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 المستخلص

ة انزيم ، لمعرفة االثر االيجابي إلضافحيواني/كلية الزراعة/جامعة تكريتالدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم االنتاج ال هذه اجريت     
يوم ، تم تربيتها  21( بعمر Ross308من هجين )طائر  09وج اللحم النهائية. استخدم الفايتيز في بعض الجوانب االنتاجية والفسلجية لعليقة فر 

غرام/طن  599و 259( لمدة اسبوعين. اذ تم اضافة انزيم الفايتيز بكمية 159x59x55اريات ذات ثالث طوابق ، قياس الطابق الواحد )في بط
تفوق ( فهي عليقة قياسية خالية من اي اضافة . اظهرت النتائج 1T)(، اما المعاملة االولى 3T)لثالثة وا(2Tعلف للعليقة القياسية للمعاملتين الثانية )

، الزيادة الوزنية وكفاءة التحويل الغذائي ( المتمثلة بوزن الجسم الحي3T)( والثالثة2T( في الصفات االنتاجية للمعاملتين الثانية )P≥0.05معنوي )
روتين الكلي ، االلبومين بال ، حجم الخاليا المرصوصة ، تركيز الهيموغلوبين ، تركيزاءوالبيض اءوالصفات الفسلجية المتمثلة بكل من خاليا الدم الحمر 

(. ولم يالحظ اي فروق معنوية بين المعامالت في كل 1T( الستهالك العلف مقارنتًا بمعاملة السيطرة )P≥0.05لوبيولين مع انخفاض معنوي )والج
 ( .ASTو ALTمن نسبة التصافي ، قطعيات الذبيحة وتركيز كل من الكلوكوز ، حامض اليوريك ، الكولستيرول وانزيمات الدم )

 : فايتيز، فروج اللحم، الصفات االنتاجية والفسلجية. الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة
المصادر  من عدالتي ت، اللحم والبيض كعالية الغذائية القيمة ال ما يكفي من الغذاء ذو صناعة الدواجن هي احدى الركائز االساسية إلنتاج وتوفير     

سي مصانع الدواجن خالل االنتاج المكثف والذي يشكل سبب رئيمن تقليل مصادر التلوث الناتجة مع  االساسية للبروتين الحيواني في غذاء االنسان
 ;2992خرون، وا Cowieson)في تدهور البيئة وثلوث االرض والهواء والماء بالكيمياويات والطفيليات والفايروسات والمعادن والسيما الفسفور 

Musapuor ، بسبب استعمال مخلفات صناعة الحبوب او الحبوب غير الصالحة لالستهالك البشري لغرض تغذية الدواجنذلك (. 2995واخرون 
كميات وي وهذه العالئق تحتالكلية ، كلفة المن  % 09–09القرارات المهمة لتخفيض كلفة االنتاج التي تشكل ، وان استخدام الحبوب او مخلفاتها من 

من الفسفور فيها يكون  %05وان  (1005واخرون ،  Ravindranمتمثلة بالذرة وكسبة فول الصويا )حبوب من مكوناتها من  %09-59تصل الى 
النتشار في الذلك اصبح استعمال االنزيمات ومنها الفايتيز واسع ، مرتبط مع الفايتيت مكون معقد صعب الهضم في القناة الهضمية للطيور الداجنة 

عالئق الدواجن لدوره االيجابي في خفض الفسفور في فضالت الدواجن وذلك لقدرته على تحرير الفسفور من معقد الفايتيت في عالئق الدجاج 
ر و ، كذلك يعمل على تحرير العديد من العناصر الغذائية ومنها الفسف (Coon  ،1000و   Leske) %01.2الى  2..0البياض وفروج اللحم من 

( وان انزيم الفايتيز يعمل على 2990واخرون،  Ravindran، الكالسيوم ، المغنسيوم ، الحديد ، النحاس والمنغنيز اضافة الى البروتين والطاقة )
زيادة االداء في غذاء الدواجن وزيادة االستفادة منها ومن ثم يؤدي الى   Non-starch polysaccharides تحليل السكريات المعقدة غير النشوية 

 (..299و اخرون   Lazara ; 1000واخرون،  Sebastian)في الدواجن  االنتاجي
التجربة لمعرفة الدور االيجابي ألنزيم الفايتيز المضاف الى العليقة النهائية لفروج اللحم ومعرفة تأثيره في بعض الجوانب االنتاجية  هذه لذا صممت

 والفسلجية . 
 

