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  مرغتخمی کروبيم بار زرده، کلسترول بر سير عصاره مختلف سطوح اثرات

 گذارتخم مرغان عملکرد و
 

 یشوا، پیشوا، ایرانپ -دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین دانشکده کشاورزی،: *یتوسل مانیپ دیس  

 ا، ایرانیشوا، پیشوپ -دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین دانشکده کشاورزی،: یفرود فرهاد 

 یشوا، پیشوا، ایرانپ -دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین دانشکده کشاورزی،: موسویناصر دیس 
 

 1391تاریخ پذیرش: بهمن             1391تاریخ دریافت: آبان 

 

 دهیچک

ی کروبیم ارب زرده، کلسترول بر فختلمی زمانی هاتناوب بای دنیآشام آب همراهبه ریس عصاره مصرف راتیتأث یافتن منظوربه مطالعه نیا در

 دری تصادف کامالا  طرح لبقا دری هفتگ 30 سن در  W36-نیالیها هیسو گذارتخم مرغ قطعه 392 از گذار،تخم مرغان عملکرد و مرغتخم

 روز دو مصرف با 3 و 2 یمارهایت ر،یس عصاره بدونی دنیآشام آب مصرف با شاهد عنوانهب 1 ماریت. دیگرد استفاده هفته 6 مدتبه ماریت هفت

 عصاره درصد 02/0 و 01/0 زانیمبه هفته در روز چهار مصرف با 5 و 4ی مارهایت آب، در ریس عصاره درصد 02/0 و 01/0 زانیمبه هفته در

 صرفم. شدند گرفته ردرنظ آب در ریس عصاره درصد 02/0 و 01/0 زانیمبه هفته در روز شش مصرف با 7 و 6ی مارهایت و آب در ریس

 درصد 17 زانیم تا شاهد گروه به نسبت را مرغ تخم زرده کلسترول توانست تنها گذارتخم مرغان عملکرد بری ریتاث گونهچیه بدون ریس عصاره

 داد نشان اهشکی داریمعن طورهب شاهد گروه به نسبتی شیآزمای هاگروه در پوسته ضخامت سوم هفته در(. p<05/0) دهد کاهش

(05/0>p .)درصد مرغ،تخم توده زانیم وپوسته، مرغتخم اتیمحتوی کروبیم بار خون، سرم کلسترولی رو بر ریس عصاره مصرف طورکلبه 

 .نداد نشانی ریتاث چیهیی غذا لیتبد بیضر و دیتول

 

 گذارتخم مرغ عملکرد مرغ،تخمی کروبیم بار کلسترول، ر،یس عصاره ی :دیکل کلمات

 

 seyedpeyman@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول: *
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 مقدمه
 ماده يك عنوانهب مرغتخم پروتئيني، لفمخت منابع ميان در

