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پنیر باد پودر شدهدي هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی25و1ریاثت
)Withania Coagulans (هاي نر گوشتیاستخوان درشت نی جوجهاستحکامعملکرد وبر

3احمد حسن آباديو 2پور، ابوالقاسم نبی2، حسن نصیري مقدم2، حسن کرمانشاهی1سید جواد حسینی

چکیده
استخوان استحکامپنیر باد بر عملکرد و پودر شدههیدروالکلیعصارهدي هیدروکسی و25و1ر یاثتمنظور بررسی هب

تیمار غذایی در یک 12باها از یک روزگی جوجه. انجام گرفت308راس ي نر گوشتیقطعه جوجه600درشت نی، آزمایشی با 
تیمارهاي آزمایشی شامل دو نوع جیره کنترل، سه سطح عصاره . شدندتغذیه2×3×2فاکتوریل آرایشطرح کامالً تصادفی با 

)میکروگرم در کیلوگرم جیره5/0صفر و (کلسیتریول و دو سطح)گرم جیرهگرم بر کیلومیلی200و100صفر، (پنیر بادپودر شده
هاي کنترل منفی کلسیم در جیرهدرصدي30روزگی کاهش42در . دار نبودثیر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد معنیأت. بودند

انرژي شکستدارمعنیمیکروگرم کلسیتریول موجب افزایش5/0سازي مکمل. )>05/0P(شدمنجر به کاهش ضخامت درشت نی 
انرژي و)>05/0P(افزایش نیروي شکافتپنیر باد موجبپودر شدهگرم عصارهمیلی100افزودن .)>01/0P(شدروزگی 42در 

نتایج این آزمایش با تایید اثرات مثبت کلسیتریول بر استحکام . روزگی گردید42استخوان درشت نی در )>01/0P(شکست
تواند بدون تاثیر منفی بر عملکرد رشد،  باعث پنیر باد میپودر شدهگرم عصاره میلی100استخوان، نشان داد که افزودن 

.شودافزایش استحکام استخوان 

، جوجه گوشتیاستخواناستحکام، پنیر باد، دي هیدروکسی کوله کلسیفرول25و 1:کلیديهايواژه

مقدمه 
با ) D3)Cholecalciferolسوخت و ساز ویتامین
شامل در پرندگان،زادي منشاء خوراکی و یا درون

دا با ـه در آن ابتـاست کا یندهآرـاي از فهـمجموع
در موقعیت D3هاي ویتامین هیدرواکسیالسیون مولکول

هیدروکسی کوله کلسیفرول - 25در کبد،  25کربن 
تولید و ) در پالسماD3ترین شکل فعال ویتامین اصلی(

سپس در کلیه با دومین هیدروکسیالسیون در موقعیت 
متابولیت فعالترین کربن شماره یک منجر به تولید 

دي هیدروکسی کوله کلسیفرول D3،1 ،25ویتامین 
بهبود معدنی شدن . )4،12(شود می،)کلسیتریول(

ازيـسلـا مکمـوشتی بـاي گـههـوان در جوجـاستخ
در D3لسیتریول یا سایر متابولیت هاي فعال ویتامین ـک

فسفر باال گزارش شده هایی با کلسیم ناکافی و یاجیره
استخوان استحکامدرهمچنین بهبود). 6،10(است 
ایی با ههاي گوشتی با افزودن کلسیتریول به جیرهجوجه

مشاهده ) 16(همکاران ناکافی توسط نوف وD3ویتامین 
هاي استرادیولی در اثرات تنظیمی هورمون. شده است

- D31هیدروکسی ویتامین -25فعالیت آنزیم کلیوي 
-25تبدیل ول درئآلفا هیدروکسیالز، آنزیم مس

به کلسیتریول، پیش از این D3کسی ویتامین وهیدر
Withania(اد ـر بـپنی). 24،19،9(ده است ـص شـمشخ

coagulans (واده سوالناسه، ـسبز از خاناهی همیشهـگی

که ) 1(اي و داراي خواص درمانی متعددي استبوته
هاي این خواص را مرتبط با گروه خاصی از الکتون

تحقیقات ). 5(دانند می1استروئیدي به نام ویتانولیدها
بیوشیمیایی انجام شده روي میوه این گیاه منجر به 

ویتانولیدهاي متعددي در این گیاه دارویی شناسایی 
در بررسی اثرات شبه استروژنی ). 3،14،18(شده است 

با مطالعه روي  ) 25(ویتانولیدها، طهماسبی و همکاران 
یکی دیگر از گیاهان حاوي ویتانولید در این خانواده 

رم بر ـگیـمیل130سازي ه مکملـد کـردنـزارش کـگ
ی بوزیدان ـاه دارویـیه گـاره ریشـرم عصـکیلوگ

)Withania Somnifera (ايـهرغـی مـره غذایـدر جی
يگذار در مرحله پایانی تولید، موجب افزایش ابقاتخم

آنها . گرددکلسیم و فسفر در استخوان درشت نی می
ولیدهاي ـا ویتانـرتبط بـن تغییرات را مـانیسم ایـمک

