
 ۱۱  ...تأثير جايگزيني سطوح مختلف کنجاله کلزا به جاي کنجاله سويا با : گايکاني و همکاران  

  
    ايرانيدامعلوم مجله 

  )۱۱‐۱۹(  ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹وره د

  

  
  ا با وي کنجاله سوي سطوح مختلف  کنجاله کلزا  بجاينيگزير جايتاث

  تخمگذاريتاز بر عملکرد مرغهايم في بدون آنز
  

  ۳وآزاديمحمود شو  ۲ي زاغري، مجتب۱*يکانيروح اهللا گا
   دانشگاه تهرانيعي و منابع طبيس کشاورزي پرد استاد، ودانشيار، دكتري يجو،  دانش۳، ۲، ۱
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  چکيده
  

 با استفاده از تعداد يشيتاز آزمايم في اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزيبه منظور بررس

 بصورت يامالً تصادف در قالب طرح کيهفتگ٦٠در سن W36 ن ي اليه هاي قطعه مرغ تخمگذار سو٢٨٨

 ٠،٢٠،٤٠،٦٠،٨٠( کنجاله کلزا ينيگزي سطح جا٦عوامل شامل .  تکرار انجام شد٤و با  ) ٣×٦(ل يفاکتور

) حيم بدون تصحيح و با آنزيم با تصحيم، باآنزيبدون آنز(ميو سه روش استفاده از آنز) درصد١٠٠و

 يد توده ايد تخم مرغ وتوليتولمصرف خوراک، درصد .  روزه انجام شد٢٨ش در سه دوره يآزما.بود

ش کنجاله يافزا. م و اثر متقابل آنها قرار نگرفتندير سطوح مختلف کنجاله کلزا، آنزيتخم مرغ تحت تاث

دار بود يز معنيکنجاله کلزا ن×مياثر متقابل آنز). >٠١/٠p(کلزا در خوراک وزن تخم مرغ را کاهش داد 

)٠٥/٠p< .(ر يل خوراک تحت تاثيب تبدي شکسته و لمبه و ضري هارات وزن بدن، درصد تخم مرغييتغ

 بر ي دارير معنيتاز تاثيم في و آنزينيگزيسطح جا. م و اثر متقابل آنها قرار نگرفتندي، آنزينيگزيسطح جا

  ). >٠١/٠p(م استخوان انگشت پا داشتند يدرصد خاکستر و کلس

  
  .تاز، کنجاله کلزايم في مرغ تخم گذار، عملکرد،، تخم مرغ، آنز:يدي کليواژه ها

  
  مقدمه

 به کشت کلزا در جهان ليتمار ي اخيدر سالها
 گرم ي مناطق با آب و هوايبخاطرمناسب بودن دانه کلزا برا

ت خوب يفين با کي و منبع پروتئين روغن خوراکي تامجهت
توجه با  زيندر کشور ما . ش استي خوراک دام رو به افزايبرا

ن محصول رو به يکشت ا اتخاذ شده سطح ياست هايبه س
د ي تول،د کلزايش توليبه همراه افزا). ۲۰ ،۵(ش استيافزا

مت کنجاله ي که قييابد و از آنجاي يش ميز افزاي ن آنکنجاله
ر مکمل يسه با ساي در مقاينيکلزا به عنوان مکمل پروتئ

 يا و پودر ماهي مشابه همچون کنجاله سويني پروتئيها
 ي در داخل کشور صورت مد آني باشد و تولين تر ميپائ
 مناسب ينيک منبع پروتئيکنجاله کلزا به عنوان ، لذا رديگ
ل وجود مواد ضد ي به دلاما. )۳( ور مطرح استي طيبرا

  و فنل هاينوالت ها، پليبر باال، گلوکوزي مثل فيه ايتغذ
 يوانات تک معده ايره حيک استفاده از آن در جيتيد فاياس

هنگامي ) ۱۹۸۷(ن و همكاران ليسو .)۲۶(باشد  يمحدود م
در جيره مرغهاي تخمگذار  کلزادانه % ۱۵ و ۱۷كه سطوح 

استفاده كردند متوجه كاهش مصرف خوراك در اين مرغ ها 
 کلزا درصد كنجاله ۱۰جيره حاوي ) ۲۰۰۱(هكلينگ . شدند

را به مرغ هاي تخم گذار پوسته سفيد تغذيه نمودند نتايج 
و افزايش وزن بيشتري نسبت نشان داد كه اين گروه توليد 

در ) ۱۹۹۹(كامبل و همكاران  .ساير گروه ها داشتند
 كنجاله ۲۰ و ۱۰ ، ۰ با مرغ هاي تخمگذار سطوح يآزمايش
 با گلوكوزينوالت پائين مورد استفاده قرار داد نتايج يكلزا

در جيره  کلزا نشان داد كه با وجود سطوح باالي كنجاله
  .باقي ماندتوليد تخم مرغ در سطح باال 

 E-mail:Gaykani@gmail.com  ۰۹۳۵‐۴۴۰۷۰۶۰: تلفن  روح اهللا گايکاني:  نويسنده مسئول*



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره علوم داميمجله   ۱۲

 اسيد فايتيك يكي از تركيبات ضد تغذيه اي است كه 
در بيشتر محصوالت گياهي و از جمله كلزا وجود دارد، 

تاتها با توجه به خاصيت شديد الكترون خواهي به شدت با يف
گروه هاي داراي بار مثبت همانند پروتئين و امالح 

ذب تركيب مي شوند كه بدين ترتيب قابليت ج) ها كاتيون(
 حائز امالح و پروتئين ها را كه در ارزش غذايي كنجاله

 تواند يک ميتيد فاي اس. كاهش مي دهند، هستندتياهم
ناز يروزي و تنيسپي تر،الزيل آلفا آمي از قبيگوارش يمهايآنز

مقدار متوسط اسيد فايتيك ). ۷(ر فعال کند ين را غيو پپس
ك است  درصد در ماده خش۴/۴در كنجاله هاي مختلف كلزا 

 درصد از فسفر موجود در كنجاله كلزا به ۷۰ تا ۶۰و حدود 
قسمت عمده فسفر . )۲۴(اسيد فايتيك متصل شده است

 در دستگاه يتاز داخليم فيک بخاطر فقدان آنزيتيد فاياس
ر قابل استفاده است يتات غيه في تجزيگوارش پرندگان برا

 يباالر يکنجاله کلزا در حال حاضر بخاطر وجود مقاد). ۲۴(
 يدايک کاندي ين و انرژين پروتئييت هضم پايتات و قابليف

