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چکیده
تعداد  240قطعه مرغ بومی آذربایجان غربی در اوایل تخمگذاری(در سن  23هفتگی) در این تحقیق استفاده شد .این مرغها به
چهار گروه آزمایشی تقسیم شدند و هر گروه در  6قفس قرار گرفتند .مرغهای هر چهار تیمار ،جیرههای مشابه اما سطوح
مختلف ،مقدار صفر 0/5 ،0/25 ،و  1درصد پودر زردچوبه را دریافت کردند .ابتدا مرغهای هر گروه به مدت دو هفته به جیره-
های مورد آزمایش عادت داده شدند و پس از آن ،فراسنجههای کمی و کیفی تخممرغ به مدت  3هفته بررسی شد .در هفتۀ
 ،26وزن تخمهای تولیدی از مرغهای تغذیه شده با  0/5درصد زردچوبه ،بهطور معنیداری بیشتر از مرغهای مربوط به مرغهای
تغذیه شده با  0/25و  1درصد زردچوبه بود .در آخرین هفتۀ آزمایشی ،تخممرغهای حاصل از مرغهای تغذیه شده با همۀ
سطوح زردچوبه ،ضخامت و استحکام پوستۀ باالتری در مقایسه با تخمهای مرغهای شاهد داشتند( .)P<0/05رنگ زردۀ تخم-
های حاصل از مرغهای تغذیه شده با سطوح  0/5و  1درصد زردچوبه در سن  26هفتگی ،بهطور معنیداری باالتر از مقدار
مربوط به  2تیمار دیگر بود( .)P<0/05در دو هفتۀ آخر ،رنگ زردۀ تخمهای مرغهای تغذیه شده با هر سه سطح زردچوبه ،باالتر
از مقدار مربوط به تیمار شاهد بود( .)P<0/05ارتفاع آلبومین تخمهای حاصل از مرغهای تغذیه شده با  1درصد زردچوبه در
دومین هفتۀ آزمایش ،بهطور معنیداری باالتر از مقدار مربوط به مرغهای تیمار شاهد و تغذیه شده با  0/25درصد زردچوبه
بود( .)P<0/05بهطور کلی ،استف اده از پودر ریزوم زردچوبه باعث پر رنگ شدن زرده ،بهبود ضخامت ،استحکام پوسته و
همچنین افزایش ارتفاع آلبومین میگردد.
کلمات کلیدی :استحکام پوسته ،ارتفاع آلبومین ،تولید تخممرغ ،رنگ زرده ،ضخامت پوسته.
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Abstract
Two hundred and forty native hens of West Azerbaijan (23 weeks old) were used in this research. These birds were
divided between 4 groups and the hens of each group were randomly put in 6 replicate pens. All the birds were fed the
same diets but received different levels of 0, 0.25, 0.50 and 1 percent turmeric rhizome powder. The birds were adapted to
the experimental diets at the beginning the experiment for two weeks and then their egg quantity and quality indices were
recorded for three weeks. The egg weight of 0.5 % fed birds was significantly higher than that of 0.25 and 1 % fed birds at
week 26 of age (P<0.05). All the turmeric fed birds had the significantly higher shell thickness and stiffness as compared
to control birds at the last week of the experiment (P<0.05). Moreover, the yolk color of eggs from 0.5 and 1 % fed birds
was darker than those of birds in other treatments at week 26 of age (P<0.05). At weeks 27 and 28 of age, the yolk color of
the eggs from the turmeric fed birds were higher than those of control ones(P<0.05). Furthermore, the albumin height of
eggs of 1% fed birds was significantly greater than those of0.25 % turmeric or control fed birds (P<0.05). Totally, the use
of turmeric darkens the yolk, improves the shell thickness and stiffness, and increases the albumen height.
Keywords: albumen height, egg production, egg shell stiffness, egg shell thickness, yolk color.

