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 امروزیسوخت و ساز کلسیم و فسفر  و استفاده از آن ها در تغذیه طیور : آیا جیره های 

 مازادی از این دو ماده معدنی هستند؟ حاوی مقادیر

 ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو

 چکیده :

( P( و فسفر)Ca. کلسیم)شودپرداخته میهای جدید در درک سوخت و ساز کلسیم و فسفر ی پیشرفتدر مطالعه حاضر به بحث درباره

های امروزی با دهد جیرهمغذی با اهمیت در فرمولاسیون جیره طیور بوده و نتایج به دست آمده از تحقیقات جدید نشان میدو ماده 

، ایشوند. مقدار کلسیم و فسفر در دسترس برای سوخت و ساز، انعکاسی از جذب رودهتنظیم می مغذی موادمقادیر مازادی از این 

روده با منشاء داخلی  ازاین مواد  هدررفتساخت و تجزیه استخوان، فیلتراسیون گلومرولی، میزان بازجذب در مجاری کلیوی و 

( و فرم PTHهای پاراتیروئید )ریز قرار دارد و در این مورد هورموند درونهومئوستازی این دو عنصر عمدتا تحت کنترل غدباشد. می

 32رشد فیبروبلاست  فاکتوریک محور هورمونی جدید شامل  اخیرنقشی اساسی دارند. با این حال در مطالعات  3Dهورمونی ویتامین 

(FGF23 ) 3و کلوتو یافت شده است که در ارتباط با هورمون پاراتیروئید و ویتامینD با دقت زیادی هومئوستازی کلسیم و فسفر  که

های تجاری امروز برای هر دو دسته مرغان گوشتی و دهند مقادیر کلسیم و فسفر جیرهتحقیقات نشان مید. ننمایرا کنترل می

تواند بدون تاثیر منفی بر تولید یا آسایش پرندگان کاهش یابد. با این حال به ه و این مقدار میها بودتخمگذار بیش از نیاز واقعی آن

دلیل اطلاعات محدودی که از مقادیر بیولوژیکی و در واقع زیست فراهمی کلسیم و فسفر موجود در مواد خوراکی وجود دارد، کاهش 

تعیین یک روش ارزیابی  گردد. در نتیجهچالشی اساسی محسوب می غلظت این مواد تا سطوح بدون مخاطره برای آسایش حیوان،

عمل بمواد خوراکی ضروری خواهد بود. بر اساس تحقیقات در ی کلسیم و فسفر گیری زیست فراهممورد تایید برای برآورد یا اندازه

 رتری دارد. ها بنسبت به سایر روشگیری مستقیم قابلیت هضم ایلئومی یا پیش سکومی تعیین زیست فراهمی با روش اندازهآمده 
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 مقدمه :

کند ی بدن عمل میها( از مواد مغذی با اهمیت در تغذیه طیور بوده و به عنوان کوفاکتوری برای آنزیمP( و فسفر)Caکلسیم)

(Klasing 1998; Li et al. 2016a) ، نمایند. علاوه بر این وجود کلسیم در ساخت استخوان نقشی اساسی را ایفا می همچنین

فسفر  (.Klasing 1998)و سیستم عصبی ضروری است  عضلاتو عملکرد صحیح تخم مرغ برای فرآیند انعقاد خون، تشکیل پوسته 

نیز در عملکرد دستگاه عصبی نقش داشته و جزء مهمی از پوسته تخم مرغ، فسفولیپیدها و اسیدهای نوکلئیک است. فسفر یک 

 (.Li et al. 2016a) باشدمی ATPیدی در سوخت و ساز انرژی به شکل واسطه کل

گذرد و این در در رابطه با احتیاج طیور به این دو ماده معدنی میNRC (4991 )منتشر شده توسط  سال از آخرین توصیه 32حدود 

های غذایی مورد استفاده در تغذیه طیور تغییرات بسیار بزرگی حالی است که طی این دوران ژنتیک، شرایط آشیانه، مدیریت و جیره

دهند. غلات معمولا از نظر کلسیم فقیر بوده اما حاوی مقادیر بالایی فسفر را تشکیل می طیورداشته است. غلات بخش اصلی جیره 

ست برخی شود. لازم به ذکر اقی نمیاستفاده تل قابل جذب ومتصل به فیتات هستند که معمولا این بخش فیتاته از نظر بیولوژیکی 

، اما این آنزیم (Selle et al. 2003)زادی هستند از این مواد گیاهی مانند گندم دارای مقادیر قابل توجهی آنزیم فیتاز فعال درون

 (.Jongbloed and Kemme 1990)رود طی فرآیندهای ساخت خوراک همچون بخار مورد استفاده در ساخت پلت، از بین می

ابلیت ای قو به عنوان یک ماده ضد تغذیههای دوظرفیتی مواد معدنی و اسیدهای آمینه متصل شده فیتات همچنین به سایر کاتیون

های بیشترین تغییر صورت گرفته در فرمولاسیون جیره (.Bryden et al. 2007)دهد استفاده از این مواد را تحت تاثیر قرار می

ی بیشتر از منابع گیاهی از طریق افزودن قادیر قابلیت هضم اسیدهای آمینه و استفادهشامل افزایش پذیرش و استفاده از م ،طیور

تغییر در هر دو دسته عوامل مربوط به پرنده و مدیریت تغذیه در تدوین های طیور است. هایی همچون زایلاناز و فیتاز به جیرهآنزیم

ر ای ، همگام با تغییر دهای تغذیهتوان گفت آیا توصیهساسی دارد و این در حالی است که به وضوح نمیو فرمولاسیون جیره نقش ا

و  (Cordell 2016)ی جهانی در رابطه با کمبود منابع فسفر و دغدغه نیاز پرندگان، تغییر نموده است یا خیر. علاوه بر این نگرانی

رو به افزایش  (Li et al. 2016a)همچنین آلودگی محیط زیست از طریق فسفر دفع شده از واحدهای تولید محصولات حیوانی 

های فوق الذکر خواهد استفاده و فرمولاسیون بهینه از منابع فسفر در جیره باعث به حداقل رساندن دفع آن و کاهش نگرانیاست. 

های حاصل از داده .شودپرداخته میهای جدید در درک سوخت و ساز کلسیم و فسفر ی پیشرفتبه بحث درباره این مقالهدر شد. 

