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و وضعیت ضداکسیدانی  خونیهای پودر زردچوبه و منبع چربی بر غلظت فراسنجه اثر

 تحت تنش گرمایی های گوشتی سویه آرینجوجه

 

 3، اکبر یعقوبفر2ابوالقاسم گلیان، *1سیدجواد حسینی واشان

  طيور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بيرجنداستاديار تغذيه  -4

 فردوسی مشهداستاد تغذيه طيور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه  -2

 موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، بخش تغذيه داماستاديار تغذيه طيور  -9

 

  :jhosseiniv@birjand.ac.ir*Email :پاسخگوی نويسندهآدرس پست الکترونيک *

 

 

  چکیده

های حاوی روغن سويا، کلزا و پيه حيوانی هدف اين تحقيق بررسی اثر مکمل نمودن پودر زردچوبه بعنوان ضداکسيدان طبيعی به جيره

برای اين های گوشتی سويه آرين تحت تنش گرمايی بود. جوجهوضعيت ضداکسيدانی و های خونی، سامانه ايمنی غلظت فراسنجهبر 

 9×9پن در قالب طرح کامال تصادفی با آرايش فاکتوريل  96جوجه خروس يک روزه سويه آرين بطور تصادفی در  732منظور تعداد 
روزگی  23از  ،القای تنش گرمايی برایمنابع روغنی کانوال، سويا و پيه حيوانی توزيع شد.  و پودر زردچوبه 8/0و  1/0، 0سطوح شامل 

پودر  %8/0ها نشان داد که مکمل نمودن تجزيه داده .يافت افزايشسانتی گراد  درجه 92 به ساعت 5 بمدت روزانه پرورش سالندمای 

هايی گرديد. روغن کانوال نيز باعث کاهش کلسترول خون شد. فعاليت آنزيم HDLو افزايش   LDLزردچوبه باعث کاهش ميزان 

CK ،ALP ،ALT  وAST پودر زردچوبه بر  درصد زردچوبه کاهش يافت. 8/0های تغذيه شده با جيره مکمل شده با در جوجه

ای مذکور اثر نداشت. پودر زردچوبه باعث ه، ليپاز و تيتر پادتن بر ضد نيوکاسل اثر نداشت. روغن بر فعاليت آنزيمLDHفعاليت آنزيم 

و روغن پالم باعث  Gpxگرديد روغن کانوال باعث افزايش فعاليت  TBARSو کاهش شاخص  GPxو  SODبهبود فعاليت آنزيم 

های گرديد. بنابراين احتماال افزودن روغن کانوال و پودر زردچوبه باعث کاهش کلسترول، فعاليت آنزيم TBARSکاهش شاخص 

 گردد.هيدروژنازی و بهبود وضعيت ضداکسيدانی مید

 پودر زردچوبه، تنش گرمايی، روغن، ليپيدهای خونی، سويه آرينکلیدی:  هایواژه

 

  مقدمه

درجه حرارت محيط پرورش  ژهيبه وزای محيطی توليد طيور صنعتی عوامل استرس کاهش دهندهعوامل  نيترمهميکی از 

و باعث بروز  دهدیمی آزاد را در سيستم فيزيولوژی پرنده افزايش هاکاليراد. درجه حرارت باالی محيط توليد باشدیم

بر  ROSکه  ابديیمافزايش   4ROS ی آزادهاکاليراد(. در تنش گرمايی، توليد 40) شودیمتنش اکسيداتيو در پرنده 

و باعث  گذاردیماثر  DNA، ليپيدها، کربوهيدرات ها و هانيپروتئفعاليت و ساختار ماکرومولکول های زيستی مانند 

و کيفيت  ابديیم(. با افزايش تنش اکسيداتيو، پراکسيداسيون ليپيدها و اسيدهای چرب افزايش 1) شودیم هاآنتخريب 

تيو بايد (. بنابراين جهت حداقل نمودن اثرات منفی تنش اکسيدا7گوشت و محصوالت توليدی طيور کاهش خواهد يافت )

