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 چکیذُ

پزًذگبى ضذُ کِ هٌجرز برِ آلرَدگی    افشٍدى فسفبت بِ جیزُ ّشیٌِ تَلیذ را افشایص دادُ ٍ هٌجز بِ افشایص فسفز ًبهحلَل در فضَالت 

برز تزکیرا اسرتخَاى    ( OA)ٍ اسیذآلی ( F)آسهبیص حبضز بِ هٌظَر بزرسی تأثیز سطَح هختلف آًشین فیتبس . ضَدسیست هحیطی هی

 بزای ایري هٌظرَر،  . ّبی حبٍی سطح پبییي فسفز بِ اًجبم رسیذّبی گَضتی تغذیِ ضذُ بب جیزُّبی ایوٌی در جَجًِی ٍ پبسخدرضت

. جَجِ در ّز تکزار اسرتفبدُ ضرذ   12تکزار ٍ  4تیوبر ٍ  7در قبلا طزح کبهالً تصبدفی  308قطعِ جَجِ گَضتی سَیِ راس  336اس 

؛ OAگرزم  هیلری  C :600؛ (بذٍى افشٍدًری )کٌتزل هٌفی : B؛ (308فسفز هَرد تَصیِ راس )کٌتزل هثةت : Aتیوبرّبی آسهبیطی ضبهل 

D :1000 گزم هیلیOA ؛E :500  ٍاحذF ؛F :500  ٍاحذF  ٍ600  گرزم  هیلریOA ؛G :500   ٍاحرذF  ٍ1000  گرزم  هیلریOA  در

ّربی حربٍی سرطح پربئیي فسرفز در      ًتبیج ًطبى دادًذ کِ افشٍدى اسیذ آلی ٍ فیتبس برِ جیرزُ  . ّبی حبٍی سطح پبئیي فسفز بَدًذجیزُ

بربدی علیرِ ٍیرزٍس ًیَکبسرل ٍ آًفرَالًشا ٍ ًیرش       یربر آًتری  ًری ٍ ع هقبیسِ بب سطح بْیٌِ فسفز هٌجز بِ بْةَد تزکیا استخَاى درضت

SRBC دّذ کِ افشٍدى اسیذ آلی ٍ فیتبس تَاًست پبسخًتبیج ایي آسهبیص ًطبى هی. ضذ ِ ّربی گَضرتی را بْةرَد    ّبی ایوٌی در جَجر

 .بخطذ

 ّبی گَضتیّبی ایوٌی، جَجًِی، پبسخفیتبس، اسیذ آلی، استخَاى درضت: ّای کلیذیٍاسُ

 

 هقذهِ

اس آًجبیی کِ در حذٍد دٍ سَم کل فسفز هَجَد در هَاد غذایی هَرد استفبدُ در جیزُ طیَر بِ ضکل فیتبت است کِ بزای حیَاًربت ترک   

، ًیبس بِ افشٍدى فیتربس اگشٍجٌَسری   (2008آگییَالر ٍ ّوکبراى، )ای بِ دلیل هقذارّبی ًبکبفی فیتبس اًذٍصًَسی غیزقببل دستزس است هعذُ

گشارش کزدًذ کِ افشٍدى آًشین فیتبس بِ جیرزُ حربٍی فسرفز پربئیي قببلیرت سیسرت       ( 1990)سیوًَس ٍ ّوکبراى . ببضذطیَر هی بِ جیزُ

اس طزفی، جبیگبُ فعبلیت آًشین فیتربس اصرَالً   . ّبی گَضتی ضذافشایص داد ٍ هٌجز بِ بْةَد عولکزد جَجِ% 60فزاّوی فسفز را تب حذاکثز 

هعذُ را کبّص دادُ ٍ بٌببزایي، اثز بخطی آًرشین فیتربس هیکزٍبری را افرشایص      pHًبضی اس افشٍدى اسیذ آلی، جیزُ  pHهعذُ است؛ کبّص 

