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لوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه ع
پژوهشهاي تولیدات دامی
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.شدندبنديتقسیم(تیمار)گروهسهبهوزناساسبر
)1شد:انجامذیلشرحبهآزمایشیهايجیرهبنديسیمتق

گرم5/0+پایهجیره)2آنزیمی)مخلوط(فاقدپایهجیره
+پایهجیره)3،جیرهخشکمادهکیلوگرمدرآنزیمیلوطمخ
.جیرهخشکدهماکیلوگرمدرآنزیمیمخلوطمگر75/0
يهاجیرهتمامیايبرپذیري،عادتدورههفتهدوچنینهم

گوسالههرنیزایشآزمدورهطولردشداعمالآزمایشی
دراستفادهموردآنزیمشد.تغذیهونگهداريانفراديصورتبه

آنزیمدهازتجاريمخلوطپالسمناتوزیآزمایشاین

زایالناز،(سلوالز،استرالیابیوپروتنکمپانیمحصول
لیپاز،،پروتئاز،یتازفپکتیناز،آلفاآمیالز،بتاگلوکاناز،

واسیدفیتازپنتوزاناز،،سلوالزهمیآمیلوگلیکوزیداز،
شد.افزودهکنسانترهبهریزمغذياقالممشابهاسیدفسفاتاز)

کنسانترهبهعلوفهنسبتبامخلوطکامالًصورتبههاجیره
اجزايگرفت.قرارهاگوسالهاختیاردردرصد65به35

درهانآمغذيموادکیبتروآزمایشیهايجیرهدهندهتشکیل
است.شدهارایه1جدول

جیره)خشکماده(درصدآزمایشیهايجیرهشیمیاییترکیبوخوراکیموادنسبت- 1جدول
Table 1. The proportion of feedstuffs and the chemical composition of the experimental diets (% of diet DM)

آزمایشیهايجیره

کیلوگرمدرگرم5/0پایه+جیرهپایهجیرهخوراکیماده
آنزیمیمخلوط

مخلوطکیلوگرمدرگرم75/0پایه+جیره
آنزیمی

353535ذرتسیالژ
04/3204/3204/32جو

02/1202/1202/12سبوس
12/812/812/8پنبهتخمکنجاله
84/884/884/8کلزاکنجاله
71/071/071/0کلسیمکربنات
32/032/032/0منیزیماکسید

65/065/065/0اوره
30/130/130/1سدیمبنتونیت
32/032/032/0معدنیمکمل
32/032/032/0ویتامینهمکمل
32/032/032/0نمک

005/007/0آنزیمیمکمل
مغذيمواد

52/252/252/2کیلوگرم)برريلمگاکا(متابولیسمیانرژي
95/1795/1795/17)درصد(خامتئینپرو

66/3266/3266/32)درصد(خنثیشویندهدرنامحلولالیاف
فاقدخنثیشویندهدرنامحلولالیاف
43/1743/1743/17)درصد(سلولزهمی
97/297/297/2)درصد(خامچربی

65/965/965/9)درصد(خاکستر
51/051/051/0)درصد(کلسیم
55/055/055/0)درصد(فسفر

روزانهصورتبهخوراكباقیماندهومصرفیخوراكمقدار
میزانبهتوجهبانیزغذاییتبدیلضریب.ندشدگیرياندازه

شد.گیرياندازههاگوسالهوزنافزایشومصرفیخوراك
هرهاگوسالهکشیوزنها،گوسالهرشدمیزانتعیینجهت

دو،گوسالههرازخوننمونهآنهمراهبهوشدانجامروز15
تعیینجهتواخذصبحدهیخوراكازپسساعت

واياورهنیتروژنگلوکز،جملهازخونیفاکتورهاي
ترانسآسپارتاتهايآنزیمچنینهموخونگلیسریدتري

اتوآناالیزردستگاهازخونآمینازترانسآالنینوآمیناز
درهاگوسالهمدفوعنمونه.شدستفادهاهلند)مرك،(سلکترا،

آزمایششروعازپس60و30روزهايازهروزپنجهايدوره
اسیددرنامحلولخاکسترروشبههضمقابلیتتعیینجهت
درنیزشکمبهمایعازگیرينمونه.)20(شدآوريجمع

گیرياندازهجهتآزمایششروعازپس60و30روزهاي
وژننیترشد.انجامشکمبهمایعمیريتخهايفراسنجه

مرحلهبهزنیاونبد(الکجلدروشازدهستفاابامونیاکیآ
رشدوعملکردبهمربوطهايداده.شديگیرازهندا)هضم

