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 چکیده

این تحقیق به منظور تعیین تأثیرات استفاده از سبوس برنج، آنزیم و پروبیوتیك بر عملکرد، صفات 

گذار انجام گرفت.  های تخم های خون مرغ های بیوشیمیایی و سلول مرغ و فراسنجه کیفی تخم

الب طرح کامالً تصادفی با آرایش در ق ،W36های الین   گذار سویه تخم  قطعه مرغ 081آزمایش با 

آنزیم کمبو فیتاز   درصد(، دو سطح مولتی 13( با دو سطح سبوس برنج )صفر و 2×2×2فاکتوریل )

 1تیمار،  8درصد( در  330/3درصد( و دو سطح پروبیوتیك پروتکسین )صفر و  30/3)صفر و 

رفت. سبوس برنج و هفتگی انجام گ 65تا  50قطعه مرغ در هر تکرار، از سن  12تکرار و 

مرغ و پارامترهای بیوشیمیایی خون را  طور معناداری عملکرد، صفات کیفی تخم پروبیوتیك به

مرغ، درصد تولید و  درصد سبوس برنج باعث بهبود وزن تخم 13 (.P<30/3)تحت تأثیر قرار داد 

اما بر خون شد،  HDLهای تولیدی، ضریب تبدیل غذایی، شاخص رنگ زرده و  مرغ  تودۀ تخم

آنزیم تأثیرات   مولتی (.P <30/3)های خون اثری نداشت  مقدار خوراك مصرفی و سطوح سلول

 (.P <30/3)ها نداشت  های خون مرغ مرغ و متابولیت داری بر عملکرد، صفات کیفی تخم معنا

ه ها داشت های خون مرغ مرغ و متابولیت پروتکسین بدون اینکه تأثیر معناداری بر صفات کیفی تخم

آنزیم و   سبوس برنج به همراه مولتی (.P<30/3)باشد، موجب بهبود ضریب تبدیل خوراك شد 

 HDLهای تولیدی و افزایش  مرغ گذاری، صفات کیفی تخم پروبیوتیك باعث بهبود عملکرد تخم

 (.P <30/3)ها اثری نداشت  های خون مرغ خون شد، ولی بر مقدار خوراك مصرفی و متابولیت

آنزیم و پروبیوتیك   درصد سبوس برنج به همراه  13گذار، استفاده از  های تخم در مرغطور کلی  به

 خون را بهبود دهد.  HDLمرغ و   تواند عملکرد، کیفیت تخم  می

 

 گذار. های خون، مرغ تخم شاخص رنگ زرده، ضریب تبدیل، عملکرد، متابولیت های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

شود كه حاوي   مل ميسبوس، پوستۀ دانۀ غالت را شا

هاي  توجهي پروتئين، چربي، ويتامين مقادير شايان

. (Ferrell, 1994)و نيز الياف خام است  Bگروه 

سبوس برنج پسماند ناشي از استحصال برنج در 

كوبي است. سبوس، با توجه به اينكه  هاي برنج كارخانه

محصول اصلي از آن جدا شده است، قيمت كمي دارد 

تواند موجب كاهش هزينۀ خوراك   آن مي و استفاده از

. سبوس (Safamehr & Attarhoseini, 2011)شود 

كوبي است و از   هاي برنج برنج محصول كارخانه

توان به داشتن مقدار زيادي   خصوصيات آن مي

، Bهاي گروه  اسيدهاي چرب غيراشباع و ويتامين
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. (Khan, 2004)ويژه تيامين و نياسين اشاره كرد  به

