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 چکیده

دی هیدروکسی کوله کلسیفرول )کلسیتریول( و  52، 1به منظور بررسی اثر  863سویه راس  گوشتیخروس قطعه جوجه  066آزمایشی با استفاده از 
تیماار ذایایی    15بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی انجام گرفت. جوجه ها از سن یک روزگی به  پنیربادعصاره هیدروالکلی میوه 

توصایه شاده ساویه راس     ساط   در تیمارهاای ذایایی شاامل جیاره کنتارل ما ات باا کلسای         توزیع شادند.   5×8×5در یک طرح فاکتوریل با ساختار 
(، ساه ساط  عصااره    گرم کلسی  در کیلاوگرم جیاره   8/7) درصد کلسی  کمتر از احتیاجات 86باو کنترل منفی گرم کلسی  در کیلوگرم جیره( 4/16)863

میکروگرم در کیلوگرم جیره( بود. قابلیت هض  کلسی  و فسافر   2/6و دو سط  کلسیتریول )صفر و  بر کیلو گرم جیره( میلی گرم 566و 166)صفر، پنیرباد
. بر همکنش بین جیره کنترل و سطوح عصاره پنیرباد موجب افزایش قابلیت هضا   (>61/6P)نی دار افزایش یافتبا کاهش سط  کلسی  جیره بطور مع

ذلظات   موجب افازایش روزگی، مکمل سازی کلسیتریول  45در گروه کنترل ما ت گردید. در  پنیربادمیلی گرم عصاره  566کلسی  در جیره های حاوی 
میلی گرم عصاره بطور  566در مقایسه با دو جیره حاوی صفر و  پنیربادعصاره  میلی گرم 166زگی جیره حاوی رو 51در . (>61/6Pگردید )کلسی  سرم 

. جیره حاوی کلسیتریول در گروه کنترل منفی منجر به افزایش (>62/6P)گردید قشر ناحیه دیافیز استخوان درشت نی معنی دار موجب افزایش ضخامت
روزگای کلسایتریول    45. در (>62/6P)ی صفحه رشد استخوان درشت نی در مقایسه با جیره فاقد کلسیتریول شاد  معنی دار ضخامت ناحیه معدنی شده

میاوه   هیادروالکلی  عصااره ما ات  ی اثرات  دهندهنشان این مطالعه  . نتایج(>62/6P) استخوان درشت نیشد موجب افزایش ضخامت ناحیه معدنی شده
 می باشد.  ( بدون اثرات منفی بر عملکردرشد صفحهمعدنی شدن  ناحیه میانی وبافت استخوان )افزایش قشر  بر پنیرباد
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 1234مقدمه

از خانواده سیب زمینی  (Withania coagulans) "بادپنیر"گیاه 
(Solanaceae      بوته ای و همیشه سا ز اسات کاه خاوام درماانی ،)

را  پنیربااد (. اذلب خوام درماانی  1متعددی برای آن ذکر شده است )
مرت ط با گروه خاصی از الکتون های استروئیدی باه ناام ویتانولیادها    

                                                           
دانشجوی دکتری تغییه طیورگروه علاوم دامای، دانشاکده کشااورزی، دانشا اه       -1
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(Withanolidsمی )( تحقیقات بیوشایمیایی انجاام شاده بار     4دانند .)
ترکی ات ش ه اساتروننی متعاددی    منجر به شناسایی پنیربادروی میوه 

 یاساترونن ترکی اات   (.10و  14، 8در این گیااه دارویای شاده اسات )    
بعنوان یک تنظی  گر هورمونی قوی متابولیسا  کلسای ، جایی ایان     

کوله  هیدروکسی-52کلیوی عنصر را در روده بوسیله فعالسازی آنزی  
هیدرکسی -52آنزی  مسئولت دیل  ،(54)آلفا هیدرواکسیالز-1کلسیفرول

کساای کولااه کلساایفرول   دی هیدرو 52، 1بااه  کولااه کلساایفرول 
 شاکل فعاالترین   افزایش می دهناد. ایان فارم ویتاامین     )کلسیتریول(

(. در بررسای اثارات شا ه    55و  17، 3) به شامار مای رود  3Dویتامین 
استروننی ویتانولیدها، گروهی از محققاین گازارک کردندکاه مکمال     

میلی گرم بر کیلو گرم عصاره ریشه گیاه دارویی بوزیادان   186سازی 
(Withania Somnifera      در جیره مرحلاه پایاانی تولیاد ماری هاای )

