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 مبسوط چکیده
باشد. کلسیم  مرغ کمبود مواد معدنی به خصوص منابع کلسیمی می ی بومی جهت تولید مطلوب تخماه یكی از مشكالت اساسی تغذیه مرغمقدمه و هدف: 

های آنزیمی دخیل در انتقال جریانات عصبی، انقباضات  های بدن بوده و برای فعالیت برخی از سیستم ها و بافت در پالسمای خون وجود دارد و جزئی از سلول
ی است و همچنین به همراه فسفر جهت انتقال چربی به زرده ضروری است. در این مطالعه تاثیر سطوح مختلف ای و ضربان طبیعی قلب ضرور ماهیچه

های بومی استان خراسان رضوی مورد  درآوری مرغ مرغ، درصد فسفر و کلسیم استخوان و جوجهکلسیم و فسفر جیره بر عملكرد، ایمنی، خصوصیت تخم
 ارزیابی قرار گرفت.

گروه  24تكرار ) 5تیمار،  0کتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با اصورت آرایش فهقطعه مرغ بومی ب 244این پژوهش با استفاده از  ها: مواد و روش
ه (  برحسب درصدی از جیر15/4و  5/4(  و فسفر کل )5/6و  5/2مشاهده در هر تكرار  اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح کلسیم ) 14آزمایشی( و 

آوری و توزین گردید  ها در هر پن و به صورت روزانه جمع های تولیدی مرغ مرغ آزمایش آب و غذا را آزادانه در اختیار داشتند. تخم  ها در طول دورهمرغبودند. 
جداسازی استخوان ران درصد کلسیم  عنوان وزن و تعداد آن ثبت شد. در پایان آزمایش، از هر تكرار یك قطعه مرغ انتخاب، کشتار و پس ازو میانگین آن به

آنالیز و  SASافزار  ها با استفاده از نرم ی داده کلیه .ستفاده شدا از روش هماگلوتیناسیون SRBCبادی علیه  گیری تیتر آنتی برای اندازه و فسفر اندازه گیری شد.
 ها بر اساس آزمون توکی انجام شد.  ی میانگین مقایسه
مرغ، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک نداشت  مرغ، درصد تولید، وزن توده تخم داری بر وزن تخم د، که فسفر تاثیر معنینتایج نشان دا ها: یافته

(45/4<pکلسیم تاثیر معنی .)درصد کلسیم مشاهده  5/6مرغ در سطح صورتی که بیشترین درصد تولید و وزن توده تخممرغ داشت بهداری بر تولید تخم
های عملكرد بجز وزن تخم را به طور  (. اثر متقابل فسفر و کلسیم شاخصp<45/4بیشترین مصرف خوراک مربوط به این تیمار بود ) گردید، همچنین

(. سطوح مختلف فسفر تاثیر p<45/4درصد کلسیم به خود اختصاص داد ) 5/6درصد فسفر و  5/4داری تغییر داد و بهترین ضریب تبدیل را تیمار حاوی  معنی
 1تا  6درآوری نداشت، اما کلسیم سبب افزایش   افزایش فسفر تاثیر بر جوجه( p>45/4اری بر ضخامت پوسته و خصوصیات استخوان ران نداشت )د معنی

 (. p>45/4های ایمنی نداشت ) داری بر شاخص (. افزودن فسفر و کلسیم تاثیر معنیp<45/4درآوری در طول دوره آزمایش شد ) درصدی جوجه
های  کننده نیاز کلسیم و فسفر مرغعنوان سطوح تامینهدرصد کلسیم را ب 5/6درصد فسفر و  5/4توان سطوح  درکل نتایج نشان داد که می :گیرینتیجه

 بومی گزارش نمود.
 

 درآوری مرغ بومی خراسان، جوجه گذار،تخم بومی مرغ: کلیدی هایواژه
 

 مقدمه
ترین از مهم که بومی های مرغ ژهیو پرورش طیور بومی به   

ذخایر ژنتیكی کشور هستند، با توجه به خصوصیات منحصر به 
ین نگهداری و پرورش، مقاومت در ئپا ی جمله هزینه فرد، از

شرایط سخت محیطی، کیفیت مطلوب تولیدات و بازارپسندی 
عدم اطالع از نیازهای ها از دیرباز مورد توجه بوده است.  آن

معضالت  زخراسان یكی اای ه استانبومی در  یاه غذایی مرغ
یكی از  .باشد نیل به اهداف مذکور میمهم و اساسی در جهت 
بومی جهت تولید مطلوب  یاه ی مرغ مشكالت اساسی تغذیه

ویژه در مناطق روستایی، احتماال ناشی از کمبود  مرغ به تخم
کلسیم  (.12باشد ) مواد معدنی به خصوص منابع کلسیمی می

های  ها و بافت دارد و جزئی از سلولدر پالسمای خون وجود 
های آنزیمی دخیل  بدن بوده و برای فعالیت برخی از سیستم

ای و ضربان  انتقال جریانات عصبی، انقباضات ماهیچه در
همراه فسفر همچنین به .(21) طبیعی قلب ضروری است

عوارضی چون  (.23جهت انتقال چربی به زرده ضروری است )
نرم، رشد کم و انحناء در پاها، کاهش های  منقار و استخوان

پایین آمدن قابلیت  مرغ،  ی تخم ید، کاهش ضخامت پوستهتول
نیز ( FLHS) 1دار شدن کبد خونریزی و چربی ،درآوری جوجه

 (.11،18) از عوارض کمبود کلسیم استگذار  در مرغ تخم

ترین خساراتی که در اثر کمبود کلسیم به تولیدکنندگان  عمده
شود، خسارات ناشی از کیفیت بد و  مرغ وارد می تجاری تخم

شود  درصد کل تولید را شامل می 12تا  است که ضعیف پوسته
(16 .) 

