
 

 

بزٍس دیسکٌذرٍپالسیا در جَجِ ّای گَشتی با اضافِ ًوَدى یک آلفا ّیذرٍکسی کَلِ کلسیفزٍل در جیزُ بزرسی هیشاى 

 غذایی

 3، عباسعلی قیصزی2، هجیذ طغیاًی*1پزّام قاسوی

 parham555@yahoo.com ( اصفْاى)داًؾ آهَختِ کاسؿٌاػی اسؿذ ػلَم داهی، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگاى 1

(اصفْاى)داًـیاس گشٍُ ػلَم داهی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگاى 2  

ػضَ ّیات ػلوی هشکض تحقیقات جْاد کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی اػتاى اصفْاى3  

 چکیذُ

تاثیش یک آلفا ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل دس جیشُ غزایی تش دیؼکٌذسٍپالطی اػتخَاى دسؿت ًی  ایي پظٍّؾ تِ هٌظَس تشسػی

 کاهال تصادفیدس قالة طشح  308قطؼِ جَجِ یک سٍصُ گَؿتی ػَیِ ساع  420دس ایي تحقیق اص . اًجام ؿذجَجِ ّای گَؿتی 

 آلفا کهیکشٍگشم دس کیلَگشم ی 5واسّای آصهایـی ؿاهل تی .ؿذقطؼِ جَجِ اػتفادُ  14ؿاهل  ٍ ّش تکشاس تکشاس 5تیواس ٍ  6تا 

هیکشٍگشم دس  D3،5تذٍى ٍیتاهیي ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل آلفا کهیکشٍگشم دس کیلَگشم ی 5ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل،

ّیذسٍکؼی  فاآل کهیکشٍگشم دس کیلَگشم ی 5ًیاص، 85%ٍ کلؼین  80%فؼفش  ضاىیتا ه ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل آلفا ککیلَگشم ی

ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل تا هیضاى آلفا  کهیکشٍگشم دس کیلَگشم ی 5ًیاص، 85%ٍ کلؼین  70%فؼفش  ضاىیتا ه کَلِ کلؼیفشٍل

. دسیافت کشدًذ( سٍصگی 0-42)تا جیشُ غزایی ؿاّذ کِ جَجِ ّا دس طَل دٍسُ آصهایؾ  دس هقایؼًِیاص،  85%ٍ کلؼین  60%فؼفش

ًتایج ًـاى داد دیؼکًَذسٍپالصی دس اػتخَاى . دسیافت کشدًذ( سٍصگی 0-42)یـی دس طَل دٍسُ آصهایؾ جَجِ ّا تیواسّای آصها

آلفا ًؼثت تِ هاتقی تیواسّا اص ؿیَع کوتشی تشخَسداس تَد  هیکشٍگشم دس کیلَگشم یک 5تشای تیواس   داسی دسؿت ًی تِ طَس هؼٌی

 . کلؼین ٍ فؼفش اػتخَاى دسؿت ًی گشدیذ ّوچٌیي هَجة تغییش دس هقذاس (. >P 05/0)کِ اص لحاظ آهاسی ًیض هؼٌی داس هی تاؿذ 

 یک آلفا ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل، دیؼکٌذسٍپالصیا، جَجِ گَؿتی، فؼفش،کلؼین  :ٍاصُ ّای کلیذی

 

 هقذهِ

تٌاتشایي . هی ؿًَذػاسضِ دیؼکٌذسٍپالطی اػتخَاى دسؿت ًی دس جَجِ ّا ٍ ًظاد ّایی کِ ػشػت سؿذ تاالیی داسًذ تیـتش دیذُ 

تا کاّؾ هقاٍت ٍ . دس ًتیجِ ػولکشد ٍ سؿذ جَجِ ّا تاثیش هٌفی داؿتِ ٍ ػالیاًِ خؼاست تؼیاسی سا تِ ایي صٌؼت ٍاسد هی ػاصد

