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 بنام خدا
 

 مقدمه
 

 مزرعه ای حيوانات  مصرف  مقادير قابل توجهي اسيد فيتيك در جيره هاي حاوي مواد خوراكي گياهي كه به                
اسيد فيتيك به مقدار اندكي توسط حيوانات تك معده اي هضم مي              .  در سراسر دنيا مي رسد وجود دارد        

 فسفر فيتاتي است كه مي تواند به آبهاي          مدفوع توليدي توسط اين حيوانات حاوي مقادير زيادي از         . شود  
قابليت اندك هضم فسفر فيتاتي باعث افزايش هزينه توليد           . شيرين و ديگر اكوسيستم ها  آسيب برساند           

در سالهاي  . ميشود زيرا براي فراهم كردن احتياجات غذايي حيوانات از فسفر قابل دسترس استفاده مي شود                
 درك چگونگي هضم فيتات و توسعه روشهاي بهبود بهره برداري فسفر             اخير تحقيقات قابل توجه اي براي     
توسعه فناوري آنزيم بر مبناي مكملهاي جيره اي با منابع فيتاز ميكروبي             . توسط حيوانات انجام شده است       

 . روشي عملي و مؤثر براي بهبود قابليت هضم فيتات در جيره حيوانات مي باشد 

 cheyan,1980;Torree et)ي و محيطي اسيد فيتيك           ين بررسي پيامدهاي تغذيه ا           دچن

(al.,1991;Ravindran et al.,1995; Rickard and Thompson, 1997)       و كاربرد ، ساختمان و  
 ين نوشتار سع  يدر ا  . (Davorkan, 1998; Liu et al., 1998)  فيتاز را بيان كرده اند     آنزيمخصوصيات  

ون موضوع به همراه تمركزي ويژه روي عواملي كه هيدروليز            تا يك توصيف كوتاه و رايج پيرام         گردد يم
فيتات را تحت تاثير قرار مي دهند و همچنين روشهايي براي افزايش قابليت هضم فيتات غير قابل هضم در                    

  . شود مي رسند ارائه  مزرعه ایجيره هاي حاوي گياهان كه به تغذيه حيوانات 
 

 اسيد فيتيك در جيره حيوانات

 سيد فيتيكساختمان ا

كه كامال فسفره شده و در محلول آبي به شكل            ) ريزشكل  (ساختمان اسيد فيتيك از حلقه ميو اينوزيتول          
 ١٢حاوي   مولكول اسيد فيتيك   . (Johnson and Tete, 1969)صندلي وجود دارد تشكيل شده است        

 ،  ٥/١ حدود   pka وي با شش مورد از اين جايگاه ها اسيدي ق       . جايگاه است كه پروتون از دست داده است         
 بيشتر از   pkaوسه جايگاه باقيمانده اسيد خيلي ضغيف با          ٦/٧ و   ٨/٦ ،   pka٧/٥ سه جايگاه اسيد ضعيف با    

يت كردن كاتينوهاي   ساختمان ملكول داراي ظرفيت باال براي كال       . (Costello et al. 1976) مي باشند ١٠
 كيب فيتات مواد معدني مي تواند به وسيله روش كاهش        در محيط محلول ، پايداري تر     . چند ظرفيتي مي باشد    

pH )   افتpH (                 اندازه گيري شود كه به موجب آن يونهاي فلزي جاي خود را با يونH+    عوض مي كنند
 Maddaiah et al.,1994; Vohra به گروه هاي فسفات روي ملكول فيتيك متصل مي شود              +Hكه  

and Kratzer,1965 ) .  
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Cheryan )از خالصه چندين آزمايش كه از روش افت          )١٩٩٣pH       استفاده شده بود نتيجه گرفت كه اسيد

 تشكيل  (+Zn 2) كه با روي      ,فيتيك مي تواند به آساني با كاتيونهاي چند ظرفيتي كمپلكس تشكيل دهد               
ن  داراي كمتري   ,+Cu2+  Mn2+,Co2+, Ni2+, Fe2+, Ca2 مقاوم ترين كمپلكس را مي دهد و به ترتيب        

يت كننده هاي محلول يا به عنوان        د به عنوان كال    نتركيبات فيتات ـ مواد معدني مي توان      . مقاومت هستند   
اين شرايط وابسته به تراكم اسيد  . تركيبهاي نامحلول كه خارج از محلول رسوب مي كنند وجود داشته باشند             

 .  (Cheryan,1990) مي باشدpH  مواد معدني و،فيتيك 

به  +Zn2ردند كه تحت شرايط استفاده شده در آزمايش آنها ، يك يون منفرد                    کيشنهاد  اين همكاران پ   
در مقايسه ،    . متصل مي شود و بنابراين مي تواند پلي بين دو ملكول فيتات ايجاد نمايد              P5گروههاي فسفات   

Ca2+  و Cu2+           4  تمايل بيشتري براي اتصال به گروههاي فسفات P وP6     ابراين تمايل به   نشان داده اند و بن
. تشكيل تركيبات محلول به وسيله پيوند الكترواستاتيكي در داخل يك ملكول منفرد فيتات داشته اند                        

خنثي افزايش يابد    pHرسوبهاي موادمعدني ـ فيتات زماني كه نسبت موالري موادمعدني به فيتات در                  
  . شوندتشكيل مي 

خنثي و بازي و هنگامي كه تجمع مواد         های pHتشكيل در   تركيب مواد معدني ـ فيتات نا محلول تمايل به          
 ، حتي در نسبت     ٥متوسط كمتر از     pHدر   .  تمایل به تشکیل دارند    معدني بيشتر از تجمع فيتات باشد      

.  ايجاد رسوب نامحلول نمايد       +Mg2و يا     +Ca2 ، فيتات نمي تواند در حضور       ١ به   ١٢موادمعدني به فيتات    
اين دارد كه يك گروه يا تعداد بيشتري از گروههاي ضعيف فسفات روي ملكول فيتات                اين نتيجه داللت بر     

درهر دوي اين مطالعات زماني كه     .  مي باشند    +Mg2 و    +Ca2داراي افينيته باالتري به پروتون  از پروتون          
 يافت  افزايش يافت ، نسبت مورد نياز موالري موادمعدني به فيتات براي تشكيل رسوب كاهش               pHمتوسط  

 خنثي ، پيشنهاد شده بود كه نمكهاي مقاوم فيتات به شكل پنتا              pHتحت شرايط فزوني مواد معدني در        . 
ني به  د اسيدي پروتونه شدن جزيي اسيد فيتيك اتصال مواد مع         pHدر  . كلسيم ويا پنتامنيزيم رسوب مي كنند      

همانطور .  جلوگيري خواهد كرد     ملكول فيتيك را كاهش خواهد داد و بنابراين از تشكيل رسوب نامحلول             
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 قرار گيرد روي روند     pHكه قبال توصيف شد ساختمان اسيد فيتيك هنگامي كه تحت تاثير موادمعدني و                 
 . هيدروليز اسيد فيتيك تاثير خواهد گذاشت 

 
 ميت آنزيواحد فعال

يکرو مول فسفر يک م است که يکه مقدار.  دهندي قرار ميابي مورد ارزFTUم فعال را توسط يمقدار آنز
 . آزاد مي نمايدpH  ۵/۵  درجه و ۳۷دقيقه از فيتات سديم در دماي ۱ رمعدني را د

 
  اثرات اسيد فيتيك موجود در جيره هاي حيوانات  

 اثرات محيطي

در اياالت متحده آمريكا ،  كشاورزي اصلي  ترين منبع آلودگي است كه داراي تاثيرات منفي روي كيفيت آب                   
درياچه ها تحت تاثير اختالالت منفي حاصله از         % ٥٠از رودخانه ها و      % ٦٠ اساس يك تخمين     بر. مي باشد  

فضوالت حيواني اصلي ترين منبع آلودگي فسفر حاصل از فعاليتهاي              . كشاورزي  دسته بندي شده اند         
رد شده به   در مناطقي كه پرورش دامهاي اهلي به مقدار زياد انجام مي گيرد فسفر وا               . كشاورزي مي باشد   

زمينهاي كشاورزي مي تواند به راحتي مقدار دسترسي محصوالت به مقدار مناسب مواد معدني را تامين كند                  
اين امر ، منجر به تجمع اضافي فسفر در خاك مي شود و توانايي آلوده كردن رودخانه ها و درياچه ها را                        . 