آنزیم شبه استروژنی دانستند که احتماالً با تحریک 
آلفا -D31نـامیـی ویتـدرواکسـهی- 25لیوي ـک

ل لسیتریوـولید کـوجب افزایش تـدرواکسیالز مـهی
دلیل اثرات تایید شده کلسیتریول در معدنی ه ب. شودمی

ها در سوخت و شدن استخوان و نقش احتمالی ویتانولید
ول ـر کلسیتریـن مطالعه اثـر، در ایـلسیم و فسفـساز ک
اد ـوه پنیر بـمیپودر شدهیـالکلورهیداره ـو عص

ن ـیـچنـمـر و هـسفـم و فـلسیـاز کـت و سـوخـر ســب

)h.seyedjavad@yahoo.com:نویسنده مسوول(مشهد، دکتري، دانشگاه فردوسی -1
، دانشگاه فردوسی مشهدو دانشیاراستاد-3و 2

2/6/92: تاریخ پذیرش7/2/92: تاریخ دریافت
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ی بوزیدان ـاه دارویـیه گـاره ریشـرم عصـکیلوگ

)Withania Somnifera (ايـهرغـی مـره غذایـدر جی
يگذار در مرحله پایانی تولید، موجب افزایش ابقاتخم

آنها . گرددکلسیم و فسفر در استخوان درشت نی می
ولیدهاي ـا ویتانـرتبط بـن تغییرات را مـانیسم ایـمک

آنزیم شبه استروژنی دانستند که احتماالً با تحریک 
آلفا -D31نـامیـی ویتـدرواکسـهی- 25لیوي ـک

ل لسیتریوـولید کـوجب افزایش تـدرواکسیالز مـهی
دلیل اثرات تایید شده کلسیتریول در معدنی ه ب. شودمی

ها در سوخت و شدن استخوان و نقش احتمالی ویتانولید
ول ـر کلسیتریـن مطالعه اثـر، در ایـلسیم و فسفـساز ک
اد ـوه پنیر بـمیپودر شدهیـالکلورهیداره ـو عص

ن ـیـچنـمـر و هـسفـم و فـلسیـاز کـت و سـوخـر ســب

)h.seyedjavad@yahoo.com:نویسنده مسوول(مشهد، دکتري، دانشگاه فردوسی -1
، دانشگاه فردوسی مشهدو دانشیاراستاد-3و 2

2/6/92: تاریخ پذیرش7/2/92: تاریخ دریافت

1-Withanolids

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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.خصوصیات مکانیکی استخوان، مورد بررسی قرار گرفت

هامواد و روش
گیريعصاره

میوه پنیر باد از یک فروشگاه محلی در شهرستان 
سراوان خریداري و توسط کارشناسان دانشکده 

شناسی دانشگاه فردوسی مورد شناسایی و تایید قرار گیاه
درجه 50در دماي ها پس از خشک شدنمیوه. گرفت
1با درشتی و آسیاب ساعت24مدت به گراد سانتی
3بعد از گذشت . قرار گرفتند% 50در اتانول متر، میلی

روز، مواد محلول در اتانول و آب در دو مرحله و با 
و سپس با کاغذ صافی و پمپ استفاده از پارچه صافی

,Laborota 4000(ري اخالء جدا و در دستگاه روت

Heidolph German( 50، تغلیظ و سپس در دماي
عصاره . شدساعت خشک 48گراد به مدت درجه سانتی

راد ـگدرجه سانتی-20صورت پودر در دماي هخشک ب
.تا شروع آزمایشات بعدي نگهداري شد

آزمایشیپرندگان و تیمارهاي 

طور هب308پرنده نر یک روزه از سویه راس ششصد
تکرار 5تیمار آزمایشی که هر یک داراي 12تصادفی به 

آزمایش در . بود، اختصاص یافت) پرنده10هر تکرار (
2×3×2فاکتوریل آرایشیک طرح کامالً تصادفی با 

شامل دو نوع جیره پایه، جیره کنترل مثبت و کنترل 
صفر، (میوه پنیر باد شدهپودرسطح از عصاره منفی، سه

و دو سطح )گرم جیرهگرم بر کیلومیلی200و 100
) Sigma Aldrich, St Louis, MO, USA(کلسیتریول 

. ، اجرا شد)گرم جیرهگرم بر کیلومیکرو5/0صفر و (
ه بهاي تجاري با وزن معین و در کپسولکلسیتریول

عنوان حاملبهگیري روغن ذرت کارهشکل مایع با ب
هر دو جیره کنترل بر پایه . مورد استفاده قرار گرفت
جیره بجز کلسیم بر اساس يذرت و سویا و تمامی اجزا

جیره . شدمحاسبه 308احتیاج توصیه شده سویه راس 
با (درصد کلسیم جیره 30کنترل منفی با کاهش 

تهیه شد ) برداشت سنگ آهک و افزودن ماسه
طور ههفته آزمایش ب6آب و غذا در طول ). 1ول جد(