نیاز براى تشكیل استخوان مورد فسفر نیز همانند کلسیم   
و از آنجاییكه فسفر نقش حیاتی در متابولیسم سلولی و  بوده

گذار،  تخم های کمبود فسفر در مرغ داردچرخه انرژی سلول 
مرغ، باعث یت پوسته تخمکاهش تولید و کیف عالوه بر

. (5شود ) شكنندگی استخوان و کاهش ذخایر فسفر آن می
 شود می درآوریجوجهاین ماده منجر به کاهش تكافوی عدم 

که درصد وزنی پوسته نسبت به وزن  نشان دادتحقیقات  (.6)
است.  تجاری های بومی بیش از مرغ های مرغ در مرغ تخم

بومی به کلسیم و فسفر از  های مرغ بنابراین تعیین احتیاجات
 های احتماالً تفاوت آن با مرغو موارد دارای اهمیت بوده 

گروهی از محققین نشان  .(11) باشد میتجاری قابل تامل 
گذار  تخم های مرغ اییذغ ی م در جیرهیدادند که کمبود کلس

ها  شود. آن لید میها و کاهش تو منجر به شكستگی استخوان
ترین عوامل در  عنوان مهمبهرا دو عنصر کلسیم و فسفر 

 های ها در مرغ کیفیت پوسته و حفظ سالمت استخوان
  (.22،28) بیان داشتند گذار تخم

1- Fatty Liver Hemorrhagic Syndrome 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ra

p.
13

.3
6.

1 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
18

62
2.

14
01

.1
3.

36
.3

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 8

http://dx.doi.org/10.52547/rap.13.36.1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518622.1401.13.36.3.1
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1191-fa.html


 2.................................................................  خراسان های بومی درآوری مرغ بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و کلسیم مصرفی بر عملكرد، ایمنی و درصد جوجه

 تشكیلو فسفر  میکلساز درصد خاکستر استخوان  14از  شیب
بسیار  یمعدن ی ماده و فسفر دو میکلسه که سبب شد گردد می

 ها یبررس، باشند در بدن موجودات زنده د ایز ریو با مقادمهم 
 زانیصر بر ماعنیكی از این نسبت تغییر د که ده مینشان 

از طرفی گزارش  .(1) دخواهد بو اثرگذار گریجذب عنصر د
 یبه فسفر، درصد ماندگار مینسبت کلس شیکه افزا شده است

 .(25) دده یم شیافزارا  نیبلدرچ یها فسفر در استخوان
و فسفر بر  میمختلف کلس ریمقاد ریتاث یبا بررس محققان

درصد  21/6نشان دادند که سطح  یبوم های عملكرد مرغ
و  دیدرصد آن، منجر به کاهش تول 32/2نسبت به  میکلس

 درکه مطالعات اندکی  با توجه به. (24) مرغ شد وزن تخم
گذار  های تخم خصوص تاثیر کلسیم و فسفر بر عملكرد مرغ

هدف از انجام است،  صورت گرفتههای بومی  صوصاً مرغخ
و فسفر در  میکلس مختلفح وسط بررسی اثراین آزمایش 

بر  بومی خراسانگذار  تخم های مرغهای غذایی  جیره
   درآوری بود. جوجهدرصد و  ایمنیعملكرد، 

 
 ها مواد و روش

این پژوهش در ایستگاه مرغ بومی خراسان رضوی در     
هفته  20گذار با سن  های تخم ته انجام شد. مرغهف 23طول 

عادت ی  از طی دوره پس شدند و به سالن آزمایش منتقل
هفتگی  54هفتگی آغاز و در سن  23، آزمایش از سن پذیری

 5/2سطح کلسیم ) دو این آزمایش با استفاده از به اتمام رسید.
 15/4 و 5/4)کل درصد( به همراه دو سطح فسفر 5/6و 

های کامال  طرح در قالب 2×2فاکتوریل  آرایشصورت بدرصد( 
از نظر اجزای ی مورد استفاده ها جیره .انجام گردید تصادفی

و با استفاده و  بر اساس احتیاجات پرنده  دخوراک، یكسان بودن
 . (1جدول )تنظیم گردیدند  UFFDAافزار  از نرم

 مورد مطالعه بدین شرح بود: یمارهایت
 درصد فسفر( 5/4+  میدرصدکلس 5/2) -1
 درصد فسفر( 15/4+  میدرصدکلس 5/2) -2
 درصد فسفر( 5/4+  میدرصدکلس 5/6) -6
 درصد فسفر( 15/4+  میدرصدکلس 5/6) -0
طور کامال بهکه قطعه مرغ بومی  244در این طرح از    

هایی با ابعاد  در پن تكرار تقسیم، و 5تیمار و  0تصادفی به 
  در طول دوره هامرغتفاده گردید. ، اسپرورش یافتندمتر  1×6

