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تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد و
زیستفراهمی منگنز در جوجههای گوشتی
لیال لطفی ،1مجتبی زاغری ،*2سعید زینالدینی ،3داریوش داوودی 4و محمود شیوازاد
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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی دکترای تغذیة طیور ،دانشیاران و استاد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .5استادیار ،بخش نانوتکنولوژی پژوهشکدة بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
(تاریخ دریافت -1333/11/21 :تاریخ تصویب)1334/2/5 :

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی زیستفراهمی منابع مختلف نانو منگنز در مقایسه با میکرو سولفات
منگنز ،به عنوان منبع استاندارد این ماده ،در خوراک طیور و بررسی اثر این مواد بر فراسنجههای
استخوانی اجرا شد 202 .قطعه جوجه خروس گوشتی سویة راس  302در  10روزگی در طرحی کامالً
تصادفی با  13گروه آزمایشی ،چهار تکرار و چهار پرنده در هر تکرار به مدت  35روز مطالعه شدند.
ترکیبات منگنز از چهار منبع مختلف (نانو اکسید ،نانو کربنات ،نانو سولفات و میکرو سولفات منگنز)،
در سه سطح ( 120 ،00و  100میلیگرم در کیلوگرم جیره) به عنوان سطوح درجهبندیشده به
جیرههایی حاوی  20میلیگرم در کیلوگرم منگنز (تیمار شاهد) ،اضافه شدند و آزادانه در اختیار
پرندگان قرار گرفتند .نتایج نشان داد که نانو منگنز در مقایسه با میکرو سولفات منگنز ،سبب افزایش
معنادار مقاومت استخوان در برابر نیروی فشاری شکننده شد ( .)P<0/01زیستفراهمی ترکیبات
مختلف نانو منگنز ،در مقایسه با میکرو سولفات منگنز ،به طور معناداری بیشتر بود ( .)P<0/01برای
محتوای منگنز استخوان ،زیستفراهمی نانو سولفات ،نانو کربنات و نانو اکسید منگنز در مقایسه با
میکرو سولفات منگنز ،به ترتیب برابر با  152 ،324و  125درصد بود .به طور کلی نتایج این بررسی
بیانگر قابلیت جایگزینی میکرو سولفات منگنز به وسیلة ترکیبات نانو منگنز در جیره ،به منظور کاهش
مشکالت پا در جوجههای گوشتی ،بدون مشاهدة اثر منفی در عملکرد بود.
واژههای کلیدی :استحکام درشتنی ،جوجة گوشتی ،زیستفراهمی ،فراسنجههای عملکردی،
نانو منگنز.
مقدمه
بخش کشاورزی از جمله مهمترین عرصههایی است که
استفاده از دستاوردهای فناوری نانو منافع زیادی را
متوجه آن خواهد کرد؛ به گونهای که بیشک استفاده از
فراوردههایی در ابعاد نانو ،باعث تعدیل در هزینههای
تمامشدة محصوالت کشاورزی خواهد شد ( Khayyam
.)nekooee et al., 2010
منگنز یک مادة معدنی کمنیاز است که در بسیاری از
* تلفن33141436399 :

