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 چكیده

-ستب  کتاهز زی ت     است  کته   یانشاستهه ریغ یهادیساکاریپلاز  ییح باالوسط حاوی کنجاله کانوال: زمینه مطالعاتی

کنجاله ستویا  جایگزینی سطوح مخهلف  اتاین آزمایز به منظور بررسی اثر: هدف .شودفراهمی انرژی موجود در آن می

، وزن انتداماای داخلتی، خاک تهر    متر  خصوصتیات کیيتی مختم    ،بتر مملرترد   بهامانانتاز آنزیم  بدون با و کانوال با کنجاله

لگاتورن  قطاته متر  مخمگت ار     216در ایتن آزمتایز ماتداد    : روش كار .انجام شد میروک ینهورمون   غلظاسهخوان و 

در قال   3×  2. آزمایز بصورت فاکهوریل مخصیص داده شدندگروه آزمایشی  6 هيهگی، به 37سن ، در الین -هایسویه

 20 و 10، 0) کتانوال سطح کنجاله  3ی شامل آزمایش میمارهای .انجام شد هيهه 10به مدت  مررار 6 درمصادفی طرح کامال 

متر   فقط وزن مخم ،در بین صيات مولیدی: نتايج( بودند. درصد جیره 05/0و  0)بهاماناناز سطح آنزیم  2( و جیره درصد

 یستایر صتيات کیيت    بجتز شتاخص رنتر زرده،   . (P<05/0) کاهز یاف  درصد 20ر سطح د کنجاله کانوالمصرف در اثر 

و آنزیم قرار نگرفهند. در مقابل، درصد وزنی پوستهه، ختخام  پوستهه،     کانوالکنجاله سطوح مخهلف ثیر مر  مح  مأمخم

 طتوری ه ؛ ب(P<05/0) و آنزیم قرار گرف  کانوالمر  مح  مأثیر اثرات مهقابل کنجاله کل یم پوسهه و وزن مخصوص مخم

هيهته آزمتایز،    10باد از  .های ذکر شده گردیدراسنجهفسب  بابود  کانوالکنجاله  %20حاوی  جیره که افزودن آنزیم به 

 های اسهخوان انگشت  روی فراسنجههای مخمگ ار هیچ مأثیر منيی در جیره غ ایی مر درصد  20ما  کانوالافزودن کنجاله 

 بتا  کل در: گیری نهايینتیجه. نداش سرم  4T، وزن انداماای داخلی و غلظ  هورمون )خاک هر، کل یم و ف ير انگش (

متأثیرات مببت  آنتزیم روی     مشتاهده و های مولیتدی  روی فراسنجه کانوالافزودن کنجاله  منيی به مدم وجود اثرات موجه

 متا   کتانوال کنجالته   از متوان  متی  که شود می پیشنااد، کانوالمر  در میمار حاوی سطوح باالی کنجاله کیيی  پوسهه مخم

 .نمود اسهياده همراه با آنزیم بهاماناناز مخمگ ار هایمر  غ ایی جیره در درصد 20 سطح

 

 مخمگ ار مر  مر ،کیيی  مخم مملررد، بهاماناناز،  ،کانوال: کنجاله گان كلیدیژوا
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   مقدمه

در جاان بته ختاطر    در سالاای اخیر ممایل به کش  کلزا

جات  متامین روغتن ختوراکی و      این گیتاه مناس  بودن 

ای ختورا  دام رو بته   منبع پرومئین با کیيی  ختو  بتر  

(. در کشور ایران نیز مولید 2006پومگومر افزایز اس  )

کلزا رو به افزایز است  کته بته مبتع آن میتزان زیتادی       

شود. با موجه به اینره جیتره طیتور   کنجاله کلزا مولید می

ممتتدما بتتر پایتته ذرت و ستتویا بتتوده و ستتویا گتتران و   

مناستبی  واردامی اس ، کنجاله کلزا می موانتد جتایگزین   

(. 1388برای کنجالته ستویا باشتد )زاغتری و همرتاران      

مشرل ممده در هنگام مصرف کنجاله کلزا وجتود متواد   

خد مغ یه ای مانند گلوکوزینوالت، اسید اروسیك، مانن، 

سیناپین، پلی ساکاریدهای غیر نشاسهه ای، میروزیناز و 

د فایهیك اس . به نظر برخی محققان گلوکوزینتوالت  یاس

در کلزا و مندا  بامث ایجاد خونریزی کبدی، پر موجود 

کتتاری غتتده میروویتتد و کتتاهز در میتتزان هورموناتتای  

 .(1986)روبلی و همراران شود میروویدی می

کنجالته کتانوال    ،)کانوال( کم نوالتیگلوکوزبا کلزا  یمارف

و یتك    ایکنجالته ستو  مناست    نیگزیجا كیمنوان  را به

 ساخهه اس مناس  یور ط رهیدر جگیاهی  نیپرومئ منبع

حتا،، ستطح    نیت بتا ا (. 2012لی و اسلومین تری  اجواخ)