مقدمه
 وCurcuma longa  با نام علمی، این گیاه از خانوادۀ زنجبیل بوده. ریزوم پودر شدۀ گیاه زردچوبه یکی از گیاهان دارویی است،زردچوبه
 گیاهی چند ساله با ساقههای کوتاه و برگهای بزرگ است و دارای.)Ammon et al., 1993( شناخته میشودTurmeric نام انگلیسی
 مادۀ نگهدارنده و همچنین مادۀ رنگدهنده در چین و، این گیاه بهعنوان ادویه.ریزومهای دوکی و بیضی شکل است که زرد رنگ هستند
، زکام، بیاشتهایی، استفاده از پودر زردچوبه برای درمان ناهنجاریهای صفرا.)Mishra et al., 2009(جنوب غربی آسیا استفاده میشود
 رماتیسم و سینوزیتیس در پزشکی سنتی هند در سالهای أخیر استفاده شده، ناهنجاریهای کبدی، زخمهای دیابتی،سرفه
 دمتوکسی کورکومین و بیس دمتوکسی کورکومین رنگدانههای، کورکومین: کورکومینوئیدهایی از قبیل.) Mishra et al., 2009(است
 ضد مسمومیت کبدی و فعالیتهای کاهندۀ کلسترول خون، ضد التهابی، ضد سرطانی، دارای اثرات آنتیاکسیدانی،زرد زردچوبه بوده
 بتا، بتا کاروتن، اسید اسکوربیك، گاما ترپینن: ترکیباتی از قبیل، عالوه بر کورکومینوئیدها.) Nishiyama et al., 2005(هستند
، استیگماسترول، اسید پروتوکاچوئیك، کوماریك- اسید پی، یوگنول، دهیدروکوردیون، کامفن، کامپسترول، اسید کافئیك،سیتواسترول
.)Duke, 2004( بی و اسید وانیلیك دارای خصوصیات آنتیاکسیدانی هستند- تورمورونول، ای- تورمرونول، تورمرین،اسید سایرنجیك
، ضد التهاب،این گیاه بهعنوان ادویه و چاشنی بهکار میرود و در طب سنتی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است و اثرات ضد درد
- محافظت، محافظتکنندۀ کبدی، محافظتکنندۀ عصبی، ضد زهر، ضد آسیب، ضد قارچ، ضد سرطان و تومور، ضد باکتری،ضد اکسیدان
Soni ( محافظتکنندۀ ششی و غیره آن توسط بسیاری از محققین به اثبات رسیده است، محافظتکنندۀ مخاط معده و روده،کنندۀ بینایی
- اثرات آنتی اکسیدانی یکی از مهمترین اثرات زردچوبه است که عمدتاً ناشی از کورکومین است که ترکیب اصلی آنتی.)et al., 1993
) و دارای توانایی زیادی برایDas and Das, 2002( کورکومین خنثیکنندۀ گونههای فعال اکسیژن است.اکسیدانی زردچوبه است
.)Motterlini et al., 2000( خنثیسازی آنیونیهای سوپراکسید و رادیکالهای هیدروکسیل دارد،محدود کردن پراکسیداسیون چربیها
 ترانسفراز در- اس- مانند گلوتاتیون، قادر به افزایش فعالیت آنزیمهای سمزدایی،کورکومین عالوه بر خنثیسازی گونههای فعال اکسیژن
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شرایط برون تنی بوده است( .)Motterlini et al., 2000بهعالوه ،کورکومین میزان آلفا توکوفرول پالسمای حیوانات را و قابلیت دسترسی
