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 چکیده
قطعه  084شناسی استخوان با استفاده از  غن کتان بر عملکرد، ابقای مواد معدنی و ریختپنیرباد و رو دارویی  اثر سطوح مختلف کلسیم، عصاره هیدروالکلی گیاه 

تر  درصد کم 84شده و کلسیم در حد  با دو سطح کلسیم )کلسیم در سطح توصیه 2×8×2روزه در یک آزمایش فاکتوریل  یک 848گوشتی سویه راس  جوجه نر 

قالب  در ه(جیر گرم بر کیلوگرم جیره غذایی( و دو سطح روغن کتان )صفر و دو درصد میلی 244و  044، شده(، سه سطح عصاره پنیرباد )صفر از سطح توصیه

گرم در کیلوگرم عصاره پنیرباد به جیره، سبب  میلی 044روز بررسی شد. افزودن  20مدت  جوجه در هر تکرار و به قطعه 04طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار و 
(. >40/4P)شده با مکمل عصاره پنیرباد، افزایش یافت  تغذیه شدن صفحه رشد استخوان پرندگان . معدنی(>40/4P)فزایش وزن شد افزایش مصرف خوراک و ا

ن های استخوانی نداشت. میزان خاکستر استخوان تحت تأثیر، اثرات متقابل عصاره پنیر باد و روغن کتاافزودن روغن کتان به جیره، تأثیری بر عملکرد و فراسنجه
-روزگی، میزان فسفر خون در جوجه 20های فاقد عصاره پنیر باد و روغن کتان کاهش نشان داد. در های تغذیه شده با جیرهها در جوجه قرار گرفت و میزان آن

 244و  044حقیق، افزودن بر اساس نتایج این ت (.>40/4Pافزایش یافت ) گرم عصاره پنیرباد میلی 244های تغذیه شده با جیره حاوی کلسیم در حد نیاز و
 شود.  های استخوانی میسبب بهبود عملکرد و برخی از شاخص های گوشتیگرم در کیلوگرم عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد به جیره جوجه میلی
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Abstract 
Effect of different levels of calcium, hydroalcoholic extracts Withania coagulans, and flaxseed oil on performance, mineral retention and bone 
morphology using with four thousand and eighty male Ross 308 broiler chicks in a 2×3×2 factorial experiment with two calcium levels (Calcium at 
the recommended level and calcium 30% less than the recommended level), extract Withania coagulans (Zero, 100 and 200 mg / kg in diet) ) and 
flaxseed oil (0% and 2% diet) in a completely randomized design with four replications and 10 birds per treatment were evaluated for 24 days. Adding 
100 mg/kg of extract Withania coagulans to the diet increased feed intake and weight gain. Mineralization of bone growth plate increased in birds fed 
the extract Withania coagulans supplement (P <0.05). Supplement flax oil in diet did not show a positive effect on performance and bone parameters. 
Physical properties and mineral retention of calcium and phosphorus were not affected by the supplements. However, the amount of bone ash was 
affected by the interactions of flaxseed oil and extract, and the amount of ash in chickens fed diets without extract and flaxseed oil decreased. At 24 
days of age, blood phosphorus levels in chickens fed a diet containing calcium and 200 mg of extract Withania coagulans increased (P <0.05). Based 
on the results of this study, adding 100 and 200 ml/kg hydroalcoholic extract of Withania coagulans to the diet of calcium deficient broilers improves 
performance and some bone parameters. 
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 مقدمه

فشار ژنتیکی برای افزایش تولید گوشت در طیور گوشتی، 

با عث بروز مشکالتی نظیر عارصه مرگ ناگهانی، آسیت و 

زیادی  های پژوهشهای اسکلتی شده است. ناهنجاری

[. 00 و 7، 2برای کاهش این مشکالت انجام شده است ]

ها حیوانی و  ز گیاهان دارویی و برخی از روغناستفاده ا

 های آزمایشجهت کاهش مشکالت استخوانی، در  گیاهی

 [.20و  7مختلف تأیید شده است ]

ترین عناصر در تغذیه  مهم عنوان یکی از به کلسیم

باشد و جذب آن از دستگاه های گوشتی میجوجه

یزان ، مD3گوارش به عوامل مختلفی از قبیل میزان ویتامین 

PH  .دستگاه گوارش و برخی عناصر دیگر بستگی دارد

 میکلس سمیمتابول یقو یهورمون کننده میتنظ کی استروژن

م یآنز یسازفعال لهیوس هب روده در را میکلس جذب که است

 [.28 و 00دهد ] می شیافزا یویکل الزیدروکسیه-آلفا-0

های گیاهی مقادیر قابل توجهی استروژن برخی از گیاهان

 دارند.