( Conly

سیستمهای بدن نقش بسیار مهمی ایفا میکند
 .)et al., 2012این ماده برای شکلگیری مناسب استخوان
و غضروف ،پیشگیری از استرس اکسیداتیو ،فعالیتهای
آنزیمی و سوختوساز آمینواسیدها ،کربوهیدراتها و
کلسترول ضروری است ( Ji et al., 2006; Luo et al.,
 ،(1994) NRC .)2007& Conly et al., 2012سطح
مناسب استفاده از منگنز را برای دستیابی به بهترین
عملکرد ،در جیرة جوجههای گوشتی  43میلیگرم در
E-mail: mzaghari@ut.ac.ir
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کیلوگرم بیان کرد و راهنمای پرورش جوجة گوشتی راس
 ،933مقدار  143میلیگرم در هر کیلوگرم از جیره را برای
این عنصر پیشنهاد کردهاست .به همین دلیل در این
پژوهش سعی شده تا سطوح اضافهشوندة منگنز در
جیرههای آزمایشی ،تا حد ممکن ،مقادیر فوق را به همراه
سطوح پایینتر و باالتر ،تحت پوشش قرار دهند.
مطالعه در زمینة مواد معدنی همواره با مشکالتی
همچون امکان ایجاد تغییرات نامناسب در ساختار این مواد
در طی مسیر حرکت در دستگاه گوارش و تغییر در خواص
مادة مورد نظر ،تا رسیدن به بافت هدف همراه بوده است.
به این منظور ترکیبات مناسب و مختلفی برای پوششدار
کردن این مواد ،استفاده میشوند .کیتوزان مادهای است
که به دلیل ویژگیهای زیستشناختی منحصر به فرد از
قبیل نداشتن هرگونه خاصیت سمی ،داشتن قابلیت باالی
تجزیهپذیری زیستی و داشتن خاصیت چسبندگی زیستی،
به عنوان مادهای بسیار مناسب برای بررسیهای
زیستشناسی و نانو فناوری از جمله پوششدار کردن
مواد ،استفاده میشود ( ;Dorkoosh et al., 2003
.)Muzzarelli, 2010
این پژوهش به منظور تعیین زیستفراهمی نانو منگنز
در جیرة غذایی جوجههای گوشتی و بررسی ترکیبات
مختلف این مادة مغذی در مقایسه با میکرو سولفات
منگنز ،به مرحلة اجرا درآمد .این نکته درخور توجه است
که منگنز عنصری است که جذب آن از دستگاه گوارش
پرندگان بسیار ضعیف است ( )Collins & Moran, 1999و
از سوی دیگر این عنصر کمنیاز نقش بسیار مهمی در
بسیاری از واکنشهای مهم بدن بهویژه واکنشهای مربوط
به تشکیل استخوان و غضروف دارد که امروزه با توجه به
رشد باالی جوجههای گوشتی و افزایش فشار بر ساختار
استخوانها ،به یکی از مشکالت اساسی در صنعت پرورش
جوجههای گوشتی تبدیل شده است ()Ji et al., 2006؛ در
نتیجه به نظر میرسد که استفاده از مقیاس نانوی این
ترکیبات ،به دلیل تغییر در اندازة ذرات ،بتواند امکان جذب
این عنصر را افزایش دهد .بنابراین هدف از این پژوهش
بررسی کارایی زیستی ترکیبات مختلف نانو منگنز به
عنوان یکی از اجزای مکملهای معدنی با درنظر گرفتن
تغییرات فراسنجههای استخوانی در جوجههای گوشتی
است.

مواد و روشها
برای تهیة نانو منگنز ،ترکیبات مختلف این ماده (اکسید،
کربنات و سولفات منگنز) ،به صورت میکرو خریداری
شدند و طی یک روش تلفیقی به ابعاد نانو درآمدند .به
طور خالصه این ترکیبات ابتدا در آسیاب ماهوارهای به
ذرات ریزتر خرد شدند .پس از چند مرحله قرارگرفتن در
معرض امواج فراصوت 5 ،1دقیقه با دامنة  463میکرومتر و
4
با توان  49وات ،در دستگاه خشککن به روش انجماد
خشک شدند .پس از این مرحله برای ادامة روند تهیة نانو
منگنز ،از ذرات کیتوزان استفاده شد.
کیتوزان ( )Chitosanیک بیوپلیمر کاتیونیک است
که از –Nداستیالسیون ( )N-De acetylationکیتین به
عنوان دومین پلیساکارید فراوان در طبیعت (پس از
سلولز) ،به دست میآید ).(Jolles & Muzzarelli,1999
کیتین مورد نیاز برای این پژوهش از شرکت آبزی
فرایند بوشهر تهیه شد .کیتوزان با درجة داستیالسیون
 33درصد و وزن مولکولی 13کیلو دالتون ،از کیتین

