آماری

-oneway) یکطرف  در قال  آنالیز واریانسها آنالیز داده

ANOVA ) با استفاده از نر  افزارSAS در روی  غدل و-

. (  ,1990SAS)( ص رو گرف  GLM) های خطی عم غی

های ایس  غیانگینها، با کمك آزغ ن غقغقایس  غیانگین

 داریغعنی. سطح خفاوو ف پذیر ( ص روDMRT) دانکن

 .درصد در نظر گرفت  شد 5 ی خیمارها،هابین غیانگین

 

 و بحثنتايج 

 صفات عملکردی

بر صفاو عملکردی در  زایمنتایج غرب ط ب  اثر آنزیم کم

نشان داده شده اس .  وزن اولی   3جدول شماره 

با یکدیگر  داریغعنیها در ابتدای آزغایش خفاوو پرنده

ها در پرندهبررسی غصرف خ راک  .(P>05/0ند )نداشت

( P<05/0) داریغعنیط ل آزغایش، نشان داد ک  خفاوو 

های رخیما بیندر غیانگین خ راک غصرفی پرنده 

کنترل در خیمار غصرف خ راک آزغایشی وج د داش . 

 48/101) کنترل غبر گر ( در غقایس  با  57/111) غنفی

 خفاوواین  .داش  (P<05/0) داریغعنیخفاوو  (گر 

درصد  10د ک  رقیق کردن جیره حتی در سطح انشان د

غصرف خ راک را خح  خاثیر  داریغعنیغی خ اند بط ر 

افزودن آنزیم ب  جیره  غصرف خ راک  باقرار دهد. 

یافت  و ب  کمترین  باالخر، کاهششده در سط ح رقیق

در  آنزیمگر  در کیل گر   1/0حاوی غقدار در خیمار 

این نتایج ب ر ح نشان غیدهند  .رسیدشده جیره رقیق

، غصرف خ راک شدهرقیقک  با افزودن آنزیم ب  جیره 
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از آنجا ک   آنزیم غ رد یافت  اس .  داریغعنیش کاه

های خجزی  کننده سل لز استفاده در جیره حاوی آنزیم

)سل الز( و بتا گل کانها )بتا گل کاناز( غی باشد. در 

بست  ب  غیزان آنزیم در جیره،  ،آنزیم های حاویجیره

آنها در اختیار حاصل از شده و انرژی   خجزی این غ اد

و غقدار خ راک غصرفی ب  طرع  پرنده قرار گرفت  اس 

-با افزایش آنزیم در جیره رقیقش داشت  اس . کاهآن 

ب  نظر ، جیره ی غمتلفاجزابعل  هوم بیشتر  شده،

ها قرار گرفت  و غصرف انرژی بیشتری در اختیار پرنده

  قرار گرفت  باشد.دسترسی انرژی خ راک خح  خاثیر 

بررسی خ لید خمم غر  در خیمارهای در این خحقیق 

سازی جیره بدون آنزیم خاثیر رقیقغمتلف نشان داد ک  

بر درصد خ لید خ اهد داش . بین  داریغعنیغنفی 

گر   1و   75/0سط ح  باغنفی کنترل  غبر ،خیمار کنترل 

. بدین (P<05/0)دار ب د غعنی در کیل گر  آنزیم خفاوو

در  ،آنزیمگر  در کیل گر   1و  75/0سط ح خرخی  

افزایش  باعثغقایس  با خیمار کنترل غبر  و کنترل غنفی 

از  راخ لید و غیزان  شده خ لید خمم غر در  داریغعنی

 72/80ب  غقدار   غبر  در خیمار کنترل درصد 45/68

افزایش گر  در کیل گر  آنزیم  1 حاویخیمار در  درصد

گر  در کیل گر  آنزیم  1 و 75/0سط ح اگرچ  بین  داد.

بدین خرخی   .(P>05/0)وج د نداش   داریغعنیخفاوو 

گر  در کیل گر  آنزیم  50/0نشان داده شد ک  افزودن 

های رقیق شده غی خ اند عملکرد خ لیدی پرنده ب  جیره

را خا سطح خیمار کنترل غبر  افزایش داده و حتی در 

، گر  در کیل گر  1و  75/0سط ح حاوی سط ح 

ی نسر  ب  خیمارهای کنترل غبر  و غنفی عملکرد باالخر

، نشان داد ک  استفاده از (2003) یهاخاشد. باش  داشت

گذار مهای خمکمزایم در غر آنزیم گر  در کیل گر   5/0

دار عملکرد خ لیدی پرنده گردیدک  غنجر ب  بهر د غعنی

ی این هایافت های این غطالع  غطابق  داش . با یافت 

المناوی و با نتایج  خحقیق در غ رد درصد خ لید،

در ( 1997)و عردالغنی و همکاران   (2010)همکاران 

خممگذار همم انی  هایاستفاده از آنزیم کمزایم در غر 

ک  استفاده از آنزیم بص رو  ردندگزارش ک . آنهانداش 

برخری  دنهایی ک  غ اد غغذی کاغل دارغکمل در جیره

نشان نداد نسر  ب  خیمار بدون آنزیم ی را خ لید عملکرد

 )motrouh( غ خروث های نژادالرت  خحقیق غذک ر در غر 

ک  از  ب دهای کاغل استفاده شده هفت  و در جیره 40

نظر نژاد و سن پرنده غ رد آزغایش با خحقیق حارر 

 غتفاوو ب د. 