آزمایش آب و غذا را آزادانه در اختیار داشتند برنامه نوری مورد 
ساعت  8ساعت نور و  13استفاده در طول پرورش شامل 

و  دهیگرد نیخوراک روزانه با ظرف مخصوص توز تاریكی بود.
خوراک  ن،یگرفت. هنگام توز یقرار م هامرغ اریدر اخت

هر گروه به ظرف مربوطه  یموجود در دانخور ی ماندهیباق
 نی. اختالف بفتگر یانجام م نیبرگشت داده شد و سپس توز

خوراک  زانیهفته، م 0 هر یابتدا و انتها نیب نیدو توز
)با در نظر گرفتن  داد یرا نشان م فتهه 0آن  یط یمصرف

 .در هر پن( احتمالی  تعداد تلفات
های تولیدی  مرغ تخمی آزمایش تمامی  در طول دوره    
 توزین گردید آوری و جمع در هر پن و به صورت روزانه ها مرغ

در هر دو . شدعنوان وزن و تعداد آن ثبت و میانگین آن به

مرغ از هر  عدد تخم 13آزمایش، تعداد  61هفته  هفته یكبار از
با استفاده از  مرغ تخم طور تصادفی انتخاب و وزنبهر تكرا

با دقت ژاپن(  ANDشرکت  GF600)مدل   ترازوی دیجیتالی
 گیری شد .  اندازهگرم 41/4

 ضخامت پوسته
از دستگاه کولیس ضخامت پوسته  یریگ برای اندازه   

 متر یلیم 41/4( با دقت INSIZE) سایز دیجیتال مدل این
یك مرغ در پایان آزمایش، از هر تكرار  شد. یریگ اندازه

، جوشانده و تخوان راناسو پس از جداسازی کشتار  انتخاب،
درجه  114ها در دمای  بافت چسبیده آنها پاک شد. استخوان

ساعت خشك شده و سپس چربی آنها گرفته شد  12به مدت 
ساعت در دمای  12ساعت( و مجددا به مدت  08)به مدت 

 554گراد خشك شده و نهایتا در دمای  درجه سانتی 114
ند که خاکستر خاکستر تبدیل شد ساعت به 5مدت  بهدرجه 

آن به درصدی از وزن استخوان بدون چربی خشك بیان 
ها، مطابق با روش  جهت تعیین کلسیم و فسفر نمونهشدند. 

AOAC (2 ) لیتر اسید  میلی 25/1بعد از خاکسترگیری
 هیدروکلریك سه موالر به بوته چینی حاوی نمونه اضافه شد

ها  نمونه. سپس دقیقه نگه داشته شد 15و مخلوط آن به مدت 
به آرامی در میكروتیوپ ریخته شده و مواد معدنی آنها با  

 InductivelyCoupledاستفاده از دستگاه اسپكترومتری )
Plasma/AtomicEmission Spectrometry (ICP/AES )

 شدند.  اندازه گیری
مرغ از  تخم 13از آغاز آزمایش، در هر دو هفته یكبار تعداد     

کشی  دفی انتخاب گردید و به جوجهطور تصاههر تكرار ب
 ها بدست آمد.  منتقل گردید و میزان درصد هچری در جوجه

پرنده  2آزمایش از هر تكرار )واحد آزمایش(  پنجمدر هفته    
 لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن محلولمیلی 1انتخاب و 

که سه بار با سرم ) SRBC درصد( 1/4) سوسپانسیون
از طریق ورید بال به  (شده بود فیزیولوژیك شستشو داده

پرندگان  این تزریق، از این روز بعد از 14 شد.پرندگان تزریق 
 منتقلبه آزمایشگاه های خون  نمونهو مد گیری به عمل آ خون

در شرایط آزمایشگاهی نگهداری و سرم خون ها  شدند. نمونه
دقیقه سانتریفوژ و سرم جدا  14جدا شد )خون به مدت 

 های سرم جهت خنثی شدن سیستما نمونهگردید(. ابتد
کمپلمان و عدم تداخل آن با پادتن ضد گلبول قرمزگوسفند به 

 شدند نگهداریگراد  درجه سانتی 55دقیقه در دمای  64مدت 
از روش  SRBCبادی علیه  گیری تیتر آنتی برای اندازه

گیری  برای تعیین اندازه .ستفاده شد( ا10هماگلوتیناسیون )
IgY  وIgM  که اجزاء پاسخ بهSRBC اسازی هستند با جد
 IgYکه در حقیقت  (MERتانول )اوبادی مقاوم به مرکاپتآنتی
بادی حساس به باشد و کسر این مقدار از پاسخ کل آنتیمی

 باشد اقدام گردیدمی IgM( که معرف MESاتانول )ومرکاپت
(1 .) 