داری ٍسى ًسرةی برَرس را افرشایص    ًطبى دادًذ کِ استفبدُ اس آًشین فیتبس هیکزٍبی بِ طَر هعٌری ( 2010)ًَرهحوذی ٍ ّوکبراى . دّذهی

گشارش کزدًذ کِ هکول ًوَدى فیتبس بِ جیرزُ دارای فسرفز غیزفیتبترِ پربییي عولکرزد رضرذ،       ( 2003)بزایي، سبیٌگ ٍ ّوکبراى عالٍُ. داد

بب تَجِ برِ اثرز ّوکَضری اسریذّبی      .ّبی گَضتی بْةَد دادابقبی ًسةی هَاد هغذی ٍ ٍضعیت هَاد هعذًی خَى ٍ استخَاى را در جَجِ

ّربی  ًی ٍ پبسرخ تب تبثیز فیتبس هیکزٍبی ٍ اسیذ آلی بز تزکیا استخَاى درضتآلی ٍ فیتبس بز قببلیت سیست فزاّوی فسفز، درصذد بزآهذین 

 .ّبی گَضتی هَرد بزرسی قزار دّین ایوٌی را در جَجِ

 



 

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

تکرزار ٍ   4تیوربر ٍ   7در قبلا یک طزح کبهالً تصبدفی بب  308قطعِ جَجِ گَضتی یک رٍسُ سَیِ راس  336اس در ایي آسهبیص 

کٌترزل  : B؛ (308فسرفز هرَرد تَصریِ راس    )کٌتزل هثةت : Aتیوبرّبی آسهبیطی ضبهل . در ّز تکزار استفبدُ ضذ جَجِ قطعِ 12

 E :500؛ OAگرزم  هیلری  D :1000؛ OA))گزم در تي اسیذ آلری  هیلی C :600؛ (بذٍى افشٍدًی ٍ حبٍی سطح پبئیي فسفز)هٌفی 

-ّب بِ جیرزُ کِ ایي هکول OAگزم هیلی F  ٍ1000ٍاحذ  G :500؛ OAگزم هیلی F  ٍ600ٍاحذ  F :500؛ (F) ٍاحذ آًشین فیتبس

استخَاى درضت ًی بعذ اس چزبی سدایی در داخل آٍى بب . اضبفِ ضذًذ( کوتز اس هقذار هَرد ًیبس 1/0)ّبی حبٍی سطح پبئیي فسفز 

بزایي، بِ هٌظَر تعیریي  عالٍُ . ر گزفتّب هَرد آًبلیش کلسین ٍ فسفز قزاسبعت قزار دادُ ضذ ٍ ًوًَِ 48درجِ بِ هذت  105دهبی 

رٍسگری، تعرذاد دٍ قطعرِ     30صى گلةَل قزهرش گَسرفٌذی در سري    ببدی علیِ ٍیزٍس بیوبری ًةَکبسل ٍ آًفَالًشا ٍ آًتیعیبر آًتی

 .جَجِ خزٍس اس ّز تکزار اس طزیق سیبّزگ ببل خَى گیزی ضذ

 

 ًتایج ٍ بحث

ًی بیي پزًذگبى تغذیرِ ضرذُ برب سرطح     داری در رابطِ بب تزکیا استخَاى درضتٍت هعٌیضَد، تفبهطبّذُ هی 1ّوبى طَر کِ در جذٍل 

بْیٌِ فسفز ٍ افشٍدى اسیذ آلی ٍ فیتبس در جیزُ حبٍی سطح پبئیي فسفز هطبّذُ ًطذ، اهب تَاًست بب افرشایص سرطح اسریذ آلری ٍ فیتربس در      

در تضربد برب هطربّذات هرب، آکییرَرم ٍ ّوکربراى       . ثةت بْةَد بخطریذ جیزُ درصذ خبکستز، کلسین ٍ فسفز را در هقبیسِ بب گزٍُ ضبّذ ه

