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بر  (Securigera securidaca) الملکی عدسیبررسی اثر سطوح مختلف دانه گیاه دارو

 های گوشتیکرد رشد و فرآیند لیپوژنز در جوجهعمل
 

 

2پوراحمدی ، بهنام1وحید حبیبی
 4پور حسن حسین ،2خواجعلی فریبرز ،*

 
 ، ایران.شهرکرد ،شهرکرد دانشگاه کشاورزی، دانشکده ،ارشد علوم دامی. دانشجوی کارشناسی 5

 .ایران - شهرکرد شهرکرد، دانشگاه کشاورزی، دانشکده دامی، علوم گروه. 2

 .ایران - شهرکرد شهرکرد، دانشگاه دامپزشکی، دانشکده پایه، علوم گروه .3
 

 
 99ماه شهریور 1 پذیرش:             99ماه اردیبهشت 51دریافت: 

اسرتی  هرای بیران نن ،یخرونسررمی و های فراسنجه، هااندام برخی نسبی وزن رشد، عملکرد بر الملکدانه عدس ریثأت پژوهش نیادر      
ی هراجوجره خصوصیت آنتی هایپر لیپیردمیک ایرن دانره درهمچنین و  در کبد (FAS) زسنتاب سید چرا و  (ACC)آ کربوکسیالز -انزیمکو

تکررار  0تیمرار و  1در قالب طرح کامالً تصادفی برا  313قطعه جوجه گوشتی سویه رأس  211د از تعدا برای این منظور بررسی شد. گوشتی
 ( همرراه برا چهرارالملکدانره عردسفاقرد )جیره شراهد های آزمایشی شام  جیره .روز استفاده گردید 02ه مدت بجوجه در هر تکرار(  51)

 و بردن وزن افرزایش الملرکعردس پودر دانه استفاده از نشان داد که جینتا .دالملک بودنگرم در کیلوگرم دانه عدس 51و  1/7، 1، 1/2سطح 
کراهش کبد و چربی محوطه بطنری  بازدهیدر  دار وبازده الشه و ران افزایش معنیدر  همچنین ،ردپی دا را در ضریب تبدی  غذاییکاهش 

 LDLو  گلیسریریدترریالدئیرد، دیمرالون غلظرتالملک، عدسگرم دانه  51و  1/7 (. در تیمارهای حاوی>11/1P) وجود آوردهبداری معنی

و ACC  هرایبیران ننرا در  یدارمعنری کراهش گرم عدس الملک 51تیمار حاوی (. >11/1Pدارد )شاهد داری نسبت به گروه کاهش معنی
FAS  نشان دادشاهد در مقایسه با تیمار (11/1P<.) المک دانره عردسگرم در کیلروگرم  1/7یه ذگیری کرد که تغتوان نتیجهمیطور کلی به

به وجرود ترکیبرات زیسرت اثرات این گردد که ز میفرایند لیپونناکسیدانی و کاهش موجب تقویت ظرفیت آنتی های گوشتیجوجهجیره در 
  فعال موجود در این دانه بستگی دارد.

 .اکسیدان، آنتیساخت چربیعملکرد، ، المکدانه عدس، گوشتیجوجه کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
کره  ایینردهافز تقاضرای بره توجه بامرغداری  صنعت

 و گیرچشم پیشرفت دارد پروتئین حیوانی به بشری جامعه

 هرایانتخابکره طوریهب ،است داشتهدر جهان  روزافزونی

ای که در چند دهه اخیر در جهت افرزایش ننتیکی فشرده

روی  و کرراهش ضررریب تبرردی  خررورا سرررعت رشررد 

 تجمر  موجربهای گوشرتی صرورت گرفتره اسرت، جوجه

 احشرایی نرواحی و بطنری محوطه در یژهوبه بدن در چربی

برازده  کراهش موجرب سروییاین موضوع از است. گردیده

از جهتری و  ضرر اقتصرادی بررای تولیرد کننرده و خورا 

 وجود آورده استهکننده بای را برای مصرفمشکالت ذائقه

غ با چرالش کنتررل چربری اکنون صنعت گوشت مر .(57)

-های گوشتی بهچربی بدن در مرغبیش از حد روبروست. 

طور کلی از نظر فیزیولونیکی برای عملکرد بردن ضرروری 

اکسریدانی وارد اما بار سنگینی را به سیستم آنتری ،نیست

ای در بردن هرای ذخیررهکه اکثر چربیدلی  اینکند بهمی

ستعد اکسیداسیون ، که مندهست صورت غیر اشباعهطیور ب

 اصرلی دالی  از یکی پیدهایل پراکسیداسیون .(59) هستند

 .است نامطبوع یبوو  طعم تولید و غذایی مواد کیفیت عدم

 بررای روش ثرترینؤمر یاکسریدانآنتی اتترکیباستفاده از 

 چکیده
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-آنتی ترکیبات بنابراین ،لپیدهاست پراکسیداسیون کنترل

 محافظت در سیاسا نقشی طیور در جیره غذای یاکسیدان

 درمتابولیسرم  و هضرم هنگرام در اشباع غیر هایچربی از

برا کیفیرت براالتر  گوشرت تولید دارند که باعثپرنده  بدن

 گیراهی داروهرای به زیادی عالقه تازگیبه .(23) گرددمی

 و کلسترول سطح تنظیم یا و کاهش به قادر که دارد وجود

 طیر  اویحر دارویری گیاهان. هستند سرم گلیسیریدتری

 دارای کرره هسرتند ترکیبرات زیسرت فعرال از ایگسرترده

 هررایپررژوهش .(55) هسرتند یپولیپیرردمیاه هررایفعالیرت

یرد أیالملک را تمتعددی خاصیت آنتی لیپیدمی دانه عدس

 Securigera) الملررکعرردسگیرراه  .(50) اسررتکرده

securidaca )متعلر  بره خرانواده نخرود(Leguminosae)  

