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خون و قابلیت هضم هاي فراسنجهبر عملکرد، وارداتیایرانی با نوع مشابه فایتازمقایسه اولین 
تغذیه شده با سطوح مختلف فسفرنرجوجه گوشتیدر 

4و خشایار پورنیا3، حسن نصیري مقدم2آبادياحمد حسن، 1کریم سعیدي اول نوقابی

چکیده
دو تغذیه شده با نرهاي گوشتیو قابلیت هضم جوجهیهاي خونفراسنجه، عملکردبرفایتازمنظور بررسی تأثیر دو نوع مکمل به
فاکتوریل در در قالب آزمایشتصادفیکامالًروزه سویه تجاري راس در یک طرحقطعه جوجه گوشتی یک480مختلف فسفر،سطح

در فایتازواحد 750و 500، صفر(فایتازسطح 3تیمارها شامل . استفاده شد) عه جوجه در هر تکرارقط10تکرار و 4(تیمار 12
روز به 45د که براي مدت بو)وارداتیایرانی و (و دو نوع آنزیم )فسفر متداول% 20فسفر متداول و (دو سطح فسفر ،)کیلوگرم

ایی و مصرف خوراك، ضریب تبدیل غذباعث بهبودفایتازد که مکمل انتایج حاصله از این پژوهش نشان د. هاي داده شدندجوجه
به جیره باعث افزایش وزن نسبی قلب، پانکراس، سینه، ران، طحال فایتاز، همچنین افزودن )P>05/0(قابلیت هضم فسفر و چربی شد

افزایش فسفر و کاهش کلسیم خون و باعثجیره غلظت فسفرافزایش د که کرنتایج مشخص از طرفی). P>05/0(درصد الشه شد و 
با بنابراین).P>05/0(هضم ظاهري چربی و اسید آمینه شدو کاهش قابلیت)P>05/0(افزایش قابلیت هضم ظاهري فسفر همچنین

در کیلوگرمفایتازواحد 750ایرانی و خارجی مشاهده نشد و سطح فایتازمصرف آنزیمبینتفاوتی گیري شده توجه به صفات اندازه
نتوانست اثرات تیمار فایتاز، همچنین مکمل فر و چربی در جوجه گوشتی شدباعث افزایش صفات عملکري و قابلیت هضم فسجیره

.با سطوح فسفر کم را جبران کند

یتاز، عملکرد، قابلیت هضم، جوجه گوشتیاف: هاي کلیديواژه

مقدمه
ی طیور فسفر گیاهی به دو بخشیاغذجیرهتنظیمدر 

استبندي شده قابل دسترس و غیر قابل دسترس طبقه
ل دسترس تخمین زده ـابـصورت قهبمعموالً% 30که
تولینوزیوایمایا فایتیکاسید ، فایتات. شودمی

ارت ـات عبـفسفدروژنـیهيدسیـکهگزا-6،5،4،3،2،1
طور کامل توسط شش که بهتولینوزیاویه مـلقـاست از ح

فسفات در یمنبع اصلوشدهلهیفسفور،یگروه فسفات
. )15،24(باشدیمیروغنيهاغالت، لگوم و دانهيهادانه

و به میزیو منم یپتاسيهاونیبا فایتیکدیاساهانیدر گ
را نیتیتا فسازد،یمییهامجموعهمیکلسبايکمترقدارم

يهاواکوئولینییپروتکسیدرون ماترنیتیف. کنددیتول
ایینییپروتيهاموسوم به واکوئوليمحدود به غشا

.)31(کندیرسوب مینییاجسام پروت
يهاونیبا کاتفایتیکدیمشخص شده است که اس

يرو،انیمنیسازد که در ایمییهامجموعهیتیچند ظرف
)2+Zn (ماده - فایتاتمجموعه . باشدیمترکیبنیدارتریپا

pHو یماده معدن،فایتاتيهابسته به غلظت،یمعدن

يهاترکیبایمحلول وتیصورت کلبهتواندیمحلول م
یمعدن-فایتاتهايترکیبيداریپاقدارم.باشدینامحلول

که در دیسنجpHتوان به روش سقوط یدر محلول را م
شوندیمفایتاتمتصل به يهاپروتوننیآن فلزات جانش

)22.(
مواد یدسترستیموجب کاهش قابلکیتایفدیاس

انیرابطه معکوس مکیکهطوريه، بدشویمیمعدن
چند هايونیهضم کاتتیو قابلرهیجفایتات يمحتو
گفته شد که قبالًطورهمان. )30(برقرار استیتیظرف

کمپلکس یتیچند ظرفهايونیتواند با کاتیمفایتات 
. باشندیمولنامحلیخنثpHکه در ییهابسازد، کمپلکس

هضم و جذب هايندیآدر مقابل فرییهاترکیبنیچن
موجود یاز مواد معدنیبخش مهمجهیمقاوم بوده و در نت

قابل دسترس خواهد بود ریغوانیحيبراییغذارهیدر ج
)4،16 .(

به رافسفرونامحلول عالوه بر این که کلسیمفایتات 
وظرفیتیسهودوهايکاتیوناتصال بهدلیل قابلیت

دسترسقابلغیرآنهاازنامحلولهاينمکتشکیل
ايتغذیهخواصتواندمیهمچنینفایتیکاسیدسازد،می

نشان ). 33(دهدقرارثیرأتتحتراهانییپروتفعالیتو
باردار بازیکفسفاتهايگروهاسیديشرایطدردادند که 

)karim.saeedi@yahoo.com: نویسنده مسوول(دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، -1
دانشگاه فردوسی مشهد،دانشجوي دکتريو استاد،دانشیار-4و 2،3
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هاي الکترواستاتیکی با عوامل توانند پیوندمیفایتیکاسید 
هاي و یا عوامل آمین آزاد ریشههانییآمین انتهاي پروت

ن ییهاي پروتوسط مولکولآرژینینوهیستیدینیزین،ال
سهترکیبیکتشکیلباعثترتیباینبهبرقرار نمایند و

منفیاثردارايکهشودمیفایتات-کاتیون- نییپروتتایی
.)32(داردمعدنیموادونییپروتهضمقابلیتبر

تغییر در راهاز فایتاترد که این احتمال وجود دا
هاي هضمی، از فرآیند ن آنزیمییساختمان سه بعدي پروت

اثر . )22(آوردعمل مین ممانعت بهییتجزیه پروت
به فایتات اتصال راهبر تریپسین از فایتاتبازدارندگی 

تریپسین به واسطه یون کلسیم در مشاهده شده است، هر 
دیده نشده است فایتاتثر چند که در مطالعات دیگر این ا

سدیم و فایتاتگزارش شده است که همچنین ).22(
سازي تریپسینوژن و پایداري کلرید کلسیم باعث فعال

که در نتیجه شودتریپسین در شرایط آزمایشگاهی می
).10(یابد ن افزایش میییتجزیه پروت

هاي منظور استفاده از فسفریتاز آنزیمی است که بهاف
این آنزیم .شودموجود در غالت در طیور استفاده میآلی
هاي آلی فسفات را در جیره نیاز به مکملقدارتواند ممی

تقلیلکاهش دهد و در نتیجه میزان فسفر را در مدفوع 
شکستن پیوند بین راهتواند از فیتاز همچنین می. دهد

