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Abstract
The purpose of the present study was to evaluate
the effects of garlic and black seed powder on
performance, egg quality and blood parameters of
laying quails. For this purpose, a total of 160
quails at the age of 11 weeks in a completely
randomized design were assigned in 10 cages and
were fed with three treatments control, Basal diet
supplemented with 3% of garlic powder and Basal
diet supplemented with 2% of black seed powder
that were used for 1 month. The results showed
that feeding quails with 3% of garlic powder and
2% of black seed powder had no significant effects
on the egg production, egg quality parameters (egg
weight, yolk relative weight and albumen relative
weight), body weight, fertility and plasma
parameters from 11 to 14 weeks of age in
comparison with control group (P>0.05). But
during 11 weeks of age, the diet containing 3%
garlic powder significantly reduced feed intake
when compared with control group (P<0.05).
however, at 14 weeks there was a significant
increase the feed intake, dry shell weight and shell
thickness compared with the control birds
(P<0.05). Also, at the age of 14 weeks the diet
containing 2% of black seed powder significantly
reduced feed intake in comparison to the control
birds (P<0.05). According to the current results
using garlic powder can be a way to improve the
egg shell quality.

چکيده
،اين تحقيق با هدف ارزيابی تأثير پودر سير و سياهدانه بر عملکرد
کيفيت تخم و فراسنجههای خونی در بلدرچينهای تخمگذار انجام
 هفتگی۱۱  قطعه بلدرچين در سن۱11  به اين منظور تعداد.گرفت
9  گروه،در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تيمار شامل گروه شاهد
 ماه تغذيه۱  درصد پودر سياهدانه به مدت۲ درصد پودر سير و گروه
9  نتايج نشان داد که تغذيه بلدرچينها با جيرهی حاوی.شدند
۱1  تا۱۱  درصد پودر سياهدانه در سن۲ درصد پودر سير و يا
، پارامترهای کيفی تخم (وزن تخم،هفتگی اثر معنیدار بر توليد تخم
، وزن بدن،) وزن نسبی سفيده و شاخص تخم،وزن نسبی زرده
9  افزودن.)P<1/10( نطفهداری و فراسنجههای خونی نداشت
 وزن پوسته خشک و،درصد پودر سير در جيره مصرف خوراک
ضخامت پوسته تخم را به طور معنیداری نسبت به شاهد افزايش
 افزودن پودر سير باعث کاهش معنیدار مصرف.)P>1/10( داد
 هفتگی در مقايسه با گروه شاهد شد۱1 خوراک بلدرچينها در سن
 با توجه به نتايج فعلی استفاده از پودر سير میتواند.)P>1/10(
.راهکاری مناسب برای بهبود کيفيت پوسته تخم باشد

، سياهدانه، پودر سير، بلدرچينهای تخمگذار:واژههاي کليدي
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مقدمه
استفاده از گیاهان دارویی و عصارههای آنها جهت
مصارف درمانی و افزاینده عطر و طعم غذاها قدمتی
دیرینه دارد ( )Denli et al., 2004امروزه استفاده از
ترکیبات طبیعی و ارگانیک که موجب بهبود گرایش
مصرفکنندگان به محصوالت حیوانی میگردد ،کاربرد
فراوانی پیدا کرده است .)Gould, 1996( .در این
زمینه افزودنیهای خوراکی با منشأ گیاهی (ترکیبات
فیتوژنتیک یا بوتانیکال) به عنوان یک گروه نسبتاً
جدید از افزودنیهای خوراکی محرک رشد مورد بحث
میباشند (.)Settle et al., 2014
یکی از ترکیبات گیاهی که میتواند به عنوان
افزودنی طبیعی در تغذیه طیور مورد استفاده قرار گیرد
پیاز گیاه سیر میباشد .سیر دارای ترکیبات
ارگانوسولفور مانندآلین ،آلیسین ،دیآلیلسولفید،
دیآلیلتریسولفید،
دیآلیلدیسولفید،
دیاکسیدگوگرد ،اجونی ،واینیلدیتین میباشد ( Butt
 .)& Sultal, 2010آلیسین موجود در سیر دارای
اثراتی همچون تحریک رشد و فعالیت آنتیاکسیدانی
میباشد .در مطالعات صورت گرفته کاهش کلسترول
پالسما و کلسترول عضالت سینه و ران در جوجههای
گوشتی تغذیه شده با  2درصد پودر سیر مشاهده شده
است ( .)Konjufca et al., 1997گزارش شده است
که افزودن  3درصد پودر سیر به جیره مرغهای
تخمگذار موجب افزایش ارتفاع سفید تخممرغ گردیده
است ،اما تأثیری بر سایر فراسنجههای مربوط به
کیفیت تخممرغ نداشت ( Olobatoke, and
.)Mulugeta, 2011
یکی دیگر از ترکیبات گیاهی که میتواند به عنوان
افزودنی طبیعی مطرح شده است سیاهدانه میباشد
( .)Khalaji et al., 2011براساس مطالعات صورت
گرفته ترکیبات فعال موجود در سیاهدانه از جمله
تیموکینون دارای خواص آنتیاکسیدانی ،ضد باکتریایی و
محافظت کنندگی کبدی میباشند ( Sogut et al.,
 .)2012در یک آزمایش کاربرد  2درصد سیاهدانه در