یکی از گیاهان  (Withania coagulans) ربادیپن اهیگ

و در  استپاکستان، افغانستان و شرق هند  ران،یابومی 

[. سسیتان و بلوچستان 0] دشو یم استفاده یطب سنت

باشد و اطالعات ترین رویشگاه این گیاه در ایران می مهم

دقیق از میزان سطح کشت و تولید آن در دسترس 

 ربادیپن ییدارو اهیگ یرو دهش انجام های پژوهشباشد.  نمی

 یدیاستروئ یها از الکتون یگروه خاص ییمنجر به شناسا

را  اهیگ نیا یشده است که خواص درمان دهایتانولیبه نام و

 یدهایتانولیو نیتر . از مهمدانند یم باتیترک نیمرتبط با ا

 ن،یتافریو ن،یتاکواگیبه و توان یم ربادیپن اهیگ وهیم

. [00] اشاره کرد H دیتانولیو و E دیتانولی، وD دیتانولیو

 Withaniaبوزیدان )دیگر گیاه بومی این منطقه، گیاه 

somnifera) ه و مناطق مؤثرباشد که از نظر ترکیبات می

 تأثیرباشد و رویش شبیه گیاه دارویی پنیرباد می

توجهی بر سختی و ضخامت استخوان دارد و  قابل

کند و مانع  جلوگیری می بند همیب بافت از تخر چنین هم

 آثارشود. این  می E2فعالیت کالژناز و پروستاگالدین 

ها، فالونوئیدها و  فنل ها، پلی مربوط به فیتواسترول احتماالً

موجود در پودر ریشه گیاه دارویی بوزیدان  Cویتامین 

 [. 00] باشد می

باد با عصاره گیاه پنیر گذار تخمسازی جیره مرغ  مکمل

که دارای کمبود کلسیم بودند، سبب افزایش عرض 

در منطقه معدنی شده و ضخامت بخش قشری  نی درشت

عصاره هیدروالکلی میوه گیاه  .[00و  7د ]شو میآن 

های متابولیت پنیرباد با توجه به وجود برخی ازدارویی 

های  فراسنجه ثانویه مانند ویتانوئیدها سبب بهبود برخی از

ثابت شده است که استحکام  چنین همشوند. استخوانی می

های  تواند از طریق متابولیت می ،کالژن در برابر کالژناز

ثانویه گیاهان مختلف مانند فالونوئیدها، ویتانولیدها و 

های حاوی لکتون استروئیدی افزایش یابد. میزان  تانن

شده با عصاره پنیرباد که از  کلسیم در پرندگان تغذیه یابقا

های دارای کمبود کلسیم استفاده کردند، نسبت به جیره

 [. 08نشان داد ] جیره شاهد بهبود

های گیاهی غنی از اسیدهای چرب کتان یکی از دانه

سازی  در جیره طیور جهت غنی و از آن است 8امگا

استفاده  8با اسیدهای چرب امگا مرغ تخمگوشت و 

ان درصد اسیدهای چرب کت 05[. بیش از 8و  9شود ] می

ویژه اسید لینولنیک  به 8را اسیدهای چرب غیراشباع امگا

[. استفاده از منابع مختلف 09و  22] دهد تشکیل می

ی بر درصد خاکستر، فسفر، کلسیم و ماده تأثیرروغنی 

های حاوی سطوح مختلف  خشک استخوان ندارد و جیره

منجر به تغییر استحکام استخوانی  8اسیدهای چرب امگا

ها از طریق میزان بیان ژن  بالستدر سطح استئو

و افزایش  E2، کاهش تولید پروستاگالندین 2کربوکسیژناز

[. عالوه بر این اثرات 5و  20] دشو میآلکالین فسفاتاز 
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بر محتویات مواد  8مثبت اسیدهای چرب غیراشباع امگا

 [. 00و  0معدنی استخوان گزارش شده است ]

 تأثیراطالعات منتشرشده درخصوص به با توجه 

ن یاهدف از ، ها خوانتشدن اس یدر معدن گیاهان دارویی

عصاره  سطوح کلسیم جیره، تأثیربررسی  همطالع

 یابقاعملکرد،  برو روغن کتان  ربادیپن وهیم یدروالکلیه

 است. نی درشتصفحه رشد ی شناس ریختو  کلسیم و فسفر

 

 ها مواد و روش

  نان سراواشهرست آوری از اطرافجمعپس از  ربادیپن وهیم

شدن در سایه، آسیاب  بلوچستان و خشک و  استان سیستان 

شد. پودر میوه با استفاده از محلول اتانول و آب )نسبت 

حجمی( توسط دستگاه روتاری در  -حجمی 84به  74

گراد برای حصول عصاره  درجه سانتی 00دمای 

 20مدت  گیری شد. عصاره آبی به خشک، عصاره نیمه

ماد خشک قرار گرفت و با قرارگرفتن ساعت، مورد انج

گراد  درجه سانتی -24در بطری، تا زمان استفاده در دمای 

 [.7نگهداری شد ]

روزه  قطعه جوجه گوشتی نر یک 084در این پژوهش از 

در یک آزمایش آزمایش فاکتوریل کامالً  848سویه راس 

تیمار  02در قالب طرح کامالً تصادفی با  2×8×2تصادفی و 

قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند.  04ر تکرار و و چها

 84عوامل آزمایش شامل جیره )با سطح کافی کلسیم و 

تر از نیاز(، سه سطح عصاره هیدروالکلی گیاه  درصد کم

گرم بر کیلوگرم( و دو  میلی 244و  044دارویی پنیرباد )صفر، 

ها  سطح روغن کتان )صفر و دو درصد جیره( بودند. جوجه

طور تصادفی  پن به 08ساس وزن بدن تقریباً یکسان در برا

روز دوره آزمایش به آب و  20تقسیم شدند. پرندگان در طی 

های آزمایشی  تیمارهای آزمایشی دسترسی آزاد داشتند. جیره

برای تأمین مواد مغذی پیشنهادشده در دستورالعمل راهنمای 

با تنظیم شدند. برای تهیه جیره  848سویه تجاری راس 

های تر از نیاز(، در جیره درصد کم 84کمبود کلسیم )