هاي ، انرژي و آمینواسیدجیرههاي آلی در فسفر و مولکول
فایتازاز استفادهاز طرفی.فراهم کندطیورشتري براي بی

صرفهبهمقرونطیورجیرهدراقتصادينظرازمیکروبی
دفعآلودگی محیط وکاهشموجبهمچنینوباشدمی

شودمیطیور و خوكدردرصد40تا30قدارمبهفسفر
باید فایتازبراي نشان دادن تأثیردیگرعبارتبه).22(

هاییفاکتورکهچراهاي مختلفی صورت گیرد،پژوهش
رانظرموردبه نتیجهدسترسیبالقوهطورهبتواندمی

توان به دو دسته یتازها را عموماَ میاف.)13(کند محدود
این نحوه معرفی، به . بندي نموددستهفایتاز-3و فایتاز- 6

. کنداشاره میفایتات جایگاه اولیه هیدرولیز روي مولکول 
کهیتازها معموالَ در گیاهان وجود دارند، در حالیاف- 6

امروزه مبناي . ندشوها تولید میتوسط قارچیتازهااف- 3
قارچ یتازي است که از ایتازي تجاري ژن فامحصوالت ف

گیرد منشاء می) Aspergillus Niger(آسپرژیلوس نایجر 
زیست عواملکهه استنشان دادمطالعات ). 12،23(

مواد آمینه،اسیددر دسترس بودنجملهازطی،محی
استممکنفلزيهايو کاتیوناسیدیته، حرارت،مغذي

این آزمایش .)35(دهندقرارثیرأتتحترافایتازفعالیت
و سطح مورد استفاده فایتازمنظور مقایسه دو نوع آنزیم به

.صورت گرفتدر سطوح مختلف فسفر 

هامواد و روش
آزمایشیرهو جیهاجوجه

قطعه جوجه گوشتی یک480براي انجام این آزمایش 
از شرکت سیمرغ خریداري 308روزه سویه تجاري راس 

48ها پس از ورود به سالن، توزین شده و به جوجه. شد
اي با میانگین وزن گروهی مشابه تقسیم و قطعه10گروه 

در طول دوره پرورش،. ها قرار داده شدنددر داخل پن
. طور آزاد به آب و خوراك دسترسی داشتندها بهجوجه

وسیله هیتر و ه حرارت مورد نیاز سالن در طول دوره ب
دماي سالن در روز ورود . طور خودکار تأمین شدبه

گراد بود که به تدریج هر هفته درجه سانتی32ها جوجه
.گراد کاهش یافتدرجه سانتی22به درجه تا رسیدن5/2

ساعت23تاآنازبعدومیدااولروزسهدروردهینبرنامه
60تا50بینسالننسبیرطوبت.دشتثبیتشبانه روزدر

ها در طول جوجهونیناسیواکسبرنامه.بودمتغیردرصد
308راس هیکاتالوگ سوهیتوصاساسکه برشیدوره آزما

.صورت گرفت)2007(
تکرار و 4، )اییجیره غذ(تیمار 12این آزمایش شامل 

طرح صورتهبقطعه جوجه در هر تکرار بود که 10
فاکتوریل مورد در قالب آزمایش تصادفی کامالً آزمایشی 

آزمایش بر پایه هاي غذایی موردجیره.رار گرفتقارزیابی 
بود و در هر مرحله از آزمایش از نظر مقدار سویا - ذرت 

بودند و ن خام یکسانییانرژي قابل متابولسم و پروت
بر اساس درصد فسفر قابل استفاده و مقدار و نوع آنزیم 

به این صورت که در تیمارهاي با فسفر . تنظیم شدندفایتاز
پیشنهاد شده توسط قدارمتداول، فسفر قابل استفاده به م

و در تیمارهاي )2007(308راس هیکاتالوگ سوهیتوص
نین دو همچ. تر در نظر گرفته شددرصد کم20کم فسفر 

و 500، قدار صفرایرانی و خارجی به مفایتازنوع آنزیم 
عنوان سه سطح آنزیم گرم جیره بهواحد در هر کیلو750

آنزیم خارجی مورد استفاده در این آزمایش با . به کار رفت
ه ـرگرفتـبBagsvaerd Dk-2880(novozymes(نام تجاري

انمارك ایجر، محصول کشور دـارچ آسپرژیلوس نـاز ژن ق
. بود و آنزیم داخلی از شرکت سورن تک تهیه شد

هاي آغازین، ها به ترتیب از جیرهمنظور تغذیه جوجهبه
روزگی 25-45و 11-24و 1-10رشد و پایانی در فاصله 

اي تنظیم شد که هاي غذایی به گونهجیره. استفاده شد
308راس هیسوهیتوصها بر اساس کلیه احتیاجات جوجه

ها با استفاده از تنظیم جیره. را تأمین کند)2007(
در آنهاصورت گرفت که ترکیب UFFDAافزارنرم

. نشان داده شده است3و2، 1هاي جدول
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62............ ...........................................................................هاي خون و قابلیت هضم در مقایسه اولین فایتاز ایرانی با نوع مشابه وارداتی بر عملکرد، فراسنجه

ترکیبات اجزاي خوراك- 1جدول 
درصد احتیاجات فسفر سویه80داراي  فسفر مطابق با احتیاجات سویه

پایانی اجزاي جیره
)روزگی45-25(

رشد 
)روزگی24-11(

آغازین 
)روزگی10-0(

پایانی 
)روزگی45-25(

رشد 
)روزگی24-11(

آغازین 
)روزگی10-0(

49/58 31/54 33/50 09/58 88/53 89/49 ذرت
59/33 55/37 66/41 67/33 63/37 75/41 کنجاله سویا
45/4 47/4 81/3 58/4 61/4 95/3 روغن آفتاب گردان
37/1 42/1 81/1 11/1 14/1 53/1 سنگ آهک
1 09/1 05/1 45/1 57/1 54/1 دي کلسیم فسفات
21/0 26/0 34/0 21/0 26/0 34/0 متیونین-دي ال
0 1/0 12/0 0 1/0 12/0 هیدروکلریدلیزین-ال 
39/0 39/0 39/0 39/0 39/0 39/0 نمک طعام
5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 پیش مخلوط مواد معدنی و 

1ویتامینی

)محاسبه شده(ترکیبات شیمیایی 
3100 3050 2950 3100 3050 2950 (kcal/kg)انرژي قابل متابولیسم

87/19 29/21 91/22 87/19 29/21 91/22 ن خامییپروت
85/0 9/0 05/1 85/0 9/0 05/1 کلسیم
33/0 36/0 36/0 33/0 45/0 45/0 فسفر قابل دسترس
12/1 24/1 43/1 12/1 24/1 43/1 لیزین
54/0 60/0 70/0 54/0 60/0 7071/0 متیونین
86/0 95/0 07/1 86/0 95/0 07/1 سیستین+ متیونین

،یـالمللد بینـواح2500وله کلسیفرول، ـک،المللیواحد بینA ،8800ویتامین : کردواد معدنی و ویتامینی به ازاي هر کیلوگرم جیره مواد زیر را تأمین میـپیش مخلوط م-1
د ـاسی،رمـگمیلی35نیاسین ، ،رمـگمیلی4،ریبوفالوین،گرممیلی5/1تیامین،،رمـگمیلیB12 ،01/0ویتامین ،گرمیـمیلK3 ،2/2. ویتامین،المللیواحد بینE ،11ویتامین 

