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 چکیدُ

در تغذیِ کاربزدی طیَر سْن هَاد اٍلیِ غذذایی   کِ ضَد یه يیتأه ّا هکولدر جیزُ طیَر اس دٍ هٌبع هَاد اٍلیِ غذایی ٍ  هَاد هعدًی ًیاس بِ

حاٍی عٌاصز هاکزٍ ٍ عٌاصز هیکزٍ بِ ( MCHA)1کسی آپاتیت هیکزٍ کزیستالیيٍ کوپلکس ّیدر. ًقص چٌداًی ًدارد اسّایًایي  يیتأهدر 

 بِ هٌظَر بزرسذی تحقیق حاضز  MCHAبا تَجِ بِ باال بَدى قابلیت دستزسی فسفز در کوپلکس   .باضد یهضکل کیالت با اسیدّای آهیٌِ 

قطعِ  300 اس آسهایص در ایي. گَضتی اًجام ضد یّا جَجِگَضتی بز عولکزد رضد  یّا جَجِجیزُ ر د MCHA کوپلکس استفادُ اس زیتأث

 یّذا  زٍُگذ  .رٍس اًجام ضذد  42تکزار در طَل  5ٍ  گزٍُ آسهایطی 4در قالب یک طزح کاهالً تصادفی با  303سَیِ راس  جَجِ یک رٍسُ

 9ٍ  13با هیذشاى کسذین ٍ فسذفز     MCHAاستفادُ اس کوپلکس ) B، گزٍُ (استفادُ اس دی کلسین فسفات) Aگزٍُ کٌتزل یا ضاهل  آسهایطی

 ،MCHAکوذپلکس  بِ تزتیب هیشاى فسفز  C  ٍD یّا گزٍُدر  MCHAفسفز در کوپلکس  قابلیت دستزسی ٍ با تَجِ بِ باال بَدى (درصد

( هصزف خَراک، اضافِ ٍسى ٍ ضزیب تبدیل غذذا ) صفات هزبَط بِ عولکزد  .ضد در ًظز گزفتِ هقدار ٍاقعی آىز اس درصد بیطت 30ٍ  15

ًسبت بِ گزٍُ کٌتزل بِ طذَر هعٌذی داری    B  ٍC یّا گزٍُکِ  ًتایج ًطاى داد .در طی سِ دٍرُ آغاسیي، رضد ٍ پایاًی اًداسُ گیزی ضدًد

ٍ  Dدر بیي گذزٍُ   ّا جَجِّوچٌیي تفاٍت هعٌی داری در عولکزد  (.≥05/0P)بدیل غذایی گزدیدضزیب ت بْبَدباعث افشایص ٍسى بدى ٍ 

حذذف کاهذل هکوذل دی     ٍ MCHAفسفز جیزُ با کوپلکس  يیتأهًطاى داد ًتایج ایي آسهایص  بِ طَر کلی (.<05/0P)کٌتزل هطاّدُ ًطد

باعذث بْبذَد   ٍ باال بَدى قابلیت دستزسذی عٌاصذز در آى    MCHAکوپلکس جیزُ با تَجِ بِ تزکیبات هَجَد در  ٍ تٌظین کلسین فسفات

          . ضَد یهگَضتی  یّا جَجِ عولکزد

 . رضد عولکزدد آهیٌِ، یکیالت هَاد هعدًی با اس، دی کلسین فسفات،  MCHAکوپلکس  جَجِ گَضتی، :کلوات کلیدی

 

 هقدهِ

. تؾخیـ دادُ ؽدذُ اعدت   اخیز یّب دِّدر  در جیزُ عیَر بّ آى  ضزٍرت ٍجَد وِ ّغتٌذهَاد هعذًی گزٍّی اس هَاد هغذی 

ثدذى اس   ییبیویؽد َ ید ثّدبی   هختلد  در ٍاودٌؼ   یّب ًمؼ ثِ علتدٌّذ ٍلی  اس ٍسى ثذى حیَاًبت را تؾىیل هی% 4اهالح هعذًی فمظ 

یي ٍ ًیدش هتبثَلیغدن   هقزف اًدزصی ٍ پدزٍتئ   ثِ علت داؽتي ًمؼ ولیذی در ّب آىاّویت ضزٍرت ٍجَد  .ای ثزخَردارًذ اّویت ٍیضُ

چبلؾی در جدذة ٍ هتبثَلیغدن عدبیز     تَاًذ یهّز یه اس ایي عٌبفز ح ًبهٌبعت َعغاس آًجبیی وِ  .ثبؽذ یه هَاد غذایی در ثذى عیَر

