نقش کلسیم در تغذیه طیور
امالح یا مواد معدنی ،دسته ای از مواد مغذی هستند که در تنظیم اعمال بدن نقش دارند .مواد معدنی ضروری آنهایی
هستند که وقتی در غذا وجود داشته باشند ،سبب بهبود قابل مالحظه رشد و نموو موی شووند .موواد معودنی در بیشوتر
اوقات به سه دسته مواد معدنی اصلی ،الکترولیت ها ،و مواد معدنی فرعی تقسیم بندی می شوند .مواد معودنی اصولی
شامل کلسیم ،فسفر و منیزیم می باشد .الکترولیت های ضروری نیز سدیم ،پتاسیم و کلر هسوتند .ایو الکترولیوت هوا
ممک است در برخی تقسیم بندی ها جزء مواد معدنی اصلی در نظر گرفته شوند .مواد معدنی فرعی هم شامل آه ،
مس ،روی ،ید ،سلنیوم ،منگنز ،فلور ،کروم و مولیبدنیوم می باشد .ای عناصر بوه تشوکیل سواختارهای بودن و تنظویم
فرآیندهای بدن کمک می کنند .کلسیم ،فسفر و منیزیم به استحکام استخوان هوا و فلورایود بوه اسوتحکام دنودان هوا
کمک می کنند .آه در انتقال اکسیژن ضروری است .سدیم و پتانسیم در کنترل حجم خون مهم هستند .روی به
دریافت انرژی از مواد سوختی کمک می کند.
طبقه بندی عناصر معدنی براساس وظایف آنها در بدن
مواد معدنی عمده شامل کلسیم ،کلراید ،منیزیم ،فسفر ،پتاسیم ،سودیم و گووگرد و موادمعودنی فرعوی شوامل روی،
کبالت ،مس ،فلوراید ،آه  ،ید ،منگنز و کروم است.برخی از مواد معدنی مانند آه  ،مس و روی برای جذب شدن
با یکدیگر رقابت می کنند ،بنابرای مصرف زیاد یکی از آن ها ،کمبود دیگر موادمعدنی را در پی دارد .موادمعودنی
بر حسب سهولت و سرعت جذب و دفع به ۳گروه تقسیم می شود .موادمعدنی که به سهولت و سوریع جوذب و دفوع
می شود ،مانند سدیم و پتاسیم و موادمعدنی که به سختی جذب اما به سهولت دفع موی شوود ماننود کلسویم ،فسوفر و
منیزیم .از جمله موادمعدنی که به سختی جذب و دفع می شود می توان به آه  ،مس ،روی و کبالت اشاره کرد.
عناصرمعدنی فراوان عبارت اند از :کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،سدیم ،پتاسیم ،کلر و گوگرد.
عناصر معدنی کمیاب عبارت اند از :آه  ،مس ،منگنز ،کبالت ،روی ،ید ،فلور ،مولیبدنیم ،سلنیم و کُرُم
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مواد معدنی حدود  5%وزن بدن را تشکیل می دهند .در طبیعت بیش از  09عنصر شیمیایی یافوت موی شوود کوه 42
عنصر از آنها برای حیات بشر ضروری است
مواد معدنی در فعال کردن بسیاری واکنش ها که موجب شکسته شدن کربوهیدرات ها ،چربوی هوا و پوروتیی هوا و
ترخیص انرژی از آنهاست دخالت دارند.
مواد معدنی قسمتهای مهمی از هورمون ها را می سازند.
نقش مواد معدنی در بدن
مواد معدنی چهار گروه فعالیت را در حیوانات به عهده دارند:
- 1ساختاری :مواد معدنی میتوانند اجزای ساختمانی اندامها و بافتهای بدن را شوکل دهنود .بورای نمونوه موواد
معدنی مثل کلسیم ،فسفر ،منیزیم و سیلیسیوم در استخوان و دندان ،و فسفر و گوگرد در پروتیی های عضوله وجوود
دارند .مواد معدنی مثل روی و فسفر به عنوان بخشی از غشا در پایداری ساختار مولکولها ایفای نقش مینمایند.
- 4فیزیولوژیکی :مواد معدنی در مایعات و بافتهای بدن به عنوان الکترولیت برای حفظ فشار اسمزی ،تعادل اسید
 باز ،نفوذ پذیری غشاء و انتقال پیام عصبی اهمیت دارند .وجود سدیم ،پتاسیم ،کلر ،کلسیم و منیزیم در خون ،مایعمغزی -نخاعی و شیره معده نمونههایی از چنی نقش هایی می باشند.
- 3کاتالیتیکی :مواد معدنی می توانند در آنزیم و سیستم های درون ریز به عنوان کاتا لیزور عمل کننود و بوه عنووان
اجزای خاص ساختار متالوآنزیم ها و هورمون ها یا فعال کننده ها (کووآنزیم هوا) درون آن سیسوتم هوا نقوش داشوته
باشند .تعداد و تنوع متالوآنزیم ها و کوآنزیم های تشخیص داده شوده توا اواخور دهوه  1009افوزایش داشوته اسوت.
فعالیتها ممک است آنابولیک ،کاتابولیک ،اکسیدانی و یا آنتی اکسیدانی باشند.