65روي، ،رمـگمیلی190بتائین، ،رمـگمیلی50لراید، ـولین کـک،گرم میلی8اسید پنتوتنیک ،،گرممیلی5/2پیرودوکسین، ،گرممیلی15/0بیوتین، ،رمـگمیلی5/0ولیک، ـف
.گرممیلی75آهن، ،گرممیلی6مس، ،گرممیلی9/0ید، ،گرممیلی2/0سلنیوم، ،گرممیلی75منگنز، ،گرممیلی

ایتازـفFTU750دارايجیره کم فسفر، -3رانی، ـایایتازـفFTU500دارايجیره کم فسفر، -2یتاز، ا، فاقد ف)درصد احتیاجات سویه80(جیره کم فسفر -1: ها شاملتیمار-2
اقد ـ، ف)هـدرصد احتیاجات سوی100(داول ـمتفسفرجیره -6خارجی، فایتازFTU750جیره کم فسفر، داراي -5خارجی، فایتازFTU500جیره کم فسفر، داراي -4ایرانی،

خارجی و فایتازFTU500متداول، داراي جیره فسفر-9ایرانی، فایتازFTU750متداول، داراي جیره فسفر-8ایرانی، فایتازFTU500متداول، داراي یره فسفرج-7از،ـایتـف
.خارجیفایتازFTU750داراي متداول،فسفر جیره -10

گیري شدههاي اندازهشاخص
صورت گروهی در یک بههر تکراريهاوزن جوجه

و پس از آن ) روزگی10سن (روزگی و پایان دوره آغازین 
از تفاضل وزن هر گروه . گیري شدصورت هفتگی اندازهبه

اضافه وزن در هر دوره قداردر انتها و ابتداي هر دوره، م
براي حداقل کردن اثر وزن محتویات دستگاه . مشخص شد

با توجه ) ساعت3(گوارش، مدت زمان مناسب گرسنگی 
ها آب و دان مصرفی جوجه. )22(ها داده شدبه سن جوجه

طور آزاد و تمام وقت در اختیار در تمام مدت آزمایش به
فی در انتهاي ده مقدار خوراك مصر. ها قرار داده شدجوجه

صورت هفتگی تا پایان آزمایش روزگی و پس از آن به
پس از محاسبه میانگین .انجام گرفتبر اساس روز مرغ

خوراك مصرفی، از تقسیم خوراك مصرفی هر دوره 
آزمایش بر افزایش وزن آن دوره، ضریب تبدیل غذایی 

روزگی 28در سن .براي هر واحد آزمایشی محاسبه شد
ه از هر قفس انتخاب و با استفاده از سرنگ یک پرند

. آوري شدهاي خون از ورید زیر بال جمعاستریل، نمونه
گیري با استفاده هاي خون بالفاصله پس از خونسرم نمونه

15دور در دقیقه به مدت 5000از دستگاه سانتریفوژ با 
. دشمنظور آنالیزهاي بعدي منجمد دقیقه جداسازي و به

.از دستگاه اتوآناالیزر استفاده شدبراي آنالیز
روزگی یک قطعه جوجه از هر پن که از نظر 45در سن 

تر بود، توزین و کشتار وزن به میانگین وزن گروه نزدیک

کشتار به روش بریدن گردن از ناحیه بین مهره اول و . شد
الشه پس از جدا کردن پوست، . دوم گردنی انجام گرفت

م آن توزین و سپس یگوارش و ضماسر، پاها، دستگاه 
همچنین پس از . صورت درصدي از وزن زنده بیان شدبه

جداسازي قطعات قابل مصرف الشه، قلب، کبد، طحال، 
همچنین . پانکراس و سنگدان به صورت مجزا توزین شدند

. از وزن زنده بیان شددرصديصورت ها بهوزن اندام
هري فسفر، چربی گیري قابلیت هضم ظامنظور اندازهبه

درصد03/0مقداربه ن خام از اکسید کرومییخام و پروت
روش کار بدین صورت بود که . عنوان نشانگر استفاده شدبه

داراينمونه خوراك و فضوالت 21و 20در روزهاي 
. آوري شدگیري قابلیت هضم جمعمنظور اندازهنشانگر به

نشانگر، این دارايها به خوراك دهی جوجهبراي عادت
. ها قرار گرفتوزگی در دسترس جوجهر18خوراك از سن 

هاي مربوط به خوراك و مدفوع طبق مقدار نشانگر نمونه
از اسپکتوفتومتر و با استفاده)7(روش فنتون فنتون

به رایانه Excelافزار هاي آماري با نرمداده. گیري شداندازه
افزار آماري رمانتقال یافت و سپس با استفاده از ن

)2005(SAS با رویه مدل خطی عمومی)GLM ( مورد
ي هامیانگیندر انتها.آماري قرار گرفتو تحلیل تجزیه 

آزمون توکی با هم مربوط به اثرات اصلی و متقابل به روش 
). >05/0P(مقایسه شدند 
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نتایج و بحث
و ضریب تبدیل غذاییمصرف خوراك 

روي خوراك مصرفی اثرات اصلی افزودن دو نوع آنزیم 
مصـرف  . ش شـد گـزار 2در جدول و ضریب تبدیل غذایی

هاي آغازین، رشـد و کـل دوره بـر خـالف     خوراك در دوره
ثیر سـطح فسـفر جیـره قـرار نگرفـت     أدوره پایانی تحت تـ 

)05/0>P( .همراه بـا کـاهش   که در دوره پایانی در صورتی
مصرف خوراك نیز کـاهش یافـت  مقدارسطح فسفر جیره، 

)05/0<P(.  سطح آنزیم اضافه شده به جیره، بدون در نظـر
هـاي  فتن نوع آنزیم و سطح فسـفر، در هـر یـک از دوره   گر

داري باعـث  بطـور معنـی  آغازین، رشد، پایانی و کـل دوره  
کـه  صـورت به این ،)>05/0P(افزایش مصرف خوراك شد

واحـد  750دارايمصرف خـوراك در جیـره   مقدارحداکثر 
دهنده کـاهش  ، که نشانمیکروبی مشاهده شدفایتازآنزیم 

بـه سـبب   مصـرف ي خـوراك و افـزایش   امواد ضـد تغذیـه  
مشـابهی نتـایج راسـتا همـین در. باشـد مصرف آنزیم مـی 

در)6،29(دیلگر و همکاران و سانتوس و همکارانتوسط

گـزارش ) 35(ویونگو و همکـاران  . ه استشدگزارشطیور
درمصـرفی خـوراك مقداردرداريمعنیتفاوتکهندکرد
سـیتریک اسـید بـا همراهیاوتنهاییبهفایتازافزودناثر

جوزفیـاك و  کهحالیدر.نشددیدهشاهد،جیرهبهنسبت
بـه فایتـاز بـا جیرهسازيمکملکهدادنشان)9(همکاران 

مقـدار بـر داريمعنـی اثـر کربوهیدراتباهمراهوتنهایی
) 8(آبادي و همکاران حسنهمچنین.داردمصرفیخوراك
هـیچ دررهیـ جبـه تـاز فایمیآنـز افزودنکهدادندگزارش

