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 Introduction: This study was contacted to evaluate the effects of replacement of inorganic zinc 

with organic zinc on the growth performance, immune system, antioxidant status, morphology 

of jejunum, and tissue zinc retention in broilers.  

Materials & Methods: The number of 150 Ross 308 broilers were used in a completely 

randomized design with Duncan's test at the statistical signification level of 0.05, in 3 

treatments and 5 replicates and 10 birds in each replicate. The treatments wear: 1) basal diet 

based on corn and soybean without zinc 2) basal diet + 22 mg/kg organic zinc + 88 mg/kg zinc 

sulfate 3) basal diet + 33 mg/kg organic zinc + 77 mg/kg zinc sulfate. At day 42 of the 

experiment, one bird from each replicate was sacrificed and used for analysis.  

Results: The results showed that replacement of inorganic zinc with organic zinc had no 

significant effect on the growth, feed intake, and feed conversion ratio of broilers. Also, it did 

not have any significant effect on the amounts of immunoglobulins (IgG, IgM and IgA). 

However, the antioxidant evaluation showed that the usage of organic zinc can respectively 

increase and decrease the amounts of superoxide dismutase and Malondialdehyde in the liver. 

Besides, morphological evaluation of intestine indicated that the organic zinc improved the villi 

height and width.  

Conclusion: In general, it seems that the usage of organic minerals, such as zinc, in the diet of 

boilers improves their immune system and antioxidant status. 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=SkwABe8AAAAJ
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 مقاله پژوهشی  

 

 

 

 ،های عملکردی، ابقاء بافتی، سامانه ایمنیارزیابی اثرات روی معدنی و آلی بر شاخص

 های گوشتیاکسندگی در جوجهپاد وضعیتو  شناسی ژژنومریخت

 
 
 

 

 2،4، محمدرضا احمدی2،3پور، مهدی ساالری2، پریسا شکریزدان2جهرمیمحمد فاصله ،*2، احسان اسکوئیان1پیمان موحد

 
 ایران گرگان، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، علوم ، دانشگاهعلوم دامیدانشکده ، تغذیه دام و طیور گروه  1

 ایران شرکت دانش بنیان توسعه مکمل زیست فناور آریانا، مشهد، ،گروه تحقیق و توسعه 2
 ایران ،ساری ،ساریع طبیعی کشاورزی و منابعلوم ، دانشگاه و شیالت علوم دامیدانشکده ، علوم دامی گروه  3

 ایران ،مشهد ،فردوسی مشهد، دانشگاه کشاورزیدانشکده ، علوم دامی گروه  4

 چکیده  کلمات کلیدی
 روی آلی

 هاایمنوگلوبولین
 سوپر اکسید دیسموتاز

 مالون دی آلدهید
  جوجه گوشتی

 

، ریخت مانه ایمنیاسبقاء بافتی، اعملکردی، میزان  یهاشاخصبر  ی با روی معدنیآلروی اثر جایگزینی یسهمقا منظوراین پژوهش به :مقدمه 

 های گوشتی انجام شد.پاداکسندگی جوجه وضعیتشناسی روده و 

 ۵تیمار و  ۳( در p<۰۵/۰) تصادفی و در سطح آماری در قالب طرح کامالً ۳۰۸قطعه جوجه گوشتی سویه راس  ۱۵۰ ها:مواد و روش

گرم بر کیلوگرم روی میلی ۱۱۰+اساس ذرت و سویابر  یهپا یره( ج۱: انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل پرنده در هر تکرار ۱۰تکرار و 

نه، تولید گرم بر کیلوگرم روی تأمین شده از روی آلی )روی باند شده با اسیدهای آمیمیلی ۲۲جیره پایه+( ۲ ،تأمین شده از سولفات روی

مین شده از تأ گرم بر کیلوگرم رویمیلی ۳۳+یهپا یره( ج۳ ،سولفات رویروی تأمین شده از گرم بر کیلوگرم میلی ۸۸شرکت آریانا(+

 .سولفات روی بودنداز  گرم بر کیلوگرم روی تأمین شدهمیلی 77روی آلی تولید شرکت آریانا+

( اما سبب کاهش p>۰۵/۰) است های گوشتی نداشتههای عملکردی در جوجهداری بر شاخصروی آلی تأثیر معنی استفاده از نتایج:

داری را تاثیر معنی های خون(. سنجش میزان ایمنوگلوبولینp<۰۵/۰) نسبت به تیمار شاهد شد داری در میزان مالون دی آلدئید کبدمعنی

اکسیدانی آنتی ارزیابی (.p<۰۵/۰) داری باالتر بودطور معنیهنشان نداد اما ارتفاع ویلی و عرض ویلی در تیمار سه نسبت به سایر تیمارها ب

 ده استشهای سوپراکسید دیسموتاز داری در میزان بیان ژنکه استفاده از روی آلی نسبت به تیمار شاهد سبب افزایش معنینشان داد 

(۰۵/۰>p .) 