ویتامین  Eرا افزایش میدهد( .)Chattopadhyay et al., 2004کورکومین در شرایط آزمایشگاهی تولید گونههای فعال اکسیژن ،از قبیل:
آنیونهای سوپراکسید ،آب اکسیژنه و رادیکال نیتریت را توسط ماکروفاژها کاهش داده است .این ماده همچنین پراکسیداسیون چربیهای
میکروزومهای کبد ،غشای گلبولهای قرمز و مغز موش را کاهش داده است(.)Chattopadhyay et al., 2004
در نتیجه ،با توجه به اثرات آنتیاکسیدانی زردچوبه به نظر میرسد که پودر ریزوم آن بتواند باعث بهبود خصوصیات داخلی تخممرغ
تولیدی گردد .زردچوبه دارای رنگدانههای زردرنگ کورکومینوئیدی(کورکومین ،بیسمتوکسی کورکومین و بیس دیس متو کسی
کورکومین) است .همچنین کورکومین قادر به افزایش بیان رسپتورهای ویتامین  Dدر بافتهای روده ،استخوان ،پوست و فولیکول مو
است( .)Raghdad and Al-Jaleel, 2012لذا رنگدانههای زردچوبه احتماالً توانایی تغییر محتوای رنگدانههای زردۀ تخممرغ را دارند و لذا
رنگ زرده بهعنوان یکی از فراسنجههای کیفی تخممرغ در آزمایش اخیر بررسی شد .با توجه به تأثیر مستقیم ویتامین  Dبر جذب کلسیم
از دستگاه گوارش و همچنین استحکام پوسته و استخوان ،هدف دیگر این آزمایش بررسی ضخامت و استحکام پوسته بهعنوان یکی دیگر از
فراسنجههای کیفی تخممرغ بود.
مواد و روشها
تعداد 240قطعه مرغ بومی آذربایجان غربی در اوایل تخمگذاری(سن  23هفتگی) در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .آزمایش از سن
 23هفتگی شروع شد و مرغها بهطور کامالً تصادفی در قفسهای آزمایشی قرار گرفتند .این مرغها به چهار گروه آزمایشی تقسیم شدند .هر
گروه دارای  6تکرار(قفس) و  10قطعه مرغ در هر تکرار بود .مرغهای هر چهار تیمار ،جیرههای مشابه ،اما سطوح مختلف صفر0/5 ،0/25 ،
و  1درصد پودر زردچوبه را دریافت کردند .در ابتدای دورۀ آزمایش ،مرغهای هر گروه به مدت دو هفته به جیرههای مورد آزمایش عادت
داده شدند و پس از آن ،فراسنجه های کمی(وزن ،درصد تولید و وزن تودۀ تولیدی) و کیفی(ضخامت و استحکام پوسته ،رنگ زرده و ارتفاع
آلبومین) تخممرغ به مدت  3هفته بررسی شدند .ریزوم زردچوبه( )Curcoma Longaاز بازار خریداری شد و باقیماندۀ ضایعات تا حد
امکان از آن جدا شده ،سپس زردچوبه آسیاب شده ،تبدیل به پودرگردید .این کارها به منظور اطمینان از کیفیت گیاه دارویی مورد آزمایش
صورت گرفت ،زی را پودرهای زردچوبۀ رایج در بازار معموالً دارای مقداری ناخالصی است و به همین دلیل ،به منظور کاهش خطای آزمایش،
زردچوبه خالص تهیه گردید تا میزان مادۀ مؤثر موجود در گیاه در باالترین مقدار خود باشد .جیرههای مورد آزمایش طبق احتیاجات مرغ-
های مادر گوشتی با استفاده از نرمافزار  WUFFDAتنظیم گردید .میزان انرژی و پروتیئن این جیرهها یکسان(به ترتیب 2550کیلوکالری