ر مناطقي كه حيوانات اهلي به مقدار زياد        مشكالت حاصله از كشاورزي و آلودگي فسفري د       . دارا مي باشد    
در هلند عدم تعادل ازت ، فسفر و          . پرورش مي يابند با نزديكي به سيستمهاي آب شيرين بيشتر مي باشد             

 % ٨٠ و سهم حيوانات اهلي توليدي در تجمع موادمعدني اضافي در محيط بيشتر از                   شتهپتاسيم وجود دا  
ني شد كه استفاده از      یانو بخاطر مدفوع حيوانات منجر به وضع ق        در هلند مشكالت ايجاد شده     . مي باشد  

 .موادمعدني را به خاكهايي كه حاوي مدفوع حيواني هستند محدود مي كنند 

هر اندازه كه فسفر فيتاتي غير قابل هضم         . فسفر فيتاتي هضم نشده اصلي ترين منبع فسفر در مدفوع است             
باعث كاهش مقدار فسفري كه از طريق توليدات حيوانات به محيط           در جيره حيوانات كاهش يابد ، مي تواند        

 . رها مي شود ،گردد 
 

 ي موادمعدنيوراثرات روي بهره 

عموما يك ارتباط معكوس    . اسيد فيتيك هضم نشده قابليت دسترسي زيستي مواد معدني را كاهش مي دهد              
همانطور كه قبال شرح داده شده ،        . رد  بين مقادير فيتات در جيره و هضم كاتيونهاي چند ظرفيتي وجود دا             

اين تركيبات در   . خنثي تركيبات نامحلولي ايجاد ايجاد كند       pH فيتات مي تواند با كاتيونهاي چند ظرفيتي در      
برابر مراحل هضم و جذب از خود مقاومت نشان مي دهند و نتيجه اصلي اين  است كه بخشي از مخزن مواد                     

به   +Zn 2در موشها قابليت دسترسي زيستي       . د  ش خواهد   ابل دسترس وان غيرق معدني جيره اي براي حي     
 اين نتايج با نتايح حاصله در آزمايشگاه كه مقادير باالي            .وضوح تحت تاثير فيتات جيره اي قرار گرفت           

ديگر مواد معدني مثل كلسيم هنگامي مقاديرشان در          . تركيب فيتات ـ روي رانشان مي دهد موافق هستند           
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مكانيسم اين  .  ثابت فيتات افزايش يابد ، باعث كاهش قابليت دسترسي روي در موشها مي شود               حضور مقدار 
 عمل تا حدودي شامل  تشكيل تركيبات موادمعدني ـ فيتات نامحلول كه حاوي كلسيم و روي هستند و                      

 . به هضم و جذب مقاوم هستند مي باشد نسبت

 سويا ، متوسط الحاق آهن را به داخل سلولها دو برابر كرد ين ايزولهئدرانسانها حذف فيتات توسط توليد پروت
قابليت حالليت آهن تحت شرايط شبيه سازي شده        .  برابر در جذب منگنز بود       ٣/٢و نتيجه اين امر افزايش      

و با حذف فيتات از آرد چاودار از         % ٥٣ به   ٣فيزيولوژيكي در آزمايشگاه با حذف فيتات از سبوس گندم از           
 . زايش يافته بود اف %٢١ به ٥

يت كردن نشان دادند كه مي توانند قابليت دسترسي زيستي مواد معدني را              برخي از تركيبات با توانايي كال      
مكمل سازي  .  گياهي كه به حيوانات داده مي شوند را افزايش مي دهند             مواد هنگامي كه به جيره هاي حاوي     

 رشد را در جوجه و در پولتهاي        EDTA في همانند جيره هاي داراي كمبود روي با كليت كننده هاي مختل          
پكتين ها داراي خصوصياتي مثل    . بوقلمون بهبود داده اند و از بروز عاليم كمبود روي جلوگيري كرده است              

ميزان باالي استره شدن و وزن ملكولي كم براي تركيب با موادمعدني بوده و بهبود حالليت و جذب آهن را                     
 اسيد اسكوربيك و اسيد سيتريك افزايش قابليت دسترسي زيستي آهن را در جيره              .در موشها سبب شده اند      

هاي گياهي از خود نشان داده اند و اسيد اسكوربيك قابليت دسترسي آهن را در جيره هاي حاوي سويا در                     
 . بچه ها افزايش داده است 

د دادن قابليت دسترسي زيستي      يك مكانيسم كليت شدن رقابتي مي بايد براي  اثر كليت كننده ها بر بهبو                 
در اين مدل ، كليت كننده ها به مواد معدني متصل مي شوند و بدين وسيله                . موادمعدني در نظر گرفته شود      

تركيب ماده كليت كننده ـ     . باعث كاهش مخزن مواد معدني براي تشكيل تركيبات نامحلول فيتات مي گردند            
امل و دست نخورده جذب مي شوند و يا موادمعدني بايد جدا           ماده معدني محلول است و بنابراين بصورت ك       

 .شوند و به جايگاه هاي موجود روي غشاي حاشيه بروسي سلولهاي پوششي روده كوچك متصل شوند 
 

 تاثير فيتاز روي قابليت دسترسي زيستي کلسيم

Schoner    ه شده با مکمل    ي تغذ ي گوشت يدر جوجه ها   م را يبهبود ابقاءکلس ) ۱۹۹۱،۱۹۹۳،۱۹۹۴(و همکاران
ت ي قابل يتاز رو ير ف ي تاث يري اندازه گ  ي برا يگوشت ي جوجه ها  ي رو  که ک مطالعه يدر  . تاز را گزارش کردند   يف

 يکروبيتاز مي واحد ف۵۰۰گزارش کردند که ) ۱۹۹۴(و همکاران    Schoner ،م انجام شده بود     يکلس يدسترس
هضم ت  يم و قابل  يابقاء کلس  . بود  بند انگشت  رتکسش وزن بدن و خا    ي افزا يم بر مبنا  ي گرم کلس  ۴۶/۰برابر با   

. افته بود ي اضافه شده بود بهبود      ي گوشت يره جوجه ها  يتاز به ج  ي که ف  هنگامي خاکستر بند انگشت  ماده جامد   
ش وزن بدن به خوراک و       يافزاش وزن بدن ، نسبت       ير اساس افزا  ين  ي بوقلمون تخم  يپولتهادر مطالعه ما    

و فسفر در به    م  يابقاء کلس .م برابر است  ي گرم کلس  ۸۷/۰تاز با   ي واحد ف  ۵۰۰د که     شنهاد ش يم هضم شده پ   يکلس
 سطح ۲ا ي در بوقلمون ها و يتاتيفسفر فم به ي سطح نسبت کلس۴ و يتاتير في سطح فسفر غ  ۲تاز در   يافزودن ف 

د فسفر  م همانن يابقاء کلس .  حساس بود  ي گوشت ي در جوجه ها   يتاتي سطح نسبت به فسفر ف     ۴و   D3 ن  يتاميو
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 جوجه  يتاتيم به فسفر ف   ي که نسبت کلس   يو هنگام . افته بود يش  ي افزا يزان مکمل بصورت خط   يش م يبا افزا 
 .افتيافت کاهش يش ي افزاي گوشتيبوقلمونها

 
 )Zn (يتاثير فيتاز روي قابليت دسترسي زيستي رو  

 جوجه ها ،    يه رو يطالعات اول در م .  باشد   يتات م ي در برابر ف   ين مواد معدن  يرتريب پذ ي احتماال از آس   يرو
ر قرار  ي تحت تاث  يره ا يتات ج يله ف ي بوس يات رو جايگر گونه ها مشاهده شد که احت       يو د خوکها و موشها    

 با منشاء   ياد ترشح مواد معدن    يشنهاد کردند که مقدار ز     ي پ )Oberleas)۱۹۹۶  و   Harland.گرفته است 
جه ينت)  Oberleas)۱۹۹۶  و   Harland.افتدياتفاق ن آنها  ن که کمبود    ياج به بازجذب دارد تا ا     ي احت يداخل

حضور .  است يت در بروزکمبود رو   ي با اهم  يتات عامل ي داد ف  ينشان م  را گزارش دادند که به وضوح         يا
ب يجاد ترک يمر به علت ا   ن ا يد ا يکه شا . دهديش م ي افزا ي رو يتات را در ممانعت از بهره بردار      يم اثر ف  يکلس

 . باشد که از جذب روي ممانعت به عمل مي آوردم يلس ک-تات يف  -روي نامحلول 

 يش م ي را  افزا   يابقاء رو  يلوگرم رو ي گرم در ک   يلي م ۲۷ يره حاو يلوگرم به ج  يتاز در ک  ي واحد ف  ۸۰۰افزودن  
ران در    روی ريمقاد و همکاران گزارش دادند که       Thiel . دهد ي را در جوجه ها کاهش م      يدهد و دفع رو   
(Femoral)  واحد ۷۰۰به همراه لوگرم  ي در ک  ي گرم رو  يلي م ۳۰ يره حاو يک ج يه شده با    يغذ ت ي جوجه ها 

