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الحاویة على كسبة بذور السلجم المحلیة الدجاج البیاضعالئقإلىتأثیر إضافة األنزیمات 

في بعض الصفات النوعیة للبیض
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  الخالصة

علىحاویةالعالئق الإلى)ROKSAZYME(األنزیماتإضافةتأثیرتهدف التجربة إلى دراسة

بیاضهدجاجة 72حیث استخدمت في التجربة في بعض الصفات النوعیة للبیضكسبة بذور السلجم المحلیة

علىغذیت الطیور الموزعة عشوائیا ا ، یوم88ثالثین أسبوعا واستمرت لمدة   بعمرISA-Brownمن نوع  

  ،  كانت نسبة إدخال كسبة السلجم المحلیةعلى ثالثة طیور ) قفص(احتوى كل مكررمكررات بصورة حرةستة

العالئق المستخدمة كانت متماثلة في كل معاملة، اإلنزیماتالسیطرة الخالیة من علیقهوقورنت مع %  15،20

استخدام أن، أشارت نتائج التجربة إلى تقاربة جدا بمحتواها من الطاقة الممثلةفي محتواها من البروتین وم

لهلم یكنكسبة السلجم%20و15في المعاملتین اللتین تحتویان ROKSAZYMEاألنزیميالمستحضر 

  .رولوالكولستوزن كل من القشرة والصفار والبیاض ونسبة األحماض الدهنیةتأثیر معنوي في معدل 

  

Effect of supplementation enzymes to laying hen diet containing local
canola meal on some qualitative traits of egg

Ahmed A. Al-Douri* , Ammar F. Al-Enzy** and Hisham A. Al-Mashhadani***
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* College of Agriculture/ University of Al-Anbar
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Abstract
The objective of this experiment was to study the effect of supplemention 

enzymes ( ROKSAZYME )200 g /ton . to deits contain local canola meal  (CM), (15, 
%20 ) in laying diets.A total of 72 ISA-Brown strain hens 30 weeks old were used 
.The experiment period was 88 days. Hens were randomly assigned to six replicates 
(3 hens /replicate).

All birds were fed Iso caloric and Iso nitrogenous diets that contain different
levels of CM,

Results of Supplementation  ROKSAZYME diet contain canola meal showed
no significant differences (P<0.05) in weight of shell, yolk,  albumin, fatty acids ratio
and level of cholesterol.
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  المقدمة

أم البني الغامق في مختلف األصفرل السلجم سواء ذات اللون و محصبذور انتشرت زراعة أنبعد 

الدواجن من البروتین والطاقة وانخفاض أسعارها نسبیا مقارنة اتوبسبب مكوناتها الملبیة الحتیاجدول العالم 

أصبحتو ور الداجنة هي وكسبها على ان تدخل في مكونات عالئق الطیذلكشجعبأسعار الكسب األخرى ، 

إال، )1(بذور السلجم ومنتجاتها من الزیت والكسب تحقق نموا تجاریا كبیرا بسبب الطلب المتزاید علیها عالمیا 

نسبة تقدراذ الطیور الدجنةفي استخدامها بكثرة في عالئقسلبیافي الكسب اثرلأللیافوجود نسبة مرتفعة إن

واللكنین %  6-4تتكون من المواد السلیلوزیة وتقدر نسبتها من و %40_34السلجم ذوربي كسبة فاأللیاف

- non-cellulosic saccharides13السكریات المتعددة غیر السلیلوزیة و % 8والفینوالت المرتبطة بنسبة 

2(ة الموجودةاالمینیاألحماضمما یسبب بعدم االستفادة من المواد البكتینیةاألولىالتي تتضمن بالدرجة 16%

والمعادن % 3.3والفایتین %  glycoprotein   5  و  oligosaccharides %2.5   في حین نسبة،)

من % 3.0-1.5وي كسبة بذور السلجم على نسبة تكما تح.)gums4%االصماغ  و % 1المرتبطة بااللیاف

ربما تسبب مشاكل هضمیة للحیوانات التانینات ، ووجودها یقلل من عملیة هضم البروتینات والكربوهیدرات و 