 موجوود، پروتئيني سايرمنابع با درمقايسه قيمت ارزان پروتئيني

 تنها ليكن. است برخوردار كنندگانمصرف بين ايويژه جايگاه از

 جواموع درميوان آن سرانه مصرف كند رشد موجب كهموضوعي

 كلسوترو  ميواان اسوت، شوده ايوران خصوصهب دردنيا انساني

 مصورف در چشمگيري تفاوت البته كه بوده مرغتخم در موجود

( كيلوگرم 5/17) اروپا با سهيمقا در( كيلوگرم 5/9) كشور سرانه

 منبوع ايون مصورف برممانعوت دا  خوود كوه است كرده جاديا

 تحقيقات در (.1) بود خواهد سوم جهان كشورهاي در پروتئيني

 محتوواي بوا خووراكي مواده يوك عنووانبوه مورغتخوم مختلف،

 در پاشوكي هوايتوصيه است، شده شناخته باال نسبتاً كلسترو 

 غواايي رژيم در خوراكي ماده اين مصرف كردن محدود با رابطه

 رژيوم در ارزش پر خوراكي ماده اين مصرف تبع به و آغاز روزانه

 رو ايون از. شود خواهد مواجه كاهش به رو روند با روزانه غاايي

 بوردن بواال و سوو يوك از مرغتخم هزرد كلسترو  كاهش جهت

 ديگور، سووي از توليود بوازدهي چنوينهوم و مورغتخم كيفيت

 مواده دو داشوتن دليلهب پودرسير جمله از بسياري هايافاودني

 تشوكيل از جلووگيري موجوب ترتيوببوه كوه آجوون و آليسين

 از پيشوگيري سبب چنينهم و بيوتيكيآنتي خواص و كلسترو 

 درتغايوه تنهوا نوه شووند،مي مغاي كتهس و هارگ شدن سخت

 اثورات ليودلبوه گاارتخم و گوشتي مرغان تغايه در بلكه انسان

 تخوم توليد افاايش ويروسي، و ضدميكروبي اثرات رشد، محركي

 مبوارزه مورغ،تخم كلسترو  كاهش ايمني، سيستم تقويت مرغ،

 از يكوي (.7) دنوريگيمو قورار استفاده مورد رهيغ و قرما بامايت

 كوه اسوت آن از حواكي پودرسوير تأثير بر تحقيقات جديدترين

 باعو  كه سطحي تا گاارتخم مرغان جيره در سير پودر مصرف

 ميكروبي بار كاهش موجب نگردد، پرنده خوراك مصرف كاهش

 وزن و مورغتخوم وزن افاايش موجب چنينهم و گرديده مدفوع

 ايجواد موجوب آن بواالي خيلي درسطح نيا و( آلبومين) سفيده

 آزموايش چنوينهم(. 10) گردديم مرغدرتخم سير بوي و طعم

 3 يوا و پودرسوير درصود 5 مصرف كه بود آن دهندهنشان ديگر

 افواايش موجوب E ويتوامين واحود 200 همراه به آن از درصد

 يكوي(. 6) گرديود زرده رنو  در پايوداري نيا و مرغتخم چربي

 مرغوان تغايوه أثيرت درخصوص پايرفته انجام تحقيقات از ديگر

 سورم و زرده كلسوترو  ميواان بر گياهي هايروغن با گاارتخم

 كوه بوده پرنده دربدن كلسترو  ساز و سوخت چنينهم و خون

 درتغايه گياهي هايروغن مصرف دادكه نشان بررسي اين نتايج

 درزرده كلسوترو  سوطح بوري اضواف تأثير هيچ گاارتخم مرغان

 (8) نداشت مرغتخم

 

 هاروش و مواد
 با اياسپان كشور محصو  عيما ريس عصاره از شيآزما نيا در

 عصاره غلظت دوسطح با ماريت 6. شد استفاده  Garliconنام

 يهاتناوب با درصد 02/0 و 01/0 اانيم به يدنيآشام آب در ريس

 شاهد عنوانبه ماريت يك همراهبه هفته در روز 6 و 4 ،2ي زمان

 مرغ قطعه 7( مشاهده) قفس هر در .گرفت قرار شيآزما مورد

 نظر در تكرار يك عنوانبه مجاور قفس دو هر و شد داده قرار

 . شدند گرفته

 

 (روز/  گرم) خوراک مصرف زانیم :1جدول

 نیانگیم ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول هفته ماریت

1 4/105 103 106 6/107 1/110 1/100 2/105 

2 3/104 7/99 102 3/102 2/105 2/101 6/101 

3 106 6/100 2/104 5/103 2/98 2/89 9/98 

4 1/108 4/101 4/104 8/100 102 4/97 5/101 

5 9/111 5/101 2/105 6/102 9/111 3/98 9/104 

6 4/112 7/103 7/106 3/107 9/105 5/101 106 

7 2/110 3/101 7/105 103 4/106 4/100 104 

 

 سن در  W36-نياليها هيسو گاارتخم مرغ هقطع 392

ي هاقفس به و انتخاب هم به كينادي هاوزن باي هفتگ 30

. شدندي نگهدار استاندارد طيشرا در و شد منتقلي شيآزما

 بود هفته 6 گاارتخم مرغاني رو بر شيآزما انجام زمان مدت
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 رهيج(. ديرس اتمام به 36 هفته انيپا در و شروع 30 هفته از)