 بدون  لوگرمي در ک  ي گرم رو    يلي م ۳۹ ي حاو يره ا ين که جوجه ها ج    يره برابر است با ا    يلوگرم ج يتاز در ک  يف
انتر ره کنس يه شده با ج   ي تغذ يبا استفاده از جوجه ها    ) ۱۹۹۵(و همکاران   Biehl .کنندافت  ي در تازيمکمل ف 

 ي د ۲۵،۱ا  يتاز  ي و ف   ير متعدد افزوده شده رو      يبا مقاد ) رهي در ج   ي گرم رو   يلي م ۱۳( گلوکز -ا  يسو
 هر دو   فرولي کوله کلس  يدروکسي ه ي د ۲۵،۱  تاز و يمکمل ف فرول ، گزارش دادند که      ي کوله کلس  يدروکسيه

و همکاران با استفاده    Biehl .سرعت رشد و مقدار روي استخوان ساق را تا يک مقدار مشابه افزايش دادند              
۸ب برابر با يره را به تر تيلوگرم جي در ک فيتاز واحد۱۲۰۰ و ۶۰۰ مقدار استفاده از   ، استخوان ساق  ي در از رو 

 .تخمين زدند گرم يلي م۵/۵ و ۳/
 

   روي قابليت هضم پروتئينزتاثير فيتا

 ه هاي آمين پروتئينها و يا با گروه آزاد       روي ملكول اسيد فيتيك مي توانند با قسمت انتهايي گرو       باردارگروه هاي  
به عالوه تركيب   .  آمين روي رسوب ليزين و آرژنين در ملكولهاي پروتئين پيوند الكترواستاتيكي برقرار نمايند             

فيتات ـ مواد معدني ـ پروتئين مي تواند با يونهاي چند ظرفيتي تشكيل پلي ارتباطي بين گروه هاي فسفات                     
يك وگروه هاي انتهايي كربوكسيل پروتئين يا گروه كربوكسيل آزاد روي رسوب                 روي مولكول اسيد فيت   

به صورت تئوري ، پروتئين به شكل متصل به فيتات             . آسپارتات يا گلوتامات در مولكول حاصل نمايد          
به عالوه  . ممكن است كمتر تحت تاثير فعاليت آنزيمهاي پروتئاز در خالل عبور از روده باريك قرار گيرد                   

صال فيتات به پروتئينها و موادمعدني در دستگاه گوارش توانايي آسيب زدن به فعاليت آنزيمهاي هضمي را                 ات
يپسين را محدود مي كند و هضم نشاسته را توسط بزاق انسان در محيط                 رفيتات فعاليت ت  . دارا مي باشد   

موادمعدني و همچنين   مكانيسم اين اثر ممكن است به دليل كليت كردن              . آزمايشگاهي محدود مي كند     
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برداشتن كوفاكتورهاي مورد نياز براي فعاليت مطلوب آنزيمي و يا تشكيل تركيب هاي آنزيم ـ فيتات كه                     
 . دراي حداقل فعاليت هستند مي باشند 

مروري روي منابع تخصصي اين مفهوم تلقي مي شود كه اسيد فيتيك در محيط              با  با وجود استثنائات اندك ،      
ش رگزا) ١٩٨٦ (Serraino و   Thompson. تواند قابليت هضم پروتئين را مختل كند          آزمايشگاهي مي  

 Chitra .دادند كه اسيد فيتيك قابليت هضم پروتئين و جذب اسيدهاي آمينه منداب را تحت تاثير قرار نداد                 
شگاهي رابطه اي منفي بين مقادير اسيد فيتيك و قابليت هضم پروتئين در محيط آزماي              ) ١٩٩٥(و همكارانش   

تاثير متقابل بين پروتئين و اسيد فيتيك       . ُرد و سويا پيدا كردند        در ژنوتيپهاي مختلف لوبياي مانگ ، لوبياي ا       
جدا كردن كامل فيتين از جيره هاي بر         . در كاهش دسترسي زيستي پروتئين لگومينه ها گزارش شده است            

جدا كردن فيتين از كنسانترة     .  افزايش مي دهد      درصد ٢٩ تا   ١٢مبناي ذرت ـ سويا قابليت تجزيه پروتئين را         
فيتاتي كه به مقدار زيادي بصورت تركيب غير          . سويا قابليت هضم پروتئين را در ماهي بهبود مي بخشد           

محلول متصل به موادمعدني موجود است ، ممكن است كه فعاليت كمتري بعنوان محدودكننده هضم پروتئين     
ابل بين فيتات ـ موادمعدني ـ پروتئين روي هضم پروتئين موضوع پيچيده اي               قطعاً ، تاثير متق   . داشته باشد   

 .است كه احتياج به تحقيقات بيشتري دارد 

 Kils   و   Versteegh )۱۹۹۱(در ن  ي هضم پروتئ  ي را رو  يکروبيتاز م يد که اثرات مثبت ف    ن بود ين افراد ياول
ش ي تخمگذار افزا  يره مرغها يتاز به ج  يف واحد   ۳۰۰ تا   ۲۵۰ش  يافتند که افزا  يآنها در .جيره طيور گزارش دادند   

) ۱۹۹۳(و همکاران    Farrel).p<0.05(سبب شده است   % ۹/۸۰ به   ۳/۷۹ ازت را از     يوميلي ا يجذب ظاهر 
اعث ا و سورگم   ب     ي کنجاله سو  يبر مبنا  ي گوشت يره جوجه ها  يتاز به ج  ي واحد ف  ۷۵۰نشان دادند که افزودن     

در ابقاء  ) p<0.05( بهبود يشتريمقدار ب .)p<0.05(شده است  % ۶/۵۷به ۰/۵۶ ازت از    يه ور بهبود در بهر  
 سورگم ، کنجاله کانوال،      يره بر مبنا  يه شده با ج   ي تغذ ي گوشت يوجه ها جدر   %) ۱/۵۶ به   ۲/۵۱از  (ازت  

گزارش )۱۹۹۹(و همکاران    Selleلوگرم توسط   يتاز در ک  ي واحد ف  ۵۰۰با  کنجاله تخم پنبه و شکسته گندم        
 .شده بود

Sebastian     فنل ن و   يونين ، مت  يزينه بجز ل  ي آم يدهاي اس يت هضم ظاهر  ي قابل  بهبود )۱۹۹۷( و همکاران
ن يبا ا .ندکردگزارش   را ا  ي کنجاله سو  -ره بر مبنا ذرت     يه شده با ج   ي روزه تغذ  ۲۸ ماده   ين در جوجه ها   يآالن

p<0.07(ن  يزي، ل ) p<0.07(ن  ي پروتئ يوميلي ا يت هضم يدر قابل تاز فقط   ي نر پاسخ به ف    يحال در جوجه ها   

 .گزارش شده بود) p<0.05(ن يونيو مت) 

Namkung و Leeson )۱۹۹۹( نه  ي آم يدهاي کل اس  ي ظاهر يوميليت هضم ا  ي قابل تاز  يفافتند که      يدر)
p<0.01 (ي ضرور رينه غ ي آم يدهایاس) p<0.05 (  ،ن  يزولوسين و ا  يوال)p<0.01 ( يد ها يگر اس يو د 

و  Zhang .ش داده بود  ي افزا ي گوشت ي جوجه ها  يا برا ي سو -ذرت   يره ها يدر ج ) p<0.051(نه  يآم
 ي بهبود معن  بتاز سب يگزارش دادند که افزودن ف    شده   نر اخته    ي با خروسها  يدر مطالعه ا  )۱۹۹۹(همکاران  

 از کنجاله   يک مخلوط ينه جو ، کنجاله کانوال و       ي آم يدهاياغلب اس ت هضم ازت    يدر قابل ) p<0.05 (يدار
  .وسرين بيشتر بوده استن ين ،آرژنيزين ،ليستيس ،ئونينري ت بهبود برا مقدار.ه است  و جو شدکانوال
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Ledoux    يفرموله شده بر مبنا    ذرت   -ا  يره بر اساس سو   ي بوقلمون را با ج     ي پولتها )۱۹۹۹( و همکاران 
تاز ير ف يقادش م يافزا. ه کردند   يتغذ) واحد   ۶۰۰ و   ۴۰۰ ،   ۲۰۰ ،   ۰(تاز  يده آل و چهار سطح مکمل ف      ين ا يپروتئ

ن و  يستين،سيونين ،مت يزولوسين ، ا  ي،لوس نيزي ازت ، ل   يوميليات هضم   يش قابل ي باعث افزا  يبه صورت خط  
 .شدپتوفان يتر

