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 1400آذر ماه  28 :تاریخ پذیرش، 1400مهر ماه  7تاریخ دریافت:  
 

                                                                                                                 چکیده

 

 متفاوتی از منابع مختلف، شناسایی و برای استفاده در تغذیه طیور معرفی شده است.کنون فیتازهای تا :زمینۀ مطالعه

 نیدرشتاستحکام استخوان  زانیو م ییایمیش ک،یومتریب یهاشاخصتولید، روی صفات عملکردی،  فیتاز متفاوت از لحاظ منشأ- 6یم بررسی اثرات دو نوع آنز :هدف

 های گوشتی انجام پذیرفت. ی و ترکیب الشه جوجهخون یهاو همچنین برخی فراسنجه

روز مورد بررسی قرار  42جوجه در هر تکرار، به مدت  12تکرار و  6قطعه جوجه خروس سویه راس، در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار غذایی و  216 :کارروش

)فیتاز قارچی( در هر کیلوگرم  جرینالوسیرژآسپ قارچحاصل از  تازیف واحد فعال 500ی حاویره ج ـ2(، شاهد) تازیف میبدون آنزجیره ـ 1گرفتند. تیمارهای غذایی شامل 

)فیتار ژنوتیپ نوترکیب( در هر  براکیسیتروباکترهای باکتری تغییر ژنوتیپ یافته با استفاده از ژن اوریزاآسپرژیلوس واحد فعال فیتاز حاصل از 500ی حاو جیرهـ 3

 ، بود.کیلوگرم

فسفر نسبت به این گروه (. فسفر استخوان >05/0P) دریافت کردند بیشتر از پرندگان شاهد بود حاصل از ژنوتیپ نوترکیب تازیفهایی که جوجهفسفر خون  :نتایج

های مصرف کننده فیتاز حاصل جوجهشکست در  یروین ریثأمقاومت استخوان تحت ت زانیم (.>05/0P)بود  شتریب قارچی، تازیف ی دریافت کنندههاجوجهاستخوان 

 از میزان مقاومت استخوان پرندگان شاهد یول شتندا قارچی تازیف دریافت کننده یهاجوجهمیزان مقاومت استخوان با  یداریاگر چه تفاوت معناز ژنوتیپ نوترکیب 

گلیسرید، کلسترول، کلسیم و ، تریHDLغلظت همچنین  و وزن خشک استخوان، میکلس ،خاکستر ،قطر ،طول اثر تیمارها بر صفات عملکرد، (.>05/0P) بود شتریب

 .نبود داریالشه معنخون و ترکیب ام ت، گلوکز، پروتئینفسفاتازآنزیم آلکالین

، بدون تغییر جرینالوسیرژآسپقارچ حاصل از  به هر کیلوگرم جیره در مقایسه با فیتاز از ژنوتیپ نوترکیبواحد فعال فیتاز حاصل  500افزودن : نهایی گیرینتیجه

 های گوشتی شد.ی جوجه خروسندرشتنی و همچنین مقاومت استخوان عملکرد رشد سبب افزایش میزان فسفر خون، استخوان درشت

 فیتاز، استخوان، عملکرد، جوجه گوشتی، الشه :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیبابل، ا ،یواحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده دامپزشک ور،یدام و ط هیگروه بهداشت و تغذ ،اکبرپوریعل درضایحم: مسئول سندهینو
  hraliakbarpour@gmail.com : یکیپست الکترون

 

 مقدمه

شود که عالوه بر فسفر از عناصر پر مصرف برای طیور محسوب می

نقش آن در رشد و توسعه بافت استخوانی، نقش مهمی در 

متابولیسم انرژی، سیستم عصبی و تولید تخم مرغ دارد. بخش 

شوند که های غذایی طیور را منابع گیاهی شامل میاعظم جیره

ل با اسید فسفریک ها در اتصادرصد فسفر موجود در آن 70حدود 

( یا اسید فایتیک Phytateو به صورت ترکیبی به نام فیتات )

(Phytic acidاست که غیر قابل هضم و جذب می )( 15،30باشد )

آمینه، کربوهیدرات و تواند به شکل ترکیب با پروتئین، اسیدو می
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و  یا مواد معدنی مانند کلسیم، منیزیم و روی، وجود داشته باشد

 تاتیف یبرا(. 5،37نیز برای پرنده غیرقابل دسترس نماید ) ها راآن

هضم  ندیفرا کینامید یرو زیرامطرح است  زین یاهیاثرات ضد تغذ

 دیاس(. تجمع زیاد 13) دارد بازدارنده ریثأتدستگاه گوارش و جذب 

 نیموس یعیطبریترشح غ شیباعث افزا در کانال گوارش کیتیفا

معده به شکل فعال خود  نوژنیپپس لیتبد یبرا یشود و مانعیم

 یمعدن یهاکمپلکس جادیبه ا لیواسطه تماه ب بیترک نیا، باشدیم

بخش به این ترتیب  (36) شودمیکانال گوارش  pH شیافزاسبب 

از  هدست نخوردمتصل با آن  یمواد مغذ یاز فسفر و برخ یادیز

عالوه بر کاهش شوند. این رفتار فیتات میدفع  وانیکانال گوارش ح

ارزش اقتصادی جیره غذایی، موجب آلودگی محیط زیست نیز 

 (. 5شود )می

اسید فایتیک بیش از یک درصد جیره غذایی طیور را تشکیل 

نیاز به استفاده با توجه به مشکالت مطرح شده، ( که 36دهد )می

فیتاز آنزیمی  .باشدهایی برای کاهش اثرات منفی آن میاز راه حل

باشد. یک واحد فعال فیتاز قادر به هیدرولیز فیتات می است که

(FTU معادل مقدار آنزیمی است که در هر دقیقه موجب آزاد )

