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عملککد رش

 تیتک آنتي بادي

صورت فاکتوریل  94با دو عامل ساح مدکف پودر سیک در جیکه (شامل 0 ،1/2 ،1 :و  9درص ) و دوره زمراني
مدکف (آغازی  ،پایاني و کل دوره) انجام ش .
نتايج و بحث :مدکف پودر سیک در ساو  0و  9درص موجرب افرزایش مهنري دار صرف

وزن گکدیر

( .)p<1/12دوره زماني مدکف پودر سیک اثک مهني داري بک مدکف خورا و افزایش وزن ن اش  ،اما در
مجموع تیمارهایي که در دوره پایاني پکورش پودر سیک مدکف شر ن  ،افرزایش وزن بیشرتکي داشرتن .
پایی تکی ضکیب تب یل غذایي در پایان دوره پکورش مکبوط به گکوه هاي تغذیه ش ه با جیکه حاوي 0
درص پودر سیک بود که تفاوت مهني داري را با تیمارهاي مدکف کنن ه  1/2درص پرودر و سریک شراه
داش ( .)p<1/110نتایج تیتک آنتي بادي نیوکاسل در هیچ یک از مکاحل نمونه گیرکي اخرت ف مهنري
داري را بی تیمارهاي آزمایشي نشان ن اد .نتایج تیتک آنتي بادي گامبکو در  99روزگري نشران داد کره
تیمار هاي تغذیه ش ه با جیکه حاوي  0و  9درص پودر سیک داراي باالتکی تیتک آنتي بادي علیه واکس
گامبکو دربی گکوه هاي آزمایشي بوده ( )p<1/110و در  45روزگي نیز ،تیتک آنتي بادي پکن گان مرورد
آزمایش به طور مهني داري در تمام سا و مدکف پودر سیک ،نسب به شاه بیشرتک برود (.)p<1/110
دوره هاي زماني مدکف پودر سیک هیچ اثک مهنري داري برک تیترک آنتري برادي نیوکاسرل و گرامبکو بری
تیمارهاي آزمایشي ن اش  .به طور کلي نتایج ای پژوهش نشان داد که استفاده از ساو  0و  9د رص
پودر سیک در دوره زماني مدکف  ،سبب بهبود عملککد رش و تیتک آنتي بادي بک علیه واکسر گرامبکو در
جوجه هاي گوشتي ش ه اس .
توصيه کاربردي-صنعتي :با توجه به نتایج ای تحقیق ،پودر سیک به دلیل وجود خواص ض باکتکیایي تککیب
آلیسی و سایک تککیبات موجود در آن ،مي توان تأثیک مثبتي بک عملکرکد رشر و سیسرت ایمنري جوجره هراي
گوشتي داشته باش  ،لذا استفاده از آن به جه تولی محدول سال و ارگانیک توصیه مي شود.
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رش جوجه ها و کاهش مقاوم

 .1مقدمه

آنها در بکابک بیماريها خواه ش .

از ای رو بکاي به ح اقل رسان ن ای مشک ت ،به کارگیکي سایک

در حال حاضک ه ف از پکورش طیور تجاري ،رسی ن به باالتکی
وزن نهایي و ح اکثک تولی تخ مکغ به ازاي هک واح مدکف

گزینه ها ضکوري به نظک مي رس  .تککیبات مته دي نظیک آنزی ها،

مي باش  .بی صفات تولی ي و پاسخهاي سیست ایمني و

اسی هاي آلي ،پکبیوتیکها ،پکوبیوتیکها و گیاهان دارویي و مهاک

خورا

صفات مکبوط به مقاوم

به بیماريها همبستگي منفي وجود دارد-

( .)Patterson & Barkholder, 2003در سالهاي اخیک ،گیاهان

( .)Demir et al., 2003به عنوان مثال همبستگي منفي بی
تولی و ایمني باعث مي شود که در سویه هاي پک تولی  ،عملککد و
تکامل سیست ایمني ضهیف تک باش

به منظور بهبود رش و کیفی

محدول مورد استفاده قکار گکفتهان

(.)Demir et al., 2003

آروماتیک (مهاک) و عداره آنها به عنوان محک

هاي بالقوه رش ،

توجه بسیاري را به خود جلب ککدهان .

