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دانشگاه علوم کشاورزی و دانشکده علوم دامی و شیالت،  گروه علوم دامی، دانشیار2 و ارشدآموخته کارشناسیدانش1

دانشگاه علوم کشاورزی و علوم دامی،  دانشکدگروه تغذیه دام و طیور، ارشد آموخته کارشناسیدانش3، یطبیعی سامنابع

 امی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستانکارشناس ارشد علوم د4، منابع طبیعی گرگان

 27/3/95 ؛ تاریخ پذیرش: 18/1/95تاریخ دریافت: 
 

 1چکیده

عملکرد پرواری )شاام    وح مختلف عصاره سیر برسط افزودن بررسی اثر پژوهش با هدف این سابقه و هدف:

)شاام   الشه  ذبح و هایجهبرخی فراسن و (خوراک تبدی  ضریب و صرفیم خوراک ، مقدارروزانه وزن افزایش

و همچناین  خاایی، ران، سردسات(  گوارش  ها، دستگاهکلیه دور ها، چربی، شش، کلیهکبدگرم، قلب،  الشهوزن 

ن باا چگاایی   یییپوپروتئ و ییپوپروتئن با چگایی باال)شام  گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید،  یخونی هافراسنجه

جدیدی هستند که به صاورت مکما  در    ها ترکیبات نسبتاًی و عصارههای ضرورروغن صورت پذیرفت. پایین

 شوند. تغذیه حیوانات استفاده می

 

یک فاقد  ها در تیمارجیره. شداستفاده تکرار  4تیمار و  3زل در نر راس بره  12 از منظوربدین ها:مواد و روش

 عصااره سایر  ییتر میلی 250و  125 حاوی تیبتربه، به ازای هر کیلوگرم وزن زنده و تیمار دو و سهعصاره سیر 

هفتاه   12پاذیری و  هفتاه عاادت   2هفتاه )  14. زماان پرواربنادی   شاد خاوراک اساپری    در دو نوبت به کهبود 

و رویاه    SASافازار  هاا باا نارم   تجزیه و تحلی  داده شدند.کشی هفته یکبار وزن 2ها هر برهپرواربندی( بود و 

GLM انجام شددرصد  5نکن در سطح ن با داو مقایسه میانگی. 

                                                 
 safura_shahravan@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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)فاقاد عصااره    روزانه در تیمار یک وزن نتایج این پژوهش در بخش عملکرد پرواری نشان داد افزایش ها:یافته

، 128ترتیب هبعصاره سیر(  ییترمیلی 250ییتر عصاره سیر( و تیمار سه )حاوی میلی 125سیر(، تیمار دو )حاوی 

کیلاوگرم در روز و ضاریب    87/1و  83/1، 77/1ترتیاب  همصرفی با  خوراک یانگینروز، م در گرم 146و  137

در افزایش وزن روزانه نشان داری دست آمد که اختالف معنیب 1/13و  9/14، 5/15 ترتیببهتبدی  خوراک نیز 

آماد. در   دسات جیره، افزایش وزن روزاناه بااالتر ب   و در آن با اضافه شدن مقدار عصاره سیر به (P<05/0) داد

پس از ذبح سه راس داری مشاهده نشد. میانگین خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدی  خوراک اختالف معنی

 دار وزنهای الشه با افزایش مقدار عصاره سیر جیره سبب افزایش معنیفراسنجه نشان دادبره از هر تیمار، نتایج 

 دار چربای کاهش معنای  همچنین و نسبت ران به الشه وقسمتی، سردست، ران  چهار ، معدهکبدالشه، قلب،  نیم

باا افازایش    گلیسارید تری و ییپوپروتئن با چگایی پایین مقدار کلسترول،های خونی در فراسنجه .شدها کلیه دور

 ری را نشاان دادناد  داافازایش معنای   ییپوپروتئن باا چگاایی بااال   عصاره سیر در جیره، کاهش و مقدار گلوکز و 

(05/0>P.) 
 

