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  گذار هاي تخم اکسیدانی پالسما و عملکرد مرغ مرغ، وضعیت آنتی اثر ریشه زنجبیل بر کلسترول زرده تخم

عبداهللا اکبریان
1

احمدي ، اردشیر شیخ
2

، ابوالقاسم گلیان
3

، حسن شیرزادي
4

، صفا ژاله
5  

  ردوسی مشهدبترتیب دانشجوي دکتري، استاد و دانشجوي کارشناسی ارشد تغذیه طیور، دانشگاه ف. 5 و 3، 1

  دانشجوي دکتري تغذیه طیور، دانشگاه تهران.2

  آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور، دانشگاه تهران دانش.4

  

  چکیده

گذار  هاي تخم اکسیدانی و عملکرد مرغ مرغ، وضعیت آنتی آزمایشی به منظور بررسی تأثیر ریشه زنجبیل بر کلسترول تخم

 5 قفس که هر قفس 20به طورتصادفی درون ) W36الین  هاي( هفته سن 30ر با گذا تعداد صد قطعه مرغ تخم. انجام شد

صفر درصد (ها با جیره شاهد  مرغ.  تکرار براي هر تیمار بود5 تیمار و 4این آزمایش شامل . پرنده داشت، توزیع شدند

.  هفته تغذیه شدند8 به مدت )8.4μmبه اندازه ( درصد پودر ریشه زنجبیل 5/7 و 5، 5/2ها شامل  و سایر جیره) زنجبیل

ها  مرغ آوري متوالی تخم مرغ و زرده آن براي هر تکرار از طریق جمع برداري شد و وزن تخم مرغ رکورد تولید روزانه تخم

داري  مرغ ، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی اگر چه وزن تخم.  روز آخر هر دوره انجام شد3در 

)p<0.05 (5/7 یا 5داري در پرندگانی که از  مرغ به طور معنی کمل ریشه زنجبیل قرار نگرفتند اما تولید تخمتحت تأثیر م 

مرغ در پرندگانی که از جیره حاوي  کلسترول زرده تخم. درصد ریشه زنجبیل تغذیه کردند نسبت به گروه شاهد باالتر بود

عالوه براین افزودن . ري نسبت به گروه شاهد کمتر بوددا  درصد ریشه زنجبیل تغذیه کرده بودند به طور معنی5/7 یا 5

) MDA(آلدهید  دي  را افزایش داد، اما میزان مالونGSHداري فعالیت   درصد به طور معنی5/7 یا 5پودر زنجبیل به میزان  

ت به طور  درصد ریشه زنجبیل در جیره ممکن اس5شود که استفاده از  گیري می نتیجه.  هفتگی کاهش یافت8پالسما در 

  .مرغ و ضریب تبدیل خوراك داشته باشد مرغ را افزایش دهد بدون اینکه اثر منفی روي وزن تخم مثبت تولید تخم

  گذار، کلسترول، عملکرد ریشه زنجبیل، مرغ تخم: کلمات کلیدي

  مقدمه

عنوان  اي را به حظهها یا عصاره گیاهان معطره به عنوان افزودنی خوراکی توجه قابل مال هاي اخیر، اسانس در سال

زنجبیل به عنوان یک ادویه و گیاه دارویی . اند هاي خوراکی ضد باکتریایی به خود جلب کرده جایگزینی براي افزودنی

 سال استفاده شده 2500دهنده و ضدقارچ براي بیشتر از  در چین از این گیاه به عنوان یک ماده طعم. شناخته شده است

اکسیدانی شدیدي از خود نشان  جردیون که فعالیت آنتی دیول، جین جرول، جین ددي نظیر جیناین گیاه ترکیبات متع. است

جرول اثرات مسکن، ضدباکتریایی و محرك حرکات دستگاه گوارش از خود  در حیوانات آزمایشگاهی جین. دهند، دارد می

وپراکسیددیسموتاز و افزودن زنجبیل به جیره جوجه گوشتی باعث افزایش فعالیت کل س. نشان داده است