میکرومول فسفر از سوبسترای سدیم فیتات در یک محلول  1سازی 

 5/5درجه سلسیوس و اسیدیته  37میکرومول بر لیتر با دمای  5

بار در سال  نیاول وریط هیدر تغذفیتاز (. اهمیت آنزیم 24شود )می

دهد که های به عمل آمده نشان میبررسی(. 5)مطرح شد  1967

های روده اگرچه در کنار فیتازی که توسط برخی از میکروارگانیزم

های انتروسیت ژوژنوم نیز قادر به تولید این شود، سلولسنتز می

را به طور کامل  تاتیف توانندنمیپرندگان آنزیم هستند ولی 

در منابع  اندتوانستهکنون محققین (. تا16) ندینما زیدرولیه

های ها، آنزیمها و باکتریمتفاوت گیاهی و میکروبی مانند قارچ

فیتاز را شناسایی نمایند. اگرچه محققین روی اثرات مفید آنزیم 

ها های با کمبود فسفر تأکید دارند ولی نتایج بررسیهجیر فیتاز در

( over the topاستفاده از فیتاز به شکل سرک )دهد که نشان می

گونه ای و بدون هیچهایی که بر اساس استانداردهای تغذیهدر جیره

تواند با کاهش تغییری در مواد مغذی تنظیم شده است نیز می

ای فیتات، موجب بهبود شرایط بار ضدتغذیهدادن اثرات زیان

افزایش قابلیت  اکولوژیک روده، هضم مواد خوراکی و در نهایت

(، زیرا فیتات قادر است به 2،20استفاده از مواد مغذی جیره شود )

ها در کانال گوارش متصل شده و به برخی مواد مغذی مهم و آنزیم

(. ولی باید 13،1ها شود )ترتیب مانع جذب و کاهش کارآیی آن

 انیم ییایمیشکویزیف اتیواسطه تفاوت خصوصه بتوجه داشت که 

 کسانحیوان یها در کانال گوارش آن ییکارآ زانیم ،ازتیمنابع ف

 تیحداکثر فعالبرای این که بتوانند  یکروبیو م یاهیگ تازیف. ستین

حدود  pHنیاز دارند تا در محیطی با  بیترت بهخود را داشته باشند 

تولید شده  یتازهایف رونیاز ا (.35) قرار داشته باشند 5/2-5/5 و 5

کانال گوارش پرنده  طیبا شرا ی،کروبیمبر اساس الگوی ژنوتیپی 

 -6و  تازیف -3شکل  به دو یکروبیم یتازهایبهتر سازگار هستند. ف

را  تاتیف 6و  3کربن  یوندهایپ بیموجود هستند که به ترت تازیف

 -6قادر به سنتز  یکوالایشیاشر. به عنوان مثال ندینمایم زیدرولیه

(. 5)باشند یم تازیف 3قادر به سنتز  کومیفلوسیآسپرژو  تازیف

دهد کارآیی استفاده از فیتاز های به عمل آمده نشان میبررسی

ها یکی از آنمنبع تولید فیتاز بستگی به عوامل مختلفی دارد که 

های زیادی در کنون بررسیاگر چه تا .(3،21،24،25)است 

های رد رشد و شاخصخصوص تأثیرات مصرف فیتاز روی عملک

بیولوژیک پرنده به عمل آمده است ولی به دلیل این که امروزه 

باشند، دسترس می و درتولید  منشأفیتازهای متفاوتی از نظر 

محققین معتقدند در خصوص کارآیی فیتازهای متفاوت از نظر 

(. از این رو هدف 5باشد )های بیشتر میتولید نیاز به بررسی منشأ

از مطالعه حاضر مقایسه اثر استفاده از دو نوع فیتاز متفاوت از نظر 

های بیولوژیک تولید، بر عملکرد و برخی شاخص منشأ

 ییایمیش ،کیومتریب یهاشاخص، های بیوشیمیایی خونفراسنجه)

 های گوشتی بود. جوجه ب الشه(و ترکی استحکام استخوان زانیو م

 کارمواد و روش

روزه نژاد قطعه جوجه خروس یک 216با  مطالعه حاضر

جوجه  12و برای هر تیمار تکرار  6تیمار غذایی،  3 ،گوشتی راس

های روز انجام شد. کلیه برنامه 42مدت  یط، در هر تکرار یگوشت

 راس های گوشتی نژادمدیریت براساس راهنمای پرورش جوجه

 انجام گرفت.در مزرعه آزمایشی شرکت بنیان دانش  (24)

(، گروه شاهد) تازیف میبدون آنز رهیـ ج1شامل:  تیمارهای غذایی

 -3و )فیتاز قارچی(  جرینالوسیرژآسپقارچ  تازیف حاوی رهیج -2

با  افتهی پیژنوت رییتغ زایاورلوسیآسپرژقارچ  تازیف حاوی رهیج

)فیتار ژنوتیپ  براکیسیتروباکترهای باکتری استفاده از ژن

همه  یبرا ایذرت و کنجاله سو هیبر پا ییغذا رهیجنوترکیب(، بود. 

