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 چکيده

 از  ي برخـ   و درصد خاکستر استخوان   ،ي توليد ي و سطوح کلسيم جيره بر شاخص ها       ي اثرات فيتاز ميکروب   يبررسبه منظور   

ايـن  .  آربور ايکرز پالس انجام شـد      ياز سويه تجار   يکروزه   ي قطعه جوجه خروس گوشت    ۳۶۰با   يآزمايش ،ي خون يفاکتورها

گـاه  يجا( ي قطعه جوجه در هر واحـد آزمايـش        ۱۲ تکرار و    ۵ با   ۲×۳ به صورت فاکتوريل     يآزمايش در قالب طرح کامال تصادف     

 درصـد   ۸۰وکـا   يآمر تحقيقـات    يبه ميزان توصيه شده توسـط انجمـن ملـ         (جوجه ها با دو سطح کلسيم       . انجام گرفت ) يبستر

.  تغذيـه شـدند  ي روزگـ ۴۲  تا۷ از)  واحد در هر کيلوگرم جيره۶۰۰ و ۳۰۰ ،صفر(و سه سطح آنزيم فيتاز   ) ان توصيه شده  ميز

 ، به جز کلسيم و فسفر کلي پروتئين خام و ساير مواد مغذ، قابل سوخت و ساز  ي مورد آزمايش از نظر مقدار انرژ      يجيره ها 

 بـه صـورت   افزايش وزن روزانـه و ضـريب تبـديل غـذايي        وزن بدن،    ،يفدر طول آزمايش ميزان خوراک مصر     . يکسان بودند 

 مـورد  ي روزگ۲۸ در سن ي خون ي و فاکتورها  يدرصد خاکستر استخوان درشت ن    .  شد ي اندازه گير  ي و به طور هفتگ    يگروه

ه بـر وزن    کاهش سـطح کلـسيم جيـر      . به طور روزانه ثبت شد    در طول آزمايش    همچنين ميزان تلفات    .  قرار گرفت  ياندازه گير 

 ي درصد خاکستر اسـتخوان درشـت نـ         و غلظت کلسيم سرم   ،ي ضريب تبديل غذاي   ،ي خوراک مصرف  ، افزايش وزن روزانه   ،بدن

 کاهش و فعاليـت آنـزيم آلکـالين    ي داري غلظت فسفر سرم را به طور معن       ،کاهش ميزان کلسيم جيره   .  نداشت ي دار يمعن تاثير

 افـزايش وزن    ، دار وزن بـدن    ي معنـ   مکمل فيتـاز باعـث بهبـود      ). >۰۵/۰p( داد    افزايش ي دار يفسفاتاز سرم را به صورت معن     

فعاليـت   يکروبـ يمفيتاز   ).>۰۵/۰p( شد    غلظت فسفر سرم    و يدرصد خاکستر استخوان درشت ن     ، ضريب تبديل غذايي   ،روزانه

.  نداشـت ي داريمعنـ  اثـر  يخوراک مـصرف  بر ميانگين يول ،)>۰۵/۰p( کاهش داد ي داريمعن آلکالين فسفاتاز سرم را به طور     

  . وجود نداشتي داريتفاوت معنز ين ي واحد فيتاز بر صفات توليد۶۰۰ و۳۰۰بين اثرات 

  

  ، کلسيميفيتاز ميکروب ، عملکرد،ي آلکالين فسفاتاز، جوجه گوشت:ي کليديها واژه
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Abstract 
This experiment was conducted to evaluate the effects of microbial phytase and dietary calcium levels 
on performance, tibia ash percentage and some blood factors in male broiler chickens. Three hundred 
sixty male broiler chickens from Arbor Acres plus (AA+) strain were used in a completely randomized 
design as a 2×3 factorial with five replicates and 12 chickens in each floor pen. Broiler chickens were 
fed two levels of dietary calcium (NRC recommended level and 80% of it) and three levels of 
microbial phytase (0, 300, and 600 FTU/kg of diet) during 7-42 days of age. Experimental diets were 
formulated to be isoenergetic and isonitrogenous with similar nutrients with the exception of calcium 
and total phosphorus. During the experiment, body weight, body weight gain, feed consumption and 
feed conversion ratio were measured weekly. Tibia ash percentage and blood serum factors were 
measured on 28 days of age. Mortality rate was recorded daily through the experiment. Low dietary 
calcium level had no significant effect on body weight, daily weight gain, feed intake, feed conversion 
ratio, serum calcium concentration and tibia ash percentage, while phosphorus concentration of blood 
serum decreased and activity of serum alkaline phosphatase increased (p<0.05). Phytase level, 
significantly improved body weight, daily weight gain, feed conversion ratio, tibia ash percentage and 
serum phosphorus concentration (p<0.05). Serum alkaline phosphatase activity was decreased by 
phytase level (p<0.05). Phytase had no significant effect on feed intake and serum calcium 
concentration. There was no significant difference between the effects of 300 and 600 FTU on the 
performance of broiler chickens. 
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  مقدمه