 این گیراه رویش مح  .ددار گوناگونی کاربردهای که است

 صرورتبره کرهاسرت  ایران و آسیا غرب اروپا، استرالیا، در

 و شریرازی تخرم فارسری گیاه در این .کندرشد می خودرو

 فیتوشریمیایی هرایشود. از آزمایشمی نامیده تلخه گنده

 در گیاه یمؤثره یماده که استه شده مشخص شد انجام

 بررای کره ترکیبراتی ترین(. مهم50) وجود دارد آن یدانه

هرا، شرام ، اسرتروئیدال است هگزارش شد گیاه این یدانه

و  ونوئیردهافال کاردنولیدها، ساپونین، نوع ترپنوئیدهای تری

ی لرعصراره الک .(20طبیعی اسرت ) اکسیدانآنتی ترکیبات
گرم در گرم ترکیبرات میلی 3/32الملک حاوی گیاه عدس

گرم در گرم ترکیبرات فالونوئیردی لیمی 3/03پلی فنلی و 

هرای اکسریدانها آنتیفنولها و پلیونوئیدفالو .(53) است

 مردرن طرب (. 0) قوی با ظرفیت کاهش چربری هسرتند

 گیراه عصراره دانره کره داده اسرت نشران نیرز امرروزی

 فشرار شکاه :جمله از مختلفی درمانی اثرات الملکعدس

 ای، اثر مداخلهخون چربی خون، کاهش قند کاهش خون،

 کاهنده پتاسیم اثر قلب، فعالیت مث  بدن منظم حرکات بر

اثررات  معردی، مخاط ترشحی ضد و محافظتی خون، اثرات

 دارد آلدئیرددیمالون مث  اکسیداتیو فاکتورهای کاهندگی

ر پروفایر  الملرک براثر دانره عردس پژوهشدر این  .(21)

هرای ان ننبیراکسریدانی و نتیلیپیدهای سرمی، وضعیت آ

، Fatty acid synthas (FAS) مررتب  برا چربرری از قبیر 

Acetyl-coA carboxylase (ACC) های گوشتی هجدر جو
 شد.ارزیابی 

 

 کار شورمواد و 

 شرهرکرد این مطالعه در ایستگاه تحقیقراتی دانشرگاه

 تجاری سویه ازگوشتی  قطعه جوجه 211تعداد اجرا شد. 

در هر پن( با جوجه  51واحد آزمایشی ) 21 در 313 راس

صورت تصادفی پخش شدند گرم به 1/03±5میانگین وزنی 

 آزمایشی هایجیرههای آزمایشی را دریافت کردند. و جیره

 مختل  هایدوره در( 2159) راس سویه راهنمای اساس بر

 آغرازین دوره سره در سرویا کنجاله -ذرت پایه بر و پرورش

 21-02) پایرانی و روزگی( 55-20روزگی(، رشد ) 51-5)

طرور ( و بره5تنظیم )جدول  UFFDAافزار با نرم روزگی( 

تیمارهرای آزمایشری . اد در اختیار پرندگان قرار گرفرتآز

، 2و تیمارهای الملک( )بدون دانه عدسشاهد شام  جیره 

گررم  51و  1/7، 1، 1/2به ترتیب حاوی مقرادیر  1و  0، 3

-دانه عردس .ودجیره ب یلوگرمکالملک در پودر دانه عدس

 2391الملک مورد استفاده از نظر آنرالیز شریمیایی دارای 

درصرد پرروتئین  3/20کیلوکالری در کیلوگرم انرنی خام، 

 51/1درصد فیبر خام، کلسیم  1/1درصد چربی،  2/5خام، 

 درصد است. 37/1درصد و فسفر 

 هرای آنلگومکره  اسرتساله ی یکگیاهالملک عدس

-مریهلو و مسطح و قرمرز رنر  چهار پدانه  1-9 یمحتو

الملک از فروشررگاه داروهررای گیرراهی عرردس دانرره باشررد.

ید از سوی کارشناس هربراریوم، أیو پس از ت شد خریداری

ها اضرافه گردیرد. با آسیاب برقی به پودر تبدی  و به جیره

سرراعت  23در طرول دوره پررورش، از یرک برنامره نروری 

 .روشنایی و یک ساعت تاریکی استفاده شد

 هر پایان در و شده وارد خورا  آزمایش دوره طول در

 و برگشرتی خورا روزگی(  02و  20، 55) آزمایش دوره

 از قبر  .شرد گیریاندازه تکرار هر هایجوجه گروهی وزن

 محتروای نسربی نرواختییرک حصول منظور به کشیوزن

 و رشد. شد تحمی  گرسنگی ساعت 3 پرندگان به گوارشی،

 هرر ازای بره روز در گررم صرورتبه انهروز مصرفی خورا 

 مصرفی خورا  گرم صورتبه غذایی تبدی  ضریب و قطعه

روزگی،  02در سن . شد محاسبه روزانه افزایش وزن گرم به

پرنده از هر تکرار )هرر  2با توجه به میانگین وزنی تکرارها 

عمر  آمرد و سرپسبره گیرریقطعه جوجه( خون 3 تیمار
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 های مختل  پرورشدر دوره هیپا یرهیج ییایمیش بیو ترک یمواد خوراک -1جدول 