و  قابتل دستهر    نیزیت ختام و ل  نی، پترومئ یانترژ  نییپا

 در هضتتم ی غیتتر قابتتلهتا  دراتیتتستتطح کربوه زیافتزا 

بتا    ته یمقا درگرم در هر کیلوگرم(  179)کنجاله کانوال  

 سب  شده اس  ما گرم در کیلوگرم(، 145) کنجاله سویا

ی استهياده در جیتره طیتور    سطوح باالدر  جاله کانوالکن

ن بها کم ستطح  میزان  نباشد. کنجاله سویاقابل قیا  با 

بتا ستطح    کنجاله کتانوال موجود در قابل دسهر   یانرژ

همتراه  ( NSP) یانشاسهه ریغ هایدیساکاریپلاز  ییباال

منتر و  ) طیتور دارنتد  در  یهضتم کمت    یت است  کته قابل  

 یاصتل  یاجزا. (2011نی و همراران چگی ،2005همراران 

NSP  های دیستتتاکاریپلتتت کنجالتتته کتتتانوالموجتتتود در

 شتامل قنتدهای   یجتانب  یها رهیزنج با) هاالکهوروناناگ

هتا،  ها، آرابینوزایالن(، زایالنلوزایگاالکهوز و ز نوز،یآراب

باشتتد )منتتر و   هتتا متتی هتتا و بهامانتتان  زایلوگلوکتتان

پلتتی ستتاکاریدهای  ،هتتابهامانتتان(.  2005اسلومین تتری 

 6وα-1مانوز و  4وβ-1خطی ه هند که از مررار قطاات 

مانتان مهصتل شتده     -βگاالکهوز و گلوکز که به اسرل  

گتزار   (. 2011و همراران  کونراند )، مشریل شدهس ا

داری میتزان مولیتد   که بهاماناناا به طور مانی شده اس 

 دهنتد و افتزودن  متر  را کتاهز متی   ای مخمو وزن موده

هتا قتادر بته بابتود مولیتد،      آنزیم بهاماناناز به جیره مر 

و و همرتاران  یت ) گتردد متی ای و خری  مبدیل وزن موده

هتای  افزودن آنتزیم بهامانانتاز در جیتره جوجته    (. 2005

گوشهی نیز گتزار  شتده کته اثترات منيتی بهامانتان را       

خنبی کرده و سب  جبران رشد و بابتود ختری  مبتدیل    

 در مطالاته (. 2010نگی آبادی و مرکی گردد )زغ ایی می

دیگر بابود خری  مبدیل ختورا  و افتزایز وزن مختم    

متتر  و مولیتتد در مرغتتان مخمگتت ار موستتط ایتتن آنتتزیم  

گزار  شد که این بابود را به محریك مرشح ان ولین و 

افزایز خورا  مربتو  دان تهند )جر تون و همرتاران     

بامتث مقویت    از بهاماناناز اسهياده مالوه بر این  (.1999

بته  را یرنواخهی گلته شتده و میتزان مغییترات وزن بتدن      

اندرستتون و ) داده استت کتتاهز  درصتتد 6- 12انتتدازه 

   .(2001همراران 

نظرات مخهليی در مورد سطوح جایگزینی کنجاله کلتزا و  

روجاز و همرتاران   .یا کانوال با کنجاله سویا وجود دارد

کنجالته   درصتد  15( امالم کردند سطوح باالمر از 1985)

بامث کاهز درصد مولید مخم مر  شتد. و   در جیره کلزا

 ( بیتان کردنتد  2000کتوچر و همرتاران )   دیگتر،  از طرف

 یاثترات نتامطلوب  درصتد   20ما کنجاله کانوال از اسهياده 

هتای گوشتهی   جوجته خورا  مصترفی  میزان رشد و بر 

در رابطته بتا   محقیقتات کمتی    اما بارحا،نخواهد داش . 

در  کانوالس  جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سطح منا

مخمگت ار صتورت    هتای در مر بهاماناناز  حضور آنزیم

بررستی اثترات   هدف از انجام این آزمتایز   .گرفهه اس 

سطوح مخهلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجالته کتانوال   

با و بدون آنزیم بهاماناناز بر مملررد، خصوصیات کیيی 



 

 163                                                        هفتگی 47تا  37هاي تخمگذار از سن كانوال و آنزیم بتاماناناز بر عملكرد مرغ نجالهاثرات سطوح مختلف ك

 

 

ای داخلتی، خاک تهر استهخوان و    متر ، وزن انتداما  مخم

 .بودخون هورمون میروویدی غلظ  

 

 هامواد و روش

مخمگ ار در  هایمر پرور   مزرمهاین آزمایز در 

دانشرده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه به رو  

قي اا به  ،در این فارم .پرور  در قيس صورت گرف 

 3ردیف و در هر قيس  3صورت سی هم منبری، در 

 -ار داش . ماویه این سالن به صورت سقيیمر  قر

روشنایی سام   16 برنامه نوری شامل و بودمرخی 

 .لوکس مامین گردید 10و با شدت در شبانه روز 

دان  و دانخوریاا به صورت ناودانی بودند. ااآبخوری

روزی دو بار به صورت دسهی بین مرغاا موزیع 

و  درجه نوسان داش  18-20شد. دمای سالن بین می

ماداد شدند. مخم مرغاا در هنگام غرو  جمع آوری می

 سن در W36الین  قطاه مر  مخمگ ار سویه های 216

 مولید و اسا  وزن بر مر  2000 بین از هيهگی 37

رکوردگیری قبل از هيهه  2)بر اسا   یر ان مقریبا

هيهه  10 به مدتآزمایز  .شدند انهخا آزمایز( شروع 

دارای  هام شروع آزمایز مر انجام گرف  که در هنگا

 کانوالیك نمونه از کنجاله  .بودنددرصد  85مولید میزان 

 AOACبرای مایین مرکی  مواد مغ ی بر اسا  رو  

( مورد آنالیز قرار گرف . مجزیه مقریبی نشان داد 2011)

 درصد 35ماده خشك،  درصد 91که کنجاله کلزا شامل 

چربی  درصد 1/1الیاف خام،  درصد 12پرومئین خام، 

مورد اسهياده  م یآنزخاک هر بود.  درصد  3/6خام و 

محصو، شرک  کم ژن  1سلهمی میآنزدر این آزمایز 

باسیلو  و حاصل مخمیر هوازی باکهری  ،مریراآ

درصد جیره  05/0سطح موصیه شده آنزیم  بود. لنهو 

(. این آنزیم 2004و همراران داسریران باشد )می

ماناناز  -β آن،نره فاالی  اصلی با ای ناخالص اس  و

- βهای دیگری نظیر آمیالز،اس  ولی حاوی آنزیم

                                                 
1  Hemicell®, ChemGen Corp., Gaithersburg, MD.  

 -αگلوکاناز، زایالناز، سلوالز، همی سلوالز و 

فاالی  این آنزیم باالمر از  باشد.گاالکهوسیداز نیز می

دراین آزمایز میلیون واحد در هر کیلوگرم بود.  158

به جای سویا  کانوالکنجاله درصد  20و  10و  0سطوح 

وارد جیره شد و نیز از دو سطح بدون آنزیم و با آنزیم 

اسهياده شد. بنابراین با درصد جیره(  05/0)بهاماناناز 

سطح آنزیم  2و  کنجاله کانوالسطح  3احه ا  

میمار در نظر گرفهه شد و  6( 3×  2 لیبصورت فاکهور)

