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 دهیچک
 شیبود. آزما یمادرگوشت یها اسپرم خروس یها از فراسنجه یبرخ و پالسما لیپیدهای لیبر پروف نیکورکومه تغذیاثر ه مطالع ش،یآزما نیا هدف

 یها تکرار، در قفس 7و  ماریت 4با  یطرح کامالً تصادفیک  قالبدر  ،هفته 3هفتگی و به مدت  51از سن  308راس  هیقطعه خروس سو 28با 
: 3 ماری، ت006/0: 2 ماری، تفاقد کورکومین )شاهد(: 1 ماری)ت ندبود نیسطوح مختلف کورکوم شامل یشیآزما یمارهای. تشد انجام یانفراد
 قطعه 5 از شیآزما انیپا در پالسما، های چربی لیپروف یریگ اندازه منظور به. افزوده شد هیپاه ریج به که( رهیج درصد 018/0: 4 ماریتو  012/0

 یکپارچگی غشای اسپرم و ییجنبا یابیارز یبرا یمن یها نمونه ش،یآزماه دور یط ن،یهمچن. شد یریگخون یماریت گروه هر در خروس
 4 و 3 ماریت درپالسما  (LDLهای با چگالی پایین )لیپوپروتئین کل و  کلسترول د،یسریگل یتر گلوکز، غلظتشد.  یآور جمع یرت هفتگصو به
 گروه و 2 ماریت نیب(. P<05/0) افتی شیافزا (HDLهای با چگالی باال )لیپوپروتئین غلظتو  کاهش شاهد گروه به نسبت یدار یمعنطور  به

 در اسپرم ییجنبا و ی پالسماییغشا یکپارچگیوجود نداشت.  یدار یمعن تفاوت چربی پالسما یها فراسنجه و گلوکز غلظت نظر از شاهد
 لیپروف بر تأثیر بیشترین 4 ماریتبین تیمارهای آزمایشی،  (.P<05/0) افتی شیافزا یخط صورتبهنسبت به گروه شاهد  تیمارهای آزمایشی

های با در نظر گرفتن همه شاخص کل، در. داشترا  یکپارچگی غشای اسپرم و ییجنبا بهبود شترین میزان و همچنین بی لیپیدهای پالسما
 درصد کورکومین به جیره پاسخ بهتری نسبت به دیگر تیمارها از خود نشان داد.  018/0شده، افزودن گیریاندازه
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ABSTRACT 

This study was aimed to determine the effect of dietary Curcumin supplementation on the plasma lipid profile and 
some sperm quality parameters in broiler breeder roosters. In a completely randomized design, a total of twenty-eight 
51-weeks-old Ross-308 roosters were randomly assigned to 4 treatment groups (n=7) and individually caged for 9 
successive weeks. Treatments were different levels of Curcumin that were added to a basal diet including: T1, control 
(no Curcumin supplement), T2, 0.006%; T3, 0.012%, and T4, 0.018% of the diet. To determine plasma lipid profile, 
blood samples were collected from five birds/treatment at the end of the trial. Also, semen samples were weekly 
collected from each bird during the experiment, and sperm motility and plasma membrane integrity were evaluated. 
The results showed that concentrations of the plasma glucose, triglyceride, total cholesterol, and LDL were 
decreased, and concentrations of HDL were increased in T3 and T4 groups compared to the control group (P < 0.05).  
There were no significant differences in plasma lipid profile and plasma concentration of glucose between T1 and the 
control group (P<0.05). Sperm plasma membrane integrity and motility were linearly improved in treated groups 
compared to the control (P<0.05). The highest decrease in plasma lipid profile and most improvements in sperm 
motility and plasma membrane integrity was observed in T4 groups compared with other groups. In conclusion, 
considering all the measured parameters, dietary supplementation of 0.018% Curcumin had the best response on 
modifying plasma lipid profiles and improving sperm quality characteristics compared with other treatments.  
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 قدمهم

 یها یچرب تجمع ،مادر مرغ صنعت مشکالت از یکی
 شرفتیپ با پالسما یچرب یهاشاخص شیافزا و یبطن

 را ها خروس و   مرغ رات،ییتغ نیا. است دیتوله دور

 یبارور کاهش و کیمتابول یها یماریب به ابتال مستعد
 یمنف طهبرا وجود. (Robinson et al., 1993 ) کندمی

 یستگیشا با یا رهیذخ یها یچرب سطح و بدن وزن نیب

 امر نیا و است به تأیید رسیده وریط در یدمثلیتول

 شدت بهرا  یگوشت مادر  مرغهای در گله دیتول ییتوانا
 لیموضوع تعد. (Robinson et al., 1993) کند یم محدود

مادر  یها مرغ گله وساز و  بهبود سوخت یچربه ریذخ

 هدفبه منظور بهبود شرایط تولید و باروری  یگوشت
  استگذشته بوده ه ده یط مطالعات از یاریبس قیتحق

(Walzem & Chen, 2014; Saraswati et al., 2013) .در 

 و یساز رهیذخ مؤثر بر ییدارو اهانیگ تغذیه راستا، نیا
از جمله راهکارهایی است که همواره  چربی وساز سوخت

 & Desvergne)شود برای حل این مشکل پیشنهاد می

Wahli, 1999). 

