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 Introduction:  This study was performed to compare the effects of levels of hydroalcoholic extract 

of boerhavia elegans and vitamin E in diets containing oxidized oil on yield, activity of antioxidant 

enzymes and meat quality of broilers.  

Materials & Methods: An experiment was carried out with a 480 Ross 308 one-day-old broilers 

in a 2×2 ×3 factorial (two levels of zero and 2 percent oxidized oil, two levels of 0 and 200 mg/kg 

α-Tocopherol (α-Toc) and three levels of 0, 100 and 200 mg/kg hydroalcoholic extract of  

boerhavia elegans (HEBE) in the diet) with 12 treatments and 4 replicates in 10 chickens, in order 

to the effect of different levels of α -Toc and HEBE on diets containing oxidized oil percentage on 

performance, antioxidant enzyme activity and meat quality. Feed intake (FI), daily weight gain 

(DWG) and feed conversion ratio (FCR) of chicks was measured periodically. To determine the 

viability of the meat at the age of 42 days, the amount of malon di aldehyde (MDA) of thighs 

stored after one month of slaughter was examined. Serum activity of SOD and GPX enzymes was 

measured by from the brachial vein blood sampling prior to slaughter.  

Result: The results showed that the FI, DBW and FCR of chicks were affected by the experimental 

diets (P<0.05). Chickens fed oxidized oil showed decreased levels of SOD and GPX enzymes. 

Addition of HEBE increased serum SOD enzyme. Diets containing HEBE and vitamin E 

simultaneously showed the lowest levels of MDA in meat. Serum triglyceride and cholesterol 

levels were reduced by diets containing the extract HEBE. 

Conclusion: The results showed that the addition of 100 mg/kg of HEBE along with 200 mg of α-

toc improved the antioxidant defense system and performance in broiler chickens under oxidative 

stress. 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.254906.2393
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عملکرد و وضعیت  بر Eویتامین  و( Boerhavia elegans) سهرمرد الکلی هیدرو اثر عصاره

 های حاوی روغن اکسید شدهگوشتی در جیرههایجوجه اکسیدانیآنتی
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 چکیده  کلمات کلیدی 

 های گیاهیافزودنی
 پایداری گوشت

 اکسیدانیفعالیت آنتی
  های گوشتیجوجه

 

 
 

های غذایی حاوی روغن اکسید شده در جیره Eمنظور مقایسه اثرات سطوح عصاره هیدروالکلی گیاه سهرمرد و ویتامین بهتحقیق این  :مقدمه

 صورت پذیرفت.  های گوشتیاکسیدانی و کیفیت گوشت جوجههای آنتید، میزان فعالیت آنزیمبر عملکر

شامل دو  2×3×2، در قالب آزمایش فاکتوریل 308روزه سویه راس قطعه جوجه گوشتی نر یک 480آزمایش با استفاده از  ها:مواد و روش

سه و  در جیره( کیلوگرم/گرممیلی 200استات )صفر و توکوفرولآلفا سطحدرصد روغن اکسید شده آفتابگردان(، دو  2نوع روغن )سالم و 

های عملکردی ، انجام شد. شاخصایقطعه جوجه 10تکرار 4تیمار دارای  12( با گرم/کیلوگرممیلی 200و  100، 0) عصاره سهرمرد سطح

خونگیری شد و سپس یک نمونه گوشت همگن از عضله  گیری شد. در پایان دوره، از هر تکرار یک قطعه جوجه ذبح ودر کل دوره اندازه

. از نمونه خون برای میزان فعالیت شد(، جدا MDAران چپ جهت بررسی وضعیت پایداری گوشت از طریق بررسی میزان مالون دی آلدئید )

 . استفاده شد سرمهای ( و چربیGPX(، گلوتاتیون پراکسیداز )SODهای سوپر اکسید دیسموتاز )سرمی آنزیم

ها داری بر میانگین مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل جوجههای آزمایشی تأثیر معنینتایج نشان داد که جیره نتایج:

عصاره  نشان دادند. افزودن داریهای تغذیه شده با روغن اکسیده کاهش معنیجوجهدر  GPXو SOD ها (. غلظت آنزیم>05/0Pدارند )

 ترین،کمزمانطور همبه  Eهای حاوی عصاره و ویتامین(. جیره>05/0Pسرم خون گردید ) SODرد به جیره، سبب افزایش میزان گیاه سهرم

 . را در گوشت نشان دادند MDAمیزان 

که افزودن  داد نتایج نشانمرد، کاهش یافت. رههای حاوی عصاره سکلسترول سرم تحت تأثیر جیرهگلیسرید و میزان تری :گیری و بحثنتیجه

و  استات سبب تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانیتوکوفرولآلفاگرم میلی 200همراه بهمرد عصاره سهرگرم در کیلوگرم میلی 100سطح 

 شود.گوشتی در شرایط تنش اکسیداتیو می هایدر جوجهبهبود عملکرد 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.254906.2393
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 مقدمه

