
 1397 تابستان، 2، شماره همدسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

79 
 

 
 

 

 

 

 
 

اثرات آنزیم فیتاز و سطوح مختلف فرمالدهید در جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات الشه، 

  های گوشتیهای خونی جوجهسیستم ایمنی و فراسنجه

 

 

 شهر، ایرانشهر، قائمآزاد اسالمی واحد قائمگروه علوم دامی، دانشگاه  :*پوروحید رضایی 

 شهر، ایرانشهر، قائمگروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم: علی زرینه 

 شهر، ایرانشهر، قائمگروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم :دورصفیه وطن 

 

 1396 مردادتاریخ پذیرش:            1396 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

آنزیم فیتاز بر عملکرد رشد،   بدون و با گوشتی هایجوجه خوراک به سطوح مختلف فرمالدهید افزودن اثر بررسی منظوربه این تحقیق 

لیتر میلی 6و  2 ،0عنوان منبع فرمالدهید )به %37شامل سه مقدار فرمالدهید  2×3شد. آزمایش با آرایش فاکتوریل  انجام های ایمنیالشه و فراسنجه

 6 در 308 راس خروس روزهقطعه جوجه یک 360ها انجام شد. از تعداد در هر کیلوگرم( و دو سطح با و بدون استفاده از آنزیم فیتاز در جیره

دار در دوره آغازین معنی چنین اثر فیتاز بر میانگین مصرف خوراکاستفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که اثرات متقابل و هم تکرار 4 با تیمار

های رشد، پایانی های گوشتی در دورهداری بر افزایش وزن جوجه(. نتایج عملکرد رشد نشان داد که اثرات متقابل تیمارها تاثیر معنی>05/0pبود )

(. در همین راستا نتایج >05/0p)ها تحت تاثیر استفاده از فیتاز در جیره قرار گرفت چنین افزایش وزن جوجه(. هم>05/0p) و کل دوره داشت

(. نتایج ارزیابی درصد >05/0pداری در صفت افزایش وزن در دوره رشد شد )ها سبب تغییرات معنینشان داد که افزودن فرمالدهید به جیره

(. نتایج این آزمایش >05/0pی بود )دار اثرات متقابل تیمارها و افزودن فیتاز بر درصد چربی محوطه احشایدهنده تاثیر معنیهای داخلی نشاناندام

گیری کلی این (. نتیجه>05/0p) ( بودASTدار اثرات متقابل و استفاده از فیتاز بر آنزیم کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز )دهنده تاثیر معنینشان

 های گوشتی بود.فرمالدهید بر عملکرد رشد جوجه دهنده بهبود افزایش وزن در نتیجه استفاده از فیتاز و عدم تاثیر منفی استفاده ازآزمایش نشان

   رشد، سیتم ایمنی ، جوجه گوشتی،فرمالدهید، فیتاز کلمات کلیدی:

 vrezaeipour@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

های کنجاله و غالت هایدانه را گوشتی هایجوجه جیره اعظم بخش       

دهند. اسید فایتیک )میواینوزیتول هگزا فسفریک گیاهی تشکیل می

گیاهان وجود دارد و محل ذخیره اولیه اسید طور طبیعی در اسید( به

(. 2010 همکاران، و Mousavi) باشدمی هاآن هایدانه گیاهان، در فایتیک

خصوص مواد معدنی تشکیل کمپلکس اسیدفایتیک با مواد مغذی و به

دهد. فسفر یک ها را برای جذب در روده کاهش میدسترسی به آن

داری توسعه و نگه در باشد وپرندگان میماده معدنی بسیار حیاتی برای 

بافت اسکلتی و نیز بسیاری از اعمال متابولیکی نقشی اساس دارد 

(Rezaeipour  ،گزارشات زیادی نشان2016و همکاران .) دهنده پایین

ها فراهمی فسفر در دانه غالت و محصوالت جانبی کارخانه بودن زیست

و همکاران،  Ravindran) باشندهای روغنی( برای طیور می)کنجاله دانه

. کم بودن زیست فراهمی فسفر (2000و همکاران،  Selle ؛2001

نیاز به  -1کند: فیتاته دو مشکل را برای تولیدکنندگان ایجاد می

دفع مقدار زیاد فسفر در  -2ها افزودن مکمل فسفر غیرآلی به جیره

فیتات موجود  (. فیتاز قادر است کهPartridge ،2010و  Bedford) کود

در گیاهان را تجزیه و فسفر موجود در آن را برای پرندگان قابل 

استفاده کند. ولی دستگاه گوارش طیور آنزیم فیتاز کافی برای هضم 

کند. لذا استفاده از های فیتات با امالح معدنی را ترشح نمیکمپلکس

شدت افزایش آزیم خارجی فیتاز در صنعت طیور طی سالیان اخیر به

های افزوده شده توانند بر فعالیت آنزیمعوامل مختلفی می یافته است.

