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  چکيده

  

م يذرت با گندم با سطوح مختلف آنز سطوح مختلف ينيگزي اثر جايش به منظور بررسين آزمايا

 در w36 ني اليه هاي قطعه مرغ تخمگذار سو٢٧٩ره با استفاده از يتاز و کاهش سطح فسفر  جيف

 مار شاهديک تي و يشيمار آزماي ت٣٠با ) ٥×٣×٢ (لي فاکتورت به صوريقالب طرح کامال تصادف

.  مشاهده در هر تکرار انجام شد٣تکرار و ٣ا در يه ذرت سويبر پا) کسانين ي و پروتئيبا انرژ(

 تازيم في، سه سطح آنز%)١٠٠، و %٧٥، %٥٠، %٢٥، %٠( ذرت با گندمينيگزي سطح جا٥عوامل شامل 

مواد . ه شده بودي درصد سطح توص٥٥و ٧٠تاته ير فيو دوسطح فسفر غFTU)  ١٠٠٠، و ٥٠٠، ٠(

ب يخم مرغ، وزن تخم مرغ، ضرد تيدرصد تول. کسان بوديتاته ير فيها بجز فسفرغرهيه جي کليمغذ

 قرار يابيش مورد ارزين آزمايل، مقاومت پوسته، ضخامت پوسته و خاکستر استخوان در ايتبد

ل، مقاومت پوسته، يب تبديد، وزن تخم مرغ، ضرياثر سطوح مختلف گندم بر درصد تول. گرفت

د، يره درصد تولي جش گندم دريبا افزا). >٠٥/٠p(دار بود يضخامت پوسته وخاکستر استخوان معن

ره ي کاهش و در جينيگزيجا% ٧٥ل تا يب تبديافت و ضريوزن تخم مرغ و خاکستر استخوان بهبود 

اثر . ر سطوح مختلف گندم قرار نگرفتيدرصد پوسته تحت تاث. افتيش ي افزاينيگزي جا١٠٠با 

 دار بوديعنل، مقاومت پوسته، ضخامت پوسته و خاکستر استخوان ميب تبدي ضر،ديم بر توليآنز

)٠١/٠p< .(ن درصد پوسته،مقاومت پوسته و ضخامت يشتريل،بيب تبدين ضريد،کمترين توليشتريب

 دار يد معنياثر سطح فسفر بر درصد تول. م به خود اختصاص دادي آنز٥٠٠ FTU/kgپوسته را سطح

ر سطح فسفر اث). >٠٥/٠p(ص دادياز به خود تخصيفسفر مورد ن% ٧٠د را گروه با ين توليشتريبود و ب

  دار نبوديل، درصد پوسته، ضخامت پوسته و خاکستر استخوان معنيب تبديبر وزن تخم مرغ، ضر

)٠٥/٠p> .(مورد آزمون بجز درصد پوسته و ضخامت يه فراسنجه هاي مختلف برکليمارهاياعمال ت 

فسفر کاهش  شود کهين استدالل ميج به دست آمده چنياز نتا ).>٠٥/٠p( دار بوديپوسته معن

ر ين تاثي بهترFTU/kg٥٠٠ ذرت با گندم و% ٥٠ ينيگزي بر عملکرد ندارد و جايريره تاثي جيتاتيرفيغ

 . ن نموديگزيره را بدون کاهش در عملکرد با گندم جايذرت ج% ٧٥توان تا يرا دارد و م
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  مقدمه
از مرغ ين عناصر مورد نيمهمتر از يکيفسفر 
ت يفيد تخم مرغ، کي حفظ تولي است که براتخمگذار

ستم ي سيتخم مرغ، توسعه و نگهدار يريپوسته، شکل گ
ن فسفر و ي بيکيار نزديبس ارتباط. است الزم ياسکلت
. د تخم مرغ وجود داردي رشد پرنده و توليم برايکلس

 از ي منابعتوان ازياز مرغ تخمگذار را ميفسفر مورد ن
ه پودر گوشت و استخوان ي شبي جانبيل فراورده هايقب

ا از ي پرنده قابل استفاده است يکه فسفر آن کامال برا
 فسفر قابل يم فسفات که منابع معدني کلسيمونو و د
 و ي جانبيهاغالت، فرآورده. ن نمودياند تامدسترس

  ن منظور استفاده يز بدي ني روغنيهاکنجاله دانه
 پرنده قابل يا از فسفر آنها بريند اما قسمتشويم

تات و يعظم فسفر بصورت فدسترس است و قسمت ا
د ياس). Simsons et al., 1992(باشد يرقابل هضم ميغ
بات حاصل از يبا در همه ترکيتات تقريا فيک و يتيفا

ر قابل ي غيک ماده مغذي وجود دارد که ياهيمواد گ
تات ي فيکول هافسفر موجود در مول.  باشديهضم م

.  باشندير قابل دسترس مي غيوانات تک معده اي حيبرا
 از ي ضروري عناصر معدنيت دسترسيک قابليتيد فاياس
 دهد و يم را کاهش ميم و پتاسي، آهن، کلسيل رويقب

 از ي مولکول فسفر به عالوه درجات مختلف۶قادر است 
ل يز با تشکياندازد و ني را به دام بيگر عناصر ضروريد

 ن بکاهديت هضم پروتئين از قابليپروتئ‐تاتيکمپلکس ف
(Simsons et al., 1992; Barrier-Guillot et al., 1996). 