ژنوتیپهایي با وزن نهایي ح اکثک نسب به سویه هایي با وزن نهایي

سیک ( )Allium sativum L.از تیکه آلیاسه ( )Alliaceaeبه

پایی تک ،پاسخهاي ایمني ضهیف تکي را در بکابک آلودگيهاي ناشي

عنوان ادویه و دارو از دیک باز در تم ن هاي ق یمي مورد استفاده

از اشکشیا کلي و تیتکاسیون آنتي بادي سلولهاي ایمني از خود

قکار مي گکفته اس

فهال موجود

نشان ميدهن ( .)Lewis et al., 2003بنابکای امکوزه در آمیخته-

در سیک ،شامل تککیبات گوگکد دار نظیک آلی  ،دي آلیل سولفی ها

هاي حاصل از سویه هاي تجاري احتمال بکوز هک نوع اخت ل در

و آلیسی ممک اس تا ان ازه اي عه ه دار بکخي خواص سیک باشن

پاسخهاي ایمني بیش از هک زماني احساس مي شود .ع وه بک

( .)Amagase et al., 2001مشخص ش ه اس که تککیبات مذکور،

مواد

هاي ض باکتکیایي ،ض قارچي ،ض انگلي ،ض ویکوسي،

انتخاب ژنتیکي ،بهضي از عوامل غیک ژنتیکي مانن غلظ

فهالی

( .)Rivlin, 2001تککیبات زیس

5

که تظاهک ژنهاي مسئول پاسخهاي

ض اکسی اني ،ض سکطاني داشته و گشاد کنن ه عکوق نیز مي-

ایمني را از طکیق ایجاد تغییک در میزان بلوغ سیست ایمني و ه -

رش ،

مغذي جیکه نیز قادر اس

باشن  .پودر سیک به عنوان یک آنتي بیوتیک طبیهي محک

چنی میزان آنتي بادي تولی ش ه در بکابک عفون ها تغییک ده  .در

قابلی

سالهاي اخیک تککیبات ض میککوبي تولی ش ه توسط بکخي

ميباش و از ای حیث ميتوان باعث افزایش وزن ،ارتقاء عملککد و

مورد

الشه در جوجههاي گوشتي گکدد ( Demir et al.,

میککوارگانیس ها در جیکه دامها به عنوان محک هاي رش

0

استفاده قکار ميگیکد (Barragry & Powers, 1994؛ & Church

رقاب

بهبود کیفی

با آنتي بیوتیکهاي مدنوعي رایج محک

رش را دارا

.)2003; Lewis et al., 2003

 .)Pond, 1988آنتي بیوتیکها از طکیق فکآین حذف رقابتي بک

کونجوفکا و ه کاران ( )Konjufca et al., 1997در نتایج

میککوبي پکن گان اثک گذاشته ( Knarreborg et al.,

تحقیق خود گزارش ککدن که استفاده از ساو  9 ،0/2و 4/2

 .)2002و به طور گستکده اي به منظور پیشگیکي از عوامل بیماريزا

درص پودر سیک در جیکه جوجه هاي گوشتي تأثیک مهني داري بک

و تخ مکغ مورد

عملککد جوجه هاي گوشتي ن اشته ،اما باعث کاهش مهني دار ساح

جمهی

و بیماريهاي طیور در راستاي بهبود تولی گوش

استفاده قکار مي گیکن  .هک چن  ،استفاده از آنها به واساه ایجاد
مقاوم

دارویي در باکتکي هاي بیماريزاي انساني ،پسمان دارو در

الشه و به ه خوردن تهادل میککوفلور طبیهي روده ش ی ات ته یل
ش ه اس

( .)CAFA, 1997به گ ونه اي که در بسیاري از نقاط

جهان توصیه هاي فکاواني در راستاي ع م استفاده از آنتي بیوتیک
هاي محک

رش مي شود ( .)Thakar et al., 2004خارج ککدن

آنتي بیوتیکهاي محک

رش از چکخه غذایي طیور ،موجب کاهش
Growth promoters

1-

کلستکول سکم و کلستکول کب ي مي گکد
سایک محققی

( ;Kim et al., 2007; Freitas et al., 2003

 )Demir et al., 2001نیز پودر سیک را به عنوان جایگزی محک
رش در جوجه هاي گوشتي و خو

را پیشنهاد ککده ان  .با وجود

تحقیقات صورت گکفته در ای زمینه ،اثک م ت استفاده از ساو
مختلف پودر سیک بک عملککد رش و پاسخهاي ایمني در جوجههاي
گوشتي هنوز به وضو مشخص نش ه اس  .بنابکای  ،ه ف از ای
Diallylsulfides

2-
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ماالهه ارزیابي تاثیک م ت و میزان استفاده از پودر سیک بک عملککد

 .2-2پودر سير

رش و میزان تیتک آنتي بادي نیوکاسل و گامبکو در جوجه هاي

در ای آزمایش از پودر سیک تجاري با خلوص  %011که جه

گوشتي مي باش .