 البحثمواد وطرق 
 2912/./22ولغاية  15/2/2912الدراسة في حقل الطيور الداجنة/قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة تكريت للمدة من  هذه اجريت     

يوم ثم قسمت بشكل عشوائي في البطاريات ، كل بطارية متكونة من ثالث طوابق ، قياس  21الى عمر كمجموعة واحدة طير  09 حيث تم تربية
بعد ما تم اخذ وزن الطيور االبتدائي لكل في الطابق الواحد  (Ross308من هجين ) طير 19حيث تم وضع سم(  159x5955xالواحد )الطابق 
( المعاملة االولى: عليقة قياسية خالية من اي اضافة )عليقة سيطرة( ، المعاملة الثانية 1Tطير لكل معاملة( بواقع ثالث معامالت وهي ) 9.معاملة )

(2T ) غرام انزيم الفايتيز/طن علف 259عليقة قياسية اضيف لها ( 3والمعاملة الثالثةT عليقة قياسية اضيف لها )غرام انزيم الفايتيز/طن  599
ساعة باليوم مع إعطاء ساعة ظالم ، جهز الماء والعلف بصورة حرة امام الطيور طيلة فترة الدراسة  .2استعمل نظام اإلضاءة المستمر لمدة  علف.

الستخراج الزيادة الوزنية وكفاءة التحويل  تم وزن الطيور والعلف المستهلك نهاية كل اسبوع، (1مبينة في جدول ) وغذيت الطيور على عليقة نهائية
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بعد وزنها  اناث( .ذكور و .)ذبح تم حيث  في نهاية الدراسة عند عمر خمسة أسابيع تم ذبح ستة طيور من كل معاملة بصورة عشوائية ، .الغذائي
تم جمع الدم عن طريق قطع الوريد الوداجي  (.1000 الستخراج نسبة التصافي بدون االحشاء المأكولة حسب ما اشار اليها )الفياض وناجي ،فرديا 

(، Campbell) ،1005لغرض إجراء فحوصات الدم الفيزياوية  EDTAوضع الدم في نوعين من األنابيب األولى حاوية على مادة مانعة للتخثر و 
ساعة ، ثم وضعت في جهاز  22بعد غلقها لمدة  °25والتي وضعت في الثالجة بصورة مائلة بزاوية  EDTAأما النوع الثاني فكان خالي من مادة 

وصات لحين إجراء الفح (م°29 -))السيرم( الذي حفظ حاال في درجة حرارة دقيقة لفصل المصل  15/دقيقة لمدة دورة  999.الطرد المركزي على 
 .( االسبانيةSpinreact( الخاصة من شركة )Kit، باستخدام عدة التحليل الجاهزة )الكيموحيوية 

الختبار معنوية SAS(2995)بواسطة استخدام برنامج التحليل اإلحصائي الجاهزCRD) حللت البيانات باستخدام التصميم العشوائي الكامل )     
 ، Duncan)   (P≤0.05)سة ثم قورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى معنوية و در مالفروق بين المتوسطات ال

1055.) 
 