خح   ب  غ ازاو درصد خ لید، خ ده خمم غر  خ لیدی 

خاثیر خیمار آزغایشی قرار گرف . بیشترین غقدار غرب ط 

گر  در کیل گر   1و  75/0حاوی سط ح  هایب  جیره

ترل غبر  خیمارهای کنبا  داریغعنیب د ک  خفاوو  آنزیم

حاوی های باجیره هااگرچ  پرنده ،داشتند و غنفی

حد ، عملکرد گر  در کیل گر  آنزیم 50/0و  25/0سط ح 

روند  (.3)جدول  واس  بین دو گروه ف ق را داشتند

-دار در این فراسنج  غشاب  وزن خممهای غعنیخفاوو

غر  بین خیمارهای آزغایشی ب د. نتایج این خحقیق با 

داگیس و همکاران  ،1999)زانی و همکاران  هاییافت 

اسچیدلر و همکاران ، 2003 ، سهیل و همکاران2000

همم انی داش     (2005اسچیدلر و همکاران  و 2001

بیان های غمتلف، در غطالعاو غمتلف در س ی نها نیز آ

کردند ک  استفاده از غ لتی آنزیم غنجر ب  بهر د خ ده 

  .ه اس ب  خیمار کنترل شدغر  خ لیدی نسر  خمم

، بین یدارغر ، خفاوو غعنیخممنگین وزن ادر غ رد غی

 10خیمار کنترل غبر  و غنفی نشان داد ک  رقیق کردن 

غغذی جیره غنجر ب  کاهش وزن خمم  درصدی غ اد

شده با با غکمل کردن جیره رقیقک   ط ری غر  شد

غر  هن ز گر  در کیل گر  آنزیم، نیز وزن خمم 25/0

استفاده با. داش خیمار کنترل غبر   با داریغعنیوو اخف

-، در جیره رقیقگر  در کیل گر  آنزیم 50/0از سطح 

 ب د وغشاب  با خیمار کنترل غبر   وزن خمم غر شده 

ب   گر  در کیل گر  آنزیم 1و  75/0 افزودن سط ح

در وزن خمم غر   داریغعنیشده خفاوو های رقیقجیره

 نداش  گر  در کیل گر  آنزیم 50/0نسر  ب  خیمار 

(05/0<P). ( و عردالمقص د2003شهاخا ) (2006)  نشان
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گر  در کیل گر   1کمزایم خا  از آنزیمدادند ک  استفاده 

-دار وزن خممهای خممگذار غنجر ب  بهر د غعنیدر غر 

داش .  همم انی خحقیقهای این ک  با یافت  غر  گردید

گر  در  1بیان کرد ک  استفاده از  (2004چ ک  ) ااغّ

های کاغل، خاثیری بر کیل گر  آنزیم کمزایم در جیره

در بررسی غطالعاو  غر  خ لیدی نداش .وزن خمم

غر  در بسیاری از غمتلف نشان داده شد ک  وزن خمم

غطالعاو وابستگی باالیی با وزن زرده دارد ک  وزن 

لذا بیشتر  ،غستقیمی از سن پرنده اس زرده نیز خابع 

غمکن های غ ج د در نتایج خحقیقاو ذکر شده، خفاوو

   .باشدسن پرنده غ رد آزغایش  خفاوو دراس  بعل  

غر  خ لیدی خح  خاثیر خیمارهای غجم ع وزن خمم 

 ،غر . غشاب  وزن خمم(P<05/0) آزغایشی قرار گرف 

غرب ط ب  خیمار  غر  خ لیدیغجم ع وزن خممکمترین 

 گر  در کیل گر  آنزیم 25/0 شده باکنترل غنفی و غکمل

گر  در کیل گر   50/0ب د در حالی ک  غکمل کردن با 

، در غ رد این صف  نیز عملکردی غشاب  با خیمار آنزیم

گر  در  1و  75/0کردن با داش  ولی غکمل کنترل غبر 

، غنجر ب  عملکردی باالخر نسر  ب  خیمار کیل گر  آنزیم

 داش  داریغعنیکنترل غبر  گردید ک  خفاوو 

(05/0>P). در جدول  در کل با خ ج  ب  صفاو عملکردی

گر   50/0سطح استفاده از  ب  نظر غی رسد ،3شماره 

شده، غیت اند های رقیقآنزیم، در جیره در کیل گر 

 ایجاد کند ولیعملکردی غشاب  خیمار کنترل غبر  

 ،گر  در کیل گر  1و  75/0سط ح در  یمآنزاستفاده از 

و  های خ لیدیبسیاری از فراسنج غ ج  افزایش در 

 بهر د رری  خردیل خ راک گردد.

 صفات مرتبط با بازدهي توليد

بر صفاو  خیمارهای آزغایشی اثرنتایج غرب ط ب  

نشان داده  4در جدول شماره  غرخر  با بازدهی خ لید

رری  خردیل خ راک بین خیمارهای غمتلف شده اس .  

نتایج نشان داد ک  آزغایشی غ رد بررسی قرار گرف . 

 داریدرصد بط ر غعنی 10کردن جیره ب  غیزان رقیق

غنجر ب  افزایش رری  خردیل غی ش د. همچنین 

گر  در  1و  75/0حاوی سط ح حاوی  هایخیمار

خرین رری  خردیل خ راک ین دارای به ،کیل گر  آنزیم

 کنترل غنفی و غبر داری با خیمار ک  خفاوو غعنی ندب د

گر  در کیل گر  50/0و  25/0سط ح . اگرچ  ندداشت

غنجر ب  بهر د عددی رری  خردیل گردیدند ولی آنزیم 

 داریبا خیمار کنترل غنفی و غبر  خفاوو غعنی این غقدار

 (. P>05/0) نداش 

در غ رد فراسنج  هزین  خ راک برای خ لید هر خمم 

غر ، بیشترین هزین  غرب ط ب  خیمارهای کنترل غبر  و 

ب د. کمترین  گر  در کیل گر  آنزیم 25/0سطح غنفی و 

گر  در  1و  75/0حاوی سط ح هزین  غرب ط ب  خیمار 

 هایبا گروه داریوو غعنیاب د ک  خف کیل گر  آنزیم

. اگرچ  رقیق کردن جیره در (P<05/0) ندکنترل داشت

 دخیمار کنترل غنفی نسر  ب  کنترل غبر  ب  نظر غی خ ان

هزین  خ راک را کاهش دهد ولی بعل  اثر کاهشی بر 

غقدار خ لید، هزین  خ راک برای هر خمم غر  در خیمار 

کنترل غنفی بیشتر از کنترل غبر  ب د. در خیمارهای 

، افزایش غقدار کیل گر گر  در  25/0سط ح باالخر از 

غر  را شده، هزین  خ لید هر خممآنزیم در جیره رقیق

کاهش داد. اگرچ  هم اره افزودن آنزیم ب  جیره، در 

دهد ولی نگاه اول هزین  هر کیل  خ راک را افزایش غی

ین خحقیق با خ ج  ب  افزایش درصد خ لید و همچنین ادر 

یره با کردن جکاهش غصرف خ راک ناشی از غکمل

آنزیم، ن  خنها هزین  آنزیم پ شش داده شده بلک  هزین  

 خ لید نسر  ب  خیمار کنترل غبر  نیز کاهش یافت  اس .