 انیمشابه بود و تفاوت م ییایمیش بیاز نظر اجزا و ترک اهگروه

که به صورت سرک  بودی تازیف میها فقط در استفاده از نوع آنزگروه

 ایهیدر سه مرحله تغذ ییغذا رهی. جبه جیره اضافه شده بودند

( و یروزگ 24تا  11از (، رشد )یروزگ10تا  1از ) نیشامل، آغاز

  ها قرار گرفت.جوجه اری(، در اختیروزگ 42تا  25از ) یانیپا
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با نام  نایجرآسپرژیلوسقارچ  حاصل از ،تازیف -6نوع آنزیم 

حاصل از قارچ آلمان( و فیتاز  BASFناتافوس )شرکت  تجاری

های تغییر ژنوتیپ یافته با استفاده از ژناوریزا آسپرژیلوس

 Ronozym Hiphos (GT)با نام تجاری براکیسیتروباکتر

مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس ( هلند  Royal DSM)شرکت

های سازنده، هر گرم محصول فیتاز حاصل از های شرکتداده

 بیبه ترتتغییر ژنوتیپ یافته،  اوریزاآسپرژیلوسو  نایجرآسپرژیلوس

مقادیر  که برحسب بود یمیواحد فعال آنز 10000و 1000 یحاو

 نایجرآسیرژیلوسی مربوطه، فیتاز حاصل از هاتوصیه شده کمپانی

و  50تغییر ژنوتیپ یافته به ترتیب در مقادیر  اوریزاآسپرژیلوسو 

رو ند. از اینشد کیلوگرم جیره آزمایشی اضافه 100گرم به هر  5

ها بر اساس واحد فعال آنزیمی در هر کیلوگرم میزان هر یک از آنزیم

واحد فعال در هر کیلوگرم جیره( بود.  500خوراک با هم مشابه )

 کشیوزن یها به داخل سالن پرورش، انفرادورود جوجه یادر ابتد

ها در درون پن یبا وزن مشابه به صورت تصادف یهاجوجه شدند و

از برنامه  مطالعه حاضرمتر مربع قرار گرفتند. در  1به مساحت 

ها به عنوان بستر در درون پن یو از رول کاغذ یدائم ینورده

 . شداستفاده 

روزگی  42و  24 ،11 سنین طیای مرحله تغذیههنگام تغییر در 

کشی شدند. ها به صورت انفرادی وزنجوجهنیز )پایان آزمایش( 

های مربوط به مصرف خوراک بر اساس هر پن به صورت روزانه رکورد

در طول دوره آزمایش ثبت گردید. ضریب تبدیل خوراک به صورت 

 گیری محاسبه شدهای رکوردمیانگین هر قطعه پرنده در طول دوره

قطعه پرنده از هر واحد  2روزگی( تعداد 42سن ) مطالعهی در انتها(. 2)

( به طور تصادفی انتخاب و پرنده از هر گروه آزمایشی 12آزمایشی )

به روش بریدن گردن از گیری از ورید بال، و خونکشی بعد از وزن

شده از ورید آوری جمع. خون ندناحیه بین مهره اول و دوم کشتار شد

قرار درجه سلسیوس  39با دمای  یماردر بن قهیدق 60به مدت بال 

با استفاده  شگاهیمنتقل شد. در آزما شگاهیسپس بالفاصله به آزما وداده 

 یهااز نمونه قهیدق 15 مدت  یط دور در دقیقه( 3000) وژیفیسانتراز 

مربوطه در  یهاشیانجام آزما انها تا زمشد. سرم هیسرم ته ،یخون

غلظت گلوکز، کلسترول،  .(7)قرار گرفتند  سلسیوسدرجه  -24 یدما

فسفر و  م،ی، کلسباالیبا چگال نیپروتئپویل تام،نیپروتئ د،یسرگلییتر

شرکت ، Ra-xt) زریدستگاه اتوآناالاستفاده از فسفاتاز سرم با نیآلکال

در شرکت پارس آزمون  یاختصاص یهاتیآمریکا( و ک-تکنیکون

آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل و بنیان دانش قائمشهر 

 (.16)شد  یریگاندازه

تخلیه دستگاه گوارش، وزن اجزای  ،پرکنی، پس از کشتار

توسط ترازوی دیجیتال  (، بال و پشت، سینهران)مختلف الشه 

 .گیری و درصد اجزا الشه محاسبه شد( اندازهگرم 01/0±)

استخوان  12دو الشه از هر تکرار )پای چپ  نیشتدراستخوان 

های قابل عضالت و بافتبرداشت و پس از  شدجدا از هر تیمار( 

از با استفاده طول استخوان همچنین قطر دیافیز و  استحصال،

های درون کیسه گیری شد و بالفاصلهاندازه( ±01/0کولیس )

در دمای  خاکسترگیری اندازهپالستیکی قرار داده و تا زمان 

گیری برای اندازه(. 25) ـ درجه سلسیوس نگهداری شدند20

اتر و اتیلابتدا با استفاده از دی ها، نمونهخاکستر استخوان

در ادامه درون آون با  و ندزدایی شدکسله چربیدستگاه سو

 ند.ساعت خشک شد 24درجه سلسیوس به مدت  105دمای 

دیجیتال ن با ترازو وزن ماده خشک بدون چربی استخوا

درون کوره الکتریکی با  و در نهایت شد گیریاندازه( 001/0±)

ساعت قرار گرفت  6درجه سلسیوس به مدت  600دمای 

گیری کلسیم و فسفر خاکستر حاصل از برای اندازه (.18،25)