 -2تنظیمی :مواد معدنی در تکثیر و تمایز سلول نیز نقش دارند .برای مثال ،یوونهوای کلسویم در انتقوال پیوام توثيیر
دارند و سلنوسیستیی بر رونویسی ژن ايرگذار است و موجب نامزد شدن آن به عنوان اسید آمینه بیست و یکم گشوته
است ( هاتفیلد و گلدشو .)4994 ،نقش متابولیکی اساسی تیروکسی مربوط به اير تریآیودوتیرونی ( )T3بور روی
رونویسی ژن است (باست و همکاران.)4993 ،
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مینرال ها و الزامات آنها
برای حفظ و سالمت دام به  ۴۱ماده معدنی نیاز است که بعضی از ای مواد به مقدار کمتر و بعضوی بوه نسوبت بیشوتر
مورد نیاز است ای مواد به دسته ماکرو و میکرو طبقه بندی می شوند.
عمدتا نقش مواد معدنی میکرو باعث افزایش واکنش های شیمیایی می شوند و در بعضی مواقع نیز واکنشهای معنوی
داری بی ویتامینها و مواد معدنی اتفاق می افتد که می تواند غیر قابل پیش بینی باشند.
ای تفاوتها در مقدار دسترسی به ای مواد است بنابرای در بعضی مواقع بهتور اسوت کوه دام از چراگاههوای طبیعوی
Bulkاستفاده کند تا مواد مورد نیاز بدن خود را تامی کند.
نخستی تامی کننده های مواد معدنی از عصاره های گیاهی ،چراگاهها ،سیلوهای ذخیره وسلولزهای گیواهی اسوت.
وقتی استفاده از ای مواد (ویتامینها ومواد معدنی ) می تواند سودمند باشد که مقدار آن بر اسوا

سو  ،رفتوار ،نووع

گونه ،حیوان و ژنتیک آن مورد استفاده قرار گیرد .برای مثال نژاد مرغهای بریتانیایی نسوبت بوه کمبوود یود وسولنیم
حسا

تر و نسبت به مس دارای حساسیت کمتری است.

اهمیت کلسیم در بدن
کلسیم از عناصر پر نیاز در تغذیه دام و طیور است و فراوان تری عنصر معدنی در بدن حیوانات می باشد .ایو عنصور
جزء مهمی از اسکلت و دندان ها بوده به طوری که  99درصد از کل کلسیم بدن در ای بخوش هوا یافوت موی شوود.
عالوه بر آن کلسیم بخش ضوروری از سولول هوای زنوده و مایعوات بوافتی اسوت .کلسویم بورای فعالیوت تعودادی از
سیستم های آنزیمی شامل آنزیم های الزم برای انتقال پیام های عصبی و خصوصویات انقباضوی ماهیچوه هوا ضوروری
است .ای عنصر همچنی با انعقاد خون در ارتبواط اسوت در خوون کلسویم در بخوش پالسوما وجوود دارد پالسومای
پستانداران معمولی حاوی  08تا  028میلی گرم کلسیم در لیتر بووده اموا در مرغهوای تخمگوذار بوی  089توا 088
میلیگرم در لیتر است.
کلسیم دربدن اعمال زیادی انجام می دهد .کلسیم کاتیون اصلی هیدروکسوی آپاتیوت کریسوتال اسوتخوان کوه یوک
مولکول پیچیده شامل کلسیم فسفات و آب است ،میباشد .کلسیم و فسفر در استخوان اغلب نسبت  2:1دارند.
همچنی کلسیم در کارایی عصب ،انقباض ماهیچه ای ،لخته شدن خوون  ،فعوال سوازی بعضوی از آنوزیم هوا و رشود
استخوان ها مهم است.
عمل اصلی دیگر کلسویم در انقبواض عضوالت مویباشود .انقبواض عضوالت توسو غلظوت یوون کلسویم )(ca++
درسارکوپالسم تنظیم میشود .غشاء رتیکولوم سارکوپالسمیک حاوی یک پمپ کلسیم وابسته بوه  ATPاسوت کوه
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غلظت یون کلسیم را در عضله درحال استراحت درحد پایی نگه می دارد .متعاقب تحریک ،کلسیم سریعا از انتهوای
رتیکولوم سارکوپالسمیک آزاد میشود و به اکتی متصل میشود .ای واکنش ،تشکیل پلهای عرضی بی اکتوی و
میوزی که باعث کشیده شدن آنها به مرکز سارکومر میشود را باعث میشود .ای واکنش ظاهرا به صوورت کوتواه
شدن عضله تظاهر مییابد.
در زمان استراحت ،یون کلسیم دوباره در طوول رتیکولووم سارکوپالسومیک برگردانوده موی شوود و پلهوای عرضوی
شکسته می شوند .بدون یون کلسویم ایو رونود انجوام نمویشوود .کلسویم بورای هیجانوات عصوبی عضوالنی و انتقوال
ایمپالسهای عصبی مورد نیاز است .کلسیم برای انعقاد خون نیزالزم است.
مزایای وجود منابع کلسیم و فسفر در جیره طیور
1و استخوان بندی محکم و مقاوم
4و افزایش اشتها
3و افزایش بازدهی تولید در طیور گوشتی و تخمگذار
2و کاهش میزان لنبه و شکستگی تخم مرغ
5و افزایش تولید جوجه در فارمهای مرغ مادر
مکانیسم جذب کلسیم
کلسیم از طریق دستگاه گوارش از ناحیه دوازدهه (ابتدای روده کوچک) جذب می شوود .عوامول و مکانبسوم هوای
بسیار زیادی در جذب ای عنصر در دستگاه گوارش دخالت می نمایند .مثالً اسیدیته دستگاه گوارش در جذب ایو
عنصر بسیار موير است .برای جذب عنصر کلیسم در دستگاه گوارش وجوود ویتوامی  Dفعوال الزم و ضوروری موی
باشد .ای ویتامی عالوه بر افزایش اسیدیته دستگاه گوارش باعث سنتز پروتیی خاصی می گردد که موجب افزایش
جذب کلسیم در دستگاه گوارش می گردد.