باا  هاای پارواری   باره  ی الشاه در هاا های رشد و فراسنجهعملکرد نشان داد این پژوهشهای یافته گیری:نتیجه

بااالتر شاد. همچناین    افزایش وزن روزاناه  استفاده از عصاره سیر بهبود یافت و باعث کاهش چربی و در نتیجه 

نشاان داد  تیمارهای حاوی عصاره سیر  گلیسرید درو تری ییپوپروتئن با چگایی پایین ،کاهش معنی دار کلسترول

 گرم روزانه بوده است. میلی 250بهترین مقدار افزودن عصاره سیر به جیره 

 

 ، بره زلپرواری عملکرد فراسنجه خونی، ،الشهفراسنجه  ذبح، عصاره سیر، کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

زیستی، هدرروی زیاد . این همدارندزیستی های شکمبه رابطه همنشخوارکنندگان با میکروارگانیسم

و بازدهی کم انرژی )اتالف به شک  متان( و پروتئین )اتالف به صورت نیتروژن آمونیااکی( را در پای   

(. 33شاود ) . این اتالف عالوه بر کاهش عملکرد حیوان موجب آیودگی محیط زیست نیز می(34)دارد 

های میکروبای مختلاف،   تعدی  رقابت بین گونه کنند که بامتخصصان تغذیه نشخوارکنندگان تالش می

بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین در شکمبه و عملکرد حیوان را بهباود بخشاند. ایان امار از طریا       

ا های غذایی که شارایط محیطای را تنظایم کارده و با     سازی تنظیم جیره غذایی و مصرف افزودنیبهینه

ها در کااهش اتاالف   بیوتیک(. آنتی13شود )فراهم میکنترل رشد جمعیت میکروبی خاصی در شکمبه 

هاا باه عناوان افزودنای در     بیوتیکمصرف آنتی(. اما 34انرژی و پروتئین در شکمبه بسیار موثر بودند )

جیره حیوانات بحث برانگیز است، چرا که در محصوالت دامی باقی مانده و با مصرف این محصوالت 

. های باکتریایی است، مقاومت برخی از گونهد. از دیگر معایب آنشونیتوسط انسان به آنها نیز منتق  م

هاای گیااهی باه    ها و عصااره اسانس ،های ضروریاز جمله روغن ی دیگرهاافزودنی همین دالی بنابر 

گونه  300حدود (. 13) گرفته اندمنظور تعدی  تخمیر در شکمبه و افزایش عملکرد، مورد ارزیابی قرار 

هاای  (. برخی عصااره 7شوند )های ضروری مورد استفاده واقع میها و روغنتویید عصاره گیاهی برای

هاا )پپتیادوییز(، دآمیناسایون    میکروبی دارند در نتیجاه باعاث کااهش تجزیاه پپتیاد     گیاهی فعاییت ضد

های گیااهی  غنشود. فعاییت ضدمیکروبی هم به غلظت و هم به ترکیبات عصاره و رومتانوژنسیس می

سیر گیاهی است دوسایه . (5) وابسته است pHهای گیاهی به جیره غذایی و و تاثیر عصارهگی دارد بست

چتری که شام  چنادین پیازچاه اسات،     با پیازی مرکب از پیازچه و ساقه راست که در انتهای آن گلی

هاای  عصاره سیر مخلاوطی از تعاداد زیاادی مویکاول     .است  Allium sativumنام علمی آن قرار دارد.

، آییا   (S10H6C)، دی آییا  ساویفید   (O2S10H6C)مختلف و ترکیبات گوگرددار پیچیده شام  آییساین  

، گاماگلوتامی  سیساتئین و سیساتئین سویفوکساید    (2S10H6C) ، دی آیی  دی سویفید(S6H3C) مرکاپتان

رآوری باه وجاود   ( که یا در گیاه وجود دارد و یا در نتیجه تغییر در طی عصاره گیری و فا 21باشد )می

تواند سبب تغییر در فرآیند تخمیر شکمبه دام همچون کاهش در اساتات  (. این ترکیبات می22آید )می

 (.11هاای چارف فارار گاردد )    و افزایش پروپیونات، بوتیرات و کاهش نسبت متان توییادی باه اساید   

دیی  ممانعات کننادگی   به باسکیت و همکاران پیشنهاد کردند که اثر ضد متانی سیر و ترکیبات فعال آن

متارین ویژگای   مه .(12و  11) ( در شکمبه استArchaeaهای ارشیا )مستقیم آن روی میکروارگانیسم
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کاه   باشاد های گرم منفی و مثبت میطیف وسیعی از باکتری در مقاب  عصاره سیر فعاییت ضدمیکروبی

 و در ایان  شاود بود عملکرد دام میاز این طری ، باعث کاهش تویید گاز متان در شکمبه و در نتیجه به

در نشخوارکنندگان وظیفه اصالی متابوییسام و    (.29و  28باره مطایعات فراوانی صورت پذیرفته است )

هاای  باشد، با این حاال گلاوکز از نظار نقاش    ای میتامین انرژی بر عهده اسیدهای چرف فرار شکمبه

افزایش سطح تری گلیسرید با  باشد.اهمیت می متفاوت خود در متابوییسم، گلوکواستاتیک و غیره حائز