تَعدظ   ّدب  آىثب تَجِ ثدِ لبثلیدت دعتزعدی     ّب آىّوَارُ در ًظز گزفتي عغَح ثْیٌِ تأهیي هٌبعت ایي اهالح  ، لذا درهَاد هغذی ثبؽذ

  .(2009لَیه ٍ ّوىبراى، ) ثبؽذ یهاّن اهَر تغذیِ عیَر  اسر عیَ
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ثیَلَصیه اًدَا  هختلد  اس وودپلىظ     یّب غتنیعدر . اس لغت یًَبًی چل ثبول ثِ هعٌی پٌجِ گزفتِ ؽذُ اعت( ووپلىظ آلی)ویالت 

گلَثیي ٍ یب ویالتْبیی ودِ اعدتفبدُ اس   ، ّوَ B12هثالً ویالتْبی ضزٍری ثزای عَخت ٍ عبس هثل ٍیتبهیي . آلی هَاد هعذًی ٍجَد دارًذ

خقَفیت ویالتْب جذة ثبال ٍ ضزیت پبیذاری ثدبالی   يیتز هْن. اعیذ فبیتیه -وٌٌذ هبًٌذ اتقبل رٍی وبتیًَْبی ضزٍری را هختل هی

عذًی ثب اعیذ آهیٌِ ، ؽًَذ، در ؽىل آلی، عٌبفز ه آلی اعتفبدُ هیز در تغذیِ عیَر هَاد هعذًی  ثِ دٍ ؽىل آلی ٍ غی هعوَالً اعت ّب آى

 .اًذ دادُثبًذ ؽذُ ٍ تؾىیل ویالت  ّب يیپزٍتئپپتیذّب ٍ یب حتی 

سیبدی در جْت تأهیي ثْیٌِ اهالح ٍ هَاد هعذًی هَرد ًیبس پزًذگبى گَؽتی ثب تَجدِ ثدِ عدزعت     یّب تالػاخیز  یّب عبلدر 

سیغدت   یّدب  چبلؼلیت دعتزعی اهالح ًیش اهزٍسُ ثِ علت لبث ّب تالػفَرت گزفتِ اعت ٍلی در خالل ایي  ّب آىرؽذ صًتیىی ثبالی 

 ثدِ جدبی  وودپلىظ ّدبی آلدی     جدبیگشیي ودزدى  رٍیىدزد  لدذا  (. 2006راهبدئَ ٍ ّوىبراى، ) هحیغی اس اّویت ثبالیی ثزخَردار اعت

ف ودزدى هؾدىالت   در ثزعز ّب آىٍ ّوچٌیي ثبسخَرد هثجت  هعذًی ثب تَجِ ثِ لبثلیت دعتزعی ثیؾتز عٌبفز تؾىیل دٌّذُ یّب هىول

اّذاف علدن تغذیدِ    يیتز هْناهزٍسُ یىی اس ، ؽَد یهتجبری  یّب گلِوِ در ًْبیت اهز هٌجز ثِ ثْجَد عولىزد التقبدی  سیغت هحیغی

 هٌجع آلی ولغدین ٍ فغدفز ّودزاُ ثدب     (MCHA) پبتیت هیىزٍ وزیغتبلیيآووپلىظ ّیذرٍوغی  (.2007ًَلت ٍ ّوىبراى، ) عیَر اعت

ایدي وودپلىظ ّوچٌدیي    . وِ لبثلیت سیغت فزاّوی ثبالیی ثزای عیدَر دارًدذ   ثبؽذ یهؽىل ویالت ثب اعیذّبی آهیٌِ عٌبفز هیىزٍ ثِ 

 اعتفبدُ زیتأثثزرعی  ثِ هٌظَرثز ّویي اعبط  .ثبؽذ یهدرفذ پزٍتئیي  36ویلَوبلزی در ویلَگزم اًزصی لبثل هتبثَلیغن ٍ  1600حبٍی 

 .عزاحی ٍ اجزا گزدیذ تحمیكایي  رؽذثز عولىزد  جیزُ دی ولغین فغفبتٍ ثب حذف  گَؽتی یّب جَجِدر جیزُ ایي هحقَل  اس

 

 ّا رٍشهَاد ٍ 

تمغین تىزار  5تیوبر ٍ  4 در در لبلت یه عزح وبهالً تقبدفی ( 308عَیِ راط )لغعِ جَجِ یه رٍسُ  300 در ایي تحمیك 

