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هايفراسنجهواکسیدانیضدسیستم عملکرد،سطوح پودر سیر و دارچین براثر بررسی 
هاي گوشتی تحت تنش گرماییخونی جوجه

و5، سید جواد حسینی واشان4، اصغر زربان3، همایون فرهنگ فر2، هادي سریر1معصومه ولوي
6پور یونسیحسین نعیمی

چکیده
هاي گوشتی هاي خونی جوجهفراسنجهواکسیدانیضدسطوح پودر سیر و دارچین بر سیستم اثری ارزیابهدف این پژوهش

در قالب طرح کامالً آزمایش .تقسیم شدندتکرار 4باتیمار 6درگوشتی خروس قطعه جوجه 240تعداد . بودتحت تنش گرمایی 
) درصد8/0و 4/0، 0(سطح پودر دارچین 3و ) درصد5/1صفر و (سطح پودر سیر 2شامل 2×3صورت فاکتوریل تصادفی به

40روزهاي در. گرفتندقرار )oC32(تنش گرماییساعت در معرض6ها روزانه به مدتجوجهروزگی،29-42در دوره . اجرا شد
ات الشه تاثیر عملکرد و صفافزودن پودر سیر و دارچین برنشان داد ها تحلیل داده. عمل آمده ها خونگیري باز جوجه42و 

پودر ولی هاي تحت تنش گرمایی اثر نداشتپالسماي جوجه)MDA(آلدئید مالون ديمیزانبر دارچینپودر. داري نداشتمعنی
)GSH-Px(پراکسیدازگلوتاتیونآنزیمداري میزان فعالیتدارچین به طور معنی). P>05/0(را کاهش داد پالسماMDAسیر میزان 

کوشی بر فعالیت آنزیمپودر سیر و دارچین اثر هم.اثر نداشتGSH-Pxمیزان فعالیت برپودر سیر یولرا افزایش داد 
GSH-Px05/0(یا دارچین کاهش یافت /هاي تغذیه شده با پودر سیر و گلوکز خون در جوجه. داشت<P( .کلسترول ،دارچینپودر

و کراتین (SOD)سوپراکسید دسموتاز میزان فعالیت آنزیم. شدمشاهده نسیر را کاهش داد ولی چنین اثري با پودرسرم خون
مکمل نمودنبنابراین). P<05/0(هاي آزمایشی قرار نگرفت تحت تأثیر جیرهسرم خون LDL ،HDLگلیسرید،تريکیناز و غلظت
تعدیل برخی از اکسیدانی و ضدتقویت سیستم باعثاحتماال هاي گوشتی تحت تنش گرمایی جیره جوجهدارچین به 

.شودخونیهاي فراسنجه

خونی هايفراسنجهجوجه گوشتی، ، ییتنش گرماپودر سیر، پودر دارچین، : کلیديهايواژه

مقدمه
تنش گرمایی ،هاي محیطی فصل تابستانکی از تنشی

هاي گوشتی در محیط گرم یا محیطی با جوجه). 8(است 
کنند دهند و تالش میدرجه حرارت باال به رشد خود ادامه می
. ي طبیعی حفظ کنندتا درجه حرارت بدن را در یک محدوده

- پاسخ بدن به تنش، با فعال شدن محور هیپوتاالموس
است همراه آدرنال و سیستم عصبی پاراسمپاتیک -هیپوفیز

کنند که اثرات مضر درجه حرارت باالي بدن را تشدید می
با احیاي )GSH-Px(1آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز). 31(

هاي الزم براي تبدیل پراکسید هیدروژن و گلوتاتیون، واکنش
را هاي چرب هیدروپراکسید به آب و الکل اسید چرب اسید

غشاهاي سلولی به از خسارت اکسیداتیو و کند کاتالیز می
هاي در شرایط تنش گرمایی وزن اندام). 21(کند جلوگیري می

ولیه و ثانویه و توان فاگوسیتوزي بادي النفوئیدي، پاسخ آنتی
در افزایش فعالیت غده آدرنال ). 6(یابد ماکروفاژها کاهش می

دادههاي سرم را افزایش سطح کورتیکوستروئیدتنش،شرائط
. شودمی2سرکوب فاکتور تکثیر سلولی یا اینترلوکینو باعث

سیستم ایمنی را عملکرد،شدت و مدت زمان تنش گرمایی
جهت کاهش مختلفی هايروش). 44،45(د کنمیمختل 

که از آن جمله اثرات منفی تنش گرمایی پیشنهاد شده
در هاي طبیعی اکسیدانتوان به استفاده از برخی آنتیمی

اهان تقاضا براي گیامروزه ).6،31(د نمواشاره گیاهان دارویی 

پایین، يبه دلیل هزینهدارویی در بسیاري از کشورها
بروزخطرشکاهو طبیعت ضد میکروبی، دسترسی آسان

مستقیم بر عملکرد، اثر، کاهش کلسترول خون و هابیماري
افزایش مصرف خوراك و افزایش وزن پرندگان ،رشدسرعت
).46(است یافته 

آنتی با خاصیت هاي پیازي از دسته سبزيگیاهی سیر 
هایی همچون خواص ضد سیر به دلیل ویژگی.استیاکسیدان
بروز، کاهشاکسیدانیضدی، ضد سرطانی،  میکروب
عروقی و بهبود سیستم ایمنی بسیار مورد - هاي قلبیبیماري

ضد اکسیدانیخواص . )36(توجه محققان قرار گرفته است 
آلیل -Sو ) SAC(2آلیل سیستئین-Sسیر بدلیل حضور

هاي تغذیه جوجه).17(باشدمی) SAMC(3مرکاپتوسیستئین
هاي آزاد و باعث  کاهش غلظت رادیکاگوشتی با پودر سیر

MDA4 ضد اکسیدانیهاي و میزان فعالیت آنزیمشد پالسما
ها با عصاره سیر باعث تغذیه موش). 17،23(را نیز بهبود داد 

میزان در چند مطالعه ). 16،48(شد کاهش غلظت گلوکز خون 
هاي گوشتی تغذیه شده با پودر غلظت کلسترول خون جوجه

).20،35(فتسیر کاهش یا
مورد توجه ترین گیاهان دارویی یکی از قدیمی5دارچین

هاي مختلف این گیاه از جمله قسمت. طب سنتی استدر
ضد به دلیل خاصیت . پوسته آن خواص درمانی زیادي دارد

قوي پوسته آن، از اکسیداسیون مواد آلی در بدن اکسیدانی

دانشگاه بیرجنداستاد، دانشیار و استادیار، آموخته کارشناسی ارشد، دانش-5و 4، 3، 1
)hsarir@birjand.ac.ir: نویسنده مسوول(، استادیار، دانشگاه بیرجند-2