افزار  ط نرمتوس افزار اکسل پس از ورود به نرمها  ی داده کلیه   
SAS (2446 آنالیز ).ها بر اساس  ی میانگین مقایسه شدند

 درصد انجام شد. 5و در سطح  توکیآزمون 

 

 مهدی کسرایی علیرضا حسابی نامقی و 
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 6................. ........................................................................................................................... 1041 تابستان/ 63 شماره/ سیزدهم سال دامی تولیدات پژوهشهای

 دهنده و ترکیب شیمایی جیره آزمایشیاجزای تشكیل -1 جدول
 Table 1. Feed ingredients and composition of experimental diet 

 0تیمار  6تیمار  2تیمار  1تیمار  اجزای جیره
 1/668 0/656 1/616 0/048 ذرت
 201 200 261 260 سویاکنجاله 
 14 14 14 14 جو

 244 244 244 244 گندم سفید
 20 11 5 - روغن سویا

 0/02 1/25 02 1/25 دی کلسیم فسفات
 33 0/15 0/04 0/01 سنگ آهك

 2 2 2 2 متیونینال  -دی
 5/6 5/6 5/6 5/6 طعام نمك

 5/0 5/0 5/0 5/0 1مكمل ویتامینی
 5/2 5/2 5/2 5/2 2مكمل معدنی

 مقادیر محاسبه شده
 2116 2115 2111 2112 انرژی متابولیسمی)کیلو کالری بر کیلوگرم(

 1/13 1/13 1/13 1/13 پروتئین خام )%(
 42/1 42/1 42/1 42/1 لیزین

 03/4 03/4 03/4 03/4 متیونین
 11/4 11/4 11/4 11/4 متیونین+ سیستین

 5/6 5/6 5/2 5/2 کلسیم
 15/4 5/4 15/4 5/4 )درصد( فسفر کل 

 6اندازه گیری شدهمقادیر 
 2/13 2/13 1/13 13 خام )درصد( پروتئین

 13/4 01/4 11/4 52/4 فسفر )درصد(
 3/6 51/6 58/2 50/2 )درصد( کلسیم

و  درصد فسفر( 5/4+  میکلس درصد 5/6) 6، تیمار درصد فسفر( 15/4+  میکلس درصد 5/2) 2ار ، تیمدرصد فسفر( 5/4+  میکلس درصد 5/2) 1: تیمار مورد مطالعه یمارهایت
 درصد فسفر(. 15/4+  میکلس درصد 5/6) 0تیمار 

واحد  D3 ،22444ویتامین المللی  واحد بین A ،0444444المللی ویتامین  واحد بین16344444مكمل( و دارای    Eو   Aگرم در تن )دارای ویتامینکیلو 5/0 مكمل ویتامین -1
 61444 پانتوتنیك اسید ،گرم میلی 8444 نیاسین ،گرم میلی 8444گرم ریبوفالوین،  میلی 6644، تیامینگرم  میلی K3 ، 1044گرم ویتامین  میلی E ،1344المللی ویتامین  بین

 گرم کولین کلرید است. 044گرم بیوتین و  یلیم B12 ،544ویتامین   گرم میلی 14گرم اسید فولیك،  میلی 2544پیرودوکسین  ،گرم میلی
 .بودگرم سلنیوم  2/4گرم ید و     8گرم مس،  3گرم آهن،  15 ،گرم روی 10گرم منگنز،  30کیلوگرم دارای  5/2مكمل معدنی نیز در هر  -2
 گیری شد.(  اندازه1114) AOACهای مقادیر پروتئین ، کلسیم  و فسفربر اساس روش -6
 

 حثو ب نتایج
های  مرغ بر وزن تخم و کلسیم فسفراثر سطوح مختلف   

و کلسیم و  فسفرسطوح  .شود دیده می 2 جدولدر تولیدی 
بر وزن  داری همچنین اثر متقابل این سطوح تاثیر معنی

 نداشتهفتگی(  23-54آزمایش )  دوره کل درها  مرغ تخم
(45/4<p.)  شود، درصد  دیده می 2همانگونه که در جدول

تاثیر سطوح فسفر مصرفی بومی تحت هایمرغ ،مرغد تخمتولی
م سبب یس(، اما افزایش سطح کلp>45/4قرار نگرفت )

(. اثرات p<45/4مرغ گردید )درصدی تولید تخم 0افزایش 
داری بر درصد تولید تخم  متقابل فسفر و کلسیم تاثیر معنی

 5/6و  5/2درصد فسفر با  5/4مرغ داشتند و تیمارهای حاوی 
ترتیب کمترین و بیشترین درصد تولید تخم رصد کلسیم بهد

 (.p<45/4مرغ را به خود اختصاص دادند )
فسفر قابل دسترس  زانیم( 11انجمن ملی تحقیقات طیور )    

 25/4گرم خوراک را  144گذار با مصرف  تخم های مرغ جهت
 15/4و  5/4که در این آزمایش سطوح  کند یم شنهادیدرصد پ

داری بر درصد تولید و وزن  ده گردید و نتیجه معنیدرصد استفا
بیان داشتند ( 13)ناکاجیما  کشاورز ومرغ تولیدی نداشت. تخم

 های مرغ دیتولمیزان بر  یریتاث مازاد در جیرهفسفر  که
بر  یافزودن فسفر اثر منف دارد و در برخی مواردگذار ن تخم

 داری فی معنیتاثیر من شیآزما نیدر ا هرچنددارد  وانیح دیتول
 (15نتایج این تحقیق با نتایج کشاورز )شد. مشاهده ن دیتولبر 

مشابهت دارد، این پژوهشگران بیان   (26سعید و سولیوان ) و
داری  ثیر معنیداشتند که مقادیر مختلف کلسیم و فسفر جیره تا

 ی( زمان24و همكاران ) پاکدلاما نداشت.  ها مرغ بر وزن تخم
دادند،  شیدرصد افزا 25/4به  15/4را از  رهیکه سطح فسفر ج

مرغ را گزارش  تخم دیتول زانیکاهش در مصرف خوراک و م
 امرغ ب تخم دیبه کاهش تول زیاز محققان ن یبرخنمودند. 