در کیلوگرم و  16درصد) بود .میزان مورد استفادۀ هر کدام از اجزای تشکیلدهندۀ جیره در جدول  1نشان داده شده است .جیرههای مورد
آزمایش بهصورت آردی تهیه گردید و روزانه  110گرم دان به ازای هر قطعه مرغ توزیع میگردید .به مدت  3هفته( 26تا  25هفتگی)
تخمها برای بررسی فراسنجههای کمی و کیفی تخممرغ جمعآوری شدند .تخممرغهای هر قفس(تکرار) بهصورت روزانه جمعآوری و تخم-
مرغهای  3روز اول هر هفته به منظور اندازهگیری فراسنجههای کیفی به آزمایشگاه منتقل میشدند .اولین مرحله در آزمایشگاه توزین
تخممرغها توسط ترازوی دیجیتالی  500گرمی آلمانی( )Sartorius GMBH Gottingen,MP9,1002با دقت  0/1گرم انجام گرفت.
درصد تخممرغ تولیدی هر پن بهصورت تعداد تخممرغهای تولیدی هر قفس در هر روز تقسیم بر تعداد مرغهای موجود در قفس محاسبه
شد و در پــایان بهصورت هفتگی گزارش گردید.
تودۀ تخممرغ تولیدی هم از حاصلضرب درصد تولید تخممرغ در میانگین وزن تخممرغ بهدست آمد و بهصورت هفتگی گزارش گردید.
استحکام پوستۀ تخممرغها با استفاده از یك دستگاه مقاومتسنج ژاپنی پوستۀ تخممرغ ()Egg Shell Intensity Meter,OSK13473
اندازهگیری شد .همچنین تخممرغها را روی یك سطح کامالً صاف(شیشه) شکسته و ارتفاع آلبومین را از قسمت سفیدۀ غلیظ -نقطه اتصال
سفیدۀ غلیظ به زرده -توسط دستگاه ارتفاعسنج ژاپنی) )OSK 3470, Japanاندازهگیری و ثبت شد .واحد دستگاه بر حسب میلیمتر
است .ضخامت پوستۀ تخممرغ با استفاده از دستگاه ضخامتسنج ژاپنی( )Egg Shell Thickness Meter, OSK 13469از نواحی میانی
و دو ناحیۀ انتهایی اندازه گیری گردید و در نهایت ،به منظور بررسی اثرات از این نواحی میانگین گرفته شد .واحد این دستگاه بر حسب
میکرون است .رنگ زردۀ تخممرغهای پخش شده روی شیشه با استفاده از شاخص رش« »Rochاندازهگیری گردید .شاخصها به ترتیب
رنگ دارای شمارههای  1تا  15بود و از رنگ زرد بسیار کمرنگ تا نارنجی بسیار شدید مرتب شده بودند .سپس شمارههای ثبت شده برای
انجام تحلیلهای آماری مقایسه بین تیمارها ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تیمارهای آزمایشی در قالب یك طرح کامالً تصادفی با 4
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تیمار و  6تکرار برای هر یك مورد مقایسۀ آماری قرار گرفتند .دادههای مربوط به خصوصیات کمی و کیفی تخممرغ ،بهصورت اندازهگیری-
های مکرر( )Repeated measuresو توسط مدل  MIXEDنرمافزار) SAS(9.1مورد بررسی قرار گرفتند .مقایسۀ میانگین تیمارها توسط
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  5درصد صورت گرفت.