 مع التركيب الكيميائي المحسوب. دراسة: نسب المواد العلفية الداخلة في تكوين العليقة النهائية المستعملة في ال 1جدول 
 عليقة نهائية % المادة العلفية

 63.8 ذرة صفراء

 26.2 بروتين(%48) كسبة فول الصويا

 5 1مركز بروتيني

 3.25 )زهرة الشمس( زيت

 0.5 داي كالسيوم فسفور

 1 حجر كلس

 0.25 ملح طعام

 100 المجموع

 8التحليل الكيميائي المحسوب

 3176.6 طاقة ممثلة )كيلو سعره/كغم(

 20 بروتين خام   )%(

 3.3 األلياف الخام )%(

 1 الاليسين      )%(

 0.46 المثيونين     )%(

 0.76 ميثونين+سستين )%(

 0.85 كالسيوم      )%(

 0.44 فسفور       )%(

 
ميثونين  0..ال يسين ، %05..بروتين خام ،   %29الهولندية الحاوي على WAFI المنتج من شركة  Brocon-5استخدام المركز البروتيني  .1

فسفور متاح ،  %2كالسيوم ،  %6.5الياف خام ،  %2دهن خام ،  %5كيلو سعرة طاقة ممثلة /كغم ، 2159ميثونين+سستين، 2%،  
ملغم/كغم  E  ،.9ملغم/كغم فيتامين  D3  ،599وحدة دولية/كغم فيتامين  A  ،29999وحدة دولية/كغم فيتامين  299999صوديوم ،  2.2%

ملغم/كغم B6  ،099ملغم/كغم فيتامين B3  ،29ملغم فيتامين B2  ،159غم فيتامينملغم/ك B1 ،199  ملغم/كغم فيتامين K3 ،15فيتامين
 ملغم/كغم كولين كلورايد .  5999مايكروغم/كغم بايوتين ، 199ملغم/كغم حامض الفوليك ،  PP  ،19فيتامين

 NRC (1002. )حسب التركيب الكيميائي تبعا لتحاليل المواد  العلفية الواردة في  .2
 

 ناقشةالنتائج والم
( إلضافة انزيم T3( والثالثة )T2للمعاملتين الثانية ) (P≤0.05)( معدل وزن الجسم الحي ، حيث يالحظ تفوق معنوي 2تبين نتائج جدول )     

 ( لألسبوعين الرابع والخامس من عمر الطيور .T1الفايتيز مقارنتًا مع معاملة السيطرة )
 الخطأ القياسي( ± )المتوسطات اسبوع 5-.للفترة من معدل الجسم الحي االسبوعي)غم/طير( لفروج اللحم تأثير انزيم الفايتيز في  2جدول 

 المعامالت
 العمر باألسبوع

 الخامس الرابع وزن ابتدائي 

T1 019099±.0.1 1...051±1.031 b 3900099±19031 b 

T2 013055±1015 1.010..±0031 a 3335051±1.093 a 

T3 01.099±.009 15.101.±39059 a 33.1051±50.1 a 

غرام انزيم  3.9اضيف لها : عليقة قياسية T2: عليقة قياسية بدون إضافةT1 0(P≤0.05 0) الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية

 0غرام انزيم الفايتيز/طن علف 99.اضيف لها : عليقة قياسية 0T3 الفايتيز/طن علف



 1.0  على بعض الجوانب االنتاجية والفسلجية لفروج اللحم  PHYTASE RFARMAZYMEتأثير إضافة انزيم الفايتيز 
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-2في معدل الزيادة الوزنية االسبوعية لألسبوعين الرابع والخامس والزيادة الوزنية الكلية  (P≤0.05)( الى ارتفاع معنوي .تشير نتائج جدول )     
 ( .T1( مقارنتًا بمعاملة السيطرة )T3والثالثة )( T2للمعاملتين الثانية ) اسبوع5
 

 الخطأ القياسي(±)المتوسطات اسبوع 5-2فترة الزيادة الوزنية االسبوعية)غم/طير( لفروج اللحم للمعدل تأثير انزيم الفايتيز في  . 3 جدول

