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گذارتخميهامرغيدیتوليهابات خون و شاخصیترکر بم یآنزويریقطگندم تثرا

3و علی گیالنی2مقدم، حسن نصیري2، عبدالمنصور طهماسبی2، حسن کرمانشاهی1ابراهیم فالح نوملی

دهیچک
است یمحصول جانبيریتر، گندم تقطا به اصطالح سادهیشده در آنحلشده همراه با موادریقطتگندمدانه تفاله خشک 

استفاده از آن را میزانت ممکن اسيارنشاستهیغيدهایساکاریور استفاده کرد اما وجود پلیطهیتغذتوان از آن در یمکه 
ن یانجام ايبرا. بودگذار تخميهامرغعملکرديم رویهمراه با آنزيریگندم تقطیابیش ارزین آزمایهدف ان یبنابرا. دمحدود کن

مدل . شدهفته انجام 12و به مدت 51ش از آغاز هفته ین آزمایا. استشدهن استفاده یالیگذار هاقطعه مرغ تخم320ق، یتحق
20و 15، 10، 5، 0سطح 5در يریتقطگندمعامل اول، . بودیتصادفدر قالب طرح کامال2ً×5ل یفاکتوربین پژوهش، ترتیايآمار

05/0و 0دو سطح درواحد بتاگلوکاناز 440آرابینوزایالناز و فعالیت واحد 1200با حداقل و یدبلدیاندوفم یعامل دوم، آنزدرصد و
يبرا. تکرار وجود داشتقطعه مرغ در هر هشتتکرار وچهار، ییمار غذایده تبراي هر یک از . ره استفاده شدیدر جدرصد

گندمازن پژوهش استفاده یدر ا. ان انجام شدیک هفته در میبه صورت يریبار رکوردگ6مرغ تازه، تخمن صفات مختلفییتع
توده و وزن د روزانه یمرغ، درصد تولل خوراك به تخمیب تبدی، ضرمرغمصرف خوراكووزن بدنيرويتأثیرره یدر جيریتقط

دار معنیسبب کاهش گندم تقطیري. )<05/0P(نداشتLDHوAST ،ALTهايفعالیت آنزیمو خونياتروژن اورهی، نمرغتخم
ر یبر سایولشدمرغ ش توده تخمیل و افزایب تبدیضردارمعنیباعث بهبود ،م مورد استفادهیآنز. شدزرده شاخص رنگ 

.دار نبودیمعنصفاتک از یچ یهايبرمیآنزويریتقطگندمکنش برهم. نداشتيداریاثر معنهاشاخص

گذار مرغ تخم،يریتقطگندم، عملکردزادي، برونآنزیم: يدیکليهاواژه

مقدمه
یفرعيهافرآورهجمله اي تقطیري غالت از یبقا

پروتئین و انرژي براي مناسبمنابع ازکه باشندیم
، )28(و گوسفند گاو ،)6-5(، خوك )24(ان یآبز

مختلف مورد يهاشیدر آزما)22(مرغو)16(بوقلمون 
قات صورت یتر تحقشیکنون بتا.اندتهگرفاستفاده قرار

یبود که طبق بررسيریگرفته در مورد دانه ذرت تقط
% 14تا 8يطور معمول دارابه)25(م و همکاران یسل

خام، یچرب%12تا 7،ن خامیپروتئ%32تا 23رطوبت، 
يانرژيلوکالریک2880تا 2480خام و بر یف% 10تا 5

از یکی. باشدیملوگرمیوساز در هر کقابل سوخت
نشان داده است که يریغالت تقطيه رویقات اولیتحق

ن یامین و تیبوفالویرازیمنبع مناسبها، ن فرآوردهیا
زان یگزارش کردند که م)1(بتال و دیل . )7(ندسته

قبل یبرابر دانه اصل3باًیتقريریغالت تقطیمواد معدن
غالتير مواد مغذیو سامقدار انرژي. استياز فرآور
میزان ز یننوع دانه مورد استفاده و تأثیرتحت تقطیري

مثال شلفورد و تیت براي،دنباشمواد محلول افزودنی می
رش کردند که چاودارطی انجام آزمایشی گزا)28(

تر و داراي پروتئین کمتقطیري نسبت به ذرت يریتقط
. استتري اسیدي بیشندهیشوالیاف نامحلول در 