من المادة الجافة والذي یعمل على تقلیل %6.0- 3.0یوجد حامض الفایتك بنسبة تتراوح بین و ،)  3،4،(

جاهزیة بعض العناصر الغذائیة المهمة مثل الفسفور، الحدید ، الزنك ، النحاس والمغنسیوم من خالل ارتباطه 

، وان اغلب الفایتین كمن الفسفور الكلي یكون مرتبطا بحامض الفایتی% 70-   60ان )5(وأوضح . )4(معها

لتحسین القیمة لمحتملةولعل إضافة األنزیمات هي إحدى الوسائل ا.وجد في قشور بذور السلجم  یوالتانین 

حین ان في )2،6(والفسفور المجهزة من كسبة السلجم البروتین والكربوهیدراتالغذائیة للكسبة عبر زیادة هضم

كسبة السلجم بالعلیقة من النسب المرتفعةبعض الباحثین أشاروا إلى أن إضافة األنزیمات لم تكن مؤثرة مع وجود

خصوصا المواد السكریة المتعددة غیر بسبب احتواءها على المركبات  التي الیمكن للطیور االستفادة منها

نوزالما،) ٪13(٪ ، وسكر الزیلوز 33نوز رابیمثل اال)Non starch polysaccharide)NSP  النشویة  

.)7(٪ 5٪ والجلوكوز 13لحلیب٪ ، سكر ا30، حامص الیورنیك ٪2، الفوكیز٪2٪ ، الرامانوز 3

كمیة التغذویة  مثل البیضة بعدة عوامل منها العوامل الوراثیة وعمر الدجاج وتركیب صفارتأثر ی

ان بعض الباحثین أشاروا إلى إلىاإلشارةوالبد من ).8(األلیاف نسبة العلیقة و الطاقة المتناولة ونوع الدهن في

تغیر  نسب مكونات البیضة عن طریق تغییر  مكونات العلیقة وخاصة الفلور و الیود والمنغنیز و إمكانیة

بینما أشار ، )Oleic    )9وLinolenicو Linoleicالدهنیة غیر المشبعةواألحماض B2 ,B1  الفیتامینات

البعض األخر بعدم امكانیة تغیر مكونات البیضة من بعض العناصر الغذائیة األخرى منها الكولسترول 

تأثیر  إضافة اإلنزیمات إلى عالئق حاویة على وفي هذا البحث نسعى لمعرفة إمكانیة )10(واألحماض األمینیة 

  .لنوعیة للبیضنسب مختلفة من كسبة بذور السلجم المحلیة في بعض الصفات ا

  

  المواد وطرائق العمل

یة في كلیة الزراعة نقاعات حقل الطیور الداجنة التابع إلى قسم الثروة الحیواإحدىأجریت التجربة في 

حسب بجامعة بغداد و / في مختبرات كلیة الزراعة اجري التحلیل الكیمیاوي لنماذج كسبة السلجم. جامعة بغداد /

Analytical Official Association of (A. O. A. C.)  ما ورد في Chemists   والتي تم 1980لسنة
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طریقة ( تمت عملیة استخالص الزیت میكانیكیا أنبیجي بعد فيالحصول علیها من معمل الزیوت النباتیة

  من بذور) العصر 

  

  المستعملة في التجربةلكسبة بذور السلجمالكیمیاويالتركیب ) 1(جدول رقم

%المئویة النسبةالمكونات

38.0البروتین الخام

6.0الدهن

12.7األلیاف

5.0الرماد

32.6الكربوهدرات الذائبة

5.7رطوبةال

2066  كغم كسبة سلجم/kcalالمحسوبةالطاقة الممثلة

 (1994)المذكورة في  Janssenة في كسبة السلجم المحلیة حسب معادل) كغم/ كیلو سعرة(قدرت الطاقة الممثلة   )1(جدول رقم . السلجم

NRC)11(.  

