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ارزیابی اثرات مکمل های آنزیمی بر عملکرد و متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی
سعید گلی*1،  حبیب اقدم شهریار2، یحیی ابراهیم نژاد2، علیرضا احمد زاده2،  مهدی قادری جویباری3، سید حامد رضوی1 و  

وحید اسماعیل پور3
چکیده

در آزمایشی اثر مکمل های چند آنزیمی بر عمل کرد، خصوصیات الشه، تغییرات برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی سرم،  
قابلیت هضم پروتیین و انرژی قابل متابولیسم در جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح پایه 
کامال تصادفی به اجرا درآمد. 300 قطعه جوجه خروس گوشتی از سویه راس 308 در 5 تیمار و 4 تکرار که سهم هر 
قفس 15 قطعه جوجه بود با جیره های آزمایشی به مدت 49 روز تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تیمار1( 
جیره شاهد فاقد مکمل آنزیمی، 2( جیره شاهد + 0/05 درصد مکمل آنزیمی روابیو حاوی )زایالناز، بتاگلوکاناز، سلوالز و 
پکتیناز(، 3( جیره شاهد + 0/05 درصد مکمل آنزیمی گریندانزیم حاوی )زایالناز، بتاگلوکاناز و آلفا آمیالز(، 4( جیره شاهد 
+ 0/05 درصد مکمل آنزیمی نوترکس حاوی )زایالناز و بتاگلوکاناز(، تیمار5( جیره شاهد + 0/05 درصد مکمل آنزیمی 
کمین حاوی )زایالناز، بتاگلوکاناز و سلوالز(. جیره  ی گروه های آزمایشی دارای انرژی و پروتیین یکسانی بودند. صفت های 
خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در پایان دوره های آغازین )1-21 روزگی(، رشد )42-22 
روزگی(، پایانی )43-49 روزگی( و کل دوره پرورش )1-49 روزگی( مورد محاسبه قرار گرفتند. مقدار تری گلیسرید، 
کلسترول، LDL، HDL گروه های آزمایشی نیز در پایان هر دوره محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که کلیه صفات 
مربوط به عمل کرد جیره های حاوی مکمل آنزیمی بهبود معنی داری نسبت به گروه شاهد داشتند )P 0/01>(. در دوره 
رشد و پایانی خوراک مصرفی در تیمار شاهد نسبت به بقیه ی گروه ها کاهش داشت )P 0/01>(. افزایش وزن در دوره های 
مختلف، در دوره های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره پرورش در تیمار شاهد کاهش معنی داری نسبت به سایر گروه های 
حاوی آنزیم را نشان داد )P 0/01>(. همچنین در تمامی دوره های پرورشی بهبودی در ضریب تبدیل غذایی گروه هایی که 
از مکمل های چند آنزیمی استفاده کرده بودند نسبت به گروه شاهد مشاهده شد )P 0/05>(. نتایج حاصل از اندازه گیری 
متابولیت  های خونی نشان داد که تیمارهای حاوی مکمل های چند آنزیمی سبب کاهش معنی دار میزان تری گلیسرید، 
کلسترول و LDL سرم خون و افزایش HDL سرم در مقایسه با گروه شاهد  شدند )P 0/01>(. در پایان نتایج به دست 
آمده از این پژوهش نشان داد که استفاده از مکمل های آنزیمی در جیره باعث بهبود صفات عملکردی، کاهش لیپیدهای مضر 
و افزایش لیپیدهای مفید سرم خون در پرنده می شود که هم باعث صرفه اقتصادی بیشتر و تولید محصولی سالم تر می شود. 

با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش مکمل آنزیمی روابیو بهترین تاثیر را در طول دوره پرورش داشته است.
واژه گان کلیدی: جوجه گوشتی، عملکرد، مکمل های چند آنزیمی، متابولیت های بیوشیمیایی 

1. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
Goli.saeid@gmail.com :نویسنده مسئول مکاتبات     *

2. اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی- دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
3. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر
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مقدمه
 افزایش جمعیت و کمبود روزافزون مواد خوراکی 
افزایش  اهمیت  مواد خوراکی،  این  بودن  واردتی  و 
از مواد مغذی بکار رفته در این خوراک و  استفاده 
بهبود راندمان هضم و جذب در این خوراک، توسط 
آنزیم ها را هر چه ملموس تر می کند. لذا در تحقیقات 
اخیر برخی محققین به دنبال بهبود قابلیت هضم مواد 
مغذی توسط آنزیم ها می باشند. با توجه به ممنوعیت 
مصرف آنتی بیوتیک های محرک رشد در صنعت طیور 
) که در سطح جهانی در اتحادیه اروپا و آمریکا مورد 
تصویب قرار گرفته است( و نگرانی در مورد کاهش 
عملکرد تولیدی جوجه ها، آنزیم ها به عنوان یکی از 
گزینه های انتخابی برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها در 