 (.0معمولی، ماسه جایگزین سنگ آهک شد )جدول 

گیری  ای اندازه طور دوره خوراک مصرفی و وزن زنده به

و میزان افزایش وزن و ضریب تبدیل بر این اساس محاسبه 

شناسی استخوان  شد. ابقای کلسیم و فسفر استخوان، ریخت

شدگی،  مل عرض منطقه تکثیر، منطقه حجیمنی شا درشت

منطقه معدنی، منطقه استخوانی و منطقه استراحت بررسی 

ساعت به  مدت چهار دوره آزمایش، به به 20شد. در روز 

پرندگان گرسنگی داده شد. سپس یک قطعه جوجه از هر 

گیری از ورید بال، کشتار  تکرار انتخاب و پس از خون

نی هر دو ران از  های درشت وانگردید. پس از پرکنی استخ

ها جدا و استخوان  های همراه از استخوان الشه جدا شد. بافت

گراد تا شروع  درجه سانتی -24سمت چپ در دمای 

ها نگهداری شد. استخوان سمت راست برای  آزمایش

درصد قرار گرفت،  04شناسی صفحه رشد در فرمالین  بافت

وض شد و مقاطع ساعت مجدد فرمالین آن ع 02که پس از 

روش هماتوکسیلین و  بافتی برای بررسی ساختار بافتی به

آمیزی شدند. در زمان آزمایش استخوان های  ائوزین رنگ

نی و قطر آن در  گشایی شدند و طول درشت نی یخ درشت

گیری شد و سپس  ناحیه دیافیز با استفاده از کولیس اندازه

 20مدت  آون بهگراد  درجه سانتی 044ها در دمای  استخوان

 08ها برای  سپس تمامی استخوانساعت خشک شدند. 

درصد گذاشته  98منظور آبگیری در الکل اتیلیک  ساعت به

گیری  منظور چربی ها به شدند. پس از مرحله آبگیری استخوان

 [.00]اتر قرار گرفتند  اتیل ساعت در دی 72برای 

ساعت در  05مدت  ها برای خاکسترگیری به ستخوان

 گراد کوره الکتریکی قرار گرفتند. درجه سانتی 544ای دم

های استخوان برای اندازه گیری خاکستر، کلسیم و  نمونه

وسیله  ها به فسفر کل تجزیه شدند. غلظت کلسیم در نمونه

دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی و فسفر کل با استفاده از 

 [.7گیری شد ] روش مولبیدووانات اندازه
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 ( روزگی12-24روزگی( و رشد ) 11های آغازین )یک تا های آزمایشی در دورهمواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره .1جدول 

 ماده خوراکی درصد
 روزگی( 11-24) دوره رشد  دوره آغازین        

 معمولی کمبود کلسیم معمولی کمبود کلسیم

 66/36 66/36  69/33 69/33 دانه ذرت 

 66/33 66/33  21/33 21/33 درصد( 44کنجاله سویا )

 92/2 92/2  66/4 66/4 درصد( 66گلوتن ذرت )

 46/4 46/4  66/3 66/3  1روغن آفتابگردان

 26/1 44/6  36/1 39/6 سنگ آهک

 26/1 26/1  46/1 46/1 دی کلسیم فسفات

 36/6 36/6  36/6 36/6 نمک

 16/6 16/6  14/6 14/6 متیونین -دی ال

 29/6 29/6  34/6 34/6 لیزین -ال

 63/6 63/6  64/6 64/6 ترئونین -ال

 23/6 23/6  23/6 23/6 2مکمل ویتامینی

 23/6 23/6  23/6 23/6 3مکمل معدنی

 - 12/6  - 11/6 4ماسه

      شده مواد مغذی محاسبه 

 3699 3699  2999 2999 انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری/کیلوگرم(

 44/21 44/21  23 23 (پروتئین خام )درصد

 62/3 62/3  13/3 13/3 فیبر خام )درصد(

 29/1 29/1  39/1 39/1 لیزین )درصد(

 31/6 31/6  33/6 33/6 متیونین )درصد(

 41/6 34/6  96/6 61/6 کلسیم )درصد(

 4/6 44/6  44/6 44/6 فسفر قابل دسترس )درصد(

 13/6 13/6  13/6 13/6 سدیم )درصد(
 `.شد جایگزین کتان روغن با گردانآفتاب روغن از درصد 2 کتان، روغن حاوی های جیره . در1

گرم ویتامین  میلی A ،2گرم ویتامین  میلی D ،11المللی ویتامین  واحد بین A ،1466المللی ویتامین  واحد بین 11666. پیش مخلوط ویتامینی در هر کیلوگرم جیره 2

 12گرم اسید فولیک،  میلی 3/6گرم نیکوتنیک اسید،  میلی B12 ،24گرم ویتامین  میلیB6 ،624/6گرم ویتامین  میلی B2 ،2گرم ویتامین  میلی K3 ،1/3گرم  میلی
 گرم کولین کلراید تامین می کرد. میلی 23گرم پانتوتنیک اسید،  میلی

گرم  میلی 3/6گرم یدو  میلی 3/6گرم سلنیوم،  میلی 22/6م مس، گر میلی 3گرم روی،  میلی 63گرم منگنز،  میلی 166. پیش مخلوط معدنی در هر کیلوگرم جیره 3

 کرد. مین میأکبالت ت

 شد.  آهک سنگ جایگزین ماسه معمولی، هایجیره در ،(نیاز از تر کم درصد 36) کلسیم کمبود با جیره تهیه . برای4

 

افزار  نرم GLMهای حاصل با استفاده از روش  داده

تجزیه و میانگین  (0)مدل ( برای 0/9)نسخه  SASآماری 

ای دانکن در سطح  کمک آزمون چند دامنه تیمارها به

 مقایسه شدند.  40/4داری  معنی

  = Yijk                                              (0)رابطه 

µ + Ai +Bj + Ck + ABij + ACik + BCjk+ ABCijk+ eijk. 

