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 چکیده

و  یدبعد از تولک بر اساس درصد تول یهفتگ 69سن در  w –36 ینال -یها یهمرغ تخمگذار سو 69تعداد  یشآزما یندر ا

مرغ در هر  8تکرار و  4با  یدرصد( در قالب طرح کامالً تصادف 2و  1، 0 یلزنجبپودر  سطح3) یمارت 3در وزن بدن انتخاب و 

جیره های آزمایشی روزه انجام شد.  28به مدت دو دوره  یهفتگ یک یدوره عادت ده یکپس از  یشتکرار استفاده شد. آزما

درصد 2تیمار حاوی ( 3+ جیره پایه و ل یزنجبدرصد پودر 1تیمارحاوی (2تیمار شاهد ) جیره بر پایه گندم و سویا(، (1شامل: 

بر  ارید¬معنی اثرات گذار¬مرغ تخم یرهدر ج یلاستفاده از پودرزنجبنشان داد که  نتایجبودند.  + جیره پایهیل زنجب پودر

سرم  MDA یزانم یرهدر ج یلسطح زنجب یشکه با افزا ی( زرده و سرم خون مرغ ها داشت بطورMDA)یدآلده یمالون د

 یمعن اوتتف یزسطوح ن یردرصد مشاهده شد که با سا 2 حآن در سط یزانم ینو کمتر یافتکاهش  یلدر هر دو سطح زنجب

 یداریتفاوت معن یلدرصد زنجب 2تنها سطح  یول  یافتکاهش  یلسطح زنج یشبا افزا یززرده ن MDA یزانداشت. م یدار

ها بود بطوری که با افزایش همراستا با میزان آنتی اکسیدان کل سرم خون مرغاین نتایج (p > 00/0با گروه کنترل داشت)

داری با گروه کنترل درصد تفاوت معنی 2داری افزایش یافت و سطح اکسیدان کل بطور معنیسطح آنتی زنجبیلسطح 

ه تخم مرغ را کاهش داری کلسترول سرم و زردل بطور معنیرنسبت به گروه کنت زنجبیل(. هر دو سطح >p  00/0داشت)

توان چنین نتیجه گرفت بطور کلی می (.>00/0pداری بیشتر بود)بطور معنی زنجبیلدرصد  2و این کاهش در سطح  ددادن

همچنین سطح کلسترول زرده تخم مرغ و  اکسیدانی در تخم مرغ و سرم خون مرغ شدباعث بهبود شاخص آنتی زنجبیلکه 

 د.ارا نیز کاهش د

 آلدهیدمالون دی -کلسترول  –تخم مرغ -زنجبیلپودر  -آنتی اکسیدان  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه: .1

ذاها به در غ یو در حال حاضر، به طور گسترده ا یلیانمتعلق به خانواده زنجب یلزنجب یاهگ یرزمینیز یزومر یلزنجب

ن برای اتویاز آن م است و یدانیاکس یآنت یژگیو یدارا یلشود. عصاره زنجب یدر سراسر جهان استفاده م یهادو یکعنوان 

 ینجرولهاج یلتند عمده موجود در زنجب یبات. ترک[0]یدروکسیل بهره برده یها یکالو راد یدسوپر اکس یونآنپاک سازی 

تازه  یلکم در زنجب یردر مقاد shogaolو  Zingeroneشود.  یلو پارادول تبد shogaol  ،zingeroneتواند به  یاست که م
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خون  یچرب یبر رو یلاثر زنجب یبر رو یشوند. مطالعات اندک یم یافت انبار شدهدر محصوالت  یادبه مقدار ز یوجود دارند ول

رول کلست یزانم یبه طور قابل توجه یلدهد که زنجبیمطالعات نشان م ینا یجو انسان متمرکز شده است. نتا یواناتدر ح

 احمد است. یاثر کاهنده چرب یدارا یلد که زنجبنشان دان[ 11]و همکاران  شارما .[2]دهدیرا کاهش م یواناتپالسما در ح

مورد  در موش را یونماالت یهشده بوسل یجادها یداتیومقابله با استرس اکس یبرا یلزنجب یرتاث یشیدر آزما [1]و همکاران

 ونیکاتاالز و گلوتات یسموتاز،د یدسرم  سوپر اکس MDAسطح  یشهفته باعث افزا 4به مدت  یونماالت یققرار دادند تزر یبررس

 داسیونیباعث کاهش پراکس یدار یبطور معن یلزنجب یهردوکتاز در سرم شد تغذ وگلوتاتیونها  یتروستدر ار یدازپروکس

 یریآزاد جلوگ یکالهایراد یلتواند از تشک یم یلنشان داد که زنجب یجشده بود شد نتا یجادا یونها که در اثر ماالت یچرب

 ،ینونک یدروه یلو تری بوتیزول آن یدروکسیه یلبوت  بوتیلسنتزی مانند های اکسیدانیکاربرد آنت از آنجا که کند.

