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چکیده
72منظور تعداددینببود. ژاپنیبلدرچینهاي خونیبر فراسنجههیدروالکلی زعفرانعصارهافزودناثریبررسقیحقاین تهدف 

ی توزیع شد. تیمارهاي آزمایشی شامل شاهد و و در قالب طرح کامال تصادفتکرار 4با ماریت3در یروزه بطور تصادفکیجوجه 
پن انتخاب و روزگی، دو قطعه پرنده از هر 42ابتدا در بود.هیدروالکلی گلبرگ زعفرانعصاره لیتر میلی 700و 350،  0سطوح 
ها نشان داد هتجزیه دادمورد تجزیه آماري قرار گرفت. SASداده ها با نرم افزار کشتار و وزن نسبی اجزاي الشه تعیین شد. سپس

،HDLها مانند فراسنجهکاهش کلسترول و تري گلیسرید گشت ولی بر سایر باعثهیدروالکلی زعفرانافزودن عصاره که 
LDL،AST ،ALT وTP.تاثیري نداشت

فراسنجه هاي بیو شیمیایی خون، یدروالکلیعصاره ه،بلدرچین،زعفرانهاي کلیدي:واژه

مقدمه
از جمله مزایاي استفاده از گیاهان دارویی در صنعت طیور می توان به ساده بودن کاربرد و نداشتن اثرات جانبی سوء  
بر عملکرد حیوانات و نیز باقی نماندن بقایاي مضر در فرآورده هاي تولیدي اشاره نمود. درضمن، با استفاده از این نوع 

از جمله خواص  درمانی شان در مصرف کنندگان نیز سود  برد. ختلف آنها فرآورده هاي گیاهی، می توان از مزایاي  م
. استبرخورداروسیعیمیکروبیضداز خواصکهاستداروییگیاهانجملهاززعفران. )2003وهمکاران، (آلچیک

انتشار . داشبگیاهی است علفی و چند ساله که متعلق به تیره زنبقیان میCrocus sativus Lزعفران با نام علمی 
(کیان استمازندرانوگیالنکرمان،یزد،گناباد)،وبیرجندخراسان (قائنات،استانشاملایراندرزعفرانجغرافیایی

آبی کاللهعصارهاکسیدانیآنتیخاصیتبررسیمنظور) به2010همکاران (وزادهحسینازحقیقیت.)1387بخت،
میکروزومالوقرمزگلبوللیپیدي غشاءپراکسیداسیونرويبرآندرموجودسافرانالوکروسینترکیباتوزعفران

زعفرانازهستند. ترکیباتیقرمزگلبولغشاءچربیکاهش پراکسیداسیونبهقادرشدهذکرترکیباتکهدادنشانکبد،
مشتقکروستینبه کاروتنوئیدمربوطهايپیگمانوسافرانالازکههستندتلخیباشند مواددارویی میاثراتواجدکه
تولیدموجبهیدرولیز اسیدي،روشبهپیکروکروسینباشد. تجزیهمیآنها پیکروکروسینترینمهمتلخموادازشوند.می

انواعترین آنها شاملرنگی، مهمترکیباتشود. ازسیکلوسیترال) می- سافرانال (دهیدروبتاوفرارآگلیکونگلوکز،
جنتیوگلوکوزید و گلوکوزید،جنتیوبیوزید (کروسین) ، جنتیوبیوزید،هاي گلیکوزیدي ديفرموکروستینکارتنوئیدهاي

باشند (ریوس، زیزانتین میلیکوپن وکاروتن،- بتاکاروتن،- استر)، گاماکروستین، آلفاکروستین (منومتیل-بتاگلوکوزیددي
86حدودمقاله مروريیکاست. درگرفتهقرارتوجهمورداخیراً رمان دیابتدگیاهی درهايترکیباز). استفاده1996
شاملخانواده45دروگیاهی داشتهمنشأآنهامورد82کهدارندضددیابتیکه خواصاستشدهارائهطبیعیداروي

چربیکاهندگیاثربهتوجه). با2004گیرند (لی و همکاران، میقرارترپنوئیدهاآلکالوئیدها، فالونوئیدها،کاروتنوئیدها،
طوربهوداشتهراخونچربیدهندگیخواص کاهشکروسینکهشدهدادهنشانتحقیقیدراجزاي آن،وزعفرانخون

). عالوه2006شود (شنگ و همکاران، میلیپاز پانکراسیفعالیتمهارموجبرقابتی،مهارکنندهیکصورتانتخابی به
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در برخیآترواسکلروزبهبوددرسرمکلسترولوگلیسریدکاهش تريدرکروسینبالقوهاثردیگري،مطالعهاین دربر
) گزارش شده که عصاره آبی 1390). در تحقیق شیرعلی و همکاران (2005است (هی و همکاران، شدهتأییدپرندگان

2005(همکارانژي وایی دیابتی دارد. همچنینهاي صحرزعفران، داراي اثر پایین آورندگی قند و چربی در خون موش
درانسولین سرمافزایشوگلوکزکاهشبرزعفرانهیدرومتانولی) اثر عصاره2010همکاران (آراسته و). مطالعه

گلوکزجذب) و مهار2003محیطی (یانگ هايبافتطریقازانتقال گلوکزداد. تحریکنشانراسالمصحراییهايموش
باشد. عصاره آبی الکلی زعفران به علت دارا میسرمگلوکزکاهشدردخیلهايدیگر مکانیسم) از2004اي (یان، روده

Aهاي کبدي در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از اضافه بار ویتامین بودن ترکبیبات آنتی اکسیدان باعث محافظت سلول

