
  يکشاورز جهادوزارت 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي        

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور               

 

آنزيم فيتاز تجاري) هوستازيم، فيزايم و رونوزايم( بر عملکرد، پاسخ ايمني و قابليت هضم  3ثرات استفاده از  عنوان پروژه:

 گوشتيکلسيم و فسفر در جوجه هاي 

  :پروژه شماره مصوب-

 ( :ملي و مشترک دارد يهاها و طرحاختصاص به پروژه)مجري مسئول  ينام و نام خانوادگ -

 سيد عبداله حسيني :مجريان /خانوداگي مجري نام نام و -

  :ناظران ينام و نام خانوادگ -

  ( :ان)مشاور  ينام و نام خانوادگ -

  :همکاران ينام خانوادگنام و 

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور: محل اجرا 

  :تاريخ شروع  -

  :مدت اجرا  -

 : ناشر -

  ( :تيراژ)شمارگان -

 : تاريخ انتشار -

در مرکز اطالعات و مدارک           55702 با شماره         18/3/98اين اثر در مورخ  -

 . علمي کشاورزي به ثبت رسيده است

 بالمانع استذ و نمودارها با ذکر مأخ هايمنحننقل مطالب، تصاوير، جداول، . حق چاپ محفوظ است

 

 

 

 

 

 

 

 



 :چكيده

 
به منظور مقايسه اثرات استفاده از آنزيم فيتاز ميکروبي هوستازيم، فيزايم و رونوزايم  بر عملکرد، ايمني  و قابليت هضم کلسيم 

 25تکرار و  5تيمار،  7نر و ماده( با ژاد راس) مخلوط قطعه جوجه ن 875از گوشتي آزمايشي با استفاده  يهاجوجهو فسفر در 

( جيره شاهد که فسفر مورد 1آزمايشي شامل  يهارهيجانجام گرديد.  در قالب طرح کامال تصادفي قطعه جوجه در هر تکرار

فيتاز هوستازايم پي،  FTU 500حاوي   به ترتيب جيره   4و  3، 2شد. تيمارهاي نياز آن توسط دي کلسيم فسفات تامين مي

حاوي   به ترتيب جيره  7و  6، 5درصد ارزش معادل تغذيه اي آن اعمال گرديده است. تيمارهاي  50فيزايم و رونوزايم که 

500 FTU  تاثير آنزيم درصد ارزش معادل تغذيه اي آن اعمال گرديده است.  100فيتاز هوستازايم پي، فيزايم و رونوزايم که

 در جيره هاي آزمايشي) سه نوع فيتاز( (.    استفاده از فيتازP<05/0) ر وزن بدن در سنين مختلف معني دار بودفيتاز ميکروبي ب

واحد هوستازايم  500روزگي تيمار  42سبب افزايش وزن بيشتري نسبت به گروه شاهد )فاقد فيتاز( شد. در بين فيتازها در سن 

مصرف خوراک در سنين مختلف تحت تاثير (.  P<05/0اير تيمارها داشت )باالترين وزن بدن  نسبت به س 100با ماتريکس 

بر ضريب تبديل غذايي در هاي مختلف فيتاز آنزيماثرات  .(<05/0P)قرار نگرفت هاي مختلف فيتاز ميکروبي آنزيماستفاده از 

شاخص  روزگي  مربوط به تيمار شاهد بود. 42ضريب تبديل خوراک درسن  نيترشيب. (P<05/0)دار بود سنين مختلف معني

هزينه خوراک مصرفي براي  نيترشيب(. P<05/0) تحت تاثير تيمارهاي مختلف قرار گرفتتوليد و هزينه خوراک مصرفي 

 100پي با اعمال ماتريس تيمار استفاده از آنزيم هوستازايم  و(. P<05/0)مربوط به تيمار شاهد بودتوليد هر کيلوگرم وزن  

بادي عليه گلبول قرمز تيتر آنتيو همچنين    DNCBپاسخ فيتوهماگلوتنين و  درصدي کمترين قيمت تمام شده را داشت.

قابليت هضم ظاهري  ( .P>05/0) تحت تاثير تيمارها قرار نگرفتهاي خوني و سلول  Mو G، ايمنوگلوبولين (SRBC)گوسفند 

(. باالترين قابليت هضم فسفر P<05/0کلسيم  و فسفر تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار گرفت ) ماده خشک و پروتئين و

هوستازايم پي با ماتريکس واحد  500بود.  در ضمن استفاده از  50هوستازايم پي با ماتريکس واحد  500مربوط به تيمارهاي 

بر طول، عرض  هاي مختلف فيتاز ميکروبيآنزيمتاثير  (.P<05/0)داراي باالترين قابليت هضم انرژي، پروتئين و کلسيم بود 50

پروتئين )(. فراسنجه هاي خونيP<05/0) نگرديدژژنوم اختالف معني داري مشاهده  پرز و نسبت طول به عمق کريپت در

 (.P>05/0بين تيمارهاي مختلف اختالفي نشان نداد) (کل،آلبومين، آلکالين فسفاتاز و فسفر

 گوشتي يهاجوجه ،عملکرد، ايمني ،رونوزايم ،هوستازيم، فيزايم ،آنزيم فيتاز کلیدی:کلمات          


