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ها در طیورآنزیم

در بدن موجودات زنده هاي ضروري انجام برخی از عملکرددربیولوژیکی هستند کهیهایآنزیم ها کاتالیزور
صورت انبوه از طریق کشت هبها راآنتوانمیو شتهوجود داجانورانآنها بطور طبیعی در بدن .دارنددخالت

شروع شده سال پیش50از ها استفاده از آنزیم. نمودها تولید ها و قارچباکتريتوسطهوازي و بی هوازي
.سال گذشته توجه بیشتري را به خود جلب کرده است20درآنها در خوراك حیوانات ازاما استفاده،است
طیور دستگاه گوارشمیکروفلوربراي بهبود راندمان غذایی و معمولطور هبدر صنعت مرغداري هاآنزیم

یا سرعت وهاي شیمیایی را راه اندازي کردهتوانند واکنشمیکم مقادیر ها حتی در آنزیم.شوندمیاستفاده 
را به مواد مغذي با وارد شده به دستگاه گوارشمواد غذاییي شیمیاییهااین واکنش.دهندافزایشها را نآ

قابلیت هضم مواد خشک موجود در رژیم .کنندمیتبدیل ارزش بیولوژیکی مورد نیاز براي رشد و تولید
هاي در جوجه.استدر صد متفاوت80تا 50از ،به نوع ترکیبات رژیم غذایی و سن پرندهبسته غذایی طیور 
، بطور مثالکنندمیوري از مواد مغذي مختلف ایفا هاي ضروري را در بهرههاي مختلف نقشگوشتی آنزیم

.دخالت دارندپروتئاز در هضم پروتئین و لیپاز در هضم چربی هاآمیالز در هضم نشاسته، 

1صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

ها در طیورآنزیم

در بدن موجودات زنده هاي ضروري انجام برخی از عملکرددربیولوژیکی هستند کهیهایآنزیم ها کاتالیزور
صورت انبوه از طریق کشت هبها راآنتوانمیو شتهوجود داجانورانآنها بطور طبیعی در بدن .دارنددخالت

شروع شده سال پیش50از ها استفاده از آنزیم. نمودها تولید ها و قارچباکتريتوسطهوازي و بی هوازي
.سال گذشته توجه بیشتري را به خود جلب کرده است20درآنها در خوراك حیوانات ازاما استفاده،است
طیور دستگاه گوارشمیکروفلوربراي بهبود راندمان غذایی و معمولطور هبدر صنعت مرغداري هاآنزیم

یا سرعت وهاي شیمیایی را راه اندازي کردهتوانند واکنشمیکم مقادیر ها حتی در آنزیم.شوندمیاستفاده 
را به مواد مغذي با وارد شده به دستگاه گوارشمواد غذاییي شیمیاییهااین واکنش.دهندافزایشها را نآ

قابلیت هضم مواد خشک موجود در رژیم .کنندمیتبدیل ارزش بیولوژیکی مورد نیاز براي رشد و تولید
هاي در جوجه.استدر صد متفاوت80تا 50از ،به نوع ترکیبات رژیم غذایی و سن پرندهبسته غذایی طیور 
، بطور مثالکنندمیوري از مواد مغذي مختلف ایفا هاي ضروري را در بهرههاي مختلف نقشگوشتی آنزیم

.دخالت دارندپروتئاز در هضم پروتئین و لیپاز در هضم چربی هاآمیالز در هضم نشاسته، 

1صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

ها در طیورآنزیم

در بدن موجودات زنده هاي ضروري انجام برخی از عملکرددربیولوژیکی هستند کهیهایآنزیم ها کاتالیزور
صورت انبوه از طریق کشت هبها راآنتوانمیو شتهوجود داجانورانآنها بطور طبیعی در بدن .دارنددخالت

شروع شده سال پیش50از ها استفاده از آنزیم. نمودها تولید ها و قارچباکتريتوسطهوازي و بی هوازي
.سال گذشته توجه بیشتري را به خود جلب کرده است20درآنها در خوراك حیوانات ازاما استفاده،است
طیور دستگاه گوارشمیکروفلوربراي بهبود راندمان غذایی و معمولطور هبدر صنعت مرغداري هاآنزیم

