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  چکیده  
الکلی  و عصاره هیدرو(کلسیتریول) [2 D3(OH) 25 ,1] دي هیدروکسی کوله کلسیفرول 25 -1 به منظور بررسی اثرات این آزمایش  

ام شد. تیمارها در قالب هاي گوشتی انجبر خصوصیات مکانیکی استخوان جوجه (Withania somnifera)ریشه گیاه دارویی بوزیدان
سطح عصاره  3درصدي سطح کلسیم)،  30(کاهش با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی ) شامل جیره کنترل مثبت2×3×2(فاکتوریل

 600میکروگرم در کیلوگرم جیره) بود. تعداد  5/0(صفر و کلسیتریول سطح 2میلی گرم در کیلوگرم جیره) و  150و 75(صفر، یدانبوز
 5ع گردید. هر تیمار داراي هر کدام توزی پرنده در 10عدد پن و  60بصورت تصادفی در  308قطعه جوجه گوشتی یکروزه راس 

 42روزگی قرار گرفت. در   42تا  1ها از یشی بطور نامحدود در اختیار جوجههاي آزماود. جیرهپرنده در هر تیمار) ب  50(تکرار
ن و انرژي نی چپ جدا گردید. تیمارهاي غذایی نیروي شکاف، خمش شکستز هر تکرار کشتار و استخوان درشتروزگی یک پرنده ا

داري سختی استخوان را فاده از عصاره بوزیدان بطور معنی). استP<05/0(رشت نی را تحت تأثیر قرار ندادندشکستن استخوان د
شت نی ). این آزمایش نشان داد که استفاده از عصاره بوزیدان اثرات مثبتی بر خصوصیات مکانیکی استخوان درP>05/0(افزایش داد

  منفی ندارد.  رنده تأثیرداشته و بر عملکرد پ
  جوجه گوشتی -استحکام استخوان -بوزیدان -کلسیتریول کلمات کلیدي:

   مقدمه
است  D3از لحاظ زیست شناسی فعالترین متابولیت ویتامین (کلسیتریول)  [2 D3(OH) 25 ,1] دي هیدروکسی کوله کلسیفرول  1-25

به کبد منتقل  D3که بوسیله دو واکنش هیدروکسیالسیون متوالی تولید میگردد. اولین هیدروکسیالسیون زمانی رخ میدهد که ویتامین 
- آلفا-1بوسیله آنزیم دهد و دومین هیدروکسیالسیون در کلیه می [D3 (OH)-25]هیدروکسی کوله کلسیفرول  25شده تشکیل 
 در کلسیتریولثابت شده است که استفاده از ). 1(شودتشکیل می  2 D3(OH) 25 ,1رخ داده که  (E.C.1.14.13.13)هیدروکسیالز

 درخاکستر استخوان و جذب کلسیم و ر مقداهاي حاوي کلسیم کم و با فسفر زیاد که مقدار  کوله کلسیفرول در آنها کافی است، جیره

از خانواده  (Withania somnifera)بوزیدان .)5(یابدشکستن افزایش میحکام استخوان به جیره هاي عاري از کوله کلسیفرول  است
) اثرات مفید 10(طهماسبی و همکاران باشد.گیاهی علفی، یکساله و منبع غنی از ترکیبات زیست فعال می (Solanaceae)سیب زمینی
هاي تخمگذار بر معدنی شدن استخوان در مرغمیلی گرم در کیلوگرم جیره)  130و  65(والکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدانعصاره هیدر

در مرحله پایانی تولید را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بیانگر این بود که استفاده از بوزیدان در جیره ابقاي کلسیم و فسفر را در 
و  کلسیتریولرات متقابل هدف از این آزمایش بررسی اث بخشد.امطلوب بر عملکرد تولید بهبود مین تأثیراستخوان درشت نی بدون 
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مکانیکی استخوان خصوصیات یا کم کلسیم بر  هاي با سطوح کافی ورویی بوزیدان با استفاده از جیرهریشه گیاه دا عصاره هیدروالکلی
  باشد.جوجه خروس ها می