 با و هيسو پرورشي راهنما دفترچه اساس بر هامرغيي ااغ

 شيآزما طو  در. ديگرد ميتنظ UFFDA افاارنرم از استفاده

 (. 2 جدو ) كردند افتيدر يكسان رهيج هاگروه همه

 

 شیآزما در شده استفادهیی غذا رهیج :2جدول

 مقدار رهیج باتیترک درصد یخوراک مواد

 2980/89 (درصد)خشك ماده 8748/41 ذرت

 000/2844 (ME/Kgي)انرژ 7019/21 ايسو

 4208/16 (درصد)CP 0000/20 گندم

 4328/0 (درصد)Met 6667/9 آهك سن 

 2771/0 (درصد)Cys 4582/3 يچرب

DCP 0828/2 Met+Cys(درصد) 7100/0 

 8217/0 (درصد)Lys 6000/0 يمعدن مواد و نيتاميو

 2000/4 (درصد)Ca 3400/0 نمك

DL- 1951/0 نينويمت P(avail) (درصد) 4800/0 

NaHCO3 0500/0 DCAB 2949/181 

L- 0304/0 نيترئون Fiber(درصد) 9148/2 

 

 و نيتوزي هفتگ طوربه ماريت هري مصرف خوراك اانيم

ي نگهدار قفس هر ريز در تكرار همان مخصوص سطل درون

 يورآجمع از روزانه صورتبهي ديتولي هامرغتخم وزن. شديم

ي ديولت مرغتخم تعداد جداگانه، صورتبه تكرار هري هامرغتخم

 اين وي هفتگ طورهبي شيآزما واحد هري براي گاارتخم درصد و

 به مرغ تخم توده وزن ويي غاا ليتبد بيضر دوره، كلي برا

 هفته انيپا در. گرفتند قرار محاسبه وي ابيارز موردي هفتگ طور

 نييتع جهت مرغتخم عدد 1 رتكرا هر از شيآزما ششم و سوم

 يك از) مرغ يك تكرار هر از و انتخاب مرغتخم كل كلسترو 

  سرم، كلسترو  تست جهت( تكرار همان در مشخص مرغ

 .شديمي ريگخون

 تيك از استفاده با خون سرم كلسترو ي ريگاندازه 

 دستگاه و CHOD-POD فراسامد كيماتيآنا كلسترو 

. گرفت صورت كياتومات تمام صورتهب BT1500 مد  ارياتوآنال

 واحد 180 مقدار سپس و شده وژيفيسانتر خوني هانمونه ابتدا

 در نظر مورد خون سرم واحد 18 مقدار و كلسترو  محلو 

 طو  سپس و شد داده قرار( كوت بخش در) BT1500 دستگاه

 نيتخم را خون كلسترو  اانيم اتيمحتو و كوت ازي عبور موج

 ششم و سوم هفته انيپا در اين مرغتخم هپوست ضخامت. زد

 عدد 2 تكرار هر از شيآزما ششم هفته انيپا در. شدي ريگاندازه

 شدني سپر از پس و شدي نگهدار يخچا  طيشرا در مرغتخم

 شد،ي ريگاندازه اتيمحتو و پوستهي كروبيم بار هفته دو و يك

 ندارداستا شماره طبق مرغتخمي كروبيم باري ريگاندازهي برا

 و كشت طيمح هيته ات،يمحتوي سازقيرقي برا و 6697

 و استاندارد موسسه 5272 استاندارد شماره طبقي كلن شمارش

 اين پوستهي كروبيم بار. (1)شد عمل رانياي صنعت قاتيتحق

 و استاندارد موسسه 5272 و 6697 استانداردي هاروش طبق

  (.1) شدي ريگاندازه رانياي صنعت قاتيتحق

 ندهرسا رقت به ديبا و است جامد پوسته كه نيا به توجه با

 خرد) كروياستوم دستگاه از آن رساندن رقت بهي برا شديم

 inter science مد  Bag mixer يا( جامد اجسام كننده

 7 ابي تصادف كامال طرح قالب در شيآزما نيا. (1) شد استفاده

 شاهدهم هر دادتع به و مشاهده 2 تكرار هر در و تكرار 4 و ماريت

