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  دهيچک
 ي جوجه هاي خونيات الشه و فراسنجه هايبر عملکرد، خصوص) م و زردچوبهيت سديسلن (يداني اکسيب آنتيدو ترک ريتأث

ک يکروزه در قالب ي ي قطعه جوجه ۱۸۰ش با استفاده از ين آزمايا.  شدي بررسييگرماط تنش يه راس در شراي سويگوشت
  سطوح صفري حاويره هاي شامل جيشي آزمايمارهايت. انجام شد )۲×۳(ل ي با روش فاکتوري کامل تصادفهایطرح بلوک

 در ي روزگ۲۸جه ها تا سن جو. لوگرم خوراک بودندي گرم زردچوبه در ک۱۰ و ۵ م، صفر،يت سدي گرم سلنيلي م۳/۰ و
 بعد از ۴ صبح تا ۱۰از ( گراد ي سانتي درجه ۳۲-۳۵ ي در دماي روزگ۴۲ گراد و پس از آن تا ي درجه سانت۲۸-۳۰ يدما

ش ي مصرف خوراک و افزاييج به دست آمده نشان داد که تنش گرماينتا.  شدندينگهدار)  ساعت در روز۶ظهر، به مدت 
ل يب تبدين ضريبهتر. کاهش داد) P>۰۵/۰( ي داريمارها بطور معنيگر تيسه با دي در مقا گروه شاهد رايوزن جوجه ها

زردچوبه در ) اي( م ويت سدياستفاده از سلن.ره حاصل شديم در جيت سديسلنلوگرم ي گرم در کيلي م۳/۰با مصرف ) ۸۱/۱(
 ي حفره يلوگرم زردچوبه درصد چربي گرم در ک۱۰با مصرف .  جوجه ها نداشتي بر بازده الشه يري تأثيي غذايره يج

سموتاز يددي و سوپراکس(GPx)داز يون پراکسي گلوتاتيم هايغلظت آنز. افتيکاهش ) P>۰۵/۰ (ي داري بطور معنيشکم
(SOD)۰۵/۰ (ي داري بطور معني خون جوجه هاي در پالسما<P( ج ينتا . قرار گرفتييره غذايم جيت سدير سلنيتحت تأث

  .  داردي اثر بهتري و آلي معدنيدان هاي اکسي همزمان از آنتي استفاده ييط تنش گرماي شراکه درحاصله نشان داد 
  

  ، زردچوبهميت سديسلن، يي، تنش گرماي گوشتيهاجوجه: يدي کليهاواژه
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Abstract 

This study investigated the effects of sodium selenite (Se) and turmeric powder (TP) 

supplementation on growth performance, carcass characteristics and some blood parameters of 

broiler chickens. A total of 180 Ross * Ross broiler chickens (1 day old) were randomly assigned to 

6 treatments (control, control + 5 g TP/kg, control + 10 g TP/kg, control + 0.3 mg Se/kg, control + 

0.3 mg Se + 5 g TP/kg, and control + 0.3 mg Se + 10 g TP/kg), 3 replicates and 10 birds each. The 

birds were kept at 32-35°C (10.00 to 16.00; for 6 hours) from day 28 to day 42. Heat stress 

condition significantly (P<0.05) decreased the feed intake and weight gain of birds in control group 

compared with the other treatments. The diet supplemented with 0.3 mg Se/kg had the lowest feed 

conversion rate (FCR). Se and (or) turmeric powder had no effect on carcass yield (P>0.05). 

However, supplementation with 10 g TP/kg significantly (P<0.05) decreased abdominal fat. The 

plasma concentration of glutathione peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD) enzymes 

were significantly (P<0.05) affected by Se in the diets. It was concluded that supplementation the 

broiler chicken diets with Se and TP is better for heat stress suppression. 
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  مقدمه

دات يـ ن عوامـل کـاهش تول     ي از مهمتـر   يکـ ي ييتنش گرمـا  
 يور در مناطق گـرم و خـشک اسـت و در جوجـه هـا                يط

ش تلفات، کاهش مـصرف و رانـدمان   ي موجب افزا يگوشت
 و سـرکوب    يخوراک، کاهش رشد، بـروز آلکـالوز تنفـس        

  و ۲۰۰۳بـورگز و همکـاران      ( شود   ي بدن م  يمنيستم ا يس
م يشــده اســت کــه آنــزگــزارش ). ۲۰۰۶ن و همکــاران يلــ

ــايون پراکــــسيگلوتــــات  يداز در کنتــــرل واکــــنش هــ
ن يدها، پـرتئ يپيب به ليون نقش داشته و از آس يداسيپراکس

 اتفـاق  ييط تنش گرما  يک که در شرا   ي نوکلئ يدهايها و اس  
 يبـرا ). ۲۰۰۵محمـود و ادنـز      ( کند   ي م يري افتد جلوگ  يم

ا ن هـ يتـام ي از و  يينـامطلوب تـنش گرمـا     مقابله بـا اثـرات      
و ) يوم و رو يسـلن (    نـرال هـا   ي، م )C و   E يهـا نيتاميو(

استفاده شده اسـت    ) زردچوبه (ياهي گ يدان ها ي اکس يآنت
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  ٧١...                                                      اثر سلنيت سديم و پودر زردچوبه بر عملکرد، کيفيت الشه و متابوليت هاي آنتي اکسيداني خون 

ن و ي لـ  و۲۰۰۳ت ي؛ بارتلت و اسم   ۱۹۹۸ال و همکاران    يآک(
  ).۲۰۰۶همکاران 

 ياز و ضـرور   يـ  کـم ن   ي ازعناصـر معـدن    يکيوم  ي     سلن
ــرا ــ طيب ــرا ي ــ فعاليور اســت و ب ــزي ــاتيت آن ن ويم گلوت