ؿکؼتي ػش اػتخَاى، حشکت جَجِ هختل هی گشدد ٍ دػتشػی تِ آب ٍ داى تشای آى ّا تؼیاس هـکل ٍ گاُ غیش هوکي هی 

 (.1995تیْل، )گشدد

. گاّی هَاقغ ایي ػاسضِ تا فلجی ًاؿی اص کوثَد ٍیتاهیي ّا اؿتثاُ هی گشدد.ا تاػث دٍ دػتگی ٍ تلفات دس گلِ ّا هی گشددلز 

ایي تیواسی دس جَجِ ّایی کِ اص داى تا هیضاى کلؼین کوتش اص هقذاس هَسد ًیاص اػتفادُ ًوَدُ اًذ هـاّذُ هی ؿَد،ٍ دس کل ٍخاهت 

دس تشسػی ّای اًجام ؿذُ دس ایالت هتحذُ اهشیکا گضاسؽ ؿذُ صیاى ّای (.1975دلَکا،)ن هی ًوایٌذتیواسی سا تِ ػِ دسجِ تقؼی

 یکی اص هـتقات ٍیتاهیي. هیلیَى دالس تخویي صدُ ؿذُ اػت 120تا  80ػالیاًِ ًاؿی اص ایي تیواسی دس جَجِ ّای گَؿتی تیي 

D3دلَکا ٍ )یَلَطیکی تیـتش ًؼثت تِ آى کـف گشدیذُ اػت یک آلفا ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل هی تاؿذ، کِ تا فؼالیت ت 
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تَدُ اها دس  25یک آلفا ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل تصَست ػٌتتیک فاقذ گشٍُ ّیذسٍکؼیل تش سٍی کشتي (. 1973، 1ّوکاساى

تشجؼتِ تیـتشیي ٍ . دیگش گشٍُ ّای ؿٌاختِ ؿذُ طثیؼی تصَست یک ٍ تیؼت ٍ پٌچ دی ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل هی تاؿذ

تشیي ٍیظگی دس هَسد فؼالیت تیَلَطیک یک ٍ تیؼت ٍ پٌچ دی ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل تَاًایی آى دس افضایؾ جزب کلؼین ٍ 

ًـاى دادًذ کِ تَاًایی جزب کلؼین یک آلفا ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل دس هقایؼِ ( 2002)2اها ادٍاسد ٍ ّوکاساى. فؼفش هی تاؿذ

 ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل تطَس هؼٌی داسی تیـتش اػتتا یک ٍ تیؼت ٍ پٌچ دی 

ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل سا تش –هطالؼات اًجام ؿذُ دس هشاکض تحقیقاتی هختلف دس آهشیکا، تشصیل ٍ هکضیک اثش هفیذ یک آلفا 

. تِ ًـاى دادُ اًذسٍی کاّؾ تشٍص ٍ ؿیَع دیؼکٌذسٍپالصی اػتخَاى دسؿت ًی ٍ ّوچٌیي سٍی افضایؾ تْشُ تشدای اص فؼفش فیتا

هیضاى تلفات ًاؿی اص ایي تیواسی تا کٌَى دس کـَس تشسػی ًگشدیذُ اػت، لیکي تؼیاسی اص هتخصصاى اػالم هی داسًذ کِ ضشس 

ایي  (.2005دسایَس،)ّای ًاؿی اص ایي تیواسی تؼیاس صیاد ٍ ّش ػالِ خؼاسات تؼیاسی سا تِ صٌؼت هشغذاسی کـَس ٍاسد هی ًوایذ

تاثیش یک آلفا ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل دس جیشُ غزایی تش دیؼکٌذسٍپالصیا ٍ هیضاى کلؼین ٍ فؼفش  س تشسػیپظٍّؾ تِ هٌظَ

 .اًجام ؿذاػتخَاى دسؿت ًی جَجِ ّای گَؿتی 

 