جدول  :1ترکیبات جیرۀ آزمایشی(درصد)
جیرۀ شاهد

مادۀ خوراکی
ذرت

60/40

کنجاله سویا( %44پروتئین)

25/11

روغن سویا

3/00

دی کلسیم فسفات

2/00

پوستۀ صدف

6/00
0/12

دی ال متیونین
1

0/50

مکمل ویتامینی و معدنی
نمك

0/30

ماسه

1/00

کل

100

درصد مواد مغذی جیره
2550

انرژی(کیلوکالری /کیلوگرم)

16

پروتئین()%
کلسیم()%

2/25

فسفر قابل دسترس()%

0/42

سدیم()%

0/10

آرژنین()%

0/50

متیونین +سیستئین()%

0/64

لیزین()%

0/00

تریپتوفان()%

0/15

1

مقادیر فراهم شده در هر کیلو جیره :ویتامین  1000 ،Aواحد بینالمللی؛ ویتامین  2000 ، D3بینالمللی؛ ویتامین  151 ،Eبینالمللی؛ ویتامین  15 ، B12میکروگرم؛ ویتامین  4/4 ،B2میلیگرم؛ کلسیم پانتونات 11 ،میلیگرم؛

نیاسین 22 ،میلیگرم ؛ کولین 540 ،میلیگرم؛ بیوتین 30 ،میکروگرم؛ تیامین 4 ،میلیگرم؛ سولفات روی 54 ،میلیگرم؛ اکسید منگنز 60 ،میلیگرم؛ ید 0/0122 ،میلیگرم؛ سلنیوم  0/2میلیگرم؛ مس 10 ،میلیگرم.

نتایج
تأثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن تخممرغ ،تودۀ تخممرغ تولیدی و درصد تولید تخممرغ در جدول  2نشان داده شده است .هیچ کدام از
فراسنجههای کمی تخممرغ به جز وزن تخممرغ ،تحت تأثیر مکملسازی زردچوبه قرار نگرفت( .)P>0/05اما افزودن زردچوبه بهطور معنی-
داری ،وزن تخممرغ را تحت تأثیر قرار داد( .)P<0/05در هفتۀ  ،26تخمهای تولیدی از مرغهای تغذیه شده با  0/5درصد زردچوبه ،بهطور
معنیداری بیشتر از جوجههای مربوط به مرغهای تغذیه شده با  0/25و  1درصد زردچوبه بود .اما تفاوت معنیداری بین وزن تخممرغ سایر
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تیمارهای آزمایشی در این سن مشاهده نگردید .همۀ فراسنجههای مذکور(وزن ،درصد و تودۀ تخممرغ تولیدی) تحت تأثیر زمان قرار
گرفتند و با افزایش زمان ،هر سه وزن تخممرغ ،درصد تولید و تودۀ تخممرغ تولیدی افزایش یافت( .)P<0/05بهعالوه ،اثر متقابل بین تیمار
و زمان هم برای هر سه فراسنجۀ مذکور معنیدار شد(.)P<0/05
جدول  ،3اثرات مکملسازی زردچوبه بر خصوصیات کیفی تخممرغ را نشان میدهد .همۀ فراسنجههای کیفی ضخامت و استحکام پوسته،
ارتفاع آلبومین و رنگ زرده تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند( .)P<0/05در سنین  26و  20هفتگی تفاوت معنیداری بین
تیمارهای آزمایشی برای ضخامت و استحکام پوسته مشاهده نشد( ،)P>0/05اما در آخرین هفتۀ آزمایشی ،تخممرغهای حاصل از مرغهای
تغذیه شده با همۀ سطوح زردچوبه ،ضخامت و استحکام پوستۀ باالتری در مقایسه با مقدار حاصل از تخمهای مرغهای شاهد
داشتند( .)P<0/05همچنین هر دوی ضخامت و استحکام پوسته در طول زمان افزایش یافتند( .)P>0/05بهعالوه ،اثر متقابلی هم بین تیمار
و زمان برای استحکام پوسته مشاهده گردید( .)P<0/05رنگ زردۀ تخمهای حاصل از مرغهای تغذیه شده با سطوح  0/5و  1درصد
زردچوبه در سن  26هفتگی بهطور معنیداری باالتر از مقدار مربوط به  2تیمار دیگر بود( .)P<0/05در دو هفتۀ آخر ،رنگ زردۀ تخمهای
حاصل از مرغ های تغذیه شده با هر سه سطح زردچوبه ،باالتر از مقدار مربوط به تیمار شاهد بود( .)P<0/05رنگ زرده هم در طول زمان
افزایش یافت( .)P<0/05ارتفاع آلبومین در اولین هفتۀ آزمایش تحت تأثیر مکملسازی زردچوبه قرار نگرفت( ،)P>0/05اما در هفتۀ دوم
آزمایش ،ارتفاع آلبومین تخمهای حاصل از مرغهای تغذیه شده با  1درصد زردچوبه ،بهطور معنیداری باالتر از مقدار مربوط به مرغهای
تیمار شاهد و تغذیه شده با  0/25درصد زردچوبه بود( .)P<0/05ارتفاع آلبومین هم در طول زمان افزایش یافت( )P<0/05و همچنین اثر
متقابل بین تیمار و زمان برای ارتفاع آلبومین معنیدار شد(.)P<0/05