 داریغر  بط ر غعنیغصرف انرژی برای خ لید خمم

(05/0>P)  . خح  خاثیر خیمارهای آزغایشی قرار گرف

 25/0بیشترین غقدار غرب ط ب  خیمارهای کنترل غنفی و 

 75/0با  داریب د ک  خفاوو غعنی در کیل گر  آنزیمگر  

داشتند. خیمار کنترل غبر  و  گر  در کیل گر  آنزیم 1و 

از نظر غصرف انرژی  گر  در کیل گر  آنزیم 50/0

غر  عملکردی حد واس  داشتند. افزودن سطح برای خمم

ب  جیره رقیق شده غنجر  گر  در کیل گر  آنزیم 50/0

غر  حتی باالخر از نرژی برای خ لید خممب  بازدهی بهتر ا
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 داریکنترل غبر  شد. رری  خردیل انرژی بط ر غعنی

خح  خاثیر خیمارهای آزغایشی قرار گرف . بهترین 

گر  در  1و   75/0 رری  خردیل انرژی غرب ط ب  خیمار

ب د ک  با خیمارهای کنترل غبر  و غنفی  کیل گر  آنزیم

 داش . دار خفاوو غعنی مگر  در کیل گر  آنزی 25/0و 

 

دراواخر  36Hy Line Wهای تخمگذار سويه مرغهای عملکردی بر فراسنجه 1های آزمايشي جيره يرثتأ -2جدول  

 دوره توليد
Table2- Effect of different diets on performance traits in Hy Line w36 layer hens at late production 

phase 

های خیمار 

 1آزغایشی
Treatments  

 وزن اولی 
Initial 

weight(g) 

غصرف 

 خ راک

Feed intake 

(g/d) 

 خ لید خمم غر  
Egg 

production 

(%) 

ی خمم خ ده

 غر  خ لیدی 
Egg mass 

(g) 

غیانگین وزن 

 خمم غر  
Egg weight 

(g) 

غجم ع وزن خمم 

غر  خ لیدی 

 روزان 
Total daily egg 

weight (g) 
 1خیمار  

Treatment 1 
1580 101.57b 71.40 ab 430.07 b 66.40a 845.59b 

 2خیمار  

Treatment 2 
1610 11.57a 68.45b 410.40c 61.72b 760.45c 

 3 خیمار 

Treatment 3 
1595 108.2a 70.72ab 418.72c 62.11 b 790.63c 

 4خیمار  

Treatment 4 
1687 107.95 ab 75.11ab 426.11bc 64.40 ab 870.67ab 

 5 خیمار 

Treatment 5 
1625 102.27 b 77.40a 455.40b 67.65 a 942.49a 

 6خیمار  

Treatment 6 
1675 103.15ab 80.72a 462.72 a 66.11 a 989.61a 

 

SEM 45.45 2.17 3.10 4.16 1.45 37.17 

 3 هاییمارخ ورقیق شده درصد  10  یرهشاغل ج کنترل غنفی 2یمارو خ یمبدون آنز یرهشاغل ج غبر  کنترل:  1یمارخ-1

 یمآنز یل گر گر  در ک 1و 50/0،75/0، 25/0 رقیق شده همراه با یرهب  خرخی  شاغل ج 6خا 
1-treatmet 1: positive control, Balanced diet; treatment 2: negative control (diluent diet); treatment 3-6, 

negative control+ 0.25, 0.5, 0.75 and 1 g/kg enzyme respectively.  

 غیراشد. (P<05/0) سطح در غعنی دار اختیف وج د بیانگر ست ن هر در غشاب  غیر حروف الخین
a-b Means in the same column with no common superscripts differ significantly (P < 0.05). 

 

غصرف پروخئین برای خ لید هر خمم غر  و رری  

خح  خاثیر خیمارهای  داریغعنیخردیل پروخئین بط ر 

غصرف . در غ رد (P<05/0) آزغایشی قرار گرف 

، بین خیمارهای پروخئین برای خ لید هر خمم غر 

 1و  75/0 ،50/0خیماربا خیمارهای کنترل غبر  و غنفی 

 وج د داش . داریغعنیخفاوو  گر  در کیل گر  آنزیم

شدن جیره در خیمار کنترل غنفی نسر  ب  خیمار رقیق

کنترل غبر ، غنجر ب  بدخر شدن رری  خردیل پروخئین 

شده، در و همچنین با افزایش آنزیم ب  جیره رقیق گردید

غنجر ب   گر  در کیل گر  آنزیم 50/0سط ح باالخر از 

نسر  ب  سایر خیمارها  خردیل پروخئینرری  بهر د 

  گردید.