ــس ــت يپراک ــدن الزم اس ــات. داز ب ــسيگلوت دازها يون پراک
 ي هـستند کـه بـرا   يداني اکـس ي آنتـ يم هـا  ي از آنز  يگروه

و و  يداتي بدن در برابر صدمات پراکـس      يحفاظت سلول ها  
از جوجـه   يمقدار ن .  باشند ي م ي آزاد ضرور  يکال ها يراد
 ۱۵/۰ پـرورش  يوم در طـول دوره      ي به سلن  ي گوشت يها
و ) NRC 1994(ن شده اسـت  يي تعلوگرمي گرم در کيليم
 ين مـ ي تـأم ي خوراکيعين مقدار معموال توسط مواد طب    يا

 قابـل توجـه در   يل تفـاوت هـا  يـ ن وجود بـه دل  يبا ا . شود
 مختلف، اضافه کردن مکمـل      يوم مواد خوراک  يغلظت سلن 

 يه مـ يور توصـ يـ  طيي غذايره يوم به جي سلني حاو يها
لــوگرم ي گــرم در کيلــي م۳/۰شــود و ســقف مجــاز آنــرا 

 ي مبنـ ييگـزارش هـا  ). ۲۰۰۷ون و همکاران،  ي(دانسته اند   
 بـا غلظـت     ي و معـدن   يوم دار آل  يبر اثرات مثبت منابع سلن    

 بر عملکـرد رشـد و    غذالوگرمي گرم در کيلي م۳/۰ تا  ۱/۰
 وجـود دارد و     ي گوشـت  ي جوجه ها  يات الشه   يخصوص

ن اثر را به کاهش مصرف خوراک جوجـه هـا و بهبـود              يا
لور و همکــاران ينــا( آنهــا نــسبت داده انــد ليب تبــديضـر 
 از پژوهـشگران  ي، امـا برخـ    )۲۰۰۵ن و ساترن    ي؛ پا ۲۰۰۴

د نکرده اند و معتقدنـد کـه اسـتفاده از    يين موضوع را تأ يا
ور يـ  بـر عملکـرد رشـد ط       يريوم دار تـأث   ي سلن يمکمل ها 

ــ؛ ب۲۰۰۵زلنکــا و فــاجمونووا، (نــدارد  سواز و همکــاران ي
ــل و ا).  ۲۰۰۶ ــکام ــدار ) ۲۰۰۳(دنز ي ــي م۲/۰مق ــرم يل  گ

 يره  يلوگرم را به ج   ي در ک  ي و معدن  يوم با منشاء آل   يسلن
ط تــنش يشــده در شــرا ي نگهــداري گوشــتيجوجــه هــا

وم موجــب ي افزودنــد و گـزارش کردنــد کـه ســلن  ييگرمـا 
 ييگـزارش هـا  . ل جوجه ها شد  يب تبد يبهبود رشد و ضر   

اثـرات  وم و ي سـلن يداني اکسي آنتيهايژگيز در مورد و ين
داز يون پراکـس  يم گلوتـات  يت آنز يمثبت آن بر غلظت و فعال     

  ). ۲۰۰۵ن و ساترن يپا(ور وجود دارد يخون ط

 زرد رنگ مشتق شده    يزه  يک رنگر ي ١     پودر زردچوبه 
 اسـت کـه بـه عنـوان     ٢اه کورکوما النگـا   ي گ يزوم ها ياز ر 
.  شود ي مصرف م  ي خوراک يعي طب يه و رنگ دهنده     يادو

 زردچوبـه   ييايميب مـؤثر شـ    يـ که ترک گزارش شده است    
در .  است يداني اکس ي آنت ي ها يژگي و يدارا) ٣نيکورکوم(

ک يــدان فنولي اکــسيک آنتــيــن يواقــع معتقدنــد کورکــوم
ل ي آن به دل   يداني اکس يت آنت ينامحلول در آب است و فعال     

 باشـد  ي غـشاء مـ  يدهايـ پيون ل يداسي از پراکـس   يريجلوگ
ــر( ــارن يجايس ــاد۱۹۹۷ان و همک  يکرمانــشاه و ي؛ عم

 گــرم ۵ وجــود دارد کــه مــصرف ييگــزارش هــا). ۲۰۰۷
 ي گوشتي جوجه هايي غذا يره  يلوگرم ج يزردچوبه در ک  

 بر عملکرد آنها دارد و با کـاهش در مـصرف         ير مثبت يتأث
 شـود  يل مـ يب تبـد ي موجـب بهبـود ضـر     يخوراک هفتگـ  

نگ و ي ساماراسـ ،۲۰۰۳؛ سـلطان  ۲۰۰۶ و همکاران  يدران(
نشان دادند که ) ۲۰۰۶( و همکاران  يندرا). ۲۰۰۲همکاران  
 ي جوجـه هـا   يره  يـ  درصد زردچوبـه در ج     ۵/۰مصرف  

 يدارينه و ران ها را بطـور معنـ        ي درصد وزن س   يگوشت
)۰۵/۰<P (گر گزارش شده اسـت     ي د ياز سو . ش داد يافزا

لـوگرم زردچوبـه در    ي گـرم در ک    ۵/۷ و   ۵،  ۵/۲که سطوح   
مـصرف  ، يانيـ ر بـر وزن پا ي تـأث يره جوجه ها گوشـت   يج

 حفـره  يل نداشت، اما درصـد چربـ  يب تبديخوراک و ضر 
 يعمـاد (افـت   يکاهش  ) P>۰۵/۰ (يداري بطور معن  يشکم

