
 

 

 َای گًشتی جًجٍ کلسیم بٍ فسفز جیزٌ غذایی بز عملکزدبزرسی اثز وًع ي سطح آوشیم فیتاس ي وسبت 

 3، ػیذ ػلی تجؼیذیبى2، ػجبػؼلی قیصشی 1*هیثن کَچک صاد اصفْبًی

 .kouchakzad@gmail.commeisam (اصفْبى)داًـجَی کبسؿٌبػی اسؿذ داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگبى .1
 هشکض تحقیقبت کـبٍسصی ٍهٌبثغ عجیؼی اػتبى اصفْبى اػتبدیبس پظٍّـی .2

 ( اصفْبى)اػتبدیبس داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگبى .3

 چکیذٌ

ّبی  تحقیق حبضش ثِ هٌظَس ثشسػی تأثیش ًؼجت کلؼین ثِ فؼفش جیشُ غزایی ٍػغَح هختلف دٍ ًَع آًضین فیتبص ثش ػولکشد جَجِ

ثشپبیِ ( 2×3×2)دس قبلت یک آصهبیؾ فبکتَسیل  308قغؼِ جَجِ گَؿتی ػَیِ ساع 560آصهبیؾ اص دس ایي . گَؿتی اًجبم ؿذ

ّبی آصهبیـی ؿبهل دٍ ًَع آًضین فیتبص ثب هٌـبء  گشٍُ.  پشًذُ دس ّش تکشاس اػتفبدُ ؿذًذ 14تکشاس ٍ  4عشح کبهالً تصبدفی ثب 

ٍ دٍ ًؼجت کلؼین ثِ فؼفش فشاّن جیشُ غزایی  (ٍاحذ دسکیلَگشم1000ٍ 500صفش،) ،  ػِ ػغح آًضین فیتبص ( قبسچی ٍ ثبکتشیبیی)

ًتبیج ایي آصهبیؾ ًـبى داد هٌـبء آًضین تبثیش هؼٌی داسی ثش ٍصى ثذى، هصشف خَساک سٍصاًِ، افضایؾ ٍصى . ثَدًذ( 1ثِ 3ٍ  1ثِ 2)

ؼٌی داس ٍصى ثذى ٍافضایؾ ٍصى سٍصاًِ افضٍدى آًضین  فیتبص ثِ جیشُ غزایی ػجت افضایؾ ه. سٍصاًِ ٍضشیت تجذیل غزایی ًذاؿت

ٍصى ثذى ، هصشف خَساک سٍصاًِ ٍ   1ث3ِدس هقبیؼِ ثب ًؼجت  1ثِ 2ّبی غزایی  ثب ًؼجت کلؼین ثِ فؼفش  جیشُ(. P<05/0)ؿذ

 کلؼین ثِ فؼفش ثِ عَس هؼٌی داسی ػجت کبّؾ 1ثِ  3الجتِ ًؼجت (. P<05/0)افضایؾ ٍصى سا ثِ  عَس هؼٌی داسی افضایؾ دادًذ

ٍاحذ آًضین فیتبص ٍ  1000ثغَس کلی ثشاػبع ًتبیج حبضش دس جیشُ ّبی پلت اػتفبدُ اص ػغح (. P<05/0)ضشیت تجذیل غزایی ؿذ

 .هی تَاًذ ػولکشد ثْتشی سا ثشای جَجِ ّب دس عی کل دٍسُ ثذًجبل خَاّذ داؿت 1ثِ  2ًؼجت کلؼین ثِ فؼفش 

 .کلؼین ثِ فؼفش، ػولکشدجَجِ گَؿتی، آًضین فیتبص ، ًؼجت  :کلیذیياصگان 

 

 مقذمٍ

ًظادّبی هختلف عیَس ساّکبسّب ٍ پیـٌْبدات هختلفی سا   اهشٍصُ هٌبثغ هختلف ػلوی جْت ثشآٍسد ًیبصّبی کلؼین ٍ فؼفش دس جیشُ

