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ّای گَشتی تجاری بر عولکرد جَجِ ّای آًسین اثرات استفادُ از ارزیابی    

3 ٍ صابر خذایی 2، علی ًَبخت 1فریذ هْیٌی             
ِ یداًص 1 َخت ٍاحذ هشاغِ -داًطگاُ آصاد اسالهیاستادیاس  2 ،ٍاحذ هشاغِ -کاسضٌاسی اسضذ داًطگاُ آصاد اسالهی آه  

ٍاحذ هشاغِ -داًطگاُ آصاد اسالهیعضَ ّیأت علوی 3   

  09148405583mahinifarid@gmail.com :تلفي

 :چکیذُ

 با گَشتی ّای جَجِعولکرد  بر کویي ٍ کوبَ ،سافیسین سِ آًسین تجاری استفادُ ازرزیابی اثرات ا ایي آزهایش بِ هٌظَر 

، در 308 -ی راس ی گَشتی از سَیِ قطعِ جَجِ 405ایي آزهایش تعذاد  در. اًجام گرفت ٍ جَ گٌذم ی ایِّای بر پ جیرُ

هَرد  گیرٍز 1-42از سي ( گَشتی ی  قطعِ جَجِ 15ّر تکرار شاهل)تکرار  3تیوار ٍ  9قالب طرح کاهالً تصادفی با 

(  4کوبَ( 3 سافیسین( 2 بذٍى آًسینشاّذ  (1 :لآزهایشی شاه ّای ّای هَرد استفادُ در گرٍُ آًسین. گرفتٌذ آزهایش قرار

 ،بذٍى آًسین) دٍم شاّذتیوار ( 9 سافیسین، کوبَ ٍ کویي( 8کوبَ ٍ کویي  (  7 سافیسین ٍ کویي( 6سافیسین ٍ کوبَ( 5 .کویي

 ربرد گٌذم ٍ جَکِ کا .ی آزهایش، ًتایج حاصلِ ًشاى داد در پایاى دٍرُ .بَدًذ ی سَیا کٌجالِ ی ررت ٍ بر پایِ( گٌذمٍ  جَ

هقذار  باالتریي بر ایي اساس،  (.p<05/0)باشذ  ّای گَشتی هی جَجِداری بر عولکرد  دارای اثرات هعٌی ّوراُ با آًسین

  .هشاّذُ گردیذ  5در گرٍُ آزهایشی ( گرم 610/53)ٍ افسایش ٍزى ( گرم 457/108)خَراک هصرفی 

 جَ م ٍگٌذ، عولکرد، آًرینی گَشتی،  جَجِ :کلیذی ٍاشگاى

 

 چاٍداس دس گزضتِ ًطاى دادُ است کِ تشکیثات ٍ  گٌذم ،هغالعات اًجام گشفتِ دس تعیي اسصش غزایی جَ: هقذهِ

تا افضایص هیضاى چسثٌذگی هَاد ّضوی هَجَد دس سٍدُ عاهل اصلی ایجاد تغییش پزیشی تاالدس اسصش  ای ًطاستِ غیش

 خَساک کٌٌذگاى اهشٍصُ اکثش تَلیذ (.4)تاضذ  ّا هی ضذُ دس ایي داًِای ٍ هقادیش اًشصی قاتل سَخت ٍ ساص هطاّذُ  تغزیِ

 

  

 

 ایده    اه ی   نو   رد    کشاورزی     ملیهمایش     ششمین    
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هَثشتشیي ساّکاسّا  تِ عٌَاى یکی اص سا آىافضٍدى آًضین تِ  ،سغَح تاالی گٌذم ٍ جَ دس جیشُ اص ٌّگام استفادُ عیَس

دٌّذ  قشاس هی ّا س ایي داًِای هَجَد د غیشًطاستِ ساکاسیذ ٍ کاّص اثشات ًاهغلَب تشکیثات پلی جْت تْثَد عولکشد

عولکشد  ،غالتی  تش پایِ غزایی ّای ّای صایالًاص ٍ تتاگلَکاًاص دس جیشُ کِ کاستشد آًضین  تحقیقات ًطاى دادُ است .(3)

 .(1) دٌّذ هیص ی سا افضایهغزّ  ٍ قاتلیت ّضن هَاد تخطیذُپشًذُ سا تْثَد 

 

، دس قالة عشح کاهالً تصادفی 308 -ی ساس ی گَضتی اص سَیِ قغعِ جَجِ 405دسایي آصهایص تعذاد : هَاد ٍ رٍش ّا

  ظسٍص دس ضشای 42ذ آصهایطی تِ هذت ٍاح 27جوعاً دس   (قغعِ دس ّش تکشاس 15)تکشاس  3تیواس ٍ ّش تیواس ضاهل  9تا 

کطی جَجِ ّای کلیِ ٍاحذّای هَسد  دس پایاى دٍسُ پس اص ٍصى. گیشًذ یص قشاس هیهحیغی یکساى، هَسد آصهادس ضشایظ 

 کطتاس گشدیذُ،  گشسٌگی 10ساعت اًتخاب ضذُ ٍ ٍ تعذ اص ( یکی ًش ٍ دیگشی هادُ)قغعِ جَجِ  2اص ّش ٍاحذ آصهایص،

کیلَگشم دس تي  5/0ّا  ص آًضینهقذاس تَصیِ ضذُ اص ّش کذام ا ..تا تَجِّ تِ دسصذ الضِ هحاسثِ گشدیذًذ ،صفات الضٍِ