یا سرعت وهاي شیمیایی را راه اندازي کردهتوانند واکنشمیکم مقادیر ها حتی در آنزیم.شوندمیاستفاده 
را به مواد مغذي با وارد شده به دستگاه گوارشمواد غذاییي شیمیاییهااین واکنش.دهندافزایشها را نآ

قابلیت هضم مواد خشک موجود در رژیم .کنندمیتبدیل ارزش بیولوژیکی مورد نیاز براي رشد و تولید
هاي در جوجه.استدر صد متفاوت80تا 50از ،به نوع ترکیبات رژیم غذایی و سن پرندهبسته غذایی طیور 
، بطور مثالکنندمیوري از مواد مغذي مختلف ایفا هاي ضروري را در بهرههاي مختلف نقشگوشتی آنزیم

.دخالت دارندپروتئاز در هضم پروتئین و لیپاز در هضم چربی هاآمیالز در هضم نشاسته، 



2صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

فرآیندهاي درورکاتالیزبه عنوانبصورت طبیعی یافت شده و،از جنس پروتئین بودهها ترکیباتی آنزیم
، الزمه انجام فرآیندهاي و رطوبتpH، دمایاصتصخاشرایط .شیمیایی بسیار اختصاصی عمل می نمایند

.از لحاظ ساختمان مولکولی به شکل سه بعدي و بسیار پیچیده هستندهاآنزیم. باشدي میورکاتالیز

ها سرعت کندي انجام می پذیرد در حضور آنزیمه ی و بیولوژیکی که در حالت طبیعی بیفرآیندهاي شیمیا
.یابدافزایش میبرابر سرعت طبیعی106گاهی اوقات سرعت انجام واکنش به وگرفته

با توجه به اینکه . کنند، آنزیم تولید میجانوران، گیاهان و هامسارگانیجودات زنده از جمله میکروهمه مو
عمل خاصی)سوبسترا(وادمیا هاواکنشو بر روي کاتالیزوري خود بسیار اختصاصیفعالیتها براي آنزیم

بهره بردن گسترده وبه جیره غذایی براي)مولتی آنزیم(هاي مختلف ، افزودن مخلوطی از آنزیمنمایندمی
.دنع گردد مفید واقنتوانمی،تجزیه مواد غیر قابل استفاده و کم ارزش

ي مورد مصرف در طیورهاهاي آنزیمژگیوی:

د، بای، مورد استفاده قرار می گیرندجیره غذایی دام و طیوردرعنوان مواد افزودنی ههایی که ببطور کلی آنزیم
:باشندهاي ذیل ویژگیداري 

:پایداري در برابر حرارت)1

مورديهاآنزیمگردند، لذاتهیه میبصورت پلت ترجیحاًطیورغذایی هايجیرهامروزهکهبا توجه به این
درجه 80الی 70در معرض دماي خوراكکه)Pelletization(پلت کردن در طول مدتدبایاستفاده 

.فعالیت خود را حفظ کنندقدرت،دگیرمیسانتیگراد قرار

:قلیاییpHاسیدي و پایداري درpHحفظ اثر در)2

مقاومت و پایداري لذا. اي استهاي تک معدهجیره در دامهاي افزوده شده به معده محل اصلی اثر آنزیم
ها تر آنموجب عملکرد طوالنی، در حین عبورمواد موجود در دستگاه گوارش شدنها در روند اسیدي آنزیم

پس از یک تغییر ،فعالیتادامهم در به معناي توانایی یک آنزیpHپایداري در برابر تغییرات. گرددمی
تحت تأثیر اعمال نمایند بدون اینکهدر روده اثر خود را هایی که باید این ویژگی براي آنزیم. استpHموقت
.، از اهمیت خاصی برخوردار استشوندتجزیهپروتئولیتیک هايآنزیم
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ها در صنایع غذایی طیور کاربرد آنزیم:

از %25ولی حدوداً،اي در تبدیل غذا به وزن برخوردار استگوشتی جوان ازتوانایی فوق العادهنیمچهیک 
ویژه هباین هدر رفتن ترکیبات غذایی . دهداز دست می، از راه مدفوع از نیتروژن دریافتی را%50انرژي تام و 

با افزودن آنزیم به .، نسبت دادبه مقدار کافیمی توان تا حد زیادي به عدم تولید آنزیم راجوانحیواناتدر 
. فراهم آوردموجبات کاهش ویسکوزیته و بهبود قابلیت هضم ترکیبات غذایی جیره را توان ها میآنجیره 