گلیسارید  چه مقدار تاری  هر به همین جهترابطه مستقیم دارد.  وپروتئن با چگایی پایینییپافزایش سطح 

آنچه سابب ایجااد تااثیرات منفای بار       نیز کمتر خواهد بود. ییپوپروتئن با چگایی پایینکمتر باشد، مقدار 

خون است و آنچه سابب ایجااد تااثیرات     ییپوپروتئن با چگایی پایینر شود، مقداقلب، خون و عروق می

از این پژوهش بررسی اثر افزودن  هدف است. ییپوپروتئن با چگایی باالشود، مقدار مثبت در این اجزا می

و همچناین برخای    های ذبح و الشاه و برخی فراسنجه سطوح مختلف عصاره سیر بر عملکرد پرواری

 باشد.های خون میفراسنجه

 

 هامواد و روش

نژاد و پارورش گوسافند جهااد    این پژوهش در ایستگاه تحقیقات اصالح: عملکرد پرواری بخش اول:

هفته انجاام پاذیرفت کاه     14مدت کیلومتری شرق شهرستان گرگان( به 40)واقع در  کشاورزی گرگان

راس باره ناژاد زل باا     12هفته دوره پرواربندی باود. طای ایان دوره     12پذیری و هفته عادت 2شام  

در شارو  پرواربنادی، جهات انجاام طارح      و میانگین سنی سه ماهگی  کیلوگرم ±4/18میانگین وزنی 

 ییترمیلی 125تیمار یک )فاقد عصاره سیر(، تیمار دو )حاوی تیمار،  3انتخاف و به صورت تصادفی در 

ی هاا تکارار و در بااکس   4یماار باا   هر تعصاره سیر( و  ییترمیلی 250عصاره سیر( و تیمار سه )حاوی 

صورت آزاد در دسترس قارار داشات و خاوراک روزاناه در دو نوبات      هآف ب انفرادی نگهداری شدند.

بارای هار تیماار    و  TMRصاورت  هبا ها قرار گرفت. خوراک مورد مصرف صبح و عصر در اختیار بره

باه   60. در جیره نویسی از نسبت ها قرار گرفتکشی در اختیار برهبصورت جداگانه تهیه و پس از وزن

هفتاه یکباار انجاام     ها بصاورت مانظم هار دو   کشی از برهبرای کنسانتره و علوفه استفاده شد. وزن 40

هاا  دو هفته آینده در اختیاار باره   گیری شده، تهیه و طیپذیرفت و میزان خوراک متناسب با وزن اندازه

شود ابتدا عصاره را با سارن  بار   توسط بره مصرف میبرای اطمینان از اینکه تمام عصاره  .قرار گرفت
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روی مقداری از خوراک اسپری کرده و پس از مصرف کام  خوراک توسط بره، باقی خوراک باه آنهاا   

 شد.داده می
 

 .درصد ترکیبات مختلف کنسانتره مورد استفاده در جیره آزمایشی -1جدول 

Table 1. Different combination of concentrates used in the experimental diet 

 نو  خوراک

Feed type 

درصد مورد استفاده در 

 جیره

Percent in diet 

 نو  خوراک

Feed type 

درصد مورد استفاده 

 در جیره

Percent in diet 
 Molasses 4                           مالس Barley corn  33               دانه جو

 Sunflower meal 5.5   کنجایه آفتابگردان Dross compote 4    تفایه کمپوت
 Rapeseed meal 3           کنجایه کلزا Wheat bran  35         سبوس گندم

 Corn 2                             دانه ذرت Bagasse 4.5                      باگاس
 کربنات کلسیم

 Calcium Carbonate 
 Urea 0.5                                    اوره 2

 نمک و آنزیمیت
Salt and Enzymet 

 Soft rice bran 3.5      سبوس نرم شایی 3

 )گرم در کیلوگرم( خام پروتئین
Protein crude 

14 
 )کیلوکالری(قاب  متابوییسم انرژی

Metabolizable energy 
2.5 

 
 عصاره سیر مواد مغذی موجود در درصد -2جدول 

Table 2. The percentage of nutrients in garlic extract 
 ترکیبات

Ingredient 

 درصد ترکیبات

Percent 

 ترکیبات

Ingredient 

 درصد ترکیبات

Percent 

 Carbohydrate 30.8   کربوهیدرات Humidity 61.3      رطوبت
 Ash 1.5                         خاکستر Protein 6.2          پروتئین
 Energy 137(kcal/day)      انرژی Fat 0.2                   چربی

 

 های خونیبخش دوم: فراسنجه

ابتدا و انتهای دوره انجام شاد و طای آن از ساه راس باره در هار      نوبت  دوها در گیری از برهخون