 زردچوبه ادویه فعال جزء (Curcumin) کورکومین
(Curcuma longa L. )اصدارای خو که است 

دیابتی و همچنین  ضد التهابی و ، ضداکسیدانی آنتی

چربی، گلوکز و کلسترول  دهندهدارای اثرات کاهش
 ,.Ghorbani et al., 2014; Jacob et al) باشدمی

یا  زردچوبهنشان داده شده است که افزودن  (.2008

 گذار تخم هایمرغه به جیر کورکومین خالص

(Kermanshahi & Riasi, 2006) .موش (Babu & 

Srinivasan, 1997; Kamal-Eldin et al., 2000; Um. 

et al., 2013)، موش صحرایی (Rukkumani et al., 

جب مو (Soni & Kuttan, 1992) و انسان (2003
شایان توجه اکسیداسیون چربی، کاهش  کاهش

های پالسمایی و اسیدهای چرب آزاد خون چربی

 هایگیرنده طبیعی لیگاندهای از . کورکومینشود می

 Peroxisome) هاپروکسیزوم تکثیره کنندفعال

proliferator-activated receptors: PPARs )شمار به 

 مواد وسازسوخت تنظیم در کلیدی نقش که آیدمی

 .(Desvergne & Wahli, 1999)دارند  چربی و مغذی
PPARγ از  یزوفرمیاPPAR در بیشتر که است ها 

اتصال  یشدن آن در پ فعال و شود یم انیب یچرب بافت

و  ریچرب بلند زنج یدهایمانند اس یعیطب یگاندهایل

 یاداروه مانند سنتزی یگاندهایل ای ها نیپروستاگالند

 اتتأثیر ،(Thiazolidinedionesی )ونیدا دنیازولیت
 ;Hauner, 2002)  دارد  یچرب وساز سوخت بر یشگرف

Lehrke & Lazar, 2005) .PPARγ انیب میدر تنظ 

 یها سلول زیتما و وساز سوخت گر میتنظ یها ژن

-Yki)گلوکز ( Homeostasis) هومئوستاز ی،چرب

Jarvinen et al., 2004)های  چربی ، تنظیم سطح

 و (Desvergne & Wahli, 1999) سلولی برون

 (Matsubara et al., 2005) انیماک یچرب وساز سوخت
مجموعه شواهد بیان شده این   .نقش محوری دارد

ه ریجدر  نیکورکوماحتماالً استفاده از فرضیه را که 

 بر یمثبت اثرات بتواند زین یگوشت مادر یها گله

 . دینما یم تیتقو باشد، داشته ها یچرب ساز   و سوخت
افزون بر این، احتماالً کورکومین به عنوان یک 

 Ahmadi, 2010; Daneshyar)  اکسیدان طبیعیآنتی

et al., 2011b; Khan et al., 2012)  از مسیرهای
های اکسیداتیو، بهبود مختلفی مانند کاهش تنش

اکسیدانی منی و بهبود فعالیت ظرفیت آنتی

 دمثلیبر عملکرد تول تواندمیتوکندری اسپرم می
. مثبت داشته باشد تأثیرهای مادر گوشتی نیز خروس

 در یعیطب یها دانیاکس یآنت سطح که نیبا توجه به ا

 ییغشا یدهایپیل بیتخر میزان است، نییپا پرندگان

 به خون یبافت کلسترول و دیسریگل یتر یآزادساز و
یابد و این امر اکسیداسیون لیپیدها را افزایش می

. گزارش شده (Debski et al., 2004) شودتشدید می

موجود در ساختار دم  یها دیپیلو نوع  زانیم است که
 و کنش آن دارد یبارودر  یمهم ارینقش بس اسپرم،

(Speake et al., 2003)یرقابلغ ییراتتغ طوری که، به 

اسپرم در اثر  یپیدیفسفول یبرگشت غشا

از عوامل اصلی کاهش باروری  یدسیون لیپیدهاکسپرا
 داشتن با نیکورکوم .(Khan, 2011)آید  به شمار می

و  یفنول هایحلقه ی شاملدانیاکس یآنته شاخص دو

 Khan et)مولکول  کی یبر رو یکتون  یبخش بتا د

al., 2012) خواص نظر از یفرد منحصربه یژگیو 

 تیفیک بر تواند یم احتماالً که ددار یدانیاکس یآنت

های با اکسیدان اثر بخشی آنتی .باشد اثرگذار زین اسپرم

فرنگی، عصاره  گیاهی مانند تفاله سیب، گوجه منشأ
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رزماری بر کیفیت اسپرم و در نتیجه بهبود تولید مثل 
 ید رسیده استهای مادر گوشتی به تأیدر گله

(Ashraf et al., 2005; Borghei-Rad et al., 2017; 

Saemi et al., 2012)  درپژوهش  نیاهدف  ،نیبنابرا 

بر  رهیبه ج نیافزودن کورکوم اثر نییدرجه نخست تع
 یبررس ،دوم درجه در و های پالسماچربی لیپروف

کورکومین به عنوان یک ه ی تغذیاحتمال اتتأثیر

 یفیک یها فراسنجه از یبرخ بر اکسیدان گیاهی آنتی
 .بود یمادرگوشت یها اسپرم در خروس

 