بنابراین هدف از این مطالعه ). 1392گردد (مختاري و همکاران، ر میشده و در نتیجه سطح آنزیم کبدي به حد طبیعی ب
.بودژاپنیبلدرچینهاي خونیبر فراسنجهعصاره هیدروالکلی زعفرانافزودناثریبررس

مواد و روش ها
در سه گلبرگ زعفران عصاره یروزه در قالب طرح کامال تصادفکینبلدرچیقطعه جوجه 72ازشیآزمانیدر ا

طرح، ابتدا در نی. جهت انجام اشدقطعه جوجه در هر تکرار استفاده 6تکرار و 4با 700ppmو350،شاهد سطح
)هیفالووس  سولوسیقارچ آسپرژشگاهیآزما NRRL 2999)کشتطیدر محPDAو با استفاده از روشدیتولHPLC

UFFDAو با استفاده از نرم افزار هیشده سوهیتوصاجاتیها بر اساس احترهیجشد. دهیشده سنجدیسم تولزانیم

پن 12درون در یبه طور تصادفکسانیوزن نیانگیجوجه ها بر اساس میروزگ8سم، از هی. پس از تهدشدنمیتنظ
47قفس در روز دو قطعه جوجه از هر.ها قرار گرفتجوجهاریآب و خوراك به صورت نامحدود در اختو توزیع گردید

هاي خونی به . سپس نمونهاز وداج آنها انجام شديریپرورش، انتخاب و وزن زنده آنها ثبت و سپس ذبح شدند و خونگ
گراد نگهداري شد. درجه سانتی-20ها تا انجام آزمایشات در دماي پس از جداسازي سرم، نمونهآزمایشگاه منتقل و

، کلسترول، تري LDL ،HDLرس آزمون و دستگاه اتوآناالیزر جسان، غلظت هاي شرکت پابا استفاده از کیتسپس 
هیمورد تجزنوسیآرکسلیپس از تبدزینیو نسبيدرصديهادادههاي خونی شامل گلیسرید، پروتئین و فعالیت آنزیم

قرار گرفتند.يآمار

نتایج و بحث
و LDL ،HDL، (TG)دیسریگليبر غلظت کلسترول، ترعصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفرانازها استفاده جوجه ریتأث

دهد با افزایش سطح عصاره گلبرگ زعفران، غلظت تحلیل داده ها نشان می.ستارائه شده ا1در جدول پروتئین تام 
داري تحت تأثیر سطح عصاره خون بطور معنیHDLو LDLغلظت پروتئین تام خون، کلسترول خون کاهش یافت. 

داري کاهش گلیسرید خون، با افزودن عصاره به جیره بلدرچین بطور معنیگلبرگ زعفران قرار نگرفت ولی غلظت تري
طوربهوداشتهراخونچربیدهندگیخواص کاهشبطور مشابه در مطالعات پیشین گزارش شد که کروسینیافت. 

). عالوه2006(شنگ و همکاران، شودمیلیپاز پانکراسیفعالیتمهارموجبرقابتی،مهارکنندهکیصورتانتخابی به
در برخیآترواسکلروزبهبوددرسرمکلسترولوگلیسریدکاهش تريدرکروسینبالقوهاثردیگري،مطالعهاین دربر

ی عصاره هیدروالکلدهد که افزودن این مطالعات نیز نشان می).2005است (هی و همکاران، شدهتأییدنیز پرندگان
هاي ژاپنی داشته باشد. گلیسرید خون جوجه بلدرچینزعفران می تواند اثر هیپولیپیدمی روي کلسترول و تري

ایی خون بلدرچین ژاپنییمیبیوشهايفراسنجهبرعصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران:تاثیر 1جدول 
HDLLDLTGپروتئینکلسترول
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a23/20407/532/8700/69a67/105تیمارشاهد
ab50/18163/425/8750/70b00/69عصاره گلبرگ زعفران350ppmتیمار 
b50/16010/500/9050/66b00/76عصاره گلبرگ زعفران700ppmتیمار 

178/12224/0309/7358/3304/6اشتباه معیار میانگین
0471/02917/09532/07059/0006/0سطح معنی داري

b،a:05/0باشد (ها میدار بین آنهاي هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روي میانگین<P.(

باعث کاهش کلسترول و تري احتماالکه عصاره گلبرگ زعفرانهاي پژوهش حاضر نشان می دهدیافته: گیرينتیجه
شود ولی بر سایر فراسنجه هاي بیوشیمیائی خون اثر نداشت.گلیسرید 
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Effect of Hydroethanolic Saffron petals’ extract on blood biochemical parameters of
Japanese quail
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Abstract

The purpose of this study was to investigate the Effect of Hydroethanolic saffron petals’ extract
on blood biochemical parameters of Japanese quail. A total of 72 quails were arranged into 12
experimental units with 3 treatments in a completely randomized design. The treatments were
included control, 350 and 700 ppm Hydroethanolic saffron petals’ extract .Two quails from each
pen were selected, at 47 d slaughtered and Blood of two chicks of each pen were collected The
data were analyzed by SAS software. The results were revealed that addition of Hydroethanolic
saffron petals’ extract decreased serum cholesterol and triglyceride of quail. The HDL, LDL
،AST, ALT and total protein concentration were not affected by treatments. Therefore,
supplementation of Hydroethanolic saffron petals’ extract to quail diets may decrease the
cholesterol and triglyceride.
Key words: Quail, Blood biochemical parameters, Saffron petals’, Hydroethanolic extract
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