ها بکاهند. برخی به خوراک تاثیر بگذارند و در نهایت از اثر بخشی آن

تواند از فعالیت تحقیقات نشان داده است که استفاده از فرمالدهید می

(. Sheehan ،2010 ؛2013و همکاران،  Santosآنزیم فیتاز بکاهد )

باشد که از لحاظ شیمیایی رنگ و با بوی تند میای بیمالدهید مادهفر

ینی واکنش داده و به ئهای پروتهای نیتروژن مولکولقادر است با اتم

را  پروتئینی مولکول آن گردد. این واکنش قادر است فعالیت متصل هاآن

ها میکروارگانیسمتواند ترتیب فرمالدهید می دهد. به این قرار تأثیر تحت

حاوی فرمالدهید  هایعادی از فرمالدهید یا افزودنی طوربه ببرد. بین را از

گردد. برای کاهش بار آلودگی میکروبی خوراک طیور استفاده می

فرمالدهید آزاد یا با اتصال موقت در خوراک، از دستگاه گوارش جذب 

و  Qadyanloo) گرددشده و بر ذخیره فرمالدهید اندوژنوس افزوده می

در نتایج آزمایشات متعددی اثر بخشی فرمالدهید (. 2009همکاران، 

های عنوان یک ضدعفونی کننده مناسب دان، برای کاهش آلودگیبه

 ؛2001و همکاران،  Babar)باکتریایی خوراک نشان داده شده است 

Khan  ،افزودن محلول آبی فرمالدهید به دان (2006و همکاران .

ها اختالل ایجاد آن تکثیر یا در موجود را بکاهد هایاست باکتری توانسته

طورکلی در زمینه استفاده به(. 2009و همکاران،  Qadyanlooکند )

از سطوح مختلف فرمالدهید بر عملکرد رشد پرندگان و اثرات متقابل 

فیتاز مطالعات اندکی  های افزودنی به جیره و مخصوصاًآن با آنزیم

لذا هدف از این تحقیق بررسی عملکرد، خصوصیات است.  گرفته صورت

افزودن  به پاسخ در گوشتی هایجوجه سیستم ایمنی هایفراسنجه و الشه

 ها بود.ها و نیز بررسی اثرات متقابل آنفرمالدهید و فیتاز به جیره

 

 هامواد و روش

سالن پرورش جوجه گوشتی واقع در شهرستان  یک در تحقیق این       

 قالب یک طرح کامالً  در نور استان مازندران انجام شد. آزمایش

 پایه جیره 2 .انجام شد 3×2 فاکتوریلتیمار و با آرایش  6تصادفی با 

 آنزیم با دیگری و فیتاز آنزیم بدون یکی مشابه، مغذی مواد سطوح با

 فرمالدهید سطح 3. شد تهیه 308 راس سویه برمبنای احتیاجات فیتاز

 %37)با غلظت  فرمالدهید لیترمیلی 6 و 2 ،0 شامل آزمایش مورد

تکرار و در  4ازای هر تیمار از به. بود جیره کیلوگرم هر فرمالدهید( در

تعیین جنسیت  .قطعه جوجه خروس استفاده شد 15هر تکرار نیز از 

کشی بر مبنای سرعت رشد پرهای بال ها در کارخانه جوجهجوجه

های روز درنظر گرفته شد و جیره 42زمایش انجام شد. طول دوره آ

 24تا  11(، رشد )روزگی 10تا  1آزمایش نیز برای سه دوره آغازین )

در طول دوره آزمایش  روزگی( تنظیم شدند. 42 تا 24روزگی( و پایانی )

های ذکر شده صفات عملکرد رشد شامل و در انتهای هر یک از دوره

یب تبدیل غذایی و نسبت میزان مصرف خوراک، افزایش وزن، ضر

ازای میزان مصرف پروتئین( برای بازده پروتئین )میزان افزایش وزن به

عنوان عوامل های برونشیت و گامبورو بههر پن محاسبه شد. از واکسن

 8محرک پاسخ سیستم ایمنی استفاده شد. واکسن برونشیت در سن 

صورت روزگی به 28و  16روزگی و واکسن گامبورو در سن  21و 

صورت قرار دادن محلول رقیق ساعت تشنگی به 2آشامیدنی بعد از 

شده واکسن با دوز مناسب در ظرف آبخوری هر پن مورد استفاده قرار 

هایی بودند که مورد استفاده قرار گرفتند. این دو واکسن تنها واکسن

ساعت در یک ظرف تمیز  48گرفتند. از آب آشامیدنی فاقد کلر که 

سازی داری شده بود برای رقیقاد ضدعفونی کننده نگهعاری از مو

 H 120ها استفاده شد. واکسن برونشیت مورد استفاده از سویه واکسن

واکسن گامبورو مورد استفاده نیز از سویه  بود. MERIAL شرکت ساخت

D78  ساخت شرکتINTERVET بادی برآنتی گیری تیتربود. اندازه 

روش االیزا بود. رونشیت استفاده شده بههای گامبورو و بعلیه واکسن

روزگی از هر پن دو جوجه انتخاب  42و  35برای این کار در روزهای 

های عمل آمد. سپس نمونهها خونگیری بهورید بال از آن و با استفاده از

های برونشیت و گامبرو بادی علیه واکسنخون برای تعیین میزان آنتی

دند. کیت مورد استفاده برای آزمایش االیزا به آزمایشگاه انتقال داده ش
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( بود. BioChekبادی از نوع مخصوص مصرف دامپزشکی )شرکت آنتی