.آزاد در اختیار تمامی پرندگان قرار گرفت

کنترل منفی(%)هاي پایه ترکیب جیره-1جدول 
دوره آغازین

)روزگی1- 10(
دوره رشد

)روزگی11- 23(
دوره پایانی

)روزگی24- 42(
کنترل 
منفی

کنترل  
مثبت

کنترل 
منفی

کنترل  
مثبت

کنترل 
منفی

کنترل  مثبت

525220/5320/535353ذرت
3535373790/3690/36کنجاله سویا
----55گلوتن ذرت

27/327/38/58/556/656/6آفتابگردانروغن 
53/031/140/007/137/003/1سنگ آهک

75/175/155/155/140/140/1دي کلسیم فسفات
35/035/047/047/041/041/0طعامنمک

32/032/028/028/020/020/0متیونین-دي ال
--4/04/013/013/0لیزین-ال
----1/01/0ترئونین-ال

125/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی
225/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی

-66/0-67/0-78/0ماسه
انرژي و مواد مغذي محاسبه شده

انرژي قابل متابولیسم 
47/301147/301197/313097/313077/317877/3178)کیلوگرم/کیلوکالري(

52/2352/2315/2115/2191/2091/20(%)پروتئین خام 
44/144/124/124/113/113/1(%)لیزین 

7/07/061/061/052/052/0(%)متیونین 
07/107/195/095/086/086/0(%)کل اسیدهاي آمینه گوگرد دار 

16/016/02/02/018/018/0(%)یم دس
73/004/163/090/059/085/0(%)کلسیم 

5/05/045/045/042/042/0(%)فسفر غیر فیتاته 
7/07/068/068/065/065/0(%)فسفر کل 

غلظت مواد مغذي آنالیز شده
75/007/165/093/061/088/0(%)کلسیم 

74/074/071/071/067/067/0(%)فسفر کل 
گرم میلیD ،11المللی ویتامین واحد بینA ،1800المللی ویتامین واحد بین11000پیش مخلوط ویتامینی در هر کیلوگرم جیره :1

گرم میلیB12 ،28گرم ویتامین میلیB6 ،024/0گرم ویتامین میلیB2 ،2گرم ویتامین میلیK3 ،7/5گرم ویتامین میلیA ،2ویتامین 
.کردگرم کولین کلراید تامین میمیلی250گرم پانتوتینیک اسید، میلی12گرم اسید فولیک، میلی5/0نیکوتینیک اسید، 

5/0گرم سلنیوم، میلی22/0گرم مس، میلی5گرم روي، میلی65گرم منگنز، میلی100در هر کیلوگرم جیره پیش مخلوط معدنی :2
.کردگرم کبالت تامین میمیلی5/0گرم ید و میلی
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عملکرد، استحکام و خصوصیات فیزیکی استخوان
رشد، مصرف خوراك و اضافه عملکردبراي ارزیابی 

در . گیري شداندازهآزمایش 42ها در روز وزن پرنده
آزمایش از هر پن یک پرنده که به 42و 21روزهاي 

میانگین وزن پن نزدیک بود کشتار و درشت نی پاي 
گیري خصوصیات مکانیکی استخوان و چپ براي اندازه

همچنین تعیین مقادیر کمی خاکستر، کلسیم و فسفر 
ضخامت و طول استخوان درشت نی با استفاده . شدجدا 

,Series 500, Mitutoyo, Tokyo(میکرومتر دیجیتالاز 
Japan ( جداسازي . گیري شدمیکرومتر اندازه±1با دقت

اضافی متصل به درشت نی در دو يها و اجزابافت
هاي ابتدا گوشت، نازك نی و بافت. مرحله انجام شد

هاي دو سر استخوان با اضافی جدا و سپس غضروف
120دقیقه در دماي 15اتوکالو درشت نی به مدت 

در این مرحله درشت نی ابتدا . شدجدا گرادسانتیدرجه
ساعت خشک و سپس 12درجه به مدت 104در دماي 

ساعته  با اتانول و دي اتیل 72و 48در دو بازه زمانی 
خصوصیات . گیري شداتر به ترتیب آبگیري و چربی

,Instron)Model H5KSمکانیکی استخوان با دستگاه 
Tinius Olsen Company (گیري و نتایج با اندازه

) Q Mat(افزار اختصاصی مربوط به این دستگاه نرم
. محاسبه شد

تجزیه و تحلیل شیمیایی 
با و جیرههاي استخوانمقدار کلسیم در نمونه

Varian SpectrAA(استفاده از دستگاه جذب اتمی 
50B Atomic Absorption Spectrometer: Varian

Ltd, USA) (AOAC ،2005 به روش ) 02/927شماره
هاي و مقدار فسفر کل در نمونه) 26(ویلیامز و همکاران 

ذکر شده با رنگ سنجی به روش مولیبدووانادات تعیین 
.شد

تجزیه و تحلیل آماري 
یک طرح کامالً تصادفی این مطالعه در قالب

تیمار اجرا 12شامل 2×3×2فاکتوریل صورت آزمایشبه
آوري شده با استفاده از هاي جمعتمامی داده. شد

مورد تجزیه و ) SAS)22افزارو نرمGLMالعمل دستور
دار بین اختالف معنی. تحلیل آماري قرار گرفت