 صنايع پرورش دام و طيور بـر        يعوارض و اثرات جانب   

محيط زيست از يک سو و تـالش در جهـت افـزايش بـازده               

 گـسترده   ي ديگر سبب شده تا تالش هـا       ي از سو  ياقتصاد

در .  به طبيعت صورت گيردي مواد مغذ   کاهش دفع  ي برا يا

 به مديريت اسـتفاده از فـسفر شـده          يتوجه زياد اين راستا   

 کـاهش دفـع     يچنـدين راهکـار بـرا     ). ۱۹۹۹والدروپ  (است  

فــسفر بــه طبيعــت در مــزارع بــزرگ پــرورش طيــور ارائــه 

 از آنها استفاده بـه      ي که يک  )۲۰۰۵انجل و همکاران    (گرديده  

 ي بـه منظـور افـزايش فراهمـ        ي خـوراک  ي ها يجا از افزودن  

اطالعات جديد دربـاره      ديگر ياز سو .  باشد يفسفر جيره م  

 والـدروپ و   (ي گوشـت  يمقادير فسفر مورد نياز جوجه هـا      

 دهـد کـه   ينشان م) ۲۰۰۱ان و همکاران    ي و ۲۰۰۰همکاران  

در  )۱۹۹۴( ١کـا يآمر تحقيقـات    ي انجمن مل  يمقادير پيشنهاد 

 بيـشتر   ي گوشـت  يه ها  از نياز نسل جديد جوج     ،مورد فسفر 

  .است

جيره هاي     تغذيه دام و طيور از     يبرا     در سراسر جهان    

 مواد گياهي استفاده مي شود کـه غالبـاً داراي اسـيد             برپايه

 حيوانات تـک معـده اي قـادر بـه هـضم             يل هستند و  ٢فيتيک

تجمـع   ياز طرف . )۲۰۰۱مائنز   (کامل اسيد فيتيک نمي باشند    

شيرين   سبب آلودگي منابع آب    ي فسفر فيتات  يداراکودهاي  

فيتات غيـر    ).۲۰۰۰بدفورد  (شود   ها مي  ديگر اکوسيستم  و

ز يـ ن بر قابليت هـضم پـروتئين و مـواد معـدني             ،قابل هضم 

افـزايش  و سـبب     )۲۰۰۰انجل و همکاران    (اثرات منفي دارد    

 يسال هاي اخيـر تحقيقـات زيـاد       در . گردد يم هزينه توليد 

 و توسعه روش هـايي      تاتدر مورد شناخت فرآيند هضم في     

 بهــره وري از فــسفر فيتــاتي در طيــور  بــه منظــور بهبــود

 ي از راهکارهــايدر ايــن راســتا يکــ.  اســتگرفتــهصــورت 

 است كـه قابليـت      ي خوراک ي ها ي استفاده از افزودن   ،مناسب

نتـايج چنـدين    . د بخـش  هضم فسفر را در جيـره بهبـود مـي         

                                                  
1American National Research Council (ANRC) 
2Phytic acid 

به عنـوان    را   ٣ي فيتاز ميکروب  ي آنزيم تجار  ي کاراي ،پژوهش

ــ ــوراکيافزودن ــردي خ ــود عملک ــستر  ، در بهب درصــد خاک

ــسيم و در مــوارد، و قابليــت هــضم فــسفراســتخوان  ي کل

ان و  يـ ( نـشان داده اسـت       ي گوشـت  يپروتئين در جوجه ها   

انگو و همکـاران    يان ،۲۰۰۴کر  يآگسپرگر و ب  ،  ۲۰۰۱همکاران  

۲۰۰۵(.  

مـل   تواند تحت تـاثير عوا     يبازده عمل فيتاز ميکروبي م         

 نـشان   .گيـرد  قـرار     همچون ميزان کلـسيم جيـره      يگوناگون

 ير نـامطلوب  يتاث کلسيم در جيره     يمقادير باال که  داده شده   

 فيتـاز   ي از فيتات و در نتيجه ميـزان اثرگـذار         ي بهره ور  بر

ت مـذکور،   بـا وجـود مطالعـا     . )۲۰۰۴م و همکاران    يتم (دارد

ن  محققـا  ياز سو ژه  ي بو شتريب يهمچنان انجام پژوهش ها   

 در هنگــام يکروبــي متــازي اثــرات في بررســيبــرا ،يداخلــ

سفر م و فـ   ي کلس مانند ياستفاده از سطوح مختلف مواد مغذ     

لذا اين پژوهش با هدف  . رسدي به نظر ميره ضروريدر ج

 ،عملکـرد  و سطح کلـسيم بـر        ي اثرات فيتاز ميکروب   يارزياب

در  ي خـون  ي از فاکتورها  يدرصد خاکستر استخوان و برخ    

  . انجام شدي گوشتيجوجه ها

  

  مواد و روش ها

ــايش  ــن آزم ــداد ،     در اي ــروس  ۳۶۰ تع ــه خ ــه جوج  قطع

 مـورد   ٤ آربور ايکـرز پـالس     ي سويه تجار  ييکروزه گوشت 

 ۱۲ (ي جايگـاه بـستر    ۳۰هـا در     جوجـه  .استفاده قرار گرفت  

 و به طـور آزاد بـه آب و          پخش) قطعه جوجه در هر جايگاه    

دو  شـامل    يزمايـش  آ يتيمارهـا .  داشتند يخوراک دسترس 

به ميزان توصـيه شـده توسـط انجمـن          (سطح کلسيم جيره    

و سه سـطح    )  درصد ميزان توصيه شده    ۸۰ تحقيقات و  يمل

 واحــد در هــر ۶۰۰ و ۳۰۰ ،صــفر( ٥ي ميکروبــآنــزيم فيتــاز

 در  ي روزگـ  ۴۲ تـا    ۷ ياز روزهـا  بـود کـه     ) کيلوگرم جيـره  

ا مار بـ  ي ت ۶ ين آزمايش دارا  يا .ها قرار گرفت  ه  اختيار جوج 

                                                  
3Microbial phytase 
4Arbor Acres plus (AA+) 
5Natuphos 10000 , BASF Corporation, Germany. 