ی، سامانه بافتی رو خیرهملکرد، ذعتواند باعث بهبود آلی در خوراک طیور میتوان گفت استفاده از  رویطورکلی میهب گیری:بحث و نتیجه

 اکسندگی شود.ایمنی و پاد

mailto:%20mostafavi_pa@srbiau.ac.ir
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 قدمهم
روی یک عنصر کم نیاز ضروری برای حیات جانداران است و        

روی نه  .(3، 2، 1) کندهای زیستی زیادی ایفای نقش میدر واکنش

، (4) گذاردها تأثیر میتنها بر سنتز، پایداری و کاتالیزوری پروتئین

گذارد، می تأثیر نیز ایمنی هایپاسخ و اسیدنوکلئیک متابولیسم بر بلکه

 هایبافت یکپارچگی بازیابی و ترمیم در مهمی نقش این عالوه بر

 اکسندگی نیز پاد اثرات دارای عنصر روی. (6، 5) دارد دیده آسیب

 رشد باروری، و سالمت طبیعی، رشد روی در عنصر. (8، 7) باشدمی

های وراک جوجهاشتها و مصرف خ و نقش داشته پرها و هااستخوان

 هاسلول عنصر روی در پایداری. (10، 9) کندمی تنظیم گوشتی را

 ترکیبات جذب با و تخصصی طرق از روی دفع و جذب کمکبه

شود. می متالوتیونین تنظیم مانند حامل هایپروتئین وسیلههب روی

 به منجر تواندمی روی هموستاز عنصر در جزئی تغییرات حتی

 مخاط پوست، مانند هاییبافت و ایجاد مشکالتی در بالینی عواقب

 سامانه وجود عدم دلیلبدن شود. به ایمنی سامانه و گوارش دستگاه

 غذایی رژیم طریق از روی روزانه دریافت روی، تخصصی سازیذخیره

 مربوط به روی ضروری شماربی عملکردهای ثبات از اطمینان برای

یک فاکتور پاد اکسندگی  روی/مس دیسموتاز سوپراکسید(. 1)است 

 هایرادیکال برابر در هاسلول از محافظت در مهمی نقش که است،

 تأثیر روی جذب میزان بر خوراک در روی منبع(. 11دارد ) آزاد

 روی ساده و منابعمعدنی  هایعمده روی به شکل طوربه. گذاردمی

 پروتئین یا پپتید اسیدآمینه، مانند آلی، لیگاند یک به )روی آلی

غیرآلی  روی منابع به نسبت باالتری فراهمی از زیست شود(می متصل

 ارزیابی برای تاکنون تحقیقات زیادی. (13، 12) برخوردار هستند

کشور  با استفاده از محصوالت وارداتی در روی مختلف منابع اثرات

ارزیابی محصول  ر با هدفباتحقیق برای اولین این اما شده است، انجام

روی آلی تولید شرکت دانش بنیان توسعه مکمل زیست فناور آریانا 

سامانه  ،یابقاء بافت ،یعملکرد یهاشاخصگرفت و اثرات آن بر  انجام

 یهاژژنوم در جوجه یشناسختیو ر اکسندگی پاد تیوضع ،یمنیا

 ی مورد بررسی قرار گرفت.گوشت

 

 هامواد و روش

ژوهش در استان خراسان رضوی در فارم تحقیقاتی این پ       

کشور با  شرقشمال و شرق منطقه کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده

 3 با 308ی یک روزه سویه راس قطعه جوجه گوشت 150استفاده از 

جوجه در هر تکرار  قطعه 10در هر تیمار و  تکرار 5 و یشیآزما یمارت

جیره پایه براساس ذرت و  (1 :شامل یشیآزما یمارهایتنجام شد. ا

گرم بر کیلوگرم روی تأمین شده از منبع سولفات میلی 110سویا+

 22+پایه جیره( 2 .(308روی )نیاز روی مرغ گوشتی سویه راس 

گرم بر کیلوگرم روی تأمین شده از روی آلی )روی باند شده با میلی

جوجه  نیاز روی %20آریانا( ) بنیان دانش آمینه تولید شرکت اسیدهای

گرم بر کیلوگرم روی تأمین شده از منبع سولفات میلی 88گوشتی(+

گرم بر میلی 33+جیره پایه (3 .% نیاز روی جوجه گوشتی( 80)روی 

کیلوگرم روی تأمین شده از روی آلی )روی باند شده با اسیدهای 

گوشتی(  نیاز روی جوجه % 30بنیان آریانا() دانش شرکت تولید آمینه

نیاز  %70روی ) شده از سولفات کیلوگرم روی تأمین م برگرمیلی 77+

 دستورالعمل متناسب براساس استفاده مورد جیره .گوشتی( جوجه روی

استخراج و با استفاده از نرم  308راس  های گوشتیجوجه پرورش

جیره مورد استفاده به سه شد.  یمتنظ WUFFDA یسینو یرهافزار ج

 29-42) پایانی و( روزگی 28-15) رشد ،(روزگی14-1) دوره آغازین

صورت ها بهجوجهدر ابتدای دوره . (1 )جدولشد  تقسیم( روزگی

 یشیآزما یواحدها داخلوزن مشابه به یانگینم باو  شده ینتوز یگروه

آزادانه به آب و طور . در طول دوره پرورش پرندگان بهیع شدندتوز

محاسبات لحاظ  رد ثبت و تلفات یخو تار وزن داشتند. دسترسی خوراک

 کشیپایان هر هفته وزن پرورش دروره طول د درها جوجه. یدگرد

مانده و میانگین وزن ی، خوراک باقیخوراک مصرف یزانمشدند و 

مصرف خوراک،   در پایان دوره میانگین .شد تکرار ثبت های هرجوجه

 ها مورد محاسبه قرار گرفت.خوراک و وزن نهایی جوجه تبدیل ضریب
 ینهگوشت س در اکسیداسیون گیریاندازه شاخص عنوانبه MDA میزان

 میکرولیتر 250ئید آلد یمالون د یریگاندازه یشد. برا یینو کبد تع

 با از آن یکرولیترم  200 کلرید پتاسیم،وسیله به هشد یزبافت هموژنا

مخلوط شد و بعد از ورتکس، محلول  %1 یکفسفریداسیکرولیتر م 3

 یقهدق 45مدت اضافه شد و به یشبه لوله آزما یدسا یتوریکبارب یوت

  یکرولیترم 2د از خنک شدن شد. بع درجه حرارت داده 95 یدر دما

پس  گردید. ورتکس یقهدق یکمدت بهاضافه شده و مخلوط بوتانول 

پس از جدا شد و  یفیوژسانتر یقهدق 10 دتمبه 5000از آن با دور 

نانومتر قرائت گردید و  532کردن فاز بوتانول، جذب نوری آن در 

برای جداسازی سرم  (.14) شد یینها تعنمونه یدآلدئ ید غلظت مالون

 گراد، بادرجه سانتی 4در دمای  دقیقه و 15مدت خون به هاینمونه

 گرادسانتی درجه -20 دمای در و شدند سانتریفیوژ دقیقه در دور 3500

 سنجش و تحلیل و جزیهت دست آمده برایهاز سرم ب سپس شد، دارینگه

IgA، IgY  وIgM الزم به ذکر است که  روش االیزا استفاده شد.به

(. 15ژن انجام گرفت )بدون تزریق آنتی هانیمونوگلوبولیا گیریاندازه

ها از هر کوچک جوجه روده های بافت شناسیشاخص یجهت بررس

 از قسمت روزگی کشتار شده، سپس 42تیمار تعداد پنج قطعه در 

ها شد. نمونه شتهبردا مترسانتی 5/1طول  های بهروده نمونه ژوژنوم
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ین، برای حفظ بافت از پس از شستشو با محلول بافر فسفات سال

ساعت در داخل بافر فرمالین  48مدت بهتخریب، فروپاشی و فساد 

فرمالین برای اطمینان از تثبیت کامل  محلول تثبیت شد. %10 خنثی

دستگاه پروسینگ  توسط هانمونه مرحله بعد د. درش تعویض مرحله 3 در

(Shandon Duplex Processor) های مختلف الکل آبگیری در رقت

سازی و پس از فیکس کردن در وسیله زایلین شفافشد، سپس به

گیری شد. در نهایت متر قالبسانتی 3×2×2های پارافین در قالب

وسیله میکروسکوپ میکرومتر به 5ها پس از برش با ضخامت قالب

 یپت،عمق کر یفاکتورهانوری متصل به عدسی چشمی مدرج مورد 

(. 16گیری قرار گرفت )مورد بررسی و اندازهعرض و ارتفاع پرز روده 

 اسالید از استفاده با کالیبراسیون، براساس شده یادداشت مقادیر نهایتاً

 برای رزپ 15 تعداد نمونه هر در. شد تبدیل مترمیلی به متری،میلی

 تجزیه برای هاآن متوسط و گردید استفاده پرز ابعاد گیریاندازه

 .شد استفاده آماری
 

 308 راس دستورالعمل اساس بر آغازین، رشد و پایانی هایدوره برای جیره شیمیایی ترکیب :1جدول 
 