ها با توجه به خاصيت شديد الكترون خواهي به تاتيف
هاي داراي بار مثبت همانند پروتئين و شدت با گروه

شوند كه بدين ترتيب تركيب مي) هاكاتيون(امالح 
. دهندها را كاهش ميامالح و پروتئينقابليت جذب 

ل آلفا ي از قبي گوارشيمهايتواند آنزيک ميتيد فاياس
رفعال کند ين را غيناز و پپسيروزي ت،نيپسي تر،الزيآم

(El-Batal & Abdel, 2001)د ي قسمت عمده فسفر اس
 در دستگاه يتاز داخليم فيک بخاطر فقدان آنزيتيفا

ر قابل استفاده يات غتيه في تجزيگوارش پرندگان برا
 فيتاز آنزيمي است تحت .)Vilma et al., 2004 (است

عنوان ميواينوزيتول هگزا فسفات فسفوريالز كه بوسيله 
 از اجزاء يها توليد شده و در برخيها و باکترقارچ

توانند اين اي نميحيوانات تك معده. گياهان وجود دارد

از تجاري در ناتافوس اولين فيت. آنزيم را توليد كنند
كه از طريق دستكاري ژنتيكي  .استدسترس 

ره يتاز به جيافزودن ف. توليد مي شود ١جريلوس نيآسپرژ
ست ي و زين، انرژيت هضم پروتئيش قابليباعث افزا

ن يا.  شودي مينه و مواد معدني آميدهاي اسيفراهم
 کاهش ضرورت استفاده از مواد  باعثنيم همچنيآنز
ط يجه کاهش دفع آنها به محينت چون فسفر و در يمعدن
 & Vilma et al., 2004; Newkirk)شوديمست يز

Classen, 2001).  اضافه كردن فيتاز به جيره باعث
شده كه اين افزايش  افزايش زيست فراهمي پروتئين
تواند در نتيجه كاهش قابليت مصرف اسيدهاي آمينه مي

فيتات يا در نتيجه كاهش   شده بامتصلپروتئين 
 داخلي بوسيله فيتات باشد هايودكنندگي آنزيممحد

(Newkirk & Classen, 2001). نتايج يك آزمايش در مورد 
يك سويه تجاري از مرغان تخمگذار نشان داد كه در 

 و ۲/۰ و ۲۵/۰غياب آنزيم فيتاز، مقادير فسفر غيرفيتاتي 
 تا ۴۲، ۴۲ تا ۳۰ درصد كه به ترتيب براي سنين ۱۵/۰
فتگي در نظر گرفته شده است، براي  ه۶۶ تا ۵۴ و ۵۴

 ۳۰۰اما در حضور .  باشديعملكرد بهينه حيوان كافي م
واحد آنزيم فيتاز جهت عملكرد مطلوب حيوان مقادير 

 ۱۰/۰ و ۱۲/۰ ، ۱۵/۰از به يفسفر غيرفيتاتي مورد ن
 همچنين در كل .درصد براي سنين باال كاهش يافت

 كاهش پيدا  درصد دفع فسفر۳۴دوره آزمايش تا ميزان 
  ).Keshavarz, 2000 (كرد

Summers (1995)قابل  که کاهش فسفات  نشان داد
 بر يري تاث۳/۰ به ۴/۰ره مرغان تخمگذار از ي جدسترس

ه ين دو سوي که بياسهيدر مقا. د تخم مرغ ندارديتول
 انجام شد مشخص w36 ني ال‐يتخمگذار دکالب و ها

سطوح  با رهي که جw36 ني اليها ي هاد که مرغيگرد
 افت کردند وزن تخم مرغي را دريتاتيرفين فسفر غييپا
در . افتي کاهش يداريمعن هفته بطور ۶ در طول آنها
 رهيجه شده با همان يدکالب تغذ يهاکه مرغيصورت

 ييهارهيتاز به جي اضافه کردن ف.ر قرار نگرفتنديتحت تأث
 ي داريکه کمبود فسفر قابل دسترس داشت به طور معن

ش ي افزاw36 ني ال‐ي هايهاهي سودرتخم مرغ را وزن 
 در دوره يشاتيبا انجام آزما). Said et al., 1984( داد

 که در زمان پرورش با ي مشاهده شد پرندگانيتخمگذار
                                                                              
1. Aspergillus Niger 
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 يه شدند در زمان تخمگذاري کم فسفر تغذيهارهيج
  با گروه شاهدشانديتاز توليم فيبدون اضافه کردن آنز

 برابر) ر آنها در سطح استاندارد بود که فسفييره هايج(
ن يره اي به جيا فسفر معدنيم يو اضافه کردن آنزبود 

 يد در اوج تخمگذاريش و تداوم توليپرندگان سبب افزا
با ). Frost & Roland, 1997; Gillis et al., 1957( شد

ن يا هدف از انجام ، انجام شدهيهاتوجه به پژوهش
 ي حاويهارهياز در جتيم فين سطح آنزيي تعمطالعه
تاز ي فير قابل توجهي مقادي باشد که خود دارايگندم م

سطح فسفر کل کاهش  نيهمچن . استيبا منشا داخل
ت پوسته يفيک، بهبود يدفع فسفر  کاهش مقدارره،يج

ره ي در ج گندمن سطحين بهترييتعت ي در نهاتخم مرغ،
 .ن مطالعه استيز از اهداف اين

  
  هامواد و روش

 گروه يپژوهشو  ي آموزشهستگايش در ايزماآن يا
 دانشگاه يعي و منابع طبيس کشاورزي پرديعلوم دام

صورت ه ب )cm۳۰×۴۶با ابعاد( هاقفس. تهران انجام شد
 بودند و هر قفس مجهز به ييايفرنيستم کاليدوطبقه س
مدت . پل جداگانه بوديستم ني سي و آبخوريدانخور
 يهاهي سو پرورشي طبق راهنمايي روشنازمان
. دين گردي لوکس تام۱۰ ساعت و با شدت 36W ۱۶نيال
 حداقل و يوه ايانه همواره توسط دماسنج جي آشيدما

 کار و کاهش ي راحتيبرا.  شديحداکثر، کنترل م
ن يش در ايف سالن انتخاب و آزماين ردياشتباهات بهتر