 ايآنال. شد انجام ريز شرحهبي اضير مد  طبق پرنده عدد 7

 .گرفت صورت MSTATCي آمار افاارنرم توسط اين هاداده

 رارق سهيمقا مورد دانكني ادامنه چند آزمون توسط هانيانگيم

 .گرفت
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  جینتا

شوده نشوان داده  10توا  3در جوداو   آموده دستهب جينتا

شود در ميانگين وزن طور كه در جداو  مشاهده مياست. همان

 داري ديوده نشودمرغ در طو  دروه آزمايش تفواوت معنويتخم

طي   مارهايت نيب در مرغتخم ديتول درصد چنينهم (.3)جدو  

داري وجود نداشت )جدو  او  تا ششم اختالف معني هايهفته

 اانيوم(، 5)جودو   هواماريتيي غاا ليتبد بيضرضمناً در  (.4

 و (7)جودو   مورغ بدن وزن راتييتغ (،6)جدو   مرغتخم توده

. نداشت وجوداري دمعني تفاوت (9)جدو   خون سرم كلسترو 

، بوين ششوم و سووم هفته انيپا در زرده كلسترو  اانيماما در 

تورين كوه بويشطووريداري ديده شود، بوهتيمارها تفاوت معني

ترين آن مربووط بوه تيمار شاهد و كم مياان كلسترو  مربوط به

 درصود 02/0 اانيومبوه هفتوه در روز شوش مصورف با 7تيمار 

چنين در موورد هم .(8)جدو  (p<05/0)بود آب در ريس عصاره

داري بوين ، اختالف معني مرغتخم اتيمحتوي كروبيم بار اانيم

  (. 10)جدو  (p<05/0)با ساير تيمارها وجود داشت 6تيمار 

 ( گرم)  هفته در مرغتخم وزن نیانگیم :3 جدول

 ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول هفته ماریت

1 70/55 45/54 71/56 31/58 75/58 93/58 

2 61/55 93/53 18/57 68/57 13/57 90/58 

3 58/55 33/53 96/56 80/57 21/58 92/58 

4 76/57 24/55 53/57 68/58 11/58 54/58 

5 19/55 59/53 74/56 05/58 69/57 06/58 

6 24/55 22/53 39/57 79/57 37/57 85/57 

7 83/56 89/54 73/58 13/59 42/58 33/59 

SEM 841/0 765/0 531/0 502/0 516/0 690/0 

 

 مارهایت نیب در مرغتخم دیتول درصد :4 جدول

 ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول هفته ماریت

1 61 61 81 88 89 91 

2 61 61 83 87 86 82 

3 68 59 91 89 87 84 

4 65 64 82 84 85 84 

5 62 60 85 89 88 86 

6 61 65 85 86 85 88 

7 67 58 86 86 89 88 

SEM 9/4 8/5 5/3 7/3 9/3 2/3 

 

 مارهایتیی غذا لیتبد بیضر :5 جدول

 ششم هفته پنجم هفته چهارم ههفت سوم هفته دوم هفته اول هفته ماریت

1 360/3 395/3 365/2 108/2 138/2 872/1 

2 398/3 330/3 178/2 065/2 160/2 120/2 

3 910/2 383/3 023/2 050/2 980/1 848/1 

4 973/2 057/3 235/2 077/2 102/2 017/2 

5 410/3 320/3 197/2 015/2 215/2 982/2 

6 717/3 048/4 243/2 217/2 213/2 037/2 

7 000/3 400/3 128/2 040/2 068/2 952/1 

SEM 339/0 539/0 311/0 108/0 107/0 082/0 
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  ( گرم)  هفته در مرغتخم توده زانیم :6 جدول

 ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول هفته ماریت

1 79/33 42/33 03/46 56/51 02/52 71/53 

2 94/33 03/33 25/47 14/50 33/49 31/48 

3 93/37 72/31 96/51 24/51 26/50 43/49 

4 26/37 63/35 53/47 56/49 48/49 06/49 

5 98/33 35/32 49/48 38/51 97/50 89/49 

6 74/33 78/34 74/48 75/49 05/49 89/50 

7 81/37 82/31 27/50 98/50 81/51 06/52 

SEM 520/2 328/3 157/2 355/2 380/2 964/1 

 

 (گرم) مرغ بدن وزن راتییتغ :7 ولجد

 راتییتغ ششم هفته اول هفته ماریت

1 75/1293 25/1491 5/197 + 

2 87/1376 50/1502 63/125 + 

3 62/1335 1460 38/124 + 

4 62/1395 25/1501 63/105 + 

5 37/1299 1450 63/150 + 

6 37/1304 1435 63/130 + 

7 25/1461 1515 75/53 + 

 

 ( مرغتخم گرم/گرمیلیم) ششم و سوم هفته انیپا در زرده کلسترول زانیم :8 جدول

 ششم هفته سوم هفته ماریت

1 a57/4 a54/4 

2 ab41/4 b82/3 

3 bc84/3 b90/3 

4 abc00/4 b74/3 

5 abc99/3 b91/3 

6 abc03/4 b82/3 

7 c53/3 b87/3 

SEM 19/0 13/0 

 
 (تریلی دس/گرمی لیم ) خون سرم کلسترول :9 جدول

 ششم هفته سوم هفته ماریت

1 5/171 0/193 

2 5/150 3/167 

3 8/149 3/167 

4 0/152 5/164 

5 3/152 8/148 

6 8/147 8/123 

7 0/147 3/123 

SEM 13/12 95/20 
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 مرغتخم اتیمحتوی کروبیم بار زانیم -10 جدول

 هشتم هفته هفتم هفته ماریت

1 c25/21 00/10 

2 c50/32 25/11 

3 c00/20 50/17 

4 abc75/53 75/8 

5 ab50/77 75/18 

6 a75/89 50/42 

7 bc50/42 75/8 

SEM 62/13 85/7 

 