Biehl     و  Baker) ۱۹۹۷( ه ي کمبود بودند به تغذ    يدارا نهي آم يدهاي ذرت را که در اس     يناب بر م  يره ها يج
استفاده ن شده بود    يا کنجاله بادام تام   يا و   يز کنجاله سو   ا  آنها رهين ج ي  که منبع پروتئ     ي گوشت يجوجه ها 

ي کمبود  اي بر مبناي ذرت يا سويا که دارا         راندمان غذايي را در جيره ه       ) واحد ۱۲۰۰(تاز  يافزودن ف . کردند
جه گرفته  ينت.کنجاله بادام نشد  یا  ، اما باعث ايجاد پاسخ ذرت        ) p<0.05( بهبود داد   بودند اسيد هاي آمينه  

ن در  يا وال ين و   يزين ، ل  ين ، ترئون  يوني مت يرو بهره   ي رو ي دار ي اما معن  ي اثرات اندک مثبت   يتاز دارا يشد که ف  
افزوده شده باعث افزايش ميانگين قابليت هضم اسيد هاي آمينه           در اين مطالعه فيتاز   .بوده است   ا  يکنجاله سو 

هضم و بهره    . وت معني دار نبود      درصد واحد شده اما مقدارتفا     ۲درکنجاله سوياي پوسته گيري شده حدود       
ر گياهي معموالً در دو دسته قابل دسترس و غيرقابل دسترس قرار                فبرداري فيتات  در جيره نويسي فس        

و از همين   . از فسفر موجود در گياهان بصورت قابل دسترس مي باشد              % ٣٠مي گيرد و به طور معمول       
 تامين احتياجات حيوان به جيره افزوده گردد را تخمين           طريق مي توان به راحتي ميزان فسفري كه بايد براي         

 است ساده    دسترس بصورت غير قابل   % ٧٠ و   قابل دسترس از كل فسفر گياه       % ٣٠اما فرض اينكه    . زد  
همانطوركه . انگارانه مي باشد و در بسياري از شرايط محيطي ممكن است به مقدارزيادي نادرست باشد                    

مروري روي منابع تخصصي به صورت مفصل توصيف        ) ١٩٩٥(در سال    و همكارانش    Ravindran توسط
 به عنوان مثال  . شده تنوع قابل مالحظه اي در قابليت هضم فسفر جيره اي با منبع گياهي نشان داده است                    

Nelson) و در   % ٠قابيلت هضم فسفر فيتيكي را در جوجه هاي تغذيه شده با جيرة بر مبناي ذرت                ) ١٩٧٠
با ديگر مطالعات نشان داده كه جوجه  در مقايسه. گزارش داده است    % ٨ جيرة بر مبناي گندم      هنگام تغذيه با  
 .فسفر فيتيكي را ابقاء نمايند  % ٦٠ها مي توانند تا 

Ballam    متفاوت بوده و    % ٤١تا   %  ٣دريافتند كه هيدروليز فيتات در جوجه ها از          ) ١٩٨٤( و همكارانش
براي جوجه هاي تغذيه شده     %  ٥٦تا   % ٣٧ارزش ابقاء فسفر فيتيكي     .  بسته بود   واجيره اي   به مقادير  كلسيم    

هنگامي كه فسفر فيتاتي به جيره به شكل اسيدي يا به           . با مقادير كمتر از فسفرغير فيتيكي گزارش شده بود           
ها بصورت نمك سديم اضافه شده بود براي جوجه ها قابل دسترس شده و از رشد و معدني شدن استخوان                    

فسفر با منشا   . همانند فسفري كه به شكل دي كلسيم فسفات به جيره اضافه گردد حمايت خواهد كرد                     
درصد فسفر جيره اي    / . ٢حاصل از مكمل فيتات كلسيم مي تواند رشد و معدني شدن استخوانها را تا مقدار                

 بهره  ١ : ٢ يا   ١ : ٤/١ به P :Caدر اين مطالعه افزايش نسبت      .  حمايت كند    ١/ . : ٨ ،   P :Caو با نسبت      
اين مطاله از اين نظريه كه شكل و وضعيت           . برداري ظاهري فسفر حاصل از فيتات كلسيم را كاهش داد             

قابليت هضم  .فيتات در مواد گياهي عاملي مهم در بهره برداري از فسفر فيتاتي مي باشد را فراهم مي كند                      
. از تغذيه و در طول هضم در دستگاه گوارش بستگي دارد              فيتات در نهايت به تاثير هيدروليز فيتات پيش          

راندمان مراحل هيدروليزي به    . هيدروليز به فعاليت فيتاز با منابع گياهي ، حيواني و يا ميكروبي وابسته است               
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فعاليت كلي فيتاز در تركيب با ديگر عوامل از قبيل شكل و وضعيت قرارگيري فيتين در داخل اجزاي گياهي                   
  .رايط فيزيكي واكنشها بستگي دارد و ديگر ش

 
 

 فاكتورهاي تاثير گذار در  هيدروليزفيتات در طول عبور از  روده

 مواد معدني

افزايش . چندين مطالعه نشان داده كه قابليت هضم فسفر فيتاتي با مقادير مواد معدني در جيره متغير است                    
. اتي در موش صحرايي ، طيـور وخـوك  مي شود          مقادير  جيره اي كلسيم باعث كاهش قابليت هضم فسفر فيت        

احتماال افزايش يك كاتيون چند ظرفيتي مثل كلسيم شكل نا محلول مواد معدني متصل به كريستالهاي فيتات                 
 و  Mohammed .را افزايش خواهد داد كه ممكن است نسبت به هيدروليز توسط فيتاز فعال مقاومت كنند               

% ١٥نتيجه اش %  ٥/٠به  %  ١ مقادير كلسيم  در جيره داراي فسفر كم از      كه كاهش  نددريافت )۱۹۹۱(همکاران
 نتايج مشابهي به    )۱۹۸۴( و همکاران    Ballam.افزايش در قابليت هضم فسفر فيتاتي در جوجه ها مي باشد            

% ٨٥/٠تا  % ١ از جيره اي  دست آورد كه  قابليت هضم فسفر فيتاتي در جوجه ها هنگامي كه مقادير كلسيم                
اتصال مواد معدني به فيتات ممكن است تاثير منفي بر روي هيدروليز               .  يافته بود ، افزايش يافت         كاهش

 ١به طورمعمول نسبت فيتات به كلسيم بيشتر از       . فيتات توسط فيتاز حيواني و يا گياهي در جيره داشته باشد            
 سازي جيره هاي بر      در خوك ها مكمل   .   باعث كاهش قابليت هضم فيتات در نظر گرفته مي شود                ٢به  

در . بي كربنات كلسيم قابليت هضم فيتات را  كاهش مي دهد             %  ٢٥/١مبناي جو ،كنجاله  منداب و نخود با         



 {PAGE  } 

فيتات با افزايش مقادير جيره اي كربنات        يك مطالعه جدا در خوك ها هيدروليز كل معده اي ـ روده اي                 
مطالعات آزمايشگاهي تاييد كرده كه مواد معدني به راندمان هيدروليز فيتاز با منابع                . كلسيم كاهش يافت    

 .آسيب مي رسانند  ميكروبي

 Maenz    در   و همکارانpH خنثي Zn2+>>Fe2+>Mn2+>Ca2+>Mg2+  ا بر حسب توانايي به عنوان        ر
 نتيجه اش در كاهش شديد      PHكاهش. روليز فيتات به وسيله فيتاز ميكروبي مرتب كردند         محدود كننده هيد  

موادمعدني كه به   -تاثيرمتقابل فيتات pHاين  نتايج با مدل وابسته به         . تاثير مهار كنندگي مواد معدني است        
 نتيجه فيتات   سبب آن گرههاي ضعيف   فسفات روي فيتات پروتونه شده و موادمعدني را رها ميكنند كه در                  

مطالعات . از شكل فيتات داراي اتصاالت مقاوم موادمعدني به شكل حساس به فيتاز تبديل مي شود                       
سرعت هيدروليز اسيد فيتيك     آزمايشگاهي ديگري ثابت كرد كه مواد معدني داراي تاثيرات متفاوتي بر روي            

 Mgcl2 مول ،       يلي م ۲۵دندريافتند كه گنجان   )Classen) ۱۹۹۸ و   Maenz .توسط فيتاز حيواني است   
. سرعت هيدروليزفيتات را به وسيله سلول هاي حاشيه بروسي روده كوچك جوجه ها را دو برابر مي كند                    

افزايش يافته بود  ) Zn(به وسيله مصرف جيره هاي حاوي مقدار كم روي          % ٤٠فعاليت فيتاز مخاط موش تا      
(Mitear,Reinhold 1972)      وي هيدروليز اسيد فيتيك به وسيله فيتاز        ر مول   يلي م ۱در غلظت باالتر از