 ها روش و مواد

 یشیآزما رهیج و یطیمح طیشرا ها، پرنده

 هیسو یگوشت قطعه خروس مادر 31 یپژوهش رو نیا

و  یکشاورز سیپرددر مزرعه دانشکده  951س ار

منظور تطابق  دانشگاه تهران انجام شد. به یعیمنابع طب

 یهفتگ 23در سن  ها خروس ش،یآزما طیبا شرا
 هیپاه ریبا ج های انفرادیدر قفس مدت دو هفته به

 یریگ اسپرم یبرا یمالش شکم روش و با هیتغذ

سن  از. (Burrows & Quinn, 1937)  شدند یده عادت
یک  قالب در هاخروس هفته، 3 مدت بههفتگی و  01

 تکرار 7با  یشیگروه آزما 2به  یکامالً تصادف طرح

  رهیجیک  با یشیآزما یها گروهه هم .افتندی صیتخص
 951س ار هیاساس کاتولوگ سو برشده  متوازن هیپا

سطوح  یشیآزما یمارهایت(. 1)جدول  دنشد هیتغذ

 به که بود (St. Louis, MO, USA) نیکورکوممختلف 

( 1 ماریت: از بودند عبارت مارهایت. شد اضافه هیپاه ریج
( 3 ماریشاهد(، ت )گروه نیکورکوم فاقد هیپاه ریج

( 9 ماریت ن،یدرصد کورکوم 550/5 یحاو هیپا رهیج

( 2 ماریت و نیکورکوم درصد 513/5 یحاو پایهه ریج
دوزهای . نیکورکوم درصد 511/5 یحاو هیپاه ریج

کورکومین مورد استفاده در این آزمایش بر اساس 

 05-355های پیشین که نشان دادند میزان پژوهش

-53/5گرم به ازای هرکیلوگرم خوراک مصرفی )میلی
تواند ی میمؤثرطور درصد جیره( به 550/5

های اکسیدانی جوجهوساز چربی و ظرفیت آنتی سوخت

 ,.Daneshyar et al)گوشتی را بهبود دهد، انتخاب شد 

2011a; Zeinali et al., 2011; Zhang et al., 2015) 

 آزمایش دسترسی پرندگان به خوراکه طی دور

 101 روزانهطور میانگین بود )بهصورت محدود  به
(؛ بنابراین، کورکومین اضافه شده به خوراک گرم

 یهفتگ صورت به ها خروس. شدطور کامل مصرف می به

ساعت  12شده ) کنترل طیمح کیدر  و نیتوز

 11-31 یماو در د یکیساعت تار 15و  ییروشنا
 .شدند ینگهدارگراد(  یه سانتدرج

 
 هیره پایج ییایمیش بیدهنده و ترکلیمواد تشک .1جدول 

Table 1. Ingredients and the chemical composition of 

basal diet 

Item % DM 
Corn 69 
Soybean meal 8.5 
Wheat bran 19.19 
Dicalcium phosphate 1.4 

Calcium carbonate 0.8 
Sodium chloride 0.32 
Vitamin premix* 0.25 

Trace mineral premix** 0.25 
DL-Me 0.29 

Composition  

ME (kcal/kg) 2754 
CP (%) 11.99 
Ca (%) 0.7 
P (%) 0.25 

Na (%) 0.46 
Cl (%) 0.3 
K (%) 0.38 

 بین واحد A، 155 ویتامین المللی ینب واحد 1055 یحاو رهیج کیلوگرم هر* 

 ،B12 ویتامین میکروگرم K3، 30 ویتامین گرممیلی E، 2ویتامین  للیالم

 B3، 11 گرم میلی B2 ،05گرم  میلی D3، 0/7 ویتامین المللی ینب واحد 9555

 .بود B7میکروگرم  05و B6گرم  میلی B5 ، 0/0گرم میلی

 منگنز، گرم میلی 135 آهن، گرم میلی 05یحاو رهیج کیلوگرم هر** 

 .بود ومیسلن گرم یلیم 9/5و  دی گرم یلیم 3 ،یگرم رو میلی115
* Supplied per kg diet: vitamin A, 15,000 IU; vitamin E, 100 IU; 

vitamin K3, 4 mg; vitamin B12, 25 μg; vitamin D3, 3,000 IU; 
riboflavin, 7.5 mg; niacin, 50 μg; pantothenic acid, 18 mg; 

pyridoxine, 5.5 mg; biotin, 50 mg. 
** Supplied per kg diet: Fe, 90 mg; Mn, 120 mg; Zn, 110 mg; I, 2 

mg and Se, 0.3 mg. 

 
 یخون یها فراسنجه یریگ اندازه

 یشیگروه آزما قطعه خروس از هر 0 ش،یآزما انیپا در

ی با استفاده از ریگ انتخاب و خون یصورت تصادفبه

 از شیصبح و پ 0در ساعت های انسولین سرنگ
 تریل یلیم 9. به این منظور، رفتیپذصورت  یده خوراک

های حاوی و به لوله گرفته شد بال ریز سیاهرگخون از 

 وژیفیسانتر باپس س انتقال یافت. EDTAماده ضد انعقاد 
 پالسما ،g9055 دور در قهیدق 35به مدت ها نمونهکردن 

در  ،پالسماهای چربی فراسنجه یریگ تا زمان اندازهجدا و 

 غلظت. دشگهداری گراد ن یدرجه سانت -35 یدما

 های با نئیپوپروتی، لدیریگلس یکلسترول کل، تر
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 باال یچگال های بانئیپروتپویو ل (LDL) کم یچگال
(HDL)  از با روش اسپکتروفتومتری و با استفاده

. گیری شداندازه شرکت پارس آزمونتجاری  یها تیک

و با  یمیاییروش الکتروشگلوکز با  غلظت ،نیهمچن

 ,Glucocard 01) استفاده از دستگاه گلوکزسنج

Arkway, Japan) دش یریگ اندازه. 