مدارف دارویي و غذایي کاربکد دارد استفاده ش ه اس
صنایع غذایي الله بهار هم ان -گکان یس) .ه چنی

 .2مواد و روشها

خدوصیات

شیمیایي نظیک :انکژي ،پکوتئی  ،چکبي ،رطوب  ،خاکستک کل و
خاکستک نامحلول در اسی بک اساس استان ارد بی

 .1-2پرندگان و تيمارهاي آزمايش

توسط کارخانه تولی کنن ه مورد ارزیابي قکار گکف

ته اد  541قاهه جوجه گوشتي سویه راس  918به صورت

المللي AOAC

4

که نتایج آن در

ج ول ( )5آم ه اس .

مخلوط دو جنس از س یک روزگي به طور تدادفي و به میزان

 .3-2عملکرد رشد

مساوي در  91پِ به ابهاد  011×81سانتي متک تقسی ش ن  .ای
پژوهش به صورت فاکتوریل  94در قالب طک کام ت تدادفي با 01

عملککد تیمارها از نظک میزان مدکف دان ،افزایش وزن و ضکیب
تب یل غذایي در پایان هک هفته مورد ارزیابي قکار گکف  .مق ار

تیمار و  9تککار (ته اد  8قاهه جوجه در هک تککار) به انجام رسی .

مدکف خورا

تمامي تیمارها با  5جیکه آغازی و رش بک اساس احتیاجات غذایي

در هک واح آزمایشي در هک هفته ان ازه گیکي ش .

انجم تحقیقات ملي ( 9)0334تغذیه ش ن (ج ول .)0آب و غذا به

جه

صورت آزاد در اختیار جوجه ها قکار داش  .جوجه هاي تیمار  Aدر

خورا

کل دوره پکورش با جیکه فاق پودر سیک تغذیه ش ن که به عنوان

متوسط خورا

تیمار شاه در نظک گکفته ش  .تیمار هاي  C ،Bو  Dدر کل دوره

محاسبه ش .

پکورش ( 6هفته) به تکتیب جیکه هاي حاوي  %0 ،%1/2و  %9پودر

 .4-2اندازه گيري تيتر آنتي بادي

سیک دریاف

(شکک

نمودن  .به منظور تهیی تأثیک ت اوم مدکف پودر سیک

انجام ای کار مق ار خورا

باقيمان ه در آخک هفته از مق ار

اختداص یافته بکاي هک پِ

در اول هفته ک مي ش .