مرغهای تخمگذار منجر به افزایش معنیدار در وزن
تخم و ضخامت پوسته و همچنین کاهش معنیدار در
کلسترول زرده نسبت به شاهد گردید ( Aydin et al.,
.)2008
هرچند اثرات پودر سیر در طیور تخمگذار مورد
بررسی قرار گرفته ،اما پیچیدگی در ترکیبات موجود در
سیر و همچنین تفاوت در روشهای فرآوری موجب
بروز تفاوت در اثرات سیر بر سالمتی میشود.
( .)Amagase et al., 2006عالوهبراین ترکیبات
مؤثره سیاهدانه نیز میتواند بسته به محل کشت و
شرایط آب و هوایی دارای تنوع باالیی باشد
( .)Cheikh-Rouhou et al., 2007بنابراین در این
مطالعه اثر پودر سیر و سیاهدانه بر عملکرد ،کیفیت
تخم و پارامترهای خونی بلدرچینهای تخمگذار مورد
بررسی قرار گرفت .به منظور اطمینان از سالم بودن،
تازگی و نحوه صحیح نگهداری و خشک کردن پودر
سیر ،در این آزمایش از پیاز سیر تازه بدون پوسته که
در کارخانه شرکت گراندیس همدان و با حرارت
غیرمستقیم و درجه مصرف انسانی خشک شده بود،
استفاده گردید .عالوه بر این سیاهدانه نیز باتوجه به
شرایط آب و هوایی رشد دارای تنوع زیادی از نظر نوع
و میزان ترکیبات مؤثره آن میباشد .بدین منظور در
این مطالعه از دانه سیاهدانه کشت شده در شهرستان
کامیاران در فاصله یک هفته از برداشت استفاده
گردید.
مواد و روشها
 966قطعه بلدرچین در سن  99هفتگی با وزن بدن
مشابه (میانگین وزن  282گرم) انتخاب و به طور
تصادفی در  96قفس ( 4قفس شاهد 3 ،قفس با جیره
حاوی سیر و  3قفس با جیره حاوی سیاه¬دانه و در
هر قفس  92قطعه پرنده ماده و  4قطعه پرنده نر) قرار
داده شدند .جیره¬های آزمایشی به مدت  9ماه و به
صورت داخل جیره مورد استفاده قرار گرفتند .جیره
پایه با استفاده از دستورالعملهای  NRCسال 9114
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فرموله گردید .مواد تشکیلدهنده و ترکیب شیمیایی
جیره پایه در جدول  9آمده است .بلدرچینها در دمای
 29تا  23درجه سانتیگراد نگهداری شدند و آزادانه به
آب و خوراک دسترسی داشتند .برنامه نوری مورد
استفاده نیز براساس  96ساعت روشنایی و  8ساعت
تاریکی بود.
در طول تحقیق وزن بدن و مصرف خوراک به
طور هفتگی و تعداد تخمها و وزن آنها به طور روزانه
برای هر قفس ثبت شد .همچنین در پایان آزمایش
(سن  94هفتگی) ،تعداد سه تخم از هر قفس به طور
تصادفی جمعآوری و ارتفاع سفیده ،وزن سفیده ،وزن
زرده ،وزن پوسته خشک (بعداز قرار دادن پوستههای
تخم در آون به مدت  62ساعت) آنها به طور جداگانه
ثبت گردید .همچنین ضخامت پوسته با استفاده از
میکرومتر دیجیتالی 9و مقدار متوسط اندازهگیری در
سه نقطه (ناحیه کیسه هوایی ،استوای تخم و نزدیک
قسمت نوک تیز) در هر تخم انجام گرفت .عالوهبراین
واحد هاو برای هر تخم بلدرچین بر اساس رابطه زیر
محاسبه شد.