:ها در صنایع غذایی طیور عبارتند ازموارد کاربرد آنزیم

:تکمیل فعالیت هاي گوارشی آندوژن)1

شخص گردیده است که برخی از مواد مفید مانند نشاسته و پروتئین در عمل آمده مهبر اساس مطالعات ب
یک همانطور که در باال گفته شد.تخریب بیوشیمیایی فرار می کنندتجزیه و، از فرآیندروده کوچک طیور

از میزان %25می باشد ولی تقریبا بسیار کارآمد ،از نظر تبدیل غذا به افزایش وزن بدن، جوجه گوشتی جوان
تواند ناشی از کمبود تولید میکه دهداز دست میاز طریق مدفوع دریافتی رااز نیتروژن %50انرژي و 

بیشترین بازدهی دست آوردنبهتواند در آندوژن میپروتئازهايآنزیمبنابراین افزودن. باشدهاي داخلیآنزیم
.رشد به پرنده کمک نمایدبسیار پراهمیتاز غذا در طی این دوره 

:ايحذف عوامل ضد تغذیه)2

گیرند داراي مقادیر مورد استفاده قرار میو طیورکه امروزه در صنایع تهیه خوراك داماياولیهاکثریت مواد 
را تولیدد و بازده ناي شوند باعث بروز اختالالت تغذیهنمی تواهستند کهاي مختلفی از عوامل ضد تغذیه

از عوامل ضد .اي کمک نمایدعوامل ضد تغذیهتواند به کاهش اثرات میهااستفاده از آنزیم.دنکاهش ده
در کنجاله سویا و ،رباسکوزو، استاکیوزمانند رافینوزاز اولیگوساکاریدهایی توانمیعنوان مثال هبايتغذیه

.نام برد،کنجاله منداب

و)هاپنتوزان(ها ، آرابینوگزیالنشوندها که منحصرا از گلوکز تشکیل میگلوکانبر خالف سلولز یا بتا
هتروپلیمرهایی ،)جیرهمواد اولیهاي موجود دراشکال پلی ساکاریدهاي غیر نشاستهعمده ترین (ها گلوکانبتا

پس ازاین هتروپلیمرها.شونداز گزیلوز و آرابینوز تشکیل میهستند که عمدتاًداراي وزن مولکولی باالیی 
ده است که شمشخص .هاي غلیظ و چسبناکی ایجاد می کنند، محلولدر دستگاه گوارشحل شدن

اي در واقع این اثرات ضد تغذیه.هاي گوشتی هستندنیمچهاي در تغذیهي گندم داراي فعالیت ضد هاپنتوزان
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ها در صنایع غذایی طیور کاربرد آنزیم:
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با افزودن آنزیم به .، نسبت دادبه مقدار کافیمی توان تا حد زیادي به عدم تولید آنزیم راجوانحیواناتدر 
. فراهم آوردموجبات کاهش ویسکوزیته و بهبود قابلیت هضم ترکیبات غذایی جیره را توان ها میآنجیره 

:ها در صنایع غذایی طیور عبارتند ازموارد کاربرد آنزیم
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یک همانطور که در باال گفته شد.تخریب بیوشیمیایی فرار می کنندتجزیه و، از فرآیندروده کوچک طیور

از میزان %25می باشد ولی تقریبا بسیار کارآمد ،از نظر تبدیل غذا به افزایش وزن بدن، جوجه گوشتی جوان
تواند ناشی از کمبود تولید میکه دهداز دست میاز طریق مدفوع دریافتی رااز نیتروژن %50انرژي و 

بیشترین بازدهی دست آوردنبهتواند در آندوژن میپروتئازهايآنزیمبنابراین افزودن. باشدهاي داخلیآنزیم
.رشد به پرنده کمک نمایدبسیار پراهمیتاز غذا در طی این دوره 

:ايحذف عوامل ضد تغذیه)2
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، با ویسکوزیته باالي این پلی بستر نمایان می شوندو افزایش رطوبت مدفوع و )رشد(که با کاهش عملکرد
.اي ارتباط دارندساکاریدهاي غیر نشاسته

به ترکیب هاي آنزیم گزیالناز که توانایی شکستن پنتوزان استفاده ازدر خصوصمطالعات انجام شده 
بهبود ۀ استفاده از این آنزیمنتیجودارد، نشان از کاهش ویسکوزیته محتویات ایلئوم ستاداراراکوچکتر