منابع مختلف پیشنهاد می شوند. 
برای  جهانی  بازار  تقاضای  گذشته،  سال   25 در 
آنزیم هایی که به شکل صنعتی تولید می شوند 10 برابر 
بالغ  میلیارد مارک  به یک  آن  ارزش  امروزه  شده و 
نیز آنزیم های  گردیده است. اگرچه در حال حاضر 
اختصاص  به خود  را  بازار  از  اندکی  سهم  غذایی 
سریع الرشدترین  به صورت  هم اکنون  ولی  داده اند، 
جیره های  در   .)1( آمده اند  در  بازار  این  در  بخش 
منبع  به عنوان  ذرت  گوشتی،  جوجه های  استاندارد 
پروتیین،  اصلی  منبع  به عنوان  سویا  و  انرژی  اصلی 
را  جیره  غذایی  ترکیب  از  مالحظه ای  قابل  قسمت 
ارزش  بودن  باال  به دلیل  درگذشته  می دهد.  تشکیل 
غذایی این دو خوراک اضافه کردن آنزیم به جیره ها 
 )7( همکاران  و  لسون  تحقیقات  نمی شد.  احساس 

نشان داده که علی رغم وضعیت نسبتا خوب تغذیه ای، 
در این دو ماده خوراکی تفاوت های زیادی در ارزش 
کنجاله  و  تجاری  ذرت  مختلف  نمونه های  غـذایی 
سویا وجود دارد که با استفاده از آنزیم های خاصی 
همه ی  رساند.  حداقل  به  را  تفاوت ها  این  می توان 
می کنند  تولید  را  آنزیم ها  زنده یک سری  موجودات 
برای  نیاز  مورد  آنزیم های  مورد،  چندین  در  ولی 
هضم کامل مواد خوراکی، یا به وسیله حیوانات تولید 
ترشح  کمی  بسیار  مقادیر  در  اینکه  یا  و  نمی شوند 
حیوانات  مورد  در  به ویژه  حالت  این  که  می شوند، 
جوان که هنوز سیستم گوارش آن ها در حال تکامل 
می باشد صادق است. بنابراین مخلوط   های آنزیمی اثر 
مثبتی بر روی کارایی هضم در دستگاه گوارش دارند. 
برخی از این آنزیم ها حاوی مخلوطی از آنزیم های 
پروتئاز، لیپاز، آمیالز، آمیلوگلوکوسیدازها، زایالنازها، 
بتاگلوکانازها، همی سلوالزها، سلوالزها، پنتوزانازها، 

سلوبیاز، آلفاگاالکتوسیداز و فیتاز هستند.
آنزیمی وگپرو  )3( مکمل  واندرول  و   دی کونیگ 
)که مخلوطی از آنزیم های پروتئاز، سلوالز، پنتوزاناز، 
آلفاگاالکتوزیداز و آمیالز است( را در سطوح 0/05 
گوشتی  جوجه های  آغازین  جیره  به  درصد   0/1 و 
بر پایه ذرت و کنجاله سویا افزودند. در پایان دوره 
آغازین افزایش وزن روزانه به طور معنی داری بهبود 
تبدیل  ضریب  بر  تاثیری  ولی   ،)P>0/05( یافت 
سفتون  توسط  مشابهی  نتایج  نشد.  مشاهده  غذایی 
و پردوک )11( گزارش شده است. یان و همکاران 
اثرات  از  یکی  تلفات  کاهش  کردند  گزارش   )14(
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مفید و تکراری افزودن آنزیم فیتاز به جیره بر پایه 
ذرت و کنجاله سویا تغذیه شده برای جوجه گوشتی 
است. زانال و همکاران )15( تاثیر مکمل آنزیمی را بر 
جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره ذرت و کنجاله 
بهبود  باعث  آنزیم  حاوی  جیره  که  دریافتند  سویا 
عملکرد و قابلیت هضم ماده مغذی در جوجه های 
گوشتی شد. افشار منش و همکاران )2( تاثیر استفاده 
از مخلوط مکمل های چند آنزیمی آپتایزیم بر عملکرد 
جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت-
آمده  به دست  نتایج  کردند.  بررسی  را  سویا  کنجاله 
نشان داد تیماری که حاوی یک کیلوگرم در تن آنزیم 
بود، سبب بهبود معنی داری نسبت به سایر تیمارها 
در وزن بدن و بازده غذایی در سنین 21 و 42 روزگی 
شد )P>0/05(. مصرف خوراک بین تیمارها اختالف 
معنی داری نداشت، اگرچه از لحاظ عددی با اضافه 
شدن آنزیم )یک کیلو در تن( مقدار مصرف خوراک 
بیشتر بود ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. حاجاتی 
و همکاران )6( آزمایشی مبنی بر تاثیر مکمل آنزیمی 
بر روی برخی از متابولیت های خونی در جوجه های 
ذرت-کنجاله  پایه  بر  جیره  با  شده  تغذیه  گوشتی 
سویا-گندم انجام دادند. و مشاهده کردند که تیمار 
حاوی مکمل آنزیمی باعث افزایش غلظت کلسترول 
خون در تمامی سنین 10، 28 و 42 روزگی شد، ضمنا 
غلظت HDL، کلسترول و تری گلیسرید سرم خون 
.)P>0/05( در سنین 10 و 42 روزگی افزایش یافت
تحقیق حاضر به منظور تعیین اثرات مکمل های چند 
آنزیمی بر روی عملکرد و تغییرات لیپیدهای مفید و 