سنجی با معرف استخوان، به ترتیب از روش تیتراسیون و رنگ

(. 4نانومتر استفاده شد ) 420ج وانادات در طول مومولیبدات

گیری میزان مقاومت استخوان از دستگاه مخصوص برای اندازه

، شرکت طراحی مهندسی سنتام ،STM_250)کشش و فشار 

استفاده در آزمایشگاه پژوهشکده متالوژی رازی تهران،  ایران(

ابتدا در یک  ،شد. استخوان پس از قرارگیری در درون دستگاه

موقعیت ثابت قرار گرفت و سپس با وارد آوردن فشار بر نقطه 

متر در دقیقه، قدرت مقاومت بر میلی 5میانی آن با سرعت 

نقطه پیک (. 31)اساس واحد نیوتون توسط دستگاه ثبت گردید 

شکست نیروی الزم برای نشان دهنده  3و  2، 1نمودارهای در 

 د.نباشکامل استخوان می

با  مطالعه حاضرهای حاصل از داده: مدل آماری طرح

 SAS (SAS Institute نرم افزاز آماری GLMاز رویه استفاده 

Inc., 2003) ها میانگینند. برای مقایسه برای مدل ذیل تجزیه شد

  استفاده شد. 05/0نیز از آزمون دانکن در سطح 

ij+ ei= µ+TijY 

، مقدار هر مشاهدهبه ترتیب  ije و ijkY ،µ ،iT در این مدل

باشد. قبل از ی آزمایش میخطاو  اثر فیتاز، میانگین کل جمعیت

 Univaraiteبا استفاده رویه  هاآننرمال بودن توزیع ها، تجزیه داده

 آزمون شد.
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 . ترکیب و آنالیز شیمیایی جیره آزمایشی. 1جدول 

 اجزاء جیره 

 )درصد(مقادیر 

 آغازین

 روزگی(  10تا  0)

 رشد

 روزگی( 24تا  11)

 پایانی

 روزگی( 42تا  25)

 20/62 33/57 88/53 ذرت

 82/31 98/36 78/40 سویا

 41/2 84/1 1/1 روغن

 75/0 81/0 87/0 کربنات کلسیم

 کلسیم فسفاتدی

 نمک طعام

87/1 64/1 47/1 

38/0 38/0 38/0 

 25/0 25/0 25/0 1مکمل ویتامینه

 25/0 25/0 25/0 2مکمل معدنی

 16/0 16/0 22/0 لیزین -- HCLال 

 28/0 31/0 35/0  متیونین -ال -دی

 03/0 05/0 38/0 ترئونین -ال

 رهیجمحاسبه شده  ییایمیش آنالیز 

 انرژی قابل متابولیسم

 )کیلوکالری در کیلوگرم(
2800 2900 3000 

 28/18 11/20 47/21 پروتئین خام )درصد(

 11/1 2/1 37/1 )درصد( لیزین

 55/0 61/0 66/0 )درصد( متیونین

 86/0 93/0 01/0 )درصد( متیونین+سیستیین

 73/0 82/0 90/0 )درصد( ترئونین

 75/0 81/0 90/0 )درصد( کلسیم

 31/0 35/0 40/0 )درصد( فسفر

DEB 190 210 222 واالن در کیلوگرم(اکی)میلی 

 3D ،2000، گرممیلی 1/0، بیوتین گرممیلی2B ،015/0، گرممیلی 1B ،8/1، واحد بین المللی A ،9000 هایهر کیلوگرم خوراک شامل: ویتامین مکمل ویتامینی در 1

، سولفات گرممیلی 100کسید منگنزامکمل معدنی در هر کیلوگرم خوراک شامل:  2 گرم.میلی 500کلراید، کولینگرممیلی 3K ،2، المللیبین واحد E ،18، واحد بین المللی

 گرم.میلی 2/0 سدیم سلنیت، گرممیلی 1 یدات کلسیم، گرممیلی 10سولفات مس، گرممیلی100، اکسیدرویگرممیلی 50آهن

 

 نتایج

صفات عملکردی رکوردهای  2جدول  :صفات عملکردی

 یدهد. تفاوتروزگی را نشان می 42و  24، 11 سنینثبت شده در 

و رشد در ضریب تبدیل خوراک و مصرف خوراک  ،در وزن بدن

های مختلف پرورش مشاهده در دورههای مختلف آزمایشی گروه

 نشد.

 نتایج ارائه شدهبر اساس  :های بیوشیمیایی خونفراسنجه

فیتار مصرف کننده  یهاجوجهدر فسفر خون  مقدار 3جدول در 

نسبت به گروه کنترل  داریبه طور معنی (3گروه ) ژنوتیپ نوترکیب

، HDLغلظت ها از نظر ولی تفاوتی بین تیمار (>05/0P) بود بیشتر

، گلوکز، فسفاتازگلیسرید، کلسترول، کلسیم و آنزیم آلکالینتری

  مشاهده نشد.تام خون پروتئین

شیمیایی و میزان استحکام  ،یکهای بیومترشاخص

ی بین تیمارها تفاوت ،5 جدولدر ارائه شده  جیبراساس نتا :استخوان

کلسیم و وزن خشک  ،، درصد خاکستراستخوانطول و قطر  از نظر

 یهاجوجهدر  میزان فسفر استخوانولی مشاهده نشد استخوان 

داری طور معنیه ب (3گروه ) ژنوتیپ نوترکیب فیتازمصرف کننده 

بیشتر بود  (2گروه ) یقارچ تازیفهای دریافت کننده جوجهنسبت به 

(05/0P<میزان مقاومت استخوان تحت ت .)ثیر نیروی شکست در أ

( اگر چه 3گروه ) ژنوتیپ نوترکیب فیتازمصرف کننده  یهاجوجه

نداشت ولی  چیقار تازیفهای دریافت کننده داری با جوجهتفاوت معنی

 (.>05/0P)بود بیشتر داری به طور معنینسبت به گروه کنترل 

و  الشه مطالعه حاضر اثر تیمارها بر بازدهدر  :ترکیب الشه

 .(5جدول دار نبود )معنیسینه، ران، بال و پشت وزن نسبی 
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 .(نیانگمی ± SD)ی در سنین متفاوت گوشت یهابر عملکرد رشد جوجهمختلف با منابع  تازیف ریثتأ .2جدول 