و در هر قيس مجاور هم(  2)مررار  6برای هر میمار 

مر  برای  216مر  به کار برده شد که در کل  6ار مرر

به  ها به صورت آردی ورهیج. برار رف این آزمایز 

گرم به ازای هر مر  در اخهیار  100مقدار روزانه 

ها با موجه به احهیاجات غ ایی مر  ها قرار گرف .پرنده

راهنمای ) سن گله و مقدار خورا  مصرفی اسهخراج شد

با انرژی و  هانیازها جیره با موجه بهو  (2009الین  های

 (. 2)جدو،  منظیم گردید پرومئین یر ان

مبارت این آزمایز  در مورد بررسی صيات مولیدی

 ،خورا بودند از: میزان خورا  مصرفی، خری  مبدیل 

مر ، میانگین وزن موده مخم مر ،درصد مولید مخم

ید درصد مول. طبیایهای غیر مر درصد مخم و مر مخم

خر  کردن درصد  برح   مر  روز محاسبه شد. با

به  2مر موده مخم مر ، مولیدمولید در میانگین وزن مخم

دس  آمد. خری  مبدیل خورا  از طریق مق یم مقدار 

مر  محاسبه شد. مولید موده مخم خورا  مصرفی به

 ثب  گردید شر هه بدون پوسهه و مر روزانه ماداد مخم

از مق یم ماداد  طبیایهای غیر مرو سپس درصد مخم

شر هه بر ماداد کل  های بدون پوسهه ومر مخم

  .ها محاسبه شدمر مخم

ها به مدت سته روز جمتع آوری   مر مخم ،در پایان دوره

متتدد مختتم متتر  بتته  2شتتدند و از هتتر واحتتد آزمایشتتی 

کیيی قرار بررسی صورت مصادفی انهخا  شده و مح  

درایتتن آزمتتایز  بررستتیمتتورد  گرفهنتتد. صتتيات کیيتتی

                                                 
2  Egg mass 
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مر ، شتاخص زرده،  شاخص شرل مخم مبارت بودند از:

متتر ، وزن واحتتد هتتاو، وزن و ختتخام  پوستتهه مختتم  

خاک تهر و کل تیم پوستهه.    درصد  ،مر مخصوص مخم

از مق یم متر    موسط دسهگاه کولیس و شاخص شرل

کته بته صتورت درصتد      آمدمر  بر طو، آن بدس  مخم

هتای  واحد هاو، مختم متر    رییگاندازهبرای  .بیان گردید

گت اری  آوری و شتماره جمتع  یشت یآزما واحتد  سالم هر

 دهیسي خخام و آناا را شر هه  ،نیاز موز پس و ندشد

 ستتن  ارميتتاع مخصتتوص دستتهگاه لهیبتته وستت  ظیغلتت

 زیر محاسبه شد: فرمو، طبق هاو واحدو  رییگاندازه
 + 7.56)0.37 1.7 W –(H  10HU = 100 log  
ارمياع سيیده  H ،واحد هاو دهنده نشان HU آن در که

 مر  بر ح   گرموزن مخم W و مهربر ح   میلی

  (.1937هاو باشد )می

 

 های آزمايشیمواد خوراكی و تركیب شیمیايی جیره ءاجزا – 1جدول 

 20  10  0 (درصدکنجاله کانوال )

 0 05/0  0 05/0  0 05/0 آنزیم بهاماناناز

         کیلوگرم( درجیره )گرم  ءاجزا

 0/62 0/62  2/62 2/62  6/62 6/62 ذرت

 4/5 4/5  3/12 3/12  1/19 1/19 (درصد 44کنجاله سویا )

 20 20  10 10  - - کنجاله کانوال

 - -  7/2 7/2  3/5 3/5 سبو  گندم

 8/2 8/2  8/2 8/2  8/2 8/2 روغن آفهابگردان

 0/4 0/4  0/4 0/4  0/4 0/4 سنر آهك

 7/3 7/3  8/3 8/3  9/3 9/3 صدف پودر

 87/0 87/0  90/0 90/0  93/0 93/0 دی کل یم ف يات

 35/0 35/0  35/0 35/0  35/0 35/0 نمك

 25/0 25/0  25/0 25/0  25/0 25/0  1مرمل ویهامینی

 25/0 25/0  25/0 25/0  25/0 25/0 2مادنیمواد مرمل 

DL-23/0 23/0  26/0 26/0  29/0 29/0 مهیونین 

L  ،لیزینHCL 23/0 23/0  19/0 19/0  15/0 15/0 

 

 محاسبه شده اتمرکیب

        

 2850 2850  2850 2850  2850 2850 (کیلوکالری در کیلوگرمانرژی قابل مهابولی م  )

 4/15 4/15  4/15 4/15  4/15 4/15 پرومئین خام )درصد(

 25/3 25/3  25/3 25/3  25/3 25/3 (درصدکل یم )

 35/0 35/0  35/0 35/0  35/0 35/0 (درصد ير قابل دسهر  )ف

 88/0 88/0  88/0 88/0  88/0 88/0 (درصد) لیزین

 81/0 81/0  81/0 81/0  81/0 81/0 (درصدسی هین ) +مهیونین 
المللی واحد بین 3D ،11000یهامین المللی وواحد بین A ،500000/2المللی ویهامین واحد بین 000/500/8هر کیلوگرم از مرمل ویهامینی دارای 1

گرم میلی 3B ،34650گرم ویهامینمیلی 2B ،7840گرم ویهامین میلی 1B ،4000گرم ویهامین میلی 3K ،1477گرم ویهامین میلی E ،2200ویهامین 

 .بودگرم کولین کلراید میلی 12B ،000/400 گرم ویهامینمیلی 9B ،10گرم ویهامین میلی 6B،110گرم ویهامین میلی 5B ،2464ویهامین 
گرم میلی 867گرم مس، میلی 000/6گرم روی، میلی 675/64گرم آهن، میلی 000/75گرم منگنز، میلی 400/74هر کیلوگرم از مرمل مادنی دارای 2

 بود. ممیلی گرم سلنیو 200ید و 
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 3شاخص سنجز رنر شاخص رنر زرده با اسهياده از

)از رنتر زرد روشتن    هاندارداس رنر فیط 15که دارای 

 نیتی جات  ما  شتد.  رییت گانتدازه  است ،  (یما قرمز نارنج

ستام  در هتوای    48ها را بته متدت   وزن پوسهه، پوسهه

هتای  وزن پوسهه نیانگیآزاد کامالً خشك کرده، سپس م

شتد. بترای    نیتی ما یشت یخشك شده برای هر واحد آزما

خخام  پوسهه از سته  مر ، خخام  پوسهه مخم نییما

مر  به وسیله دسهگاه کولیس قطع سر، مه و وسط مخمم

و گیتتری مهتتر انتتدازهمیلتتی 001/0مخصتتوص بتتا دقتت   

منتوان ختخام     بته  هیت چنتد ناح  نیت خخام  ا نیانگیم

بترای انتدازه گیتری وزن     .شتد  نیتی متر  ما پوسهه مختم 

محلو، نمری مهتوالی کته از لحتاز وزن     9مخصوص از 

هند، استهياده  با هم مياوت داش 05/0مخصوص به میزان 

بود  10/1ما 06/1های نمری بین شد. محدوده این محلو،

هتا درون ستبد   و رو  کار بدین گونه بود که مخم متر  

هتای نمرتی فترو    گرفهند و ستپس درون محلتو،  قرار می

متر   ور شتدن مختم  شتدند ودر صتورت غوطته   برده می

همان غلظ  محلتو، نمرتی  بته منتوان وزن مخصتوص      

(. 1991گری و ریچتارد  شد )رفهه میدر نظر گ اابرای آن

برای مایه خاک هر پوسهه از کتوره الرهریرتی بتا درجته     

ستام    12و بته متدت   گتراد  درجته ستانهی   600حرارت 

با اسهياده از دسهگاه درصد کل یم پوسهه  اسهياده شد. 