کلسیم پس از جذب از طریق دستگاه گوارش ،توس دستگاه گردش خون به سایر اندام ها منتقل موی شوود .مقودار
کلسیم موجود در خون حیوانات  0تا  11میلی گرم در  199میلی لیتر است .حودود  59درصود کلسویم موجوود در
خون به صورت یون کلسیم ) (Ca2+و بقیه آن در اتصال پروتیی ها و سایر عناصور خوون موی باشود .میوزان کلسویم
موجود در خون بیشتر از کلسیم موجود در داخل سلول ها است .هنگامی که سطح سرمی کلسیم خوون افوزایش موی
یابد ،تیروکلسی تونی مترشحه از غدد تیروئید با بازگرداندن کلسیم به محل های ذخیره ،یعنی استخوان ها و افزایش
رونشی آن در بافت استخوانی موجب تنظیم سطح سرمی کلسیم می شود .در موارد هیپوکلسمی (پایی بودن کلسیم
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خون) پاراتورم مترشحه از غدد پاراتیروئید با دخالت در جذب روده ای کلسیم و فراخواندن کلسیم از ذخایر بودن
و کاهش دفع آن ،سطح سرمی کلسیم را در خون يابت نگه می دارد و هنگامی کوه میوزان کلسویم در خوون بوه حود
طبیعی رسید ترشح ای هورمون قطع می گردد.
برای ای که امالح کلسیم در استخوان ها جایگزی شوند ،می بایست ابتدا به شکل غیر محلوول درآینود .بورای ایو
تغییر ،ترشح آنزیم فسفاتاز قلیایی از استیوبالست ها ضروری می باشد.
کلسیم از استخوان و روده وارد خون می شود .موقعی که مقدارکلسیم سرم بوه بواالتر ازحود نرموال موی رسود ،ترشوح
هورمون پاراتیروئید مهارمیشود و ترشح کلسی تونی تحریک میشود .غلظت زیاد کلسی تونی بازجذب کلسیم از
استخوان را مهار میکند و غلظت پایی هورمون پاراتیروئید جذب کلسیم را مهار میکند.
دفع کلسیم
کلسیم به طورعمده ازطریق مدفوع و ادرار و مقدار ناچیزی نیز ازطریق غده عرق به خارج دفع میشود .در دام هوای
شیروار نیز مقدار قابل توجهی کلسیم ازطریق شیر به خارج دفع می شود .مقدار دفع کلسویم ازطریوق آغووز معوادل 4
برابر مقدارآن درشیر است.
مقدار دفع کلسیم از طریق دستگاه گوارش  2تا  7گرم در روز می باشد که بسته به س  ،جونس ،وزن و نووع حیووان
متغییر است .کلسیم دارای یک آستانه دفع مشخص می باشد ،به طوری که تا سطح سرمی ایو عنصور بوه  11توا 11
میلی گرم در  199میلی لیتر نرسد دفع صورت نمی گیرد.
نیاز کلسیمی دوران رشد
در دوران رشد وجود مقدار زیادی کلسیم در جیره پیشنهاد نمی شود .چرا که غلظت زیاد کلسیم روی جذب فسفر،
روی و منگنز اير گذاشته  ،همچنی پرنده های جوان نمی توانند مقادیر زیاد کلسیم را تحمل نماینود و احتموال بوروز
مشکالت کلیوی وجود دارد .مهمتری مسیله اینکه ،غلظت زیواد کلسویم در طوول دوره رشود بوا افوزایش  PHروده
موجب افزایش حجم غده پاراتیروئید شده که منجر به کاهش جذب مواد غذایی می گردد .غده پاراتیروئیود بعنووان
مرکز کنترل هورمونی بوده و زمانی که پولت ها بالغ می گردند فعال می شود .یک ماده هورمونی شبیه استروژن که
شروع فعالیت دستگاه تولید مثل پرنده را تحریک می نماید بدن پولت را برای ترشح و ذخیره کلسیم در استخوان ها
طی دوران پیش از تخم گذاری آماده می سازد .ای کلسیم ذخیره شده در طول دوره تخمگذاری مورد استفاده قرار
خواهد گرفت .افزودن کلسیم جیره طی  ۲هفته قبل از تخمگذاری برای اطمینان از وجود کلسیم کافی در بدن طیور
الزم است .اگر غده پاراتیروئید رشد نیافته باشد یا عمل ای سیستم هورمونی ناقص باشد ،کمبوود کلسویم رخ داده و
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مقدار طبیعی کلسیم ذخیره در بدن در حد مطلوب نخواهد بود .همچنی اگر فعالیت غده پاراتیروئید کاهش یابد ،در
زمان تخم گذاری که پرنده به کلسیم بیشتری نیاز دارد ،فراخوانی کلسیم کاهش یافته و در دستر

نخواهد بود.

