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 چكيده

ار تجفاری،  گفذ  های تخم های خونی مرت مرت و فراسنجه منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد تولیدی، کیایت تخم به
در بین چهفار   یتصادفالً کامطرح هاته( و در قالب  هاتای)به مد  پنج 58قطعه مرت تخماذار سویه لوهمن الیت در سن  128تعداد 

های آزمایری شام  جیر  شاهد و سطوح یک، دو و سه درصد پفودر   جیره شد. قاس توزیعپرنده در هر  هرتتکرار و  با چهار ماریت
هاتافی و میفزان    63و  61ها بفرای هفر یفک از تکرارهفا در سفن       مرت بوط به عملکرد و خصوصیا  کیای تخمسیر بودند. صاا  مر

مفرت،   مرت و مجموع تود  تخفم  درصد تولید تخممرت در پایان دور  اندازه گیری شدند. نتایج نران داد  های خونی و زرد  تخم فراسنجه
در سفه درصفد    سفط  های آزمایری قرار نارفتند، اما اففزودن پفودر سفیر در    خوراک مصرفی و ضریب تبدی  غذایی تحت تاثیر تیمار

افزودن سط  سه درصد پودر سیر در جیر  غذایی در مقایسه با گروه شفاهد   .(>05/0p)مرت شد سبب افزایش وزن تخممقایسه با شاهد 
سفه درصفد موجفب کفاهش سفط       (. مکم  پودر سفیر در سفط    >05/0pواحد شد) 25/4موجب افزایش شاخص عدد هاو به میزان 

هفای بفا چافالی بفاال،      های خونی شام  لیپوپروتئین (. فراسنجه>05/0pگذار شد) های تخم مرت در مرت کلسترول سرم خون و زرد  تخم
در کف ،  آمینوترانساراز تحت تأثیر تیمارهای آزمایری قرار نارفتنفد.   های کبدی آسپارتا  آمینوترانساراز و آالنین گلیسرید و آنزیم تری

مفرت شفد و    مرت، بهبود کیایت ساید  تخم گذار موجب افزایش وزن تخم های تخم نتایج نران داد افزودن پودر سیر به جیر  غذایی مرت
 مرت داشت. همچنین سیر اثر کاهری بر میزان کلسترول زرد  تخم
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 مقدمه

ای از قبیف    زا روده صنعت طیور برای کنترل عوام  بیمفاری 

های ناشی از اشرشیاکلی، کلستریدیوم پرففرینجیس   عاونت

ها بوده و در چهار دهة  بیوتیک و کوکسیدیوز وابسته به آنتی

ها و افزایش عملکرد تولیدی بفه   گذشته برای کنترل بیماری

. امفا بفه دنبفال    [23]ها افزوده شده اسفت   جیر  غذایی مرت

زا نسفبت بفه آنتفی     هفای بیمفاری   افزایش مقاومفت بفاکتری  

هفا   در اتحادیة اروپا اسفتااده از آن  2006ها، از سال  بیوتیک

به عنوان محرک رشد در تغذیه طیفور ممنفوع شفده اسفت     

بیوتیک هنوز در ایران  . اگر چه ممنوعیت مصرف آنتی[25]

هفایی در مفورد اسفتااده از آنهفا      اجرایی نرده ولی نارانفی 

وجود دارد، همچنین تقاضای بیرتر برای تولید محصوال  

ارگانیک محققان را بر آن داشته تا جایازین مناسفبی بفرای   

ب هایی مناسف  بیوتیکی پیدا کنند. جایازین های آنتی افزودنی

های مورد نظر، آثار منای بفر   هستند که ضمن حاظ ویژگی

هفای   سالمت انسان نداشته باشند. در ایفن راسفتا، افزودنفی   

گیاهی و مرتقا  حاص  از آنها از اهمیت زیادی برخوردار 

چرا که اسفتااده از آنهفا مرفک  باقیمانفد  دارویفی       هستند

رض نداشته و تغذیه آنها برای انسان و حیوانا  بدون عفوا 

 جانبی هستند.