ور یره طیدر جيریغالت تقطه از یاستفاده اول

مختلف يهاو رشد گونهعملکرددر را ییهايسودمند
يداراکه شد یتصور ملین دلیه او بور نشان داد یط

)2(ر یکامبز و الن. )21(باشندیمعوامل محرك رشد 
15تا 10يره حاویج،گذارور تخمیافتند که طیدر

رة فاقد آن یسه با جیرا در مقايریذرت تقطدرصد 
مشاهده کردند )12(جنسن و همکاران. دهندیح میترج

یت داخلیفیاثر مثبت بر کيدارايریکه غالت تقط
. شودیم1فش واحد هایمرغ بوده و باعث افزاتخم

ذرت گزارش کردند که )17(مترسون و همکاران 
ره یدرصد در ج20تا 10تواند در سطح یميریتقط
مرغ د تخمیبر تولیمنفتأثیربدون د یپرتولگذار تخممرغ

يدهایساکاریها از جمله پلالنینوزایآراب.استفاده شود
هستند که در گندم وجود دارند و عامل يارنشاستهیغ

و يش گرانرویباعث افزاکهبوده ياهیضدتغذ
بستر و کاهش یسی، خیات گوارشیمحتو2چسبندگی

يبرایالناز کافیم زایرا آنزیشوند زیور میطعملکرد
.)13(گرددینمدیها تولمر در بدن آنین پلیه ایتجز

غالت مختلف از جمله يره حاویم به جیافزودن آنز
اي و مقابله با این عوامل ضدتغذیهيبراهکاري را، گندم

مختلفيهاپژوهشور دریطعملکردبهبود متعاقباً 
ز و یوتکیسونمونه، يبرا.ده استیبه اثبات رس)4،9،15(

ذرت گزارش کردند که استفاده از )29(یکورلسک

ارشد و استاد، دانشگاه فردوسی مشهدیکارشناسآموخته دانش-2و 1
)gilanipoultry@gmail.com: نویسنده مسوول(دانشجوي دکتري، دانشگاه فردوسی مشهد،-3
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مختلف يهاو رشد گونهعملکرددر را ییهايسودمند
يداراکه شد یتصور ملین دلیه او بور نشان داد یط

)2(ر یکامبز و الن. )21(باشندیمعوامل محرك رشد 
15تا 10يره حاویج،گذارور تخمیافتند که طیدر

رة فاقد آن یسه با جیرا در مقايریذرت تقطدرصد 
مشاهده کردند )12(جنسن و همکاران. دهندیح میترج

یت داخلیفیاثر مثبت بر کيدارايریکه غالت تقط
. شودیم1فش واحد هایمرغ بوده و باعث افزاتخم

ذرت گزارش کردند که )17(مترسون و همکاران 
ره یدرصد در ج20تا 10تواند در سطح یميریتقط
مرغ د تخمیبر تولیمنفتأثیربدون د یپرتولگذار تخممرغ

يدهایساکاریها از جمله پلالنینوزایآراب.استفاده شود
هستند که در گندم وجود دارند و عامل يارنشاستهیغ

و يش گرانرویباعث افزاکهبوده ياهیضدتغذ
بستر و کاهش یسی، خیات گوارشیمحتو2چسبندگی

يبرایالناز کافیم زایرا آنزیشوند زیور میطعملکرد
.)13(گرددینمدیها تولمر در بدن آنین پلیه ایتجز

غالت مختلف از جمله يره حاویم به جیافزودن آنز
اي و مقابله با این عوامل ضدتغذیهيبراهکاري را، گندم

مختلفيهاپژوهشور دریطعملکردبهبود متعاقباً 
ز و یوتکیسونمونه، يبرا.ده استیبه اثبات رس)4،9،15(

ذرت گزارش کردند که استفاده از )29(یکورلسک

ارشد و استاد، دانشگاه فردوسی مشهدیکارشناسآموخته دانش-2و 1
)gilanipoultry@gmail.com: نویسنده مسوول(دانشجوي دکتري، دانشگاه فردوسی مشهد،-3

15/7/92: تاریخ پذیرش15/7/91:تاریخ دریافت

1- Haugh unit 2- Viscosity

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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68تا 44در سندرصد 15و 5،10سطوح دريریتقط
یگذار نداشت ولتخميهامرغعملکردبر يتأثیریهفتگ