 ه يو قطعه مرغ تخمگذار س۲۷۹تعداد. ف اجرا شديرد

  قطعه۷۰۰۰ن ي از بي هفتگ۵۳درسن  w36 ني ال‐يها
 .کسان انتخاب شدنديبا يد تقريمرغ بر اساس وزن و تول

 هفته دوره ۲د به مدت ي توليکسانينان از ي اطميبرا
 ۱۲ شيمدت زمان آزما. ش در نظر گرفته شديش آزمايپ

 تعداد سه). يا هفته۴سه دوره ( هفته در نظر گرفته شد
 از يري جلوگي برا.ر هر قفس قرار داده شد مرغ دقطعه

ن هر دو قفس ي مجاور بيها  قفسيها مصرف دان مرغ
ک ي هر قفس به عنوان . قرار داده شديک قفس خالي

 يابتدا برا. انجام شد تکرار مار در سهيتکرار و هر ت
 مورد ي موجود در مواد خوراکي از مواد مغذيآگاه

ه يشگاه تغذيد و به آزما از آنها گرفته شيااستفاده نمونه
 يهاطبق روش  منتقل وي گروه علوم داميدام مرکز

 قرار يبيه تقريمورد تجز) AOAC )1984متداول 
ز آنها وجود ي که امکان آناليبات موادي و ترک،گرفتند

 مقدار .استخراج شد NRC (1994) ١جداول نداشت از
کبار از ي هفته ۲  هريشي هر واحد آزمايخوراک مصرف

ص ي تخصيها مانده در سطليمقدار خوراک باقکسر 
  . داده شده به هر واحد بدست آمد

 هر روز يشي آزمادد هر واحي محاسبه درصد توليبرا
 شمارش يديک ساعت مشخص تعداد تخم مرغ توليدر 

 تد برحسب روز مرغ به صوريدرصد تول. و ثبت شد
 يري و رکوردگيپس از جمع آور.  محاسبه شديهفتگ

ن و وزن آنها ثبت ي گرم توز۰۰۱/۰ا با دقت هتخم مرغ
ق يکبار از طريل خوراک هر دو هفته يب تبديضر. شد
 هر دو هفته يديمرغ تول  بر گرم تخميم دان مصرفيتقس

 روز با ۲۸ مقاومت پوسته تخم مرغ هر .محاسبه شد
له يبوس هر واحد ي به ازاعدد تخم مرغ ۳استفاده از 

 يري اندازه گيبرا .شد يريگانداره نسترونيا دستگاه
 تخم مرغ از هر ۴ کباري روز ۲۸درصد وزن پوسته هر 

 يها به خوب به دقت شکسته شده و پوستهيشيواحد آزما
 يط نگهداري محي ساعت در دما۱۲شسته و به مدت 

 در داخل c۶۵° ي ساعت در دما۷۲ سپس به مدت ،شد
 وزن آنها هاپوستهآون قرار داده شد و پس از سرد شدن 

 يريگ اندازهيبرا.  شديريگگرم اندازه ۰۰۱/۰ ا دقتب
ضخامت پوسته تخم مرغ از سه مقطع تخم مرغ سر و ته 

س مخصوص با يله دستگاه کوليو وسط تخم مرغ بوس
 و يريمتر ضخامت پوسته اندازه گيليم ۰۰۱/۰دقت 

ر محاسبه و به عنوان ضخامت پوسته ين مقادين ايانگيم
ن درصد خاکستر يينظور تعبه م .آن تخم مرغ ثبت شد
 دو يشيش از هر واحد آزماي آزمايانگشت پا در انتها

ده و پس ي چپ با چاقو بريمرغ کشتار و انگشت وسط پا
از پختن انگشت در داخل آب جوش و جدا کردن بند 

 روش ق طبيريگيوسط انگشت جدا شد و پس از چرب
AOACد شيريگ مقدار خاکستر اندازه)AOAC, 1984.(  
 ت به صوريش در قالب طرح کامال تصادفيآزمان يا
مار يک تي و يشيمار آزماي ت۳۰با ) ۵×۳×۲ (ليفاکتور
 :ايکنجاله سو ،۹۶/۳۲:ذرت: ره شاهديب جيترک (شاهد
 ي، د۶/۰ :صدف ۵۸/۷ :، پودر آهک۲۸/۴ :، جو۹۶/۱۸
ال ‐يد۵/۰ :يمواد معدن/نيتاميو ،۴۵/۱ :م فسفاتيکلس

                                                                              
1. National Research Council (NRC) 1994 
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ه ذرت ي بر پا)۳/۰ :نمک، ۳ :د چربياس ،۱۲/۰ :نيونيمت
.  مشاهده در هر تکرار انجام شد۳تکرار و  ۳ا در يسو

، %۰(  ذرت با گندمينيگزي سطح جا۵عوامل شامل 
، ۰ ( ١تازيم في، سه سطح آنز%)۱۰۰و % ۷۵، ۵۰%، ۲۵%
 و ۷۰ ٢تاتهير فيو دوسطح فسفر غFTU)  ۱۰۰۰ و ۵۰۰
  ه ي کلي مواد مغذازين. ه شده بوديسطح توص% ۵۵
 قابل يانرژ( کسان بوديتاته ير فيز فسفرغجه ها برهيج

 ن خاميلوگرم، پروتئي بر کيلو کالري ک۲۷۵۰سم يمتابول
و % ۸/۰ نيزيل ،%۳۴/۰ نيوني، مت%۴/۳ مي، کلس۵/۱۵%

 مرغ ها يياجات غذاي احت.%)۴/۰از ين% ۱۰۰مقدار فسفر 
با توجه  w36 ني اليهاه ي پرورش سويجداول راهنما از

   . استخراج شديقدار خوراک مصرفبه سن گله و م
مت ي و بر اساس حداقل قازهايها با توجه به نرهيج
ها قرار ار مرغي در اخت٣ه آزاديو به صورت تغذم يتنظ

 ي با استفاده از مدل عموميل آماريه تحليتجز .گرفت
سه ي مقاي انجام شد براGLMه ي و روSAS يخط

