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   جیره بر عملکرد جوجه هاي گوشتیفسفر ، کلسیم و پروتئین مختلفبررسی اثر کاهش سطوح  

نعمت ضیائی
1

 ، حسن کرمانشاهی
2

 و محمد پیله ور
2
   

1
استادیار بخش علوم دامی مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزي جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

2
دانشیار و دانش آموخته 

  ی ارشد بخش علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهدکارشناس

  

  :چکیده

آزمایشی براي بررسی اثر کاهش سطوح مختلف پروتئین و عناصر معدنی بر خصوصیات تولیدي و پارامترهاي خونی و استخوان 

 2رح کامال تصادفی داراي  در قالب ط22 این آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل .درشت نی در جوجه هاي گوشتی طراحی شد

و با استفاده از  تکرار 4در  ) NRC کمتر  از 15% وNRC( سطح کلسیم فسفر2و  )NRCکمتر  از % 15 و NRC(سطح پروتئین

نتایج این آزمایش نشان داد که کاهش در مقدار پروتئین خام جیره اثر معنی داري بر مصرف غذا، .  جوجه یک روزه انجام شد160

 درصد کاهش در مقدار کلسیم و فسفر جیره باعث 15.  (P<0.05)بدن، ضریب تیدیل غذایی  و مصرف آب داشت افزایش وزن 

سطوح مختلف پروتئین و کلسیم و . (P<0.001)افزایش مصرف غذا، آب، افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب تبدیل غذایی شد

ده در آزمایش نداشت ولی غلظت پتاسیم خون با تغییر میزان کلسیم و فسفر جیره اثر معنی داري بر پارامترهاي خونی اندازه گیري ش

، ولی سطوح  (P<0.05)قابلیت جذب فسفر در اثرکاهش مقدار پروتئین جیره افزایش یافت.  (P<0.05)فسفر جیره افزایش یافت

اصر معدنی جیره افزایش طول استخوان درشت نی در اثر کاهش عن. مختلف عناصر معدنی اثر معنی داري بر جذب فسفر نداشت

  . (P<0.05)یافت

  پروتئین، کلسیم وفسفر و جوجه گوشتی: کلمات کلیدي

  

  :مقدمه

هایی که  در رابطه با آلودگی کاهش دفع مقدارازت و همچنن عناصر معدنی بخصوص فسفر موجود در کود مرغی به علت نگرانی

 هدف راههاي مختلفی وجود دارد که یکی از روشهاي موجود براي رسیدن به این. محیط زیست وجود دارد اهمیت زیادي دارد

ازطرف دیگر کاهش سطح . کاهش مقدار پروتئین خام جیره  ومکمل کردن جیره با اسیدهاي امینه مصنوعی محدود کننده میباشد

ر معدنی را کاهش دهد که می تواند باعث افزایش جذب فسفر شده و نیازبه مکمل کردن جیره به فسفو فسفرجیره از آنجاییکلسیم 

زیرا فسفات . تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده است که با این روش می توان دفع فسفر مدفوع را کاهش داد. اهمیت دارد

ناشی از فاضالبهاي حیوانی یکی ازمسایل جدي و مهم در مدیریت فاضالبهاي حیوانی می باشد فسفات دفع شده منابع آبهاي زیر 

 استفاده از 1950از سال ). 4(را بشدت آلوده می کند و زندگی تمام موجودات گیاهی و جانوري را با خطر مواجه می کند زمینی 

اسیدهاي امینه متایونین و الیزین بمنظور کاهش قیمت جیره طیور در جیره هاي ساخته شده بر پایه ذرت و  کنجاله سویا رایج می 

 مهمترین اسیدهاي امینه حیاتی متایونین و الیزین میباشند و ومکمل کردن جیره با این دو  اسید امینه نیاز به پروتئین خام جیره را .باشد

اگر چه این روش باعث میشود که تعدادي از اسیدهاي امینه که مازاد بر نیاز . کاهش داده و این عمل باعث کاهش ازت دفعی میشود

بهرحال باید مطمئن .  میباشد(IP)زت دفع شوند که در این صورت بهترین روش از استفاده از پروتئین  ایده الطیور بوده بصورت ا