 باشد يتاز بر آن ميم فيرات آنزي مطالعه تأثي برايمنطق
ول هگزا تحت عنوان ميواينوزيتفيتاز آنزيمي است . )۱۷(

توليد شده و ها يو باکترفسفات فسفوريالز كه بوسيله قارچها 
انات تك معده اي حيو. در برخي از اجزاء گياهان وجود دارد
وس اولين فيتاز فناتا. نمي توانند اين آنزيم را توليد كنند

كه از طريق دستكاري ژنتيكي . تجاري در دسترس مي باشد
ره يتاز به جي افزودن ف. توليد مي شود1جريلوس نيآسپرژ

 يست فراهمي و زين، انرژيت هضم پروتئيش قابليباعث افزا
 نيم همچنين آنزيا .ود شيم ينه و مواد معدني آميدهاياس

 چون فسفر و در يکاهش ضرورت استفاده از مواد معدن
 ).۲۴، ۱۷( شود ستيط زيجه کاهش دفع آنها به محيتن
ن سطح کنجاله کلزا ين بهترييتع، قين تحقي اياجراف اهدا

 )Vناتافوس( تازيم فيره مرغان تخمگذار با افزودن آنزيدر ج
عملکرد م بر يفزودن آنزن اثرات اييتع، ميو بدون افزودن آنز

 يسيره نويسه دو روش متفاوت در جيمقا،  تخم گذارانمرغ
 مواد يح برايبا تصح ‐۱ره يم به جيدر هنگام افزودن آنز

 ي مواد مغذيح برايبدون تصح ‐۲ و مي حاصل از آنزيمغذ
  . باشدي مميحاصل از آنز

                                                                               
1. Aspergillus niger 

 هاواد و روشم

 يم گروه علوم داي پژوهشي آموزشهستگايش در ايآزما
.  دانشگاه تهران انجام شديعي و منابع طبيس کشاورزيپرد

ن فاصله يک متر از زمي) متري سانت۴۶×۳۰با ابعاد(قفس ها 
مدت .  جداگانه بوديداشتند و هر قفس مجهز به دانخور

 يه هاي پرورش سوي طبق راهنماييزمان روشنا
). ۱( دين گردي لوکس تام۱۰ ساعت و با شدت W36۱۶نيال

 يدما.  شدين مي تأميستم ناودانيله سيبوسآب قفس ها 
 حداقل و حداکثر، يوه ايسالن همواره توسط دماسنج ج

 يه هاي قطعه مرغ تخمگذار  سو۲۸۸تعداد .  شديکنترل م
 مرغ بر اساس ۷۰۰۰ن ي از بي هفتگ۶۰سن  در W36نيال

مدت زمان . کسان انتخاب شدنديبا يد تقريوزن و تول
). ي هفته ا۴سه دوره (  شدهفته در نظر گرفته۱۲شيآزما

 از ي آگاهيابتدا برا. تعداد دو مرغ در هر قفس قرار داده شد
 ي مورد استفاده نمونه اي موجود در مواد خوراکيمواد مغذ

 يه دام گروه علوم داميشگاه تغذياز آنها گرفته شد و به آزما
ن يمقدار پروتئ) AOAC)۳ متداول يطبق روشها منتقل و
ماده خشک و خاکستر اندازه  بر خام،ي خام، فيخام، چرب

ت ارائه شده درجداول انجمن يق رابطه تابعياز طر . شديريگ
 قابل سوخت و ساز ي مقدار انرژ۱۹۹۴ور ي ط2قاتي تحقيمل

 نوع ۱۸ شامل يشي آزمايمارهايت .کنجاله کلزا محاسبه شد
م، ي بدون آنز۶ تا ۱خوراک شماره ). ۲جدول(خوراک بود 

تاز با در يم في آنز(FTU)3واحد۳۰۰ ياو ح۱۲ تا ۷خوراک 
ن صورت که يبد( م ي حاصل از آنزينظر گرفتن مواد مغذ

 را که در اثر ي شده و مواد مغذي تلقيک ماده مغذيم يآنز
م در نظر ي معادل آنزي شود، مواد مغذيم آزاد ميافزودن آنز
از در ي مورد نيب غلظت مواد مغذين ترتي بد.)گرفته شد

 به دست آمد و يتر ارزانييره غذايفت و جايره کاهش  يج
م ي آنزFTU)( واحد ۳۰۰ ي حاو۱۸ تا ۱۳خوراک شماره 

در . م بودي معادل آنزيتاز بدون در نظر گرفتن مواد مغذيف
، ۰زانيب به ميهر گروه از خوراک ها کنجاله کلزا به ترت

ن يگزيجا ن خاميدرصد  براساس پروتئ۱۰۰ و ۸۰،۶۰،۴۰،۲۰
 يم  مواد مغذي معادل آنزي مواد مغذ.ديدا گريکنجاله سو
 ، شوديم آزاد ميره با اضافه کردن آنزي از کل جاست که 

                                                                               
2. National Research Council (NRC) 1994 

مقدار آنزيمي است که يک ميكرومول فسفر غير )FTU(يک واحد فيتاز . ۳
 و دماي  ۵/۵pHمول بر ليتر سديم فسفات در ۰۰۱۵/۰آلي را در هر دقيقه از 

cْ۳۷آزاد كند  
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 يره هايم که در جير اندک آنزي مقادين معادل برايالبته ا
لوگرم يک کي شود به دست آمده و به ي استفاده ميعمل
 تر شودها آسانرهيم داده شده تا فرموله کردن جيم تعميآنز

ت يري مديها از راهنما مرغيياجات غذاياحت ).۱جدول(
 با توجه به سن W36ن ي اليد هاي سفر تخم گذايهامرغ

 استخراج شد و با توجه به يگله و مقدار خوراک مصرف
ه ي کلني و پروتئيو انرژ. ديم گرديها تنظرهيازها جين

  ).۲جدول( کسان بودي اهخوراک
کبار يته  هر هفيشي هر واحد آزمايمقدار خوراک مصرف

 مانده از مقدار دان داده شده ياز کسر مقدار خوراک باق
با  .د برحسب مرغ روز محاسبه شديدرصد تول. بدست آمد

د ين وزن تخم مرغ، توليانگيدر م ديضرب کردن درصد تول
ل خوراک به يب تبديضر . به دست آمد تخم مرغيتوده ا
 به يم مقدار خوراک مصرفيق تقسي از طري هفتگتصور
روزانه تعداد تخم مرغ . محاسبه شد  تخم مرغيد توده ايلتو
ن درصد ييبه منظور تع. دي شکسته و لمبه ثبت گرديها