گیری های خال خونتوسط یویه و از سیاهرگ گردنی  تعیین شددو نوبت گیری در هر خونرای تیمار ب

 وپروتئین باا چگاایی بااال    ییپو ،گلیسرید، کلسترولشام  گلوکز، تریهای خونی فراسنجه. به عم  آمد

 .که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برآورد شد پروتئین با چگایی پایین بودندییپو
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 های الشهفراسنجه وم:سبخش 

خوراکی  ساعت 24مدت هب هاروز از اجرای طرح(، بره 84ت در روز آخر پروار )پس از گذش

راس بره از هر  3راس بره ) 9طور تصادفی کشی در ابتدای صبح، بهدریافت نکردند و پس از وزن

کیلومتری شرق  6تیمار( انتخاف و برای ذبح و تفکیک الشه به کشتارگاه صنعتی )واقع در شهر جلین، 

ها، چربی ، شش )با نای(، کلیهکبدن الشه گرم، سر، پوست، قلب، شهرستان گرگان( حم  شدند. وز

ها، گردن و دنبه )دم( ها، دستگاه گوارش خایی )معده چهار قسمتی(، ران، سر دست، دندهدور کلیه

 الشه و ران به نیمکشی و ثبت وزن شد. همچنین نسبت سردست به نیمتوسط ترازوی دیجیتال وزن

کشی از تفکیک الشه به قطعات مختلف، هر بخش نیز بصورت مجزا وزن الشه نیز محاسبه شد. پس

 باشد.دنبه )دم( می Gدنده و  Fسردست،  Eسینه،  Dگردن،  Cکمر )پشت(،  Bران،  Aشد که در آن 

 
 منظور تفکیک الشهتعیین محل برش الشه به -1شکل 

Figure 1. Locate the cut carcass to carcass characteristics 

 

زماون  . مقایسه میانگین نیز باا آ شداستفاده  (9)ویرایشSASافزار ها از نرمبرای تجزیه و تحلی  داده

تصاادفی باا فرماول     روش آماری مورد استفاده نیز طرح کامالً انجام پذیرفت. درصد 5 دانکن در سطح

 باشد:زیر می

ij+e i= µ + T ijY          

  و ام i ماریاثر ت iT ی،ریصفت مورد اندازه گ نیانگیم µ، ام i  ماریام از ت jتکرار  مشاهده Yکه در آن 

ije  شودمیی محسوف شیآزما یخطا. 
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 نتايج و بحث
افزایش وزن روزاناه، مقادار خاوراک مصارفی و ضاریب      صفات مورد بررسی در این طرح شام  

آورده شاده اسات.    4دول در ج هادر تیمارهای مختلف بود که نتایج حاص  از آناییز داده تبدی  غذایی

داری نسبت به یکادیگر نشاان داد   میانگین افزایش وزن روزانه در هر سه تیمار آزمایشی، تفاوت معنی

(05/0>P    میانگین مقدار خوراک مصارفی در تیمارهاا تفااوت معنای .)     داری نداشات. ضاریب تبادی

شاهده نشاد اماا تیمارهاا باا     و اگرچه تفاوت آماری م نشان ندادداری خوراک در تیمارها تفاوت معنی

 افزایش درصد عصاره سیر به جیره، پروار بهتر را در ازای دریافت خوراک کمتر انجام دادند.

 های وزنتفکیک الشه نیز نشان داد که با افزایش مقدار عصاره سیر جیره در فراسنجههای فراسنجه

دار مشااهده  ن به الشه افازایش معنای  چهارقسمتی، سردست، ران و نسبت را ، معدهکبدالشه، قلب، نیم

ها بود که خود مویفاه خاوبی از   دورکلیهداری روبرو شد چربیکه با کاهش معنی ایشد و تنها فراسنجه

های الشه اگرچه به یحاظ عددی اختالف داشتند اماا باه یحااظ آمااری     باشد. باقی فراسنجهسالمتی می

نشاان  آورده شاده اسات    6و  5 هایکه در جدول ی خونیهاتفاوتی را بیان نکردند. نتایج در فراسنجه

د و در ی را نسبت به آغاز دوره نشاان دادنا  داراختالف معنیدر انتهای دوره ها داد مقدار همه فراسنجه

با افزایش عصاره سیر در جیره افزایش و کلسترول، تاری گلیسارید    ییپوپروتئن با چگایی باالآن گلوکز و 

 صاره سیر در جیره کاهش یافته است.با افزایش عپایین  ییپوپروتئن با چگاییو 
 

 های آزمایشیمقایسه میانگین صفات عملکردی مورد مطالعه در تیمار -3جدول 

Table 3. Comparison the mean performance traits studied in experimental treatments  