یانگین ، مµ، مقدار هر مشاهده؛ Yijkدر این رابطه، 

، اثر روغن Ck، اثر عصاره؛ Bj، اثر نوع کلسیم؛ Ai جامعه؛



 یگوشت یها جوجه استخوان یشناس ختیر و یمعدن مواد یابقا عملکرد، بر نکتا روغن و ربادیپن وهیم یدروالکلیه عصاره م،یکلس اثرسطوح یبررس

 

 1399زمستان   4شماره   22دوره 

623

، اثر ACik، اثر متقابل نوع کلسیم و عصاره؛ ABijکتان؛ 

، اثر متقابل عصاره و BCjkمتقابل نوع کلسیم و روغن؛ 

، اثر متقابل نوع کلسیم، عصاره و روغن و ABCijkروغن؛ 

eijk، باشد خطای آزمایش می . 

 

 نتایج و بحث

أثیر سطوح مختلف کلسیم، عصاره پنیرباد و روغن کتان بر ت

( آورده شده است. اثر متقابل 2عملکرد پرندگان در جدول )

بین کلسیم و عصاره پنیرباد بر مصرف خوراک روزانه 

شده با جیره  دار بود. مصرف خوراک در پرندگان تغذیه معنی

اره گرم در کیلوگرم جیره عص میلی 244در حد نیاز کلسیم و 

های حاوی کلسیم تر از پرندگانی بود که با جیره پنیر باد کم

در حد نیاز یا دارای کمبود و فاقد عصاره تغذیه شدند 

(40/4P<پرندگان از جیره .)  های فاقد عصاره پنیرباد و روغن

(. ضریب تبدیل غذایی >40/4Pتر مصرف نمودند ) کتان کم

د نیاز و دو هایی که با جیره حاوی کلسیم در حدر جوجه

ها بود  درصد روغن کتان تغذیه شدند، بهتر از سایر جوجه

(40/4P<اثرات متقابل پنیرباد .) ×روغن کتان بر × کلسیم

مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن و ضریب تبدیل 

دار نبود. در بررسی اثرات اصلی،  افزایش وزن  معنی

ر از ت شدن کم پرندگانی که با جیره با کمبود کلسیم تغذیه

(. سطح کلسیم اثری بر مصرف >40/4Pپرندگان دیگر بود )

خوراک و ضریب تبدیل نداشت. مصرف خوراک و افزایش 

گرم در  میلی 244و  044های حاوی وزن پرندگانی که جیره

تر از پرندگانی بود که با  کیلوگرم عصاره دریافت کردند، بیش

 (. >40/4Pجیره بدون عصاره تغذیه شدند )

مدت  ها با کمبود کلسیم بهه است که جوجهگزارش شد

تری از کلسیم و فسفر را  روزه، میزان بیش 00الی  04کوتاه 

تواند [. که این امر می00و  28] کنند در استخوان ابقا می

چنین  تر کلسیم و فسفر باشد. هم ای بیشدلیل جذب روده به

دلیل کمبود کلسیم و تالش جهت  میزان مصرف خوراک به

[. شاید یکی از دالیل 7یابد ]ین کمبود، افزایش میرفع ا

بهبود نسبی در افزایش وزن روزانه در این آزمایش، همین 

مسأله باشد. با این وجود، عدم تفاوت در عملکرد هنگام 

های دارای کمبود کلسیم در های گوشتی با جیرهتغذیه جوجه

[. 00مقایسه با سطح بهینه کلسیم نیز، گزارش شده است ]

های گیاهی باعث اند که عصارهها نشان داده آزمایشبرخی 

افزایش مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و بهبود ضریب 

، که با برخی نتایج [8و  20] شودتبدیل خوراک در پرنده می

حاصله در مورد استفاده از عصاره پنیرباد در این آزمایش 

ویی از های استخراجی از گیاهان دارخوانی دارد. عصاره هم

جمله بومادران، پونه کوهی و ترب کوهی اثرات سودمندی از 

-جمله فعالیت ضد میکروبی، ضد قارچی و خاصیت آنتی

، که [02]های گوشتی نشان دادند اکسیدانی بر روی جوجه

این نتایج در توافق با گزارش حاضر برای عصاره پنیرباد 

عات نیز اکسیدانی پنیرباد در برخی مطال باشد. اثر آنتی می

 .[00و  00]گزارش شده است 

زمینه استفاده  در مختلف های از پژوهش حاصل نتایج

جهت نیست  هم کامالً طیور، تغذیه در دارویی گیاهان از

 عملکرد بر را  گیاهان دارویی تأثیرات گران پژوهش برخی

-می این ترکیبات اند. کرده اعالم مثبت گوشتی، هایجوجه

 رشد جوجه گوشتی خوراک، رفمص افزایش توانند توسط

. گزارش شده است که بهبود [04]بخشند  را بهبود

عملکرد طیور هنگام استفاده از گیاهان دارویی یا 

میکروبی و افزایش  دلیل خواص آنتی ها به های آن عصاره

. تأثیر پودر میوه پنیرباد در [8]باشد ها می اشتها توسط آن

زانه با افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن رو

. افزودن پودر ریشه [2]خوانی دارد  های دیگر هم گزارش

گیاه بوزیدان )از نظر مواد مؤثره تا حدودی شبیه عصاره 

طور  های گوشتی به باشد( به جیره جوجه میوه پنیرباد می

داری منجر به افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن  معنی

 .[24]ها شده است  روزانه در آن
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 روزگی 24های گوشتی در سن  عملکرد جوجهبر  و روغن رات سطوح مختلف عصاره پنیرباد، کلسیماث .2جدول
 عملکرد  تیمار