 صفات عملکردی
 سن

 )روز(

 *گروه آزمایش
P Value 

1 2 3 

 مصرف خوراک

 )گرم(

10-1 8 ± 183 13 ± 185 7 ± 187 826/0 

24-11 77 ± 1034 65 ± 1048 91 ± 1064 809/0 

42-25 234 ± 1965 172 ± 1997 243 ± 2274 052/0 

42-1 248 ± 3181 205 ± 3229 312 ± 3524 076/0 

 رشد

 )گرم(

10-1 14 ± 154 16 ± 162 7 ± 161 497/0 

24-11 63 ± 679 44 ± 675 58 ± 681 981/0 

42-25 166 ±  922 140 ± 945  133 ± 1010 572/0 

42-1 136 ± 1755 188 ± 1781 155 ± 1853 564/0 

 ضریب تبدیل خوراک

10-1 10/0 ± 20/1 06/0 ± 15/1 02/0 ± 16/1 427/0 

24-11 05/0 ± 53/1 04/0 ± 55/1 05/0 ± 56/1 374/0 

42-25 48/0 ± 19/2 27/0 ± 14/2 26/0 ± 27/2 817/0 

42-1 22/0 ± 82/1 14/0 ± 82/1 12/0 ± 90/1 638/0 
  ژنوتیپ نوترکیب.با فیتاز  شاهدجیره  -3 قارچی، تازیهمراه با ف شاهدجیره  -2، جیره شاهد بدون استفاده از فیتاز )کنترل( -1*
 

 .1(نیانگمی ± SD) روزگی 42در ی گوشت یهاخون جوجههای بیوشیمیاییفراسنجهبر مختلف با منابع  تازیف ریثتأ .3جدول 

 های بیوشیمیایی خونشاخص
 *های آزمایشیگروه

P value 
1 2 3 

 509/0 9/190 ± 4/16 8/195 ± 7/14 8/197 ± 6/12 (لیترگرم در دسیمیلی) گلوکز

 973/0 0/127 ± 3/16 9/125 ± 1/22 4/126 ± 8/14 (لیترگرم در دسیمیلی)کلسترول 

 504/0 33/98 ± 3/10 0/103 ± 9/10 8/102 ± 7/11 (لیتردر دسی گرممیلی)گلیسرید تری

HDL (لیترگرم در دسیمیلی) 763/0 3/74 ± 7/6 1/76 ± 4/6 8/75 ± 3/5 

 142/0 2/4 ± 7/0 1/4 ± 6/0 5/4 ± 5/0 (لیترگرم در دسیمیلی)پروتئین تام 

 504/0 2006 ± 174 1916 ± 199 1955 ± 161 فسفاتاز )واحد در لیتر(آلکالین

 071/0 8/8 ± 9/0 1/8 ± 7/0 8/8 ± 7/0 (لیترگرم در دسیمیلی)کلسیم 

 b5/0 ± 3/4 ab9/0 ± 7/4 5/1 ± 0/5a 030/0 (لیترگرم در دسیمیلی)فسفر 
 -1*. (P>05/0) داری دارندآماری اختالف معنی های دارای حروف متفاوت از لحاظدر هر ردیف میانگینباشد. تکرار می 12نتایج ارائه شده برای هر تیمار، میانگین  1

 ژنوتیپ نوترکیب.با فیتاز  شاهدجیره  -3 قارچی، تازیهمراه با ف شاهدجیره  -2، جیره شاهد بدون استفاده از فیتاز )کنترل(

 
 .1میانگین( ± SD)روزگی  42های گوشتی در سن جوجه نیهای بیومتریک، شیمیایی و میزان استحکام استخوان درشتشاخصبر  مختلفبا منابع  تازیف ریثأت. 4جدول 

 نیهای استخون درشتشاخص
 های آزمایشیگروه

P value 
1 2 3 

 496/0 25/56 ± 56/3 70/55 ± 57/3 65/54 ± 58/2 (مترمیلیدیافیز ) طول

 099/0 82/7 ± 15/0 78/7 ± 12/0 78/7 ± 14/0 (مترمیلی)قطر دیافیز 

 858/0 27/90 ± 95/2 48/90 ± 52/2 88/89 ± 88/1 متر()میلی استخوانطول 

 b35/64 ± 96/324 ab78/65 ± 88/372 a59/104 ± 58/413 049/0 مقاومت استخوان )نیوتون( نیرو

 594/0 45/5 ± 67/0 57/5 ± 53/0 34/5 ± 41/0 وزن خشک استخوان )گرم(

 701/0 37/40 ± 98/2 24/41 ± 15/3 63/40 ± 14/1 خاکستر )درصد(

 072/0 74/30 ± 74/0 28/31 ± 84/0 47/31 ± 60/0 )درصد( کلسیم

 ab64/0 ± 43/20 b83/0 ± 07/20 a62/1 ± 35/21 028/0 )درصد( فسفر
 -1*. (P>05/0) داری دارنداختالف معنیهای دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری در هر ردیف میانگینباشد. تکرار می 12نتایج ارائه شده برای هر تیمار، میانگین  1

 ژنوتیپ نوترکیب.با فیتاز  شاهدجیره  -3 قارچی، تازیهمراه با ف شاهدجیره  -2، جیره شاهد بدون استفاده از فیتاز )کنترل(
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 .1(نیانگمی ± SD) روزگی42سن های گوشتی در جوجه وزن نسبی )درصدی از وزن الشه( اجزاء الشهالشه و  بر بازده با منابع مختلف تازیف ریثأت. 5جدول 

 مشخصات الشه
 گروه آزمایش

P Value 1 2 3 

 763/0 6/65 ± 4/2 9/65 ± 8/1 2/66 ± 8/1 )درصد(الشه  بازده

 168/0 7/38 ± 31/2 5/37 ± 29/1 2/37 ± 2/2 )درصد(سینه 

 199/0 04/29 ± 4/1 00/30 ± 1/1 9/29 ± 6/1 )درصد(ران 

 657/0 3/32 ± 75/1 6/32 ± 31/1 9/32 ± 7/1 )درصد(بال و پشت 
با فیتاز  شاهدجیره  -3 قارچی، تازیهمراه با ف شاهدجیره  -2، جیره شاهد بدون استفاده از فیتاز )کنترل( -1*باشد. تکرار می 12نتایج ارائه شده برای هر تیمار، میانگین  1

 ژنوتیپ نوترکیب.
 