 هَاد ٍ رٍشْا

سٍصُ  کیػذد جَجِ  420اص  کالآى دس ، تاؿذ یتکشاس ه 5ؿاهل  واسیٍ ّش ت واسیت 6تا  یالة طشح کاهال تصادفقدس  ؾیآصها يیا

 Bواسیت، (308)ؿشکت ساع ِیهطاتق تَص ِیپا شُیؿاهل ج( ؿاّذ) Aواسیت :ػثاستٌذ اص واسّایت. گشدیذاػتفادُ  308ساع  ِیػَ

هیکشٍگشم دس  5+  ِیپا شُیؿاهل ج Cواسیت،  فشٍلیکَلِ کلؼ یذسٍکؼیآلفا ّ کهیکشٍگشم دس کیلَگشم ی 5 + ِیپا شُیؿاهل ج

آلفا  کهیکشٍگشم دس کیلَگشم ی 5 + ِیپا شُیؿاهل ج Dواسیت، D3تذٍى ٍیتاهیي فشٍلیکَلِ کلؼ یذسٍکؼیآلفا ّ ککیلَگشم ی

آلفا  کهیکشٍگشم دس کیلَگشم ی 5 + پایِ شُیؿاهل ج Eٍ واسیتًیاص، 85%ٍ کلؼین  80%فؼفش  ضاىیتا ه فشٍلیکَلِ کلؼ یذسٍکؼیّ

آلفا  کهیکشٍگشم دس کیلَگشم ی 5+ ؿاهل جیشُ پایِ  Fًیاص،تیواس  85%ٍ کلؼین  70%فؼفش  ضاىیتا ه فشٍلیکَلِ کلؼ یذسٍکؼیّ

سٍصگی پایاى  42اص ػي یک سٍصگی ؿشٍع ٍ دس ػي  آصهایؾ. ًیاص 85%ٍ کلؼین  60%تا هیضاى فؼفش فشٍلیکَلِ کلؼ یذسٍکؼیّ

 َدًذ،تا هیاًگیي گشٍُ خَد تقشیثاً هـاتِ ت کِ اص ًظش ٍصًیجَجِ اص ّش تکشاس دٍ قطؼِ  سٍصگی 42دس ػي  پایاى آصهایؾ سد. یافت

ؿاخص ّای هشتَط تِ هـکالت اػتخَاًی اص قثیل دیؼکٌذسٍپالصیا، کلؼین، فؼفش ٍ خاکؼتش  ،رتح ٍ اًتخاب ؿذُ ٍ پغ اص تَصیي

 .گشدیذاًذاصُ گیشی اػتخَاى دسؿت ًی 

 

 ًتایج ٍ بحث

تا تَجِ تِ . دیؼکًَذسٍپالصی دس اػتخَاى دسؿت ًی داؿتِ اػتتش ؿیَع ( P<05/0)داسی  سٍصگی ًَع تیواس اثش هؼٌی42دس ػي 

هیکشٍگشم دس کیلَگشم  5داسی تیواس  هشتَط تِ دیؼکًَذسٍپالصی دس اػتخَاى دسؿت ًی تِ طَس هؼٌی( 1)جذٍل هقایؼِ هیاًگیي 

ِ اص لحاظ آهاسی هؼٌی داس هی آلفا ًؼثت تِ هاتقی تیواسّا اص ؿیَع کوتشی اص تشٍص ٍ ؿیَع دیؼکًَذسٍپالصی تشخَسداس تَد ک یک

داسی تش کاّؾ هیضاى ؿیَع دیؼکًَذسٍپالصی دس اػتخَاى دسؿت ًی داؿتِ  سٍصگی ًَع تیواس اثش هؼٌی42دس ػي  (.P<05/0)تاؿذ

 اص هْوتشیي ٍیظگی یک آلفا ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل ایي اػت کِ تطَس هؼتقل ٍ تذٍى ًیاص تِ آًضین ّای فیتاص خاسج . اػت