تئين و چربي سبوس برنج ارزش بيولوژيكي فراواني پرو

گزارش شده است كه پروفيل  (Nobakht, 2007).دارد 

اسيدهاي آمينۀ سبوس برنج بهتر از سبوس ساير 

. در عين حال وجود الياف (Ferrell, 1994)غالت است 

خام زياد، فيتات و بازدارندة تريپسين از موانع استفاده 

يور است. به دليل دارابودن از سبوس برنج در جيرة ط

بودن تحقيقات مختلفي در  مواد مغذي و نيز ارزان

خصوص استفاده از سبوس برنج در جيرة طيور انجام 

 20گرفته كه نتايج متفاوتي داشته است. استفاده از 

ها هر چند  درصد سبوس برنج در جيرة بلدرچين

موجب كاهش مقدار خوراك مصرفي شد، ولي 

كننده بهترين ضريب تبديل  افتهاي دري بلدرچين

 Amoah) خوراك را در مقايسه با گروه شاهد داشتند

& Martin, 2010).  همچنين گزارش شده است كه

درصد جيرة  22استفاده از سبوس برنج تا سطح 

ها  گذار تأثيرات منفي بر عملكرد مرغ هاي تخم مرغ

. گزارش ديگري حاكي (Rezaei, 2006)نداشته است 

درصد سبوس برنج در جيرة  2/4تفاده از است كه اس

ها  گذار تأثيرات سوئي بر عملكرد مرغ هاي تخم مرغ

نداشته است، ولي نتوانسته است كلسترول زرده و 

افزودن  (Nobakht, 2007).ها را كاهش دهد  خون مرغ

درصد سبوس برنج معمول و پايدارشده به جيرة  42

ملكرد و گذار تأثيرات معناداري بر ع هاي تخم مرغ

مرغ نداشته است  سطح كلسترول خون و تخم

.(Mottaghitalab et al., 2012)  گرم  40استفاده از

سبوس برنج در غذاي روزانۀ افراد ديابتي موجب 

خون  HDLگليسريد و افزايش سطح   كاهش قند و تري

 . (Tazakory et al., 2006)ها شد  در آن

هاي غذايي   ها با اهداف مختلفي در جيره از آنزيم

توان به   ها مي شود كه از جملۀ آن  طيور استفاده مي

هاي داخلي در كاهش تأثيرات   تقويت اثر آنزيم

هاي موجود در اقالم غذايي اشاره كرد   بازدارنده

.(Safamehr & Attarhoseini, 2011)  سبوس برنج

سلوز و فيتات است   داراي مقادير زيادي سلولز، همي

كنندة اين مواد به اندازة كافي در  زيههاي تج  كه آنزيم

 ,.Alamian et al) دستگاه گوارش طيور وجود ندارند

هاي اختصاصي   ؛ بنابراين ممكن است آنزيم(2012

ها و ساير اقالم غذايي  موجب بهبود استفاده از سبوس

ها شوند. در پژوهشي در خصوص   كاررفته در جيره به

زيم فيتاز در جيرة استفاده از سبوس برنج به همراه آن

گذار، مشخص شد كه سبوس برنج  هاي تخم  بلدرچين

درصد جيره، تأثيرات منفي بر عملكرد و  20تا سطح 

 20مرغ ندارد و مقادير بيشتر از   صفات كيفي تخم

شود. نيز استفاده از   درصد موجب كاهش عملكرد مي

آنزيم فيتاز به همراه سبوس برنج تأثيرات معناداري بر 

گذار  هاي تخم د و صفات كيفي تخم بلدرچينعملكر

گزارش  (Abeyrathna et al., 2014).نداشته است 

شده است كه استفاده از سبوس برنج حاصل از 

هاي  درصد جيرة جوجه 20تا كوبي  كارخانجات شالي

ها نداشته   گوشتي تأثيرات سوئي بر عملكرد جوجه

بوس است، در حالي كه افزودن آنزيم به جيرة حاوي س

برنج باعث كاهش مقدار خوراك مصرفي و بهبود 

هاي بدون آنزيم   ها در مقايسه با جيره عملكرد جوجه

همچنين استفاده از  (Ani et al., 2013).شده است 

درصد سبوس برنج به ترتيب در  22و  20، 42

هاي  هاي آغازين، رشد و پاياني به همراه آنزيم جيره

با جيرة بدون آنزيم، ناتافوس و سافيزيم در مقايسه 

موجب كاهش مقدار خوراك مصرفي و افزايش مصرف 

در صورتي كه . Alamian et al., 2012)خوراك شد )

درصد سبوس  42بر اساس پژوهش ديگري، استفاده از 

گذار تأثيرات منفي بر عملكرد  هاي تخم برنج در مرغ

ها نداشت و افزودن آنزيم فيتاز نتوانست عملكرد را  مرغ

  (Safamehr & Attarhoseini, 2011).د دهد بهبو

هاي   ها محصوالت حاوي ميكروارگانيسم   پروبيوتيک

زنده و مشخص هستند كه قادرند در رودة حيوان از 

طريق جايگزيني يا كولونيزاسيون تثبيت شوند و با 

تعديل فلور ميكروبي روده، اثرهاي مفيدي بر سالمتي 

 (Balevi et al., 2009). و عملكرد آن داشته باشند

صورت آشاميدني تا  استفاده از پروبيوتيک پروتكسين به

هاي گوشتي موجب افزايش   هفتۀ ششم در جوجه

هاي چهارم، پنجم و   ها در هفته معنادار وزن جوجه

گذار  هاي تخم در مرغ (Kabir et al., 2004).ششم شد 

مرغ با افزودن   مرغ، اندازه و كيفيت تخم  توليد تخم

مايع الكتوباسيلوس به جيرة پايه بهبود  كشت

استفاده از سطوح   (Haddadin et al., 1996).يافت
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درصد( پروبيوتيک دپاكس و مخمر 42/0و  4/0، 02/0)

گذار، تأثيرات   هاي تخم  در مرغ ساكاروميسس سرويسيه

معناداري بر مقدار خوراك مصرفي، ضريب تبديل 

مرغ و درصد   ممرغ، وزن تخ  غذايي، درصد توليد تخم

مرغ نداشت، اما وزن و ضخامت پوسته و   پوستۀ تخم

صورت معناداري تحت تأثير  مرغ به  كلسترول زردة تخم

كلسترول  (Yousefi & Karkoodi, 2007).قرار گرفت 

هاي غذايي   شده با جيره هاي تغذيه  خون در جوجه

روزگي،  62تا  24درصد الكتوباسيلوس در  4/0حاوي 

 Kalavathy et) رصد كمتر از گروه شاهد بودد 44تا  4

al., 2003.)  سطوح مختلف پروبيوتيک تأثيرات

مرغ نداشت،   معناداري بر عملكرد و صفات كيفي تخم

گليسريد و كلسترول سرم   ولي موجب كاهش تري

. گزارش  (Mahdavi et al., 2005)ها شد خون مرغ

ديگري حاكي است كه استفاده از سطوح مختلف 

بيوتيک )پروتكسين( تأثيرات معناداري بر عملكرد، پرو

هاي بيوشيميايي   مرغ و فراسنجه  صفات كيفي تخم

 & Safamehr) گذار ندارد  هاي تخم  سرم خون مرغ

Nobakht, 2008)  پروتكسين در سطوح مختلف

هاي با سطوح مختلف پروتئين، هرچند تأثيرات  جيره

ا نداشت، ه معناداري بر عملكرد و صفات خوني مرغ

ولي موجب افزايش وزن مخصوص و درصد پوستۀ 

 (Mohsinzadeh et al., 2013).مرغ شد   تخم

ها از جمله الياف خام   با توجه به برخي محدوديت 

ها در   زياد در سبوس برنج و تأثيرات مثبت افزودني

بهبود كارايي دستگاه گوارش در جهت استفاده بهتر از 

زياد و اينكه تحقيقات  مواد خوراكي با الياف خام

هاي آنزيمي و  محدودي در رابطه با استفاده از فراورده

طور همزمان در جيره صورت گرفته  پروبيوتيكي به

است، در آزمايش حاضر تأثيرات استفاده از سبوس 

برنج به همراه آنزيم و پروبيوتيک در جيره بر عملكرد، 

 هاي هاي خون مرغ مرغ و متابوليت صفات كيفي تخم

 گذار ارزيابي شد.  تخم

 