 خوراکی )درصد( مواد روزگی( 5-51آغازین ) روزگی ( 52-20رشد ) روزگی ( 21-02پایانی )

 ذرت 10/15 1/11 1/19

 درصد پروتئین خام( 00کنجاله سویا ) 5/01 1/31 1/32

 *سبوس گندم 5 5 5

 روغن سویا 7/2 3/3 1/3

 دی کلسیم فسفات 92/5 77/5 13/5

 پودر صدف 57/5 5 5

 نمک 3/1 3/1 3/1

 دی ال متیونین 31/1 31/1 21/1

 هیدروکلراید ال لیزین 25/1 51/1 5/1

 ترئونین 5/1 13/1 11/1

 5مکم  مواد معدنی 21/1 21/1 21/1

 2مکم  ویتامینی 21/1 21/1 21/1

 ترکیبات شیمیایی محاسبه شده   

)کیلوکالری بر  انرنی قاب  متابولیسم 2311 3121 3131

 کیلوگرم(

 پروتئین خام )درصد( 3/25 0/21 11/59

 متیونین )درصد( 11/1 0/1 33/1

 سیستین )درصد(  +متیونین 9/1 3/1 71/1

 لیزین )درصد( 33/5 55/5 91/1

 ترئونین )درصد( 5 73/1 71/1

 کلسیم )درصد( 91/1 91/1 33/1

 اب  دسترس )درصد(فسفر ق 03/1 31/1 31/1

 سدیم )درصد( 53/1 51/1 51/1
الملرک جرایگزین سربوس گنردم گرم پودر دانه عردس 51و  1/7، 1، 1/2در هر کیلوگرم جیره پایه به ترتیب مقادیر  1و  0، 3، 2در تیمارهای آزمایشی *

 گردید.

المللری، واحرد برین E 51المللی، ویتامین واحد بین 3D 3111لی، ویتامین الملواحد بین A 52111مکم  مواد ویتامینه در هر کیلوگرم خورا . ویتامین  5
 51/1گررم، بیروتین میلی 7/1گررم، اسرید فولیرک میلی 33گررم، نیاسرین میلی 1گررم، ریبروفالوین میلی B12 15/1گرم، ویترامین میلی K 0/2ویتامین 

 بود. گرممیلی 571گرم، بتائین میلی 511کلراید  ، کولینگرممیلی 9پنتوتنیک  گرم، اسیدمیلی 1/3گرم، پیرودکسین میلی
 91روی )اکسرید روی(، گررم.میلی 11(، 4Fesoگرم. آهن )سرولفات آهرن، میلی 511مکم  مواد معدنی در هر کیلوگرم خورا . منگنز )اکسید منگنز(،  2

 .مگرمیلی 3/1گرم. سلنیوم )سدیم سلنیت(، میلی 1/5گرم، ید )یدات کلسیم(، میلی 52(، 4Cusoگرم. مس )سولفات مس، میلی

 

لیتر( از سیاهرگ میلی 3های خون )کشتار گردیدند. نمونه

 فاقرد هایلولره در تهیه سرم منظوربه و اخذبال هر پرنده 

آلدهیرد دی. غلظرت مرالونشرد ریختره انعقراد ضرد مراده

(MDA) گیری ( انردازه23) سرم بر اساس روش نیر و ترنر

نرمال  21/1لیتر از محلول میلی 71این روش  طب گردید. 

گررررم از پرررودر  371/1اسرررید کلریررردریک مخلررروط و  

گررم ترری کلرواسرتیک اسرید  51تیوباربیتوریک اسرید و 

(TCA) تدریج حجم محلرول را برا اسرید به آن اضاف و به

س سرپ ،لیترر رسریدمیلری 511نرمال به  21/1کلریدریک 

میکرولیتر از محلول فوق  911زدایی از سرم، پروتئین برای
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دقیقره  51مردت و بهشد میکرولیتر سرم اضافه  511را به 

گراد قرار درجه سانتی 511حدود در دمای جوش بنماری 

-بهها به دمای اتاق رسیدند که نمونه پس از آنو  شد داده

 سانتریفیون گردیدند. برا رسروب  rpm 2111دقیقه  3مدت 

-انردازه بررایمانده باقی شدهمحلول صافاز پروتئین سرم 

گیری غلظت مالون دی آلدهید اسرتفاده گردیرد. برا روش 

 131اسپکتوفتومتری جذب نوری محلرول در طرول مرو  

نررانومتر و پررس از بالنررک کررردن دسررتگاه خوانررده شررد. 

های نروری در فرمرول قررار داده شرده و برر حسرب جذب

 میکرومول بر لیتر گزارش شد.

آلدهیررد دیمالون= غلظررت  (11نرروری جررذب)  11/5

 ،(mg/dL) کلسترولهمچنین، غلظت ، میکرمول بر لیتر ()