  

-ISAدجاجة من نوع 72استخدمت في التجربة   Brown   بعمر ثالثین أسبوعا و بدأت التجربة

م طول ، 8تم إیواء الطیور في حظیرة شبه مغلقة ذات أبعاد .یوما 88واستمرت لمدة   2004/  1/10بتأریخ 

، وضع ) سم43× 50× 45(ي أقفاص وكانت أبعاد القفص الواحد ربیت الطیور ف. م ارتفاع3م عرض و6

. بواسطة محرارین مثبتین في بدایة ونهایة الحظیرةسجلت درجات الحرارة الداخلیة للحظیرة. طیور3في كل قفص

طیلة فترة (ad Libitum)ن بصورة حرة اكان الماء والعلف متوفر . ساعة یومیاً 16جهزت الحظیرة بإضاءة 

.لمدة أسبوعین كفترة تمهیدیة قبل بدء التجربة) 2(جدول ) العالئق(بة، غذیت الطیور بالمعامالت الغذائیة التجر 

موضحة ال،%15و20بنسبست عالئق أدخلت فیها كسبة السلجم المحلیةغذیت الطیور الموزعة عشوائیا على

الذي یحتوي   Roxazyme  زیمي قسمت الى قسمین اثنان منها أضیف إلیها المستحضر االن) 2(جدول الفي 

  Cellulase ،Xylanase ،Amylase ،Pectinas    ،3 : 1 ,4 Glucanase( عدد من  االنزیمات 

Endo – beta – كانت العالئق متماثلة في ، كل معاملة احتوت ستة مكررات وفي كل مكرر ثالثة طیور) 1

تمت اضافة المستحضر االنزیمي المنتج من . من البروتین محتواها من الطاقة الممثلة ومتقاربة جدا بمحتواها

غرام لكل طن  من العلف بحسب تعلیمات الشركة المصنعة، بعد 200السویسریة بمعدل  Roch )(  قبل شركة

لضمان عملیة التجانس خلطه مع كمیة صغیرة من العلف ثم اضیف على شكل دفعات الى الخالط الكبیر

  .لالنزیم في العلیقة

)  SAS (statistical analysis system  )1996) (12( استعمل البرنامج اإلحصائي الجاهز   

    CRD)  (Completelyلتحلیل البیانات الخاصة بالتجربة باستعمال التصمیم العشوائي الكامل

Randomized   Design   قورنت متوسطات كل صفة حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود )Duncan

،)13.(  
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  النتائج والمناقشة

في كل ) P<0.05( عند المستوىیالحظ عدم وجود فروق معنویة ) 3(من النتائج المبینة في الجدول 

في Roxazymeمن وزن القشرة ووزن البیاض ووزن الصفار وسمك القشرة نتیجة إلضافة المستحضر اإلنزیمي 

كذلك  یالحظ عدم ) 4(لى التوالي  ومن نتائج الجدول ع% 20و15العالئق الحاویة على كسبة السلجم بنسبة 

حامض البالمتیك  Saturated fatty acid (SFA)في نسب األحماض الدهنیة المشبعةوجود فروق معنویة 

C16:0 وحامض الستیاریكC18:0 و نسبة األحماض الدهنیة األحادیة غیر المشبعةMono unsaturated 

fatty acid MUFA) (االولیك حامضC18:1حامض بالمتیلیكو

  

النسب المئویة للمواد العلفیة الداخلة في تكوین العالئق)2(جدول 

  )كسبة سلجم% 20(العلیقة الثانیة   )كسبة سلجم%15(العلیقة االولى   المكونات

  34.20  032.7  الذرة الصفراء

  27.40  31.00  الحنطة

كسبة فول الصویا 

  )بروتین44%(
1.30  0.00  

  20.00  15.00  السلجمبة كس

  8.00  10.00  المركز البروتیني

  2.10  1.70  زیت نباتي

  7.00  7.00  حجر الكلس

مخلوط فیتامینات 

  Premix1ومعادن
1.00  1.00  

  0.30  0.30  ملح الطعام

  100.00  100.00  المجموع

  2التركیب الكیماوي المحسوب

  16.90  16.60  البروتین الخام

كغم /سعرةالطاقة الممثلة كیلو 

  علف
2758  2758  

  4.67  3.70  %األلیاف 

  3.33  3.49  %الكالسیوم 

  0.76  0.76  %الالیسین 

  0.68  0.66  %السستین +المثیونین 

  0.33  0.39  %المتوفرالفسفور

ملغم E ،67ملغم فیتامین D3 ،500وحدة دولیة فیتامین A ،67000وحدة دولیة فیتامین 334000: یحتوي على Premixكغم 11