  هامواد و روش
قطعه جوجه به ازاي هر پن قرار  10با تراکم عدد پن  60 خریداري و در 308قطعه جوجه خروس یکروزه سویه راس  600تعداد 

طرح آزمایشی بصورت فاکتوریل  . هفته دوره آزمایش به آب و تیمارهاي آزمایشی دسترسی آزاد داشتند 6گرفتند. پرندگان در طی 
درصدي سطح کلسیم)، سه سطح عصاره بوزیدان  30(کاهش با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی و شامل جیره کنترل مثبت 2×3×2

 5/0(صفر و  )Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA(کلسیتریولمیلی گرم در کیلوگرم جیره) و دو سطح  150و 75(صفر، 
جیره کنترل مثبت . ولیسم و پروتئین خام یکسانی بودندداراي انرژي قابل متابی هاي آزمایشجیرهمیکروگرم در کیلوگرم جیره) بود. 

جیره کنترل منفی  ).8(بود 308راهنماي سویه تجارتی راس هاي مواد مغذي پیشنهاد شده در دستورالعمل مین کننده همه نیازمنديتأ
آزمایش یک پرنده به ازاي هر تکرار کشتار و  42در روز  درصد کاهش یافته بود. 30مشابه با جیره کنترل مثبت اما سطح کلسیم آن 

خصوصیات مکانیکی استخوان درشت نی چپ ن درشت نی سمت چپ به منظور بررسی خصوصیات مکانیکی جدا گردید. استخوا
 آنالیز اطالعات بصورت یک طرح کامالً. محاسبه گردید (Model H5KS,Tinius Olsen Company) اینسترونبا استفاده از دستگاه 

انجام شد. تجزیه و  )کلسیتریول(دو سطح کلسیم، سه سطح عصاره ریشه بوزیدان و دو سطح  2×3×2تصادفی با آرایش فاکتوریل 
 انجام شد.  05/0و روش مقایسه میانگین دانکن در سطح ) SAS )9تحلیل کلیه اطالعات با نرم افزار آماري 

   نتایج و بحث
ترل نسبت به آنهایی که جیره کن ،دریافت کرده بودندمیلیگرم عصاره بوزیدان  75روزگی سختی استخوان در پرندگانی که  42در سن 

داري بین دو سطح بوزیدان مشاهده نگردید. هر چند هیچگونه تفاوت معنی ).2(جدول )>P 05/0(دریافت کرده بودند بیشتر بود
مایش در تطابق با یج این آزنتا قرار ندادند. تأثیرتیمارهاي غذایی نیروي شکاف استخوان، خمش شکستن و انرژي شکستن را تحت 

برداري شده با عصاره  هاي تخمدانباشد که گزارش کردند درمان موش) می7(ردي و همکاران ) و4(هاي ناگاردي و الکشمانایافته
مطالعات قبلی اثبات کرده است که   .دهدمیزان کل انرژي براي شکستن استخوان را افزایش میسختی و بطور معنی داري  بوزیدان

تواند از کند. این اثرات میجلوگیري می E2بوزیدان از تجزیه بافت پیوندي به وسیله بازدارندگی کالژناز و پروستاگالندین پودر ریشه 
که طبیعت استروژنی  گزارش شده است). 6(جود در پودر ریشه بوزیدان رخ دهدمو Cها، فالونوئیدها و ویتامین طریق فیتو استرول

باشد. استروژن اثر خود را بطور همزمان از می استخوانها مسئول اثرات مفید آنها بر معدنی شدن و خصوصیات مکانیکی فیتو استرول
کند که منجر به ها اعمال میدر مخاط روده و استئوبالست کلسیتریولهاي مرتبط با و فعالیت Dطریق افزایش بیان گیرنده ویتامین 
 باشداکتوري مهم در تحرك موثر می). سختی ف3(گرددخوان همراه با افزایش ذخیره معدنی آن میتحریک سنتز پروتئین ماتریکس است