برداری برای آنالیز بیان ژن بالفاصله بعد از کشتار از کبد نمونه       

های سوپراکسید میزان بیان ژن ،و در نیتروژن مایع فریز شد. سپس

مورد ارزیابی  Real-time PCR روشدستورالعمل و به دیسموتاز مطابق

 طریق از شده خالص RNA یکپارچگی و کیفیت(. 17قرار گرفت )

 دستگاه از استفاده با آن مقدار و بررسی آگارز ژل الکتروفورز

 شد. گیریاندازه اسپکتروفتومتر

 

 برای سنجش بیان ژن سوپراکسید دیسموتاز Real-time PCRتوالی مورد استفاده در  :۲جدول 

 شماره دسترسی بانک ژن (3         ۵توالی ) نام

SOD 
F: CCGGCTTGTCTGATGGAGAT 

NM-205064 
R: TGCATCTTTTGGTCCACCGT 

GAPDH 
F: CCTAGGATACACAGAGGACCAGGTT 

NM-204305 
F: GGTGGAGGAATGGCTGTCA 

 روزگی( ۲۹-۴۲) ه پایانیجیر روزگی( 1۵-۲8) جیره رشد روزگی( 1-1۴) جیره آغازین ترکیب شیمیایی جیره ردیف

 3200 3150 3000 انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری/کیلوگرم( 1

 5/20 22 23 (٪پروتِین خام ) 2

 26/1 40/1 45/1 لیزین )%( 3

 53/0 10/0 72/0 متیونین )%( 4

 31/1 43/1 49/1 آرژنین )%( 5

 87/0 96/1 09/1 متیونین+سیستئین )%( 6

 90/0 92/0 1 کلسیم )%( 7

 44/0 46/0 5/0 (٪فسفر ) 8

 18/0 18/0 18/0 (٪سدیم  ) 9

    ماده خوراکی 

 76/53 66/49 04/49 ذرت 1

 44/35 47/39 76/41 کنجاله سویا 2

 58/6 0/2 48/4 روغن 3

 75/1 79/1 98/1 دی کلسیم فسفات 4

 13/1 13/1 21/1 پودر صدف 5

 42/0 42/0 42/0 نمک 6

 23/0 28/0 38/0 دی ال متیونین 7

 22/0 26/0 25/0 دی ال لیزین 8

 25/0 25/0 25/0 1ویتامینی  مخلوط پیش 9

 25/0 25/0 25/0 2پیش مخلوط مواد معدنی 10
گرم  1B  ،6/6گرم میلی E ،2ین لل ویتامالمواحد بین 3D  ،5الملل ویتامین واحد بین A ،2000الملل ویتامین واحد بین 10000ر کیلوگرم مکمل ویتامینه دارای ترکیبات زیر بود: ه -1

2B  ،3 6گرم ویتامین میلیB  ،015/0 12گرم ویتامین میلیB  ،2 گرم ویتامینمیلی K ،40 هر  -2 گرم اسید فولیک.میلی 1د و گرم کولین کلرایمیلی 250گرم ویتامین بیوتین، میلی

 .گرم سلنیوممیلی 85گرم ید و میلی 1گرم مس، میلی 10گرم آهن، میلی 50م منگنز، گرمیلی 100کیلوگرم مکمل معدنی دارای ترکیبات زیر بود: 
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 نتایج
افزایش  خوراک، مصرف میانگین مقایسه نتایج رشد: هایمولفه      

ه، است. در پایان دور آمده 3 جدول در غذایی تبدیل ضریب و وزن

 ها، مصرف خوراک و ضریب تبدیلجوجه عملکردی وزن بررسی نتایج

قرار  تحت تأثیر تیمارها (<05/0p)ها کدام از گروهخوراک در هیچ

 (. 3نگرفت )جدول 
 

عملکرد رشد و  جایگزینی روی آلی بر اثرات بررسی :3جدول 

 گوشتی هایضریب تبدیل خوراک جوجه

 

( در کبد MDAارزیابی میزان مالون دی آلدئید ) ابقاء بافتی:       

أمین شده وسیله روی آلی تها بهنیاز روی آن %30هایی که جوجه

ید کبد در میزان مالون دی الدئ (p<05/0)داری بود کاهش معنی

ین شده نیاز تام %20نسبت به گروه شاهد )تیمار اول( و تیمار دوم )

 در توسط روی آلی( نشان دادند. ارزیابی میزان مالون دی آلدئید

ا نسبت به هرا بین گروه (p<074/0)داری یچه تفاوت معنیبافت ماه

 (.4گروه شاهد نشان داد )جدول 
 

در ید ئمالون دی آلدبر یگزینی روی آلی جابررسی اثرات  :۴جدول 

 های گوشتیجوجه

 مالون دی آلدئید

 کبد عضله 

 a0/100 0/100 تیمار اول

 b13/77 66/80 تیمار دوم

 c78/66 19/71 تیمار سوم

SEM 51/3 11/1 

P value 074/0 022/0 
abcd5 سطح در آماری دارمعنی تفاوت دهنده نشان ستون هر در غیرمشابه حروف 