مدکفي هک پکن ه در طول هفته بک مبناي روز مکغ

به منظور ان ازه گیکي تیتک آنتي بادي نیوکاسل و گامبکو ،طي 5

بک فاکتور هاي مورد آزمایش ،تیمارهاي  F ،Eو  Gبه تکتیب در

مکحله در روزهاي  99و  45پکورش از تمامي گکوه هاي آزمایشي

دوره آغازی پکورش ( 1تا  50روزگي) از جیکه هاي حاوي مقادیک

خونگیکي ش ( 9نمونه در هک تککار) .بکاي ای منظور از هک واح

 %0 ،%1/2و  %9پودر سیک استفاده ش و از روز  50پکورش به به ،

آزمایشي ،سه جوجه که داراي کمتکی اخت ف میانگی وزن بودن ،

مدکف سیک در ای تیمارها قاع ش و با جیکه شاه (فاق پودر

انتخاب و از وری زیک بال ،به میزان  5میلي لیتک خونگیکي به عمل

سیک) تغذیه ش ن  .تیمارهاي  I ،Hو  Jنیز در دوره آغازی پکورش

آم  .به منظور ممانه

از جیکه شاه (فاق پودر سیک) تغذیه نمودن و از روز  55تا پایان

از لیز ش ن سلولهاي موجود در خون،

ب فاصله پس از ج ا نمودن سک سکنگ ،نمونه خوني به آهستگي،

دوره پکورش ( 45روزگي) ،به تکتیب مقادیک  %0 ،%1/2و  %9پودر

درون لوله هاي استکیل درب دار ریخته ش  .لوله ها پس از هک بار

سیک به جیکه آنها اضافه ش  .در ای آزمایش در واقع بایستي از 05

خون گیکي به درون مخزن حاوي یخ انتقال یافته و به از اتمام

تیمار استفاده شود ولي به دلیل ای که عامل (م ت مدکف) بک ساح

خونگیکي جه

صفک درص پودر سیک (شاه ) اثک گذار نیس  ،لذا به جاي استفاده از

ان ازه گیکي پارامتکهاي خوني به آزمایشگاه انتقال

یاف  .در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه سانتکیفیوژر در 01111

 05تیمار از  01تیمار استفاده ش و تیمارهاي حذف ش ه به عنوان

دور در دقیقه به م ت  01دقیقه ،سکم خون ج ا ش ه و سپس تیتک

تیمارهاي موهوم محسوب ش ن که در زمان تجزیه و تحلیل هاي
آماري نیز از داده هاي تیمار  Aبه جاي آنها استفاده ش .
National Research Council (NRC)1994

3-

Association of Official Analytical Chemists
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آنتي بادي نیوکاسل به روش  2HIو تیتک آنتي بادي گامبکو به روش

به طور مهني داري نسب

 ،6ELISAمورد ان ازه گیکي قکار گکف .

ه چنی م ت زمان استفاده از پودر سیک در جیکه ،اثک مهني داري

 .2.2تجزيه آماري
داده هاي مکبوط به صفات ان ازه گیکي ش ه به وسیلۀ نکم افزار
و به منظور مقایسه میانگی گکوه

هاي آزمایشي از آزمون چن دامنه اي دانک در ساح احتمال 2
درص استفاده گکدی .

نمودن  ،خورا

خورا

کنن ه

 1/2درص پودر سیک ،به طور مهني داري کاهش داد ( .) p <1/12
اما ای تفاوت نسب

به گکوههاي دریاف

کنن ه  9درص پودر سیک

به گکوه شاه به همکاه داش

به گکوه هاي دریاف

نتایج تأثیک دوره و میزان استفاده از پودر سیک بک افزایش وزن،
و ضکیب تب یل غذایي در ج ول  9نشان داده ش ه

اس  .استفاده از پودر سیک در دوره آغازی پکورش ( 1تا  50روزگي)
تأ ثیک مهني داري بک افزایش وزن هیچ یک از تیمارهاي مورد آزمایش
ن اش  .اگک چه مدکف  0و  9درص پودر سیک از لحاظ ع دي
افزایش وزن بیشتکي را نسب

به تیمارهایي که از جیکه شاه و

تفاوت مهني دار نبود .در فاصله زماني  55تا  45روزگي ،تیمارهاي
کنن ه  0درص پودر سیک افزایش وزن بیشتکي نسب

به

سایک گکوه ها داشتن ( .)p<1/12تفاوتهاي موجود ،فقط میان
تیمارهاي ای گکوه و تیمارهاي مدکف کنن ه  1/2درص پودر سیک
وزن ب ن در پایان دوره پکورش در

تیمارهایي که به میزان  0و  9درص پودر سیک در جیکه مدکف
ميککدن در مقایسه با ساح  1/2درص پودر سیک ،به طور مهني
بیشتک بود ( .)p<1/12اما در مقایسه با گکوه شاه  ،مهني دار نبود.
عامل دوره مدکف پودر سیک (آغازی  ،پایاني و کل دوره) نیز اثک
مهني داري بک افزایش وزن جوجه ها ن اش  .هکچن پکن گاني که
تنها در جیکه پایاني خود سیک دریاف

نموده بودن نسب

گکوه ها افزایش وزن بیشتکي داشتن  .مدکف خورا

اما ای تفاوت نسب

کنن ه  1/2درص پودر سیک مهني دار نبود.

پکن گاني که پودر سیک را تنها در جیکه پایاني خود دریاف
بودن نسب

ککده

به گکوه هاي مدکف کنن ه پودر سیک در کل دوره

پکورش ،ضکیب تب یل خورا

بهتکي داشتن (  .) p <1/12اما

تفاوت مهني داري بی ای گکوهها و گکوه هاي دریاف

کنن ه پودر

سیک در طي دوره آغازی وجود ن اش .
ساریکا و ه کاران ( )Sarica et al., 2005اثک مهني داري از
مدکف پودر سیک و آویش بک عملککد جوجه هاي گوشتي نیافتن .

