
 

 

تبثیز نوع و سطح آنشین فیتبس و نسبت کلسین به فسفز جیزه غذایی بزکلسین ،فسفز سزم خون وقببلیت هضن ایلئوهی کلسین و 
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 ( اصفْبى)ثِ تزتیت داًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ ٍ اعتبدیبر داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ خَراعگبى -2 

 چکیده

ین ٍ ًغجت کلغین ثِ فغفز جیزُ غذایی ثز لبثلیت ّضن  ایلئَهی کلغین ، ایي آسهبیؼ ثِ هٌظَر ثزرعی اثز ًَع آًشین، عطح آًش

در لبلت یک  2×3×2ایي تحمیك  ثِ صَرت آسهبیؼ فبکتَریل . فغفز ٍ کلغین ٍفغفز عزم خَى جَجِ ّبی گَؽتی اًجبم گزفت

، (ثبکتزیبیی ٍلبرچی)ثب هؾبء هتفبٍت در گزٍُ ّبی آسهبیؾی دٍ ًَع آًشین . تکزار اًجبم ؽذ  4تیوبر ٍ  10طزح کبهالً تصبدفی ثب 

. اعتفبدُ ؽذ( 1ثِ 3ٍ  1ثِ  2)ٍ دٍ ًغجت کلغین ثِ فغفز جیزُ غذایی ( ٍاحذ در کیلَگزم  1000ٍ 500،  0)عِ عطح آًشین فیتبس

ین غلظت کلغ. رٍسگی کلغین ٍفغفزعزم خَى ٍ لبثلیت ّضن ایلئَهی کلغین ٍ فغفز هَرد اًذاسُ گیزی لزار گزفتٌذ 42در عي 

آًشین فیتبس ثب هٌؾبء ثبکتزیبیی ٍ افشایؼ عطح آًشین فیتبس لبثلیت . ٍفغفز عزم خَى تحت تبثیز تیوبر ّبی آسهبیؾی لزار ًگزفت

لبثلیت  1ثِ 2ػالٍُ ثز ایي ًغجت کلغین ثِ فغفز (. P >05/0)ّضن ایلئَهی کلغین ٍفغفز را ثِ صَرت هؼٌی داری افشایؼ داد

ثِ طَر کلی ثز اعبط ًتبیج حبصلِ اعتفبدُ اس عطح (. P >05/0)را ثِ صَرت هؼٌی داری افشایؼ دادّضن ایلئَهی کلغین ٍ فغفز 

هی تَاًذ ثبػث ثْجَد لبثلیت ّضن  1ثِ 2ٍاحذ آًشین فیتبس ثب  هٌؾبء ثبکتزیبیی در جیزُ ّبی غذایی ثب ًغجت کلغین ثِ فغفز  1000

 .ایلئَهی کلغین ٍفغفز ؽَد

 .نسبت کلسین به فسفز -قببلیت هضن -آنشین فیتبس-جوجه گوشتی :واصگبن کلیدی

 هقدهه

 ٍ ثبؽٌذ هی فیتبت لیش ّیذرٍ لبدرثِ هی آیٌذکِ ثِ حغبة ّیذرٍالسّب هًََاعتز یب فغفزیک اس فغفبتبسّب ای ٍیضُ گزٍُ فیتبسّب

یز هَاد هغذی هثل کلغین، رٍی، فیتبت ػالٍُ ثز فغفز لبثلیت دعتزعی عب. ًوبیٌذ هی آساد هبدُ ایي اس را فغفبت یک گزٍُ حذالل

 کبفی فیتبس آًشین طیَر گَارػ دعتگبُ(. 2001راٍیٌذراى ٍّوکبراى،)هظ، آعیذ ّبی آهیٌِ ٍغیزُ را ًیش در جیزُ هحذٍد هی عبسد

 اٍلیي ثبر ًلغَى(. 1998کالعیي،  هیٌش ٍ)طزیك فضَالت دفغ هی ؽَد اس فغفز سیبدی همذار ثٌبثزایي ٍ ًذارد ّضن فیتبت ثزای

ثؼذاً هؾخص ؽذ آًشین فیتبس عجت افشایؼ . گشارػ کزد هکول فیتبس ثبػث افشایؼ خبکغتز اعتخَاى جَجِ ّب هی گزدد( 1967)

ثٌبثز ایي فیتبس هی تَاًذ عجت کبّؼ اعتفبدُ ٍیب جبیگشیي هکول فغفز غیز (. 1996کَرًی ،)فزاّوی ٍاثمبی کلغین ٍفغفز هی ؽَد