 .است درصد
 

، IgA) های خونارزیابی میزان ایمنوگلوبولین سامانه ایمنی:       

IgM  وIgYداری ( تفاوت معنی(05/0<p)  صرف مرا بین تیمارهای

 (.5ت به گروه شاهد نشان نداد )جدول کننده روی آلی نسب
 

در ها ر ایمنوگلوبولینجایگزینی روی آلی ببررسی اثرات : ۵جدول 

 های گوشتیجوجه

 (mg/dl)ها ایمنوگلوبولین

 IgA IgM IgY 
 تیمار اول

 تیمار دوم

 تیمار سوم

5/129 

5/137 

2/144 

2/67 

6/74 

5/79 

5/168 

7/174 

2/181 

SEM 28/1 32/1 48/1 

P Value 105/0 549/0 407/0 
 

ه نشان داد ک روده شناسیبررسی نتایج ریخت مورفولوژی:       

اهد شهای مصرف کننده روی آلی ارتفاع پرز را نسبت به گروه گروه

 (p>05/0)داری حال هیچ تفاوت معنی. با این(p<05/0)افزایش داد 

. داشتهای مصرف کننده روی آلی وجود ندر ارتفاع پرز بین گروه

ر لی دها نیز نشان داد که با افزایش مقادیر روی آبررسی عرض پرز

رزیابی حال ا، با این(p<05/0)یابد جیره عرض پرزها نیز افزایش می

تی های گوشها در جوجهاثرات استقاده از روی آلی بر عمق کریپت

ول ها نشان نداد )جدکدام از گروهداری را در هیچهیچ تاثیر معنی

6.) 
 

شناسی روده ریخت جایگزینی روی آلی بر اثرات بررسی :6جدول 

 های گوشتیدر جوجه

 

گرم بر کیلوگرم روی میلی 33تأمین  وضعیت پاداکسندگی:       

( باعث 3های گوشتی( از روی آلی )گروه نیاز روی جوجه 30%)

 روهدر میزان ذخیره بافتی سوپراکسید دیسموتاز نسبت به گ بهبود

گرم بر کیلوگرم روی میلی 22و گروه تغذیه شده با  (p<05/0)شاهد 

های چنین جوجه. هم(p<05/0)( شد 2از منبع روی آلی )تیمار 

یش % نیاز تأمین شده توسط روی آلی( افزا 20گوشتی تیمار دوم )

بد نسبت سوپراکسیداز دیسموتاز ک در میزان (p<05/0)داری معنی

 (.7به گروه شاهد از خود نشان دادند )جدول 

 
 وزن پرنده

 )گرم(

وزن خوراک 

 )گرم( مصرفی

بازده ضریب 

 تبدیل

 94/1 0/4654 0/2390 تیمار اول

 91/1 0/4680 0/2438 تیمار دوم

 88/1 0/4860 5/2581 تیمار سوم

SEM 17/23 24/0 011/0 

P value 170/0 577/0 126/0 

 
ارتفاع 

 (mµ)ویلی 
  عرض ویلی

(mµ) 
عمق کریپت  

(mµ) 

ارتفاع پرز/عمق 

 کریپت

 b0/460 c0/195 0/130 45/5 تیمار اول

 a0/530 b0/300 0/100 43/6 تیمار دوم

 a0/650 a0/420 0/90 36/9 تیمار سوم

SEM ۱۱/۱۲ ۴۷/۵ ۱۶/۵ ۰۰۰۱/۰ 

P value ۰۱۳/۰ ۰۴۱/۰ ۰۸۱/۰ ۵۶/۰ 
abcdصددر 5 سطح در آماری دارمعنی تفاوت دهنده نشان ستون هر در غیرمشابه حروف 

 .است
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بر بیان ژن سوپراکسید یگزینی روی آلی جابررسی اثرات  :7جدول 

 های گوشتیدر جوجه دیسموتاز

 سوپراکسیداز دیسموتاز )کبد( 

 تیمار اول
 تیمار دوم
 تیمار سوم

b0/1 
ab46/1 
a97/1 

SEM 09/0 
P value 027/0 

abcd5 سطح در آماری دارمعنی تفاوت دهنده نشان ستون هر در غیرمشابه حروف 

 .است درصد

 