دانشجوي دکتري اصالح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد-6
2/12/93: تاریخ پذیرش8/5/92: تاریخ دریافت

1- Glutathione peroxidase (GSH-Px) 2- S-Allyl Cysteine (SAC)
3- S-Allyl Mercaptocysteine (SAMC) 4- Malondialdehyde
5- Cinnamonum zeylanicum

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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شود اد میهاي آزجلوگیري کرده و سبب کاهش رادیکال
همچنین دارچین اثر ضد میکروبی بسیارخوبی علیه ).34،40(

ها داشته، ضد ها و الروها، ویروسها، قارچانواع باکتري
، فزون بر آنا. سرطان بوده و به بهبود باروري کمک می کند

، 2، اوژنول1اثرات ضد التهابی ترکیباتی نظیر کومارین
د در دارچین گزارش شده موجو4اسیدو سینامیک3یدئآلدسینام
توان به تقویت سیستم از دیگر اثرات دارچین می). 12(است 

، تسکین درد، ترمیم زخم، کاهش کلسترول خون )42(ایمنی 
يید موجود در پوستهئآلدسینامهمچنین). 11(اشاره کرد 

.)33(استضد تومورودارچین، گشادکننده عروق محیطی
در دارچین باعث کاهش هاي گوشتی با پوتغذیه جوجه

سیفتسی و ).28،49(شدهاي گوشتی کلسترول خون جوجه
روغن ppm1000بیان داشتند که مصرف )11(همکاران 

گذاشته و آن را به طور اثرپالسماMDAدارچین بر میزان
هاي اخیر، استفاده از در سال. دهدداري کاهش میمعنی
ها بیشتر مورد کسیدانااز آنتیهاي حاوي ترکیبی از چندجیره

از . اکسیدان استفاده شودعالقه است تا اینکه تنها از یک آنتی
نیاز به به مقدار زیاد اکسیدان استفاده از یک نوع آنتیآنجا که

لذا با توجه به وجود اثرات همکوشی ي باال داردصرف هزینه
انجام آزمایشاتی ،)10(باال بین ترکیبات مؤثره گیاهان دارویی

به مقدار کم ولی با ها اکسیدانآنتیی ازمخلوطبا استفاده از
بنابراین هدف از این .نیاز استموردیا حتی بهتر اثر یکسان و

سطوح مختلف پودر سیر و دارچین بر ارزیابی اثر پژوهش 
هاي خونی جوجههايو فراسنجهضد اکسیدانیسیستم 

.بودگوشتی تحت تنش گرمایی

هاروشومواد
قطعه جوجه خروس گوشتی 240ر این تحقیق از د

) گرم38±2(با میانگین وزنی مشابه 308راس سویهیکروزه 
واحد آزمایشی در 24ها بطور تصادفی در جوجه. استفاده شد

هاي جیره. توزیع شدند) قطعه10(تکرار 4تیمار با6قالب 
3و ) درصد5/1صفر و (سطح پودر سیر 2شامل آزمایشی 

برنامه . ندبود) درصد8/0و 4/0، 0(پودر دارچین سطح 
، )روزگی1-10(آغازینشامل سه جیره هاجوجهاي تغذیه
. بود) روزگی29-42(و دوره پایانی ) روزگی11-28(رشد 

روزگی، مطابق پیشنهادات سویه راس و از 28برنامه دمایی تا 
ه درجساعت در معرض6ها روزانه به مدت، جوجهروزگی29

ها بر پایه ذرت و کنجاله سویا جیره. گرفتندقرار 0C32حرارت 
. )1جدول (ندتهیه شد

ي گوشتی، هاجوجهضد اکسیدانیجهت ارزیابی سیستم 
تعیین MDAو GSH-Px،SOD5هاي میزان فعالیت آنزیم

جوجهقطعهکی،پنهراز40روزدربراي  این منظور . شد
پالسما ، سط سرنگ هپارینهتوپس از خونگیريوشدانتخاب

5/0سی بافر سالین به سی5/1از خون جدا شد، سپس 
و به مدت 3000با دور ی اضافه شد و خونهاي سی سلولسی
هر و در شد این کار، سه بار تکرار گردید وژیسانتریفدقیقه10

در آخرین مرحله، ،مرحله محلول رویی بیرون ریخته شد
تا -0C80شدند و در دماي هاي خونی توسط آب لیزسلول

جهت تعیین میزان زمان آزمایش نگهداري شدند سپس 
MDA از دستگاه اسپکتروفتومتري هاجوجهپالسماي خون

)CECILاستفاده شد و غلظت ) ، آکواریوس، کمبریج، لندن
MDAدر طول موج )51(و همکارانیوشیوکومطابق روش

لیت همچنین میزان فعا. نانومتر قرائت شد520
نیز توسط دستگاه SODو GSH-Pxهاي آنزیم

ي هاموجترتیب در طول ه اسپکتروفتومتري فوق الذکر و ب
هاي آزمایشگاهینانومتر طبق دستورالعمل کیت505و 340

.شدتعیین 6شرکت رنسل و رندوکس
جوجه از هر تکرار قطعه 2ازنیزآزمایش42در روز 

و غلظت شدپالسما جدا خونگیري شد و پس از سانتریفیوژ، 
MDAگلوکز، کلسترول، تري گلیسرید، پالسما ،LDL،
HDLهاي با کیتدر پالسما و فعالیت آنزیم کراتین کیناز

، ژاپن i24پرستیژ پارس آزمون ایران و دستگاه اتوآنالیزر 
.شدارزیابی 

آنالیز آماري
SAS)1/9(افزار آوري به وسیله نرماطالعات پس از جمع

با طرح کامالً تصادفیبه صورت مختلط خطی و روش 
و )47(قرار گرفتند آنالیز آماري مورد 3×2فاکتوریل آزمایشات

- مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف با استفاده از آزمون توکی 
).1رابطه (به صورت زیر است مدل طرح . کرامر انجام شد

)1(Yijk= µ+Ai+Bj+ABij+eijk

µ :میانگین کل ،Ai :اثر سیر ،Bj :اثر دارچین،ABij : اثر
.اثر خطاي آزمایشی: eijkمتقابل سیر و دارچین ،

1- Coumarin 2- Eugenol 3- Cinnamaldehyde
4- Cinnamic acid 5- Superoxide dismutase (SOD) 6- Ransel, Ransod, Randox Laboratories, Crumlin, Uk
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)اجزاي جیره بر حسب درصد( ترکیب جیره - 1جدول
Table1. The diet composition (components of diet in ration based hundred percent)