بنابر این هدف از انجام این ). 5(بود که استفاده از این روش  تاثیر منفی بر روي خصوصیات تولیدي و آسایش طیور نداشته باشد 

بر افزایش وزن بدن، مصرف غذا، ضریب تبدیل غذایی، جیره کلسیم و فسفر  ،پروتئینمختلف ح وسطتحقیق بررسی اثر  کاهش 

  .مصرف آب ،پارامترهاي خونی و جذب و دفع نیتروژن و پارامترهاي استخوان درشت نی در جوجه هاي گوشتی در دوره آغازین بود
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  :مواد و روش ها

و  )NRCکمتر  از % 15، و NRC( سطح پروتئین2 داراي  وبصورت طرح کامال تصادفی22این آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل 

 جوجه 160 روز و با استفاده از 21این آزمایش بمدت .  تکرار انجام شد4در  ) NRCکمتر  از % 15،  وNRC( سطح کلسیم فسفر2

-ر اساس ذرتجیره ها ب. در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد انجام شدRoss 308 یک روزه  سویه 

براي اندازه گیري مصرف . مقدار مصرف آب بطور روزانه و مصرف غذا بصورت هفتگی اندازه گیري شد. کنجاله سویا فرموله شدند

آب هر روز مقدار معینی آب در ظرف آبخوري ریخته و با ترازو وزن شد، مصرف آب روزانه از تفاوت وزن آب موجود در آبخوري 

 ساعت نور استفاده شد و درجه حرارت در ابتداي 24در این آزمایش از . شده در آبخوري محاسبه شداز وزن اولیه آب ریخته 

در . ن آزمایش این درجه حرارت حفظ شدا درجه سانتیگراد کاهش داده شد وتا پای21 درجه سانتیگراد بود که بتدریج به 29آزمایش 

  افزایش وزن بدن، ثبت شده وسایر داده هاي مربوط به پارامترهاي اندازه ابتداي آزمایش و هر هفته وزن بدن جوجه ها  براي محاسبه

 مورد تجزیه و تحلیل Minitab ver 13 گیري شده در آزمایش در پایان جمع آوري و داده هاي بدست آمده توسط نرم افزار

همچنین مصرف غذا . درصد مقایسه شدند5اي دانکن در سطح احتمال   میانگین داده ها بروش آزمون چند دامنه. قرار گرفتواریانس

اکسید کروم اضافه شده و در روزهاي % 3/0 روزگی به جیره ها 21-18در . و  مرگ و میر نیز به صورت هفتگی و روزانه ثبت شد

حاسبه ذکر شده پس از مخلوط کردن نمونه هاي مدفوع  هر تکرار هر تیمار میزان کلسیم و فسفر و ازت نمونه هاي جمع آوري شده م

در پایان دوره همچنین یک نمونه از استخوان درشت نی پاي راست هر تکرار هر تیمار جمع .  آنها محاسبه شد ظاهريو قابلیت جذب

  .)1(  در آن محاسبه شدموجود آوري و پس از چربی زدایی خاکستر آن اندازه گیري و میزان کلسیم و فسفر 

  

  :نتایج و بحث

سیم و فسفر قابل دسترس بر مصرف غذا، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و مصرف آب آشامیدنی اثر متقابل پروتئین خام؛ کل

همانطوریکه .   نشان داده شده است1 در جدول کلسیم خون، قابلیت جذب فسفر، کلسیم و نیتروژن و پارامترهاي استخوان درشت نی

، و افزایش وزن بدن (P<0.001)سفر قابل دسترس بر مصرف غذادر جدول مشاهده می شود اثر متقابل پروتئین خام؛ کلسیم و ف

(P<0.05) فر قابل دسترس اثر معنی سولی اثر متقابل پروتئین خام؛ کلسیم و ف.  روزگی معنی دار شد21-1 در طول دوره پرورش

 غذایی جیرهکه  جوجه هایی   . بر ضریب تبدیل غذایی و مصرف آب اشامیدنی در طول دوره پرورش نداشت (P>0.05)داري

 معدنی جیره را دریافت کرده بودند بطور معنی داري غذاي بیشتري نسبت به گروه شاهد رپروتئین و عناصسطوح پایین  حاوي