 المعامالت
 العمر باألسبوع

 (6-4زيادة وزنية كلية ) الخامس الرابع

T1 53.051±11039 b .5.0..±.0.1 b 1110099±00.0 b 

T2 51.051±19011 a 5310..±1.03. a 1.1.091±13055 a 

T3 13.01.±3.005 a 51001.±1.0.0 a 1...051±.0.5 a 

غرام انزيم  3.9: عليقة قياسية اضيف لها T2: عليقة قياسية بدون إضافةT1 0(P≤0.05 0) الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية

 علف0غرام انزيم الفايتيز/طن  99.: عليقة قياسية اضيف لها T3الفايتيز/طن علف0 

 
ذلك الى زيادة مستوى الفسفور وجاهزيته للجسم ، اذا يعمل انزيم الفايتيز على تحرير الفسفور والمعادن االخرى كالكالسيوم  يمكن تفسيرو      

ة جاهزية هذه دوالمغنسيوم والمنغنيز والزنك والحديد من الفايتيت المتواجد في مكونات عليقة الدواجن وخصوصًا الذرة الصفراء مما يؤدي الى زيا
ت ورفع مستوى من معقدات الفايتيالعناصر ألداء فعلها وزيادة امتصاصها وبالتالي االستفادة منها ، كذلك تحرير البروتين والكربوهيدرات والدهن 

 ;2991واخرون ،  Kiesيز )الطاقة وزيادة االستفادة من االنوسيتول من قبل جسم الحيوان بعد التحلل المائي لحامض الفايتيك بواسطة انزيم الفايت
Wu  ، دراسة  اليهوتتفق مع ما توصل ( 2990واخرون(Abd EL-Hakim  وAbd EL-Samee  ،299. ) ان اضافة انزيم الفايتيز الى عليقة

تحتوي على الذرة الصفراء وكسبة فول في وزن الجسم الحي لفروج اللحم عند تغذيته على عليقة  (P≤0.05)فروج اللحم ادى الى ارتفاع معنوي 
 اسابيع . 0-2من انزيم الفايتيز من عمر  FTU 059الصويا مضافًا لها 

( اذ تشير نتائج التحليل االحصائي الى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت 2جدول )دل استهالك العلف فانه موضح في اما بالنسبة لمع     
 5-2( مع انخفاض استهالك العلف الكلي للفترة Waldroup  ،2990و Fritts) النتيجة اتفقت مع ما توصل اليه لألسبوع الرابع والخامس ، وهذه

 Abdو  Abd EL-Hakim)اليه دراسة  تفق مع ما توصلف( وهذه النتيجة تT3( والثالثة )T2للمعاملتين الثانية )  (P≤0.05)بشكل معنوي  اسبوع
EL-Samee  ،299. ) 059الذي بين ان اضافة FTU  من انزيم الفايتيز الى عليقة فروج اللحم التي تحتوي في مكوناتها الذرة الصفراء وكسبة

 فول الصويا ادى الى انخفاض استهالك العلف للفترة الكلية .
 

 الخطأ القياسي(±)المتوسطات اسبوع 5-2تأثير انزيم الفايتيز في معدل استهالك العلف االسبوعي)غم/طير( لفروج اللحم للفترة   2جدول 

 المعامالت
 العمر باألسبوع 

 (6-4استهالك علف كلي ) الخامس الرابع

T1 11010.. ±.0.1 13.1051±300.1 3..9099±.9099 a 

T2 11.5051±39031 1151051±310.. 3.3.0.. ±10.. b 

T3 1115051 ±1035  1111051 ±1011 3.5.0.. ±.00. b 

غرام انزيم  3.9: عليقة قياسية اضيف لها T2: عليقة قياسية بدون إضافةT1 0(P≤0.05 0المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية )الحروف 