 پژوهشهای علوم دامی ایران  نشریه

 153-153. ص ،3131 زمستان، 4شماره ، 6جلد 
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ان درشت نای  تخم یار، موجب افزایش ابقاء کلسی  و فسفر در استخو
ویتانولیادهای  مارت ط باا   (. آنها مکانیس  این تغییرات را 58) می گردد

-52ش ه استروننی دانستند کاه احتمااالب باا تحریاک آنازی  کلیاوی       
آلفاا هیدرواکسایالز موجاب افازایش     -1 کوله کلسایفرول هیدروکسی 

ن استخوان در جوجاه  تولید کلسیتریول گردیده است. به ود معدنی شد
کلسیتریول یا سایر متابولیت های فعاال  کمک مکمل با  های گوشتی

در جیره هایی با کلسایمناکافی و فسافر بااال و یاا فقاط       3Dویتامین 
 (. 9و  2کلسی  ناکافی گزارک شده است )

 تاثثیر با توجه به اهمیت کلسیتریول در معدنی شادن اساتخوان و   
ن مطالعاه  احتمالی ویتانولید ها در سوخت و ساز کلسی  و فسفر، در ایا 

 پنیربااد الکلی میوه وراثرات رقابتی و تجمعی کلسیتریول و عصاره هید
بر هیستولونی صفحه رشد درشت نی، درصد ابقاء کلسای  و فسافر و   
همچنین ذلظت برخی متابولیت های مرت ط با ایان عناصار در سارم    

 خون مورد بررسی قرار گرفت.
 
 
 

 مواد و روش ها

 پرندگان و تیمارهای آزمایشی

فاکتوریل قالاب طارح کاامال تصاادفی باا آرایشا       در آزماایش این 
، شامل دو نوع جیره پایه )جیره کنترل ما ت و کنترل منفای(  5×8×5

میلای گارم بار کیلاو      566و 166صفر، باد )سه سط  عصاره میوه پنیر
 ,Sigma Aldrich, St Louisو دو ساط  کلسایتریول )   (گرم جیاره 

MO, USA  بار کیلاو گارم جیاره( اجارا      میکارو گارم    2/6( )صافر و
بطااور  863یااک روزه از سااویه راس  جوجااه خااروس 066تعداد شااد.

، اختصام پرنده( 16تکرار )هر تکرار  2 ی اتیمار آزمایش 15تصادفی به 
کلسیتریول بشکل مایع با بکار گیری روذن ذرت بعنوان حامل . ندیافت
دو جیاره  میکروگرم بر میلی لیتر( مورد استفاده قرار گرفات. هار    16)

سویا و تمامی اجزاء جیره بجز کلسی  بار   کنجاله کنترل بر پایه ذرت و
( 19) محاسا ه گردیاد   863اساس احتیاجات توصیه شده ساویه راس  

درصد کلسی  جیره فاراه    86. جیره کنترل منفی با کاهش (1)جدول 
با برداشت سنگ آهک و افزودن ماسه تهیه شد. آی و ذایا در   که شد

 آزمایش بطور آزاد در اختیار تمامی پرندگان قرار گرفت.هفته  0طول 
 

 )%( پایه های جیره در شیمیایی ترکیب و خوراکی مواد ترکیب-1جدول 

 اجزاء خوراک و مواد مغذی

 دوره آغازین 

  روزگی( 11-1) 

 دوره رشد 

  روزگی( 24-11)

 دوره پایانی

 روزگی( 42-25) 

- + - + - + 
 28 28  56/28 56/28  25 25 ذرت

 96/80 96/80  87 87  82 82 پروتئین( %43) کنجاله سویا
 - -  - -  2 2 گلوتن ذرت

 20/0 20/0  3/2 3/2  57/8 57/8 آفتاب ردانروذن 
 68/1 87/6  67/1 46/6  81/1 28/6 سنگ آهک

 46/1 46/1  22/1 22/1  72/1 72/1 دی کلسی  فسفات
 41/6 41/6  47/6 47/6  82/6 82/6 طعام نمک

 56/6 56/6  53/6 53/6  85/6 85/6 متیونین_دی ال 
 - -  18/6 18/6  4/6 4/6 لیزین_ال

 - -  - -  1/6 1/6 ترئونین_ال
 52/6 52/6  52/6 52/6  52/6 52/6 1مکمل ویتامینی
 52/6 52/6  52/6 52/6  52/6 52/6 5مکمل معدنی