  ). ۲۰۰۷ يو کرمانشاه
 ي اثرات منابع آنت   يش بررس ين آزما ي ا ي     هدف از اجرا  

بـر  ) زردچوبـه  (يو آلـ  ) ميت سـد  يسـلن  (ي معدن يدانياکس
 ين خـو يات الشه و فراسنجه هـا    يعملکرد رشد، خصوص  

 مـشابه بـا   ييط تـنش گرمـا  ي در شـرا ي گوشتيجوجه ها 
ران و در فــصل يــر ايشتر نقــاط گرمــسيــآنچــه کــه در ب

 اتفـاق  ي گوشتي رشد جوجه هايانيتابستان در مراحل پا 
  . افتد، بوديم
  
  

                                                
1Turmeric powder  
2Curcuma longa  
3Curcumin 
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  مواد و روش ها
ک روزه يـ  ي گوشتي قطعه جوجه ۱۸۰ش از   ين آزما يدر ا 
) مـاده نـر و    (ت شـده    ين جنـس  يي راس تع  ي تجار يه  يسو

 سه ي روز در قفس ها   ۴۲جوجه ها به مدت     . استفاده شد 
 جوجـه هـا     يه  يـ تغذ.  شـدند  ي استاندارد نگهـدار   يطبقه  

-رهيج( راس در سه مرحله      ي کمپان يه ها يبراساس توص 

ــ، جي روزگــ۱-۱۴ن از ي آغــازي  ۱۴-۲۸ رشــد از يره ي
مـار،  ي ت۶بـا  ) ي روزگ۲۸-۴۲ از ياني پايره ي و ج  يروزگ

مارهـا  يت. جه در هـر تکـرار انجـام شـد          جو ۱۰ تکرار و    ۳
 ي ذرت و کنجالــه يه يــ شــاهد بــر پايره يــج) ۱شــامل 

) ۲ا زردچوبـه،    يـ وم و   ي بـا سـلن    يا بدون مکمل ساز   يسو
) ۳لوگرم،  ي گرم زردچوبه در ک    ۵ شاهد به همراه     يره  يج
لـوگرم،  ي گرم زردچوبـه در ک   ۱۰ شاهد به همراه     يره  يج
م يت سـد  يگرم سـلن   يلي م ۳/۰ شاهد به همراه     يره  يج) ۴

 گرم زردچوبه   ۵ شاهد به همراه     يره  يج) ۵لوگرم،  يدر ک 
 يره يـ ج) ۶لوگرم و  يم در ک  يت سد ي گرم سلن  يلي م ۳/۰و  

 گــرم يلــي م۳/۰ گــرم زردچوبــه و ۱۰شــاهد بــه همــراه 
  ).۱جدول (لوگرم  بودند يم در کيت سديسلن
 درجـه  ۲۸-۳۰ ي در دمـا ي روزگـ ۲۸جوجه ها تا سن          
 تـا آخـر   ي روزگـ ۲۸ شـدند و از  ي نگهـدار   گراد ي سانت ي

 ۶ ســالن بــه مــدت يدمــا) ي روزگــ۴۲( پــرورش يدوره 
 يدر  محـدوده  )  عـصر ۴ صبح تـا    ۱۰از  (ساعت در روز    

ن خـوراک   يانگيـ م. م شـد  ي گـراد تنظـ    ي درجه سانت  ۳۵-۳۲
ل يب تبـد  يش وزن روزانـه و ضـر      ين افـزا  يانگي، م يمصرف

 يريندازه گان هر هفته اي و در پايبه صورت گروه ييغذا
 جوجـه  ۶مار ي هر ت ي، به ازا  ي روزگ ۴۲ و   ۲۸در سن   . شد

اهرگ بال آنها   ي از س  يري انتخاب و خونگ   يبه طور تصادف  
 خون جدا شـد و تـا زمـان    ي نمونه هايپالسما. انجام شد 

 ي گراد نگهـدار   ي درجه سانت  -۲۰ يش در دما  يانجام آزما 
  (GPx)دازيون پراکــسي گلوتــاتيم هــايغلظــت آنــز. شــد
ــاس روش وبرا ــاران  يســـ ــسون و همکـــ و ) ۱۹۸۹(لـــ

 بـر اسـاس روش مـارک     (SOD)سموتازيـ د ديسوپراکس
ــد   ــارک لون ــد و م ــدازه گ) ۱۹۷۴(لون ــان ــديري  ۴۲در .  ش

 جوجه انتخـاب شـد و و پـس از    ۶مار ي هر ت ي بازا يروزگ

 يدرصـد وزن الشـه   . ک الشه انجام شـد يکشتار آنها تفک  
 ي، کبد و چربـ    نه، ران ها، قلب   يس( آن   ي و اجزا  يشکم خال 

 قبـل از کـشتار      ينـسبت بـه وزن زنـده        ) ي شکم يحفره  
  . محاسبه شد

 کامل ي مشاهدات در قالب طرح بلوک ها    يز آمار ي     آنال
ن يـ  ا يبـرا .  انجـام شـد    ۲×۳ل  يـ  با روش فاکتور   يتصادف

ــور  ــاز رومنظ ــه GLM يه ي ــاري در برنام  SAS ي آم
م ي مربـوط بـه غلظـت آنـز    يداده ها. استفاده شد )۱۹۹۱(

 يسموتاز پالسـما  يـ دديداز و سوپراکس  يون پراکس يگلوتات
 ۲۸م هـا در  ين آنزي بر اساس غلظت اي روزگ۴۲خون در   

 تکـرار شـده    يت شدند و آزمون داده هـا      ي کووار يروزگ
  . آنها انجام شدي برا٤در زمان

  
  ج و بحثينتا
   عملکرد-١

) ايـ (وم و   ي سـلن  ي حـاو  يشيـ  آزما يره هـا  يـ اثر ج 
ب ين، مـصرف خـوراک و ضـر      ش وز يزردچوبه بـر افـزا    