در چند دهة اخیر به استااده از گیاهان، عصار  گیاهی و 

عنوان جزئی از جیفر  غفذایی طیفور بیرفتر      مرتقا  آنها به

توجه شده است. پرورش انبوه مرت سبب درگیری گلة مرت 

هفا شفده کفه برخفی از ایفن       گذار با بعضی از بیمفاری  تخم

دارویفی و   کنفد. گیاهفان   ها بفه انسفان سفرایت مفی     بیماری

ها ترکیبا  زیست فعالی دارنفد کفه موجفب     آن های  عصاره

شفوند، از آن   هفای مایفد در طیفور مفی     ایجاد برخی ویژگی

توان به آثار ماید آنها بر کیایفت تولیفد و اففزایش     جمله می

هفای ضفدباکتریایی، ضفدانالی،     تولید مث  و سایر ویژگفی 

ر بفا نفام   . سفی ]12[اکسیدانی اشاره کرد  ضدویروسی و آنتی

عنفوان ادویفه و گیفاه     از دیر باز بفه  Allium sativumعلمی 

شفود.   هفا اسفتااده مفی    دارویی برای درمان برخفی بیمفاری  

ترکیبففا  زیسففت فعففال موجففود در سففیر دارای خففوا   

میکروبفی، ضفدانالی و بهبفود دهنفد       اکسیدانی، ضفد  آنتی

سیستم ایمنی است. سیر دارای پروپی  پروپان تیوسولاانا  

های آمینواسید زیست فعال از قبی  آلفین اسفت    ساز پیش و

که به ماد  ناپایفدار آلیسفین تبفدی  و آن هفم بفه ترکیبفا        

زیسفففت فعفففال پایفففدار و محلفففول در چربفففی از قبیففف  

سفولاید و مرفتقا  محلفول در     دی آلی  سولاید، دی آلی  دی

شفود. تفأثیر مثبفت     سیستئین تبدی  مفی -آلی -آ  مث  اس

غذیه طیور را به کارکرد ضفد میکروبفی و   مصرف سیر در ت

اکسیدانی چنین ترکیبا  زیست فعفال مفرتبط    خوا  آنتی

دهفد کفه    های قبلی نرفان مفی   . نتای  آزمایش[18]دانند  می

فعال سیر در شرایط آزمایرااهی  استااده از ترکیبا  زیست

و با مدل حیوانی موش سبب بهبود کارکرد دستااه گوارش 

گرهففای اکسیداسففیون و تغییففر   از طریففق کففاهش مداخلففه 

 . [20]شود  جمعیت میکروبی و ایمنی بدن می

عملکفرد،   بفر  سیر افزودنی تأثیر در مورد متااوتی نتایج

 هفای  هفای خفونی مفرت    و فراسفنجه  مفرت  تخم کیای صاا 

وجود دارد. بررسی سطوح مختلف پودر سیر بفر   گذار تخم

هاتای به مد  شفش   28گذار در  روی شش نوع مرت تخم

هاته نران داد که پودر سیر تأثیر مثبتفی بفر صفاا  تولیفد     

مفرت، میفزان    ای تخفم  مرت، تولیفد تفوده   تخممرت، وزن  تخم

خوراک مصفرفی، ضفریب تبفدی  غفذایی و اففزایش وزن      

. نتایج برخی تحقیقا  حاکی از افزایش وزن و [6]نداشت 

مرت بدون تفأثیر بفر مصفرف خفوراک و کفارایی       تولید تخم

 ]10[های تغذیه شده بفا پفودر سفیر اسفت      خوراک در مرت

به جیر  غذایی اثری بر صاا  کیای که افزودن سیر  حالی در

مفرت از قبیف  وزن و درصفد زرده و پوسفته، شفاخص       تخم

. بفا  [26]سایده نداشته اسفت   pHشک ، ضخامت پوسته و 

حفال، در دیافر تحقیقفا ، پاسفش مثبفت درصفد زرد         این

و کاهش کلسترول زرد  تخم بلدرچین نسبت  [6]مرت  تخم
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. [19]به افزودن پودر و اسانس سفیر گفزارش شفده اسفت     

وساز کلسفترول   سوخت بیرتر گیاهان دارویی توانایی تغییر

توان با افزودن آنها در جیر  غذایی حیوانفا    را دارند و می

 تر تولید کرد.  محصوال  سالم

 خواربفار  سفازمان  توسفط  شفده  منترفر  آمفار  اساس بر

 جمله از سیر، تن هزار 90 از بیش تولید با ایران [9]جهانی 

 کفه  طوری به است محصول این تولید در مطرح کرورهای

 هفزار  10 حفدود  ایفران  در سفیر  کرفت  زیر سط  اکنون هم

 .اسففت هکتففار در تففن 10 آن عملکففرد میففاناین و هکتففار

هفای   بنابراین با توجه به تولید انبوه این محصول و گزارش

آثار ماید این افزودنی در تغذیة طیور ایفن  متناقض مبنی بر 

مطالعه بفا هفدف بررسفی تفأثیر پفودر سفیر بفر عملکفرد،         

هفای   های خونی مرت مرت و فراسنجه خصوصیا  کیای تخم

 گذار انجام شد.   تخم

 

 ها مواد و روش

قطعفه مفرت    128آزمایش در قالب طرح کامالً تصفادفی بفا   

ر و چهار تکفرار  در چهار تیما1گذار سویة لوهمن ساید تخم

)با هرت قطعه مرت در هر تکرار( به مد  پنج هاته از سن 

هففای غففذایی بففرای  هاتاففی انجففام شففد. جیففره 63تففا  58

های غفذایی   های مختلف آزمایری بر اساس نیازمندی گروه

گفذار توصفیه شفده توسفط راهنمفای سفویه        های تخم مرت

ترکیفب   1تنظفیم شفدند. در جفدول     [14]تجاری مربوطفه  

 جیر  غذایی پایه نران داده شده است. 