  منابع تغییرات
 افزایش وزن

 )گرم در روز(
 خوراک مصرفی
 )گرم در روز(

 ضریب تبدیل

 غذایی
     متقابل اثرات
     عصاره پنیر باد×  سطح کلسیم 

44/36  6 کمبود  62/44 c 42/1  
64/31  6 در حد نیاز  93/44 c 39/1  

32/34  166 کمبود  43/31 a 36/1  

16/33  166 در حد نیاز  36/44 b 42/1  

62/31  266 کمبود  34/31 ab 31/1  

23/32  266 در حد نیاز  13/32 a 42/1  

SEM  34/1  61/1  631/6  
     روغن کتان  ×عصاره پنیرباد  

6 6  63/31  44/42 c 34/1  
6 2  41/31  61/46 b 43/1  

166 6  34/33  33/31 a 41/1  

166 2  12/36  36/31 a 46/1  

266 6  11/33  66/31 a 44/1  

266 2  33/34  63/49 ab 41/1  

SEM  46/1  31/1  633/6  
     روغن کتان× سطح کلسیم  

43/33  6 کمبود  64/44  44/1 a 

62/32  6 در حد نیاز  23/44  46/1 a 

31/33  2 کمبود  43/49  43/1 a 

41/33  2 در حد نیاز  36/49  36/1 b 

SEM  44/6  61/1  631/6  
      اثر اصلی

 کلسیم
63/33  کمبود b 14/44  43/1 a 

23/33  در حد نیاز a 41/49  39/1 b 

SEM   622/1  466/6  639/6  
16/31  6 پنیرباد b 41/44 b 46/1  
 166  13/33 a 66/31 a 44/1  
 266  91/34 a 36/36 a 43/1  

SEM   111/1  162/6  633/6  
96/33  6 روغن کتان  14/44  43/1  

 2  34/34  44/44  42/1  
SEM   194/1  444/6  643/6  

 سطح احتمال   
663/6   کلسیم  623/6  644/6  
313/6   روغن  413/6  923/6  
664/6   پنیرباد  6661.>  422/6  

922/6   پنیرباد×کلسیم  619/6  324/6  
691/6   روغن× یمکلس  491/6  616/6  

443/6   روغن× پنیرباد  661/6  333/6  
332/6   روغن×پنیرباد×کلسیم  324/6  166/6  

a-c :ها در هر ستون با حروف نامشابه معنی تفاوت میانگین ( 63/6دار استP<.) 
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افزودن سطوح مختلف کلسیم، عصاره پنیرباد و اثر

ی گوشتی، اهن جوجهاستخوا شناسی بافتروغن کتان بر 

 ×کلسیم ×بادپنیر. اثر متقابل است ( ارائه شده8)در جدول 

دار نبود. در معنی ،شناسی استخوانبافت بر کتان روغن

تفاوت در نواحی  بررسی اثرات اصلی عصاره پنیرباد،

 ،روزگی 20شدن صفحه رشد در سن  و استخوانی معدنی

 واحی درکه میزان رشد این ن طوری دار شد. بهمعنی

 گرم میلی 244و  044 کننده سطوح دریافتهای جوجه

بدون  هایهای تغذیه با جیرهجوجهعصاره در مقایسه با 

 .(>40/4P) افزایش نشان دادعصاره، 

غلظت کلسیم جیره اثر مهمی بر  گزارش شده است،

[. در 28دارد ] های گوشتیجوجه شناسی استخوانریخت

، مختلف کلسیمسطوح ها با  تغذیه جوجه این پژوهش

شناسی بافت استخوانی نداشت.  داری بر ریخت تأثیر معنی

منجر به  های گوشتی جوجهای، تغذیه نامحدود  مطالعهدر 

هادر بازۀ  آن نی رشد در ناحیه پروکسیمال درشت افزایش

بازه در گزارش شده است که [. 28]هفتگی شد  2-8سنی 

 تأثیرتحت  هر عاملی که نرخ رشد را هفتگی، 2-8سنی 

 [.24]مؤثر باشد گیری استخوان  شکلتواند در میقرار دهد 

کنش کلسیتریول و  برهماثرات  است که شده عنوان

تواند منجر به افزایش ضخامت در ناحیه اد میپنیرب

 044کننده  در پرندگان دریافت ،صفحه رشد  شده معدنی

 ی آثاردر مطالعه دیگر [.7] دشوبر کیلوگرم پنیرباد  گرم میلی

 ، منجر بهکلسیتریول و عصاره ریشه بوزیدان همکوشی

های گوشتی  ها در جوجه استخوانکاهش عرض ناحیه تکثیر 

ران   ی استخوانشناس بافتچنین مطالعات  هم. [00]شد 

 ،ی ریشه بوزیدانالکلدرویهنشان داد که عصاره  ها جوجه

که  ها بوده بخش اسفنجی استخوان افزایشدارای اثر مثبتی در 

موجود در عصاره  استروژنی ویتانولیدهای شبهاین اثر به 

استروژن باعث افزایش جذب کلسیم و فسفر نسبت داده شد. 

ین تر در پژوهش حاضر، بیش. [00] گردد یمدر پرندگان 

دارای های در جیره ه،شد در مناطق استخوانیمیزان تغییر 

 پنیرباد مشاهده شد.  کمبود کلسیم و حاوی عصاره

توانایی تحریک ، 8اسید چرب امگارسد که  نظر می به

اگرچه  .ها داشته باشد در استخوانفعالیت استئوبالست را 

ن عنوان نشده است، اما ممکبرای آن مکانیسم دقیقی 

عوامل دیگر مانند سن، غلظت و محل  تأثیراست تحت 

 [. 00] باشد نیز استخوان

ها  با کاهش میزان کالژن، میزان استحکام استخوان

یابد، ولی با کاهش میزان اتصاالت عرضی  کاهش می

 یابد. ها، میزان استحکام آن افزایش می کالژن در استخوان

گذار با تغییرات جیره قبل،  در پژوهشی که روی طیور تخم

حین و بعد از پرریزی انجام شد، مشخص گردید که 

و  5های پیش از پرریزی که حاوی سطوح باالی امگا جیره

بودند، تأثیری بر میزان تراکم مواد معدنی  8یا امگا

استخوانی نداشتند، اما مقدار تراکم مواد معدنی استخوانی 

بود  8تر از تیمار امگا کم 5شده با امگا ارهای تغذیهدر تیم

تر  [. در مطالعه دیگری مشخص شد که سطوح پایین28]