 - 00/6  - 07/6  - 73/6 ماسه

         محاسبه شده یو مواد مغذ یانرژ

 77/8173 77/8173  97/8186 97/8186  47/8611 47/8611 انرنی قابل متابولیس  )کیلو کالری/کیلوگرم(
 91/56 91/56  12/51 12/51  25/58 25/58 پروتئین خام )%(

 18/1 18/1  54/1 54/1  44/1 44/1 لیزین )%(
 25/6 25/6  01/6 01/6  7/6 7/6 )%(متیونین 

 30/6 30/6  92/6 92/6  67/1 67/1 کل اسیدهای آمینه گوگرد دار  )%(
 32/6 29/6  96/6 08/6  64/1 78/6 کلسی   )%(

 45/6 45/6  42/6 42/6  2/6 2/6 فسفر ذیر فیتاته  )%(
 02/6 02/6  03/6 03/6  7/6 7/6 فسفر کل  )%(

         آنالیز شدهذلظت مواد مغیی 
 33/6 01/6  98/6 02/6  67/1 72/6 کلسی   )%(

 07/6 07/6  71/6 71/6  74/6 74/6 فسفر کل  )%(
میلی گرم ویتامین  2B ،5میلی گرم ویتامین  3K ،7/2میلی گرم ویتامین  A ،5میلی گرم ویتامین  D ،11واحد بین المللی ویتامین  A ،1366واحد بین المللی ویتامین  11666پیش مخلوط ویتامینی در هر کیلوگرم جیره  1

6B ،654/6  12میلی گرم ویتامینB ،53  ،میلی گرم کولین کلراید تامین میکرد. 526میلی گرم پانتوتینیک اسید،  15میلی گرم اسید فولیک،  2/6میلی گرم نیکوتینیک اسید 
 میلی گرم ک الت تامین میکرد. 2/6میلی گرم ید و  2/6میلی گرم سلنیوم،  55/6میلی گرم مس،  2میلی گرم روی،  02میلی گرم من نز،  166جیره پیش مخلوط معدنی در هر کیلوگرم  5
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 عصاره گیری

پس از خریداری از یک فروش اه محلی در شهرستان  پنیربادمیوه 
دانش اه فردوسی ماورد   کشاورزینشکده سراوان توسط کارشناسان دا

در  ،شناسایی و تثیید قرار گرفت. میوه ها پس از خشک و آسیای شدن
. بعد از گیشات ساه روز، ماواد محلاول در     شدندقوطه ور  %26اتانول 

اتانول و آی در دو مرحله و با استفاده از پارچه صافی و سپس با کاذای  
 ,Laborota 4000ی )راصافی و پمپ خاالء جادا و در دسات اه روتا    

Heidolph German درجاه ساانتی راد    26( تغلیظ و سپس در دمای
ساعت خشک گردیاد. عصااره خشاک بصاورت پاودر در       43به مدت 
 درجه سانتی راد تا شروع آزمایش ن هداری شد. -56دمای 
 

 دستور العمل کلی

ندمان رشد، مصرف خوراک و اضافه وزن پرنده ها ازیابی ربرای ار
اندازه گیری شد. به منظور سنجش قابلیت هض  خاکساتر،   45در روز 

سااعت  10آزمایش باه جوجاه هاا     12کلسی  و فسفر خوراک، در روز 
 54شد. پس از  دادهم واکسید کر %8/6گرسن ی و سپس جیره حاوی 

 75ساعت دوره سازک پییری، فضوالت هر پن بطور مجزا و به مدت 
درجاه خشاک گردیاد. در     164ساعت جمع آوری، مخلوط و در دمای 

آزمایش از هر پن یک پرناده باا میاان ین وزن پان      45و  51روزهای 
کشتار و درشت نی پای راست برای بررسی بافت شناسی صفحه رشد 
جدا گردید. بافت ها و اجزاء اضافی متصل به درشت نی جدا و قطعاتی 

ی سانتی متر از اپی فیز و ناحیه میانی دیافیز درشت ن 2/6به ضخامت 
قطعات  ، آب یری شد. سپس%16ساعت در فرمالین  15جدا و به مدت 

به مدت ماورد نیااز )بارای اساتخوان      %16در اسید نیتریک  جدا شده
ساعت( کلسی  گیری و در  75روزه تا  45و جوجه  43روزه  51جوجه 

