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 .1استاديار ،بخش تحقيقات علوم دامي ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايالم ،سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي ،ايالم ،ايران.
 .9دانشيار ،گروه علوم طيور ،دانشکدة كشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
 .4استاديار ،مؤسسة تحقيقات علوم دامي كشور ،سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي ،كرج ،ايران.
 .3مربي ،بخش تحقيقات علوم دامي ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايالم ،سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي ،ايالم ،ايران.
 .1استاديار ،بخش تحقيقات علوم دامي ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي زنجان ،سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي ،زنجان ،ايران.
تاريخ وصول مقاله1429/01/11:

تاريخ پذيرش مقاله1429/03/12 :

چكيده
تأثیر غدة کامل سیر تازه بر تاخن تولیدا سیس،م ایمنی و خصوصیات الته در دو آزمایش مس،قل در ترایط طییای و در ترایط تنش
سرمایی با اس،فاده از  272قطاه جوجه خروس یکروزه سویة آرین به مدت  42روز مطالاه تد .آزمایش نخست در دمای طییای با 4
تیمارا  4تکرار و  20پرنده در هر تکرار و آزمایش دوم در ترایط اس،رس سرمایی با  4تیمارا  4تکهرار و  06پرنهده در ههر تکهرار در
قالب طرح کامالً تصادفی م،اادل اجرا تدند .تیمارهای غذایی در هر دو آزمایش تامل  .0جیرة پایة بدون سیر (تیمار تاهد)  .2جیرة
دارای  1/2درصد سیر  .8جیرة داری 0درصد سیر و  .4جیرة دارای  0/2درصد سهیر بودنهد .بهاالترین مقهدار افهزایش وزن روزانهه و
تاخن تولید در هر دو ترایط دمای مامولی و اس،رس سرمایی مربوط به تیمار  1/2درصد سهیر بهود ( .)p<1/10در ههر دو تهرایط
دماییا تیمارهای آزمایشی اثری بر میزان مصرف خورا روزانه و رریب تیدیل ندات،ند .در دمای مامولیا تیمارهای آزمایشی تأثیری
بر پارام،رهای سیس،م ایمنی ندات،ندا اما در اس،رس سرمایی تیمار  1/2درصد سهیر در مقای سهه بها تیمهار تهاهد نسهیت ه،روفیهل بهه
لنفوسیت را کاهش داد ( .)p<1/10تیمارهای آزمایشی تأثیر مانا داری بر وزن نسیی الته و قطاات آن در هر دو برنامة دمایی ندات،ند.
مقدار مالوندی آلدئید در ووتت تازة سینه در تیمارهای حاوی سطوح مخ،لف سیر در هر دو دمای مامولی و اس،رس سرمایی بهطهور
ماناداری پایینتر ( )p<1/10از تیمار تاهد بود .ن،ایج آزمایش نشان داد که در ترایط اس،رس سرماییا اسه،فاده از مقهدار  1/2درصهد
غدة کامل سیر تازه در جیرة غذایی جوجههای ووت،ی توصیه میتود.

كلیدواژهها :جوجهووت،یا خصوصیات التها سیر تازها سیس،م ایمنیا عملکرد تولید.
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مقدمه