  ١٣٢از ميکروبي و کلسيم جيره بر عملکرد جوجه هاي گوشتي نر                                                                                              اثرات فيت
 

مطـابق   غـذايي    يهـا  جيـره . مـار بـود   يپنج تکـرار در هـر ت      

 مـورد  يهـا  جيره .دشم يتنظ فوق الذکر  انجمن   يه ها يتوص

 پـروتئين خـام و سـاير مـواد         ،يآزمايش از نظر مقدار انرژ    

جهـت ثابـت    . يکسان بودند کلسيم  و  فسفر کل    به جز    يمغذ

شنهاد شـده   يـ  در حـد پ    م بـه فـسفر    ينگهداشتن نسبت کلـس   

 کــم يره هــايــ، در ج)۱۹۹۴(قــات ي تحقي ملــتوســط انجمــن

 تشکيل دهنده و    ياجزا .افتيم مقدار فسفر نيز کاهش      يکلس

 غـذايي   ي جيـره هـا    يمقادير محاسبه شده ترکيبات شيمياي    

) نيدوره آغاز ( ۱ول  ا در جد  ، مختلف پرورش  يدر دوره ها  

  .آمده است) دوره رشد( ۲و 

ايش افـز  ،وزن بـدن   ،ي در طول آزمايش خوراک مـصرف         

 يو ضريب تبديل غذايي با اعمال تصحيح بـرا        روزانه   وزن

 و نيـز در پايـان    ي و بطـور هفتگـ     يتلفات به صورت گروهـ    

 ي روزگ۲۸در سن .  پرورش محاسبه شد۴۲ و ۲۱ يهاروز

و نمونـه خـون از سـياهرگ        يک پرنده از هر تکرار انتخـاب        

 بـا اسـتفاده از       سـرم  يپس از جداسـاز   . زير بال گرفته شد   

 غلظـت  ، دقيقـه ۱۵ دور در مدت ۵۰۰۰سانتريفوژ با دستگاه  

کلسيم و فسفر و فعاليت آنـزيم آلکـالين فـسفاتاز سـرم بـا               

بـه ترتيـب بـه       (ي شرکت زيست شـيم    ياستفاده از کيت ها   

ــماره ــاشـ ــتگاه ) ۱۰‐۵۰۳ و ۱۰‐۵۱۶ ،۱۰‐۵۰۶  يهـ و دسـ

 تعيـين خاکـستر     يهمچنـين بـرا   . اسپکتروفتومتر تعيين شد  

ک پرنده از هر تکـرار      ين روز   ي هم در ،١ياستخوان درشت ن  

پس .  شد يازـ چپ جداس  ي پا يکشتار و استخوان درشت ن    

 نرم، ابتدا اسـتخوان هـا       يت و بافت ها   ـ گوش يازـاز جداس 

 ساعت  ۲۴ گراد به مدت     ي درجه سانت  ۱۰۰ يدر آون با دما   

سله، بـا  ــ  آنهـا بـه روش سوک   يپس چربـ  ـسـ . خشک شدند 

 شد  ي ساعت جداساز  ۱۶ل اتر به مدت     ي ات يد   تفاده از ـاس

 گـراد تـا     ي درجه سـانت   ۱۰۰ يو استخوان ها مجددا در دما     

پـس از آن، نمونـه هـا        . دن به وزن ثابت خـشک شـدند       يرس

 ي درجـه سـانت    ۶۰۰ با حرارت    يکيترـن و در کوره الک    يتوز

ستر ــ  خاک .ل شـدند  ي ساعت به خاکستر تبد    ۸گراد در مدت    

                                                  
1 Tibia ash 

ـــاســ ــول زيتخوان درشــت ن ــق فرم ــ طب ــه صــي ورت ـر ب

راش و همکـاران    ( ديبه گرد ـ از وزن خشک محاس    يدـرصد

۲۰۰۵:(   

وزن نمونـه بعـد از       = (يدرصد خاکستر استخوان درشت ن    

  .۱۰۰× ) وزن نمونه قبل از کوره÷ کوره 

از )  قطعـه در کـل دوره      ۷(با توجه به تعداد اندک تلفات            

.  شـد  يتجزيه و تحليل و بحث در مورد اين صفت خـوددار          

 با طرح پايـه     ۲×۳ايش که در قالب فاکتوريل     آزم يمدل آمار 

دو سطح کلسيم و سه سـطح       ( با شش تيمار     يکامال تصادف 

 : به صورت زير بود، تکرار به اجرا درآمد۵و ) آنزيم فيتاز
 
Yijk = µ + Ai + Bj + (AB)ij +ε ijk 

  

Yijk =  مقدار هر مشاهده، µ = مـشاهدات،    ينـميانگـ Ai =  اثـر

اثر متقابل  =ij(AB)اثر آنزيم فيتاز، = Bj کلسيم جيره،سطح 

  سطح

       ي آزمايشيخطا= ijk ε کلسيم جيره و آنزيم فيتاز،

 بـا اسـتفاده از      ، شده در اين آزمـايش     ي جمع آور  يداده ها 

و سپس با اسـتفاده از نـرم         يساز آماده   ،Excelنرم افزار   

 مـورد تجزيـه و تحليـل        ،GLM هيو رو ) SAS) ۱۹۹۴افزار  

 بـه   ،تيمارها و فاکتورها  مقايسه ميانگين   .  قرار گرفت  يآمار

ون چنـد دامنـه     ـ به روش آزم   ،MSTAT-Cکمک نرم افزار    

  . درصد انجام شد۵ احتمالطح ـ دانکن و در سيا

  