 يشيش از هر واحد آزماي آزمايخاکستر انگشت پا در انتها
 چپ قطع و پس از پختن يدو مرغ کشتار و انگشت وسط پا

 يپس از استخراج چرب و شد جدا انگشت وسط بند انگشت،
   خاکستر و فسفر ميکلس مقدار AOAC روش قطب

  ).۲(  شديريگاندازه
 با روش يش در قالب طرح کامال تصادفين آزمايا
مشاهده در هر  ۴ تکرار و ۴مار در ي ت۱۸با  )۳×۶ (ليفاکتور

تاز يم في استفاده از آنزروش ۳ شامل عوامل. تکرار انجام شد
 و )حين تصحم بدويح و با آنزيم با تصحيبا آنز م،يون آنزدب(
 بود ا با کنجاله کلزاي سوينيگزيجا سطح ۶
 با استفاده يل آماريه تحليتجز%). ۱۰۰ و ۸۰،۶۰،۴۰،۲۰،۰(

.  انجام شدANOVAه ي و روSAS ي خطياز مدل عموم
ن ها از آزمون چند دامنه دانکن استفاده يانگيسه مي مقايبرا
  :ر بودي به شرح زي طرح آمارياضيمدل ر ).۱۹ ،۶( شد

ijijjiijky ∈++++= αββαµ k 
  

yijk :مقدار صفت مورد نظر  
µ :ن کليانگيم

  

iα  :ح سطاثر iکنجاله کلزا  
jβ:مياستفاده و نوع استفاده از آنزاعدمياستفاده( مي اثر آنز(  

ijαβ : ميکلزا و آنزاثر متقابل کنجاله  
kij∈ : در هر مشاهدهيشي آزمايخطا  .  

 ج و بحثينتا
 ري خوراک تحت تاثش نشان داد که مصرفيج آزماينتا

اثر و  تازي فمي آنز، اي کنجاله کلزا با کنجاله سوينيگزيجا
، که )۳جدول( قرار نگرفت ينيگزيسطح جا× م ي آنزمتقابل

) ۱۹۸۸(ج سامرز و همکارانياجه به دست آمده با نتينت
 علت .موافق بود) ۲۰۰۰(ج کوچر و همکارانير وبا نتايمغا

ل متفاوت بودن کنجاله ي تواند به دليج  ميمتفاوت بودن  نتا
 باشد و عدم کاهش مصرف خوراک با سطوح ي مصرفيکلزا
ه ي تواند به خاطر کاهش مواد ضد تغذي کنجاله کلزا ميباال
  ).۵(  باشديراني اي در کنجاله کلزايا

 تازيم فيآنزا، ي کنجاله کلزا با کنجاله سوينيگزي جاريتاث
 دي بر درصد تول کنجاله کلزاينيگزيم و جاي متقابل آنزاثر و

د در اثر يعدم کاهش درصد تول). ۳جدول(  دار نبوديمعن
 تخم يره مرغ هاي کنجاله کلزا به جير بااليافزودن مقاد

ن ي بالغ با اي مرغ هاشتري بي تواند در اثر سازگاري مرگذا
نگ و ي هکل. باشد کلزا موجود در کنجالهيه ايمواد ضد تغذ

 يجه مشابه اي نت)۱۹۹۹(کامبل همکارانو ) ۲۰۰۱(نهمکارا
 را يجه عکسينت )۲۰۰۴(ب يب و الخطي نجيکسب کردند ول
 يبر روتاز يم في دار آنزير معني عدم تاث.به دست آوردند

 ل تکامل دستگاه گوارش در مرغيدل د احتماالً بهيدرصد تول
د ين درصد توليم باالتري در استفاده از آنز. بالغ باشديها

 در نظر گرفتن مواد تاز بدونيم فيمربوط به گروه با آنز
 با گروه ي داري اما تفاوت معنبود مي حاصل از آنزيمغذ

 با د گروهيکمتر بودن درصد تول.  مشاهده نشدميبدون آنز
ن ي از اي ناش تواندي مي مواد مغذيده براح شيم و تصحيآنز

  .کرده استن نياز مرغ ها را تأميره ها نين جيامر باشد که ا
ره وزن ي کنجاله کلزا در جينيگزيش سطح جاي با افزا

ه  ب).>۰۵/۰p(د ي مشاهده گردي داريتخم مرغ کاهش معن
 با کلزا کنجاله ينيگزيجا درصد ۱۰۰ سطح در کهيطور

 ۲۷/۲ تخم مرغ نسبت به گروه کنترل وزن  سوياکنجاله
ش ي کاهش وزن تخم مرغ با افزا).۳جدول(درصد کمتر بود 

ل کاهش اندازه ي تواند به دليسطح مصرف کنجاله کلزا م
هر . ره باشدي جي انرژيت دسترسيزرده در اثر کاهش قابل

 از کاهش ي گزارشات کاهش اندازه زرده را ناشيچند برخ
چ گونه يق هين تحقي اما در ا.)۲۳(مصرف خوراک دانستند 

   کنجاله کلزا مشاهده بااليکاهش مصرف خوراک در سطوح 
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  *(%)در مرغهاي تخمگذار ) Vناتافوس(   ميزان مواد مغذي معادل يک کيلو گرم آنزيم فيتاز‐ ۱جدول

  فسفر
  فسفر

  )قابل استفاده(
 AMEn پروتئين خام  يسنوايزول تريپتوفان  ترئونينسيستئين +ونين يمتونينيمت  ليزين  کلسيم

(kcal/kg)  
۳/۳۸۳  ۹/۳۴۴  ۳۳۳  ۲۴  ۲  ۸  ۲۶  ۶  ۲۴  ۴۵۰  ۱۰۶۰۰۰  

  .در نظر گرفته شد) ۱۹۹۹(و زانگ و همکاران  )۱۹۹۹( ،راويندران و همکاران) ۱۹۹۹(  مواد مغذي حاصل از آنزيم بر اساس تحقيقات نامکانگ وليسون*

  
  *مايشي و ترکيبات شيميايي آنهاهاي آزمواد خوراکي مورد استفاده در جيره ‐۲ جدول

  جايگزيني% .                         با آنزيم با تصحيح                  .                              بدون آنزيم                    
 %۱۰۰ %۸۰ %۶۰ %۴۰ %۲۰  %۰ %۱۰۰ %۸۰ %۶۰ %۴۰ %۲۰  %۰ مواد خوراکي