 امروزی دارای مقادیر مازادی از کلسیم و فسفر هستند. های دهد جیرهتحقیقات جدید نشان می

 سوخت و ساز کلسیم و فسفر :

های مختلف طیور به این مواد و در نتیجه احتیاج دسته مغذیمواد همئوستازی این ، Dروابط متقابل بین کلسیم، فسفر و ویتامین 

ماده سخت کننده استخوان به نام هیدروکسی تشکیل ( منجر به Piو آنیون فسفر ) (Ca+2(. کاتیون کلسیم )4نماید )شکلرا تعیین می

توجه به ساخت و تجزیه مداوم  با( شده و در نتیجه استخوان محل ذخیره اصلی کلسیم و فسفر است. PO10Ca)4(6(OH)2)4آپاتیت 

سوخت و ساز کلسیم و فسفر بایستی دائما تحت کنترل بدن قرار گیرد)مانند آنچه در مورد تنظیم سوخت و ساز این عناصر  ،استخوان

 (Pines and Reshef 2015)اخیر جزئیات توسعه اسکلت پرندگان  اتشود(. در مطالعمتناسب با تشکیل پوسته تخم مرغ دیده می

تنظیم سوخت و ساز کلسیم و فسفر تحت قرار گرفته است.  مطالعهمورد  (Dacke et al. 2015)کلسیمی شدن پوسته تخم مرغ  و

ود. مقدار شاستخوانی کنترل می -کلیوی -ایهای رودهتاثیر غلظت این عناصر در جیره قرار داشته و توسط فعالیت مشترک مکانیسم

                                                           
1 Hydroxyapatite 
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ای، ساخت و تجزیه استخوان، فیلتراسیون گلومرولی، میزان و ساز، انعکاسی از جذب روده کلسیم و فسفر در دسترس برای سوخت

نکته حائز اهمیت این است که تغییرات بزرگ در مقدار باشد. بازجذب در مجاری کلیوی و دفع این مواد در روده با منشاء داخلی می

که این امر نشان دهنده وجود  اشکال یونی این عناصر داردمصرف و برداشت کلسیم و فسفر، تاثیر بسیار کمی در چرخه غلظت 

ای هدر گذشته فرض بر این بود که مکانیسمدر بدن است. دو عنصر های تنظیمی دقیق برای کنترل سوخت و ساز این مکانیسم

  3Dل هورمونی ویتامین ( و شکPTH)4های پاراتیروئید تنظیمی کلسیم در روده، کلیه و استخوان از طریق غدد درون ریز و هورمون

(1,25 dihydroxycholecalciferol; calcitriol) ا تنهشود. همچنین اینگونه تصور میشد که هومئوستازی فسفر نیز اعمال می

( و تنها تفاوت آن با کلسیم در این است که تنظیم کلسیم بیشتر از طریق کلیه و کمتر از 4بوده )شکل  3D -PTHاز طریق محور 

با این وجود شرح برخی نکات ظریف در سوخت و ساز فسفر از طریق محور  (.Li et al. 2016a)پذیرد  طریق روده صورت می

3D -PTH پذیر نبود. امکان 

( طی تحقیقات صورت گرفته بر روی Klotho( و کلوتو )FGF23)3 32به تازگی آبشاری هورمونی شامل فاکتور رشد فیبروبلاست 

 Renkema -4استخوان نقش دارد ) شکل  معدنی شدنو  Dموش ترسیم شده است که در تنظیم هومئوستاز فسفات، ویتامین 

et al. 2008; Martin et al. 2012 .)FGF23 ی اصلی آن کاهش بازجذب یون فسفر و سرکوب ستخوان تولید شده و وظیفهدر ا

ی غشایی کلوتو به عنوان یک گیرنده (.Renkema et al. 2008; Martin et al. 2012) در کلیه است2کلسیتریول تشکیل 

و  FGF23دهند . همچنین شواهد نشان می(Renkema et al. 2008; Martin et al. 2012)نماید عمل می FGF23برای 

 Xu and Sun)کلوتو علاوه بر کلیه ، بر استخوان، غده پاراتیروئید، سیستم قلبی و عروقی و سیستم عصبی مرکزی نیز موثر است 

2015; Erben 2016.) 

ای مختلف هریز با جایگاهجان نبوده و بایستی به عنوان یک عضو درونتحقیقات جدید معتقدند استخوان تنها یک بافت حمایتی و بی

 ,Wolf, 2008; Fukumoto, 2009; Karsenty & Ferronبرای سوخت و ساز مواد معدنی و انرژی در نظر گرفته شود )

استخوانی و دفع کلیوی کلسیم و فسفر را تعیین  1جدیدای، ت(. دو محور ذکر شده در بالا در کنار یکدیگر میزان جذب روده2012

تخمگذار استروژن عامل دیگری است که بایستی در نظر گرفته شود. استروژن با افزایش جذب کلسیم نمایند. در رابطه با مرغان می

 Dacke)نماید سوخت و ساز کلسیم در زمان تخمگذاری را تنظیم می ،از دئودنوم و تجزیه و انتقال کلسیم ناپایدار از مغز استخوان

et al. 2015.)  

 د خوراکی :کلسیم و فسفر قابل دسترس موجود در موا

ست همین ترتیب زی به قابلیت استفاده از کلسیم و فسفر برای حیوان تحت تاثیر غلظت سایر مواد مغذی موجود در خوراک بوده و

فراهمی این عناصر انعکاسی از تاثیر روابط متقابل مواد مغذی بر جذب یکدیگر از روده یا دفع از طریق کلیه خواهد بود. مواردی که 

 Soares)و فسفر  (Soares 1995a)ن میزان زیست فراهمی مواد معدنی مد نظر قرار داده شوند در رابطه با کلسیم باید در تعیی

1995b)  نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال مطالعات صورت گرفته در تغذیه طیور با توجه به هزینه بالا و مخاطرات زیست

 این ماده معدنی متمرکز شده است. محیطی فسفر بر روی بهینه سازی کارآیی 

                                                           
1 Parathyroid hormone 
2 Fibroblast Growth Factor 23 
3 Calcitriol 
4 Turnover 
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ای هریز. سوخت و ساز کلسیم و فسفر از طریق عملکرد مشترک مکانسیمتنظیم هومئوستازی کلسیم و فسفر از طریق غدد درون -1شکل 

هورمون هایی همچون : های تنظیمی در نهایت توسط هورموناین مکانیسمگردد. استخوانی تنظیم می -کلیوی-ایتنظیمی روده

توان گفت گردند. به طور ساده میو کلوتو کنترل می 32، فاکتور رشد فیبرو بلاست 1,25 dihydroxycholecalciferol(، PTHپاراتیروئید)

نمایند. با این حال همانگونه که در سوخت و ساز یون فسفر را کنترل می FGF23-Klothoسوخت و ساز یون کلسیم و محور  PTH-D3محور 