 

 یمن  یابیارز و یآور جمع

مالش  روش با یمن یها نمونه ش،یآزماه دور طول در

 یبرا بالفاصله و شد یآور جمع یهفتگ صورتبه و یشکم
 شگاهیاسپرم به آزما یو سالمت غشا تحرک یابیارز

از  پسهر نمونه،  های تحرک اسپرم درصد. افتی انتقال

 3/3 میسد تراتیبا س یمنه نمون از قطره کی یساز قیرق

 با استفاده از میکروسکوپ فاز (155به  1درصد )نسبت 
 و( Labomed Inc., Los Angeles, USAکنتراست )

. (Akhlaghi et al., 2014) شد نییتع ×255 یینما بزرگ

 رمتو آزمون ازیکپارچگی غشای اسپرم  یریگ اندازه یبرا
( Hypo Osmotic Swelling test) کیپواسموتیها

 منظور،به این . (Jeyendran et al., 1984) شد استفاده

 لر از محلوتیکرولیم 255 اب  منیر از تیکرولیم 15

 لیتر میلی 155گرم سیترات سدیم در  1) کیموتپواسیها
میلی اسمول بر کیلوگرم،  155آب مقطر با فشار اسمزی 

7pH= ) 97دقیقه در دمای  95مدت مخلوط شد و به 

گراد قرار گرفت. سپس با استفاده از  درجه سانتی
، حداقل ×255کنتراست با بزرگ نمایی  وپ فازمیکروسک

های  اسپرم بررسی شد. اسپرم 355در پنج میدان دید، 

عنوان پاسخ مثبت )غشای پالسمایی سالم( با دم متورم به
عنوان پاسخ منفی )غشای های با دم غیرمتورم، به و اسپرم

-Santiago)در نظر گرفته شدند  پالسمایی ناسالم(

Moreno et al., 2009). 

 

 یآمار واکاوی

( SAS, 2002) یافزار آمار نرم باها  داده واکاوی آماری

های تکرار شده در  فراسنجهمربوط به  یها . دادهشد انجام

 هیبا روکیفی اسپرم  یها بدن و فراسنجه وزنزمان مانند 
MIXED باهای خونی  های مربوط به فراسنجه داده و 

 بودن نرمال واکاوی آماری،از  شی. پشد زیآنال GLMه یرو

 ی. براگرفت قرار آزمون مورد ها دادهه ماند یباق عیتوز

 یها فراسنجه و بدن وزن مانند یصفات آماریه تجزی
 به شده در ابتدای دوره گیریزنده اندازه وزن ،ییپالسما

 در و شد داده قرار یآمار مدل در همبسته عامل عنوان

 زیلآنا و حذف مدل از اثر آن، نبودن دار یمعن صورت

 یبا آزمون توک ها نیانگیمه سیمقا. شد انجام مجدد
 در یدار یعنوان سطح معن به >50/5Pو  صورت پذیرفت

 .شد گرفته نظر

 وبدن  وزن وتحلیل تجزیه یبرا یآمار مدل
 :بود ریز صورت به یخون یها فراسنجه

Үij= μ + Ti + eij. 

 ن،یانگیم اثر= µهر مشاهده،  مقدار= Yijکه در آن: 

Tiیشیآزما یمارهایثر ت= ا، eij = ماندهیباق اتاثر 
 یهافراسنجه وتحلیل تجزیه یبرا یمدل آمار

 :بود ریز صورتبه یمن یفیک

 Yijk=µ+Ti+Pj+δ(i)k+(T×P)ij+ eijK. 
= Ti ن،یانگیم اثر =µ مشاهده، هر مقدار= Yijkکه در آن: 

 =δ(i)k ،یریگ زمان اندازه نیام j اثر  Pj= ،یشیآزما ماریاثر ت

 jدر  ماریت نیام i کنشبرهم=  ij(T×P)ی پرندهتصادف اثر

 .یشی= اثر اشتباه آزماeijk ،یریگزمان اندازه نیام
 

  جینتا

 یپالسما های چربی و فراسنجه بدن وزنمیانگین 

های  های مادر گوشتی تغذیه شده با جیره خروس خون 

نشان  3جدول  درحاوی سطوح مختلف کورکومین 
 بر یدار یمعن تأثیر کورکومینه غذیتداده شده است. 