سطوح .  روزگی شد42 و 21ها در  آلدهید و کلسترول سرم جوجه دي پراکسیداز و کاهش میزان مالون گلوتاتیون

با توجه به اینکه اثرات . رود هاي وضعیت تنش اکسیداتیو به کار می آلدهید پالسما به عنوان یکی از نشانه دي مالون

گذار هنوز مطالعه نشده است، بنابراین هدف از انجام  هاي تخم ریشه زنجبیل در مرغاکسیداتیو و هایپوکلسترولمیک  آنتی

گذار  هاي تخم اکسیدانی پالسما، کلسترول زرده و عملکرد مرغ این تحقیق بررسی اثر ریشه زنجبیل بر روي وضعیت آنتی

  .بود

  ها  مواد و روش

  پرندگان، مدیریت و جیره
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 25( پرنده 5 تکرار و هر تکرار 5 گروه با 4طور تصادفی در  به) W36الین  هاي(هفته  30گذار   قطعه مرغ تخم100تعداد 

 درصد پودر ریشه زنجبیل 5/7 و 5، 5/2، )گروه شاهد(صفر : توزیع شدند و تیمارها شامل) گذار در هر گروه مرغ تخم

فرموله ) 1994 (NRC  ساس توصیهجیره پایه بر ا.  هفته تغذیه شدند8براي ) آسیاب و جایگزین سبوس گندم و جو شد(

  . ساعت بود16ها قرار گرفت و طول مدت روشنایی نیز  در طول آزمایش آب و دان به صورت آزاد در اختیار مرغ. شد

  ها آوري نمونه و داده جمع

)  روزه28(آوري سه روز متوالی در انتهاي هر دوره  مرغ به وسیله جمع مرغ روزانه رکوردبرداري شد، وزن تخم تولید تخم

مرغ از هر تکرار   تخم4. مصرف خوراك به صورت هفتگی و ضریب تبدیل نیز در هر دوره محاسبه شد. گیري شد اندازه

 مرغ از هر تکرار 4. گیري کلسترول در انتهاي آزمایش جدا شد به طور تصادفی انتخاب، وزن، شکسته و زرده براي اندازه

 به مدت rpm 2000 ریخته شد و در دور EDTAهاي حاوي  ه شد و در لولهانتخاب شدند، خون از رگ وریدي بال گرفت

، میزان )GSH(گیري فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز  پالسما براي اندازه. آوري پالسما سانتریفیوژ شد  دقیقه براي جمع10

  .آلدهید جدا شد دي کلسترول و مالون

  )گیري فعالیت آنزیمی اندازه(آنالیز آنزیمی 

گیري  طبق توصیه کارخانه سازنده اندازه) ساخت آلمان(هاي پالسما با استفاده از کیت راندوکس   در نمونهGSHفعالیت 

هاي  در سرم و نمونه) TBARS(پراکسیداسیون چربی به عنوان شاخصی از مواد واکنش دهنده با اسیدتیوباربیتوریک . شد

 ,MDA(آلدهید بیان شد  دي  بوسیله مالونTBARSمقادیر . شدگیري   اندازه1966بافتی به وسیله روش پالسر و همکاران 

nmol/ml .(گیري شد  کلسترول پالسما با استفاده از کیت تجاري به صورت آنزیمی اندازه)آنزیمی،  کلسترول، فتومتریک

. قرار داده شد گرم نمونه زرده وزن شد و درون لوله آزمایشی 1/0زرده از سفیده جدا شد و ). پارس آزمون، تهران، ایران

به  907g دقیقه بهم زده شد و سپس در دور 3 تا 2و به مدت ) لیتر  میلی4(چربی زرده به وسیله ایزوپروپانول استخراج 

هاي فیلتر شده  در نمونه) مرغ گرم زرده تخم/گرم کلسترول میلی(میزان کلسترول زرده .  دقیقه سانتریفیوژ شد10مدت 

 1989گیري و به وسیله روش ارائه شده توسط بوهرینگرمانهیم  ستفاده از کیت تجاري اندازهوسیله اسپکتوفتومتر و با ا به