بسیاری از صفاو غرخر  با بازدهی جیره با رقیق کردن 

یی را نشان دادند ولی غکمل کردن آارک، کاهش جیره

شده با سط ح غمتلف آنزیم غنجر ب  افزایش جیره رقیق

بازدهی نسر  ب  خیمار کنترل غنفی غی گردد اگرچ  
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مار کنترل غبر  حداقل نیاز ب  برای عملکرد غشاب  با خی

این اغر  خ اهد ب د. گر  در کیل گر  آنزیم 50/0 افزودن

ناشی از دو غ ر ع باشد دلیل اول  بط ر کلی غی خ اند

های غ ج د در غصرف خ راک اس  ک  در خفاوو

خاب یافت  و دلیل زغصرف انرژی برای هر خمم غر  با

و  غ اد غغذی غبل انرژیبهتر شدن برداش  دو  

یار تهای حاوی آنزیم اس  ک  در اخدر جیره پروخئین

 اس .  پرنده قرار گرفت

 

 36Hy Line Wهای تخمگذار سويه مرغهای بازدهي توليد بر فراسنجه 1های آزمايشي جيره يرتأث -3جدول 

 دراواخر دوره توليد
Table 3- Effect of different diets on performance efficiency traits in Hy Line w36 layer hens at late 

production phase 

های خیمار 

 1آزغایشی
Treatments  

 

رری  

 خردیل
Feed 

convertion 

(g/g) 

هزین  خ راک 

برای خ لید خمم 

 غر 
Egg Feed 

 cost 

(Rials/egg) 

انرژی برای 

خ لید هر خمم 

 غر  
Egg Energy 

cost 

(Kcal/egg) 

رری  خردیل  

 انرژی

 Energy 

conversion 

ratio (Kcal/g) 

پروخئین برای 

خ لید هر خمم 

 غر 
 Egg weight 

 (g/egg) 

رری  

خردیل  

 پروخئین

Protien 

conversion 

ratio (g/g) 
 1خیمار  

Treatment 

1 

 

2.15 ab 1707.04 a 385.16 ab 5.77 a 20.79 a 0.300 a 

 2خیمار  

Treatment 

2 

 

2.37 a 1727.56 a 418.43 a 5.89 a 20.74 a 0.321 a 

 3خیمار  

Treatment 

3 

 

2.25 a 1697.87 a 412.85 a 5.70 a 19.19 ab 0.297 a 

 4خیمار  

Treatment 

4 

 

2.14 ab 1599.16b 375.40 ab 5.32 ab 18.40 b 0.288 ab 

 5خیمار  

Treatment 

5 

 

1.94 b 1584.96 bc 365.72 b 5.28 b 17.72 b 0.268 b 

 6خیمار  

Treatment 

6 

 

1.90 b 1551.95 c 368.11b 5.14 b 17.11 b 0.272 b 

        

SEM  0.078 5.15 15.10 0.212 0.706 0.012 

 3 یمارهایشده و خرقیقدرصد  10  یرهشاغل ج کنترل غنفی 2یمارو خ یمبدون آنز یرهشاغل ج : کنترل غبر  1یمارخ -1

 یمآنز یل گر گر  در ک 1و 500،750/0، 250/0شده همراه بارقیق یرهب  خرخی  شاغل ج 6خا 
1-treatmet 1: positive control, Balanced diet; treatment 2: negative control (diluent diet); treatment 3-6, 

negative control+ 0.25, 0.50, 0.75 and 1 g/kg enzyme respectively.  

 غیراشد. (P<05/0) سطح در غعنی دار اختیف وج د بیانگر ست ن هر در غشاب  غیر حروف الخین
a-b Means in the same column with no common superscripts differ significantly (P< 0.05). 
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 مرغکيفي تخمصفات 

کیفی بر صفاو  خیمارهای آزغایشینتایج غرب ط ب  اثر 

ارخفاع  شده اس . ارائ  5در جدول شماره  غر خمم

غر  بط ر غر ، واحد هاو و وزن پ ست  خممسفیده خمم

 خح  خاثیر خیمارهای آزغایشی قرار گرف  داریغعنی

(05/0>P)شدن جیره در خیمار کنترل غنفی . با رقیق

ب  خیمار کنترل غبر ، غنجر ب  کاهش ارخفاع نسر  

غر  غر  و واحد هاو و وزن پ ست  خممسفیده خمم

شده، در گردید. همچنین با افزایش آنزیم ب  جیره رقیق

غنجر ب   گر  در کیل گر  آنزیم 50/0سط ح باالخر از 

ها نسر  ب  سایر خیمارها گردید. بهر د این فراسنج 

خح  خاثیر خیمارهای  داریدرصد پ ست  بط ر غعنی

های خحقیق . یافت (P>05/0) آزغایشی قرار نگرف 

( و اخی  و 1997اخی  و همکاران )غطالعاو  احارر ب

 (2006( و عردالمقص د و همکاران )2001همکاران )

همم انی داش . این غحققین بیان کردند ک  درصد وزن 

 گر  در کیل گر  1کردن جیره خا سطح پ ست  با غکمل

 آنزیم، نسر  ب  خیمار کنترل خغییری نداش .

 

راواخر د 36Hy Line Wهای تخمگذار سويه مرغتخم مرغ توليدی های بر فراسنجه 1های آزمايشي تأثير جيره -4جدول 

 دوره توليد

Table 4- Effect of different diets on egg traits in Hy Line w36 layer hens at late production phase 

خیمار های 

 1آزغایشی

Treatments  

ارخفاع سفیده خمم غر  

 )غیلیمتر(
Albumen height (mm) 

(واحد هاو )درصد  
Hough unit (%) 

وزن پ ست  خمم 

  غر  )گر ( 
Egg shell 

weight(g) 

درصد پ ست  خمم غر  

 )درصد(
 Egg shell percentage (%) 

 1خیمار  

Treatment 1 
7.50 a 88.77 a 9.25 a 13.71  

 2خیمار  

Treatment 2 
6.20 b 66.43 b 9.06 b 13.10 

 3خیمار  

Treatment 3 
6.86 b 84.70 b 9.14 ab 14.35  

 4خیمار  

Treatment 4 
7.42 ab 88.32ab 9.32 a 13.82  

 5خیمار  

Treatment 5 
8.28 a 90.28 a 9.28 a 14.20 

 6خیمار  

Treatment 6 
8.14ba 90.14 a 9.34 a 14.11b 

     

SEM 0.17 3.30 0.045 0.47 

ب   6خا  3درصد رقیق شده و خیمارهای  10کنترل غنفی شاغل جیره   2رل غبر  شاغل جیره بدون آنزیم و خیمار: کنت 1خیمار-1

 گر  در کیل گر  آنزیم 1و 75/0، 50/0، 25/0 خرخی  شاغل جیره رقیق شده همراه با

1-treatmet 1: positive control, Balanced diet; treatment 2: negative control (diluent diet); treatment 3-6, negative 

control+ 0.25, 0.50, 0.75 and 1 g/kg enzyme respectively.  

