نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  26شماره  /1سال1395

تأثیر مکملسازی پودر دارچین و زردچوبه بر عملکرد ،صفات الشه و برخی فراسنجههای خونی
جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی
2

پیام باغبان کنعانی ،1محسن دانشیار* 2و رامین نجفی
تاریخ دریافت92/12/17 :

تاریخ پذیرش94/7/25 :

 1دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 2بترتیب دانشیار و استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
*مسئول مکاتبهE-mail: m.daneshyar@urmia.ac.ir :

چکیده
زمینه مطالعاتی :پودر دارچین و زردچوبه دارای ترکیبات فعالی می باشند که میتوانند در جوجههای گوشتی تحت تنش
گرمایی مفید باشند .هدف :این تحقیق به منظور بررسی تأثیر افزودن پودر زردچوبه و دارچین بر عملکرد رشد ،صفات
الشه و برخی فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی صورت گرفت .روش کار :دویست قطعه
جوجه نر یک روزه (راس  )308در قالب طرح کامالً تصادفی به چهار تیمار در پنج تکرار ( 10جوجه در هر تکرار)
اختصاص یافتند .گروههای آزمایشی شامل چهار گروه شاهد (تنش گرمایی و بدون مادۀ افزودنی) و تغذیه شده با 0/5
درصد زردچوبه 0/5 ،درصد دارچین و مخلوط زردچوبه و دارچین ( 0/25درصد از هریک) بودند .جیرههای آزمایشی
در سن  25تا  42روزگی و تحت شرایط تنش حرارتی  32درجه سانتیگراد به صورت دورهای مورد استفاده قرار
گرفت .نتایج :نتایج نشان داد که مصرف زردچوبه و دارچین (جداگانه یا باهم) در دورهی پایانی ( 25تا  42روزگی) و
کل دورهی آزمایشی ( 1تا  42روزگی) موجب افزایش مصرف خوراک و وزنگیری جوجههای گوشتی در مقایسه با
تیمار شاهد گردید ( .)P<0/01در دوره پایانی ،جوجههای تحت تنش گرمایی (و فاقد افزودنی در جیره) باالترین ضریب
تبدیل خوراک را در میان تیمارهای آزمایشی داشتند ( .)P<0/01زردچوبه ،دارچین و مخلوط هر دو باعث کاهش تری-
گلیسرید در مقایسه با تیمار شاهد گردید ( .)P<0/05نتیجهگیری نهایی :به طورکلی ،مصرف  0/5درصدی زردچوبه یا
دارچین به تنهایی و یا با هم ( 0/25درصد از هرکدام) منجربه بهبود عملکرد جوجههای تحت تنش گرمایی شد.
واژگان کلیدی :دارچین ،تریگلیسرید ،ضریب تبدیل خوراک ،گلوکز ،زردچوبه

مقدمه

از مهمترین عوامل کاهش تولید طیور در مناطق گرم و

از آنجایی که اکثر مناطق ایران دارای شرایط آب وهوای

خشک است که موجب افزایش تلفات ،کاهش بازده

گرم وخشک میباشند لذا بروز تنش گرمایی در

خوراک ،کاهش رشد و کاهش قدرت سیستم ایمنی

سالنهای پرورش طیور به ویژه در تابستان امری

جوجههای گوشتی میشود (چیفتچی و همکاران .)2013

اجتنابناپذیر میباشد (شربتی  .)1391تنش گرمایی یکی

افزایش  pHخون ،اختالل در توازن اسید -باز ،کاهش
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تولید ،افزایش چربی الشه ،افزایش دفع الکترولیتهای

کاتاالز باعث کاهش پراکسیداسیون لیپیدها میشوند.