منابع کلسیم برای مرغهای تخمگذار
 97درصد از پوسته تخممرغ را کربنات کلسیم تشکیل میدهد .وزن پوسته تقریباَ  4گرم است ،بنابرای تقریباَ باید 4
گرم کربنات کلسیم در هر بار تولید تخم مرغ ساخته شده و در پوسته تخم مورغ رسووب داده شوود .بورای بسویاری از
مرغ ها ،در یک دوره طوالنی تقریباَ ای یک امر معمول است .کربنوات کلسویم از  29درصود کلسویم تشوکیل شوده
است ،بنابرای  4.5گرم از عنصر کلسیم باید وجود داشته باشد و به غده پوسته ساز در طوی  11 -49سواعت منتقول
شود تا پوسته شکل بگیرد .میزان کلسیم خون هیچ زمانی بیشتر از  39میلی گرم نیست .بنابرای میوزان کلسویم پوسوته
 19برابر میزان کلسیم خون است.
کلسیم از  4منبع برای تشکیل پوسته تخممرغ تامی میشود.
 -1از خوراک ،از طریق روده و جریان خون
 -4از طریق منابع ذخیره شده در استخوانهای مدوالری .ای ذخایر در طی زمانی کوه پوسوته تخوممورغ شوکل
نمیگیرد دوباره بازسازی میشوند.
مرغ تخمگذار به طور  199درصد قادر به تثمی کلسیم از منابع قابل دستر
بودن کلسیم مشخص نیست و بایستی توجه داشت که وقتی قابلیت در دستر

جیره نیست .گاهی مقادیر در دسوتر
بودن کلسیم جیره پایی است مصرف

روزانه کلسیم بیشتری مورد نیاز خواهد بود .عدم باال بودن نسبت فسفر به کلسیم و محتوای بواالی فسوفر جیوره روی
کیفیت پوسته اير منفی دارد در هر حال آنچه که بیش از همه مهم به نظر می رسد ای است که پوسته تخم مرغ بایود
آنجا که ممک است محکم بوده تا حداکثر بازار پسندی را داشوته باشود .بسویاری از فاکتورهوا سوبب شکسوتگی در
پوسته تخم مرغ می شوند و شکستگی پوسته مستقیماً به کیفیت پوسته مربوط می شود .عواملی که در ای امر دخیول
هستند شامل سطح تغذیه ،بیماری ها ،ايرات مدیریتی و شرای محیطی هستند.
منابع کلسیم
شیر و محصوالت سبز پررنگ بخصوص لگوم ها همه منابع خوبی از کلسیم بوده ،غالت و ریشه ها از ای نظور منوابع
فقیری محسوب می شوند .فرآورده های فرعی حیوانی حاوی استخوان مانند پودر ماهی و پوودر گوشوت و اسوتخوان
منابع عالی از کلسیم هستند .در صورت استفاده از سنگ کلسیم فسفات در جیوره حیوانوات اطمینوان از عودم وجوود
فلور در آنها مهم بوده زیرا در غیر ای صورت ممک است چنی منابعی مسومومیت زا باشود .وجوود سوطوح بواالی
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چربی در جیره حیوانات تک معده ای باعث تشکیل صابون های کلسیمی اسیدهای چرب شده قابلیت جذب کلسویم
را کاهش میدهد.
سنگ آهک
سنگ آهک به صورت سنگ الشه معدنى از منابع مربوطه استخراج و به عنوان منبوع کلسویم در تغذیوه طیوور موورد
استفاده قرار می گیرد  .عمومی تری منبع کلسیم برای جیره مرغان تخمگذار سنگ آهک است .ایو مکمول معودنی
که عمدتا شامل کربنات کلسیم است توس جوجه ها به خوبی هضم می شود .درک ای نکته مهم اسوت کوه سونگ
آهک به یون های کلسیم و کربنات شکسته میشود و نمیتواند به صورت کامل به داخل جریان خون انتقوال یابود و
زمانیکه پوسته تخم مرغ ساخته می شود ،یون های کلسیم و کربنات برای تشکیل پوسته باید مجددا با یکدیگر ترکیب
شوند .اگر چه مرغ قابلیت هضم سنگ آهک را دارد ،اما ای فرآیند به هیچ وجه به صورت کامل انجام نمیشود .در
واقع بهتری حالتی را که می توان انتظار داشت ابقاء  59 -09درصد کلسیم جیوره اسوت .بنوابرای  ،بورای اطمینوان از
حفظ  4.5گرم از کلسیم روزانه 2 ،تا  2.5گرم باید روزانه در جیره تغذیه شود.کربنات کلسیم نوعی آهوک اسوت
که دارای حداقل  ۳۸%کلسیم بوده و کمتر از ۴۱ %منیزیم دارد .سونگ آهوک دولوومیتی حوداقل ۴۱%منیوزیم دارد و
ازآنجا که مقدار منیزیم آن ها باالست قابلیت دسترسی کلسیم آن کاهش می یابد.
صدف معدنی
صدف معدنی همان فسیلهایی هستند که از روی هم انباشته شدن مرجانها و صدفهای دریایی ایجواد مویشووند و
در طی هزاران سال به موادی تبدیل شدهاند که به آنها صدف معدنی نیز میگویند.
صدف های معدنی دارای چیزی حدود  29درصد کلسیم خوالص هسوتند و ایو موضووع سوبب شوده توا اینکوه ایو
محصول را به عنوان یک منبع کلسیم غنی برای تغذیه در طیور بداننود .ایو نووع از صودف هوا بوه مقودار زیوادی در
طبیعت یافت میشوند و میتوانند به جای سنگ کربنات و صدفهای دریایی مورد استفاده قرار بگیرند.