مضر سرم خون در جوجه های گوشتی انجام شد.

مواد و روش ها
برای انجام این تحقیق، تعداد 300 قطعه جوجه نر 
تصادفی  کامال  طرح  یک  در   308 راس  روزه  یک 
با 5 تیمار و 4 تکرار برای ارزیابی مکمل های چند 
گوشتی  های  جوجه   غذایی  جیره های  در  آنزیمی 
-22( رشد  روزگی(،   21-1( آغازین  دوره های  در 
دوره  کل  و  روزگی(   49-43( پایانی  روزگی(،   42
پرورش )1-49 روزگی( با جیره های آزمایشی تغذیه 
شدند. در این آزمایش از 20 عدد قفس استفاده شد 
که در هر قفس 15 قطعه جوجه  به صورت تصادفی 
قرار داده شد. تنظیم و تهیه جیره های غذایی مورد 
آزمایش با توجه به ترکیبات مواد مغذی موجود در 
مواد خوراکی مختلف بکار برده شده توسط نرم افزار 
جیره نویسی  UFFDAدانشگاه جورجیای آمریکا 
انجام شد و جیره های غذایی بر اساس توصیههای 
بر  و   )8(  )NRC( آمریکا  تحقیقات  ملی  انجمن 
اساس جداول آن یکسان سازی و تنظیم شدند و آب 
نیز با توجه به شرایط، به طور دایم در اختیار گروه ها 
اصول  طبق  مدیریتی  های  برنامه  کلیه  گرفت.  قرار 
تیمارها  بین  به طور یکسان در  بهداشتی  پرورشی و 
اجرا شد. ترکیب جیره های آزمایشی و مواد مغذی 
مورد نیاز در جداول 1، 2 و 3 نشان داده شده است. 
جیره های آزمایشی عبارت بودند از: 1( جیره پایه، 2( 
جیره پایه + نیم کیلوگرم در تن، مکمل چند آنزیمی 
پکتیناز(، 3(  بتاگلوکاناز، سلوالز و  روابیو )زایالناز، 
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جیره پایه + نیم کیلوگرم در تن، مکمل چند آنزیمی 
گریندانزیم ) زایالناز و بتاگلوکاناز (، 4( جیره  پایه 
+ نیم کیلوگرم در تن، مکمل چند آنزیمی نوترکس 
)زایالناز و گاالکتوزیداز(، 5( جیره پایه + نیم کیلوگرم 
و  )بتاگلوکاناز  کمین  آنزیمی  چند  مکمل  تن،  در 
سلوالز(. صفت های مورد ارزیابی عبارت بودند از: 
تبدیل  ضریب  بدن،  وزن  افزایش  خوراک،  مصرف 
و   LDL کلسترول،  تری گلیسرید،  مقدار  و  غذایی 
HDL سرم خون که در انتهای دوره های آغازین، 

رشد وپایانی در بین گروه های آزمایشی تعیین شدند. 
برای اندازه گیری متابولیت های خونی از هر قفس 
دو پرنده بطور تصادفی انتخاب واز ورید بال هریک 
از پرنده ها 2 میلی لیتر خون گرفته شد. سپس سرم 
نمونه ها توسط سانتریفیوژ )3000 دور در دقیقه( و به 
مدت 10 دقیقه جدا و داخل میکروتویوپ ها ریخته 
شده و سپس بالفاصله در فالسک حاوی یخ ) که 
نبود(  ومیکروتویوپ ها  یخ  بین  مستقیم  تماس  البته 
کشور  پاستور  انستیتو  آزمایشگاه  به  و  گرفتند  قرار 
کیت های  توسط  فوق  های  متابولیت  و  منتقل شده 
خون  گیری  نمونه  شدند.  گیری  اندازه  بیوشیمیایی 
در پایان هر 3 مرحله )آغازین، رشد و پایانی( انجام 
پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده 
از نرم افزار آماری SAS )9( استفاده شد و از آزمون 
میانگین  مقایسه  برای  نیز  دانکن )4(  دامنه ای  چند 
گروه های آزمایشی در ارتباط با هر صفت استفاده 

شد.