روزگی29-42روزگی11-28روزگی1-210رهیجي اجزا
1
3

T2T3T4T5T6T1
3

T2T3T4T5T6T1
3

T2T3T4T5T6T

770/57300/57800/56750/55000/55300/54990/61350/61860/60500/59650/58050/58700/64370/64700/63550/62800/61900/60ذرت
660/32370/32200/32420/32570/32700/32230/31860/30360/30500/30470/30230/30440/28500/28500/28740/28990/28150/29ایسوکنجاله
200/2320/2400/2600/2850/2990/2200/2500/2600/2020/3350/3550/3500/3370/3720/3000/4200/4500/4روغن

000/4300/4500/4500/4500/4500/4100/1500/1000/2100/2250/2550/2000/0000/0000/0000/0000/0000/0یپودرماه
29/12/1270/1240/1240/1230/1300/1300/1290/1290/1290/1260/1250/1250/1230/1200/1200/1200/1صدف

45/1420/1430/1400/1400/1390/1510/1480/1480/1480/1480/1450/1450/1450/1390/1350/1330/1330/1فسفاتمیکلسيد
300/0300/0300/0280/0280/0270/0360/0300/0300/0300/0300/0300/0340/0340/0340/0340/0320/0320/0نمک

1125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0نهیتامیومکمل
1125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0125/0یمعدنمکمل
D-L080/0080/0080/0080/0080/0080/0070/0070/0070/0060/0060/0060/0070/0070/0070/0070/0050/0050/0نیونیمت

000/0000/000/0500/1500/1500/1000/0000/0000/0500/1500/1500/1000/0000/0000/0500/1500/1500/1ریس
000/0400/0800/0000/0400/0800/0000/0400/0800/0000/0400/0800/0000/0400/0800/0000/0400/0800/0نیدارچ

گرم اسید فولیک، میلی12B ،025/0میلی گرم ویتامین 6B ،015/0گرم ویتامین میلی2B ،3گرم ویتامین میلی1B ،8گرم ویتامین میلی3K ،1گرم ویتامین E   ،5/2گرم ویتامین D ،5/12یتامین المللی وواحد بینA ،5000المللی ویتامین واحد بین25000: هر کیلوگرم جیره حاوي-1
گرم یدمیلی35/0گرم سلنیم، ملی15/0گرم منگنز، میلی80یلی گرم مس، م10گرم آهن، میلی80گرم پنتوتنات کلسیم، میلی5/12گرم اسید نیکوتینیک، میلی5/17
، %95/0پروتئین، % 21کیلوکالري انرژي قابل متابولیسمی، 3010داراي : هاي آزمایشی دوره رشدجیره،سیستئین+متیونین % 90/0لیزین و % 42/1فسفر قابل دسترس، % 50/0، کلسیم، %01/1پروتئین، % 23کیلوکالري انرژي قابل متابولیسمی، 2950هاي آغازین داراي جیره-2

.سیستئین بودند+متیونین % 74/0ین و لیز% 07/1فسفر قابل دسترس، % 45/0، کلسیم، %9/0پروتئین، % 5/18کیلوکالري انرژي قابل متابولیسمی، 3160هاي پایانی نیز داراي جیره. سیستئین بود+متیونین % 85/0لیزین و % 37/1فسفر قابل دسترس، % 47/0کلسیم، 
3-1T : 2، شاهدجیرهT : 3پودر سیر، % 5/1حاويجیرهT : 4دارچین، % 4/0حاويجیرهT : 5دارچین، % 8/0حاويجیرهT : 6دارچین، % 4/0+ پودر سیر% 5/1حاويجیرهT : دارچین% 8/0+ پودر سیر% 5/1حاويجیره

بررسی 
اثر 

سطوح پودر سیر و دارچین بر
عملکرد،
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نتایج و بحث
عملکرد
هاي گوشتی تحت تنش گرمایی هاي عملکرد جوجهداده

. شده استیهارا2تغذیه شده با پودر سیر و دارچین در جدول 
هاي تولیدي افزودن این پودر سیر و دارچین بر فراسنجه

هاي خوراك جوجهمصرف خوراك، وزن بدنی، ضریب تبدیل 
اثرات . داري نداشتگوشتی تحت تنش گرمایی تأثیر معنی

متقابل سیر و دارچین نیز بر وزن بدن، ضریب تبدیل خوراك و 
بهروزلک و . دار نبودهاي گوشتی معنیمصرف خوراك جوجه

گزارش نمودند افزودن پودر دارچین به جیره همکاران
ش وزن بدن، هاي گوشتی، تأثیري بر میزان افزایجوجه

مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك در مقایسه با شاهد 
ها با نتایج یالسین و همکاران، کورشی و این یافته. )7(نداشت

مطابقت همکاران، ساریکا و همکاران، و طغیانی و همکاران
دریافت که سینام با این حال پارك. )39،46،49،50(دارد

زاي روده بیماريهايباکتريآلدهید دارچین با مهار انتخابی
تواند نقش فارماکولوژیکی در ایجاد تعادل میکروفلور می

ها ایفا کند که منجر به بهبود صفات تولیدي اي در جوجهروده
گزارش نمودند که تغذیه طغیانی و همکاران). 38(شودمی

هاي گوشتی تحت تنش گرمایی با پودر دارچین یا سیر جوجه
خوراك و ضریب تبدیلهد تأثیري بر مصرفدر مقایسه با شا

در این مطالعه شاخص . خوراك در پایان دوره پرورش ندارد
درصد پودر دارچین بطور عددي باالتر بود 4/0تولید در سطح 

همچنین داري نداشتولی به لحاظ آماري اختالف معنی
هاي گوشتی، درصد به جیره جوجه5/1افزودن سیر به میزان 

هاي حاصل از این یافته. را تحت تأثیر قرار ندادشاخص تولید 
و بهادران و بدست آمده از آدموال و همکارانمطالعه، با نتایج

هاي دار سیر را بر وزن بدن جوجهکه عدم اثر معنیهمکاران
بطور همچنین . )1،5(گوشتی گزارش کردند مطابقت دارد

به جیره محققین دیگر نیز در هنگام افزودن پودر سیر،مشابه
داري در وزن بدن، مصرف هاي گوشتی، تغییر معنیجوجه

در ).22،37(یب تبدیل خوراك مشاهده ننمودندخوراك و ضر
درصد باعث بهبود 1مطالعه دیگري افزودن پودر سیر تا سطح 

وزن بدنی و ضریب تبدیل خوراك گردید ولی سطح باالتر 
درصد پودر سیر باعث کاهش وزن بدنی2یعنی سطح 

از جمله دالیل این اختالفات مشاهده . )26(ها گردیدجوجه
هاي خشک نمودن، توان به روششده در مطالعات مذکور، می