ص است تعاملات مشترک زیادی بین این دو محور برای تنظیم سوخت و ساز کلسیم و فسفر وجود دارد. در این شکل محور تنظیمی شکل مشخ

 ;Renkema et al. 2008وابسته به استروژن که تنظیم کلسیم در مرغان تخمگذار را بر عهده دارد به نمایش گذاشته نشده است ) اقتباس از 

Li et al. 2016a .) 
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 کلسیم : 

امروزه به دلیل اطلاعات کم موجود از میزان کلسیم در دسترس مواد خوراکی مورد استفاده در جیره طیور از میزان کلسیم کل موجود 

شود. غلظت کلسیم در دسترس مواد گیاهی به علت اندک بودن مقدار کلسیم کل در مواد خوراکی برای فرمولاسیون استفاده می

ماده معدنی  -ها کم است. علاوه بر این مقادیر زیاد فیتات موجود در منابع گیاهی با اتصال به کلسیم و تشکیل کمپلکس فیتاتدرآن

برای رفع مشکل برآورد مقادیر بیولوژیکی کلسیم مواد خوراکی آنجل . دهدمیدسترسی کلسیم را برای حیوان بیش از پیش کاهش 

مطالعات خود را بر روی قابلیت  Masseyو راویندارن و همکاران در دانشگاه  Marylandگاه در دانش (Angel 2013)و همکاران 

  (.Anwar et al. 2016a, 2016b, 2017)هضم ایلئومی کلسیم آغاز نمودند 

 فسفر :

 Taylor, 1980; Rodehutscord, 2013;  Li etقرار گرفته است ) مطالعهزیست فراهمی فسفر توسط محققان بسیاری مورد 

al.,2016a .)( در تحقیقات مختلف برای تعیین زیست فراهمی فسفر در شرایط درون تنیin vivoفراسنجه ، ) های مختلفی همچون

نی و درصد خاکستر استخوان انگشت نی، درصد خاکستر استخوان درشتعملکرد رشد، بیوشیمی خون، استحکام استخوان درشت

هند و دن حال بیشتر مقادیر گزارش شده کیفی بوده و تنها مقادیر بیولوژیکی نسبی را نشان میمورد استفاده قرار گرفته است. با ای

های شیمیایی برآورد زیست فراهمی روش (.Li et al. 2016a)نمایند اعداد واقعی زیست فراهمی حقیقی یا ظاهری مواد را ارائه نمی

( ، و مزیت PP)3( و فسفر فیتاته NPP)4براساس روابط فسفر با فیتات بوده ، یعنی فسفر غیر فیتاته  (NRC 1977, 1994)فسفر 

فسفری است که به اسید فایتیک متصل نشده و از  NPP باشد.آن در بکارگیری آسان این روش برای بسیاری از مواد خوراکی می

 .(Li et al. 2016a) گردداز فسفر کل محاسبه می PPطریق کسر کردن مقدار 

( AP)2توان معادل فسفر دردسترس را می NPPبرای طیور در دسترس نیست در حالی که  PPدر این روش فرض بر این است که  

درصد از فسفر کل منابع  07، حدودگیری نشوداندازه PPدانست. معمولا در صورتی که  ،گیردکه کاملا مورد استفاده حیوان قرار می

( مورد پذیرش بین المللی قرار 4900) NRCاین فرضیات از زمان انتشار گیرند. درصد را غیر فیتاته در نظر می 27و  گیاهی را فیتاته

درصد فسفر غیر فیتاته برای حیوان در  477رود. با این حال تحقیقات نشان داده در برخی موارد گرفته و در جیره نویسی به کار می

 ,Van der Klis and Versteeghفسفر فیتاته مورد استفاده حیوان قرار گرفته است ) درصد از 07دسترس نبوده و بیش از 

1999; Angel et al. 2006; Rodehutscord et al., 2012 .)های همچنین شواهدی از تحقیقات صورت گرفته بر روی جوجه

حدودی فیتات را تجزیه کنند که این امر در برآورد توانند تا روده می میکروفلوردهد گوشتی عاری از میکروب وجود دارد که نشان می

 (. Savage et al., 1964; Wise, 1983)فسفر در دسترس هنگام آنالیز فضولات موثر است

قابلیت ( برای توصیف WPSA; Rodehutscord, 2013انجمن جهانی علوم طیور )برخی اصطلاحات تدوین شده توسط  4جدول 

( به معنی فسفر ابقا شده در کل دستگاه گوارش بوده و با توجه به دفع RP)1فسفر قابل ابقا شدن دهد. استفاده از فسفر را نشان می

 Adeola and) شودهمزمان ادرار و مدفوع در طیور، هر دو بخش فسفر قابل هضم و فسفر قابل استفاده پس از جذب را شامل می

                                                           
1 Non- phytate P 
2 Phytate P 
3 Available P 
4 Retainable P 
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Applegate 2010.) شود، مقادیر قابلیت هضم ایلئومی فسفر با مقادیر مشاهده می 3دول بنابراین ممکن است، همانگونه که در ج

براساس مطالعات صورت گرفته لازم است غلظت کلسیم و  فسفر قابل ابقاء شدن مواد اولیه خوراکی و خوراک کامل متفاوت باشد.

 فسفر موجود در مواد خوراکی بر اساس هر دو شاخص نام برده مطرح گردد. 

 گیرندهایی که برای قابلیت استفاده از فسفر مورد استفاده قرار میشاخصتعریف  -4جدول 

 یرند.مربوطه مورد استفاده قرار گ ینهای پیشنهاد شده توسط محققزمینهوت بوده و بایستی تنها در موارد و متفادر شرایط مختلف * این تعاریف 

 Ravindran and Bryden) گرفتهبرای یافتن روشی به منظور تعیین زیست فراهمی اسیدهای آمینه صورت  بسیاریتحقیقات 

,1999; Bryden and Li ,2010ها به توافق مناسبی در استفاده از روش مستقیم تعیین قابلیت هضم ایلئومی ( و آزمایشگاه

 (.Ravindran et al. 2017)آمده است  دستاسیدهای آمینه و استاندارد نمودن آن براساس میزان هدررفت با منشاء داخلی به 

انی فاده شود. علاوه بر این در تحقیقی جهرسد بایستی از همین روش برای تعیین زیست فراهمی کلسیم و فسفر نیز استبه نظر می

در رابطه با زیست فراهمی برآورد شده برای ، تحقیقدرگیر در این های های آزمایشگاههای بسیاری در گزارشمشاهده شد تفاوت

ریق مزیت محاسبه قابلیت دسترسی فسفر از ط. (Rodehutscord et al. 2017) وجود دارد ،4فسفر با روش آنالیز رگرسیونی