)H.U = 100 log (H + 7.57 - 1.7 w0.37

در رابطه باال  H.Uواحد هاو H ،2ارتفاع سفیده بر
حسب میلیمتر و  Wوزن تخم بلدرچین بر حسب گرم
میباشد (.)Eisen et al., 1962
پس از پایان دوره آزمایش (سن  94هفتگی)2 ،
پرنده از هر قفس انتخاب شدند و پس از دادن 6
ساعت گرسنگی ،نمونه خون از ورید بال آنها با
استفاده از سرنگ گرفته و در لولههای دارای EDTA
جمعآوری شد و پالسما نمونهها پس از سانتریفیوژ در
 466gبه مدت  96دقیقه بهدست آمد و در -26
درجهسانتیگراد برای آنالیزهای بعدی ذخیره گردید.
سپس غلظت پالسمایی گلوکز ،اسیداوریک،
1. Mitutoyo, 0.01–20 mm, Tokyo, Japan
2. Haugh Units
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تریگلیسیرید و پروتئین کل با استفاده از دستگاه
اتوآناالیزر ( Ultraspec 300; Cobas-Mira,
 )Roche Diagnostic System, Switzerlandو
کیتهای تشخیصی تجاری (شرکت پارس آزمون)
اندازهگیری شدند.
جدول  .۱اجزای جیرههای آزمایشی و ترکیبات مغذی آنها
جیرهها
اجزای خوراکی جیره ()%
شاهد سیاهدانه %2
92/89
93/92
ذرت
33/16
39/69
کنجاله سویا
9/43
9/43
کربنات کلسیم
3/93
3/86
روغن سویا
2/66
6
سیاهدانه
6
6
سیر
9/69
9/63
دیکلسیم فسفات
6/36
6/36
نمک
6/29
6/29
مکمل ویتامینی
6/29
6/29
مکمل معدنی
6/99
6/94
دی -ال -متیونین
ترکیبات مغذی محاسبه شده
2166
2166
انرژی قابل متابولیسم
(کیلوکالری بر کیلوگرم)
26
26
پروتئین خام ()%
3/63
3/69
فیبر خام ()%
2/96
2/96
کلسیم ()%
6/46
6/46
فسفر قابل دسترس ()%

سیر % 3
96/29
34/68
9/42
4/63
6
3/66
9/69
6/36
6/29
6/29
6/99
2166
26
3/83
2/96
6/46

تجزیه و تحليل آماری

دادههای حاصل از این آزمایش در قالب طرح کامالً
تصادفی نامتعادل با استفاده از نرمافزار  SASآنالیز
گردید و برای مقایسه میانگینها از آزمون چند
دامنهای دانکن استفاده شد .تفاوت معنیداری
میانگینها در سطح  9درصد در نظر گرفته شد.
بحث و نتيجهگيري
نتایج مربوط به اثر تیمار پودر سیر و پودر سیاهدانه بر
درصد تولید تخم در جدول 2ارائه شده است .گروههای
آزمایشی تأثیر معنیداری بر درصد تولید تخم نداشتند
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( .)P<6/69در مطالعات مشابه نیز تغذیه پودر سیر در
مرغهای تخمگذار اثر معنیداری بر تولید تخم نداشت
( .)Yalçın et al., 2006; Yalçın et al., 2007در
آزمایشی با افزایش پودر سیر تولید تخم به طور خطی
کاهش یافت که این کاهش در تولید تخم به کاهش
مصرف خوراک ناشی از سطح باالی سیر ( 3و 9
درصد) در جیره و پرهیز مرغها از خوردن نسبت داده
شد ( .)Olobatoke, & Mulugeta, 2011گزارش
شده است که استفاده از عصاره 9سیاهدانه در
بلدرچینهای تخمگذار منجر به افزایش درصد تولید
تخم گردید ،که بهبود در تولید تخم به اثرات تحریک
کنندگی عصارههای گیاهی بر فرآیندهای گوارشی،
اثرات ضد میکروبی و آنتیاکسیدانی عصارهها بر
سیستم گوارشی بلدرچین نسبت داده شد ( Denli et
 .)al., 2004بهطور کلی هرچند که در مطالعه Denli
 )2004( et al.با به کاربردن عصاره سیر ،افزایش
تولید تخم مشاهده گردید ،اما به نظر میرسد که در
هنگام بهکار بردن پودر سیر در جیره پرندههای
تخمگذار ،افزایش معنیداری در تولید تخم بروز
نمیکند .بهنظر میرسد که تفاوت نتایج بین استفاده از
پودر سیر و عصاره سیر در مورد درصد تخمگذاری در
طیور تخمگذار مربوط به تفاوت در غلظت مواد مؤثره
در پودر سیر و عصاره آن باشد.
اثر تیمارهای پودر سیر و سیاهدانه بر درصد
نطفهداری تخم بلدرچینها در سن  94هفتگی در