 ٍ پبیدبًی  (رٍسگدی  28تب  14) ، رؽذ(رٍسگی 14تب 1) ُ آغبسیيدر عِ دٍر 308عَیِ راط  يثز اعبط وبتبلَ آسهبیؼ یّب زُیج. ؽذًذ

ثدِ عٌدَاى    هىول هعذًی دی ولغین فغدفبت  اساعتفبدُ ) Aیب  گزٍُ وٌتزل: تیوبرّبی آسهبیؾی ؽبهل. تٌظین گزدیذ( رٍسگی 42تب  28)

ٍ ثِ دلیل لبثلیت دعتزعی ( درفذ 9ٍ  18ثب هیشاى وغین ٍ فغفز  MCHAووپلىظ اعتفبدُ اس ) B، گزٍُ ( وٌٌذُ فغفز ٍ ولغین يیتأه

ظدین  ٌدر ت .درفذ ثیؾتز در ًظدز گزفتدِ ؽدذ    MCHA 15  ٍ30ووپلىظ ثِ تزتیت هیشاى فغفز  C  ٍD یّب گزٍُدر  آى در ثبالی فغفز

یذ اس جولِ پزٍتئیي، اًزصی ٍ ّوچٌیي اع MCHAووپلىظ آسهبیؾی عالٍُ ثز ولغین ٍ فغفز جیزُ تزویجبت دیگز  یّب گزٍُ یّب زُیج

 فدفبت  .آسهدبیؼ یىغدبى ثدَد    یّدب  گزٍٍُ هیشاى اًزصی، پزٍتئیي ٍ اعیذّبی آهیٌِ جیزُ ولیِ  هَرد هحبعجِ لزار گزفت آى ّبی آهیٌِ

رؽدذ، پبیدبًی ٍ   آغبسیي،  یّب دٍرُاًِ ٍ ضزیت تجذیل غذایی در سهَرد اًذاسُ گیزی در ایي تحمیك ؽبهل ٍسى ثذى، هقزف خَران رٍ

اس رٍػ   2/9ًغدخِ   SASتحمیك اس ًدزم افدشار    ایي یّب دادُتجشیِ ٍ تحلیل آهبری جْت . ثَد (رٍسگی 42ففز تب )پزٍرػ ول دٍرُ

GLM  درفذ 5اعتفبدُ گزدیذ ٍجْت اًجبم همبیغبت هیبًگیي اس آسهَى تَوی ثب عغح احتوبل (05/0P≤ )اعتفبدُ ؽذ.    
 

 ًتایج ٍ بحث

اس ًظز ٍسى ثذى، هقزف خَران ٍ ضزیت ( رٍسگی 14ففز تب )ٍرُ آغبسیي در عی د ؽَد یههالحظِ  1وِ در جذٍل ؽوبرُ عَر ّوبى

ثدِ تزتیدت ثیؾدتزیي همدذار      ٍلی (<05/0P) ؽَد یًوآسهبیؾی اختالف هعٌی داری اس ًظز آهبری هؾبّذُ  یّب گزٍُثیي تجذیل غذایی  

 .آسهبیؾی هؾبّذُ ؽدذ  یّب گزًٍُذ در عىظ ایي رٍ ، ثزای ضزیت تجذیل غذاییثَد C  ٍDٍ عپظ گزٍُ  Bٍسى ثذى هزثَط ثِ گزٍُ 

آسهبیؾی تفبٍت هعٌی داری ثب یىذیگز ًذاؽدتٌذ ٍلدی    یّب گزٍُ رٍساًِ هقزف خَران هیبًگیي( رٍسگی 28تب  14)در عی دٍرُ رؽذ 

ضدزیت  همدذار   يیتز ونثِ تزتیت  ٍ(. ≥05/0P)یبفت ؼیافشاهعٌی داری ر ثِ عَ A  ٍD یّب گزًٍُغجت ثِ  Bهیبًگیي ٍسى ثذى گزٍُ 
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 ّدب  گدزٍُ هیبًگیي هقدزف خدَران رٍساًدِ    ( رٍسگی 42تب  28)در عی پبیبًی  .ثَد B ،C ،A  ٍD یّب گزٍُهزثَط ثِ تجذیل غذایی ًیش 

ثِ عَری ودِ   Cتعلك داؽت ٍ عپظ گزٍُ  Bثیؾتزیي هیشاى هیبًگیي ٍسى ثذى ثِ گزٍُ  هعٌی داری ثب یىذیگز ًذاؽتٌذ ٍلی یّب تفبٍت