 هاسلولاز ترکيبات محافظتی يا ضداکسيدانی در جيره طيور استفاده نمود. ترکيبات ضداکسيدانی نقش مهمی در حفاظت 

                                                 
1 -Reactive oxygen species 
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(. از ترکيبات  5) ندينمایمی شيميائی و ممانعت از پراکسيداسيون ليپيدها ايفا هاکاليراداز طريق کاهش  ROSدر برابر 

(. 2) باشدیمکورکومين نيز ترکيب ضداکسيدانی قويی  باشدیممين زردچوبه مهم ضداکسيدانی شناخته شده کورکو

ی آزاد توليد شده در غشاء سلولی نقش دارد. کورکومين هاکاليرادکورکومين ترکيب آلکالوئيدی  که در به دام انداختن 

عت نموده و از توسعه تنش (. کورکومين از پراکسيداسيون ليپيدی ممان6نقش حفاظتی در برابر سموم دفعی کبد دارد )

ترانسفراز، -sهای سم زدای زنوبيوتيکی مانند گلوتاتيون . کورکومين ميزان بيان آنزيم(6) دينمایماکسيداتيو نيز جلوگيری 

( و از اين طريق نقش ضداکسيدانی خود 9) دهدیمگلوتاتيون ردوکتاز، کوئينون اکسيدوردوکتاز را در کبد و کليه افزايش 

های اثر مکمل نمودن پودر زردچوبه بعنوان ضداکسيدان طبيعی به جيره . بنابراين هدف اين تحقيق، بررسیدينمایمرا ايفا 

های های خونی، سامانه ايمنی و وضعيت ضداکسيدانی جوجهحاوی روغن سويا، کلزا و پيه حيوانی بر غلظت فراسنجه

 .گوشتی سويه آرين تحت تنش گرمايی بود

 

  مواد و روش ها

 96طور تصادفی در به ويک روزه تهيه  آرينگوشتی سويه خروس قطعه جوجه  732به منظور انجام اين آزمايش، تعداد 

تکرار بود. اين آزمايش در قالب طرح  1قطعه جوجه در هر واحد آزمايشی( توزيع شد و هر تيمار دارای  22واحد آزمايشی )

 8/0و  1/0، 0ی سويا، کانوال و پيه حيوانی( و سه سطح هاروغنربی )نوع چ 9شامل  9×9کاماًل تصادفی بصورت فاکتوريل

ی تنظيم شد که دارای سطح مشابه اگونهبه  آرينمطابق پيشنهادات کاتالوگ سويه  هارهيجدرصد پودر زردچوبه اجرا شد. 

 هاجوجهرفت. واکسيناسيون قرار گ هاجوجهآب و خوراک به صورت نامحدود در اختيار  .انرژی، پروتئين و مواد مغذی باشند

برنامه روزگی مطابق پيشنهاد سويه اعمال گرديد.  28تا مطابق برنامه پيشنهادی دامپزشکی منطقه اجرا شد. برنامه دمايی 

درجه به  24ساعت از  2فاصله صبح دما به 3روزگی( اجرا شد هر روز از ساعت  23تنش حرارتی از ابتدای هفته پنجم )

کاهش يافت. برنامه تنش  24ساعت به  2ساعت در همين دما باقی ماند سپس طی  5افزايش و  (92-91) 99متوسط 

روزگی يعنی پايان دوره اعمال گرديد. رطوبت نسبی سالن پرورش در طول دوره در  12تا  23روز از  41حرارتی به مدت 

 درصد و باالتر نگه داشته شد. 50حدود 

گيری از طريق رگ بال انجام ن پرورش، انتخاب و خو 12جوجه از هر قفس در روز دو قطعه  های خونی:لیپیدها و آنزیم

 -20در  هانمونهپس از تهيه پالسما، و دور در دقيقه سانتريفوژ گرديد  2500ها با سرعت دقيقه نمونه 40به مدت  وشد 

-LDL، کلسترول، تری گليسريد، های مورد مطالعه شاملفريز شدند و در زمان مناسب، کليه فراسنجه گرادیسانتدرجه 