مقایسه با گروه شاهد (جدول  )3معنیدار نبود
( .)P<6/69در آزمایشی که با استفاده از پودر سیر بر
روی خروسهای لگهورن انجام گرفت بهبود صفات منی
از جمله حجم منی ،اسپرماتوکریت ،زنده مانی اسپرم
طبیعی و آکروزوم نرمال مشاهده گردید ( Al-Daraji et
 .)al., 2005همچنین براساس مطالعات اثر تغذیه
سیاهدانه در جیره مرغهای تخمگذار بر جوجهدرآوری
معنیدار نگردید (.)Tahan & Bayram, 2011
نتایج مربوط به اثر تیمارهای پودر سیر و پودر سیاهدانه
بر متوسط وزن بدن و تغییرات وزن بدن بلدرچینها در
جدول 3آمده است؛ نتایج نشان داد که تغذیه تیمارهای
آزمایشی به مدت  4هفته تأثیر معنیدار بر متوسط
وزن بدن در سن  94هفتگی و تغییرات وزن بدن
بلدرچینها در  99-94هفتگی در مقایسه با تیمار
شاهد نداشت ( .)P<6/69مطابق با این نتایج ،عدم
تفاوت معنیدار در اضافه وزن بدن در مرغهای
تخمگذار تغذیه شده با خمیر سیر خشک شده گزارش
شده است ( .)Chowdhury & Smith, 2002به
عالوه عدم تأثیر استفاده از پودر سیر و پودر سیر به
اضافه ویتامین  Eبر وزن بدن و اضافه وزن بدن در
جوجههای گوشتی گزارش شده است ( Choi et al.,
 .)2010عدم تأثیر معنیدار سیاهدانه بر وزن زنده
مرغهای تخمگذار توسط تعدادی از محققین گزارش
شده است ( Szczerbinska et al., 2012; Aydin
.)et al., 2008

جدول  .2اثرات تیمارهای آزمایشی بر تولید تخم (درصد) طی 99تا  94هفتگی
تیمارهای آزمایشی
شاهد
سیر
سیاهدانه
میانگین خطای استاندارد
سطح معنیداری

99هفتگی
16/43
13/29
19/91
2/61
6/292

92هفتگی
83/12
86/99
81/13
2/49
6/264

93هفتگی
16/98
81/68
81/13
9/41
6/162

94هفتگی
88/18
84/92
19/66
3/36
6/386

کل دوره
81/98
86/96
19/98
9/98
6/238

 aو  bدر هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری با هم ندارند (.)P<6/69

1. Essential oils
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جدول .3اثرات تیمارهای آزمایشی بر متوسط وزن بدن پیش از دادن تیمارها و پایان آزمایش و درصد نطفهداری بلدرچینهای  94هفته
تیمارهای آزمایشی
شاهد
سیر
سیاهدانه
میانگین خطای استاندارد
سطح معنیداری

وزن بدن پایانی (گرم)
 94هفتگی
288/89
211/44
369/16
9/44
6/236

وزن بدن اولیه (گرم)
 96هفتگی
286/99
282/98
281/33
3/66
6/461

نطفهداری()%
94هفتگی
88/14
86/61
16/26
6/89
6/662

 aو  bدر هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری با هم ندارند (.)P<6/69