 Maenz and (سلول هاي حاشيه بروسي روده كوچك جوجه ها بطور آشكاري كاهش يافته بود                   

Classen,1998 (.    براي  سي حيوانات احتماال به موادمعدني به عنوان كوفاكتورهايي           وفيتاز حاشيه بر
سيله اتصال موادمعدني به فيتاز و كاهش حساسيت         فعال سازي فيتاز ممكن است بو     . فعاليت بهينه نياز دارد   

 .گردد مختل سوبسترا به هيدروليز شدن
 
 

pH 
 pHدر مقايسه   . هيدروليز فيتات در هنگام عبور از روده موجود است            چگونگیاطالعات خيلي كمي از      

كروبي يا گياهي   محيطي مناطق ابتدايي دستگاه گوارش مي تواند مورد انتظار باشد كه فيتات به وسيله فيتاز مي               
پايين در معده غده اي       pH .موجود در خوراك در مدت ماندن در دستگاه گوارش هيدروليز مي شود                

همچنين پس  . حيوانات تك معده اي براي پروتونه شدن گروه هاي ضعيف اسيد فيتيك مطلوب خواهد بود               
كه به هيدروليز در طول قرار      از مصرف يك وعده غذا مورد انتظار است كه مقدار اندكي فيتات پروتونه شده               

 مي  ٥ مطلوب براي فعاليت فيتاز حدود        pHمقدار    . دادن حاكي است شكل گيرد    نه  يچگرفتن در معده يا     
در .   الزم براي تشكيل تركيب متصل به موادمعدني براي ايجاد شكل مقاوم مي باشد              pHباشد كه زير مقدار     

ش خواهد يافت و تركيب موادمعدني فيتات كه مقاوم           مواد هضم شده افزاي    pHمناطق باالتر روده كوچك     
كلسيم تاثير محدود كننده روي فيتاز ميكروبي در         مول   ٥/٠در محيط آزمايشگاهي  .است دوباره شكل مي گيرد   

pH كلسيم هنگامي كه مقدار متوسط        مول ٠٠٥/٠ داشته است در حاليكه      ٥ pH   افزايش  ٥/٧ محيط كشت به 
ميزان هيدروليز فيتات در طول اقامت در معده ممكن است           .مل فيتاز شد  سبب محدود كنندگي كامل ع     يافت

 ،غلظت مواد معدني، حرارت ،رطوبت ، غليظ         pHتوسط مقادير آنزيم وشرايط فيزيكي در طول ماندگاري          
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) ۱۹۹۸( و همکاران     Kemme.شدن وغيره كه سرعت واكنش را تحت تاثير قرار مي دهند، محدود شود               
( جو   -براي جيره هاي در مبناي گندم      % ٤٧ پذيري فسفر فيتاتي را در معده خوك           متوسط قابليت تجزيه  

و)  واحد در كيلوگرم فيتازگياهي    ٩١(در جيره هاي بر مبناي ذرت       % ٣و  ) واحد در كيلوگرم فيتازگياهي   ١٠٠٥
يين تع) واحد درگيلوگرم فيتاز ميكروبي    ١٥٦٥(براي مكمل فيتاز ميكربي اضافه شده به بر مبناي ذرت             % ٤٧

در شرايط مطلوب    معده   pHمولفان تاثيرات تغييرات روزانه در مدت ماندگاري در دستگاه گوارش و            . كردند
pH         در معده خوك   % ٩٠تجزيه فيتات به    .را ارزيابي كرده بودند    ه و در مدت ماندگاري به تا خير انداخته شد

رفتند كه ميزان تجزيه فيتات به وسيله فيتاز        هاي تغذيه شده  با مقادير باالي فيتاز گياهي رسيد ،آ نها نتيجه گ              
 و مدت ماندگاري خوراك در معده تعيين مي شود           pHبا منبع گياهي و ميكروبي به مقدار زيادي با شرايط            

 . ،وجود مدلي از هيدروليز فيتات توسط فيتاز گياهي و ميكروبي عمدتا در معده بسيار مفروض است 

اما اهميت باكتري   .  يك منبع اضافي از فيتاز فعال را فراهم كنند             جمعيت باكتريايي سکوم  ممكن است در    
روند هيدروليز فيتات توسط فيتاز مخاطي در         . هاي دستگاه گوارش در هيدروليز فيتات  ناشناخته است             

 pH. غشاء حاشيه بروسي روده كوچك حيوانات از هيدروليز توسط فيتاز ميكروبي يا گياهي مجزا شده است       
 pH مطلوب براي فعاليت فيتاز روده اي است و از              pH.  در حدود  unstrirred)(  فعال   اليه آب غير  

در جوجه هاي گوشتي  و مرغهاي       . مطلوب براي تركيب شدن مواد معدني فيتات مقاوم ،كمتر خواهد بود             
پيش وم بيشترين مقدار بود و با        نئوددتخمگذار فعاليت ويژه وكل آنزيم فيتاز سلولهاي حاشيه بروسي در              

سهم فيتاز سلولهاي حاشيه بروسي براي روند         .رفتن به سمت پايين در روده كوچك كاهش يافته بود                
مواد معدني فيتات مربوط به مواد معدني         ) ضعيف  (هيدروليز فيتاز ،ممكن است به وسيله تركيب اندك            

 .ضروري در ناحيه هضمي محدود شود

 رطوبت و مخلوط دما ،زمان ،

در شرايط  . واكنش تحت تاثير قرار مي گيرد       )محيطي(مي بوسيله شرايط فيزيكي      هر واكنش آنزي   سرعت
آزمايشگاهي فعاليت فيتاز ميكروبي در دماي نزديك دماي بدن حيوانات كمتر از نيمي است كه در دماي                      

ه فيتين نا محلول متصل به مواد معدني، همراه با پروتئين هاي فيبري دان            . درجه فراهم مي شود       ٥٥مطلوب  
شرايط فيزيكي  . ها براي فعاليت مطلوب آنزيم فيتاز احتياج بيشتري به قرار گرفتن در يك محيط آبي دارد                   

دستگاه گوارش خصوصا در روده كوچك و بزرگ ممكن است به مقدار زيادي هيدروليز روده اي فيتات را                   
 . محدود كند

 
 تاثير فيتاز ميکروبي روي قابليت دسترسي اسيدهاي آمينه وازت

ا يتات  ي ف -ن  يب پروتئ يترک.ب شود   ي ترک يدي و اس  يخنثPH نه در ي آم يدهايا اس ين  ي تواند با پروتئ   يتات م يف
 يجاد م ي دستگاه گوارش  ا    يي باال يا در نواح  ي و   يعي در حالت طب   ييتات در اقالم غذا   ي ف  -نه  ي آم يد ها ياس

ن امر ممکن   يا.ب شود   يه گوارش ترک  ن در دستگا  يه کننده پروتئ  ي تجز يمهايتات با آنز  يممکن است ف  . گردد
ز گردد اثرات   يدروليتات ه ياگر ف .ر داشته باشد     ينه تاث ي آم يدهاياسو  ن ها   ي از پروتئ  ياست در بهره بردار    

اسيدهاي آمينه ، توسط مقادير     و  نشان دادن بهبود در استفاده از پروتئين ها         . ابد  ي يمحدود کننده آن کاهش م    
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اگر ابقاء پروتئين و  اسيدهاي آمينه حداکثر         . رار مي گيرد    قر جيره تحت تاثير     پروتئيني و اسيدهاي آمينه د    
ت ين استفاده از کل قابل    يعالوه بر ا  .باشد پس توانايي بهبود در بهره برداري به مقدار زيادي کاهش مي يابد              

نان يم در روده بزرگ قابل اط     يکروبيت م ير جمع يممکن است به خاطر تاث    ) مدفوع( دستگاه گوارش    يهضم
 از  ي بهره بردار  يتاز رو ير ف ي  تاث  يابي ارز ي مناسب تر برا   ي روش يوميلي ا يت هضم يل قابل ين دل يبه هم . نباشد  
 .  باشد ينه مي آميدهايا و  اسين يپروتئ

 % ۲۰با  يتقر. اثبات شده است     يشگاهيط آزما يتاز در مح  يتوسط ف ) نيزيخصوصا ل (نه آزاد   ي آم يدهاياتصال اس 
ن مقدار  ي از ا  يميتات متصل گشتند ، ن    يبه ف ) تاتي از ف  يغن(ن با سبوس برنج     ير انکوباس  د HCL -نيزياز ل 