جدول  :2درصد تولید تخممرغ ،وزن تخممرغ و تودۀ تخممرغ تولیدی هفتگی مرغهای بومی تغذیه شده با جیرههای حاوی سطوح مختلف زردچوبه از
سنین  26تا  25هفتگی

هفتۀ 26

هفتۀ 21

هفتۀ 30

منابع تغییرات

تیمار
شاهد
 0/25درصد زردچوبه
 0/5درصد زردچوبه
 1درصد زردچوبه
خطای استاندارد
درصد احتمال
شاهد
 0/25درصد زردچوبه
 0/5درصد زردچوبه
 1درصد زردچوبه
خطای استاندارد
درصد احتمال
شاهد
 0/25درصد زردچوبه
 0/5درصد زردچوبه
 1درصد زردچوبه
خطای استاندارد
درصد احتمال
تیمار
زمان
تیمار * زمان

وزن تخممرغ(گرم)
41/35ab
40/50b
52/61a
46/43b
0/05
0/010
50/62
50/20
51/50
51/31
0/40
0/41
50/15
41/10
52/50
51/15
0/43
0/15
0/03
>0/001
0/04

 b-aمیانگینهای با حرفهای متفاوت در هر ستون دارای تفاوت معنیداری هستند(.)P>0/05
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تودۀ تخممرغ تولیدی(گرم)
15/15
16/40
16/26
11/25
0/13
0/20
23/16
22/20
23/00
15/00
1/01
0/42
25/10
25/44
25/26
21/51
1/06
0/51
0/54
>0/0001
0/004

تولید تخم مرغ(درصد)
30/01
34/06
30/15
24/00
1/01
0/23
45/01
44/52
44/52
36/50
2/01
0/46
56/60
51/42
53/51
55/33
2/00
0/65
0/64
>0/0001
0/004
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بحث
تحقیقات زیادی در رابطه با اثرات زردچوبه بر عملکرد( AL-Sultan, 2003; Naderi et al., 2014; Raghdad and Al-Jaleel,

; ،)2012کیفیت الشه( ،)Daneshyar, 2012پروفایل اسیدهای چرب الشه( )Daneshyar et al., 2011و تلفات ناشی از
آسیت( )Daneshyar et al., 2012در جوجههای گوشتی و همچنین کاهش کلسترول خون( )Riasi and Kermanshahi, 2006در
مرغهای تخمگذار صورت گرفته است ،ولی تحقیقات در زمینۀ استفاده از این گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی تخممرغ ناچیز است.
نتایج آزمایش اخیر نشان داد که استفاده از  0/5درصد زردچوبه باعث افزایش وزن تخممرغ در هفتۀ اول آزمایش شد .این پدیده احتماالً
بهواسطۀ اثرات آنتیاکسیدانی زردچوبه است که احتماالً با جلوگیری از اکسیداسیون چربیهای بدن مرغ ،روند انتقال چربی به تخممرغ را
افزایش داده است و باعث افزایش وزن تخممرغ گردیده است .همچنین افزایش وزن ،درصد و تودۀ تخممرغ تولیدی در طول زمان طبیعی
است ،چون مرغها در این دوره از آزمایش قبل از پیك تولید(در سن  26هفتگی) بودند .این روند افزایش در مورد هر سه فراسنجۀ کمی
تخممرغ(وزن تخم ،تولید تخم و وزن تودۀ تولیدی) در همۀ گلههای تخمگذار قبل از پیك تولید افزایش است( Świątkiewicz et al.,
.)2010; Mathlouthi et al., 2002