اثر يدرصد دارا20ن محصول در سطح یاستفاده از ا
انیبآنها .بودمرغ روزانه و وزن تخميگذاربر تخمیمنف

کننده زیدرولیهيهامیکه استفاده از آنزکردند 
ن یدن ایباعث بهبود بخشيارنشاستهیغيدهایساکاریپل

شاالش و .گرددیور میطعملکرديرویاثر منف
ره یم به جینشان دادند که با افزودن آنز)27(همکاران

يریاز ذرت تقط% 20توان تا سطح یگذار ممرغ تخم
شده نشان داده یقیدر تحقن یچنهم. استفاده نمود

الناز اثر ینوزایاست که افزودن توام بتاگلوکاناز و آراب
در يترشیبعملکردداشته و باعث بهبود ییافزاهم
هدف از ن، یبنابرا.)3(سه با افزودن تک تک آنها شد یمقا

تفاله خشک سطوح مختلف یش بررسین آزمایانجام ا
یا 1دانه گندم تقطیر شده همراه با مواد حل شده در آن

يتجارم یآنزهمراه بايریگندم تقطتربه اصطالح ساده
الناز و بتاگلوکاناز ینوزایآراباز یبیکه ترکویدبلد یاندوف

.بود2نیالیگذار هاتخميهامرغعملکردبر است 

هامواد و روش
گذار هایالین قطعه مرغ تخم320آزمایش در این

مورد آزمایش قرار یهفتگ63تا 51از -36Wواریته 
ها به پذیري مرغگرفتند که قبل از آن یک هفته عادت

هاي مورد استفاده مرغ. هاي آزمایشی صورت گرفتجیره
در این آزمایش داراي تولید تقریباً یکسان و دامنه وزنی 

سازي سالن ابتدا آمادهبراي. گرم بودند1650تا1550
خوري ناودانی شستشو و تنظیم آبخوري نیپل و دان

قسمت مورد آزمایش از بقیه سالن جدا بوده و هر . ندشد
هر قفس با .دو قفس به یک تکرار اختصاص داده شدند

در . قطعه مرغ بود4متر حاوي سانتی45طول و عرض 
هاي چوبی، بین خوري با استفاده از پارتیشنداخل دان

با مختلفياهدو واحد آزمایشی جدا شد تا خوراك
برنامه نوردهی در سالن به . یکدیگر مخلوط نشوند

ساعت تاریکی در هشتساعت روشنایی و 16صورت 
دماي داخل سالن در طول . شدجام میروز انطول شبانه
.گراد بوددرجه سانتی24تا 18دوره بین 

در قالب 2× 5این پژوهش به صورت فاکتوریل 
، 0یعنیيریتقطگندمطرح کامالً تصادفی با پنج سطح 

درصد 05/0و 0درصد و دو سطح 20و 15، 10، 5
جیرهده. ره استفاده شدیو در جید دبلیم اندوفیآنز
گندم . قطعه مرغ داده شد8تکرار با 4به یی غذا

درصد 25درصد ماده خشک و 90تقطیري حاوي 
از شرکتویدبلدیاندوفيآنزیم تجار. پروتئین خام بود

طبق گزارش که ه شدیوفرم کانادا تهیبیان سیج
440الناز و ینوزایواحد آراب1200يداراشرکت سازنده 

هاي آزمایشی به جیره.بودگرم در هر واحد بتاگلوکاناز 

ها در تمام طول آزمایش صورت آردي تهیه شدند و مرغ
.از دسترسی آزاد به آب و خوراك برخوردار بودند

خوري شد تا داندر طول روز انجام میدهی آزاد خوراك
هاي جیره.خالی نباشد و محدودیتی نیز وجود نداشت

مرغ پرورش اساس احتیاجات راهنماي آزمایشی بر
افزار و با استفاده از نرم)36W-)11هایالین واریته 

UFFDAپروتئین خام و انرژي قابل . تنظیم شدند
ها یکسان و به ترتیب وساز براي تمام جیرهسوخت

. ندکیلوکالري در کیلوگرم بود2816درصد و 25/15
تغذیه برايهاي غذایی و ترکیبات شیمیایی آنها جیره
1در جدول 63تا پایان هفته 51ها از آغاز هفته مرغ