. فرآوري، نگهداري و نوع سیر مورد استفاده اشاره نمود

هاي گوشتی تحت تنش گرماییاثر پودر سیر و پودر دارچین بر عملکرد جوجه-2جدول 
Table 2. Effect of garlic and cinnamon powder on performance of heat stressed broilers

شاخص تولید اروپایی)گرم/جوجه(مصرف خوراك )گرم/جوجه(افزایش وزن بدن ضریب تبدیل

نیدارچ
03346/2375/87695/20339433/1
4/02824/2230/87138/19870139/2
8/03280/2145/87015/20219565/1

SEM07199/071/2755707/2308013/0
Pr>F8926/09860/03875/03631/0

02862/2258/89658/20440162/2سیر
5/13438/2908/84875/19839263/1

SEM05420/098/2279195/186605/0
Pr>F4709/01739/00616/08077/0

نیدارچ×ریس

003120/2903/90682/20710093/2
05/13572/2847/84509/19968773/1
4/003123/2270/86690/20009718/1
8/002344/2602/91501/20610674/2
4/05/12525/2191/87687/19730561/2
8/05/14216/2687/82429/19818456/1

SEM10291/087/4011543/331168/0
Pr>F4260/04259/06623/03955/0

اجزاي الشه
ثیر افزودن پودر سیر و دارچین را بر وزن نسبی أت3جدول 

نتایج این تحقیق حاکی از این . دهداجزاي الشه نشان می
است که افزودن این دو ماده بر نسبت وزن نسبی اجزاي الشه 
شامل وزن نسبی سینه، ران، قلب، کبد، بورس، پانکراس و 

مایی اثري ش گرهاي گوشتی تحت تنجوجهچربی بطنی 
، )49(هاي طغیانی و همکاران این نتایج با یافته. نداشت

، )28(خلیق و همکاران . مطابقت دارد) 46(ساریکا و همکاران 
ي بطنی هیچ کدام نیز گزارش کردند که به جز چربی محوطه

از صفات الشه تحت تاثیر مخلوط پودر دارچین، سیر و آویشن 
بورس (هاي لنفاوي ه اندامدهد کنتایج نشان می. قرار نگرفت

هیچ کدام تحت تاثیر این دو ) فابرسیوس و طحال
هاي افزایش هورمون. اکسیدان قرار نگرفتندآنتی

آید باعث کاهش کورتیکوستروئیدي که بر اثر تنش بوجود می
لذا مشاهده کردند که . شودوزن اعضاي لنفاوي می

سبب افزایش توانند میCهایی همچون ویتامین اکسیدانآنتی
بیان داشتند که آماکی و همکاران . ها شوندانداموزن این 

قادرند از ضایعات بورس ) Cهمچون ویتامین (ها اکسیدانآنتی
تا حدودي در پرندگان مبتال به گامبورو جلوگیري نموده تا این 

البته او . تري داشته باشندهاي بزرگگروه از پرندگان بورس
کنندگی این ویتامین دانستدرت حفاظتاین امر را ناشی از ق

گزارش نمودند افزودن پودر ) 7(بهروزلک و همکاران.)4(
تأثیري بر وزن نسبی هاي گوشتی دارچین به جیره جوجه

سینه، ران، قلب، کبد، بورس و طحال ندارد ولی سطوح باالي 
پودر دارچین باعث کاهش درصد چربی بطنی گردید همچنین 

هاي ن افزودن پودر سیر به جیره جوجهدر مطالعات پیشی
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گوشتی باعث کاهش درصد چربی بطنی گردید که با 
طغیانی  و همکاران. هاي پژوهش حاضر مطابقت نداردیافته

هاي گزارش نمودند افزودن پودر دارچین و سیر به جیره جوجه
با . )49(گرددگوشتی باعث کاهش درصد چربی بطنی می

اي که در سیر و دارچین و پیشینههاي پودرتوجه به ویژگی
رفت درصد مورد این دو گیاه دارویی وجود دارد انتظار می

اوت نتایج شاید یکی از دالیل تف. چربی بطنی کاهش یابد
درصد چربی بطنی، نوع روغن مورد مشاهده شده در رابطه با

استفاده در جیره پایه باشد که در مطالعات مختلف از 
ز مطالعات و در بعضی استفاده شده استهاي متفاوتی اروغن

.به آن اشاره نشده است

هاي گوشتی تحت تنش گرماییجوجه) درصدي از وزن زنده(بر وزن نسبی اجزاي الشه نیدارچپودروریسپودراثر- 3جدول 
Table 3. Effect of garlic and cinnamon powder on relative weight of carcass components (percentage of live weight)

in heat stressed broilers
چربی محوطه بطنیپانکراسبورس فابرسیوسکبدقلبرانسینه

دارچین
082/1981/195379/08780/11897/02536/0769/1
4/088/1956/195261/09420/11594/02551/0846/1
8/026/2020/195460/0961/11754/02279/0813/1

SEM4352/02183/00164/00534/00173/00104/01042/0
Pr>F5054/03140/00761/02300/07798/09118/07695/0

016/2065/195272/09640/11720/02448/0791/1سیر
5/182/1935/195561/08890/11776/02462/0827/1

SEM3554/01782/00134/00436/00142/00085/00851/0
Pr>F7433/01467/06919/05264/04727/01295/08717/0

سیر× دارچین 

0094/1995/195266/08800/11863/02500/0590/1
05/171/1968/195492/0876/11930/02571/0947/1
4/0017/2075/194895/09910/11543/02576/0028/2
8/0036/2025/195354/00230/21754/02270/0756/1
4/05/158/1936/195627/0892/11645/02527/0664/1
8/05/116/2015/195565/08990/11754/02288/0870/1

SEM006155/03087/00232/00755/00245/00148/01473/0
Pr>f9390/08936/04497/07055/09774/09191/00553/0

ضد اکسیدانیفراسنجه هاي 
MDAپودر دارچین و سیر را بر میزان اثر 4جدول

هاي جوجهدر SODو GSH-Pxهاي پالسما و فعالیت آنزیم
سطوح پودر اگرچه ،دهدنشان میگوشتی تحت تنش گرمایی 

اثر ولیپالسما نداشتMDAداري بر میزان دارچین اثر معنی
)0045/0(بوددارعنیپالسما مMDAسیر بر کاهش میزان 

دار پالسما معنیMDAبراثر متقابل این دو مادههمچنین
ي همزمان از این شود که استفادهبا این حال مشاهده می. بود
را در پالسماي MDAتواند کاهش بیشتر میزان میماده دو 