افزودن پودر سیر باعث کاهش معنیدار مصرف
خوراک بلدرچینها در سن  99هفتگی در مقایسه با گروه
شاهد شد (جدول 4؛  .)P>6/69در سن  94هفتگی تیمار
پودر سیر و سیاهدانه به ترتیب مصرف خوراک را در
مقایسه با شاهد افزایش و کاهش دادند (.)P>6/69
همچنین نتایج آنالیز دادههای مربوط به مصرف خوراک
در کل دوره آزمایش نیز بیانگر این است که تیمار
سیاهدانه مصرف خوراک را به طور معنیداری نسبت به
شاهد کاهش داده است ( ،)P>6/69در حالی که اختالف
بین تیمار پودر سیر با شاهد معنیدار نشده است
( .)P<6/69طبق گزارشات تغذیه با پودر سیر باعث
کاهش معنیدار مصرف خوراک در مرغهای تخمگذار
گردید ( .)Olobatoke & Mulugeta, 2011اما در
آزمایشی دیگر پودر سیر همراه با آلفاتوکوفرول (ویتامین
 )Eاثر معنیداری بر مصرف خوراک نداشت ( Choi et
 .)al., 2010از سوی دیگر در سایر گزارشها ،برگ سیر
در جیره منجر به افزایش معنیدار مصرف خوراک،
افزایش وزن بدن و بازده خوراک در اردکها گردیده
است ( .)Bidura, 1999در ابتدای آزمایش ما کاهش
مصرف خوراک در گروه دریافت کننده پودر سیر میتواند
ناشی از عادت نداشتن بلدرچینهای تخمگذار به سطح
باالی سیر در جیره و پرهیز پرندهها از خوردن خوراک
باشد ( .)Olobatoke & Mulugeta, 2011اما در مورد
پودر سیاهدانه ،تفاوت معنیداری با گروه شاهد از نظر
مصرف خوراک مشاهده نگردید .دلیل احتمالی تفاوت در
پاسخ هفته اول (مصرف خوراک) پرندههایی که پودر
سیاهدانه دریافت کرده بودند نسبت به پرندههایی که پودر

سیر دریافت کرده بودند میتواند به دلیل تفاوت در سطح
مصرف سیر و و سیاهدانه باشد ( 2درصد پودر سیاهدانه
در مقابل  3درصد پودر سیر) .اما در ادامه آزمایش
پرندههایی که پودر سیر دریافت کرده بودند در کل
دوره توانستهاند خود را با مزه سیر عادت داده و در
نتیجه مصرف خوراک آنها در کل دوره آزمایش با
گروه شاهد تفاوت معنیداری را نشان نداده است.
بلعکس در پرندههایی که جیره حاوی  2درصد پودر
سیاهدانه را دریافت کرده بودند نتوانستهاند خود را با
مزه پودر سیاهدانه تطابق دهند و در نتیجه مصرف
خوراک در آنها کاهش یافته است .در حقیقت
قویترین حس چشایی در پرندگان مربوط به تلخی
میباشد ( )Kudo et al., 2010و سیاهدانه یکی از
دانههایی است که دارای مزهای تلخ میباشد و به نظر
میرسد که در بلدرچینهای ژاپنی مزه تلخی توسط
جوانههای چشایی موجود در دهان آنها تشخیص داده
شده و در نهایت موجب کاهش مصرف خوراک
گردیده است .تعداد جوانههای چشایی پرندگان نسبت
به پستانداران بسیار کمتر میباشد و همچنین در
مرغهای تخمگذار تعداد جوانههای چشایی کمتر از
جوجههای گوشتی میباشد (.)Kudo et al., 2010
بنابراین احتماالً کم بودن تعداد گیرندههای چشایی تا
سن  94هفتگی با افزایش میزان حساسیت گیرندههای
چشایی به مزه تلخی جبران شده است و کاهش
مصرف خوراک در پرندههای دریافت کننده پودر
سیاهدانه نسبت به گروه شاهد پس از  4هفته از
مصرف سیاهدانه ،ایجاد شده است.
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جدول  .4اثرات تیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک (گرم) بلدرچینها طی  99تا  94هفتگی
تیمارهای آزمایشی
شاهد
سیر
سیاهدانه
میانگین خطای استاندارد
سطح معنیداری