 بحث

 دري تفاوت كه شد مشخص آمده دستهب جينتا براساس

 هك شوديم برآورد گونهنيا نداشته، وجود خوراك مصرف اانيم

 خوراك مصرفي رو بري ريتأث چندان آب، در موجود ريس طعم

 در خوراك مصرف كاهش ي،قاتيتحق در يول است، نگااشته

 شده اعالم ،افتييم شيافاا ريس پودر اانيم كهيي مارهايت

ي هاتناوب و مختلف سطوح در ريس آب مصرف. (10)است

 نيا. نداشت مرغتخم اندازه بري ريگچشم ريتأث هفته، دري زمان

 Conogollari و (2010همكاران ) و  Yooي هايافته با هايافته

 ودرپ مخمر بودند نموده اعالم بيترتبه كه (2010) و همكاران 

 سوهم ندارد،ي داريمعن اثر مرغتخم وزن بر ريس پودر و ريس

 بر دمعتق كه( 2007و همكاران )  Yalcinيهايافته با كنيل. بود

 و 5 اانيم به ريس پودر مصرف سطوح در مرغتخم وزن شيافاا

( 2011و همكاران )  Ademolaاين و بودند وراكخ در گرم 10

 خوراك مصرف كاهش دنبا هب را مرغتخم وزن كاهش كه

 دتوانيم تطابق عدم نيا علت. داشتن مطابقت نمودند، گاارش

 در. باشد ريسي فرآوري چگونگ و منبع و مرغ سن نژاد، در

 كه ديگرد اعالمMulugeta (2011 )و  Olobatoke قاتيتحق

-هب و خوراك مصرف كاهش باع  ريس پودر مصرفي باال سطح

ي ور بر ريتأث عدم نيا. دوشمي مرغتخم ديتول كاهش آن دنبا 

-تخم اندازه بر آن ريتأث عدم رويپ توانيم راي گاارتخم درصد

 . دانست خوراك مصرف و مرغ

 و مرغتخم توده وزن ،ييغاا ليتبد بيضردر تحقيق اخير، 

         . نداشتند يداريمعن تفاوت اين مرغان بدن وزن راتييتغ

  Yalcin ( و2007و همكاران )Chowdhury   و همكاران

 هفته انيپا در. نمودند گاارش راي مشابه جينتا اين( 2002)

 نيترشيب در را ريس آب اانيم نيترشيب كه هفتم ماريت ،سوم

 اانيم در راي داريمعن كاهش بود، نموده مصرف زمان مدت

 تفاوت وجود عدم با سهيمقا در كه داد نشان مرغ تخم كلسترو 

 مداومي رگااريتأث عدم به توانيم ششم هفته از پس داريمعن

 با هايافته نيا. كرد اشاره ريس توسط كلسترو  كاهش در

و همكاران  Mahmoud از ريغهبي بررس مورد قاتيتحق اكوووثر

 ركلسترو ب ريس پودري رگااريتأث عدم بر معتقد كه( 2010)

 نيچنهم. داشت تطابق بود، مربوطه سطوح در مرغتخم

Poltowicz  و Wezyk (2009) بودن موثر بر ديتأك ضمن 

 معتقد خون، سرم و مرغتخم كلسترو  غلظت كاهش بر ريس

 آب درون مصرف به نسبت ريسي خوراك مصرف كه بودند

 اانيم با سهيمقا در. ستا يترشيب ريتأثي داراي دنيآشام

 هفته در مشخصه نيا با ششم هفته انيپا در سرم كلسترو 

ي مارهايدرت و كلسترو  شيافاا 4 و 3، 2، 1ي مارهايت در سوم

 سرم كلسترو  ريچشمگ كاهش 7و 6 ، 5 چونهم باالتر سطح با

 هفته طو  در مختلفي مارهايت انيم در كنيل. بود محسوس

 وجودي داريمعن تفاوت ،كلسترو ي ناول ريس رغميعل ششم

 شتر،يبي زماني هاتناوب در ريس عصارهي باال مصرف. نداشت

 ريس عصاره مصرف تنها و نداشتهي كروبيم بار كاهش بري ريتأث

 او  هفته به نسبت توانديم اين ترنييپاي هااسيمق در

 بار كاهش در مرغ،تخمي ماندگار شيافاا موازات بهي انباردار
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 جينتا با يافته ها نيا كه باشد رگااريتأث اتيمحتوي كروبيم

 و Mulugeta (2011)، Velkers وOlobatoke قاتيتحق

 مطابقت( 2010و همكاران )  Mahmoud( و2011همكاران )

 دري داريمعن تفاوت چيه پوسته،ي كروبيم بار نظر از. داشت

 مرغتخمي نگهدار هفته دو و هفته يك مدت در مارهايت انيم

 Mulugeta وOlobatoke  قاتيتحق در كهيدرحال. نشد دهيد

ي كروبيم بار كاهش ،(2011و همكاران ) Velkers و (2011)

 صورتهب مرغتخم پوستهي كروبيم بار كاهش تبع به و دوره

 به مربوط توانديم تفاوت نيا .بود دهيگرد گاارش واضح كامالً

 . باشدي خوراك يا وي آب عصاره صورتهب ريس مصرف نوع

 ربي ريتأث گونهچيه بدون ريس عصاره فمصر :كهاين جهينت

 را غمرتخم زرده كلسترو  توانست تنها گاارتخم مرغان عملكرد

چنين هم. دهد كاهش درصد 17 اانيم تا شاهد گروه به نسبت

و  درصد 01/0 سطح در عصاره نيا مصرف سطح نيترياقتصاد

 .باشديم هفته در روز2 مدتبه
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