هاي گوشتی تحت تنش گرمایی سبب شودخون جوجه
ده از مقادیر باالي دارچین استفااز این رو . )2جدول 176/0(

ثر ؤهاي آزاد متواند در کاهش میزان رادیکالبه همراه سیر می
. باشد

هاي حاوي پودر جیره،این پژوهشهايمبناي یافتهبر
بهتري بر میزان اثر سیر نسبت به پودر دارچین و شاهد 

MDAدهندپالسما گذاشته و میزان آن را بیشتر کاهش می .
هاي سازي رادیکالمکن است در رابطه با پاكلذا پودر سیر م

با این حال نتایج حاصل از . موثر باشدMDAآزاد مانند 
داري بسیار قابل استفاده همزمان این دو با وجود عدم معنی

هاي برخی از محققین نتایج تحقیق حاضر با یافته. تامل است
فاطمی ). 23(خوانی نداشت همو با برخی دیگر ) 41(مطابقت 

در سن MDA، دریافتند که مقادیر )17(همکارانطباطبایی و 
درصد پودر 4و 2ي کنندههاي مصرفروزگی در گروه35

درصد 4همچنین گروه . داري داشته استسیر افزایش معنی
در . داري نشان داددرصد نیز افزایش معنی1نسبت به گروه 

MDAر روزگی مقادی49تا 35تحقیق آنان با افزایش سن از 
تحقیق هايیافته. )17(درصد نیز کاهش یافت4در گروه 

از . روزگی مطابقت دارد49با نتایج این تحقیق در حاضر 
آنجایی که زمان و نوع فرآوري روي اثرات بیولوژیک 

تواند تا باشد، لذا این موضوع میمحصوالت سیر موثر می
ز حدي توجیه کننده تناقض نتایج این مطالعه با برخی ا

هاي مختلف سیر هم داراي اثرات فرآورده.مطالعات دیگر باشد
اکسیدانی و هم داراي اثرات پرواکسیدانی هستند و آنتی

ها به نوع اکسیدانی هر کدام از این فرآوردهخواص آنتی
به . ها بستگی داردآوري آنساختمان شیمیایی و روش عمل

اثر کیالت ) رارگانوسولفور فرا(ن تیسیلآلی- اسعنوان مثال 
دارد و میزان یون در دسترس جهت +Cu2کنندگی روي یون 

دهد و بنابراین میزان را کاهش میLDLاکسیداسیون 
سیر مورد استفاده . )13(یابدپراکسید هیدروژن آزاد کاهش می

در این مطالعه بالفاصله پس از برداشت از مزرعه به پودر سیر
شاید . فاده قرار گرفتماه مورد است2تبدیل شده و پس از 

کاهش تنش اکسیداتیو حاصله از تنش گرمایی در این دلیل
همکارانتحقیق در مقایسه با مطالعه فاطمی طباطبایی و 

که در تحقیق حاضر آلیسین موجود در پودر باشداین ) 17(
سیر تهیه شده با گذشت زمان به موادي با اثرات 

MDAمیزان اکسیدانی تبدیل شده، لذا سبب کاهشآنتی
خواص همکاراناما در تحقیق فاطمی طباطبایی و . شده است

ي سیر تازه مورد استفاده که به صورت یک جا در ابتداي دوره
ي پرورشی تهیه شده بود، در اثر کهنه شدن در طول دوره

اکسیدانی آن پرورشی تحت تاثیر قرار گرفت و مواد آنتی
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آن افزایش MDAیروزگ35لذا در سن ،افزایش یافته است
. )17(روزگی میزان آن کاهش یافته است49و در سن 

MDAپودر دارچین بر میزان اثرتحقیقات زیادي در مورد
) 11(همکاراناما سیفتسی و . پالسما صورت نگرفته است
روغن دارچین بر ppm1000بیان داشتند که مصرف 

داري گذاشته و آن را به طور معنیاثرپالسماMDAمیزان
تاکنون تحقیقی به منظور بررسی اثر متقابل. دهدکاهش می

پالسما MDAپودر سیر و پودر دارچین در ارتباط با بین
دقیق مکانیزمتوان لذا به طور قطع نمی. صورت نگرفته است

يکنندههاي مصرفدر جوجهMDAکاهش عددي میزان 
حتماالما اا. را بیان داشتهاي مخلوط سیر و دارچین جیره

ها  علت موجود در آناکسیدانی ترکیبات آنتیاثرات همکوشی 
.تواند باشداین امر می

استفاده در شرایط تنش مورد هاي هیچ کدام از افزودنی
جدول (نداشتندSODگرمایی اثري بر میزان فعالیت آنزیم 

اثر متقابل بین این دو ماده و همچنین مقایسات . )4
دار نبودهاي آزمایشی نیز معنیهاي بین تیمارمیانگین

)05/0P>(.که دارچین اثر دادهاي این آزمایش نشانافتهی
گذاشته به طوري GSH-Pxداري بر میزان فعالیت آنزیم معنی

که با افزایش سطح دارچین میزان فعالیت این آنزیم در 
جالب )>05/0P(هاي تحت تنش گرمایی افزایش یافت جوجه

ودر سیرمیزان فعالیت آنزیم پدارمعنیتاثیر وجود عدم اینکه با
GSH-Px) اثر متقابل این دو ماده بر میزان فعالیت ) 4جدول

با افزایش به طوري که ). P>05/0(دار بود این آنزیم معنی
GSH-Pxسطح پودر دارچین در حضور سیر میزان فعالیت 

یابد که این بیانگر این است که سیر باعث تقویت افزایش می
. شودمیGSH-Pxر دارچین در افزایش فعالیت آنزیماث

و 4/0بین میانگین تیمار شاهد با میانگین تیمارهاي حاوي 
4/0درصد دارچین و تیمار شاهد با تیمارهاي حاوي 8/0

درصد 8/0درصد سیر و همچنین 5/1درصد دارچین و 
در مقدار داري درصد سیر اختالفات معنی5/1دارچین و 
GSH-Pxهمچنین بین تیمارهاي حاوي . د داردوجو

درصد پودر سیر و تیمارهاي حاوي دارچین اختالف 5/1
اما بین میانگین سایر ) >05/0P(داري وجود داشت معنی

سیر .داري وجود نداشتتیمارها با یکدیگر اختالف معنی
اي که براي است، ماده) درصد65-75(گیاهی غنی از سلنیوم 
سیر و . ها ضروري استخریب سلولمبارزه و جلوگیري از ت

سلنیوم قابل توجهیگیاهان خانواده براسیکا قادرند مقادیر 
غیرآلی از خاك جذب نمایند و آنرا در تهیه مواد شیمیایی آلی 