جدول  :3ضخامت و استحکام پوسته ،رنگ زرده و ارتفاع آلبومین تخممرغهای مرغهای بومی تغذیه شده با جیرههای حاوی سطوح مختلف زردچوبه
از سنین  26تا  25هفتگی
تیمار

ضخامت پوسته
(میکرون)

هفتۀ 26

هفتۀ 20

هفتۀ 25

منابع
تغییرات

شاهد
 0/25درصد زردچوبه
 0/5درصد زردچوبه
 1درصد زردچوبه
خطای استاندارد
درصد احتمال
شاهد
 0/25درصد زردچوبه
 0/5درصد زردچوبه
 1درصد زردچوبه
خطای استاندارد
درصد احتمال
شاهد
 0/25درصد زردچوبه
0/5درصد زردچوبه
 1درصد زردچوبه
خطای استاندارد
درصد احتمال
تیمار
زمان
تیمار * زمان

استحکام پوسته

رنگ زرده

(کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)
026/1
1100/4
111/1
104/1
50/34
0/20
155/6
1050/0
1104/1
1051/5
02/42
0/06
1141/1b
1631/5ab
2150/1a
1013/0a
15/30
0/003
0/01
>0/0001
0/05

35/24
34/61
36/05
36/05
0/41
0/30
36/05
36/54
30/16
36/55
0/20
0/22
35/06b
30/12a
30/15a
30/32a
0/21
0/02
0/03
0/001
0/62

 b-aمیانگینهای با حرفهای متفاوت در هر ستون دارای تفاوت معنیداری هستند(.)P>0/05
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ارتفاع آلبومین
(میلیمتر)

0/62b
0/55b
5/64a
5/12a
0/15
0/003
5/16b
5/55a
5/06a
5/15a
0/05
0/001
5/2b
5/05a
5/06a
5/50a
0/00
0/004
>0/0001
0/01
0/11

5/40
0/55
5/54
1/10
0/11
0/11
5/12b
5/22b
5/05ab
1/11a
0/12
0/005
0/56
6/05
0/01
0/13
0/14
0/20
0/045
0/0001
0/04