انواع  جادیکبدی و ا یمهایآنز فعالیت : مختل کردنیراثرات مخرب بر سالمت مصرف کننده نظ یلدل به تولوئن یدروکسیه

با  .به نظر می رسد زنجبیل می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب مطرح شود [.6]است  کاهش سرطانها در بدن رو به

 پایه رب درجیرهیل زنجب استفاده از شده سایر خواص دیگر مطرحکلسترول و اثر کاهنده   اکسیدانی وآنتی توجه به خواص

  ول شود.رباعث بهبود سطح آنتی اکسیدانی سرم خون و تخم مرغ و کاهش کلست است ممکن گندم

 

 

 مواد و روش های: .2

بعد از تولک بر اساس درصد  یهفتگ 69در سن  w –36 ینال -یها یهمرغ تخمگذار سو 69تعداد  یشآزما یندر ا

مرغ  8تکرار و  4با  یدرصد( در قالب طرح کامالً تصادف 2و  1، 0زنجبیلسطح پودر 3) یمارت 3و وزن بدن انتخاب و در  یدتول

 داسیونیکلسترول و شاخص اکس یزانگندم بر م یهبر پا یرهدر ج زنجبیلاثرات سطوح مختلف به منظورتعیین در هر تکرار 

به مدت دو دوره  یهفتگ یک یعادت ده هدور یکپس از  یشآزما مورد استفاده قرار گرفت.گذار سرم و تخم مرغ مرغان تخم

درصد پودر 1 یمارحاوی(ت2(، یاگندم و سو یهبر پا یرهجشاهد )  یمار(ت1شامل:  یشیآزما یها یرهروزه انجام شد. ج 28

جداول  بر اساس آزمایشی های جیرهبود.  یهپا یرهقرمز + ج زنجبیلدرصد پودر 2 یحاو یمار( ت3و  یهپا یره+ ج زنجبیل

 کیلو 2930 و خام پروتئین درصد 19 ( شد فرموله مشابه پروتئین و انرژی با w-36الین  های سویه تخمگذار مرغ احتیاجات

درصد سبوس، 4درصد پوسته صدف، 80/8کنجاله سویا،  00/14، درصد گندم96حاوی  کنترل جیره )کیلوگرم در کاری انرژی

 برای زنجبیلپودر  حاوی های جیره تهیه سایر ریز مغذی ها بود. برای درصد روغن و3/1درصد دی کلسیم فسفات،  10/1

 دوره طول تمام در شد. پرندگان جیره سبوس از مشابهی وزن جایگزین شده ضافها زنجبیلها، پودر  جیره ترکیب بودن یکسان

 .شد تنظیم( W-36) الین های شرکت راهنمای اساس بر سالن دمای و روشنایی .آزاد داشتند دسترسی غذا و آب به  آزمایش

 ral.co 617- CLima)با استفاده از دستگاه )  یشیآزما های¬کل سرم نمونه یداناکس یآنت یزانکلسترول سرم خون و م

 های¬انجام شد. برای اندازه گیری پراکسیداسیون چربی یبا روش فتومتر ای¬تک نقطعه یشو آزما یاساخت کشور اسپان

از آزمایش اسید تیوباربیتوریک استفاده شد. این آزمایش بر مقدار جذب نوری کمپلکس صورتی رنگ حاصل از  و سرم  زرده

استوار است. مالون دی آلدئید محصول اصلی تجزیه  TBAنش یک مولکول مالون دی آلدئید با دو مولکول از واک

که به وسیله  TBAثانویه اکسیداسیون، توسط روش  محصولبه عنوان  MDAهیدروپراکسیدهای چربی است. در این آزمایش 

اندازه  [8]و همکاران  پاسینول زرده طبق روش رتمیزان کلس .شد گیری¬اندازه شرح داده شده [3]و همکاران  گالبرت

 تحلیل و تجزیه مورد GLMرویه  از استفاده با و SAS [10]افزار  نرم توسط شده آوری جمع های داده گیری شد. در نهایت

 صورت گرفت. توکی آزمون از استفادهبا  داده ها میانگین بین اختالفات بودن دارمعنی بررسی و قرار گرفت آماری
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 نتایج وبحث: .3

و سرم خون و  تخم مرغکلسترول زرده گذار بر در جیره پس از تولک مرغ تخم زنجبیلاثرات سطوح مختلف پودر 

 زرده بطور معنیوزن به جیره  زنجبیل آورده شده است. نتایج نشان داد که افزودن سطوح مختلف پودر 1در جدول رده زوزن 

ر افزودن زنجبیل به جیره قرار یتحت تاثدرصد زرده داری در هر دو سطح زنجبیل کاهش یافت ولی اثر سطح معنی دار نبود. 