است، با این حال برای حصول نتایج یکسان و قطعی نیاز به تحقیقات  متغیرامکان اندازه گیری قابلیت هضم واقعی  ،آنالیز رگرسیونی

ه همین بهای مشترک بین متغیرها ممکن است منجر به پراکندگی بیشتر در نتایج گردد. بسیار زیادی بوده و علاوه بر این همبستگی

گیری مستقیم قابلیت هضم ایلئومی فسفر از اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود نتایج حاصل از اندازه جهت در حال حاضر،

(Mutucumarana and Ravindran 2016.)  این روش به عنوان روشی پذیرفته شده برای اسیدهای آمینه محسوب شده و به

گیری از روش اندازهدر پژوهش خود  ( نیز3740و همکاران ) Liبرد. توان از آن برای تعیین فسفر دردسترس نیز بهره رسد مینظر می

در این آزمایش تنها فسفر مواد اولیه  کردند.روزه استفاده  13الی  20های گوشتی مستقیم قابلیت هضم ایلئومی فسفر برای جوجه

 2شده بودند. مقادیر فسفر برخی از مواد خوراکی این تحقیق در جدول  متوازنها بر اساس غلظت کلسیم ه و جیرهمورد بحث بود

اصطلاح فسفر دردسترس  باکه کاملا  استفاده شد( IDP)3 قابلیت هضم ایلئومی فسفرمطالعه از عبارت  در اینگزارش شده است. 

(AP 3( استفاده شده در بسیاری از مطالعات )جدول )ابل دسترس در این است که مشکل اصلی شاخص فسفر قاست.  متفاوت

شود. با این حال استفاده از این شاخص نسبت به قابلیت هضم ایلئومی فسفر رواج بلکه برآورد می ،شودگیری نمیاندازه مستقیما

 بیشتری دارد. 

                                                           
1 Regression analysis 
2 Ileal digestible P 

 شاخص *تعریف 

شود )در طیور برای محاسبه فسفر قابل هضم بایستی از بخشی از فسفر کل خوراکی که در مدفوع یافت نمی

 جدا نمودپرندگان کلوستومی شده استفاده کرد تا بتوان فسفر موجود در مدفوع را از فسفر ادرار 

 فسفر قابل هضم

بخشی از فسفر کل خوراکی که در قسمت انتهای ایلئوم یافت نشود؛ همچینن آن را قابلیت هضم پیش 

 نامندسکومی فسفر یا قابلیت هضم فسفر ایلئومی می

 فسفر دردسترس

میده ناشود؛ همچنین قابلیت هضم فسفر در کل دستگاه بخشی از فسفر کل خوراکی که در بدن ابقا می

ند کاندازه گیری فسفر قابل هضم را دشوار میدر مدفوع شود) همانگونه در پرندگان به دلیل وجود ادرار می

 گیری های مربوط به طیور نیستاین اصلاح نیز توصیف مناسبی برای اندازه

 فسفر قابل ابقاء
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 (Adeola and Applegate, 2010مقایسه درصد فسفر ابقا شده و فسفر قابل دسترس در ایلئوم طیور ) -3جدول 

 (APدرصد فسفر قابل دسترس ) (RPدرصد فسفر قابل ابقاء ) مواد اولیه 

 *39 12 خوراک کامل با مقدار فسفر کم 
 **91 00 کنجاله سویا با مقدار فیتات کم 

 **91 07 کنجاله سویا مرسوم 
 *23 29 خوراک کامل با مقدار فسفر کم 

 * به صورت قابلیت هضم ظاهری بیان شده است.

 صورت قابلیت هضم حقیقی از طریق آنالیز رگرسیونی بیان شده است.** به 

 : امروزینیاز پرندگان 

Wilgus (4924اولین کسی بود که نیاز جوجه )ن ها را تعییهای در حال رشد به کلسیم و فسفر جهت تشکیل طبیعی استخوان

 Scottالزامی است.  3/3:  4یا  4:  4درصد فسفر قابل دسترس با نسبت کلسیم به فسفر  2/7نمود. وی گزارش نمود وجود حداقل 

( در کتاب خود تمامی تحقیقات اولیه صورت گرفته در این زمینه را بررسی نمودند. از آن پس مقالات بسیار زیادی 4909و همکاران )

های صورت گرفته (، با این حال با تمام تلاشNRC, 1977, 1994دار نیاز طیور به کلسیم و فسفر منتشر شده است )برای تعیین مق

دلیل  ین تحقیقات عمدتا بهنیاز پرندگان به این دو ماده معدنی به درستی تعریف نشده است. نتایج به دست آمده در ا ،در این زمینه

های صمتفاوت است. همچنین شاخ ،منابع کلسیم و فسفرنیز وراکی تشکیل دهنده جیره پایه و ، سن پرنده، مواد خاختلافات ژنتیکی 

ی، نوصیات کیفی تخم مرغ، استحکام استخوان درشتصمختلف به کار رفته در این تحقیقات همچون عملکرد رشد، تولید تخم مرغ، خ

 این نتایج را دوچندان نموده است.ت و پیچیدگی نی یا درصد خاکستر استخوان انگشت تفاودرصد خاکستر استخوان درشت

های غذایی طیور مجددا گرایش شدیدی به تعیین نیاز واقعی کلسیم و با گسترش استفاده از آنزیم فیتاز به شکل خوراکی در جیره

( و Li et al., 2017bهای گوشتی )فسفر در صنعت پیدا شده است. به همین سبب آزمایشی برای تعیین مقدار نیاز فسفر جوجه

ی رایج در استرالیا، برپایه گندم و سورگوم، با و بدون افزودن آنزیم ای مشابه با جیره( با جیرهLi et al., 2016bمرغان تخمگذار )

 فیتاز به جیره، صورت گرفته است. 

 (IDPابلیت هضم ایلئومی فسفر )( و قRP(، فسفر قابل ابقاء )PP(، فسفر فیتاته )NPP(، فسفر غیر فیتاته )TPفسفر کل ) -2جدول 

 مواد خوراکی
TP* 

(gr/Kg) 

NPP* 

(gr/Kg) 

PP* 

(gr/Kg) 

RP* 

(%TP) 

IDP** 

(%) 
 0/30 39 2/3 0/7 2 ذرت 

 0/20 04 2/1 0/3 4/0 کنجاله سویا
 3/24 10 2/3 9/7 1/2 گندم 

 *Van der Klis and Versteegh(1999)  

 **Li et al.(2017a) – IDP روزه  13الی  20های گوشتی ای که تنها عامل مورد آزمون آن منابع فسفر بود در جوجهبه کمک جیره

 گیری شد.اندازه
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 های گوشتی :نیاز جوجه

الی  4( 270های نر گوشتی )راس جوجه ،های گوشتی به فسفر( جهت تعیین نیاز جوجهLi et al., 2017b) آزمایش تعدادیدر 

تغذیه شدند. در این آزمایش همچنین تاثیر کلسیم و آنزیم فیتاز بر نیاز فسفر نیز  IDPهای حاوی سطوح مختلف با جیرهروزه  34

 2/0و  IDPگرم  2/2های بدون فیتاز نتایج نشان داد در جیرهنشان داده است.  1نتایج در جدول  بخشی از مورد بررسی قرار گرفت.