خون ،رقیق شدن خون و کاهش هماتوکریت از جمله

این گیاه دارویی با ممانعت از کمبود آنتی اکسیدانها در

عواقب دیگر تنش گرمایی میباشد (عبدالوند و هدایتی

بدن ،محافظت از میتوکندریها در مقایل آسیب

 .)1389با توجه به فراوانی اسیدهای چرب غیر اشباع

اکسیداتیو زودرس (از طریق از دست دادن  (ATPو

غشا ،حساسیت آنها به پراکسیداسیون و تخریب زیاد

اختصاصی نمودن فعالیت سلولها از مرگ سلولی

است (لسون و سامرز  )2001و به نظر میرسد که

جلوگیری میکند (حسینی واشان و همکاران .)1391

میزان تخریب لیپیدهای غشایی و آزادسازی تری-

زردچوبه با افزایش اسید معده و ترشح پپسین و کاهش

گلیسرید و کلسترول بافتی به خون در پرندگان با قدرت

موسین در بهبود زخم معده نقش دارد هرچند که

کمتر آنتیاکسیدانی بیشتر خواهد بود .بنابراین

مکانیسم عمل کامالً واضح نیست .کورکومین باعث

دستکاری جیره غذایی یکی از روشهای مورد استفاده

افزایش فعالیت لیپاز پانکراسی ،آمیالز ،ترپسین و

برای حذف یا تعدیل اثرات دمای محیطی باال بر عملکرد

کیموترپسین میشود (پالتل و همکاران  .(2000تعدادی

جوجههای گوشتی میباشد (دبسکی و همکاران .)2004

از محققین اثرات سطوح  3/3و  10گرم زردچوبه در

در حال حاضر تمایل به استفاده از آنتیاکسیدانهای

کیلوگرم جیره جوجههای گوشتی (نوزریان و همکاران

طبیعی حاصل از گیاهان دارویی به ویژه در تغذیه طیور

 )2011یا سطح  400میلیگرم کورکومین در کیلوگرم

در حال افزایش است .تاکنون اثرات آنتیاکسیدانی

جیره کبک (ساهین و همکاران  )2012را بر بهبود

بعضی از گیاهان دارویی از قبیل نعناع ،عصاره زعفران

عملکرد گزارش کردند .همچنین دورانی و همکاران

و سماق در طیور مشخص شده است (کوثر و همکاران

( )2006گزارش کردند که جیرههای حاوی  0/5درصد

 .)2007زردچوبه یکی از گیاهان دارویی است که متعلق

زردچوبه باعث افزایش  55درصدی کیفیت الشه و

به خانوادهی زنجبیل ( )Zingiberaceaeبوده و غنی از

افزایش وزن اندامهای داخلی جوجههای گوشتی می-

ترکیبات فنلی کورکومینوئیدی است.

شود .دارچین از گیاه دارویی با نام علمی

کورکومینوئیدهای کورکومین ،دمتوکسی کورکومین و

 zeylanicumاست .این درخت همیشه سبز بوده و به

بیس متوکسی کورکومین رنگدانههای زردچوبه هستند

خانواده برگ بوها تعلق دارد (رضایی کوچکسرایی و

که فعالیتهای آنتیاکسیدانی ،ضد سرطانی ،ضدالتهاب،

همکاران  .)2010ترکیبات اصلی اسانس دارچین

ضد سموم کبدی و کاهش دهنده کلسترول دارند

سینامالدئید ،اوژنول ،سافرول ،سینامیل استات ،سینامیل

(دانشیار و همکاران  .(2011کورکومین مهمترین ترکیب

الکل و کارواکرول هستند که فعالیتی شبیه به انسولین

فعال زیستی زردچوبه میباشد که بر سیستم آنتی-

دارند و میتوانند در درمان دیابت مفید باشند.

تأثیر میگذارد.

روغنهای اسانسی دارچین مسئول طعم ،گسترش

گروههای فنلی موجود در ساختمان کورکومین نقش

فعالیت ضدالتهابی ،ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی هستند

مهمی در ممانعت از پراکسیداسیون لیپیدها و شکستن

(سانگ اوه و همکاران  .)2013محققان اثر آنتی

ساختار  DNAایفا مینماید .این گروهها توانایی از بین

اکسیدانی دارچین را بیشتر مربوط به دو ترکیب اوژنول

بردن یونهای سوپر اکسید ،رادیکال هیدروکسیل،

و متیل هیدروکسی چالکون میدانند .مصرف اوژنول

اکسید نیتریک و دی اکسید نیتروژن را دارند .همچنین

باعث بهبود فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و افزایش

زردچوبه با افزایش فعالیت آنزیمهای ضد اکسیداسیونی

گلوتاتیون احیاء شده در سلول میشود (مدرسی و

مانند گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپراکسید دسموتاز و

همکاران  1388رضایی کوچکسرایی و همکاران

اکسیدانی و فعالیتهای اکسیداتیو

Cinnamomum
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( )2010نشان دادند که سطح  250میلیگرم دارچین در

واکسیناسیون) رعایت شد .تنش گرمایی  32±1درجه

کیلوگرم جیره باعث کاهش ضریب تبدیل و افزایش

سانتی گراد به صورت دورهای ( 8ساعت در شبانه روز

تریگلیسرید خون در جوجههای گوشتی میشود.