  .محاسبه شد

  نتایج

  عملکرد

پرندگانی که با .  ارائه شده است2گذار در جدول  هاي تخم  درصد ریشه زنجبیل بر روي عملکرد مرغ5/7 و 5، 5/2اثر 

مرغ باالتري نسبت به تیمار  تولید تخم) p<0.05(داري   به طور معنی درصد ریشه زنجبیل تغذیه شدند5/7 و 5جیره حاوي 

مرغ مشابهی   درصد ریشه زنجبیل تغذیه شدند تولید تخم5/7 و 5، 5/2که آنهایی که با جیره حاوي درحالی. شاهد داشتند

یشه زنجبیل به جیره داري تحت تأثیر افزودن ر طور معنی مرغ، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی به وزن تخم. داشتند

  .قرار نگرفت

  مرغ کلسترول پالسما و زرده تخم

تغذیه با .  نشان داده شده است4 و 3مرغ و زرده در جدول  تاثیر افزودن ریشه زنجبیل بر روي کلسترول کل پالسما، تخم

سترول کل در میزان کل) p<0.05( درصد 23 و 20ترتیب باعث کاهش   درصد ریشه زنجبیل به5/7 و 5جیره حاوي 

ترتیب باعث کاهش میزان کلسترول   درصد به5/7 و 5تغذیه ریشه زنجبیل به میزان . پالسما، در مقایسه با گروه شاهد شد

  ). زرده/ میلی گرم95/198( زرده در مقایسه با گروه شاهد شد /گرم  میلی01/174 و 28/169زرده به میزان 

  اکسیدانی پالسما وضعیت آنتی
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.  نشان داده شده است4 در جدول MDA پالسما، میزان کلسترول و GSHه زنجبیل بر روي فعالیت تاثیر افزودن ریش

باالتر ) p<0.05(داري   درصد پودر زنجبیل به طور معنی5/7 یا 5گذار تغذیه شده با   پالسماي مرغان تخمGSHفعالیت 

  .تر بود  تغذیه کرده بودند پایین پالسما نسبت به آنهایی که از جیره شاهدMDAبود، اما میزان کلسترول و 

  

  بحث

اکسیدانی، ضدمیکروبی و اثرات  ریشه زنجبیل انواع مختلفی از ترکیباتی که فعالیت بیولوژیکی متفاوتی شامل اثرات آنتی

رسد که کاهش میزان  نظر می به). 8 و 6، 3(مرغ شوند  مختلف دارویی دارند که ممکن است باعث افزایش تولید تخم

 درصد پودر ریشه زنجبیل ممکن است باعث افزایش تولید 5/7 یا 5شده با  آلدهید پالسما در پرندگان تغذیه دي مالون

باشد و در بیشتر   چربی مین محصول نهایی پراکسیداسیوMDA. مرغ در مقایسه با پرندگان گروه شاهد شود تخم

. شود  چربی یافت میندرار در نتیجه پر اکسیداسیوها و ا هاي بیولوژیکی شامل مواد خوراکی، سرم، پالسما، بافت نمونه

 MDAتواند به وسیله سطوح  می) ROS(بنابراین توسعه پراکسیداسیون چربی به وسیله مواد واکنش دهنده با اکسیژن 

 روي ROSهاي مهم دفاعی بدن در مقابل اثرات مخرب   یکی از سیستمGSHاکسیدانی  فعالیت آنتی). 7(تعیین شود 

تواند متعاقباً   درصد ریشه زنجبیل می5/7 یا 5هاي تغذیه شده با   در مرغGSHاز این رو افزایش فعالیت . باشد یحیوانات م

آلدهید پالسما در  دي  و همچنین باعث کاهش سطوح مالونROSاکسیدانی پرندگان در مقابل  باعث افزایش توان آنتی

). 6(اي شده است  هاي روده زنجبیل باعث کاهش کلسترول در موش از طریق بازجذب استرول. مقایسه با گروه شاهد شود

اي کلسترول صفرا در مرغان  اگرچه این موضوع نامشخص است که افزودن زنجبیل می تواند در کاهش بازجذب روده