.ندانشان داده شده
. ندشدیکشش وزنیان آزمایها در آغاز و پاهمه مرغ

هاي تولیدي و تلفات هر واحد آزمایشی به مرغتعداد تخم
مصرف خوراك به صورت . صورت روزانه ثبت شدند

يهامرغکبار تخمیهر دو هفته . گیري شدهفتگی اندازه
. ندشدن یتوزیشیهر واحد آزما

)10(هاي تازه، وزن مخصوص مرغن تخمیپس از توز
پس از ن شدند وییاز هر تکرار تعمرغچهار تخم

ها سه روز در پوستهشکستن و ثبت شاخص رنگ رش، 
وسیلههبهاپوستهوزن سپس . دماي اتاق خشک شدند

وسیله بهو ضخامت آنها گرم 001/0ترازویی با دقت
يریگاندازهمتر میلی001/0با دقت میکرومتر دیجیتال 

4(مرغ از هر تکرار قطعه در پایان آزمایش، یک . دش
و از سیاهرگ بال آن شدانتخاب ) مرغ از هر تیمارقطعه 
هاي فاقد هاي خون در لولهنمونه. عمل آمدگیري بهخون

هر گونه ماده ضد انعقاد ریخته شده و به آزمایشگاه 
و فعالیت شدند که سپس سرم آنها جدا شدارسال 

ياتروژن اورهیو نLDH5و AST3،ALT4هايآنزیم
آناالیزراتودر داخل سرم با دستگاه BUN(6(خون 
1000RA هاي و با استفاده از کیتساخت بایر آلمان

هاي حاصل با داده.گیري شدندبیوسیستم اندازه
مورد تجزیه و یعمومیمدل خطو روش SASافزارنرم

ز با یها ننیانگیسه میمقا.)26(تحلیل قرار گرفتند 
دار آماري سطح معنیورفتیصورت پذیآزمون توک

.باشدمدل آماري این تحقیق به شرح زیر می.بود05/0
Yijk = µ + Ai + Bj + (AB)ij + eijk
i = 1,…,a;  j = 1,…,b;  k = 1,…,n

:در این معادله
Yijk :مقدار صفت مورد نظر
µ :میانگین کل
Ai :اثرسطحiگندم تقطیري
Bj : اثر سطحj آنزیم

(AB)ij : اثر متقابل گندم تقطیري و آنزیم
eijk :اثر خطاي آزمایش

1- WDDGS = Wheat Distillers Dried Grains with Soluble 2- Hy-Line 3- Aspartate Aminotransferase
4- Alanine Aminotransferase 5- Lactate Dehydrogenase 6- Blood Urea Nitrogen
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ج و بحثینتا
رات وزن بدن، مصرف خوراك ییج مربوط به تغینتا

د یتوده و درصد تولوزن ، ل خوراكیب تبدیروزانه، ضر
سهتنها . اندنشان داده شده2مرغ در جدول روزانه تخم

کل دوره تلف شدند مار متفاوت دریتسهقطعه مرغ در 
ییغذايهارهیجتأثیرر تحت یومدهد مرگیکه نشان م

شود عوامل مالحظه میجدول همان طوري که در . نبود
ي نداشتند که مطابق با تأثیرمورد بررسی بر وزن بدن 

ش، ین آزمایدر ا. باشدمی)27(و همکاران شاالشنتایج 
د و وزن و توده یبر درصد توليریگندم تقط% 10افزودن 

ل یب تبدیضر. نداشتي تأثیرمرغ و مصرف خوراك تخم
يحاويهارهیه شده با جیتغذيهامرغيخوراك برا

چ یدر هيداریتفاوت معنيریگندم تقطسطوح مختلف 
ج موافق با ین نتایا. نداشتیشیآزمايهاک از دورهی

نشان دادند باشند که یم)23(و همکاران پارسونزج ینتا
يریتوان از ذرت تقطیمباشد م یتنظین مصرفیزیلاگر
که ا استفاده کرد بدون آنیکنجاله سويبه جا% 40تا 
يدیتاکر و ون، یچنهم. بر وزن بدن داشته باشدياثر

تواند در یميریتقطاشاره داشتند که گندم)30(هراتنآ
عملکرددر یبدون اثرات منف% 15ره تا سطح یج