مصرف . به کار برده و تولید اسید هاي آمینه سلنیومی نمایند
هاي غنی از سلنیوم در خاك(هاي غنی شده از سلنیوم سیر

تواند از بروز سرطان جلوگیري کند عمالً می) اندیافتهپرورش 
از آنجایی که سلنیوم بخش مهمی از آنزیم). 15،24(

GSH-Pxسبب افزایش میزان بایددهد لذا را تشکیل می
در این تحقیق روند افزایشی در میزان ). 24(فعالیت آن شود 

، فعالیت این آنزیم با افزودن پودر سیر به جیره مشاهده شد
مطالعات و آزمایشات بالینی اخیر . دار نبوداگرچه این اثر معنی

تواند میزان دهد که سیر و آلیسین موجود در آن مینشان می
داري را به طور معنیGSH-Pxو SODهاي فعالیت آنزیم

حاضرهاي آزمایشافزایش دهد که این نتایج با یافته
روغن تی با هاي گوشتغذیه جوجه). 19(خوانی نداشت هم

و )11(د ادرا افزایش GSH-Pxدارچین میزان فعالیت آنزیم
اکسیدانی روغن دارچین آنتیآن به حضور ترکیبات دلیل

. مطابقت داردتحقیق حاضرهاياین یافته با یافته. شدگزارش 

ماییهاي گوشتی تحت تنش گراکسیدانی جوجهاثر پودر سیر و دارچین بر سیستم آنتی- 4جدول
Table 4. Effect of garlic and cinnamon powder on antioxidant parameters in heat stressed broilers

MDA(mmol/L)GSH-Px(IU/L)SOD(IU/L)

نیدارچ
02664/009/240 b53/283
4/02142/076/253 ab99/287
8/01954/003/300 a25/285

SEM02195/0527/14781/5
Pr>F0866/00232/0831/0

ریس
02664/0 a51/23483/285
5/11842/0 b74/24435/285

SEM0179/0861/1172/4
Pr>F0045/0099/0943/0

نیدارچ×ریس

003360/0 a79/202 b87/285
05/11968/0 b60/209 b20/277
4/002490/0 ab27/257 a36/283
8/002142/0 ab14/259 a27/284
4/05/11794/0 b59/270 a61/292
8/05/11765/0 b38/286 a23/286

SEM2728/0544/20176/8
Pr>F0310/00059/04119/0

b،a :05/0(باشد ها میدار بین آنهاي هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روي میانگین<P.(
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هاي خونیهفراسنج
گلوکز)1

پودر سیر و دارچین بر میزان گلوکز سرم هاي تأثیر داده
آورده 5در جدول هاي گوشتی تحت تنش گرماییخون جوجه
و با دار بودن بر سطح گلوکز خون معنیدارچیتأثیرشده است

). >05/0P(افزایش سطح آن میزان گلوکز خون کاهش یافت 
دار بوده و همانند ز معنیتاثیر سیر بر سطح گلوکز خون نی

اثر متقابل این دو . دارچین، سطح گلوکز خون را کاهش داد
به ) >05/0P(دار بود ماده نیز در رابطه با سطح گلوکز معنی

دارچین میزان گلوکز خون را بیشتر ،طوري که در حضور سیر
ه است که این دو ماده در حضور بیانگر این نکت، کهکاهش داد

گلوکز خون را کاهش دادند، لذا نسبت بیشتري میزان ، به هم
اما بین تیمارهاي حاوي . اي داشته اندبه هم اثر تقویت کننده
دهد این نشان می. داري وجود نداشتافزودنی هیچ اثر معنی

هر کدام از این دو ماده در رابطه با کاهش سطح گلوکز اثرکه
هاي گوشتی تحت تنش گرمایی یکسان بوده جوجه،خون
ها با جیره تغذیه موش،هاي این آزمایشیافتهتأییددر. است

میزان گلوکز سرم ،ي سیرعصارهmg/kg500میزان حاوي
،)48(یافتکاهش داري به طور معنیها موشخون 

آنها بیان داشتند که سیر قادر است گلوکز خون را همراه با 
ثرهؤمموادبرخی.سنتز گلیکوژن کبدي کاهش دهدافزایش 

خاصیتدارايسیستئینمتیلسولفوکسیدنظیرگیاهاین
داخلروشبهمؤثره مادهاینتجویز. باشدمیضددیابتی

بهآلوکسان،توسطشدهدیابتییایصحرهايموشدرصفاقی
گلوکزسرمسطحدارمعنیکاهشسبب دوزبهوابستهطور
حیواناتبربارزياثرهیچگونهمادهاینکهالیدرح.شودمی

اثرازبخشیعالوهبه. نداشتخونگلوکزمیزاننظرازسالم
افزایشبهتوانمیرامادهاینهیپوگلیسمیکوسودمند
اولمرحلهدرکه (وگلوکوکینازکبديهگزوکینازفعالیت
و) باشدیمموثرزیکولیگلچرخهدرگلوکزشدنلهیفسفر
به(النگرهانسجزایريبتاهايسلولتراکمافزایشنینهمچ
).16(دادنسبت)اکسیدانیآنتیاثرعلت

نتایج نیز در رابطه با اثر دارچین بر سطح گلوکز خون 
بیش دارچین داراي ). 2،19،25،27(گزارش شده استمشابهی 

متیل فنلپلیاز جمله از  ترکیب ترکیب مختلف 50از 
در متابولیسم است که )MHCP(1پلیمرهیدروکسیل چالکون

. شودباعث افزایش اکسیداسیون گلوکز میوگلوکز نقش دارد 
هاي آزاد اکسیژن همچنین این ماده از تشکیل رادیکال

ها بتوانند در کاهش اکسیدانآنتیو شایدکند جلوگیري می
عالوه بر این . ثر باشندؤپیشرفت عوارض مختلف دیابت م

MHCPدارچین همراه با انسولین سبب افزایش موجود در
شود و با افزایش پاسخ به ورود گلوکز به داخل سلول می

برابر افزایش 20انسولین، مصرف گلوکز توسط سلول را 
ها این ماده همانند انسولین از براساس سایر مطالعه. دهدمی

طریق فعال کردن آنزیم گلیکوژن سنتتاز سبب افزایش 
MHCPهمچنین). 14(شود تشکیل گلیکوژن می

فسفریالسیون خود به خودي گیرنده انسولین را تحریک کرده، 
با افزایش ورود و مصرف گلوکز به داخل سلول، سبب افزایش 

سازي این ماده از عصاره آنها با خالص. شودسنتز گلیکوژن می

اي شبه مادهMHCPدارچین به این نتیجه رسیدند که 
استخراج شده از دارچین MHCP. )25(انسولین است