                                                                              
1. Nataphos V 
2. Non phytat phosphorus 
3. Ad libitum feeding 

 ,SAS Institute)   استفاده شدLSDها از آزمون نيانگيم

  : به شرح بوديمدل آمار .(2001
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ر آنها و يده شدن اثرات متقابل و تفسيچيل پيبه دل
ل پس از استخراج سه با گروه کنتري مقاييعدم توانا
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مورد  يه کامال تصادفيگر در قالب طرح پايکديمار با يت
  .آزمون قرار گرفت

  

  
 يشي آزمايره هاي جي اجزا‐۱جدول 
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 رهي جياجزا  

۰ ۰ ۰ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۷/۳۳ ۷/۳۳ ۷/۳۳ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۳/۶۵ ۳/۶۵ ۳/۶۵  ذرت
۷۵/۱۸ ۷۵/۱۸ ۷۵/۱۸ ۷/۱۸ ۷/۱۸ ۷/۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۷۵/۲۱ ۷۵/۲۱ ۷۵/۲۱ ۴/۲۳ ۴/۲۳ ۴/۲۳  ايکنجاله سو
۶۶ ۶۶ ۶۶ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۷/۳۳ ۷/۳۳ ۷/۳۳  گندم ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۱۷ ۱۷
 پودر آهک ۷/۷ ۷/۷ ۷/۷ ۷/۷ ۷/۷ ۷/۷ ۸/۷ ۸/۷ ۸/۷ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ ۸ ۸ ۸
 صدف ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰
 م فسفري کلسيد ۸/۰ ۸/۰ ۸/۰ ۷/۰ ۷/۰ ۷/۰ ۷/۰ ۷/۰ ۷/۰ ۷/۰ ۷/۰ ۷/۰ ۶/۰ ۶/۰ ۶/۰
 ۱يمواد معدن/نيتاميو ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰

  نيونيال مت‐يد ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰
 د چربياس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵/۱ ۵/۱ ۵/۱ ۵/۲ ۵/۲ ۵/۲ ۵/۳ ۵/۳ ۵/۳
۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰  نمک
۰۲/۰ ۰۱/۰ ۰ ۰۲/۰ ۰۱/۰ ۰ ۰۲/۰ ۰۱/۰ ۰ ۰۲/۰ ۰۱/۰ ۰ ۰۲/۰ ۰۱/۰  ميآنز ۰
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۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵  (%)ن خاميپروتئ
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 ۸۹   ...  اثرات جايگزيني ذرت با گندم در جيره حاوي : زارع شحنه و همكاران  
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  ذرت ۳/۶۵ ۳/۶۵ ۳/۶۵ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵/۳۳ ۵/۳۳ ۵/۳۳ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۰ ۰ ۰
۷۵/۱۸ ۷۵/۱۸ ۷۵/۱۸ ۷۵/۱۸  ايکنجاله سو ۴/۲۳ ۴/۲۳ ۴/۲۳ ۷۵/۲۱ ۷۵/۲۱ ۷۵/۲۱ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۷۵/۱۸ ۷۵/۱۸
 گندم ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۵/۳۳ ۵/۳۳ ۵/۳۳ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۶۵ ۶۵ ۶۵
 پودر آهک ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
 صدف ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۶/۰ ۶۰/ ۶/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰
 م فسفري کلسيد ۴/۰ ۴/۰ ۴/۰ ۳/۰ ۳/۰ ۳/۰ ۳/۰ ۳/۰ ۳/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰
 ۱يمواد معدن/نيتاميو ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰
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 (%)ن خام يپروتئ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۵/۱۵
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  ج ينتا
دار بود يد معنيسطوح مختلف گندم بر درصد تولاثر 

ه ي نسبت به بقيترنييد پايو گروه بدون گندم درصد تول
دار بود يد معنير تولم بي اثر آنز.)>۰۱/۰p( ها داشتگروه
ه خود اختصاص ب FTU۵۰۰د را سطحين توليشتريو ب
 دار يد معنياثر سطح فسفر بر درصد تول). >۰۱/۰p( داد

از به يفسفر مورد ن% ۷۰د را گروه با ين توليشتريبود و ب
 مختلف يمارهاياعمال ت). >۰۵/۰p( ص داديخود تخص

د مربوط به يکه حداکثر توليبطوردار بود يد معنيبر تول
ب يو بعد از آن به ترت% ۱/۹۰با  ۲۲  شمارهيشيگروه آزما
ازده و شش ي هشت، چهار، پانزده، يشي آزمايگروه ها

 درصد ۴/۶۶ا با دارا بوده و با گروه شاهد  رييباالد يتول
  ). ۳ و ۲جدول (داشتند ) >۰۵/۰p( داريد تفاوت معنيتول

ن تخم ن وزيانگي ميا بدست آمده بري داده هاهيتجز
 . دار نبوديم و فسفر معنيکه اثر سطح آنز مرغ نشان داد

ن يدار بود و کمترياثر سطوح گندم بر وزن تخم مرغ معن
د را سطح صفر گندم به خود اختصاص داد يدرصد تول

 گندم ينيگزيجا% ۲۵ با سطح يداريکه کاهش معن
 گرم ۹/۵۶ با ۱۶ شماره يمارهاين تيب). >۰۵/۰p(داشت 

) >۰۵/۰p( داريگرم تفاوت معن ۹/۶۹با  ۵ه مار شماريت
  . )۳ و ۲جداول ( وجود داشت

دار يمعنل يب تبديضرسطوح مختلف گندم بر اثر 
ب يضر ذرت با گندم ينيگزيجا% ۱۰۰بود و گروه با 

مار ين تيا ر سطوح داشت وي نسبت به سايباالترل يتبد
  داشتينيگزيجا% ۵۰و  ۲۵ با سطوح يداريتفاوت معن