تیمارهــايمصـرفی خـوراك میــانگینپـرورش بـر  يدوره
و 1000، 750، 500، 250، صـفر شامل سـطوح  آزمایشی

داريمعنـی ثیرأتـ گـرم جیـره،  در کیلوفایتازواحد 1250
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که نوع آنزیم بـر  .نداشت

دوره هاي پرورش و کلمصرف خوراك در هیچ یک از دوره
توانــد  ، کــه مــی )<05/0P(داري نداشــت اثــر معنــی 

در مقایسـه بـا   ایرانـی فایتـاز دهنده کیفیت مطلـوب  نشان
.مشابه خارجی آن باشد

فسفر قابل استفاده جیره بر میانگین خوراك مصرفیاثرات اصلی نوع و سطح آنزیم فایتازو- 2جدول 
ایی              و ضریب تبدیل غذ) گرم/پرنده/روز(

ضریب تبدیل غذایی )گرم/ پرنده/ روز(مصرف خوراك 
1-45اثرات اصلی

روزگی
45-25

روزگی
24-11

روزگی
10-1

روزگی
45-1

روزگی
45-25

روزگی
24-11

روزگی
10-1

روزگی
سطح فسفر

88/1 06/2 64/1 33/1 78/112 32/169 a 09/87 04/30 1نیازمندي سویه% 80

88/1 07/2 60/1 34/1 17/114 24/172 b 57/87 5/29 نیازمندي سویه% 100
01/0 01/0 02/0 02/0 72/0 66/0 72/0 72/0 خطاي استاندارد میانگین
77/0 42/0 50/0 05/0 19/0 003/0 64/0 59/0 داريسطح احتمال معنی

نوع آنزیم
89/1 07/2 62/1 34/1 13/113 24/170 18/87 54/29 ایرانی
88/1 06/2 62/1 33/1 83/113 32/171 48/87 00/30 خارجی
01/0 01/0 008/0 02/0 37/0 66/0 72/0 72/0 خطاي استاندارد میانگین
85/0 81/0 73/0 62/0 50/0 25/0 76/0 65/0 داريسطح احتمال معنی

(FTU) سطح آنزیم
90/1 a 09/2 a 63/1 a 39/1 a 26/107 c 96/159 c 87/83 b 37/29 ab صفر
86/1 b 04/2 b 60/1 b 28/1 b 43/115 b 50/174 b 71/88 a 81/28 b 500
87/1 b 06/2 b 60/1 b 35/1 a 74/117 a 88/177 a 41/89 a 12/31 a 750
01/0 01/0 01/0 02/0 53/0 81/0 89/0 88/0 خطاي استاندارد میانگین
01/0 008/0 03/0 03/0 0001/0< 0001/0< 0001/0< 04/0 داريح احتمال معنیسط

.باشندمی05/0داري در سطح هاي با حروف متفاوت، داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگینa-b:، )2007(راس : 1

شــاخصتنهــاییبــهمصــرفیخــوراكمیــانگین
بـر میکروبـی فایتـاز رتـاثی ارزیـابی بـراي ايکننـده تعیین

ــرد ــدگانعملک ــیپرن ــدنم ــدوباش ــراهراآنبای ــاهم ب
ضـریب وروزانـه وزنافـزایش میانگینمانندهاییشاخص
ضـریب تبـدیل   ). 23(دادقـرار بررسیموردغذاییتبدیل

ثیر سـطح فسـفر قـرار    أغذایی طی دوران پرورش تحـت تـ  
ضریب تبـدیل غـذایی در   که در صورتی. )<05/0P(نگرفت

سطح آنزیمبا افزایشدوره آغازین، رشد، پایانی و کل دوره 
ـ فایتاز ، )>05/0P(داري کـاهش پیـدا کـرد   طـور معنـی  هب

750و 500دارايهمچنین در این آزمایش بین تیمارهاي 

داري یتاز، به جز دوره آغازین، اختالف معنـی اآنزیم فواحد
). <05/0P(از نظر بهبود ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد

ب نظر از نـوع آن سـب  صرففایتازافزودن آنزیم کلیرطوهب
دار میانگین ضریب تبـدیل غـذایی نسـبت بـه     بهبود معنی

دهنده هضـم  که نشان) >05/0P(شدتیمارهاي فاقد آنزیم 
بـه  آنهـا اي بهتر این مواد به دلیل کاهش مواد ضـد تغذیـه  

سانتوس اساس نتایج بر.باشدمیفایتازمکمل علت مصرف 
سببفایتازمیآنزواحد1000از استفاده)29(و همکاران 

تیمارهـاي بـه نسـبت غذاییتبدیلضریبمیانگینبهبود
و500ي داراي هـا مـار یوت،)شـاهد تیمارهـاي (آنزیمفاقد
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64............ ...........................................................................درخون و قابلیت هضم هاي فراسنجهبر عملکرد، وارداتیایرانی با نوع مشابه فایتازمقایسه اولین 

احمد و هايیافتهبامشابهنتایجنیا. شدفایتازواحد750
و ویـــویروس و ) 14(لویـــک و همکــاران  ،)2(همکــاران  

دادنـد، نیز نشان) 6(دیلگر و همکاران . بود) 34(همکاران 
میـانگین دارمعنـی بهبـود باعثفایتازمیآنزسطحزایشاف

) 35(ویونگو و همکاران نیهمچن.شدغذاییتبدیلضریب
سـازي مکمـل کـه بیان کردند) 9(و جوزفیاك و همکاران 

بـه علـت   طیـور درکربوهیدرازباترکیبدرفایتازباجیره
سازي مواد قابل هضم و فسفر زیست فراهم مورد نیاز فراهم

. شـود مـی غـذایی تبـدیل ضـریب افـزایش بهمنجرشتر بی
درفایتــازافـزودن ) 5(دیپـا و همکـاران   جینتـا اسـاس بـر 

افـزایش سـبب ییتنهـا بـه یـا وسیتریکاسیدباترکیب
شلتون و همکـاران  مقابلدر. شودمیغذاییتبدیلضریب

بـر داريمعنـی اثرفایتازافزودن آنزیمکردندگزارش)34(
دلیلبهاحتماالًنتیجهاینکهندارد،خوراكتبدیلضریب
اسـتفاده اثردرخوراكمصرفوبدنوزنهمزمانافزایش

متاثریی غذاتبدیلضریبکهزیرا،باشدمیفایتازآنزیم از
.استمتغیردوایناز

وزن بدن و میانگین افزایش وزن روزانه

فـزایش  بر وزن بدن و افایتازآنزیم افزودناثرات اصلی 
در این تحقیق .  گزارش شده است3جدول وزن روزانه در 

وزن زنـده را  داريمعنـی رطوه کاهش سطح فسفر جیره ب
ثیر سـطح آنـزیم   أوزن زنده تحت ت). >05/0P(کاهش داد 

در سن ده روزگی وزن . اضافه شده به جیره نیز قرار گرفت
فایتـاز واحـد  750دارايهاي پرندگان تغذیه شده با جیره

توانند در نتیجه ر از سایر تیمارها بود که میمیکروبی، بیشت
25در سـنین  ). 29(ر این تیمار باشد یشتمصرف خوراك ب

دارايروزگی وزن زنده پرندگان تغذیه شده با جیـره  45و 
نسـبت بـه   ) در کیلـوگرم فایتـاز واحد 750و 500(آنزیم 

ـ   ،)>05/0P(داري بیشـتر بـود  طـور معنـی  هجیره شـاهد ب
داري بـین تیمارهـاي داراي   کـه اخـتالف معنـی   درصورتی
ــطوح  ــزیم  750و 500س ــد آن ــازواح ــت  فایت وجود نداش

)05/0P>(.نوع آنزیم بـر وزن زنـده پرنـدگان در    از طرفی
ــنین  ــر  45و 25، 10س ــی اث ــیروزگ ــت معن داري نداش

)05/0P>(.