ضریبوروزانهوزنافزایشمصرفی،خشک(مادههاگوساله
GLMرویهباومتعادلتصادفیکامالًطرحقالبدرتبدیل)

وزنگرفتننظردربا1/9ویرایش)SAS)29زارافنرمدر
تجزیهمورد(کوواریت)کمکیمتغیرعنوانبههاگوسالهاولیه

بهاستفادهموردآماريمدلگرفت.قرارآماريتحلیلو
بود:زیرصورت

Yij=µ + Ti + eij

وابسته،متغیرکلمیانگین:µوابسته،متغیر:YIJمدل؛ایندر
TI:وآزمایشیهايجیرهاثرEIJ:باشدمیآزمایشیخطاي

خونی،هايفراسنجهبهمربوطهايدادهتحلیلوتجزیه
خشکمادهپذیريگوارشوايشکمبههايفراسنجه

ومتعادلتصادفیکامالًطرحیکقالبدرآزمایشیهايجیره
آنالیزدرزمانتکرارشدههاي:دادهروشبهGLMرویهبا

آماريمدل.شدآنالیز1/9نسخهSASارافزنرمدرشدند.
بود:زیرصورتبهاستفادهمورد

m(ijk)ikP)(TkPjiCiTijkmY εμ
)(
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مدل،ایندر
ijkY:وابستهمتغیر،μ:متغیرکلمیانگین

وابسته،
iT:آزمایشی،هايجیرهاثر

jiC
)(

حیواناتاثر:
،تیماردرون

kP:زماناثر،
ikP)(T :وتیمارمتقابلاثر

وزمان
m(ijk)ε:برايباشد.میمشاهدههرخطاي

آزمونومربعاتحداقلمیانگینازتیمارهامیانگینمقایسه
.شدادهاستفخطا%5سطحدردانکنيادامنهچند

بحثونتایج
خوراكمصرف

خشکمادهصرفمبرآزمایشیهايجیرهتأثیر
مادهاست.شدهدادهنـشان2جدولدرپرواريهايگوساله
تأثیرتحتداريمعنیطوربههاگوسالهمصرفیخشک
.)p<05/0(استنگرفتهقرارآنزیمیمخلوطمختلفسطوح
مطابقت)14(همکارانولوندجلینتایجباآزمایشایننتایج

بهآنزیمیمخلوطمختلفمقادیرتزریقدادندنشانکهداشت
همکارانوچمنوبندارد.خشکمادهمصرفبراثريشکمبه

هايگوسالهمصرفیخشکمادهمقدارکهکردندگزارش)4(
قرارآنزیمیمخلوطتأثیرتحتداريمعنیطوربهپرواري
مصرفدرافزایشدرصددهکهصورتبدین،استگرفته
یونجهوتیموتیباشدهتغذیههايجوانهدرراخشکماده

مطابقتپژوهشایننتایجباکهکردندمشاهدهآنزیمداراي
درکاهشدرصد8/6)22(همکارانوپريامانداشت.
مسئلهاینبهراآنزیمکنندهمصرفگاوهايخوراكمصرف
درفیبرپذیريگوارشفزایشاباعثآنزیمکهدادندنسبت

نشاننتایجاینچنینهمشود.میمتابولیسمیهايآزمایش
جیرهترکیببهآنزیمیفعالیتصحیحتعادلکهدهدمی

شرایطایجادباعثآنزیمیترکیباتتمام.داردزیاديبستگی
منفیاثراتهااینازبرخیشود.نمیحیواناتدرمثبتومفید

کاهشاحتمالیدلیل).6(دارندخوراكشکخمادهمصرفبر
شودمیاستفادهآنزیمزیاديمقدارکهزمانیخوراكمصرف
،باشدمیخـوراكسـطحیساختاردرمناسبشـکافکاهش

محدودباعثوشدهمتصلخوراكبهاضافیهايآنزیمچون
کاهشوخوراكهضمشدنمحدودمیکروبی،اتصاالتشدن

).19(دشونمیخوراكمصرف
روزانهوزنافزایش

تحتداريمعنیطوربههاگوسالهروزانهوزنافزایش
ایننتایج.)p<05/0(نگرفتقرارآزمایشیهايجیرهتأثیر

) مطاابقت 24صمدي واسکسی و همکاران (نتایجباپژوهش
داشت که از مکمل آنزیمی تجاري جاوي سلوالز، همی 

ي نر زل مازندران استفاده کرده هاسلوالز و پکتیناز در بره
داري در افزایش وزن با تیمار شاهد را بودند واختالف معنی