)۰۵/۰p<(.دار بود و يمعنل يب تبديضرم بر ي اثر آنز 
  FTU۱۰۰۰ را سطح) ۷۸/۱( ليب تبديضرن يشتريب

را سطح ) ۶۴/۱( ليب تبديضر نيم و کمتريآنز
FTU۵۰۰۰۵/۰(م به خود اختصاص دادي آنزp< .( اثر

ه و ي تجز.دار نبوديمعنل يب تبديضرسطح فسفر بر 
ل يب تبدي ضري شده برايآور جمعيهال دادهيتحل

 يشي آزمايمارهايال ت که اثر اعمنشان دادخوراک 
ل مربوط به يب تبدي حداکثر ضر).>۰۵/۰p(دار بود يمعن
مربوط به ل يب تبديو حداقل ضر) ۴/۲(مار شاهد يت



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ دوره ايران، علوم داميمجله   ۹۰

 

 با ۷ و۸، ۶ يمارهايبود، ت) ۶/۱( هشت يشيگروه آزما
   با  )>۰۵/۰p(  يداري معن ل تفاوتيب تبدين ضريکمتر

  . )۳ و ۲جداول (  داشتند۱۶مار يمار شاهد و تيت
ره يم و سطح فسفر جيسطوح مختلف گندم، آنزاثر 
ن درصد پوسته يشتريب. دار نبوديمعن پوسته بر درصد

 و حداقل درصد پوسته مربوط به ۲۴مار يمربوط به ت
مارها مشاهده ين تي بيداري تفاوت معني بود ول۳۰ماريت

   ).۳جدول ( نشد
 دار يمعنمقاومت پوسته سطوح مختلف گندم بر اثر 

ن يب کمتري و صفر درصد گندم به ترت۷۵بود و گروه با 
 را به خود اختصاص دادند و مقاومت پوستهن يشتريو ب

 يداري تفاوت معنينيگزيجا% ۵۰و % ۲۵سطوح صفر و 
مقاومت م بر ياثر آنز .)p>۰۱/۰( ر سطوح داشتنديبا سا

ح ن مقاومت را سطيشتريدار بود و بيمعنپوسته 
FTU۵۰۰يص داد که تفاوت معنيم به خود تخصي آنز 
اثر سطح فسفر . )p>۰۵/۰ (ر سطوح داشتي با  سايدار
 يهان گروهيب. نبود داريره بر مقاومت پوسته معنيج

وجود دار ي به لحاظ مقاومت پوسته تفاوت معنيشيآزما
حداکثر مقاومت پوسته مربوط به ). p>۰۱/۰ (داشت

و حداقل مقاومت پوسته مربوط  ۲ شماره يشيگروه آزما
  .)۳ و ۲جداول ( بود۱۲يشيبه گروه آزما

 دار يمعن پوسته سطوح مختلف گندم بر ضخامتاثر 
ن ي ذرت با گندم کمترينيگزي درصد جا۷۵بود و گروه با 

 را به خود اختصاص داد که تفاوت  پوستهضخامت

م ياثر آنز .)p>۰۱/۰( ر سطوح داشتي با سايداريمعن
ن ضخامت مربوط يدار بود وکمتريمعنپوسته  بر ضخامت
 با ي داريم بود که تفاوت معني آنزFTU۱۰۰۰به سطح 

ره بر ي اثر سطح فسفر ج)p>۰۵/۰ (ر سطوح داشتيسا
 به يشي آزمايهان گروهيب. دار نبوديضخامت پوسته معن

 وجود داشتدار ي پوسته تفاوت معنضخامتلحاظ 
)۰۱/۰<p .( وط به گروه  پوسته مربضخامتحداکثر

 پوسته مربوط به ضخامت  و حداقل۹  شمارهيشيآزما
  .)۳ و ۲جداول ( بود ۱۲ يشيگروه آزما

 يمعن سطوح مختلف گندم بر خاکستر استخواناثر 
 ذرت با گندم ينيگزي درصد جا۵۰دار بود و گروه با 

را به خود اختصاص داد که  ن خاکستر استخوانيشتريب
 ينيگزيجا% ۷۵ و مار صفري با تي داريتفاوت معن

-يمعن م بر خاکستر استخوانياثر آنز .)p>۰۵/۰(داشت
ن خاکستر استخوان مربوط به گروه يشتريدار بود و ب

FTU۱۰۰۰دار ير سطوح تفاوت معنيم بود که با ساي آنز 
ره بر خاکستر ياثر سطح فسفر ج. )p>۰۵/۰( داشت

 به لحاظ يشي آزمايهان گروهيب. دار نبوديمعن استخوان
 وجود داشتدار ي تفاوت معنکستر استخوانخا
)۰۱/۰<p .(مار يت مربوط به خاکستر استخواناکثر حد

 مربوط به گروه خاکستر استخوان  و حداقل۷شماره 
 يداري تفاوت معن۲۲ و ۷ يمارهاي بود و ت۱۶ يشيآزما

)۰۵/۰<p(داشتند۱۶مار ي با ت  ) ۳ و ۲جدول .(  
  

  فسفر بر عملکرد مرغهاي تخمگذار اثرات سطوح  گندم آنزيم و‐٢جدول 
  صفات

  ماريت
  ديدرصد تول

وزن تخم 
 (gr)مرغ

ب يضر
  ليتبد

درصد 
  پوسته

مقاومت پوسته 
(kg/cm2) 