 برا دانسریته براال هرالیپوپروتئین ،(mg/dL) دگلیسریریتری

HDL  (mg/dL) با دانسریته پرایین   هالیپوپروتئین وLDL  

(mg/dL) ( سرم با دستگاه اتوانراالیزرBT 3000 ایتالیرا،) و 

بررای . گیری گردیدهای شرکت پارس آزمون اندازهبا کیت

و  (FAS) زسنتا بچر سیدهرای اتعیرین نسربی بیرران نن

طعرراتی از کبررد ق (ACC)کربوکسرریالز  آ-آنزیمکررو اسررتی 

در  هرانمونرهو بالفاصرله  شرد های کشتار شده جداجوجه

تانک حاوی ازت مرای  ریختره شرد و ترا زمران اسرتخرا   

RNA  با داری گردید. نگه گرادیسانتدرجه   -71در فریزر

های و انردازه گیرری فراسرنجهسررمی های انجام آزمایش

و گلیسریرید کلسرترول و ترریاز قبیر  مررتب  برا چربری 

از  هرا، سرطحیتیمار در برین  این صفات میانگین همقایس

ایجراد شاهد ثیر را نسبت به أکه بهترین تالملک دانه عدس

 RNAبرای استخرا   رسی شد.بر ننبود از نظر بیان کرده 

از بافت خرد شده کبرد، محلرول دناتورکننرده  mg 511به 

RNX PLUS و بعرد  شد )متعل  به شرکت سینانن( اضافه

 RNA( مرحله اسرتخرا  %71از افزودن کلروفرم و اتانول )

از کیرت مخصرو   cDNAبررای تولیرد  .به پایران رسرید

PrimeScript ™ RT Reagent Kit ت شرررکت محصرروال

 یهرا. نن(21) ناپن، استفاده گردید بیوتکنولونی تاکارای

 FAS  وACC  عنوان نن هدف و ننبه actin - عنروان به

 رو پرایمرهای مورد نظر با نررم افرزا شد نن مرج  انتخاب

Primer-Blast در شررربکه اینترنرررت  قابررر  دسرررترس (
www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primerblast/index.cgi?

LINK_LOC = BlastHome)  2طراحری گردیرد. جرردول 

 دهد.را نشان می شده توالی پرایمرهای استفاده

 

 PCR واکنش در شده گرفته کاربه پرایمرهای مشخصات سایر و رتیبت- 2جدول 

)جفت باز( طول قطعه ترتیب پرایمر نام نن  کد شناسایی 
β-Actin F:5'-AGCGAACGCCCCCAAAGTTCT-3' 139 NM_205518.1 

 R:5'-AGCTGGGCTGTTGCCTTCACA-3'   

FAS F:5'-GCTGGCTACAGTGGTGGACT-3' 129 NM_205155.2 

 R:5'-CCACCTCGAACCACCAAAGC-3'   

ACC F:5'-CAACGAGTCGGGCTACTACC-3' 146 J03541.1 

 R:5'-GGTCCTTGGTCACGTATGGG-3'   

Abbreviations: FAS, fatty acid synthase; ACC, acetyl-coA carboxylase 

 

آمراده  Real – time PCRانجرام  منظروربرههرا نمونه

 نیبرگریسرا نترکالرهیارنر   Lµ51شدند. برای هر نمونه 

(Takara، ناپن) µL5و مرریپرا actin- ،  FAS،  وACC و 

Lµ5 از cDNA  برا را مخلوط حجم و اضافه شده استخرا 

 تیرکم نیریتع و شرد رسانده µL21 به( زهیونی) مقطر آب

 اتصرال جرهینت در فلورسرنس تشعش  یریگاندازه با یبنس

 ,Q 6000, Qiagen) ترموسیکلر دستگاه با نیبرگریسا رن 

USA) برنامره حرارتری  .شد انجامRT-PCR  بررای انجرام

 C91 – 31°در DNA  واسرشت اولیه های مختل  )سیک 

ثانیه،  C90 – 01° دوره واسرشت در 01ال آن بدنبهثانیه، 

به  (C72 – 31°، گسترش C10 – 31° مرها دراتصال پرای

دست آوردن بازده ه. برای ب(51) این ترتیب تنظیم گردید.

(efficiency) ها از برنامه کامپیوتری هر یک از نمونهLine 

Reg PCR (  51اسرتفاده شرد و از روش فافر )منظروربره 

  ارزیابی بیان نن در تیمارهای آزمایشی استفاده گردید.

تجزیره و  بررایافرزار اکسر  ویررایش و با نرم هادادهکلیه 

و  GLMدر یک طرح کامالً تصادفی با روش  تحلی  آماری

. بررای مقایسره (27) انجام گردیردSAS افزار آماری نرم با

ای دانکرن در سرطح میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه

 .استفاده شد 11/1داری معنی
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 نتایج

 گوشتی هایجوجه لکردعم بر آزمایشی تیمارهای اثر

الملرک سطوح دانه عدس .است شده داده نشان 2 درجدول

برر خرورا  مصررفی در  ترأثیری آزمایشری هرایجیررهدر 

افرزایش چنرین مه ،(<11/1P) نداشرتند های پرورشدوره

 پایرانی رشرد و آغرازین، دوره در برین تیمارهرابردن  وزن

  ولری در کر( <11/1P)داری را نشان نرداد اختالف معنی

داری را معنیافزایش گرم  1/7روزگی( تیمار  5-02دوره )

ضرریب تبردی   از نظر .(>11/1P) تیمار شاهد نشان دادبا 

اخرتالف رشرد  آغرازین و دوره در برین تیمارهرا خرورا 

دوره پایانی در  اما ،نداشت دبین تیمارها وجوداری را معنی

 یهراروزگری( تیمار 5-02ک  دوره )و   روزگی( 02-21)

داری را کراهش معنریالملرک عردسگرم 51و  1/7 رایدا

 .(>11/1P) ندتیمار شاهد نشان داد نسبت به

 
 

 های گوشتیروی مصرف خورا   در جوجه الملکپودر دانه عدساثر سطوح مختل   -4جدول

 (گرم در کیلوگرم جیره) در جیره الملکدر دانه عدسسطوح پو

 SEM p-value 51 1/7 1 1/2 (1)شاهد فراسنجه

   )گرم( مصرف خورا 

 22/1 31/5 1/590 1/593 1/591 1/599 2/593 )آغازین( روزگی 5 تا 51
 0/1 2/57 971 1/5119 3/5117 9/5113 5120 )رشد( روزگی 55 تا 20