در جیره، تأثیر مثبت بر  8به امگا 5اسیدهای چرب امگا

ها داشته و این تأثیر را از طریق  میزان استحکام استخوان

ای کلسیم، کاهش بازچرخش کلسیم،  افزایش جذب روده

ای کلسیم، افزایش تولید کالژن، افزایش جریان بهبود ابق

( و کاهش موضعی پروستاگلندین IGF1شبه انسولینی )

(PGE2بر افزایش استحکام استخوان ) گذارد. در  ها می

بر روی  8نقش حفاظتی اسید چرب امگا پژوهش دیگری

ها در زمان تشکیل استخوان گزارش شده است  استخوان

 8دن روغن کتان حاوی امگا[. در مطالعه حاضر، افزو28]

های گوشتی، تأثیری بر مناطق استخوانی  به جیره جوجه

 روزگی نداشت. 20ناحیه پا در سن 

داری در اثرات اصلی و متقابل برای تفاوت معنی

 20های گوشتی در سن  های فیزیکی استخوان جوجه ویژگی

 (. 0روزگی مشاهده نشد )جدول 
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 شناسی استخوان  های ریخت بر ویژگیو روغن کتان  اثرات سطوح مختلف کلسیم، عصاره پنیرباد، کلسیم .3 جدول
 روزگی 24حسب میکرومتر( در سن بر)

     منابع تغییرات

 کلسیم
 عصاره پنیرباد

 گرم/کیلوگرم( )میلی
 روغن کتان
 )درصد(

 
 ناحیه 

 استراحت

 ناحیه
  تکثیر

 ناحیه
 شدن حجیم

 ناحیه
 معدنی

 حیهنا
 استخوانی

6/2443   6 6 کمبود   6/3649   6/3311  6/9623  6/16643  

6/1946   2 6 کمبود   6/2696   6/3616  6/1196  6/11242  

6/2396    6 166 کمبود   3/3243   6/3146  6/16641  6/13221  

6/3144    2 166 کمبود   3/3639   6/4644  6/16411  6/13333  

3/1941   6 266 کمبود   6/3236   3/3131  6/16449  6/13124  

3/2643   2 266 کمبود   6/3642   6/3662  6/16613  6/13664  

3/2661   6 6 در حد نیاز  6/2616   6/2132  6/9244  6/13616  

6/2413    2 6 در حد نیاز  6/3462   6/3116  6/9646  6/13631  

6/2333   6 166 در حد نیاز  6/3433   6/3639  6/1414  6/14162  

6/3144    2 166 ر حد نیازد  3/3363   6/3344  3/9963  6/14421  

6/2916     6 266 در حد نیاز  3/2163   6/3436  6/11634  6/13696  

6/2412  2 266 در حد نیاز  6/3292   6/3494  3/9361  6/13269  

SEM    16/134  41/112   42/163  14/316  44/433  

          اثر اصلی
1/2464  کمبود   کلسیم  6/3163   9/3626  1/9411  13346 

6/2661  در حد نیاز    1/3623   2/3361  2/9319  14619 

SEM    12/164  13/111   12/132  12/236  69/394  

4/2214  6  پنیرباد  2/2146   4/3644  6/4214 b 12639b 

  166  9/2494  6/3463   3/3164  6/9924 a 14996a 

  266  3/2362  4/3641   4/3146  16263a 14249a 

SEM    34/116  34/161   31/112  21/231  11/464  

1/2169  6  روغن کتان  6/2939   9/3429  6/9446  13411 
  2  6/2463  4/3234   3/3319  9/9166  13164 

SEM    23/123  21/116   11/116  23/249  21/444  
   سطح احتمال 
  

 496/6 446/6 119/6  993/6 163/6    کلسیم
 624/6 636/6 262/6  222/6 266/6    پنیرباد
 143/6 333/6 111/6  346/6 334/6    روغن
 131/6 614/6 114/6  916/6 641/6    پنیرباد×کلسیم
 122/6 261/6 441/6  293/6 124/6    روغن× کلسیم
 136/6 242/6 641/6  946/6 611/6    روغن× پنیرباد
 941/6 111/6 214/6  321/6 132/6    نروغ×پنیرباد×شاهد

a-b :ها در هر ستون با حروف نامشابه معنی تفاوت میانگین ( 63/6دار استP<.) 
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ر میزان ابقای کلسیم های مختلف آزمایشی، تأثیری ب جیره

و فسفر در استخوان نداشتند، اما اثر متقابل بین عصاره 

هیدروالکلی پنیرباد و روغن کتان بر میزان خاکستر استخوان 

روزگی، میزان ابقای  20(. در سن >40/4Pدار شد ) معنی

 244شده با جیره حاوی  خاکستر استخوانی در پرندگان تغذیه

پنیرباد و فاقد روغن کتان  گرم عصاره هیدروالکلی میلی

های فاقد عصاره و  شده با جیره افزایش و در پرندگان تغذیه

 کتان، کاهش نشان داد.