 ۷۳/۶۱ ۴۶/۶۳ ۹/۶۴ ۳۵/۶۶ ۷۹/۶۷ ۲۳/۶۹ ۱۶/۵۹ ۹۷/۶۰ ۴۸/۶۲ ۹۸/۶۳ ۴۹/۶۵ ۶۷ ذرت
 ۰ ۰۱/۴ ۳۴/۷ ۶۹/۱۰ ۰۲/۱۴ ۳۶/۱۷ ۰ ۱۹/۴ ۶۷/۷ ۱۵/۱۱ ۶۴/۱۴ ۱۲/۱۸ کنجاله سويا
 ۶۹/۲۲ ۴۵/۱۷ ۸۹/۱۰ ۷۲/۸ ۴/۴ ۰ ۶۹/۲۳ ۲۲/۱۸ ۶۶/۱۳ ۱۱/۹ ۵۵/۴ ۰ کنجاله کلزا

 ۴۶/۰ ۴۸/۰ ۵/۰ ۵۱/۰ ۵۳/۰ ۵۵/۰ ۰۶/۱ ۰۹/۱ ۱/۱ ۱۲/۱ ۱۴/۱ ۱۶/۱ دي کلسيم فسفات
  ۷۹/۱۰ ۸۴/۱۰ ۸۹/۱۰ ۹۳/۱۰ ۹۸/۱۰ ۰۳/۱۱ ۶۲/۱۰ ۶۸/۱۰ ۷۲/۱۰ ۷۷/۱۰ ۸۲/۱۰ ۸۷/۱۰  صدف
 ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۱/۰ ۳۱/۰ ۳۱/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۱/۰ ۳۱/۰ نمک

 ۱/۳ ۵۸/۲ ۱۵/۲ ۷۳/۱ ۳/۱ ۸۷/۰ ۲۶/۴ ۷۲/۳ ۲۷/۳ ۸۲/۲ ۳۸/۲ ۹۳/۱ روغن سويا
 ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۱مکمل ويتامين
 ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲مکمل معدني

 ۰۶/۰ ۰۷/۰ ۰۷/۰ ۰۸/۰ ۰۸/۰ ۰۹/۰ ۰۶/۰ ۰۷/۰ ۰۷/۰ ۰۸/۰ ۰۸/۰ ۰۹/۰  متيونين‐ال‐دي
 ۳۳/۰ ۲۶/۰ ۲/۰ ۱۵/۰ ۰۹/۰ ۰۳/۰ ۳۳/۰ ۲۶/۰ ۲/۰ ۱۴/۰ ۰۸/۰ ۰۲/۰  ليزين‐ال
 FTU(  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۳/۰ ۰۳/۰ ۰۳/۰ ۰۳/۰ ۰۳/۰ ۰۳/۰(يم فيتازآنز

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع
  ۱۹۲۷  ۱۹۵۳  ۱۹۷۵  ۱۹۹۷  ۲۰۱۱  ۲۰۴۰  ۱۹۷۴  ۲۰۰۱  ۲۰۲۴  ۲۰۴۶  ۲۰۶۹ ۲۰۹۲  )ريال(قيمت جيره

AMEn  (Kcal/kg)  ۲۸۱۷ ۲۸۱۷ ۲۸۱۷ ۲۸۱۷ ۲۸۱۷ ۲۸۱۷ ۲۷۸۵ ۲۷۸۵ ۲۷۸۵ ۲۷۸۵ ۲۷۸۵ ۲۷۸۵ 
 ۶۱/۱۳ ۶۱/۱۳ ۶۱/۱۳ ۶۱/۱۳ ۶۱/۱۳ ۶۱/۱۳ ۷۵/۱۳ ۷۵/۱۳ ۷۵/۱۳ ۷۵/۱۳ ۷۵/۱۳ ۷۵/۱۳  %پروتئين خام
 ۳۴/۳ ۲۰/۳ ۰۸/۳ ۹۷/۲ ۸۵/۲ ۷۴/۲ ۳۴/۳ ۲۰/۳ ۰۸/۳ ۹۷/۲ ۸۵/۲ ۷۴/۲  %الياف خام

 ۲۰/۰ ۲۰/۰ ۲۰/۰ ۲۰/۰ ۲۰/۰ ۲۰/۰ ۳۱/۰ ۳۱/۰ ۳۱/۰ ۳۱/۰ ۳۱/۰ ۳۱/۰  فسفر قابل دسترس
  ۹۵/۳ ۹۵/۳ ۹۵/۳ ۹۵/۳ ۹۵/۳ ۹۵/۳ ۰۵/۴ ۰۵/۴ ۰۵/۴ ۰۵/۴ ۰۵/۴ ۰۵/۴  %کلسيم
 ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰  %سديم
 ۶۷/۰ ۶۷/۰ ۶۷/۰ ۶۷/۰ ۶۷/۰ ۶۷/۰ ۶۸/۰ ۶۸/۰ ۶۸/۰ ۶۸/۰ ۶۸/۰ ۶۸/۰  %ليزين

 ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰ ۳۲/۰  %متيونين
 ۶۰/۰ ۵۹/۰ ۵۸/۰ ۵۷/۰ ۵۶/۰ ۵۵/۰ ۶۱/۰ ۶۰/۰ ۵۹/۰ ۵۸/۰ ۵۷/۰ ۵۶/۰  %سيستئين+متيونين
 ۱۳/۰ ۱۴/۰ ۱۴۸/۰ ۱۵۷/۰ ۱۶۵/۰ ۱۷۴/۰ ۱۳/۰ ۱۴/۰ ۱۴۸/۰ ۱۵۷/۰ ۱۶۵/۰ ۱۷۴/۰  %تريپتوفان

 ،گرمميلي K3۲/۲ ؛ ويتامين E گرم ويتامين ميلي۱۱؛D3المللي ويتامين   واحد بينA، ۲۵۰۰ن يالمللي ويتام  واحد بين۵۲۸۰۰:مکمل ويتاميني حاويگرم ۵/۲هر ) ۱
ات  پانتوتن ـد ـ کلسيمگرم،   ميلي۴/۳گرم؛ نياسين،  ميلي٠١/٠، B12گرم؛ ويتامين   ميليB6، ۴۶/۲گرم؛ ويتامين   ميليB2۴گرم؛ ويتامين  ميلي B1۴۷۵/۱ويتامين
  .گرم  ميلي۴۰ گرم ؛ كولين كلرايد ميلي ۱، گرم؛ آنتي اكسيدان  ميلي۱۵/۰گرم؛ بيوتين،  ميلي٤٨/٠، گرم؛ فوليك اسيد ميلي ۰۰۷۸۴/۰