برداشت گلوکز از خون، سنتز گلیکوژن و فسفریالسیون 
. )27(دهدهاي چربی را افزایش میگیرنده انسولین در سلول

موجود MHCPنیز گزارش کردند که ) 29(همکارانخان و
هاي چربی گلوکز را در سلولسوخت و ساز در دارچین 
MHCPوادبرابر افزایش د3موش رااپیدیدیمی 

فسفریالسیون خود به خودي گیرنده انسولین را تحریک کرده 
این . کندمیرا مهار) PTP-1(2فسفاتو پروتئین تیروزین

فعال هاي چربی غیرپروتئین گیرنده انسولین را در سلول
منجر به افزایش مصرف گلوکز و سازوکارهاي مزبور وکندمی

رود عصاره دارچین میاحتمال . )29(شودسنتز گلیکوژن می
هاي شبه انسولینی باشد که به این طریق داراي قابلیت

تواند مسیرهاي سیگنالی انسولین را افزایش داده تا سبب می
این آنزیم ،شودPI-3(3(کیناز3-افزایش فعالیت فسفواینوزیتید

انسولین و همچنین سنتز تحت تأثیرشده آزادگلوکز مصرف
). 43(هد دگلیکوژن را افزایش می

کراتین کیناز) 2
تیفعالزانیبر منیو دارچریپودر ساثرمربوط بهجینتا

هاي گوشتی تحت تنش گرمایی در جوجه) CK(نازیکنیکرات
ي داریمعنراثمقادیر سیر و دارچین. آورده شده است5جدول
هاي گوشتی تحت تنش جوجهCKمیآنزتیفعالزانیبر م

سبب کاهش نیپودر دارچ.)<05/0P(نداشتگرمایی 
اثري نیچنریشد اما سهادر سرم خون جوجهCKزانیم
الزم است تا نهیزمنیدر ايشتریبقاتیلذا تحق.داشتن

بیدو ماده در رابطه با تخرنیاکه مکانیزم اثر نشان دهد 
تنش طیشرا. چگونه استییحاصل از تنش گرمای بافت

آنزیم ییپالسماتیفعالداریمعنشیحاد سبب افزاییگرما
بیآسانگریکه بشودیمهاي گوشتی جوجهنازیکنیکرات
متعاقبیبافتبیآسنیا. شدییاز تنش گرمایناشیبافت
بنابراین ). 43(دهدیرخ مياچهیسلول ماهيغشابیتخر

ممکن است فعالیت سلول ماهیچه را مختل نماید و در نهایت 
.شودباعث کاهش کیفیت آن 

نییو پا)HDL(بااليتهیبا دانسيهانیپوپروتئیل) 3
)LDL(

هاي سرم خون جوجهLDLو HDLمیزان 3جدول 
گوشتی تحت تنش گرمایی را که سطوح مختلف پودر سیر و 

که حاکی از عدم ،دهداند نشان میدارچین را مصرف نموده
). <05/0P(دار میان تیمارهاي آزمایشی استاختالف معنی

روندي افزایشی ،ودر سیر و دارچین به لحاظ عدديافزودن پ
اما دیگردرا سبب LDLو روندي کاهشی برايHDLبراي 

داري معنیترکیب این دو ماده نیز اثر. دار نبوداین اثرات معنی
هاي گوشتی نداشته اما سرم جوجهLDLوHDLبر میزان

را نسبت LDLو HDLبه لحاظ عددي در این حالت میزان 
زمانی که هر کدام به تنهایی استفاده شده بودند به ترتیب به 

گزارش طغیانی و همکاران. کاهش داده استبیشتر افزایش و 
درصد پودر سیر سبب افزایش 4/0کردند که که افزودن 

HDL و کاهشLDLاما . )49(در مقایسه با گروه کنترل شد
و HDLداري بر میزاندارچین اثر معنی4/0و2/0سطوح 

1- Methyl hydroxyl chalcone polymer (MHCP) 2- Tyrosine phosphatase-1proten 3- Phosphoinositide 3-kinase
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LDLهاي تحقیق حاضر مطابقت داردنداشت که این با یافته .
درصد 1/0منسوب  نیز نتایج مشابهی را در رابطه با افزودن 

چند در مطالعه دیگري،هر. )32(ه استپودر سیر گزارش کرد
جیره حاوي مخلوط دارچین سیر و آویشن، به طور 

.)30(دادرا افزایشLDLداري میزانغیرمعنی
لسترولک)4

، اثر دارچین بر سطح 5در جدول شدهارایهبراساس نتایج 
دار است هاي گوشتی معنیکلسترول سرم خون جوجه

)05/0P< ( و با افزایش سطح آن میزان کلسترول کاهش
الکاسی و محققین دیگر هاي این نتایج با یافته. یافته است
اثر . مطابقت دارد) 11(و سیفتسی و همکاران ) 3(همکاران 

ولی با افزایش سطح . نبوددار سیر بر میزان کلسترول معنی
اثر متقابل . دادکاهش نشان رو به آن میزان کلسترول روندي 

هاي جیره). >05/0P(دار شد بین سیر و دارچین نیز معنی
حاوي پودر سیر به رچین در مقایسه با شاهد وحاوي دا

را ها ون جوجهداري میزان کلسترول ختنهایی، به طور معنی
در تایید این یافته نتایج مشابهی در . تحت تأثیر قرار دادند

نتایج این تحقیق به ). 20،28،35،36،49(دسترس است 
سازد که پودر دارچین و به احتمال زیاد روشنی مشخص می
توانند داراي خاصیت کاهندگی کلسترول پودر سیر هر دو می

هیدروکسی متیل کوآ آنزیم دارچین با مهار . سرم خون باشند
نرخ سنتز کنندهکه آنزیم محدودHMG-CoA(1(ردوکتاز

کلسترول در کبد است، بر کاهش سطح کلسترول اثرگذار 
سیر داراي اثر مهاري وابسته به دوز بر روي ). 11(است 

HMG-CoAآلفا هیدروکسیالز و اسید - 7ردوکتاز، کلسترول
با پودر سیر نیز احتمال در رابطه). 35،49(چرب سنتتاز است 

ذکر شده را هايرود که توانسته است تا حدودي آنزیممی
گزارش کردند که )39(همکارانوکورشی. مهار کند

درصد سیر کلسترول سرم را 8و 6، 4، 2، 1هاي حاوي جیره
نر هاي گوشتیدرصد در جوجه25و 24، 21، 18به میزان 

تغییري در )9(همکارانبا این حال کاریجو و. دادکاهش 

هاي حاوي ها با جیرهسطوح کلسترول سرم بعد از تغذیه جوجه
ط یبنابراین با توجه به شرا.درصد پودر سیر مشاهده نکردند1