و از ساعت  9صبح تا  5بعد از ظهر) از سن  25روزگی

عصاره دارچین موجب بهبود خوشخوراکی میشود

تا  42روزگی اعمال گردید .جوجههای گروههای مختلف

(مانسینی_ فیلهو و همکاران  .)1998مکملسازی جیره

آزمایشی جیرههای مشابه آغازین ( 10-1روزگی) و

با دارچین ( 200قسمت در میلیون) باعث بهبود عملکرد

رشد (11-24روزگی) را بدون هیچ افزودنی دریافت

در جوجههای گوشتی میشود (ال کاسی .)2010افزایش

کردند .تیمارهای مختلف آزمایشی (جیرههای آزمایشی

اشتها ،تحریک هضم همچنین ویژگی ضدمیکروبی

و تنش گرمایی) از سن  25روزگی تا  42روزگی اعمال

دارچین به محتوی سینامآلدئید ،اوژنول و کارواکرول

گردید .تیمارهای آزمایشی شامل گروه تنش گرمایی

نسبت داده میشود (تاباک و همکاران  .)1999سانگ اوه

(پرورش تحت شرایط تنشگرمایی و بدون افزودنی) و

وهمکاران ( )2013بهبود عملکرد ،کیفیت و خصوصیات

تیمارهای تحت تنش گرمایی تغذیه شده با 0/5درصد

گوشت و سطح ایمنی را هنگام مصرف دارچین یا

پودر زردچوبه ،گروه 0/5درصد پودر دارچین و گروه

سینامآلدئید ( 5درصد جیره) در جوجههای گوشتی

مخلوط پودر دارچین و زردچوبه (0/25درصد

نشان دادهاند .بنابراین با توجه به اثرات آنتیاکسیدانی و

زردچوبه و 0/25درصد دارچین) بودند .بر اساس

مفید گیاهان دارچین و زردچوبه بهویژه بر هضم و

مطالعات دانشیار و همکاران ( )2012در مورد زردچوبه

جذب و همچنین عملکرد طیور به نظر میرسد که

و سانگ اوه و همکاران ( )2013در مورد دارچین،

استفاده از پودر این گیاهان بتواند اثرات منفی ناشی از

سطوح  0/5درصد از هریک از این گیاهان برای بهبود

تنش گرمایی را در بدن جوجههای گوشتی رفع کند .به

عملکرد جوجههای گوشتی مناسب بودهاند و لذا بر

همین منظور تأثیر افزودن پودر دارچین و زردچوبه

سطوح  0/5درصد از هر یک از این گیاهان فوق به

به جیره غذایی بر عملکرد رشد و برخی فراسنجههای

تنهایی و یا  0/5مخلوط این دو در تحقیق اخیر استفاده

خونی و جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی در

گردید.

این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

تمام جیرههای آزمایشی از نظر انرژی ،پروتئین و سایر
مواد مغذی یکسان بودند (جدول  .)1جیرههای غذایی

موادو روشها

آزمایشی بر اساس نیازمندیهای سویه راس 308

برای انجام این آزمایش از 200قطعه جوجه نر یک روزه

تنظیم شدند .در این تحقیق از پودر زردچوبه و دارچین

راس ( )308استفاده شد .جوجهها پس از ورود به سالن

تازه هندی استفاده گردید .زردچوبه حاوی 27/91

در چهار تیمار و پنج تکرار و  10جوجه در هر تکرار

میلیگرم بر ماده خشک و دارچین دارای  41/24میلی-

قرار گرفتند .میانگین وزنی جوجهها در شروع آزمایش

گرم بر ماده خشک کل ترکیبات فنلی بودند .از روش

 38±2گرم بود .جوجهها در طول  42روز بر روی

عصارهگیری استاندارد (سیورس و دلی )1970برای

بستر پوشال پرورش یافتند و در تمام مدت آزمایش

تخمین ترکیبات فنلی در سه تکرار استفاده شد.

دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند .برنامه نوری به
صورت  23ساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی بود
و شرایط استاندارد سالن (دما ،نور ،تهویه و
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جدول  -1ترکیب جیره غذایی آزمایشی
اجزای جیره (کیلوگرم)

آغازین ()10-1

رشد ()24-11

پایانی ()42-25

دانه ذرت

32/91

34/55

38/66

دانه گندم

20/00

25/00

25/00

کنجاله دانه سویا ( 44درصد پروتئین)

39/35

33/50

28/35

روغن سویا

3/00

2/80

3/18

دی کلسیم فسفات

2/10

2/15

2/15

سنگ آهک

1/10

0/86

0/86

ال-لیزین

0/29

0/22

0/20

دی-ال متیونین %98خلوص

0/38

0/08

0/26

0/5

0/5

0/5

0/37

0/34

0/34

-

-

**0/5

100

100

100

مکمل مواد معدنی و ویتامینی

1

نمک طعام
ماسه

2

جمع کل
میزان مواد مغذی محاسبه شده جیره (درصد)
ماده خشک

85/99

86/19

85/83

انرژی قابل سوخت و ساز (کیلو کالری بر کیلوگرم )