  .كولين گرم؛  ميلي۲۰۰گرم؛ سلنيوم  ميلي۴/۱گرم؛ يد   ميلي۲۴/۰گرم؛ مس، ميلي ۸۴/۰گرم؛ روي،  ميلي۷۵/۳آهن، ؛گرم  ميلي۱۲۰منگنز،: مکمل معدني حاويگرم۵/۲هر)٢
  . از آوردن ترکيب آنها در جدول مذکور خودداري کرديم، تفاوت آنها فقط در داشتن آنزيم مي باشد ۱۸ تا ۱۳هاي  با جيره۶ تا ۱هاي  به علت مشابه بودن ترکيب جيره*
  

 البته اين کاهش وزن تخم مرغ را مي توان به باال  بودن نشد
افت کننده کنجاله کلزا نسبت ي دريد در گروههايدرصد تول

 ،تخمگذار يسه عملکرد مرغهاين مالک مقاي البته بهتر،داد
 روزانه است که وزن تخم مرغ و يديگرم تخم مرغ تول

وزن تخم مرغ در اثر . ل هستنديد در آن دخيدرصد تول
جه مشابه و ينت) ۲۰۰۰(، کشاورز در نکرييم تغيافزودن آنز

 . را کسب کردنديجه متفاوتينت) ۲۰۰۵(مهمت و همکاران 
 عه و نويره پايب جيج سن مرغها و ترکيرت نتايعلت مغا



 ۱۵  ...تأثير جايگزيني سطوح مختلف کنجاله کلزا به جاي کنجاله سويا با : گايکاني و همکاران  

 وزن تخم مرغ تحت . باشديتاز مورد استفاده ميم فينزآ
 ).>۰۵/۰p(کنجاله کلزا قرار گرفت × م ي متقابل آنز اثرريتاث

% ۱۰۰م يمار بدون آنزي تران وزن تخم مرغ يکه کمتر
ن وزن تخم مرغ مربوط به يانگي منيشتري و بينيگزيجا
  .بود  بدون کنجاله کلزاحيم با تصحيار با آنزميت

 در کل )۳جدول ( 1 تخم مرغيد توده اي تولسهيدر مقا 

 سطوح مختلف ي حاويمارهاين تي بي داريدوره تفاوت معن
 يديگرم تخم مرغ تول برم ياثر آنز. کنجاله کلزا مشاهده نشد

.  مشاهده نشدي مختلف تفاوتيمارهايتن ي دار نبود و بيمعن
ر اثر متقابل يتحت تاث تخم مرغ يد توده ايمقدار تول

 يد توده ايتول. )>۰۵/۰p(کنجاله کلزا قرار گرفت ×ميآنز
د تخم مرغ ير وزن تخم مرغ و درصد تولي تحت تاثتخم مرغ
 تواند ي مجاد شده در هر کدامي اريين تغي، بنابراقرار دارد
ن که سطوح ي ااب. شود  تخم مرغيد توده ايتولر ييباعث تغ

 ينفر ميتاث وزن تخم مرغ بر کنجاله کلزا ينيگزيمختلف جا
ر کنجاله کلزا قرار نگرفت ي تحت تاثديدرصد تول يولداشت 

ره نشان يش سطح کنجاله کلزا در جي با افزايش اندکيافزا و
 کنجاله ينيگزي شد اثر جا باعثن امريت ايداد که در نها

اثر .  دار نشودي در روز معنيدي گرم تخم مرغ تولبرکلزا 
 . نبود داري معنزرو هر يازاه  بيديگرم تخم مرغ تولم بريآنز

 هر روز را ي به ازايدين گرم تخم مرغ توليشتريهر چند ب
 به خود ي مواد مغذيح براي تصحبدونم يگروه با آنز
  .اختصاص داد
 يل در کل دوره تفاوت معنيب تبديسه ضري در مقا

ره ي کنجاله کلزا در جينيگزين سطوح مختلف جاي بيدار
م قرار ير آنزياثل تحت تيب تبديضرن يهمچن .مشاهده نشد

 تخم مرغ يد توده ايل توليب تبديعوامل موثر بر ضر. نگرفت
ن دو ي به علت عدم تفاوت در ا، باشديو مصرف خوراک م

ن امر ي ا.ل مشاهده نشديب تبدي در ضريفراسنجه تفاوت
 ي کنجاله کلزا را مين است که سطوح باالينشان دهنده ا

 ×م ياثر متقابل آنز.  تخمگذار گنجانديره مرغ هايتوان در ج
در ). >۰۵/۰p( دار بوديل معنيب تبديکنجاله کلزا بر ضر

م با ي گروه با آنزيل برايب تبدين ضريم باالترياستفاده از آنز
ب ي ضرنيم و کمتري حاصل از آنزي مواد مغذيح برايتصح

                                                                               
1. Egg mass 

 تفاوت ي بود ولحيم بدون تصحي گروه با آنزيل برايتبد
همانطور که در  .ن گروه ها مشاهده نشدي بي داريمعن

ش سطح کنجاله کلزا در ي شود با افزاي مشاهده م۳جدول 
ش ين افزايافت هر چند ايش يز افزايل نيب تبديه ضرريج
 يل اثرات سمي تواند به دليش مين افزايا اما  دار نبوديمعن

ن در يت هضم پروتئين بودن قابليي پا،نوالت هايگلوکوز
بر در ي في، سطح باالايبت به کنجاله سوکنجاله کلزا نس
). ۸( در آن باشد ين انرژيائت دسترس پي قابلکنجاله کلزا و

ز به ين) ۱۹۷۷(سون ي، سامرز و ل)۲۰۰۴(ب يب و الخطينج
ش سطح کنجاله و دانه کلزا در يدند که با افزايجه رسين نتيا
  .ابدي يش ميل افزايب تبديره ضريج

 و مير آنزيتحت تاث لمبه و  شکستهيدرصد تخم مرغ ها 
م و يل). ۳جدول(کنجاله کلزا و اثرات متقابل آنها قرار نگرفت 

ره متوجه يتاز به جيم فيبا افزودن آنز) ۲۰۰۳( همکاران
 در يول  لمبه و شکسته شدنديکاهش درصد تخم مرغها

البته درصد . امدي به دست نيجه اين نتيش چنين آزمايا
ز ي ناچيليش خين آزماي شکسته و لمبه در ايتخم مرغها
 کردند يم مصرف ميره بدون آنزي که جييبود و مرغها