گفذار   تخفم در مزرعفة مفرت    1394این تحقیق در سال 

تجاری واقع در شهرستان اهفر انجفام شفد. مقفادیر الزم از     

تفک واقفع در شفهرک سفلیمی      پودر سیر از کارخانة ترجین

تهیه و استااده شد. پودر سیر به میزان یک، دو و سفه  تبریز 

هاتافی بفه    58درصد به جیره غذایی پایه افزوده و از سن 

                                                           
1. LSL-Lite 

دسترسفی   گذار تغذیه شفد.  های تخم مد  پنج هاته به مرت

 16ها به آ  و غذا اختیاری و برنامة نوری نیفز شفام     مرت

 ساعت روشنایی در طول دور  آزمایری بود. 

گیفری   مرت و تلاا  به صور  روزانه انفدازه  تولید تخم

شد. مصرف خوراک در پایان هر هاته از تااضف  خفوراک   

گیری و برای کف  دوره   داده شده و خوراک باقیمانده اندازه

هفا،   مفرت  شد. با توجّه به درصد تولید و وزن تخفم  محاسبه

مرت محاسبه و با در نظفر گفرفتن میفزان     ای تخم تولید توده

شفد. بفرای    خوراک مصرفی، ضریب تبدی  غفذایی تعیفین  

مففرت، در پایففان  بررسففی صففاا  مربففوط بففه کیایففت تخففم

مرت به صفور    عدد تخم 12های سوم و پنجم، تعداد  هاته

گیری طول  آزمایری انتخا  شد. اندازه تصادفی از هر تیمار

ها با استااده از کولیس دیجیتال )با دقفت   مرت و عرض تخم

متر( صور  گرفت. بعد از جدا کفردن غرفای    میلی 001/0

پوسته و خرک کردن آن، ضفخامت پوسفته بفا اسفتااده از     

مفرت تعیفین و    میکرومتر و از نقطة میانی و دو انتهای تخفم 

گیفری   تجزیة آماری استااده شد. انفدازه ها برای  میاناین آن

 Eggشد  رنگ زرده و عدد هفاو بفا اسفتااده از دسفتااه     

Multi Tester (EMT- 5200)      ،سفاخت روبفو  ماشفین(

توکیو، ژاپن( صور  گرفت. عدد هاو با اسفتااده از رابطفه   

  .[10]( محاسبه شد 1)

(1) 
  𝐇𝐔 = 𝟏𝟎𝟎 × 𝐥𝐨𝐠  [𝐇 + 𝟕. 𝟓𝟕 − 𝟏. 𝟕 × 𝐖𝟎.𝟑𝟕]  

متفر و   ، ارتااع سایده غلیظ بر حسب میلفی Hدر این رابطه 

W مرت بر حسب گرم است. وزن تخم 

( 2مفرت از رابطفة )   برای محاسبة وزن مخصفو  تخفم  

 .[7]استااده شد 

(2) 

.𝐄𝐒𝐆 =

𝑬𝑾 [𝟎. 𝟗𝟔𝟖 × (𝐄𝐖 − 𝐒𝐖) + (𝟎. 𝟒𝟗𝟐𝟏 × 𝐒𝐖)]⁄  
ترتیففب معففادل وزن  بففه SWو  ESG ،EWدر ایففن رابطففه 

 مفرت و وزن پوسفته اسفت.    مرت، وزن تخفم  مخصو  تخم
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شاخص زرده از تقسیم ارتااع زرده بفه قطفر زرده محاسفبه    

 شد. 

گیفففری  ان دور  آزمایرفففی و بعفففد از انفففدازهدر پایففف

هفا جداسفازی و بفا هفم      مرت، زرده های کیای تخم فراسنجه

های مفورد نظفر    گیری فراسنجه مخلوط شد و تا زمان اندازه

گراد ناهداری شد. برای تعیفین   درجه سانتی -20در دمای 

گرم زرده بفا   2/0مرت ابتدا مقدار  میزان کلسترول زرد  تخم

تر هیدروکسید پتاسفیم دو درصفد بفه مفد  دو     لی پنج میلی

گفراد قفرار    درجة سفانتی  50ساعت در حمام آ  در دمای 

لیتفر هافزان از بخفش     میلفی  10داده شد سپس با اففزودن  

و میفزان کلسفترول    [12]غیرصابونی عصار  زرده جدا شد 

. میفزان  [15]گیری شد  ازهعصار  زرده به روش آنزیمی اند

گلیسفرید زرده بفا اسفتااده از کیفت      تفری  کلسترول کف  و  

تجاری شرکت پارس آزمون توسط دستااه اتوآناالیزر مدل 

 تعیین شد. 300آلیسون 

 