ملغم حامض 267ملغم نیاسین ، B12 ،1.000ملغم   فیتامین B6 ،0.66ملغم فیتامین B2 ،1000ملغم فیتامین B1 ،167فیتامین 

2.667ملغم بیوتین ، 1.33ملغم حامض الفولیك ، 17ملغم كولین ، 17.000ملغم     منغنیز ، 3.334ملغم حدید ، 1.667البانتوثنیك ، 

جزء    3، 333ملغم زنك باستراسین ، مضادات االكسدة 667ملغم میثیونین ، 27.000ملغم یود ، 17ملغم نحاس ،    334خارصین ، ملغم

  NRC  2 (1994)                                                           %4.5-4.0والصودیوم % 10.6بالملیون ، الفسفور 
C16:1 ض الدهنیة المتعددة غیر المشبعةبنسبة األحماوPoly unsaturated fattyPUFA)(,لینولیكالحامضC18:2حامض و

  في صفار البیضC18:3لینولینك لا
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  في وزن كل من القشرة والبیاض والصفاراألنزیماتإضافةتأثیر) 3(دول ج

  المعامالت

كسبة السلجم  20%الصفات المدروسة T2 T1 15%كسبة السلجم  

+E  -E +E -E

0.26±5.95 0.26±5.95  0.00± 6.08 )غم(وزن القشرة   0.28±6.06

0.08± 35.24 0.34±35.22  0.34±36.39 0.34±36.39 )غم(وزن البیاض 

0.05±17.35  0.45±17.36 0.00± 17.44   )غم(وزن الصفار  0.10±17.45

N.S N.S N.S N.S   مستوى المعنویة

-E  بدون االنزیم+E یموجود االنز  

  

قد یكون ل في صفار البیض لم یتأثر معنویاإلى أن مستوى الكولسترو )4(تشیر نتائج الجدول وكذلك

المئویة لأللیاف في العلیقة هو ارتفاع النسبة األنزیماتإلضافةالسبب المؤثر في عدم وجود فروق معنویة 

مما أدى إلى ارتفاع ) 1(جدول %  12.7حیث أن نسبة األلیاف في كسبة السلجم المستعملة في التجربة هي 

وان زیادة ) 2جدول (على التوالي % 4.67و 3.70نسبة األلیاف في عالئق المعاملتین األولى و الثانیة بنسبة  

وخفض فعالیة digestaتؤدي إلى ارتفاع لزوجة المواد المهضومة  أنیمكنألعلیقهمستوى األلیاف في 

الالیبیز وعدم االحتفاظ بالعناصر الغذائیة داخل الجسم لغرض االستفادة منها األنزیمات الهاضمة مثل االمیلیز و 

أن بعض ألیاف  السلجم مثل ) 2(في حین أوضح .) 14(إلنجاز عملیات االیض الغذائي 

Oligosaccharidese, Raffinose ,Stachyose Erbascose, من كسبة السلجم %2.5التي  تشكل حوالي

الطیور الداجنة وبالتالي فإنها تقلل من االستفادة من الطاقة التي توفرها كسبة ذات معامل هضم قلیل في

  .سلجمال

أن إضافة المركبات اإلنزیمیة في العالئق علیها بعض التحفظات منها عدم القدرة في ) 15(وبین 

تقریبا وهو وقت غیر ساعة4-2تأثیرها بسبب المرور السریع للمواد الغذائیة خالل القناة الهضمیة والتي تقدر بـ 

كاف لعمل الكثیر من األنزیمات  والسبب اآلخر هو ان فعالیة األنزیمات الخارجیة  المصدر تظهر بشكل كفوء  

  .2منخفض في الحوصلة بحدود pHفي الوقت الذي یكون الـ   7ـ 6بحدود pHعندما یكون الـ  

غم وتعتمد على صنف /ملغم 60ز فقد أشار إلى أن نسبة التانین في السلجم تتجاو ) 16(أما 