 ها مواد و روش

هاي   گذار سويه تخم  قطعه مرغ 946اين آزمايش با 

در قالب طرح كامالً تصادفي با آرايش  ،W36الين 

( با دو سطح سبوس برنج )صفر و 2×2×2فاكتوريل )

آنزيم كمبو فيتاز )صفر و   درصد(، دو سطح مولتي 40

كسين )صفر درصد( و دو سطح پروبيوتيک پروت 02/0

قطعه مرغ  42تكرار و  6تيمار،  4درصد( در  002/0و 

گرم و توليد  4420±42در هر تكرار )با ميانگين وزني 

 44تا  42هفته )از سن  42نسبتاً يكسان( به مدت 

هاي آزمايشي  همۀ جيرهها( انجام گرفت.  هفتگي مرغ

با انرژي قابل متابوليسم و پروتئين خام يكسان و با 

هاي استاندارد احتياجات  پيشنهادهاي جدولتوجه به 

گذار تنظيم  هاي تخم براي مرغ NRC (1994)غذايي 

 (. 4شدند )جدول 

 
 پايه ييهاي غذا تركيبات جيره .4جدول 

 سبوس برنج درصد 40 شاهد (درصد) خوراكي ةماد

 00/20 00/20 ذرت

 42/6 62/42 گندم

 30/43 24/20 سوياۀ كنجال

 32/2 20/6 روغن سويا

 00/40 0 سبوس برنج

 42/4 03/4 پوستۀ صدف

 02/4 44/4 دي كلسيم فسفات

 90/0 94/0 نمک طعام
 22/0 22/0 مكمل معدني*

 22/0 22/0 مكمل ويتاميني**

 04/0 04/0 متيونين -دي ال

 شده )درصد( تركيبات شيميايي محاسبه

  انرژي قابل متابوليسم

 )كيلوكالري بر كيلوگرم(

2300 2300 

 20/46 20/46 (درصد) پروتئين خام

 60/9 60/9 (درصدكلسيم )

 99/0 99/0 (درصد) در دسترس فسفر

 44/0 44/0 سديم )درصد(

 42/0 42/0 (درصدليزين )

 22/0 22/0 (درصدن )يمتيونين + سيست

 44/0 44/0 (درصدتريپتوفان )

 شده به ازاي هر كيلوگرم شامل: تركيب مكمل معدني استفاده

، mg244 ، اكسيد روي mg 422، سولفات آهن mg264 فات منگنز سول

 ، كولينmg2/0 ، سلنيوم mg22 ، يدات كلسيم mg22 سولفات مس 

mg422اكسيدان   ، آنتي mg2/2. 

 كيلوگرم شامل:  شده به ازاي هر استفاده  هاي تركيب مكمل ويتامين** 

، E   IU62، ويتامين D3 IU2000، ويتامين A  IU 22200ويتامين

، ويتامين B2 mg 2/44 ، ويتامين B1   mg9/6، ويتامين K  mg2ويتامين 

B12 mg06/0پانتوتنيک  ، اسيد g2/26فوليک  ، اسيدmg 2/2نياسين ، 

mg 46،  پريدوكسينmg9/4. 
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هاي سلوالز،  آنزيم كمبو حاوي آنزيم  مولتي