C ،HDL-Cپروتئين تام، گلوکز فعاليت آنزيم ،( های آلکالين فسفاتازALP( آالنين آمينوترانسفراز ،)ALT آسپارتات ،)

های ( توسط دستگاه اتوآنااليزر بيوسيستم و کيتLDH(، الکتات دهيدروژناز )CK(، کراتين کيناز )ASTآمينوترانسفراز )

 ، اسپانيا( تعيين شد. A45بيوسيستم )بيوسيستم 

 ( و سوپرGPx) های گلوتاتيون پراکسيدازی گوشتی، ميزان فعاليت آنزيمهاجوجهجهت ارزيابی سيستم ضداکسيدانی 

  MDA ( مورد ارزيابی قرار گرفت. جهت تعيين ميزانMDAآلدئيد پالسما )دی( و غلظت مالونSODاکسيددسموتاز )

طول در ، آکواريوس، کمبريج، لندن( CECILاز دستگاه اسپکتروفتومتری ) هاجوجهپالسمای خون  4TBARS يا شاخص

نيز توسط دستگاه اسپکتروفتومتری  SODو  GPxهای . همچنين ميزان فعاليت آنزيماستفاده شدنانومتر  595موج 

 دستورالعمل کيت شرکت رنسل و رندوکس تعيين گرديد.نانومتر طبق  505و   910ی هاموجو بترتيب در طول  الذکرفوق

و رويه خطی  SASداده ها در قالب طرح کامالً تصادفی با آزمايشات فاکتوريل و با استفاده از نرم افزار آماری 

( انجام شد >P 05/0مقايسه ميانگين با آزمون توکی در سطح احتمال ). ( مورد تجزيه آماری قرار گرفتندGLMعمومی)

 . ی درصدی و نسبی نيز پس از تبديل آرکسينوس مورد تجزيه آماری قرار گرفتندهاداده
 

                                                 
1 -Tiobarbituric acid reaction score (TBARS) 
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  نتایج و بحث

ی گوشتی تحت هاجوجهتأثير افزودن پودر زردچوبه و منابع مختلف روغنی )روغن سويا، کانوال و پيه حيوانی( به جيره 

های الکتات دهيدروژناز فعاليت آنزيم، LDL-C، HDL-C(، TGتنش گرمايی بر غلظت کلسترول، تری گليسريد )

(LDH( کراتين کيناز ،)CK آسپارتات آمينوترانسفراز ،)(AST) آالنين آمينوترانسفراز ،(ALT) آلکالين فسفاتاز ،

(ALP)  گليسريد، تریشده است. نوع روغن تأثيری بر غلظت  ارائه 4و ليپاز در جدولLDL وHDL نداشت ولی غلظت

و افزايش  LDL-Cکاهش کلسترول، داری کاهش يافت. ای تغذيه شده با روغن کانوال بطور معنیهدر جوجهکلسترول 

HDL-C  ی تغذيه شده با روغن کانوال در مقايسه با روغن پيه مربوط به اثرات هيپوکلسترولمی اسيدهای هاجوجهدر

را  HDL-Cرا کاهش داده و  LDL-Cميزان کلسترول و  9-ی حاوی اسيدهای چرب امگاهاروغن(. 3است ) 9-چرب امگا

(. سطح باالی زردچوبه 3) ندينمایمعروقی جلوگيری  -ی قلبیهایماريبو از اين طريق از بروز بسياری از  دهندیمافزايش 

. اثر باشدیممربوط به اثرات هيپوکلسترولمی کورکومين زردچوبه  LDL-Cکلسترول را کاهش داد. کاهش و  LDLميزان 

و کلسترول از طريق کاهش ميزان جذب، افزايش تجزيه شدن و دفع آن و افزايش ميزان  LDL-Cکورکومين بر کاهش 

(. 1) باشدیمآلفاهيدروکسيالز سنتتاز، آنزيم محدود کننده سنتز کلسترول از اسيدهای صفراوی -7فعاليت کلسترول 

 ی مطالعه حاضر مطابقت دارد. هاافته(. اين نتايج با ي4داد )کلسترول را افزايش - HDLدرصد  50کورکومين به ميزان 