اي در آب همچنین کاهش قابل مالحظه. می باشدها و کاهش ضریب تبدیل غذایی وزن نهایی جوجه
.ه استهاي تغذیه شده با این آنزیم مشاهده شدوجهدریافتی ج

:انرژي حاصل از عناصر غذایی ارزانافزایش و مواد غذایی قابلیت جذبافزایش)3

موجب آزاد سازي و ) ايهاي ذخیرهپروتئینپلی ساکاریدها و (ها با تخریب دیواره سلولی مواد غذایی آنزیم
ویسکوزیته محتویات گوارشی ایجاد شده بوسیله .گردندسلولی میقابل دسترس شدن مواد غذایی داخل 

موجب هضم موثرتر مواد اولیه غذایی به ویافتهکاهش هاي غذایی افزوده شدهآنزیمتوسطفیبرهاي محلول
.هاي آندوژن پرنده می شوندکمک آنزیم

هاي مورد استفاده در تغذیه طیورانواع آنزیم:

1(Xylanase: باشدمیداراي اثر بیشتري ،در مقایسه با سایر کاهش دهنده هاي ویسکوزیتهآنزیم این .
ها اعمال هاي بزرگ آنها و شکستن مولکولاثر خود را بوسیله قابل حل کردن آرابینوگزیالنزایالناز

.کندمی

2(B glucanase :هایی جوجهوبویژه در طیوریاین آنزیم باعث کاهش ویسکوزیته محتویات گوارش
باعث بهبود به این ترتیباند وتغذیه شدهبتا گلوکانمقادیر بااليسط جیره هاي حاويشود که تومی

با کاهش بهبود وضعیت بستر،، کاهش بروز چسبندگی مقعداز دیگر اثرات این آنزیم. گرددمیعملکرد 
.باشدیمهاي کثیف و کاهش تعداد تخم مرغرطوبت

3((Arabinoxylanase) Pentosanase:واین آنزیم باعث کاهش ویسکوزیته محتویات گوارشی
مقادیر داراي(گندمحاويهايهایی می شود که توسط جیرههنیمچدر )تولید(بهبود عملکرد

.اند، تغذیه شده)گزیالنمحسوسی آرابینو

4(Phytase : به افزودن فسفات کاهش نیازو جیرهمنظور استفاده بیشتر از فسفات گیاهیبه این آنزیم
.گردداي اسید فیتیک میباعث حذف اثرات ضد تغذیهآنزیم فیتازهمچنین. رودکار میهاي غیر آلی به
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4(Phytase : به افزودن فسفات کاهش نیازو جیرهمنظور استفاده بیشتر از فسفات گیاهیبه این آنزیم
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5(Cellulase: و در نتیجه از طریقشدهجیرهغذاییءاجزاهاي گیاهیباعث تخمیر دیواره سلولسلوالز
.شودکامل گیاهان سبز میو جذبهضم، موجب گیاهاندیواره سلولیسازي مواد غذایی موجود دررها

6(Protease : پروتئولیتیک آندوژن می شود و به حیوانات هايآنزیمیتفعالباعث تکمیل پروتئاز
فعالیت پروتئولیتیک.نماید، یاري میها ممکن است کافی نباشدهضمی آنفعالیتضعیف یا جوان که 

گیاهی هايساختمان پروتئینتخریبمواد غذایی را بوسیله اند جذب بیشترهمچنین می تواین آنزیم
.میسر نماید

7(Amylase : هضم بهتر و موجبو شدهولیتیک آندوژن لآمیهايآنزیمفعالیتباعث تکمیل آمیالز
.شودبیشتر نشاسته می

8(Lipase : د و منابع ارزان چربی بسیار مفیافزایش استفاده ازتواند در ها میبا هیدرولیز چربیاین آنزیم
.نمایدمینیز کمک هاهضم کننده چربیهاي آندوژنبه آنزیمهمچنین . موثر باشد

9(Pectinase : هااي لگومینهعامل ضد تغذیهعنوان هبنبا تجزیه پکتیآنزیم پکتیناز)که یک )سویا
.دخالت دارداین دسته از موادجذبهضم ودر،را تشکیل می دهدهاپلی ساکارید آنازقسمت اصلی

نیادکتر برزو نوربخش:ترجمه و گرد آوري
کیمیافامبخش علمی گروه دارویی 
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