گیتری  انتدازه AOAC (2011 )ج   اممی و طبتق رو   

 شد.  

  بتته صتتورت دو متتر مرتتراراز هتتر  ،در پایتتان آزمتتایز

گیتری شتد و آنگتاه    زن ناایی اندازهو و مصادفی انهخا 

  میتتزان یرنتتواخهی مغییتترات افزایشتتی وزن بتته صتتورت 

  100 ×ف مایتتتار وزن نمونتتته/ میتتتانگین وزن( )انحتتترا

پتس از   .(2001اندرستون و همرتاران   ) گیری شتد اندازه

وختتای  ختتونریزی کبتتد بررستتی و وجتتود     ،کشتتهار

چنین کبد، پانررا  و چربی خایاات در آن ثب  شد. هم

بتته صتتورت جداگانتته وزن شتتدند و آنگتتاه بتترای  بطنتتی

                                                 
 3 Yolk colour fan 

بتدن  بتر وزن کتل   آناا وزن ن بی بدس  آوردن درصد 

بنتتد دوم  استتهخوان ،مق تتیم شتتدند. پتتس از ایتتن مراحتتل

های کشهار شده را یك از مر  هر چپپای انگش  میانی 

داختل  پتس از پختهن در    و( 2004)بانرز و همراران  جدا

، بند وسط انگش  جدا شد. ستپس هتر نمونته    جو  آ 

هتا  اسهخوان در یك کروزه قترار گرفت  و چربتی نمونته    

موسط دسهگاه سوک له اسهخراج شد. اسهخوان مربو  

درجتته  75 دمتتای در آون دربتته هتتر واحتتد آزمایشتتی  

و وزن متاده   داده شد سام  قرار 24به مدت  سانهیگراد

. استبه شتد  خشك بدون چربی استهخوان انگشت  پتا مح   

درجه  700-600سام  در دمای  8الی  6مدت به  سپس 

آنگتاه وزن خاک تهر استهخوان     .گرفت  سانهیگراد قترار  

 م و ف تير خاک تهر  یگیتری کل ت  هانتداز  گیری شد.هانداز

مایتین   فهتومهری  بوستیله AOAC (2011 )مطابق رو  

نمونته   سته  مرترار از هر انهاای دوره، در به مالوه،  شد.

ستتام  در  24 بتته متتدت وگرفهتته هتتا  ختتون از بتتا، متتر

نگاتداری شتدند وآنگتاه بتا      گتراد درجته ستانهی   4دمای

در دمای منيتی  جدا شد و  اادسهگاه سانهریيیوز سرم آن

 RIAموستط رو   داری شد، متا در ادامته   درجه نگه 20

 د.              واندازگیری ش آن 4T میزان هورمون

 ورتبه صکامالً مصادفی  طرح در قال ز یآزما این

مه داده های درصدی ه. گردیداجرا فاکهوریل آزمایز 

های دادهمبدیل شدند.  Arcsin قبل از آنالیز آماری به

( و با 2001) SASآوری شده موسط نرم افزار جمع

مورد مجزیه و محلیل آماری  GLMاسهياده از رویه 

دار بودن اخهالفات بین قرار گرف  و بررسی مانی

صورت  LSMEANSسهياده از ها با امیانگین داده

 گرف .   

 :بودبه صورت زیر  مد، آماری طرح

ijl+ e ij+ ABj+Bi+A= ijlY 

 

نشان دهنده مقدار مددی هر مشاهده  ijlYدر این فرمو، 

نشان دهنده اثرات  iA، مشاهداتمیانگین  μز، یدر آزما

اثر  ijAB ،آنزیمنشان دهنده اثر  jB و کنجاله کانوال
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 ات باقیماندهاثر ijle و وآنزیم انوالکنجاله کمهقابل 

  باشد.می

 

 نتايج و بحث 

 صفات تولیدی

 آنتزیم  و کتانوال ات ستطوح مخهلتف کنجالته    اثر 2جدو، 

در کتل   دهتد. نشتان متی  را بر صيات مولیتدی   بهاماناناز

بین سطوح کنجاله کانوال، آنزیم و اثر مقابتل بتین    ،دوره

را  مصترفی،  خو ،طبیایهای غیرمر میزان مخمبر آناا 

 ختورا  متر  و ختری  مبتدیل    درصد مولید، متوده مختم  

نهتای  مصترف   . (<05/0Pداری دیده نشتد ) مياوت مانی

خورا  این آزمایز با نهتای  بدست  آمتده از آزمتایز     

( کته نشتان دادنتد استهياده از     2000کوچر و همرتاران ) 

درصتد متاثیری در مصترف     20کنجاله کانوال ما سطوح 

شتتهی نتتدارد، مطابقتت  دارد. در هتتای گوختتورا  جوجتته

های دیگر روی مر  مخمگ ار سطوح جتایگزینی  آزمایز

درصتتد کنجالتته ستتویا بتتا کنجالتته کتتانوال  100و  66، 33

مأثیری روی میزان خورا  مصرفی نداشت  )زاغتری و   

متتدم کتتاهز در مصتترف ختتورا  در   (.1388همرتتاران 

ن متوا هنگام اسهياده ازسطوح باالی کنجاله کانوال را متی 

به بلو  دسهگاه گوار  مر  مخمگ ار مربو  دان   کته  

 باشد. ای میقادر به مقاوم  ملیه موامل خدمغ یه

 

 )انحراف معیار ±میانگین ) هفتگی 47تا  37از سن  سل روی صفات تولیدی مرغ تخمگذاراثرات كنجاله كانوال و آنزيم همی -2جدول 

های مر مخم 

 طبیایغیر

میزان 

 مولید

خورا  

 مصرفی

 وزن 

 مر مخم

ای وزن موده

 مر ممخ

خری  مبدیل 

 خورا 

   روزمر گرم به ازاء  مر /گرم روز/مر /گرم درصد درصد واحد

       اثرات اصلی

       کانوالکنجاله 

0 92/0±00/2 2/3±9/72 7/2±7/92 63/3±0/78a 0/2±1/46 12/0±03/2 

10 5/1±13/2 7/2±4/72 7/3±4/92 62/5±1/0ab 9/1±8/45 09/0±06/2 

20 6/1±88/2 0/3±4/73 0/4±8/90 62/3±0/82b 0/2±8/45 10/0±99/1 

       آنزیم همی سل

05/0 3/1±24/2 2/3±3/73 3/4±5/92 0/1±7/62 9/1±0/46 11/0±04/2 

0 4/1±43/2 7/2±5/72 5/2±4/91 89/0±7/62 0/2±8/45 10/0±02/2 

       اثرات مهقابل

کنجاله 

 زیمآن کانوال

      