 

ی تحت تنش گرمايی تغذيه شده با روغن کانوال نسبت به روعن هاجوجهر د AST و ALP هایفعاليت آنزيم ميزان

های دهيدروژنازی بيانگر بهبود عملکرد قلب و کبد در شرائط تنش اکسيداتيو پيه کاهش يافت؛ کاهش فعاليت آنزيم

های گوشتی تحت تنش جوجه (U/L)های خونی ( و فعالیت آنزیمmg/dl: تأثیر پودر زردچوبه و روغن بر غلظت لیپیدها )1جدول

 گرمایی

 ليپاز HDL LDL TG LDH ALP AST ALT CK کلسترول 

          روغن

 ab44/429 56/71 78/12 11/71 823 ab4370 a1/245 18/24 6215 353 سويا

 b78/449 44/71 44/15 91/71 858 b4320 b5/436 16/24 6590 898 کانوال

 a78/426 67/68 99/15 04/77 309 a2083 ab8/206 63/24 6198 4048 پيه

SEM 098/9 294/9 342/2 161/9 41/57 87/62 439/6 989/0 32/240 06/56 

 پودر زردچوبه

)%( 

         

0 a00/494 57/63 a56/18 22/76 393 a2462 a3/223 a25/29 a7255 4017 

1/0 b11/446 44/70 ab56/11 83/71 814 b4389 b0/436 b22/24 b6066 327 

8/0 b22/446 67/77 b44/10 67/71 844 b4891 b7/432 b48/20 b5839 893 

SEM 098/9 294/9 342/2 161/9 41/57 87/62 439/6 989/0 32/240 06/56 

 سطح معنی داری

 0317/0 6212/0 8370/0 0162/0 0120/0 6562/0 8288/0 7343/0 9770/0 0201/0 روغن 

 0135/0 0002/0 0004/0 0009/0 0009/0 2825/0 3123/0 0503/0 4688/0 0097/0 زردچوبه

روغن* 

 زردچوبه

9485/0 7146/0 6878/0 2387/0 6520/0 3064/0 7973/0 3858/0 5026/0 9038/0 
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و باعث  کنندیمسهل الهضم و جذب بودن به بهبود عملکرد کبد کمک  ليبه دل 9-ی غيراشباع امگاهاروغن(. 47) باشدیم

، AST ،ALTهای (. پودر زردچوبه باعث کاهش ميزان فعاليت آنزيم4) شوندیمهای دهيدروژنازی کاهش فعاليت آنزيم

ALP  وCK محققين پيشين مبنی  یهاافتهنتايج با ياين  گرديد. تنش گرمايیهای گوشتی تحت پالسمای خون جوجه

 های پالسمای خون در هنگام افزودن پودر زرچوبه مطابقت دارد.بر کاهش ميزان فعاليت آنزيم

ی مرتبط با تأثير استفاده از پودر زردچوبه و تفاله گوجه فرنگی و منابع مختلف روغنی )روغن سؤيا، کانوال و هاداده

( و ميزان غلظت مالون دی SOD(، و سوپراکسيددسموتاز )GPxهای گلوتاتيون پراکسيداز )پيه حيوانی( بر فعاليت آنزيم

ارائه شده است. فعاليت آنزيم گلوتاتيون  2تحت تنش گرمايی در جدول  ی گوشتیهاجوجه( پالسمای TBARSآلدئيد )

کمترين بود. ميزان  سويادر  GPxی تغذيه شده با روغن کانوال باالتر بود و ميزان فعاليت آنزيم هاجوجهپراکسيداز در 

هر چند اسيدهای چرب غيراشباع بيشتر در معرض اکسيداسيون  .تحت تأثير نوع روغن قرار نگرفت SODفعاليت آنزيم 

ها در گروه وجود داشت اما فعاليت اين آنزيم های ضداکسيدانی در اينقرار دارند و احتمال  کاهش ميزان فعاليت آنزيم

بود. شايد دليل آن عدم کنترل دقيق درجه حرارت  فرآوری پيه باشد که باعث افزايش  ترنييپاگروه تغذيه شده با پيه 