 31/1 3/37 3/2379 1/2917 5/2372 1/2331 3/2335 )پایانی( روزگی 21 تا 02
 30/1 2/91 3/0109 7/0571 0/0171 0/0139 0510 )ک  دوره( روزگی 5 تا 02

        )گرم( افزایش وزن

 07/1 13/5 7/531 0/530 31/530 0/531 1/530 )آغازین( روزگی 5 تا 51
 73/1 20/53 1/131 2/199 9/197 5/152 0/135 )رشد( روزگی 55 تا 20

 53/1 37/00 3/5192 3/5135 3/5131 9/5091 7/5097 )پایانی( روزگی 21 تا 02
 b3/2253 ab3/2200 ab5/2213 a1/2311 ab1/2351 33/00 57/1 )ک  دوره( روزگی 5 تا 02

        ضریب تبدی  خورا 

 20/1 151/1 02/5 00/5 01/5 07/5 07/5 )آغازین( روزگی 5 تا 51
 21/1    137/1                     11/5 19/5 13/5 10/5 71/5 )رشد( روزگی 55 تا 20

 a92/5 ab39/5 ab33/5 b32/5 b35/5 13/1 17/1 )پایانی( گیروز 21 تا 02
 a31/5 b79/5 b31/5 b71/5 b71/5 157/1 111/1 )ک  دوره( روزگی 5 تا 02

ᵇ   ̵ª دهدمی نمایش را هامیانگین بین دارمعنی تفاوت (11/1>P.) 

 

 

 و الشه بازدهبر  الملکدانه عدسسطوح مختل  ثیر أت

 0در جدول  روزگی 02در زن زنده به و نسبت الشه اجزای

 الملکعدس گرم 51تا  1سطوح  از استفاده . دهدنشان می

نسربت بره  سرینه داری در بازدهی الشره و افزایش معنی

ثیر أتررهررا ران دهیامررا در برراز ،نشرران دادشرراهد تیمررار 

داری بین تیمارها مشراهده نگردیرد. برازدهی چربری معنی

گرررم  51و  1/7هررای حرراوی جیره محوطرره بطنرری در

هرا داری را نسبت به سرایر تیمارکاهش معنیالملک عدس

نشرران داد. از نظررر بررازدهی کبررد نسرربت برره وزن زنررده 

کرراهش  الملررکبررا دانرره عرردستیمارهررای تغذیرره شررده 

-هوجرود آورد برهبردر مقایسه با گروه کنتررل داری معنی

که باالترین درصد مربوط به تیمار کنترل و کمترین طوری

 گررم اسرت 51و  1/7مربوط به تیمارهرای بازدهی درصد 

(11/1P< .) 
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 روزگی 02در به وزن زنده  نسبت الشه اجزای و الشه بازدهالملک بر تأثیر سطوح مختل  عدس -3جدول 

 (گرم در کیلوگرم جیره) در جیره الملکدر دانه عدسسطوح پو

 SEM p-value 51 1/7 1 1/2 (1)شاهد فراسنجه

 c31/19 bc11/71 ab21/71 a9/71 ab70/71 31/1 130/1 ه)%(بازدهی الش

 b99/20 b35/21 a90/21 a55/21 a11/21 27/1 1111/1 بازدهی سینه)%(

 2003/1 71/1 53/22 97/21 77/21 72/21 19/21 ها)%(بازدهی ران
 a27/2 b19/2 b93/5 c71/5 c75/5 177/1 1115/1 کبد )%( بازدهی

 a91/5 a90/5 a31/5 b10/5 b19/5 172/1 1115/1 نی )%(چربی محوطه بط بازدهی

ᵇ   ̵ª دهدمی نمایش را هامیانگین بین دارمعنی تفاوت (11/1>P.) 

الملک پودر دانه عدسثیر سطوح مختل  أت  1جدول 

روزگی  02را در های گوشتی جوجههای سرمیبر فراسنجه

وح دهد کره سرط. مقایسه آماری نشان میدهدنشان میرا 
هرای آزمایشری الملرک در جیرهدانه عدسگرم  51و  1/7

را  LDL، کلسترول و گلیسیریدتری، یدالدئدیمالون غلظت

 ،( داد>11/1P)دار معنریکاهش شاهد در مقایسه با گروه 

انرد از نظرر اما بین تیمارهایی که این دانه را دریافت کرده

 .شردداری مشراهده ناختالف معنی هااین فراسنجهغلظت 

در  HDLغلظرت را در گررم  51و  1/7بالعکس در سطوح 
داد  نشرراندار معنرری افررزایششرراهد مقایسرره بررا گررروه 

(11/1P<). 

 روزگی 02های گوشتی در جوجههای سرمیبر فراسنجه الملکودر دانه عدسثیر سطوح مختل  پأت -4جدول 

 (گرم در کیلوگرم جیره) در جیره الملکدر دانه عدسسطوح پو

 SEM p-value 51 1/7   1 1/2 (1ل)رکنت اسنجهفر

 a53/2 ab31/5 ab72/5 b22/5 b57/5 31/1 130/1 (μmol/L) آلدئید دیمالون

 a25/37 a5/30 b3/71 b13/71 b7/73 33/3 115/1 (mg/dL) گلیسیریدتری
 a53/217 ab19/599 ab13/535 b57/573 b73/573 0/52 127/1 (mg/dL) کلسترول

LDL (mg/dL) a53/95 a51/31 ab17/73 b12/13 b13/11 31/1 115/1 
HDL (mg/dL) b3/30 ab37/33 ab13/39 a3/511 a13/515 3/1 115/1 

ᵇª دهدمی نمایش را هامیانگین بین دارمعنی تفاوت (11/1>P.) 