شدن  در پژوهش حاضر، عدم تغییر در درصد معدنی

های دارای شده با جیره های تغذیه ها درجوجه استخوان

شده،  درصدی کلسیم نسبت به سطح توصیه 84کمبود 

نبودن این میزان کمبود کلسیم  ده کافیدهن احتماالً نشان

شدن  وجودآمدن تأثیرات منفی در معدنی برای به

های گوشتی  عبارت دیگر، جوجه باشد. به ها  استخوان

قادرند با افزایش بازجذب و بهبود راندمان برداشت کلسیم 

تواند منجر به کاهش دفع کلسیم گردد، نسبت به  که می

جیره، سازگاری پیدا کنند های موقتی کلسیم در  محدودیت

کاهش سطح چنین گزارش شده است که  [. هم00و  0]

زمان کلسیم  تواند باعث افزایش ابقای هم کلسیم جیره می

 . [00ها شود ] و فسفر در استخوان

شدن  یبر معدن دانیبوز شهیعصاره ر ای تأثیر در مطالعه

( ها آن دیتول یانیمرحله پا) گذار تخمطیور در  ها استخوان

 که این بدونکه، این عصاره  طوری . به[22]گزارش شد 

داشته باشد، سبب بهبود  دیبر عملکرد تول یتأثیر نامطلوب

 .ها شد ی آنن و فسفر در استخوان درشت میکلس یابقا

چنین افزودن عصاره بوزیدان به جیره دارای کمبود  هم

داری سبب افزایش سطوح کلسیم،  طور معنی کلسیم، به

هایی شد که  اکستر در استخوان ران موشفسفر و خ

[. اثر مثبت عصاره 07ها حذف شده بود ] تخمدان آن

هیدروالکلی بوزیدان را مربوط به تعداد زیادی از ترکیبات 

 [. 07دانند ] استروژنی به نام ویتانولیدها می شبه

شده با اسیدهای چرب  تغذیههای  ای جوجه در مطالعه

خاکستر، کلسیم، طول استخوان، ، از محتوای 5و  8امگا

باالتری  طول دیافیز و ضخامت دیواره خارجی استخوان

های حیوانی  شده با روغن های تغذیه نسبت به جوجه

در ی های استخوان بهبود فراسنجه. [0]برخوردار بودند 

به نقش اسیدهای مربوط را شده با کانوال  های تغذیه جوجه

در جذب مواد معدنی و بهبود سیستم  8چرب امگا

روغن کتان حاوی مقادیر اند  عنوان کردهاسکلتی 

)اسید لینولنیک(  8چرب امگا هایاسید ی ازتوجه قابل

تواند بهبود  میو باشد باشد که شبیه روغن کانوال می می

تغییر قرار دهد.  تأثیررا تحت  ی استخوانیها شاخص

در جیره، تأثیر  8به امگا 5یدهای چرب امگانسبت اس

بالغ و یا  گذار طیور تخمبر کیفیت استخوان در داری  معنی

خاطر  گذاری بهتأثیرعدم این که  ،بوقلمون بالغ نداشت

[. در 0شده است ] مطالعه، عنوانبودن پرندگان مورد بالغ

های دارای سطوح صفر و دو درصد  پژوهش، جیرهاین 

های فیزیکی استخوان  بر ویژگیاری دمعنیکتان اثر 

 های گوشتی نداشتند. جوجه

های آزمایشی بر میزان کلسیم، فسفر و آنزیم اثرات جیره

روزه در  20های گوشتی  آلکالین فسفاتاز سرم خون جوجه

( ارائه شده است. غلظت فسفر سرم خون تحت 0جدول )

ر تأثیر اثرات متقابل، سطوح مختلف کلسیم و روغن کتان قرا

شده  های تغذیهمیزان سرم فسفر در جوجه(. P<40/4گرفت )

گرم در کیلوگرم  میلی 044های دارای کمبود کلسیم و با جیره

شده با جیره دارای کمبود  عصاره افزایش و در گروه تغذیه

چنین در بررسی  کلسیم و فاقد عصاره کاهش نشان داد. هم

ری بود دااثرات اصلی، فقط اثر عصاره پنیرباد، معنی

(40/4P<میزان فسفر خون در جیره .) 044های حاوی 

های دیگر گرم در کیلوگرم عصاره در مقایسه با گروه میلی

افزایش نشان داد. اثرات متقابل و اصلی میزان کلسیم و 

 دار نبود.فعالیت آلکالین فسفاتاز سرم، معنی
 

 



 یرکزهیم محمدطاهر صالح، حسن ،ینور حهیمل

 

 1399زمستان   4شماره   22دوره 

624

 

 های جوجه استخوان معدنی ابقای مواد و فیزیکی های ویژگی بر روغن و ربادیپن عصاره م،یکلس مختلف سطوح اثرات .4جدول

 روزگی 24 سن در گوشتی

 ابقای مواد معدنی  های فیزیکی ویژگی  منابع تغییرات

  
 وزن

 )گرم(

 طول

 متر()میلی

 قطر

 متر( )میلی
 

 کلسیم

 )درصد(

 فسفر

 )درصد(

 خاکستر

 )درصد(

           اثرات متقابل

         روغن کتان ×عصاره پنیر باد  

6 6 39/1  64/66  19/3   61/31  26/23  66/32 b 

6 2 33/1  31/66  36/3   93/31  26/23  66/34 a 

166 6 14/1  61/66  34/3   33/33  14/21  
a 43/34  

166 2 91/1  14/61  33/3   94/31  41/24  a 36/34  

266 6 13/1  16/63  11/3   66/33  64/26  11/33 a 

266 2 42/1  33/66  44/3   94/31  42/24  11/33 ab 

SEM  234/6  323/1  313/6   419/1  143/1  619/1  

           اثرات اصلی

 11/33 66/21 91/33  44/3 49/66 13/1  کمبود   کلسیم

 33/34 44/24 33/33  23/3 26/66 16/1  در حد نیاز  

SEM    221/6 366/1 366/6  391/1 124/1 663/1 

 33/33 91/31 26/33  21/3 33/66 33/1  صفر  پنیرباد

  166  44/1 32/66 43/3  12/34 61/33 66/34 

  266  14/1 11/66 31/3  43/36 42/36 16/34 

SEM    231/6 333/1 316/6  413/1 139/1 613/1 

 66/34 69/23 33/33  24/3 94/63 16/1  صفر  روغن کتان

  2  14/1 16/66 44/3  91/33 43/26 11/34 

SEM    234/6 342/1 326/6  423/1 161/1 162/1 

   سطح احتمال 

  