سلوالز، بتاگلوكاناز، آميالز، پروتئاز، آلكالين   همي

، زايالناز و ليپاز بود. پروبيوتيک پروتكسين پروتئاز

سويه باكتري مفيد دستگاه گوارش و دو گونه  4شامل 

هاي باكتريايي آن شامل  قارچ است كه سويه

، الكتوباسيلوس رامنوسالكتوباسيلوس اسيدوفيلوس، 

 الكتوباسيلوس پالنتاريوم،، الكتوباسيلوس بولگاريكوس

 كوس فاسيوم،اينتركو بيفيدوباكتريوم بيفيدوم،

هاي قارچي شامل  و سويه استرپتوكوكوس ترموفيلوس

هستند كه به  كانديدا پنتولوپسيو  آسپرژيلوس اوريزا

هاي آزمايشي اضافه شدند.  شده به جيره مقدار توصيه

هاي  گروه  ۀشرايط محيطي براي هم ،در طول آزمايش

 44 روشنايي شامل نوري  ۀ. برنامبودآزمايشي يكسان 

حرارت محيط   ۀدرجطول دورة آزمايش بود.  ساعته در

و آب آشاميدني  خوراككنترل شده و دسترسي به 

مرغ   بود. خوراك مصرفي و مقدار توليد تخمآزاد 

صورت هفتگي و با تعيين روز مرغ با در نظر گرفتن  به

تلفات روزانه محاسبه گرديد و از روي درصد توليد و 

مرغ محاسبه شد و   ماي تخ ها، توليد توده مرغ  وزن تخم

با در نظر گرفتن مقدار خوراك مصرفي، ضريب تبديل 

ها به عنوان  غذايي تعيين گرديد. ميانگين توليد هفته

عملكرد كل دوره در نظر گرفته شد. براي محاسبۀ 

مرغ توليدي،   هزينۀ خوراك به ازاي هر كيلوگرم تخم

شدة هر كيلوگرم از خوراك )تومان( در  قيمت تمام

ها  تبديل غذايي، ضرب و نتيجه در تجزيۀ داده ضريب

طول در  .(Farkhoy et al., 1994)استفاده شد 

مرغ از هر تكرار   تخم 9بار،  روز يک 24آزمايش از هر 

و ند شكسته شد ،به تصادف انتخاب و بعد از توزين

برداري به   ميانگين نمونه شد.تعيين ها  آن هاو واحد

رفته شد. براي عنوان ميانگين كل در نظر گ

گيري ارتفاع سفيده در محل چسبيدن به زرده از  اندازه

استفاده   (CE 300)سنج استاندارد مدل  دستگاه ارتفاع

شد. زرده نيز بادقت، جدا و توزين شد. پوستۀ 

ساعت  64ها بعد از تخليۀ محتويات داخلي،  مرغ  تخم

شدن،  در دماي اتاق نگهداري شدند و بعد از خشک

 04/0ا با استفاده از ترازوي ديجيتالي با دقت ه وزن آن

عنوان ميانگين  گيري شد و معدل آن به گرم اندازه

هاي آزمايشي، تجزيه و تحليل آماري شد. از  گروه

مرغ،   تفاضل وزن مجموع پوسته و زرده از وزن تخم

هاي  وزن سفيده به دست آمد. ميانگين دوره

مرغ براي  ت تخمعنوان نتايج نهايي صفا گيري به  نمونه

 هر گروه آزمايشي در نظر گرفته شد.

 2پايان دورة آزمايش از هر واحد آزمايشي در 

 ازپس و  ندقطعه مرغ به صورت تصادفي انتخاب شد

ها با استفاده  پالسماي آن ،ها وريد بال آن گيري از خون

 EDTAضدانعقاد  ةآزمايش حاوي ماد هاي هلولاز 

هاي خوني  سلولو نسبت  جهت تعيين درصد

و نسبت هتروفيل به لنفوسيت(   هتروفيل، لنفوسيت)

پارامترهاي خون، سرم  پس از جداسازي جدا شد.

گليسريد، كلسترول، آلبومين،   خون )تري بيوشيميايي

( با استفاده از HDLاسيداوريک و  پروتئين كل، 

ۀ بر پاي هاي آزمايشگاهي شركت پارس آزمون و كيت

و توسط دستگاه مايشگاهي آز استانداردهاي  روش 

گيري شدند. تعيين   ( اندازه900-اتوآنااليزر )آليسون

آميزي و تفريق سلولي   هاي خوني از طريق رنگ سلول

با شمارش چشمي در زير ميكروسكوپ نوري انجام 

 .(Nazifi, 1997)گرفت 

  SASآماريافزار   نرم با استفاده از اه داده در پايان

(SAS Institute, 2005) و  شد آماري تجزيه و تحليل

مدل توكي به كار رفت. ها آزمون  ميانگينۀ براي مقايس

 : استزير  صورته آن ب آماري

yijk = µ +Ai +Bj+(AB)ij+εijk  

 :آنكه در 

yijk  ،k  اُمين مشاهدة مربوط بهj اُمين سطح فاكتورB 

ح عامل اُمين سط i، اثر Ai ؛Aاُمين سطح فاكتور  iو 

A ؛Bj اثر ،j  اُمين سطح عاملB ؛(AB)ij اثر متقابل ،

، خطاي آزمايشي با ميانگين صفر و εjjkو   Bو Aعامل 

 هستند. 2αواريانس

 

 نتايج 

تأثيرات استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج، 

آنزيم كمبو فيتاز و پروبيوتيک بر عملكرد  مولتي

ت. استفاده ارائه شده اس 2گذار در جدول  هاي تخم مرغ

از سبوس برنج و پروبيوتيک تأثيرات معناداري بر 

طوري  ؛ به(P<02/0)گذار داشت  هاي تخم عملكرد مرغ

كه در مقايسه با جيرة شاهد، بيشترين وزن 
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مرغ   هاي توليدي، بيشترين درصد و تودة تخم مرغ  تخم

توليدي و بهترين ضريب تبديل غذايي با استفاده از 

به دست آمد. همچنين استفاده  درصد سبوس برنج 40

از پروبيوتيک باعث بهبود ضريب تبديل خوراك شد. 

آنزيم تأثيرات معناداري برعملكرد  استفاده از مولتي

در بررسي  (.<02/0P)ها نداشت  گذاري مرغ تخم

آنزيم و   تأثيرات متقابل نيز هرچند استفاده از مولتي

اين  پروبيوتيک موجب بهبود عملكرد شده بود، ولي

 (.<02/0P)بهبودي معنادار نبود 

آنزيم و  تأثيرات استفاده از سبوس برنج، مولتي

خالصه  9مرغ در جدول  پروبيوتيک بر صفات كيفي تخم

 شده است.

سبوس برنج و پروبيوتيک تأثيرات معناداري بر 

استفاده از  (.P<02/0)مرغ داشت  صفات كيفي تخم

اخص رنگ سبوس برنج و پروبيوتيک موجب بهبود ش

آنزيم تأثيرات معناداري بر  زرده شد، در حالي كه مولتي

در تأثيرات  (.<02/0P)مرغ نداشت  صفات كيفي تخم

آنزيم و سبوس برنج موجب  متقابل، استفاده از مولتي

بهبود شاخص رنگ زرده شد و استفاده از سبوس برنج 

 (.P<02/0)با پروبيوتيک وزن زرده را افزايش داد 

 
 گذار در كل دورة آزمايش هاي تخم آنزيم و پروبيوتيک بر عملكرد مرغ تأثيرات سبوس برنج، مولتي. 2جدول 