چیزی که در صدف های معدنی وجود دارد و باعث می شود طرفداران زیادی نسبت به سایر منابع کلسویم پیودا کنود
ای است که فشار و زمانی که ای مواد گذرانده اند باعث شده است که از هرگونه آلودگی به دور باشوند و کلسویم
خالص را میتوانیم با استخراج آنها به دست بیاوریم.
عالوه بر ای یکی دیگر از مزایایی که ای نوع مواد دارند ،وجود مواد دیگری مانند فسفر در ای ترکیبات موی باشود
که قدرت جذب کلسیم را باال میبرد  .ای نوع از صدفهای معدنی برای مرغهای تخمگوذار ،بوقلموون و شوترمرغ
مورد استفاده قرار میگیرد.
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مزایای صدف معدنی در خوراک طیور
ای ماده عالوه بر اینکه مقدار زیادی کلسیم دارد ،مواد مضر ندارد و می توان گفت مواد مضر درون آن کوم هسوتند
تا جایی که می توان گفت عناصر مضر در آن وجود ندارد .استفاده از انواع صدف معدنی در خوراک طیور گوشتی
به راحتی میتواند بلع و هضم شود و به گلوی طیور آسیب وارد نکند ،زیرا گوشههایی صیقلی دارد.
استفاده از ای نوع مواد میتواند قدرت تخم گوذاری را در طیوور افوزایش دهود و حتوی بورای جوجوههوای گوشوتی
میتواند کاربرد زیادی داشته باشد ،چون قسمتی از ای طیور به عنوان مرغهای مادر فعالیت میکنند و وظیفوه دارنود
نسل جوجههای گوشتی را حفظ کند.
آرد استخوان
آرد استخوان یکی از منابع تامی کلسیم و فسفر در تغذیه دام و طیور و آبزیان است.
چون احتمال انتقال بیماری جنون گاوی از طریق مصرف آرد استخوان(پخته) در نشوخوارکنندگان مویرود بنوابرای
توصیه میگردد در ای گروه از دامها انحصارا از آرد استخوان سوخته (خاکستر) استفاده شود.
آرد استخوان از قطعات کامل یا خرد شده استخوان های دام هوای کشوتاری بدسوت مویآیود بوه گونوهای کوه ابتودا
استخوانها را شست و شو داده و سپس با پخت در تانک های مخصوص و با حرارت 139درجه سانتیگراد به مودت
سه ساعت و تحت فشار حدود 5/2آتمسفر چربی و ژالتی و سایر مواد اضافی را از آن جدا میسازند .آنگاه پس از
خشک کردن استخوان را آسیاب نموده بصورت آرد در میآورند.
استخوان سوخته (خاکستر) از قطعات کامل یا خرد شده استخوان دامهای کشتاری بدست میآید به گونهای که پس
از جدا کردن چربی ،ژالتی و سوایر موواد اضوافی بوروش فووق اسوتخوان هوا را در کووره هوای بوا حورارت 559توا
099درجه سانتیگراد در مجاورت هوا تا سفید شدن کامل میسوزانند .سپس آنها را آسیاب کرده بصورت خاکسوتر
در میآورند.
پودر پوسته تخم مرغ
پودر پوسته تخم مرغ نیز محصولی دیگر از محصوالت فرعی صنعت طیور می باشد کوه یوک مواده غوذایی غنوی از
کلسیم بوده و در واقع بسیار گران قیمت می باشد .ولی متاسفانه همیشه به عنوان ضایعات مشکل سواز موی باشود و بوا
سختی دفع آن به علت آلوده کردن محی زیست مواجه می شود .بیشتر تخم هوای بوا کیفیوت گذاشوته شوده توسو
مرغان تخمگذار تجاری تقریباً حاوی  4/4گرم کلسیم بوه صوورت کربنوات کلسویم موی باشوند و حودود  05%وزن
خشک پوسته تخم را کربنات کلسیم تشکیل می دهد .پوسته همچنی حاوی  ./3درصد فسفر و  ./3درصود منیوزیم،
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سدیم ،پتاسیم  ،و عناصر کمیابی مثل روی ،آه  ،منگنز و مس می باشد .با توجه به اطالعات فووق موی تووان نتیجوه
گرفت که پوسته تخم مرغ به عنوان یک منبع غنی از کلسیم و همچنی نسبت مناسوب فسوفر بوه کلسویم و دارا بوودن
عناصر کمیاب می تواند مورد استفاده تغذیه ای دام و طیور قرار گیرد و جایگزی بسیار مناسبی در مقایسه با کلسویم
معدنی می باشد.
مونوکلسیم فسفات
مونو کلسیم فسفات ماده ضرورى خوراک طیور و همچنی برخى از واحد هاى دامودارى و کارخانجوات خووراک
دام مى باشد.
محصول مونو کلسیم فسفات از دو ماده مهم اولیه تشکیل مى شود:
الف -اسید فسفریک :ای ماده در حال حاضر توس شرکت بازرگانى پتروشیمى وارد کشور مى شوود و در اختیوار
واحد هاى تولید کننده مونو کلسیم فسفات قرار مى گیرد .اسید صنعتى وارداتى ابتدا بایستى طى روش هاى مختلف
عناصر سمى و مصر آن تا حد استاندارد کاهش یافته تا قابلیت اسوتفاده در مونوو کلسویم فسوفات را داشوته باشود کوه
مهمتری آن کاهش میزان فلوئور از  4-3به حدود 9/1-9/4است.