در روغن پيه  TBARSاکسيداسون روغن در زمان فراوری شده و در نتيجه درصد پراکسيد آن باالتر باشد همچنين ميزان 

ی تغذيه شده با روغن پيه، شايد عدم فرآوری هاجوجهدر  TBARSالتر و کانوال کمترين بود. دليل عمده افزايش ميزان با

را  SODو  GPxداری فعاليت درصد پودر زردچوبه در جيره بطور معنی 8/0صحيح در حين ذوب نمودن آن باشد. مصرف 

های با مکمل حاوی کورکومين باعث بهبود فعاليت آنزيم هاشمورا کاهش  داد. تغذيه   TBARSميزان  و بهبود بخشيد

ی تغذيه شده با کورکومين يا پودر هاجوجه(. در 2گرديد ) TBARSو کاهش  SODو GPx ضداکسيدانی شامل کاتاالز، 

 (. 40بهبود يافت ) TBARSبهبود و شاخص  الذکرفوقهای زردچوبه، فعاليت آنزيم

 

 های گوشتی تحت تنش گرماییو روغن بر وضعیت ضداکسیدانی و سامانه ایمنی جوجه: تأثیر پودر زردچوبه 2جدول

 سوپراکسید دسموتاز 

U/l 

 گلوتاتیون پراکسیداز

U/l 

TBARS تیتر نیوکاسل 

     روغن

 b99/225 00/474 a605/0 83/5 سویا

 a1/261 14/465 a578/0 61/5 کانوال

 ab80/210 20/475 b547/0 78/5 پیه 

SEM 363/1 802/9 0253/0 287/0 

     پودر زردچوبه 

0  a53/225 b09/456 a650/0 11/5 

4/0 a56/295 a29/475 b556/0 67/5 

8/0 b98/251 a95/480 b501/0 22/6 

SEM 363/1 802/9 0253/0 287/0 

     سطح معنی داری

 8648/0 0218/0 2076/0 0462/0 روغن

 4742/0 0004/0 0009/0 0005/0 زردچوبه

 3883/0 6760/0 3758/0 4691/0 روغن*زردچوبه
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در  های حاوی منابع روغنیجيرهدهد مکمل نمودن پودر زردچوبه به حاضر نشان می های پژوهشيافته: گیرینتیجه 

های دهيدروژنازی و بهبود وضعيت ضداکسيدانی و ايمنی کاهش ميزان فعاليت آنزيمهای تحت تنش گرمايی باعث جوجه

 گردد. می
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Determination the effects of natural antioxidants and fat sources on blood lipids, 

metabolites, and antioxidant status of heat stressed broilers 
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Abstract: 

This experiment was conducted to evaluate the effects of turmeric powder (TRP), fat sources (canola oil, 

soybean oil and tallow) on blood biochemistry, immune system and antioxidant status parameters of heat 

stressed broiler chickens. A total of 792 one-d-old Arain male broiler were randomly distributed to 36 

experimental units and 9 dietary treatments (4 replicates with 22 birds in each). The completely 

randomized design with factorial arrangement 3× 3 (3 oils: canola, soybean, tallow, 3 TRP levels 

involved 0, 0.4, 0.8%) were used. A daily heat stressed schedule (33oC for 5 h) was applied from 29 to 

42d. At 42 d of age, two birds were bled and plasma and hemolysate were collected. The blood 

cholesterol LDL-C was decreased when fed canola and soybean oil birds. TRP diet decreased the LDL-C 

and cholesterol. The lower blood enzyme activity of ALP and AST were observed in heat stressed birds 

fed canola oil. TRP also affect CK, ALP, AST and ALT activity. The higher activity of GPx and lower 
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TBARS index were observed in birds fed canola oil or TRP diet. Therefore, addition of canola oil with 

TRP or TP could decrease the blood lipids, liver enzyme activity, and improve the antioxidant status of 

broiler under heat stress.  

Key words: Turmeric powder, oil, Heat stress, blood lipids and antioxidant status 
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