 بحث
دست آمده در مورد عملکرد هدر تأیید نتایج ب های رشد:مولفه       

 آلی در خوراک از روی استفاده که کردند اعالم ،و همکاران Salim رشد

 گذارد،نمی تأثیر هاآنرشد  عملکرد های گوشتی برها و مرغخروس

 ها نشاننسبت به مرغ( p<05/0) بهتری رشد عملکرد هاخروس اما

اعالم  ،و همکاران Fengدست آمده هدر مخالفت با نتایج ب (.18) دادند

سولفات روی در سطوح  و تأمین روی از منابع روی آلی که کردند

 شوند، گوشتی هایجوجه رشد ملکردعتوانند باعث بهبود می مختلف

گرم میلی 90های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی جوجه چنینهم

شده با اسیدآمینه(،  )روی باند شده از روی آلی کیلوگرم روی تأمین بر

ترین در روز را نشان دادند و بیش خوراک مصرف ترین میانگینبیش

میانگین افزایش وزن روزانه مربوط به دو گروهی بود که در جیره 

گرم بر کیلوگرم روی از روی آلی )روی باند میلی 90و  120ها آن

 Deچنین نتایج مطالعاتهم(. 19بود ) شده با اسیدآمینه( تأمین شده

Grande ها ازگوشتی که در خوراک آن هایو همکاران در جوجه 

روی آلی و سولفات روی استفاده شده بود، نشان داد که استفاده از 

داری را در ضریب تبدیل معنی کاهش به روی معدنی نسبت روی آلی

رسد که نظر می. به(21، 20)کند ها در دوره آغازین ایجاد میجوجه

 سوخت و سازهای کلیدی دخیل در شرکت در ساختار آنزیمروی با 

نظیر آلکالین فسفاتاز،  کنوکلئی ها و اسیدهایکربوهیدرات ها،نیپروتئ

های در بهبود فعالیت های دیگرکربوکسی پپتیداز و برخی آنزیم

تواند بر عملکرد طیور تأثیر بگذارد سوخت و سازی نقش داشته و می

چنین مطالعه دیگری نشان داده استفاده از مکمل روی در (. هم22)

دنبال آن تواند باعث افزایش فعالیت ماالت دهیدروژناز و بهطیور می

بسیاری  (. روی در ساختمان23ها شود )سوخت و ساز چربی افزایش

و رونویسی نقش داشته  DNA های دخیل در همانندسازیاز پروتئین

 (.24ها ضروری است )و برای فعالیت تعدادی از متالوپروتئین

و همکاران بر روی  Hafezمطالعات  نتایج چنینهم ابقاء بافتی:       

های گوشتی تغذیه شده با نانوذره روی وضعیت پاداکسندگی جوجه

(ZnONPsنشا )کاهش استفاده از روی در خوراک باعث که داد ن 

. نتایج یک (8گروه شاهد شد ) با مقایسه در آلدئید دی مالون غلظت

آزمایش دیگر که تأثیر سطوح مختلف روی آلی و معدنی در طیور 

گرم میلی 90افزودن  گوشتی را مورد بررسی قرار داد نشان داد که

 به منجر گالیسینه-م از رویگرم بر کیلوگرمیلی 120بر کیلوگرم تا 

شود می روزگی 42 و 21 در کبد در آلدئید دی مالون محتوای کاهش

 .دست آمده در آزمایشات فوق مطابقت داشتهکه با نتایج ب (25)
چنین یک تحقیق در مورد اثرات استفاده از روی آلی و روی هم

از روی آلی باعث  داد که استفاده گوشتی نشان هایسولفات در جوجه

(. مطالعات 20شود )ها میآن پالسما آلدئید دی مالون کاهش سطح

Salim میزان به روی آلی و همکاران نشان داد که استفاده از  مکمل

ppm 25 گوشت روی محتوای گوشتی هایها و خروسخوراک مرغ در 

مطالعه  (.18) دهدمی افزایش جنس دو هر در را (p<05/0) ران

ر روی جوجه گوشتی نشان داده است که نوع آلی روی دیگری ب

 متیونین( از زیست فراهمی باالتری نسبت به روی اکسید-)روی

برخوردار است. استفاده از مکمل روی باعث افزایش محتوای روی در 

ها اثبات بررسی (.23شود )ها میکبد و عضالت سینه و ران جوجه

مسیر مختلف مانند انتقال  اند که عناصر معدنی آلی از چندینکرده

ت در فرآیندهای رکجذب و ش شده و ساده امکان انتشار تسهیل فعال،

وسیله انتشار که مواد معدنی ساده تنها بهمتابولیکی را دارند درحالی

تواند توجیه کننده افزایش ذخیره شوند که این امر میمی جذب ساده

 (.62آلی باشند ) رویبافتی تیمارهای دریافت کننده 

و  Pimentel ،در موافقت با نتایج این تحقیق سامانه ایمنی:       