 .گذار تخم های مرغ ةآزمایشی پای ةمواد خوراكی و تركیبات شیمیایی جیر .1جدول 

 درصد اجزای جیره

 4/44 ذر 
 2/22 خام(% پروتئین  48کنجالة سویا)

 10 گندم

 5 سبوس گندم

 5/3 روغن سویا

 15/10 پودر صدف

 98/1 کلسیم فساا   دی

 20/0 نمک

 5/1 آنزیمیت

 25/0 1مکم  معدنی

 25/0 1مکم  ویتامینی

 14/0 د ال متیونین

 02/0 ال ترئونین

 35/0 بیکربنا  سدیم

 02/0 کولین کلراید

 04/0 2آنتی اکسیدان بی ا  تی

  ر موادمغذی محاسبه شدهمقدا

سففاز ظاهری)کیلوکففالری در  و انففرژی قابفف  سففوخت 

 کیلوگرم(

2725 

 3/16 پروتئین خام)درصد(

 19/4 کلسیم )درصد(
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 41/0 )درصد(فسار در دسترس

 16/0 )درصد(سدیم

 16/0 )درصد(کلر)

 62/0 )درصد(لیزین) -ال

 66/0 )درصد(سیستئین –متیونین

 17/0 )درصد(تریپتوفان

 53/0 ترئونین)درصد(-ال

 64/0 والین)درصد(

 4/0 کولین)گرم در کیلوگرم(

 242 تعادل الکترولیتی جیره)میلی اکی واالن در کیلو گرم(
، استا ( )ترانس رتینال Aیتامینو یالملل ینواحد ب هزار 12ر یلوگرم از جیر  غذاییکهر در ها  تأمین شده توسط مکم  یو مواد معدن ها یتامینو یرمقاد. 1

 2/2 سفولاا (،  بفی  )منفادیون  K3یتفامین وگفرم   میلفی  5/3 )توکوفرول استا (،Eیتامینوگرم میلی 25، کوله کلسیارول()D3یتامینو یالملل  ینواحد بهزار  5

 B9 ،023/0یتامینگرم و  میلی B6 ،2یتامینگرم و میلی B5 ،5/4یتامینگرم و میلی B3 ،35یتامینگرم و میلی B2 ،1/1یتامینگرم و میلی B1 ،6/6یتامینو گرم میلی

 90ی، رو)سفولاا  منانفز(  گرم  میلفی  90منانفز   یفد، کلرا ینگفرم کفول   میلفی  100یفوتین،  گفرم ب  یلفی م 023/0، سفیانوکوباالمین( )B12یتفامین گفرم و  یلیم

 4/0یوم سففلن)یدیففد پتاسففیم( و گرم  میلففی 7/1یففد، )سففولاا  مففس(گرم میلففی 11، مففس ()سففولاا  آهففنگرم میلففی 55، آهففن )اکسففید روی(گرم میلففی

 آنتی اکسیدانر هیدروکسی تولوئن بوتیله شده.3)سلنیت سدیم(. گرم میلی
 

هفای خفونی در پایفان دور      گیری فراسفنجه  برای اندازه

گیری از ورید  خوناز هر تکرار دو مرت انتخا  و  آزمایری

های  نمونه .های استری  انجام شد سرنگها به وسیلة  آن بال

بفه   EDTAهای حاوی مفاده ضفد انعقفاد     رون لولهخونی د

و بالفاصله پالسمای خون با اسفتااده   آزمایرااه منتق  شد

 15دور در دقیقه و به مفد    1500از سانتریاوژ با سرعت 

گففراد جففدا و داخفف    درجففة سففانتی 25دقیقففه در دمففای 

درجففة  -20میکروتیففو  ریختففه و در فریففزر در دمففای   

هفای مفورد نظفر     گیفری فراسفنجه   هگراد تا زمان انداز سانتی

هفای خفونی    گیفری فراسفنجه   برای انفدازه  ناهداری شدند.

ها بفا چافالی    گلیسرید و لیپوپروتئین شام  کلسترول و تری

آمینوترانسففاراز و  هففای کبففدی آسففپارتا    بففاال و آنففزیم 

آزمایرااه مرکزی منجمد به های  آمینوترانساراز نمونه آالنین

 هفای  فراسنجهانتقال داده شد و یز دانرااه علوم پزشکی تبر

با استااده از کیت تجاری ترفخیص کمی)پفارس    مورد نظر

( 300آزمون( بفه کمفک دسفتااه اتوآناالیزر)مفدل آلیسفون      

  .گیری شد اندازه

هفای بیوشفیمیایی    بدست آمده برای فراسفنجه های  داده

گلیسرید زرده با اسفتااده از رویفة    خون و کلسترول و تری

 2/9نسخه  SASافزار آماری   نرم (GLMمی)مدل خطی عمو

و در قالب طفرح کفامالً تصفادفی تجزیفه و تحلیف  شفد و       

مقایسة میاناین تیمارهای آزمایری با استااده از آزمون چند 

. [21]ای دانکن در سط  آماری پنج درصد انجام شفد   دامنه

 ( استر 3مدل آماری طرح به صور  رابطة )

(3     )         Yij =µ+ Ti+ eij  

ترتیففب  بففه eijو   ,Yij ،µ،Tiایففن رابطففه حففروف   کففه در

 مراهدا  صاا  مورد مطالعه، میاناین جمعیت، اثفر بیانار

 جیر  آزمایری و اثر خطای آزمایری است.