ضخامت پوسته        
)٠١ /mm(  

خاکستر 
  (%)استخوان

                اثر سطح گندم
٠%  b٢/٦٢  ٢٥/٧٩  b ٨/١  ab ٨٥/٨  ۲۵/۳  a ٨/٣٨  a ٧/٩٣  b 
٠١/٨٣  %٢٥ a ٠/٦٥ a ٦/١  b ٧٥/٨  ١١/٣  a ٧/٣٨  a ٨/٩٣  ab 
٢١/٨٣  %٥٠ a ٢/٦٤  ab ٥/١  b ٨٣/٨  ٩٩/٢  ab ٨/٣٩  a ٧/٩٤  a 
٧٥%  ۱۵/۸۳  a ٨/٦٣  ab ٧/١  ab ٤٢/٨  ٣٠/٢  c ٨/٣٦  b ٧/٩٣  b 
١٠٠%  ۱۹/۸۲  a ٧/٦٣  ab ٣/٢  a ٥١/٨  ٧٥/٢  bc ٨/٣٨  a ٨/٩٣  ab 
         مياثرآنز
۰۱/۸۲  ميبدون آنز  b ٢/٦٣  ۶۸/۱  ab ٧٧/٨  ۰۷/۳ b ٥/٣٩  a ٧/٩٣  b 
٧٥/٨٢  واحد٥٠٠  a ٤/٦٤  ٦٤/١  b ٧٠/٨  ١٩/٣  a ٧/٣٩  a ٦/٩٣  b 
٨٠/٨١   واحد١٠٠٠  b ٠/٦٤  ٧٨/١  a ٤٩/٨  ٧٩/٢  b ٨/٣٨  b ٣/٩٤  a 

                اثر فسفر
  ١/٩٤  ٨/٣٩  ٠٣/٣  ٧/٨  ٦٥/١  ۲/۶۴  ۷۲/۸۲  ازين% ٧٠
  ٨/٩٣  ٨/٣٨  ٠٤/٣  ٦٤/٨  ٧٠/١  ٧/٦٣  ٨٣/٨١  ازين% ٥٥

  )>٠٥/٠P(  وجود اختالف معني دار مي باشدشان دهندهستون ن هر درحروف نامشابه 

  



 ۹۱   ...  اثرات جايگزيني ذرت با گندم در جيره حاوي : زارع شحنه و همكاران  

 

  *ثرات تيمارهاي اعمال شده بر عملکرد مرغهاي تخمگذار ا‐٣جدول 

  شماره  ماريت
  درصد 
  ديتول

وزن تخم 
 (gr)مرغ

  ب يضر
  ليتبد

  درصد 
  پوسته

مقاومت پوسته 
(kg/cm2) 