 تيمار
 مرغ  وزن تخم

 )گرم(

 مرغ  توليد تخم

 )درصد(

 اي توليد توده

 روز( مرغ/ )گرم/

 خوراك مصرفي 

 روزانه )گرم(

 ضريب تبديل

 غذايي

      سطح سبوس برنج )درصد(

 b44/23 b46/62 b92/24 40/34 a24/9 صفر

40 a04/42 a44/22 a44/92 22/34 b36/2 

SEM 939/0 923/4 344/0 440/0 402/0 

P- value 0034/0 0002/0 0004/0 2222/0 0004/0 

      آنزيم سطح 

 04/9 94/30 26/23 64/64 34/40 صفر

 00/9 66/32 46/90 29/20 34/40 درصد 02/0

SEM 224/0 444/0 290/0 944/0 022/0 

P- value 9462/0 2304/0 4404/0 2449/0 3693/0 

      سطح پروبيوتيک

 a94/9 43/34 42/23 04/64 26/40 صفر

 b44/9 09/34 29/94 44/20 93/44 درصد 002/0

SEM 224/0 444/0 290/0 944/0 024/0 

P- value 0434/0 0444/0 0463/0 9942/0 0040/0 

 ab64/40 b22/69 b92/24 23/34 a40/9 آنزيم صفر× سبوس صفر

 b24/23 ab42/64 ab90/24 44/34 ab64/9 درصد 02/0آنزيم × سبوس صفر

 ab44/44 a44/22 a34/94 44/34 b09/9 آنزيم صفر× درصد  40سبوس 

 a34/42 a24/29 a44/99 26/34 b44/2 درصد 02/0آنزيم × درصد  40سبوس 

SEM 939/0 923/4 344/0 440/0 402/0 

P- value 0946/0 0004/0 0004/0 4264/0 0004/0 

 b24/23 b94/69 b42/22 66/34 a44/9 پروبيوتيک صفر× سبوس صفر

 ab44/40 ab32/64 ab49/24 34/34 ab60/9 درصد 002/0پروبيوتيک × سبوس صفر

 a94/44 a24/22 a42/92 04/34 b02/9 پروبيوتيک صفر × درصد  40سبوس 

 a44/42 a64/29 a20/99 34/32 b44/2 درصد 002/0پروبيوتيک × درصد  40سبوس 

SEM 939/0 923/4 344/0 440/0 402/0 

P- value 0004/0 0004/0 0004/0 6339/0 0004/0 

     a-b: در هر ستون اعداد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنادار دارند (02/0>P.) 
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 گذار هاي تخم مرغ در مرغ وبيوتيک بر صفات كيفي تخمآنزيم و پر . تأثيرات سبوس برنج، مولتي9جدول 

 تيمار
 شاخص رنگ

 زرده )رش(

 وزن زرده

 )گرم(

 وزن سفيده

 )گرم(

 وزن پوسته

 )گرم(

 ضخامت پوسته

 متر(  )ميلي

 واحد

 هاو

       سطح سبوس برنج )درصد(

 b44/2 44/44 46/94 22/4 94/0 44/42 صفر

40 a42/2 46/44 40/94 66/4 92/0 43/43 

SEM 034/0 434/0 904/0 404/0 009/0 422/0 

P- value 0004/0 9942/0 2443/0 9464/0 6432/0 9230/0 

       آنزيم سطح 

 64/40 94/0 94/4 39/94 63/44 42/2 صفر

 99/44 92/0 64/4 24/94 44/44 34/2 درصد 02/0

SEM 024/0 446/0 444/0 023/0 002/0 644/0 

P- value 2424/0 9440/0 6244/0 4449/0 4344/0 4342/0 

       سطح پروبيوتيک

 b64/2 64/44 44/94 92/4 94/0 24/40 صفر

 a03/9 30/44 44/94 22/4 92/0 64/44 درصد 002/0

SEM 024/0 446/0 444/0 023/0 002/0 644/0 

P- value 0004/0 0424/0 0944/0 4064/0 0242/0 2924/0 

 b44/2 36/44 94/94 24/4 94/0 22/40 آنزيم صفر× سبوس صفر

 b22/2 94/44 30/94 44/4 94/0 44/49 درصد 02/0آنزيم × سبوس  صفر

 a42/2 44/44 44/94 23/4 94/0 40/43 آنزيم صفر× درصد  40سبوس 

 a42/2 34/44 22/94 23/4 92/0 44/43 درصد 02/0آنزيم × درصد  40سبوس 

SEM 034/0 434/0 904/0 404/0 009/0 422/0 

P- value 0004/0 3463/0 2244/0 9426/0 4404/0 4424/0 

 b04/2 b46/44 92/94 40/4 94/0 24/40 پروبيوتيک صفر× سبوس صفر

 b24/2 ab64/44 32/94 96/4 94/0 39/49 درصد 002/0پروبيوتيک × سبوس  صفر

 a24/2 a44/44 32/94 94/4 94/0 46/43 پروبيوتيک صفر× درصد  40سبوس 

 a43/2 a34/44 24/94 24/4 92/0 49/43 درصد 002/0پروبيوتيک × درصد  40سبوس 

SEM 034/0 434/0 904/0 404/0 004/0 422/0 

P- value 0046/0 0004/0 9243/0 4044/0 699/0 2494/0 

   a-b: در هر ستون اعداد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنادار دارند (02/0>P.) 

 

آنزيم و  استفاده از سبوس برنج، مولتي تأثيرات

هاي بيوشيميايي خون در جدول  پروبيوتيک بر فراسنجه

آورده شده است. استفاده از سبوس برنج و سبوس برنج  6

صورت معناداري  آنزيم و پروبيوتيک به به همراه مولتي

 (.P<02/0)ها شد  خون مرغ HDLموجب افزايش سطح 

وس برنج و پروبيوتيک، همچنين در تأثيرات متقابل سب

استفاده از پروبيوتيک به همراه جيرة شاهد موجب كاهش 

سبوس برنج،  (.P<02/0)پروتئين كل سرم خون شد 

همراه آنزيم، پروبيوتيک و سبوس برنج به  مولتي

آنزيم و پروبيوتيک تأثيرات معناداري بر ساير   مولتي

 (.<02/0P)ها نداشت  مرغهاي بيوشيميايي خون فراسنجه

آنزيم و  سبوس برنج، مولتيتأثيرات استفاده از 

ديده  2هاي ايمني خون در جدول  سلولپروبيوتيک بر 

آنزيم و  از سبوس برنج، مولتيشود. استفاده  مي

هاي ايمني خون  تأثيرات معناداري بر سلولپروبيوتيک 

 .(P <02/0)ها نداشت  مرغ
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 گذار هاي تخم هاي بيوشيميايي خون مرغ يم و پروبيوتيک بر فراسنجهآنز . تأثيرات سبوس برنج، مولتي6جدول 