ایي  اػت، کِ، ًؼجت هٌبػت کلؼین ٍ فؼفش دس جیشُ غزایی عیَس  جزة ثْتش کلؼین اًذ، اص جولِ ایي ساّکبسّب جْت ثیبى کشدُ

ی  ی فؼفش هَجَد دس جیشُ گضاسؽ کشد کِ ثخؾ ػوذُ( 1967)ًلؼَى. کٌذ ایفب هیًؼجت دس جزة ّش دٍ ػٌصش ًقؾ اػبػی 

غزایی ثب تَجِ ثِ ًَع خَساک اػتفبدُ ؿذُ ثِ حبلت فؼفش غیش قبثل دػتشع ٍیب هتصل ثِ اػیذ فبیتیک اػت کِ دس صَست ػذم 

کلؼین ثِ دلیل فشاٍاًی دس هبیغ گَاسؿی یکی اص اجضای اػیذ فبیتیک . گشدد لکشد هیی غزایی هَجت کبّؾ ػو هَاصًِ آى دس جیشُ

دسصذ ّن  50اػت پشًذگبى جَاى تَاًبیی ثؼیبس کوی ثشای ّضن فیتبت داسًذ دس حبلی کِ دسپشًذگبى ثبلغ قبثلیت ّضن فیتبت تب 

ٍ پپؼیي دس دػتگبُ گَاسؽ تشکیت ؿذُ ٍ فؼبلیت آًْب  ّبی ّضن کٌٌذُ پشٍتئیي اص قجیل تشیپؼیي ّوچٌیي فیتبت ثب آًضین. سػذ هی

تبهیي فؼفش هَسد ًیبص اص عشیق هٌبثغ هؼذًی، هَجت افضایؾ ّضیٌِ جیشُ ؿذُ ٍلی (. 2000ػیل ٍّوکبساى، )دّذ سا کبّؾ هی

ثِ فؼفش تبهیي هی اػتفبدُ اص آًضین فیتبص ضوي کبّؾ اثشات ًبهغلَة فیتبت، فؼفشهتصل ثِ آى سا آصاد کشدُ ٍثذیي تشتیت ًیبص 

ثِ ّویي لحبػ آصهبیؾ حبضش ثب ّذف تؼییي اثش ًؼجت کلؼین ثِ فؼفش جیشُ غزایی ٍ ّوچٌیي (. 2000آًجیل ٍّوکبساى، )ؿَد

 .ػغَح هختلف دٍ ًَع آًضین فیتبص ثش ػولکشد جَجِ ّبی گَؿتی عشاحی ٍ اًجبم ؿذ
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 َا مًاد ي ريش

ثشپبیِ ( 2×3×2)کِ دس قبلت یک آصهبیؾ فبکتَسیل  308ػَیِ تجبسی ساع  قغؼِ جَجِ گَؿتی یک سٍصُ 560دس ایي تحقیق اص

ّبی آصهبیـی ثِ صَست پلت  ٍ اص ًظش هیضاى اًشطی،  جیشُ. پشًذُ دس ّش تکشاس اػتفبدُ ؿذًذ 14تکشاس ٍ  4عشح کبهالً تصبدفی ثب 

تیوبس ّبی آصهبیـی ؿبهل دٍ ًَع آًضین فیتبص . ثَدًذNRC(1994 ) پشٍتئیي ٍ ػبیش هَاد هغزی ًیض ثش اػبع هقبدیش تَصیِ ؿذُ

ٍاحذ دسکیلَگشم ٍ دٍ ( 1000ٍ  500، 0)، ػِ ػغح آًضین ( ًبتبفَع)ٍ دیگشی ثب هٌـبء قبسچی( فیضاین)یکی ثب هٌـبء ثبکتشیبیی