 

برر روی  الملرکپودر دانه عردساثر سطوح  1جدول 

سید ا و )CAC( آ کربوکسیالز -انزیماستی  کو هایبیان نن

 ،های مرورد آزمرایشجوجه کبد( را در FAS) زسنتاب چر

در  ACCو  FASهرای نن mRNAدهرد. میرزان نشران می

تغذیه شده بودنرد،  الملکعدسگرم دانه  51که با  تیماری

شاهد تیمار ( را در مقایسه با P˂11/1) یدارمعنی کاهش

گرم  51 در تیمارها بیان این نن کهطوریبه .دهدنشان می

شراهد درصدی را نسبت به تیمرار  71کاهش الملک عدس

  دهد.  نشان می

 

 روزگی 02 کبد دربافت  در ACAC و FAS هایبیان نن روی الملکدانه عدس مختل  سطوحثیر أت -4جدول 

 ACAC FAS 
 1/1223a 1/1005a (1) شاهد

 1/1117b 1/1512b  الملکدر دانه عدسپو گرم 51

 1/21a 1/23a مگر 51کنترل/ 

SEM 113/1  113/1  

p-value    151/1  1115/1  

ᵇ                                           ª̵ دهدمی نمایش را هامیانگین بین دارمعنی تفاوت (11/1>P.) 
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 بحث

ی اخیرر بررای های ننتیکی که در چند دهرهانتخاب 

 اسرت،گوشتی انجام گرفتره  هایافزایش سرعت رشد مرغ

ربی چافزایش  و برابری سرعت رشد 0تا  3افزایش  موجب

هرای گوشرتی در جوجرههای مترابولیکی بروز ناهنجاریو 

بیش از حد چربی در محوطه شرکمی  است. تجم گردیده 

و  فررآوری صرنای ، مرغ برای تولیدکنندگان گوشرت مررغ

 5) کنندگان نامطلوب استبندی مواد غذایی و مصرفبسته

یکری از جود چربری براال در مرواد غرذایی و خصوصاً ،(2 و

عوام  خطرنا  آترواسکلرز و اخرتالل عملکررد انردوتلیال 

گوشرت مررغ یکری از منراب   .(25) عروق در انسان اسرت

 کننده پروتئین انسان است به همرین دلیر  همروارهمینأت

چربری در  تولید شود. کمتر چربی با گوشتی شودتالش می

طور کلری از نظرر فیزیولرونیکی بررای های گوشتی بهمرغ

اما بار سنگینی را به سیسرتم  ،عملکرد بدن ضروری نیست

های که اکثر چربی دلی  اینکند بهاکسیدانی وارد میآنتی

مسرتعد  وصرورت غیرر اشرباع های در بدن طیرور برذخیره

 یکری دهایپیل ونیداسیپراکس. (21) پراکسیداسیون هستند

موجرب و  ییمواد غرذا تیفیدن کآم نییپا یاصل  یاز دال

. (35) گررددنامطبوع در مراده غرذایی میبو و طعم  ایجاد
هرای ها عوام  مهمی هسرتند کره از آسریباکسیدانآنتی