 باشد.غی (P<05/0) سطح در غعنی دار اختیف وج د بیانگر ست ن هر در غشاب  غیر حروف الخین

a-b Means in the same column with no common superscripts differ significantly (P< 0.05). 
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دراواخر  36Hy Line Wگذار سويه های تخمبر اجزای تخم مرغ توليدی مرغ 1های آزمايشي تأثير جيره -5جدول 

 دوره توليد

Table 5- Effect of different diets on egg component in Hy Line w36 layer hens at late production phase 

 

خیمار های 

 1آزغایشی

Treatments  

 وزن زرده )گر (

 yolk weight(g) 

 درصد زرده )درصد(

Yolk percentage (%)  

 وزن سفیده )گر (

Albumen 

weight(g) 

 درصد سفیده )درصد(

 Albumen percentage 

(%) 

 1خیمار  

Treatment 1 
18.71  28.80  39.77 a 59.57  

 2خیمار  

Treatment 2 
18.18 28.10b  36.85 b 58.10 

 3خیمار  

Treatment 3 
18.35  28.35  38.70 ab 56.67  

 4خیمار  

Treatment 4 
18.52  28.82  38.32 ab 56.82  

 5خیمار  

Treatment 5 
19.10  28.20  40.28 a 61.12 

 6خیمار  

Treatment 6 
19.11 28.11  40.14 a 61.14 

      
SEM 0.89 0.93  1.64 2.12 

 3درصد رقیق شده و خیمارهای  10کنترل غنفی شاغل جیره   2: کنترل غبر  شاغل جیره بدون آنزیم و خیمار 1خیمار -1

 گر  در کیل گر  آنزیم 1و  75/0، 50/0، 25/0جیره رقیق شده همراه با ب  خرخی  شاغل  6خا 

1-treatmet 1: positive control, Balanced diet; treatment 2: negative control (diluent diet); treatment 3-6, 

negative control with 0.25, 0.50, 0.75 and 1 g/kg enzyme respectively.  

 غیراشد. (P<05/0) سطح در غعنی دار اختیف وج د بیانگر ست ن هر در غشاب  غیر حروف الخین

a-b Means in the same column with no common superscripts differ significantly (P< 0.05). 

 

های های غمتلف آزغایشی بر فراسنج جیرهخاثیر 

ارائ   6غرخر  با وزن زرده و سفیده در جدول شماره 

هایی غبل وزن زرده خمم شده اس . در غ رد فراسنج 

سفیده خمم غر  خح  خاثیر غر ، درصد زرده و درصد 

. با (P>05/0) خیمارهای غمتلف آزغایشی قرار نگرف 

خ ج  ب  غنابع غمتلف نشان داده شده ک  از آنجا ک  

زرده خمم غر  بیشتر شاغل لیپ پروخئینها و.. اس  لذا 

انرژی جیره ب  ط ر غیر غستقیم از طریق کاهش خح یل 

ا باشد اغّ چربی غی خ اند بر روی وزن آن خاثیر داشت 

خ اند نشان عد  خفاوو بین خیمار کنترل غبر  و غنفی غی

از غقاوغ  پرنده نسر  ب  کاهش وزن زرده ناشی از 

کمر د انرژی باشد بعرارو دیگر از آنجا ک  خ لید نسل 

بعد، در ذاو طریعی پرنده بعن ان اول ی  نسر  ب  سایر 

ی درصدی انرژ 10اعمال خلقی غیش د لذا حتی با کاهش 

روز نیز با خاغین انرژی کافی از  70جیره  در غدو 

در وزن زرده ایجاد نشد.  داریذخایر بدنی، خغییر غعنی

غر  بین خیمار کنترل غنفی با خیمار وزن سفیده خمم

غبر  گر  در کیل گر  آنزیم  1و  75/0خیمار کنترل و 

-بدین خرخی  رقیق (P<05/0) داش  داریخفاوو غعنی

غر  در غنجر ب  کاهش وزن سفیده خممکردن جیره 

با خیمار  داریخیمار کنترل غنفی شد ک  خفاوو غعنی

رسد غکمل کردن جیره کنترل غبر  داش . ب  نظر غی

خ اند گر  در کیل گر  آنزیم، غی 1و  75/0رقیق خا سطح 

سازی جیره را غرخفع کند. اثر غنفی ناشی از رقیق
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 ح ذکر شده در باال، بعرارو دیگر آنزیم کمزایم در سط

غی خ اند کارایی استفاده از پروخئین جیره را افزایش 

دهد ک  غقایس  قابلی  هوم پروخئین خا  بین خیمارهای 

اس . افزایش در کارایی  غ ر عآزغایشی غ ید این 

از کنجال  س یا  استفاده از پروئئین جیره ک  عمدخاً

افتد غسیر خ اند از دو طریق اخفاق بیخاغین غی گردد غی

اول افزایش قابلی  هوم پروخئین جیره و غسیر دو  

کاهش غ اد رد غغذی غ ج د در کنجال  س یا، غبل 

های آنزیم پروخئاز )خریپسین و کیم خریپسین( بازدارنده

باشد. خحقیقاو نشان دادند اگرچ  فراوری ولکتین و.. غی

کنجال  س یا نسر  ب  س یا خا  غقدار غ ثر این رد 

غغذی غی  رد  ادا این غاغّ ،ها را کاهش غی دهدغغذی

های ل زالمعده و در نهای  هوم و خ اند در خرشح آنزیم

    جذب پروخئین جیره اختیل ایجاد کنند.