ن آن یزیو ليکه انرژیطیدر شرایگوشتيهاجوجه
ز و یتکویسوش یدر آزما. استفاده شود،م باشدیتنظ

با یمرغ به صورت خطد تخمیتول)29(یکورلسک
و52يهاره در هفتهیدر جيریش سطح ذرت تقطیافزا
بر يداریها اثر معنر هفتهیافت اما در سایکاهش 53

ان کردند که علت یبآنها .مرغ مشاهده نشدد تخمیتول
يریذرت تقطمصرف یمرغ در طه تخمید اولیکاهش تول

سطح . نه آن باشدیآميدهایزان اسیعلت مممکن است به
غالت ينه ضروریآميدهایاسیت دسترسیو قابل

ن یزیليمخصوصاً برایحرارتيفرآوریدر طيریتقط
اثرگذار يدیتوليهان است و ممکن است بر شاخصییپا

. باشد
ن رنگ یگزارش کردند که ب)8(همکاران نگر ویفست

ن ینه و پروتئیآميدهایت هضم اسیو قابليریغالت تقط
تر رهیکه محصوالت تيآن رابطه وجود دارد به نحو

نسبت به محصوالت يترنییت هضم پایقابليدارا
ن یل حرارت باال در حین به دلیاباشند ویمترروشن

جاد واکنش یند خشک کردن آن است که باعث ایآفر
مانده یباقيهادراتینه و کربوهیآميدهایاسنیالرد بیم
ت یقابلن یترن کمیزینه لیآمدیل اسین دلیبه ا. شودیم

.نه داشتیآميدهایر اسیسه با سایهضم را در مقا
يریان کردند که ذرت تقطیب)17(مترسون و همکاران 

د یبر تولیمنفتأثیر% 20گذار تا سطح تخميهادر مرغ
ز مشاهده ین)14(همکاران نز ویالمک.مرغ نداردتخم

ره یدر جيریمصرف دانه تقط% 20تادهکردند که 
ل خوراك ندارد یب تبدیبر ضريتأثیرگذار تخميهامرغ

میافزودن آنز.باشدیدرصد مناسب م12تا دهو تا سطح 
موجب يداریصورت معنره بهیجو دریدبلدیاندوف
.شدل یب تبدیضربهبود و يدیمرغ تولش توده تخمیافزا

هاي آزمایشیترکیب جیره-1جدول 
10و 5تیمار 9و 4تیمار 8و 3تیمار 7و 2تیمار 6و ) جیره شاهد(1تیمار (%)مواد خوراکی

88/6221/5955/5589/5122/48دانه ذرت
05101520گندم تقطیري
05/2265/2026/1987/1747/16%)44(کنجاله سویا 

21/212/204/295/187/1پودر استخوان
12/918/924/93/936/9سنگ آهک

5/05/05/05/05/0مکمل ویتامینه و مواد معدنی
38/032/025/019/013/0نمک

64/275/286/297/209/3چربی حیوانی
16/016/017/017/017/0متیونین-دي ال

03/006/008/011/014/0لیزین هیدروکلراید-ال
05/005/005/005/005/0آنزیم و یا سبوس گندم به جاي آن

(%)مواد مغذي محاسبه شده 
28162816281628162816)کیلوگرم/کیلوکالري(سازوانرژي قابل سوخت

25/1525/1525/1525/1525/15پروتئین خام
99/243/388/333/477/4فیبر خام

25/425/425/425/425/4کلسیم
42/042/042/042/042/0فسفر قابل استفاده

17/017/017/017/017/0سدیم
78/078/078/078/078/0لیزین

41/041/041/040/040/0متیونین
67/067/067/067/067/0سیستین+ متیونین 

E ،11ویتامین ،المللیواحد بین2500کوله کلسیفرول، ،المللیواحد بینA ،8800ویتامین : مکمل ویتامینه و مواد معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره-1
اسید ،گرممیلی35نیاسین، ،گرممیلی4،ریبوفالوین،گرممیلی5/1تیامین،،گرممیلیB12 ،01/0ویتامین ،گرممیلیK3 ،2/2ویتامین ،المللیواحد بین
190بتائین، ،گرممیلی50کولین کلراید، ،گرممیلی8اسید پنتوتنیک،، گرممیلی5/2پیرودوکسین، ،گرممیلی15/0بیوتین، ،گرممیلی5/0فولیک، 