  نتايج و بحث

 ، وزن بـدن   ،ينتايج مربـوط بـه مقـدار خـوراک مـصرف               

 يبديل غـذايي در دوره هـا      افزايش وزن روزانه و ضريب ت     

 ارائـه   ۳آغازين، رشـد و در کـل دوره پـرورش در جـدول              

 ، افزودن فيتـاز سـبب  ي روزگ۴۲ و ۲۱در سنين  . شده است 

ش وزن روزانه نـسبت بـه   ي دار وزن بدن و افزا  يبهبود معن 

). >۰۵/۰p(تيمارهايي گرديد که آنزيم دريافت نکرده بودنـد         

و افـزايش وزن    کاهش سطح کلـسيم جيـره، بـر وزن بـدن            

 نداشت، هرچند که باعث     يداريمعن روزانه در کل دوره اثر    

 و) >۰۵/۰p(ن  ين صـفات در دوره آغـاز      يـ دار ا يبهبود معن 
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ج ينتـا  ن راستا يدر هم  .ان دوره شد  ي آنها در پا   يبهبود عدد 

 ينـشان داد کـه جوجـه هـا        ) ۲۰۰۵(تحقيق يان و همکـاران      

 کلـسيم و فـسفر       بـه  ي نسل جديد، احتياجات کمتـر     يگوشت

گـزارش کردنـد کـه      ) ۱۹۹۹(سهيل و رولنـد     همچنين  . دارند

 بــر ي داريکــاهش ســطح کلــسيم و فــسفر جيــره اثــر معنــ

  .عملکرد نداشت

 بـر   ي آزمايـش  ي     افزودن فيتاز در هيچ يـک از دوره هـا         

 نداشـت کـه ايـن       ي دار ي تاثير معن  يميانگين خوراک مصرف  

 يمـ ) ۲۰۰۱(کـــاران   نتيـجه مشـابه نتايـج راوينـدران و هم      

گـزارش کردنـد کـه    ) ۲۰۰۵(در مقابل پين و همکاران     . باشد

 روزانـه را    ي ميانگين خوراک مصرف   يافزودن فيتاز ميکروب  

در پــژوهش حاضــر .  افــزايش دادي گوشــتيدرجوجــه هــا

 دار  ي به طـور معنـ     ي در هيچ دوره ا    يمقدار خوراک مصرف  

ايج يان و   تحت تاثير سطح کلسيم جيره قرار نگرفت که با نت         

  .مطابقت دارد) ۲۰۰۵(همکاران 

در دوره آغازين و در کل دوره پـرورش افـزودن فيتـاز                

 دار ميانگين ضريب تبـديل غـذايي نـسبت      يسبب بهبود معن  

ــاي ــه تيماره ــد   يب ــرده بودن ــزيم دريافــت نک ــه آن ــد ک  گردي

)۰۵/۰p< .(    ديلگر و همکاران     ياين نتيجه با يافته ها )۲۰۰۴ (

ش سطح کلسيم جيره بر ميانگين ضـريب        کاه .مطابقت دارد 

هرچند که   ، نداشت ي دار يتبديل غذايي در کل دوره اثر معن      

 شــدن ين صــفت در دوره آغــازيــ دار ايباعــث بهبــود معنــ

)۰۵/۰p<(.   ژه ي بـو  يدنـدن مواد مــ    رسد آزاد ش   ي به نظر م

ن يسباسـت  (ي مواد معدن  ‐م و فسفر از کمپلکس فيتات       يکلس

ورد اسـتفاده قـرار گـرفتن ميـو         ، مـ  ) الـف  ۱۹۹۶و همکاران   

توسـط   )فرآورده نهايي دفسفريالسيون فيتـات     (١اينوزيتول

ابليــت هــضم ، افــزايش ق)۱۹۹۷کــر يهــل و بيب(جوجــه هــا 

ــشاسته  ــسچارت (ن ــاکلز و بت ــت  ) ۱۹۸۷ ن ــزايش قابلي و اف

سـل و   ( آمينـه    ي پروتئين و اسـيدها    ي و بهره ور   يدسترس

 جيـره کـم   ه بـا   تغذيـه شـد    يجوجه هـا   در) ۲۰۰۰همکاران  

 تواند از عوامل بهبـود      ي فيتاز م  ي دارا  کم فسفر يا   ‐کلسيم  

  . عملکرد در آنها باشد

                                                  
1Myo-inositol 

ن بـود کـه در هنگـام        يا     نکته قابل توجه در اين آزمايش       

 ير معنـ  يـ ـش غ يم، با وجود افزا   يره کم کلسـ  ياسـتفاده از ج  

، وزن بـدن  در   يا قابل مالحظـه   بهبود،  يدار خوراک مصرف  

  که مشاهده شد و ضريب تبديل غذايي     زانه  رو  وزن شيافزا

. اي را گزارش کردندنيز چنين نتيجه )۲۰۰۵(ان و همکاران ي

 در مقـادير    ياحتماال نشان دهنده لزوم بازنگر    اين موضوع   

و ) ۱۹۹۴( تحقيقـات    يکلسيم تعيين شده توسـط انجمـن ملـ        

 از فـسفر    يبيانگر اهميت غلظـت يـون کلـسيم در بهـره ور           

 از اثرات زيانبار يبخشاست که  شده  مشخص.  است يفيتات

 يشـاف ( روده اسـت     pHکلسيم باال بـه دليـل تـاثير آن بـر            

 محتويات دستگاه گـوارش بـه دليـل    pHلذا افزايش  ). ۱۹۹۳

 به طـرف    يوجود کلسيم مازاد بر نياز و حرکت مواد هضم        

 شود مولکول فيتات به حالت يـونيزه        ي روده سبب م   يانتها