. شود ول زرده و پالسما میاین ترتیب باعث تنظیم کلسترول بدن در جهت کاهش میزان کلستر به. گذار مؤثر باشد تخم

اثرات هایپوکلسترولمیکی و سایر اثرات سودمند زنجبیل که در این آزمایش نشان داده شده است، به طور مشخص و 

طور مستقیم یا  باشد که به واضح درك نشده است، هرچند که زنجبیل شامل عوامل شناخته شده و ناشناخته زیادي می

یکی از ). 4 و 2(گذار ربط دارد  هاي تخم ولمیک و سایر اثرات سودمند بر روي مرغغیرمستقیم به اثرات هایپوکلستر

اسیدهاي صفراوي . باشد شود از طریق اسیدهاي صفراوي می هایی که زنجبیل باعث فعالیت هایپوکلسترولمیکی می مکانیسم

ب با گالیسین و تائورین ترکیب شوند و به ترتی هاي کبدي ساخته می کولیک از کلسترول توسط سلول اکسی کولیک و دي

شوند و کاهش بازچرخ  شوند و در آنجا جذب و مستقیماً وارد کبد می این اسیدها وارد روده کوچک می). 1(شود  می

شود، زیرا کلسترول براي سنتز اسیدهاي صفراوي  اسیدهاي صفراوي در نهایت منجر به کاهش میزان کلسترول سرم می

گیري نشده  اگرچه در این تحقیق میزان سنتز اسیدهاي صفراوي به منظور تأیید این فرضیه اندازه). 5 و 1(شود  استفاده می

زنجبیل ممکن است باعث تحریک باند شدن کلسترول با اسیدهاي صفراوي و ممانعت از تشکیل میسل به همراه اثر . است

هایی هستند که براي توضیح اثرات  مزنجیر شود و این موارد مکانیس تخمیري بر روي تولید اسیدهاي چرب کوتاه

آید که افزودن ریشه زنجبیل به جیره  از نتایج این تحقیق چنین بر می). 8 و 5، 4(اند  دهندگی کلسترول پیشنهاد شده کاهش

اکسیدانی پالسما را تحت تأثیر  مرغ و وضعیت آنتی  درصد به طور مثبتی تولید تخم5/7 یا 5گذار به میزان  هاي تخم مرغ

باعث کاهش میزان کلسترول زرده ) p<0.05(داري  گذار به طور معنی هاي تخم افزودن ریشه زنجبیل به جیره مرغ. ار دادقر

ریشه زنجبیل ممکن است کاربرد تجاري . مرغ و ضریب تبدیل خوراك شد مرغ بدون هیچ اثر منفی بر روي وزن تخم تخم

اکسیدانی  مرغ و وضعیت آنتی ین به همراه اثرات مثبت بر روي تولید تخمهاي با کلسترول پای مرغ اي براي تولید تخم بالقوه

  .گذار داشته باشد هاي تخم پالسماي مرغ

Abstract
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Effects of ginger root (Zingiber officinale) on Egg-Yolk Cholesterol, antioxidant status and 
performance of Laying Hen

Akbarian, A1. Sheikh ahmadi, A2. Golian, A3. Shirzadi, H4. Zhaleh, S5.

1, 3 & 5- Center of Excellence in the Animal Science Department, Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran

2 & 4-Department of Animal Science, Agriculture and Natural Source Pardis, University of Tehran, Iran