اس،فاده از سیرا بهعنوان ویاهی داروییا از نظر تهاریخی

سیر از ویاهان علفی یک ساله و تکلپهای با نام علمی آلیوم

به  4111سال قیل برمیوردد [ .]22امروزه خیلی از خواص

سههاتیوم ) (Allium sativumاز تیههرة آاللههه یهها سوسههنیههها

بودات،ی درمهانی سهیر از جملهه خاصهیت رهدباک،ریهاییا

) (Liliaceaeاست .هر غدة سیر مامهوالً دارای تاهداد  4تها

آن،ی اکسیدانیا رد قارچیا رد تصلب ترائینا رد فشهار

 21سیرچه است که قسمتهای مورد اس،فادة سیر در طهب

خونا کاهش دهنده چربی و کلس،رولا پیشگیری از سرطان

سن،ی هس،ندا هر کیلوورم پیاز سیر تامل  261ورم سهیرچه

و افزایش توانایی سیس،م ایمنهی بهدنا بهه ترکییهات فاهال

و  241ورم پوس،ه های داخلی و خارجی است [ .]03مقدار

بیولوژی تامل ترکییات سولفوره آلینا دیآلیلدیسولفید و

آب موجود در قسمت های مخ،لف ویاه سیر م،فاوت استا

آلیسین مربوط است [ 2و  .]22مصرف روزانهه  1/2درصهد

اما به طور کلی  61درصد سیر را آب تشکیل مهیدههد [.]3

پودر سیر در جیرة غذایی جوجه های ووت،ی رریب تیدیل

مقدار انرژی قابل سوخت وساز پودر سیر ]7[ 8811ا 8773

را به میزان  1/84کاهش و وزن الته را به میزان  032وهرم

[]02ا  ]21[ 8213و  ]07[ 8821کیلوکهههالری در کیلهههوورم

افزایش داد [ .]04ن،ایج حاصل از تأثیر پودر سهیر در جیهرة

وزارش تده است.

غذایی جوجههای ووت،ی نشان داد که سطح 0درصد پهودر

اس،رس سرمایی در جوجه های ووت،ی مصرف خورا

سیر در مقایسه با وروه کن،رل باعث کاهش رهریب تیهدیل

را افزایشا وزن بدن و بازدهی خورا را کاهش مهی دههدا

غذایی تد [ .]21اس،فاده از مقدار دو درصد پهودر سهیر در

از این رو تأثیر منفی بر عملکرد جوجهههها دارد .در محهیط

جیره غذایی جوجههای ووت،ی تأثیری بهر عملکهرد رتهدا

سردترا انرژی بیش،ری به عنوان حرارت ههدر مهی رود لهذا

نسیت التها سینها ران و چربی محوطه تکمی نداتتا اما

تجمع چربی کهاهش مهی یابهد .دمهای سهرد محهیط باعهث

اس،فاده از سیر همراه با آن،یاکسیدان سهیب بویهود افهزایش

افزایش میزان هماتوکریتا هموولوبینا حجهم خهونا وزن

وزن تد [ .]0اس،فاده از سطح  1/0درصد عصهاره سهیر در

ماهیچههههههای قلههب و کیههد در جوجههههههای ووتهه،ی و

تغذیههه جوجههههههای ووتهه،ی باعههث افههزایش وزن نسههیی

بوقلمونها تد [.]01

بورسفابریسیوس تد [.]20

اصلیترین ترکییات بیولوژیکی سیر ترکییهات وهووردار

ن،ایج حاصل از تأثیر سطوح مخ،لف صهفرا 1/2ا  0و 8

آلی هس،ند که مقدار آنوا در سیر پخ،ه تدها سیر خرد تهده

درصد پودر سیر در جیرة غذایی جوجههای ووته،ی نشهان

یا پودر سهیرا خیلهی م،غیهر اسهت [ .]2حهدود  22درصهد

داد که سطح 0درصد پودر سیر در مقایسه با وروه کن،هرل و

ترکییات ووورددار آلی به صورت واما-ولوتامین سیسه،ئین

 1/2درصد باعث کاهش رریب تیهدیل غهذایی تهد [.]07

و اس-آلیل سیس،ئین سولفوکسهید (آلهین) هسه،ند کهه ایهن

سههطوح مخ،لههف صههفرا 0ا  8و  2درصههد پههودر سههیر در

ترکییات هیچ وونه بوی تند و خاصیت بیولهوژیکی ندارنهد

جیرةغذایی جوجههای ووت،ی به مدت  82روز مطالاه تد

اما وق،یکه حیه های سیر تحت تأثیر عملیات فیزیکی ماننهد

که روی عملکرد تأثیری ندات،ند [ .]2ن،ایج مربوط به تغذیة

روش های مخ،لف پوست کندنا خهرد کهردنا بریهدنا لهه

جوجههای ووت،ی با جیرههای دارای سطوح مخ،لف صفرا

کردن و یا جویدن قرار میویرندا آنهزیم آلینهاز موجهود در

1/0ا  0و  01ورم سیر خشک تده در هر کیلوورم خورا

واکوئلها فاال تده و آلین را بهه آلیسهین تیهدیل مهیکنهد.

به مهدت  82روز نشهان داد کهه سهیر در  20روز اول دورة

فاالیتهای بیولوژیکی سیر مربوط به آلیسین است [.]22

پرورش باعث افزایش وزن تدا امها درکهل دورة آزمهایشا
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تیمارهای غذایی روی صهفات مصهرف خهورا ا افهزایش

تازه (حیههای سیر همراه با پوس،ه) بهصورت آسهیاب تهده

وزن و بازدهی غذایی تأثیری ندات،ند [ .]7اسه،فاده از سهیر

به همراه اقالم جیره اس،فاده تد.