 
جیره بدون عصاره 

 سیر )شاهد(

Control 

گرم عصاره سیر میلی 125 جیره حاوی

 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

Diet containing 125 mg garlic 

extract per kg of body weight 

گرم عصاره سیر به میلی 250 جیره حاوی

 بدنازای هر کیلوگرم وزن 

Diet containing 250  mg garlic 

extract per kg of body weight 

SEM 

 (kgوزن شرو  پروار )
Weight starting fatting 

18.1 18.6 18.7 - 

 (kgوزن پایان پروار )
Weight finishing fatting 28.8 30 31 - 

 (g) افزایش وزن روزانه
Daily weight gain 

c128 b137 a146 0.63 

 (kg) خوراک مصرفی روزانه
 Daily feed intake 

1.77 1.83 1.87 0.07 

 FCR  15.5 14.9 3.11 0.66 ضریب تبدی  خوراک
 داری با یکدیگر دارند.درصد تفاوت معنی 5 حروف یکسان نیستند در سطح آماری اعدادی که در هر سطر دارای

The numbers in each row with the same letters are not significantly different at the 5% level with each other
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 پرواربندیسه ماهه  های آزمایشی در ابتدای دورهی مورد مطالعه در تیماری خونهامقایسه میانگین فراسنجه -4جدول 

Table 4. Comparison the mean blood parameters studied in experimental treatments at the beginning 

of the period of 3months fattening 

 
عصاره بدونجیره

 )شاهد( سیر

control 

عصاره سیر  ییترمیلی 125 جیره حاوی

 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

diet containing 125 ml garlic 

extract per kg of body weight 

عصاره سیر  ییترمیلی 250  جیره حاوی

 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

diet containing 250  ml garlic 

extract per kg of body weight 

SEM 

 Glucose 62.97 61.62 56.89 2.80         گلوکز
   تری گلیسرید

Triglycerides 
29.50 27.67 30.56 1.713 

  کلسترول

Cholesterol 
73.44 74.03 67.48 2.538 

 ییپوپروتئن با چگایی باال

HDL 
20.56 20.08 20.72 2.40 

 ییپوپروتئن با

  پایینچگایی

LDL 

46.98 48.42 40.65 3.172 

 داری با یکدیگر دارند.رصد تفاوت معنید 5 در سطح آماری حروف یکسان نیستنداعدادی که در هر سطر دارای 

The numbers in each row with the same letters are not significantly different at the 5% level with each other

 

 سه ماهه پرواربندی دوره های آزمایشی در انتهایی خونی مورد مطالعه در تیمارهامقدار فراسنجه -5  جدول

Table 5. the amount of blood parameters studied in experimental treatments at the end of period of 

3months fattening 
عصاره بدونجیره 

 )شاهد( سیر
control 

عصاره سیر به ییترمیلی 125 جیره حاوی

 ازای هر کیلوگرم وزن بدن بدن
diet containing 125 ml garlic 

extract per kg of body weight 

عصاره سیر  ییترمیلی 250 جیره حاوی

 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
diet containing 250  ml garlic 

extract per kg of body weight 

SEM 

 Glucose 53.43b 59.23ab 63.61a 3.234           گلوکز

   تری گلیسرید

Triglycerides 
30.50a 29.55a 22.01b 2.90 

  کلسترول

 Cholesterol 
76.83a 59.68b 54.31b 7.225 

 ییپوپروتئن با چگایی باال

HDL 
17.13c 23.52b 29.21a 3.745 

 ییپوپروتئن با چگایی پایین 

LDL 
53.60a 30.25b 20.70b 8.417 

 داری با یکدیگر دارند.فاوت معنیدرصد ت 5حروف یکسان نیستند در سطح آماری  اعدادی که در هر سطر دارای

The numbers in each row with the same letters are not significantly different at the 5% level with each other
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 های آزمایشیهای صفات مربوط به تفکیک الشه در تیمارمقایسه میانگین  -6ل جدو
Table 6. Comparison the mean carcass characteristics in experimental treatment 