ره را جذب يم و فسفر از جي کلسيتوانسته بودند مقدار کاف
 دستگاه يمهايل تکامل آنزي تواند به دلين ميکنند و ا

م ير کلسي بودن مقاديش، کافي مورد آزمايگوارش در مرغها
م و فسفر از ي کمبود کلسنيا تاميره و يتاته جير فيو فسفر غ

م و فسفر ين منظور درصد کلسي بد. باشدير استخوانيذخا
  . شديريز اندازه گياستخوان ن

ره بر ي کنجاله کلزا در جينيگزياثر سطوح مختلف جا
ن درصد يشتريب). >۰۱/۰p( دار بود يخاکستر استخوان معن

خاکستر استخوان را گروه بدون کنجاله کلزا به خود 
 درصد ۱۰۰ و ۸۰ ي حاويمارهاي که با تاختصاص داد

). >۰۵/۰p( دار داشت ي کنجاله کلزا تفاوت معنينيگزيجا
 مختلف يز بر درصد خاکستر استخوان گروه هايم نياثر آنز
ن درصد خاکستر يکمتر). >۰۱/۰p( دار بود يش معنيآزما

ن درصد يشتريح و بيم با تصحياستخوان را گروه با آنز
ح به خود يم بدون تصحيوه با آنزخاکستر استخوان را گر

 دار بود ين دو معنين اياختصاص داد که تفاوت ب
)۰۵/۰p<.( ره با يزان مصرف فسفر قابل دسترس در جيم
از اعالم شده ي درصد است که مقدار ن۲۰/۰ حيم با تصحيآنز

   بدون ميآنز  با  رهي درصد و در ج۳۱/۰ پرورش يدر راهنما
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  هاي تخم گذار در کل دوره آنزيم بر عملکرد مرغ تاثير کنجاله کلزا و‐ ٣جدول
درصد تخم 

 هاي لمبهمرغ
هاي مرغدرصدتخم

 شکسته
گرم تخم مرغ 
هر مرغ در روز

وزن تخم 
  )گرم( مرغ

درصد توليد 
 تخم مرغ

   خوراک مصرفي
  )گرم در روز(

  تيمار

٥٠/٤٥ ٨٩/٠ ٤٣/٠   ٤٣/٦٢  ab ٦٢/١٠٤ ٨٣/٧٢ ۰جايگزيني ٪ 
٢٩/٤٦ ٨٥/٠ ٢١/٠  ٧٠/٦٢  a ٣٩/١٠٥ ٨٣/٧٣ ۲۰جايگزيني ٪ 
٠٤/٤٦ ٠٩/١ ٢٠/٠  ٤٤/٦١  bc ٣١/١٠٥ ٩٢/٧٤ ۴۰ جايگزيني٪ 
٩٢/٤٤ ٨٣/٠ ٢٢/٠  ١٦/٦١  c ١٠/١٠٥ ٥٠/٧٣ ۶۰جايگزيني ٪ 
٩٠/٤٥ ٥٧/٠ ٣١/٠   ٩٩/٦٠  c جايگزيني٨٠ ٨٣/١٠٥ ٢٠/٧٥٪  
٩١/٤٤ ٠٣/١ ٢٩/٠   ٠١/٦١  c جايگزيني١٠٠ ٩١/١٠٤ ٥٨/٧٣٪  
٦٥/٠ ٢٩/١ ٣٩/٠ ٧٧/٠ ٢١/٠ ١٤/٠ SEM 

له 
جا
 کن
ني
گزي
جاي

ثر 
ا

لزا
ک

 

٠١/٤٦ ٨٩/٠ ٢٠/٠  بدون آنزيم ٦٤/١٠٥ ٦٢/٧٤ ٦٤/٦١  
٦٢/٤٤ ٨٧/٠ ٢٠/٠  با آنزيم با تصحيح ٥٩/١٠٤ ٥٠/٧٢ ٥٣/٦١  
١٦/٤٦ ٨٨/٠ ٤٢/٠  با آنزيم بدون تصحيح ٣٦/١٠٥ ٧٩/٧٤ ٦٩/٦١  
٤٦/٠ ٩١/٠ ٢٧/٠ ٥٤/٠ ١٥/٠ ١٠/٠ SEM  

يم
آنز
اثر

 

 ٪ جايگزيني.بدون آنزيم  ٩٩/١٠٤ ٢٥/٧٥ ٠٣/٦١ ٨٠/٤٥ ٦٢/٠ ١٠/٠
 ٪ جايگزيني٢٠بدون آنزيم ٨٧/١٠٤ ٢٥/٧٣ ٩٠/٦٢ ١٨/٤٦ ٨٢/٠ ٣٢/٠
 ٪ جايگزيني٤٠بدون آنزيم ٥٧/١٠٥ ٥٠/٧٦ ٩٨/٦٢ ١٣/٤٨ ١٠/١ ٢٠/٠
 ٪ جايگزيني٦٠ون آنزيمبد ٩٣/١٠٤ ٢٥/٧١ ٧٦/٦١ ٠٤/٤٤ ٠٦/١ ٢٤/٠
 ٪ جايگزيني٨٠بدون آنزيم ۱۳/۱۰۷ ۲۵/۷۵ ۱۲/۶۱ ۹۹/۴۵ ۵۰/۰ ۱۰/۰
 ٪ جايگزيني١٠٠بدون آنزيم ٣٥/١٠٦ ٢٥/٧٦ ٠٤/٦٠ ٩٠/٤٥ ٢١/١ ٣٠/٠
 ٪ جايگزيني.با آنزيم باتصحيح  ٣١/١٠٤ ٠٠/٦٦ ٣٦/٦٣ ٩٧/٤١ ٧٦/٠ ٥٥/٠
 ٪ جايگزيني٢٠ تصحيحبا آنزيم با ٣٦/١٠٥ ٧٥/٧٠ ٩٩/٦١ ٩٢/٤٣ ٢٤/١ ١١/٠
 ٪ جايگزيني٤٠با آنزيم با تصحيح ٦٧/١٠٤ ٢٥/٧٤ ٣٤/٦٠ ٨٤/٤٤ ٩٤/٠ ١٠/٠
 ٪ جايگزيني٦٠با آنزيم با تصحيح ٢٩/١٠٥ ٥٠/٧٦ ٧٠/٦٠ ٣٣/٤٦ ٦٠/٠ ١١/٠
 ٪ جايگزيني۸۰با آنزيم با تصحيح ٠٥/١٠٤ ٢٥/٧٤ ٩٠/٦٠ ٣٤/٤٥ ٧٣/٠ ٢٢/٠
 ٪ جايگزيني١٠٠با آنزيم با تصحيح ٨٣/١٠٣ ٢٥/٧٣ ٩١/٦١ ٣٠/٤٥ ٩٤/٠ ١٠/٠
 ٪ جايگزيني.با آنزيم بدون تصحيح  ٥٥/١٠٤ ٢٥/٧٧ ٩٠/٦٢ ٧٤/٤٨ ٢٨/١ ٦٣/٠
 ٪ جايگزيني٢٠با آنزيم بدون تصحيح ٩٦/١٠٥ ٥٠/٧٧ ٢٢/٦٣ ٧٧/٤٨ ٤٨/٠ ٢١/٠
 ٪ جايگزيني٤٠با آنزيم بدون تصحيح ٧٠/١٠٥ ٠٠/٧٤ ٩٩/٦٠ ١٦/٤٥ ٢٢/١ ٣٠/٠
 ٪ جايگزيني٦٠با آنزيم بدون تصحيح ٠٧/١٠٥ ٧٥/٧٢ ٠١/٦١ ٣٩/٤٤ ٨٢/٠ ٣١/٠
 ٪ جايگزيني۸۰با آنزيم بدون تصحيح ٣١/١٠٦ ٠٠/٧٦ ٩٥/٦٠ ٣٨/٤٦ ٤٨/٠ ٦٢/٠
 ٪ جايگزيني١٠٠باآنزيم بدون تصحيح ٥٧/١٠٤ ٢٥/٧١ ٠٧/٦١ ٥٤/٤٣ ٩٥/٠ ٤٧/٠
١٤/١ ٢٣/٢ ٦٧/٠ ٣٣/١ ٣٧/٠ ٢٤/٠ SEM   