ویلک -ها از آزمون شاپیرو برای آزمون نرمال بودن داده

هایی که به  استااده شد. برای ایجاد یکنواختی واریانس داده
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صور  درصد بودند از قبی  درصد پوسته، سفایده و زرد   

مرت قب  از تجزیة آماری تبدی  داده از نوع آرکسینوس   تخم

هفای بدسفت آمفده     م بر روی آنها انجام شفد. داده ریرة دو

مفرت بفا اسفتااده از     برای عملکرد و خصوصیا  کیای تخم

بفا رویفة    طرح آزمایری رکوردهای تکرار شونده در زمفان 

PROC MIXED افزار  نرمSAS      تجزیفه و تحلیف  شفد تفا

اختالف بین دور  اول و دوم آزمایش نیز در تجزیة آمفاری  

 ( است. 4ی طرح به صور  رابطة )وارد شود. مدل آمار

(4 )    Yijkm=µ + Ti + Wj + TWij + Øk(ji) + Eijkm 

، اثفر تیمفار   Ti، میاناین جمعیت، µدر این مدل آماری 

، اثفر متقابف  تیمفار و دوره،    TWij، اثفر دوره،  Wjآزمایری، 

Øk(ji)    اثر تصادفی پرند  قاس شده در هفر تیمفار و ،Eijkm ،

 ست.اثر خطای آزمایری ا

 

 نتایج و بحث

هفای   تأثیر سفطوح مختلفف پفودر سفیر بفر عملکفرد مفرت       

هاتاففی( در  63تففا  58گففذار در کفف  دور  آزمایرفی)  تخفم 

نران داده شده اسفت. اثفر متقابف  دوره و جیفر       2جدول 

غذایی معنادار نبود و در نتیجه اعداد آن گزارش نرفد. اثفر   

افزودن سطوح مختلف پفودر سفیر بفه جیفر  غفذایی روی      

مرت،  مرت و مجموع تود  تخم های درصد تولید تخم شاخص

ضریب تبدی  غذایی و خوراک مصرفی معنادار نرفد ولفی   

افزودن پودر سیر به جیر  غذایی به میزان سه درصد سفبب  

 . (>05/0p)مرت در ک  دوره شد افزایش وزن تخم

به هناام افزودن سطوح سه تا مرت  افزایش در وزن تخم

گفذار   هفای تخفم   مرتدر جیر  پایة  سیر درصد از پودر پنج

که بفا نتفایج مطالعفة حاضفر همخفوانی       [16]مراهده شده 

و  05/0استااده از سطوح نیز  [27]دارد. در مطالعة دیاری 

گذار تأثیری  های تخم درصد پودر سیر در جیر  بلدرچین 1

مرت، ضریب تبدی  غذایی و  بر وزن بدن، درصد تولید تخم

بازده غذایی نداشت امفا بفرخالف نتفایج آزمفایش حاضفر      

موجب افزایش وزن تخم بلدرچین شد. افزودن عصار  سیر 

مد  هرفت هاتفه در آ  مصفرفی     به میزان یک به هزار به

بلفدرچین     بر میاناین وزن تخفم  های مادر تأثیری ینبلدرچ

 . [3]نداشت 

 

 هفتگی 63الی 58گذار در سن  های تخم تأثیر سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد مرغ .2جدول 

 †های آزمایری گروه
 مرت وزن تخم

 )گرم(

 مرت تولید تخم

 )درصد(

 ای تولید توده

 مرت تخم

 )گرم به ازای هر مرت(

 میاناین خوراک

 مصرفی هر مرت)گرم در روز(

 ضریب

 تبدی  غذایی

21/61 شاهد b 33/83  00/51  55/111  19/2  

13/62 درصد 1پودر سیر  b 52/84  51/52  99/110  11/2  

59/62 درصد 2پودر سیر  b 89/84  13/53  16/111  09/2  

99/63 درصد 3پودر سیر  a 23/84  90/53  35/111  07/2  

4729/0 خطای استاندارد میاناین ها  0688/2  2907/1  1932/0  0529/0  

Pvalue 0097/0  9563/0  5787/0  2480/0  5062/0  

a-bهای هر ستون با حروف متااو  دارای اختالف معنادار است. میاناین ر 
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گففزارش کردنففد کففه   [6]همچنففین محققففان دیاففری  