استخراج شد (.)Abdou, et al., 2008
به منظور تهیة نانو منگنز از ترکیبات مختلف منگنز
که پیش از این فراوری شده بودند ،محلولهایی با
غلظتهای متفاوت از اسید استیک  1درصد و کیتوزان
و همچنین محلول1درصد سدیم تری پلی فسفات
( )TPPدر آب دیونیزه ( ،)deionized waterبا استفاده
از همزن مغناطیسی در دمای اتاق تهیه شدند .همزدن
هر دو محلول تا جایی ادامه یافت که محلول کامالً
شفاف و همگن حاصل آمد .در این مرحله محلول TPP
به نسبت  1به  45به محلول کیتوزان اضافه شد.
ترکیبات مختلف منگنز حاصل از خشکشدن به روش
انجماد با نسبتهای مختلف به محلول بهدستآمده
افزوده شدند .پس از چند مرحله سانتریفیوژ و
خشککردن به روش انجماد ،اندازة ذرات در دستگاه
9
 ، DLSمدل  Stabisizerساخت شرکت Particle
 Matrixآلمان ،اندازهگیری شد .ذراتی که ابعاد آنها در
حد مقیاس نانو (کمتر از  133نانومتر) بود ،برای تهیة
جیرههای حاوی نانومنگنز استفاده شدند .به منظور
1. Ultra sonication
2. Freeze drier
3. Dynamic Light Scattering

لطفی و همکاران :تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر ...

تهیة جیرههایی با مقادیر اضافهشوندة منگنز به صورت
سطوح درجهبندیشده ،جیرة پایه که خود حاوی 43
میلیگرم در کیلوگرم منگنز بود (منشأ گرفته از منگنز
موجود در مواد خوراکی جیرة پایه) ،بدون اضافهکردن
مکمل معدنی برای سه مقطع آغازین ،رشد و پایانی ،بر
اساس پیشنهادهای راهنمای پرورش جوجة گوشتی راس
 933ساخته شد (جدول .)1
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برای تهیة مکمل معدنی مورد نیاز ،فرمول مربوط به
این مکمل ،بدون ترکیبات منگنز نوشته شد و با جیرة
تهیهشده به صورت جیرة پایه ،مخلوط گردید .نانو و
میکرو منگنز به صورت سطوح درجهبندیشده ،در سه
سطح  143 ،93و  193میلیگرم در کیلوگرم ،با
محاسبة خلوص منگنز در این ترکیبات به جیرة پایه
اضافه شدند.

جدول  .1ترکیب مواد خوراکی و مواد مغذی موجود در جیرة پایه
مواد خوراکی

ذرت
کنجالة سویا ( 24درصد)
سبوس گندم
دی کلسیم فسفات
کربنات کلسیم
نمک
*
پیش مخلوط معدنی
**

پیش مخلوط ویتامینی
دی آل -متیونین
آل -الیزین هایدروکلراید
ترکیب شیمیایی جیره
***
انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری در کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر قابل استفاده (درصد)
سدیم (درصد)
****
منگنز (میلیگرم در کیلوگرم)
متیونین +سیستین (درصد)
الیزین (درصد)
ترئونین (درصد)
تریپتوفان (درصد)

پایانی
رشد
آغازین
 32 – 23روزگی
 00 – 32روزگی
 1 – 01روزگی
--------------------------%-------------------------35/01
26/5
1/01
0/31
0/01
1/22
1/33