 اند اشاره نموده ازیاز حد ن شیدر ب رهیج میکلس زانیم شیافزا
( گزارش دادند که با افزایش بیش 14همچنین هارتل ) .(0،8)

کاهش های تولیدی  مرغ سفر جیره وزن تخمد کلسیم و فاز ح
 ها  یافت که با نتایج این تحقیق مغایرت دارد. این مغایرت

توان به تواند دالیل مختلفی داشته باشد که از جمله میمی
، شرایط متفاوت آزمایش، تفاوت در نژادهای مورد مطالعه

در مقادیر  ها و تفاوت ترکیبات مختلف مورد استفاده، سن پرنده
 کلسیم و فسفر مورد استفاده اشاره نمود.

مرغ در اثر سطوح مختلف فسفر و کلسیم بر وزن توده تخم
 ،گردد نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده می 2جدول 

مرغ داری بر وزن توده تخم افزایش سطح فسفر تاثیر معنی
وده (، اما با افزایش سطح کلسیم جیره وزن تp>45/4نداشت )

 61به  63داری افزایش و از  مرغ تولیدی به طور معنیتخم
تاثیر مرغ تحت (. همچنین وزن توده تخمp<45/4گرم رسید )

داری بین  تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و اختالف معنی
طوری که ه(، بp<45/4گردد ) تیمارهای آزمایشی مشاهده می

د کلسیم درص 5/2درصد فسفر و  5/4ترتیب تیمار حاوی به
 5/6فسفر و  5/4مرغ و تیمار حاوی کمترین وزن توده تخم

مرغ را به خود اختصاص درصد کلسیم بیشتر وزن توده تخم
 (.p<45/4دادند )

 مهدی کسرایی علیرضا حسابی نامقی و 
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 0.................................................................  های بومی خراسان درآوری مرغ بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و کلسیم مصرفی بر عملكرد، ایمنی و درصد جوجه

ر تیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک اث 2در جدول    
فسفر شود،  شده است. همانگونه که مشاهده می گزارش

 بومی در هایمرغفی داری بر خوراک مصر مصرفی تاثیر معنی
( 15در تائید این نتایج کشاورز ) (،p>45/4کل دوره نداشت  )

( بیان داشتند که استفاده از سطوح 1و عبداهلل و همكاران )
داری بر خوراک مصرفی  مختلف فسفر در جیره تاثیر معنی

طور درصد به 5/6به  5/2افزایش میزان کلسیم جیره از ندارد. 
ش مصرف خوارک مصرفی روزانه گردید داری سبب افزای معنی

(45/4>p .)داری  اثر متقابل کلسیم و فسفر سبب تغییر معنی
طوری که گذار گردید بهتخم هایمرغدر خوراک مصرفی 

درصد  5/2درصد فسفر و  5/4کننده جیره حاوی گروه مصرف
به خود اختصاص دادند که  اکلسیم کمترین خوراک مصرفی ر

در  (.p<45/4سایر تیمارها داشت ) داری با اختالف معنی
بیان داشتند که ( 20موافقت با این نتایج سل و همكاران )

های  مرغاستفاده از سطوح مختلف کلسیم و فسفر در جیره 
در مغایرت با  شود. گذار سبب تغییر در مصرف خوراک می تخم

عبداهلل و همكاران  و (15نتایج حاصل از این آزمایش کشاورز )
و فسفر  داشتند که استفاده از مقادیر مختلف کلسیم( بیان 1)

 داری بر مصرف خوراک نداشت. جیره اثر معنی
های  مرغ اثر تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل خوراک

مده است. سطوح مختلف فسفر آ 2جدول  گذار بومی در تخم
 داری بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی نداشتتاثیر معنی

(45/4<pاما افزایش م ،)داری یزان کلسیم جیره به طور معنی 
 

های مورد  سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک مصرفی پرنده
(. همچنین اثر متقابل فسفر و کلسیم p<45/4مطالعه شد )

داری بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی  مصرفی تاثیر معنی
 (.p<45/4داشت )

یی غذا لیتبد بیو فسفر بر ضر میسطوح کلس اثرات   
، در ییغذا لیتبد بیضر نینشان داد که بهتر یبوم های  مرغ

مشاهده شد.  میدرصد کلس 5/6درصد فسفر و  5/4 سطح
دار  هرچند اثر اصلی فسفر و کلسیم بر ضریب تبدیل معنی

گزارش نمود که سطوح  (15) کشاورز نبود. در این راستا
 پاکدلاما  ندارد. یاثر ییغذا لیتبد بیو فسفر بر ضر میکلس

بر اثر افزودن  ییغذا لیتبد بیکاهش ضر (24)و همكاران 
طور بهگزارش نمودند. را  رهیجبه و فسفر  میسطوح کلس

 از  شیب یبوم مرغ هایدر  خوراک لیتبد بیضرمعمول 
از  یاده است که برخدنشان  ها یبررس .است یتجارهای مرغ

 یحت نهیآم یدهایاس ایو  نیعوامل مانند سطح مطلوب پروتئ
. در (11) شد ییغذا لیتبد بیث بهبود ضرواحد باع 15/4تا 

و  میکلس ی نهیمشخص شد که سطح به زیپژوهش ن نیا
موثر  ییغذا لیتبد بیضر یواحد 23/4در بهبود  رهیفسفر ج

بیان داشت  (14در مغایرت نتایج این آزمایش هارتل ) .است
دیل خوراک را افزایش داد بکه افزایش کلسیم جیره ضریب ت

فر جیره سبب کاهش ضریب تبدیل اما افزایش سطح فس
 خوراک شد.