99هفتگی
39/24a
28/66b
36/12a
6/28
6/669

92هفتگی
23/64
26/46
29/69
6/66
6/619

93هفتگی
26/33
29/16
26/69
6/46
6/662

کل دوره
28/19
21/16
28/62
9/21
6/94

94هفتگی
33/66b
38/89a
28/42c
9/46
6/669

 aو  bدر هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری با هم ندارند (.)P<6/69

نتایج مندرج در جدول  9نشان داد که بین
گروههای تیماری از نظر غلظت گلوگز ،تریگلیسرید،
اسیداوریک و پروتئینکل موجود در پالسمای
بلدرچینها در سن  94هفتگی ،اختالف معنیدار وجود
نداشت ( .)P<6/69بر اساس مطالعات صورت گرفته
استفاده از پودر سیر در جیره بلدرچینهای تخمگذار
باعث کاهش تریگلیسیرید و کلسترول سرم گردید اما
بر غلظت پروتئین سرم بیاثر بود ( Yalçın et al.,
 .)2006همچنین گزارش شده است که استفاده از 2
درصد سیاهدانه در جیره تفاوت معنیداری در غلظت

گلوکز پالسما نسبت به شاهد ایجاد نکرد اما باعث
کاهش تریگلیسیرید و کلسترول پالسما گردید که
این کاهش در غلظت پالسمایی تریگلیسیرید و
کلسترول به ترکیبات کارواکرول و تیمول موجود در
سیاهدانه به دلیل اثرات کاهندگی چربیشان نسبت
داده شده است ( Mansoub & Myandoab,
 .)2012در مطالعهای مشابه کاربرد سیاهدانه در جیره
اثر معنیداری بر اسیداوریک و پروتئینکل نداشت ،اما
باعث کاهش سطوح تریگلیسیرید و کلسترول سرم
نسبت به گروه شاهد گردید (.)Yalçın et al., 2012

جدول  .5اثرات تیمارهای آزمایشی بر متابولیتهای خونی بلدرچینها طی  99تا  94هفتگی
تیمارهای آزمایشی
شاهد
سیر
سیاهدانه
میانگین خطای استاندارد
سطح معنیداری

گلوگز
229/96
239/33
294/66
9/34
6/986

تریگلیسیرید
432/86
436/66
422/66
6/33
6/992

اسیداوریک
4/43
9/22
4/86
6/43
6/344

پروتئینکل
4/66
4/43
3/69
6/29
6/982

* مقادیر گلوکز ،تریگلیسیرید ،اسیداوریک بر حسب میلی گرم در دسی لیتر ( )mg/dlو پروتئین کل بر حسب گرم در دسی لیتر ( )g/dlبیان شدهاند.

مقایسه فراسنجههای کیفی تخم بلدرچینهای
مورد مطالعه درسن  94هفتگی در جدول  6آمده است.
نتایج نشان داد که در فراسنجههای کیفی تخم شامل
وزن تخم ،ارتفاع سفیده ،وزن زرده ،میانگین وزن
نسبی زرده ،وزن سفیده ،میانگین وزننسبی سفیده،
واحد هاو و نیز شاخص تخم نسبت به گروه شاهد
اختالف معنیداری مشاهده نشد ( ،)P<6/69اما تیمار
پودر سیر باعث افزایش معنیدار وزن پوسته خشک و