کنندگان از ل روز افزون مصرفستقباا تعلبهخير هاي السادر        

ت توليدي در این زمينه محصوالمت سال به بيشترجه توغ، مرت گوش

را سبب شده است. طعم و ماندگاري گوشت بعد از کشتار به سبب 

باشد. می توليدکنندگان تأکيد مورد کنندگانذائقه مصرف تأثيرگذاري بر

هاي گرمایی و اکسيداسيون چربی جيره، از مشکالت اساسی در تنش

چنين محصوالت توليدي در مناطق گرم و مرطوب و هم طی پرورش

داري علت شرایط نامناسب نگههاي افزودنی به جيره، بهچربی باشد.می

و یا نوع چربی که ممکن است از ضایعات کارخانجات فرآوري روغن 

تهيه شده باشند، بعد از مدتی دچار فساد اکسيداتيو شده و این امر 

ها جمله پراکسيداز و آلدئيد و کتوني آزاد ازهاجر به توليد رادیکالمن

؛ 2011و همکاران  Bayraktar؛ 2009و همکاران،   Tavarezشود )می

Surai ،2020ن از یک طرف باعث ( محصوالت حاصل از اکسيداسيو

هاي رادیکال دیگر سوئی جيره و از ها درسازي چربیکاهش زمان ذخيره

آزاد توليدي، در ادامه مصرف توسط طيور، توانایی تخریب محتویات 

شوند ، چربی، کربوهيدرات را سبب میDNAسلولی از قبيل پروتئين، 

(Kanner ،1994؛ Saleh برآیند این اتفاق2017، و همکاران .) ،ات

صورت طعم و مزه نامطلوب شوند که بهسبب اکسيداسيون گوشت می

ها یکی از اکسيداناستفاده از آنتی شود.در محصول نهایی، پدیدار می

ها در زمان هاي رایج در جهت تنظيم ميزان اکسيداسيون چربیروش

شوند، می آزاد هايرادیکال افزایش سبب که شرایط نامناسب با شدن روبرو

هایی با منشأ اکسيداناشد. اخيراً، عالقمندي به استفاده از آنتیبمی

دليل امنيت و هایی مصنوعی بهاکسيدانطبيعی در مقایسه با آنتی

ها در داخل گوشت، رو به سالمت غذایی، خوشمزگی و پایداري آن

(. خاصيت Surai ،2020؛ 2017، و همکاران Saleh) باشندمی گسترش

دليل  ترکيبات غنی هاي طبيعی مستخرج از گياهان، بهاکسيدانآنتی

ترین ترکيبات فنلی موجود در ها است. مهمفنلی موجود در آنپلی

الجين، آنتوسانيدین و فالوانول کاکالين، پونیپونی اسيدگاليک، گياهان

و همکاران،  Mazur-Ku´snirek ؛ 2017، و همکاران Salehهستند )

صيد اسانس عصاره برگ توت ) از (. اثرات سودمند استفاده2019

آلفاتوکوفرول  و (، عصاره پوست انار1395 ،مهرعلیروستایی واصلی 

 هايبافت پایداري اکسيداتيو بر (2018و همکاران،  Salehاستات )

هاي فنلی در عصاره ترکيبات وجود .شده است طيور گزارش بدن مختلف

ترین دليل براي این خاصيت بيان شده است. سهرمرد گياهی، مهم

(Boerhavia elegans (choisy) آسيایی شاخص گياهی هايگونه از یکی 

 بلوچستان و سيستان و فارس هاياستان در ایران در است که آفریقایی

 گياه یک روید.می سومالی پاکستان و اتيوپی، جيبوتی، کشورهاي در و

 گياه، در گلدهی باشد که دورهمی گل کاغذیان خانواده از و دایمی

 داراي مرد،رهس .مقارن است اردیبهشت و فروردین هايبا ماه ایران

 Sadeghi) باشدمی ايمالحظه قابل اکسيدانیآنتی خواص و فنلی ترکيبات

فنلی،  (. گزارش شده است که، ميزان ترکيبات2015ن، همکارا و

 Huangدارد ) عصاره در اکسيدانیآنتی ظرفيت با مثبت رابطه داراي

(. هدف از این تحقيق، بررسی مقایسه اثرات سطوح 2009و همکاران، 

 هايجيره در Eمختلف عصاره هيدروالکلی گياه سهرمرد و ویتامين 

( بر سيستم اکسيداسيون فرآیند سازيشبيه )جهت اکسيده روغن حاوي

 باشد.می گوشتی هايجوجه عملکرد و گوشت پایداري اکسيدانی،ضد دفاع
 

 ها و روشمواد 
سيستان  -مرد در خرداد ماه از شهرستان سراوانبرگ گياه سهر       

مدت در سایه خشک و سپس آسياب شد. به آوري وجمع و بلوچستان

 70پودر برگ با محلول اتانول و آب )نسبت ساعت و در دماي اتاق، 48

حجمی( مخلوط و سپس با استفاده از دستگاه روتاري -حجمی 30به 

گيري انجام شد. عصاره آبی به گراد عصارهدرجه سانتی 45در دماي 

ساعت، مورد انجماد خشک قرار گرفت و با قرار گرفتن در  24مدت 

داري شد گراد نگهتیدرجه سان -20بطري، تا زمان استفاده در دماي

(Sadeghi  ،2014و همکاران.) در  2×2×3صورت فاکتوریل آزمایش به

قطعه جوجه  480 روز با استفاده از 42مدت طرح کامالً تصادفی به قالب

در مجتمع آموزش عالی سراوان،  308روزه گوشتی سویه راس نر یک

که هر  گروه آزمایشی 12ها در انجام شد. آزمایش روي بستر و جوجه

قطعه جوجه بودند، توزیع  10تکرار که هر تکرار داراي  4گروه داراي 

گردان و هاي آزمایشی با دو نوع روغن )روغن سالم آفتابشدند. جيره

 200و  0گردان(، دو سطح آلفا توکوفرول )روغن اکسيده گياهی آفتاب

گرم در کيلوگرم جيره( و سه سطح عصاره هيدروالکلی گياه ميلی

اساس گرم در کيلوگرم جيره( و برميلی 200و  100، 0) ردسهرم

در سه مرحله آغازین  308هاي گوشتی سویه راس احتياجات جوجه

نویسی افزار جيره( با نرم42-25( و پایانی )24-11روز(، رشد ) 10-1)

WUFFDA ( جيره1جدول تنظيم شدند .) هاي مراحل مختلف از نظر

د. براي تهيه روغن اکسيده، روغن تازه انرژي و پروتئين یکسان بودن

هاي حاوي روغن داري و روغن الزم براي جيرهدر دماي زیر صفر نگه

درجه قرار  200ساعت در معرض دماي حدود  18مدت اکسيده به

هاي (، روغن2001) ISO روش اساسبر (.2018همکاران،  و Tan) گرفت

 واالن دراکیميلی 3تازه مورد استفاده در جيره، داراي عدد پراکسيد 

واالن در ميلی اکی 75کيلوگرم چربی و روغن اکسيد شده حاوي 

ها در تمامی مراحل، روغن کيلوگرم چربی را نشان داد. در تنظيم جيره

اکسيده فقط دو درصد از ميزان روغن مورد نياز جيره را تأمين و سایر 

مصرفی و  مقادیر مورد نياز از روغن سالم استفاده شد. مقدار خوراک

گيري خوراک در پایان دوره اندازه تبدیل ها و ضریبافزایش وزن جوجه

 گيري روزگی قبل از کشتار یک جوجه از هر پن، خون 42شد. در سن 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Surai%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31991738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Surai%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31991738
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 مورد استفاده درمواد خوراكی و تركیب شیمیایی صد در :1جدول 
 روزگی  42 تا 1از سن  های آزمایشی جیره