ک يتيد ف يگزارش دادند که افزودن اس    ) Ravindran )۱۹۹۷  و Bryden.تاز آزاد شدند    يهم توسط افزودن ف   
ن، يسزولوين، ا ين، ترئون يزيل(نه  ي آم يدهاي ازت واس   يوميلي ا يت هضم يره توسط سبوس برنج قابل      يبه ج 
ک به مقدار    يتيفد  ي اس ين اثرات منف   يا.  دهد    يرا کاهش م   ) نيديستين و ه   ين ، فنل آالن    ين ، وال   يلوس

 .تاز برطرف شد ي توسط مکمل فيريچشمگ
 

  و بوقلموني گوشتيجوجه ها

 % ۲۳ يا  دارا  ي سو - ذرت يره بر مبنا  يتاز به ج  ي که ف  ي هنگام ي گوشت ي ازت در جوجه ها     يابقاء ظاهر 
ه ي تغذ white  larg  نژاد ياز بوقلمونها ) ۱۹۹۶(و همکاران   Yi. افتيم اضافه شده بود ، بهبود       ن خا يپروتئ

دند که قابليت هضم حقيقي و ظاهري       کر سويا استفاده کردند و گزارش       -جيره حاوي کنجاله ذرت     شده با   
پروتئين  % ۲۸ و   ۵/۲۲  واحد در کيلوگرم فيتاز به جيره حاوي           ۷۵۰ازت و اسيد هاي آمينه هنگامي که با            

 پرنده  يفقط برا  بهبود   يول. فيتات  افزوده شده بود عموما بهبود يافته بود          ر غي رفسف %  ۴۵/۰خام و حاوي    
 .تاته بود مشاهده شده بود    ير ف يفسفر غ  % ۶/۰ يام که حاو  خن  يپروتئ% ۲۵ يره حاو يه شده با ج   ي تغذ يها

Bryden و  Ravindran  رهينه در ج  ي آم يد ها يت هضم اس  ي در قابل   داشتند  که بهبود    ي مشاهدات مشابه 
 .شتر بود ي فسفر کم بياوح گندم - سورگم -ا ي کنجاله  سوي حاويها

Karnegay) ۱۹۹۶ (    اسيدهاي  يوميليلت هضم ا  ي جوان گزارش داد که قاب     ي گوشت يبا استفاده از جوجه ها
p<0.001(کاهش يافته بود  %)۲۳ ، ۱۷،۲۰(آمينه بصورت خطي هنگامي که مقادير پروتئين خام افزايش يافته          

  تا p<0.001(افته بود يش  ي افزا ين بصورت خط  ين و پرول  يونيتينه بجز م  ي آم يد ها ي اس يمت هض يقابل).

p<0.005(تاز  ي که ف  يهنگام)ن خام يپروتئ %  ۲۰ و   ۱۷ يره که دارا  يبه ج )لوگرمي واحد در ک   ۷۵۰ ، ۵۰۰،  ۲۵۰
(مکاران  و هKarnegay رشد ياني در مرحله پايشت گويه هاج جويدرمطالعه بعد رو. بود اضافه شده بود

 NRCتوصيه   % ۹۵ تا   ۸۵يا اسيد هاي آمينه از       و   يره ا ين ج ير پروتئ ي مقاد يگامگزارش دادند که هن   ) ۱۹۹۸
 واحد در کيلوگرم مشاهده     ۴۵۰ تا   ۳۰۰با افزودن   ) واحد پروتئين خام     % ۲ تا   ۲/۱(کاهش يافته بود    ) ۱۹۹۴(

د يا اس يملکرد محصول گوشت سينه و کاهش قابليت هضم ايليومي پروتئين خام              شده بود که از کاهش ع      
 .  د ي آي به عمل ميرينه جلوگي آميها

Ravindran     نه  را در سه غله      ي آم يد ها يا اس ين و   ي پروتئ يوميلي ا يمضت ه يبهبود قابل ) ۱۹۹۹(  و همکاران
ا ، کنجاله کانوال ، کنجاله تخم پنبه ،           يسوکنجاله   ( يو چهار کنجاله دانه روغن     ) ذرت ، سورگوم و گندم     (
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 را با   ) و گندم شکسته   برنج غليص( غالت   ي خاصل از عمل آور    يو دو محصول فرع   ) کنجاله آفتاب گردان  
گزارش دادند که با    ) Bryden) ۱۹۹۸و  Ravindran .تاز گزارش دادند    ي واحد مکمل ف   ۱۲۰استفاده از   

، سورگوم و گندم با      اي کنجاله سو  ي دارا يره ها يجدر ) NRC هيتوص % ۸۵(ن  يزير کم ل  ياستفاده از مقاد  
 غذا به اضافه وزن جوجه      يش وزن بدن و نسبتها    ي افزا يو بر مبنا   يکروبيتاز م يا ف ي يستالين کر يزير ل يمقاد
ن يهمچن.ره برابر بود  يجلوگرم  ين در ک  يزي گرم ل  ۷/۰ره با   يلوگرم در ج  يتاز در ک  ي واحد ف  ۵۰۰با   ي گوشت يها

 که  يافت ، اما وقت   يش  يره افزوده شده بود افزا    يبه ج تاز  ي که ف  ي هنگام ي بطور خط  ي ظاهر يسميوليا مت يانرژ
ش يشنهاد کرند که افزا   يپ) Ravindran) ۱۹۹۸  و Bryden .ده نشد ين اثر د  يره افزوده شد ا   ين به ج  يزيل

 در  .اصل شده باشد  ح ين وانرژ يزيثرات ل اتاز ممکن است از     يش وزن بدن ، راندمان پاسخ خوراک به ف        يافزا
 لوگرم ي واحد درک  ۶۰۰ که با مقدار     ي گوشت ي با جوجه ها   )Souther) ۱۹۹۹  و   Johnston يمطالعه مشابه 

داراي مقادير کم ليزين  ذرت  -ا  ي کنجاله سو  يره حاو يک ج ي هستاله ب ين کر يزي ل ير متعدد افزودن  يا مقاد ي تازيف
ش وزن بدن   ي افزا يتاز بر مبان  ي واحد ف  ۶۰۰ يره را برا  يم ج لوگرين در ک  يزي گرم ل  ۲۳/۰زان هم ارز    يم  % )۸/۰(

 .و راندمان خوراک گزارش دادند

مشخص شده است   .اثرات مثبت فيتاز ميکروبي روي پروتئين و اسيدهاي آمينه در جيره طيور برجسته هستند             
م و آزاد شدن    يآنزتات توسط   يب ف يکه اثرات مثبت فيتاز روي بهره برداري از پروتئين به خاطر هيدروليز ترک            

 :ر باشد يزل ين امر ممکن است به داليکه ا. باشد ينه مي آميد هايا اسين يبا پروتئتات ي فيباند ها

iن ي پروتئ-تات يب في وجود ترک 

iiن در دستگاه گوارشي پروتئ-تات يب فيل ترکي تشک 

iiiارشا دستگاه گويره ينه آزاد در مخلوط جي آميدهاي اس - تاتيب فيل ترکيتشک 

ivمين آنزيتات با پروتئيب فيل ترکيله تشکيم بوسيت آنزي کاهش فعال 
 

 وليسميبتاثير فيتاز ميکروبي روي انرژي متا

Thompson  و Yoon) ۱۹۸۴ (  تواند با نشاسته کمپلکس     يتات م ي ف يعيالت طب حدر   خاطر نشان کردند 
) AME (ي ظاهر يسميابول مت يگزارش دادند که انرژ    ) RajasNelson Miel )۱۹۶۹ وScett  . شود

 نشده حاصل از      يتاز فرآور يمار کنجاله ها با ف     يتوسط ت   ها  جوجه يا برا يوو کنجاله س  کنجاله تخم پنبه     
Aspergillus ficcum    بهبود يافته بود .Nelson و Miles ي در بهبود انرژ    يجه مشابه ين نت يش از ا  ي پ 

مار شده بودند مشاهده    يتاز ت يجوجه ها با ف    يو سبوس گندم را وقت      کنجاله تخم پنبه      ي ظاهر يسميمتابول
 .کنجاله سويا مشاهده نشد ن اثرات در ي ايکردند ول

 استفاده کردند و    يکيح شده ژنت  التاز اص يک ف يا از   يعمدتا در استرال  را صورت گرفته    ي که اخ  يشتريقات ب يتحق
ره يه شده با ج   ي تغذ يوشت گ ي در جوجه ها   ي ظاهر يسمي متابول ي در ارزش انرژ   ي دار ي اما معن  يبهبود اندک 