 آزمايش دوم

 های آزمايشيمغذی جيره قابليت هضم مواد

 ،غاده خشكقابلی  هوم بر خاثیر خیمارهای آزغایشی 

در جدول  خا  یخا  و چرب ینپروخئ ی،انرژ ،غاده آلی

 7همانط ر ک  در جدول نشان داده شد.  7شماره 

بین خیمار کنترل غبر  و کنترل غنفی  ،ش دغشاهده غی

غشاهده غاده خشك هوم  ی در قابل داریغعنیخفاوو 

غ اد غغذی کردن . بدین خرخی  رقیق(P>05/0) نشد

قابلی  هوم غاده خاثیری بر  ،درصد 10جیره ب  غیزان 

 ی قابلبر  ،آنزیم کمزایماستفاده از  جیره نداش . خشك

بین خیمار . (P<05/0)دار ب د غاده خشك غعنیهوم 

گر   50/0 باالخر از ح آنزیم سط با کنترل غبر  و غنفی

وج د  (P<05/0) داریغعنیو وخفا ،در کیل گر  آنزیم

 ی قابلغقدار  ،بط ریک  با غصرف آنزیم در جیرهداش  

های درصد ( در جیره 15/81خشك از )غادههوم 

گر  در  1درصد( در  69/86ب  غقدار ) کنترل غنفی،

ح استفاده  اگرچ  بین سطافزایش یاف .  کیل گر  آنزیم

وج د  (P>05/0) داریغعنیخفاوو  زایم،شده آنزیم کم

های خارجی بعل  افزایش آنزیمبا افزایش آنزیم  نداش .

غغذی  غ اد رد خجزی ب  جیره و کمك بیشتر ب  

باشد شده هوم غ اد غغذی ، غنجر ب  جیرهغ ج د در 

غاده قابلی  هوم در غقدار  افزایشغنجر ب   نهایتاًک  

خحقیقاو بیان کردند ک   خشك در جیره گردیده اس .

خ اند خشك  با استفاده از آنزیم غیغقدار قابلی  غاده

خغییر درصد بست  ب  ن ع جیره، حی ان   17خا  9/0بین 

اسکاو و همکاران و  1993نیس ن و چ ک  )ا کند

در خحقیق حارر نیز غقدار قابلی  هوم غاده . (1995

های غطالعاو درصد افزایش یاف  ک  با یافت  5/5خشك 

 سن الرت  نشان داده شد ک  غذک ر همم انی داش .

ب  اثر  در غیزان پاسخ پرندهپرنده و ن ع جیره پای  

های ج ان دارد بط ریک  پرنده آنزیم خاثیر بسزایی

دهند لذا در خحقیق و بهتری را نشان غی پاسخ بیشتر

های غسن استفاده شده ب دند با حارر از آنجا ک  پرنده

در غ رد جیره پای ، بیان  این حال پاسخ غشاهده شد.

های بر پای  گند ، ج  و ی الف ک  شد ک  در جیره

ای هستند  حاوی غ اد پلی ساکاریدهای غیر نشاست

کاهش عملکرد خیمار بدون آنزیم در نتیج  این غ اد رد 

غی دار ب دن اثر استفاده از آنزیم غغذی، غنجر ب  غعنی

 ش د.

بین غقدار قابلی  هوم غاده آلی در جیره بررسی نتایج 

عد  وج د  .نشان داده شده اس  7در جدول  خیمارها

 ،خیمار کنترل غبر  و کنترل غنفی خفاوو غعنی دار بین

رقیق نشان داد ک   (P>05/0)آلی در قابلی  هوم غاده

درصد، خاثیری بر  10کردن غ اد غغذی جیره ب  غیزان 

خاثیر قابلی  هوم غاده خشك جیره نداش . درصد 

غاده آلی هوم  ی قابلهای آزغایشی، بر آنزیم در جیره

غاده آلی از هوم  ی قابلدرصد . (P<05/0)دار ب د غعنی

 18/83ب  غقدار ) کنترل غنفیدرصد( در جیره  18/78)

و غقدار  گر  در کیل گر  آنزیم 75/0در سطح درصد( 

گر  در کیل گر  آنزیم  1 در سطح درصد( 48/84)

یاف . این غ ر ع غمکن اس  بدلیل  داریغعنیافزایش 

برای هوم و بسیاری از غ اد آلی  دسترسیافزایش در 

از آنجا ک   داثر آنزیم غصرفی در جیره باش درجذب 

غغذی  های غمتلف غ ادشاغل زیر غجم ع  غاده آلی
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، نشاست  و پکتین ندهای ساده و الیگ ساکاریدهاقشاغل 

غمکن افزایش در غقدار هوم غی باشد لذا سل لز و همی

سل الز و زاییناز های همیدر نتیج  اثر آنزیماس  

یا خسهیل در  غذک رغغذی غاده برغ ج د در آنزیم 

در هوم بعل  کاهش اثر احتراسی خرکیراو ردغغذی 

)استینفلد و  باشد ب دهبر غ اد غغذی جیره  جیره

 (.1998همکاران 

 

دراواخر  36Hy Line Wهای تخمگذار سويه بر اجزای تخم مرغ توليدی مرغ 1های آزمايشي تأثير جيره -6جدول 

 دوره توليد

Table 6- Effect of different diets on egg component in Hy Line w36 layer hens at late production phase 

 1خیمارهای آزغایشی

Treatments 

 ررای  قابلی  هوم ظاهری 
Apparent digestibility coefficient  

 
 )درصد( خشكغاده

 Dry matter (%) 

 )درصد( آلیغاده

 Organic matter 

(%) 
 

 انرژی خا 

 )درصد(

 Gross energy 

(%) 

 چربی خا 

 )درصد(

 Ether extract 

(%) 

 1خیمار  

Treatment 1 

 

80.39 b 79.16 b  70.49b 61.14 b 

 2خیمار  

Treatment 2 

 

81.15b 78.18 b  71.20 b 62.00b 

 3خیمار  

Treatment 3 

 