در جیرة غذایی جوجه ههای ووته،ی باعهث بویهود کیفیهت

تاداد  272قطاه خروس یهکروزه سهویة آریهن در دو

ووتت و ترکیب مناسب اسیدهای چهرب ووتهت عضهلة

ترایط دمای مامولی و اس،رس سرمایی بهصهورت مسه،قل

ران تد [ .]00بنابراین هدف از ایهن تحقیهق بررسهی تهأثیر

به مدت  42روز پرورش داده تدند .در آزمایش نخست 4

سطوح مخ،لف سیر تازه بر عملکرد تولیدا سیس،م ایمنهی و

تیمارا  4تکرار و  20قطاه جوجه خهروس یهکروزه در ههر

خصوصیات التة جوجه های ووت،ی در دو تهرایط دمهای

تکرار و در آزمایش دوم  4تیمارا  4تکرار و  06قطاه جوجه

مامولی و اس،رس سرمایی بود.

خروس یک روزه در هر تکرار در قالب طرح کامالً تصهادفی
م،اادل مطالاه تد .در ترایط دمهای مامهولی برنامهة دمهایی

مواد و روشها

مطابق روش مامول پرورش جوجه ووت،ی در یهک روزوهی

به منظور تأثیر پودر غدة کامل سیر تازه بر صفات تولیدی و

82ا پایههان هف،ههة نخسههت 81ا و در هف،ههههههای دوما سههوما

سیس،م ایمنی جوجه های ووت،ی این آزمایش در دو سهالن

چوارما پنجم و تشم به ترتیب 23ا 26ا 24ا  22و  22درجهة

جداوانه در مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور اجهرا تهد.

سان،ی وراد بود .در ترایط اس،رس سرمایی در روزهای 0ا 2ا

مقدار مادة خشکا پروتئینخهاما الیهاف خهاما چربهیخهاما

 04و  20تا  42روزوی دمای سهالن پهرورش بههترتیهب 82ا

نشاس،ها خاکس،ر خاما کلسیما فسفرا پ،اسیما سدیما منگنهزا

22ا  21و  02درجة سان،یوراد بود [ .]22جوجههها در طهول

منیزیما آهنا رویا مسا کل ترکییهات فنلهی و تهانن کهل

دورة آزمایشا به آب و خهورا

آزادانهه دس،رسهی داته،ند.

( ]8[ )AOAC, 1990غدة کامل سیر تازه اندازهویهری تهد.

برنامة نهوری بهه صهورت  28سهاعت روتهنایی و 0سهاعت

جیره های غهذایی بهر پایهة ذرت و سهویا و براسهاس مهواد

تاریکی تنظیم تد .صفات مطالاههتهده در ایهن آزمهایشهها

مغذی توصیه تهدة جوجههووته،ی آریهن بهرای سهه دورة

تامل وزن زندها مصهرف خهورا ا رهریب تیهدیل غهذاییا

زمانی  0تا 04ا  02تا  23و  27تا  42روزوی تنظهیم تهدند

تلفاتا تهاخن تولیهدا خصوصهیات التهها تهمارش کهل

(جدول  .)0تیمارهای آزمایشی تامل  .0جیرة پایهه بهدون

ولیولهای سفیدا نسیت ه،روفیل به لنفوسیت و عیهار پهادتن

غدة کامهل سهیر تهازه (تیمهار تهاهد)  .2جیهرة دارای 1/2

تولید تده علیه ولیول قرمز ووسفند بودند.

درصد غدة کامل سهیر تهازه  .8جیهرة دارای 0درصهد غهدة

جوجه های هر واحد آزمایشی در پایان هر هف،ه و پهس از

کامل سیر تازه  .4جیرة دارای  0/2درصد غهدة کامهل سهیر

دو ساعت اعمال ورسنگی به صورت وروهی توزین و میانگین

تازه بودند .در این آزمایش از غدة کامل سیر تازه برداتهت

وزن زنههدها افههزایش وزن روزانههه و رههریب تیههدیل غههذایی و

تده از مزرعه (سیرچهها همهراه بها پوسه،هههای داخلهی و

مصرف خورا براساس روز جوجه محاسیه تدا تلفهات ههر

خارجی آنوا بدون هیچگونه عمل آوری و یا فراینهدی روی

واحههد آزمایشههی روزانههه سههه بههار جمههعآوریا وزنکشههیا

آن) اس،فاده تدا مقدار مادة خشک آن  46/22درصهد بهودا

کالیدوشایی و ثیت می تد .در پایان  42روزوی تاخن تولیهد

بنابراین به جای سطوح 1/2ا  0و  0/2درصد پودر سهیر در

برای هر واحد آزمایشی با اس،فاده از رابطة  0محاسیه تد.