 334/6 216/6 261/6  111/6 141/6 334/6    کلسیم

 193/6 161/6 141/6  263/6 941/6 961/6    پنیرباد

 431/6 661/6 261/6  144/6 312/6 241/6    روغن

 694/6 964/6 619/6  169/6 333/6 962/6    پنیرباد×کلسیم

 194/6 196/6 641/6  431/6 146/6 934/6    روغن× کلسیم

 611/6 463/6 94/6  422/6 933/6 199/6    روغن× پنیرباد

 342/6 414/6 94/6  116/6 163/6 433/6    روغن×پنیرباد×شاهد

a-b :ها در هر ستون با حروف نامشابه معنی تفاوت میانگین ( 63/6دار استP<.) 
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 روزگی 24 سن در گوشتی های جوجه خون های فراسنجه بر روغن و ربادیپن عصاره م،یکلس مختلف سطوح اثرات. 3دولج

 منابع تغییرات

 های خونیفراسنجه 

 
 کلسیم

 لیتر( گرم بر دسی )میلی

 فسفر

 لیتر( گرم بر دسی )میلی

 آلکالین فسفاتاز

 )واحد بر لیتر(

 اثرات متقابل

6 

6 

 

   

     عصاره پنیرباد× سطح کلسیم   

24/16  6 کمبود  91/16 d 36/4432  

29/16  6 در حد نیاز  14/11 c 33/4669  

64/16  166 کمبود  61/13 ab 36/4366  

94/4  166 در حد نیاز  44/14 b 46/3416  

14/16  266 کمبود  11/13 bc 66/4441  

41/9  266 در حد نیاز  24/13 a 33/3236  

SEM  412/6  632/1  312/261  

       اثر اصلی

46/9  کمبود   شاهد  11/13  14/4624  

49/9  در حد نیاز    26/14  11/4246  

SEM    419/6  621/1  339/114  

24/16  صفر  پنیرباد  63/11 b 92/4126  

  166  32/9  43/13 a 34/4362  

  266  42/9  34/14 a 92/4344  

SEM    466/6  626/1  346/146  

14/16  صفر  نروغن کتا  62/13  66/4434  

  2  31/9  13/13  49/4636  

SEM    333/6  663/1  663/143  

  سطح احتمال     

 333/6 662/6 436/6    کلسیم

 461/6 <.6661 446/6    پنیرباد

 124/6 466/6 949/6    روغن

 112/6 422/6 213/6    پنیرباد×کلسیم

 411/6 664/6 641/6    روغن× کلسیم

 243/6 193/6 321/6    روغن× پنیرباد

a-d :تفاوت میانگین ( 63/6ها در هر ستون با حروف نامشابه معنی دار استP<) 
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تواند  گزارش شده است که غلظت کلسیم جیره، می

فسفر و فعالیت آنزیم فیتاز را تحت تأثیر  قابلیت دسترسی

افزایش توانند از طریق  میپرندگان [. 05و  08دهد ] قرار 

 ا، بها از استخوان راندمان برداشت کلسیمبهبود و  بازجذب

گاری پیدا کنند ساز در جیره، کلسیموقتی های م محدودیت

بین کلسیتریول با   کنش دو عامله روزگی برهم20[. در 20]

ترتیب بر غلظت کلسیم و  و کلسیتریول با پنیرباد به شاهد

فسفاتاز  نیآلکالآنزیم  تیفعال[. 7فسفر سرم مشاهده شد ]

 8روغن حاوی اسید چرب امگاشده با  هیتغذ یها در موش

شده بامخلوط  های تغذیه از گروه االترب یتوجه قابل طور به

 .[20روغن سویا بود ]و  همراه با ذرت 8اسید چرب امگا

 تیبا فعال ،8امگاچرب  یدهایسرشار از اس هایروغن

 تراکم مواد معدنی استخوان ریمقاد با فسفاتاز باالتر ییایقل

 سازی بهبود فرایند استخوان سبب نیدارد و امستقیم ارتباط 

با توجه به نتایج  .[20] شود یدر حال رشد م یها در موش

ان آمده سطح پایین کلسیم و دو درصد روغن کت دست به

( بر میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز 8)دارای اسید چرب امگا

 سرم خون مؤثر بود.

در کیلوگرم عصاره  گرم میلی 244و  044افزودن 

سبب  های گوشتی،هیدروالکلی میوه پنیرباد به جیره جوجه

بهبود در افزایش وزن روزانه و مصرف خوراک شد. 

های اخصاین میزان از عصاره سبب بهبود در ش چنین هم

 شدشدن استخوان(  استخوانی )نواحی استخوانی و معدنی

 مؤثرهای دارای کمبود کلسیم، تواند در جیرهکه این می

دار معنی یکوش باشد. این مطالعه نشان داد که اثرات هم

کلسیم، عصاره پنیرباد و روغن کتان بر  بین ایمالحظه قابل

 ود.شهای استخوانی دیده نمیو فراسنجه عملکرد

 

 قدردانیتشکر و 

از همکاری و مساعدت مدیریت پژوهشی، مجتمع 

 گردد.تشکر و قدردانی می ،عالی سراوان آموزش

 تعارض منافع

 .ندگان وجود نداردگونه تعارض منافع توسط نویس هیچ
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