مفرت نداشفتند. چنفین     زن تخفم های سیر اثری بفر و  فرآورده

هایی در نتایج ممکفن اسفت بفه دلیف  سفط  مفورد        تااو 

ن دریافت افزودنی توسط مرت ، مد  زما[26]استااده از آن 

استااده از سیر به صور  تازه و یا ففرآوری شفده   و شک  

ترکیبا  فعال موجفود در آن از  باشد. سیر احتماالً به خاطر 

بفا   [11]سفولاید   آلیف  تفری   سفولاید و دی  آلی  دی قبی  دی

افزایش انرژی قاب  سوخت و ساز ظفاهری تصفحی  شفده    

هضفم  برای نیتفروژن و قابلیفت هضفم نیتفروژن و قابلیفت      

 شود. مرت می موجب بهبود وزن تخم [17]ایلئومی انرژی 

آثار سطوح مختلف پودر سیر بر صاا  کیای  3جدول 

دهفد. اثفر متقابف  بفین دوره و جیفر        مفی  مرت را نران تخم

مرت معنادار نبود و گزارش  غذایی بر خصوصیا  کیای تخم

صاا  وزن و درصد پوسته، ضخامت پوسته و درصد  نرد.

های  طور معناداری تحت تأثیر جیره های شکسته به مرت تخم

غذایی آزمایری قرار نارفتند؛ اما از نظر عددی پفودر سفیر   

مفرت شفد. در    و ضخامت پوستة تخفم موجب افزایش وزن 

یک بررسی، استااده از پودر سیر به میزان یک، دو و چهفار  

 12مفد    گذار به های تخم درصد در جیر  غذایی بلدرچین

ها به شکستای، وزن  مرت هاته اثر معناداری بر مقاومت تخم

. همچنفین  [26]بلفدرچین نداشفت    و ضخامت پوستة تخفم 

محققان دیاری گزارش کردند اسفتااده از عصفار  سفیر در    

های مادر اثر معنفاداری بفر روی وزن    آ  مصرفی بلدرچین

. اسفتااده از سفط  سفه    [3]پوسته و ضفخامت آن نداشفت   

درصففد پففودر سففیر در جیففر  غففذایی باعففث افففزایش وزن 

هفای   گذار در مقایسه با جیفره  های تخم مرت مخصو  تخم

حففاوی سففطوح صففار، یففک و دو درصففد پففودر سففیر     

مرت با ضخامت و وزن  (. وزن مخصو  تخمp<05/0شد)

ارتباط است، هفر چفه وزن و ضفخامت    مرت در  پوستة تخم

مفرت بیرفتر باشفد وزن مخصفو  نیفز بیرفتر        پوسته تخم

خواهد بود. هر چند در این تحقیق افزایش ضخامت پوسته 

از لحا  آماری معنادار نرد؛ اما به معناداری تمایف  داشفت   

(089/0=p    محققان نران دادنفد کفه اففزودن .)درصفد   8/0

)بفا سفن    گفذار  های تخم نپودر سیر به جیر  غذایی بلدرچی

مد  هرت هاته موجفب اففزایش معنفادار در     هاته( به 52

. افففزایش وزن [2]بلففدرچین شففد   وزن مخصففو  تخففم 

یفی  هفا در اثفر اسفتااده از گیاهفان دارو     مرت مخصو  تخم

تواند به این دلیف  باشفد کفه ایفن      نسبت به گروه شاهد می

هفای گوارشفی    گیاهان آثار مایدی بر افزایش ترشف  آنفزیم  

های لوزالمعده و نیز بهبود وضفعیت   مختلف از جمله آنزیم

شناسی روده در جفذ  مفواد مغفذی دارنفد کفه بفا        ریخت

شفود   دریافت مواد مغذی بیرتر رسو  پوسته تقویفت مفی  

. با این حال در این تحقیق وزن پوسته تنهفا از لحفا    [13]

 عددی افزایش داشت.