نتایج و بحث 
 نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد بین گروه ها در 
مصرف خوراک دوره ی آغازین تفاوت معنی داری 
پایانی و کل  اما در دوره های رشد،  نداشت.  وجود 
داری  معنی  اختالف  دارای  تیمارها  پرورش  دوره 
بودند )P 0/01>(. با مقایسه میانگین آن ها مشخص 
لحاظ  از  مصرفی  خوراک  مقدار  بیشترین  که  شد 
پایانی مربوط  آماری و عددی در دوره های رشد و 
به تیمار 4 بود )جدول 4 (. افزایش مصرف خوراک 
گروه های حاوی مکمل آنزیمی احتماال به این دلیل 
و  هضم  قابلیت  افزایش  سبب  ها  آنزیم  که  است 
کاهش زمان هضم مواد خوراکی در دستگاه گوارش 
شده اند. گاتیرز دل آالمو و همکاران )5( با بررسی اثر 
آنزیم افزوده شده به جیره حاوی گندم در جوجه های 
گوشتی در دوره آغازین و رشد مشاهده کردند که 
جیره حاوی آنزیم تاثیر زیادی بر عمل کرد حیوان در 
طی دوره آغازین )1 تا 21 روزگی( داشت. در دوره 
رشد )21 تا 42 روزگی( فقط مصرف خوراک روزانه 
تحت تاثیر قرار گرفت. زانال و همکاران )15( گزارش 
در جوجه های  آنزیمی  مکمل  از  استفاده  که  کردند 
گوشتی تغذیه شده با جیره ذرت و سویا باعث بهبود 

خوراک مصرفی در جوجه های گوشتی شد. 
با  آنزیم  حاوی  گروه های  بین  داری  معنی  تفاوت 
تیمار شاهد وجود داشت و این تیمارها از افزایش 
وزن بیشتری نسبت به تیمار شاهد برخوردار بودند 
)P 0/01>( )جدول 5(. بهبود وزن گروه های حاوی 
مکمل آنزیمی احتماال به این دلیل است که آنزیم ها 
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جدول 2-2 : ترکیب جیره های دوره آغازین )1 تا 21 روزگی(
جیره

ترکیب

تیمار 5تیمار 4تیمار 3تیمار 2تیمار 1

جیره شاهد +  مکمل جیره شاهد 
آنزیمی 1

جیره شاهد +  
مکمل آنزیمی 2

جیره شاهد +  
مکمل آنزیمی 3

جیره شاهد +  
مکمل آنزیمی 4

57/8457/8457/8457/8457/84ذرت
36/6536/6536/6536/6536/65سویا )44 درصد پروتیین(

1/61/61/61/61/6چربی
1/561/561/561/561/56دی کلسیم  فسفات

1/261/261/261/261/26پودر صدف
0/20/20/20/20/2نمک

0/20/20/20/20/2متیونین
0/040/040/040/040/04لیزین

0/250/250/250/250/25مکمل ویتامینی1 
0/250/250/250/250/25مکمل مواد معدنی2
0/10/10/10/10/1بی کربنات سدیم
---0/05-مکمل آنزیمی 31
--0/05--مکمل آنزیمی 42
-0/05---مکمل آنزیمی 53
0/05----مکمل آنزیمی 64

----0/05شن
ترکیبات محاسبه شده
انرزی قابل متابولیسم 
)کیلو کالری برکیلوگرم(

29002900290029002900

2121212121پروتیین )درصد(
0/940/940/940/940/94کلسیم )درصد(

فسفر قابل دسترس 
)درصد(

0/420/420/420/420/42

0/520/520/520/520/52متیونین )درصد(
1/31/31/31/31/3لیزین )درصد(

1-  .هر کیلوگرم مکمل داراي IU 1000000 ویتامین A، IU 300000 ویتامین IU ،D3 2000 ویتامین K، 300 میلي گرم ویتامین B1، 250 میلي 
گرم ویتامین B2، 800 میلي گرم ویتامین B3، 2000 میلي گرم ویتامین B5، 1000 میلي گرم ویتامین B6 و 2 میلي گرم ویتامین B12 ، 50 گرم کولین 

کلراید، 12/5 گرم آنتي اکسیدان بود
2-  هر کیلوگرم مکمل داراي  10 میلي گرم منگنز، 6 میلي گرم ید، 4 میلي گرم آهن، 0/5 میلي گرم مس، 5 میلي گرم منیزیوم، 10 میلي گرم پتاسیم، 

0/1 میلي گرم کبالت، 0/1 گرم سلنیوم و 0/05 میلي گرم ید بود.
3- روابیو حاوی )زایالناز 2200 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 200 واحد بر گرم، سلوالز 100 واحد بر گرم و پکتیناز 100 واحد بر گرم(.        