در دوره آغازین و پایانی، میانگین افزایش وزن روزانـه  
). <05/0P. (ر ســطح فســفر جیــره قــرار نگرفــتتحــت اثــ
هـایی  کل دوره پرورش جوجـه که در دوره رشد ودر حالی

درصـد  100(هـایی فسـفر متـداول    تغذیه شـده بـا جیـره   
، میـانگین افـزایش وزن روزانـه بیشـتري     )احتیاجات سویه

اي گـزارش بیـان   در مطالعـه ) 1(آدیال ).>05/0P(داشتند 
زنـده موجب افزایش وزنفسفر،احتیاجاتمینأنمود که ت

سـبب بهبـود میـانگین    فایتازافزودن آنزیم . شودمیطیور

ضمن اینکـه در  . افزایش وزن روزانه در کل دوره شده است
750و 500ایــن آزمــایش بــین تیمارهــاي داراي ســطوح 

داري از نظـر افـزایش میـانگین    یتاز، اختالف معنیاواحد ف
آمـده دسـت ه بنتایج.)<05/0P(وزن روزانه مشاهده نشد 

سـانتوس و  ،)6(ج دیلگـر و همکـاران   ینتاباقیتحقنیادر
. مطابقـت داشـت  )35(و ویونگو و همکاران ) 29(همکاران 

داد کـه افـزودن   نشان)35(در بررسی ویونگو و همکاران 
به تنهایی و همراه با کربوهیدراز به جیره طیور فایتازآنزیم 

و ) گرم(ل استفاده جیره بر وزن بدن اثرات اصلی نوع و سطح آنزیم فایتازو سطح فسفر قاب- 3جدول 
)گرم(وزن روزانه افزایش 

)گرم/پرنده(افزایش وزن روزانه  )گرم(وزن بدن 
1-45اثرات اصلی

روزگی
45-25

روزگی
24-11

روزگی
10-1

روزگی
45

روزگی
25

روزگی
10

روزگی
سطح فسفر

68/59 b 87/81 87/52 b 64/22 60/2720 b 58/1006 b 40/266 a 1نیازمندي سویه% 80

55/60 a 91/82 64/54 a 87/21 75/2759 a 66/1032 a 70/258 b نیازمندي سویه% 100
15/0 62/0 50/0 60/0 27/18 90/8 31/2 خطاي استاندارد میانگین
02/0 24/0 01/0 37/0 04/0 05/0 04/0 داريسطح احتمال معنی

نوع آنزیم
73/59 91/81 76/53 35/22 85/2722 14/1016 50/263 ایرانی
50/60 87/82 06/54 56/22 50/2757 44/1022 60/265 خارجی
40/0 62/0 50/0 60/0 27/25 90/8 31/2 خطاي استاندارد میانگین
35/0 28/0 40/0 48/0 68/0 79/0 61/0 داريسطح احتمال معنی

)FTU(سطح آنزیم
29/56 b 20/76 b 55/51 b 12/21 b 05/2568 b 90/972 b 20/251 b صفر
95/61 a 46/85 a 83/54 a 59/22 a 75/2822 a 52/1033 a 90/265 a 500
11/62 a 52/85 a 89/54 a 06/23 a 95/2829 a 06/1039 a 60/270 a 750
22/0 76/0 62/0 73/0 70/26 53/7 6/3 خطاي استاندارد میانگین
0001/0< 0001/0< 0005/0 04/0 006/0 006/0 0001/0< داريسطح احتمال معنی

.                          باشدمی05/0داري در سطح هاي با حروف متفاوت، داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگینa-b:، )2007(308راس : 1
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65........................... .........................................................................................................1394بهار و تابستان/ 11شماره / مششسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

روزگـی بـه ترتیـب بـه     21در روزانهمنجر به افزایش وزن 
همچنــین احمــد . کیلــوگرم شــد 3/67و 2/63مقــدار

جیـره بـه فایتـاز افـزودن کـه دادندگزارش) 2(وهمکاران
داريمعنـی اثرپرورشدوره21روزتاگوشتیهايجوجه

روزگـی 28تـا 21ازاثـر ایـن ولینداشتوزنافزایشبر
نشـان نیـز ) 20(همکـاران واز طرفی پنـگ . بوددارمعنی
روزانهوزنافزایشبرداريمعنیاثرآنزیمافزودنکهدادند
نیـ ابهبـود سببفایتازمیآنزواحد500ازاستفادهودارد

همکـاران وجوزفیاك.شدروزگی21تا7دورهدرفاکتور
ـ فایتازاثرايمطالعهدر)34(و ویوروس و همکاران )9( رب

افـزودن بـا همراهونهاییتبهوزنافزایشورشدعملکرد
تنهـایی بـه فایتـاز اثرکردند،انیبوبررسیراکربوهیدراز

کربوهیـدراز بـا همراهولینبودچشمگیروزنافزایشروي
رشـد تحریـک . بـود دارمعنیی توجهقابلمقداربهاثراین

افـزایش ازناشـی زیـادي حـد تـا توانـد مـی فایتـاز توسط
دلیـل بـه کلسـیم ورفسـف چـون امالحـی پذیريدسترس
یتــاتافدفسفریالســیوننهــاییمحصــولمقــدارافــزایش

کمیـاب عناصـر ومعدنیموادشدنآزادو) میواینوزیتول(
نـوع آنـزیم در دوره   ).3،26(باشـد  فایتیکاسیدبهمتصل

آغازین، رشد، پایانی و کل دوره بـر میـانگین افـزایش وزن    
.)<05/0P(داري نداشته است روزانه اثر معنی

هاي گوارشی و قطعات الشه وزن نسبی اندام
بر وزن نسبی الشـه و  فایتازآنزیم افزودناثرات اصلی 

نشـان داده  4جـدول  روزگی در 45هاي بدن در سن اندام
هاي فسـفر متـداول وزن نسـبی قلـب،     در جیره. شده است

کبد، پانکراس، سـینه، ران و چربـی بطنـی در مقایسـه بـا      
داري معنییه شده با جیره کم فسفر افزایشتیمارهاي تغذ

در) 34(همکـــارانوویـــوروس). >05/0P(را نشـــان داد 
وزنوتیبیـاي اسـتخوان وزنکـه دادنـد نشـان ايمطالعه
فسـفر کـم يجیـره بـا شـده تغذیههايجوجهکبدنسبی

دارايجیرهبامقایسهدر) یفایتاتدرصد فسفر غیر 49/0(
.یافـت کـاهش وافـزایش ترتیـب هبـ فسفر،نرمالمقادیر

فسـفر کـم جیرهبهآنزیمافزودنکهکردندبیانهمچنین
نسـبی وزنکـاهش وتیبیااستخوانوزنافزایشبهمنجر
آنـزیم  افـزودن ثیرأتـ تحـت طحالوزنولیشود،میکبد