حاوي  1/2درص پودر سیک استفاده نمودن به همکاه داش  ،اما ای

مهني دار نبود .ه چنی

بیشتکي نسب

را در مقایسه با گکوه شاه و نیز گکوه هاي دریاف

بهتکي را نسب

 .1-3عملکرد رشد

دریاف

پودر سیک دریاف

به دو دوره زماني

مهني دار نبود .مدکف  9درص پودر سیک نیز ضکیب تب یل خورا

 .3نتايج و بحث

مدکف خورا

بک مدکف خورا

ن اش  .اما پکن گاني که در کل دوره آزمایشي

دیگک مدکف نمودن  .مدکف  0درص پودر سیک ،به ضکیب تب یل

آماري  SPSS 7و با استفاده از م ل خاي عمومي ) (GLM8مورد
تجزیه و تحلیل آماري قکار گکف

به سایک گکوه ها بیشتک بود (.)p<1/110

به سایک

نتایج تحقیق آموزمهک و دستار ( Amooz Mehr & Dastar,

 )2009نشان مي ده که عداره سیک ،عملککد جوجه هاي گوشتي
را در مقایسه با گکوه شاه تح تأثیک قکار ن اده اس  .ه چنی زیار
الریمي و ه کاران ( )0987با بکرسي اثک جایگزیني سیک به جاي
آنتيبیوتیک اثک مهنيداري از ای

گیاه دارویي را بک عملککد و

خدوصیات الشه جوجههاي گوشتي مشاه ه نککدن  ،اما ای
محققان در ماالهات آزمایشگاهي به ای نتیجه رسی ن که از عداره
آبي سیک ميتوان به عنوان عامل بازدارن ه رش اشکشیا کلي استفاده
ککد.
فکیتاس و ه کاران ( )Freitas et al., 2001تفاوت مهني داري
را در عملککد جوجههاي گوشتي مدکف کنن ه سیک و آنتي بیوتیک
مشاه ه نککدن  .در مقابل لویس و ه کاران ()Lewis et al., 2003

در گکوه شاه

گزارش ککدن که مدکف عداره سیک در مقاع زماني بی  7تا 57
5-

Hemagglutination inhibition
- Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
7
)- Statistical Package for Social Science (SPSS for Windows Version 18
8General Linear Model

روزگي ،افزایش وزن و ضکیب تب یل خورا

6

گوشتي بهبود مي بخش .

را در جوجههاي
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آلسیک و ه کاران ( )Alcicek et al., 2003وقتي تککیبي از

 )al., 2008نیز گزارش ککدن که استفاده از پودر سیک در جیکه

اسانسها را به مدکف جوجه هاي گوشتي رسان ن  ،وزن و مدکف

طیور گوشتي موجب ع م واکنش ویژه همورال نسب به شاه مي-

کمتکي را در مقایسه با گکوه

شود .نتایج پژوهش هاي ذکک ش ه ماابق با نتایج تحقیق حاضک مي-

خورا

بیشتک و ضکیب تب یل خورا

شاه مشاه ه نمودن  .ه چنی نتیجه تحقیق دیگکي ( Bordia et

باش  .اما نکته مهمي که اکثک پژوهشگکان به آن اظهار داشته ان ای

 )al., 1975نشان مي ده که در جوجه هاي گوشتي مدکف کنن ه

بوده که نوع آماده سازي و فکآوري گیاه سیک و نحوه استفاده از آن

خواه بود .گلچی کوهي

ميتوان یکي از دالیل محتمل بک نتایج منفي فوق باش  .اگک چه،

سیک وزن ب ن بیشتک از گکوه شاه

( )0989در تحقیقي با بکرسي اثکات اسی آمینه متیونی
سیک بک عملککد جوجههاي گوشتي بیان داش

قضاوت کلي پیکامون ویژگي هاي سیک در ارتباط با متهادل ساخت

و پودر

که مدکف پودر سیک

سیست ایمني ،نیازمن ماالهات بیشتک با سایک روشهاي آماده

وه -

سازي ای گیاه ،به ویژه خالص سازي اجزاي فهال نظیک آلیسی و

در پایان دوره پکورش موجب افزایش وزن و مدکف خورا

ه چنی ارزیابي مکانیس هاي دفاعي غیک ویژه همورال اس .