 مانند  ي دو ظرفيت  ي فلز ياتيون ها  اتصال با ک   يدرآيد و برا  

 يابـد کـه در      ي منيزيم و آهن توانـايي بيـشتر       ، کلسيم ،يرو

 ياز سـو  . شوديم ي فسفر فيتات  ينهايت باعث کاهش فراهم   

 از غلظت زياد يون کلـسيم احتمـاال         ي ناش pHديگر افزايش   

 کنـد   ي نامساعد م  ٢يزاد فعاليت فيتاز درون   يشرايط را برا  

  ).۱۹۸۳ز يوا(

رات سطح کلـسيم جيـره و آنـزيم فيتـاز بـر ميـانگين                    اث

درصــد خاکــستر اســتخوان    وي خــونيغلظــت فاکتورهــا

.  آمده اسـت   ۵ و   ۴در جداول    ي روزگ ۲۸در سن    يدرشت ن 

ت کلـسيم سـرم     کاهش ميزان کلسيم جيره بر ميانگين غلظـ       

ظت فـسفر سـرم را      ل ميانگين غ  ي ول ، نداشت ي دار ياثر معن 

 درصـد کـاهش و ميـانگين        ۷/۱۶در متوسط سـطوح فيتـاز       

 درصــد افــزايش داد ۱۰فعاليــت آلکــالين فــسفاتاز ســرم را 

)۰۵/۰p<.(    آتيا و همکاران     يبا يافته ها   اين نتايج)و ) ۲۰۰۰

 نشان داده شده    .مطابقت دارد ) ۱۹۹۶(سباستين و همکاران    

 ميـزان فعاليـت آلکـالين    ،کـه بـا کـاهش فـسفر خـون     اسـت  

  ).۲۰۰۲روس و همکاران ويو(يابد يفسفاتاز خون افزايش م

کـاهش ميـزان فـسفر    ق ين تحقيا رسد که در يبه نظر م      

 باعـث   ، کـم کلـسيم اعمـال گرديـد        يجيره که در جيـره هـا      

                                                  
2Endogenous 
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کاهش غلظت فسفر سرم خون شده و اين امر به نوبه خود            

  . سبب افزايش فعاليت آلکالين فسفاتاز سرم گرديده است

 غلظـت    بـر  يدارينـ مع افزودن فيتـاز بـه جيـره اثـر        

در متوســط ســطوح کلــسيم مــورد آزمــايش کلــسيم ســرم 

 افـزايش  ي داري اما غلظت فسفر سرم را بطور معنـ      ،نداشت

 ي دار يطـور معنـ   ه  و فعاليت آلکـالين فـسفاتاز سـرم را بـ          

. اي دسـت يافتنـد    نيز به چنـين نتيجـه      .)>۰۵/۰p(کاهش داد   

) ۲۰۰۲( و ويـوروس و همکـاران   )۲۰۰۴(انيانگو و همکاران  

کاهش فعاليت آلکالين فسفاتاز سرم به دنبـال       .  دارد مطابقت

 احتمـاال بـه دليـل افـزايش         ، به جيره  يافزودن فيتاز ميکروب  

 کــه از طريــق مکانيــسم تنظــيم ه اســت فــسفر بــوديفراهمــ

هوف  (ه است بر فعاليت آلکالين فسفاتاز اثر گذاشت      ١يکاهش

 ديگر احتماال به دليـل      يهرچند در تحقيق  ). ۱۹۹۸و همکاران   

 فعاليت آلکالين فـسفاتاز     ،ي اندازه گير  ياوت در روش ها   تف

روبرسـون و ادواردز    (تحت تاثير مکمل فيتاز قرار نگرفـت        

۱۹۹۴ .(  

     اثر متقابل سطح کلسيم جيره و آنزيم فيتـاز بـر غلظـت             

 دار بـود    يفسفر و فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز سرم معنـ        

)۰۵/۰p<(،  شفر و کاه   که روند افزايش غلظت فس     ي به طور 

ــسفاتاز   ــالين ف ــت آلک ــاز  فعالي ــزودن فيت ــال اف ــه دنب در  ،ب

 کلـسيم  ي داراي از تيمارهـا آشـکارتر  کم کلـسيم    يتيمارها

 توان به اثرات مثبت کم کـردن        ياين پديده را م   . متداول بود 

 يکلسيم جيره بر کـارايي آنـزيم فيتـاز و در نتيجـه فراهمـ              

 بـر   مـاال  احت  کـه  بيشتر فسفر در بدن جوجه هـا نـسبت داد         

يت آلکـالين فـسفاتاز سـرم اثـر گذاشـته       غلظت فسفر و فعال   

  .است

کاهش سطح کلسيم جيره بر درصد خاکستر اسـتخوان              

 کـه بـا نتـايج        نداشـت  ي دار ي چپ اثـر معنـ     ي پا يدرشت ن 

) ۲۰۰۵(ن و همکـاران     يپـ  و)  ب ۱۹۹۶(سباستين و همکاران    

واد احتماال به دليل آزاد شـدن مـ       اين موضوع   مطابقت دارد   

 ‐کمـپلکس فيتـات    از  ) نظير کلسيم، فسفر و منيـزيم      (يمعدن

                                                  
1Down regulation 

وروس و  يـ و( باشـد    ي در نتيجه عمـل فيتـاز مـ        يمواد معدن 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـا کـاهش سـطح                ).۲۰۰۲همکاران  