 تيمار

 گليسريد تري

 گرم بر )ميلي

 ليتر( دسي

 كلسترول 

 گرم بر )ميلي

 ليتر( دسي

 آلبومين

 گرم بر )

 ليتر( دسي

 پروتئين كل

 گرم بر )

 ليتر( دسي

 اسيداوريک

 گرم بر  )

 ليتر( دسي

HDL  
 گرم بر )ميلي

 ليتر( دسي

       بوس برنج )درصد(سطح س

 b04/2 40/2 22/9 62/2 32/424 42/4094 صفر

40 44/302 42/444 64/2 36/9 24/6 a66/3 

SEM 244/440 344/99 432/0 694/0 342/0 044/0 

P- value 4469/0 4432/0 4246/0 4044/0 6343/0 0004/0 

       آنزيم سطح 

 44/2 42/2 22/9 22/2 34/424 32/344 صفر

 44/4 44/9 06/6 63/2 42/424 30/342 درصد 02/0

SEM 224/406 244/43 449/0 263/0 224/0 492/0 

P- value 3242/0 6264/0 4443/0 9402/0 4424/0 0449/0 

       سطح پروبيوتيک

 43/2 44/2 04/6 66/2 24/424 03/369 صفر

 06/4 46/9 22/9 40/2 44/422 44/4004 درصد 002/0

SEM 224/406 244/43 449/0 263/0 224/0 492/0 

P- value 4444/0 2024/0 6300/0 9440/0 4040/0 9946/0 

 b46/2 94/4 42/9 44/2 02/492 94/4022 آنزيم صفر× سبوس صفر

 b46/6 44/2 22/9 90/2 34/442 00/444 درصد 02/0آنزيم × سبوس  صفر

 b44/2 04/9 94/9 44/2 36/464 34/4092 آنزيم صفر× درصد  40سبوس 

 a04/49 62/2 63/6 26/2 44/432 26/444 درصد 02/0آنزيم × درصد  40سبوس 

SEM 220/440 320/99 432/0 694/0 342/0 400/4 

P- value 6262/0 4462/0 3906/0 2499/0 9424/0 0004/0 

 a34/6 64/2 b20/2 49/2 43/444 64/344 پروبيوتيک صفر× سبوس صفر

 b04/2 22/2 b94/6 20/2 00/464 42/4440 درصد 002/0تيک پروبيو× سبوس  صفر

 a44/9 34/9 ab22/4 20/2 42/442 40/304 پروبيوتيک صفر× درصد  40سبوس 

 a44/6 22/6 a94/44 44/2 24/442 22/309 درصد 002/0پروبيوتيک × درصد  40سبوس 

SEM 220/440 320/99 432/0 694/0 342/0 400/4 

P- value 3930/0 3329/0 6442/0 0420/0 4460/0 0263/0 
a-b: در هر ستون اعداد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنادار دارند (02/0>P.) 

 

 بحث

درصد سبوس برنج در مقايسه با جيرة  40استفاده از 

مرغ، درصد توليد،  شاهد باعث بهبود معنادار وزن تخم

د. با توجه به اي و ضريب تبديل غذايي ش  توليد توده

ها، بهبود   بودن سطوح انرژي و پروتئين جيره يكسان

توان به تركيبات  عملكرد با استفاده از سبوس برنج را مي

مواد مغذي و ساختماني آن نسبت داد. سبوس برنج منبع 

به خصوص تيامين و   Bهاي گروه مناسبي از ويتامين

خصوص  نياسين، چربي و اسيدهاي چرب غيراشباع به

. اسيد لينولئيک (Khan, 2004) يد لينولئيک استاس

مرغ دارد   كننده در عملكرد و اندازة تخم نقش تعيين

(Rezaeh, 2006)آل اسيدهاي آمينه و وجود   . پروفيل ايده

تواند از   نيز مي (Ferrel, 1994)توجه ليزين  مقادير شايان

مرغ و بهبود عملكرد   جمله علل ديگر افزايش اندازة تخم

مرغ به وزن   اي تخم  ها باشد. از آنجا كه توليد توده غمر

و درصد توليد آن وابسته است، با استفاده از   مرغ تخم

سبوس برنج اين پارامتر نيز بهبود يافته و به علت نبود 

تفاوت معنادار در مقدار خوراك مصرفي، بهترين ضريب 

درصد سبوس برنج در  40تبديل غذايي نيز با استفاده از 

 ها حاصل شده است.  يرهج
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 گذار هاي تخم هاي ايمني خون مرغ آنزيم و پروبيوتيک بر سلول . تأثيرات سبوس، مولتي2جدول 
 هتروفيل/ لنفوسيت )درصد( لنفوسيت )درصد( هتروفيل تيمار