4- گریندانزیم حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 5000 واحد بر گرم و آافا آمیالز 1000 واحد بر گرم(.  
5- نوترکس حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم و بتاگلوکاناز 500 واحد بر گرم(. 

 6 – کمین حاوی )بتاگلوکاناز 1800واحد بر گرم، سلوالز 500 واحد بر گرم و زایالناز 2600 واحد بر گرم(.
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جدول 2-3 : ترکیب جیره های دوره رشد )22 تا 42 روزگی(
جیره

ترکیب

تیمار 5تیمار 4تیمار 3تیمار 2تیمار 1

جیره شاهد +  مکمل جیره شاهد 
آنزیمی 1

جیره شاهد +  
مکمل آنزیمی 2

جیره شاهد +  
مکمل آنزیمی 3

جیره شاهد +  
مکمل آنزیمی 4

58/6958/6958/6958/6958/69ذرت
35/3035/3035/3035/3035/30سویا )44 درصد پروتیین(

2/22/22/22/22/2چربی
1/31/31/31/31/3دی کلسیم  فسفات

1/241/241/241/241/24پودر صدف
0/250/250/250/250/25نمک

0/250/250/250/250/25متیونین
0/070/070/070/070/07لیزین

0/250/250/250/250/25مکمل ویتامینی1 
0/250/250/250/250/25مکمل مواد معدنی2
0/150/150/150/150/15بی کربنات سدیم
---0/05-مکمل آنزیمی 31
--0/05--مکمل آنزیمی 42
-0/05---مکمل آنزیمی 53
0/05----مکمل آنزیمی 64

----0/05شن
ترکیبات محاسبه شده
انرزی قابل متابولیسم 
)کیلو کالری برکیلوگرم(

29502950295029502950

20/520/520/520/520/5پروتیین )درصد(
0/870/870/870/870/87کلسیم )درصد(

فسفر قابل دسترس 
)درصد(

0/370/370/370/370/37

0/480/480/480/480/48متیونین )درصد(
1/11/11/11/11/1لیزین )درصد(

1-  .هر کیلوگرم مکمل داراي IU 1000000 ویتامین A، IU 300000 ویتامین IU ،D3 2000 ویتامین K، 300 میلي گرم ویتامین B1، 250 میلي 
گرم ویتامین B2، 800 میلي گرم ویتامین B3، 2000 میلي گرم ویتامین B5، 1000 میلي گرم ویتامین B6 و 2 میلي گرم ویتامین B12 ، 50 گرم کولین 

کلراید، 12/5 گرم آنتي اکسیدان بود
2-  هر کیلوگرم مکمل داراي  10 میلي گرم منگنز، 6 میلي گرم ید، 4 میلي گرم آهن، 0/5 میلي گرم مس، 5 میلي گرم منیزیوم، 10 میلي گرم پتاسیم، 

0/1 میلي گرم کبالت، 0/1 گرم سلنیوم و 0/05 میلي گرم ید بود.
3- روابیو حاوی )زایالناز 2200 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 200 واحد بر گرم، سلوالز 100 واحد بر گرم و پکتیناز 100 واحد بر گرم(.        

4- گریندانزیم حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 5000 واحد بر گرم و آافا آمیالز 1000 واحد بر گرم(.  
5- نوترکس حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم و بتاگلوکاناز 500 واحد بر گرم(. 

 6 – کمین حاوی )بتاگلوکاناز 1800واحد بر گرم، سلوالز 500 واحد بر گرم و زایالناز 2600 واحد بر گرم(.
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جدول 2-4 :  ترکیب جیره های دوره پایانی )43 تا 49 روزگی(
جیره

ترکیب

تیمار 5تیمار 4تیمار 3تیمار 2تیمار 1

جیره شاهد +  مکمل جیره شاهد 
آنزیمی 1

جیره شاهد +  
مکمل آنزیمی 2

جیره شاهد +  
مکمل آنزیمی 3

جیره شاهد +  
مکمل آنزیمی 4

61/6961/6961/6961/6961/69ذرت
31/4831/4831/4831/4831/48سویا )44 درصد پروتیین(

3/173/173/173/173/17چربی
1/151/151/151/151/15دی کلسیم  فسفات

1/091/091/091/091/09پودر صدف
0/30/30/30/30/3نمک

0/30/30/30/30/3متیونین
0/070/070/070/070/07لیزین

0/250/250/250/250/25مکمل ویتامینی1 
0/250/250/250/250/25مکمل مواد معدنی2
0/20/20/20/20/2بی کربنات سدیم
---0/05-مکمل آنزیمی 31
--0/05--مکمل آنزیمی 42
-0/05---مکمل آنزیمی 53
0/05----مکمل آنزیمی 64