د ثِ آة ٍ غزا آصا جَجِ ّب دس عَل دٍسُ آصهبیؾ ثِ صَست. ثَدًذ( کلؼین ثِ فؼفش فشاّن جیشُ غزایی 1ثِ   3ٍ  1ثِ  2)ًؼجت 

ٍصى ثذى، هصشف خَساک سٍصاًِ ، افضایؾ ٍصى سٍصاًِ ٍ ضشیت تجذیل ( سٍصگی42- 0)دس عَل دٍسُ آصهبیؾ . دػتشػی داؿتٌذ

 آهبسی افضاس ًشمثؼتِ  ثب اػتفبدُ اصی هشثَعِ ّب دادُ. غزایی ثشای ّش ٍاحذ آصهبیـی هَسد اًذاصُ گیشی ٍ هحبػجِ قشاس گشفتٌذ

(2008 )SAS ب شای ّش یک اص صفبت هشثَعِ ثثاثشات اصلی ًیض   هقبیؼِ ثیي هیبًگیي. ٌذگشفتآهبسی قشاس  ضیِ ٍ تحلیلهَسد تج

 .ؿذاًجبم دسصذ  5دس ػغح احتوبل  1حذاقل اختالف هؼٌی داساػتفبدُ اص آصهَى 

 وتایج ي بحث

خَساک سٍصاًِ، افضایؾ ٍصى سٍصاًِ ثب تَجِ ثِ جذٍل هالحظِ هی ؿَد هٌـبء آًضین تبثیش هؼٌی داسی ثش ٍصى ثذى، هصشف 

افضٍدى آًضین فیتبص ثِ جیشُ غزایی افضایؾ ٍصى سٍصاًِ ٍ ٍصى ثذى سا ثِ عَس هؼٌی داسی افضایؾ ٍ . ٍضشیت تجذیل غزایی ًذاؿت

ضین ثبالتش ثَدى ٍصى ثذى ٍافضایؾ ٍصى سٍصاًِ گشٍُ ّبی تغزیِ ؿذُ ثب آً(. P<05/0)ضشیت تجذیل غزایی سا اًذکی ثْجَد داد 

دس ایي . تَاًذ ثِ ػلت اثشتحشیک کٌٌذگی سؿذ تَػظ آًضین فیتبص ًیض ثبؿذ ػالٍُ ثش ثْجَد قبثلیت ّضن ٍ دػتشػی هَاد هغزی هی

استجبط ثشخی گضاسؿبت ایي تبثیش سا حبکی اص افضایؾ غلظت هبیَایٌَصیتَل کِ هحصَل ًْبیی جذا ؿذى فؼفش اص فیتبت اػت رکش 

ّبی غیش قبثل دػتشع فیتبت ٍ یب افضایؾ قبثلیت ّضن ًـبػتِ  صاد ؿذى ػٌبصش هؼذًی اص کوپلکغػالٍُ ثش ایي، آ. کشدُ اًذ

ثبػث افضایؾ هؼٌی داس هصشف خَساک  1ثِ  3کلؼین ثِ فؼفش دس هقبیؼِ ثب ًؼجت  1ثِ  2ًؼجت (.  1987ًبکل ٍ ثیؼکش، )ثبؿذ

عشیق  اص سا فیتبت فؼفش ّیذسٍلیض غزایی جیشُ کلؼین یثبال ّبی غلظت(. P<05/0)سٍصاًِ ، ٍصى ثذى ٍافضایؾ ٍصى سٍصاًِ ؿذ 

 ًلؼَى) دّذ ٍ ثبػث کبّؾ قبثلیت دػتشػی ػبیش هَاد هغزی هی ؿَد هی کبّؾ فیتبت -کلؼین ًبهحلَل ّبی کوپلکغ تـکیل

 ٍ هٌیضین، هٌگٌض فؼفش، ًظیش خَساک هغزی هَاد ػبیش قبثلیت دػتشػی جیشُ، هبصاد کلؼین کِ سػذ هی ًظش ثِ(. 1968ّوکبساى،  ٍ