    سطح سبوس برنج )درصد(

 494/0 44/44 20/44 صفر

40 44/42 20/44 493/0 

SEM 640/2 400/2 0920/0 

P- value 4922/0 3944/0 3969/0 

    آنزيم سطح 

 420/0 44/44 44/40 صفر

 426/0 44/42 44/49 درصد 02/0

SEM 694/4 442/4 020/0 

P- value 9494/0 9639/0 9043/0 

    سطح پروبيوتيک

 499/0 44/44 44/44 صفر

 460/0 36/44 44/42 درصد 002/0

SEM 694/4 442/4 020/0 

P- value 4642/0 4999/0 4222/0 

 032/0 00/34 44/4 آنزيم صفر× سبوس صفر

 440/0 99/46 99/46 درصد 02/0آنزيم × سبوس صفر

 449/0 49/44 00/40 آنزيم صفر× درصد  40سبوس 

 444/0 20/46 00/46 درصد 02/0آنزيم × درصد  40سبوس 

SEM 644/2 404/2 492/0 

P- value 9444/0 9292/0 4624/0 

 494/0 00/44 49/44 پروبيوتيک صفر× سبوس صفر

 424/0 99/44 44/44 درصد 002/0پروبيوتيک × سبوس  صفر

 490/0 20/44 99/44 پروبيوتيک صفر× درصد  40سبوس 

 464/0 49/42 44/42 درصد 002/0پروبيوتيک × درصد  40سبوس 

SEM 644/2 404/2 492/0 

P- value 3262/0 3090/0 4446/0 

 

هبودي ناشي از سبوس برنج در آزمايش حاضر با ب

كه استفاده از  Amoah & Martin (2010)گزارش 

هاي  درصد جيرة بلدرچين 20سبوس برنج تا سطح 

گذار موجب بهبود ضريب تبديل غذايي شد، مطابقت  تخم

هاي  دارد؛ در حالي كه مطابق تعداد ديگري از گزارش

استفاده از  هاي موجود قبلي نيست. بر اساس گزارش

درصدي  2/4، (Rezaei, 2006)درصدي  22سطوح 

(Nobakht, 2007) ،42 درصدي (Safamehr & 

Attarhoseini, 2011)  درصدي  42و(Mottaghitalab et 

al., 2012) گذار،  هاي تخم از سبوس برنج در جيرة مرغ

هرچند در مقايسه با شاهد تأثيرات منفي بر عملكرد 

ما موجب بهبودي نيز نشده است. ها نداشته است، ا مرغ

توان ناشي از تركيب و نوع   شده را مي تفاوت مشاهده

ها و نيز  شده، وضعيت توليد مرغ سبوس برنج استفاده

 ساير اقالم غذايي موجود در جيره دانست. 

آنزيم كمبو فيتاز در جيره تأثيرات معناداري   مولتي

ها نداشته است كه با گزارش  بر عملكرد مرغ

Safamehr & Attarhoseini (2011)  وAbeyrathina 

et al. (2014)  مبني بر اينكه استفاده از آنزيم به همراه

هاي  سبوس برنج تأثيرات معناداري بر عملكرد مرغ

گذار ندارد، مطابقت دارد. استفاده از پروبيوتيک در  تخم

مقايسه با جيرة بدون پروبيوتيک موجب بهبود ضريب 

ها تركيبات  است. پروبيوتيک تبديل غذايي شده

ميكروبي خاصي هستند كه با راهكارهاي مختلفي از 
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تغيير تركيب  دستگاه گوارش و pH قبيل كاهش 

جمعيت ميكروبي با افزايش جمعيت ميكروبي مفيد، 

موجب افزايش قابليت هضم و جذب و استفاده از مواد 

. اين (Kabir et al., 2004)شوند   ها مي  مغذي جيره

هاي موجود در اين زمينه در  جه با بعضي از يافتهنتي

خصوص بهبود عملكرد طيور با استفاده از پروتكسين 

 ;Haddadin et al., 1996) در جيره مطابقت دارد

Kabir et al., 2004; Mahdavi et al., 2005;. 

Yousefi & Karkoodi, 2007)هاي ، ولي با گزارش 

Safamehr & Nobakht (2008)  وMohsnzadeh et 

al. (2013)  مبني بر نبود تأثير معنادار استفاده از

ها،  گذاري مرغ  پروتكسين در جيره بر عملكرد تخم

مطابقت ندارد. اختالفات حاضر احتماالً ناشي از نوع 

هاي ميكروبي و مقادير  شده، سويه پروبيوتيک استفاده

هاي غذايي و   ها در پروبيوتيک، تركيب جيره آن

هاست. در بررسي تأثيرات متقابل  د مرغوضعيت تولي

آنزيم و پروبيوتيک مشخص شد   سبوس برنج با مولتي

ها موجب بهبود عملكرد  كه استفادة همزمان آن

تواند ناشي از تأثيرات مثبت   شود كه اين مي مي

هاي ميكروبي موجود در تركيب  ها و سويه  آنزيم

اي آنزيم و پروبيوتيک باشد كه با راهكاره  مولتي

مختلفي محيط دستگاه گوارش را از لحاظ سطح آنزيم 

اند و با غلبه  و تركيب جمعيت ميكروبي مساعد كرده

بر الياف خام و ساير مواد بازدارندة موجود در سبوس 

ها را  برنج و ساير اقالم غذايي، قابليت هضم و جذب آن

اند.   اند و موجب بهبود عملكرد شده افزايش داده

 Alamian et al. (2011)هاي با گزارش هاي حاضر يافته

در خصوص تأثيرات مثبت  Ani et al. (2013)و 

استفاده از آنزيم به همراه سبوس گندم در جيره بر 

شده  عملكرد طيور مطابق است، اما با نتايج گزارش

و  Safamehr & Attarhoseini (2011)توسط 

Abeyrathina et al. (2014)  مطابقت ندارد. اختالفات

تواند به نوع طيور، نوع جيره، سطح  شده مي مشاهده

شده، ماهيت آنزيم و  سبوس برنج و آنزيم اضافه

 وضعيت توليد پرندگان ارتباط داشته باشد.