گزارش کردند که استفاده از مکمل روی اثرات مفیدی بر  ،همکاران

چنین تحقیقات دیگر اثرات مفیدی . هم(27) ندارد گوشتی هایجوجه

های روی هنگام استفاده از مکمل های گوشتی بهبر ایمنی جوجه

 ،و همکاران Hafez، فوق مخالفت با نتایج در (.28، 27)نکردند  گزارش

 حاوی غذایی هایرژیم با که های گوشتیاعالم کردند که جوجه

ZnONPs داریمعنی افزایش با گروه کنترل، مقایسه در شدند، تغذیه 

(05/0>p) در IgY ،ماکروفاژها  و هالنفوسیت کل تعدادو  سرم خون

و  Fengای که طی آن ین در مطالعهچن. هم(8دادند ) نشان از خود

همکاران به بررسی سطوح مختلف زینک گالیسین و زینک سولفات 

 گالیسین روی افزودن که شد مشخص پرداختند خون پارامترهای روی بر

، IgA) هاایمونوگلوبولین میزان دارمعنی افزایش موجب هاجیره به اضافی

IgM  وIgY)، خون  سرم وتئینپر چنین کل محتوایکلسیم و هم

ویژه در تیماری که جیره طور هب ایمنی شاخص چنینشود. هممی
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بود   Zn-Glyگرم بر کیلوگرم مکمل معدنی آلیمیلی 90ها حاوی آن

یک تحقیق به بررسی اثرات انواع آلی و غیر آلی  (.19یافت ) افزایش

های گوشتی پرداخت که مکمل روی بر روی سیستم ایمنی جوجه

حاوی روی سولفات+  کننده جیره دریافت هایشان داد گروهن آن نتایح

( و جیره Zn–Gly) (، جیره حاوی روی گالیسینZnSO4+F) فیتاز

در مقایسه با گروه کنترل  (Zn–Gly+F) حاوی روی گالیسین+فیتاز

روزگی از خود  42 در سن IL-2 نسبی داری را در بیانافزایش معنی

روی  مکمل خوراک حاوی که هاییچنین گروهدهند. همنشان می

داری در کردند افزایش معنی دریافت Zn-Gly+F)و  (Zn-Gly آلی

در  نسبت به گروه شاهد IL-10و  IgY ،IgA ،IL-4  ،TGF-βبیان

 .(29از خود نشان دادند ) روزگی  42 سن

در بررسی تأثیر  ،و همکاران Ma ،نتایج سو با اینهم مورفولوژی:       

های شناسی روده جوجهآلی و معدنی بر ریختسطوح مختلف روی 

گرم میلی 90روزگی اعالم کردند که استفاده از  42گوشتی در سن 

 مرحله دومین در تواندمی (Zn-Gly) گالیسین-روی بر کیلوگرم مکمل

. شود ژژنوم کریپت در عمق کاهش و پرز ارتفاع افزایش رشد باعث

 42در سن  روده رهدیوا ضخامت ها کاهشچنین این بررسیهم

 بر گرممیلی 90 این افزودن بر عالوه(. p<05/0) روزگی را نشان داد

 پرز دار ارتفاعافزایش معنی خوراک، به گالیسین-روی کیلوگرم مکمل

 42 گوشتی در هایجوجه( p<05/0) ژزنوم کریپت در عمق کاهش و

ستفاده مطالعه بر روی اثرات ا . نتایج یک(25داد ) روزگی را نیز نشان

گوشتی نشان  هایپرز روده جوجه سولفات بر ارتفاع آلی و روی از روی

پرز  ها سبب افزایش طولداد استفاده از روی آلی در خوراک آن

 و 10 روزهای در ژوژنوم و افزایش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریبت

 هایسلول بر محافظتی اثر چنین روی آلی یکو هم شود.می 28

(. نتایج مطالعه دیگری نشان 20دوره آغازین دارد ) در پرز اپیتلیال

داری ها به شکل معنییره اردکجداده است که استفاده از روی در 

 (.30شود )ها میباعث بهبود مورفولوژی روده در ژوژنوم آن

بر روی  ،و همکاران Bunدر مطالعات  وضعیت پاداکسندگی:       