جیرهها بهترتیب 0/12ا  2/04و  8/20درصد غدة کامل سیر
()0

([/01طول دورة پرورش×رریب تیدیل غذایی)(/میانگین وزن زنده به ورم×درصد ماندواری)]=تاخن تولید
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بورس فابریسیوس نیز به صورت وزن مطلق (ورم) توزین و

در روزهای  20و  82به سه قطاه پرنهده از ههر بهاکس

بهصورت درصدی از وزن زنده نیز محاسیه تدند.

مقدار  1/2میلی لی،ر از سوسپانسیون ولیهول قرمهز ووسهفند
 1/2درصد تسه،ه تهده در بهافر فسهفات اسه،ریل ( 8بهار

برای اندازهویری میزان اکسیداسیون چربی ووتهتا باهد

تس،شو)ا از طریق عضلة سینه تزریهق و در  42روزوهی از

از کش،ار از ووتت سینه نمونههبهرداری و بههصهورت کامهل

این پرنهده هها از طریهق وریهد بهال خهونویهری و پهس از

آسیاب تد .اکسیداسیون در سه مرحلهه روی ووتهت تهازها

جداسازی لخ،ها سرم بدست آمده با سهرعت  4111دور در

باد از یک هف،ه نگوداری در دمای چوار درجة سان،ی وراد و

دقیقه و به مهدت  02دقیقهه سهان،ریفوژ تهد .سهپس سهرم

همچنین باهد از یهک مهاه نگوهداری در دمهای  -21درجهة

حاصله به داخل میکروتیوب های تماره وذاری تده من،قهل

سان،ی وهراد انجهام ورفهت .اکسیداسهیون چربهی ووتهت بها

و در دمای  -21درجة سان،ی وراد نگوهداری تهدند .بهرای

اس،فاده از تایین

میزان مالوندیآلدئیهد (Malondialdehyde-

تایین عیار پادتن تولید تده علیه ولیهول قرمهز ووسهفند از

 (MDAصورت ورفت در این روش میزان  MDAبه عنهوان

روش هماولوتیناسهههیون میکروتی،ه هر اسههه،فاده تهههد [.]06

نشانگر پراکسیداسیون چربی در نمونها اندازهویری تهد [.]4

تههمارش کههل ولیههولهههای سههفید بهها اسهه،فاده از محلههول

اس،خراج مح،وای چربی با اسید انجام تهد .نمونهه بها اسهید

رقیق کنندة نات و هریکو الم هماتوسی،وم،ر صورت ورفهت.

تری کلرواس،یک و در حضور هگزان و بوتیلی،هد هیدروکسهی

برای تمارش ولیول های سفید همة سلول ههایی کهه رنهگ

تولوئن همگن و سپس سان،ریفیوژ تهد .پهس از واکهنش بها

تیههره داتهه،ند در همههة  06مربههع  4ووتههة الم هماسههی،وم،ر

مارف اسید تیوباربی،وریکا  MDAمس،قیماً براسهاس تیهدیل

تمارش تد .برای تهمارش ه،روفیهل و لنفوسهیت نیهز از

میزان جذب نور در طهول مهوج  282نهانوم،ر بها اسه،فاده از

وس،رش خونی اس،فاده تد .وس،رش های خونی با اسه،فاده

اسپک،روف،وم،ر اندازهویری تد [.]4

از رنگ آمیزی رایتا ویوة پرندوان رنگ آمیزی تهدند و در

داده های حاصل با اس،فاده از رویة مدل خطهی عمهومی

نوایت با تمارش مجموع صد سلول ه،روفیل و لنفوسهیتا

( )GLMنرمافزاز آماری  SASبرای مدل آماری  2تجزیهه و

درصد و نسیت ه،روفیل به لنفوسیت تایین تد [.]3

میانگینها با اس،فاده از آزمون چند دامنهای دانکهن مقایسهه
تههدند [ .]28تسههت نرمههال بههودن دادهههها انجههام ورفههت و

در پایان هف،ة تشهم پهس از وزن کشهی از ههر واحهد
آزمایشههیا دو قطاهه خههروس کههه م،وسههط وزن آنهههاا بههه

دادههایی که بهصورت درصد بودند بها تیهدیل بهه

میانگین آن واحد آزمایشی نزدیکتر بودا ان،خاب و به پهای

Sinنرمال تدند.