ي دانکن و با ها با استفاده از آزمون مقایسهمیانگین
.شدتعیین >05/0Pاحتمال 

نتایج و بحث
عملکرد

پنیر پودر شدهکلسیم، عصارهمختلفثیر سطوحأت
در هاي گوشتی جوجهباد و کلسیتریول بر عملکرد رشد 

ثیر أعملکرد رشد تحت ت. نشان داده شده است2جدول
بین دارمعنیبرهمکنش. تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت

سطوح کلسیم و پنیر باد بر مصرف خوراك، اضافه وزن و 
همچنین . ایی جیره مشاهده شدضریب تبدیل غذ

ثیر برهمکنش أتحت تدارطور معنیه بمصرف خوراك
عصاره پنیر باد و باسطوح کلسیمبینيعاملهدو

. قرار گرفتو کلسیتریولعصاره پنیر باد، و کلسیتریول
گرم عصاره پنیر باد در گرم بر کیلومیلی200افزودن 

خوراك جیره کنترل مثبت منجر به کاهش مصرف 
که این کاهش در مصرف خوراك با گردید در حالی

در . گرم کلسیتریول مشاهده نشدمیکرو5/0اضافه شدن 
گرم کلسیتریول و فاقد عصاره میکرو5/0سطوح ثابت 

پنیر باد، مصرف خوراك در پرندگان تغذیه شده با جیره 
کنترل منفی نسبت به گروه تغذیه شده با جیره کنترل 

بیشترین مصرف خوراك در پرندگان . تمثبت کاهش یاف
5/0هاي کنترل مثبت و داراي تغذیه شده با جیره

گرم کلسیتریول اما فاقد عصاره پنیر باد مشاهده میکرو
هاي اضافه وزن در پرندگان تغذیه شده با جیره. شد

کنترل منفی و فاقد عصاره پنیر باد در مقایسه با گره 
بت و فاقد عصاره پنیر هاي کنترل مثتغذیه شده با جیره

در مقابل18/2511(داري کاهش یافت طور معنیه باد ب
200(در سطح ثابت عصاره پنیر باد ). 46/2215

پرندگان تغذیه شده با جیره کنترل منفی ) گرممیلی
ضریب تبدیل غذایی بهتري نسبت به گروه کنترل مثبت 

برهمکنش سه ). 73/1در مقابل 61/1(نشان دادند 
موجب افزایش مصرف خوراك در پرندگان تغذیه عامله

گرم میکرو5/0گرم عصاره پنیر باد و میلی200شده با 
. کلسیتریول در گروه کنترل مثبت شد
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خواص فیزیکی و درصد آهکی شدن درشت نی
و درصد آهکی شدن ) geometric(خواص فیزیکی 

هاي در جوجهروزگی21استخوان درشت نی در 
ثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت أتحت تگوشتی

آزمایش عدم مشاهده هر گونه تغییر در این ). 3جدول(
درصدي 30در درصد آهکی شدن استخوان با کاهش 

دهنده کافی نبودن این کمبود کلسیم کلسیم جیره نشان
براي ایجاد اثرات منفی در معدنی شدن استخوان 

به عبارتی پرندگان قادرند با افزایش نرخ جذب . باشدمی
دفع آن و راندمان برداشت کلسیم که موجب کاهش 

هاي مالیم کلسیم سازش یابند شود، به محدودیتمی
روزگی پرندگان تغذیه شده با جیره کنترل 42در). 28(

ا جیره کنترل ـه شده بـروه تغذیـایسه با گـمثبت، در مق
). 4جدول >05/0P(منفی، درشت نی قطورتري داشتند 

کنش سه ثیر بر همأهمچنین  قطر درشت نی تحت ت
پنیر باد و پودر شدهکلسیم، عصارهعامله سطوح 

بیشترین قطر درشت نی در . کلسیتریول قرار گرفت
میگروگرم 5/0دارايپرندگانی مشاهده شد که با جیره 

پنیر باد تغذیه شده پودر شدهکلسیتریول و فاقد عصاره
پنیر پودر شدهکه در سطوح مشابه عصاره درحالی. بودند

5/0گرم و صفر میلیترتیب ه ب(باد و کلسیتریول 
، پرندگان تغذیه شده با )میگروگرم بر کیلوگرم جیره

جیره کنترل مثبت قطورترین و پرندگان تغذیه شده با 
در 65/8(کنترل منفی نازکترین درشت نی را دارا بودند 

اثرات اصلی تیمارهاي آزمایشی ). مترمیلی54/7مقابل 
يبر طول و وزن درشت نی و همچنین درصد ابقا

.دار نبودخاکستر، کلسیم و فسفر معنی

افزایشوضریب تبدیل ،بر مصرف خوراكکلسیتریولوپنیر بادتاثیر-2جدول 
گوشتینرهايروزگی جوجه42صفر تا وزن