 

 بحث

هیدرولیز پیوند  طی تازیفبر اساس نظر برخی محققین آنزیم 

 فسفر وباعث افزایش قابلیت دسترسی  ،اسید فایتیک وفسفر میان 

شود و می در لوله گوارشاسیدها از جمله آمینو یمواد مغذبرخی 

 شودها نیز جوجهسبب بهبود عملکرد رشد از این رو ممکن است 

( ولی با این حال بر اساس نظر برخی دیگر از محققین 10،14،27)

میزان مصرف فیتاز در جیره یکی از عوامل مهمی است که برای 

(. در مطالعه 21های گوشتی قابل توجه است )بهبود عملکرد جوجه

واحد فعال  500های مورد آزمون، به مقدار با افزودن فیتاز حاضر

های عملکردی مشاهده وگرم جیره، تأثیری روی شاخصدر هر کیل

به مقدار بیش  تازیف نشد. بر اساس اظهارات برخی از محققین اگر

های متعادل استفاده شود، واحد فعال در هرکیلوگرم جیره 1500 از

( که این مقدار 21) دبوبهبود عملکرد پرنده  شاهدتوان یمآن وقت 

یم فعال استفاده شده به ازاء هر برابر مقدار آنز 3معادل بیش از 

جیره مطابق  فسفرباشد. کفایت می مطالعهکیلوگرم خوراک در این 

برای  منابع فیتاز ییعدم بروز توانا یبرا یمانع دیشا نیاز پرنده،

هایی وجود دارد که گزارشچون عملکرد باشد.  یصفات مهم بهبود

ها، مانند مغذی آنهایی که مواد دهد طی استفاده از جیرهنشان می

فسفر، در حد استاندارد نیاز پرنده بود، فیتاز تغییری در عملکرد 

نیز به هنگام تهیه  (. در مطالعه حاضر19،26حیوان ایجاد ننمود )

های غذایی، نیاز همه مواد مغذی از جمله فسفر، بر حسب جیره

توصیه استاندارد محاسبه گردید. لذا مقدار مواد مغذی جیره از 

تواند عملکرد حیوان را با استفاده از فیتاز باشد که میملی میعوا

 2020 در سال و همکاران Babatundeمتأثر نماید. در این رابطه 

طی بررسی با سه نوع فیتاز متفاوت گزارش نمودند در صورتی که 

های غذایی کمتر از حد نیاز پرنده باشد میزان کلسیم و فسفر جیره

 های گوشتیافزایش وزن بدن جوجه بموج فیتازاستفاده از 

نیز مشاهده  2017در سال Moritz و   Boneyشود. در مطالعهمی

ها هایی که میزان کلسیم و فسفر آنشد که افزودن فیتاز به جیره

کمتر از حد توصیه شده بود، سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک 

 شد. 

لظت افزایش غ، فیتاز برخی محققین نشان دادند استفاده از

سیب فسفر در بافت استخوان را ممکن و احتمال ترفسفر خون 

 فیتار ژنوتیپ نوترکیبافزودن  نیز مطالعه حاضر (. در10سازد )می
 ،شد شاهددار میزان فسفر خون نسبت به گروه باعث افزایش معنی

داری در میزان معنی تغییر یقارچ تازیفهر چند که با استفاده از 

هایی نیز موجود است که و همچنین گزارش فسفر خون ایجاد نشد

 ی در میزان فسفر خون مشاهده نشدطی استفاده از فیتاز، تغییر

(. بر اساس مطالعات انجام شده استفاده از فیتاز در 26،32)

آیی آن، های متعادل از نظر مواد مغذی، بر حسب میزان کارجیره

اگر چه باعث افزایش آزاد سازی فسفر اسید فایتیک در روده و 

که میزان شود، ولی در صورتیافزایش قابلیت دسترسی فسفر می

یب به همراه کلسیم در استخوان سفسفر خون بیش از نیاز برای تر

(. 26آید )های دفع بیشتر فسفر از طریق ادرار فراهم میباشد، زمینه

تر، در مطالعات شود برای رسیدن به نتیجه کاملرو توصیه میاز این

گیری شود. همچنین بر بعدی میزان فسفر دفعی پرنده نیز اندازه

های رهیدر ج یمصرف میکلس زانیمهای محققین اگر اساس یافته

استفاده  های پرنده کافی باشدبرای تأمین نیاز ایذرت و سو هیبر پا

(. در این 9) ی نداردثیرأاز فیتاز در جیره بر میزان کلسیم خون ت

. نگرفتمطالعه نیز میزان کلسیم خون تحت تأثیر مصرف فیتاز قرار 

 ثیر فیتازأکلسیم خون تحت تبرخی محققین نیز گزارش نمودند که 

 (. 33) جیره قرار نگرفت

هایی است که برای فسفاتاز اگرچه یکی از آنزیمآلکالین

گیرد ولی از جمله گیری قرار میسنجش آسیب کبد مورد اندازه

سازی های آندوژن بوده که در روده کوچک موجب آزادتازفسفا

(. 36شود )منوفسفات و تولید اینوزیتول میفسفر از اینوزیتول

Daramola شیگزارش نمود که افزاای طی مطالعه 2017ر سال د  
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نمودار 1. میزان مقاومت استخوان درشتنی گروه کنترل )شکست کامل 

 استخوان تحت نیروی 318 نیوتون بر میلیمتر(. 