ب ّذف تؼییي اثز ًغجت کلغین ثِ فغفز جیزُ غذایی ٍ ّوچٌیي عطَح هختلف دٍ ًَع آًشین آسهبیؼ حبضز ث. آلی در جیزُ گزدد

 .ّبی گَؽتی طزاحی ٍ اًجبم ؽذ فیتبس ثز لبثلیت ّضن ایلئَهی کلغین ٍفغفز ٍهیشاى غلظت کلغین ٍ فغفز عزم خَى جَجِ
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 هب هواد و روش

ثزپبیِ ( 2×3×2)کِ در لبلت یک آسهبیؼ فبکتَریل  308راطعَیِ تجبری   لطؼِ جَجِ گَؽتی یک رٍسُ 560در ایي آسهبیؼ اس

ّبی آسهبیؾی ثِ صَرت پلت ٍ اس ًظز هیشاى اًزصی،  جیزُ. پزًذُ در ّز تکزار اعتفبدُ ؽذًذ 14تکزار ٍ  4طزح کبهالً تصبدفی ثب 

ی ؽبهل دٍ ًَع آًشین فیتبس ثب تیوبر ّبی آسهبیؾ. ثَدًذNRC(1994 ) پزٍتئیي ٍ عبیز هَاد هغذی ًیش ثز اعبط همبدیز تَصیِ ؽذُ

کلغین ثِ  1ثِ   3ٍ  1ثِ  2)ٍاحذ آًشین ٍ دٍ ًغجت ( 1000ٍ  500، 0) ،  عِ عطح(ًبتبفَط)ٍ لبرچی( فیشاین)هٌؾبء ثبکتزیبیی

رٍسگی اس ّز ٍاحذ آسهبیؾی دٍ لطؼِ جَجِ ثطَر تصبدفی اًتخبة ٍ هیشاى غلظت کلغین ٍ  42در عي . ثَدًذ( فغفز جیزُ غذایی

ػالٍُ ثز ایي، غلظت کلغین ٍ فغفز هحتَیبت خؾک ٍ خبکغتز ؽذُ ایلئَم آًْب ثِ تزتیت . فز عزم خَى آًْب اًذاسُ گیزی ؽذفغ

اًذاسُ گیزی تب ثزای تؼییي لبثلیت ّضن ایلئَهی کلغین ٍ فغفز هحتَیبت  EDTAثِ رٍػ اعپکتزٍفتَهتزی ٍ رٍػ تیتزاعیَى ثب 

. هَرد تجشیِ ٍ تحلیل آهبری لزار گزفتٌذ SAS(2008)َطِ ثب اعتفبدُ اس ثغتِ ًزم افشار آهبری ّبی هزث دادُ. ایلئَهی اعتفبدُ ؽًَذ

در عطح  1اثزات اصلی ًیش ثزای ّز یک اس صفبت هزثَطِ ثب اعتفبدُ اس آسهَى حذالل اختالف هؼٌی دار  همبیغِ ثیي هیبًگیي

 .درصذ اًجبم ؽذ 5

 نتبیج و بحث

هؾبّذُ هی ؽَد آًشین فیشاین ثب هٌؾبء ثبکتزیبیی ثبػث افشایؼ هؼٌی دار لبثلیت ّضن کلغین ( 1)رُ ّوبًطَر کِ درجذٍل ؽوب

ثب تَجِ ثِ ًتبیج فَق ثٌظز هی رعذ فیتبس ثبکتزیبیی همبٍهت ثیؾتزی ًغجت ثِ فزایٌذ تْیِ پلت  ًغجت ثِ (. P<05/0)ٍفغفزگزدیذ

ج تحمیمبت هختلف تحمیمبت ًؾبى دادُ فیتبس لبرچی لبدر ثِ تحول اعیذ ّبی ػلَُ ثز ایي ًتبی. فیتبس ثب هٌؾبء لبرچی داؽتِ ثبؽذ

افشایؼ عطح آًشین لبثلیت ّضن ایلئَهی کلغین ٍ (. 2004راٍیٌذراى ٍّوکبراى، )صفزاٍی ٍ ؽزایط اعیذیتِ دئَدًَم ًوی ثبؽذ 

کي اعت فزایٌذ تْیِ پلت فؼبلیت آًشین در ایي راثطِ هو(. P<05/0)رٍسگی را ثِ طَر هؼٌی داری افشایؼ داد  42فغفز در عي 