0 05/0 90/0±96/1 1/4±3/72 1/3±5/92 1/1±3/63 5/2±7/45 15/0±06/2 

0 0 0/1±03/2 1/2±5/73 5/2±9/92 53/0±3/63 6/1±4/46 09/0±01/2 

10 05/0 4/1±16/2 8/2±6/73 9/3±5/94 1/1±6/62 6/1±1/46 08/0±06/2 

10 0 5/1±59/2 3/2±3/71 9/1±2/90 1/1±3/62 2/2±5/45 10/0±06/2 

20 05/0 4/1±43/2 7/2±0/74 4/5±6/90 92/0±2/62 0/2±1/46 09/0±99/1 

20 0 3/1±24/2 4/3±9/72 5/2±0/91 79/0±5/62 2/2±5/45 12/0±01/2 

 045/0 819/0 376/0 39/1 83/1 592/0 اسهاندارد خطای
P value 

 403/0 612/0 047/0 706/0 370/0 287/0 کانوالکنجاله 

 756/0 471/0 949/0 418/0 311/0 694/0 آنزیم

 761/0 351/0 773/0 418/0 172/0 839/0 آنزیم ×کانوال 

 اس . 05/0بیانگر مياوت مانی دار آماری در سطح   سهونحروف غیر مشابه در هر  -
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نشان دادنتد کته مصترف    ( 1991کمبل و اسلومینی ری )

 متر  ای مختم و وزن متوده  کلزا مأثیری بتر مقتدار مولیتد   

از طرفتی   که با نهای  ایتن آزمتایز موافتق بتود.      نداش

کته مصترف    نشتان دادنتد  ( 1391صيامار و همرتاران ) 

شود که با نهای  این بامث کاهز مولید می کانوال کنجاله

این نهای  مهغیر احهمتاال مترمبط   آزمایز مغایرت داش . 

با نوع واریهه کنجاله کانوال مصرفی و سطوح مواد ختد  

بتر ختالف نهتای     همچنین آن باشد.  ای موجود درمغ یه

کته   ( گزار  کردنتد 2004) الرهی نجی  و این آزمایز، 

ا بامث افزایز ختری   درصد دانه کلز 30و  20مصرف 

دار متدم متأثیر مانتی   . متی شتود  گ ار در مر  مخممبدیل 

ختتری  مبتتدیل در ستتطوح مخهلتتف کنجالتته کتتانوال بتتر  

روی  آزمایز حاخر به دلیتل متدم متأثیر ایتن میمارهتا     

مر  ای مخمهای محاسبه آن یانی میزان وزن مودهموليه

   و مصرف خورا  بود.

در کل دوره، اثر ستطوح مخهلتف کنجالته کتانوال بتر      اما 

( و نشان داده شتد  P<05/0دار بود )مر  مانیوزن مخم

متر   درصد کانوال بامث کاهز اندازه مختم  20که سطح 

درصد این  10ح شود که البهه در سطن ب  به شاهد می

( نشتتان 2014کتتاهز مشتتاهده نشتتد. قیصتتری و قیتتور )

، 10، 5دادند که مصرف سطوح مخهلتف کنجالته کتانوال )   

متتر  مختتم وزندرصتتد جیتتره( بامتتث کتتاهز   20و  15

( 2004) الرهیت  نجی  و در آزمایشی دیگر شود. اما نمی

گتتزار  کردنتتد کتته مصتترف کلتتزا بامتتث کتتاهز وزن   

ای  این آزمایز مطابق  داش . شود که با نهمر  میمخم

درصد می مواند به  20مر  در سطح مخم وزنکاهز در 

مل  وجود اسید فایهیك باال در کلزا و در نهیجته کتاهز   

باشتد و البهته   پترومئین و استیدهای آمینته     ،ج   کل یم

موانتد مربتو  بته ن تب  پتایین      مر میدلیل مام و واقای

باشد کته   جاله کانوالکناسید لینولئیك به اسید اولئیك در 

شتتود )خجلتتی و  متتر  متتی بامتتث کتتاهز انتتدازه مختتم  

 (.  2012اسلومین ری 

بهامانتان  کته   گتزار  شتده است    ، در مورد مأثیر آنزیم

شتود )مورگتان و   مانع از مرشح ان ولین در ان ان متی 

 احهمتتاال از طریتتق بهامانانتتازآنتتزیم ( و 1985همرتتاران 

رف ختورا   افتزایز مصت   ستب  افزایز مولید ان ولین 

، هرچنتد بتا نهتای  ایتن آزمتایز موافتق نبتود.        گتردد می

( نشتان از اثتر مببت  آنتزیم     1999جر ون و همرتاران ) 

 30مر  از هيهه ای مخمناز روی مولید و وزن مودهابهامان

اما در آزمایشی که موستط یتو و همرتاران     به باد دادند.

( انجام شتد نشتان   1999( و جر ون و همراران )2005)

ای شد که آنتزیم بهامانانتاز بتر مولیتد و وزن متوده      داده

مر  مأثیری نداش  کته در مطتابق بتا نهتای  بدست       مخم

همچنتین اثتر آنتزیم و اثتر     آمده در این آزمتایز است .   

دار نبتود  متر  مانتی  مهقابل آنزیم و کانوال بر وزن مختم 

(05/0P>)متتر  . در متتورد متتأثیر آنتتزیم روی وزن مختتم

  شتتده استت . یتتو و همرتتاران  نهتتای  مهناقضتتی گتتزار

( نشتان دادنتتد کتته اختافه کتتردن آنتتزیم بتتر وزن   2005)

ایتن آزمتایز موافتق     نهای مر  بی مأثیر اس  که با مخم

( نشتان دادنتد   1999بود. در مقابل، جر ون و همراران )

، مصرف آنزیم بامث افتزایز وزن  30ما  18که در هيهه 

انهظتار  ر در آزمایز حاخت به هر حا، شود. مر  میمخم

هتای کلتزا و   رف  کته بهامانانتاز بتا مجزیته بهامانتان     می

 روزیهه دسهگاه گوار  بامث بابود هضتم و  یکاهز و

 ختورا  ناای  بابود مولید و ختری  مبتدیل    ج   و در

 ای بدس  نیامد. شود که در این آزمایز چنین نهیجه

 مرغ صفات كیفی تخم

آنتزیم   اثرات ستطوح مخهلتف کنجالته کتانوال و     3جدو، 

متر  نشتتان  بهامانانتاز را روی خصوصتیات کیيتتی مختم   

دهد. اثر کنجالته کتانوال و آنتزیم بتر شتاخص شترل       می

. امتا اثتر مهقابتل بتین کنجالتته     (<05/0Pدار نبتود ) مانتی 

دار بتتود کتتانوال و آنتتزیم روی شتتاخص شتترل مانتتی   

(05/0>P ؛ بطوریرتته میمتتار)درصتتد و بتتدون آنتتزیم  20

مرین شاخص شرل را داش  و نشان داده شتد کته   پایین

موانتد متانع از کتاهز شتاخص شترل      مصرف آنزیم می

 ها شتود. شده و در نهیجه سب  یك دس  شدن مخم مر 

مواند مرمبط البهه مرانی م این ممل مشخص نی   و می

با مأثیر مبب  آنزیم در سطوح بتاالی کنجالته کتانوال در    
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وی تروزیهه هضتمی و   جیره باشد که ما حدی با کتاهز  