ضخامت پوسته نسبت به گروه شاهد گردید
( .)P>6/69یکی از ترکیبات مؤثره موجود در سیر
فیتواستروژنها میباشد که به عنوان نوعی استروژن
ضعیف گیاهی در بدن حیوانات ماده عمل خواهد کرد.
مطالعات پیشین نشان دادهاند که فیتواستروژنها
توانایی اتصال به گیرندههای استروژن را دارند و از این
طریق اثرات خود را بر روی فرآیندهای فیزیولوژیکی
بدن اعمال خواهند کرد ( Dalais, 2001; Das et
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 .)al., 2005یکی از اثرات فیزیولوژیکی فیتواستروژنها
بهبود تراکم استخوان میباشد که در انسانها گزارش
شده است ( .)Coxam, 2001گزارش شده است که
عصاره روغنی استخراج شده از سیر توانسته است میزان
فعالیت پمپ کلسیمی وابسته به  ATPرا در ژژنوم و
ایلئوم موشهای صحرایی (موشهای صحرای بدون
تخمدان) به طورمعنیداری افزایش دهد ( Mukherjee
 .)et al., 2006هرچند که این مطالعه میزان فعالیت
پمپهای کلسیمی وابسته به  ATPدر روده بلدرچین-
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های تغذیه شده با پودر سیر اندازهگیری نشده است .اما با
توجه به افزایش ضخامت و همچنین وزن نسبی پوسته
تخم در بلدرچینهای تغذیه شده با پودر سیر ،میتوان
نتیجه گرفت که پودر سیر استفاده شده در این تحقیق
دارای سطوحی از فیتواستروژنها بوده است که توانسته
است در سطح تغذیه شده میزان فعالیت پمپهای
کلسیمی وابسته به  ATPرا افزایش دهد و در نهایت
موجب بهبود میزان جذب کلسیم خوراک و بهبود کیفیت
پوسته تخم شده است.
*

جدول  .6اثرات تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای کیفی تخم در  94هفتگی
تیمارهای آزمایشی
وزن تخم
ارتفاع سفیده
وزن زرده
وزن نسبی زرده
وزن سفیده
وزن نسبی سفیده
وزن پوسته خشک
ضخامت پوسته
واحد هاو

شاهد
93/91
4/36
4/68
31
6/62
93
9/66b
6/21b
82/16

سیر
93/21
3/62
3/19
38
6/21
94
9/94a
6/39a
68/86

سیاهدانه
93/39
3/66
4/99
46
6/26
94
9/68b
6/21b
86/61

میانگین خطای استاندارد
6/23
6/34
6/93
6/69
6/92
6/666
6/69
6/663
2/68

سطح معنیداری
6/881
6/966
6/621
6/668
6/289
6/299
6/626
6/664
6/966

* مقادیر وزن تخم ،وزن زرده ،وزن سفیده و وزن پوسته خشک بر حسب گرم ،مقادیر ارتفاع سفیده و ضخامت پوسته بر حسب میلیمتر و مقادیر وزن نسبی زرده و
وزن نسبی سفیده بر حسب درصد بیان شدهاند.
 aو  bدر هر ستون و زیر هر اثر اصلی میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری با هم ندارند (.)P<6/69

در راستای نتایج تحقیق حاضر محققان اثر تغذیه
خمیر سیرخشک شده در برابر آفتاب بر وزن تخم در
مرغهای تخمگذار را غیر معنیدار گزارش کردند
( ،)Chowdhury & Smith, 2002در حالی که در
سایر گزارشها پودر سیر موجب افزایش معنیدار وزن
تخم در مرغهای تخمگذار گردید اما بر ضخامت
پوسته ،شاخص سفیده ،وزن زرده ،مقاومت در برابر
شکستن ،شاخص زرده و واحد هاو اثر معنیداری
نداشت ( .)Yalçın et al., 2006همچنین گزارش
شده است که استفاده از عصاره سیاهدانه در
بلدرچینهای تخمگذار اثر معنیدار بر وزن تخم و
پارامترهای کیفی تخم مثل شاخص شکل تخم ،وزن
سفیده ،عرض سفیده و وزن زرده نداشت ( Denli et

 .)al., 2004عالوهبراین استفاده از سیاهدانه در
مرغهای تخمگذار باعث کاهش معنیدار وزن تخم
گردید ،در حالیکه بر پارامترهای کیفی تخم از جمله
شاخص تخم ،ضخامت پوسته ،ارتفاع سفیده و واحد
هاو اثر معنیداری نداشت (.)Yalçın et al., 2012
بهطور کلی اگر چه افزودنیهای گیاهی مورد استفاده
در این آزمایش (پودر سیر و سیاهدانه) بر صفات
عملکردی و متابولیتهای خونی تأثیر چندانی نداشتند،
اما تیمار پودر سیر منجر به افزایش وزن پوسته و
ضخامت پوسته تخم گردید که با توجه به اهداف
پرورشی (اعم از جوجهکشی و یا عرضه به بازار به منظور
مصرف خوراکی) میتواند منجر به کاهش میزان
شکستگی پوسته تخم در طی نقل و انتقال گردد.
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