هر دو سطح  (.>p  00/0شد)باعث کاهش کلسترول زرده تخم مرغ و سرم خون  یدارصورت معنیبه  زنجبیلپودر نگرفت. 

 2کاهش در سطح  ینو ا دکلسترول سرم و زرده تخم مرغ را کاهش دادن یدار یمعن نسبت به گروه کنترل بطور زنجبیل

ل زرده رومیلی گرم میزان کلست 42توانست  زنجبیلدرصد  2سطح (. p > 00/0بود) یشترب یدار یبطور معن زنجبیلدرصد 

میلی گرم در دسی لیتر  26را در صد گرم کاهش دهد. همچنین میزان کلسترول سرم خون نیز با روند مشابهی به میزان 

ولها ینجرجموجود در زنجبیل از قبیل  کاهش یافت. کاهش میزان کلسترول سرم و زرده می تواند به دلیل ترکیبات فعال

 یزانم یبه طور قابل توجه یلکه زنجبگزارش کردن  [2]و همکاران  فوهرمنباشد مشابه با نتایج بدست آمده در این آزمایش 

اثر کاهنده  یدارا یلد که زنجبننشان دا[ 11]و همکاران شارما  همچنین دهد.یرا کاهش م یواناتح کلسترول پالسما در

بازجذب استرول های روده ای  یقباعث کاهش کلسترول در موش از طر یلکه زنجب شد گزارش  1661در سال  ی است.چرب

تواند در کاهش بازجذب روده ای  یم یلاحتماال افزودن زنجب یامر هنوز نامشخص است ول ینا یلدل ی. ول[12]شود¬یم

لسترول ک یزانکلسترول بدن در جهت کاهش م یمباعث تنظ یبترت ینکلسترول صفرا در مرغان تخم گذار مؤثر باشد. به ا

به  قیمیرمستغ یا یمباشد که به طور مستق یم یادیشامل عوامل شناخته شده و ناشناخته ز یلشود. زنجب یزرده و پالسما م

که  یاحتمال یها یسممکان از یکی. [9]اثرات سودمند بر روی مرغ های تخم گذار ربط دارد یرو سا یپوکلسترولمیکاثرات ها

مکن م ینباشد. همچن یصفراوی م یدهایکاهش بازچرخ اس یقشود از طر یم یپوکلسترولمیکیها یتباعث فعال یلزنجب

موارد  ینشود و ا یسلم یلصفراوی و ممانعت از تشک یدهایول با اسباند شدن کلستر یکباعث تحر یلاست زنجب

اغلب کلسترول موجود  گرچه[. 9]شده اند یشنهادکلسترول پ یاثرات کاهش دهندگ یحهستند که برای توض یسمهاییمکان

ارتباط زیادی  االسمپدر زرده در کبد سنتز می شود و بصورت لیپو پروتئین به فولیکولها منتقل می شود و غلظت کلسترول 

[ 4]و همکاران  Hanولی  زرده نیز کاهش یافتوزن زرده و میزان کلسترول ا کاهش ب[ 4]ندارد با میزان کلسترول زرده 

گزارش کردند بین اندازه زرده و میزان کلسترول رابطه منفی وجود دارد و هرچه اندازه زرده کوچکتر باشد میزان کلسترول 

رده زنجبیل باشد که از جذب چربیها ممانعت کیپوکلسترولمیکی هاتواند مربوط به اثر دلیل تفاوت موجود می آن بیشتر است.

  و کلسترول زرده کاهش یافته است.
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تخمگذار بر کلسترول سرم و تخم مرغ تخمگذار یمرغ هاجیره در یلزنجبسطوح مختلف پودر  یر: تأث1جدول   

 (>00/0P) دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر ازدر هر ستون،  مشابه غیر حرف با هایمیانگین
 یدانیاکس یسرم و زرده تخم مرغ و سطح کل آنت MDA یتخمگذار بررو یمرغ ها یرهدر ج زنجبیلاثرات سطوح مختلف 

داری بر مالون دی گذار اثرات معنیدر جیره مرغ تخم زنجبیلاستفاده از پودرآورده شده است.  2سرم در جدول 

در هر دو سرم  MDAدر جیره میزان  زنجبیلها داشت بطوری که با افزایش سطح  مرغخون زرده و سرم  (MDAآلدهید)

درصد مشاهده شد که با سایر سطوح نیز تفاوت معنی داری  2و کمترین میزان آن در سطج  اهش یافتسطح زنجبیل ک

تفاوت معنی داری با  زنجبیلدرصد  2ولی تنها سطح  زرده نیز با افزایش سطح زنجیل کاهش یافت  MDAمیزان  داشت.