 

 هفتگی 54تا  23های بومی در سن اثر سطوح مختلف فسفر و کلسیم جیره بر عملكرد مرغ  -2جدول
Table 2. Effects of different levels of Ca and P on native hens performance (26-50 days) 

 ضریب تبدیل خوراک درصد تولید ه تخم مرغوزن تود مصرف خوراک وزن تخم مرغ اثرات اصلی
 سطوح فسفر )درصد(

5/4 16/50 81/120 56/63 06/11 10/6 
15/4 42/55 16/125 11/63 50/14 21/6 

 4621/4 5262/4 6011/4 5806/4 2118/4 خطای استاندارد
 1512/4 2643/4 6106/4 2135/4 8146/4 داریسطح معنی

 )درصد(سطوح کلسیم 
5/2 81/55 b5/111 b11/63 b24/14 21/6 
5/6 15/55 a1/122 a28/61 a32/10 18/6 

SEM 3168/4 8182/4 0841/4 1010/4 4012/4 
 1136/4 4441/4 4440/4 4441/4 8131/4 داریسطح معنی

 کلسیم  با سطوح فسفراثر متقابل سطوح 
      کلسیم فسفر

5/4 5/2 54/56 b58/113 c52/60 c32/30 a01/6 
5/4 5/6 11/50 a12/126 a61/04 a10/10 b43/6 
15/4 5/2 28/50 a03/122 ab14/68 b18/11 ab23/6 
15/4 5/6 11/56 a23/122 b18/61 b51/14 ab28/6 

SEM 8861/4 5121/4 5086/4 5420/4 4325/4 
 4441/4 4441/4 4441/4 4441/4 3054/4 داری اثرات متقابلسطح معنی

 .(p<45/4) نددار دار ستند با یكدیگر اختالف معنینیکه دارای حروف مشابه  یاعداد ستوندر هر 
 

ه شده نشان داد  6در پایان دوره در جدول ضخامت پوسته     
ضخامت پوسته تحت  گردد است همانگونه که مشاهده می

(، p>45/4) قرار نگرفتو کلسیم  تاثیر سطوح مختلف فسفر
 یم جیره نیز تاثیر همچنین اثرات متقابل فسفر و کلس

مرغ در پایان دوره نداشت  داری بر ضخامت پوسته تخممعنی
(45/4<p.)  درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان ران

آورده شده است. همانگونه که  6گذار در جدول  تخم های مرغ

داری بر  ، افزایش میزان فسفر جیره تاثیر معنیشود مشاهده می
های مورد  پرنده ران فسفر، کلسیم و ران درصد خاکستر

داری مشاهده نگردید  مطالعه نداشت و اختالف معنی
(45/4<p افزایش میزان کلسیم جیره سبب افزایش درصد .)

داری ما تاثیر معنیا (،p<45/4) خاکستر استخوان ران گردید
گذار متخ هایمرغروی درصد کلسیم و فسفر استخوان ران 

ر متقابل فسفر و کلسیم (. اثp>45/4مورد مطالعه نداشت )

 مهدی کسرایی علیرضا حسابی نامقی و 
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داری بر درصد خاکستر، کلسیم و فسفر  جیره نیز تاثیر معنی
های مورد مطالعه نداشت و اختالف  استخوان ران پرنده

 (.p>45/4داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نگردید ) معنی
موافق با نتایج این پژوهش برخی محققین گزارش نمودند که 

 داری بر جیره تاثیر معنی مقادیر مختلف کلسیم و فسفر
 ضخامت، استحكام و کیفیت پوسته تخم مرغ دارد

( نتایج متفاوتی گزارش کرد 14اما هارتل ) (.13،24،21،20)
 جیره، تواند ناشی از نوع جیره، مواد غذایی که این تفاوت می

   جیره و شرایط متفاوت آزمایش باشد. نسبت کلسیم به فسفر

سطوح  شیکه افزا از آن است حاکی شیآزما نیا جینتا   
و  میعنصر کلس یابقا زانی، مییغذا رهیج و فسفر میکلس

کاستیلو و . دهد تاثیر قرار نمیرا تحتدر استخوان  فسفر
در  میکلس زانیم شیگزارش نمودند که با افزا( 3همكاران )

 هو چنانچ یافتهشیپالسما افزا میکلس زانیم ییغذا ی رهیج
از  یمقدار ،باشد یگذار جهت تخم وانیح ازیاز ن شیب میکلس
درصد  15-25  که حدود کند میها رسوب  در استخوان میکلس

 شیافزا زین  میدفع کلس زانیم هر چند ،ی استاضاف میاز کلس
 . (8) ندا هنمود دییموضوع را تا نیا زیاز محققان ن یبرخ .ابدی یم