 يکلسيم و فسفر جيره، درصد خاکـستر بـه صـورت عـدد            

 مشاهده  ي در صفات توليد   ي چنين اثر منف   يکاهش يافت ول  

 اين پديـده آن اسـت کـه ميـزان       ي برا يحتمالتوضيح ا . نشد

 شـدن اسـتخوان     ي معدن يره برا يم و فسفر الزم در ج     يکلس

 ي م يي حداکثر رشد و بازده غذا     يشـتر از مقدار الزم برا    يب

 واحـد فيتـاز     ۶۰۰افـزودن   ). ۱۳۸۳ يکخواه و زاغر  ين(باشد  

) >۰۵/۰p( دار بهبـود بخـشيد       ياين شاخص را به طور معن     

    . مطاابق داشت)۲۰۰۵(انگو و همکاران يان يکه با يافته ها

باعث بهبـود غيـر      کاهش سطح کلسيم جيره      يبه طور کل      

 عملکـرد  دار ي دار و افزودن فيتـاز باعـث بهبـود معنـ           يمعن

 عملکـرد  واحـد فيتـاز بـر        ۶۰۰ و ۳۰۰بين اثرات   هرچند   ،شد

تاز سبب بهبـود  يافزودن ف . وجود نداشتي داري معن تفاوت

م يت آنـز  يـ  فسفر سـرم خـون، کـاهش فعال         دار غلظت  يمعن

درصد خاکـستر اسـتخوان     ش  يافزان فسفاتاز سرم و     يآلکال

نتـايج ايـن آزمـايش نـشان داد کـه بـا             . ديـ  گرد يدرشت نـ  

در و فـسفر     کلـسيم    ي توان مقـادير کمتـر     يافزودن فيتاز م  

 بيشتر  ي صرفه اقتصاد  يجيره طيور به کار برد که به معنا       

با ايـن حـال   .  باشديزيست م محيط ي از آلودگيو پيشگير 

 بيشتر بـه منظـور يـافتن مقـادير دقيـق            يپژوهش ها  انجام

 از آنزيم فيتـاز     ي مقدار مشخص  ي کلسيم معادل برا    و فسفر

  برپايــه غــالت مختلــفيدر هنگــام اســتفاده از جيــره هــا 

  .رسديبه نظر م يرورض
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  ١٤٢از ميکروبي و کلسيم جيره بر عملکرد جوجه هاي گوشتي نر                                                                                              اثرات فيت
 

 )ي روزگ۷‐۲۱( غذايي در مرحله آغازين ي جيره هاي تشکيل دهنده و ترکيب شيميايي اجزا‐۱ جدول

  ميزان کلسيم

 توصيه شده

 کاي آمر تحقيقاتيانجمن مل (

۱۹۹۴(  
  درصد مقدار توصيه شده۸۰ 

واحد در هر کيلوگرم (ميزان فيتاز 

)جيره  
۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۰ ۳۰۰ ۶۰۰ 

        (%)يمواد خوراک
 ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴   ذرت

۴/۳۵  کنجاله سويا   ۴/۳۵  ۴/۳۵  ۴/۳۵  ۴/۳۵  ۴/۳۵  

يپودر ماه   ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  

۸/۲  روغن سويا  ۸/۲  ۸/۲  ۸/۲  ۸/۲  ۸/۲  

۶۵/۱   کلسيم فسفاتيد  ۶۵/۱  ۶۵/۱  ۱۵/۱  ۱۵/۱  ۱۵/۱  

۰۳/۱  پودر صدف  ۰۳/۱  ۰۳/۱  ۸/۰  ۸/۰  ۸/۰  

۱۲/۰   متيونين‐ اليد  ۱۲/۰  ۱۲/۰  ۱۲/۰  ۱۲/۰  ۱۲/۰  

۳/۰  نمک طعام  ۳/۰  ۳/۰  ۳/۰  ۳/۰  ۳/۰  

۱/۰   کربنات سديميب  ۱/۰  ۱/۰  ۱/۰  ۱/۰  ۱/۰  

۷۳/۰ ‐ ‐ ‐  شن  ۷۳/۰  ۷۳/۰  

ي و معدنيمکمل ويتامين  ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  

) کيلوگرم جيره۱۰۰گرم در (آنزيم   ‐ ۳ ۶ ‐ ۳ ۶ 

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰   جمع کل

         
        يترکيب شيمياي

  قابل سوخت وسازيانرژ

) در کيلوگرميکيلوکالر(  
۲۹۳۵ ۲۹۳۵ ۲۹۳۵ ۲۹۳۵ ۲۹۳۵ ۲۹۳۵ 

۱۱/۲۱  (%)پروتئين خام   ۱۱/۲۱  ۱۱/۲۱  ۱۱/۲۱  ۱۱/۲۱  ۱۱/۲۱  

۰۴/۱  (%)کلسيم   ۰۴/۱  ۰۴/۱  ۸۲/۰  ۸۲/۰  ۸۲/۰  

(%)فسفر کل    ۷۷/۰  ۷۷/۰  ۷۷/۰  ۶۱/۰  ۶۱/۰  ۶۱/۰  

۴۵/۰  (%)يفسفر غير فيتات  ۴۵/۰  ۴۵/۰  ۳۶/۰  ۳۶/۰  ۳۶/۰  

ينسبت کلسيم به فسفر غير فيتات  ۳۱/۲  ۳۱/۲  ۳۱/۲  ۲۷/۲  ۲۷/۲  ۲۷/۲  

(%)ليزين    ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  

(%)سيستئين +متيونين   ۹/۰  ۹/۰  ۹/۰  ۹/۰  ۹/۰  ۹/۰  

        
۴/۲۵۱ )تومان (۱۳۸۴  سالقيمت در پاييز  ۹/۲۵۱  ۳/۲۵۲  ۷/۲۴۹  ۱/۲۵۰  ۶/۲۵۰  
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  )ي روزگ۲۲‐۴۲( غذايي در مرحله رشد ي جيره هاي تشکيل دهنده و ترکيب شيميايي اجزا‐ ۲جدول