 جیشُ کلؼین ًؼجت ثبالی گضاسؽ کشدًذ( 1995)ّوکبساى  ٍ ایي، َّسٍیتش ثش ػالٍُ .دّذ هی قشاس تأثیش تحت هٌفی عَس ثِ سا سٍی

. هی گشدد فؼفش -کلؼین ًبهحلَل تشکیت افضایؾ دلیل ثِ حل فؼفش قبثل اؿکبل ٍ هؼذًی هَاد ػبیش جزة هبًغ فیتبت غیش فؼفش ثِ

کلؼین ثِ  1ثِ  3ًؼجت . دّذ هی ًـبى جیشُ دس سا غیش فیتبت فؼفش اص هٌبػت اػتفبدُ دس فؼفش ثِ کلؼین اّویت ًؼجت هؼئلِ ایي

فؼفش ضشیت تجذیل غزایی پبییي تشی سا ًـبى هی دّذ ّوبى عَس کِ هالحظِ هی ؿَد ثب افضایؾ ًؼجت کلؼین ثِ فؼفش هصشف 

ش ایي چَى ایي دٍ فبکتَس ثب ّن کبّؾ پیذا کشدًذ دس ًتیجِ ضشیت تجذیل غزایی  ثٌبث. خَساک ٍافضایؾ ٍصى سٍصاًِ کبّؾ پیذا کشد

ثغَس کلی ثشاػبع . خَاّذ داؿت کِ فبکتَس هغلَثی هحؼَة ًوی ؿَد 1ثِ 2پبییي تشی دس هقبیؼِ ثب ًؼجت کلؼین ثِ فؼفش 

هی  1ثِ  2ین فیتبص ٍ ًؼجت کلؼین ثِ فؼفش ٍاحذ آًض 1000ًتبیج حبصلِ هی تَاى ثیبى کشد کِ دس جیشُ ّبی پلت اػتفبدُ اص ػغح 

تَاًذ ػولکشد ثْتشی سا ثشای جَجِ ّبی گَؿتی اص لحبػ  ٍصى ثذى، هصشف خَساک سٍصاًِ ٍافضایؾ ٍصى سٍصاًِ دس عی  کل 

 .  دٍسُ ثذًجبل داؿتِ ثبؿذ
                                                           

1
LSD (Least Significant Different) 
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 اثشات اصلی

هیبًگیي ٍصى ثذى  

 ( گشم)سٍصگی  42

هصشف خَساک سٍصاًِ کل 

 (جَجِ دس سٍص/گشم)دٍسُ 

افضایؾ ٍصى سٍصاًِ کل 

جَجِ دس /گشم)دٍسُ 

 (سٍص

ضشیت تجذیل غزایی 

 (گشم ثش گشم)کل دٍسُ 

     ًَع آًضین

 621/1 8/57 7/93 1/2467 ًبتبفَع

 636/1 5/57 1/94 5/2456 فیضاین

 014/0 65/0 77/2 37/27 خغبی هؼیبس

     ػغح آًضین

 b4/2396 صفش 
b8/91 

b0/56 ab639/1 

500 ab0/2482 
a5/96 

a2/58 
a658/1 

1000  a9/2506 
ab1/94 

a7/58 
b603/1 

 016/0 75/0 553/1 45/31 خغبی هؼیبس

     ًؼجت کلؼین ثِ فؼفش

 a3/2503 1ثِ  2ًؼجت 
a3/97 

a6/58 
a661/1 

 b3/2420 1ثِ  3ًؼجت 
b5/90 

b7/56 
b595/1 

 013/0 61/0 13/1 51/25 خغبی هؼیبس

 a-b : داسی داسًذ ّبی فبقذ حشٍف هـبثِ ثب یکذیگش اختالف هؼٌی  یبًگیيهدس ّش ػتَى(05/0>P.) 

 