 

 هفتگی 54تا  23های بومی در سن وسته و خصوصیات استخوان ران مرغاثر سطوح مختلف فسفر و کلسیم جیره بر ضخامت پ -6جدول
Table 3. Effects of different levels of Ca and P on native hens thickness eggshell and thigh bone characteristic (26-50  
              days) 

 درصد فسفر استخوان ران درصد کلسیم استخوان ران ران درصد خاکستر استخوان متر( ضخامت پوسته )میلی اثرات اصلی
 سطوح فسفر )درصد(

5/4 61/4 80/66 14/63 32/13 
15/4 62/4 83/66 11/63 52/13 

 4521/4 4515/4 4012/4 4420/4 خطای استاندارد
 2410/4 1411/4 1111/4 3040/4 داری سطح معنی

 )درصد(سطوح کلسیم 
5/2 61/4 b60/66 b31/63 58/13 
5/6 62/4 a63/60 a24/61 53/13 

 4521/4 4515/4 4012/4 4141/4 خطای استاندارد
 1121/4 4441/4 4441/4 8316/4 داری سطح معنی

 کلسیم  و فسفراثر متقابل سطوح 
     کلسیم فسفر

5/4 5/2 61/4 63/60 34/63 30/13 
5/4 5/6 62/4 62/60 24/61 34/13 
15/4 5/2 61/4 62/66 32/63 52/13 
15/4 5/6 61/4 04/60 24/61 52/13 

 4108/4 4802/4 4313/4 4412/4 خطای استاندارد
 1121/4 1411/4 0425/4 1381/4 داری سطح معنی

 

اثر مصرف سطوح مختلف فسفر و کلسیم جیره بر درصد     
هفتگی(  54تا 23ه )ربومی در طول دو های مرغدرآوری   جوجه

، شدکه مشاهده  هه است و همانگونآورده شد 0در جدول 
داری بر درصد جوجه  افزودن میزان فسفر جیره تاثیر معنی

داری  درآوری در طول آزمایش نداشت و اختالف معنی
 5/6به  5/2(. اما افزودن کلسیم از p>45/4مشاهده نشد )

جوجه درآوری در طول دار  درصد در جیره سبب افزایش معنی
 (.p<45/4هفتگی گردید  ) 54ا ت 23دوره آزمایشی از سن 

های  کننده جیرهنتایج اثرات متقابل نشان داد که گروه مصرف
درصد کلسیم بیشترین درصد  5/6درصد فسفر و  15/4حاوی 
داشتند و کمترین  66و  21های  درآوری را در هفته جوجه

ها به گروه مصرف کننده  درآوری در این هفته درصد جوجه
. در (p<45/4) درصد کلسیم بود 5/2و درصد فسفر  5/4تیمار 

تاثیر تیمارهای درآوری تحت ها آزمایش درصد جوجه سایر هفته
داری بین تیمارهای  آزمایشی قرار نگرفت و اختالف معنی

 (.p>45/4آزمایشی مشاهده نگردید )
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 3..................................... ............................ های بومی خراسان درآوری مرغ بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و کلسیم مصرفی بر عملكرد، ایمنی و درصد جوجه

 هفتگی 54تا  23ی بومی در هااثر سطوح مختلف فسفر و کلسیم جیره بر درصد جوجه درآوری مرغ -0 جدول
Table 4. Effects of different levels of Ca and P on native hens hatchability ratio  (26-50 days) 

 اثرات اصلی
های آزمایش )هفته( دوره  

21 66 61 01 05 01 
 سطوح فسفر )درصد(

5/4 8/86 8/80 80 1/80 0/11 6/15 
15/4 3/86 3/86 1/86 2/86 1/11 10 

 53/4 61/1 30/4 31/4 40/1 30/4 خطای استاندارد
 0121/4 3616/4 1863/4 3651/4 0658/4 1563/4 داریسطح معنی

 )درصد(سطوح کلسیم 
5/2 b1/80 b1/81 b1/83 b4/81 b6/81 b1/11 
5/6 a3/14 a5/81 a3/14 a1/80 a3/83 a3/80 

 8/4 83/1 1/4 18/4 03/1 11/4 خطای استاندارد
 4441/4 4441/4 4441/4 4441/4 4442/4 4442/4 داری طح معنیس

 کلسیم  با سطوح فسفراثر متقابل سطوح 
       کلسیم فسفر

5/4 5/2 b53/83 b11/86 11/85 85/80 25/85 05/82 
5/4 5/6 a18/81 ab05/83 45/83 55/80 48/85 30/82 
15/4 5/2 ab21/81 b51/80 16/83 53/85 31/85 16/86 
15/4 5/6 a10/88 a81/81 50/83 16/85 15/85 11/86 

 12/4 31/4 16/4 18/4 51/4 60/4 خطای استاندارد
 4162/4 1321/4 6523/4 2036/4 4441/4 4442/4 داری سطح معنی

 .(p<45/4) نددار دار با یكدیگر اختالف معنی نیستندکه دارای حروف مشابه  یاعداد ستوندر هر 
 

متقابل آنها بر تست  و کلیسم و اثر سفراثر سطوح مختلف ف
SRBC ،IgY  وIgM  نشان داده شده است.  5در جدول

مورد  یها شود هیچ یك از فراسنجه همانگونه که مشاهد می
 گذار  تخم یها های ایمنی مرغ ه در خصوص پاسخعمطال

تاثیر سطوح مختلف فسفر و کلسیم قرار نگرفتند و تحت
رهای آزمایشی مشاهده نشد  بین تیماداری  اختالف معنی

(45/4<p.) 