زا 
 کل
اله
نج
ن ک

گزي
جاي

ل 
قاب
رمت
اث

 ×
يم
آنز

 

  )>٠٥/٠P( مي باشددر ستونها شانه وجود اختالف معني دار حروف نامشابه در هر قسمت ن  
  

ن نموده است و ياز را تامي درصد است که ن۳۱/۰ حيتصح

 حاصل از يدهد در نظر گرفتن مواد مغذين نشان ميا

 يها مرغيک آورده شده برايم که در جدول ي آنزيآزادساز

 جبران کمبود يمورد آزمون درست نبوده و مرغها برا

ل ي تشکي خود براير استخوانيره از ذخايو فسفر جم يکلس

کنجاله × م ياثر متقابل آنز. پوسته تخم مرغ استفاده کردند

  ).۳جدول( دار نبوديکلزا بر خاکستر استخوان معن

   استخوان ميکلس درصد    بر کنجاله کلزاينيگزياثر جا 

 با درصد خاکستر يا که روند مشابه).>۰۱/۰p(دار بود يمعن
- يم استخوان معني درصد کلسرم بياثر آنز .وان داشتاستخ

م استخوان را گروه ين درصد کلسيشتريب). >۰۱/۰p(دار بود 
م را گروه با ين درصد کلسيح و کمتريم بدون تصحيبا آنز
ن دو تفاوت ين ايح به خود اختصاص داد که بيم با تصحيآنز
م و ين گروه بدون آنزي و ب)>۰۵/۰p(دار وجود داشت يمعن

دار وجود نداشت يح تفاوت معنيم بدون تصحيبا آنز
)۰۵/۰p> (ن امر باشد که ي از اي تواند ناشيجه مين نتيکه ا
  رهيو در ج% ۹۵/۳ حيم با تصحيره با آنزيم در جيزان کلسيم
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م يبوده و آنز% ۰۵/۴ح يم بدون تصحيم و با آنزيبدون آنز
ن ن گروه بدويو ب. م را جبران کندينتوانسته کمبود کلس

 وجود يداريح تفاوت معنيم و با تصحيه با آنزم و گرويآنز
ر اثر يم استخوان تحت تاثيدرصد کلس. )>۰۵/۰p(داشت 

  همانطور. )۳جدول(کنجاله کلزا قرار نگرفت × م يمتقابل آنز

م يا کاهش درصد کلسيش ي شود روند افزايکه مشاهده م
در استخوان مشابه روند مشاهده شده در درصد خاکستر 

ن استدالل نمود که ي توان چني باشد که ميستخوان ما
تاز يم في آنز افزودن ش درصد خاکستر استخوان در اثريافزا

  .  باشديم و فسفر ميش جذب کلسي از افزايباز تاب
  

  هاي تخم گذار در کل دورهعملکرد مرغتاثير کنجاله کلزا و آنزيم بر  ‐٣ جدولادامه 
اضافه وزن 

  )گرم(
فسفر  درصد
  خواناست

كلسيم  درصد
 استخوان

خاكستر  درصد
 استخوان

  خوراك مصرفي به ازايهزينه
  توليديكيلوگرم تخم مرغ

ضريب 
 تبديل 

  تيمار

75/3  13/16   60/26  a 67/92  a - 33/2 0٪جايگزيني  
45/36   39/15   54/26  a 64/92  a - 29/2 20٪جايگزيني  
12/25-  54/15   55/26  a 64/92  a - 30/2 40 ٪جايگزيني 

04/26   57/15   25/25  ab 85/91  ab - 36/2 60٪جايگزيني  

41/10   60/15   38/24  bc 32/91  bc - 32/2 80 ٪ جايگزيني 
33/8-   32/16   16/23  c 57/90  c - 37/2 100 ٪ جايگزيني 

اثر
ني 

گزي
جاي

 
كلزا

اله 
كنج

 

14/22  39/0  60/0  36/0  - 040/0 SEM 

 

81/12  93/15  a 81/25  a 19/92  a - 32/2 بدون آنزيم 

50/12-  03/15  b 29/24  b 27/91  b - 37/2 با آنزيم با تصحيح 

79/19   33/16  a 25/26  a 40/92  a - 30/2 با آنزيم بدون تصحيح 

زيم
ثرآن

ا
 

65/15  27/0  42/0  25/0  - 030/0 SEM 

 

  جايگزيني٪.بدون آنزيم  31/2 5/4832 42/93 83/27 94/15 -25/1

  جايگزيني٪20بدون آنزيم 28/2 3/4717 49/90 02/23 02/16 25/56
  جايگزيني٪40بدون آنزيم 20/2 2/4501 08/91  98/23 72/15 00/0
  جايگزيني٪60بدون آنزيم 39/2 4/4837 27/92 94/25 41/16 50/12