هیدبًگیي ضدزیت تجدذیل غدذایی      يیتدز  ودن اس ًظز ضزیت تجذیل غذایی ًیش . داؽتٌذ ّب گزٍُهعٌی داری ثب ثمیِ  هذوَر تفبٍت یّب گزٍُ

در ودل دٍرُ   .آسهبیؾدی داؽدتٌذ   یّب گزٍُثَد ثِ عَری وِ تیوبر ّبی هذوَر تفبٍت هعٌی داری ثب عبیز  Cٍ عپظ  Bهزثَط ثِ گزٍُ 

   .آسهبیؾی ؽجیِ ثِ دٍرُ پبیبًی ثَد یّب گزًٍُیش تفبٍت ثیي ( رٍسگی 42ففز تب )آسهبیؾی 
 پزٍرش کل دٍرُبز هیاًگیي هصزف خَراک رٍساًِ، ٍسى بدى ٍ ضزیب تبدیل غذایی در   MCHAاثز استفادُ اس کوپلکس: 1جدٍل ضوارُ 

 رٍسگی 42-0 رٍسگی 42-28 رٍسگی 28-14 رٍسگی 14-0 ّب گزٍُ 

 هقزف خَران

 (گزم در رٍس)

A 79/3 ± 2/27 03/5 ± 7/97 90/5 ± 5/166 77/1 ± 4/91 

B 69/1 ± 6/27  57/1 ± 8/96 74/14 ± 2/169 92/2 ± 9/92 
C 09/1 ± 9/27  59/2 ± 3/95 84/10 ± 3/172 44/1 ± 1/91 

D 67/2 ± 8/25 42/6 ± 9/97 05/18 ± 1/168 79/4 ± 2/91 

 648/0 916/0 844/0 554/0  احتوبل

 ٍسى ثذى

 (گزم)

A 23/43 ± 2/339 cb 05/81 ± 1/1006 b 39/70 ± 3/2037 b 39/70 ± 3/2037 
B 36/34 ± 9/377 a 24/56 ± 5/1086 a 86/41 ± 9/2226 a 86/41 ± 9/2226 

C 63/44 ± 5/368  ab39/32 ± 1/1039 a 04/44 ± 9/2145 a 04/44 ± 9/2145 

D 75/50 ± 9/335 c 78/37 ± 7/943  b34/99 ± 8/1948  b34/99 ± 8/1948 

 0004/0 0004/0 006/0 357/0  احتوبل

 ضزیت تجذیل

 (گزم/گزم)

A 127/0 ± 309/1 295/0 ± 081/2  a229/0 ± 431/2  a 092/0 ± 930/1 

B 175/0 ± 183/1 220/0 ± 928/1  b217/0 ± 021/2  b 035/0 ± 799/1 
C 163/0 ± 231/1 149/0 ± 996/1  b281/0 ± 096/2  b 054/0± 823/1 

D 179/0 ± 264/1 232/0 ± 245/2  a113/0 ± 416/2  a 079/0 ± 978/1 

 0042/0 015/0 195/0 667/0  احتوبل

اًذد دارای اخذتالف هعٌذی داری بذا      ضذدُ  ّایی کِ با حزٍف هتفاٍت در ّز ستَى ًطاى دادُ هیاًگیي a,b -( SD± µ ) اًحزاف هعیار استاًدارد ±هیاًگیي  

 Cدرصد،  9ٍ  13با هیشاى کسین ٍ فسفز  MCHAاستفادُ اس کوپلکس آلی B:هکول هعدًی دی کلسین فسفات ،  اساستفادُ A :(. P≤0.05 )یکدیگز ّستٌد

 ٍD  درصد بیطتز اس گزٍُ  30ٍ  15بِ تزتیب هیشاى فسفز کوپلکس آلیB در ًظز گزفتِ ضد. 

 یّدب  گدزٍُ حظِ در هیبًگیي هقزف خَران رٍساًدِ در ثدیي   عذم ٍجَد تفبٍت لبثل هال دّذ یهًؾبى  ًتبیج ثذعت آهذُ وِ گًَِ ّوبى

ِ آسهبیؾی ًبؽی اس هیشاى هقدزف خدَران رٍساًدِ     یّب گزٍُچٌیي ًتیجِ گزفت وِ تفبٍت عولىزد در ثیي  تَاى یهآسهبیؾی   ّدب  جَجد

ٍ اس . ی ثیؾتز ثدَدُ اعدت  ؽذًذ ًغجت ثِ هىول هعذً یه ِیتغذىظ آلی لپوِ ثب وو ییّب گزًٍُجَدُ ثلىِ لبثلیت دعتزعی اهالح هعذًی 