The objective of this study was to investigate the effect of ginger powder on egg cholesterol, 
antioxidant and hen performance. One hundred 30-wk-old laying hens (Hy-Line W36) were 
randomly placed in 20 cages of 5 birds and assigned to 4 diets of 5 replicates each. The four diets 
including a control diet (0.0% ginger) and diets with 2.5, 5 or 7.5% ginger root powder (particle 
size, 8.4 μm) were fed for 8 weeks. Daily egg production is recorded whereas egg and yolk weights 
for each replicate were measured on egg collected during 3 consecutive days of trial. Although, the 
egg weight, feed intake and feed conversion ratio were not significantly (P<0.05) influence by 
ginger root supplementation, but, the egg production was significantly higher (P<0.05) in birds fed 
diet with 5 or 7.5% ginger root compared to control birds. Egg yolk cholesterol in birds fed diet 
contained 5 or 7.5% ginger root was significantly lower than in control birds. Furthermore, 
supplementation of broiler diets with 5 or 7.5% ginger powder significantly (P<0.05) increased 
activities of GSH, but reduced MDA content in the plasma measured at 8 wk of age. It is concluded 
that the use of 5% ginger root in diet may positively increase egg production without any adverse 
effect on egg weight and feed conversion ratio.
Key Words: ginger root (Zingiber officinale), laying hens, cholesterol, performance 
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 ترکیب جیره غذایی-1جدول 
1  

  )درصد(میزان مورد استفاده   اجزاي جیره

  58/56  ذرت

  47/13  کنجاله سویا

  10  جو

  5  پودر ماهی 

  37/3  سبوس گندم

  17/0  نمک

  03/0  متیونین-ال دي

  3  روغن ذرت

  88/7  پوسته صدف

    محاسبه آنالیز  جیره

  33/0  متیونین

  58/0  سیستئین+متیونین

  79/0  الیزین

  25/3  کلسیم

  25/0  فسفر قابل دسترس

1
  . درصد جایگزین سبوس گندم و جو شد5/7 و 5، 5/2ریشه زنجبیل آسیاب شد وبه میزان 

  

  مرغ بر روي مصرف خوراك، ضریب تبدیل غذایی، تولید و وزن تخم اثر ریشه زنجبیل -2جدول 

  )درصد جیره(ریشه زنجبیل   

SEM  5/7  5  5/2  0  فاکتور

26/98  )روز/گرم(مصرف خوراك 
a  

52/99
a  

3/101
a  

47/98
a  

21/3  

31/2  ضریب تبدیل غذایی
a  

29/2
a  

11/2
a  

42/2
a  

14/0  

08/85  )درصد(مرغ  تولید تخم
b  

83/87
ab  

72/91
a  

05/90
a  

88/1  

28/57  )گرم(مرغ  وزن تخم
a  

75/56
a  

55/57
a  

23/56
a  

30/0  

aوb05/0(دار هستند   هاي هر سطر که داراي حرف مشترك نباشند معنی  میانگین<p.(  

  

   اثر ریشه زنجبیل بر روي وزن زرده و کلسترول زرده-3جدول 

  )درصد جیره(ریشه زنجبیل   

  SEM  5/7  5  5/2  0  فاکتور

56/59  )گرم(مرغ  وزن تخم
a  

24/59
a  

05/60
a  

37/59
a  

28/0  

46/15  )گرم(وزن زرده 
a  

53/15
a  

10/16
a  

72/15
a  

42/0  

95/198  )کل زرده/ گرم میلی(کلسترول زرده 
a  

14/183
ab  

28/169
c  

01/174
bc  

78/6  

02/12  )گرم زرده/گرم میلی(کلسترول زرده 
a  

67/11
ab  

43/10
c  

04/11
ab  

23/0  

aوb05/0(دار هستند    داراي حرف مشترك نباشند معنیهاي هر سطر که  میانگین<p.(  
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  آلدهید و کلسترول دي  پالسما، مالونGSH اثر ریشه زنجبیل روي فعالیت -4جدول 

  )درصد جیره(ریشه زنجبیل   

  SEM  5/7  5  5/2  0  فاکتور

GSH) 62/765  )لیتر میلی/واحد یک
b  

95/803
b  

38/893
a  

55/977
a  

2/45  

67/6  )لیتر میلی/انومولن(آلدهید  دي مالون
a  

03/5
a  

14/4
a  

49/3
b  

17/0  

71/96  )لیتر دسی/گرم میلی(کلسترول 
a  

26/93
a  

49/76
b  

88/69
b  

38/9  

aوb05/0(دار هستند   هاي هر سطر که داراي حرف مشترك نباشند معنی  میانگین<p(

  