ازبرخیمشاهده نکردند ولی نتایج آزمایش حاضر با 
مخلوطیبردنبکارباکهداشتمغایرتموجودهايپژوهش

يحاورهیجدردرتنتریلپنج5حدودتاقارچیهايآنزیماز
متوسطونهاییوزن،)18(لوشدهیسيوجو)17(ونجهی

طرفیازداد.افزایشراپرواريگاوهايروزانهوزنافزایش
سبب،یآنزیممکملکهدادندنشان)8(همکارانوکالرك
استشدهگوشتیهايگاودروزنافزایشمتوسطدرافزایش

چاپرعلوفهدرصد20وکنسانترهدرصد80حاويجیرهازکه
مشاهده)2(رودونیچموبپژوهشدر.کردندیمدریافتشده
وزایالناززیادمقادیرحاويآنزیمیترکیباتمصرفباکهشد

ودرصد6حدوددرروزانهوزناضافهسلوالزاندكمقادیر
افزایشدرصد11وزناضافهبهمصرفیخشکمادهنسبت
دیرمقاوسلوالززیادمقادیرکههاییآنزیممصرفبااما،یافت
نشد.مشاهدهبهبوديگونههیچداشتندزایالنازاندك
مشخص2جدوليهادادهاساسبر:غذاییتبدیلضریب

غذاییتبدیلضریبمیزانآزمایشدورهطولدرکهشد
نگرفتقرارآزمایشیهايجیرهتأثیرتحـتهاگوساله

)05/0>p(.میزانشدندارمعنیعدمتواندمیامرایندلیل
بنابراین،باشدروزانهوزنافزایشومصرفیخشکهماد
ناتوزیمآنزیمیمکملمختلفسطوحگرفتنتیجهتوانمی

درونشدهخوراكمصرفدردارمعنیتغییرسببپالس
قرارحیواناختیاردررشدبرايبیشتريمغذيموادنتیجه

است.نیافتهبهبودغذاییتبدیلضریبونگرفته
خشکمادههريظاهضمقابلیت

مخلوطگرم5/0حاويجیرهکنندهدریافتهايگوساله
هضمقابلیتباالتریندارايخشکمادهکیلوگرمدرآنزیمی

افزایشبااما)p>05/0،درصد79/68(بودندخشکماده
مادهکیلوگرمدرآنزیمیمخلوطگرم75/0(آنزیممقدار

پژوهشنتایج.)2(جدولیافتکاهشهضمقابلیتخشک)
آنزیمیمخـلوطسـطحسهمقایسهدردادنشان)23(سانچز

مادهظاهريهضمقابلیتیونجه،هایالژحاويهايجیرهدر
وآنبااليسطوحبهنسبتآنزیممتوسطسطوحباخشک

ونیچموببود.تربیشداريمعنیطوربهکنترلتیمار
کهنددادننشاآنزیممختلفسطوحبررسیبا)4(همکاران
درآنزیم)کیلوگرمدرلیترمیلییک(متوسطسطوحازاستفاده

درمناسبهاییشکافایجادباعثنشخوارکنندگانجیره
زمانیاماشود.میبلعازبعدیاقبل،خوراكسطحیساختار

درمناسبشـکافشودمیاستفادهآنزیمزیاديمقدارکه
هايآنزیمچون،یابدمیکاهـشخـوراكسـطحیساختار
اتصاالتشدنمحدودباعثوشدهمتصلخوراكبهاضافی

هاآنزیملذا،شوندمیخوراكهضمشدنمحدودومیکروبی
دهندمیکاهشراخوراكرويبرشکمبههايباکتريتجمع

)19.(
ازغیربهجیرهاجزايکهایندلیلبهحاضر،آزمایشدر
اینبودندیکسانآزمایشتیمارهايدرآنزیمیمکملسطوح

دهندهنشانتواندمیمغذيموادهضمقابلیتدراختالف
درآنزیمیمخلوطگرم5/0توسطسلولیدیوارههضم

درسوبستراييمقدارنتیجهدرباشد،خشکمادهکیلوگرم
کمبودمشکلوشدهفراهمتخمیرجهتدسترس

.)25(شودمیمرتفعنوعیبهمحلولکربوهیدرات
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سوئیسبراووننرهايگوسالهرشدوعملکردبرآنزیمیمخلوطافزودناثر- 2جدول
Table 2. Effect of mixed enzyme on performance and growth of Brown Swiss male calves