 جیره پایانی

(42-24 

 روزگی(

 جیره میانی

(23-11 

 (روزگی

 یره آغازینج

(10-1 

 روزگی(

 اقالم

 دانه ذرت 30/56 93/58 49/62

94/28 90/32 25/35 
درصد 44کنجاله سویا )

 پروتئين خام(

 گلوتن ذرت 18/1 30/0 00/0

 روغن گياهی آفتابگردان 80/0 00/2 20/3

 آفتابگردان روغن اکسيده 00/2 00/2 00/2

 پودر صدف 40/1 20/1 00/1

 کلسيم فسفاتدي 78/1 60/1 60/1

 نمک 30/0 30/0 25/0

 متيونين -ال-دي 24/0 11/0 01/0

 ال الیزین 11/0 08/0 00/0

 نال ترِئوني-دي 14/0 08/0 00/0

 1مکمل ویتامينی 25/0 25/0 25/0

 2مکمل معدنی 25/0 25/0 25/0

 انرژی و مواد مغذی محاسبه شده

21/3 10/3 00/3 
قابل متابوليسم انرژي

 )کيلوکالري بر کيلوگرم(

 )%( پروتئين خام 02/23 52/21 51/19

 )%( فيبر خام 63/2 56/2 50/2

 )%( کلسيم 02/1 01/1 81/0

 )%( فر قابل دسترسفس 15/0 14/0 23/0

 )%( کل الیزین 28/1 18/1 02/1

 )%( کل متيونين+سيستئين 97/0 79/0 64/0

 A ،2000المللی ویتامين واحد بين 7040در هر کيلوگرم جيره مکمل ویتامينی مقادیر: 1

 B1 ،2/3گرم ویتامين ميلی K3 ،2/1گرم ویتامين ميلی D3 ،76/1المللی ویتامين واحد بين

 B5گرم ویتامينميلی 28)نياسين(،  B3گرم ویتامين ميلی B2 ،4/6م ویتامين گرميلی

 008/0 )فوليک اسيد(، B9گرم ویتامين ميلی B6 ،38/0گرم ویتامين ميلی 97/1)نياسين(، 

ن کلراید گرم کوليميلی 320)بيوتين( و  H2گرم ویتامين ميلی B12 ،12/0گرم ویتامين ميلی

 تأمين نمود.  را در هر کيلوگرم جيره

 8/4گرم آهن، ميلی 60گرم منگنز، ميلی 60مکمل معدنی اضافه شده به جيره مقادیر: 2

 گرم ید را تأمين نمود.ميلی 69گرم مس و ميلی
 

سی خون از طریق ورید بال انجام و بعد ار تهيه سرم سی 10مقدار به

ا هاي گلوتاتيون پراکسيداز بميزان فعاليت آنزیم گيريبراي اندازه

 Glutathione Peroxidase Activity(GPX) Assay استفاده از کيت

kit  تهيه شده از شرکتZellBio GmbH (Germany)  مورد استفاده

سرمی چنين از همين نمونه سرم براي ارزیابی فعاليت قرار گرفت. هم

سنجی با استفاده از اساس روش رنگآنزیم سوپراکسيددیسموتاز بر

، Yagiچاهکی، مورد استفاده قرار گرفت. ) 96 هاي ميکروتيترپليت

گلسرید، کلسترول سرم، تعيين ميزان تري ماندهباقی از ادامه، در (.1984

هاي تجاري پارس آزمون و با استفاده سرم با استفاده از کيت HDLو 

از دستگاه اتوآناالیزر انجام گردید. براي بررسی ميزان پایداري گوشت 

کشتار و سپس عضله ران چپ  ر پن یک جوجهروزگی، از ه 42سن  در

سازي گوشت، استخوان جداسازي و با جداسازي شد. براي همگن

 20استفاده از چرخ گوشت، نمونه همگن و در فریزر در دماي منفی 

داري و براي آناليز ميزان اکسيداسيون مورد استفاده قرار درجه نگه

نوان محصول ثانویه ع( بهMDAآلدهائد )ديگرفت. در این روش مالون

گيري اندازه TBARSتيوباربيتوریک توسط شاخص اسيد ،اکسيداسيون

 (.Ahn  ،1998و  Jo)شد 

آوري شده با استفاده از هاي جمعداده: هاآنالیز آماری داده       

اکتوریل، فدر قالب طرح کامالً تصادفی و با آزمایش  SASافزار نرم

ها، از گرفتند. براي مقایسه ميانگينمورد تجزیه و تحليل آماري قرار 

استفاده شد.  05/0داري اي دانکن در سطح معنیآزمون چند دامنه

 صورت زیر است:مدل ریاضی این طرح در حالت کلی به
ijk+ e ijk+ ABCjk+ BC ik+ AC ij+ AB k+ C j= µ + Ai +B ijkY 

اثر نوع  iAميانگين جامعه،   µمقدار هر مشاهده،  ijkYدر این رابطه، 

اثر  jiABاثر آلفا توکوفرول،  kCاثر عصاره گياه سهرمرد،  jBروغن، 

 jkBC ،اثر متقابل روغن و آلفا توکوفرول  ikACمتقابل روغن و عصاره، 

صاره و اثر متقابل روغن، ع ijkABCاثر متقابل عصاره و آلفا توکوفرول، 

 باشد.خطاي آزمایش می ijke آلفا توکوفرول و

 