متقابـل اثـر گونهدر این مطالعه هیچ. گیردنمیقرارفایتاز
هـا انداموزنبرآنزیمافزودنوفسفرسطح بینداريمعنی

درآنزیمافزودنبهتیبیااستخوانوزنپاسخ.نشدمشاهده
و لسون ) 21(توسط پرنی و همکاران گرفتهانجاممطالعات

کـه ایـن   در حـالی . بـود مشـابه جوجهدر)11(و همکاران 
شاخص روي وزن نسبی سنگدان، طحال و درصد الشه اثـر  

افزایش سطح آنزیم در .)<05/0P(داري نداشته است معنی
داري باعـث افـزایش وزن نسـبی قلـب،     طور معنیهجیره ب

.)>05/0P(پانکراس، سینه، ران، طحال و درصد الشه شـد 
ثیر افزودن أوزن نسبی قلب، پانکراس و طحال تنها تحت ت

داري بـین دو  سطح آنزیم به جیره بـوده و اخـتالف معنـی   
ــزیم ف750و 500ســطح  ــاز، مشــاهده نشــداواحــد آن . یت

که وزن نسبی ران و سـینه در تیمارهـاي تغذیـه    درصورتی
نسبت به تیمار فایتازواحد آنزیم 750شده با جیره داراي 

ــاي  ــزیم 500دارايشــاهد و تیماره ــازواحــد آن بطور فایت
وزن نسـبی کبـد، چربـی    ). >05/0P(داري باالتر بود معنی

ثیر سـطح آنـزیم قـرار    أتـ و سـنگدان تحـت  حفره شـکمی 
دار هاي ذکر شده معنـی نگرفت و اثر این فاکتور بر شاخص

.)<05/0P(نبود 

هاي ماندایوزن نسبدرصد الشه، بر رهیسطح فسفر قابل استفاده جوفایتازمینوع و سطح آنزیاثرات اصل- 4جدول 
یروزگ45در سن ) زندهوزن بر حسب درصد(ی بطنی بدن و چربداخلی

درصد 
الشه طحال سنگدان چربی 

بطنی
ران و 
ساق سینه پانکراس کبد قلب اثرات اصلی

سطح فسفر
76/59 08/0 70/1 b85/1 b02/19 b32/21 b21/0 b21/2 b48/0 1سویهنیازمندي% 80

02/60 09/0 71/1 a01/2 a80/21 a80/23 a25/0 a56/2 a54/0 ي سویهنیازمند% 100
62/0 01/0 10/0 066/0 51/0 81/0 009/0 08/0 027/0 خطاي استاندارد میانگین
77/0 64/0 67/0 005/0 002/0 002/0 003/0 005/0 05/0 داريسطح احتمال معنی

نوع آنزیم
43/60 09/0 82/1 99/1 91/19 11/22 22/0 31/2 49/0 ایرانی
36/59 09/0 68/1 90/1 12/20 85/22 23/0 46/2 53/0 خارجی
62/0 02/0 11/0 159/0 62/0 88/0 02/0 105/0 031/0 خطاي استاندارد میانگین
22/0 92/0 61/0 83/0 21/0 78/0 9/0 22/0 23/0 داريسطح احتمال معنی

(FTU) سطح آنزیم
84/58 b b09/0 80/1 85/1 b71/18 b41/20 b21/0 31/2 b46/0 صفر
26/59 a b09/0 84/1 89/1 a66/21 a41/22 a24/0 41/2 a52/0 500
58/61 a a1/0 80/1 05/2 a40/22 a85/23 a24/0 43/2 a55/0 750
76/0 003/0 13/0 16/0 65/0 75/0 006/0 07/0 0256/0 خطاي استاندارد میانگین
03/0 04/0 58/0 83/0 004/0 003/0 003/0 25/0 01/0 داريسطح احتمال معنی

.باشندمی05/0داري در سطح هاي با حروف متفاوت، داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگینa-b:، )2007(308راس : 1
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66............ ...........................................................................درخون و قابلیت هضم هاي فراسنجهبر عملکرد، وارداتیایرانی با نوع مشابه فایتازمقایسه اولین 

گیري فاکتورهاي خوناندازه
فسفر و کلسیم سرم خونمقدار

فسفر جیره، میانگین مقدارکاهش 5جدول با توجه به 
داد روزگـی کـاهش   28غلظت فسفر سرم خون را در سن 

)05/0P< .(    این کاهش به احتمال زیـاد در نتیجـه کـاهش
در حالی که . هاي کم فسفر بوده استفسفر در جیرهمقدار
فسفر سرم خون تحت اثـر نـوع آنـزیم قـرار نگرفـت      سطح

)05/0P>( اضـافه شـده بـه جیـره اثـر      فایتاز، سطح آنزیم
) >05/0P(فسفر سرم خون داشـت  مقدارداري روي معنی

بـه خـوراك   فایتـاز واحد آنـزیم  500افزودن کهبه شکلی 
درصدي به ترتیـب در مقایسـه   7/16و 2/8سبب افزایش 

فایتـاز واحـد آنـزیم   750با تیمار شاهد و تیمارهاي داراي 
فسفر جیـره  سطحثیر أکلسیم سرم خون تنها تحت ت.شد

بود و نوع و سطح آنزیم اضافه شده به جیره بر این فـاکتور  
کـه در جـدول   طورهمان.)<05/0P(نداشت داري اثر معنی

فسـفر جیـره سـبب    مقـدار کنیم کـاهش  ذیل مشاهده می
هايیافته) . >05/0P(کلسیم سرم خون شد مقدارافزایش 

جیـره سـازي مکمـل کـه دادنـد نشان) 5(همکارانودیپا
اسیدوفایتازترکیبیاوفایتازآنزیمباگوشتیهايجوجه

نیتـروژن وکلسیمفسفر،مقداربرداريمعنیاثرسیتریک
ــودموجــبودارد ــايبهب ــروژنوکلســیمفســفر،ابق نیت
گـزارش  )36(طبق نتـایجی کـه یـان و والـدروپ     . شودمی

فسـفر و  ابقايموجب بهبودمیکروبیفایتازکردند افزودن
این نتایج مطابق بـا  . در نتیجه کاهش فسفر در مدفوع شد

،)27(فـورد و همکـاران   هاي انجام شده توسط رودربررسی
.بود) 38(ژانگ و همکاران ،)18(نلسون 
سرم خوندیسریگليترغلظت

5تري گلیسرید سرم خـون چنانکـه در جـدول    مقدار
سـطح گزارش شده است تحت اثـر هـر سـه عامـل اصـلی      

فسفر، نوع آنزیم، سطح آنزیم و همچنین اثرات متقابل قرار 
هاي فسفر ی که از جیرهدر خون پرندگان). >05/0P(گرفت 

تـري گلیسـرید سـرم خـون     مقـدار متداول استفاده کردند 
هاي کـم فسـفر   هایی که از جیرهداري از نمونهطور معنیبه

دهنده نشانتواندکه می) >05/0P(تغذیه کردند بیشتر بود 
نقش فسفر در تشکیل مواد متابولیک حد واسط در ساخت 

آنـزیم ایرانـی بطـور    همچنـین  .)19(تري گلیسیرید باشد 
درصـدي تـري گلیسـرید    56/7داري باعـث افـزایش   معنی