کنترل مواد نامحلول دانسیته و درصد فسفر از سایر فاکتورهاى کنترلى است که توس آزمایشگاه انجام مى شود.
ب -کربنات کلسیم :ای ماده به صورت سنگ الشه معدنى از منابع مربوطه استخراج و طى خ پودرسازى به سوایز
مورد نظر که حدود  499-399مش است تبدیل مى شود .کنترل کیفى ای مواده بخصووص از نظور سوایز -درصود
کلسیم -عناصر مضر مانند اکسید منیزیم و غیره ضرورى است که با انتخواب سونگ مناسوب و کنتورل آزمایشوگاهى
صورت مى گیرد.
دی کلسیم فسفات
نمک دی کلسیم فسفات از واکنش اسید فسفریک با کربنات کلسیم تهیه می شود .ای نمک حاوی دو عنصر حیاتی
فسفر و کلسیم برای دام و طیور است که در ساخت و ساز سیستم حیوانات نقش اساسی را بوازی موی کنود .حوداقل
فسفر موجوود در محصوول دی کلسویم فسوفات  17درصود موی باشود و همچنوی میوزان کلسویم محصوول  41الوی
43درصد می باشد.
شکل ظاهری ای نمک به شکل گرانول است که در جیره غذایی دام و طیور به صورت افزودنی اضافه و به صورت
دان جهت خوراک دام و طیور مصرف می گردد .از آنجایی که میزان احتیاج طیور به ای نوع ماده غوذایی بوا نوژاد،
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نوع تولید ،س و غیره متغیر می باشد ،به همی دلیل نمی توان به میزان کامالً دقیقوی از مصورف دی کلسویم فسوفات
اشاره نمود.
با بزرگتر شدن اندازه ذرات فسفات به میزان ارزش بیولوژیک آن افوزوده موی گوردد .مصورف دی کلسویم فسوفات
گرانول شده عالوه بر ارزش بیولوژیک باالتر ،برخالف نوع پودری آن اتالف کمتری دارد.
جذب عمده دی کلسیم فسفات و به تبع آن فسفر در اوایل روده باریک صورت می گیرد مقدار جوذب دی کلسویم
فسفات به عوامل زیر بستگی دارد
نسبت کلسیم به فسفر در غذا به دلیل رقابت باالیی که ای عناصر در جذب با هم دارند باعوث کواهش جوذب سوایر
عناصر می گردند .لذا رعایت نسبت ای عناصر در جیوره غوذایی از اهمیوت خاصوی برخووردار اسوت( .در صوورت
افزایش دی کلسیم فسفات در جیره غذایی طیور ،حیوان دچار کمبود روی و منیزیم می شود).
اسیدیته روده :در صورتی که  PHروده حالت اسیدی باشد ،جذب کلسیم بیشتر صورت می گیرد .استفاده از غوالت
در جیره باعث اسیدی شدن روده می شود.
میزان ویتامی  :D3ای ویتامی در بدن بر روی جدار مخاطی روده اير گذاشته باعث افزایش تولید پروتیی باند کننده
کلسیم می شود و در نتیجه میزان جذب کلسیم از روده افزایش می یابد.
اسید های چرب :وجود اسید های چرب در جیره باعث افزایش جذب کلسیم در روده می گردد.
استر

حرارتی :با ایجاد آلکالوز تنفسی باعث کاهش جذب کلسویم موی شوود .در ضوم افوزایش حورارت باعوث

کاهش اشتها شده و در نتیجه مصرف خوراک کواهش موی یابود و در پوی آن کواهش مصورف و جوذب کلسویم را
خواهیم داشت .افزایش حرارت همچنی باعث افزایش مصرف آب شده و در نتیجه کلسویم فسوفات بوه صوورت نوا
محلول از کلیه ها دفع می شود.
اندازه ذرات کلیسم
در اواس سال  ،1009پروفسور میلتون اسکات و همکارانش در دانشگاه کورنل کشف کردند که افوزودن کلسویم
در شکل پوسته صدف به قابلیت هضم و ابقاء باالتر آن در مقایسه بوا کربنوات کلسویم تغذیوه شوده از سونگ آهوک
می انجامد .فرضیه آن ها برای ای وضعیت ای بود که ذرات بزرگتور پوسوته صودف ،در سونگدان (اولوی قسومت از
دستگاه گوارش) باقی می مانند و به آرامی در طی یک دوره طوالنی حل می شوند .در مقابل ،ذرات کوچکتر سنگ
آهک خرد شده به سرعت از طریق دستگاه گوارش جابجا شده و فق توا حودی حول موی شووند .اسوتفاده از پوسوته
صدف باعث بهبود ابقاء کلسیم و افزایش کیفیت پوسته می شود که توس جرم مخصوص تخم مرغ ،و چندی معیار
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دیگر مانند ضخامت پوسته ،درصد پوسته ،و غیره اندازه گیری میشود .ای تحقیقات به سرعت در ایو زمینوه موورد
استفاده قرار گرفت ،و راهنماهای مدیریت اکثر پرورش دهندگان شروع به توصیه ترکیبات مختلف سنگ آهوک و
پوسته صدف برای دستیابی به حداکثر کیفیت پوسته کردند .از آنجا که پوسته صدف معموال بسیار گران تر از سنگ
آهک است ،استفاده از آن غالبا محدود است .دکتر اسکات تایید کرد که هیچ سوودی در پوسوته صودف بوه عنووان
یک منبع کلسیم ،به غیر از اندازه ذرات وجود ندارد .نشان داده شوده اسوت کوه کلسویم بوا انودازه ذرات بیشوتر از 1
میلیمتر مدت زمان بیشتری را در سنگدان باقی میمانند و در نتیجه کلسیم به آرامی به جریان خون وارد میگردد.