 نتایج

هاي آزمایشی مختلف بر ميانگين افزایش وزن روزانه اثرات گروه       

روز( و ضریب ها )گرم در روز(، مصرف خوراک روزانه )گرم در جوجه

گزارش شده است.  افزایش  2 تبدیل در پایان دوره آزمایشی در جدول 

هاي آزمایشی داري تحت تأثير جيرهطور معنیها بهوزن روزانه جوجه

هاي حاوي روغن هاي تغذیه شده با جيره. جوجه(P<05/0قرار گرفت )

لوگرم کي گرم/ميلی 200 و عصاره کيلوگرم در گرمميلی 100 با همراه سالم

هاي حاوي روغن اکسيده ترین افزایش و جيرهآلفا توکوفرول، بيش

ترین ميزان افزایش وزن روزانه را دارا بودند. در فاقد افزودنی، کم

بررسی اثرات اصلی، تأثير نوع روغن )سالم و اکسيده( و سطوح مختلف 

سطوح . اما (>05/0Pداري وجود داشت )مرد، تفاوت معنی رهعصاره س

(. اثرات <05/0Pدار بودند )کوفرول از نظر آماري فاقد تاثير معنیتو آلفا

داري تفاوت معنی فاقد توکوفرول و عصاره، آلفا جز اثره، بمتقابل مختلف

زمان آلفا هاي گوشتی بودند. استفاده همبر افزایش وزن روزانه جوجه

  یابدها نشان داد که افزایش وزن بهبود میتوکوفرول و عصاره در جيره
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 های گوشتیها بر عملکرد جوجهکملهای مختلف ماثر مکمل :2 جدول

نتایج اثرات سطوح  باشند.کوشی میو این دو عامل، داراي اثرات هم

 2ها و نوع روغن بر ميزان خوراک مصرفی جوجه در جدول مکمل

هاي اکسيده شده (. استفاده از روغن>05/0Pنشان داده شده است )

ها شد و افزودن سطوح در جيره، سبب کاهش مصرف خوراک جوجه

گرم در کيلوگرم ميلی 200سهرمرد و گرم عصاره ميلی 200و  100

آلفا توکوفرول سبب ممانعت از کاهش مصرف خوراک شد. سطوح 

آلفا توکوفرول، نيز داراي  سطوح جزاصلی هر یک از فاکتورهاي به

(. همانند >05/0P) ها بودداري بر خوراک مصرفی جوجهاثرات معنی

ا توکوفرول و آلف جز اثره، بافزایش وزن روزانه، اثرات متقابل مختلف

هاي داري بر خوراک مصرفی روزانه جوجهاثرات معنی فاقد عصاره، 

هاي آلفا اکسيدانزمان جيره با آنتیهمسازي گوشتی بودند. مکمل

تري در مصرف خوراک بيش مرد، سبب افزایشهرس توکوفرول و عصاره

هاي هاي تغذیه شده با جيرهها شد. ضریب تبدیل غذایی جوجهجوجه

ترین ترین و کم(. بيش>05/0Pداري بود )معنی ، داراي اختالفمختلف

درصد روغن اکسيده  2حاوي  ميزان ضریب تبدیل خوراک در جيره

شده فاقد سطوح مختلف افزودنی و جيره بدون روغن اکسيد شده 

گرم در ميلی 200گرم عصاره سهرمرد و ميلی 100حاوي سطح 

، بودند. از نظر آماري، تفاوت ترتيبآلفا توکوفرول، به کيلوگرم جيره

 تیمار آزمایشی     

 ضریب تبدیل
خوراک مصرفی 

 )در روز( روزانه

 افزایش وزن روزانه

 )گرم در روز(

 عصاره سهرمرد

 گرم در كیلوگرم()میلی

 توكوفرولآلفا

 گرم در كیلوگرم()میلی
 نوع روغن

 روغن سالم صفر صفر 59/56 13/97 72/1

 روغن سالم 200 صفر 56./83 23/97 71/1

 روغن سالم صفر 100 78/56 32/97 71/1

 روغن سالم 200 100 02/57 53/97 71/1

 روغن سالم صفر 200 79/56 30/97 71/1

 روغن سالم 200 200 99/56 50/97 71/1

 درصد روغن اکسيده 2 صفر صفر 09/55 45/96 74/1

 درصد روغن اکسيده 2 200 صفر 47/55 63/96 74/1

 درصد روغن اکسيده 2 صفر 100 67/55 65/96 74/1

 درصد روغن اکسيده 2 200 100 76/55 80/96 74/1

 درصد روغن اکسيده 2 صفر 200 49/55 64/96 74/1

 درصد روغن اکسيده 2 200 200 50/55 80/96 74/1

    
 اثرات اصلی 

a71/1 a34/97 a81/56  نوع روغن سالم b74/1 b66/96 b50/55  هاکسيد 

 صفر  07/56 92/96 73/1
 توکوفرول کيلوگرم(آلفا

73/1 08/97 26/56  200 

73/1 b86/96 b00/56  صفر 

 a08/97 a37/56  100 72/1 عصاره سهرمرد

73/1 a06/97 ab19/56  200 

032/0 392/0 231/0   1 SEM 

P-value                                                                                                                               

 روغن 003/0 001/0 040/0

 آلفا توکوفرول  084/0 073/0 120/0

 مردرهعصاره س 001/0 005/0 083/0

 روغن ×توکوفرولآلفا 290/0 097/0 125/0

 مردرهعصاره س ×روغن 340/0 225/0 243/0

 مردرهعصاره س ×توکوفرول آلفا 040/0 035/0 112/0

 مردرهعصاره س ×توکوفرول آلفا ×روغن 423/0 534/0 523/0

SEM (standard error of the mean) 1خطاي استاندارد ميانگين :    a-d داري میهاي هر ستون با حروف غيرمشترک داراي اختالف معنیميانگين( 05/0باشندP<.) 
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. اما (>05/0P) نشان دادهاي آزمایشی بدون و با روغن اکسيده گروه

آلفا توکوفرول و سطوح عصاره، فاقد تاثير  اختالف بين سطوح مختلف

داري هاي مختلف، اختالف معنیاثرات متقابل عامل داري بودند. معنی

 نشان نداد.