----0/05شن
ترکیبات محاسبه شده
انرزی قابل متابولیسم 
)کیلو کالری برکیلوگرم(

30503050305030503050

1919191919پروتیین )درصد(
0/780/780/780/780/78کلسیم )درصد(

فسفر قابل دسترس 
)درصد(

0/340/340/340/340/34

0/50/50/50/50/5متیونین )درصد(
1/11/11/11/11/1لیزین )درصد(

1-  .هر کیلوگرم مکمل داراي IU 1000000 ویتامین A، IU 300000 ویتامین IU ،D3 2000 ویتامین K، 300 میلي گرم ویتامین B1، 250 میلي 
گرم ویتامین B2، 800 میلي گرم ویتامین B3، 2000 میلي گرم ویتامین B5، 1000 میلي گرم ویتامین B6 و 2 میلي گرم ویتامین B12 ، 50 گرم کولین 

کلراید، 12/5 گرم آنتي اکسیدان بود
2-  هر کیلوگرم مکمل داراي  10 میلي گرم منگنز، 6 میلي گرم ید، 4 میلي گرم آهن، 0/5 میلي گرم مس، 5 میلي گرم منیزیوم، 10 میلي گرم پتاسیم، 

0/1 میلي گرم کبالت، 0/1 گرم سلنیوم و 0/05 میلي گرم ید بود.
3- روابیو حاوی )زایالناز 2200 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 200 واحد بر گرم، سلوالز 100 واحد بر گرم و پکتیناز 100 واحد بر گرم(.        

4- گریندانزیم حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 5000 واحد بر گرم و آافا آمیالز 1000 واحد بر گرم(.  
5- نوترکس حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم و بتاگلوکاناز 500 واحد بر گرم(. 

 6 – کمین حاوی )بتاگلوکاناز 1800واحد بر گرم، سلوالز 500 واحد بر گرم و زایالناز 2600 واحد بر گرم(.
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جدول 4: مقایسه میانگین اثرات جیره های آزمایشی روی خوراک مصرفی جوجه های گوشتی در دوره های 
مختلف پرورشی

خوراک مصرفی )گرم(تیمار
کل دورهپایانیرشدآغازین

b7c 1839/7c 4082/7/890/251352جیره شاهد بدون افزودنی
915a 1463ab 1997/24375a/2     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 11
892/75a 1443a 20194354ab/7     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 22
849/251469a/5a 2019/2ab 4338     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 33
a81939/b7b4235/858/251437     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 44

)SEM( 11/6912/5418/3930/12انحراف استاندارد میانگین
در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند، اختالف معنی دار  دارند.

1- روابیو حاوی )زایالناز 2200 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 200 واحد بر گرم، سلوالز 100 واحد بر گرم و پکتیناز 100 واحد بر گرم(.        
2- گریندانزیم حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 5000 واحد بر گرم و آلفا آمیالز 1000 واحد بر گرم(.  

3- نوترکس حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم و بتاگلوکاناز 500 واحد بر گرم(. 
4- کمین حاوی )بتاگلوکاناز 1800واحد بر گرم، سلوالز 500 واحد بر گرم و زایالناز 2600 واحد بر گرم(.

باعث افزایش قابلیت هضم و آزاد سازی بیشتر انرژی 
از مواد خوراکی شده اند. نتایج به دست آمده از این 
آزمایش با یافته های شانگ و همکاران )10( و دی 
کونیگ و واندرول )4( مطابقت و با نتایج  حاجاتی و 

همکاران )6( مغایرت داشت.
تیمارهای حاوی مکمل آنزیمی دارای ضریب تبدیل 
 .)<P 0/01( غذایی بهتری نسبت به تیمار شاهد بودند
بهبود ضریب تبدیل گروه های حاوی مکمل آنزیمی 
احتماال به این دلیل است که آنزیم های مورد استفاده 
در این آزمایش عالوه بر اینکه باعث افزایش قابلیت 
کربوهیدراتی جیره غذایی شدند، سبب  مواد  هضم 
کاهش ویسکوزیته مواد هضمی در دستگاه گوارش 
و جذب بهتر آن ها نیز شده اند. اسویفت و همکاران 
اثرات مکمل آنزیمی وگپرو  را در جیره های   )12(
آردی و پلت شده بر پایه ذرت و کنجاله سویا برای 

جوجه های گوشتی آزمایش کردند. فرآوری با آنزیم 
ضریب تبدیل غذایی در جیره های آردی شکل طی 