66/22
35/01
1/01
0/63
0/03
1/20
1/33

11/15
32/33
1/21
0/10
0/03
1/20
1/33

1/33
1/04
1/15

1/33
1/31
1/20

1/33
1/32
1/30

3411
30/53
1/53
1/20
1/04
)01/3( 31
1/46
0/3
1/41
1/01

3511
05/14
1/53
1/20
1/04
)01(31
1/40
0/05
1/12
1/01

3531
01/65
1/53
1/20
1/04
)01/3(31
1/15
3/0
1/12
1/06

* مکمل ویتامینی در هرکیلوگرم خوراک مقادیر زیر را تأمین میکرد :ویتامین 11333 ،Aواحد بینالمللی (استات)؛ ویتامین
(کوله کلسیفرول) 5333 ،واحد بینالمللی؛ ویتامین( Eاستاتتوکوفریل) 95 ،واحد بینالمللی؛ ویتامین  9 ،K3میلیگرم؛ ویتامین ،B12
 3/314میلیگرم؛ بیوتین3/15 ،میلیگرم؛ ریبوفالوین 3 ،میلیگرم؛ نیاسین 4 ،میلیگرم؛ پانتوتنیک اسید 15 ،میلیگرم؛ کولین645 ،
میلیگرم؛ اسیدفولیک4 ،میلیگرم؛ تیامین9 ،میلیگرم و پیریدوکسین6 ،میلیگرم.
** مکمل معدنی در هرکیلوگرم خوراک مقادیر زیر را تأمین میکرد133 :میلیگرم مس 143 ،میلیگرم روی 53 ،میلیگرم آهن،
 1/4میلیگرم ید 3/9 ،میلیگرم سلنیوم و بدون منگنز.
***  AMEnانرژی قابل سوختوساز تصحیح شده برای ابقای صفر ازت.
**** شمارههای بیرون پرانتز ،مقادیرمحاسبه شده و شمارههای درون پرانتز مقادیر به دست آمده از تجزیه هستند.
D3

 433قطعه جوجة گوشتی نر یکروزة سویة راس
 ،933با میانگین وزن  66گرم از گلة مرغ مادر در 64
هفتگی خریداری شدند و از جوجهکشی به سالن انتقال

یافتند .به منظور خالیشدن ذخایر منگنز موجود در
بدن جوجهها ،به مدت  13روز (طول دورة آغازین)،
برای همة گروههای آزمایشی از جیرة پایة فاقد منگنز
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استفاده شد ( .)Sunder et al., 2012در  11روزگی پس
از توزین ،جوجهها بر اساس میانگین وزن به گروههای
آزمایشی دارای نانو منگنز (اکسید منگنز ،کربنات
منگنز ،سولفات منگنز) و میکرو سولفات منگنز با سه
سطح ( 193،143،93میلیگرم در کیلوگرم) ،و یک
گروه آزمایشی شاهد ،تقسیم شدند .هر گروه آزمایشی
دارای چهار تکرار و چهار مشاهده برای هر تکرار در
واحدهای آزمایشی (قفس) بود .در طول دورة پرورش
آب مورد نیاز جوجهها ،به صورت آب مقطر تأمین شد
تا از دریافتنشدن منگنز از طریق آب آشامیدنی،
اطمینان حاصل شود .جوجهها به صورت هفتگی توزین
شدند و وزن و مقدار خوراک مصرفی ثبت گردید.
در پایان  95روزگی ،پس از وزنکشی نهایی و ثبت
خوراک مصرفی جوجهها ،یک جوجه از هر تکرار به
روش ذبح اسالمی کشتار شد و نمونههای مربوط به
1
ساق پای راست به منظور تفکیک استخوان درشتنی
جدا شدند .نمونههای ساق پا درون کیف پالستیکی
برچسبدار قرار گرفتند .کیفهای پالستیکی حاوی
ساق پا ،پس از بستهبندی در یک کیسة پالستیکی
مقاوم به نفوذ آب ،به مدت  43دقیقه به روش بنماری
پخته شدند .پس از سردشدن ،جداسازی کامل
بافتهای متصل به استخوان درشتنی به انجام رسید و
استخوانها برای آزمونهای پسین ،استفاده شدند.
استحکام استخوان با استفاده از دستگاه SANTAM
 ،STM–5مدل  ،DBBP-20ساخت کشور کرة جنوبی
اندازهگیری شد .برای این منظور استخوان روی دو پایة
نگهدارندة دستگاه با فاصلة  4سانتیمتر قرار گرفت.
ظرفیت دستگاه 53کیلوگرم و فاصلة تکیهگاه  6سانتیمتر
بود .با حرکت زبانة دستگاه با سرعت  5میلیمتر در دقیقه
نیرویی فزاینده بر نقطة میانی استخوان اعمال شد ،نیروی
الزم برای شکست هر استخوان در لحظة شکست توسط
دستگاه ثبت شد و به عنوان معیار استحکام استخوان
ارزیابی شد.
به منظور تعیین مقدار محتوای منگنز ،ابتدا
استخوانها به مدت  63ساعت در آون با حرارت 135
درجة سانتیگراد خشک شدند .سپس به منظور استحصال