نی اکسيداهاي آنتیسرمی آنزیم فعاليت بر مختلف هايجيره اثرات       

( در GPX( و گلوتاتيون پراکسيداز )SODسوپراکسيددیسموتاز )

 گزارش شده است.  3جدول 

 روزگی 42های گوشتی در در سرم جوجه اكسیدان و چربی بر ساختار دفاع آنتی اكسیدانینوع آنتی اثر : 3جدول

 

در  داريمعنی تفاوت مختلف هايشده با جيره هاي تغذیهجوجه

ها نشان دادند. در بررسی اثرات اصلی، روغن ميانگين فعاليت آنزیم

گرم ميلی 200ها شد. افزودن اکسيد شده سبب کاهش ميزان آنزیم

مقایسه سطح صفر، سبب اختالف  توکوفرول به جيره در کيلوگرم آلفا در

 سطوح عصاره سبب افزایش معنیداري بر ميزان دو آنزیم نشد. معنی

چنين افزایش (. هم>05/0Pشد ) SODآنزیم  ميزان داري فقط در

، فقط از نظري عددي داراي اختالف بود.  در بررسی GPXميزان آنزیم 

دست آمده براي هنتایج ب دار مشاهده نشد.اوت معنیاثرات متقابل تف

 تیمار     

3MAD
 

 )میکروگرم/ گرم((

2GPX
 

 لیتر()میکروگرم/

1SOD 
 )میکروگرم/ لیتر(

گرم )میلی عصاره سهرمرد

 در كیلوگرم(

گرم ول )میلیتوكوفرآلفا

 در كیلوگرم(
 نوع روغن

d357/0 16/129 b75/142 روغن سالم صفر صفر 
f327/0 27/132 ab22/144 روغن سالم 200 صفر 

343/0df 87/135 a10/148 100 روغن سالم صفر 
f312/0 12/135 a33/148 100 200 روغن سالم 
f325/0 73/135 a22/149 200 روغن سالم صفر 
f307/0 14/137 a33/150 200 200 روغن سالم 
a426/0 92/125 bc75/133 درصد روغن اکسيده 2 صفر صفر 
bc392/0 14/127 bc22/134 درصد روغن اکسيده 2 200 صفر 

b411/0 34/128 b29/136 100 درصد روغن اکسيده 2 صفر 
c381/0 02/129 b89/137 100 200 2 درصد روغن اکسيده 
bc398/0 14/128 b88/139 200 درصد روغن اکسيده 2 صفر 
c380/0 79/128 b73/139 200 200 2 درصد روغن اکسيده 

   
 

 اثرات اصلی 

b329/0 a22/134 a16/147  نوع روغن سالم 
a398/0 b89/127 b96/136  اکسيده 
a377/0 53/130 67/141  صفر 

 توکوفرول کيلوگرم( آلفا
a350/0 58/131 45/142  200 
a376/0 62/128 b74/138  صفر 

 ab362/0 09/132 ab65/142  100 مردعصاره سهر
b353/0 45/132 b79/144  200 

022/0 19/1 56/1   
4SEM  

p-value                                                                                                                                                                                                                                                            

 روغن 001/0 013/0 006/0

 آلفا توکوفرول  780/0 561/0 008/0

 مردعصاره سرخ 042/0 067/0 042/0

 روغن  ×توکوفرولآلفا 078/0 234/0 094/0

 مردرهعصاره س×روغن 145/0 345/0 116/0

 مردرهعصاره س ×توکوفرول آلفا 363/0 442/0 045/0

 مردرهعصاره س ×توکوفرول آلفا ×روغن 982/0 354/0 453/0

1 GPX2تيون پراکسيداز، : گالتي:SOD 3سموتاز،سوپراکسيد دي MAD آلدئيد، دي: مالونSEM4خطاي استاندارد ميانگين: 

a-d داري میهاي هر ستون با حروف غيرمشترک داراي تاختالف معنیميانگين( 05/0باشندP<.) 
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هاي آلدهيد موجود در گوشت ران )گرم( جوجهديميزان مالون

داري نشان داده شده است. اختالف آماري معنی 3گوشتی، در جدول 

(. >05/0Pدر بين تيمارهاي آزمایشی مشاهده شد ) MDAبراي 

گوشت، مربوط به  هايآلدهيد در نمونهديترین ميزان مالونبيش

هاي عصاره هاي تغذیه شده با روغن اکسيد شده فاقد مکملجوجه

ترین ميزان اکسيداسيون چنين کمسهرمرد و آلفا توکوفرول بود. هم

گيري شد، مربوط به آلدهيد اندازهديصورت مقادیر مقدار مالونکه به

گرم/کيلوگرم ميلی100هاي تغذیه شده با روغن سالم حاوي جوجه

توکوفرول بود. در بررسی  گرم/کيلوگرم آلفاميلی 200اره سهرمرد و عص

هاي آلدهيد موجود در گوشت ران جوجهدياثرات اصلی، مقدار مالون

تر درصد روغن اکسيده، در مقایسه با روغن سالم، بيش 2تغذیه شده با 

 (. >05/0Pبود )
 

 روزگی 42های گوشتی در ربی بر میزان و اكسیداسیون چربی سرم جوجهاكسیدان و چنوع آنتی اثر: 4جدول

 