ها در دوره در حالی است که نیاز جوجه موضوع روزگی( کافی بود. این 4-41) آغازین گرم کلسیم در هرکیلوگرم خوراک برای دوره

علاوه بر این مصرف آنزیم فیتاز توانست گرم کلسیم در هر کیلوگرم خوراک کاهش یافت.  0و  IDPگرم  2روزگی( به  42-34رشد )

در دوره رشد در هرکیلوگرم خوراک دریافت نموده بودند را  IDPگرم  3در دوره آغازین و  IDPگرم  2/3هایی که عملکرد جوجه

در دوره رشد در هرکیلوگرم  IDPگرم  2در دوره آغازین و  IDPگرم  2/2های حاوی با این حال افزودن فیتاز به جیرهبهبود ببخشد. 

های منتشر ، دادهX. Li, D. Zhang and W. L. Brydenحتی آخرین تحقیقات ما )داری بر عملکرد نداشت. خوراک تاثیر معنی

گرم کلسیم در هر کیلوگرم خوراک  2/1و  APگرم  3نشده( نشان داد که بهترین عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذایی با مقادیر 

 .شدمشاهده 

های جوجه روزگی، مصرف خوراک)گرم در روز( و ضریب تبدیل غذایی )گرم افزایش وزن/گرم خوراک مصرفی( 34وزن بدن )گرم( در  -1جدول 

 (Li et al., 2017bروزه تغذیه شده با سطوح مختلف کلسیم و فسفر قابل هضم ایلئومی با یا بدون افزودن آنزیم فیتاز  ) 41الی  4گوشتی 

 (.p>2/7ها است )دار بین آنهای یکسان در هر ستون نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنیوجود حروف

 ضریب تبدیل غذایی مصرف خوراک وزن بدن رشد -آغازین 

IDP(gr/Kg) Ca(gr/Kg)  فیتاز  فیتاز + -فیتاز- -فیتاز  فیتاز +   فیتاز + 

2/3 - 3 2/0 - 0 017cd  4734ab  9/20bc  0/20 bc 22/4 de 30/4e  

 47 - 9 027f  4770ab  1/24 e 3/20ab  07/4b  39/4 de 

 43/3 - 43 202g  944 d 1/12f  0/21cd  07/4a  20/4 cd 

        

2/2 - 2 2/0 - 0 4737ab  4744 ab 2/07 a 4/29ab  24/4 de 27/4 de 

 47 - 9 913 cd 4714 cd 7/20ab  3/07 a 20/4cde  39/4 de 

 43/3 - 43 022e  902e  0/22 de 9/20ab  10/4 c 22/4de  

 

یا  3، حاوی  3:  4هایی با نسبت کلسیم به فسفر ها جیرهکه در آن جوجه (Denbow et al. 1995)در مقابل در مطالعات اولیه 

درصدی مشاهده شده و این تلفات با افزودن آنزیم فیتاز به جیره کاهش  17بودند تلفات ، دریافت کرده  NPPگرم در کیلوگرم  0/3

د در کود دامی ، هنگامی که در هلند تلاشی عمومی برای کاهش میزان فسفر موجو4997یاقت. مشاهدات میدانی در اوایل دهه 

 نشدتلفاتی مشاهده  انجام گرفتهبا این وجود در آزمایشات  (.van Tuijl 1998) نمودپذیرفت، نتایج مشابهی را گزارش صورت می

 های پایین فسفر باشد. که ممکن است علت آن تحمل بیشتر طیور امروزی نسبت به غلظت
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 اثرات نامطلوبی را به همراه ،زمانی که غلظت فسفر جیره پایین باشدهای بالای کلسیم ( غلظت1دهند )جدول نتایج به وضح نشان می

( شرح داده شده است. به 4992) Shafeyشود به تفصیل توسط هایی که منجر به بروز این اثرات منفی میخواهد داشت. مکانیسم

فسفر قابل دسترس از طریق افزودن مکمل یا با افزودن  توانند، به شرط فراهم بودن میزان کافیمی گوشتیهای رسد جوجهنظر می

ایی ههایی که جیرههای کلسیم را تحمل کنند. جوجهی وسیعی از غلظتهای کم فسفر، دامنههای دارای غلظتآنزیم فیتاز به جیره

 اند. فسفر کمتری نیز در فضولات خود دفع کرده ،با غلظت پایین فسفر دریافت نمودند

 تخمگذار : یهانیاز مرغ

Roland (4900بررسی ) ر های اخیتخمگذار به کلسیم و فسفر را انجام داده است. با این حال در سال هاینیاز مرغهای اولیه بر روی

ل صنعت حاشیه اطمینان قابدر تخمگذار به چاپ رسیده است. از همین رو  هایغمقالات کمی در رابطه تعیین نیاز کلسیم و فسفر مر

تا در طول دوره تولید پرنده با علائم کمبود این عنصر مواجه نشود.  شودهای تخمگذار در نظر گرفته میمرغ برای نیاز فسفرتوجهی 

به ازای هر پرنده در  APگرم میلی 497یا خوراک  مدر کیلوگر NPPگرم  0/4ای حاوی دهد جیرهنشان می انجام گرفتهتحقیقات 

(. این میزان Li and Bryden 2006; Li et al. 2007نماید ) تولید 10الی  32ی را از هفتهمطلوبی تواند میزان تخم مرغ روز می

تحقیقات . باشدذکر کرده است، میگرم به ازای هرپرنده میلی 302( که نیاز را 4991) NRCبسیار کمتر از مقادیر توصیه شده توسط 

توان غلظت کلسیم و فسفر جیره را بدون ایجاد تغییر در یعنی می. داده است نتایج مشابهی را نشاننیز  (Li et al., 2016b)اخیر 

 07است که از آغاز طرح تا پایان  آنتحقیق این  نکته قابل توجه در  (.2ای کاهش داد )جدول میزان تولید به طور قابل ملاحظه