چنی ضکیب تب یل پایی تک نسب به گکوه شاه ميشود.
بهبود عملککد پکن گاني که با ساو باالي سیک در جیکه تغذیه
ش هان را ميتوان به تکتیب به خاصی
 -8سینئول در آن نسب

 .2-3تيتر آنتي بادي گامبرو

ض باکتکیایي آلیسی و -0

داد ،ممک اس

نتایج اولی نمونه گیکي در  99روزگي نشان داد که تیمارهاي

تغذیه ای گونه تککیبات

تغذیه ش ه با جیکه حاوي  0درص و  9درص پودر سیک داراي

موجود در عدارههاي گیاهي تأثیک مثبتي بک روي تهادل میککوبي

باالتکی میزان تیتک آنتي بادي بک علیه واکس گامبکو دربی گکوه

دستگاه گوارش داشته باش (.)Lewis et al., 2003

هاي آزمایشي بودن ( ،)p<1/110اما بی تیمارهاي استفاده کنن ه از

 .2-3تيترآنتي بادي نيوکاسل

 1/2درص پودر سیک و تیمار شاه تفاوت مهني داري مشاه ه نش .

نتایج تأثیک دوره و میزان استفاده از پودر سیک بک تیتک آنتي

نتایج دومی مکحله از نمونه گیکي ( 45روزگي) نشان داد که تیتک

بادي علیه واکس کشته ش ه بیماري هاي نیوکاسل و گامبکو در

آنتي بادي پکن گان مورد آزمایش به شکل مهني داري در تمام
ساو مدکف پودر سیک ،نسب

ج ول  4نشان داده ش ه اس  .نتایج ان ازهگیکي تیتک آنتي بادي

به گکوه شاه بیشتک مي باش

نمونه گیکي ( 99روزگي) هیچ اخت ف مهني

( .) p <1/110در ای میان تیمارهاي تغذیه ش ه با جیکه حاوي 9

داري را بی تیمارهاي آزمایشي نشان ن اد .عامل دوره مدکف پودر

درص پودر سیک ،باالتکی میزان تیتک آنتي بادي را نسب

به سایک

سیک نیز در هیچ یک از ساو بک روي تیتک آنتي بادي جوجه ها بک

ساو و گکوه شاه داشتن ( .) p <1/110ه چنی مدکف پودر

علیه واکس نیوکاسل اثک مهني داري بکجاي نگذاش  .ه چنی عیار

سیک در دوره هاي زماني (کل دوره ،آغاری و پایاني) در تمام مکاحل

آنتيبادي جوجه ها در  45روزگي نیز اخت ف مهني داري را بی

نمونه گیکي ،تفاوت مهني داري بک میزان تیتک آنتي بادي علیه

نیوکاسل در اولی

تیمارهاي دریاف

واکس گامبکو در بی گکوه هاي مورد آزمایش ایجاد نککد .نتایج ای

کنن ه پودر سیک و گکوه شاه نشان ن اد .دوره

هاي زماني مدکف پودر سیک (آغاری  ،پایاني و کل دوره) نیز هیچ اثک

تحقیق نشان داد که مدکف پودر سیک در ساو باال موجب پاسخ

تیمارهاي آزمایشي بک جاي

به واکس کشته ش ه گامبکو در جوجه هاي

مهني داري بک تیتک آنتي بادي بی
نگذاش  .در ای راستا ها

ویژه همورال نسب
گوشتي خواه ش .

و ه کاران ( )Haq et al., 1999با

بکرسي اثک دو گیاه دارویي سیک و نی  ،گزارش ککدن که تیتک آنتي-

الهبا

و ه کاران ( )El-Habbak et al, 1989بیان داشتن

بادي بک علیه نیوکاسل در  8هفتگي در تیمارهایي که در جیکه خود

که استفاده از سیک در جیکه موجب افزایش تیتک آنتي بادي در

به شاه باالتک بود اما ای بکتکي از

ژاپني مي شود .گلچی کوهي ( )0989در تحقیقي با

سیک مدکف مي نمودن  ،نسب

بل رچی

بکرسي اثکات اسی آمینه متیونی

لحاظ آماري مهنيدار نبود .ه چنی جهفکي و ه کاران ( Jafari et

572

و پودر سیک بک سیست ایمني
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جوجه هاي گوشتي آری  ،بیان داشتن که گکوه هاي تغذیه ش ه با
پودر سیک باالتکی