 نداشت شیآزما ی مختلفها هفته یط بدن وزن

(50/5P> .)د،یسریگل یتر کلسترول، غلظت LDL  و
نسبت به گروه  2و  9 یمارهایگلوکز پالسما در ت

(. P<50/5) افتی شیافزا HDLشاهد کاهش و غلظت 

 ییپالسما یها فراسنجه از کی  چیه نیب ،وجود نیا با

 اختالف شاهد گروه و 3 ماریت در شده یریگ هانداز
تیمارهای  نیب(. <50/5P) مشاهده نشد یدار یمعن

 در غلظت کاهش نیشتربی 2 ماریت ،آزمایشی

را نشان داد،  پالسما و گلوکز دیسریگل یتر کلسترول،
 LDLو  HDLبر  تأثیراز نظر  2و  9 هایاما بین تیمار

 (. 3)جدول  داری وجود نداشتاختالف معنی

ی ها فراسنجه یبرخ بر نیکورکوم هیتغذ تأثیر

 9 های مادرگوشتی در جدول اسپرم خروس کیفی
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 ی میانگینخط طوربه نیشده است. کورکوم نشان داده
 که یطور به ؛(P<50/5داد ) شیافزا را اسپرم ییجنبا

 مشاهده نیکورکوم سطح نیباالتر در جنبایی نیشتریب

نبایی اسپرم را در کورکومین جه تغذی. (9جدول ) شد

و  3، 0ترتیب حدود به 2و  9، 3های تیماری گروه
% نسبت به گروه شاهد بهبود داد. روند تغییرات در 13

شده طی آوری های جمع میزان جنبایی اسپرم

( نشان داد که 1شکل های مختلف آزمایش ) هفته
ای تغذیه کورکومین برای بروز هفته 3ه حداقل یک باز

بر جنبایی اسپرم الزم است  اثرات مثبت آن

(50/5>P) . 

های اسپرم درصدبین تیمارهای آزمایشی، میانگین 
 گروهدر  و نیشتریب 2 ماریدر ت دارای یکپارچگی غشا

تغذیه  (.9جدول  ؛P<50/5) بود نیتر کم شاهد
های دارای یکپارچگی غشاء را کورکومین درصد اسپرم

% 3و  7، 2ترتیب حدود به 2و  9، 3در تیمارهای 

نسبت به گروه شاهد افزایش داد. همانند روند مشاهده 

 3شده برای جنبایی اسپرم، حداقل یک بازه زمانی 
ای برای مشاهده اثرات مثبت تغذیه کورکومین هفته

؛ (3 شکل؛ P<50/5)بر سالمت غشای اسپرم نیاز بود 

و با کاهش سطح تغذیه کورکومین، زمان مورد نیاز 
های کیفی مثبت بر فراسنجهبرای مشاهده اثرات 

(. درصد جنبابی 3و  1 هایشکلافزایش یافت ) اسپرم

های تیماری از سن  و یکپارچگی غشا در گروه  اسپرم

هفتگی تا پایان آزمایش روندی نزولی داشت  07
 (.3و  1 هایشکل)

 

 یها خروس یپالسما های چربی فراسنجهو بدن  وزنبر   میانگین( استاندارد یخطا ± نیانگی)م نیکورکومه تغذی تأثیر. 3جدول 

 یگوشت مادر

Table 2. The effect of dietary Curcumin supplemntation on body weight and plasma lipid paprmeters in broiler 

breeder roosters 

Parameters 
Treatments* 

SEM 
T1 T2 T3 T4 

Body Weight (Kg) 5.65 5.49 5.35 5.34 0.10 

Cholesterol (mg/dL) 133.80
a
 132.40

ab
 130.40

b
 127.40

c
 0.86 

Triglyceride (mg/dL) 43.00
a 42.80

a
 37.80

b
 35.00

c
 0.80 

High-density lipoprotein (mg/dL) 97.20
b
 97.00

b
 102.60

a
 104.60

a
 0.80 

High-density lipoprotein (mg/dL) 24.80
a
 23.60

ab
 21.80

bc
 21.00

c
 0.78 

Glucose (mg/dL) 180.80
a
 180.20

a
 178.00

b
 172.20

c
 0.72 

a, b, c :هستنددار اختالف معنی یداراهای با حروف غیرهمسان  میانگین ،هر ردیف در (50/5p<.) 

* T1 =شاهد( نیکورکوم فاقد هیپا رهیج(، T2ن،یکورکوم 550/5% یحاو هیپا رهی= ج T3ن،میکورکو 513/5% یحاو هیپا رهی= ج T4یحاو هیپا رهی= ج 

 .نیکورکوم %511/5

a, b, c: Means with different letters within a row are statistically significant (p<0.05). 
* T1, basal diet with no Curcumin supplemntation  (control); T2, dietary supplemntation of 0.006% Curcumin; T3, dietary supplementatin of 0.012% 

Curcumin; T4 dietary supplementatin of 0.018% Curcumin. 

 

 یگوشت مادر یها خروس یکپارچگی غشای پالسمایی و جنبایی اسپرم بر نیکورکومه تغذی تأثیر. 9جدول 

Table 3. The effect of dietary Curcumin supplementation on sperm motility and plasma membrane integrity in broiler 

breeder roosters 

Sperm Parameters 
Treatments

* 

SEM
 

T1 T2 T3 T4 

Motility (%) 78.10
d 

83.20
c 86.61

b 89.55
a 0.60 

Sperm plasma membrane integrity (%) 59.88
c 63.94

b 67.00
ab 68.77

a 0.66 

a, b, c, d :حروف غیرهمسان اختالف معنی یداراهای  میانگین ،هر ردیف در ( 50/5دار دارندp<.) 