.گرممیلی75آهن، ،گرممیلی6مس، ،گرممیلی9/0ید، ،گرممیلی2/0سلنیوم، ،گرممیلی75منگنز، ،گرممیلی65روي، ،گرممیلی
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،دانه و حذف آنيدیساکاریواره پلیها با اثر بر دمیآنز
ز کاهش یندانه وییمواد غذایدسترسبهبود موجب 

اثرات مطلوب .شوندیمدر روده یمواد هضمچسبندگی
تواند با یمییافزاکنشصورت همبهیمیمخلوط آنز

موجب يارنشاستهیغيدهایساکاریهضم پلشیافزا
گذار تخميهادر مرغيریگندم تقطییبهبود ارزش غذا

م و ین آنزیش اثرات متقابل بین آزمایمثالٌ در ا،)3(شود
ش درصد و یباعث افزايصورت عددبهيریگندم تقط

ن یشات چنیآزمااز یاما در برخ.شدمرغ توده تخم
م یحاصل نشده است که ممکن است به نوع آنزياجهینت

ها به ویژه زیرا فعالیت برخی آنزیممورد استفاده برگردد
مرغ به دالیل مختلف ممکن از طریقدر زمان استفاده 
ن و یميهاشیدر آزمامثالي، برااست کاهش یابد

اثر و یم و روابیآلزايتجاريهامیآنز)18(همکاران 
يهادر جوجهيریحاصل از ذرت تقطيبر انرژیمثبت

.نداشتندیگوشت

، بر وزنيداریاثر معنيریگندم تقطسطوح مختلف 
ز درصد یمرغ و نو ضخامت پوسته تخممخصوصوزن
که مطابق ) 3جدول (نداشت ا شکسته یمرغ لمبه تخم
با توجه به .باشدیم)14(نز و همکاران یج المکیبا نتا

یر مواد معدنیو سا)21(مناسب فسفریت دسترسیقابل
ن مواد با افزودن یايورش بهرهیافزاويریدر گندم تقط

ها مرغره انتظار بهبود وزن مخصوص تخمیم به جیآنز
اثرات و یمیآنزستفاده از مکمل اما ا. وجود داشت
بر وزن مخصوص يتأثیريریگندم تقطبامتقابل آن 

اثر متقابل نیزو میآنز،يریندم تقطگ. ها نداشتمرغتخم
نز یالمک. ندنداشتياردیمعناثردر ضخامت پوسته نها آ

ز اثر ین)12(و جنسن و همکاران )14(و همکاران 

بر يریرت تقطذ% 10استفاده از یرا در طيداریمعن
گندم ش ین آزمایر اد.ت پوسته مشاهده نکردندیفیک

،يریگندم تقطم و یم و اثرات متقابل آنزی، آنزيریتقط
يهامرغشکسته و تخميهامرغبر درصد تخميتأثیر

نز یالمک. نداشتیشیآزمايهاک از دورهیچ یلمبه در ه
يریگندم تقطمشاهده کردند افزودن )14(و همکاران 

.مرغ نداشتپوسته تخمیزان شکستگیبر مياثر
)12(و جنسون و همکاران )29(یز و کورلسکیتکویسو

بر ياثريریذرت تقط% 10مشاهده کردند که افزودن 
ش ین آزمایج اینتاشکسته ندارد که يهامرغزان تخمیم

.دارندتمطابقبا آنها 

گذارهاي تخممرغملکردعها بر، آنزیم و اثرات متقابل آنگندم تقطیرياثر سطوح مختلف -2جدول 
تغییرات وزن بدن 

)گرم(دوره در طول 
مصرف خوراك 

)گرم(روزانه 
ضریب تبدیل 

مرغخوراك به تخم
مرغ تولیدي توده تخم

)گرم در روز(
درصد تولید 

مرغروزانه تخم
(%)گندم تقطیرياثر

17/4676/10714/245/5011/78صفر
518/7761/11032/214/4807/76

1090/9323/11323/292/5031/79
1568/4468/10619/284/4892/75
2015/4587/10818/299/4969/77

± SEM156/22897/1069/0465/1211/2
P-value391/0146/0408/0652/07940/0

آنزیماثر
28/5713/11029/2بدون آنزیم a33/48 b49/75

56/6573/10814/2با آنزیم b01/51 a36/79
± SEM987/13200/1043/0926/0398/1
P-value678/0416/0019/0049/00597/0