المحصول والتي تمتزج مع البروتینات والكربوهیدرات وتكون مواد مقاومة لألنزیمات وتضعف الهضم و التانین َقْد 

وكذلك وجود الفایتین  الذي یعمل . ُیلحُق أضراَر أیضًا في الغشاء المخاطي لالمعاء ویقلل من امتصاص الحدید 

فادة من بعض العناصر الغذائیة المهمة مثل الفسفور، الحدید ، الزنك ، النحاس على تقلیل جاهزیة االست

إن المضادات )17(بین ,والمغنسیوم من خالل ارتباطه معها مما قد یؤدي إلى انخفاض استهالك العلف

 Non starchالتغذویة في محصول السلجم مثل التانین والمواد السكریة المتعددة غیر النشویة 

polysaccharides)NSP (  والتي یحتویها بحدود )ربما تؤثر سلبیا في عمل أنزیم الالیبیز %)  0.48

lipase   المستحضر األنزیمي وقد یكون لعدم احتواء . المتواجد في األمعاءRoxazyme المستعمل في هذه

أشار  إلى أن إضافة أنزیم ) 18(، غیر أن سببا بعدم فعالیة إضافة هذا المستحضرالالیبیز الدراسة على أنزیم

كسبة السلجم المقشورة لم یؤثر في تركیب % 13.5طن في العلیقة التي تحتوي /غم500بمقدار   Lipaseالالیبیز

األحماض الدهنیة المشبعة  فیما حصل ارتفاع معنوي إلضافة األنزیم في نسبة األحماض الدهنیة  األحادیة غیر 
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فق مع نتائجتمتعددة غیر المشبعة في دهون صفار البیض ، وهذه النتائج تالمشبعة ونسبة األحماض الدهنیة  ال

بعدم تأثر ) 21(في عدم تأثر األداء اإلنتاجي لدجاج البیض بإضافة بعض اإلنزیمات ،  ونتائج )19،20(

  . الصفات الداخلیة  لبیض طیور السمان عند استعمال أنزیم الفایتیز 

یعمل خصیصا على ) كوكتیل(رى ضرورة صناعة مستحضر أنزیمي وهذه النتائج تعزز الرأي الذي ی

    ).7(محتویات كسبة السلجم من مضادات التغذیة التي تعیق االستفادة  منها 

  

  لسترول في البیضو الدهنیة والكاألحماضفي األنزیماتإضافةتأثیر) 4(جدول 

  المعامالت

كسبة السلجم    20%الصفات المدروسة T2 T115%جم كسبة السل  

+E -E  +E  -E

0.01±25.14 0.03 ±25.76  0.02 ±26.33  0.03 ±26.58  C16:0 بالمتیك

0.01 ±5.12  0.03 ±4.48  0.02 ±4.33 0.03 ±4.12  C18:0 ستیارك

0.00 ±4.22  ±4.160.01  0.01 ±3.91  0.01±3.84   C16:1بالمتیلیك 

0.02±50.12  0.11 ±50.20  0.03 ±50.19  0.01 C18:1اولیك  ±50.26

0.01±14.52  0.01 ±14.53  0.01 ±14.24  ±14.230.02  C18:2لینولیك

±0.850.03  ±0. 830.03  ±0.990.01  0.01 ±0.97  C18:3لینولینك

0.21 ±30.26 0.32 ±30.24 0.09 ±30.66 0.05 ±30.70   %األحماض المشبعة 

0.32±54.34 0.20 ±54.36 0.18 %غیر المشبعةاألحماض األحادیة   0.11±54.10  ±54.10

0.16±15.37 0.09 ±15.36 0.07   %األحماض المتعددة  غیر المشبعة   0.11 ±15.20  ±15.23

0.09±12.97  0.07±12.97 0.01 ±12.98 0.01 ±12.98 غم صفار/غللسترول مو الك

N.S N.S N.S N.S   مستوى المعنویة

-E  بدون االنزیم+E األنزیموجود  
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