 
 جیره بدون عصاره سیر

 )شاهد(

control 

عصاره ییتر میلی 125 جیره حاوی

 سیر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

diet containing 125 ml 

garlic extract per kg of 

body weight 

عصاره سیر ییترمیلی 250 جیره حاوی

 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

diet containing 250  ml 

garlic extract per kg of 

body weight 

SEM 

 وزن نیم الشه )کیلوگرم(
Carcass half weight  

13.00b 13.83ab 14.57a 0.622 

 سر )کیلوگرم(

Head  
2.10 2.20 2.13 0.038 

 پوست )کیلوگرم(

Skin  
2.87 3.00 2.73 0.101 

 )گرم( هاکلیه

Kidneys 
175 175 180 2.437 

 )گرم( هاچربی دور کلیه

Fat around of kidneys 
82a 78a 66b 5.411 

 شش )گرم(

Lung  
442 444 451 3.972 

 قلب )گرم(
Heart  

100b 105ab 107a 3.126 

 )گرم( کبد
Liver  

419b 424ab 432a 5.423 

 خایی )گرم( معده چهارقسمتی
Empty the digestive system 

716b 724b 762a 8.078 

 ها )کیلوگرم(دنده
Ribs 

1.77 1.87 2.07 0.111 

 گردن )کیلوگرم(

Neck 
1.17 1.26 1.20 0.039 

 سر دست )کیلوگرم(

Shoulder 
1.43b 1.53ab 1.66a 0.074 

 ران )کیلوگرم(

Thigh 
2.20c 2.50b 2.83a 0.203 

 دم )گرم(

Tail 
102 102 100 1.317 

 نسبت سردست به الشه )کیلوگرم(

Shoulder/Carcass 
0.110 0.111 0.114 0.002 

 نسبت ران به الشه )کیلوگرم(
Thigh/Carcass 

0.169c 0.181b 0.194a 0.007 

 داری با یکدیگر دارند.صد تفاوت معنیدر 5 حروف یکسان نیستند در سطح آماری اعدادی که در هر سطر دارای

The numbers in each row with the same letters are not significantly different at the 5% level with each other
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های گذارند و سبب تغییر غلظت اسیدطور موثری بر اکویوژی شکمبه تاثیر میسیر و مشتقات آن به

هاای چارف فارار در    شوند و توییاد اساید  چرف فرار شکمبه و کاهش نسبت استات به پروپیونات می

هاای گلوکوژنیاک   سازد پروپیونات سوق داده و در نتیجه بر تویید پیششکمبه را به سمت افزایش تویی

عصااره سایر در مقایساه باا ساینامایدهید و داناه سارو کاوهی، غلظات          در پژوهشای   (.12)افزایاد می

نتایج حاصا  از  که این نتیجه با  ه بودرا کاهش داد ییپوپروتئن با چگایی پایینگلیسرید و کلسترول و تری

های ناژاد  در بره ییپوپروتئن با چگایی پایینگلیسرید، کلسترول و ارزیابی تری صوصپژوهش حاضردر خ

های پالسما است. باه طاوری کاه سایر و     سازوکار عم  سیر از طری  کاهش ییپید .(14) زل مشابه بود

(. 19دهناد ) هاای کلساتروژنیک ایان کاار را انجاام مای      ها از طری  کاهش فعاییت آنزیمهای آنمکم 

مهاار   کباد هاای چارف را در   احتماال روش تاثیر سیر به این صورت است که ساخت کلسترول و اسید

 .(35)دهد سطح کلسترول خون را کاهش می کند و در نتیجهمی

ویاژه  های گیاهی( غلظت کلسترول کا  و باه  ها )ترکیب شیمیایی فعال موجود در عصارهتریپنوئید

همچنین گزارش شده اسات   (.17دهند )ای کاهش میحظهبه طور قاب  مال را ییپوپروتئن با چگایی پایین 

طاور  دهاد، باه  گلیسارید را کااهش مای   که غلظت کلسترول سارم و تاری  عالوه بر این عصاره سیرکه 

 (.26) دهدنیز کاهش میسرم را  ییپوپروتئن با چگایی پایین داری غلظت معنی

 سایر( ترکیبی گیااهی )زعفاران، آیوئاه ورا، روزمااری و     های عصاره باها طی تحقیقی در تغذیه بره

ناداد، اگرچاه   داری نشاان  ها نسبت به گروه شاهد تفاوت معنیفی در برهمشاهده شد که خوراک مصر

 (.31گرم بیشاتر باود )   50ی گروه شاهد هاهای آزمایشی نسبت به برهگروه بره افزایش وزن روزانه در

های نژاد زل که با جیره حاوی عصاره سایر تغذیاه شادند،    ضر در برهاین نتایج نیز با نتایج پژوهش حا

هاا  ها هم انرژی بودند و شاید به همین دیی  خوراک مصرفی باره در این تحقی  تمام جیره مشابه است.