ه دار مشاهدتوکوفرول تفاوت معنی چنين بين سطوح مختلف آلفاهم

توکوفرول به جيره، سبب  گرم آلفاميلی 200نحوي که افزودن شد به

تر گوشت شد. در بررسی اثرات عصاره، ممانعت از اکسيد شدن بيش

هاي هاي گوشت ران جوجهترین ميزان اکسيداسيون در نمونهکم

هاي حاوي عصاره مشاهده شد. اثرات متقابلی در تغذیه شده با جيره

جز، اثر هگوشت ران  ب MDAارزیابی بر ميزان هاي مورد بين فاکتور

 تیمار     

HDL 

 لیتر(گرم در دسی)میلی

 كلسترول

 لیتر(گرم در دسی)میلی

 گلیسریدتری

 لیتر(گرم در دسی)میلی

 عصاره سهرمرد

 گرم در كیلوگرم()میلی

 توكوفرولآلفا

 گرم در كیلوگرم()میلی 

 نوع روغن

 روغن سالم صفر صفر 103 138 83

 روغن سالم 200 صفر 101 129 82

 روغن سالم صفر 100 102 129 84

 روغن سالم 200 100 100 126 84

 روغن سالم صفر 200 101 125 86

 روغن سالم 200 200 98 125 85

 درصد روغن اکسيده 2 صفر صفر 96 117 71

 درصد روغن اکسيده 2 200 صفر 94 117 72

 درصد روغن اکسيده 2 صفر 100 94 116 74

 درصد روغن اکسيده 2 200 100 93 114 74

 درصد روغن اکسيده 2 صفر 200 93 112 76

 درصد روغن اکسيده 2 200 200 91 112 75

 اثرات اصلی     

a84 a129 a101  نوع روغن سالم 
b74 b115 b94  اکسيده 

 کيلوگرم() توکوفرول آلفا صفر  98 123 79

79 121 96  200 

77 a125 a99  صفر 
 مردعصاره سهر

79 b121 ab97  100 

81 b119 b96  200 

49/1 67/2 35/2   1 SEM 

                        p-value                                                                                                                                                                                                                 

 روغن 001/0 001/0 001/0

 آلفا توکوفرول 344/0 311/0 788/0

 مردعصاره سرخ 030/0 023/0 432/0

 روغن ×توکوفرولآلفا 458/0 567/0 367/0

 مردرهعصاره س ×روغن 456/0 456/0 486/0

 مردرهعصاره س ×توکوفرول آلفا 245/0 245/0 201/0

 مردهرعصاره س ×توکوفرول آلفا ×روغن 581/0 581/0 720/0

SEM1خطاي استاندارد ميانگين :          a-d يانگينم( 05/0هاي هر ستون با حروف غيرمشترک داراي تفاوت معنی دار می باشندP<) 
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زمان هم افزودن نشد. توکوفرول، مشاهده عصاره و آلفا سطوح متقابل بين

سبب کاهش  عصاره گرمميلی 200و  100 سطوح همراهتوکوفرول به آلفا

که این امر، نشان از اثرات  تر ميزان اکسيداسيون در گوشت شدبيش

 باشند.آلدئيد میميزان مالون ديکوشی این دو عامل در کاهش هم

هاي شاخص برخی از هاي مختلف بر ميزاناثرات تغذیه جيره       

و  گلسریدميزان تري ن داده شده است.نشا 4چربی خون در جدول 

مختلف تغذیه  هايتأثير عامل ها، تحتخون جوجه کلسترول خون سرم

هاي تغذیه شده با روغن اکسيده در مقایسه جوجهشده، قرار گرفت و 

گليسيرید را نشان تري از کلسترول و تريبه روغن سالم سطح باالتري

گلسيرید و کلسترول  ميزان تري کوفرول تاثيري برتوافزودن آلفا دادند. 

گرم ميلی 200و  100نشان نداد. در بررسی اثرات اصلی، افزودن 

گلسرید و کلسترول خون دار تريعصاره به جيره سبب کاهش معنی

داري هاي مختلف تفاوت معنیها شد. اثرات متقابل بين عاملجوجه در

ع روغن قرار سرم خون فقط تحت تاثير نو HDLرا نشان نداد. ميزان 

نحوي که ميزان آن در جيره حاوي روغن اکسيده در به گرفت و

توکوفرول، عصاره تري را نشان داد. آلفا مقایسه با روغن سالم ميزان کم

سرم خون  HDLدار در ميزان و اثرات متقابل فاقد هرگونه تفاوت معنی

 روزگی بودند. 42جوجه در سن 

 

 بحث

عنوان منبع انرژي در هاي با کيفيت پائين، بهاستفاده از روغن       

شدت تحت رد را نيز بهجيره، عالوه بر کاهش سالمت پرنده، عملک

(. روغن اکسيد شده، 2011و همکاران،  Özpinar) دهدتأثير قرار می

هاي آزاد، با افزایش محصوالت ناشی از اکسيداسيون مانند ردیکال

هاي محلول در چنين کاهش ویتامينآلدئيد و کتون در خون و هم

د هاي آزاشوند. رادیکالها میچربی، سبب بروز کاهش عملکرد جوجه

ها، ممکن است سبب کاهش ارزش غذایی از طریق واکنش با چربی

ها شوند. برخی از تحقيقات این نتایج را تائيد ها و ویتامينپروتئين

  ؛2016و همکاران،  Kishawy؛ 2007و همکاران،  Tavárezکند )می

Saleh ؛2017 ،و همکاران  Khatun  ،در مطالعه 2018و همکاران .)

ملکرد پرندگان، تحت تاثير روغن اکسيده قرار حاضر، مشخص شد، ع

این نوع روغن در جيره با افزودن عصاره از گيرد و تاثيرات استفاده می

مرد، کاهش نشان داد. اگرچه آلفا توکوفرول به تنهایی رهگياهی س

زمان آن با عصاره سازي همنتوانست مانع این تاثيرات شود، اما مکمل

 وجود شد. سهرمرد، سبب بهبود شرایط م

برابر اکسيداسيون،  چربی در طریق محافظت از از ها،اکسيدانآنتی       

هاي روده و افزایش سطح و طول پرز سبب ممانعت از تخریب پرز

 Tavárez؛ 2018 ،و همکاران Khatunشوند  )بهبود عملکرد پرنده می

(. افزودن عصاره گياهی پوست انار سبب بهبود 2007و همکاران، 

هاي هاي تغذیه شده با جيرهاکسيدانی و عملکرد جوجهشرایط آنتی

 . 2016 ،و همکاران Kishawyهاي چرب غيراشباع شد )حاوي اسيد

کوشی عصاره پوست (، اثرات هم2018و همکاران ) Salehچنين هم

در جهت کاهش اثرات ناشی از انار و آلفا توکوفرول را اذعان داشتند. 