در سطح  سازي عصاره هیدروالکلی ریشه بوزیدانرسد مکملبه نظر می ).2(کنندتر به بهبود حرکات پا کمک میهاي سختو استخوان
 د.استخوان دار گرم در کیلوگرم اثرات مثبتی بر سختیمیلی 75

  هاي پایه (%). ترکیب جیره1جدول 
  روزگی) 24-42دوره پایانی (    روزگی) 11-23دوره رشد (    روزگی) 1-10دوره آغازین (  

-  +  -  +  -  +  
  53  53    20/53  20/53    52  52  ذرت

  90/36  90/36    37  37    35  35  کنجاله سویا
  -  -    -  -    5  5  گلوتن ذرت
  56/6  56/6    8/5  8/5    27/3  27/3  روغن گیاهی
  03/1  37/0    07/1  40/0    31/1  53/0  سنگ آهک
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  40/1  40/1    55/1  55/1    75/1  75/1  دي کلسیم فسفات
  41/0  41/0    47/0  47/0    35/0  35/0  نمک

  20/0  20/0    28/0  28/0    32/0  32/0  متیونین
  -  -    13/0  13/0    4/0  4/0  لیزین

  -  -    -  -    1/0  1/0  ترئونین
  25/0  25/0    25/0  25/0    25/0  25/0  1مکمل ویتامینی
  25/0  25/0    25/0  25/0    25/0  25/0  2مکمل معدنی

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

  77/3178  77/3178    97/3130  97/3130    47/3011  47/3011  انرژي قابل متابولیسم (کیلو کالري/کیلوگرم)
  91/20  91/20    15/21  15/21    52/23  52/23  پروتئین خام (%)

  13/1  13/1    24/1  24/1    44/1  44/1  لیزین (%)
  52/0  52/0    61/0  61/0    7/0  7/0  متیونین (%)

  86/0  86/0    95/0  95/0    07/1  07/1  کل اسیدهاي آمینه گوگرد دار  (%)
  85/0  59/0    90/0  63/0    04/1  73/0  کلسیم  (%)

  42/0  42/0    45/0  45/0    5/0  5/0  فسفر غیر فیتاته  (%)
  65/0  65/0    68/0  68/0    7/0  7/0  فسفر کل  (%)
  17/0  17/0    19/0  /.19    15/0  15/0  سدیم  (%) 
  89/0  89/0    90/0  90/0    87/0  87/0  پتاسیم  (%)
  28/0  28/0    32/0  32/0    25/0  25/0  کلر  (%)

                  غلظت مواد مغذي آنالیز شده
  88/0  61/0    93/0  65/0    07/1  75/0  کلسیم  (%)

  67/0  67/0    71/0  71/0    74/0  74/0  فسفر کل  (%)
میلیگرم  K3 ،7/5میلیگرم ویتامین  A ،2میلیگرم ویتامین  D ،11واحد بین المللی ویتامین  A ،1800واحد بین المللی ویتامین  11000پیش مخلوط ویتامینی در هر کیلوگرم جیره  1

میلیگرم کولین کلراید  250میلیگرم پانتوتینیک اسید،  12میلیگرم اسید فولیک،  5/0میلیگرم نیکوتینیک اسید،  B12 ،28میلیگرم ویتامین  B6 ،024/0میلیگرم ویتامین  B2 ،2ویتامین 
  میلیگرم کبالت تامین میکرد. 5/0میلیگرم ید و  5/0میلیگرم سلنیوم،  22/0میلیگرم مس،  5میلیگرم روي،  65میلیگرم منگنز،  100پیش مخلوط معدنی در هر کیلوگرم جیره  2  تامین میکرد.