افزایز دسهرستی متواد مغت ی ستب  یرنتواخهی شترل       

همچنتتین در کتتل دوره اثتترات  متتر  گردیتتده استت .مختتم

دار هتاو مانتی   کانوال، آنزیم و اثر مهقابل آناا بتر واحتد  

کته   (<05/0Pنبود و بین میمارها نیز مياومی دیده نشتد ) 

( کتته نشتتان دادنتتد بتتا 2004) الرهیتت و بتتا نهتتای  نجیتت  

 رود، مغایر بود.هاو باالمر می ف دانه کلزا واحدمصر

 واگرچه در کل دوره، اثر آنزیم و اثر مهقابل بتین آنتزیم   

(؛ <05/0Pدار نبتود ) کانوال بر شاخص رنر زرده مانتی 

دار بتتود اثتتر کنجالتته کتتانوال بتتر رنتتر زرده مانتتی امتتا 

(05/0>P  و نشتتان داده شتتد میمتتار حتتاوی )درصتتد  10

ین شتاخص رنتر است  و بتا میمتار      کتانوال دارای کمهتر  

هتتر چنتتد دلیتتل چنتتین   داری دارد.شتتاهد ميتتاوت مانتتی 

( امتالم  1989ای مشخص نی  . نوکلئتو و ستیم )  نهیجه

کردند که مصرف دانته کتانوال بامتث افتزایز شتاخص      

شتتود کتته در آزمتتایز حاختتر چنتتین   رنتتر زرده متتی

و هتای نجیت    ای حادث نشد. همچنین در آزمتایز نهیجه

( رونتتتد 2014( و قیصتتتری و قیتتتور ) 2004) الرهیتتت 

مشخصی برای رنتر زرده در اثتر مصترف کلتزا دیتده      

 نشد. 

اثرات ستطوح مخهلتف کنجالته کتانوال و آنتزیم بتر وزن       

، میتتزان مخصتتوص، درصتتد وزنتتی و ختتخام  پوستتهه

 (.<05/0Pدار نبود )مانی خاک هر و کل یم پوسهه

 

 

انحراف  ±میانگین )هفتگی  47در سن   مرغ در مرغ تخمگذارروی صفات كیفی تخمسل اثرات كنجاله كانوال و آنزيم همی -2جدول 

 )معیار

 شاخص 

 شرل 

 واحد 

 هاو

 رنر 

 زرده

 وزن 

 مخصوص

 وزن 

 پوسهه

 خخام  

 پوسهه

 خاک هر

 پوسهه 

 کل یم 

 پوسهه

 درصد درصد × میلی مهر 10-2 درصد  ر   درصد واحد

         اثرات اصلی

         کانوال

0 3/2±0/76 4/3±3/82 7/5±0/51a 007/0±080/1 4/1±1/10 04/0±3/33 39/0±2/34 72/0±4/32 

10 2/2±3/76 7/3±8/80 6/8±0/51b 008/0±080/1 4/1±9/9 03/0±6/32 58/0±2/34 77/0±8/31 

20 2/2±5/74 2/3±3/81 7/3±0/49ab 007/0±076/1 1/1±8/9 03/0±5/31 00/1±2/33 1/1±4/30 

         لآنزیم همی س

05/0 1/2±6/75 6/3±7/80 51/0±2/7 008/0±082/1  3/1±4/10 04/0±0/33 64/0±3/34 95/0±4/32 

0 1/2±6/75 1/3±0/81 46/0±1/7 006/0±076/1 2/1±4/9 03/0±7/31 80/0±4/33 99/0±7/30 

         اثرات مهقابل

         آنزیم الکانو

0 05/0 75/4±1/6ab 1/3±4/82 55/0±3/7 1/084±0/004a 10/7±1/3a 34/6±0/05a 30/0±3/34 32/9±0/91a 

0 0 76/6±2/5a 2/2±9/80 52/0±3/7 1/076±0/006ab 9/6±1/5ab 32/0±0/02ab 50/0±0/34 31/9±1/2ab 

10 05/0 76/1±2/8ab 3/2±7/81 54/0±8/6 1/080±0/009ab 10/2±1/3ab  32/3±0/04ab 44/0±7/34 32/8±0/83ab 

10 0 76/6±1/3a 8/4±2/80 41/0±8/6 1/081±0/006ab 9/5±1/3ab 32/8±0/03ab 80/0±7/33 30/9±0/99ab 

20 05/0 75/3±2/1ab 1/4±6/80 49/0±2/7 1/080±0/005ab 10/3±1/2ab 32/0±0/03ab 1/1±8/33 31/4±1/3ab 

20 0 73/6±2/5b 2/2±0/81 54/0±3/7 1/072±0/008b 9/3±1/7b 31/0±0/03b 82/0±6/32 29/3±0/90b 

 791/0 442/0 32/1 324/0 003/0 211/0 46/1 906/0اسهاندارد        خطای

P value 

 096/0 151/0 107/0 477/0 135/0 051/0 869/0 101/0 کانوال

 117/0 173/0 199/0 122/0 187/0 798/0 804/0 982/0 آنزیم

 033/0 063/0 043/0 029/0 023/0 632/0 776/0 048/0 آنزیم ×کانوال 

 اس . 05/0بیانگر مياوت مانی دار آماری در سطح سهون حروف غیر مشابه در هر  -
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وزن و آنزیم روی کنجاله کانوال در مقابل، اثرات مهقابل 