ضخامت پوسته   
)٠١ /mm(  

خاکستر 
  (%)استخوان

S10E20P3 70* ٦/٧٤±٥/٣  ١ ab ٥/٦٢±٧/١ ab ٩/١±١/٠ ab ٢٠/٩±٧/٠  ٧/٣±٢/١  ab ٤٢±٢  ٥/٩٤±٢/٠ ab 
S0E500P70 ٥/٨١±٦/٣  ٢  ab ١/٦٢±٤/٢ ab ٩/١±١/٠ ab ٢٦/٩±٦/٠  ٠/٣±٠/١  ab ٤١±٢  ٥/٩٣±١/٠ ab 
S0E1000P70  ١/٨٢±٠/١  ٣ ab ٥/٦٦±٠/٣ ab ٨/١±٢/٠ ab ٧٦/٨±٣/٠  ٣/٤±٥/٠  a ٤١±١  ٣/٩٣±٨/٠ ab 
S25E0P70  ٢/٨٥±١./  ٤  a ٧/٦٤±٠/٣  ab ٨/١±٢/٠ ab ١٠/٩±٤/٠  ٨/٣±٢/٠  a ٤١±٣  ٤/٩٤±٦/٠ ab 
S25E500P70  ٠/٨١±٢/٢  ٥ ab ٩/٦٩±٧/٤  a ٧/١±٠/٠  b ٧٠/٨±٥/٠  ١/٢±١/٠  b ۱±٣٦  ٠/٩٣±٧/٠ ab 
S25E1000P70  ٠/٨٤±٠/١  ٦  a ١/٦٣±٨/٤ ab ٨/١±١/٠ ab ٢٠/٨±٧/٠  ٦/٣±٠/٠  a ٣٨±٢  ٤/٩٤±٥/٠ a 
S50E0P70  ٥/٨٠±٨/٢  ٧ ab ٤/٦٥±٦/٣ ab ٨/١±٠/١  b ٨٠/٧±١/٠  ١/٣±٠/٠  ab ٣٨±١  ١/٩٦±٦/٢ ab 
S50E500P70  ٨  ۵/۱±٥/٨٥  a ٩/٦٦±٤/٤ ab ٦/١±٠/٠  b ٢٣/٩±١/١  ٩/١±٠/٠  ab ٣٨±٢  ٨/٩٣±٠/١ ab 
S50E1000P70  ٨/٧٧±٠/٢  ٩ ab ٥/٦٤±٦/٣ ab ٩/١±١/٠ ab ٩٠/٨±٢/٠  ٤/٣±٤/٠  ab ٤٣±٢  ٧/٩٣±٥/٠ ab 
S75E0P70  ٥/٨٣±٢/١  ١٠ ab ٤/٦٤±٢/٤ ab ٨/١±٢/٠ ab ٣٦/٨±٨/٠  ٦/٣±٤/٠  ab ٤٢±٢  ٤/٩٣±١٧/٠ ab 
S75E500P70  ٣/٨٤±٤/٢  ١١  a ٥/٦٤±٦/٣ ab ٨/١±٣/٢ ab ٥٦/٨±٨/٠  ٨/٢±٤/٠  bc ٤٠±٢  ٦/٩٣±١/٠  ab 
S75E100P70  ٢/٨٣±٧/١  ١٢ ab ٧/٦٢±٧/٥ ab ٩/١±٠/٠ ab ٢٦/٨±٣/٠  ٤/١±٤/٠  c ٣١±٢  ٩/٩٣±٤/٠  ab 
S100E0P70  ۱۳  ۴/۲±٧/٨٢ ab ٦/٦٣±٣/٢ ab ٩/١±١/٠ ab ٢٣/٩±٩/٠  ٨/٢±٣/٠  ab ٣٧±١  ٦/٩٤±٩/٠  ab 
S100E500P70  ٥/٨٢±٢/٢  ١٤ ab ٥/٦٤±٠/٤ ab ٨/١±١/٠ ab ٥٦/٨±١/٠  ٠/٣±١/٠  ab ٣٧±٢  ٧/٩٤±/.٢  ab 
S100E1000P70  ٧/٨٤±٣/٢  ١٥  a ٤/٦٣±٤/١ ab ٨/١±٢/٠ ab ١٦/٨±٦/٠  ٩/٢±٢/٠  ab ٤١±١  ٧/٩٣±١/٠  ab 
S0E0P55  ٦/٧٤±٥/١  ١٦ ab ٩/٥٦±٥/٣ b ٣/٢±٠/٠  a ٥/٨±٦/٠  ٦/٢±٣/٠  ab ٣٥±٤  ٢/٩٣±١/٠  b 
S0E500P55 ٨/٨٣±٧/١  ١٧ ab ٥/٦٢±١/٤ ab ٩/١±٠/٠ ab ٢٦/٨±٧/٠  ٦/٢±٢/٠  ab ٣٧±١  ٦/٩٤±٤/٠  ab 
S0E1000P55  ٣/٧٤±١/١  ١٨ ab ٧/٦٥±٩/٣ ab ٠/٢±٣/٠ ab ٨٠/٨±٩/٠  ١/٤±١/٠  a ٤١±١  ٢/٩٣±٦/٠  ab 
S25E0P55  ٣/٨٤±٠/٢  ١٩ ab ٢/٦٢±٨/٥ ab ٩/١±١/٠ ab ٦/٨±٧٢/٠  ٣/٣±٢/٠  ab ٤٠±١  ٤/٩٤±٦/٠  ab 
S25E500P55  ٠/٨٤±٠/١  ٢٠ ab ٩/٦٤±٧/٠ ab ٨/١±١/٠ ab ٤٣/٨±٢/٠  ٨/٣±٢/٠  ab ٤٢±٢  ٩/٩٣±٥/٠  ab 
S25E1000P55  ٧/٨٠±١/٢  ٢١ ab ٢/٦٥±٨/١ ab ٩/١±٠/٠ ab ٠٠/٩±٥/٠  ٧/٢±٢/٠  ab ٣٧±٢  ٦/٩٣±٩/٠  ab 
S50E0P55  ١/٩٠±٠/١ ٢٢  a ٣/٦٤±٠/١ ab ٧/١±٠/٠ b ٠٣/٩±٣/٠  ١/٣±١/٠  ab ٤٠±١  ٣/٩٤±٧/٠  ab 
S50E500P55  ٢٣  ۰/۲±٩/٧٦ ab ۵/۳±٥/٦٣ ab ۲/۰±٠/٢ ab ۳/۰±٨٠/٨  ۴/۰±٣/٣  ab ۱±٤٠  ۰۹/±٤/٩٣  ab 
S50E1000P55  ٧/٨٥±٥/١  ٢٤ ab ٩/٦١±٠/٢ ab ٨/١±٢/٠ ab ٣٣/٩±٥/٠  ٧/٢±٣/٠  ab ٤٠±٢  ٨/٩٤±٦/٠  ab 
S75E0P55  ٠/٨٢±٠/٢  ٢٥ ab ٨/٦٢±٥/٢ ab ٩/١±١/٠ ab ٩٠/٨±٣/٠  ٣/٢±١/٠  ac ٣٨±٣  ٢/٩٤±٣/٠  ab 
S75E500P55  ٦/٨١±٥/١  ٢٦ ab ٩/٦٤±٩/٤ ab ٨/١±١/٠ ab ٨٦/٨±٣/٠  ٦/٢±٣/٠  bc ٣٨±٣  ٠/٩٤±٠/٠  ab 
S75E100P55  ١/٨٥±٧/١  ٢٧  ab ٣/٦٤±٨/٢ ab ٨/١±١/٠ ab ٨٦/٧±٦/٠  ٢/٢±٩/٠  ac ٣١±٢  ٤/٩٣±٨/٠  ab 
S100E0P55  ٦/٨٥±٥/١  ٢٨ ab ٩/٦٢±٦/٣ ab ٨/١±٢/٠ ab ٠٦/٩±٩/٠  ٧/٣±٣/٠  a ٤٢±٢  ٨/٩٣±٦/٠  ab 
S100E500P55  ٧/٧٦±١/٣  ٢٩ ab ٣/٦٦±٣/٥ ab ٩/١±٠/٠ ab ٤٦/٨±٤/٠  ٠/٣±٠/١  ab ٣٧±١  ٦/٩٣±٨/٠  ab 
S100E1000P55  ٢/٨٢±٠/٢  ٣٠ ab ٢/٦٣±٨/٠ ab ٩/١±٠/٠ ab ٨٣/٧±٥/٠  ٥/٣±٥/٠  ab ٤١±٣  ٨/٩٣±٩/٠  ab 

٤/٦٦±٢/١  ٣١  کنترل  b ٣/٦١±٩/١ ab ٤/٢±١/٠  a ١/٩±٦/٠  ٧/٣±٥/٠  ab ٤١±٢  ٢/٩٤±٢/٠  ab 
  )>٠٥/٠P(  وجود اختالف معني دار مي باشدرستون نشان دهندهه ابهحروف نامش *

  . باشديره مينشان دهنده سطح فسفر در جP م و حرف ي  نشان دهنده سطح آنزE، حرف ينيگزي نشان دهنده سطح جاS حرف  *
  

1. Substitution level  
2. Enzyme level 
3. Phosphorous level 

  
  بحث

% ۵۰ره تا ي گندم در  جينيگزيش سطح  جايبا افزا
د، وزن تخم مرغ، يدرصد تول) رهيدرصد کل ج ۷/۳۳(