تیمار
ضریب تبدیل

)گرم بر گرم(
اضافه وزن

)گرم(
رف مص

)گرم(خوراك 
کلسیتریول

)میکروگرم(
پنیر باد

)گرممیلی( کنترل
a75/1 c20/2225 abcd15/3905 صفر صفر -
ab71/1 c46/2215 cd17/3787 5/0 صفر -
ab70/1 abc64/2357 abc55/4019 صفر 100 -
ab66/1 bc69/2291 bcd14/3812 5/0 100 -
ab67/1 bc94/2284 bcd30/3828 صفر 200 -
b61/1 ab60/2428 abcd28/3923 5/0 100 -
ab66/1 abc39/2407 abc80/4012 صفر صفر +
ab66/1 a18/2511 a28/4168 5/0 صفر +
ab70/1 bc96/2240 bcd73/3820 صفر 100 +
ab72/1 bc94/2268 bcd30/3894 5/0 100 +
ab65/1 bc52/2237 d96/3699 صفر 200 +
a73/1 abc26/2348 ab66/4072 5/0 200 +

033/0 713/60 360/82 خطاي استاندارد
68/1 59/2300 27/3879 - کنترل
69/1 71/2335 79/3944 +

70/1 81/2339 35/3968 صفر پنیر باد
69/1 81/2289 68/3886 10

067/1 83/2324 05/3881 20
069/1 28/2292 09/3881 صفر کلسیتریول

68/1 02/2344 97/3942 5/0
P-value

883/0 321/0 174/0 کنترل
369/0 494/0 254/0 پنیر باد
625/0 146/0 199/0 کلسیتریول
041/0 001/0 031/0 پنیرباد× کنترل 
044/0 410/0 005/0 کلسیتریول× کنترل 
738/0 243/0 036/0 کلسیتریول× پنیرباد 
516/0 653/0 999/0 کلسیتریول× پنیرباد × کنترل 

:a-d05/0(د نباشدار میمعنیداراي اختالفمشابه حروف غیربا هر ستون هايمیانگینP<.(
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بر خصوصیات فیزیکی و درصد معدنی شدن استخوان درشت نیکلسیتریول وپنیر بادتاثیر-3جدول
روزگی21گوشتی در سن نرهايجوجه

)درصد(مواد معدنی درشت نی معیارهاي فیزیکی  تیمار

فسفر کلسیم خاکستر ضخامت
)مترمیلی(

طول
)مترمیلی(

وزن
)گرم(

کلسیتریول
)میکروگرم(

پنیر باد
)گرممیلی( کنترل

33/24 60/35 02/51 31/5 77/65 63/1 صفر صفر -

17/24 90/36 69/51 16/5 84/65 52/1 5/0 صفر -

08/24 97/34 66/51 19/5 77/64 53/1 صفر 100 -

19/24 68/36 50/51 98/4 29/66 63/1 5/0 100 -

98/24 68/37 05/52 20/5 39/64 48/1 صفر 200 -

36/24 60/36 62/49 36/5 79/65 74/1 5/0 100 -

35/24 75/34 15/55 35/5 99/65 66/1 صفر صفر +

13/24 97/35 46/52 08/5 95/65 70/1 5/0 صفر +

80/24 20/35 38/49 75/5 01/66 84/1 صفر 100 +

13/24 25/37 19/57 40/5 89/64 55/1 5/0 100 +

35/24 08/36 15/53 02/5 80/63 58/1 صفر 200 +

47/24 92/35 56/52 31/5 45/66 73/1 5/0 200 +

170/0 270/1 374/1 182/0 886/0 118/0 خطاي استاندارد
اثرات اصلی

18/24 34/36 43/51 20/5 47/65 59/1 - کنترل
21/24 86/35 31/53 32/5 51/65 68/1 +

25/24 81/35 58/52 22/5 89/65 63/1 صفر پنیر باد
05/24 03/36 68/52 33/5 49/65 64/1 100
29/24 49/36 85/51 22/5 11/65 63/1 200
15/24 63/35 24/52 30/5 12/65 62/1 صفر کلسیتریول
24/24 56/36 50/52 21/5 87/65 65/1 5/0

P-value

836/0 593/0 310/0 252/0 936/0 166/0 کنترل
123/0 270/0 491/0 650/0 464/0 986/0 پنیر باد
344/0 197/0 528/0 417/0 150/0 447/0 کلسیتریول
235/0 544/0 658/0 052/0 980/0 894/0 پنیرباد× کنترل 
902/0 632/0 679/0 853/0 625/0 596/0 کلسیتریول× کنترل 
134/0 113/0 757/0 122/0 219/0 275/0 کلسیتریول× پنیرباد 
605/0 814/0 333/0 841/0 298/0 240/0 کلسیتریول× پنیرباد × کنترل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-491-fa.html


14................ ...............................................................................پنیر بادپودر شده دي هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی25و1ریاثت

استخوان درشت نیخصوصیات بیومکانیکی 
)  fracture deflection(، خمش شکست 21در روز 

که معرف مقدار خمش در زمان شکستن نسبت به حالت 
هاي کنترل جیرهثیرأباشد تحت تمعمول یا افقی می

جیره کنترل منفی ). 5جدول>01/0P(قرار گرفت 
دار خمش شکست در پرندگان موجب کاهش معنی

هاي روزگی هم جیره42در . شدتغذیه شده با این جیره 
پنیر باد اثرات پودر شدهکنترل و هم سطوح عصاره 