 کاتالوگ هر کیت بود.  در شده ذکر کار روش مطابق آزمایش هر انجام روش
 

های شیمیایی جیرهمورد استفاده و ترکیبات  مواد خوراکی :1جدول 

 )%( آزمایشی

 واحد مواد خوراکی
 مرحله

 آغازین

 مرحله

 رشد

 مرحله

 پایانی

 74/66 43/64 25/56 % ذرت

 20/25 52/28 30/37 % کنجاله سویا

 590/3 465/2 750/1 % روغن سویا

 98/1 08/2 00/2 % کلسیم فسفاتدی

 87/0 96/0 08/1 % صدفپودر 

 075/0 080/0 090/0 % ترئونین -ال

 228/0 245/0 280/0 % متیونین -لدی ا

 155/0 160/0 200/0 % هیدروکلراید لیزین -ال

 123/0 130/0 120/0 % %60کولین کلرید 

 19/0 19/0 19/0 % معمولی نمک

 24/0 24/0 24/0 % بیکربنات سدیم

 250/0 250/0 250/0 % 1مکمل معدنی

 250/0 250/0 250/0 % 1مکمل ویتامینی

     ترکیب شیمیایی جیره

 انرژی متابولیسمی
کیلوکالری/

 کیلوگرم
2815 2915 3015 

 39/16 78/17 37/19 % پروتئین خام

 904/0 989/0 108/1 % لیزین

 708/0 756/0 816/0 % متیونین + سیستین

 802/0 835/0 981/0 % کلسیم

 396/0 418/0 473/0 % فسفر قابل دسترس

 156/0 156/0 155/0 % سدیم

 3Dویتامین، A3600000 IUویتامینهر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی:  1

800000 IU ،ویتامینE 200 IU ،ویتامینK3 800 ویتامین، گرممیلیB1  

، گرممیلی B3 4000ویتامین ، گرممیلی B2 2640ویتامین گرم،میلی  720

، رمگمیلی 40بیوتین ، گرممیلی 400 ، اسیدفولیکگرممیلی 12000 نیاسین

م کیلوگر هر و گرممیلی اکسیدانآنتی 40000 گرم،میلی 100000 کلراید کولین

 مس، گرممیلی 33880، رویگرممیلی 39680 مکمل معدنی حاوی: منگنز

 .بود گرممیلی 80 و سلنیوم گرممیلی 400، ید گرممیلی 4000
 

اساس آزمون االیزا، ردیابی با واسطه جاذبه ایمنی وابسته به        

شود و اساس کار این االیزاریدر انجام میآنزیم است که توسط دستگاه 

ژن وسیله یک آنتیدستگاه اسپکتروفوتومتری است. در این آزمون به

روش ژن بهبادی موجود در سرم علیه آن آنتیاستاندارد، میزان آنتی

 اسپکتروفوتومتری دستگاه در تولیدشده رنگ میزان شد. سنجیده تیتراسیون

بادی موجود سنجیده شد. عدد تیتر، مقدار آنتینام االیزاریدر ای بهویژه

 در هر واحد سرم بود. 

منظور تعیین روزگی، به 42در بعد از اتمام دوره پرورشی        

های بیوشیمیایی خون شامل اسیداوریک و آنزیم کبدی فراسنجه

واحد از دو جوجه خروس در هر  (،AST) آسپارتات آمینو ترانسفراز

( پنهای داخل هر ر حدود متوسط وزن جوجه)با وزنی د آزمایشی

جهت عمل آمد. بهلیتر بهمیزان سه میلیخونگیری از ورید بال به

برداری، کاهش احتمال آلودگی اسیداوریکی نمونه خون از محل نمونه

قبل از خونگیری پرهای محل خونگیری کنده شد و با آب مقطر و 

تکه پنبه خشک محل پنبه چند بار شستشو داده شد، سپس با یک 

دار های آزمایش شمارهگیری عاری از رطوبت شد. خون در لولهنمونه

ای ریخته شد و درب لوله دارنده و یا افزودنیبدون هیچ ماده نگه

به آزمایشگاه انتقال داده  های خونی سریعاً. نمونهشد بالفاصله بسته

جدا گردید.  هایی خونی با استفاده از سانتریفیوژشدند و سرم نمونه

روش اسپکتروفوتومتریک آنزیماتیک در آزمایشگاه اسیداوریک به

بدون پیرودوکسال  IFCCروش به نیز سرم ASTو  اوریکاز/ پراکسیداز

 کمک دستگاه اتوآناالیزربه Roche diagnosticsهای با کیت فسفات،

COBAS INTEGRA 400 plus هر آزمایش انجام روش .شد گیریاندازه 

روش کار ذکر شده در کاتالوگ هر کیت بود. در انتهای دوره  مطابق

و پس از ذبح  آزمایش، از هر پن دو جوجه خروس از هر پن انتخاب

پرکنی شدند و صفات الشه شامل وزن الشه گرم، وزن سینه، ران و 

های داخلی هر پرنده چنین وزن اندامگیری شدند. همها اندازهبال

حال، پانکراس، بورس فابریسیوس، قلب شامل وزن سنگدان، کبد، ط

دست آمده های بهو وزن چربی احشایی نیز تعیین شدند. در انتها داده

 های دادهدرصدی از وزن زنده هر پرنده محاسبه شدند.  صورتبه

 )نسخه SAS افزار آماریدست آمده در این آزمایش با استفاده از نرمبه

ها با استفاده از مقایسه میانگینآماری شدند.  تحلیل و تجزیه (1/9

 درصد انجام شد. 5داری ای توکی و در سطح معنیآزمون چند دامنه

 