دوره تغذیه ای 35 روزه را تحت تاثیر قرار داد.
ویوروس و همکاران )15( تاثیری با افزودن مکمل 
پروتئاز،  آنزیم های  از  )مخلوطی  بایوفیدپرو  آنزیمی 
آمیالز، همی سلوالز، پنتوزاناز و زایالناز( و هم چنین 
بتاگلوکاناز(  و  آمیالز  آنزیم های  از  )مخلوطی  بان 
تبدیل  ضریب  بر  گوشتی  جوجه های  جیره  به  را 
واندرول  و  کونیگ  دی  نکردند.  مشاهده  غذایی 
آنزیم های  از  )مخلوطی  وگپرو  آنزیمی  مکمل   )3(
پروتئاز، سلوالز، پنتوزاناز، آلفاگاالکتوزیداز و آمیالز( 
آغازین  جیره  به  درصد   0/05 و   0/1 در سطوح  را 
جوجه های گوشتی بر پایه ذرت و سویا افزودند و 
مشاهده نمودند که افزودن آنزیم تاثیری بر ضریب 
گیری   اندازه  از  حاصل  نتایج  ندارد.  غذایی  تبدیل 
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جدول 5: مقایسه میانگین اثرات جیره های آزمایشی روی  افزایش وزن بدن جوجه های گوشتی در دوره های 
مختلف پرورشی

خوراک مصرفی )گرم(تیمار
کل دورهپایانیرشدآغازین

b510651/c25b 829/751991cجیره شاهد بدون افزودنی
a75a b 773/51070a/252414b/5/570     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 11
a5a 822/5a 1097/22494a/2/574     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 22
a544a b 775/25a 1073/252392b/5     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 33
a5b 761/751041/a52360/b75/557     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 44

)SEM( 6/5914/4524/5541/28انحراف استاندارد میانگین
در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند، اختالف معنی دار  دارند.

1- روابیو حاوی )زایالناز 2200 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 200 واحد بر گرم، سلوالز 100 واحد بر گرم و پکتیناز 100 واحد بر گرم(.        
2- گریندانزیم حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 5000 واحد بر گرم و آلفا آمیالز 1000 واحد بر گرم(.  

3- نوترکس حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم و بتاگلوکاناز 500 واحد بر گرم(. 
4- کمین حاوی )بتاگلوکاناز 1800واحد بر گرم، سلوالز 500 واحد بر گرم و زایالناز 2600 واحد بر گرم(.

جدول 6: مقایسه میانگین اثرات جیره های آزمایشی روی  ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی در 
دوره های مختلف پرورشی

خوراک مصرفی )گرم(تیمار
کل دورهپایانیرشدآغازین

a742/a07a 2/21a 2/05/1جیره شاهد بدون افزودنی
b56b 1/89b 1/86b 1/81/1     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 11
b54c 1/7b 1/83b 1/74/1     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 22
b57b 1/86b 1/83b 1/81/1     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 33
b53b 1/881/b86b 1/79/1     جیره شاهد + مکمل آنزیمی 44

)SEM( 0/0220/0310/0370/026انحراف استاندارد میانگین
در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند، اختالف معنی دار  دارند.

1- روابیو حاوی )زایالناز 2200 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 200 واحد بر گرم، سلوالز 100 واحد بر گرم و پکتیناز 100 واحد بر گرم(.        
2- گریندانزیم حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 5000 واحد بر گرم و آلفا آمیالز 1000 واحد بر گرم(.  

3- نوترکس حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم و بتاگلوکاناز 500 واحد بر گرم(. 
4- کمین حاوی )بتاگلوکاناز 1800واحد بر گرم، سلوالز 500 واحد بر گرم و زایالناز 2600 واحد بر گرم(.
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متابولیت های سرمی نشان داد که گروه های حاوی 
مکمل آنزیمی تفاوت معنی داری با تیمار شاهد در 
 HDL و   LDL کلسترول،  گلیسرید،  تری  میزان 
سرم خون دارند )P 0/01>( )جدول 7(. در دوره 
آغازین در رابطه با کلسترول گروه شاهد تفاوت معنی 
با تیمارهای حاوی مکمل آنزیمی دیده نشد.  داری 
اما در دوره های رشد و پایانی میزان کلسترول جیره 
شاهد بیشتر از گروه های تغذیه شده با مکمل آنزیمی 
بود )P 0/01>(. با بررسی داده های مربوط به تری 
گلیسرید و LDL مشاهده شد که گروه شاهد در هر 
سه دوره دارای مقدار تری گلیسرید و LDL بیشتری 
نسبت به گروه های حاوی مکمل آنزیمی بود )0/01 
P>(. تیمارهای حاوی مکمل آنزیمی در مقایسه با 

از  پایانی  تیمار شاهد در دوره های آغازین، رشد و 
مقدار HDL بیشتری برخوردار بودند و تفاوت هایی 