84.20ab 80.48 ab  73.01 ab 61.80b 

 4خیمار  

Treatment 4 

 

86.21a 80.06 ab  74.11 ab 62.21 ab 

 5خیمار  

Treatment 5 

 

85.43a 81.18a  76.68 a 64.33 a 

 6خیمار  

Treatment 6 

 

86.69a 81.41a  75.21 a 64.69 a 

       

SEM  0.46 0.22  0.57 0.35 

 3درصد رقیق شده و خیمارهای  10کنترل غنفی شاغل جیره   2: کنترل غبر  شاغل جیره بدون آنزیم و خیمار 1خیمار -1

  گر  در کیل گر  آنزیم 1و 75/0، 50/0، 25/0جیره رقیق شده همراه با ب  خرخی  شاغل  6خا 

1-Treatmet 1: positive control, Balanced diet; treatment 2: negative control (diluent diet); treatment 3-6, 

negative control with 0.25, 0.50, 0.75 and 1 g/kg enzyme respectively.  

 غیراشد. (P<05/0) سطح در غعنی دار اختیف وج د بیانگر ست ن هر در غشاب  غیر حروف الخین

a-b Means in the same column with no common superscripts differ significantly (P< 0.05). 
 

 چربي خام و انرژیقابليت هضم 

بین خیمار ، ش دیغشاهده غ 7همانط ر ک  در جدول 

در قابلی   داریغعنیکنترل غبر  و کنترل غنفی خفاوو 

-خرخی  رقیق(. بدین P>05/0غشاهده نشد )هوم انرژی 

درصد، خاثیری بر  10غغذی جیره ب  غیزان  کردن غ اد

 1و  75/0بین سطح  جیره نداش . انرژیقابلی  هوم 

و  یشیآزغا یهایرهدر جگر  در کیل گر  آنزیم 

هوم  ی قابل در داریغعنیوو اخف ،خیمارهای کنترل

 25/0ح  سط یناگرچ  ب. (P<05/0) وج د داش انرژی 

با خیمارهای  زایمکم یمآنزگر  در کیل گر   50/0و 

در . (P>05/0) وج د نداش  داریغعنیخفاوو  کنترل

درصد بهر د  5این خحقیق قابلی  هوم انرژی حداکبر 

-های رقیقیاف  ک  نشان از کارایی آنزیم حتی در جیره

 یهاغجم ع  یرز ازانرژی جیره از آنجا ک   . اسشده 
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 چربی خا ، پروخئین خا ، شاغل یغمتلف غ اد غغذ

در  یشلذا افزا ،.. بدس  غی آید، نشاست  و ی سادهندهاق

زیر غمکن اس  در نتیج  اثر هر کدا  هوم  دارغق

 زایمکمآنزیم غ لتی غ ج د در  غمتلفآنزیمی بمشهای 

نهای  غنجر ب  افزایش قابلی  در غذک ر  یغغذبر غاده

ب  عرارو دیگر آنزیم باعث گردیده  ش دهوم انرژی 

ازآن جیره افزایش کارایی ک  در یك جیره خاص 

افزایش پیدا کند و در واقع پرنده از غقدار ثاب  خ راک 

 1920از سال  اگرچ  .انرژی بیشتری کس  نماید

های در ج ج اثر آنزیم را بر انرژی خ راک  ینغحقق

)استینفلد  غ رد بررسی قرار داده اندگ شتی و ب قلم ن 

  ا غطالعاغّ (1999زانی و همکاران  و 1998و همکاران 

بر انرژی زایی  زایمغستقیمی در غ رد بررسی اثر کم

یاف   های خممگذار در پایان دوره خ لیدغر جیره در 

  .دشن

بررسی اثر خیمارهای آزغایشی بر قابلی  هوم چربی 

بر قابلی  هوم  آنزیم جیره، نشان داد ک  افزودنخا  

 خفاوو. (P<05/0)د دار داریغعنیخاثیر چربی خا  جیره 

 های کنترلخیمارقابلی  هوم چربی خا  بین  داریغعنی

گر  در کیل گر  آنزیم  1و  75/0حاوی  هایو خیمار

گر  در  50/0و  25/0اگرچ  خیمار حاوی   وج د داش .

دارای عملکردی حدواس  ب دند. کیل گر  آنزیم 

غطالعاو غتعدد نشان داده اس  ک  افزایش قابلی  هوم 

غرب ط ب  افزایش ظرفی  هوم یا جذب خا  چربی 

نزیم غ رد در این غ رد از آنجا ک  در آ .س ا چربی ها

واحد در هر گر ،  2000حداقل  استفاده در این خحقیق 

افزایش در  لذاوج د دارد با غنشا قارچی آنزیم لیپاز 

ایشی حاوی در خیمارهای آزغ خا چربی  قابلی  هوم

الرت  ب  نظر غی . شدبهمین دلیل غی با ، غمکن اس آنزیم

رسد ک  این قابلی  هوم چربی باال در نتیج  غتعادل 

ب دن درصد چربی در خ راک آنها ب ده اس  زیرا 

غغذی غیدانیم ب  غ ازاو افزایش غقدار غاده غنطقیبط ر 

خطی افزایش نمی در خ راک قابلی  هوم آن ب  ط ر 

یابد لذا در سط ح باالخر چربی خ راک غمکن اس  

)ک چر و  درصد قابلی  هوم از این غقدار کمتر باشد

 .(2001ک چر و همکاران و  2000همکاران 

 

 کليگيری نتيجه
در زایم کمنزیم نشان داد ک  استفاده از آین خحقیق ا

  هفتگی 60ر سن د  Hy-line w36های خممگذار س ی  غر 

صفاو عملکردی، رری  خردیل خ راک  غنجر ب  بهر د

غبل غاده  قابلی  هوم ظاهری ررای  و افزایش 

در  بی خا پروخئین خا ، چرانرژی خ راک، خشك، 

با ها عملکرد پرندهبط ریک   ،گردید شدهرقیقهای جیره

گر  در  1و  75/0های رقیق شده همراه با سط ح جیره

های خ لیدی از فراسنج  در بسیاری ،آنزیمکیل گر  

  بهمچنین با خ ج   .حتی باالخر از خیمار کنترل غبر  ب د

های اقتصادی غ ج د در این صنع  استفاده از نگرانی

  ببلک  غنجر  ،آنزیم ن  خنها هزین  خ لید را افزایش نداد

آنزیم ح  از بین سط کاهش هزین  خ راک نیز گردید.