 در يافت وليش يضخامت پوسته و خاکستر استخوان افزا
ل يب تبديضر) رهيکل ج% ۶۵ (ينيگزيجا% ۱۰۰سطح
شود که ين استدالل ميها چنافتهين ي از ا.افتيش يافزا
فاده از گندم است  تخمگذاريره مرغهايج% ۵۰توان تا يم

 همانطور . مشاهده نمودينکه اثرات نامطلوبينمود بدون ا
 در عملکرد يش نه تنها کاهشين آزمايکه اشاره شد در ا

 رخ داد و اين متناقص با اهده نشد بلکه عکس آنشم
 که اعالم داشته Leeson & Summers (1997)مطالعات 

ر ييره به سبب تغيگندم در ج% ۳۰ش از ياند استفاده ب
 موجب کاهش در هضم يته مواد هضميوزسکيدر و

 يمان انباردارزش مدت ي با افزايول ، بودشوديخوراک م



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ دوره ايران، علوم داميمجله   ۹۲

 

 يدهاي ساکاري از پلي ناشيمنفتوان اثرات يگندم م
رسد استفاده توام ي به نظر م.ين برد را از بيارنشاستهيغ

نه و صفر ي آميدهاي بهتر استعادلگندم و ذرت به علت 
 ۱۰۰ن گندم و يوتين بيمتاي ويست فراهميبودن ز

 تر باشدن  ذرت معقوليوتي بيست فراهميدرصد بودن ز
)Mcdowell, 2000.(  

ره باعث يتاز به جيم في آنزFtu/kg۵۰۰افزودن 
د، وزن تخم مرغ، درصد پوسته و يدرصد تولش يافزا

  .شدو کاهش ضريب تبديل ضخامت پوسته 
Mehmet et al. (2005)گزارش را ايجه مشابهي نت 

تاز به يم فيواحد آنز ۶۰۰و  ۳۰۰آنها با افزودن . دندکر
دند که با يجه رسين نتي تخمگذار به ايره مرغهايج

د تخم مرغ و وزن يتاز مصرف خوراک،توليم فيافزودن آنز
ل يب تبديش و ضري افزاي داريتخم مرغ بصورت معن
 &  Gordon .افتي کاهش يداريخوراک بصورت معن

Roland (1998)همچنين و  Lim et al. (2003)با   نيز
ن ي به ار تخم گذايره مرغ هايتاز به جيم فيافزودن آنز

تاز وزن پوسته يم فيدند که با استفاده از آنزيجه رسينت
مي يابد که نتيجه مشابهي دراين آزمايش به ش يافزا

 دريافتند كه Versteegh & Simons (1993) .دست آمد
 جيره مرغان  از ناتوفوس بهFtu/kg۳۰۰اضافه كردن 

تخمگذار باعث ايجاد حداكثر توليد و تصحيح همه اثرات 
 .نامطلوب حاصل از كاهش فسفر قابل دسترس جيره شد

Roland and Punna (1996)  دريافتند كه ورود فيتاز به
 درصد فسفر غيرفيتاتي بطور ۰۹/۰هاي شامل جيره
داري توليد تخم مرغ را نسبت به جيره هاي بدون معني
 توليد تخم مرغ مرغهايي كه  مي دهد افزايشفيتاز
هاي حاوي فسفر غيرفيتاتي در سطوح پائين همراه جيره

   بود که ييکردند مساوي مرغهايبا فيتاز مصرف م
 .هاي آنها از نظر فسفر غيرفيتاتي كمبودي نداشتندجيره

Keshavarz  (2003)   فسفر مختلف سطوح   مطالعه با   

حضور آنزيم فيتاز بر روي عملكرد غيرفيتاتي در غياب يا 
 واحد ۳۰۰ كه سطح گزارش کرد سويه مرغ تخمگذار ۴

 واحد آنزيم در بهبود عملكرد ۱۵۰آنزيم نسبت به سطح 
. است درصد فسفر غير فيتاتي موثرتر ۱/۰گله در سطح 

وي همچنين دريافت كه احتياجات فسفر غيرفيتاتي 
ين براي حفظ عملكرد توليدي حيوان ممكن است ب

  .سويه هاي مختلف متفاوت باشد
به % ۷۰با کاهش سطخ فسفر غير فيتاته جيره از 

سطح توصيه شده همه فراسنجه هاي مورد آزمون % ۵۵
کاهش يافتند ولي اين کاهش فقط درمورد درصد توليد 

کاهش عملکرد با کاهش سطح فسفر جيره . دار بودمعني
ند هنگام جه گرفتينتکه  Scott et al. (1999)با نتايج 

د تخم مرغ و يره تولين بودن فسفر قابل دسترس جييپا
همچنين . يابد هما هنگي داشتميوزن بدن کاهش 

 که در Said et al. (1984) نتايج مطالعه حاضر با نتايج
 رهي جنتيجه گرفتند 36Wي الينها يهاآزمايشي با مرغ

 وزن تخم کاهشباعث  يتاتير فين فسفر غييسطوح پابا 
، درصد توليد، کيفيت پوسته و افرايش ضريب تبديل مرغ
  .شود موافق بود مي

بطور خالصه نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که 
کاهش فسفر غير فيتاتي جيره بر عملکرد مرغهاي 

ذرت با گندم و % ۵۰تخمگذار ندارد و جايگزيني 
Ftu/kg۵۰۰ي  آنزيم بهترين تاثير را بر عملکرد مرغها

ذرت جيره با گندم % ۷۵تخمگذار داشت ولي جايگزيني 
  .موجب کاهش عملکرد در مقايسه با گروه کنترل نشد

  
  سپاسگزاري

 به  دانشگاه تهرانين از حوزه معاونت پژوهشيمولف
دليل تامين اعتبارات اين طرح و همچنين از کارکنان 

 پژوهشي گروه ‐بخش پرورش طيور ايستگاه آموزشي
  .نمايندير و تشکر ميعلوم دامي تقد
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