*
 T1 =شاهد کورکومین فاقد پایه جیره()، T2ین،کورکوم 550/5% یحاو یهپا یره= ج T3مین،کورکو 513/5% یحاو یهپا یره= ج T4511/5% یحاو یهپا یره= ج 

 .کورکومین

a, b, c, d: Means with different letters within a row are statistically significant (p<0.05) . 

* T1, basal diet with no Curcumin supplemntation (control); T2, dietary supplementaion of 0.006% Curcumin; T3, dietary supplementatin of 0.012% 

Curcumin; T4 dietary supplementatin of 0.018% Curcumin. 
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اقد ف یهپا یره= جT1های مختلف آزمایش )های مادر گوشتی طی هفته بر جنبایی اسپرم خروس نیکورکومه تغذی تأثیر .1شکل 

 یحاو یهپا یره= جT4 ین،کورکوک 513/5% یحاو یهپا یره= جT3 ین،کورکوم 550/5% یحاو یهپا یره= جT2)شاهد(،  ینکورکوم

 (.ینکورکوم %511/5

Figure 1. The effect of dietary Curcumin supplementation on sperm motility during the experimental period in broiler 

breeder roosters (T1, basal diet with no Curcumin supplemntation (control); T2, dietary supplemntation of 0.006% 
Curcumin; T3, dietary supplementatin of 0.012% Curcumin; T4 dietary supplementatin of 0.018% Curcumin). 

 

 
 یره= جT1های مختلف آزمایش )های مادر گوشتی طی هفته اسپرم خروسبر یکپارچگی غشای  نیکورکومه تغذی تأثیر .3شکل 

 یره= جT4 ین،کورکوک 513/5% یحاو یهپا یره= جT3 ین،کورکوم 550/5% یحاو یهپا یره= جT2)شاهد(،  ینفاقد کورکوم یهپا
 ین(.کورکوم 511/5% یحاو یهپا

Figure 2. The effect of dietary Curcumin supplementation on sperm plasma membrane integrity during the 

experimental period in broiler breeder roosters (T1, basal diet with no Curcumin supplemntation (control); T2, 

dietary supplemntation of 0.006% Curcumin; T3, dietary supplementatin of 0.012% Curcumin; T4 dietary 

supplementatin of 0.018% Curcumin). 
 

 بحث

 511/5حاوی ه با جیر ها خروستغذیه نشان داد  جیتان

هفته، باعث کاهش  3به مدت  نیکورکوم درصد
 LDLو  دیسریگل یتر ،کلسترول غلظت دار یمعن

. داد شیرا افزا HDLکه غلظت یدرحال، شد ییپالسما

 یها مرغ به زردچوبهه تغذی مطالعه، نیا جینتا موافق با

 دیسریگل یتر و ترولکلس کاهش به منجر گذار تخم
نشان . (Kermanshahi & Riasi, 2006) شد پالسما

 رهیج در نیکورکوماز  استفاده داده شده است که
 & Babu) موشدر  پالسما کلسترول کاهش باعث

Srinivasan, 1997)، چرب آزاد و  یدهایاس

 ,.Rukkumani et al) موش صحراییدر  دیسریگل یتر

2003)، LDL، نییپا یلیخ چگالی با یها نیپوپروتئیل 
(VLDL) نر یها کل در موش  و کلسترول (Kamal-

Eldin et al., 2000) های پروفیل چربی یا تعدیل

های تغذیه  چربی کبد در موشه پالسما و کاهش ذخیر
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 ,.Um et al) شودشده با رژیم غذای پرچرب می

های این پژوهش،  . همچنین، مشابه با یافته(2013

به  روز 7مدت  به نیکورکوم گرم یلیم 055ه یتغذ

 ی،چرب یدهایپراکسشایان توجه  کاهشموجب  انسان

 شد پالسما HDL شیافزا نیکلسترول کل و همچن

(Soni & Kuttan, 1992). 

ه وسیلبه یاثرات نیبروز چن یاحتمال سازوکار

موجود در ترکیب آن  یفنول باتیترکبه نیکورکوم
-9فعالیت آنزیم شود. کورکومین نسبت داده می

 مهاررا ردوکتاز  CoA-لیگلوتار لیمت -9- یدروکسیه

 دهد؛را کاهش می کلسترول ساخت جهینت در و نموده

در  LDL یهارندهیگهمچنین کورکومین با افزایش 
 کندمی عیسررا نیز ت LDL سمیکاتابول، سطح کبد

(Ashraf et al., 2005; Barreto et al., 2008) افزون .

 سنتاز اسیدچرب آنزیم فعالیت از کورکومینبر این، 
 افزایش را چرب اسیدهای اکسیداسیون بتا و جلوگیری

 یمؤثر طوربه را چربیه رذخی ،نتیجه در؛ دهد می

از طرفی،  (Sukandar et al., 2010) دهد یم کاهش

 آید که به شمار می PPARγکورکومین لیگاند طبیعی 
 با مرتبط های ژن و شده بیان چربی بافت دراساساً 

 & Lehrke) کند می تنظیم را چربی ساز و سوخت

Lazar, 2005)موجود  یفنول باتیترک رود. گمان می
باعث کاهش سنتز  PPARγ اثر بر با نیدر کورکوم

سازی  فعال تأثیر .(Aoun et al., 2003)د نشو یم یچرب

 PPARγیبرخ کدکننده یها ژن انیبتنظیم  بر 

و کاهش غلظت کلسترول  سنتز ریمس یها میآنز
 ,.Ashraf et al) کلسترول خون به اثبات رسیده است