سرد شدن پارافین قطعاتی با ضخامت  از پارافین مایع قرار گرفت. پس
روک هماتوکسایلین و  باا   کس اساتخوان جادا و  میکرومتر ازکاورت  2

( رنگ آمیزی شد. نمونه های رنگ آمیازی شاده باا    H & Aائوزین )
 برابار  4666دوربین متصال ه میکروساکون ناوری باا بازری نماایی       

عکس رداری و ضخامت نواحی مختلف صفحه رشد و کورتکس ناحیاه  
عیاین  میانی دیافیز اندازه گیری شد. سنجش ذلظت متابولیات هاا و ت  

میزان فعالیت آنزی  آلکالین فسفاتاز خون با خون یری از ورید زیر باال  
( به مدت g ×1266انجام شد. سرم ها با سانتریفیون نمونه های خون )

 تجزیاه در درجه ساانتی راد تاا زماان     -56دقیقه، جدا و در دمای  12
 ذخیره گردید.   اهآزمایش
 

 تجزیه شیمیایی 

و فعالیت آنازی  آلکاالین فسافاتاز در     ذلظت کلسی ، فسفر ذیرآلی
 Randomنمونه هاای سارم باا دسات اه آناالیزور شایمیایی خاون )       

Access Analyser A15, Biosystem Corp, Spain اناادازه )

. مقدار کلسی  در نمونه های خوراک و مدفوع با اساتفاده از  شدگیری 
 Varian SpectrAA 50B Atomicدساات اه جاایی اتماای )  

Absorption Spectrometer: Varian Ltd, USA( )5  و مقادار )
فساافر کاال در نمونااه هااای ذکاار شااده بااا رنااگ ساانجی بااه روک  

م در نمونه های خوراک و ومولی دووانادات تعیین شد. ذلظت اکسید کر
 . (57) مدفوع با دست اه جیی اتمی اندازه گیری شد

 

 تجزیه و تحلیل آماری 

 ده از دساتور العمال   با اساتفا تمامی داده هاای جماع آوری شاد   

GLMنرم افازار  در SAS(56      ماورد تجزیاه و تحلیال آمااری  قارار )
گرفات. اخاتالف معناای دار باین میاان ین هااا باا اساتفاده از آزمااون       

 تعیین گردید.  >62/6Pی دانکن و با سط  احتمال مقایسه
 

 نتایج و بحث

 عملکرد و قابلیت هضم

باد و کلسیتریول بار  عصاره پنیر ثیر سطوح کلسی ، مکمل سازیثت
نشاان   5دول عملکرد و قابلیت هض  کلسی ، فسافر و خاکساتر در جا   

ثیر تیمارهاای  ثو قابلیت هض  خاکستر تحت تداده شده است. عملکرد
آزمایشی قرار ن رفت. کاهش کلسی  خوراک موجب افازایش قابلیات   

(. افازایش جایی کلسای  در    >661/6Pهض  کلسی  و فسفر گردیاد ) 
ه شده با جیره هایی با کلسی  ناکافی در مقایسه با جیاره  پرندگان تغیی

(. 12و 15حاوی کلسی  کافی در مطالعات ق لی مشخص شاده اسات )  
سطوح کلسی  جیره بر قابلیت دسترسی فسفر فیتاته در  تثثیرهمچنین 

سویا و به ود در ابقاء فسفر فیتاته باا   کنجاله جیره هایی بر پایه ذرت و
در مری های تخم یار گزارک شاده اسات    کاهش سط  کلسی  جیره

باد در مصرف خوراک، . برهمکنش بین سطوح کلسی  و پنیر(50و  51)
. همچناین  (>62/6P) اضافه وزن و ضریب ت دیل ذیاییمشااهده شاد  

برهمکنش سه عاملاه ی ساطوح کلسای ،     تثثیرمصرف خوراک تحت 
افازودن  . در حالیکه (>62/6P) و کلسیتریول قرار گرفت پنیربادعصاره 
در جیره کنترل ما ت منجر  پنیربادمیلی گرم بر کیلو گرم عصاره  566

افه این کاهش مصرف خاوراک باا اضا    ،به کاهش مصرف خوراک شد
گرم کلسیتریول مشااهده نشاد. مصارف خاوراک در     میکرو 2/6شدن 

 2/6تارل منفای در ساطوح ثابات     پرندگان تغییاه شاده باا جیاره کن    
، نس ت باه گاروه تغییاه    پنیربادصاره گرم کلسیتریول و بدون عمیکرو