این سطح سیر جهت کاهش میزان تنش گرمایی، احتماالً
سطوح باالتر نیز شودمیکلسترول کافی نبوده و توصیه 

.ارزیابی شود
سریدگلیتري) 5

تري سطوح مختلف سیر و دارچین ، تأثیر 5در جدول 
سرم خون جوجه هاي گوشتی تحت تنش گرمایی گلیسرید 

اگر چه هیچ کدام از سطوح مختلف پودر سیر . استشدهارایه
گلیسرید سرم خون بر میزان ترييدارمعنیاثر و دارچین

ام از ، اما با افزایش سطح هر کد)<05/0P(ها نداشتندجوجه
در تایید این . گلیسرید کاهش یافتمیزان تري،این دو ماده

آلیسین و ترکیبات ، محققین پیشین گزارش نمودند کههایافته
ها در بدن ایجاد شده از آن قادرند با تاثیر بر متابولیسم چربی

نظري و . )18،20(گلیسرید را کاهش دهندمیزان تري
با افزودن پودر سیر به ما هايمشابه با یافته)36(همکاران

گلیسرید سرم آنها داري بر میزان تريها اثر معنیجیره جوجه
مدرسی . هر چند بطور عددي کاهش یافته بودمشاهده نکردند

نیز گزارش کردند که دارچین میزان )34(و همکاران
.دهدداري کاهش میگلیسرید را به طور معنیتري

هاي نش گرمایی با جیرههاي گوشتی تحت تتغذیه جوجه
حاوي پودر دارچین و سیر، میزان غلظت گلوکز را کاهش 

پالسمار MDAدادند همچنین جیره حاوي پودر سیر میزان  
پودر دارچین میزان فعالیت آنزیم  % 8/0کاهش و جیره حاوي 

GSH-Pxهاي آزمایشی بر فعالیت آنزیم جیره. را افزایش داد
SODتري گلیسرید، و کراتین کیناز و غلظتLDL وHDL

هاي حاوي پودر دارچین غلظت کلسترول جیره. تأثیري نداشت
هاي گوشتی با بنابراین تغذیه جوجه. خون را کاهش دادند

درصد سیر به 5/1درصد پودر دارچین و 8/0جیره حاوي 
و کاهش میزان کلسترول خون ضد اکسیدانیبهبود سیستم 

.منجر خواهد شد

ییگرماتنشتحتی گوشتي هاجوجهخونیی ایمیوشیبي هافراسنجهبرنیدارچپودروریسپودرراث- 5جدول
Table 5. Effect of garlic and cinnamon powder on blood biochemical parameters of heat stressed broilers

(IU/L)نازیکنیکرات (mg/dl)دیسریگليتر (mg/dl)لکلسترو LDL (mg/dl) HDL (mg/dl) (mg/dl)گلوکز

88/6441 43/61 31/141 a 62/52 56/60 22/148 a 0
38/5389نیدارچ 31/61 81/123 b 06/50 68/62 72/136 b 4/0

62/5110 50/60 31/119 b 47/62 25/64 51/131 b 8/0
12/716 52/1 27/2 1291/2 489/1 57/2 SEM

5919/0 8947/0 0001/0 1120/0 2225/0 0008/0 Pr>F

67/5851 29/61 25/128 95/53 25/61 57/146 a 0 25/5976ریس 87/60 04/128 91/59 75/63 07/131 b 5/1
71/584 24/1 86/1 7384/1 2158/1 1/2 SEM

8819/0 8152/0 9387/0 2229/0 1534/0 0001/0 Pr>F

75/6083 00/62 00/142 a 12/59 75/58 57/163 a 0 0

×ریس
نیارچد

00/6800 87/60 63/140 a 12/54 37/62 69/132 b 5/1 0
75/4713 12/61 63/122 b 00/58 37/62 75/142 b 0 4/0
50/4707 75/60 13/120 b 75/52 62/62 20/135 b 0 8/0
00/6065 50/61 00/125 b 12/56 00/63 70/132 b 5/1 4/0
75/5063 25/60 50/118 b 50/52 87/65 82/127 b 5/1 8/0
74/1012 15/2 22/3 0110/3 1058/2 64/3 SEM

3080/0 9407/0 0072/0 2962/0 7415/0 0062/0 Pr>F

b،a :05/0(باشد ها میدار بین آنهاي هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روي میانگین<P.(
1- Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase
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Evaluation the Effect of Garlic and Cinnamon Powder on Performance,
Antioxidant System, Blood Parameters of Broilers under Heat Stress Conditions

Masoumeh Valavi1, Hadi Sarir2, Homayoun FarhangFar3, Asghar Zarban4 and
Seyyed Javad Hosseini-Vashan5 and Hossein Naeimipour Younosi6

Abstract
The objective of this experiment was to evaluate the effect of feeding different levels of

garlic and cinnamon powder on antioxidant system and some blood parameters of broilers under
heat stress condition. Two hundred forty commercial broiler chicks (ROSS 308) were dividing
to 6 treatments and 4 replicates. This experiment was performed in a completely randomized
design with 2*3 factorial trials, which included 2 levels of garlic powder (0, 1.5% ) and 3 levels
of cinnamon powder (0, 0.4 and 0.8 %). The chicks were exposed to heat stress (32 oC) from
day 29 to 42 for 6 hours. In d 40 and 42, two chicks from each replicate was chosen for
collecting blood. Garlic and cinnamon powder did not effect on performance parameters. The
results showed that different levels of cinnamon did not affect on serum MDA concentration,
while garlic powder were significantly reduced MDA concentration (P<0.05). Cinnamon
powder significantly increased GSH-Px enzyme activity, however; garlic powder did not. The
garlic and cinnamon powder has a synergistic effect to enhance GSH-Px activity. Blood glucose
was decreased when birds fed garlic and/or cinnamon powder. Cinnamon powder also was
decreased blood cholesterol level but not by garlic powder. The SOD and creatin kinase
enzymes activity, triglyceride, LDL and HDL cholesterol concentrations were not affected by
dietary treatments. In conclusion, supplementation of diets with garlic and cinnamon powder
may improve antioxidant system and some blood parameters in broilers exposed to heat stress.
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1, 3, 4 and 5- Graduate Student, Professor, Associate Professor and Assistant professor, University of Birjand
2- Assistant Professor, University of Birjand (Corresponding author: hsarir@birjand.ac.ir)

5- Ph.D. Student, Ferdowsi University of Mashhad
Received: July 30, 2013 Accepted: February 21, 2015

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
7.

14
.2

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/rap.7.14.20
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-687-fa.html
http://www.tcpdf.org