(. این نتایج همراستا با میزان آنتی اکسیدان کل سرم خون مرغ ها بود بطوری که با افزایش >p  00/0گروه کنترل داشت)

درصد تفاوت معنی داری با گروه کنترل  2سطح آنتی اکسیدان کل بطور معنی داری افزایش یافت و سطح  زنجبیلسطح 

عمر  کاهش است، که نه تنها باعث یداسیون لیپیدهااکس ییعوامل موثر بر فساد موادغذا یناز مهمتر (. یکی>p  00/0داشت)

 نهایی محصول دی آلدهید مالون [13]دهد یقرار م یرای آنها را هم تحت تاث یهشود. بلکه ارزش تغذ یآنها م یانبار مان

 نتیجه در ادرار و ها بافت پالسما، سرم، خوراکی، مواد شامل بیولوژیکی های نمونه بیشتر در و باشد می چربی پراکسیداسیون

 به اکسیژن میتواند با دهنده واکنش مواد وسیله به چربی پراکسیداسیون توسعه شود بنابراین می یافت چربی اکسیداسیون پر

مشخص میشود که زنجبیل به طور موثری  . با توجه به نتایج بدست آمده[6] شود تعیین دی آلدهید مالون .سطوح وسیله

توانسته از تشکیل رادیکالهای آزاد در خون و تخم مرغ پرنده ها ممانعت کند و در نتیجه باعث بهبود محصول تولیدی و 

 .سالمت پرندگان شود

درجیره  زنجبیلسطوح 

)%( 

 

 (mg/dl)کلسترول سرم (mg/100gr)کلسترول زرده درصد زرده (gr)وزن زرده

0 %  18.27a 27.74 164.7a 180.29a 

1 %  17.45b 27.25 151.9b 160.91b 

2 %  17.40b 27.18 135.2c 138.08c 

SEM  0.24 0.38 2.59 3.72 

P-value  0.001 ns <.01 <.01 
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کل آنتی اکسیدانی سرم و زرده تخم مرغ و سطح  MDAدر جیره مرغ های تخمگذار برروی  یلزنجباثرات سطوح مختلف پودر -2جدول 

 سرم.

  >00/0P) دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر ستون، ازدر هر  مشابه غیر حرف با هایمیانگین

 

 

 نتیجه گیری: .4

توان چنین نتیجه گرفت که زنجبیل باعث بهبود شاخص آنتی اکسیدانی در تخم مرغ و سرم خون مرغ بطور کلی می

 شد و همچنین سطح کلسترول زرده تخم مرغ را نیز کاهش داد.
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 سطوح زنجبیل درجیره 

 

 MDA زرده

(µg/g) 

 MDA سرم

(µg/ml) 

 آنتی اکسیدان سرم

(mmol/dl) 

0 % 1.63a 1.72a 1.99b 

1 % 1.23ab 1.09b 1.91b 
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SEM 0.14 0.04 0.06 

P-value 0.03 <.01 <.01 
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ABSTRACT 
In this experiment, 96 laying hens hyline w-36 strain at 76 weeks of age were selected based on 

percentages of production and body weight and allocated to 3 treatments (3 levels of ginger root 

powder 0, 1 and 2%) in a completely randomized design with Four replicates and eight chickens per 

replicate. The data collection was performed after a week adaptation and experiment was lasted for 

two 28 days’ period. The experimental diets consisted of: 1) control diet (wheat and soybean), 2) 1% 

Ginger root powder + base diet, and 3) containing 2% Ginger root powder + base diet. The results 

showed that the use of ginger root powder in the layer diet had significant effects on malondialdehyde 

(MDA) of yolk and serum of layer hens, so that with increasing the level of ginger in the diet, the 

level of MDA decreased (p <0.05). These results were consistent with the total antioxidant levels of 

chicken blood serum, which increased significantly with the increase in ginger levels. Total 

antioxidant at 2% ginger root level was significantly different with the control group (p<0.05). Both 

levels of ginger significantly reduced serum and egg yolk cholesterol compared to control group and 

this decline was significantly higher in 2% ginger root (p <0.05). In general, it can be concluded that 

ginger root improves the antioxidant index in eggs and serum chicken and also reduces the level of 

egg yolk cholesterol. 
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