آزمایشیهايجیره

درگرم5/0پایه+جیرهپایهجیره
آنزیمیمخلوطکیلوگرم

درگرم75/0پایه+جیره
داريمعنیاحتمالSEMآنزیمیمخلوطکیلوگرم

00/726/770/624/045/0(کیلوگرم)مصرفیخشکماده
51/145/141/108/081/0(کیلوگرم)روزانهوزنافزایش
46/496/472/422/033/0غذاییتبدیلضریب
63/64b79/68a21/64b26/104/0(درصد)خشکمادههضمقابلیت
SEM:هامیانگیناستاندارمعیارخطاي
باشند.می)>05/0p(دارمعنیاختالفبیانگرسطحهردرمشابهغیرحروف

شکمبهمایعهايفراسنجه
pHتحتداريمعنیطوربههاگوسالهشکمبهمایع

ینتربیش.)3(جدولگرفتقرارآزمایشیهايجیرهتأثیر
حاويجیرهباشدهتغذیههايگوسالهرابهشکممایعاسیدیته

،)p>05/0(دادنداختصاصخودبهآنزیمیمخلوطگرم5/0
باآنزیممناسباتصالدلیلبهاستممکنکه

ساکاریدهاپلیهضموشدنآزادنتیجهدروهاکربوهیدرات
.باشد

برآزمایشیهايجیرهکهدهدمینشان3جدول
نداشتندداريمعنیثیرأتشکمبهمایعاکیآمونینیتروژنروي

)05/0>p.(ازاستفادهکهدادندگزارشمختلفمحققین
مایعآمونیاکینیتروژنغلظتدريتأثیرآنزیمیمخلوط
مطابقتپژوهشایننتایجباکه)31(استنداشتهشکمبه
مکملپروتئازيبخشکمتأثیراحتماالًآندلیلداشت.
کهباشدمیسلوالزيوآمیالزيهايشبخبهنسبتآنزیمی

باشند.میدخیلساکاریدهاپلیهضمدر

سوئیسبراووننرهايگوسالهشکمبهمایعيهافراسنجهبرآنزیمیمخلوطافزودناثر- 3جدول
Table 3. Effect of mixed enzyme on rumen fluid parameters of Brown Swiss male calves

آزمایشیهايجیره

درگرم5/0پایه+جیرهپایهجیره
آنزیمیمخلوطکیلوگرم

درگرم75/0پایه+جیره
داريمعنیاحتمالSEMآنزیمیمخلوطکیلوگرم

آمونیاکینیتروژنغلظت
16/1326/1310/1458/125/0لیتر)دسیدرگرم(میلی

pHشکمبهمایعb05/6a50/613/6b11/004/0
SEM:هامیانگیناستاندارمعیاريخطا
باشند.می)>05/0p(دارمعنیاختالفبیانگرسطحهردرمشابهغیرحروف

یخونسرمیهايفراسنجه
نیتروژنوگلوگزغلظتدهدمینشان4جدولهايداده

هايمکملباشدهتغذیههايگوسالهدرخونسرماياوره
درخونگلوکزسطحازباالترداريمعنیطوربهآنزیمی
غلظتالتریناب،)p>05/0(باشدمیشاهدتیمارهايگوساله

مخلوطگرم75/0حاويجیرهبهمربوطنیزگلیسریدتري
و)لیتردرگرممیلی72/20(خشکمادهکیلوگرمدرآنزیمی

)لیتردرگرممیلی67/16(شاهدجیرهبهمربوطآنینترکم
مخلوطمختلفسطوححاضر،آزمایشدر.)p>05/0(بود

آمینازترانسآسپارتاتغلظتبرداريمعنیتأثیرآنزیمی
باال).4جدول،p>05/0(استداشتهآزمایشیهايجیره
درسرمآمینازترانسآسپارتاتکبديآنزیمغلظتبودن
محدودهدرآنداشتنقراروآنزیمیمخلوطحاويهايجیره

کبديهايفعالیتدرتغییراتکنندهمنعکستواندمیطبیعی
اما،)9(باشدعضالنیغشاينفوذپذیريدرتغییراتبرعالوه

تـأثیرتحـتخـونسرمآمیـنازتـرانـسآالنینغلظـت
به).4جدول،P<05/0(نـگرفتقـرارآزمایـشیهـايجـیره
خونسرمآمینازترانسآالنینغلظتینتربیشعدديلحاظ

کیلوگرمدرآنزیمیمخلوطگرم75/0يحاوجیرهبهمربوط
مربوطآنینترکمو)المللیبینواحد77/43با(خشکماده