همچنین.)>05/0P(خون در مقایسه با آنزیم خارجی شد 
مقـدار داري باعث کـاهش  معنیطور هافزایش سطح آنزیم ب

، از طرفــی تفــاوت )>05/0P(تـري گلیســیرید خــون شــد  
ه تري گلیسیرید تیمارهاي تغذیه شـد مقدارداري در معنی

مشــاهده نشــد  فایتــازواحــد 750و 500بــا ســطوح  
)05/0P>.(

روزگی           28فسفر قابل استفاده جیره بر فاکتورهاي خونی در سن سطحاثرات اصلی نوع و سطح آنزیم فایتازو سطح فسفر -5جدول 
فسفر پروتیین گلوکز کلسترول کلسیم AST2 ALT1 تري 

گلیسیرید آلبومین اثرات اصلی
گرم در 

لیتر
گرم در میلی

دسی لیتر
گرم در میلی

لیتردسی
گرم درمیلی

لیتردسی
گرم درمیلی
لیتردسی

واحد در 
لیتر

واحد در 
لیتر

گرم در میلی
لیتردسی

گرم در 
لیتر سطح فسفر

09/5 b 20/34 b 75/208 a 66/118 b 53/18 a 58/238 b 25/34 25/87 b 54/17 b 3احتیاجات سویه% 80

71/6 a 08/38 a 04/193 b 98/134 a 80/16 b 33/289 a 12/34 54/123 a 70/18 a احتیاجات سویه% 100
16/0 92/0 59/3 87/2 27/0 63/10 00/1 34/3 22/0 خطاي استاندارد میانگین
0001/0< 005/0 003/0 0003/0 0001/0< 001/0 93/0 0001/0< 0008/0 4داريسطح احتمال معنی

نوع آنزیم
87/5 75/36 04/204 54/129 89/17 66/266 83/33 54/109 a 66/18 a ایرانی
93/5 50/35 75/197 08/124 44/17 25/261 53/34 25/101 b 58/17 b خارجی
16/0 92/0 59/3 87/2 27/0 63/10 00/1 34/3 22/0 خطاي استاندارد میانگین
83/0 34/0 22/0 18/0 25/0 72/0 62/0 05/0 001/0 داريل معنیسطح احتما

)FTU(سطح آنزیم
91/5 b 12/38 a 50/198 87/124 61/17 12/268 75/39 a 43/122 a 50/18 a صفر
44/6 a 62/35 b 81/202 12/130 60/17 68/265 18/29 c 43/94 b 31/18 a 500
36/5 c 62/34 b 37/201 43/125 79/17 06/258 62/33 b 31/99 b 56/17 b 750
20/0 13/1 40/4 52/3 34/0 02/13 22/1 10/4 27/0 خطاي استاندارد میانگین
003/0 05/0 78/0 51/0 90/0 85/0 0001/0< 0001/0< 05/0 داريسطح احتمال معنی

.05/0يداریطح احتمال معنس: 4، )2007(راس :3ترانسفراز،نویآسپارتات آم:2ترانسفراز، نویآمنیآالن:1
a-b:باشندیم05/0در سطح يداریاختالف معنيبا حروف متفاوت، داراهاينیانگیدر هر ستون م.

ن سرم خونییپروتغلظت
اثرات اصلی سطح فسفر جیره و سطح و نوع آنزیم 

نشان داده 5در جدول دیگر هاي خونی بر فراسنجهفایتاز
هایی که از خون در جوجهن سرمییپروتمقدار. شده است

ر ـا سایـردند در مقایسه بـستفاده کي فسفر متداول اجیره
افزودن آنزیم از طرفی). >05/0P(ها بیشتر بودجوجه

، اما )>05/0P(شدن سرم خون ییپروتمقدارباعث کاهش 
هـافـاض750و 500وح ـسطداري بین دو الف معنیـاخت

دهنده که نشان) >05/0P(شده به جیره مشاهده نشد 
باشد و با ن میییده پروتکننهاي هضمکاهش فعالیت آنزیم

ولی با نتایج مطابقت دارد) 26(نتایج رابرت و همکاران 
از طریق فایتازآنزیم سیمون و اگباسان که نشان دادند 
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67........................... .........................................................................................................1394بهار و تابستان/ 11شماره / مششسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

ن با ییهاي دو گانه و سه گانه پروتکاهش تشکیل کمپلکس
ر ـتاهش اثــچنین کـتدنی و همـتواد معـتات و مـیتاف

قابلیت هضم هاي هضمی یتات بر آنزیماکنندگی فممانعت
).33(دهد مغایرت دارد ن را افزایش میییپروت

قابلیت هضم ظاهري فسفر
دهد قابلیت هضم ظاهري فسفر  را نشان می6جدول 
و فایتازثیر اثرات متقابل نوع و سطح آنزیم أکه تحت ت

با افزایش سطح .)<05/0P(سطح فسفر جیره قرار نگرفت 
ي فسفر نیز بهبود یافته آنزیم در جیره قابلیت هضم ظاهر

واحد 750به شکلی که بهترین قابلیت هضم در سطح 
یتات اهیدرولیز فکه نشان دهنده مشاهده شدفایتازآنزیم 

فایتازتوسط آنزیم یتاتیاو بهبود هضم و جذب فسفر ف
قابلیت مقدارفسفر جیره غلظت همراه با کاهش . باشدمی

ي کاهش دارصورت معنیهضم ظاهري فسفر نیز به
کننده این است که احتماالً بیانکه)>05/0P(یافت 

توصیه مربوط به % 80مقدارکاهش غلظت فسفر جیره به 
به جیره فایتازتر از آن بود که افزودن آنزیم سویه، بیش

از طرفی .بتواند زیست فراهمی فسفر را جبران نماید
نی هاي داراي آنزیم ایراقابلیت هضم ظاهري فسفر در جیره

آنزیم خارجی تفاوت دارايهاي در مقایسه با جیره
) 8(همکارانوآباديحسن.)<05/0P(داري نداشت معنی

برداريمعنیاثرفایتازآنزیمکهدادندنشانآزمایشیدر
که با نتایح ما نداشتفسفروکلسیمظاهريهضمقابلیت

هکبیان کردند) 37(همکارانوزرقی. باشددر تناقض می
باعثگوشتیهايجوجهجیرهبهمیکروبیفایتازافزودن
تریتیکالهفسفروازتظاهريهضمقابلیتافزایش

آنازحاکی) 25(همکارانورایسهايیافته. شودمی
افزایشموجبفایتازباجیرهسازيمکملکهاست

فسفر وکلسیمظاهريهضمقابلیتبهبودومعدهاسیدیته
طی آزمایشی اثر) 28(سبها.شدوارشگدستگاهدر کل
و1000،2000سطوحبا(میکروبی فایتازآنزیمافزودن
کمتر از فسفربا سطحهاي جیرهرا به)یتازافواحد3000

کرد و بیان بررسیگوشتیهايجوجهعملکردبرنیازمندي
مصرفیخوراكبراثريگونههیچفایتازکه افزودن نمود

هضمقابلیتتبدیل غذاییضریبولی با بهبودنداشت
کاهشموجبودادافزایشراخاکستروخامنییپروت

.عنصر شددواینابقايبهبودومدفوعکلسیموفسفر

اثرات اصلی نوع و سطح آنزیم فایتازو سطح فسفر جیره بر قابلیت هضم فسفر کل،- 6جدول
روزگی21پروتیین خام و چربی در سن 