  جايگزيني٪80بدون آنزيم 34/2  2/4682 41/94 47/29 05/17 12/3
  جايگزيني٪100بدون آنزيم 36/2 6/4658 72/92 68/26 80/16 25/6
  جايگزيني٪.با آنزيم باتصحيح  52/2 8/5140  09/93 28/27 61/16 50/12
  جايگزيني٪20با آنزيم با تصحيح 42/2 6/4866 69/90 34/23 95/15 87/46
  جايگزيني٪40با تصحيحبا آنزيم  35/2 9/4692 72/91 03/25 18/16 -00/75
  جايگزيني٪60با آنزيم با تصحيح 28/2 0/4503 20/92 82/25 87/14 -25/31

  جايگزيني٪80با آنزيم با تصحيح 31/2 4/4511 39/92 14/26 33/15 -37/9
  جايگزيني٪100با آنزيم با تصحيح 32/2 6/4470 05/93 23/27 65/16 -75/18

  جايگزيني٪.با آنزيم بدون تصحيح  15/2 6/4523 52/91 70/24 83/15 00/0
  جايگزيني٪20با آنزيم بدون تصحيح 18/2 5/4536 54/90 10/23 21/14 25/6

  جايگزيني٪40با آنزيم بدون تصحيح 35/2 2/4859 17/91 14/24 74/14 -37/9
  جايگزيني٪60با آنزيم بدون تصحيح 40/2 4/4886 09/91 00/24 42/15 87/96

  جايگزيني٪80با آنزيم بدون تصحيح 30/2 9/4629 11/91 03/24 43/14 50/37
  جايگزيني٪100باآنزيم بدون تصحيح 42/2 1/4806 16/92 76/25 51/15 -50/12

ل ج
متقاب

اثر
لزا 

ه ك
جال

ن كن
گزي

اي
 ×

زيم
آن

 

34/38  68/0 03/1 63/0 - 071/0 SEM  
  )>٠٥/٠P( مي باشددر ستونها  نشانه وجود اختالف معني دار  در هر قسمتحروف نامشابه   



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره علوم داميمجله   ۱۸

 سطوح مختلف کنجاله کلزا بر درصد فسفر ينيگزير جااث
م بر درصد فسفر ي اثر آنز. دار نبودياستخوان انگشت پا معن

ن يشتري ب).>۰۱/۰p( دار بود ياستخوان انگشت پا معن
ح و يم بدون تصحيدرصد فسفر استخوان را گروه با آنز

ح به خود اختصاص ي تصحبام ين مقدار را گروه با آنزيکمتر
ن ي ب).>۰۵/۰p( دار بود ين دو معنين اي که تفاوت بندددا

 يح تفاوت معنيم بدون تصحيم و گروه با آنزيگروه بدون آنز
بودن درصد فسفر استخوان گروه شتر يب.  وجود نداشتيدار

م در ي آنزيي از تواناي تواند ناشيح ميم بدون تصحيبا آنز
 حيره باشد اما در هنگام تصحي جيتاتي فسفر فيآزادساز
ل  حاصيم مواد مغذي حاصل آنزيره بر مواد مغذيکردن ج
ن حالت يدر ا. ن نکرده استي مرغ را تاميازهايره نياز ج
 گرم در مقابل يلي م۱۸۳ هر پرنده يافتيزان فسفر دريم

 فسفر استخوان زانيم. ره ها بودير جي گرم در سايلي م۳۳۸
 کنجاله کلزا قرار نگرفت× م ير اثر متقابل آنزيتحت تاث

گزارش )۲۰۰۴(لما و همکاران ي که وي در حال.)۳جدول(
ش سطح کنجاله کلزا درصد فسفر استخوان يکردند که با افزا

ن کاهش جبران يره ايتاز به جيم فيکاهش و با افزودن آنز
  . ابدي يم

ها در کل دوره  وزن مرغ اضافهراتييسه تغيدر مقا
 ينيگزي جا با سطوح مختلفيهان گروهي بيداريتفاوت معن

اثر متقابل  م وين اثر آنزيهمچن. کنجاله کلزا مشاهده نشد
کل دوره  ها در مرغ وزنراتيي تغي بر روميآنز×کنجاله کلزا

  ).۳جدول(  دار نبوديمعن
ز يره نيمت جي کنجاله کلزا قينيگزيش درصد جايبا افزا

ها از لحاظ رهينه، جيسه بهتر هزي مقايافت اما برايکاهش 
  سهي مقا يديتول مرغ  تخم  لوگرم ي کي ازانه خوراک بهيهز

لوگرم تخم مرغ ي کينه خوراک به ازاي که هزيبطور. شدند
با . افتيکاهش % ۶/۳کنجاله کلزا % ۱۰۰ يمار حاويدر ت

 يره بر مواد مغذيح جيره و تصحيتاز به جيم فيافزودن آنز
لوگرم تخم مرغ ي کينه خوراک به ازايهز ميحاصل از آنز

لو گرم ي هر کيره به ازاينه جي که هزيه صورتافت بيکاهش 
م با ي کنجاله کلزا با آنزينيگزيجا% ۱۰۰ با يديتخم مرغ تول

  ).۳ جدول(افت يکاهش % ۵/۷ حيتصح
  

  يريجه گينت
 بر يرات منفيثأت ايکنجاله کلزا با کنجاله سو ينيگزي جا‐۱

- د و وزن تودهي، درصد تولي خوراک مصرفيهافراسنجه
 سبب کاهش وزن تخم مرغ در ياشت ول تخم مرغ نديا

 کنجاله و ينيگزي درصد جا۱۰۰ و ۸۰، ۶۰سطوح 
 ينيگزي درصد جا۱۰۰و۸۰خاکستر استخوان در سطوح 

ن سطح يترج بدست آمده مطلوبي با توجه به نتا.شد
  .است% ۴۰ ينيگزيجا

  .ديم سبب بهبود عملکرد مرغان تخمگذار نگرديآنز ‐۲
م ي حاصل از آنزيد مغذ درهنگام در نظر گرفتن موا‐۳

  .افتيم و فسفر استخوان کاهش يخاکستر، کلس
ح نبوده و يشنهاد شده صحيم پي معادل آنزيمواد مغذ ‐۴

-ي مذکور را آزاد مي از مواد مغذيترنيير پايم مقاديآنز
  .کند

  
  سپاسگزاری

 دانشگاه تهران و ين از حوزه معاونت پژوهشيمولف
 و منابع ي کشاورزسي پردريزي  و برنامهيمعاونت پژوهش

  .نمايند  ميي قدردانكرج، ، دانشگاه تهران يعيطب
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