2860

2920

2980

پروتئین خام

21/99

20/00

17/99

چربی خام

4/93

4/83

5/33

فیبر

3/96

3/7

3/34

کلسیم

1/00

0/9

0/89

فسفر قابل دسترس

0/45

0/45

0/44

نسبت کلسیم به فسفر

0.00

00

2/66

پتاسیم
کلر

0/97
33

00/88
/3

0/79
29

سدیم

0/16

0/15

0/15

متیونین

0/7

0/38

0/53

لیزین

1/43

1/24

1/09

آرژنین

1/53

1/37

1/22

متیونین – سیستین

1/07

0/73

0/86

تریپتوفان

0/29

0/26

0/23

تیروزین

0/98

0/89

0/81

ترئونین

0/85

0/77

0/69

1هر کیلوگرم جیره حاوی مقادیر زیر بود :رتینول 9000 :واحد بین المللی ،آلفا توکوفرول استات 18 :واحد بین المللی ،سیانوکوباالمین 15/0 :میلی گرم،
ریبوفالوین 6/6 :میلی گرم ،کلسیم پانتونات 10 :میلی گرم ،نیاسین 30 :میلی گرم ،کولین  500میلی گرم ،بیوتین 1/0 :میلی گرم ،تیامین 8/1 :میلی گرم،
پیرودوکسین 3 ،میلی گرم ،اسید فولیک 1 :میلی گرم ،ویتامین منادیون 2 :میلی گرم ،آنتی اکسیدان (اتوکسی کوئین) 100 :میلی گرم ،منگنز 100 :میلی
گرم ،روی 50 :میلی گرم ،مس 10 :میلی گرم ،آهن 50 :میلی گرم ،ید 1 :میلی گرم ،سلنیوم 0/2 :میلی گرم.
 2سطوح مختلف زردچوبه و دارچین جایگزین ماسه در جیره پایانی گردید.
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یک گرم پودر زردچوبه یا دارچین با  10میلیلیتر

خطی ( )GLMنرم افزار

متانول  80درصد مخلوط گردید .عصاره حاصله از

بررسی قرار گرفتند .مقایسات میانگین در سطح 5

صافی عبور داده شد و با دور  5000به مدت  3دقیقه

درصد با استفاده از آزمون دانکن صورت گرفت.

سانتریفیوژ گردید و مواد شناور بر روی سطح جمع-
آوری و برای اندازهگیری ترکیبات فنلی استفاده گردید.
روش رنگسنجی با جذب  760نانومتر همراه با 20
درصد کربنات سدیم ( 1موالر) و در معرف فولین-
سیوکالتیو مخلوط گردید .اسید گالیک به عنوان
استاندارد استفاده شد (دانشیار و همکاران .)2011
مصرف خوراک ،افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک
جوجههای گروههای آزمایشی در طول دوره آغازین و
رشد ( 1-24روزگی) ،پایانی ( 25-42روزگی) و کل
دوره ( 1-42روزگی) اندازهگیری و محاسبه شدند .در
پایان دوره آزمایش (روز  )42یک جوجه از هر واحد
آزمایشی (تکرار) به طور تصادفی انتخاب و پس از
وزنکشی جهت بررسی خصوصیات الشه و اندامهای
داخلی کشتار گردید و نمونههای خونی در هنگام کشتار
جمعآوری شد و سریعاً به لولههای حاوی مواد ضد
انعقادی اتیلن دیآمین تترا استیک اسید ( (EDTAانتقال
داده شدند .پالسمای این نمونههای خونی (جهت بررسی
فراسنجههای خونی) به وسیله دستگاه سانتریوفیوژ در
دور  5000به مدت  5دقیقه جدا و تا اندازهگیری
فراسنجههای خونی در دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .پس از کشتار ،الشه کامل ،سینه ،رانها،
چربی محوطه بطنی ،طحال ،سنگدان ،کبد و قلب وزن
شدند .همچنین طول قسمتهای مختلف روده باریک و
وزن آنها نیز اندازهگیری شد و وزن نسبی آنها به ازای
وزن زنده بدن محاسبه گردید .برخی از فراسنجههای
خونی مانند گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید ،کراتین،
اوره ،آلبومین ،پروتئین کل و  HDLدر این آزمایش با
دستگاه اسپکتروفوتومتر ) (Alcyon 300,USAو توسط
کیت پارس آزمون اندازهگیری شدند .دادههای این
آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با  4تیمار و 5
تکرار و  10جوجه در هر تکرار با استفاده از رویه مدل