نیروي shear force(داري را بر نیروي شکافت معنی
. درشت نی داشتند) مورد نیاز براي برش یا شکاف

هی بنیروي شکافت در پرندگان تغذیه شده با کنترل منف

دار نسبت به گروه کنترل مثبت کاهش یافت طور معنی
)01/0P< ( که این مشاهدات با نتایج اُکنر و سوترن
آنها کاهش در مقاومت به شکستن . همخوانی دارد) 17(

استخوان درشت نی در پرندگان تغذیه شده با جیره 
گرم گرم کلسیم در کیلو8داراي(دچار کمبود کلسیم 

رسد دلیل کاهش به نظر می. مشاهده کردندرا ) جیره
مقاومت به شکستن استخوان در پرندگان تغذیه شده با 

) 23(کنترل منفی، کاهش در قطر استخوان درشت نی 
گرم عصاره میلی100سازي مکمل.این پرندگان باشد

دار نیروي پنیر باد موجب افزایش معنیپودر شده
). >05/0P(شدشکافت 

بر خصوصیات فیزیکی و درصد معدنی شدن استخوان درشت کلسیتریولواثر پنیر باد- 4جدول
روزگی42گوشتی در سن نرهاينی جوجه

)درصد(مواد معدنی درشت نی  معیارهاي فیزیکی  تیمار
فسفر کلسیم خاکستر ضخامت

)مترمیلی(
طول

)مترمیلی(
وزن

)گرم(
کلسیتریول

)میکروگرم(
بادپنیر 

)گرممیلی( کنترل
34/24 83/38 95/48 ab86/7 46/95 56/5 صفر صفر -

29/24 49/38 94/49 b54/7 04/98 43/5 5/0 صفر -

04/24 98/37 76/47 ab74/7 07/98 91/5 صفر 100 -

19/24 63/38 52/48 ab65/7 73/96 50/5 5/0 100 -

21/24 90/37 29/49 ab67/7 95/90 45/5 صفر 200 -

51/24 05/38 31/49 ab76/7 96/93 12/5 5/0 100 -

57/24 00/38 70/48 ab01/8 12/97 64/5 صفر صفر +

11/24 30/38 43/47 a65/8 25/98 28/6 5/0 صفر +

37/24 80/38 56/47 ab41/8 22/95 68/5 صفر 100 +

02/24 05/38 53/48 ab49/7 30/93 45/5 5/0 100 +

41/24 08/38 40/49 ab12/8 32/97 72/5 صفر 200 +

16/24 93/38 45/48 ab25/8 89/97 09/6 5/0 200 +

206/0 533/0 745/0 300/0 362/0 306/0 خطاي استاندارد
اثرات اصلی

26/24 32/38 02/49 b70/7 53/95 49/5 - کنترل
27/24 39/38 33/48 a15/8 52/96 81/5 +

16/24 38/38 03/48 01/8 22/97 73/5 صفر پنیر باد
16/24 38/38 03/48 82/7 83/95 64/5 100
32/24 27/38 11/49 95/7 03/95 59/5 200
32/24 29/38 63/48 97/7 69/95 66/5 صفر کلسیتریول
21/24 42/38 72/48 89/7 36/96 64/5 5/0

P-value
746/0 551/0 136/0 044/0 519/0 096/0 کنترل
848/0 754/0 138/0 934/0 189/0 566/0 پنیر باد
580/0 838/0 834/0 754/0 674/0 965/0 کلسیتریول
996/0 419/0 407/0 789/0 088/0 311/0 پنیرباد× کنترل 
051/0 782/0 222/0 567/0 412/0 315/0 کلسیتریول× کنترل 
368/0 769/0 407/0 395/0 772/0 792/0 کلسیتریول× پنیرباد 
548/0 324/0 491/0 024/0 538/0 349/0 کلسیتریول× پنیرباد × کنترل 

a-b:05/0(د نباشدار میمعنیداراي اختالفمشابه حروف غیربا هر ستونهايمیانگینP<(
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روزگی42و 21ینگوشتی در سننرهاياستخوان درشت نی جوجهاستحکامبر کلسیتریولو پنیر بادتاثیر-5جدول
روزگی42 روزگی21 تیمار