 در مراحل مختلف رشد جوجه ها در جـدول          ييل غذا يتبد
ــ١٤از ســن .  نــشان داده شــده اســت٢  بــه بعــد ي روزگ

وم و زردچوبه بر مصرف خوراک جوجه ها     يافزودن سلن 
ن يشتريـ ان دوره بيـ کـه تـا پا    يبطور.  داشت يشترير ب يتأث

 گرم  يلي م ٣/٠ ي حاو يره  يمصرف خوراک مربوط به ج    
. لوگرم زردچوبه بـود ي گرم در ک   ٥وم و   يلوگرم سلن يدر ک 
وم و ي داده ها نشان داد که اثـر متقابـل سـلن           يز آمار يآنال

 توان  يو م ) P>۰۵/۰( دار بود    ين نظر معن  يزردچوبه از ا  
 ي برا يداني اکس يب آنت ين دو ترک  يگفت مصرف همزمان ا   

 . از کاهش مصرف خوراک مؤثرتر بـوده اسـت        يريجلوگ
 ينشان داده است که افزودن مکمل هـا     ي قبل يگزارش ها 

ــ ــدنيآل ــا(وم ي ســلني و مع ــاران، ين ــ) ۲۰۰۴لور و همک ا ي
ره جوجـه   يـ به ج ) ۲۰۰۷ ي و کرمانشاه  يعماد(زردچوبه  

ش وزن آنهـا  ي بـر افـزا  يري تـأث يي، بـه تنهـا    ي گوشـت  يها
جاد تـنش  يش حاضر پس از ا ين وجود در آزما   يبا ا . ندارد
  در گروه  ي گوشتي مصرف خوراک جوجه هاييگرما

                                                
4Repeated measurement 
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مارها کمتـر   ي از تمام ت   )P>۰۵/۰( ي دار يشاهد بطور معن  
 يکيولوژيزي و پاسخ ف   يير تنش گرما  ي از تأث  يبود که ناش  

ش حــرارت بــدن از راه ي از افــزايري جلــوگيوان بــرايــح
  ).۱۹۹۸کوپر و واش برن (م است سيکاهش متابول

 بـر   يي غـذا  يره  يـ ا زردچوبـه بـه ج     يوم  ي     افزودن سلن 
 نداشت، يري تأث ي روزگ ١٤وزن جوجه ها تا سن      ش  يافزا

 و در کـل     ي روزگـ  ٢٨-٤٢،  ي روزگ ١٤-٢٨اما در مرحله    
 ي داريش وزن آنهــا بطــور معنــي پــرورش افــزايدوره 

کـه در  يبطور.  قرار گرفـت   يشي آزما يمارهاير ت يتحت تأث 
 پـرورش جوجـه     ي و در کـل دوره       ي روزگ ٢٨ -٤٢سن  

 يلـ ي و صـفر م    ومي گرم سلن  يليصفر م ( گروه شاهد    يها
ــه ــرم زردچوب ــر) گ ــزايکمت ــد ين اف ــشان دادن ش وزن ران

)۰۵/۰<P .(ييجـاد تـنش گرمـا     ي توانـد بـه ا     يجه م ين نت يا 
 به بعد و کاهش ي روزگ ۲۸حاد در سالن پرورش از سن       

کوپر و  (مربوط باشد   ) ۲جدول  (در مصرف خوراک آنها     
لـوگرم  ي گـرم در ک ۱۰ ي حـاو يره  يج). ۱۹۹۸واش برن،   

لـوگرم  ي گـرم در ک    يلـ ي م ۳/۰ ي حاو يره  يزردچوبه و ج  
 شـاهد وزن جوجـه هـا را    يره يـ سه با جيوم در مقا يسلن
 ي پرورش بطور معني و در کل دوره  ي روزگ ۲۸-۴۲در  
 و  يج دران يافته با نتا  ين  يا. ش دادند يافزا) P>۰۵/۰ (يدار

. مطابقـت دارد  ) ۲۰۰۵(و و همکاران    يو ر ) ۲۰۰۶(همکارن  
 رشـد   ييارد که تنش گرمـا     وجود د  ي متعدد يگزارش ها 
 انـدازد و اثـر مثبـت        ير مـ  ي را به تأخ   ي گوشت يجوجه ها 

ــه بــرايســلن ــوگيوم و زردچوب  از کــاهش رشــد يري جل
 آنهـا و  يداني اکـس يت آنتـ ي توان به خاص يجوجه ها را م   

لور و ينـا (د مربـوط دانـست   يـ روئي تيت بهتـر غـده     يفعال
ــاران  ــ ،۲۰۰۴همکـ ــاران يلـ ــ و۲۰۰۶ن و همکـ  و ي درانـ

 داده ها نشان داد که اثرات       يز آمار يآنال). ۲۰۰۶ران  همکا
ــزا ي ســلنيســطوح اصــل  ــر اف ــه ب ش وزن يوم و زردچوب

امـا اثـرات متقابـل    . اسـت ) P>۰۵/۰(  دار يهـا معنـ   جوجه
ــه از ايســـلن ــر معنـــيـــوم و زردچوبـ ــود ين نظـ  دار نبـ

)۰۵/۰>P  .(  
ل نـشان داد کـه افـزودن        يب تبد يج مربوط به ضر   ي     نتا

 ي بـر بـازده   يريره هـا، تـأث    يـ چوبـه بـه ج    ا زرد يوم  يسلن

 ي نداشت و تفاوت هـا ي روزگ٢٨مصرف خوراک تا سن   
امـا  ). P<۰۵/۰( دار نبـود  يمارها معنين تيمشاهده شده ب  