1. Tibia

خاکستر برای بررسی از نظر محتوای منگنز ،پس از
چربیزدایی 46 ،ساعت در کوره با دمای  433درجة
سانتیگراد قرار گرفتند .مقدار منگنز موجود در خاکستر
با استفاده از روش توصیهشده در  AOACو دستگاه جذب
اتمی تعیین شد ( .)Hall et al., 2003روش تعیین
زیستفراهمی نیز بر اساس منابع موجود ،مبتنی بر
مقایسة شیب خط پاسخ پرنده با مصرف مادة استاندارد و
مادة مورد پرسش بود ( .)b2/b1به این روش که در آن
زیستفراهمی ،از تقسیم شیب خط پاسخ پرنده به شیب
خط استاندارد تعیین میشود ،روش نسبت شیب نیز
میگویند ( .)Little et al., 1997در این زمینه و در بین
ترکیبات مختلف استفادهشده در این مطالعه ،بر پایة منابع
مورد بررسی ،میکرو سولفات منگنز به عنوان مادة
استاندارد در نظر گرفته شد.
دادهها با استفاده از رویة  GLMنرمافزار SAS/STAT
بررسی شدند و مدل مورد بررسی برای تعیین
زیستفراهمی در این پژوهش به صورت زیر بود:
y= a+ b1x1+ e
y= a+ b2x2+ e