و آنزیمگندم تقطیرياثرات متقابل 
12/4853/10721/258/4803/75نزیمآبدون گندم تقطیري% صفر
21/4400/10806/231/5219/81با آنزیمگندم تقطیري% صفر

96/8768/11136/299/4766/75بدون آنزیمگندم تقطیري5%
40/6455/10928/229/4848/76با آنزیمگندم تقطیري5%

31/10046/11842/254/4897/66بدون آنزیمگندم تقطیري10%
50/8701/10803/230/5365/81با آنزیمگندم تقطیري10%
06/4427/10420/243/4703/74بدون آنزیمگندم تقطیري 15%
31/4509/10917/226/5082/77آنزیمباگندم تقطیري 15%
93/573/10823/211/4974/75بدون آنزیمگندم تقطیري20%
37/8401/10914/288/5065/79آنزیمباگندم تقطیري 20%

± SEM276/31683/2098/0072/2127/3
P-value519/0091/0342/0844/09392/0

a,b :05/0(داري دارند باشند، اختالف معنیمشترك میغیرهاي هر ستون براي هر عامل که داراي حرف میانگینP<.(
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به صورت يریگندم تقطش استفاده از ین آزمایدر ا
مرغ در موجب کاهش رنگ زرده تخميداریمعن

ش یدر کل دوره با افزا. ش شدیمختلف آزمايهادوره
زان رنگ زرده یره از میدر جيریگندم تقطسطح 

تأثیرم یآنز. کاسته شديداریصورت معنبهها مرغتخم
با . مرغ نشان ندادرا بر شدت رنگ زرده تخميداریمعن

يریقات گذشته با مصرف ذرت تقطین حال تحقیا
زان رنگ زرده را گزارش کردند که آن را به یش میافزا

. )14(ل موجود در آن نسبت دادند یگزانتوفيهارنگدانه
ها در ذرت نسبت به گندم با توجه به سطح باالتر رنگدانه

يهامرغزان رنگ زرده یجاد شده در میتوان کاهش ایم
ها در را به کمبود رنگدانهيریه شده با گندم تقطیتغذ

.گندم نسبت داد
ش، ین آزمایدر ايدیتوليهاعالوه بر شاخص

ز ینيکبديهامیت آنزیخون و فعالياتروژن اورهین
ها مشخص مارها بر آنیتین شدند تا اثرات احتمالییتع

که ها به ویژه آنزیمها هلفمون یا. )4جدول (شوند
وساز سالم در بدن دهنده سالمت کبدي و سوختنشان

در . قرار نگرفتندیشیعوامل آزماتأثیرتحت ،باشندمی

آید ولی با آنزیم ویژه کبدي به شمار نمیASTپرندگان،
هاي وارده به این وجود، افزایش فعالیت آن در آسیب

هاي کبدي ماکیان ناشی از مصرف بیش از حد سلول
در صورتی که فعالیت . کنجاله منداب گزارش شده است

شود IU/L (230(تر ازاي، بیشپرندهدر ASTسرمی 
. )20(باید آن را غیرطبیعی به شمار آورد

ن یاطیبا توجه به شرايریگندم تقطاز استفاده 
عملکردبر یمنفتأثیردرصد 15ح تا سطش یآزما
مت یتوجه به قبا ن یبنابرا،گذار نداشتمهاي تخمرغ

. ردیقرار گور مورد توجهیطدر جیره تواند میآن مناسب
تر آن باعث کاهش شاخص رنگ زرده شیسطح باما 
سموم د توجه داشت کهیبادر ضمن . گرددیمرغ متخم
در يریاستفاده از غالت تقطيهایاز جمله نگرانیقارچ
ه آلوده به سموم یباشند چون اگر دانه اولیور میه طیتغذ

اد شده و یزيمراحل فرآوریباشد، غلظت آن طیقارچ
استفاده .)19(برسد ممکن است به سه برابر حالت اول

باعثداري به طور معنیزینو یدبلدیآنزیم اندوفاز
ضریب تبدیل خوراك به بهبودمرغ وش توده تخمیافزا

.مرغ شدتخم

مرغ  برخی از صفات تخمها بر، آنزیم و اثرات متقابل آنگندم تقطیرياثر سطوح مختلف-3جدول 
وزن 