و میتتزان کل تتیم مخصتتوص، وزن و ختتخام  پوستتهه 

گتروه آزمایشتی    ،بین میمارهادر و  شددار مانی پوسهه

بود و ميتاوت   دارمقشاهد همراه با آنزیم دارای باالمرین 

 .آنتزیم داشت    بدوندرصد کلزا  20مانی داری با میمار 

متتر  بتتا ختتخام  پوستتهه و وزن وزن مخصتتوص مختتم

مر  ارمبا  م هقیمی دارد یانتی هرچته وزن   پوسهه مخم

متتر  متتر  بیشتتهر باشتتد پوستتهه مختتم مخصتتوص مختتم

رونتتد (. 1391صتتيامار و همرتتاران متتر استت  )ختتخیم

زمتایز  آمتر  در  پوسهه مختم مشاهدات مرمبط با کیيی  

در کنجاله کانوال حاخر حاکی از این اس  که با افزایز 

-گ ار میزان کل یم پوسهه کاهز میهای مخمجیره مر 

یابد که احهماال مرمبط بتا کتاهز قابلیت  دسهرستی ایتن      

دلیتل احهمتالی ایتن    باشد. پوسهه می منصر جا  مشریل

شتد کته ستب     امر میزان گوگرد باالی کنجالته کتانوال با  

کاهز ج   کل یم جیره متی گتردد )ل تیون و ستامرز     

این امر به نوبه خود سب  کاهز کیيیت  پوستهه   (. 2008

در محقیق گردد. مر  میو در نهیجه وزن مخصوص مخم

حاخر با موجه به اینره کمهرین خخام  و وزن پوستهه  

 درصتد  20متر  مهالتق بته گتروه آزمایشتی دارای      مخم

ستل بتود، بته نظتر متی      اقد آنزیم همتی و فکنجاله کانوال 

درصتد   سب  بابتود رسد که افزودن آنزیم به این جیره 

کته در   شتد متر   و ختخام  پوستهه مختم    ی پوسههوزن

  .افزایز یاف مر  وزن مخصوص مخمآن نهیجه 

 يكنواختی وزن و تلفات

داری از ستتطوح مخهلتتف  متتأثیر مانتتی  ،در پایتتان دوره

نین اثرات مهقابل بتین آناتا   کنجاله کانوال و آنزیم و همچ

روی میزان یرنواخهی وزن بتدن و یتا مغییترات افتزایز     

هتا نشتان داده   )داده (<05/0Pوزن بدن مشتاهده نشتد )  

( نشان دادند مصرف دانه 2004) الرهی و . نجی  (نشدند

هتای  کامل کلتزا بامتث افتزایز مغییترات وزنتی در متر       

ابقت   شتود کته بتا نهتای  ایتن آزمتایز مط      مخمگ ار متی 

ای روی ( نیتز در مطالاته  2005نداش .  یو و همرتاران ) 

گ ار نشان دادند که آنزیم بهاماناناز مأثیری بتر  مر  مخم

افتتزایز وزن و میتتزان یرنتتواخهی وزن بتتدن نتتدارد. در  

( نشان دادنتد کته بتا    2001مقابل، اندرسون و همراران )

مصرف آنزیم بهاماناناز یرنتواخهی افتزایز وزن بابتود    

ای و پراکندگی کاهز می یابد که البهه چنین نهیجته  یافهه

 در این آزمایز بدس  نیامد.

ناشی از جیره مشاهده نشتد و پتس    مليات ،دوره کلدر  

 کبد مشاهده نشتد   دراز کشهار نیز هیچ گونه خونریزی 

( نشتان دادنتد   1984. مارملند )ها نشان داده نشدند()داده

ختونریزی در   کنجاله کلتزا بامتث  درصد  20که مصرف 

کبد می شود که منوان شد خونریزی کبد احهماال مربو  

از  .باشتد به گلوکوزینتوالت و استید اروستیك کلتزا متی     

( نشتتان دادنتتد کتته 1991طرفتتی کمبتتل واسلومینی تتری )

کلزای با گلوکوزینوالت پایین کنجاله درصد  20مصرف 

گت ار نتدارد. متدم وجتود     مخم هایهیچ اثری بر کبد مر 

مواند مربتو   این آزمایز می هایدر کبد مر  خونریزی

به بابود کلتزای ایرانتی از لحتاز میتزان گلوکوزینتوالت      

(، مقتتدار 1388در آزمتتایز زاغتتری و همرتتاران )باشتتد. 

گلوکوزینوالت کنجاله کلزای ایرانتی متورد استهياده  در    

در  5/19متر بتود )  مقای ه با کنجاله کلزای کانادایی پایین

 مو، در گرم(.  میررو 30مقابل 

خاكستتتر استتتخوان، وزن انتتدامهای داخلتتی و  ل تت  

  هورمون تیروكسین خون

و آنتزیم  ، اثرات سطوح مخهلتف کنجالته کتانوال    3جدو، 

، پتا  روی خاک هر، کل یم و ف تير انگشت    رابهاماناناز 

و غلظتت   بطنتتیوزن ن تتبی کبتتد، پتتانررا  و چربتتی   

نوال و دهد. اثتر کنجالته کتا   هورمون میروک ین نشان می

اثتتر مهقابتتل بتتین کنجالتته کتتانوال و آنتتزیم روی درصتتد  

دار مانتی ، کل یم و ف ير انگشت  پتای راست     خاک هر

 .  (<05/0P) نبود

سل بر روی درصد خاک هر اما در مقابل، اثر آنزیم همی

( و نشان داده P<05/0دار بود )انگش  پای راس  مانی

ن شتتد آنتتزیم بامتتث بابتتود ابقتتای خاک تتهر در استتهخوا

داری روی درصتد کل تیم   شود. اما آنزیم مأثیر مانیمی
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(؛ هر <05/0Pدار نبود )و ف ير انگش  پای راس  مانی

از لحاز مددی آنزیم همی سل بامث افتزایز بقتای    چند

کل یم و ف ير شد. به نظر متی رستد آنتزیم  بتا اثترات      

مببتت  بتتر روی وی تتروزیهه دستتهگاه گتتوار  و مجزیتته 

بامتث بابتود قابلیت     هتا  مانتان بتویهه بها هتا  NSPبرخی

ای  را گونك و شود که چنین نهیجهدسهرسی مناصر می

( در جوجه گوشهی نیز امالم کردنتد. در  2011همراران )

( نشان دادنتد آنتزیم   2004)و همراران مقابل، داسریران 

سل ماثیری بر روی ابقاء ف ير و کل یم در انگشت   همی

 پای راس  ندارد.