                                                           
1
Deluca et al. 

2
 Edwards et al. 



 

 

ػول هی ًوایذ، دس ایي استثاط سهض هَفقیت یک آلفا ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل دس کاّؾ ؿیَع ٍ یا حزف تیواسی ّایی ػلَلی 

دیؼکٌذسٍپالصی دسؿت ًی یکی اص . اص جولِ ًشهی اػتخَاى ٍیا دیؼکٌذسٍپالصی دسؿت ًی دس جَجِ ّای جَاى تَدُ اػت

کِ دس اثش ػذم سػَب کاهل فؼفات کلؼین دس اػتخَاى هَجة تیواسی ّای هتاتَلیک تؼیاس ؿایغ دس جَجِ گَؿتی اػت 

تِ دلیل تشخی اص دالیل جَجِ ّای گَؿتی جذیذ تا ػشػت کافی اهکاى فؼال ًوَدى . ؿکٌٌذگی ػش اػتخَاى دسؿت ًی هی ؿَد

ِ ًوَدى یک آلفا سا ًذاؿتِ ٍ تِ ًظش هی سػذ یکی اص تْتشیي ساُ ّای تش طشف ًوَدى ایي ًقیصِ، اضافD ؿکل َّسهًَی ٍیتاهیي

تشای   داسی دیؼکًَذسٍپالصی دس اػتخَاى دسؿت ًی تِ طَس هؼٌی .ّیذسٍکؼی کَلِ کلؼیفشٍل تِ جیشُ غزایی آى ّا هی تاؿذ

آلفا ًؼثت تِ هاتقی تیواسّا اص ؿیَع کوتشی تشخَسداس تَد کِ اص لحاظ آهاسی ًیض هؼٌی داس هی  هیکشٍگشم دس کیلَگشم یک 5تیواس 

دس جزب ٍ ػَخت ٍ ػاص کلؼین ٍ فؼفش تِ خَتی اثثات ؿذُ ٍ هـخص ؿذُ کِ کوثَد  D3اّویت ٍیتاهیي . (1)تاؿذ جذٍل 

 . ایي ٍیتاهیي ػثة تشٍص تیواسی دیغ کٌذسٍپالصی ٍ ًشهی اػتخَاى هی ؿَد

 سگیرٍ 42هقایسِ هیاًگیي تأثیز درصذ خاکستز، کلسین، فسفز ٍ دیسکًَذرٍپالسی استخَاى درشت ًی در سي ( 1)جذٍل 

 

  

 تیواس
 خاکؼتش اػتخَاى

 دسؿت ًی

 کلؼین اػتخَاى

 دسؿت ًی

 فؼفش اػتخَاى

 دسؿت ًی

دیؼکًَذسٍپالطی 

 اػتخَاى دسؿت ًی

48/74 ؿاّذ
a 35/25

ab
 

a 34/25 
ab 10/1 

49/59 هیکشٍگشم دس کیلَگشم یک آلفا 5
 a 34/52

bc ab 40/24 0/70
b 

هیکشٍگشم دس کیلَگشم یک آلفا  5

 D3تذٍى ٍیتاهیي
49/28

 a 34/18
bc 22/96

bc 2/20
a 

هیکشٍگشم دس کیلَگشم یک آلفا تا  5

 ًیاص 85%ٍ کلؼین  80%هیضاى فؼفش 
89/48 31/3

 c 23/25
bc 0/80

ab 

هیکشٍگشم دس کیلَگشم یک آلفا تا  5

 ًیاص 85%ٍ کلؼین  70%هیضاى فؼفش 
30/47 32/4 

c
 22/10

c 1/20
ab 

هیکشٍگشم دس کیلَگشم یک آلفا تا  5

 ًیاص 85%ٍ کلؼین  60%فؼفش هیضاى
18/47 32/86

c 22/45
c 1/40

ab 

 0/35 0/33 0/44 0/98 خطای هؼیاس
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