توکسی کوئين و پروپيل گاالت با آلفا زمان ااکسيداسيون، استفاده هم

ها دارد یک از آن تنهایی هر توکوفرول تاثيرات بهتري نسبت به استفاده

(Lu  در این تحقيق، با توجه به این2014و همکاران .)مرد، رهکه س

و همکاران، (Sadeghi  باشداکسيدانی قوي میداراي خواص آنتی

هاي گوشتی، يده جوجهآن به جيره حاوي روغن اکس ، افزودن(2014

چنين خوش هاي آزد و همسبب کاهش اثرات مخرب رادیکال احتماالً

 خوراکی و در نتيجه یهيود عملکرد شده است.

هاي حاوي روغن اکسيد جمله تنش ناشی از جيرهها ازتنش       

و  Luتر باشند )توانند منبعی براي توليد رادیکال آزاد بيششده، می

دهد، روغن ها نشان میرخی از گزارش. نتایج ب( 2014همکاران، 

ها )رتينول اکسيداناکسيده موجود در جيره سبب کاهش ميزان آنتی

چنين آلدئيد در پالسما و همديميزان مالون ( و افزایشتوکوفرول آلفا و

افزایش حساسيت پروتئين و چربی موجود در گوشت عضالت در 

و  Mazur-Ku´snirekشود )مقایسه به جيره فاقد روغن اکسيده، می

در جيره  GPxو  SOD(. در این گزارش ميزان آنزیم 2019 همکاران،

داري طور معنیحاوي روغن اکسيده کاهش یافت و افزودن عصاره به

در جيره،  دهيروغن اکساستفاده از  ها شد.مانع از کاهش این آنزیم

 Saheed) شود دازيپراکس ونيگلوتات میآنز تيکاهش فعال سبب تواندمی

هاي تنش بود. جاري که این نتایج مطابق با پژوهش (،2015 و همکاران،

 انيب ممانعت از سبب در جيره، دهياکس هايروغن وجود و ويداتياکس

 شوندمی سبب را هاکاهش آن در نتيجه و یدانياکسیآنت هايمیژن آنز

(Rebecca  ،2014و همکاران). 

ها از ایش سطح ویتاميناکسيدان به جيره سبب افزافزودن آنتی       

و  Tavárezهاي گوشتی شد )در پالسما جوجه  Eو Aجمله ویتامين 

ها ضمن جلوگيري از اکسيداسيون، باعث (. ویتامين2007 ،همکاران

 ،و همکاران Rebecca) شوندهاي آزاد میتر رادیکالپایداري بيش

رت صوتر آنزیم بهداري بيشتواند سبب نگه(، این احتماالً می2014

، اکسيدانیآنتی غنی ترکيبات بودن دارا با سهرمرد عصاره افزودن شود. فعال

و توليد رادیکال  ممانعت اکسيدانیهاي آنتیتخریب آنزیم است از ممکن

تواند سبب، تعادل بين توليد آزاد در بدن کاهش دهد. این شرایط می

د سبب توانها را میاکسيدانی بدن جوجهرادیکال آزاد و دفاع آنتی

هاي جيره در اکسيدانی هاي آنتیمبنی بر افزایش آنزیم مشابه نتایج شود.

باشند، حاوي عصاره پوست انار که منبع غنی از ترکيبات فنلی می

،  Sadat Raei-Moghadamو Hosseini-Vashanگزارش شده است )

تنهایی  به توکوفرول آلفا .(2019 ،و همکاران Mazur-Ku´snirek ؛2019
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هاي اکسيدانی در شرایط تنش نشد، اما به تغيير ميزان آنزیمقادر 

)ترکيبات فنلی و  اکسيدانیزمان با سایر ترکسيات آنتیاستفاده هم

و همکاران،  Salehسرم شده است ) فالونوئيد( باعث بهبود این آنزیم در

. ترکيبات فنلی ظرفيت انتقال الکترون به رادیکال آزاد و (2018

چنين نشان داده شده است که بيان را دارند. همها سازي آنخنثی

اکسيدانی با استفاده از عصاره برگ بامبو در هاي آنتیهاي آنزیمژن

 .(2019و همکاران،   (Shen یابدکبد افزایش می

هاي آلدهيد در عضله ران جوجهديدر این پژوهش، ميزان مالون       

ه با روغن هاي تغذیه شدتر از جوجهتغذیه شده با روغن سالم کم

 (2011) و همکاران Bayraktarهاي اکسيده بود و این نتيجه با یافته

 ( مطابقت دارد. افزایش  ميزان مالون2016)و همکاران  Kishawyو 

باال بودن ميزان اکسيداسيون  دهندهآلدهيد در عضله ران،  نشاندي

ت عنوان یک عامل که باعث افت کيفيت، طعم و بوي گوشباشد و بهمی

زیادي بر این نکته تاکيد دارند  هايشود مشخص شده است.گزارشمی

هاي ها همراه با روغن سالم و یا روغناکسيدانکه، استفاده از آنتی

هاي اکسيده باعث کاهش شاخص اسيدتيوباربيوتيک در گوشت جوجه

شود. استفاده از فالونوئيدها و ترکييات فنلی نقش بسيار گوشتی می

عنوان ترکيب ثانویه حاصل از آلدئيد بهشکيل مالون ديمهم در عدم ت

(. مطالعات نشان داده 2019 و همکاران،  (Shenاکسيداسيون، دارند

هاي گياهی غنی از این مواد است که مکمل کردن جيره با عصاره

  Artemisia annua(،2019و همکاران،  Shen)مانند: عصاره بامبو 

(Wan  ،و پوست 2016و همکاران )( انارKishawy 2016، و همکاران )

ترین مهم دهد. هاي آزاد را افزایشسازي رادیکالظرفيت خنثی تواندمی

هاي آزاد حاصل از شکستن زنجيره رادیکالدليل این مسئله، 

وسيله اهداء هيدروژن توسط ترکيبات فنلی بيان شده هاکسيداسيون ب

آزمایشگاهی  در شرایط مرد،رهساکسيدانی گياه خاصيت آنتیاست. 