 
 

 
 هیبر پا فیتازگروه مصرف کننده ی نمقاومت استخوان درشتمیزان  .2نمودار 

  .(متربر میلی نیوتون 349نیرو  تحت)شکست کامل استخوان  یقارچ

 
 

 
نمودار 3. میزان مقاومت استخوان درشتنی گروه مصرف کننده فیتاز ژنوتیپ 

  نوترکیب )شکست کامل استخوان تحت نیرو 392 نیوتون بر میلیمتر(.

 

پرنده  ازیممکن است نطی استفاده از فیتاز فسفر  یدسترس تیقابل

لذا با استفاده از  ددهآندوژن را کاهش  یهابه استفاده از فسفاتاز

اما مطالعاتی نیز  یابد.می خون کاهش فسفاتازنیآلکال زانیمفیتاز 

ثیر أافزودن فیتاز به جیره ت دهددر دسترس است که نشان می

( در این 10ندارد )فسفاتاز خون داری در غلظت آنزیم آلکالینمعنی

های حت تأثیر مصرف فیتازخود ت فسفاتازآلکالینمطالعه نیز مقدار 

 مورد بررسی قرار نگرفت. 

 یداریناپا هایخون در واقع شاخص ییایمیوشیب یهاریمتغ

 یو خارج یثر از عوامل داخلأمت تواندمی هاآن راتییهستند که تغ

 برخی از محققین نتیجه گرفتند(. 10)باشد  وانیح هیمانند تغذ

خون  HDLتام، گلوکز و مصرف فیتاز باعث افزایش پروتئین

، HDLتام، ، غلظت پروتئینمطالعهدر این (. ولی 10،12شود )می

تحت تأثیر مصرف فیتاز قرار گلیسرید، کلسترول و گلوکز خون تری

باشد های برخی محققین مینگرفت. این نتایج مشابه با گزارش

دهد که تفاوت در نتایج های انجام شده نشان میبررسی (.6،26)

های بیوشیمیایی خون متأثر از مصرف از مطالعه شاخص حاصل

تفاوت منبع آنزیم تواند ناشی از های گوناگون، میفیتاز در آزمایش

و  ، چگونگی افزودن آنزیم به جیره، مقدار آنزیم مصرفیفیتاز

 باشدهای بیوشیمیایی خون شاخصگیری های اندازهروش

(10،26 .) 

درصد فسفر بدن  80( و 34) رهیدرصد فسفر ج 30از  شیب

 بر اساس نتایج مطالعه حاضر شود.یم رهذخی ها( در استخوان22)
 فیتار ژنوتیپ نوترکیبگروه مصرف کننده در میزان فسفر استخوان 

( 2)گروه قارچی بیشتر از گروه فیتاز داریطور معنی(، به 3 )گروه

محققین نشان دادند قدرت آزادسازی فسفر از تر نیز پیش .بود

ثر از أمتتواند به منظور استفاده در بدن، میمولکول اسید فایتیک 

های حاصل از ژنوتیپ باکتریایی و فیتاز ر باشدمتغیآنزیم فیتاز نوع 

دان تا های مختلف کانال گوارش، از چینهمتفاوت قسمت pHدر 

فعالیت خوبی برخودار هستند تر، در این رابطه از های پایینبخش

(. میزان فسفر استخوان در فرآیند معدنی شدن و مقاومت 5)

. از این رو (36)استخوان در برابر نیروی شکست تأثیر مهمی دارد 

تواند معرف یکه م شاخص مهمی استاستحکام استخوان  زانیم

و استفاده از آن  تازیف میآنز ریثأفسفر تحت ت یآزاد ساز زانیم

نتایج مطالعات محققین نشان داد که با  (.5) باشدتوسط پرنده 

کاهش فسفر غیر آلی جیره غذایی، در برخی شرایط و حتی بدون 

تغییر عملکرد پرنده، میزان خاکستر و استحکام استخوان کاهش 

گزارش نمودند، با استفاده  نیاز محقق(. برخی 11،25،26یابد )می
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تاز و افزایش دسترسی فسفر مقاومت استخوان افزایش از آنزیم فی

مقاومت استخوان تحت  زانیممطالعه نیز  نیدر ا(. 8،21یابد )می

نوترکیب  پیژنوت تازیمصرف کننده فدر گروه شکست  یروین ریثأت

نسبت به دار بود، خور(، که از فسفر بیشتری در خون نیز بر3)گروه 

ساز تواند زمینهمیسفر خون ف شیافزا بود. شتریگروه کنترل ب

 (. 11) باشد استخوان مقاومت شیافزا

ث باع رهیبه ج تازیافزودن فعنوان نمودند که ، نیمحقق یبرخ

 طول و قطر یی مانندهاو شاخص میدرصد خاکستر، کلس شیافزا

های زفیتا مطالعهاین  اما در(. 13،23) شودیم نیدرشتاستخوان 

د قطر دیافیز، طول استخوان، درصمتفاوت، تأثیری روی  منشأبا 

نداشت. نتایج این خاکستر، درصد کلسیم و وزن خشک استخوان 

ساس نظر بر ا (23،35)باشد مطالعه مشابه با برخی از محققین می

های گوشتی پژوهشگران نوع استخوان مورد آزمون و نژاد جوجه

های مورفولوژیک صنقش مهمی روی نتایج حاصل از فیتاز بر شاخ

در  ساختمان استخوان(. 17،25،29و شیمیایی استخوان دارد )