بر بیان ژن آنزیم  تأثیربا  PPARγ همچنین،. (2005

 ،VLDL د،یسریگل یتر زیدرولیه، پازیل نیپوپروتئیل
را افزایش  کلسترول-LDLو د چرب آزا یدهایاس

 سازوکارها نیا. (Swarbrick et al., 2001) دهد می

 سطح تواند یم نیکورکوم چگونه که دهدیم نشان

 و شیافزا را آن ونیداسیاکس کاهش، را یچربه ریذخ
 .دینما لیتعد را ییپالسما یها یچرب

 کورکومین باعث کاهشه در این پژوهش تغذی

 های مادر گوشتی شد. پالسمای خروسغلظت گلوکز 
را  هدر جیر نیدرصدکورکوم 511/5که  ییها خروس

 ریغلظت گلوکز را نسبت به سا نیتر کمکردند،  افتیدر

وابسته به دوز این  تأثیرداشتند که نشان از  مارهایت
 یاحتمال سازوکار. ترکیب بر گلوگز پالسمایی دارد

 در هومئوستاز نیکورکومشده برای نقش شنهادیپ

گلیکولیز و جلوگیری از  مسیر سازی گلوکز، فعال

 Aoun et al., 2003; Jeyendran) باشد میگلوکونئوژنز 

et al., 1984; Ashraf et al., 2005).  ،در یک مطالعه

 های صحرایی دیابتی موش یانسولین پالسما غلظت

 طیپودر زردچوبه  درصد 9حاوی ه تغذیه شده با جیر
یافت که با  افزایش یدار طور معنیهفته، به 0مدت 

 Weisberg et)همراه بود  گلوکز خون کاهش غلظت

al., 2008) .کورکومینه ای دیگر، تغذیدر مطالعه  

های آنزیم باعث تنظیم موجود در زردچوبه
خون در  گلوکز غلظتکاهش  وگلوکز  وسازی سوخت

که کورکومین خالص شد، درحالیهای دیابتی  موش

 بیشتری نسبت به زردچوبه داشت تأثیر
(Suryanarayana et al., 2003) .طور کلی، ترکیباتی به

هستند،  PPARγمانند کورکومین که لیگاند طبیعی 

طور غیرمستقیم ها و همچنین به با اثر مستقیم بر بافت

های بطنی و گردش  چربیه از مسیر کاهش ذخیر
های محیطی به  خون، باعث افزایش حساسیت بافت

ز را در کخود مصرف گلوه شوند که به نوبانسولین می

هیل کرده و با کاهش گلوکونئوژنز و افزایش ها تس بافت
 دهند. گلیکوژنز سطح گلوکز پالسما را کاهش می

های  راستا با تعدیل چربیشایان توجه است که هم

گلیسرید، جنبایی و  پالسمایی به ویژه کلسترول و تری

های دارای یکپارچگی غشا بهبود یافت.  درصد اسپرم
 دیسریگل یترسطح  ها، کاهش موافق با این یافته

 کورکومین موجب افزایشه ذیغت تأثیرتحت پالسما 

؛ (Ergun et al., 2007) شداسپرم انسان  جنبایی
 ،دیسریگل یکلسترول و تر زانیباال بودن م که درحالی

 یشناسختیر نیاسپرم و همچن جنبایی زانیم

را ساز  اسپرم یها مختلف در لوله یجنس یها سلول

. (Schisterman et al., 2014)دچار اختالل نمود 
غلظت  شیافزا مشخص شده است که با ،نیبر ا افزون

باروری موش  ،VLDLو  دیسریگل یتر ییپالسما

که نشان  (Monfared, 2016) یابد صحرایی کاهش می
های بدن با چربیه از رابطه معکوس بین سطح ذخیر

 کیفیت اسپرم و باروری دارد.
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ویژه های مختلف بهغشای پالسمایی اسپرم گونه
پرندگان، حاوی سطح باالیی از اسیدهای چرب 

را مستعد به پراکسیداسیون باشند که آنغیراشباع می

ژن یاکسهای فعال گونه تأثیرلیپیدی تحت 

((ROS)reactive oxygen species ) کند می(Kelso 

et al., 1997) .های اکسیدانطور معمول، آنتیبه

سازی طبیعی موجود در پالسمای منی با خنثی

ROSدهند، اما ها، اکسیداسیون لیپیدها را کاهش می
های آزاد از توان زمانی که سطح تولید رادیکال

های کیفی منی اکسیدانی منی فراتر رود، فراسنجه آنتی

. (Verma & Kanwar, 1999)یابد شدت کاهش میبه

پس از پیک  های مادر گوشتیبا افزایش سن خروس
های ها و در نتیجه شاخصROSتولید، سطح تولید 

آلدئید دیتنش اکسیداتیو مانند مالون

(Malondialdehyde: MDAافزایش می ) .یابد
ها، میتوکندری و ROSتولید ه یگاه عمدازآنجاکه دو جا

 ,.Zegura et al)باشد پالسمایی اسپرم میغشای 

های جدی به های اکسیداتیو آسیب ، تنش(2011

کند. افزایش جنبایی و سالمت غشای اسپرم وارد می
های اکسیداتیو همراه با کاهش ظرفیت تنش