 غرام انزيم الفايتيز/طن علف0 99.: عليقة قياسية اضيف لها T3الفايتيز/طن علف0 

( لألسبوعين الرابع T3( والثالثة )T2بإضافة انزيم الفايتيز للمعاملتين الثانية ) (P≤0.05)لتحويل الغذائي تحسنت بشكل معنوي وان كفاءة ا     
تأثير معنوي في  وجود ( الذي اشار الى2992واخرون ،  Dilgerاسبوع( وتتفق مع دراسة )5-2والخامس وكفاءة التحويل الغذائي الكلية للفترة )

وان كفاءة التحويل الغذائي من  يوم في عليقة فروج اللحم ، .2-22من عمر  FTU 059معامل التحويل الغذائي عند اضافة الفايتيز بتركيز 
لكائن الحي هو ا المؤشرات المهمة لمدى استفادة جسم الطير من العلف المستهلك وتحويله الى وحدات بناء كتلة جسمه ، الن المصير النهائي لغذاء

يادة كفاءة وان ز ما هو غير صالح كفضالت تحويله الى مواد  بسيطة سهلة الهضم واالمتصاص ومن ثم تمثيلها في عمليات بناء الجسم وطرح 
واخرون  Micklberryمن االستفادة منها لكل وحدة من العلف ) الطير جسمة الطاقة المتحررة والتي يتمكن التحويل الغذائي ربما تدل على زيادة نسب

، 1000. ) 
 الخطأ القياسي( ±)المتوسطات اسبوع  5-2تأثير انزيم الفايتيز في معدل كفاءة التحويل الغذائي االسبوعي لفروج اللحم للفترة  5جدول 

 المعامالت
 العمر باألسبوع

 (6-4كفاءة تحويل كلية ) الخامس الرابع

T1 1001±909. a 3039±909. a 309.±909. a 

T2 1051±9093 b 101.±9091 b 1015±9091 b 

T3 1053±9095 b 1001±9091 b 101.±9091 b 

غرام انزيم  3.9: عليقة قياسية اضيف لها T2: عليقة قياسية بدون إضافةT1 0(P≤0.05 0الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية )

 غرام انزيم الفايتيز/طن علف0 99.اضيف لها : عليقة قياسية T3الفايتيز/طن علف0 
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راسة دوتتفق مع بين المعامالت المختلفة ( الى عدم وجود فروق معنوية في النسبة المئوية للتصافي وقطعيات الذبيحة 0) جدولويشير      
(Kornegay  ، الذي الحظ عدم وجود فروق معنوية 1000واخرون ) حم من انزيم الفايتيز الى عليقة فروج اللعند اضافة في نسبة المئوية للتصافي

الذي لم يجد اي فروق معنوية في النسبة ( Sabha  ،2990مشابهة لنتيجة الباحث ) اما النسبة المئوية لقطعيات الذبيحة فهي .اسبوع 0-.عمر 
بتركيز تيز انزيم الفاي في عالئقهاحم المضاف المئوية لكل من قطعية الفخذ ، الصدر، الظهر ، الجناح والرقبة بين معامالت ذكور واناث فروج الل

 ./ كغم علف( FTU 999.و  2999،  1999)
 

 تأثير انزيم الفايتيز في النسبة المئوية للتصافي وقطعيات الذبيحة لفروج اللحم   0جدول 
 الخطأ القياسي( ±)المتوسطات 

الت
عام

الم
 

 النسب المئوية لقطعيات الذبيحة %
 الرقبة االجنحة  الظهر الفخذ الوصلة الفخذية الصدر التصافي %

T1 02.9.±9.50 .0.15±9.0. 12.00±9..0 1..2.±9.29 10.22±9.20 0.00±9.11 0.02±9.25 
T2 05.22±9.52 .0.2.±9.02 12.02±9.25 1..12±9..5 10.50±9.51 19.92±9.10 0.00±9.2. 
T3 05.90±9.00 .0.01±9.05 15..0±9.20 1..0.±9.21 10.59±9..2 19.99±9.29 0.22±9.11 