 نتایج
گزارش شده  2اثر تیمارهای آزمایش بر عملکرد رشد در جدول        

ترین سرانه خوراک دهد که کماست. نتایج این جدول نشان می

لیتر میلی 6از و با مقدار مصرفی را در دوره آغازین جیره با آنزیم فیت

ترین سرانه خوراک مصرفی را در همین در کیلوگرم فرمالدهید و بیش

لیتر در کیلوگرم میلی 6دوره جیره بدون آنزیم فیتاز و با مقدار 

چنین در مورد اثرات اصلی تیمارها،  . هم(>05/0p) فرمالدهید داشت

در دوره  استفاده از فیتاز در جیره موجب کاهش خوراک مصرفی

  .(>05/0p) آغازین شد



  ره بر عملکرد رشد، خصوصیات الشه....اثرات آنزیم فیتاز و سطوح مختلف فرمالدهید در جی                        پور و همکارانرضایی

82 
 

 )برحسب کیلوگرم( گوشتی هایسرانه خوراک مصرفی جوجهمقایسه اثر تیمارها بر میانگین  :2جدول 

 کل دوره پایانی رشد آغازین فیتاز ( میلی لیتر بر کیلوگرم) فرمالدهید

 ab220/0 048/1 252/2 522/3 - صفر

 ab199/0 148/1 339/2 687/3 + صفر

2 - ab229/0 174/1 333/2 737/3 

2 + ab216/0 091/1 227/2 535/3 

6 - a234/0 173/1 413/2 821/3 

6 + b190/0 102/1 260/2 553/3 

 079/0 055/0 037/0 013/0  اشتباه معیار

 - a228/0 132/1 332/2 693/3 

 + b201/0 114/1 276/2 592/3 

 046/0 032/0 021/0 007/0  اشتباه معیار

0  210/0 098/1 296/2 604/3 

2  223/0 132/1 280/2 636/3 

6  212/0 138/1 336/2 687/3 

 056/0 039/0 026/0 009/0  اشتباه معیار

 است. α=%5دار آماری در سطح احتمال حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم اختالف و حروف غیرمشترک بیانگر وجود اختالف معنی                           
 

دوره رشد، ها، نتایج نشان داد که در در مورد افزایش وزن جوجه       

لیتر میلی 2ترین افزایش وزن را جیره بدون آنزیم فیتاز و با مقدار بیش

. در دوره رشد، (>05/0pدر کیلوگرم فرمالدهید به خود اختصاص داد )

 موجب افزایش خوراک مصرفی جیره در فرمالدهید لیترمیلی 6 از استفاده

های جوجه را وزن فزایشا ترینبیش پایانی، دوره در .(>05/0p) شد

لیتر فرمالدهید میلی 6کننده  جیره بدون آنزیم فیتاز و با مقدار دریافت

ترین افزایش وزن را جیره بدون . در کل دوره، بیش(>05/0p) داشتند

لیتر در کیلوگرم فرمالدهید داشت میلی 6آنزیم فیتاز و با مقدار 

(05/0p<) موجب . در کل دوره، استفاده از فیتاز در تنظیم جیره

. (>05/0pهای گوشتی گردید )کاهش سرانه افزایش وزن در جوجه

نشان داد که اثر تیمارهای آزمایش بر صفات ضریب  2نتایج جدول 

 دار نبود.تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین معنی

 
 )برحسب کیلوگرم( های گوشتیجوجهسرانه افزایش وزن مقایسه اثر تیمارها بر میانگین  :3جدول 

 کل دوره پایانی رشد آغازین فیتاز ( میلی لیتر بر کیلوگرم) فرمالدهید

 b650/0 ab 080/1 b 903/1 171/0 - صفر

 ab666/0 ab 096/1 ab 921/1 158/0 + صفر

2 - 167/0 a716/0 ab 062/1 ab 947/1 

2 + 164/0 ab674/0 b 017/1 b 855/1 

6 - 159/0 a711/0 a 151/1 a 022/2 

6 + 157/0 ab689/0 b 048/1 b 895/1 

 033/0 035/0 014/0 010/0  اشتباه معیار

 - 166/0 692/0 098/1 a957/1 

 + 160/0 677/0 054/1 b891/1 

 019/0 020/0 008/0 005/0  اشتباه معیار

0  165/0 b658/0 088/1 912/1 

2  165/0 a695/0 039/1 901/1 

6  158/0 a700/0 100/1 958/1 

 023/0 025/0 010/0 007/0  اشتباه معیار

 است. α=%5دار آماری در سطح احتمال حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم اختالف و حروف غیرمشترک بیانگر وجود اختالف معنی                           
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 )برحسب کیلوگرم( های گوشتیجوجهضریب تبدیل مصرف خوراک مقایسه اثر تیمارها بر میانگین  :4جدول 