سیداتیو در بافرت طیرور اک هایبیولونیکی ناشی از استرس

سرعت دمای بدن و که  با توجه به اینکنند. جلوگیری می

زمرران طیرور و پسرتانداران از  متابولیسرم در طیرور براالتر

 لرذا بررروز ،گیرنردقرررار میدر معرر  روشرنایی  بیشرتری

دلیر   به همین .استها بیشتر در آناکسیداتیو  هایتنش

ها برای طیور دارای اهمیت براالیی هسرتند. اکسیدانآنتی

استفاده از محصوالت طبیعی منجرر بره اسرتفاده از  تمای 

یوانرات شرده اسرت. های طبیعی در تغذیه حاکسیدانآنتی

ای از مزایررای هرای ثانویرره گیرراه طیرر  گسررتردهمتابولیت

کنند. اکسیدانی را اعمال میخوا  آنتی سالمتی از جمله

ترکیبرات ، هرای ثانویره گیراهاد زیاد متابولیتدر میان تعد

هرا و هرا، ترانننوئیردها، پلری فن ماننرد فالو یفعال زیست

قروی  نسربتاًسریدانی اکدلی  خاصریت آنتریبه آلکالوئیدها

دلیر  همرین امرروزه بره .(51) دارنرد اثرات مثبت براالیی

تقویت سیستم  برایخصوصیات استفاده از گیاهان دارویی 

انسران و حیوانرات  در های مختل درمان بیماریایمنی و 

 است.کاربرد زیادی پیدا کرده

برای مهار  مطلوبی یمیافالونوئیدها دارای ساختار شی

 جردا هرایساپونینآزاد هستند. عالوه بر این  هایرادیکال

تروجهی پولیپیدمی قابر  شده از گیاهان مختل  اثرات های

در  .(50) دآوروجرود مریهب در انسان و موش آزمایشگاهی

 دانهاکسیدانی یپولیپیدمی و آنتیامطالعه حاضر که اثرات ه

اسرت،  هررسری شردبهای گوشرتی در جوجره الملکعدس

گرم ایرن دانره در  51و  1/7مقدار هد که دنتایج نشان می

افرزایش وزن و برالعکس کرراهش  گرم جیرره موجرربیلروک

همچنرین برازدهی  ،ضریب تبدی  خرورا  گردیرده اسرت

 . ترکیبات پلی فنلیاستالشه، ران و سینه را افزایش داده 

 بهبرودای از خوا  بیولونیکی مفیرد ماننرد طی  گسترده

سیسرتم ایمنری را  ی واکسیدانآنتیو تقویت سیستم  رشد

انجام شده  بر  هایپژوهش (.31) کندبرای بدن حاص  می

نشران داده اسرت کره ترکیبرات  های گوشرتیروی جوجه

دلیر  داشرتن فعال موجود در داروهای گیراهی برهزیست 

های دیکالااکسیدانی نسبتاً قوی با حذف رخصوصیت آنتی

سری عروقری و تنف -ی آزاد و بهبود عملکررد سیسرتم قلبر

رعت رشرد سرهای با مقدار اکیسژن بیشتری را برای اندام

ده و موجرب افرزایش کررفرراهم باال از جمله سینه و ران 

 (.7و  1، 0سرعت رشد گردیده است )

دهنرده پراکسرید شردن نشانآلدئید دیمالونترکیب 

هرای عنروان شاخصری از تنشو بره اسرتلیپیدها در بدن 

در آلدئیررد دیمالون. کرراهش غلظررت اکسرریداتیو اسررت

-دلیلی بر توان آنتری الملکعدسکننده تیمارهای دریافت

های برای حذف و کاهش تولید رادیکالاکسیدانی این گیاه 

نوئیرردی از طریرر  وترکیبررات فالو .(1 و 0، 5) آزاد اسررت

هرای آزاد، هایی مانند شکستن مسرتقیم رادیکرالمکانیسم

-کیالت با یون اکسیدانی، ایجادهای آنتیدن آنزیمکرفعال 

های تولیرد کننرده های فلزی فعال و کاهش فعالیت آنزیم

(، نیکروتین آمیرد XOزانتین اکسیداز )رادیکال آزاد مانند 

و  (NADPH) آدنرررین دی نیکلوتیرررد فسرررفات اکسررریداز

های اکسریداتیو موجب کاهش تنش (LOXs) لیپواکسیژناز

موجود های نوئیدها، استرولوعالوه بر فالو .(22) گردندمی

استروننی وابسته های گیرندهاز مسیر  الملکعدسدر دانه 

موجرب فعرال  (PI3-kinase)کینراز  3به فسفو اینوزیترول 

هرای آزاد اکسیدانی و حرذف رادیکالهای آنتیشدن آنزیم

در  کلررالمدانرره عرردس تغذیرره همچنررین ،(3شرروند )می

پررورش یافتره در منطقره جغرافیرایی  های گوشرتیجوجه
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هرای کاتراالز، بیان نن ز سطح دریا موجب افزایشمرتف  ا

های در بافتگلوتاتیون پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز 

های آنزیمفزایش توان اکه با  گردیدقلب ریه و بطن راست 

هرای آزاد حرذف رادیکال درون تنی، میزاناکسیدانی آنتی

سیسرتم   تروان بهبرودموجرب  در نتیجره  ویافتره افزایش 

و کاهش عارضه فشار  یصفات عملکرد افزایش بدن،ایمنی 

 (1) استگردیدهها در جوجهخون ریوی 

و هرچه  کبد استساخت چربی در طیور مح  اصلی 

دلیر  تجمر  در کبرد هبر ،چربی بیشتر باشدساخت مقدار 

در هرای حاصر  . داده(29) یابردوزن این عضو افزایش می

لملرک را در اثیرات آنتی لیپیردمی عردسأتزمایش حاضر آ

و  1/7که در سطوح طوریه ب ،گوشتی نشان داد هایجوجه

گرررم وزن کبررد و چربرری محوطرره بطنرری کرراهش و  51

سرمی مربروط بره شراخص لیپیردی اعرم از های فراسنجه

در  .است کاهش یافتهنیز  LDLگلیسیرید، کلسترول و تری

الملرک عردس ی دانهلالکخوراکی عصاره  استفاده پژوهشی

گرم بررای هرر کیلروگرم در میلی 211 511، 11با سطوح 

تغذیره هرای روز به موش 21طی مدت  (mg/kg/day)روز 

های سررمی از فراسرنجه لیپیردمیک،هرایپر یرره جشده با 

و  LDLو  ترررام گلیسررریرید و کلسرررترولقبیررر  ترررری

را  HDL داری کراهش ور معنریوطرهالدئید را بردیمالون
 ،تطراب  داردیش حاضرر نتایج آزما که با استدادهافزایش 

-دریافرت یهراهمچنین رسوب چربی در بافت کبرد موش

همچنررین در  ،(50) بررودکننررده عصرراره کرراهش یافترره 

 (2) فلف  قرمرز و (3) دارچین ،آویشن اثرکه  هاییپژوهش

بررسری  های گوشرتیدر جوجره چربری ایهشاخصره بررا 

ترکیبرات  حاضرر برود. پژوهش بودند، نتایج مشابه باکرده 

کراهش برا  هاموجرود در گیاهران خصوصراً سراپونیننلی ف

افزایش ترشح کلسترول از طری   ،کلسترول ایجذب روده

درون تنرری  دفر  صرفراوی و ممانعررت از سرنتز کلسرترول

 (.53گردند )موجب کاهش کلسترول بدن می
-هیدروکسری -3 آنرزیم فعالیت فنولیک پلی ترکیبات