عوامل موثر بر جذب کلسیم و فسفر
 -1منبع و شکل ترکیبات کلسیم و فسفر
انداره ذرات حاوی کلسیم ،نقش بسیار مهمی در مقدار کلسیم دریافتی و مورد نیواز بوازی موی کنود .فسوفر نیوز بایود
بشکل قابل استفاده و قابل هضم در اختیار مرغ های تخمگذار قرار گیرد.
PH -4روده
جذب مطلوب فسفر به مقدار مطلوب در  PHحدود  ۶اتفاق می افتود .هنگوامی کوه  PHبویش از  ۶/۵باشود ،جوذب
فسفر کاهش پیدا می کند .مقادیر زیاد اسیدهای چرب آزاد در جیره  PHروده را کاهش داده و در جذب کلسیم و
فسفر دخالت می نمایند.
 -3نسبت کلسیم به فسفر
فسفر یکی از عناصر معدنی است که مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته و در عملکرد های بدن دارای نقوش
بسیار حیاتی است .نسبت بی کلسیم به فسفر که به نظر می رسد بیشتری مطلوبیوت را بورای حیوانوات مزرعوه بوه جوز
طیور دارد عموماً در دامنه  1به  1یا  1به  4است .نسوبت بواالی کلسویم بوه فسوفر در روده ،جوذب هور دو عنصور را
کاهش می دهد .کلسیم زیاد PH ،روده را افزایش داده و باعث افت جذب فسفر ،روی و منگنز می شود .حد باالی
فسفر در پالسما باعث کاهش جذب کلسیم شده و کلسیم موورد نیواز از منبوع اسوتخوانی توثمی خواهود شود .فسوفر
همچنی باعث باالنس اسید و باز در بدن می گردد .نسبت کلسیم برای مرغ های تخمگذار بسیار بزرگتر اسوت زیورا
آنها به مقادیر زیادی از ای عنصر برای تولید تخم نیاز دارند کلسیم معموالً به صوورت سونگ آهوک آسویاب شوده
مخلوط با جیره یا ریگهای آهکی به طور آزاد در اختیار مرغ های تخمگذار قرار می گیرد.
کمبودهای متوس فسفر و یا نسبت کلسیم به فسفر بسیار باال در جوجوه هوای جووان در حوال رشود ،باعوث ریکتنوز،
ضعف و سرانجام مرگ می شود .در پرندگان ماده تخم گذار ،کمبوود فسوفر ،مصورف خووراک را کواهش داده بوه
طوری که در بعضی از گونه ها ممک است به تولید تخم آسیب برسد .همچنی ممک است باروری و تعداد تخم را
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نیز کاهش دهد .سطوح بسیار باالی فسفر می تواند باعث کمبود کلسیم شود .در پرندگان تخمگوذار ،فسوفر اضوافی،
مستقل از وضعیت کلسیم ،می تواند باعث نازکی پوسته تخم گردد.
 )۱ویتامی  :D۳ویتامی  D3در شکل فعال خوود کوه ا و  ۲۵دی هیدروکسوی  D۳موی باشود ،در متابولیسوم کلسویم از
استخوان شرکت داشته تا میزان کلسیم پالسما را در حد طبیعی حفظ کنود .ویتوامی  D۳مهمتوری عامول کنترلوی در
تحریک جذب کلسیم از روده می باشد و ای کار را با تحریک ساخت پروتیی های اختصاصی حمل کلسیم انجوام
می دهد .در مرغ هوای تخمگوذار در طوی دوره تولیود یوک مجموعوه ارتباطواتی بوی کلسویم ،فسوفر D۳ ،و سیسوتم
هورمونی در متابولیسم کلسیم دیده می شود.
ترکیب استخوان
کلسیم جزء مهم از اسکلت و دندانها است که تقریبا در هر  1کیلوگرم خاکستر اسوتخوان 309گورم کلسویم وجوود
دارد .البته ترکیب کلسیم به خصوص در هنگام تولید تخم مرغ و طی شیر دهی باعث کاسته شودن کلسویم اسوتخوان
می شود ،توس غده پاراتیروئید کنترل می شود؛ همچنی ای غده باعث جذب کلسیم از روده نیز می گردد.
نقش کلسیم فسفر و ویتامی  D3در پوسته تخم مرغ و شکل گیری استخوان
کلسیم مهمتری عنصر ساختمانی استخوان و پوسته تخم مرغ در مرغ های تخمگذار است .استخوان ،که حاوی ۹۹%
از کل کلسیم موجود در بدن می باشد ،بعنوان یک عضو اساسی در تنظیم سطح کلسیم خون مطرح می باشد .پوسوته
تخم مرغ دارای تقریباً  ۹۱%کربنات کلسیم می باشد .که با توجه به وزن  ،بطور متوس هر تخم مورغ حواوی  ۲گورم
کلسیم می باشد .برای مرغهای تخمگذار ،جهت داشت بهتری کیفیت پوسته بطور متوس دریافت  ۱گرم کلسیم در
روز ،الزم است .ای نکته گفتنی است که تنها  ۵۱تا  ۶۱%کلسیم جیره ،بطور فعال در شکل گیری پوسته شرکت می
نماید.