های مسن موجب اکسیدانی منی در خروس آنتی

کاهش یکپارچگی غشاء، جنبایی و کاهش توانایی 
 ,Donoghue & Wishart)شود باروری اسپرم می

2000; Kelso et al., 1997)های آزاد با حمله . رادیکال

بر فعالیت  تأثیربه غشای پالسمایی و همچنین 

را بر یکپارچگی غشا و  تأثیرمیتوکندری، بیشترین 
 ,.Gobe, 2010; Malo et al)گذارند رم میتحرک اسپ

2011; Zegura et al., 2011).  در این راستا، مطالعات

های اکسیداتیو مختلفی ارتباط منفی بین افزایش تنش
را گزارش  خروس مانی، تحرک و باروری اسپرم و زنده

 Borghei-Rad et al., 2017; Akhlaghi et)اند کرده

al., 2014; Saemi et al., 2012).    

ه جیره تغذی که دادحاضر نشان  پژوهش جینتا
باعث  نیکورکوم درصد 513/5 و 511/5 حاوی

آثار مثبت  .شد اسپرم جنباییجه قابل تو شیافزا

کورکومین با افزایش دوز مصرفی طی مدت ه تغذی
 3تری بروز کرد. نتایج این مطالعه حداقل زمان کوتاه

هفته را برای مشخص شدن اثرات کورکومین بر 

های کیفی اسپرم مشخص نمود. همچنین،  فراسنجه
تر کورکومین اثر مثبت دوزهای پایینه برای مشاهد

 و 511/5درصد( نسبت به دوزهای باالتر ) 550/5)

(، حداقل دو برابر زمان بیشتری الزم درصد 513/5

بود. نشان داده شده است که کورکومین در کنار 
، (Khan, 2011)اکسیدانی داشتن اثرات مستقیم آنتی

کننده های خنثیموجب افزایش فعالیت و بیان آنزیم

های آزاد مانند سوپراکسید دیسموتاز رادیکال
(superoxide dismutase (SOD) گلوتاتیون ،)

( و glutathione peroxidase (GPX)پراکسیداز )

؛ (Ahmadi, 2010)شود می( catalase (CAT)) کاتاالز

اکسیدانی منی، بنابراین، با افزایش پتانسیل آنتی
های کورکومین موجب مهار تولید و پاکسازی رادیکال

تر و وابسته به دوز سطوح سریع تأثیرشود. لذا آزاد می

تر ظرفیت توان به بهبود سریعباالتر کورکومین را می
اکسیدانی در این تیمارها نسبت داد. کاهش مشاهده آنتی

های دارای غشای سالم در  جنبایی و درصد اسپرمشده در 

های تحت آزمایش، روندی آزمایش در خروسه اواخر دور

های مادر گوشتی  طبیعی بوده که با افزایش سن خروس
های اکسیداتیو، قابل توجیه و شدت گرفتن تنش

 اسپرم در ROS حد از بیش باشد. از طرفی، تولید می

 آسیب به و یسلول درون ATP سریعه تخلی باعث
 شود که متعاقباً کاهشو غشای پالسمایی می آکسونیم

  و سالمت غشای اسپرم را به دنبال دارد تحرک

(Agarwal et al., 2014) . در مطالعات پیشین اثر

محافظتی کورکومین بر فعالیت میتوکندری و اسپرماتوژنز 
های حاصل از در های صحرایی تحت آسیبموش

 قرارگیری با سرب و اشعه گاما به تأیید معرض

 Hamzavi Jahromi et al., 2014; Kosari) رسیده است

et al., 2012) .کنار کاهش  توان گفت که دربنابراین می

اکسیدانی  های چربی، اثرات محافظتی و آنتیشاخص

کوکومین بر فعالیت میتوکندری و غشای اسپرم در مقابله 

های وابسته به سن  های اکسیداتیو و آسیببا تنش
های های مادر گوشتی، موجب بهبود فراسنجهخروس

   کیفی اسپرم در این مطالعه شده است.

 
 یکل یریگ جهینت

 511/5تا  550/5افزودن سطوح مختلف کورکومین )از 
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 های مادر گوشتی طی  خروسه درصد( به جیر
طور وابسته به دوز موجب تعدیل هفته به 3مدت 

های چربی و گلوکز پالسما شد. همچنین،  فراسنجه

 کورکومین توانست جنبایی و یکپارچگی ه تغذی

 ترین اثر در غشای اسپرم را بهبود دهد و به
 درصد جیره(  511/5باالترین دوز تغذیه شده )

ه دهد که تغذیمشاهده شد. این نتایج نشان می

عنوان یک راهبرد برای تعدیل  تواند بهمیکورکومین 
های چربی پالسما و بهبود کیفیت اسپرم فراسنجه

مسن پس از اوج تولید مد نظر قرار گیرد و های خروس

باروری را بهبود بخشد؛ هرچند  احتماالً  از این طریق
برای تأیید این فرضیه باید مطالعات بیشتری انجام 

 شود.
 

 سپاسگزاری

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران بابت حمایت 

پژوهش و نیز از صندوق حمایت  مالی برای انجام این
 از پژوهشگران ریاست جمهوری که از این پژوهش با

تشکر اند،  حمایت مالی کرده 30190003شماره گرنت 

 .دگرد میقدردانی و 
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