ژپوهشناهم علوم طیور دااگشنه ارومیه



افزایش رنگ زردۀ تخمهای مربوط به مرغ های تغذیه شده با زردچوبه در هر سه هفتۀ آزمایش ،به دلیل محتوای باالی رنگدانههای زردچوبه
است .گزارش شده است که زردچوبه دارای سه رنگدانۀ اصلی فنولی به نامهای کورکومین ،بیسمتوکسی کورکومین و بیس دیس متو کسی
کورکومین است که در مجموع آنها را کورکومینوئیدها مینامند .این ترکیبات پلی فنولی بوده ،عوامل اصلی رنگ زرد زردچوبه بوده ،تنها از
نظر گروههای عاملی هیدروکسیل و متیل با هم متفاوتند( .)Esfahani-Mashhour et al., 2009اگرچه تاکنون تحقیقی در رابطه با اثرات
زردچوبه بر رنگ زردۀ تخم مرغ گزارش نشده است ،ولی به نظر میرسد که همین رنگدانههای مذکور در جیرههای حاوی زردچوبه باالتر
بوده است و در نتیجه ،پس از جذب به تخممرغ انتقال یافته است و باعث افزایش محتوای رنگدانه و رنگ زردۀ تخمهای مرغهای تغذیه
شده با زردچوبه شده است .همچنین رنگ زردۀ تخم کلیۀ مرغ ها در طول زمان افزایش یافت .افزایش محتوای رنگ زردۀ تخم حاصل از
مرغهای تغذیه شده ،با جیرههای مکمل شده با رنگدانه مشخص شده است(.)Radwan et al., 2008; Bartik et al., 2010
همچنین در این آزمایش ،استحکام و ضخامت پوسته هم تحت تأثیر مکمل سازی زردچوبه قرار گرفت و در هفتۀ آخر آزمایش ،مرغهای
تغذیه شده با زردچوبه ،ضخامت و استحکام پوستۀ باالتری در مقایسه با سایر مرغها داشتند .اگرچه شواهد مستقیم و مشخصی در این
زمینه وجود ندارد و تحقیق اخیر اولین گزارش در این زمینه است ،اما به نظر می رسد که این بهبود کیفیت پوسته با متابولیسم ویتامینD
در ارتباط باشد .مشخص شده است که ترکیبات فنلی زردچوبه ،بهخصوص کورکومین ،بیان عوامل پاسخدهنده(رسپتورها) به ویتامین  Dرا
در بافتهای روده ،استخوان ،پوست و فولیکول مو افزایش میدهد( )Basavaraj et al., 2010و احتماالً کورکومین از این طریق ،جذب
کلسیم را برای سنتز پوسته از روده افزایش داده است و در نهایت ،منجر به بهبود کیفیت پوسته گردیده باشد .البته اثرات مثبت زردچوبه
بر دستگاه گوارش هم میتواند دلیل بهبود هضم و جذب کلیۀ مواد مغذی و بهخصوص مواد مغذی مرتبط با متابولیسم کلسیم و پوسته
باشد .این اثرات مثبت زردچوبه یا ترکیبات آن در شماری از مطالعات مشخص شده است( Basavaraj et al., 2010; Maneewan et al.,
 .)2012همچنین معنی دار شدن اثر زمان برای این دو فراسنجۀ کیفی پوسته(ضخامت و استحکام) هم به دلیل بهبود تدریجی کیفیت
پوسته در طول زمان است.
همچنین مکمل سازی زردچوبه در این آزمایش باعث افزایش ارتفاع آلبومین تخممرغ گردید .در اولین هفتۀ آزمایش ،ارتفاع آلبومین تخم-
های تولید شده از مرغهای تغذیه شده با باالترین سطح زردچوبه ،از نظر عددی ،باالتر از مقدار مربوط به سایر مرغها بود .در هفتۀ دوم
آزمایش هم آلبومین تخممرغهای حاصل از مرغهای تغذیه با باالترین سطح زردچوبه ،بیشتر از مقدار مربوط به همۀ تیمارهای آزمایشی
بود ،ولی تفاوت بین تیمارهای آزمایشی در هفتۀ آخر مشاهده نشد و دلیل اثرات متقابل بین زمان و تیمار هم به همین دلیل است .این
بهبود ارتفاع آلبومین در تخممرغهای پرندگان تغذیه شده با زردچوبه ممکن است به دلیل باال بودن ظرفیت آنتیاکسیدانی این پرندگان
باشد ،زیرا ریزوم زردچوبه دارای خواص آنتیاکسیدانی قوی است( )Soni et al., 1993که وجود آن در جیرههای مرغهای تخمگذار
احتماالً باعث افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی تخممرغ شده است و سنتز پروتئین را افزایش داده است که در نهایت به بهبود کیفیت
آلبومین تخممرغ کمك کرده است(.)Osawa et al., 1995

نتیجهگیری کلی
بر اساس نتایج این آزمایش می توان گفت که استفاده از پودر ریزوم زردچوبه از طریق افزایش محتوای رنگدانههای زردۀ تخممرغ ،منجر به
پر رنگ شدن زردۀ مرغهای بومی میگردد .همچنین زردچوبه احتماالً از طریق افزایش بیان رسپتورهای ویتامین  ،Dبه بهبود متابولیسم
کلسیم و بهبود ضخامت و استحکام پوسته کمك میکند .همچنین خواص آنتیاکسیدانی زردچوبه هم ممکن است به حفظ کیفیت
آلبومین و در نتیجه افزایش ارتفاع آن کمك کرده باشد.
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