 

 01های تخم گذار در هفته  های ایمنی مرغپاسخ فسفر و کلسیم بر اثر سطوح مختلف  -5جدول 
Table 5. Effects of different levels of Ca and P on native hens immunity responses (49 day) 

 SRBC اثرات اصلی
(Log2) 

IgY 
(Log2) 

IgM 
(Log2) 

 سطوح فسفر )درصد(
5/4 24/0 04/2 84/1 
15/4 00/0 33/2 11/1 

 81/4 11/4 18/4 خطای استاندارد
 2601/4 4116/4 4831/4 داری سطح معنی

 )درصد(سطوح کلسیم 
5/2 84/6 14/2 14/1 
5/6 14/6 24/2 14/1 

 50/4 41/4 13/4 خطای استاندارد
 0628/4 2021/4 2164/4 داریسطح معنی

 کلسیم  با سطوح فسفرثر متقابل سطوح ا
    کلسیم فسفر

5/4 5/2 24/0 04/2 84/1 
5/4 5/6 00/0 30/2 11/1 
15/4 5/2 14/6 24/2 14/1 
15/4 5/6 64/0 34/2 84/1 

 48/4 12/4 15/4 خطای استاندارد
 1036/4 0656/4 2501/4 داری سطح معنی

 .(p<45/4) نددار دار با یكدیگر اختالف معنی ستندنیکه دارای حروف مشابه  یاعداد ستوندر هر 
 

 گیری کلینتیجه
نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش مقدار فسفر جیره    

 ، درصد کلسیم و فسفر استخوان ران،تاثیری بر عملكرد
اما سبب  .های بومی نداشت مرغ و ایمنی درآوری جوجه

ر استخوان مرغ و میزان خاکست افزایش ضخامت پوسته تخم
. افزایش درصد کلسیم جیره از ها مورد مطالعه گردید ران مرغ

عملكرد، افزایش درصد بهبود  درصد سبب 5/6به  5/2

اثر  درآوری گردید. خاکستر و کلسیم استخوان و افزایش جوجه
داری بر روی مصرف  متقابل فسفر و کلسیم تاثیر معنی

ب تبدیل مرغ، درصد تولید و ضریخوراک، وزن توده تخم
مدن بهترین ضریب آکل با توجه به دست  در غذایی داشت.

درصد کلسیم   5/6درصد فسفر و  5/4تبدیل خوراک در سطح 
کلسیم نیاز  عنوان سطوح تامین کنندههتوان این سطوح را ب می

 گزارش نمود.گذار بومی تخم یها مرغو فسفر 
 
 

 مهدی کسرایی علیرضا حسابی نامقی و 
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: One of the main problems in feeding native hens for optimal egg 
production is mineral deficiency, especially calcium sources. Calcium is present in the blood 
plasma and is part of the cells and tissues of the body and is essential for the activity of some 
enzyme systems involved in the transmission of nerve currents, muscle contractions and normal 
heart rate and also along with phosphorus to transfer fat to the yolk. This experiment was 
conducted to evaluate the effects of different levels of calcium and phosphorus on performance, 
immunity, characteristics of eggs, percentage of bone calcium and phosphorous and percentage 
of hatching in Khorasan province native hens.  
Material and Methods: A total of 200 native hens from Khorasan station were used in a 
completely randomized design (factorial arrangement) with 4 treatments, 5 replicates. 
Experimental diets based on two levels of Ca (2.5 and 3.5) and total P (0.5 and 0.75) per percent 
of diet. The hens had free access to water and food during the experiment. Eggs were collected 
and weighed daily in each pen and its mean was recorded as its weight and number. At the end 
of the experiment, one hen was selected from each replication, slaughtered and after isolating 
the femur, the percentage of calcium and phosphorus was measured. Hemagglutination method 
was used to measure the antibody titer against SRBC. All data were analyzed using SAS 
software and the means were compared based on Tukey test. 
Results: The results showed that different levels and P did not show any effect on egg weight, 
egg production, egg mass, feed intake and FCR (p>0.05). Levels of Ca have significant effect 
on the egg production, so that the highest egg production, egg mass and feed intake was 
observed in the 3.5% Ca (p>0.05). The interaction of phosphorus and calcium significantly 
changed the performance indices except egg weight, and The best feed conversion ratio was 
observed in the group receiving 0.5% P and 3.5% Ca (p<0.05). Different levels of P did not 
show any effect on shell egg and thigh bone characteristics (p>0.05). Increased P had no effect 
on the hatchability, but calcium caused an increase 3-9 percent of hatchability during the test 
period (p<0.05). Increased calcium and phosphorus did not have any significant effects on 
immunity indexes (p<0.05).  
Conclusion: Overall, the results of this experiment showed that the levels of 0.5% P and 3.5% 
Ca can be reported as levels of calcium and phosphorus requirement of native hens. 
  
Keywords: Hatchability, Native hens of Khorasan, Native laying hens 
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