تواناد  نگرفتن خوراک مصرفی مای همچنین تحت تاثیر قرار  .نگرفت تحت تاثیر تیمار افزوده شده قرار

در تحقیقی دربااره   .(10)باشد ایحه سیر باشد که عام  مهمی در مصرف خوراک میمربوط به طعم و ر

 250هایی که روزانه به مقادار  مشاهده شد که گوسایههای شیری اثرات عصاره سیر بر عملکرد گوسایه

داری در میاانگین افازایش وزن روزاناه و    توجه و معنیگرم عصاره سیر دریافت کردند، بهبود قاب میلی

داری وراک مصرفی داشتند. همچنین ضریب تبدی  غذایی در آنها نسبت به گروه شاهد به طور معنای خ

هاای ناامطلوف   توانند با جلوگیری از رشد باکتریهای گیاهی می. برخی از عصاره(18) بهبود پیدا کرد

نتیجه باعاث   بخشند و درباعث نازک شدن دیواره روده شوند و بنابراین جذف مواد مغذی را بهبود می
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کناد کاه عصااره    این مطایعات پیشنهاد می (.14 و 4افزایش وزن و رشد بهتر در نشخوارکنندگان شود )

هاای پاتوژنیاک بهباود    سیر در جیره ممکن است وضعیت معده روده را به وسیله مهاار تکثیار بااکتری   

باا توجاه باه    . (21و  2د )بخشد و به وضعیت سالمتی کمک کند و به تبع آن عملکرد رشد بهتار شاو  

پذیری پروتئین های مسئول تجزیهخاصیت ضد میکروبی آییسین موجود در سیر خصوصا اثر بر باکتری

های پروتئینی و کاهش پذیری مکم توان برای کاهش تجزیهدر شکمبه، از این خاصیت عصاره سیر می

میزان اثر این گیاهاان دارویای    نو  و (.25و  24، 23تویید متان و افزایش پروتئین عبوری استفاده کرد )

ها متفاوت است. از جمله عوام  ماوثر بار میازان مااده     به تناسب نو  و مقدار ماده موثر موجود در آن

توان به عوام  محیطی مانند نور، حرارت و رطوبت اشاره کرد. ایان  موثر موجود در گیاهان دارویی می

اناد دارای مقاادیر   ارویی که محیط متفاوتی داشاته شود که حتی دو گونه مشابه گیاه دعوام  موجب می

اختالف در نتایج ممکن است ناشای از اخاتالف در ناو ، کیفیات و      (.16د )متفاوتی از مواد موثر باشن

مکم  عصاره سیر باعث حفظ مناسب  .های گیاهی و همچنین گونه و سن حیوانات باشدکمیت عصاره

بناابراین سایر فعاییات     (.9د )مهمی بر علیه سمیت کبد دارشود زیرا سیر نقش حفاظتی فعاییت کبد می

ها، ممکن است نقش مکملای در  برد و این تاثیر مثبت بر فعاییت آنزیمآمیالز و ییپاز پانکراس را باال می

 (.27) ها در بافات پاانکراس شاود   تحریک دستگاه گوارش داشته باشد و به عالوه سبب فعاییت آنزیم

هاای اکسایداتیوی محافظات    صاره سیر مانناد ترکیباات ارگانوساویفور، از آسایب    ها در عاکسیدانآنتی

هاا  آورد و از حمله و پیشارفت بیمااری  های حیاتی را پایین میکنند بنابراین خطر صدمه به مویکولمی

هاای آنتای اکسایدانی همانناد     اکسیدانی عصاره سایر توساط آنازیم   فعاییت آنتی(. 8د )کنجلوگیری می

(. 9د )آیا ز، کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز و افزایش گلوتااتیون در سالویها باه وجاود مای     سوپراکسیدا

در نتیجاه باعاث    (15) شاود بنابراین تغذیه با عصاره سیر موجب کوچک شدن حفره عمی  ایلئوم مای 

در پژوهشای دیگار    شاود. جذف بهتر مواد مغذی و به دنبال آن رشد بهتر و افزایش وزن بدن بیشتر می

این نتاایج   (.3) بهبود پیدا کندا هداری وزن بدن و رشد پایانی برهکم  سیر باعث شد که به طور معنیم

 5/2 افازودن  در آزمایشای باا  . های نژاد زل در این طارح مشاابهت دارد  با نتایج حاص  از عملکرد بره

گاروه شااهد افازایش    ر مقایسه با د هااری وزن روزانه گاومیشدطور معنیعصاره طبیعی سیر به درصد

داری بر مصرف مواد مغاذی قابا  ه،ام، مااده خشاک و پاروتئین خاام نداشات.         اما اثر معنی داشت

همچنین ضریب تبدی  غذایی در گروه تیمار شده نسبت به گروه شاهد بهبود پیادا کارد اماا اخاتالف     