 گندم  - کنجاله تخم پنبه     - کنجاله کانوال    - سورگوم   - سورگوم و کنجاله سويا    -کنجاله سويا   ي بر مبنا  يها
 .  شده بود مشاهده کردنديتاز مکمل سازي که توسط فيشکسته هنگام
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نه و  ي آم يدهايا اس يو  ن  ي پروتئ ي رو يکروبيتاز م ي ف رين تاث يي تع يکه برا کشفيات حاصل از سه مطالعه اخير        
 يسمي متابول يتاز ارزش انرژ  يشده بود به وظوح نشان داد که مکمل ف          يور طراح ي در ط  ي انرژ يبرداربهره  
 و  Karnegay ج  يد نتا يدر تائ . د  ي بهبود بخش   را گندم و سورگوم       يبر مبنا ور  ي ط يره ها ي ج يظاهر

Denhow            کيلوگرم راندمان انرژي متابوليسمي      واحد در     ۶۰۰مشاهده کردند که مکمل فيتاز به مقدار
 - گندم شکسته    - ذرت ، ذرت      - هفتگي که با کنجاله سويا      ۴ظاهري را در جوجه هاي گوشتي در سن           

 ذرت و گندم تغذيه شده بودند را بهبود       - ذرت يا کنجاله سويا      - پودر گوشت    -کنجاله سويا و کنجاله سويا      
پيشنهاد شد که از يک يا دو راه اين         ) Ravindran)  ۱۹۹۷بر اساس گزارشهاي تخصصي توسط        .مي دهد 

 : اتفاق مي افتد

  که براي فعاليت طبيعي آميالز مورد         +ca2 آميالز يا بوسيله کليت شدن       -αتوسط متصل شدن به      -١
 .نياز است

البته هيدروليز فسفرفيتات مي تواند آنزيم يا نشاسته        .يني بدون واسط به نشاسته      ئتوسط اتصال پروت   -٢
 . نمايدرا آزاد

 روند آزمايشي 

 يک مجتمع تجاري به دانشگاه لوزيانا تحويل داده شد و در باتري                جوجه هاي نر گوشتي تجاري از      
هايي با منبع حرارتي الکتريکي قرار گرفتند و استانداردهاي دوره پرورش براي آنها اعمال شد و خوراک             

مايش اول ، جوجه ها با جيره اي عادي در           براي آز . و آب براي انها بطور آزاد در اختيار قرار داشت             
.  روز تغذيه شدند   ۸ روز ودر ادامه با جيره آزمايشي براي           ۶براي   ) NRC,1994(تمام مواد مغذي    

با تمام مواد   ) ۱جدول(جيره مبنا   .  تکرار در تيمار تشکيل شده بود       ۶ تيمار جيره اي با       ۴آزمايش از   
 Kcal/Kg ۲۹۱۷) ۱جيره  (مقادير انرژي اين جيره     . بود روغن ذرت % ۱مغذي به غير از انرژي و شامل        

افزايش . با تفاوت  در انرژي فرموله شده بود        ۱ با مواد مغذي مشابه جيره       ۳ و   ۲محاسبه شده بود جيره     
Kcal/Kg ۵۵              به  ۳و۲جيره  . ايجاد شده بود    ۳و  ۲ در انرژي از طريق افزودن روغن ذرت در جيره 

به مقدار  )۱جيره  (افزودن فيتاز به جيره مبنا       . بودند Kcal/Kg۳۰۲۷ وKcal/Kg۲۹۷۲ ترتيب حاوي 
 % ۱/۰فسفر و    % ۱/۰ فيتاز باعث آزاد شدن      ۴در جيره   . را بوجود آورد   ۴ واحد در کيلوگرم جيره      ۶۰۰

 . آمده است۱ترکيب اين جيره ها در جدول .کلسيم گشت 

 روزه  ۵ يک دوره وفق پذيري      در اين ازمايش جوجه ها    . آزمايش دوم کمي با آزمايش اولي متفاوت بود       
 ۱۶اين دوره سازگاري با      ).NRC,1994(را طي کردند با جيره اي که در تمام مواد مغذي نرمال بود              

در اين مرحله نيز در باتري هايي با منبع حرارتي الکتريکي قرار گرفتند و                  .روز آزمايش ادامه يافت      
.  و آب براي آنها بطور آزاد در اختيار بود           استانداردهاي دوره پرورش براي آنها اعمال شد و خوراک          

اين . حذف شده بود    ۲ه آزمايشي مورد آزمايش همانند آزمايش اول بود با اين تفاوت که جيره                   رجي
اصلي ترين مقياس پاسخها    . جوجه در هر تکرار      ۵ تکرار و    ۴ جيره تشکيل شده بود ، با         ۳آزمايش از   

 . روزانه خوراک و نسبت اضافه وزن به خوراک بودبراي آزمايش متوسط افزايش وزن روزانه مصرف
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 جينتا

ره از  ي افزايش مقادير انرژي ج    ) روزه ۸ش  يآزما (۱ش  يدر آزما . آمده است  ۲ش در جدول    يج هر دو آزما   ينتا
 و  ۹۷/۲۸ به   ۷۵/۲۷ز   ا  ADGش در يب باعث افزا  ي به ترت  ۳ و   ۲ره  ي در ج  ۳۰۲۷ و   ۲۹۷۲ به   ۱ره  ي در ج  ۲۹۱۷
ان خوراک از   راندمان  رشد و راندم    پاسخ  .  شد ۷۸۷/۰ و   ۷۵۲/۰ به   ۷۴۲/۰  از    G:Fدر  بهبود   گرم و    ۳۸/۲۹
 تواند مورد انتظار باشد اگر       يپاسخ عملکرد م   کمبود داشت و      يره مبنا در انرژ   ي که ج  يه ا يه پا ين نظر يا

 براي  ۳ و ۲ ،   ۱ تحليلي با استفاده از تيمارهاي    . رد  يره انجام گ  ي از اصالحات در ج    يله برخ ي افزوده بوس  يانرژ
 ي برا۴ره ي به جG:F و  ADGپاسخ . انجام شده بود  G:F و   ADG يبرا استاندارد    پاسخ ايجاد يک منحني  

ره يتاز به ج  يافزودن ف . استفاده شده بود   رهي در ج  ي آزادساز ي رو )نام تجاري آنزيم فيتاز   (فوسا تداخل نات  نيتع
با .  بهبود داد  ۷۶۶/۰ به   ۷۴۲/۰را از    G:Fو   گرم   ۰۹/۲۹گرم به   ۷۵/۲۷را از    ADG، ي کمبود انرژ  يدارا
  يره بر مبنا  يتاز در ج  يلوگرم ف ي واحد در ک   ۶۰۰محاسبه شده بود که      ۳ و   ۲ ، ۱ يره ها ي ج يفاده از داده ها   تاس

ADG    ۶۹  برابر Kcal/Kg   ي  بر مبنا G:F   ۸۱ برابر  Kcal/Kg تاز آزاد  يش ف ين آزما يدر ا  .  باشد ي م
 . بهبود دادG:F ي بر مبناواحد% ۳۶/۲به   ADG  ي بر مبنادواح % ۷۹/۲ را از يشدن انرژ

 ۱ره  يب ج يبه ترت   (Kcal/Kg ۱۹۷۹ به   ۲۹۱۷ از   ير انرژ يش مقاد ي، افزا )  روزه   ۱۶ش  يازما ( ۲ش  يد رآزما 
د ي گرد ۷۷۳/۰ به   ۷۰۸/۰از   G:F ک بهبود در  ي گرم و     ۰۱/۳۵ به   ۰۳/۳۳از   ADGش  يباعث افزا ) ۳و  
 بود و افزودن    ي کمبود انرژ  يره مبنا دارا  يه که ج  ين نظر ي از ا  يش انرژ ي ها به افزا   پاسخ دوباره) .۲جدول  (

تاز در  ي واحد ف  ۶۰۰ش افزودن   ين آزما يدر ا .  کند   يت م ي را حما   مي دهد  جهي در پاسخ عملکرد نت     يانرژ
 . توجه بود    ش وزن قابل  ي دار در راندمان افزا    يک بهبود معن  يش وزن را بهبود دهد اما       يافزالوگرم نتوانست   يک

 يسه با پاسخها  يهنگام مقا .  بهبود داد     ۷۲۷/۰ به   ۷۰۸/۰ را از     G:Fلوگرم  يتاز در ک  ي واحد ف  ۶۰۰افزودن  
تاز در  ي واحد ف  ۶۰۰تاز به مقدار  يافزودن ف ) ۳ره  ي در برابر ج   ۱ره  يج(   Kcal/Kg  ۵۵بدست آمده از افزودن     