 کل دوره پایانی رشد آغازین فیتاز ( میلی لیتر بر کیلوگرم) فرمالدهید

 850/1 088/2 611/1 290/1 - صفر

 917/1 134/2 721/1 261/1 + صفر

2 - 369/1 638/1 196/2 919/1 

2 + 339/1 618/1 190/2 905/1 

6 - 470/1 649/1 098/2 890/1 

6 + 209/1 597/1 158/2 875/1 

 030/0 049/0 038/0 082/0  اشتباه معیار

 - 377/1 633/1 127/2 886/1 

 + 270/1 646/1 161/2 899/1 

 017/0 028/0 022/0 047/0  اشتباه معیار

0  275/1 666/1 111/2 883/1 

2  354/1 628/1 193/2 912/1 

6  340/1 623/1 128/2 882/1 

 021/0 035/0 027/0 058/0  اشتباه معیار

 است. α=%5دار آماری در سطح احتمال حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم اختالف و حروف غیرمشترک بیانگر وجود اختالف معنی                           

 

ی اهجوجه داخلی هایاندام و الشه صفات بر آزمایش تیمارهای اثرات       

دهنده نشان 3 جدول نشان داده شده است. نتایج 4 و 3 در جداول گوشتی

های گوشتی در عدم تاثیر تیمارهای آزمایش بر صفات الشه جوجه

ز وزن چربی جکه به نشان داد 4 جدولنین نتایج چاین آزمایش بود. هم

صفات تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند.  سایر شکمی، محوطه

ترین درصد وزن چربی در مورد درصد چربی محوطه شکمی، بیش

لیتر در کیلوگرم میلی 6داخلی را جیره بدون استفاده از فیتاز و با مقدار 

چنین عدم استفاده از هم .(>05/0p) خود اختصاص دادفرمالدهید به

 فیتاز در جیره سبب افزایش درصد چربی شکمی در این آزمایش شد

(05/0p<.) 
 

 )بر حسب درصدی از وزن زنده( گوشتیهای متغیرهای مربوط به ترکیب الشه جوجهمقایسه اثر تیمارها بر میانگین  :5جدول

 بال ران سینه الشه فیتاز ( بر کیلوگرممیلی لیتر ) فرمالدهید

 12/10 69/30 85/32 55/72 - صفر

 54/10 36/30 48/33 57/72 + صفر

2 - 72/72 27/32 74/30 05/10 

2 + 65/72 38/34 38/29 41/10 

6 - 43/71 04/33 76/30 08/10 

6 + 30/74 96/33 46/31 26/10 

 217/0 936/0 828/0 082/1  اشتباه معیار

 - 23/72 72/32 73/30 085/10 

 + 17/73 94/33 40/30 407/10 

 125/0 540/0 478/0 625/0  اشتباه معیار

0  56/72 16/33 53/30 33/10 

2  68/72 33/33 06/30 23/10 

6  86/72 50/33 11/31 17/10 

 153/0 661/0 585/0 765/0  اشتباه معیار

 است. α=%5دار آماری در سطح احتمال در هر ستون بیانگر عدم اختالف و حروف غیرمشترک بیانگر وجود اختالف معنی حروف مشترک                           
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 )بر حسب درصدی از وزن زنده( گوشتیهای جوجهمتغیرهای مربوط به اجزاء داخلی الشه مقایسه اثر تیمارها بر میانگین  :6جدول 

 قلب چربی احشایی پانکراس کبد سنگدان فیتاز (میلی لیتر بر کیلوگرم) فرمالدهید

 ab 043/3 439/0 212/0 541/2 249/1 - صفر

 ab 896/2 416/0 205/0 580/2 412/1 + صفر

2 - 154/1 561/2 205/0 a 492/3 405/0 

2 + 399/1 546/2 205/0 ab 319/3 391/0 

6 - 292/1 837/2 215/0 a 709/3 393/0 

6 + 404/1 446/2 183/0 b 528/2 356/0 

 024/0 279/0 015/0 172/0 109/0  اشتباه معیار

 - 232/1 647/2 211/0 a415/3 412/0 

 + 405/1 524/2 198/0 b914/2 388/0 

 014/0 161/0 008/0 099/0 063/0  اشتباه معیار

0  330/1 561/2 208/0 970/2 427/0 

2  276/1 553/2 205/0 406/3 398/0 

6  348/1 642/2 199/0 118/3 374/0 

 017/0 197/0 010/0 122/0 077/0  اشتباه معیار

 است. α=%5دار آماری در سطح احتمال حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم اختالف و حروف غیرمشترک بیانگر وجود اختالف معنی                           

 

سیستم ایمنی  صفات مربوط به اثرات تیمارهای آزمایشی برنتایج        

های وزن اندام چنینبادی علیه برونشیت و گامبرو و همتیتر آنتی شامل

گزارش شده است. نتایج نشان داد  5لنفاوی بورس و طحال در جدول 

دار استفاده از فرمالدهید تحت تاثیر معنی الذکرفوق صفات از یکهیچ که

 های آزمایشی قرار نگرفتند. در جیرهو یا فیتاز 

 

  گوشتیهای جوجههای خونی بیوشیمیایی و ایمنی سرم فراسنجهمقایسه اثر تیمارها بر میانگین  :7جدول 