های گوشتی سالم و ر جوجهاثرات تأمین روی از منبع روی آلی د

نشان داد که تأمین ( Eimeria tenella) ایمریا تنالچالش یافته با 

های گوشتی باعث افزایش روی از منبع روی آلی در جیره جوجه

 پراکسیداز گلوتاتیون و روی و مس دیسموتاز سوپراکسید فعالیت

(001/0>p) شود، کشیده شده می چالش به گروه سالم و دو هر در

گرم میلی 40 و 20 تأمین با (p=08/0) لیپیدها پراکسیداسیون چنینمه

( که با 31نشان داد ) کاهشروی آلی بر کیلوگرم خوراک از منبع 

و  Hafezمطالعات  چنین نتایجهم دارد.دست آمده مطابقت نتایج به

های گوشتی تغذیه همکاران بر روی وضعیت پاداکسندگی جوجه

 داد نشان (ZnONPs: zinc oxide nanoparticles) روی شده با نانوذره

ها اکسیدانآنتی فعالیت افزایش استفاده از روی در خوراک باعث که

. (8شاهد شد ) گروه با مقایسه در کاتاالز و دیسموتاز نظیر سوپراکسید

ها باعث افزایش بیان روی در جوجه که استفاده از مکمل مشخص شد

. نتایج یک (23شود )وتاز نیز میاکسیدان سوپر اکسید دیسمآنتی

آزمایش دیگر که تأثیر سطوح مختلف روی آلی و معدنی در طیور 

گرم میلی 90افزودن  گوشتی را مورد بررسی قرار داد نشان داد که

 به منجر گالیسینه-گرم بر کیلوگرم از رویمیلی 120بر کیلوگرم تا 

 پراکسیداز اتیونگلوت و روی و مس دیسموتاز سوپراکسید فعالیت بهبود

دست آمده هکه با نتایج ب (25شود )می روزگی 42 و 21 در کبد در

چنین یک تحقیق در مورد هم .در آزمایشات فوق مطابقت داشت

های گوشتی اثرات استفاده از روی آلی و روی سولفات در جوجه

 گلوتاتیون فعالیت نشان داد که استفاده از روی آلی باعث افزایش

(. نتایج 20شود )ها میآن پاداکسندگی بهبود وضعیت وپراکسیداز 

ها کمل روی در جوجهمکه استفاده از  است تحقیقاتی مشخص نموده

شود اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز نیز میباعث افزایش بیان آنتی

های الکترون، تولید یون کننده اهدا عنوانبه NADPH . آنزیم(23)

 را کاتالیز دارندآزاد نقش  هایرادیکال لیدتو که در اکسیژن از 2O منفی

 NADPH مهارکننده یک مشخص شده است که روی .کندمی

( ROSهای آزاد )رادیکال تولید کاهش به منجر که است اکسیداز

( SOD) دیسموتاز سوپراکسید آنزیم چنین کوفاکتورهم روی .شودمی

اکسیدانی نظیر یهای آنتبهبود فعالیت آنزیم این باعث و عالوه بر است

 .(32شود )می پراکسیداز و کاتاالز نیز دیسموتاز، گلوتاتین اکسید سوپر

در مطالعه اخیر تأثیر مثبت مصرف روی آلی بر عملکرد        

های گوشتی مشاهده شد. این تحقیق نشان داد که تأمین جوجه

وسیله مکمل روی های گوشتی بهکردن بخش از نیاز روی جوجه

م( تأثیری بر رشد، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک )تیمار سو

عنوان شاخص به آلدئید دی گوشتی ندارد. سنجش مالون هایجوجه در

های پراکسیداسیون لیپید که محصول مواجه غشاء سلول با رادیکال

تواند شاخص مناسبی جهت سنجش مقادیر آسیب به آزاد است می

الون دی آلدئید، نشان چنین سنجش شاخص مغشاء سلول باشد. هم

تواند به شکل کامالً موثری موجب کاهش سطح داد مکمل روی می

پراکسیداسیون لیپید شود. این تحقیق نشان داد که روی آلی نسبت 

شود. دی آلدئید کبد می به گروه شاهد باعث کاهش در مقادیر مالون

های مورفولوژی روده نشان دادند که استفاده از مکمل روی بررسی

های گوشتی عنوان بخشی از نیاز عنصر روی جوجه)تیمار سوم( به

شود. استفاده از مکمل بهبود ارتفاع و عرض ویلی در ژژنوم می موجب

داری در میزان های گوشتی تأثیر معنیروی در خوراک جوجه

چنین خون نشان نداد. هم IgYو  IgA، IgMهای ایمنوگلوبولین
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ها باعث افزایش ه خوراک جوجهمشخص شد که افزودن روی آلی ب

شود. می هاآن کبد دیسموتاز در سوپر اکسید در میزان آنزیم داریمعنی

باشد طیور می تغذیه در ریزمغذی ضروری روی یکی از مواد طورکلی،به

که در آزمایش  شودشناسی روده میبافتی و بهبود ریخت و سبب ابقاء

رسد استفاده نظر میین بهچنحاضر نیز این آثار مشاهده گردید. هم

تواند از مواد معدنی آلی نظیر روی آلی در خوراک طیور گوشتی می

ها اکسیدانی در آنهای ایمنی و آنتیباعث بهبود برخی از شاخص

دهد که روی آلی بهتر از روی معدنی در شود. اطالعات نشان می

 کند.برآورد احتیاجات واقعی پرنده عمل می

 

 یدانتشکر و قدر
اور وسیله از شرکت دانش بنیان توسعه مکمل زیست فنبدین       

 .گرددآریانا برای همکاری در اجرای تحقیق حاضر قدردانی می
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