تایج نشده در این خحقیق بر اساس  استفاده زایمکم

، غر خ لید خممها  بمص ص بسیاری از فراسنج 

قابلی  هوم بسیاری از غ اد رری  خردیل خ راک و 

 آنزیمگر  در کیل گر   1و  75/0سط ح  غغذی جیره

  .ش نتایج بهتری بدنرال دا
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Introduction: The application of enzymes in poultry diets for the enhancement of nutrient 

availability and performance had been reported since 1926. Previously, the research conducted on 

feed enzymes in poultry nutrition focused on non-starch polysaccharide (NSP) degrading enzymes, 

especially xylanase and β-glucanase, in diets containing wheat, rye and barley (Choct, 2006). The 

use of unconventional feedstuff for poultry production is however limited due to their fibrousness 

and inability of birds to possess the cellulase enzyme that can digest the fibre (Kocher et al., 2001). 

Exogenous enzymes capable of degrading non-starch polysaccharides (NSP) in broiler diets based 

on cearls grains, including wheat and barley (Bedford and Schulze, 1998), initiated this practice. 

Researchers found that the use of NSP-degrading enzymes in barley and wheat based broiler diets 

improved litter quality and performance. The use of NSP-degrading enzymes in wheat and barley 

based diets for broilers are therefore well established and accepted (Bedford, 1998). Advances in 

the field of nutrition have made it possible for improvement in the utilization of lesserknown 

feedstuffs. One of these advances is the use of enzyme technology, which can ameliorate the 

negative effects of dietary nonstarch polysaccharides in high fiber feed stuffs. Kemin (KYM) is a 

concentrated multi-enzyme (multi-enzyme complexes are stable assemblies of more than one 

enzyme, generally involved in sequential catalytic transformation) made from the same organism 

and fermentation process. It was suggested by the manufacturer that the commercial blend could 

improve energy metabolism up to 6% and enhance protein utilization up to 2%. Cowieson et al. 

(2006) observed the nutrient metabolism of broilers fed corn and soybean meal diets was increased 

by a combination of xylanase, amylase, protease, and phytase so it can be use for efficient digestion 

of nutrient. As a result of limited published studies evaluating the effect of multi-enzyme 

preparation on layer hens, this study was conducted to assess the effects of commercial enzyme on 

production and egg traits and apparent nutrient utilization. The effects of Kemzyme© were 

evaluated on performance, egg quality and nutrient digestibility in Hy line w36 laying hen at 60 

weeks of age.  

Material and methods: In first experiment was carry outin complete randomized design with 450 

layer hen at 60 weeks of age in six tratments as follows; 1- common diet (control), 2-diluent diet 

90% of common diet (negative control), 3-diluent diet plus enzyme (0.25 gkg -1), 4-diluent diet plus 

enzyme (0.50 gkg -1), 5-diluent diet plus enzyme (0.75 gkg -1) 6-diluent diet plus enzyme (1 gkg -1) 

with five replicate (18 hen in each). Productive performance of hens was recorded for eight weeks 

and egg quality parameters were measured on the last week of trial. The following data were 

evaluated: initial body weight, feed intake, and feed to gain. The birds were weighed on the first day 

of the experiment. Fresh feed was made available daily and the remaining feed was weighed at the 

end of the week to calculate feed intake and feed to gain. Second experiment, was done with 100 

Hy Line W36 layer hen at 70 wks age in same treatment and replicate of experiment one. Four birds 

from each replicate were selected and placed in clean, disinfected, and steel frame cages equipped 

with a grid floor and collector tray. Three d of the acclimatization period were allowed prior to the 

commencement of excreta collection. A known weight (more than enough) of feed was given to 
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each treatment group daily while the total excreta collection was done daily for a period of three. 

The daily excreta samples for each replicate was weighed, dried and the cumulative samples pooled 

and used to determine the proximate composition according to AOAC (2000). Diets, excreta 

samples, were analyzed using the standard methods of the Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC International, 2000). Moisture content as dry matter (DM, AOAC, 2000; 930.15), 

crude protein (CP, AOAC, 2000; 990; 03), ether extract (EE, AOAC, 2000; 954.02), crude fibre 

(CF, AOAC, 2000; 978.10), and crude ash (CA, AOAC, 2000; 942.05) of samples was determined 

in four replications after samples were ground. Digestibility of gross energy, organic matter, dry 

matter and ether extract was calculated base on marker method.   

Result and discussion: Enzyme supplementations have significant effect on feed intake, egg 

production, egg mass, and FCR in the present study. In negative control group that Including diets 

with 90 percentage of common diet nutrient in the present experiment significantly decreased egg 

weight but supplementation of this diet with 0.50 gkg -1 enzyme can ameliorate this negative effect. 

Feed cost, enrgy intake and energy conversion ratio were increased in the hens fed enzyme-included 

diets compared to hens fed the negative and positive control diet. Protien intake and conversion 

ratio was improved by enzyme supplementation in diluent diet. Egg quality such as Albumen 

height, Haugh unit and Egg shell weight were increased in the hens fed enzyme supplemented diets 

compared to hens fed the negative and positive control diet. There was significant effect of enzyme 

was detected on digestibility of Gross energy (GE), dry matter (DM), organic matter (OM), 

(P<0.05).  

Conclusion: Generally, the use of Kemin® especially at 0.50 gkg-1 in diet improve performance 

traits, egg quality and feed intake, nutrient digestibility, and energy in the Hy-line w36 laying hen at 

late production phase. 
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