)بر حسب درصد(هضمتیلقاب اثرات اصلی
یچرب خامپروتیین کلفسفر

فسفرسطح
a26/72 a02/77 b44/54 1سویهاجاتیاحت% 80
b92/67 b86/72 a87/57 100 سویه اجاتیاحت% 

34/0 68/0 06/1 نیانگیماستاندارديخطا
0001/0 0001/0 02/0 2يداریاحتمال معنسطح

یمآنزنوع
73/67 68/75 38/55 یرانیا
30/68 20/74 93/56 یخارج
34/0 68/0 6/1 نیانگیماستاندارديخطا
45/0 13/0 31/0 يداریاحتمال معنسطح

)FTU(سطح آنزیم
c02/61 18/75 c98/48 صفر
a91/80 95/73 b22/57 500
b35/68 69/75 a28/62 750

42/0 83/0 30/1 نیانگیماندارداستيخطا
0001/0< 32/0 0001/0< يداریاحتمال معنسطح

) 2007(راس : 1
05/0داري سطح احتمال معنی: 2

:a-bباشندمی05/0داري در سطح هاي با حروف متفاوت، داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگین.

ن خامییقابلیت هضم ظاهري پروت
شـده اسـت قابلیـت    گـزارش  6که در جـدول  همانطور

سـطح  ثیر اثرات متقابل نـوع و أن خام تحت تییهضم پروت
نوع ، همچنین و سطح فسفر جیره قرار نگرفتفایتازآنزیم 

داري نداشــت آنــزیم بــر ایــن فــاکتور اثــر معنــیمقــدارو 

)05/0P>(سـطح  تـأثیر تحت این شاخص که ، در صورتی
بـا کـاهش سـطح فسـفر جیـره      . فسفر جیـره قـرار گرفـت   

) ازت× 25/6(ن خـام  ییگین قابلیت هضم ظاهري پروتمیان
مطالعــات.)>05/0P(داري افــزایش یافــت طــور معنــیهبــ

اسـیدهاي هضـم قابلیتبرفایتازآنزیم زیادي در مورد اثر
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68............ ...........................................................................درخون و قابلیت هضم هاي فراسنجهبر عملکرد، وارداتیایرانی با نوع مشابه فایتازمقایسه اولین 

عنوان نمونـه نلسـون و همکـاران    به. آمینه انجام شده است
قابلیتدرصد3تافایتاز، افزودن آنزیم ندگزارش کرد) 17(

دهنـده  دهد کـه نشـان  میآمینه را افزایشاسیدهايهضم
تشکیل نشدن کمپلکس میان اسید فایتیـک و اسـیدآمینه   

باشد که افزایش زیست فراهمی اسیدآمینه را به دنبـال  می
نتایج متناقضـی را  ) 38(که ژانگ و همکاران حالیدردارد،

گـزارش ) 27(همکـاران ومقابل رودرفورددر. بیان کردند
جیـره بـه فایتازآنزیمواحد750و500افزودنکهکردند

وآمینهاسیدهايهضمقابلیتافزایشباعثنییپافسفربا
در پژوهشـی نشـان   ) 8(آبادي و همکاران حسن. فسفر شد

باعـث بهبـود قابلیـت    فایتـاز واحـد  500دادند که افزودن 
اي ـههـام در جوجـن خییروتـه و پـاي آمینـدهـهضم اسی
اده شده است، بدین صـورت کـه سـطوح نسـبتاً     گوشتی م

مـواد مغـذي غیـر    يداراي قابلیت بهبود ابقـا فایتازپایین 
ممکن اسـت  هاي بیشترغلظتکه مینراله را دارد، در حالی

داري داشـته باشـند و روي   فسفر اثر معنیيفقط روي ابقا
اسیدآمینه و انرژي تأثیري نداشته باشـند کـه ایـن اثـرات     

به نسبت بین کلسـیم بـه فسـفر نیـز     فایتازعالوه بر سطح
.بستگی دارد

قابلیت هضم ظاهري چربی
م قابلیت هضـم ظـاهري   یینمامشاهده می6در جدول 

داري بـا کـاهش سـطح فسـفر جیـره،       طور معنـی چربی به
هضم چربـی  مقدارو زمانی حداکثر ) >05/0P(بهبود یافت 

واحد آنزیم 500ها از خوراك داراي مشاهده شد که جوجه
طیورجیرهبهفایتازافزودن). >05/0P(تغذیه کردند فایتاز
ومیـ ایلدرخامچربیهضمقابلیتآنزیماز سطحنظرصرف

تواند به دلیل تنظـیم اسـیدیته و   که میدهدمیافزایشرا
، تر چربی باشـد امالح صفراوي مورد نیاز براي هضم مطلوب

هـاي درون  دسترسی آنـزیم بهبودباعث فایتازعالوه بر این 
.)38(شودزادي از قبیل لیپاز براي شکستن لیپید می

با توجه به نتایج بدست آمده از ایـن پـژوهش افـزایش    
در کیلـوگرم  فایتازواحد 750مقداربه فایتازسطح آنزیم 

افــزایش خــوراك مصــرفی، قابلیــت هضــم فســفر و باعــث
داري در مصرف یاوت معنـتفهمچنین. شودیـمن ییروتـپ

نداشت و آن وجودوارداتیبا نوع مشابه ایرانی فایتازآنزیم 
یتـازي نتوانسـت تـأثیرات سـوء     اافزودن مکمـل ف از طرفی 

. کاهش سطح فسفر را جبران نماید
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A Comparison Between the First Iranian Commercial Phytase and an Imported
Phytas on the Performance, Blood Parameters and Nutrient Digestibility of Male

Broiler Chicken Fed Different Dietary Phosphorous Levels

Karim Saeedi Aval Noughabi1, Ahmad Hassnabadi2, Hassan Nasiri Moghaddam3 and
Khashayar Pournia4

Abstract
To study the effect of two types of phytase supplementation in 3 levels on performance, blood

parameter and nutrient digestibility of male broiler chickens fed diets containing 2 level of
phosphourous in a completely randomized design (CRD) experiment with 2×2×3 factorial
arrangement and 4 replicates per treatment, 400 Ross male broiler chicks in a 45 days period were
evaluated. Treatments were 2 levels of phosphorous (100% of requirement and 80% of
requirement), 2 type of phytase supplementation (Iranian and Imported one) and 3 levels of phytase
supplementation (0, 500 and 750 FTU). The diet formulated based on 2007 ROSS manual
company. Phytase supplementation improved feed intake, feed conversion ratio, phosphorous and
fat digestibility during the whole brooding period (P<0.05). Moreover, phytase supplementation
increased relative weight of heart, pancreases, breast, tight and spleen (P<0.05). However, increased
diets phosphorous level caused increases in blood phosphorous and decreased in blood calcium,
similarity decreases in amino acid and fat digestibility (P<0.05). The results suggested that no
difference observed between enzyme types (Iranian vs. Foreign one). Otherwise, Phytase
supplementation at level of 750 FTU improved performance, phosphorous and fat digestibility. In
the other hand phytase supplementation coudn’t compensates low phosphorous treatment affection.
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