 اما تاثیر منفی در تولید تخم مرغ یا کیفیت پوسته تخم ،هفنگی غلظت یکسانی از کلسیم و فسفر در اختیار پرندگان قرار گرفت

م ی دوره تولید غلظت کلسیهای تولید شده مشاهده نشد. با این حال رایج است که برای حفظ کیفیت پوسته تخم مرغ در نیمهمرغ

 قرار گیرد.  های مختلف منابع کلسیم بایستی مورد بررسی و تحقیقجیره افزایش یابد که این امر با توجه به شکل

 به کلسیم و فسفر در سنین مختلف نیاز مرغان تخمگذار  -2جدول

 شاخص
 سن )هفته(

53-81  33-53  47-33  09-43  

 Hy-Line (3740) 

 11 9/17 4/29 0/17 کلسیم )گرم در کیلوگرم(

 2/2 2/2 0/2 2/1 فسفر در دسترس )گرم در کیلوگرم(

 NRC (4991)* 

 - - - 2/23 کلسیم )گرم در کیلوگرم(

 - - - 2/3 )گرم در کیلوگرم( فسفر غیرفیتاته

 Li et al. (3740)** 

 23 23 23 23 کلسیم )گرم در کیلوگرم(

 2/4 2/4 2/4 2/4 )گرم در کیلوگرم(فسفر غیرفیتاته 

 گرم در روز  477*مرغ لگهورن تخمگذار با مصرف خوراک 

 ای آزمون شدند.لاین قهوه-های نژاد  های پایین در مرغ** غلظت
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 آنزیم فیتاز و استفاده از آن در جیره طیور:

ز اها و مواد معدنی دیگر متصل شده و از قابلیت استفاده ها، پروتئینفیتات علاوه بر فسفر به سایر مواد مغذی همچون کربوهیدارت

استفاده گسترده از این آنزیم در تغذیه  (.Selle et al. 2006; Bryden et al. 2007) دهدکاهش میحیوان را دراین مواد 

ند شوند منشخوارکنندگان موجب شده متخصصان به تعیین و استفاده از مقادیر معادل فسفر و سایر تاثیرات مثبت این آنزیم علاقه

(Selle and Ravindran 2007; Adeola and Applegate2010; Cowieson et al. 2011; Dersjant-Li et al. 

های معدنی تامین کننده فسفر و ویتامین غلظت کلسیم در جیره، مکملوامل مختلفی همچون نسبت کلسیم به فسفر، (. ع2015

Dزمانی  ،توانند کارایی این آنزیم را تحت تاثیر قرار دهند. بهترین عملکرد، سن و وزن پرنده و غلظت فیتاز استفاده شده در جیره می

 ا فسفر در دسترس کم و مقادیر کافی کلسیم دریافت نموده است.ای بمشاهده شده است که پرنده جیره

 یوانحمواد مغذی باند شده با فیتات آزاد شده و با این اتفاق علاوه برجذب مواد مغذی توسط  ،های فیتات در رودهبا تجزیه مولکول 

ار ر فیتاز از نظر بیولوژیکی دارای ارزش بسیآید. بدیهی است که این اثای مناسبی نیز برای میکروفلور روده فراهم میبستر تغذیه

 توان این تاثیر مثبت را در فرمولاسیون جیره لحاظ نمود؟زیادی است، اما سوال اصلی این است که چگونه می

نظر  یابد. بهگرم در هر کیلوگرم افزایش می 4حدودا  IDPهای حاوی مقادیر کم فسفر، دهند با افزودن فیتاز به جیرهنتایج نشان می

گرم در کیلوگرم( افزایش خواهد یافت. روند این تاثیر بسیار پیچیده بوده  4رسد کلسیم در دسترس نیز به مقدار مشابهی )تقریبا می

ین شود اتوصیه میو به به طور خاص به عواملی همچون منبع و دوز آنزیم مورد استفاده و ترکیب جیره فرموله شده بستگی دارد. 

لحاظ شده و با توجه به دوز  ،آنزیم4بایستی در ماتریس مقادیر  بر روی سایر مواد مغذیمثبت فیتاز  اتو نیز اثر مقدار افزوده شده

 مصرف محاسبه گردند. 

 گیری :نتیجه

NRC(4991 )تر از مقادیر توصیه شده توسط های گوشتی به کلسیم و فسفر بسیار کمدهد نیاز جوجهنتایج تحقیقات اخیر نشان می

ها از آنزیم فیتاز نیز استفاده نشده است، های حاوی مقادیر کم فسفر که در آنهای بالای کلسیم در جیرهعلاوه بر این غلظتاست. 

قابلیت گرم  3هایی که حاوی تواند تاثیراتی منفی بر عملکرد حیوان داشته باشد. افزودن آنزیم فیتاز به شکل خوراکی به جیرهمی

های گوشتی در دوره آغازین شد. این در حالی دار عملکرد جوجهرم خوراک بودند منجر به بهبود معنیدر هر کیلوگ هضم ایلئومی

داری نداشت. همچنین در هر کیلوگرم خوراک تاثیر معنی IDPگرم یا بیشتر  2/2های حاوی است که افزودن این آنزیم به جیره

ای هتوانند دامنه وسیعی از غلظتهای گوشتی میقابل دسترس، جوجهتحقیقات نشان داد در صورت تامین بودن مقادیر کافی فسفر 

 کلسیم را تحمل کنند.

ر از تداد نیاز این دسته از پرندگان به کلسیم و فسفر کمدر رابطه با مرغان تخمگذار نیز نتایج مشابهی مشاهده شد که نشان می

یم و فسفر علاوه بر حفظ عملکرد تولیدی، آسایش حیوان را نیز مقادیر توصیه شده است. نکته حائز اهمیت این است که کاهش کلس

ن گفتار ها مهر تاییدی بر همیتحت تاثیر قرار نداد که نرخ پایین تلفات، عدم وجود مشکلات پا یا نقص و بدشکلی در پوسته تخم مرغ

 بود. 