.)<P 0/01( با تیمار شاهد داشتند
آنزیمی  مکمل  حاوی  های  گروه   HDL افزایش 
احتماال به این دلیل است که آنزیم های مورد استفاده 
در این آزمایش عالوه بر افزایش قابلیت هضم سبب 
کاهش ویسکوزیته مواد هضمی در دستگاه گوارش 
نیز  چرب  اسیدهای  جمله  از  ها  آن  بهتر  جذب  و 
حاوی  گروه های   HDL مقدار  نتیجه  در  شده اند، 
مکمل آنزیمی نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا کرد.
حاجاتی و همکاران )6( آزمایش تاثیر مکمل آنزیمی 
بر برخی از متابولیت های خونی در مرغ های گوشتی 
تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا-گندم 
دریافتند که تیمار حاوی مکمل آنزیمی باعث افزایش 

و   28  ،10 سنین  تمامی  در  کلسترول خون  غلظت 
42 روزگی شد، ضمنا غلظت HDL، کلسترول و 
نیز  روزگی   42 و   10 سنین  در  سرم  تری گلیسرید 

.)P>0/01( افزایش یافت
زرغی و گلیان )16( تاثیر جایگزینی تریتیکاله بههمراه 
مکمل آنزیمی را روی خصوصیات بیوشیمیایی خون 
بررسی کرده. و نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که 
جوجه هایی که از تیمارهای حاوی مکمل آنزیمی 
استفاده کرده بودند غلظت کلسترول، HDL سرم در 

حد عالی بود.
از نتایج پژوهش حاضر چنین استنباط می شود که:

افزودن آنزیم به جیره غذایی طیور می تواند منجر به 
بهبود ضریب  تبدیل غذایی و افزایش وزن پرنده شود. 
همچنین نتایج به دست آمده از اندازه گیری متابولیت 
های خونی نشان داد که مکمل های آنزیمی می توانند 
با افزایش لیپیدهای مفید خون به بهبود سالمتی طیور 
کمک شایانی کنند. تیمار 3 برای صفات مربوط به 
عملکرد بهترین تاثیر را داشت. تیمار 4 در بین صفات 
مربوط به متابولیت های خونی برای مقدار کلسترول 
و تری گلیسرید بیشترین تاثیر مثبت و تیمار 2 بهترین 

تاثیر را در میزان LDL و HDL داشت.

منابع : 
1- افشار مازندران، ن.، و الف. رجب. 1386. کاربرد 

آنزیمها در تغذیه ی طیور. انتشارات نوربخش.
بارانی.  م.  معینی و  م.  دیانی.،  ا.  م.،  افشارمنش،   -2
آنزیمی  از کمپلکس های چند  استفاده  تاثیر   .1387
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جدول 5 – مقایسه میانگین فراسنجه های بیوشیمیایی در دوره های مختلف آزمایش )میلی گرم در دسی لیتر(

LDL HDL                      تری گلیسرید                   کلسترولتیمارها

پایانیرشدآغازین      پایانیرشدآغازین      پایانیرشد آغازین      پایانیرشدآغازین      
a42        139/32 a   118/a72    126/a25        149/a70   34/a95   36/a07         37/a02   54/b42   62/b65 66/b75/88/23129تیمار 1

b70         106/b80     99/b90   103/b00        117/b20   21/b17   24/b65         23/b57   78/a22   80/a85  84/a22/98   94/60تیمار 12
c05         102/b22     98/b40   101/b30        110/c62   21/b60   24/b47         23/b30   77/a97   81/a60   81/a65/92   90/09تیمار 23
c60           98/b70     99/b45   100/b95        109/c22   21/b72   25/b00         26/b15   76/a67   81/a47  82/a70/88   94/35تیمار 34
c32         105/b07     98/b27    99/b35         115/c20   21/b42   24/b82         24/b29   78/a02   80/a22 82/a55/90     90/68تیمار 45

SEM4/600      3/594           3/593      1/947       2/589           3/555   1/259     1/061           1/295    2/308   1/744 1/909
در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند، اختالف معنی دار  دارند.

1- روابیو حاوی )زایالناز 2200 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 200 واحد بر گرم، سلوالز 100 واحد بر گرم و پکتیناز 100 واحد بر گرم(.        
2- گریندانزیم حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 5000 واحد بر گرم و آلفا آمیالز 1000 واحد بر گرم(.  

3- نوترکس حاوی )زایالناز 700 واحد بر گرم و بتاگلوکاناز 500 واحد بر گرم(. 
4- کمین حاوی )بتاگلوکاناز 1800واحد بر گرم، سلوالز 500 واحد بر گرم و زایالناز 2600 واحد بر گرم(.

بر عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره 
بر پایه ذرت-سویا. سومین کنگره علوم دامی کشور. 
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