به گونهای که  ،Yپاسخ پرنده (محتوای منگنز و
استحکام درشتنی)؛  ،aعرض از مبداء (عملکرد پرنده
با جیرة پایه)؛  ،b1شیب خط میکرو سولفات منگنز؛ ،b2
شیب خط نانو اکسید ،کربنات و سولفات منگنز؛ ،x1
سطح میکرو سولفات منگنز؛  ،x2سطح نانو اکسید ،کربنات و
سولفات منگنز و  ،eخطای آزمایشی بود.
برای مقایسة میانگینها ،آزمون چنددامنهای دانکن
(به دلیل امکان انجام مقایسههای مختلف مستقل و
غیرمستقل میانگینها در زیر یک چتر حمایتی یکسان،
بدون افزایش مقدار حداقل تفاوت معنادار) استفاده و
معناداری آماری در ( ،)P<3/31بررسی شد.
نتایج و بحث
نتایج این بررسی نشان داد که ترکیبات مختلف نانو
منگنز (اکسید ،کربنات و سولفات منگنز) در مقایسه با
گروه آزمایشی شاهد و گروه آزمایشی میکرو سولفات
منگنز ،بر وزن بدن ،مقدار خوراک مصرفی و ضریب
تبدیل غذایی تأثیر معناداری نداشتند (جدول .)4
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این نتیجه با نتایج آزمایشهای دیگر با استفاده از
ترکیبات مختلف منگنز ،تطابق دارد و همه بیانگر این
نکته هستند که منگنز افزودهشده به جیرة بر پایة
ذرت– سویا ،به دلیل تأمین منگنز مورد نیاز برای رشد،
توسط ترکیبات جیره (در حد 43میلیگرم در هر
کیلوگرم جیره) ،بر وزن و صفات وابسته به این فراسنجه
تأثیری ندارد و بنابراین استفاده از مقادیر بیشتر منگنز
در جیرة جوجههای گوشتی ،بر اساس توصیة راهنمای
پرورش جوجة گوشتی راس  933و  ،NRCبه منظور
تأمین منگنز مورد نیاز برای سوختوساز بدن و
شکلگیری استخوان است ( ;Watson et al., 1971
.)Henry & Ammerman, 1986; Sunder et al., 2012
نتیجة این پژوهش با نتایج استفاده از نانو ذرات
سلنیوم ( )Zhou & Wang, 2011و نانو ذرات مس
( )Wang et al., 2011در جیرة جوجههای گوشتی که
هر دو ماده سبب افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل
غذایی شدند ،تفاوت دارد .نتایج پژوهش حاضر،
همچنین با نتایج استفاده از نانو ذرات مس در خوراک
خوک که سبب بهبود فراسنجههای عملکردی شده
است ( )Gonzales et al., 2009و نیز نتایج مطالعات
پژوهشگران دیگر ،مبنی بر کاهش وزن بدن با مصرف
کیتوزان حملکنندة نانو ذرات در جیره ،به دلیل امکان
تداخل کیتوزان در هضم و جذب چربی ،مغایرت دارد
(.)Deuchi et al., 1994; Shiau & Yu, 1998, 1999
بخشی از این تفاوت میتواند به تفاوت عناصر
معدنی استفادهشده در این پژوهشها ،تفاوت اثرات و
فعالیتهای سلنیوم و مس با منگنز ،تفاوت سطوح مواد
معدنی استفادهشده در جیره با مطالعة حاضر و
همچنین تفاوت بین حیوانات استفادهشده در مطالعات
گوناگون مربوط باشد (.)Sunder et al., 2012
نتایج بررسی زیستفراهمی برای مقدار منگنز و
استحکام استخوان برای ترکیبات مختلف نانو منگنز
نشان داد که زیستفراهمی منگنز در تیمارهای حاوی
نانو منگنز در مقایسه با تیمار شاهد و گروه آزمایشی
دریافتکنندة میکروسولفات منگنز ،بیشتر بود .این
نتایج توسط نتایج بررسی زیستفراهمی پژوهشهای
دیگر که بیانگر افزایش زیستفراهمی ترکیبات نانوی
عناصر معدنی از جمله آهن و مس در مقایسه با
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ترکیبات میکروی این عناصر هستند ،مطابقت دارد
(.)Gonzales et al., 2009; Rohner et al., 2007
زیستفراهمی ترکیبات متفاوت نانو منگنز شامل
اکسید ،کربنات و سولفات منگنز برای مقدار منگنز
ذخیرهشده در استخوان ،با در نظر گرفتن میکرو سولفات
منگنز به عنوان مادة استاندارد ،ارزیابی و سنجیده شد.
نتایج نشان داد که زیستفراهمی نانو سولفات منگنز برای
منگنز موجود در استخوان از دو ترکیب دیگر ،بیشتر بود
(شکل  -1الف ،ب ،ج) .در آزمایشهای دیگر نیز
زیستفراهمی بیشتر سولفات منگنز در مقایسه با کربنات
و اکسید این ماده به ویژه در استخوان تأیید شده است
(.)Southern & Baker, 1983
زیستفراهمی منابع مختلف منگنز برای محتوای
منگنز استخوان در سطح  193میلیگرم بیشترین مقدار
را به خود اختصاص دادند .سطح  143میلیگرم از این
نظر در رتبة بعد قرار داشت .پژوهشهای دیگر در این
زمینه نتیجة به دست آمده را تأیید میکنند .یعنی با
افزایش سطح ترکیبات حاوی منگنز در جیره ،تا حدی
کمتر از سطح سمیت این ماده ،زیستفراهمی این
عنصر برای ذخیرهسازی در استخوان افزایش مییابد
(.)Wong et al., 1989; Smith et al., 1995
این یافته با یافتههای مطالعة پژوهشگران دیگر که
زیستفراهمی سطوح مختلف ترکیبات منگنز جیره را
بررسی کرده بودند ،مطابقت دارد ( Smith et al.,
 .)1995گروهی از پژوهشگران نشان دادهاند که تفاوت
در زیستفراهمی منگنز ،در صورت استفاده از سطوح
باالتر منگنز به طور واضحتری قابل تشخیص است .این
پژوهشگران علت این پدیده را به بیشتربودن ضریب
همبستگی بهدستآمده برای میزان منگنز استخوان ،در
سطوح باالتر منگنز جیره مربوط دانستهاند ( Black et
.)al., 1984
شایان ذکر است که این نتیجه در مورد مقادیر به کار
رفته از مکملهای متفاوت منگنز در این مطالعه بوده
است .این امکان وجود دارد که با افزایش بیشتر سطح
مکملهای نانو منگنز در جیره ،میزان زیستفراهمی این
عنصر دستخوش تغییرات معکوس شود .بهویژه توجه به
این نکته ضروری است که بر اساس مطالعات صورتگرفته،
زیستفراهمی در مورد ترکیبات نانوی عناصر ،نسبت به

علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،1بهار 1936
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ترکیبات میکروی همان عناصر افزایش مییابد ( Wang et

 .)al., 2011; Zhou & Wang, 2011بنابراین امکان
رسیدن به سطوح سمی عناصر در مورد این ترکیبات

افزایش یافته و نیاز به بررسی و مطالعة بیشتر در مورد
سطوح ،ترکیبات و زیستفراهمی این عناصر آشکارتر به
نظر میرسد.

الف)

ب)

ج)
شکل  .1مقایسة زیستفراهمی منگنز بر اساس محتوای منگنز استخوان :الف) میکرو و نانو سولفات منگنز،
ب) میکروسولفات منگنز و نانو کربنات منگنز ،ج) میکرو سولفات منگنز و نانو اکسید منگنز.
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*

جدول  .4اثر منابع مختلف نانو منگنز جیره در مقایسه با میکرو سولفات منگنز بر عملکرد جوجههای گوشتی
 41روزگی

تیمار
**

جیرة پایه

***

 95روزگی

وزن بدن

ADFI
(گرم در روز)

غذایی

339/5

54/99

1/49

(گرم)

ضریب تبدیل

وزن بدن
(گرم)

ADFI
(گرم در روز)

غذایی

1663/3

39/93

1/66

ضریب تبدیل

میکرو منگنز (میلیگرم در کیلوگرم)
MnSO4
93

393/9

54/43

1/43

1651/4

33/31

1/64

143

344/3

56/33

1/44

1613/3

34/46

1/64

193

353/3

55/13

1/43

1694/3

31/16

1/64

نانو منگنز (میلیگرم در کیلوگرم)
MnO
93

345/5

56/33

1/49

1669/4

39/91

1/61

143

943/3

65/4

1/43

1931/3

35/5

1/61

193

313/9

51/96

1/49

1995/3

36/64

1/64

356/3

56/99

1/43

1653/4

34/49

1/61

143

393/5

55/49

1/49

1933/4

33/69

1/64

193

363/4

59/45

1/49

1649/1

34/53

1/61

393/3

55/59

1/44

1649/5

34/41

1/64

335/3

59/64

1/43

1931/9

93/33

1/63

193

339/3

53/39

1/43

1999/6

33/44

1/64

SEM

6/44

MnCO3
93

MnSO4
93
143

3/31

9/11

5/69

9/96

3/34

P value
میکرو منگنز

3/953

3/353

3/499

3/493

3/433

3/999

نانو منگنز

3/664

3/996

3/651

3/556

3/641

3/954

* دادهها میانگین چهار تکرار هستند.
** حاوی  31میلیگرم در کیلوگرم منگنز و بدون منگنز اضافه شونده.
*** میانگین مصرف خوراک روزانه (گرم /پرنده /روز)