 تَاى یهداری ووتز اس عبیزیي ثذعت آهذ  ثِ عَر هعٌی ّب گزًٍُیش در ثیي  B  ٍC یّب گزٍُآًجبیی وِ هیبًگیي ضزیت تجذیل غذایی در 

 عَر ّوبىٍ . حبفل افشایؼ چؾن گیز هیبًگیي ٍسى ثذى در دٍ گزٍُ هذوَر ثبؽذ تَاًذ یهچٌیي اعتٌجبط وزد وِ تفبٍت عوذُ عولىزد 

پبتیت هیىزٍوزیغتبلیي ثدِ  آووپلىظ آلی ّیذرٍوغی  ثب جبیگشیٌی وبهل Bگزٍُ  دّذ یهآسهبیؾی ًؾبى  یّب گزٍُهیبًگیي ٍسى ثذى  وِ

ثبالتزیي هیدبًگیي را   عبسًذُجبی دی ولغین فغفبت ٍ ثب در ًظز گزفتي هیشاى ولغین ٍ فغفز گشارػ ؽذُ اس ایي هىول تَعظ ؽزوت 

 تَاًذ یهتیجِ گزفت وِ ایي هحقَل ً تَاى یهاس ًظز آهبری  B  ٍCلی ثب تَجِ ثِ غیز هعٌی دار ثَدى دٍ گزٍُ ثِ خَد اختقبؿ داد ٍ

ثدَدى هٌدبثع هعدذًی     ؽالتِثِ علت  تَاًذ یه فَق ًتیجِ وِ. وٌذ يیتأهُ را درفذ ثیؾتز اس ثیبى ؽزوت عبسًذُ فغفز هَرد ًیبس پزًذ 15

تَاًغدتٌذ   آلدی اهدالح هعدذًی    ووپلىظثب اعتفبدُ اس همذار ووتزی اس  ًیش (2007)ٍ ّوىبراى ًَلت . ثبؽذ آلی ووپلىظهَجَد در ایي 

عولىزد یىغبًی ًغجت ثِ هىول هعذًی ثذعت آٍرد ٍلی ثب ایي تفبٍت ودِ   تَاى یهًؾبى دٌّذ وِ ثب تغییز ًَ  هىول اس هعذًی ثِ آلی 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

ظ ىت افشایؼ لبثلیت دعتزعی اهالح هعدذًی هَجدَد در وودپل   ٍ ّوچٌیي ثِ عل پزداخت خَاّذ ؽذّشیٌِ ووتزی جْت تْیِ هىول 

 .جلَگیزی وزد تَاى یهسیغت هحیغی ًیش  یّب چبلؼآلی اس 
 

 ًتیجِ گیزی کلی

ٍ حذف وبهل هىول دی ولغین فغفبت ٍ تٌظین جیدزُ   MCHAفغفز جیزُ ثب ووپلىظ  يیتأهثِ عَر ولی ًتبیج ایي آسهبیؼ ًؾبى داد 

ِ ٍ ثبال ثَدى لبثلیت دعتزعی عٌبفز در آى ثبعث ثْجَد عولىزد  MCHAدر ووپلىظ ثب تَجِ ثِ تزویجبت هَجَد  گَؽدتی   یّدب  جَجد

 .          ؽَد یه
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Abstract  

Poultry requirements for minerals are met from two sources feed ingredients and premixes and in 

practical poultry nutrition, the role of feed ingredients is over looked. Microcrystalline 

Hydroxyapatite Complex (MCHA Complex) contains macro and micro elements in amino acid 

chelated form. Regarding to high availability of phosphorus in MCHA complex, this experiment 

was conducted to evaluate using dietary MCHA complex on growth performance of broiler chicks. 

A total number of three hundred day-old broiler chicks (Ross 308) were allocated to four treatments 

with five replicates in a completely randomized design. Treatments included: control group, A 

(where used the DCP), B group ( MCHA complex with 18 and 9 percentage of Ca and P), C and D 

groups (MCHA with 15 and 30 percentage more phosphorous). Productive performances of broilers 

(feed intake, weight gain and Feed conversion ratio) were measured for different periods (starter, 

grower and Finisher). The results showed that body weight of broilers in B and C group compared 

to control group significantly increased and feed conversion improved (P<0.05). Performance of 

broilers was not significantly affected between D and control groups (P>0.05). The results 

demonstrated that dietary phosphorous balancing with MCHA complex and elimination of dietary 

dicalcium phosphate because of high availability of minerals of MCH complex can be improve 

growth performance of broiler chicks.  
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