 )9.1(SASمورد آنالیز و

نتایج
عملکرد رشد

تأثیر افزودن پودر زردچوبه ،دارچین ،دارچین و
زردچوبه بر افزایش وزن ،مصرف خوراک و ضریب
تبدیل خوراک جوجههای گوشتی تنش گرمایی در جدول
 2نشان داده شده است .مصرف همه تیمارهای
آزمایشی (زردچوبه ،دارچین و یا هر دو باهم) موجب
افزایش مصرف خوراک و وزنگیری در مقایسه با تیمار
شاهد گردید ( .)P>0/01در دوره پایانی ،جوجههای
تحت تنش گرمایی (و فاقد افزودنی در جیره) باالترین
ضریب تبدیل خوراک را در میان تیمارهای آزمایشی
داشتند ( .)P>0/01در کل دوره آزمایشی ،تفاوت معنی
داری بین تیمارهای آزمایشی برای ضریب تبدیل
خوراک وجود نداشت (.(P<0/05
صفات الشه
نتایج مربوط به وزن نسبی سینه ،ران ،بازده الشه ،قلب،
طحال ،کبد ،چربی حفره بطنی ،سنگدان ،پانکراس ،در
جدول شماره  3نشان داده شده است .تفاوت معنیداری
بین وزن نسبی قسمتهای مختلف الشه و اندامهای
داخلی تیمارهای مختلف آزمایشی وجود نداشت
( .)P<0/05همچنین اثر مکملسازی پودر دارچین و
زردچوبه بر طول روده جوجههای گوشتی در شرایط
تنش گرمایی در جدول  4نشان داده شده است .تفاوت
معنیداری بین وزن و طول قسمتهای مختلف روده
همچنین کل روده دیده نشد (. )P<0/05
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جدول  - 2میانگین افزایش وزن ،مصرف خوراك و ضریب تبدیل جوجههای گوشتی تغذیه شده با پودر دارچین ،پودر
زردچوبه ،پودر دارچین و زردچوبه تحت تنش گرمایی
شاهد

تیمارها

0/5درصد پودر

0/5درصد پودر

دارچین و

خطای

درصد

زردچوبه

دارچین

زردچوبه

استاندارد

احتمال

()0/25 +0/25
افزایش وزن (گرم)
826/00

 24-1روزگی
 42-25روزگی

b

42-1روزگی

b

1064/75
1890/75

893/80
a

1578/67

a

2472/47

824/00
a

1605/70

a

2429/70

14/67

824/40
a

63/65

1691/92

a

66/65

2516/32

0/20
0/0001
0/0001

مصرف خوراک (گرم)
 24-1روزگی

1232/69

1346/69

1252/76

1279/33

23/60

0/41

 42-25روزگی

2358/5b

3086/2a

3007/3a

3095/9a

81/48

0/0001

42-1روزگی

3591/2b

4432/9a

4260/1b

4375/3a

89/25

0/0001

ضریب تبدیل خوراک
 24-1روزگی

0/91

1/50

1/52

1/56

1/55

0/03

 42-25روزگی

a

2/21

b

1/96

b

1/94

b

1/83

0/05

0/004

42-1روزگی

1/89

1/80

1/81

1/74

0/03

0/19

 a-bمیانگین های با حروف متفاوت در هر ردیف دارای اختالف معنیداری از لحاظ آماری هستند (.)P<0/01

جدول  -3تأثیر افزودن پودر دارچین و زردچوبه به جیره غذایی بر وزن نسبی الشه ،گوشت سینه ،ران ،کبد ،قلب ،پانکراس،
چربی بطنی ،سنگدان و طحال جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی
شاهد

0/5درصد

0/5درصد

دارچین و زردچوبه

زردچوبه

دارچین

()0/25 +0/25

خطای استاندارد

درصد احتمال

بازده الشه

56/62

58/20

58/22

58/50

0/65

0/45

سینه

24/96

27/30

26/96

26/90

0/88

0/49

رانها

16/48

17/86

17/10

17/83

0/48

0/31

کبد

2/35

2/51

2/25

2/15

0/10

0/51

قلب

0/56

0/61

0/60

0/52

0/03

0/80

سنگدان

1/28

1/51

1/30

1/40

0/06

0/36

پانکراس

0/23

0/20

0/25

0/20

0/01

0/57

طحال

0/09

0/10

0/10

0/09

0/01

0/91

چربی حفره شکمی

1/96

1/56

1/71

1/52

0/09

0/35
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جدول  -4تأثیر پودر دارچین و زردچوبه برطول و وزن نسبی (وزن اندام بر درصد وزن زنده) ایلئوم ،ژوژنوم و دئودنوم
جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی
0/5درصد

0/5درصد

دارچین و زردچوبه

خطای

درصد

زردچوبه

دارچین

()0/25 +0/25

استاندارد

احتمال

طول دئودنوم

1/12

1/35

1/40

1/26

0/04

0/61

وزن دئودنوم

0/49

0/55

0/61

0/52

0/03

0/75

طول ژوژنوم

2/74

3/46

3/56

2/96

0/10

0/38

وزن ژوژنوم

1/47

1/62

1/66

1/42

0/09

0/85

طول ایلئوم

3/18

3/56

3/42

2/97

0/10

0/75

وزن ایلئوم

1/36

1/33

1/24

0/91

0/09

0/57

167/50

167/93

167/38

165/13

2/80

0/80

شاهد

طول کل روده
(سانتیمتر)