غرام انزيم  3.9: عليقة قياسية اضيف لها T2: عليقة قياسية بدون إضافةT1 0(P≤0.05 0الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية )

 غرام انزيم الفايتيز/طن علف0 99.: عليقة قياسية اضيف لها T3الفايتيز/طن علف0 

 
وحجم الخاليا المرصوصة  اءوالبيض اءفي كل من خاليا الدم الحمر  (P≤0.05) ( تحسن معنوي0ويالحظ من نتائج التحليل االحصائي جدول )     

البغدادي دراسة ه ت لوهذه النتيجة تتفق مع ما توصل (T1( مقارنتًا بمعاملة السيطرة )T3( والثالثة )T2وتركيز الهيموغلوبين للمعاملتين الثانية )
( وان 1000واخرون ،  Stahl)( وقد يعزى سبب ذلك الى زيادة تحرير عنصر الحديد من معقد الفايتيت بواسطة انزيم الفايتيز 2990والساعدي )

وزيادة ( .Ekelund ،299زيادة مستوى الفسفور المتحرر من معقد الفايتيت يؤدي الى تحسن التفاعالت االنزيمية وايض الكربوهيدرات والدهون )
الذي  factor Renal erythropoietic العامل  مستوى الفعاليات الحيوية يتطلب كميات اضافية من االوكسجين مما يؤدي الى تحفيز الكلية إلفراز

( Hall،2991و Gnyton)اء وتنشيط نخاع العظم إلنتاج كميات اضافية من خاليا الدم الحمر  Erythropoietinبدوره يؤدي الى ارتفاع مستوى هرمون 
وحمايتها من التحلل الناتج عن الجذور الحرة وبذلك  اءخاليا الدم الحمر  اطالة عمروتحرير عنصر الزنك من معقد الفايتيت الذي له دور مهم في 

 .(Dhawan ،2995و Dani)يعد من الكواسح لها 
 

 معدل صفات الفيزيائية لدم فروج اللحم تأثير انزيم الفايتيز في  7جدول 
 الخطأ القياسي(±)المتوسطات

الت
عام

الم
 

 صفات الدم الفيزيائية
 اءخاليا الدم الحمر 

 )3mm /610) 
 اءعدد خاليا الدم البيض

(sWBCألف/ملم().) 
 حجم الخاليا المرصوصة

 (PCV)%( ) 
( Hbتركيز الهيموغلوبين )

 مل(199)غم/
T1 2.20±9.90 b 22.22±1..5 b .2.99±9.0. b 19.00±9..1 b 
T2 2.0.±9.90 a 20.20±1.10 a .0.59±9.02 a 12.59±9.22 a 
T3 2.09±9.90 a 20.95±1.90 a .0.10±1.95 a 12.95±9..5 a 

غرام انزيم  3.9: عليقة قياسية اضيف لها T2: عليقة قياسية بدون إضافةT1 0(P≤0.05 0الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية )

 غرام انزيم الفايتيز/طن علف0 99.: عليقة قياسية اضيف لها T3الفايتيز/طن علف0 

 

( T2( نتائج التحليل االحصائي لصفات الدم الكيمو حيوية ، التي تشير الى ان اضافة انزيم الفايتيز الى المعاملتين الثانية )0يوضح جدول )   
ارتفاع وكذلك ( T1عند مقارنتها مع معاملة السيطرة )في معدل تركيز البروتين الكلي والكلوبيولين  (P≤0.05) الى ارتفاع معنويادى ( T3)والثالثة 
حسابي ( التي يالحظ فيها تفوق T1( ومعاملة السيطرة )T3( مقارنتًا بالمعاملة الثالثة )T2لتركيز االلبومين للمعاملة الثانية ) (P≤0.05)معنوي 