ل مربـوط بـه     يب تبـد  ين ضـر  ي به بعد کمتر   ي روزگ ۲۸از  
لوگرم غـذا و  يوم در ک  ي گرم سلن  يلي م ۳/۰ ي حاو يره  يج
 ۳/۰ ي حـاو  ي رهيـ ل مربـوط بـه ج     يب تبد ين ضر يشتريب
 گـرم زردچوبـه در      ۵لـوگرم و    يوم در ک  ي گـرم سـلن    يليم
ره هـا از  يـ ن جيبود و ا) ۰۶/۲ و  ۸۱/۱ب  يبه ترت (لوگرم  يک

ره هـا   يـ گـر ج  ي شـاهد و د    يره  يـ ل بـا ج   يب تبد ينظر ضر 
ــ  ــتالف معن ــتند) P>۰۵/۰(ي دارياخ ــودن  . داش ــاالتر ب ب

وم ي گرم سلنيلي م۳/۰ ي حاو يره  ي ج يل برا يب تبد يضر
ل يــلــوگرم بــه دلي گــرم زردچوبــه در ک۵رم و لــوگيدر ک
ش ين جوجـه هـا بـدون افـزا        يـ ش مصرف خـوراک ا    يافزا
گـزارش  . گـر اسـت  ي ديمارهايسه با ت ي وزن در مقا   ينسب
ب ي ضـر ييط تـنش گرمـا  ي وجـود دارد کـه در شـرا      ييها
بـورگز و   ( ابـد ي يش مـ  ي افـزا  ي گوشـت  يل جوجه هـا   يتبد

ن وجـود   يـ بـا ا  ). ۲۰۰۶ ن و همکاران  ي ل  و ۲۰۰۳همکاران،  
دان بـه   ي اکـس  يبات آنتـ  ي رود که با افزودن ترک     يانتظار م 

، يي در معـرض تـنش گرمـا    ي جوجـه هـا      يي غذا يره  يج
ش حاضـر اثـر     يدر آزمـا  . ابـد يل آنها بهبـود     يب تبد يضر

شتر از اثـر  يـ ل بيب تبـد  ي بهبود ضر  يوم برا ي سلن يانفراد
) ۲۰۰۴(لور و همکـاران     ينـا . متقابل آن با زردچوبـه بـود      

وم يره جوجـه هـا بـا سـلن      ي ج يردند مکمل ساز  گزارش ک 
 يل را کاهش مـ يب تبديل کاهش مصرف خوراک ضر يبدل

وم بـر   يل اثـر سـلن    يـ ن محققان معتقدنـد کـه بـه دل        يا. دهد
 رشـد  ي کـه بـرا   يديـ روئي ت يزم بهتر هورمون ها   يمتابول

. ابـد ي يت دارند، راندمان خوراک بهبود م  ي بدن اهم  يعيطب
س از مــصرف ســطوح پــ) ۲۰۰۷ (ي و کرمانــشاهيعمــاد

 ي گوشـت  ي جوجه ها  يي غذا يره  يمختلف زردچوبه در ج   
ب ي بـر ضـر  يعـ يدان طبي اکـس  ين آنتـ  يـ جه گرفتند که ا   ينت

 ين موضـوع تاحـدود    يـ  ندارد و ا   يريل جوجه ها تأث   يتبد
ش يرا در آزمـا  يـ  کنـد ز   يد م ييش حاضر را تأ   يج آزما ينتا

ل جوجـه هـا   يب تبـد ي زردچوبه بر ضر  يز اثر انفراد  يما ن 
  . )P<۰۵/۰( دار نبود يمعن
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   الشهصفات -۲
) ايـ (وم و ي سـلن ي حـاو يشيـ  آزمايهـا رهير ج يتأث

 در ي گوشتي جوجه ها  ي الشه   ي ها يژگيزردچوبه بر و  
 در  يياگرچـه تفـاوت هـا     .  نشان داده شده اسـت     ۳جدول  

 مختلف وجود داشـت امـا      يمارهايمورد بازده الشه در ت    
 دار نبــود ين نظــر معنــيــ از ايشيــ آزمايره هــايــاثــر ج

)۰۵/۰>P .(در مورد درصد وزن ران هـا        يجه ا ين نت يچن 
 گرم زردچوبه   ۱۰ ي حاو يره ها ياما، ج . ز مشاهده شد  ين

 فاقــد زردچوبــه يره هــايـ سه بــا جيــلـوگرم در مقا يدر ک
ــ ــيدرصـــد وزن سـ ) P>۰۵/۰ (ي دارينه را بطـــور معنـ

ش مـصرف  ي توان به افـزا ين موضوع را م  يا. ش داد يافزا
ن مـواد   ي زردچوبـه و تـأم     ي حـاو  ياره هـ  يخوراک در ج  

. نه مربوط دانست  ي س يچه ها ياز رشد ماه  ي مورد ن  يمغذ
 و همکاران   يدرانش حاضر،   ي آزما يافته ها يدر توافق با    

ک درصـد   يـ ز گـزارش کردنـد کـه اسـتفاده از           ين) ٢٠٠٦(
 درصـد وزن    ي گوشـت  ي جوجه هـا   يره  يزردچوبه در ج  

داده ها نشان    يز آمار يآنال.  دهد يش م ينه آنها را افزا   يس
نه ي بر درصـد وزن سـ      يريوم تأث ي سلن يداد که اثر انفراد   
  . نطبق بودم) ۲۰۰۴(لور و همکاران يج ناينداشت که با نتا

ــلن  ــتفاده از س ــ(وم و ي     اس ــه در ج) اي ــزردچوب  يره ي
 ير نـداد و مـ     يي قلب را تغ   ي وزن نسب  ي گوشت يجوجه ها 