دار درصذ خبکسرتز ٍ فسرفز اسرتخَاى    ِ کبّص هعٌیِ جیزُ حبٍی سطح پبییي فسفز هٌجز بهطبّذُ کزدًذ کِ افشٍدى اسیذ آلی ب( 2011)

، افشٍدى اسریذ  3ٍ  2تَجِ بِ جذاٍل ضوبرُ بب  .درضت ًی درهقبیسِ بب جیزُ دارای کوةَد فسفز ضذ ٍلی بز درصذ کلسین آى اثزی ًذاضت

ّربی لٌفربٍی اس جولرِ    داری بز ٍسى ًسةی اًذامآلی ٍ آًشین فیتبس در جیزُ حبٍی سطح پبئیي فسفز در هقبیسِ بب سطح بْیٌِ فسفز، اثز هعٌی

رس ٍ طحبل در سي  ًذاضرت، اهرب    SRBCشا ٍ ببدی علیِ ٍیرزٍس بیوربری ًیَکبسرل ٍ آًفرَالً    رٍسگی ٍ ّوچٌیي عیبر آًتی 42ٍ  28َب

سربسی  ًطربى دادًرذ کرِ هکورل    ( 2011)پَر ٍ جْبًیربى  در تضبد بب هطبّذات هب، کبظن. تَاًست هیشاى آًْب را بِ لحبظ عذدی افشایص دّذ

بى پرس اس ٍاکسیٌبسریَى در هزغر    14ٍ  7ببدی علیِ ٍیرزٍس ًیَکبسرل در رٍسّربی     دار تیتز آًتیجیزُ بب اسیذّبی آلی ببعث افشایص هعٌی
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ّای گَشتی تغذیِ شذُ با ًی در جَجِهختلف آًشین فیتاس ٍ اسیذ آلی بز تزکیب استخَاى درشتتأثیز سطَح : 1جذٍل 

 سطَح پاییي فسفز

 درصذ فسفز درصذ کلسین درصذ خبکستز تیوبرّبی آسهبیطی

A 45/50 08/34 32/18 

B 02/50 04/34 26/18 

C 26/51 29/34 38/18 

D 89/50 33/34 33/18 

E 97/50 42/34 33/18 

F 75/50 58/34 46/18 

G 40/51 49/34 36/18 

SEM 59/0 11/0 35/0 

 

ّای گَشتی تغذیِ شذُ با ّای لٌفاٍی در جَجِتأثیز سطَح هختلف آًشین فیتاس ٍ اسیذ آلی بز ٍسى ًسبی اًذام: 2جذٍل 

 سطَح پاییي فسفز

 تیوبرّبی آسهبیطی
 بَرس  طحبل

28 42 28 42 

A 11/0 18/0  10/0 08/0 

B 10/0 16/0  08/0 07/0 

C 11/0 16/0  09/0 07/0 

D 12/0 18/0  11/0 08/0 

E 11/0 15/0  09/0 07/0 

F 12/0 16/0  11/0 07/0 

G 13/0 25/0  14/0 19/0 

SEM 01/0 03/0  02/0 05/0 



 

 

 

 

تغذیِ شذُ با سطَح پاییي  ّای گَشتیبادی در جَجِتأثیز سطَح هختلف آًشین فیتاس ٍ اسیذ آلی بز عیار آًتی: 3جذٍل 

 فسفز

 گلةَل قزهش گَسفٌذی ٍیزٍس آًفَالًشا ًیَکبسل تیوبرّبی آسهبیطی

A 00/4 63/4 88/4 

B 38/3 14/4 75/4 

C 00/4 35/4 14/5 

D 25/4 50/4 25/5 

E 75/3 50/4 50/4 

F 38/4 63/4 50/5 

G 50/4 83/4 88/5 

SEM 59/0 51/0 50/0 

 



 

 