درصد سبوس برنج  40استفاده از  9مطابق جدول 

ها در مقايسه با گروه شاهد باعث افزايش  در جيرة مرغ

يش شاخص معنادار شاخص رنگ زرده شده است. افزا

تواند ناشي از افزايش قابليت هضم مواد   رنگ زرده مي

مغذي اجزاي جيره از قبيل ذرت و در نتيجه انتقال 

هاي غذايي به داخل زرده و افزايش رنگ   بيشتر رنگدانه

آن باشد. مقدار چربي موجود در سبوس برنج زياد 

و احتماالً با افزايش كاروتن و  (Khan, 2004)است 

ترشدن زرده شده  دريافتي، موجب رنگين Aويتامين 

است. افزايش شاخص رنگ زرده با استفاده از سبوس 

 ;Rezaei, 2006) هاي ديگري برنج در گزارش

Nobakht, 2007; Safamehr & Attarhoseini, 2011) 

تواند به نوع   شده مي تأييد نشده است. تفاوت مشاهده

غذايي شده و تركيب ساير اقالم  سبوس برنج استفاده

ها مربوط باشد. استفاده از پروبيوتيک نيز موجب   جيره

افزايش شاخص رنگ زرده شده است كه احتماالً به 

افزايش هضم و جذب مواد مغذي و انتقال مقادير 

تركردن زرده  مرغ و رنگين بيشتري از رنگدانه به تخم

 Safamehr & Nobakhtهاي مربوط است كه با گزارش

مطابقت ندارد. در  Mahdavi et al. (2005)و (2008)

آنزيم و   تأثيرات متقابل سبوس برنج با مولتي

پروبيوتيک، شاخص رنگ زرده افزايش يافته است كه 

احتماالً به تأثيرات مثبت اين دو افزودني بر افزايش 

قابليت هضم و جذب و انتقال رنگدانه به زرده و 

 تركردن آن مربوط بوده است كه در گزارش رنگين

Abeyrathina et al. (2014)  .به آن اشاره نشده است

در اين آزمايش استفاده از پروتكسين بر ساير صفات 

تأثير بوده است، در حالي كه  كيفي تخم مرغ بي

گزارش ديگري حاكي است كه پروتكسين در جيره 

موجب افزايش درصد پوستۀ تخم مرغ به علت افزايش 

 هضم و جذب منابع كلسيمي جيره شده است

(Mohsinzadeh et al., 2013). 

درصد سبوس برنج در مقايسه با  40استفاده از 

جيرة شاهد بدون اينكه تأثيرات معناداري بر ساير 

موجب  هاي بيوشيميايي خون داشته باشد،  فراسنجه

ها شده است. اين  خون مرغ HDLافزايش سطح 

بهبودي احتماالً مربوط به الياف خام فراوان و 

 ,Carlm) غيراشباع موجود در آن است اسيدهاي چرب

. الياف خام با افزايش سرعت عبور مواد مغذي و (1984

شوند مقدار درخور   افزايش دفع صفرا، موجب مي

توجهي از چربي جيره صرف باز توليد صفرا در كبد 
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 (LDL)شود و در نتيجه مقدار سرمي كلسترول بد 

يش افزايش يابد. افزا (HDL)كاهش و كلسترول خوب 

خون با استفاده از سبوس برنج با گزارش  HDLسطح 

Tazakory et al. (2006)  مطابق است كه در جريان

گرم سبوس برنج در غذاي روزانۀ  40آن، استفاده از 

خون  HDLبيماران ديابتي موجب افزايش سطح 

بيماران شده است. نبود تأثير معنادار سبوس برنج بر 

  Nobakhtهاي  رشهاي خوني با گزا ساير فراسنجه

 و Mottaghitalab et al. (2012) و (2007)

Mohsinzadeh et al. (2013)  مطابقت دارد كه

تأثيرات مثبتي از افزودن سبوس برنج به جيرة طيور 

 هاي خوني مشاهده نكردند.  در كاهش فراسنجه

آنزيم و پروبيوتيک   استفاده از سبوس برنج، مولتي

ها نداشته  هاي خون مرغ تأثيرات معناداري بر سلول

 & Safamehr)هاي موجود  است كه با گزارش

Nobakht, 2008; Balevi et al., 2009;. 

Mohsinzadeh et al., 2013, Mohammed et al.,. 

 مطابق است.  (2013

 40دهد كه استفاده از  طور كلي نتايج نشان مي به

آنزيم   درصد مولتي 02/0درصد سبوس برنج به همراه 

پروبيوتيک پروتكسين در جيرة  002/0فيتاز و  كمبو

تواند   گذاري مي گذار در اواخر دورة تخم هاي تخم مرغ

 HDLمرغ را بهبود و سطح   عملكرد و كيفيت تخم

 خون را افزايش دهد. 
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ABSTRACT 
This experiment was conducted to evaluate the effects of using rice bran, combo multi-enzyme and 

probiotic (protexin) in diet on performance, egg traits, biochemical parameters and blood cells of 

commercial laying hens. This experiment carried out using 384 Hi-line (W36) laying hens in a completely 

randomized design as factorial (2×2×2) arrangement with two levels of rice bran (0 and 10%), two levels 

of combo multi-enzyme (0 and 0.05%) and two levels of protexin (0 and 0.005%) in 8 treatments, 4 

replicates and 12 birds per replicate for 12 weeks (65-76 weeks). Using 10% rice bran in diets improved 

the egg weight, egg production percentage and egg mass, feed conversion ratio, egg yolk color index and 

blood HDL of laying hens (P<0.05), whereas did not have any significant effects on the amounts of feed 

intake and immune cells (P>0.05). Combo multi-enzyme in diets did not have any significant effects on 

performance, egg quality traits and blood parameters of laying hens (P>0.05). Using protexin in laying 

hens diets without having any significant effects on egg quality traits and blood parameters (P>0.05), 

improved the feed conversion ratio (P<0.05). In using rice bran with combo multi-enzyme and protexin, 

performance, egg traits and blood HDL improved (P<0.05), whereas did have any significant effects on 

the amounts of feed intake and immune cells (P>0.05). The overall results indicated that in laying using 

10% rice bran with 0.05% of combo multi-enzyme and 0.005% of probiotic can improve the 

performance, egg traits and blood HDL.  
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