  فرمالدهید

 (میلی لیتر بر کیلوگرم)
 فیتاز

  اسیداوریک

 لیتر(گرم/دسی)میلی

 ASTآنزیم 

 )میکرولیتر(

 IBتیتر 

(2Log) 

 IBVتیتر

(2Log) 

 طحال

 )درصد(

 بورس

 )درصد(

 b33/269 00/4776 00/2191 107/0 080/0 31/4 - صفر

 b67/239 00/3504 00/2198 081/0 050/0 20/3 + صفر

2 - 70/3 b83/244 0/3075 00/3182 094/0 078/0 

2 + 36/2 a60/433 00/2905 00/4275 116/0 068/0 

6 - 78/3 b60/256 00/1969 00/3299 116/0 087/0 

6 + 14/3 a20/313 00/3977 00/2150 081/0 063/0 

 020/0 014/0 05/814 73/1526 526/41 621/0  اشتباه معیار

 - 93/3 b92/259 00/3273 31/2890 106/0 082/0 

 + 90/2 a82/328 00/3462 40/2874 092/0 060/0 

 011/0 008/0 99/469 45/881 975/23 358/0  اشتباه معیار

0  75/3 50/254 00/4140 20/2194 094/0 065/0 

2  03/3 22/339 00/2990 20/3728 105/0 073/0 

6  46/3 40/289 00/2973 60/2724 098/0 075/0 

 014/0 010/0 62/575 56/1079 363/29 439/0  اشتباه معیار

 است. α=%5دار آماری در سطح احتمال مشترک در هر ستون بیانگر عدم اختالف و حروف غیرمشترک بیانگر وجود اختالف معنیحروف                            
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های بیوشیمیایی چنین اثرات تیمارهای آزمایش بر فراسنجههم       

تیمارهای  تاثیر تحت خون اسیداوریک سطح شد. گزارش 5 جدول خون در

تحت تاثیر سطح  ASTآزمایشی قرار نگرفت. ولی غلظت آنزیم کبدی 

 فیتاز و نیز اثرات متقابل فیتاز و فرمالدهید در جیره قرار گرفت

(05/0p< به این ترتیب که .) لیتر میلی 2جیره با آنزیم فیتاز و با مقدار

های سرم خون در جوجه ASTدر کیلوگرم فرمالدهید موجب افزایش 

چنین صرف نظر از مقدار فرمالدهید در جیره، استفاده گوشتی شد. هم

از آنزیم فیتاز در جیره سبب افزایش این آنزیم کبدی در سرم خون 

 (.>05/0p) های گوشتی گردیدجوجه

 

 بحث

دهنده کاهش عملکرد رشد برخالف انتظار نتایج این تحقیق نشان      

این نتایج با گزارشات  بود. آزمایشی هایجیره زمان با مصرف فیتاز درهم

Ravindran ؛(2001) همکاران و Viveros ( مطابقت، 2000و همکاران )

و همکاران  Karimi ؛(2010و همکاران ) Mousaviولی با نتایج 

( مطابقت نداشت. گزارش شده است که اثربخشی مثبت آنزیم 2002)

ل آزاد شدن مواد دلیتواند بههای گوشتی میفیتاز در جیره جوجه

مغذی متصل شده به فیتات )فسفر و اسیدهای آمینه(، افزایش قابلیت 

واسطه فعالیت هضم مواد مغذی و تجزیه بخشی از دیواره سلولی به

این آنزیم و تاثیر آنزیم بر سرعت انتقال مواد مغذی در دستگاه گوارش 

د گوارشی پرنده و در نهایت تاثیر مثبت آنزیم بر کاهش ویسکوزیته موا

 (.2010و همکاران،  Mousaviدر پرنده باشد )

       Sriperm ( گزارش کردند استفاده هم1993و همکاران ) زمان از

تواند فیتاز و فرمالدهید در جیره جوجه گوشتی در دوره آغازین می

دلیل نقش بازدارندگی که این اثر به شود فیتاز بخشی منجر به کاهش اثر

فیتاز عنوان شده است. گزارش شده است که فرمالدهید فرمالدهید بر 

های مختلف پیوند برقرار کند، شده به جیره قادر است با پروتئین اضافه

که ساختار پروتئینی تغییرات اساسی داشته باشد و در نهایت بدون این

های مختلف و از تواند منجر به کاهش فعالیت آنزیماین پیوندها می

و  Santosهای گوشتی شود )تگاه گوارش جوجهجمله فیتاز در دس

دار کردن پروتئین و یا آنزیم (. در این رابطه پوشش2013همکاران، 

گردد ها میفعالیت این ملکول کاهش تاثیرات منفی فرمالدهید بر سبب

(Khan  ،به2006و همکاران .)های پاسخ متفاوت جوجه که رسدنظر می

های غذایی آزمایشات ناشی از تفاوت جیرهگوشتی به مکمل فیتاز در 

ها باشد. در تحقیق حاضر ویژه میزان فسفر این جیرهمورد آزمایش و به

داری بر ضریب تبدیل غذایی افزودن فیتاز به جیره تاثیر آماری معنی

( 2009و همکاران ) Hassanabadiها با گزارشات نیز نداشت. این یافته

های نبودن ضریب تبدیل غذایی در گروه دارمعنی داشت. دلیل مطابقت

زمان مصرف خوراک دلیل کاهش و یا افزایش همتواند بهآزمایشی می

و افزایش وزن باشد. عدم استفاده از آنزیم فیتاز سبب افزایش درصد 

 Mousaviهای یافته با نتایج این شد. گوشتی هایجوجه در احشایی چربی

( مطابقت نداشت. در بررسی منابع گزارش خاصی 2010و همکاران )

های در مورد مکانیسم تاثیر فیتاز بر میزان چربی احشایی در جوجه

 گوشتی یافت نشد که با نتایج این آزمایش مقایسه شود. 