 را (HMG-CoA)ردوکتراز  A کروآنزیم گلوتاری  متی  -3

گردد. می مهار نیز کلسترول ساخت نتیجه در کنندیم مهار

 گلیسریدتری غلظت، ردوکتاز HMG-CoA هایمهارکننده

 HDL غلظرت ناچیزی میزانبه و کاهش را امپالس  LDLو 

 الملرکفالوونوئیدی عدسترکیبات  .(7) دهدمی افزایش را

 کبردی هرایدر سطح سرلول LDL رسپتورهایافزایش با 

آن  کاتابولیسرمدر و تسرری   LDLبرداشت  افزایش موجب

 (.9د )نگردمیخون  LDL غلظتموجب کاهش 

 ،هرا اشراره شردآن های کره برهعرالوه برر مکانیسرم

 فعالیرت نیز در فرایند متابولسم چربری متعددی هایآنزیم

 هاآنزیم  این از کدام هرفعالیت  کاهش یا افزایش که دارند

 داشته ثیرأت بدن چربی ذخیره کاهش یا ایشافز در تواندمی

 Peroxisomeهرای عنروان نمونره فعالیرت آنزیمبره. باشرد

proliferator-activated receptor α (PPARα)، 

Carnitine palmitoyltransferase 1A ،Acetyl-CoA 

carboxylase (ACC)  ،Fatty acid synthase (FAS) ،

Apolipoprotein A-I (APOA1)  افرررزایش موجرررب

هرا آنشود و میرزان ترشرح فاکتورهای لیپیدی در بدن می

 (.52) سرتهاایرن آنزیم بههای مرتب  بستگی به بیان نن

 هایپرندگان آنزیم بدندر چربی ساخت ثر در ؤدو آنزیم م

ACC  وFAS ( 0است.) طیرورکبرد کره در اتوجه به اینب 

چربری برابر بیشتر از بافت  21 توانبا ساخت چربی فرایند 

مسریرهای  تررینمهرم .(29) پرذیردانجرام می با وزن برابر

اسیدهای چرب در پرندگان شام  تبدی  ساخت درگیر در 

 ACCنزیم آاست که توس   CoAبه مالونی   CoA-استی 

کاتالیزکننررده تشررکی   FAS آنررزیم و شررودکاتررالیز می
مولکررول  7و  CoA-اسررتی  پالمیتررات از یررک مولکررول

، اسیدهای پالمیتاتساخت با افزایش  .است CoA-مالونی 

 ذخیرهبافت چربی صورت تری اسی  گلیسرول در چرب به

 گررددافزایش چربی محوطره بطنری می موجبو  شودمی

کره تیمرار حراوی  دهدنتایج آزمایش حاضر نشان می .(1)

را  FASو  ACCهرای ننالملرک بیران دانه عدس گرم 51

کره همرین طروریه. براسته دادداری کاهش طور معنیهب

کاهش چربری  نسبت مستقیمی با کاهش بیان ننیفرایند 

را در ایرن تیمرار گلیسیرید تریمحوطه بطنی و همچنین 

نشان داده است نیز  دیگری هایپژوهشدر  .دهدنشان می

که ترکیبات فالوونوئیدی و فتالیدی موجود در گیاه گرفس 

 ACC ,FAS, Malic هرایبیران ننکوهی نیز برا کراهش 

enzyme ,Lipoprotein lipase های گوشرتی در کبد جوجه

موجرب  و اسرت ثیرات قوی آنتی هایپر لیپیدمیکأت دارای
و چربری  LDL، گلیسریریدکاهش غلظت کلسرترول، ترری

حاضرر آزمرایش کره برا نترایج ( 0)ی گردیرده محوطه بطن
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با  گوشتی هایجوجه کردن تغذیه کلی طورهب دارد. تطاب 

-آنرزیم بیران در توجهی قاب  کاهش به رمنج الملکعدس

 کره شرد اکسریدانیآنتی ظرفیت افزایش و لیپوننیک های

برروز  . گردیرد کمترر چربی با هاییمرغ تولید به منجر خود

هرا و فالونوئیردهای طبیعری فنول اثرات بره ترکیبرات این

 .شودمی داده نسبت این گیاهموجود در دانه 
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     In this study, the effect of Securigera securidaca (Securigera S.) seed powders on growth 

performance, relative weight of some organs, serum and blood parameters, expression of Acetyl-CoA 

carboxylase (ACC) and Fatty acid synthase (FAS) genes in the liver and antihyperlipidemic properties 

of this seed in feeding broilers were investigated. A total of 200-day-old broilers (Ross308) were used 

in a completely randomized design with 5 treatments, 4 repetitions (10 pieces per pen) for 42 days. 

The experimental diets included a control group (without Securigera S. seed powder) with four levels 

of 2.5, 5, 7.5 and 10 g/kg of Securigera S. seeds. The results showed that the use of Securigera S. 

increases body weight gain and reduced feed conversion ratio (P<0.05). It also showed a significant 

increase in carcass and thigh efficiency and a significant decrease in liver and abdominal fat efficiency 

(P<0.05). In treatments containing 7.5 and 10 g of Securigera S. seeds, the concentration of 

malondialdehyde, triglyceride and LDL was significantly decreased compared to the control group 

(P<0.05) Treatments containing 10 g of Securigera S. showed a significant decrease in the expression 

of ACC and FAS genes compared to control treatment (P<0.05). In general, it can be concluded that 

feeding 7.5 g/kg of Securigera S. seeds in broilers increases the antioxidant capacity and reduces the 

process of lipogenesis, which depends on the presence of bioactive compounds in this seed. 
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