يمميزان کلس   

 توصيه شده

 کاي آمر تحقيقاتيانجمن مل (

۱۹۹۴(  
  درصد مقدار توصيه شده۸۰  

واحد در هر کيلوگرم (ميزان فيتاز 

)جيره  
۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۰ ۳۰۰ ۶۰۰ 

        (%)يمواد خوراک
۸۴/۵۵   ذرت  ۸۴/۵۵  ۸۴/۵۵  ۸۴/۵۵  ۸۴/۵۵  ۸۴/۵۵  

 ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱  کنجاله سويا 

يپودر ماه   ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ 

۶/۵  روغن سويا  ۶/۵  ۶/۵  ۶/۵  ۶/۵  ۶/۵  

۱۸/۱   کلسيم فسفاتيد  ۱۸/۱  ۱۸/۱  ۶۵/۰  ۶۵/۰  ۶۵/۰  

۰۲/۱  پودر صدف  ۰۲/۱  ۰۲/۱  ۸/۰  ۸/۰  ۸/۰  

۰۱/۰   متيونين‐ اليد  ۰۱/۰  ۰۱/۰  ۰۱/۰  ۰۱/۰  ۰۱/۰  

۲۵/۰  نمک طعام  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  

۰۵/۰   کربنات سديميب  ۰۵/۰  ۰۵/۰  ۰۵/۰  ۰۵/۰  ۰۵/۰  

۷/۰ ‐ ‐ ‐  شن  ۷/۰  ۷/۰  

ي و معدنيمکمل ويتامين  ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  ۱/۱  

) کيلوگرم جيره۱۰۰گرم در (آنزيم   ‐ ۳ ۶ ‐ ۳ ۶ 

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰   جمع کل

         
        يترکيب شيمياي

  قابل سوخت و ساز يانرژ

) در کيلوگرميکيلوکالر(  
۳۱۵۸ ۳۱۵۸ ۳۱۵۸ ۳۱۵۸ ۳۱۵۸ ۳۱۵۸ 

۷۲/۱۹  (%)پروتئين خام   ۷۲/۱۹  ۷۲/۱۹  ۷۲/۱۹  ۷۲/۱۹  ۷۲/۱۹  

۹۳/۰  (%)کلسيم   ۹۳/۰  ۹۳/۰  ۷۱/۰  ۷۱/۰  ۷۱/۰  

(%)فسفر کل    ۵۹/۰  ۵۹/۰  ۵۹/۰  ۴۴/۰  ۴۴/۰  ۴۴/۰  

۳۵/۰  (%)يفسفر غير فيتات  ۳۵/۰  ۳۵/۰  ۲۸/۰  ۲۸/۰  ۲۸/۰  

ينسبت کلسيم به فسفر غير فيتات  ۶۵/۲  ۶۵/۲  ۶۵/۲  ۵۳/۲  ۵۳/۲  ۵۳/۲  

(%)زين لي   ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

(%)سيستئين +متيونين   ۷۱/۰  ۷۱/۰  ۷۱/۰  ۷۱/۰  ۷۱/۰  ۷۱/۰  

        
۵/۲۶۰ ۲۶۰ )تومان (۱۳۸۴  سالقيمت در پاييز  ۹/۲۶۰  ۲/۲۵۸  ۶/۲۵۸  ۱/۲۵۹  
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   مختلف پرورشي در دوره هاي گوشتي و کلسيم جيره بر عملکرد جوجه هاي تاثير سطوح متفاوت فيتاز ميکروب‐ ۳جدول

  يميانگين ضريب تبديل غذاي  )گرم در روز (يميانگين خوراک مصرف  )گرم(ميانگين افزايش وزن روزانه   )گرم(ميانگين وزن بدن   رتيما

    

    

    

ان   يدر پا

  ي روزگ٢١

  انيدرپا

  ي روزگ٤٢

  دوره

٧ ‐ ٢١ 

   يروزگ

  دوره 

٢٢ ‐ ٤٢ 

  يروزگ

  کل دوره

)٧ ‐٤٢ 

  )يروزگ

  دوره

٧ ‐ ٢١ 

   يروزگ

  دوره 

٢٢ ‐ ٤٢ 

  يروزگ

  هکل دور

)٧ ‐٤٢ 

  )يروزگ

  دوره

٧ ‐ ٢١ 

   يروزگ

  دوره 

٢٢ ‐ ٤٢ 

  يروزگ

  کل دوره

)٧ ‐٤٢ 

  )يروزگ

  فيتاز 

واحد در (

  )کيلوگرم جيره

                      

٠  b٩١/٥٩٥  b۶۴/۲۱۶۸  b٦٤/٣٣  ۵۰/۷۵  b١٧/٥٨  ۱۳/۵۷  ٠٣/١٠٤  ١٧/١٣٧  a٧٠٨/١  ۸۲۱/۱  a٧٩٣/١  

٣٠٠  a٦٦/٦٣٢  a٨١/٢٣٠٤  a٠٠/٨٠  ٠٠/٣٦  a٧٩/١٠٥  ٨٦/١٤٠  ٨٥/٥٦  ١٩/٦٢  b٧٥٧/١  ٥٨٣/١  b٧٢١/١  

٦٠٠  a٣٣/٦٤٨ a٠٨/٢٣٣٣  a٣٣/٨٠  ٤٧/٣٧  a٢٧/١٠٧  ٠٧/١٤٢  ١٩/٥٨  ٣٦/٦٢  b٧٧٧/١  ٥٥٤/١  b٧٠٧/١  