هاای گیااهی باا    رهترکیبات فعال و موثر موجود در عصا همانطور که گفته شد(. 1) معنی داری نداشت
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های باکتریایی موجب کاهش ه،م پروتئین در شکمبه و مورد استفاده قارار گارفتن   مهار کردن پروتئاز

شوند و پس از جذف در روده باریک به طور ماوثری در بادن حیاوان نشاخوارکننده     ها در روده میآن

گونه کاه در  شود. همانحیوان می گیرد و منجر به افزایش و بهبود راندمان توییدیمورد استفاده قرار می

های جیره از شکمبه به رسد انتقال مکان ه،م بخشی از پروتئینشود، به نظر میجدول نیز مشاهده می

روده باریک توانسته راندمان توییدی حیوان را بهبود بخشد و این بهبود با افزایش وزن روزانه، افازایش  

 فزایش نسبت ران به الشه قاب  مشاهده است.الشه، افزایش وزن ماهیچه ران و اوزن نیم
 

 نتیجه گیری كلی

 هاای عملکارد  در مجمو  نتایج این تحقی  عملی نشان داد که عصاره سیر تاثیر مثبتی بار شااخ   

معاده    کباد نسبت وزن الشاه، نایم الشاه، ران،     .گذاشته است الشه خونی و هایفراسنجه ،پرواربندی

و  افزایش وزن روزانه باالتر همگام با مصرف خوراک یکسان،الشه، های چهارقسمتی بهتر در فراسنجه

حااوی   ییتار میلای  250تیمار دریافات کنناده   در  ییپوپروتئن با چگایی پایین دار کلسترول و کاهش معنی

 .استپرواری ی هابرهافزودن عصاره سیر به جیره  مثبتنشان دهنده تاثیرات  عصاره سیر

 

 سپاسگزاری

کاه در   اساتان گلساتان  جهااد کشااورزی    مسئویین ایستگاه تحقیقاتی شیرن  واز  با سپاس فراوان

ت علمای  اایجاد شرایط مناسب تحقی  همکاری الزم را انجام دادند و با قدردانی از اع،ای محترم هیا 

که در انجام ایان پاژوهش    ساری گرگان و علوم کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده علوم دامی دانشگاه 

 مودند.مرا یاری ن
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Abstract2 

Background and objectives: This experiment was conducted to investigate the 

effects of different levels of Garlic extract on performance )including daily body 

gain, feed consumption and FCR and some carcass parameters(including hot 

carcass weight, heart, liver, lungs, kidneys, fad around of kidneys, empty the 

digestive system, thigh, shoulder) and blood parameters((including Glucose, 

Cholesterol, Triglycerides, HDL and LDL) of fattening Zel lambs. Essential oils 

and extracts are relatively new compounds that are used as supplements in animal 

feed.  

 

Materials and methods:  In the 14 week experiment (2 weeks adaptation and 12 

weeks for main experiment period), 12 lambs were allocated in 3 treatments 

respectively 0, 125 and 250 ml (of garlic extracts that sprayed on daily feed) of 4 

lambs each. All of lambs weighted 2 weeks once at the experiment period. Then 

data were analyzed with the GLM procedure of SAS and mean of parameters was 

compared with Duncan’s at P<0.05. 
 
Results: The results showed that in performance parameters daily weight gain was 

128, 137 and 146 gr/day, mean of daily feed intake 1.77, 1.83 and 1.87 Kg and feed 

conversion rate was 15.5, 14.9 and 13.10 in treatments 1, 2 and 3respectively. 

There was  significant difference in daily weight gain between experimental 
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treatments, but the amount of daily feed intake and FCR did not showed significant 

different. At the end of experiment period, 9 lambs were slaughtered and their 

carcasses were evaluated. It showed that in carcasses parameters such as mean 

weight of carcass, heart, liver, 4 compartment stomach, arms, thigh and   thigh  to 

carcass ratio had significantly increased but abdominal fat had  significantly 

decrease with increasing use of Garlic extract .In blood parameters of Triglyceride , 

Glucose, Cholesterol, high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein 

(LDL) levels had significant different. However Cholesterol, HDL and TG was 

decreased and amount of HDL and Glucose increased. 
 
Conclusion: The results showed that performance parameters and carcass 

parameters in fatting lambs improved with garlic extract and reduced fat and 

increased daily weight gain. Also a significant reduction in Cholesterol, LDL and 

Triglyceride in treatments containing Garlic extract showed that the addition of 

Garlic extract to the diet was 250 Ml daily.  
 

Keywords: garlic extracts, fattening, carcasses, feed conversion rate, Zel lambs.  

 