( و 8،10متفاوت از هم بوده ) یگوشت هایمختلف جوجه ینژادها

 گرینشان داده شده است که استفاده از استخوان ران نسبت به د

 از ترمناسب یروزگ 42در سن مطالعه  یبدن برا یهااستخوان

ر دسن هنوز استخوان لگن  نیدر ا رایاست زنی درشت استخوان

 (.29) باشدیشدن م نرالهمی حال در هااستخوان گریبا د سهیمقا

به عمل آمده، استفاده از فیتاز به  مطالعاتاساس نتایج بر

اسیدهای ضروری، واسطه بهبود قابلیت هضم پروتئین و جذب آمینو

ت و الشه خصوصاً لیزین، ممکن است سبب افزایش استحصال گوش

و همکاران در  Marchalهای گوشتی شود. طی مطالعه جوجه

با استفاده از فیتاز میزان گوشت سینه افزایش یافت.  2020سال

ولی در مطالعات برخی از محققین با استفاده از فیتاز تغییری در 

نیز با  (. در مطالعه حاضر10،28های الشه ایجاد نشد )شاخص

های متفاوت، تغییری در میزان شاخص منشأهای با استفاده از فیتاز

گیری شده الشه مشاهده نشد. با مالحظه به نتایج حاصل از اندازه

های مختلف باید توجه داشت که از لحاظ فیزیکی و بررسی

ای میان فیتاز، فیتات، مواد معدنی و شیمیایی ارتباطات پیچیده

تایج متفاوت ( و ن24دیگر مواد مغذی در کانال گوارش وجود دارد )

 توان درحاصل از مصرف فیتاز در مطالعات محققین مختلف را می

 ،مصرفیفیتاز  منشأو نوع  ،مقدارای مانند دو بخش عوامل تغذیه

و  جیره غذایی D3 نیتامیوو فسفر  ،کلسیم ترکیب جیره، مقدار

سالمتی و  تیبدن، وضع یعیطب تازیمقدار فعوامل بیولوژیک مانند 

 (.3،5،17،19،21،25مورد ارزیابی قرار داد ) گوشتی هاینژاد جوجه

واحد  500افزودن  اساس نتایج مطالعه حاضربرکلی  طوره ب

های تغییر ژنوتیپ یافته با ژن اوریزاآسپرژیلوسفعال فیتاز حاصل از 

های ، به هر کیلوگرم جیره جوجه خروسبراکیسیتروباکترباکتری 

، جرینالوسیرژآسپقارچ  حاصل از گوشتی در مقایسه با فیتاز

نی تواند سبب افزایش میزان فسفر خون و فسفر استخوان درشتمی

از  مینزآدو  نیا نیب یتفاوتو همچنین مقاومت استخوان شود ولی 

 های گوشتی وجود ندارد. جوجه بر عملکرد یرگذاریثأنظر ت

 یسپاسگزار

 هایشگاهیآزما تیریدکتر رامشگر مد یاز آقا لهیوس نیبد

 یارواحد بابل و همکاران مربوطه به جهت همک یدانشگاه آزاد اسالم

 .دآییو تشکر به عمل م ریتقد مطالعه حاضر یدر اجرا
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Abstract 

BACKGROUND: There are different kinds of phytase from different sources used in poultry nutrition. 

OBJECTIVES: The present study aimed to evaluate the effects of addition of 2 sources of 6- phytase to the diet of male 

broilers in terms of growth performance, Tibia biometric, breacking straight, mineralization, blood biochemical 

parameters, and carcase yield.  

METHODS: Herein, we recruited 216 1-d-old male Ross broilers and divided them to three experimental groups and 

six replications for 42 D. The treatment (T) diets included: T1 (without phytase (control)), T2 (supplemented with 500 

FTU/kg diet of Aspergillus niger phytase (fungi phytase)), T3 (supplemented with 500 FTU/kg diet of phytase 

produced by a genetically modified strain of Aspergillus oryzae by doner Citrobacter braakii gene (genetically 

modified phytase)).  

RESULTS: Serum P in the birds supplemented by genetically modified phytase was higher compared with that in the 

control birds (P<0.05). Additionally, Tibia P in this group was higher than that of birds supplemented by fungi phytase 

(P<0.05). However, Tibia breaking straight in birds supplemented by genetically modified phytase did not differ 

significantly with those fed with a diet with fungi phytase. Meanwhile, Tibia breaking straight in birds supplemented 

by genetically modified phytase was higher than control (P<0.05). Growth performance, Tibia length, diameter, ash, 

Ca, dry weight, average serum HDL, Triglyserid, Cholesterol, Ca, Alkalin phosphatase, Glucose, Total Protein, and 

Carcase yeild were not significantly different among any of the treatments.  

CONCLUSIONS: Supplementation of male broilers diet with genetically modified phytase (500 FTU/kg), without any 

differences in terms of performance, could increase P of serum, P of Tibia and breacking straight of Tibia compared to 

supplementation diet with Aspergillus niger phytase. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Composition and calculated analysis of the experimental diets. 

Table 2. Effects of different sources of phytase on growth performance of the studied broilers at different ages (mean±SD). 

Table 3. Effects of different sources of phytase on biochemical blood parameters of the broilers at the age of 42 days (mean±SD). 

Table 4. Effects of different sources of phytase on strength and chemical and biometric characteristics of Tibia in the broilers at 

the age of 42 days (mean±SD). 

Table 5. Effects of different sources of phytase on Carcass characteristics of the broilers at the age of 42 days (mean±SD). 

Graph 1. Tibia strength in the control broilers (energy to fracture is 318 N/mm). 
Graph 2. Tibia strength in the broilers supplemented with fungi phytase (energy to fracture is 349 N/mm). 

Graph 3. Tibia strength in the broilers supplemented with genetically modified phytase (energy to fracture is 392 N/mm). 
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