قشرضخامت 
)مترمیلی(

انرژي شکست
)مترمیلی-نیوتن(

خمش شکست
)مترمیلی(

نیروي شکافت
)نیوتن(

قشرضخامت 
)مترمیلی(

انرژي شکست
)مترمیلی-نیوتن(

خمش شکست
)مترمیلی(

نیروي شکافت
)نیوتن(

کلسیتریول
)میکروگرم(

پنیر باد
)گرممیلی( کنترل

ab44/1625 48/59 63/0 bc06/188 ab21/1260 46/31 55/0 58/89 صفر صفر -

b78/1425 02/123 73/0 abc25/232 ab52/1269 26/30 51/0 62/93 5/0 صفر -

ab41/1703 55/71 70/0 abc70/208 a82/1570 22/31 57/0 36/113 صفر 100 -

ab26/1657 30/84 70/0 bc98/199 ab41/1401 74/28 54/0 60/107 5/0 100 -

ab52/1515 52/47 56/0 bc17/173 ab58/1323 10/26 52/0 00/92 صفر 200 -

ab06/1632 73/64 60/0 bc87/180 b67/1190 40/23 49/0 52/98 5/0 100 -

ab36/1634 50/62 69/0 bc30/200 ab95/1329 76/29 59/0 32/99 صفر صفر +

ab07/1560 97/67 61/0 bc76/184 ab69/1433 20/38 80/0 18/112 5/0 صفر +

ab69/1648 46/104 72/0 ab05/246 ab43/1369 15/21 53/0 77/110 صفر 100 +

a03/1782 52/127 84/0 a78/271 a65/1577 07/27 58/0 64/107 5/0 100 +

b38/1431 90/65 68/0 bc15/200 ab75/1268 04/41 69/0 56/121 صفر 200 +

a70/1752 47/75 66/0 abc75/224 ab30/1380 12/32 61/0 66/110 5/0 200 +

508/84 242/15 049/0 039/20 033/106 318/5 049/0 58/89 خطاي استاندارد
04/1591 b88/74 65/0 b98/193 04/1336 32/28 b53/0 b13/99 - کنترل
87/1634 a36/82 70/0 a83/221 14/1401 08/32 a62/0 a34/110 +
41/1561 b14/77 65/0 b61/195 b99/1322 52/32 59/0 67/98 صفر پنیر باد
98/1699 a46/96 74/0 a10/232 a64/1485 37/27 56/0 79/109 100
92/1582 b48/63 63/0 b73/194 b99/1291 66/30 58/0 06/106 200
13/1593 b66/66 66/0 15/202 24/1357 35/30 58/0 21/104 صفر کلسیتریول
22/1634 a62/91 69/0 78/214 54/1375 06/30 57/0 26/105 5/0

P-value
402/0 002/0 150/0 045/0 225/0 265/0 001/0 048/0 کنترل
065/0 001/0 053/0 025/0 043/0 615/0 327/0 353/0 پنیر باد
400/0 009/0 906/0 272/0 519/0 756/0 621/0 924/0 کلسیتریول
901/0 088/0 744/0 047/0 481/0 068/0 043/0 361/0 پنیرباد× کنترل 
091/0 730/0 756/0 905/0 030/0 619/0 118/0 876/0 کلسیتریول× کنترل 
017/0 762/0 212/0 958/0 707/0 616/0 176/0 674/0 کلسیتریول× پنیرباد 
944/0 816/0 415/0 244/0 832/0 575/0 138/0 681/0 کلسیتریول× پنیرباد × کنترل 

:a-c05/0(د نباشدار میمعنیداراي اختالفحروف غیر مشابه با هر ستون هايمیانگینP<(
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با وجود افزایش نیروي شکافت در استخوان درشت نی 
100در گروه کنترل مثبت و گروه تغذیه شده با 

گرم عصاره پنیر باد و عدم مشاهده هر گونه تغییر میلی
خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان در يدر درصد ابقا

این تیمارها، افزایش در نیروي شکافت استخوان همراه با 
) 27(افزایش درصد خاکستر استخوان توسط ویلسون 

7/58مطالعات او همچنین نشان داد . گزارش شده است
درصد از تغییرات نیروي شکافت مرتبط با وزن زنده و 

نبودن درصد کاربردي. درصد خاکستر استخوان است
عنوان شاخصی مفید براي توجیه یا محاسبه خاکستر به

خصوصیات مکانیکی استخوان در میان سایر خصوصیات 
طور مشابه بهبود ه ب). 3(استخوان، بیان شده است 

سازي درخصوصیات مکانیکی استخوان با مکمل
و عدم انعکاس این اثرات D3هاي فعال ویتامین متابولیت

) 16(استخوان توسط نوف و همکاران در درصد خاکستر
به اعتقاد این گروه درصد خاکستر استخوان . گزارش شد

بیانگر درصد خاکستر در کل استخوان است نه بیانگر 
درصد خاکستر در ناحیه میانی که محل اصلی اعمال 

سازي عصاره پنیر باد اثر مکمل. نیرو براي شکست است
). =053/0P(د داري بوبر خمش شکست نزدیک به معنی

برهمکنش میان کنترل و عصاره پنیر باد بر نیروي 
بیشترین نیروي شکافت در گروه . شکافت مشاهده شد

100تغذیه شده با جیره کنترل مثبت به همراه 
گرم عصاره پنیر باد و کمترین نیروي شکافت در میلی

200گروه تغذیه شده با جیره کنترل مثبت به همراه 
اثرات اصلی . پنیر باد مشاهده شدگرم عصاره میلی

هاي کنترل بر انرژي کلسیتریول، عصاره پنیر باد و جیره
انرژي مورد نیاز (درشت نی ) fracture energy(شکست 

روزگی 42در ). >01/0P(دار بود معنی) براي شکستن
. شدرژي شکست ـزایش انـول موجب افـکلسیتری
) 20(که در آزمایشات رنی و همکاران درحالی
گرم کلسیتریول هیچ میکروگرم در کیلو5سازي مکمل