. بیشاترین مصارف   (>62/6P) شده با جیره کنترل ما ت کاهش یافت
 2/6خوراک در پرندگان تغییه شده با جیره های کنترل ما ت و دارای 

مشاهده شد. اضاافه وزن   پنیربادمیکرو گرم کلسیتریول و فاقد عصاره 
 پنیربادو فاقد عصاره  در پرندگان تغییه شده با جیره های کنترل منفی

در مقایسه با گروه تغییه شده با جیره های کنترل ما ت و فاقد عصاره 
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(. 40/5512در مقابل 13/5211کاهش یافت ) یبطور معنی دار پنیرباد
میلی گرم( پرندگان تغییه شاده باا    566) پنیرباددر سط  ثابت عصاره 

روه کنتارل  جیره کنترل منفی ضریب ت دیل ذیایی بهتری نس ت به گ
(. بارهمکنش ساه عاملاه موجاب     78/1در مقابل  01/1ما ت داشتند )

میلای گارم    566افزایش مصرف خوراک در پرندگان تغییاه شاده باا    
گارم کلسایتریول در گاروه کنتارل ما ات      میکرو 2/6پنیرباد و عصاره 

 پنیربااد گردید. در گروه کنترل ما ت، برهمکنش بین کنترل و عصاره 
میلای گارم    566یت هض  کلسی  با مکمل سازی موجب افزایش قابل

 .(>61/6P)گردید پنیربادعصاره 
 

 بافت شناسی استخوان

در مقایسه باا دو جیاره    پنیربادعصاره  میلی گرم 166جیره حاوی 
موجب افازایش   یدارمیلی گرم عصاره بطور معنی 566حاوی صفر و 

 گردیاد روزگای   51در قشر ناحیه میانی استخوان درشت نی ضخامت 
(62/6P<) . بارهمکنش دو عاملاه باین کلسایتریول باا      روزگی  51در

ی صفحه منجر به بیشترین افزایش ضخامت ناحیه معدنی شده پنیرباد
 ره گردیاادعصااا میلاای گاارم 166رشااد در پرناادگان دریافاات کننااده 

(61/6P<) روزگاای کلساایتریول 45. در (62/6P< ) پنیربااادو عصاااره 
(602/6P= )امت ناحیاه معادنی شاده در صافحه     موجب افزایش ضخ

 رشد شدند. 
 

 45در سن  یگوشت یخوراک جوجه ها یلت د یبوزن، مصرف خوراک و ضر یشکنترل بر افزا یرهو دو نوع ج یفرولکوله کلس یدرواکسیه ید 52و  1یرباد،اثر پن-2جدول 

 .یروزگ 51تا  19در سن  یمواد معدن یو ابقا یروزگ

 تیمار  قابلیت هضم )درصد(

 خاکستر کلسیم فسفر
خوراک ضریب تبدیل  

 )گرم بر گرم(

 اضافه وزن

 )گرم(
 مصرف خوراک )گرم(

 کلسیتریول

 )میکروگرم(

 پنیرباد

 )میلی گرم(
 کنترل

35/72 ab 37/35 80/05 a 72/1 c 56/5552 abcd 12/8962 صفر صفر - 

70/70 ab 51/35 38/05 ab 71/1 c 40/5512 cd 17/8737 2/6 صفر - 

10/73 ab 04/35 46/04 ab 76/1 abc 04/5827 abc 22/4619 166 صفر - 

17/70 a 07/34 96/27 ab 00/1 bc 09/5591 bcd 14/8315 2/6 166 - 

37/70 ab 89/31 40/05 ab 07/1 bc 94/5534 bcd 86/8353 566 صفر - 

02/77 ab 86/35 68/08 b 01/1 ab 06/5453 abcd 53/8958 2/6 566 - 

98/71 c 66/76 62/29 ab 00/1 abc 89/5467 abc 36/4615 صفر صفر + 

71/78 c 20/03 27/01 ab 00/1 a 13/5211 a 53/4103 2/6 صفر + 

09/74 c 88/71 89/00 ab 76/1 bc 90/5546 bcd 78/8356 166 صفر + 

79/74 c 68/71 09/00 ab 75/1 bc 94/5503 bcd 86/8394 2/6 166 + 

97/74 bc 25/72 40/08 ab 02/1 bc 25/5587 d 90/8099 566 صفر + 

00/78 ab 08/31 77/02 a 78/1 abc 50/5843 ab 00/4675 2/6 566 + 

 خطای استاندارد  806/35 718/06 688/6 677/6 816/5 750/1
       

a 33/70 a 76/35 68/05 03/1 29/5866 57/8379  - کنترل 
b 95/78 b 98/75 74/08 09/1 71/5882 79/8944  +  