چ يه ADG يش بر مبنا  ين آزما يدر ا . برابر بود   G:F  ي بر مبنا  ي انرژ  Kcal/Kg  ۳۲با افزودن   لوگرم  يک
 .بهبود داد% ۱/۱ آزاد شده را تا يتاز انرژيف. ده نشدي دي به انرژيپاسخ

 که از يهنگام.ره استيتاز به جي از افزودن ف  قابلیت دسترسی انرژی  ن بهبود در    ياز تخم  ي خالصه ا  ۳جدول  
 ADG يبر مبنا  را   يمسي متابول يرانرژيوگرم مقاد ليتاز در ک  ي واحد ف  ۶۰۰ شد، افزودن    يريانگيش م يهر آزما 

 را  ي انرژ يت دسترس يتاز قابل ين ف يعالوه بر ا  .بهبود داد  Kcal/Kg ۵۷ تا   G:F يو بر مبنا   Kcal/Kg ۳۵تا  
ره ي را در ج   يتاز انرژ ين نظر که ف   ي از ا  ين اطالعات بطور واضح   يا.افزايش داد % ۵۶/۱يا    Kcal/Kg ۴۶تا  
 واحد در کيلوگرم فيتازبرابر     ۶۰۰تاز ناتافوس   يم ف ي با آنز  يسيره نو يدر ج .  کند يمت  ي کند حما  يآزاد م وريط
۱۵  Kcal/Kg شودياستفاده م. 
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a روغن ذرت در آزمايش دوم حذف شده است% ۲ يره حاويج. 

b  نيامتيو: يره حاو يگرم ج لويدر هرکA)   نيتاميتات و يبه شکل پالمA(  ،۴۵۰۰ ن  يتاميو - واحدD3،۴۵۰ نيتاميو - واحدE)  به
 يلي م ۳/۱۸ک ، يد پانتاتون ي اس - گرم   يليم۵/۱)به شکل مناديون سديم بي سولفات     ( مناديون   - واحد ۵۰،)Eن  يتاميشکل استات و  

 يلي م ۴/۱۳،)ن  ياميتبه شکل   (ن  يامي ت -گرم  يلي م ۱۵ن ،   يبوفالوي ر -م   گر يلي م ۴/۶،  )ن  يرودوکسي پ به شکل (ن  يردوکسي پ -گرم  
 . ميلي گرم۵۰،ن ياسي ن -گرم

c    5 سولفات به شکل (مس  : در هرکيلوگرم جيره حاويH2O (   ،۴ د  ي - گرم   يلي م)   آهن  - ميلي گرم    ۱،  ) م  يدات پتاس يبه شکل 
به شکل  (وم  ي سلن - گرم   يلي م ۶۰)H2Oميزيل سولفات من  به شک (م  يزي من - گرم   يلي م ۶۰،) 7H2Oبه شکل سولفات آهن فرو      (

 ميلي  ۷۲۳) به شکل کربنات کلسيم   (  کلسيم   -گرم    ميلي ۴۴) 7H2Oبه شکل سولفات روي   ( روي   - ميلي گرم  ۱)سديم سلنيت   
 .گرم

  d,eتوسط سنگ ريزه جايگزين شدهم فسفات و سنگ آهک يتاز شده و مونو کلسين فيگزي سبوس برنج حا. 
 
 

 %روغن ذرت  ۱ ۲ ۳ ۱

.9/.35 1/.45 1/.45   1/.45 Ca/aP    % 
 FTUفيتاز   ۰ ۰ ۰ ۶۰۰

 اجزاء    

 ذرت ۳۲۶/۵۳ ۲۰۹/۵۷ ۸۹۱/۵۵ ۳۲۶/۵۸

 %)۴۸(کنجاله سويا ۷۲۹/۳۵ ۰۱۳/۳۶ ۲۳۴/۳۶ ۷۹۲/۳۵

 روغن ذرت ۱ ۲ ۳ ۱

 مونو کلسيم   فسفات ۵۴۶/۱ ۵۴۸/۱ ۵۵/۱ ۰۷/۱

 آهک ۶۹۶/۱ ۶۹۴/۱ ۶۹۲/۱ ۶۳۳/۱

 نمک ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰

۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  bمخلوط ويتامين 

۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  cمخلوط مواد معدني 

۲۰۲/۰ ۲۰۴/۰ ۲۰۳/۰ ۲۰۲/۰ DLمتيونين 

 HCL  -ليزين ۰۶۲/۰ ۰۵۸/۰ ۰۵۴/۰ ۰۶۲/۰

 ترئونين ۰۰۶/۰ ۰۰۵/۰ ۰۰۵/۰ ۰۰۶/۰

 اکسيد کروم ۲/۰ ۲/۰ ۲/۰ ۲/۰

 کولين ۰۷/۰ ۰۷/۰ ۰۷/۰ ۰۷/۰

 فيتاز ۰ ۰ ۰ ۱/۰

 dسبوس برنج ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۰

 eماسه ۰ ۰ ۰ ۵۳۹/۰

 کل ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

     
 ترکيبات محاسبه شده    

 %ليزين  ۲۶/۱ ۲۶/۱ ۲۶/۱ ۲۶/۱

کل اسيدهاي آمينه  ۹۱/۰ ۹۱/۰ ۹۱/۰ ۹۱/۰
 گوگرد دار

 انرژي متابوليسمي ۲۹۱۷ ۲۹۷۲ ۳۰۲۷ ۲۹۱۷
Kcal/Kg 
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 ي کم انرژيره هايه شده با جي تغذي گوشتي راندمان رشد در جوجه ها يتاز بر روي فياثر افزودن.۲جدول 

    %روغن ذرت    

 ۶۰۰FTU +۱ SEM R 2 ۳ ۲ ۱ تمآي

 
 ۱ش يآزما

ADG۱۱/۰ ۷۶/۰ ۰۹/۲۹ ۳۸/۲۹ ۹۷/۲۸ ۷۵/۲۷ گرم 

ADFI۰۱/۰ ۵۶/۰ ۹۸/۳۷ ۳۱/۳۷ ۴۶/۳۸ ۴۱/۳۷ گرم 

نسبت اضافه وزن به خوراک 
 يمصرف

۷۴۲/۰ ۷۵۲/۰ ۷۸۷/۰ ۷۶۶/۰ ۰۱۴/۰ ۲۰/۰ 

 ينسبت اضافه وزن به انرژ
 يمصرف

۲۵۴/۰ ۲۵۳/۰ ۲۶۰/۰ ۲۶۳/۰ ۰۰۵/۰ ۵۶/۰ 

  Kcal/d ۱/۱۰۹ ۳/۱۱۴ ۹/۱۱۲ ۸/۱۱۰ ۶/۱ ي مصرفيانرژ

 
 ۲ش يآزما

ADG۳۲/۰ ۷۹/۰ ۰۴/۳۳ ۰۱/۳۵ ---- ۰۳/۳۳ گرم 

ADFI۰۹/۰ ۰۴/۱ ۵۱/۴۵ ۳۸/۴۵ ---- ۶۴/۴۶ گرم 

نسبت اضافه وزن به خوراک 
 يمصرف

۷۰۸/۰ ---- ۷۷۳/۰ ۷۲۷/۰ ۰۱۹/۰ ۴۰/۰ 

 ينسبت اضافه وزن به انرژ
 يمصرف

۲۴۳/۰ ---- ۲۵۵/۰ ۲۴۹/۰ ۰۰۷/۰ ۲۲/۰ 

  Kcal/d ۰/۱۳۶ ---- ۴/۱۳۷ ۷/۱۳۲ ۱/۳ ي مصرفيانرژ

 به  يي متوسط وزن نها    گرم بودند و   ۷۲ا  ي ۸۸ ييووزن ابتدا  جوجه در هر تکرار      ۵مار با   ي ت ۴ا  ي ۶ ي دارا ۲و۱ش  يآزما
 روز  ۱۶ش دوم به مدت     يش و آزما  ي روز قبل از آزما    ۶ روز پس از     ۸ به مدت    ۱ش  يآزما.  گرم بود  ۶۰۳ا  ي ۳۱۹ بيترت

  .ش شروع شد ي روزه قبل آزما۵ک دوره يبعد از 
 

ن يشده در ا  ن  ييتاز تع ي واحد ف  ۶۰۰فراهم شده با افزودن     ) Kcal/d ( سمي متابول  قابل ي از انرژ  يخالصه ا .۳جدول
 .BASFن زده شده توسط شرکت يارزش تخمسه با يش در مقايآزما

  ييپاسخ نها 

 ADG G:F شنهاد شرکت يپBASF 

  ۸۱ ۶۹ ۱ش يآزما

  ۳۲ ۰ ۲ش يآزما

  ۵۷ ۳۵ نيانگيم

 ۱۵ ۴۶ ن کليانگيم
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