. در این (2014و همکاران،  Sadeghiمورد تایيد قرار گرفته است )

تواند می با داشتن این ترکيبات، احتماالًمرد، رهسمطالعه مشخص شد 

 جا بگذارد.در شرایط تنش در داخل بدن جوجه اثرات خود را به

جمله سوخت و ساز مناسب کلسترول براي بسياري از حيوانات از       

و  LDLگلسيرید، به ميزان تري باشد. این امرز اهميت میطيور حای

HDL چنين ميزان کلسترول خون باشد. همتا حدي زیادي وابسته می

باشد. وابسته به سطح توليد آن در کبد و ميزان آن در جيره می

هاي اکسيده شده ممکن است محصوالت پراکسيداسيون در روغن

هاي کبدي و ميکروزوم سبب اختالل در متابوليسم کلسترول در

و  Özpinarهاي گوشتی شوند )هاي جوجههاي سلولميتوکندري

گزارش شده است که محصوالت پراکسيداسيون  (.2001همکاران، 

جمله فعاليت توليد کلسترول، از در دخيل نزیمیهاي آتوانند فعاليتمی

را با اختالل  (HMG-CoA)ردوکتاز  متيل گلوتاري-3-هيدروکسی-3

از طرفی سطح باالي . (1988و همکاران،  Sallmann)و کند روبر

هاي روغن با شده تغذیه گوشتی هايجوجه در کورتيکوئيدهاي پالسمایی

اکسيد شده را گزارش و آن را ناشی از استرس در حيوانات عنوان 

تواند سنتز استروئيد را تحریک و در نتيجه وضوح میبه  ACTHکردند.

نتایج این تحقيق نيز  .ل سرم کاهش یابدممکن است سطح کلسترو

 (.2001و همکاران،  (Özpinar  باشدموید این موضوع می

گزارش شده است که در شرایط  ،اخيرهاي در توافق با یافته       

به  (LDL) ، حساسيت ليپوپروتئين با چگالی کمEکمبود ویتامين

باید. هاي اکسيد شده، افزایش میپراکسيداسيون ليپيدها در روغن

 بودن اسيدهاي چرب یا افزایش ميزان اشباع Eتر ویتامين ادیر بيشمق

هاي آزاد مناسب باشند، که با سازي رادیکالممکن است براي خنثی

 Bayraktarشوند )تر میاین امر، ليپيدها در برابر پراکسيداسيون مقاوم

 باشد که افزودن (، که موید این موضوع می2011، و همکاران

 باشد.منظور مناسب میا بدینهاکسيدانآنتی

برخی از محققين کاهش در ميزان کلسترول پالسما با مکمل        

کردن عصاره گياهی پوست انار و برگ بامبو، را گزارش کردند 

(Kishawy ؛2016، و همکاران Shen   ،در مطالعه2019و همکاران .)  

( با تزریق عصاره شوید و 1393عمر و همکاران )کاریزحسسينی

هاي ( با تزریق عصاره سير به جوجه1394دالمحمدي و همکاران )عب

 LDLدليل وجود برخی ترکيبات فنلی، کاهش کلسترول و ، بهگوشتی

گرم در ميلی 200گزارش کردند. کاهش ميزان کلسترول با افزودن 

مرد، نيز در این مطالعه مشاهد شد. فالونوئيدها و پلی رهکيلوگرم س

بر رسوب چربی و متابوليسم کلسترول در  ها اثرات تنظيمیفنول

فالونوئيدهاي برگ زالزالک، و ایزوفالون سویا چربی  .حيوانات دارند

هاي گوشتی خون را کاهش داده و متابوليسم کلسترول را در جوجه

، ترکيبات فنلی موجود در عصاره سهرمرد احتماالً .بخشدبهبود می

 جيره محتواي تري عملکرد مشابهی باشد و فزودن آن به داراي
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گليسيرید و کلسترول را کاهش دهد. 

       یکی از دالیل افزایش تريگليسرید در پالسماي جوجههاي 

تغذیه شده با روغن اکسيده، افزایش ميزان استرهاي کلسترول در 

خون بيان شده است )Kishawy و همکاران، 2016(. همچنين این 

گزارش بيان دارد که عصاره پوست انار و مریم گلی از طریق مهار 

فعليت ليپاز لوزالمعده و همچنين کاهش تجزیه چربی بافت باعث 

کاهش ميزان آنها در پالسما میشوند. کاهش ميزان تريگليسرید 

در این پژوهش با افزودن عصاره سهرمرد، فقط از نظر عددي مشاهده 

شد و از نظر آماري داراي اختالف معنیداري نبود. 

       ميزان HDL سرم در خون جوجههاي تغذیه شده با روغن اکسيده 

 Özpinar .در مقایسه با روغن تازه، در توافق با گزارش کاهش نشان داد

و همکاران )2001( گزارش کردند، احتماالً محصوالت ناشی از 
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شوند. اکسيداسيون، با تغيير متابوليسم پروتئين سبب این امر می

هاي گياهی ز مکملهایی که اسرم در برخی گزارش HDLميزان 

 ؛2016، و همکاران Kishawyاستفاده کردند، گزارش شده است )

Saleh 2017، و همکاران .)HDL  عمدتا توسط کبد و روده کوچک

شود، که نقش مهمی در انتقال کلسترول و حفظ غلظت ترشح می

مرد رهنسبتاً پایدار در خود دارد. اما در پژوهش حاضر افزودن عصاره س

 نداشت. HDLداري بر بهبود ميزان یتأثير معن

هاي طيور عالوه با تأثيرات منفی وجود روغن اکسيده در جيره       

 ها را با مشکل مواجه اکسيدانی جوجهبر عملکرد، وضعيت آنتی

گرم عصاره هيدروالکلی ميلی 200و  100کند. استفاده از سطوح می

هبود هاي اکسيده، بگياه سهرمرد، ضمن کاهش اثرات منفی روغن

اکسيدانی، پایداري گوشت و بهبود هاي آنتیهاي خونی، آنزیمشاخص

هاي گوشتی را سبب شد. افزودن آلفا توکوفرول به عملکرد جوجه

 ها نشان داد. کوشی بر بهبود این شاخصهمراه این عصاره، اثرات هم
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