         
 پنیرباد صفر  82/8903 31/5889 76/1 41/01 91/72 91/72
92/72 45/77 07/08 09/1 31/5539 03/8330  166  

78/72 82/36 36/08 07/1 38/5854 62/8331  566  

         
 کلسیتریول صفر  69/8331 53/5595 09/1 30/05 82/77 45/72
83/72 57/73 90/05 03/1 65/5844 97/8945  2/6  

  
P-value 

   
 

    

         

 کنترل   174/6 851/6 338/6 566/6 661/6 661/6

 پنیرباد   524/6 494/6 809/6 585/6 182/6 294/6

 کلسیتریول  199/6 140/6 052/6 904/6 056/6 936/6

 پنیرباد× کنترل  681/6 661/6 641/6 628/6 667/6 038/6

 کلسیتریول× کنترل  662/6 416/6 644/6 175/6 034/6 010/6

 کلسیتریول× پنیرباد  680/6 548/6 783/6 549/6 549/6 367/6

 کلسیتریول× پنیرباد × کنترل  999/6 028/6 210/6 004/6 004/6 231/6

 .(>62/6P)میان ین های هر ستون با حروف ذیر مشابه دارای اختالف معنی دار می باشند 
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 در گوشتی های جوجه( یکرومتر)م یاستخوان درشت ن یزافیمختلف صفحه رشد و قشر د یکنترل بر ضخامت نواح یرهو دو نوع ج یتریولکلس یرباد،اثر پن-3جدول 

 .45و  51 یروزها
 تیمار  روزگی  21  روزگی 42

 قشر 

 دیافیز

 ناحیه 

 معدنی شده

ناحیه  

هایپرترو

 فی

 ناحیه

 تکثیر 

 قشر

 دیافیز 

 ناحیه

 معدنی شده 

ناحیه 

 هایپرتروفی

 ناحیه 

 تکثیر

 کلسیتریول

 )میکروگرم(

 پنیرباد

)میلی 

 گرم(

 کنترل

ab44/1052 abc90/1919 35/500 03/930 ab51 /1506 c 85/1735 70/860 06/360 صفر صفر - 

b 73/1452 a16/5855 90/500 45/1620 ab 25/1509 abc 93/5695 39/867 09/748 2/6 صفر - 

ab41/1768 bc34/1705 94/570 75/1611 a 35/1276 a 14/5443 34/855 91/398 166 صفر - 

ab 50/1027 ab15/5685 80/539 95/947 ab 41/1461 abc 86/1925 94/599 67/728 2/6 166 - 

ab 25/1212 c06/1292 34/527 65/1667 ab 23/1858 bc 20/1336 81/579 50/752 566 صفر - 

ab 60/1085 abc33/1908 93/501 51/391 b 07/1196 abc 88/5694 37/856 97/746 2/6 566 - 

ab 80/1084 abc73/1982 40/592 50/943 ab 92/1859 abc 49/5681 91/844 97/799 صفر صفر + 

ab 67/1206 abc24/1984 75/504 84/911 ab 09/1488 abc 06/5550 51/522 26/772 2/6 صفر + 

ab 09/1043 abc25/1397 01/532 76/371 ab 48/1809 ab 30/5811 46/857 03/706 166 صفر + 

a 68/1735 bc16/1743 84/554 52/911 a 02/1277 c 36/1703 61/578 81/751 2/6 166 + 

b 83/1481 abc64/1929 45/582 44/954 ab 72/1503 abc 21/5696 89/529 04/754 566 صفر + 

a76 /1725 abc40/1909 54/505 20/916 ab 86/1836 bc 39/1957 90/573 96/353 2/6 566 + 

 خطای استاندارد  321/47 029/81 535/142 688/160 500/01 937/51 250/153 263/34
         

 کنترل -  94/774 56/867 77/5645 64/1880 43/938 93/509 74/1985 64/1291
37/1084 41/1967 55/501 93/915 14/1461 06/5621 02/537 71/709  +  

           
41/1201 16/5653 49/578 03/972 b 99/1855 34/5684 02/868 47/736  پنیرباد صفر 
93/1099 12/1306 92/503 98/980 a 04/1432 41/5113 09/862 77/731  166  