ن سطوح مختلفف پفودر سفیر بفه جیفر       اگر چه افزود

گففذار اثففر معنففاداری بففر برخففی   هففای تخففم غففذایی مففرت

مرت شفام  درصفد سفایده و زرده،     های کیای تخم فراسنجه

رنگ و شاخص زرده نداشت اما سط  سه درصد پودر سیر 

مفرت شفد    در جیره غذایی باعفث اففزایش عفدد هفاو تخفم     

(05/0>p  افزایش عدد هاو در این مطالعفه بفا .)  هفای   یافتفه

تحقیق دیاری در زمینة استااده از سه درصد پودر سیر بفه  

 30گفذار   هفای تخفم   هاته در جیفر  غفذایی مفرت    15مد  

. همچنففین نتففایج گففزارش [16]ای مطابقففت داشففت  هاتففه

درصد  1و  1/0دیاری مبنی بر عدم تأثیر استااده از سطوح 

گذار بر درصد   های تخم غذایی بلدرچینپودر سیر در جیر  

. عفدد هفاو   [27]سایده، زرده و عدد هاو مطابقفت داشفت   

مرت است و هرچفه قفوام و    نران دهند  کیایت ساید  تخم

نیز باالتر خواهد بفود   استحکام سایده بیرتر باشد عدد هاو

تواند حاکی از حضفور کفافی ترکیبفا  پروتئینفی در      و می

. پروتئین اووسین عام  ایجاد قوام سایده [24]سایده باشد 

حفد هفاو تخفم مفرت     است که با افزایش اووسین سایده، وا

 . [24]یابد  افزایش می
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ها و سفلنیوم اسفت کفه     سیر یک گیاه غنی از آمینواسید

. [22]دارای توانایی جذ  آسفان سفلنیوم از خفاک اسفت     

ای از سفلنیوم آلفی در سفیر     سلنومتیونین شک  ذخیره شفده 

طفور در خفور    صور  فعال از روده جذ  و به است که به

. همچنفین  [22]یابفد   توجهی در بافت حیوانا  تجمع مفی 

سلنیوم در طیور به آسانی به فرم فعال یعنی سلنوسیسفتئین  

هفا   شود؛ که در داخ  زنجیر  پپتیدی سلنوپروتئین تبدی  می

. سیر با دارا بودن مرتقا  پروپی  پروپفان  [8]گیرد  قرار می

عافونی   محیط دستااه گفوارش را ضفد   [18]تیوسولاونا  

 هفای  کرده و ممکن است موجفب اففزایش فعالیفت آنفزیم    

. [13]لوزالمعده)از قبیف  آمفیالز( و محتویفا  روده شفود     

بنابراین پودر سیر احتماالً بازده جذ  و تجمع مواد مغفذی  

هفا و تبفدی     ا در بافتاز جمله پروتئین و اسیدهای آمینه ر

دهد و موجب  مرت را بهبود می هایی از قبی  تخم به فرآورده

 شود. ارتقاء کیایت آن می

نتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلف پفودر   4در جدول 

هفای   مفرت  های خفونی و زرد  تخفم   سیر بر برخی فراسنجه

گذار آورده شده است. تفأثیر تیمارهفای آزمایرفی بفر      تخم

آمینوترانسففاراز و  هففای کبففدی آسففپارتا    میففزان آنففزیم 

ها  آمینوترانساراز معنادار نبود. میزان فعالیت این آنزیم آالنین

های  بیانار وضعیت کارکرد کبد است. افزایش فعالیت آنزیم

هففای کبففدی اسففت. عففدم  کبففدی نرففان از آسففیب سففلول

های مورد اشاره بفا اففزودن    تأثیرپذیری میزان فعالیت آنزیم

دهد که پودر سیر اثر منافی بفر    در جیره نران میپودر سیر 

گفذار نفدارد. اففزودن سفطوح      کارکرد بیوشیمیایی مرت تخم

یک، دو و سه درصد پودر سیر به جیر  سبب کاهش میزان 

( ولفی  >05/0pگفذار شفد)   های تخم کلسترول ک  سرم مرت

هفای بفا چافالی بفاال      تأثیر معناداری بر میفزان لیپفوپروتئین  

ن سطوح دو و سه درصد پودر سیر به جیفر   افزود نداشت.