جدول  -5تأثیر پودر دارچین و زردچوبه بر مقدار فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
گلوکز

تریگلیسیرید

کلسترول

*HDL-c

اوره

کراتینین

آلبومین

پروتئین کل (میلی

( میلی گرم/

( میلی گرم/

( میلی گرم/

( میلی گرم/

(واحد بر

(واحد بر

(درصد)

گرم در دسی

دسی لیتر)

دسی لیتر)

دسی لیتر)

دسی لیتر)

لیتر)

لیتر)

247/40a

73/75a

135/00

45/75

4/40

0/13

زردچوبه ()0/5

a

b

145/60

دارچین ()0/5

b

تیمار

شاهد

242/80
220/00

46/60

b

53/25

146/60

58/12
60/75

4/40
4/00

0/14
0/12

لیتر)
1/35
1/45
1/45

3/32
3/54
3/48

دارچین و
زردچوبه (+0/25

a

240/00

b

46/00

145/60

56/70

4/60

0/13

1/42

3/48

)0/25
خطای استاندارد

3/66

3/52

3/50

2/91

0/28

0/02

0/04

0/06

درصد احتمال

0/02

0/03

0/68

0/32

0/91

0/96

0/64

0/88

میانگینهای با حروف التین متفاوت در هر ستون اختالف معنیداری با هم دارند ()P< 0/05
*لیپوپروتئین با چگالی باال

بحث

خوراک خواهد بود (دونکوه  .)1989کاهش مصرف

جوجههای سریع الرشد کنونی به مصرف خوراک

خوراک و وزنگیری و همچنین افزایش ضریب تبدیل در

زیادی برای دست یابی به حداکثر رشد نیاز دارند .با

آزمایش اخیر نیز ناشی از همین پدیده است .تنش

این حال مصرف و متابولیسم خوراک در طیور باعث

گرمایی باعث کاهش افزایش وزن و مصرف خوراک در

حرارت افزایشی میشود ودر محدوده دمایی باال این

جوجههای گوشتی و تخمگذاردر دمای 34درجه سانتی-

حرارت تشدید مییابد .مصرف خوراک پرنده و به طبع

گراد به مدت  18ساعت میشود (مجاهد و همکاران

آن نرخ سوخت و ساز بدن طیور در دماهای باال کاهش

 .)2005بونت و همکاران (  )1997گزارش کردند که تنش

مییابد .نتیجۀ این پدیده بدتر شدن رشد و ضریب تبدیل

گرمایی  32درجه سانتیگراد (به مدت  2هفته) مصرف
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خوراک و افزایش وزن و قابلیت هضم را کاهش و

گرمایی ( 34درجه سانتی گراد به مدت  8ساعت در

ضریب تبدیل خوراک را در جوجههای گوشتی افزایش

روز) به صورت خطی در رابطه با افزایش وزن و

داد .کوپر و واشبورن (  )1998گزارش کردند که تنش

مصرف خوراک نسبت به گروه شاهد افزایش یافت.

گرمایى  32درجه سانتىگراد در مرحلهى پایانى دوره

استفاده از پودر دارچین در این تحقیق ،موجب بهبود

پرورش ،وزن جوجههاى گوشتى را 20تا  30درصد

مصرف خوراک در شرایط تنش گرمایی شده است.