لیتر فرمالدهید در جیره میلی 6در آزمایش حاضر، استفاده از        

در دوره رشد شد.  این نتیجه با تحقیقات سبب افزایش مصرف خوراک 

Khan ( مطابقت، اما با نتیجه پاره2005و همکاران ) ای از تحقیقات

درصد خلوص فرمالدهید  در تفاوت سبب به دارد احتمال که ندارد مطابقت

 Santosمورد استفاده یا تفاوت در میزان آلودگی بستر و خوراک باشد )

( گزارش کردند استفاده 2002و همکاران ) Javed(. 2013و همکاران، 

تواند سبب افزایش لیتر فرمالدهید در جیره گوشتی میمیلی 2از 

های گوشتی شود. گزارش شده است که مصرف خوراک در جوجه

تواند سبب بهبود عملکرد لیتر بر کیلوگرم فرمالدهید میمیلی 2سطح 

 10در جیره ) های گوشتی گردد، ولی سطوح باالی آنرشد در جوجه

 Babarتواند اثر معکوسی بر عملکرد رشد داشته باشد )لیتر( میمیلی

(. در این رابطه گزارش شده است که استفاده از 2002و همکاران، 

تواند سبب تاثیرگذاری فرمالدهید درجیره غذایی جوجه گوشتی می

رد کاهش عملک های کربوهیدراز و فیتاز و نهایتاًمنفی بر عملکرد آنزیم

(. در این رابطه 1993و همکاران،  Sripermها شود )رشد در جوجه

Santos ( گزارش کردند سطوح باالی فرمالدهید در 2013) و همکاران

تواند ها میجیره در شرایط دستگاه گوارش با ایجاد پیوند با پروتئین

ها و در نهایت کاهش عملکرد رشد سبب کاهش قابلیت هضم پروتئین

های شود. عالوه بر این استفاده از فرمالدهید در جیره جوجهدر پرنده 

تواند سبب افزایش تعداد پرزهای زبانی در مخاط روده گوشتی می

نوع از پرزها  که اینجایینسبت به سایر انواع پرزهای دیگر شود و از آن

کنند، کاهش رشد ناشی از تری را در روده ایجاد میسطح جذبی کم

و  Qadyanlooتوان به این مسئله نیز نسبت داد )فرمالدهید را می

 (. 2009همکاران، 

یک از صفات سیستم ایمنی هیچ که داد نشان نتایج آزمایش حاضر       

های بادی علیه برونشیت و گامبرو و نیز وزن اندامشامل تیتر آنتی

دار تیمارهای لنفوئیدی طحال و بورس فابریسیوس تحت تاثیر معنی

 ؛(2006و همکاران ) Khanنتایج با گزارشات  نگرفتند. این قرار آزمایشی

Anwar ( مطابقت نداشت. فرمالدهید یک ترکیب 2001) و همکاران

تواند سبب تحریک بافت مخاطی در دستگاه باشد و میسمی می نسبتاً

گوارش و یا دستگاه تنفسی شود. لذا استفاده از آن در جیره جوجه 

فرمالدهید  که است شده گزارش باشد.می همراه هاییمحدودیت با گوشتی

های سفید در مغز استخوان تواند یک اثر بازدارندگی بر سنتز گلبولمی
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های جوجه در AST اثر متقابل فیتاز و فرمالدهید بر غلظت آنزیم کبدی

های پالسما، دفع مواد اصلی در تنظیم پروتئینگوشتی بود. کبد اندام 

باشد. سازی بسیاری از مواد مضر در بدن میزاید و سمی و نیز خنثی

های کبدی یک راهکار تشخیصی در مطالعه عملکرد گیری آنزیماندازه

 ASTباشد. های مختلف در جیره میکبد در اثر استفاده از افزودنی

باشد.  می کبدی هایسلول در دریایییک آنزیم سیتوپالسمیک و میتوکن

های گزارش شده است که استفاده از فرمالدهید در جیره خروس

های کبدی آالنین آمینوترانسفراز تغییراتی در آنزیم ایجاد سبب لگهورن

(ALT( و آسپارتات آمینوترانسفراز )ASTمی )شود (Khan  ،و همکاران

زمان از فرمالدهید اده هم(. مطالعات اندکی در مورد اثرات استف2005

 های کبدی در پرندگان انجام شده است. و فیتاز بر شاخص آنزیم

 منفی تاثیر عدم دهندهنشان تحقیق این کلی گیرینتیجه       

های گوشتی های ایمنی در جوجهفرمالدهید بر عملکرد رشد و شاخص

بر رشد داری چنین استفاده از آنزیم فیتاز نیز تاثیر معنیبود. هم

 استثنای دوره آغازین( نداشت.های گوشتی )بهجوجه
 

 تشکر و قدردانی
که از گروه علوم دامی دانشگاه آراد اسالمی واحد  دداندر پایان الزم می

پور در تفسیر نتایج آماری های دکتر عبداهللشهر و نیز مساعدتقائم

 .گرددقدردانی و تشکر 
     

  منابع
1. Anwar, M.I.; Khan, M.Z.; Muhammad, G.; Bachaya, A. 

and Babar, A.M., 2001. Effects of dietary formalin on the 

health and testicular pathology of male Japanese quails 

(Coturnix coturnix japonica). Veterinary and Human 
Toxicology. Vol. 43, pp: 330-333. 