در نتیجه این گروه از جوحه . دریافت کرده بودند که می تواند به کمبود پروتئین و یا عناصر معدنی و یا هر دوي اینها نسبت داده شود

صرف غذاي بیشتر افزایش وزن بیشتري نسبت به گروه شاهد داشتند و ضریب تبدیل غذایی در این گروه نیز بهبود یافته ها بدلیل م

 گزارش کردند که )3(محققین . مصرف آب آشامیدنی دراین گروه بدلیل مصرف غذاي بیشتر نسبت به گروه شاهد بیشتر بود. بود

همچنین . هاي گوشتی در دوره آغازین باعث کاهش مصرف غذا و کاهش وزن شدکاهش پروتئین و یا فسفر جیره در جیره جوجه 

جوجه هایی که جیره حاوي سطوح پایین پروتئین ویا فسفر را دریافت کرده بودند نسبت به گروه شاهد داراي ضریب تبدیل غذایی 

 دوره آغازین باعث کاهش وزن روزانه و  درصد در16همچنین این محققین گزارش کردند که کاهش پروتئین جیره به . بهتري بودند

همچنین کاهش فسفر جیره مصرف غذا و .  روزگی شد ولی تاثیري بر مصرف غذا و ضریب تبدیل غذایی نداشت21وزن بدن در 

) 7 (محققین . درصدي در ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین شد2 ولی باعث بهبود .ندادافزیش وزن روزانه را تحت تاثیر قرار 

گزارش کردند که کاهش سطح پروتئین و عناصر معدنی جیره اثر معنی داري بر مصرف خوراك و افزایش وزن نداشت ولی کاهش 

 اثر  مشاهده می شود2- همانطوریکه از جدول. سطح پروتئین جیره بطور معنی داري مصرف آب در جوجه هاي گوشتی را کاهش داد
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 (P>0.05).بیشتر پارامترهاي خونی اندازه گیري شده اثر معنی داري نداشت دسترس بر کلسیم و فسفر قابل،متقابل پروتئین خام

جیره حاوي جوجه هایی که .  (P<0.05)معنی دار بود و کلسیم بر قابلیت جذب فسفرمتقابل پروتئین، کلسیم و فسفر  اثر همچنین

 در دستگاه  و کلسیمقابلیت جذب فسفرکرده بودند فسفر قابل دسترس دریافت  % 0,35کلسیم و % 0,77پروتئین،  % 17,71سطوح 

که این افزایش قابلیت جذب می تواند  به کاهش سطوح پروتئین و کلسیم وفسفر جیره . گوارش آنها نسبت به گروه شاهد بیشتر بود

 فسفر در تروژن،کلسیم و نیجذب  کلسیم و فسفر جیره از جمله عواملی است که بر قابلیت پروتئین،زیرا کاهش میزان. نسبت داده شود

 فسفر  درصد کلسیم وبر طول،  درصد خاکستر ومتقابل پروتئین، کلسیم و فسفر  اثر .شته باشدجوجه هاي گوشتی تاثیر مثبت دا

گزارش کردند که افزایش سطح ) 6 (محققین.P>0.05) ( روزگی معنی دار نبود21جوحه هاي گوشتی در سن  استخوان درشت نی

 درصد اثر معنی داري بر خاکستر استخوان درشت نی در جوجه هاي گوشتی در دوره آغازین داشت و 1,0 به 0,6کلسیم جیره از 

 درصد کلسیم 1,0درصد خاکستر استخوان درشت نی و همچنین درصد کلسیم استخوان درشت نی در گروهی که جیره حاوي سطح 

گزارش کردند که افزایش سطح کلسیم جیره اثر معنی داري بر ) 8(محققین.  را دریافت کرده بودند نسبت به گروه شاهد بیشتر بود

گزارش کردند که افزایش سطح ) 2(ولی دیگران . درصد خاکستر استخوان درشت نی در جوجه هاي گوشتی در دوره آغازین نداشت

 نتایج این .ازین شدکلسیم جیره بطور معنی داري باعث افزایش خاکستر استخوان درشت نی در جوجه هاي گوشتی در دوره آغ