                                                           
1 Matrix value 
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جزاء عناصر و سایر مواد معدنی در ا قابل دسترس این های مختلف طیور و برآورد مقادیر بیولوژیک وبا این حال تعیین نیاز برای دسته

شود. به همین منظور در شکل صنعتی و تجاری محسوب می روندتنظیم جیره چالشی بزرگ در اجرای این  درمورد استفاده  خوراک

یری گروش، اندزهمطالعه بهترین  این رسد. بر اساستعیین یک روش ارزیابی میزان کلسیم و فسفر دردسترس ضروری به نظر می

مستقیم قابلیت هضم ایلئومی یا پیش سکومی است. با این حال در بسیاری از موارد استفاده از شاخص فسفر قابل ابقاء به دلیل 

 ود.شتوانایی در نشان دادن استفاده از فسفر در کل دستگاه گوارش )فسفر قابل هضم و قابلیت استفاده پس از جذب( ترجیح داده می

زمینه  . بی شک مطالعات و تحقیقات بیشتر در اینتر باشدتواند دقیقها میگیرییشتر کارایی و متابولیسم فسفر این اندازهبا درک ب

 مثبت فراوانی را به همراه خواهد داشت.  ای، زیست محیطی و اقتصادی اثرات تغذیه

 منابع :

1. Adeola O, Applegate TJ (2010) Phosphorus and calcium equivalency of phytase. In 

‘Proceedings of the 1st international phytase summit 2010’, Washington DC, USA, 28–30 

September 2010. pp. 45–64. 

2. Angel R (2013) Calcium and phosphorus ratios in broilers. In ‘Proceedings of the Australian 

Poultry Science Symposium’. Vol. 24. (Ed. JR Roberts) pp. 10–13. (Poultry Research 

Foundation, University of Sydney: Sydney) 

3. Angel R, SaylorWW,Mitchell AD, Powers W, Applegate TJ (2006) Effect of dietary 

phosphorus, phytase, and 25-hydroxycholecalciferol on broiler chicken bone 

mineralization, litter phosphorus, and processing yields. Poultry Science 85, 1200–1211. 

doi:10.1093/ps/85.7.1200 

4. Anwar MN, Ravindran V, Morel PCH, Ravindran G, Cowieson AJ (2016a) Apparent ileal 

digestibility of calcium in limestone for broiler chickens. Animal Feed Science and 

Technology 213, 142–147. doi:10.1016/j.ani feedsci.2016.01.014 

5. Anwar MN, Ravindran V, Morel PCH, Ravindran G, Cowieson AJ (2016b) Effect of 

limestone particle size and calcium to non-phytate phosphorus ratio on true ileal calcium 

digestibility of limestone for broiler chickens. British Poultry Science 57, 707–713. 

6. Anwar MN, Ravindran V, Morel PCH, Ravindran G, Cowieson AJ (2017) Effect of calcium 

source and particle size on the true ileal digestibility and total tract retention of calcium 

in broiler chickens. Animal Feed Science and Technology 224, 39–45. doi:10.1016 / 

j.anifeedsci .2016.12.002 

7. Bryden WL, Li X (2010) Amino acid digestibility and poultry feed formulation: expression, 

limitations and application. Revista Brasileira de Zootecnia 39(Suppl.), 279–287. 

doi:10.1590/S1516-35982010001300031 

8. Bryden WL, Selle PH, Ravindran V, Acamovic T (2007) Phytate: an antinutrient factor in 

animal diets. In ‘Poisonous plants: global research and solutions’. (EdsKEPanter,TL 

Wierenga, JAPfister) pp. 279–284. (CABI Publishing: Wallingford, UK)  

9. Cordell D (2016) Global phosphorus scarcity: a food secure future? In ‘Proceedings of the 

Australian Poultry Science Symposium’. Vol. 27. (Ed. PH Selle) pp. 153–157. (Poultry 

Research Foundation, University of Sydney: Sydney) 



 

12 
 

10. Cowieson AJ, Wilcock P, Bedford MR (2011) Super-dosing effects of phytase in poultry 

and other monogastrics. World’s Poultry Science Journal 67, 225–235. 

doi:10.1017/S0043933911000250 

11. Dacke CG, Toshie Sugiyama T, Gay CV (2015) The role of hormones in the regulation of 

bone turnover and eggshell calcification. In ‘Sturkie’s avian physiology’. 6th edn. (Ed. CG 

Scanes) pp. 549–575. (Elsevier Inc.: New York) 

12. Denbow DM, RavindranV, Kornegay ET, Yi Z, HuletRM(1995) Improving phosphorus 

availability in soybean meal for broilers by supplemental phytase. Poultry Science 74, 

1831–1842. doi:10.3382/ps.0741831 

13. Dersjant-Li Y, Awati A, Schulze H, Partridge G (2015) Phytase in nonruminant animal 

nutrition: a critical review on phytase activities in the gastrointestinal tract and 

influencing factors. Journal of the Science of Food and Agriculture 95, 878–896. 

doi:10.1002/jsfa.6998 

14. Erben RG (2016) Update on FGF23 and Klotho signalling. Molecular and Cellular 

Endocrinology 310, 63–70. Fukumoto S (2009) The role of bone in phosphate metabolism. 

Molecular and Cellular Endocrinology 432, 56–65. 

15. Hy-Line (2016) ‘HyLine-Brown commercial layers: Australia management guide.’ (Hy-Line 

International: Des Moines, IA) 

16. Jongbloed AW, Kemme PA (1990) Effect of pelleting mixed feeds on phytase activity and 

apparent absorbability of phosphorus and calcium in pigs. Animal Feed Science and 

Technology 28, 233–242. doi:10.1016/0377-8401(90)90155-2 

17. Karsenty G, Ferron M (2012) The contribution of bone to whole-organism physiology. 

Nature 481, 314–320. doi:10.1038/nature10763 

18. Klasing KC (1998) ‘Comparative avian nutrition.’ (CAB International: Wallingford, UK) 

19. Li X, Bryden WL (2006) ‘Use of phytase in layer diets.’ (Australian Egg Corporation Ltd: 

Sydney) 

20. Li X, Kumar A, Zhang D, Huang KH, Bryden WL (2007) Phosphorus supply from layer diets. 

In ‘Proceedings of Australian Poultry Science 

21. Symposium’. Vol. 19. (Ed. PH Selle) pp. 186. (Poultry Research Foundation, University of 

Sydney: Sydney) 

22. Li X, Zhang D, Yang TY, Bryden WL (2016a) Phosphorus bioavailability: a key aspect for 

conserving this critical animal feed resource with reference to broiler nutrition. 

Agriculture 6, 25. doi:10.3390/agriculture6020025 

23. Li X, Bryden WL, Zhang D (2016b) ‘Available phosphorus requirement of laying hens.’ 

(Australian Egg Corporation Ltd: Sydney) 

24. Li X, Zhang D, Bryden WL (2017a) Bioavailability of phosphorus in feedstuffs for meat 

chickens. Australian Rural Industries Research and Development Corporation, in press. 