95/1235 99/1371 87/524 59/988 b 99/1591 85/1993 91/534 21/720  566  

           
18/1298 1342/15 b 01/509 86/923 54/1827 16/5670 50/860 29/734  کلسیتریول صفر 
55/1084 1992/68 a 06/501 68/989 24/1872 35/5613 33/539 98/701  2/6  

   
P-value 

    
 

    

           
 کنترل   703/6 604/6 343/6 522/6 624/6 498/6 784/6 465/6

 پنیرباد  034/6 878/6 252/6 648/6 228/6 444/6 186/6 602/6

 کلسیتریول  463/6 405/6 822/6 219/6 274/6 281/6 649/6 466/6

 پنیرباد× کنترل  551/6 773/6 532/6 431/6 746/6 415/6 158/6 961/6

 کلسیتریول× کنترل  568/6 475/6 815/6 686/6 047/6 596/6 616/6 691/6

 کلسیتریول× پنیرباد  110/6 699/6 668/6 767/6 083/6 414/6 098/6 617/6

 کلسیتریول× پنیرباد × کنترل  393/6 987/6 715/6 385/6 839/6 811/6 932/6 944/6

 .(>62/6P)میان ین های هر ستون با حروف ذیر مشابه دارای اختالف معنی دار می باشند 

 
( اثرات تنظیمی کلسیتریول بر In vitroدر مطالعات آزمایش اهی )
(. ایان  11) ه اسات مشااهده شاد   c-mycفعالیت پروتئین هایی به ناام 

( که پیش نیازیسات بارای   16و 7پروتئین ها با افزایش مری سلولی )
توسعه ی رگهای خونی صفحه رشد، موجب افزایش معدنی شدن این 

 ناحیه می گردند.
 c-mycکلسیتریول با افزایش پاروتئین هاای   بنابراین احتمال دارد

در صفحه رشد و افزایش مری سلولی موجب توسعه رگهای خونی در 
فحه رشد شده و توسعه رگهای خونی در صافحه رشاد ابقااء ماواد     ص

معاادنی را در ایاان ناحیااه افاازایش داده و در نتیجااه موجااب افاازایش 
 ضخامت ناحیه معدنی شده صفحه رشد گردیده است. 

 

 های خونی فرآسنجه

ذلظت کلسی ، فسفر و میزان فعالیات آنازی  آلکاالین فسافاتاز در     
روزگی ذلظات فسافر در پاساه باه      51آورده شده است. در  4جدول 

کاهش کلسی  در جیره کنترل منفی کاهش یافت. در حالیکه نتایج در 
روزگی ذلظت کلسای    45روزگی کامالب معکوس بود. همچنین در  45

سرم در پرندگان تغییه شده با جیره حااوی کلسایتریول بطاور معنای     
بار   رممیلی گا  02/3در مقابل  53/16( افزایش یافت )>61/6Pداری)

دسی لیتر(. افزایش خطی ذلظت کلسی  خون با مکمل سازی ساطوح  
گرم جیره توساط میکائیال و   میکروگرم کلسیتریول در کیلو 2 تر ازباال

(. همچناین نتاایج برخای مطالعاات     18همکاران گزارک شده اسات ) 
گرم جیاره بار   کیلو در هرمیکروگرم کلسیتریول  16و  2حاکی از عدم 
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ه (. با 13و 18،  0)مای باشاد  های گوشتی   ذلظت کلسی  سرم جوجه
هرحال مشخص شده که کلسیتریول موجب افازایش جایی روده ای   

(. در ایان مطالعاه باا بررسای نتاایج      52) مای گاردد  کلسی  و فسافر  
آزمایشات قابلیت هض ، ارت اطی بین مکمل سازی کلسیتریول و جیی 

کلسی  سرم  بر ذلظت پنیرباداستفاده ازتثثیرکلسی  جیره مشاهده نشد. 
روزگی، بر همکنش دو  51(. در P=628/6نزدیک به معنی داری بود )

بترتیاب بار    پنیربااد عامله بین کلسیتریول با کنترل و کلسایتریول باا   
(. در ساط  صافر   P<62/6ذلظت کلسی  و فسفر سرم مشااهده شاد)  

کلسیتریول، کلسی  سرم در پرندگان تغییه شاده باا کنتارل منفای در     
 2/6رل ما اات کاااهش یافاات. همچنااین در سااط  مقایسااه بااا کنتاا