آزمایش نشان داد که کاهش پروتئین و عناصر معدنی جیره اثر منفی بر عملکرد جوجه ها نداشت ولی باعث افزایش جذب نیتروژن و 

  . عناصر معدنی شد

  

Effect of reducing dietary crude protein and Ca/ P on growth performance of broiler chickens
Nemat Ziaei1, Hassan Kermanshahi2 and Mohammad PileVar2

  

1Shahid Bahonar University of Kerman; 2Ferdowsi University of Mashhad

This experiment was conducted to examine the effect of two levels of CP (NRC and 15% less than 
NRC recommend) and two levels of Ca/Av P (NRC and 15% less than NRC recommend) on 
performance, plasma and tibia bone parameters and mineral retention in starter period. The 
experimental design was a completely randomized design, with a 2×2 factorial arrangement of four 
feed treatments and 4 replicate and 10 birds in each. . Results of this experiment showed that 
reducing dietary CP content significantly (P<0.05) decreased feed and water intake, body weight 
gain (BWG), and increased FCR. Fifteen percent decrease in Ca/ Av P levels of diet significantly 
(P<0.001) increased feed and water intake, BWG and improved FCR. Reducing CP or Ca/Av P had 
no significant effect on any blood parameters measured in this experiment except for K which its 
concentration increased by reducing Ca/ Av P of diet. Reducing CP content increased total tract 
retention of N, Ca and P (P<0.001). Reducing Ca/ Av P levels had no significant effect on P 
retention. However, Ca retention increased significantly (P<0.01). Interaction effect of CP, Ca and 
Av P on Ca and P retention was significant (P<0.05). However, it had no significant effect on tibia 
bone parameters.      
Key Words: CP, Ca and P, Broilers
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. غذا، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی آب و بر مصرف کلسیم و فسفر قابل دسترس،اثر متقابل پروتئین خام -1جدول

SE  17,71  17,71  20,84  20,84  (%)روتئین خام پ

  0,77  0,91  0,77  0,91  (%)کلسیم 

P-value

فسفر قابل دسترس 

(%)  

اثر متقابلعناصر معدنیپروتئین  0,35  0,41  0,35  0,41

  متغیرها

  g) (مصرف غذا
a

877,4  
b

917,6  
c

774,4  
b

  944,9  13,26  0,019  0,001  0,001  

ga) (افزایش وزن 
398,9  

b
  505,2  

c
  310,1  

b
  481,9  12,18  0,001  0,001  0,025  

ضریب تبدیل غذایی

(g/g)  

2,21  1,82  2,51  1,96  0,071  0,014  0,001  0,310  

  2458,0  2670,0  2161,0  2571,0  86,27  0,048  0,006  0,283  (ml) مصرف آب
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ان درشت وپارامترهاي استخ قابلیت جذب عناصر معدنی و  کلسیم خون، بر کلسیم و فسفر قابل دسترس، اثر متقابل پروتئین خام-2جدول

.گیروز21در نی 

SE  17,71  17,71  20,84  20,84  (%)پروتئین خام 

  0,77  0,91  0,77  0,91  (%)کلسیم 

P-value

فسفر قابل دسترس 

(%)  

اثر متقابلعناصر معدنیپروتئین  0,35  0,41  0,35  0,41

  متغیرها

کلسیم خون 

(mmole/L)  

1,1  1,4  1,1  1,2  0,16  0,641  0,157  0,662  

  (%)قابلیت جذب 

  فسفر

  

a
51,8  

c
40,6  

 ab
53,9  

b
61,5  3,00  0,004  0,565  0,012  

  کلسیم

  

a
49,9  

a
59,9  

b
40,0  

a
57,7  5,15  0,001  0,002  0,003  

  نیتروژن

  

63,362,666,063,22,27  0,001  0,505  0,450  

  )21روز (پارامترهاي استخوان درشت نی 

  0,054  0,618  0,524  0,77  50,0  53,7  53,8  55,9  (%)اکستر خ

  0,454  0,292  0,063  1,17  14,9  12,7  16,5  16,1  (%)فسفر 

  0,580  0,605  0,336  0,62  18,4  18,3  19,4  19,3  (%)کلسیم 

  