25. Li X, Zhang D, Huang KH, Bryden WL (2017b) ‘Available phosphorus requirement of meat 

chickens.’ (Australian Rural Industries Research and Development Corporation) Available 

at https://rirdc.infoservices.com.au/ items/17-013 [Verified 24 August 2017] 



 

13 
 

26. Martin A, David V, Quarles LD (2012) Regulation and function of the FGF23/klotho 

endocrine pathways. Physiological Reviews 92, 131–155. 

doi:10.1152/physrev.00002.2011 

27. Mutucumarana RK, Ravindran V (2016) Measurement of true ileal phosphorus 

digestibility in meat and bone meal for broiler chickens using the direct method. Animal 

Feed Science and Technology 219, 249–256. doi:10.1016/j.anifeedsci.2016.06.025 

28. NRC (1977) ‘Nutrient requirements of poultry.’ 7th edn. (National Academy Press: 

Washington, DC) 

29. NRC (1994) ‘Nutrient requirements of poultry.’ 9th edn. (National Academy Press: 

Washington, DC) 

30. Pines M, Reshef R (2015) Poultry bone development and bone disorders. In ‘Sturkie’s 

avian physiology’. 6th edn. (Ed. CG Scanes) pp. 367–377. (Elsevier Inc.: New York) 

31. Proszkowiec-Weglarz M, Angel R (2013) Calcium and phosphorus metabolism in broilers: 

effect of homeostatic mechanism on calcium and phosphorus digestibility. Journal of 

Applied Poultry Research 22, 609–627. doi:10.3382/japr.2012-00743 

32. Ravindran V, Bryden WL (1999) Amino acid availability in poultry: in vitro and in vivo 

measurements.  Australian Journal of Agricultural Research 50, 889–908. 

doi:10.1071/AR98174 

33. Ravindran V, Adeola O, Rodehutscord M, Kluth H, Van der Klis JD, Van Eerden E, 

Helmbrecht A (2017) Determination of ileal digestibility of amino acids in raw materials 

for broiler chickens: results of collaborative studies and assay recommendations. Animal 

Feed Science and Technology 225, 62–72. doi:10.1016/j.anifeedsci.2017.01.006 

34. Renkema KY, Alexander TA, Bindels RJ, Hoenderop JG (2008) Calcium and phosphorus 

homeostasis: concerted interplay of new regulators. Annals of Medicine 40, 82–91. 

doi:10.1080/07853890701689645 

35. Rodehutscord M (2013) WPSA (Working Group no. 2: nutrition of the European 

Federation of Branches of World Poultry Science Association). Determination of 

phosphorus availability in poultry. World’s Poultry Science Journal 69, 687–698. 

36. Rodehutscord M, Dieckmann A, Witzig M, Shastak Y (2012) A note on sampling digesta 

from the ileum of broilers in phosphorus digestibility studies. Poultry Science 91, 965–

971. doi:10.3382/ps.2011-01943 

37. Rodehutscord M, Adeola O, Angel R, Bikker P, Delezie E, Dozier WA, Umar Faruk M, 

Francesch M, Kwakernaak C, Narcy A, Nyachoti CM, Olukosi OA, Preynat A, Renouf B, Saiz 

del Barrio A, Schedle K, Siegert W, Steenfeldt S, van Krimpen MM, Waititu SM, 

WitzigM(2017) Results of 

38. an international phosphorus digestibility ring test with broiler chickens. Poultry Science 

96, 1679–1687. 

39. Roland DA Jr (1986) Eggshell quality 3: calcium and phosphorus requirements of 

commercial Leghorns. World’s Poultry Science Journal 42, 154–165. 

doi:10.1079/WPS19860012 



 

14 
 

40. Savage JE, Yohe JM, Pickett EE, O’Dell BL (1964) Zinc metabolism in the growing chick. 

Tissue concentration and effect of phytate on absorption. Poultry Science 43, 420–426. 

doi:10.3382/ps.0430420 

41. Scott ML, Nesheim MC, Young RL (1969) ‘Nutrition of the chicken.’ (ML Scott & Associates: 

Ithaca, NY) 

42. Selle PH, Ravindran V (2007) Microbial phytase in poultry nutrition. Animal Feed Science 

and Technology 135, 1–41. doi:10.1016/j.anifeedsci.2006.06.010 

43. Selle PH, Walker AR, Bryden WL (2003) Total and phytate-phosphorus contents and 

phytase activity of Australian-sourced feed ingredients for pigs and poultry. Australian 

Journal of Experimental Agriculture 43, 475–479. doi:10.1071/EA02155 

44. Selle PH, Ravindran V, Bryden WL, Scott T (2006) Influence of dietary phytate and 

exogenous phytase on amino acid digestibility in poultry: a review. Journal of Poultry 

Science 43, 89–103. doi:10.2141/jpsa.43.89 

45. Shafey TM (1993) Calcium tolerance of growing chickens: effect of ratio of dietary calcium 

to available phosphorus. World’s Poultry Science Journal 49, 5–18. 

doi:10.1079/WPS19930002 

46. Soares JH, Jr (1995a) Calcium bioavailability. In ‘Bioavailability of nutrients for Animals’. 

(Eds CB Ammerman, DH Baker, AJ Lewis) pp. 95–118. (Academic Press: New York) 

47. Soares JH, Jr (1995b) Phosphorus bioavailability. In ‘Bioavailability of Nutrients for 

Animals’. (Eds CB Ammerman, DH Baker, AJ Lewis) pp. 257–294. (Academic Press: New 

York) 

48. Taylor TG (1980) Availability of phosphorus in animal feeds. In ‘Recent advances in animal 

nutrition-1979’. (Eds W Haresign, D Lewis) pp. 23–33. (Butterworths: London, UK) 

49. Van der Klis JD, Versteegh HAJ (1999) Phosphorus nutrition of poultry. In ‘Recent 

developments in poultry nutrition 2’. (Eds PC Garnsworthy, J Wiseman) pp. 309–320. 

(Nottingham University Press: Nottingham, UK) 

50. van Tuijl OA (1998) Field observations and practical implications resulting from reductions 

in the phosphorus content of breeder and broiler diets. World’s Poultry Science Journal 

54, 359–363. doi:10.1079/ WPS19980026 

51. Wilgus HS (1931) The quantitative requirement of growing chick for calcium and 

phosphorus. Poultry Science 10, 107–117. 

52. Wise A (1983) Dietary factors determining the biological activities of phytase. Nutrition 

Abstracts and Reviews 53, 791–806. 

53. Wolf G (2008) Energy regulation by the skeleton. Nutrition Reviews 66, 229–233. 

doi:10.1111/j.1753-4887.2008.00027.x 

54. Xu Y, Sun Z (2015) Molecular basis of Klotho: from gene to function in aging. Endocrine 

Reviews 36, 174–193. doi:10.1210/er.2013-1079 

 

 