 بر يريدان ها تأث ي اکس يجه گرفت که مصرف آنت    يتوان نت 
 يي مقابله با تنش گرما  يش کارکرد قلب برا   يا افزا يکاهش  

کـسان بـوده   يندارد و در تمام گروه ها پاسخ رشـد قلـب      
گـزارش کردنـد کـه      ) ۲۰۰۷ (ي و کرمانـشاه   يعماد. است

 ي گوشـت  ي جوجه ها  يي غذا يره  يافزودن زردچوبه به ج   
 شـود و آنـرا عامـل        ي قلـب مـ    يموجب کاهش وزن نـسب    

ت دانـستند   ي آسـ  يماري از بروز ب   يري جلوگ ي برا يمناسب
.  مـشاهده نـشد  يجـه ا  ين نت يش حاضـر چنـ    ياما در آزمـا   

لـوگرم در   يوم در ک  ي گـرم سـلن    يلـ ي م ۳/۰ ي حاو يره  يج
وم در ي گـرم ســلن يلـ ي م۳/۰ ي حــاويره يـ سه بـا ج يـ مقا

لوگرم وزن کبـد    ي گرم زردچوبه در ک    ۱۰لوگرم بهمراه   يک
امـا اخـتالف    . ش داد ي افزا )P>۰۵/۰( ي دار يرا بطور معن  

 دار يگـر معنـ  ي ديمارهـا يمار شاهد و تيمار با تين دو ت  يا

گزارش کردند کـه در پاسـخ     ) ۲۰۰۵(ن و ساترن    يپا. نبود
داز يون پراکــسيم گلوتــاتي دو نــوع آنــزييبــه تــنش گرمــا

در سـلول  ) ومير وابسته بـه سـلن  يوم و غيوابسته به سلن  (
ان  تـو  ين م يبنابرا.  شوند يد م ي تول يت کبد ي هپاتوس يها
 گـرم   ۱۰ژه سطح   يبو(جه گرفت که مصرف زردچوبه      ينت

 ي آنتـ يل دخالـت آن در واکـنش هـا   يـ بـه دل ) لوگرميدر ک 
ت ها شـده  ير هپاتوسي احتماال موجب کاهش تکث  يدانياکس
ن درصـد  يشتريـ  بي گـروه شـاهد دارا     يجوجه هـا  . است
 گـرم زردچوبـه   ١٠ بودند و وجود ي شکمي حفره  يچرب

 ي حفره يره درصد چربيدر ج وم  يا بدون سلن  يبه همراه   
ز يآنـال . کاهش داد  )P>۰۵/۰( ي دار ي را بطور معن   يشکم
وم بـر  ي سـلن ي  داده هـا نـشان داد کـه اثـر انفـراد           يآمار

 دار نبود امـا زردچوبـه    ي معن ي شکم ي حفر يکاهش چرب 
 را بطـور  ي شـکم ي حفريوم چربيو اثر متقابل آن با سلن    

وربز ن و فـــيشـــاه.  کـــاهش داد)P>۰۵/۰( ي داريمعنــ 
 يره يــط تــنش ذخيگــزارش کردنــد کــه در شــرا) ١٩٩٨(

ن معتقدند ين محقق يا. ابدي يش م يور افزا ي در بدن ط   يچرب
ــا    ــنش و ترشــح هورمــون ه ــروز ت ــه در صــورت ب  يک

د يــ توليره بـرا يـ ن جي از پــروتئيکوسـترون بخـش  يکورت
ه يـ ن نظر يا.  شود يور مصرف م  ي بدن ط  يره ا ي دخ يچرب
ج يابقــت دارد و نتــاش حاضــر مطي آزمــايافتــه هــايبــا 

نه در گـروه شـاهد   يمربوط به کمتر بودن نسبت وزن سـ    
  .   کنديد مييز تأيرا ن) ٣جدول (
  
   خونيداني اکسي آنتيت هاي متابول-۳

ره يـ وم در ج  يلوگرم سـلن  ي گرم در ک   يلي م ۳/۰استفاده از   
ــذاي ــا يي غ ــه ه ــتي جوج ــز غ ي گوش ــت آن ــايلظ  يم ه

 ۴۲ و ۲۸را در  خون آنهـا    يداز پالسما يون پراکس يگلوتات
کامل و  . ش داد يافزا) P>۰۵/۰( ي دار ي بطور معن  يروزگ

 شيوم بــر افــزاير مکمــل ســلنيز تــأثيــن) ۲۰۰۳(همکـاران  
داز خون جوجه ها را     يون پراکس ي گلوتات يم ها يغلظت آنز 

 ي روزگـ  ۴۲در.  گزارش کرده اند   ييط تنش گرما  يدر شرا 
ش غلظـت   يوم در افـزا   يتنها اثر متقابـل زردچوبـه و سـلن        

   داري خون جوجه ها معنيداز پالسمايون پراکسيلوتاتگ
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)۰۵/۰<P (يم هــاين غلظــت آنــزيشتريــکــه بيبــود، بطور 
 بـود کـه از      ييداز مربوط به جوجه هـا     يون پراکس يگلوتات

 ۱۰لـوگرم و    يوم در ک  ي گرم سلن  يلي م ۳/۰ ي حاو يره  يج
ن موضـوع   يـ ا. لوگرم استفاده کردند  يگرم زردچوبه در ک   

وم بـر سـالمت بافـت    ير زردچوبه و سـلن يث تواند به تأ يم
ت يتروسيه ها، ارياز جمله بافت قلب، کل    ( مختلف بدن    يها
و نقش آنها در سنتز فرم   )  خون و از همه مهمتر کبد      يها

م يوم آنـز ير وابـسته بـه سـلن   يوم و فرم غيوابسته به سلن  
ن يپـا (داز بدن ارتباط داشته باشد      يون پراکس ي گلوتات يها