2. Babar, A.M.; Khan, M.Z.; Shabbir, A.; Khan, A.; 

Bachaya, H.A. and Anwar, M.I., 2001. Toxico-pathological 

effects of formalin (37% formaldehyde) feeding in broiler 
chicks. Pakistan Veterinary Journal. Vol. 21, pp:13-16.  

3. Bedford, M.R. and Partridge, G.G., 2010. Enzymes in farm 

animal nutrition, 2nd Edition. CAB International. UK. 163 p. 

4. Dos Santos, T.T.; Gomes, G.A.; Walk, C.L.; Freitas, B.V. 

and Araujo, L.F., 2013. Effect of formaldehyde inclusion on 

phytase efficiency in broilers. Journal of Applied Poultry 

Research. Vol. 22, pp: 204-210. 

5. Hassanabadi, A.; Nasiri Moghadam, H.; Kermanshahi, 

H. and Daneh Mesgaran, M., 2009. The effect of microbial 

phytase on apparent digestibility of crude protein, amino 

acids, minerals and performance of female broiler chickens. 
Iranian Journal of Animal Science Research. Vol. 2,  

pp: 9-18. 

6. Javed, M.T.; Sarvar, M.A.; Kausar, A. and Ahmad,  

I., 2002. Effects of feeding different levels of formalin  

(37% formaldehyde) and urea on broiler health and 

performance. Veterinary Archives. Vol.72, pp: 285-302. 

7. Karimi torshizi, M.A.; Rahimi, S. and Mirsalimi,  

S.M., 2002. Effects of late microbial phytase 

supplementation on broiler chickens. Journal of Veterinary 

and Medicine. Vol. 3, pp: 75-79. 

8. Khan, A.; Hussain, M. and Khan, M.Z., 2006. Effects of 

formalin feeding or administering into the crops of white 

leghorn cockerels on hematological and biochemical 
parameters.  Poultry Science. Vol. 85, pp: 1513-1519. 

9. Khan, A.; Bachaya, H.A.; Khan, M.Z. and Mahmood,  

F., 2005. Pathological effects of formalin (37% formaldehyde) 

feeding in female Japanese quails (Coturnix coturnix 

japonica.) Human Experimental Toxicology. Vol. 24,  

pp: 415-422. 

10. Mousavi, A.; Rezaei, M.; Niknafs, F. and Shohreh,  

B., 2010. Effects of microbial phytase on performance, 
carcass characteristics and phosphorous and calcium contents 

of tibia in broiler chicks. Research Animal Production.  

Vol. 1, pp: 16-28. 

11. Qadyanloo, B.; Rahimi, S. and Karimi Torshizi,  

M.A., 2009. Effect of organic acids and formaldehyde on 

morphology of broiler intestine and salmonella reduction in 

feed.  Journal of Veterinary Research. Vol. 63, pp: 215-220. 

12. Ravindran, V.; Selle, P.H.; Ravindran, G.; Morel, P.C.H.; 

Kies, A.K. and Bryden, W.L., 2001. Microbial phytase 

improves performance, metabolizable energy and ileal amino 
acid digestibility of broilers fed a lysine-deficient diet. 

Poultry Science. Vol. 80, pp: 338-344. 

13. Rezaeipour, V.; Barsalani, A. and Abddullahpour,  

R., 2016. Effects of phytase supplementation on growth 
performance, jejunum morphology, liver health, and serum 

metabolites of Japanese quails fed sesame (Sesamum 

indicum) meal-based diets containing graded levels of 
protein. Tropical Animal Health and Production. Vol. 48,  

pp: 1141-1146.  

14. Selle, P.H.; Ravindran, V.; Caldwell, R.A. and Bryden, 

W.L., 2000. Phytate and phytase: consequences for protein 
utilization. Nutrition Research Review. Vol. 13, pp: 255-278. 

15. Sheehan, N., 2010. Analysis of enzymes, principles and 

problems: Developments in enzyme analysis 2nd ed. CABI, 
Wallingford, UK. pp: 260-272.  

16. Sriperm, N.; Shirley, R.B.; Gately, S.; Freeman, M.E. and 

Davis, A.J., 1993. The influence of formaldehyde on 

carbohydrase and phytase efficacy in 21-day-old broilers. 
Poultry Science (Supplement). Vol. 1, pp: 86-87. 

17. Viveros, A.; Centeno, C.; Brenes, A.; Canales, R. and 

Lozano, A., 2000. Phytase and acid phosphatase activities in 

plant feedstuffs. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 
Vol. 48, pp: 4009-4013. 

 