کاهش مىدهد .از سوى دیگر گزارش شده است که

البته گزارشهایی در رابطه با اثرات سودمند دارچین بر

عوامل ایجادکننده تنش از جمله دماى زیاد ،موجب

عملکرد طیور وجود دارد .مثال سانگ اوه و همکاران

ترشح کورتیکوستروئیدها در پرندگان مىشوند که

( )2013سطح  5درصد دارچین باعث وزنگیری و

نتیجه آن کندى سرعت رشد است .استفاده از پودر

مصرف خوراک در جوجههای گوشتی شده است .بهبود

دارچین وزردچوبه و مخلوط این دو گیاه تا حدی کاهش

افزایش وزن و مصرف خوراک در مخلوط زردچوبه و

عملکرد جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی را در

دارچین شاید ناشی از ترکیبات ضد میکروبی فعال از

آزمایش اخیر جبران کرد .از دالیل مطرح شده میتوان

قبیل کورکومین و سینامآلدئید در دو گیاه باشد (سانگ

به طعم جیره اشاره کرد که میتواند مصرف خوراک را

اوه وهمکاران  .)2013مخلوط عصارههای دارچین و

در پرندگان تحت تأثیر قرار دهد .بهبود طعم جیره

آویشن ( 200قسمت در میلیون) باعث بهبود افزایش

غذایی اشتهای جوجه گوشتی را باال برده و مقدار

وزن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در

مصرف خوراک را افزایش میدهد (ارنر و همکاران،

جوجههای گوشتی گردید که شاید ناشی از مواد فعال

 .) 2010البته راجپات و همکاران ( )2013گزارش دادند

آنها (تیمول و کارواکرول ،سینامآلدئید و اوژنول) به

که مکملسازی جیره جوجههای گوشتی با  200میلی-

عنوان عوامل تحریک هضم باشد ( ال کاسی .)2010

گرم کورکومین در کیلوگرم تأثیری بر مصرف خوراک

شواهدی وجود دارد که نشان میدهد گیاهان دارویی و

ندارد ولی باعث بهبود وزنگیری و ضریب تبدیل

ادویه جات و عصاره آنها باعث افزایش اشتها و تحریک

خوراک میشود .گیاهان دارویی و ادویهجات نه تنها

هضم میشود (کامل  .)2001مکملسازی  200میلیگرم

محرک هضم واشتها بوده ،بلکه با تأثیر بر سایر عوامل

در

آنتیبیوتیک

فیزیولوژیکی ،به آسایش و سالمتی حیوانات کمک کرده

ویرجینامایسین ،افزایش وزن و ضریب تبدیل کبک را

و عملکرد را بهبود میبخشد (فرانکیک و همکاران

افزایش داد (مهدیپور و همکاران .)2013

 .)2009مصرف خوراک و افزایش وزن باال در جوجه-

تولید هورمون کورتیکواسترون در بدن طیور ،هنگام

های تغذیه شده با زردچوبه ممکن است از فعالیت آنتی-

تنش گرمایی افزایش یافته و موجب افزایش نیاز به

اکسیدانی بهینه سطح  0/5درصد زردچوبه ناشی شود

گلوکونئوژنز و حفظ هوموستاز گلوکز تحت شرایط

که میتواند سنتز پروتئین را توسط سیستم آنزیمی

تنش گرمایی میشود (هاروی و همکاران  .)1980گاریگا

تحریک کند (نوزریان و همکاران  .)2011کورکومین

و همکاران ( )2005گزارش کردند که انتقال گلوکز از

همچنین فعالیت لیپاز ،سوکراز و مالتاز را افزایش می-

ژوژنوم جوجهها از طریق افزایش ناقلهای سدیم-

دهد که باعث افزایش هضم خوراک میشود (پالتل و

گلوکز در شرایط تنش گرمایی افزایش پیدا میکند.

همکاران  .(1996همچنین ساهین و همکاران ()2012

همچنین این محققین بیان کردند که با افزایش دمای

گزارش دادند که پاسخ کبک به مکملسازی کورکومین

محیط ،موکوس روده ظرفیت خود را برای جذب گلوکز

( 200و  400میلیگرم در کیلوگرم) در شرایط تنش

با حداقل مصرف انرژی افزایش میدهد .هاشمی و

کیلوگرم

روغن

دارچین

و
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همکاران ( )1386گزارش دادند که تنش گرمایی به مدت