  ).۲۰۰۵و ساترن 
 ۲۸وم در ي ســلني حــاويره هــايــ    اگرچــه مــصرف ج 

ــ ــزا يروزگ ــب اف ــز ي موج ــت آن د يم سوپراکــسيش غلظ
خـتالف  ا خـون جوجـه هـا شـد امـا            يسموتاز پالسـما  يد

 و ي روزگ۴۲در . )P<۰۵/۰( دار نبود  يمشاهده شده معن  
تـراس و  ( اعمـال شـده   يير تـنش گرمـا  ياحتماالً تحت تـأث   

تاز در تمـام  سمويـ د ديغلظت سوپراکـس  ) ۲۰۰۰همکاران،  
 و  يريـ که اثر زمان نمونـه گ     يافت، بطور يش  يمارها افزا يت

 ين نظـر معنـ  يـ مـار از ا ي با ت يرياثر متقابل زمان نمونه گ    
 ۳/۰ ي حـاو  يره  يـ ، ج ي روزگ ۴۲در  . بود) P>۰۵/۰(دار  

ــيم ــوگرم ســـلن ي گـــرم در کيلـ ــت آنـــز يلـ م يوم غلظـ
 خون جوجه ها را در      يسموتاز در پالسما  يدديسوپراکس

) P>۰۵/۰ (يداريمارهــا بطــور معنــيگــر تي دسه بــايــمقا
ــزا ــه در ج. ش دادياف ــوجــود زردچوب ــزي م يره غلظــت آن

ل يـ ن دل يـ د به ا  يش نداد شا  يسموتاز را افزا  يد د يسوپراکس
ــوم  ــه کورک ــه از تول يک ــودر زردچوب ــود در پ ــن موج د ي

ل يدروکـس يد و ه ي مانند سوپراکس  ي آزاد قو  يکال ها يراد
 يداني اکـس ي آنتـ يژگـ يقـت و ي کنـد و در حق  ي م يريجلوگ

دها و يـ پيون ليداسي از پراکـس يريزردچوبه بخاطر جلـوگ   
ــ تولينـــدهايگـــر فرآيد  آزاد اســـت يکـــال هـــايد راديـ
    ).۱۹۹۴ان و رائو يجايسر(
  
  ي کليريجه گينت

ش نـشان داد کـه   ين آزمـا يج به دست آمده از ا  ينتا
ت يبفـرم سـلن  (لـوگرم  يوم در کي گـرم سـلن   يليم۳/۰سطح  

 ي آنتيل و فراسنجه ها  يب تبد ير ضر  ب ير مثبت يتأث) ميسد
ط تــنش ي در شــراي گوشــتي خــون جوجــه هـا يدانياکـس 

وم و زردچوبــه ي دارد و مــصرف همزمــان ســلنييگرمــا
 را  ي گوشـت  يسرعت رشد ومصرف خـوراک جوجـه هـا        

 ي مقابله با اثرات نامطلوب تنش ها      يده و برا  يبهبود بخش 
  .   د استي مفييگرما
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   آنها ییایمیب شیو ترک) لوگرم خوراكیگرم در ک(ه ی پایی غذايره های جي اجزا-1جدول 
    سن

  )ی روزگ28-42(  )ی روزگ14-28(  )یروزگ1-14(  ره ی جياجزا

 659 618 593  ذرت
 263 296 310  کنجاله ي سویا

 18 25 48  پودر ماهی
 21 17 5  روغن آفتابگردان

 10 10 10  سبوس گندم
DL25/2   متیونین  25/2  2 

5/1  دیلیزین کلرا  75/1  75/1  
25/16   کلسیم فسفاتيد  16 5/9  

75/9 8 8  صدف  
 5 5 5  1نرالهیم+ نه یتامیمکمل و

 1 1 1  نمک یددار
  )لوگرمیگرم در ک(ی محاسبه شده ترکیب شیمیای
 190 201 220  پروتئین خام 

8/4  متیونین   6/4  4/4  
2/9  سیستین + متیونین   8/8  5/8  

8/13  لیزین   5/12  3/11  
8/2  تریپتوفان   1/2  9/1  

3/10  کلسیم   9 5/8  
5/4 5  فسفر   4 

 3000 2993 2900  )لوگرمی در کيلوکالریک(سمیانرژي قابل متابول
 Eن یتامی گرم، ویلی مB12 01/0ن یتامی گرم، ویلی مB6 25/1ن یتامی گرم، ویلی مB2 4ن یتامی گرم، ویلی مB1 5/2ن یتامی واحد، وD32000ن یتامی واحد، وA 11000ن یتامیو: لوگرمینراله در هر کینه و میتامیبات مکمل ویترک. 1

 یلی م15 ي گرم، رویلی م50 گرم، آهن یلی م60 گرم، منگنز یلی م600د ین کلرای گرم، کولیلی م10ک ید پنتوتنی گرم، اسیلی م3/0ک ید فولی گرم، اسیلی م15ن یاسی ن گرم،یلی مK 5/2ن یتامی گرم، ویلی م06/0ن یوتی گرم، بیلی م30
   گرم یلیوم صفر می گرم، سلنیلی م5/0 گرم، کبالت یلی م5/0د یگرم، 
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  ییط تنش گرمای در شرای گوشتيوبه بر عملکرد رشد جوجه هاچ و زردمیت سدیح مختلف سلنسطو ي حاویشی آزمايره های اثر ج-2 جدول
لیب تبدیضر ) هر جوجهيگرم بازا(ش وزن یافزا   )  هر جوجهيگرم بازا(مصرف خوراك     