هالحظِ هی گزدد ًَع ٍ عطح آًشین تبثز هؼٌی داری ثز غلظت  1ّوبًگًَِ کِ در جذٍل . فیتبس را در عطح ّبی پبییي کبّؼ دّذ

ایی گشارػ کزدًذ افشٍدى آًشین فیتبس ثِ جیزُ ّبی غذ( 2002)هطبثك ًتبیج فَق الى ٍ ّوکبراى. کلغین ٍفغفز عزم خَى ًذاؽت

در هَرد فغفز عزم خَى چَى عطح فغفز در تیوبرّب . ًتَاًغت غلظت کلغین عزم را ًغجت ثِ گزٍُ ّبی کٌتزل افشایؼ دّذ

یکغبى ثَدُ هوکي اعت تحت تبثیز هکبًیغن ّبی ّوَعتبس فغفز در خَى هثل دفغ کلیَی فغفز تحت تبثیز َّرهَى پبراتیزٍئیذ ٍ 

ى هتؼبدل ؽذُ ٍ ثبػث ؽذُ تفبٍتی ثیي غلظت فغفز عزم خَى تیوبرّبی هختلف هؾبّذُ ، تغییزات فغفز در عزم خَ Dٍیتبهیي 

ثطَر   1ثِ  2در هَرد اثز ًغجت کلغن ثِ فغفز ًیش لبثلیت ّضن ایلئَهی کلغین ٍ فغفز جیز ُ ّبی آسهبیؾی دارای ًغجت .ًؾَد

 اس را فیتبتِ فغفز ّیذرٍلیش غذایی جیزُ کلغین ثبالی ّبی ثٌظ هی رعذ غلظت(. P<05/0)ثَد 1ثِ  3هؼٌی داری ثْتز اس ًغجت 

 دادُ  ٍ ثبػث کبّؼ لبثلیت دعتزعی عبیز هَاد هغذی خَاّذ ؽذ کبّؼ فیتبت -کلغین ًبهحلَل ّبی کوپلکظ طزیك تؾکیل

 ًغهب فیتبت غیز فغفز ثِ جیزُ کلغین ًغجت ثبالی ًیش گشارػ کزدًذ( 1995)ّوکبراى  ٍ َّرٍیتز(. 1968ّوکبراى، ٍ ًلغَى)

ثطَر کلی ثزاعبط . هی گزدد فغفز -کلغین ًبهحلَل تزکیت افشایؼ دلیل ثِ حل فغفز لبثل اؽکبل ٍ هؼذًی هَاد عبیز جذة

ٍاحذ آًشین فیتبس ثب  هٌؾبء ثبکتزیبیی در جیزُ ّبی  1000ًتبیج حبصلِ هی تَاى ثیبى کزد در جیزُ ّبی پلت اعتفبدُ اس عطح 

 . هی تَاًذ ثبػث ثْجَد لبثلیت ّضن ایلئَهی کلغین ٍفغفز ؽَد 1ثِ 2غذایی ثب ًغجت کلغین ثِ فغفز 

                                                           
1
LSD (Least Significant Different) 
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اثزات نوع، سطح آنشین و نسبت کلسین به فسفز بز قببلیت هضن ایلئوهی کلسین ، فسفز و کلسین ، فسفز سزم (: 1)جدول

روسگی  24هبی گوشتی در سن   خون جوجه  

 اثزات اصلی
لبثلیت ّضن ایلئَهی 

 کلغین

لبثلیت ّضن ایلئَهی 

 فغفز

 کلغین عزم خَى

(mg/dl) 

 فغفز عزم خَى

(mg/dl) 

     ًَع آًشین

 ًبتبفَط
b6/56 

b7/60 1/10 1/6 

 فیشاین
a3/59 

a7/62 1/10 0/6 

SEM 62/1 31/2 11/0 066/0 

     عطح آًشین

 صفز 
c8/51 

c2/49 0/10 2/6 

500 
b8/54 

b2/63 1/10 0/6 

1000  
a3/67 

a7/72 3/10 0/6 

SEM 01/1 36/1 13/0 078/0 

ًغببجت کلغببین ثببِ  

 فغفز
    

 1:2ًغجت 
a5/59 

a6/64 2/10 0/6 

 1:3ًغجت 
b4/56 

b8/58 0/10 0/6 

SEM 59/1 24/2 11/0 069/0 

 a-b                        :ّبی فبلذ حزٍف هؾبثِ ثب یکذیگز اختالف هؼٌی داری دارًذ  در ّز عتَى هیبًگیي(05/0>P.) 