مفرت شفد    غذایی سبب کاهش میفزان کلسفترول زرد  تخفم   

(05/0p<)  نداشت. گلیسرید زرده  تریولی تأثیری بر میزان

درصد در جیفره غفذایی اثفر     یکمیزان افزودن پودر سیر به 

اداری بر میزان کلسترول زرده نران نفداد و در مقایسفه   نمع

از نظر عفددی میفزان کلسفترول کفاهش      با گروه شاهد تنها

یافت. همچنین میزان کلسترول زرده در گروه تغذیفه شفده   

با جیره حاوی سط  سه درصد به طور معنفاداری کمتفر از   

گروه تغذیه شده با سط  یک درصد پودر سیر بود )جدول 

دهفد کفاهش میفزان کلسفترول زرده بفا       ( و این نران می4

 شود. جیره تردید می مصرف سطوح باالتر پودر سیر در

اگر چه برخالف نتفایج آزمفایش حاضفر، اففزودن سفه      

گفذار بفه مفد      هفای تخفم   درصد پودر سیر در جیره مفرت 

هرت ماه نتوانست تأثیر معناداری بر غلظت کلسترول زرد  

لی در مطالعة دیاری اسفتااده از  و [4]مرت داشته باشد  تخم

گذار باعث کفاهش سفط     های تخم پودر سیر در جیر  مرت

عففالوه،   . بففه[6]مففرت شففد  کلسففترول پالسففما و زرد  تخففم

غفذایی در    جیفر  درصفد  5/1مصرف پودر سیر بفه مقفدار   

گذار موجب کفاهش   تخم های ای در مرت هاته شش ای دوره

که نتفایج بدسفت    [1] در کلسترول زرده شد یدرصد شش

ها مطابقت دارد.  آمده در آزمایش حاضر با نتایج آن گزارش

درصفد در آ    1/0همچنین افزودن عصاره سیر بفه مقفدار   

باعفث کفاهش   مصرفی بلدرچین مادر به مد  هرت هاته 

درصفد   16و  23ترتیب بفه میفزان    کلسترول سرم و زرده به

ها علت این کاهش را به اثر ممانعفت کننفدگی    . آن[3]شد 

هفای کلیفدی سفاخت لیپیفد و      ها بر عم  آنزیم این عصاره

کلسترول نسبت دادند. اثر سیر در کاهش میفزان کلسفترول   

دلی  وجود ترکیبا  گوگردی موجود در آن  است به ممکن

سولاید پروپی  آلی  و کاهش فعالیفت   از قبی  آلیسین و دی

 ینتصور بر ا. [6]های مؤثر در ساخت کلسترول باشد  آنزیم

اثر گذاشفته و   یکبد های یمبر آنز یاهیگ یبا است که ترک

. ترکیبا  [5] ندشو میکلسترول زرده تغییر در میزان  باعث

کننففد بطوریکففه  گففوگردی سففاخت کلسففترول را مهففار مففی

هفای کبفدی    گزارش کردند با مصرف سفیر فعالیفت آنفزیم   
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 آ کفوآنزیم -متیف   3هیدروکسفی  -3در سنتز کلسترول،  مؤثر

و  هیدروکسیالز کلسترول-آلاا-7و  (HMG-COA)ردوکتاز

 . [19 و 5]یابد  اسید سنتتاز کاهش می آنزیم فتی

گلیسفرید زرده و   افزودن سیر به جیر  غذایی میزان تری

طور معنادار تحت تأثیر قرار نداد. عفدم   پالسمای خون را به

گلیسرید خون با اسفتااده از یفک    کاهش معنادار سط  تری

نیز گفزارش شفده    [19]گذار  درصد پودر سیر در مرت تخم

است. در مقاب  محققان دیاری نران دادند کفه اسفتااده از   

در جیر  غذایی بلدرچین  [27]و عصار  سیر  [3]پودر سیر 

گلیسرید پالسما شفد.   ذار موجب کاهش غلظت تریگ تخم

توان با نوع فرآورد  سفیر،   علت احتمالی این اختالف را می

سط  گیاه مورد استااده، مد  زمفان تغذیفه و نفوع پرنفده     

 گذار مرتبط دانست. تخم

نتایج این آزمایش نران داد افزودن پودر سیر بفه جیفر    

رت و عدد هفاو  م گذار سبب بهبود وزن تخم غذایی مرت تخم

مفرت   و کاهش میزان کلسترول پالسمای خون و زرد  تخفم 

تفوان نتیجفه گرففت بفرای کفاهش       طفور کلفی مفی    شد. بفه 

مفرت   کلسترول زرده و بهبفود وزن و کیایفت داخلفی تخفم    

درصد از پودر سیر در جیر  غذایی مرت  توان تا سط  سه می

 گذار استااده کرد. تخم
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Abstract 

This study was conducted to investigate the effect of different level of garlic powder on the performance, 

egg quality traits and blood parameters in commercial laying hens. A total of one hundred and twenty 

eight 58-wk-old Lohmann lite (LSL) hens were allotted into four dietary treatment groups replicated four 

times with eight hens per replicate in a completely randomized design. Experimental diets included of 

control diet (no supplemented garlic powder) and three levels of garlic powder, (1, 2 and 3% of diet). 

Laying performance traits and egg quality parameters were recorded by replicate at 61 and 63 wk-old. 

Blood and egg yolk parameters were measured at the end of the trial. Results indicated that egg 

production percent, egg mass, feed intake and feed conversion rate were not affected by experimental 

treatments. However, egg weight was increased by 3% garlic powder compared with the control diet 

(p<0.05). Haugh unit of eggs increased by 4.25 units, at 3% garlic powder over the control diet (p<0.05). 

Garlic powder supplementation of laying hen diets at 3% level lead to decreases in serum and egg yolk 

cholesterol (p<0.05). Blood parameters including high density lipoproteins, triglyceride and liver 

aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase were not affected by treatments. In conclusion, 

dietary supplementation of garlic powder improved egg weight and albumen quality of eggs and has also 

lowering effect on cholesterol content of egg yolk. 

Keywords: : cholesterol, egg weight, hugh unit, liver enzymes, yolk. 
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