داري در استحکام استخوان نداشت، گونه اثر معنی
بهبود استحکام استخوان را در ) 8(فراست و روالند 

و یک میکروگرم 5/0هفته با افزودن 75هاي مرغ
خواص . کلسیفرول در کیلوگرم جیره گزارش کردند

استخوان وابسته به عواملی از جمله ) استحکام(مکانیکی 
هاي ساختاري و ویژگی) مواد معدنیمقدار(مواد موجود 

از ). 11(استخوان است ) ماتریکسشیمیاییساختار(
هاي ساختاري استخوان وابسته به ژئومتري طرفی ویژگی

نتایج مطالعه حاضر با توجه به عدم ). 29(استخوان است 
رصد معدنی شدن استخوان ثیر تیمارهاي آزمایشی بر دأت
، )درصد ابقاء خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان(

کند، اثرات مثبت مشاهده شده با پیشنهاد می
گرم عصاره پنیر باد و همچنین میلی100سازي مکمل

، بر )کنترل منفی(اثرات منفی کاهش کلسیم جیره 
استحکام استخوان پرندگان تغذیه شده با این تیمارها 

هاي ساختاري استخوان درشت نی ویژگیمرتبط با 
هاي حاصل از آزمایشات عالوه دادهه ب. باشدمی

) Bone Cortex(شناسی قشر استخوان ژئومتریک و بافت
هاي کنترل منفی موجب کاهش قابل نشان داد جیره

سازي روزگی و مکمل21توجه ضخامت درشت نی در
ضخامت گرم عصاره پنیر باد موجب افزایش میلی100

این نتایج با مشاهدات . در قشر درشت نی گردید
همخوانی دارد که بیان کردند ) 7(فلمینگ و همکاران 

استحکام استخوان با افزایش ضخامت قشر استخوان 
مطالعات متعددي پیش از این حضور . یابدافزایش می

اند هاي مختلف را در میوه پنیر باد تایید کردهویتانولید
اً دو گروه از محققان، نقش مؤثر اخیر). 15،18(

ها را بر سوخت و ساز کلسیم و فسفر و اثرات ویتانولید
هاي درمانی این ترکیبات بر پوکی استخوان را در موش

اند هاي پیر تایید کردهتخمدان برداشته شده و مرغ
هر چند در این آزمایش شواهد واضحی براي ). 14،25(

خامت قشر درشت نی بیان مکانیسم مرتبط با افزایش ض
گرم عصاره پنیر باد میلی100کننده در پرندگان دریافت

هاي موجود در موجود نیست اما ممکن است ویتانولید
عصاره پنیر باد با تاثیرات مثبت بر سیستم درون ریز 

پرنده موجب افزایش رسوب مواد معدنی در ناحیه ) 13(
قشر میانی استخوان و در نتیجه موجب افزایش ضخامت 

درشت نی و بروز اثرات مفید در خصوصیات مکانیکی 
.آن شده باشد) استحکام(

با تایید اثرات مثبت کلسیتریول بر پژوهشاین
گرم میلی100استحکام استخوان، نشان داد که افزودن 

ثیر منفی بر أتواند بدون تپنیر باد میپودر شدهعصاره 
.استخوان گرددعملکرد رشد، باعث افزایش استحکام 
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Effects of 1, 25-Dihydroxycholecalciferol and hydroalcoholic Extract of Withania
Coagulans on Performance and Bone Strength of Male Broiler Chickens

Seyed Javad Hosseni1, Hassan Kermanshahi2, Hassan Nassirimoghadam2, Abolghasem
Nabipour2 and Ahmad Hassanabadi3

Abstract
An experiment was conducted to investigate the effects of hydro alcoholic extract of

Withania coagulans (WC) and 1, 25-dihydroxycholecalciferol on performance and bone
strength of male broiler chickens. Diets were arranged factorially (2×3×2) consisted of a
positive control with adequate Ca (10.4 g/kg diet) and nonphytate P (NPP; 5 g/kg diet) exceed
the requirements suggested in the Ross 308 broiler nutrient specifications and a negative control
diet with Ca (7.3 g/kg diet) and nonphytate P (NPP; 5 g/kg diet), three levels of WC (0, 100 and
200 mg/kg diet), and two levels of 1, 25-dihydroxycholecalciferol (0 and 0.5 μg/kg diet).
Reducing the dietary Ca level by 30 % decreased tibia diameter (P<0.05) at 42 day of age. Bone
fracture energy significantly increased with supplementation of 1, 25-dihydroxycholecalciferol
at 42 day of age (P<0.01). Supplementation of 100 mg/kg WC significantly increased shear
force (P<0.05) and fracture energy (P<0.01) at 42 day of age. At 21 day of age birds provided
with 100 mg/kg of WC had a significant higher cortical thickness and tended to increase at 42
day. The results of this experiment indicated that supplementation of 100 mg/kg fruit hydro
alcoholic extract of WC exhibit beneficial effects on bone characteristics without any adverse
effects on productive performance.
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