میکروگرم کلسیتریول، بیشترین ذلظت فسفر در سرم پرندگان تغییاه  
در مقایسه با گروه تغییه شاده باا جیاره     میلی گرمپنیرباد 566شده با 

 (.30/4در مقابل  64/7مشاهده شد ) پنیربادفاقد 
 

 پیشنهادات و گیری نتیجه
دی ر محققاین م نای بار اهمیات      یید نتایجثنتایج این مطالعه با ت

ی اثارات  کلسیتریول در معدنی شدن صفحه رشد استخواننشان دهنده
بر تغییرات هیستولونیکی اساتخوان از جملاه    پنیربادمفید عصاره میوه 

آزمایشاات بیشاتر و   . ایان مطالعاه   ناحیه رشد مای باشاد  معدنی شدن 
انیزم های عمال  و مک پنیرباددقیقتر در مورد ترکی ات مؤثره میوه گیاه 

 این عصاره گیاهی بر متابولیس  کلسای  و فسافر و اساتخوان ساازی    
 راپیشنهاد می کند.

 
 .یروزگ 45و  51 یندر سن یگوشت یجوجه ها یخون یکنترل بر فرآسنجه ها یرهو دو نوع ج یتریولکلس یرباد،اثر پن-4جدول 

 تیمار  روزگی  21  روزگی 42

آلکالین فسفاتاز  

 )لیتر/واحد(

فسفر                

)دسی لیتر/میلی 

 گرم(

کلسیم             

)دسی لیتر/ میلی 

 گرم(

آلکالین 

فسفاتاز   

 )لیتر/ واحد(

 فسفر

)دسی لیتر/ میلی 

 گرم(

کلسیم             

)دسی لیتر/ میلی 

 گرم(

 کلسیتریول

 )میکروگرم(

 پنیرباد

 )میلی گرم(
 کنترل

66/8647 06/0 38/3 00/9775 a 06/0 ab 94/3 صفر صفر - 

56/5255 17/2 58/9 66/9961 ab 13/2 ab 15/9 2/6 صفر - 

72/5470 31/0 19/3 26/18750 ab 51/0 ab 79/3 166 صفر - 

56/5959 50/0 90/9 66/18750 ab 94/2 ab 01/9 2/6 166 - 

88/5506 85/2 20/9 52/15687 ab 06/2 b 19/3 566 صفر - 

36/5642 29/0 88/16 72/16199 a 64/7 ab 39/9 2/6 566 - 

66/5030 91/7 53/9 88/3057 ab 92/2 ab 74/9 صفر صفر + 

52/5021 20/0 60/16 66/9544 b 30/4 ab 54/9 2/6 صفر + 

88/5760 60/3 51/9 46/3054 ab 64/2 ab 38/9 166 صفر + 

66/5800 89/3 09/9 46/3882 ab 83/2 ab 92/9 2/6 166 + 

26/5484 21/0 38/0 52/15672 ab 45/2 a 55/16 566 صفر + 

66/5891 96/0 19/15 26/16768 ab 02/2 ab 01/3 2/6 566 + 

 خطای استاندارد  021/6 083/6 288/1718 329/6 35/6 88/540
       

10/5211 b 12/0 82/9 96/11272 a 67/0 60/9  - کنترل 
47/5270 a 80/7 28/9 00/9208 b 46/2 06/9  +  

 پنیرباد صفر  50/9 09/2 52/9830 82/9 20/0 52/5071
58/5097 59/7 55/9 25/16235 05/2 24/9  166  

95/5547 83/0 78/9 98/11528 37/2 19/9  566  

47/5239 39/0 b 02/3 92/16315 36/2 53/9  کلسیتریول صفر 
37/5266  23/0 a 53/16 46/16177 04/2 89/9  2/6  

   
P-value 

  
 

 

      

 کنترل   133/6 654/6 674/6 763/6 652/6 907/6

 پنیرباد  720/6 410/6 855/6 786/6 628/6 155/6

 کلسیتریول  724/6 773/6 096/6 668/6 055/6 287/6

 پنیرباد× کنترل  954/6 982/6 636/6 006/6 853/6 292/6

 کلسیتریول× کنترل  642/6 310/6 940/6 584/6 804/6 963/6

 کلسیتریول× پنیرباد  732/6 648/6 711/6 118/6 167/6 770/6

 کلسیتریول× پنیرباد × کنترل  530/6 006/6 975/6 605/6 414/6 890/6

 .(>62/6P)میان ین های هر ستون با حروف ذیر مشابه دارای اختالف معنی دار می باشند 
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