مرغ تخم
)گرم(

وزن 
مخصوص 

مرغتخم

درصد 
هاي مرغتخم

لمبه

درصد 
هاي مرغتخم

شکسته

ضخامت پوسته 
مرغتخم

)مترمیلی(

شاخص 
رنگ رش 

زرده
(%)گندم تقطیرياثر

89/64076/106/152/0316/031/7صفر a

518/64076/191/095/1306/023/7 ab

1047/64076/172/077/1319/018/7 ab

1587/64075/107/148/1310/009/7 bc

2045/64077/112/199/1316/094/6 c

± SEM450/00008/0517/0447/0005/0044/0
P-value765/0163/0981/0147/0368/00001<0
اثرآنزیم

64/64075/126/152/1316/018/7بدون آنزیم
50/64076/169/057/1311/012/7با آنزیم
± SEM384/00005/0327/0283/00031/0028/0
P-value733/0061/0233/0910/0208/0125/0

و آنزیم گندم تقطیرياثرات متقابل 
99/64074/185/145/0313/019/7بدون آنزیمگندم تقطیري% صفر a

79/64075/127/058/0318/042/7با آنزیمگندم تقطیري% صفر a

33/64075/131/130/2308/022/7بدون آنزیمگندم تقطیري5% a

03/64077/151/060/1305/025/7با آنزیمگندم تقطیري5% a

93/63076/170/009/2325/030/7بدون آنزیمگندم تقطیري10% a

01/65077/174/044/1313/006/7با آنزیمگندم تقطیري10% b

04/65074/152/086/0317/014/7بدون آنزیمگندم تقطیري 15% ab

70/64075/162/110/2302/005/7آنزیمباگندم تقطیري 15% b

91/64076/191/189/1318/006/7بدون آنزیمگندم تقطیري20% b

98/63078/132/009/2315/083/6آنزیمباگندم تقطیري 20% c

± SEM636/0001/0731/0633/0007/0062/0
P-value617/0938/0320/0547/0677/0003/0

a,b,c :05/0(داري دارند باشند، اختالف معنیمشترك میغیرهاي هر ستون براي هر عامل اصلی که داراي حرف میانگینP<.(
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P-value818/02154/01826/09818/0

آنزیماثر
45/81/226935/15955/1بدون آنزیم

95/825/24504/1594/1با آنزیم
± SEM794/0698/74433/72746/0
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825/248075/18125/1آنزیمباگندم تقطیري 20%

± SEM775/1031/167621/16614/0
P-value3527/06274/06476/06337/0

1- Blood urea nitrogen 2- Aspartate aminotransferase 3- Lactate dehydrogenase 4- Alanine aminotransferase
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Effect of Wheat Distillers Dried Grains with Solubles and Enzyme on Blood
Components and Productive Indices of Laying Hens

Ebrahim Fallah Nomali1, Hasan Kermanshahi2, Abdolmansour Tahmasbi2,
Hasan Nassiri Moghaddam2 and Ali Gilani3

Abstract
Wheat distillers dried grains with solubles (WDDGS) is a by-product that can be an

alternative feed ingredient for poultry. However, WDDGS contains non-starch polysaccharides
which limit its dietary inclusion. The objective of the current experiment was to evaluate the
effect of WDDGS with or without Endofeed W® as a commercial enzyme on laying hens. A
5×2 factorial arrangement in a completely randomized design with 4 replicates consisting of 5
levels of WDDGS (0, 5, 10, 15 and 20%) and 2 levels of Endofeed W® (0 and 0.05%) were
evaluated. Ten mash diets were fed to 320 commercial Hy-Line W-36 hens from 51 weeks of
age for 12 weeks. Each experimental unit consisted of two cages with four birds each. Feed
intake, body weight, egg production and egg quality characteristics were monitored during the
trial. Hens fed diets including WDDGS produced eggs lower on the Roche Yolk Color Fan
scale. Endofeed W® significantly improved overall feed efficiency and daily egg mass. There
was no significant effect of WDDGS, Endofeed W® or their interaction on hen-day egg
production, egg weight, egg specific gravity, shell weight percentage, shell thickness and
percentage of soft-shelled and cracked or broken eggs. Also, the activity of serum AST, ALT,
LDH and BUN were not affected by dietary treatments.
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