تولی  IgYتام را داشتن  .گابور و ه کاران

( )Gabor et al., 1998گزارش ککدن که استفاده از فکآورده تهیه
ش ه با اسی یفایکهاي خوراکي و سیک ،با غلظ  0میلي گکم در لیتک
آب آشامی ني 9 ،روز پیش از واکسیناسیون وال ي و بکاي م ت 51
روز ،افزایش مهني داري را در پاسخ سکولوژیکي جوجه هاي گوشتي
دارد .نتایج فوق با نتایج تحقیق حاضک ماابق

دارد .اما در مقابل

دورهوي و ه کاران ( )Dorhoi et al., 2006گزارش ککدن که
عداره الکلي استان ارد ش ه سیک ،تکثیک لمفوسی هاي بکداشته ش ه
از مکغ هاي تخ گذار را تحکیک نککده و حتي سبب تخکیب ظکفی
فاگوسیتیک ماککوفاژهاي مشتق ش ه از مونوسی

در غلظ

511

میلي گکم در لیتک نیز ش  .نوع آماده سازي سیک و تأثیک سویه پکن ه
در پاسح به نحوه آماده سازي خاص سیک ،مي توان از عوامل تأثیک
گذار بک نتایج متفاوت در تحقیقات ذکک ش ه باش .

 .4نتيجه گيري
به عنوان یک نتیجه گیکي کلي مي توان بیان داش

که از

لحاظ فکاسنجه هاي مورد بکرسي در ای آزمایش ،مدکف ساو 0
و  9درص پودر سیک در دوره پایاني پکورش ،عملککد بهتکي را در
مقایسه با سایک ساو و دوره هاي زماني به همکاه خواه داش .
حدول اطمینان از تککیبات فهال سیک و ویژگي هاي شیمیایي آنها،
مستلزم ماالهات بیشتکي اس  .از آنجایي که ای

ماالهه در

وضهی مالوبي به لحاظ شکایط به اشتي و ایمني انجام ش  ،به نظک
ميرس بتوان پاسخ هاي بهتکي از اثکات پودر سیک بک بهبود عملککد،
و س م گله طیور گوشتي در شکایط مهمول پکورش به دس آورد.

 .2سپاسگزاري
تحقیق حاضک بکگکفته از طک پژوهشي با عنوان " ارزیابي تاثیک
م ت و میزان استفاده از پودر سیک ( )Sativum Alliumبک سیست
ایمني ،پارامتکهاي خوني ،خدوصیات الشه و عملککد جوجه گوشتي
سویه راس" با حمای

مالي باشگاه پژوهشگکان جوان دانشگاه آزاد

اس مي واح چالوس انجام ش  .لذا بک خود واجب ميدان از ریاس
محتکم و مسئوالن دانشگاه که با حمای

همهجانبه خود کمک

فکاواني در به ثمک رسی ن آن نمودهان  ،تق یک و تشکک نمای .
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جدول . 1تککیب جیکه هاي پایه
ترکيبات

آغازين ()%

پاياني ()%

ذرت
کنجاله سویا
روغ سویا
مونو کلسی فسفات
سنگ آهک
نمک
دي ال متیونی
ال الیزی

26/82
97/82
1/4
0/152
0/852
1/9
1/5
1/0

60/3
95/8
0/4
0/12
0/7
1/9
1/5
1/0

1/52

1/52

مکمل ویتامیني
مکمل مه ني
سالینومایسی

0

5

1/52
1/12

1/52
1/12
9

تککیب موادمغذي

انکژي (کیلوکالکي/کیلوگکم)
پکوتئی ()%
س ی ()%
متیونی ()%
الیزی ()%
فسفک قابل دستکس ()%
کلسی ()%

5324
03
1/06
1/25
0.0
1/49
1/3

5842
50/5
1/07
1/22
0/99
1/42
0/1

 -0هک  5/2کیلوگکم از مکمل ویتامیني شامل  3/111/111واح بی المللي ویتامی  5/111/111 ، Aواح بی المللي ویتامی ، D3
 08/111واح بی المللي ویتامی  5/111 ،Eمیلي گکم ویتامی  0811 ،K3میلي گکم ویتامی  6/611 ،B1میلي گکم ویتامی ،B2
 01/111میلي گکم ویتامی  91/111 ،B3میلي گکم ویتامی  9/111 ،B5میلي گکم ویتامی  02 ،B6میلي گکم ویتامی ،B12
 211/111میلي گکم کولی کلکای اس .
 -5هک  5/2کیلوگکم از مکمل مه ني شامل  011/111میلي گکم منگنز 21/111 ،میلي گکم آه  011/111،میلي گکم روي،
 01/111میلي گکم مس 0/111 ،میلي گکم ی و  511میاي گکم س ی اس
 -9جیکه هاي حاوي ح اقل مق ار مواد مغ ي توصیه ش ه ( NRC )0334مي باشن .