جاله کتانوال و آنتزیم و اثتر مهقابتل     اثر سطوح مخهلف کن

بین آناا روی ستطح میروک تین ختون مانتی دار نبتود      

(05/0P>) ( نشتان دادنتد   1991. کمبل و اسلومینی تری )

درصد کنجاله کلزای بتا گلوکوزینتوالت بتاال     20مصرف 

شتود کته   دار وزن غتده میروویتد متی   بامث افزایز مانی

چنتتتین نهیجتتته ای در هنگتتتام مصتتترف کلتتتزای بتتتا     

لوکوزینتوالت پتایین دیتده نشتتد و از طرفتی کلتزای بتتا      گ

 4Tو  3Tگلوکوزینتتوالت پتتایین اثتتری بتتر روی ستتطوح  

.نگ اشتت  کتته بتتا نهتتای  ایتتن آزمتتایز مطابقتت  داشتت  

 

های استخوان انگش ،  ل   تیروكستین ختون و وزن انتدامهای    فراسنجهسل روی اثرات كنجاله كانوال و آنزيم همی -3جدول 

 )انحراف معیار ±میانگین هفتگی ) 47در سن  مگذاردر مرغ تخ داخلی

 خون 4T  فراسنجه های اسهخوان انگش  )%( 

 )لیهر/نانومو،(

 وزن انداماای داخلی )% وزن زنده( 

 چربی شرمی پانررا  کبد   ف ير انگش  کل یم انگش  خاک هر انگش  پارامهرها

          اثرات اصلی

          کانوال

0 7/1±6/56 4/1±4/29 28/0±6/13  9/4±8/37  33/0±1/2 038/0±19/0 43/1±52/3 

10 8/1±4/56 9/1±7/29 30/0±5/13  8/5±4/43  19/0±0/2 017/0±16/0 66/2±23/5 

20 0/2±5/55 5/1±1/30 30/0±1/13  70/3±5/37  40/0±6/2 042/0±18/0 44/1±49/3 

          آنزیم همی سل

05/0 57/1±1/7a 5/1±2/30 30/0±4/13  8/6±5/40  47/0±2/2 036/0±18/0 06/1±90/3 

0 55/2±1/9b 3/1±2/29 33/0±3/13  64/4±7/38  38/0±2/2 035/0±18/0 71/1±27/4 

          اثرات مهقابل

          آنزیم کانوال

0 05/0 4/1±8/57 8/1±2/30 28/0±5/13  80/6±8/39  42/0±9/1 031/0±21/0 94/0±34/3 

0 0 70/0±3/55 70/0±5/28 14/0±4/13  27/1±9/35  35/0±1/2 047/0±17/0 23/2±76/3 

10 05/0 1/2±4/57 1/2±7/30 28/0±4/13  30/8±4/45  18/0±0/2 021/0±15/0 28/1±88/4 

10 0 4/1±5/55 4/1±8/28 43/0±5/13  30/2±5/41  25/0±9/1 014/0±17/0 44/1±51/5 

20 05/0 1/2±1/56 1/2±8/29 42/0±3/13  65/2±2/36  69/0±5/2 042/0±17/0 21/1±53/3 

20 0 71/0±8/54 4/1±4/30 14/0±0/13  70/4±8/38  21/1±6/2 056/0±19/0 17/2±49/3 

 01/1 027/0 819/0  89/2  218/0 09/1 81/0خطای اسهاندارد           
P value 

 231/0 514/0 777/0  113/0  218/0 815/0 591/0 کانوال

 669/0 955/0 222/0  840/0  168/0 212/0 033/0 یمآنز

 943/0 553/0 179/0  457/0  714/0 486/0 097/0 آنزیم ×کانوال 

 اس . 05/0دار آماری در سطح بیانگر مياوت مانی سهونحروف غیر مشابه در هر  -
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اثر سطوح مخهلف کنجاله کانوال، آنزیم و اثر مهقابل بتین  

ی کبد، پتانررا  و چربتی حيتره    آناا برروی درصد وزن

. بته طتور مشتابه،    (<05/0Pدار نبتود ) شرمی نیز مانتی 

( نیز مأثیر 2000( و کوچر )1991کمبل و اسلومینی ری )

داری از جایگزینی کنجاله ستویا بتا کنجالته کتانوال     مانی

روی وزن کبد و سایر انداماای داخلی مشاهده نرردنتد.  

مصرف کلزا بامث غیر ( نشان داد 1982در مقابل، باملر )

نرما، شدن سی تهم صتيراوی و افتزایز وزن کبتد در     

شود که در ایتن آزمتایز  چنتین    های گوشهی میجوجه

ای مشاهده نشد. مدم ماثیر منيی کنجاله کانوال بتر  نهیجه

گت ار  های مخمروی درصد وزنی پانررا  و کبد در مر 

مخمگت ار   هتای متر  را می موان به بلو  دسهگاه گوار  

گوشتهی و بابتود کلتزای ایرانتی از      هایجوجهن ب  به 

)زاغتتری و  ای دان تت لحتتاز فاکهورهتتای ختتد مغ یتته  

 .  (1388همراران 

 استهياده از کته    نشان داد این مطالاه به طور کلی، نهای 

مناا بامث کاهز وزن  درصد 20 ما سطح  کنجاله کانوال

اختافه کتردن    د.وشت میمر  در بین صيات مولیدی مخم

ستب    کتانوال درصتد کنجالته    20حتاوی  یم به جیره آنز

ابقای بیشهر کل تیم پوستهه، بابتود ختخام  پوستهه و      

 دست   بته  نهای  به موجه با افزایز وزن مخصوص شد.

بته   کتانوال کنجالته   از متوان می که شودپیشنااد می آمده

)در ستطح   درصد به همتراه آنتزیم بهامانانتاز    20میزان 

گت ار  مختم  هتای مر   اییغ جیره دردرصد جیره(  05/0

هتای مولیتدی و ستالم     فراسنجهبدون مأثیر منيی روی 

 .نمود اسهياده
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Abstract 

BACKGROUND: Canola meal contains high levels of non-starch polysaccharides, which can reduce 

its energy bioavailability. OBJECTIVES: This experiment was conducted to investigate the effects 

of different substitution levels of soybean meal with canola meal with or without enzyme β-

mannanase on performance, egg quality characteristics, internal organs weight, bone ash and 

thyroxin hormone level. METHODS: In this study, 216 Leghorn Hy-Line laying hens, at 37 wk of 

age, were assigned into 6 experimental groups. A 2×3 factorial experiment based on completely 

randomized design was performed with 6 replications for 10 wk. The treatments consisted of three 

levels of canola meal (0, 10 and 20% of the diet) and two levels of the enzyme (0 and 0.05% of 

diet). RESULTS: Among productive traits, only egg weight was decreased by dietary inclusion of 

canola meal at the level of 20% of diet (P<0.05). Except for the yolk color index, other egg quality 

parameters were not affected by different levels of canola meal and enzyme. In contrast, shell 

weight, shell thickness, eggshell calcium and egg-specific gravity were affected by the interactions 

between the canola meal and enzyme (P<0.05); so that the addition of enzyme to the diet containing 

20% canola meal improved the mentioned parameters. After 10 wk of experiment, the inclusion of 

20% canola meal in the diet of laying hens had no negative effects on toe bone parameters (toe ash, 

calcium and phosphorous), internal organs weight and serum T4 hormone level. CONCLUSIONS: In 

general, regarding no negative effects of canola meal on productive parameters and observing the 

positive effects of β-mannanase on eggshell quality at the high level of canola meal, it is suggested 

that canola meal can be included up to 20% with β-mannanase enzyme in the diet of laying hens. 
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