تریگلیسیرید تیمار تحت تنش را به تنش وارده میتوان

 6ساعت در روز باعث افزایش گلوکز خون جوجههای

نسبت داد .همچنین عدم افزایش تریگلیسیرید تیمارهای

گوشتی میگردد .افزایش قند خون ناشی از تنش

دیگر تحت تنش را میتوان به خاصیت آنتی اکسیدانی

گرمایی در جوجههای تغذیه شده با دارچین مشاهده

آنها و جلوگیری از اثرات مضر تنشهای محیطی نسبت

نگردید که ممکن است به خاصیت کاهنده قند خون

داد .برخالف نتایج تحقیق اخیر ،عمادی و همکاران

دارچین و افزایش انسولین و جذب گلوکز نسبت داده

( )2007گزارش کردند که غلظت تریگلیسیرید خون

شود .سوباش و همکاران ( )2007نشان دادند که

جوجههای پرورش یافته در دمای طبیعی تحت تأثیر

سینامآلدئید موجود در دارچین باعث کاهش غلظت

تغذیه با زردچوبه (سطوح  0/5 ،0/25و  0/75درصد

گلوکز پالسما و افزایش انسولین پالسما در موشهای

جیره) قرار نمیگیرد .تنش گرمایی ( 33/3درجه سانتی-

نر دیابتی میشود .گرائرت و همکاران ( )1996گزارش

گراد به صورت دورهای) همراه با کاهش عملکرد

کردند که دمای باال دایمی  32درجه سانتیگراد به مدت

جوجههای گوشتی ،چربی حفره بطنی را افزایش میدهد

 2هفته بر اسید اوریک پالسما تأثیری ندارد اما سطوح

(مندس  .)1997ال-حسینی و کریگر ( )1980گزارش

گلوگز را تحت تأثیر قرار میدهد .زردچوبه هم به مقدار

کردند که چربی محوطه بطنی جوجههای گوشتی تحت

اندکی باعث کاهش غلظت قند خون میشود این گیاه

دمای  32درجه سانتیگراد 1/54 ،درصد بیشتر از

باعث کاهش قند خون موش سوری دارای دیابت نوع

جوجههای پرورش یافته در دمای  22درجه سانتیگراد

دوم میشود همچنین زردچوبه موجب مهار تولید گلوکز

بود .تیمار تحت تنش دارای بیشترین درصد چربی

در سلول کبدی میشود (فوجی وارا و همکاران .)2008

شکمی بود که با نتایج طغیانی و همکاران (  )2006در

همچنین تجویز کورکومین به موش صحرایی دیابتی

جوجههای گوشتی در دمای  33درجه سانتیگراد

موجب کاهش غلظت قند خون شده است (آرون و

مطابقت دارد .برخی از محققین معتقدند که سنتز

همکاران .)2002

اسیدهای چرب در شرایط تنش تحت تأثیر هورمون

در این تحقیق وزن نسبی اندامها شامل ،سینه ،ران،

کورتیکوسترون در کبد افزایش یافته و ذخیرهسازی

روده ،کبد ،پانکراس ،طحال و قلب تحت تأثیر تنش

انرژی به صورت چربی حفره شکمی بیشتر میشود

گرمایی قرار نگرفت و با تحقیق حسینی واشان و

(لین و همکاران  .(2006در این تحقیق سطوح کلسترول

همکاران ( )2012در جوجههای گوشتی تحت تنش

و  HDLتحت تأثیر جیرههای آزمایشی تغییر نکرد که با

گرمایی مطابقت دارد .البته دورانی و همکاران ()2006

نتایج رمضانی و همکاران ( )1390وزینلی و همکاران

گزارش کردند که وزن نسبی سینه و ران در جوجههای

( )1388مطابقت داشته و با تحقیقات عمادی و همکاران

گوشتی تغذیه شده با پودر زردچوبه افزایش مییابد.

( )2007و کوچوک و همکاران ( )2003در تضاد است.

اگرچه این محققین نتایج مشابهی با تحقیق اخیر برای
وزن نسبی اندامهای داخلی مشاهده کردند .ال-ازراقی

نتیجه گیری

( )2008گزارش کرد که در شرایط تنش گرمایی مقدار

بر اساس نتایج ،تحت شرایط تنش گرمایی افزودن 0/5

تریگلیسیرید خون کبوتر بیشتر از شرایط دمایی

درصد پودر زردچوبه 0/5 ،درصد دارچین و مخلوطی

طبیعی است .این محقق معتقد است که افزایش تری-

از دارچین و زردچوبه ( 0/25درصد از هریک) به جیره

گلیسیرید خون پرندگان در شرایط تنش ،ناشی از ترشح

غذایی جوجههای گوشتی موجب افزایش عملکرد جوجه-

کورتیکوستروئیدها است .در آزمایش حاضر افزایش

های گوشتی میگردد.
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Abstract
BACKGROUND: Cinamon and Turmeric have the active components that can be useful for the
broiler chickens under heat stress condition. Objectives: This study was designed to investigate the

effect of supplementation of turmeric and cinnamon powders on performance, carcass
characteristics and some blood parameters of broiler chickens under heat stress. METHODS: Two
hundred one-day-old male chicks (Ross 308) were allotted to four treatments with five replicates
each (10 birds per replicate) based a completely randomized design. The treatments were: the
control (heat stress and without any supplements), and the heat stressed birds fed the 0.5% turmeric,
0.5% cinnamon, and a blend of cinnamon and turmeric (0.25% each). The experimental diets
werefed during from day 25 to 42 of age and under the heat stress condition (32 οC as cyclic).
RESULTS: The results showed that the consumption of all experimental diets (turmeric, cinnamon
and both together) increased the feed consumption and weight gain of broiler chickens as compared
to the control during the finisher (25 to 42) and whole experimental period (1 to 42) (P<0.01).
During the finisher period, heat stressed chicken had the highest feed consumption ratio (P<0.01).
The consumption of experimental diets decreased the blood triglyceride as compared to the control
(P<0.05). CONCLUSIONS: In conclusion, dietary consumption of 0.5% cinnamon and turmeric
alone or together (0.25% of each one) improve the performance of broiler chickens under heat
stress.
Keywords: Cinnamon, Feed conversion ratio, Glucose, Triglyceride, Turmeric