SE ۲۰۰/۹  ٠١٨٧/٠  ٠٢٣٠/٠  ٠٢١٩/٠  ١١٠/١  ٧٥٠/١  ٦٨٣/٠  ١١٠/١  ٧٢٩/١  ٥٦١/٠  ٦٧٢/٣٥  

                        سطح کلسيم

 مقدار توصيه شده 

 يانجمن مل(

  )قاتيتحق

b٨١/٢٢٣٠  ٩٩/٦٠٠  b۱۴/۳۴  ٥٦/١٠٤  ٦٤/١٣٨  ٦٥/٥٦  ٦١/٥٩  ٧١/٧٧  a٧٥٨/١  ٧٨٦/١  ٦٦٧/١  

 درصد مقدار ٨٠

  توصيه شده

a٨٨/٢٣٠٦  ٢٧/٦٥٠  a٨٤/١٠٦  ٤٣/١٤١  ١٣/٥٨  ٢٠/٦٢  ٥١/٧٩  ٢٧/٣٧  b٧٢٢/١  ٧٨٣/١  ٥٦٢/١  

SEM  ۵۱۱/۷  ٠١٥٢٩/٠  ٠١٨٨٠/٠  ٠١٧٩٦/٠  ٩٠٦/٠  ٤٢٩/١  ٥٥٨/٠  ٩٠٦/٠  ٤١٢/١  ٤٥٨/٠  ١٢٥/٢٩  

   که در هر ستون يين هايانگي درصد بوده و م۵در سطح احتمال  دار ي تفاوت معني حرف التين متفاوت هستند، دارايدارا هر اثر يو برا                ميانگين هايي که در هر ستون 

. باشنديرصد م د۵ دار در سطح احتمال ي منظور نشده، فاقد اختالف معنيچ حرفي آنها هي                برا
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   و درصد خاکستر استخواني خوني و سطح کلسيم جيره بر غلظت فاکتورهاي تاثير فيتاز ميکروب‐ ۴جدول

  ي روزگ۲۸ در سن ي گوشتي جوجه هاي درشت ن

 تيمار

 کلسيم سرم

 گرم در يميل(

) ليتريدس  

فسفر سرم   

 گرم در يميل(

) ليتريدس  

آلکالين فسفاتاز 

سرم         

)واحد در ليتر(  

درصد خاکستر 

  استخوان

  يدرشت ن

 فيتاز 

)واحد در کيلوگرم جيره(  
   

  

۰ ۶۷/۶   ۸۶/۵ b ۳۳/۴۹۵۳ a ۴۰/۳۸ b 

۳۰۰ ۳۶/۶   ۱۴/۷ a ۰۰/۳۷۹۴ b ۶۲/۳۹ b 

۶۰۰ ۶۴/۶   ۸۶/۷ a ۰۰/۳۲۸۶ c ۲۰/۴۰ a 

SEM ۱۶۴/۰  ۳۴۵/۰  ۹۹۳۷/۴۷  ۴۶۵/۰  

        

        سطح کلسيم          

همقدار توصيه شد  ۶۸/۶   ۵۲/۷ a ۱۰/۳۸۲۷ b ۹۴/۳۹   

 درصد مقدار توصيه ۸۰

 شده
۶۲/۶   ۲۶/۶ b ۵۱/۴۲۰۶ a ۰۷/۳۹   

SEM ۱۳۳/۰  ۲۷۹/۰  ۸۲۸/۳۸  ۳۷۷/۰  

 يين هايانگي و م دار دارندي درصد تفاوت معن۵ حرف التين متفاوت هستند، در سطح احتمال ي هر اثر دارايميانگين هايي که در هر ستون و برا

  .. باشندي درصد م۵ دار در سطح احتمال ي منظور نشده، فاقد اختالف معنيچ حرفي آنها هيبراکه در هر ستون 

  

   و درصد خاکستر ي خوني و سطح کلسيم جيره بر ميانگين غلظت فاکتورهاي اثر متقابل فيتاز ميکروب‐۵جدول 

  ي روزگ۲۸ در سن ي گوشتي جوجه هاياستخوان درشت ن

 سطح کلسيم

 فيتاز

واحد در (

)گرم جيرهکيلو  

 کلسيم سرم

 گرم در يميل(

) ليتريدس  

فسفر سرم 

 گرم در يميل(

) ليتريدس  

آلکالين فسفاتاز 

سرم          

)واحد در ليتر(  

درصد خاکستر 

  استخوان

  يدرشت ن

۰ ۶۹/۶ a ۲۱/۷ ab ۵۰/۴۲۱۶ b ۲۵/۳۹ b 

۳۰۰ ۶۵/۶ ab ۳۲/۷ ab ۶۶/۳۹۰۲ c ۸۶/۳۹ b 
مقدار توصيه 

  شده
۶۰۰ ۶۷/۶ ab ۹۸/۷ a ۶۰/۳۶۳۱ d ۷۵/۴۰ ab 

۰ ۶۴/۶ ab ۲۰/۴ c ۰۰/۵۶۸۴ a ۲۶/۳۷ c 

۳۰۰ ۶۱/۶ ab ۹۰/۶ b ۲۵/۳۶۵۹ d ۴۱/۳۹ b 

 درصد ۸۰

مقدار توصيه 

۶۲/۶ ۶۰۰ شده ab ۷۸/۷ a ۰۰/۳۰۱۷ e ۵۰/۴۰ ab 

SEM ‐ ۲۳۹/۰  ۵۰۴/۰  ۹۹/۶۹  ۶۶۴/۰  

  . دار دارندين درصد تفاوت مع۵ حرف التين متفاوت هستند، در سطح احتمال يميانگين هايي که در هر ستون دارا