)المللیبینواحد41/38(باآنزیمیمخلوطفاقدجیرهبه
ترانسآالنینغلظتدارغیرمعنیبودنباالچنینهمباشد.می

درآنزیمیمخلوطگرم75/0حاويتیماردرخونسرمآمیناز
آمینازترانسآسپارتاتآنزیمنتایجتأئیدضمنطبیعینهدام

درمتابولیسمافزایشبرمبنیکلیگیرينتیجهآمده،دستهب
نماید.میتأئیدنیزراکبديهايسلول
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آزمایشیهايجیرهباشدهتغذیههايگوسالهخونسرمهايفراسنجه- 4جدول
Table 4. Blood serum parameters of calves fed experimental diets

آزمایشیهايجیره

درگرم5/0پایه+جیرهپایهجیره
آنزیمیمخلوطکیلوگرم

درگرم75/0پایه+جیره
داريمعنیاحتمالSEMآنزیمیمخلوطکیلوگرم

26/72لیتر)دسیدرگرم(میلیگلوکز b58/78 a05/79 a52/101/0
86/8لیتر)دسیدرگرم(میلیاياورهنیتروژن b68/12 a55/12 a47/00001/0

67/16لیتر)دسیدرگرم(میلیگلیسریدتري b91/16 b72/20 a80/0006/0
61/114المللی)بین(واحدآمینازترانسآسپارتات b26/127 ab97/139 a25/501/0

41/3876/4277/43703/2398/0المللی)بین(واحدآمینازترانسآالنین
SEM:هامیانگیناستاندارمعیارخطاي
باشند.می)>05/0p(دارمعنیاختالفبیانگرسطحهردرمشابهغیرحروف

محسوبعملکردبهبوددرمهمیعاملمصرفیخوراك
رشدبرايالزممغذيموادغذا،کافیمصرفبازیرادشومی
د.شومیمنجرزنوافزایشبهوگرفتهقرارحیواناختیاردر
درآنزیمیمکملمختلفسطوحازاستفادهحاضرآزمایشدر

،دهدقرارتأثیرتحترامصرفیخوراكمیزاننتوانستهجیره
صورتغذاییتبدیلضریبووزنافزایشدرتغییريلذا

5/0(آنزیمیمکملمتعادلسطحازاستفادهامااستنگرفته

شیافزاسببخشک)دهماکیلوگرمدرآنزیمیمخلوطگرم
.شدشکمبهمایعpHافزایشوخشکمادههضمقابلیت

و5/0سطحدودادنشانپژوهشایننتایجهمچنین
برخشکمادهکیلوگرمدرآنزیمیمخلوطگرم75/0

نخويااورهنیتروژنگلوکز،جملهازخونسرمهايفراسنجه
سببوداشتهيداریمعنتأثیرنازیآمترانسآسپارتاتو

است.شدههافراسنجهاینافزایش
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Abstract
In order to investigating the effect of exogenous enzymes on growth performance, blood and

rumen parametes,18 Brown Swiss male bulls were used in an balanced completely randomized
design. The experimental diets were: 1) basal diet (control), 2) basal diet containing 0.50 g
enzymatic mixture /kg DM of diet and 3) basal diet containing 0.75g enzymatic mixture /kg DM
of diet. The bulls were fed total mixture ration (35 percent corn silage and 65 percent
concentrate). Results showed that the experimental diets had no significant effect on dry matter
intake, average daily gain and feed conversion ratio (P>0.05), but significant differences were
observed in dry matter digestibility of diets (P<0.05), as highest and lowest of dry matter
digestibility were related to diet containing 0.50 g enzymatic mixture/kg DM and 0.75 g
enzymatic mixture/kg DM, respectively. Rumen liquid pH of the calves was significantly
affected by the experimental diets (P<0.05). Calves fed with diet containing 0.50g enzymatic
mixture /kg DM had the highest rumen liquid pH. Rumen liquid NH3-N wasn’t significantly
affected by the experimental diets (P>0.05). The experimental diets containing enzymatic
supplement had significantly affect on blood metabolites (glucose, blood urea nitrogen,
triglyceride and aspartate transaminase) except for alanine transaminase and rumen liquid NH3-
N. Therefore, using of enzymatic supplement did not has positive effects on growing
performance in brown Swiss fattening bulls, but enzymatic supplement increased some of serum
blood and rumen parameters.

Keywords: Blood Parameters, Enzyme Mixture, Fattening Bull, Growth Performance, Rumen
Parameters
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