جدول  .2خدوصیات شیمیایي پودر سیک
ارزش غذايي پودر سير مورد استفاده (در  111گرم)

مقدار

انکژي (کالکي)

995

پکوتئی ()%

06/8

رطوب ()%

2/60

چکبي ()%

1/76

خاکستک ()%

9/08

خاکستک نامحلول در اسی ()%

1/50

582
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جدول .3تأ ثیک ساو مختلف و دوره هاي زماني استفاده از پودر سیک بک عملککد جوجه هاي گوشتي (خااي استان ارد  ±میانگی )

افزايش وزن (گرم)
 22تا42

 1تا 21

مصرف خوراک (گرم)
 1تا 42

 1تا 21

 22تا42

ضريب تبديل (گرم)
 1تا 42

 1تا 21

 22تا42

 1تا 42

سطوح مصرف پودر سير
 1درصد (شاهد)

656±01/37

0669±07/78ab

5583±56/89ab

0159±7/62b

9973±40/15a

4415±46/84a

0/62±1/10

5/11±1/15a

0/30±1/102a

 1/2درصد

603±01/85

0615±53/34b

5550±91/60b

0169±57/28ab

9136±05/34b

4023±98/39b

0/75±1/14

0/34±1/19ab

0/86±1/103ab

 1درصد

649±7/33

0704±52/58a

5968±53/92a

0135±7/12a

9022±04/00b

4547±02/20b

0/67±1/15

0/84±1/15c

0/73±1/103c

 3درصد

646±01/50

0672±92/59ab

5951±53/05a

0189±02/87a

9090±07/56b

4504±91/10b

0/68±1/19

0/87±1/19bc

0/85±1/103bc

p value

1/519

1/197

1/100

1/104

1/1110

1/1115

1/472

1/115

1/1110

دوره زماني مصرف
کل دوره

644±8/25

0626±55/67

5911±52/97

0130±02/36

9505±92/54

4919±58/54

0/63±1/15

0/394±1/15

0/86±1/10a

آغازين

697±3/86

0696±55/82

5580±53/31

0128±07/08

9067±45/56

4554±44/31

0/64±1/19

0/395±1/15

0/82±1/10ab

پاياني

651±7/64

0638±91/00

5908±90/87

0147±05/76

9035±98/37

4593±40/27

0/63±1/15

0/88±1/19

0/85±1/10b

p value

1/023

1/043

1/283

1/160

1/949

1/025

1/969

1/528

1/148

حکوف متفاوت بک روي اع اد هک ستون نشان دهن ه وجود تفاوت آماري مهني دار(  )p<1/12مي باش .
ساح احتمال =  p valueخااي استان ارد =SE
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جدول  .4تأثیک ساو مختلف و دوره زماني مدکف پودر سیک بک تیتک آنتي بادي نیوکاسل به روش ( )HIو تیترک آنتري برادي گرامبکو بره روش ( )ELISAدر
سکم خون جوجه هاي گوشتي(:میانگی  ±خااي استان ارد)
تيتر آنتي بادي گامبرو به روش ()ELISA

تيتر آنتي بادي نيوکاسل به روش ()HI

 42روزگي

 33روزگي

 42روزگي

 33روزگي

5780±098c

530±05b

9/99±1/18

9/67±1/18

 1درصد (شاهد)

4150±024b

919±3b

9/62±1/07

9/22±1/07

 1/2درصد

4187±096b

939±03a

9/21±1/04

9/83±1/59

 1درصد

4614±068a

934±03a

9/44±1/02

9/89±1/04

 3درصد

1/1110

1/1110

1/765

1/208

p value

9688±515

923±55

9/45±1/09

9/73±1/04

کل دوره

9384±522

952±08

9/28±1/01

9/28±1/09

آغازين

9347±545

921±07

9/97±1/05

9/89±1/02

پاياني

1/528

1/592

1/216

1/469

p value
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