در طول  ۴۵ساعت شکل گیری پوسته ،کلسیم از غده پوسته ساز به میزان  ۴۱۱تا  ۴۵۱میلی گرم در ساعت ترشح می
شود .در ای فعل و انفعال ( کلسیفیکاسیون ) کلسیم از دو منبع جیره غذایی و استخوان تثمی می شود .سطح طبیعوی
کلسیم خون بی  ۲۱تا  ۳۱میلی گرم می باشد .در یک جیره معمولی مرغوان تخمگوذار بوا ۳/۵۶ %کلسویم یوا بواالتر ،
بیشتر کلسیم پوسته از طریق جذب روده ای تثمی شده  ،در حالیکه در جیره های تخمگذار با  ۲%کلسیم %۳۱ – ۱۱ ،
از کلسیم پوسته از استخوان اخذ می گردد .بنابرای سطح کلسیم در جیره پولتها ،جیره هوای پویش از تخمگوذاری و
جیره تخمگذاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .هنگامی که غدد پوسته سواز فعوال نیسوتند جوذب روده ای
کلسیم از مواد غدایی حدود  ۱۱%می باشد ،اما وقتی ای غدد فعالیت می کنند ای رقم به  %۲%می رسد .زمان فعالیت
ای غدد بیشتر هنگام بعدازظهر و شب می باشد.
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اگر مقدار زیادی کلسیم از جیره در طول ای مدت جذب شوود احتیواجی بوه کلسویم ذخیوره شوده در اسوتخوان هوا
نخواهد بود .بزرگ بودن ذرات حاوی منابع کلسیم باعث می شود که کلسیم در طول بعداز ظهر و شوب از روده هوا
عبور کرده و جذب در طی ای مدت صورت گیرد .پودر صدف برای جذب در ای ساعت  ،بهتری ماده پیشنهادی
است .مرغهای تخمگذار جوان که مقدار مناسبی غذا در اختیارشان نیست و یا تحت برنامه محدودیت غذایی هسوتند
باالنس منفی کلسیم خواهند داشت ( بدی معنی که آنها احتیاج به کلسیم خود را از استخوان ،تثمی کورده و باعوث
خالی شدن ذخیره کلسیم استخوانها می شوند ) اگر ای مسیله ادامه پیدا کنود مشوکل بوه شوکل خسوتگی مورغ هوای
تخمگذار و یا افت کیفیت پوسته بروز خواهد کرد ۸۱% .فسفر بدن در استخوان ها یافت می شود .در حالی که مقدار
بسیار کمی فسفر در پوسته تخم مرغ دیده می شود اما نقش فسفر در مرغ های تخمگذار بیشتر در رابطه با متابولیسوم
کلسیم می باشد.
هر مرغ تخمگذار در مراحل اولیه تولید روزانه به  ۱گرم کلسیم نیاز دارد .از آنجائی که غذای دریافتی در مرغ های
تخمگذار جوان ممک است کمتر از  ۴۱۱گرم در روز باشد ،سطح کلسیم جیره باید بوی  ۳/۸توا  ۱درصود و انودازه
ذرات آن حدود اندازه سنگریزه و یا بیشتر باشد ( بحدی که قابل بلع باشد) .ای جیره ها الزم است  ۱%/۵فسفر قابول
جذب داشته باشند .مقادیر باالی کلسیم در جیره های تخمگذاری ،باعث می شود که نیاز به کلسیم ذخیره استخوانی
احسا

نشود.

عوارض کمبود کلسیم و فسفر در طیور
1و نرمی استخوان و فلج در جوجهها ،شکنندگی استخوان در مرغهای مس
4و کاهش اشتها و ضریب رشد و تولید
3و افزایش میزان لنبه و شکستگی تخم مرغ
2و کاهش تولید جوجه در کارخانههای جوجه کشی
5و تلفات به علت فلج ،کاهش کارایی قلب ،عضالنی ،استخوانی و بیاشتهایی
در مرغها عالئم کمبود عبارتند از :نرمی منقار و استخوانها تاخیر در رشد و پاهوای قوسوی شوکل .تخوم هوا پوسوته ای
نازک داشته و تولید تخم مرغ ممک است کاهش یابد .عالئم ذکر شده برای ریکتز و استیوماالشیا منقضی به کمبود
کلسیم نبوده و همچنی می تواند از کمبود فسفر ،نسبت غیرطبیعی کلسیم به فسفر ناشی شود آشکار است که چندی
عامل میتواند مسیول کلسیمی شدن غیرطبیعی استخوانها باشند.
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در صورت کمبود کلسیم در جیره حیوانات جوان در حال رشد ،استخوان بخوبی تشکیل نشده و وضعیتی موسوم بوه
ریکتز ایجاد می گردد
عالئم ریکتز عبارتند از :استخوان های به شکل مفاصل ،لنگش و اشکال در راه رفت در حیوانات بالغ کمبود کلسویم
موجب استیوماالشیا میشود که طی آن کلسیم موجوود در اسوتخوان بواز جوذب شوده اموا جوایگزی نمویگوردد در
استیوماالشیا(حیوان مس ) استخوانها ضعیف شده و براحتی میشکنند.

گروه تحقیق و توسعه شرکت گهر دان شرق
http://gohardanehco.com/
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