 SASتِ کوك ًشم افضاس ِدادُ ّای حاصل .کیلَگشم دس کل هٌظَس گشدیذ 5/0ض تَد کِ دس استفادُ اص هخلَط آًضین ّا ًی

 .آًالیض ضذُ ٍ هیاًگیي ّا تا آصهَى داًکي هقایسِ گشدیذًذ

 :استآهذُ  (1)جذٍل  دس ّای گَضتیعولکشد جَجًِتایج حاصل اص  :ٍ بحث ًتایج

 ّای گَشتیّای آزهایشی  بر عولکرد جَجِاثر جیرُ -1جذٍل

(گشم)افضایص ٍصى  ضشیة تثذیل غزایی (گشم)خَساک هصشفی    تیوارّا 

1/2  427/50 ab 93/100 b
 1 

057/2  360/48 ab ab547/99 2 

067/2  705/48 ab 903/100 b 3 

957/1  120/53 ab 863/103 ab 4 

017/2  610/53 a 457/108 a 5 

2 740/52 ab
 560/104 a 6 

060/2  610/49 ab 307/102 b 7 

057/2  003/51 ab 970/104 ab 8 

1/2  

06/0  

778/47 b 

71/1  

680/100 b 

825/1  

9 

SEM 
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 a-b :دار دارًذدر ّر ستَى اعذاد دارای حرٍف هتفاٍت از لحاظ آهاری اختالف هعٌی (50/5>p.) 
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ّوشاُ تا آًضین  ًطاى هیذّذ تیي تیواسّای ایِ گٌذم ٍ جَ تا پّای تش  دس جیشُ صل اصتیواسّای هختلف آصهایطیًتایج حا

  افضایص ٍصى سٍصاًٍِتیطتشیي  هیاًگیي خَساک هصشفی  تغَسیکِ .(p<05/0)آصهایطی اختالف هعٌی داسی ٍجَد داسد

یکی اص هحذٍدیت ّای استفادُ اص داًِ ّای گٌذم ٍ ( 1990)دس گضاسضات چَکت ٍ آًیسَى  .تَد (5)هشتَط تِ تیواس 

 رکش ضذُ استجَ دس جیشُ ّای غزایی جَجِ ّای گَضتی صیاد تَدى فیثش ٍ کشتَّیذسات ّای غیش ًطاستِ ای دس آًْا 

ًیض افضایص ٍصى دس گشٍُ تاال تَدى هقذاس خَساک هصشفی سٍصاًِ ٍ . کِ هَجة اختالل دس عولکشد آًْا هی گشدد

 ّای هختلف اص  ضیَُ  ًسثت داد، کِ آًضین ّا دس آى تِ ّای سافیضین ٍ کوثَ تَاى تِ استفادُ اص آًضین سا هی 5آصهایطی

ای اص قثیل پلی  سثٌاکی هَاد گَاسضی ٍ غلثِ تش هَاد تاصداسًذُچجولِ هساعذ ًوَدى هحیظ دستگاُ گَاسش ٍ ًیض کاّص 

ای، هَجة افضایص هصشف ٍ جزب هَاد هغزّی ٍ دس ًْایت استفادُ تْتش اص هَاد جزب ضذُ تِ  استِساکاسیذّای غیش ًط

تشیي  آل ایذُاص لحاػ ضشیة تثذیل غزایی   دیگش ّای هختلف آصهایطیدس گشٍُ ٍ. (2) هٌظَس افضایص ٍصى تاال تَدُ است

 . (p<05/0) تَد (4)تِ تیواس هشتَط (1/957)ضشیة تثذیل

 

 کلی گیری ًتیجِ

ّای آغاصیي ٍ سضذ  ّای غزایی دٍسُ دسصذی گٌذم ٍ جَ دس جیشُ 30ٍ  15ضَد کِ استفادُ اص سغَح  گیشی هی ًتیجِ

فشهَلِ ضذُ تش اساس )ّای سایج آًْا  ّای سافیضین، کوثَ ٍ کویي دس هقایسِ تِ جیشُ ّای گَضتی تِ ّوشاُ آًضین جَجِ

گشدد کِ ایي  ّا هی عولکشد ًذاسد، تلکِ تاعث تْثَدی ًیض دس ایي صهیٌِ تش  ًِ تٌْا اثشات سَئی( ی سَیا رست ٍ کٌجالِ

 .تیطتش هطَْد است( سافیضین ٍ کوثَ)ّای تجاسی  ّای آصهایطی حاٍی تشکیة آًضین تْثَدی دس گشٍُ
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Abstract: 

This experiment Investigation the effects using of three commercial enzyme 

of(saphyizyme,combo and kemin) on diets with wheat and barley base on performance of 

broilers. This experiment was conducted in a completely randomized design with 405 of 

broiler (Ross-308) in 9 treatment and 3 replicate (with 15 bird in each replicate) from 1 to 

42 days and included: 1) control group without enzyme  and enzymes in other groups 

were  2) saphyizyme 3) combo, 4) Kemin, 5) saphyizyme and combo, 6) saphyizyme and 

kemin , 7) combo and kemin, 8) saphyizyme,combo and kemin and 9)  second control 

group (without  using  wheat and barley) with corn and soyabean meal base. The results 

showed that the using of  there enzyme with  wheat and barley had significantly 

difference between treatments in performance, (P<0.05). The highest amount of daily 

feed intake and weight gain  (108.457 g)  and (53.610 g) were observed in 5 experimental 

group.  
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