عقد الفايتيت مولكنها لم تختلف عنها من الناحية المعنوية. وقد يعزى ذلك لقدرة انزيم الفايتيز على تحرير البروتينات واالحماض االمينية المرتبطة ب
 ALTالنزيمات )، واول ر ، الكولسيتتركيز كل من  الكلوكوز، حامض اليوريك (. وان2992واخرون ،  Rutherfordداخل القناة الهضمية للطير )

الذين لم يجدو فروق  (2911واخرون ،  Aureilبين المعامالت المختلفة. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل اليه )( لم تسجل اي فروق معنوية ASTو



 1.1  على بعض الجوانب االنتاجية والفسلجية لفروج اللحم  PHYTASE RFARMAZYMEتأثير إضافة انزيم الفايتيز 
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أشاروا  الذي( 2911، واخرون Nourmohammadi)/كغم علف ، وكذلكFTU 2999معنوية في تركيز الكلوكوز عند اضافة انزيم الفايتيز بتركيز 
  1999في تركيز الكولستيرول الكلي عند اضافة انزيم الفايتيز بتركيز الى عدم وجود فروق معنوية 

FTU( كغم علف ، ولم يجد/Abdo ،2992 اي تأثيرات ضارة على مكونات الدم ووظائف الكبد عند قياس تركيز انزيم )AST  عند التغذية على
 عالئق اضيف لها انزيم الفايتيز .

 
 الخطأ القياسي(±تأثير انزيم الفايتيز في معدل صفات الدم  الكيمو حيوية لفروج اللحم )المتوسطات  8 جدول

ت
ال

ام
مع

ال
 

 صفات كيمو حيوية الدم

البروتين الكلي 

 مل(111)غم/

 األلبومين

 مل(111)غم/ 

الكلوبيولين 

 مل(111)غم/

 كلوكوز

 مل(  111)ملغم/

حامض 

 اليوريك

مل111)غم/

) 

 الكولسترول

  مل( 111)ملغم/

 ALTأنزيم 

 )وحدة/ لتر( 

 ASTأنزيم 

 )وحدة/ لتر( 

T1 300.±9019 b 10.9±9019 b 10..±9019 b 110099±50.0 .001±9031 1910.9±.001 50051±10.9 0109.±.051 

T2 .0.3±9019 a 1015±901 a 1055±901. a 11.011±50.. .01.±901. 19.099±30.5 1101.±1019 0505.±.015 

T3 .051±9011 a 1051±909. 
a

b 
3091±901. a 115015±50.1 .009±9035 1910.9±309. 13099±10.1 01013±.011 

غرام انزيم  3.9: عليقة قياسية اضيف لها T2: عليقة قياسية بدون إضافةT1 0(P≤0.05 0الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية )

 غرام انزيم الفايتيز/طن علف0 99.: عليقة قياسية اضيف لها T3الفايتيز/طن علف0 
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Abstract 

     A study was carried out in poultry house of Animal Production/ College of Agriculture/ University of Tikrit, 

to determine the positive effect of adding Phytase enzyme on some productive and physiological performances of 

final ration of broilers. 90 birds (Ross308) with 21 days of age were reared in cages with 3 floors, every floor was 

(1.9x.9x..) diameter for two weeks. The Phytase enzyme was added with 250 and 500 grams/ton levers to 

second (T2) and third (T3) treatments respectively, and the first treatment (T1) was without supplementation. 

Results showed significant improve men (P≤0.05) in productive traits for (T2) and (T3) as live body weight , 

weight gain and feed efficiency. Also them physiological traits as red and white blood cells, packed cells blood 

volume, hemoglobin concentration, total protein, albumin and globulin concentrations,  and the experimental 

treatments significant (P≤0.05) towered the feed intake as  compared with (T1). Not significant differ encase were 

Round among treatments in, carcass cut up, concentrations of  glucose, uric acid, cholesterol and blood enzyme 

(ALT and AST). 

 

Key word:  Phytase, broilers, productive and physiological traits. 
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