  
. اثر بوزیدان، کلسیتریول و نوع جیره کنترل بر خصوصیات مکانیکی استخوان درشت نی جوجه هـاي گوشـتی در سـن    2جدول

    تیمار

بوزیدان   1کنترل
  (میلیگرم/کیلوگرم)

کلسیتریول 
  (میکروگرم/کیلوگرم)

نیروي شکاف 
  (نیوتن)

خمش شکستن 
  (میلیمتر)

-انرژي شکستن (نیوتن
  میلیمتر)

سختی 
  (نیوتن/میلیمتر)

-  0  0  80/184  65/0  58/65  76/310  
-  0  5/0  37/194  72/0  05/70  52/276  
-  75  0  82/219  62/0  92/42  58/322  
-  75  5/0  66/211  59/0  50/66  34/359  
-  150  0  80/204  64/0  46/66  80/323  
-  150  5/0  44/202  70/0  24/75  56/287  
+  0  0  60/172  72/0  37/56  77/280  
+  0  5/0  04/177  60/0  96/56  16/306  
+  75  0  42/213  71/0  54/72  88/327  
+  75  5/0  50/233  66/0  25/77  75/362  
+  150  0  92/223  65/0  80/74  72/351  
+  150  5/0  14/218  77/0  30/80  24/298  

SEM     697/22  054/0  483/11  666/25  
              اثر اصلی
  70/314  26/64  65/0  35/203  -    کنترل
    +  04/206  68/0  73/69  09/320  

21/295  13/62  67/0  90/181  0    بوزیدان b 
    75  82/218  64/0  14/64  11/342 a 
    150  72/211  69/0  16/74  42/313 ab 

  83/319  93/62  66/0  68/203  0    کلسیتریول
    5/0  64/205  67/0  86/70  78/314  

  P Values    
  614/0  451/0  366/0  668/0      کنترل  

  041/0  337/0  558/0  089/0      بوزیدان
  772/0  256/0  798/0  872/0      کلسیتریول

  864/0  192/0  421/0  475/0      بوزیدان ×کنترل
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  664/0  532/0  429/0  706/0      کلسیتریول ×کنترل 
  109/0  789/0  204/0  849/0      کلسیتریول ×بوزیدان 

  569/0  871/0  302/0  896/0       کلسیتریول ×بوزیدان  ×کنترل
a-b05/0( باشددار بین تیمارها میدر هر ستون حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیP < .(  

 کلسیم بود.درصد سطح مورد نیاز  70جیره کنترل مثبت حاوي سطح توصیه شده کلسیم و کنترل منفی حاوي  1
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  Abstract 
This study was carried out to investigate the effects of 1, 25-Dihydroxycholecalciferol (1, 25 (OH)2 D3) 
(Calcitriol) and hydroalcoholic extract of Withania somnifera (WS) root on bone mechanical characteristics 
of broiler chicks. Treatments were arranged factorially (2×3×2) consisted of a positive control with adequate 
Ca and a negative control diet (Ca level reduced by 30%), three levels of WS (0, 75 and 150 mg/kg diet), and 
two levels of 1, 25 (OH)2 D3 (0 and 0.5 g/kg diet). Six hundred male day old Ross 308 broiler chicks were 
randomly distributed into 60 floor pens, 10 birds each. Each treatment was replicated 5 times (50 birds). 
Each diet was fed ad libitum to chicks from day one to 42 d of age. On d 42, one bird per replicate was killed 
and left tibia removed. Dietary treatments did not influence shear force, fracture deflection and fracture 
energy (P>0.05).Tibia stiffness significantly increased by supplementation of Withania somnifera (P<0.05). 
The present study indicated that Withania somnifera supplementation exerts positive effects on bone 
mechanical properties without adverse effects on performance.  

KEYWORDS: Calcitriol, Withania somnifera, Bone strength, Broiler chicken 
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