نتایج جدول  9نشان میدهد که استحکام استخوان
نیز تحت تأثیر منبع نانو منگنز استفادهشده در جیره
قرار گرفت .مقدار زیستفراهمی نانو سولفات ،نانو
کربنات و نانو اکسید منگنز در مقایسه با میکرو سولفات
منگنز ،بر اساس استحکام استخوان به ترتیب برابر با
 995 ،493و  165درصد بود.
این نتایج مؤید این مطلب است که افزایش نانو
منگنز به جیره ،در مقایسه با میکرو منگنز ،سبب
افزایش مقاومت استخوان در برابر نیروهای شکننده
خواهد شد .از این مورد میتوان جهت اصالح

بیماریهای استخوانی و مقاومسازی استخوان در انسان
نیز بهره گرفت .استفاده از سطوح مناسب منگنز در
جیرة غذایی انسان بهویژه افرادی که گیاهخواری را در
برنامة خوراکی خود بسیار محدود کردهاند ،سبب
کاهش بیماریهای استخوانی مانند بزرگ و
ضعیفشدن استخوان در مفاصل و شکستگیهای
استخوان خواهد شد .این موضوع بهویژه برای بیماران
دارای مشکالت ارتوپدیک ( )Orthopedicمانند پوکی
استخوان ،نرمی استخوان و سایر ناهنجاریهای
استخوان دارای اهمیت است (.)Watts, 1990

1936  بهار،1  شمارة،64  دورة،علوم دامی ایران
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 زیستفراهمی ترکیبات مختلف نانو منگنز در مقایسه با میکرو سولفات منگنز بر اساس نسبت شیب تابعیت خطی.9 جدول
استحکام استخوان
Pvalue

Pvalue

Pvalue

عرض از مبدا

شیب

غیر خطی

3/9453

3/3331

3/1395

3/3434
3/1434

3/3331
3/3331

****%RBV

SE

شیب

متغیر وابسته

4/93

3/33

3/3466a

*
Nano MnSO4

3/64
9/95
3/44
1/65
3/43

3/33
3/19
3/19
3/39
3/39

3/6364b
3/5933a
3/1564b
3/9564a
3/5199b

3/4454
3/9693

Micro MnSO4
**

Nano MnCO3

Micro MnSO4
***

Nano MnO

Micro MnSO4

. از نظر آماری دارای اختالف معنادار هستند، اعداد با حروف متفاوت در یک ستون.a,b
3/33= R2  و94/44 =* عرض از مبدا
3/93 = R2  و94/44 =** عرض از مبدا
3/33 = R2  و94/44 =*** عرض از مبدا
. زیستفراهمی نسبی: Relative Bioavailability Value :RBV ****

داشتن بیشترین زیستفراهمی در بین ترکیبات مختلف
 نتایج. مناسبترین ترکیب از این نظر بود،این عنصر
بیانگر آن است که با بررسی بیشتر نانو منگنز از نظر
 امکان جایگزینکردن آن به جای،سمیت احتمالی
. در خوراک طیور وجود دارد،ترکیبات میکرو منگنز

نتیجهگیری

به طور کلی نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از
 سبب بیشتر شدن،ترکیبات مختلف نانو منگنز در جیره
قابلیت دسترسی به منگنز و کاهش مشکالت پا در
 نانو سولفات منگنز با.جوجههای گوشتی خواهد شد
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