42 -1 
یروزگ  

42 -28 
یروزگ  

28 - 14 
یروزگ  

14 -1 
یروزگ  

 42 -1 
یروزگ  

42 -28 
یروزگ  

28 - 14 
یروزگ  

14 -1 
یگروز  

 42 -1 
یروزگ  

42 -28 
یروزگ  

28 - 14 
یروزگ  

14 -1 
یروزگ  

  
 مارهایت

  ومی سلنیاثرات اصل              
  لوگرمی گرم در کیلی م0  9/317  9/1164  7/1586  6/3069    3/231  8/663  7/729  7/1624    38/1  76/1  18/2  89/1
  لوگرمی گرم در کیلی م3/0  4/315  8/1159  9/1646  1/3122    4/233  5/660  5/737  4/1631    35/1  76/1  24/2  91/1
02/0  14/0  02/0  05/0   0/17  4/14  7/13  4/8   1/26  4/23  3/9  2/7  SEM  

   زردچوبهیاثرات اصل                  
c84/1  b 08/2  79/1  34/1    b 1/1600  b 0/715  b 3/647  3/238    c6/2948  c1/1473  bc0/1156  6/319  0لو گرمی گرم در ک  
a99/1  a 42/2  74/1  39/1    ab3/1639  ab2/727 a 5/682  6/229    a1/3254  a4/1753  a 5/1183  3/317  5لوگرمی گرم در ک  
b88/1  ab14/2  75/1  37/1    a 4/1644  a 6/758  ab7/656  1/229    b8/3084  b1/1624  c 7/1147  9/312  10لوگرمی گرم در ک  

02/0 14/0 02/0 05/0  0/17 4/14 7/13 4/8  1/26  4/23 3/9 2/7 SEM  
 منبع اختالف  ______________________________________________________________________________ سطح احتمال________________________________________________________________________

  میت سدیسلن  81/0  62/0  06/0  12/0   78/0  75/0  61/0  59/0   52/0  37/0  21/0  09/0
  زردچوبه  73/0  04/0  01/0  73/0   63/0  05/0  05/0  04/0   43/0  85/0  05/0  05/0
   زردچوبه×م یت سدیسلن  85/0  03/0  05/0  85/0   42/0  06/0  07/0  15/0   64/0  43/0  37/0  12/0

  نیانگیار میاشتباه مع. 1
abcde .05/0(ست  ان هایانگین می دار بی نشان دهنده اختالف معن نامشابه در هر ستونيس هایاند<P(.  
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  ییط تنش گرمای  در شرای گوشتي جوجه هايالشه  ي هایژگی بر وم و زردچوبهیت سدی سطوح مختلف سلنيحاو یشی آزمايره هایاثر ج -3جدول 

) درصد از وزن زنده( الشه ي هایژگیو  

   حفرهیچرب
 یشکم

  نهیس قلب کبد
 )گوشت و استخوان(

  ران ها
گوشت و (

 )استخوان

 بازده الشه

 مارهایت

  ومی سلنیاثرات اصل      
  لوگرمی گرم در کیلی م0  6/70  6/19  7/22  51/0  2/2  9/1
  لوگرمی گرم در کیلی م3/0  1/69  2/20  6/22  53/0  2/2  0/2
11/0  .09/0  04/0  52/0  58/0  1/1  SEM  
  زردچوبه یاثرات اصل      
a3/2  a 4/2  53/0  b0/22  9/19  9/69  0لو گرمی گرم در ک  
a0/2  ab2/2  52/0  ab6/22  9/19.  2/69  5لوگرمی گرم در ک  
b7/1  b 1/2  52/0  a 5/23  0/20  8/70  10لوگرمی گرم در ک  

11/0 09/0 04/0 52/0 58/0 1/1 SEM  
  منبع اختالف  ______________________________ سطح احتمال_______________________________

  میت سدیسلن  82/0  76/0  58/0  38/0  84/0  68/0
  زردچوبه  85/0  81/0  05/0  62/0  04/0  05/0
   زردچوبه×م یت سدیسلن  46/0  67/0  47/0  43/0  03/0  29/0

  نیانگیار میاشتباه مع. 1
ab .05/0(ست  ان هایانگین می دار بیف نشان دهنده اختالف معنی نامشابه در هر رديس هایاند<P.(  
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  .ییط تنش گرمای در شرای گوشتيجوجه ها خون ي پالسمایدانی اکسی آنتيفراسنجه ها یبرخبر   زردچوبهم ویت سدیسطوح مختلف سلن ي حاویشی آزمايره هایاثر ج -4جدول 
 (SOD) سموتازیددی سوپراکس  

)تری لیلیواحد در م (  

  (GPx) دازیون پراکسی گلوتات  

)تریواحد در ل(  

ی روزگ42 ی روزگ28  ی روزگ42     ی روزگ28 

  
 مارهایت

 ومی سلنیاثرات اصل     
b3/8  8/5    b5/255  b5/264  0لوگرمی گرم در کیلی م  
a2/19  9/7    a3/776  a0/850  3/0لوگرمی گرم در کیلی م  

7/3 5/1  3/28 1/22 SEM  
   زردچوبهیاثرات اصل     
  لو گرمی گرم در ک0  2/594  8/477    5/7  8/18
  لوگرمی گرم در ک5  1/547  0/506    4/6  9/10
  لوگرمیدر ک گرم 10  5/530  8/563    8/6  6/11
0/4 5/1  3/28 1/22 SEM  

_______________________سطح احتمال ____________________   منبع اختالف 
  میت سدیسلن  01/0  01/0    45/0  02/0
  زردچوبه  07/0  06/0    53/0  06/0
   زردچوبه×م یت سدیسلن  47/0  05/0    24/0  18/0

  ار خطاین معیانگیم. 1
abcd .05/0(ست  ان هایانگین می دار بیف نشان دهنده اختالف معنیدر هر رد نامشابه يس هایاند<P.(  