Arc x

Yij = µ + Ti + εij

آن ها تمارة آلومینیومی زده تد و پهس از کشه،ار براسهاس

()2

اس،اندارد قطاهبندی ووتت طیور در ایهرانا قطاههبنهدی و

در این رابطها Yijا مقدار ههر مشهاهده از تکهرار  jام و

توزین تدند [ .]22قطاات مخ،لف الته تامل التة تهکم

تیمار  iام µا میانگین جاماهه Tiا اثهر تیمهار  iام و εijا اثهر

خالی (بدون احشاء خهوراکی و غیرخهوراکی)ا سهینها ران ا

خطای آزمایش مربوط به تیمار  iام است.

بال هاا پشت و وردن توزین و عالوه بر وزن مطلهق (وهرم)
بههه صههورت درصههدی از وزن التههه نیههز محاسههیه تههدندا

نتایج و بحث

محاسیة درصد الته تکم خالی نیهز براسهاس درصهدی از

ن،ایج مربوط به ترکییات مغذیا ترکییات فنلیا تانن و مواد

وزن زنده بود .چربی محوطة تکمیا قلبا کیهدا طحهال و

مادنی غدة کامل سیر تازه در جدولهای  2و  8آمده است.
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جدول  .2میانگین مقدار تركیبات شیمیايي و فنلي (درصد مادة خشک) غدة كامل سیر
مادةخشک

پروتئینخام

الیافخام

چربیخام

قندهایمحلول

نشاس،ه

تانن کل

خاکس،رخام

ترکییاتفنلیکل

46/22

02/02

01/2

1/23

20/22

62/42

1/272

2/7

0//24

جدول  .3میانگین مقدار مواد معدني غدة كامل سیر (میليگرم در كیلوگرم مادة خشک)
کلسیم

فسفر

سدیم

پ،اسیم

منیزیم

آهن

منگنز

مس

روی

3361

2371

0221

7281

721

323/7

40/3

4/3

82/3

رریب تیدیل غذایی در بین تیمارها مانادار نیود.

روشهههای مخ،لههف عمههلآوری سههیر باعهث تولیههد انههواع
مکمل های مخ،لف سیر از جمله حیه سیرا پوس،ة سیرا سیر

ن،ایج م،نوع و م،ناقضی دربارة تأثیر سیر و فراوردهههای

کاملا سیر خشک تده در آف،ابا پودر سهیر و خمیهر سهیر

مخ،لف آن بر عملکرد جوجهههای ووته،ی وهزارش تهده

تده است که ممکن است ترکییات تیمیایی م،فاوتی دات،ه

است .اس،فاده از پهودر سهیر در جیهرةغهذایی جوجههههای

باتند [ 0و  .]2ن،ایج مربوط به ترکییات تیمیایی و ماهدنی

ووت،ی هیچوونه تأثیری بر افهزایش وزن و رهریب تیهدیل

آزمههایش حارههر بهها مقههادیر وههزارش تههده [3ا  02و ]24

غهذایی نداتهت [ 7و ]02ا کهه بهها ن،هایج ایهن آزمههایش در

م،فاوت استا به نظر می رسد موم،رین دلیهل ایهن تفهاوت

ترایط دمای مامولی (بجز افهزایش وزن) مطابقهت دارد و

مربوط به نهوع فهراوردة سهیر اسهت کهه در ایهن آزمهایش

در ترایط اس،رس سرمایی مطابقت ندارد .ن،هایج حاصهل از

ترکییات تیمیایی سیر کامل برداتت تده از مزرعهه (حیهة

تأثیر سطوح مخ،لف سیر بر عملکرد جوجهه ههای ووته،ی

همراه با پوس،ه) اندازهویری تد.

نشان داد که بو،رین و بدترین عملکرد مربوط به تیمارههای

میانگین افزایش وزن روزانها مصرف خهورا ا رهریب

 1/2درصد و  0درصد سیر بود []02ا سطوح بهکار رف،ه در

تیدیل غذایی و تاخن تولید تیمارهای مخ،لف در ترایط

این آزمایش با آزمایش حارر م،فاوت استا اما بها صهفت

پرورش دمای مامولی و اس،رس سرمایی در جدولههای 4

تاخن تولید مربوط به تیمارهای  1/2و  0درصد آزمایش

و  2وزارش تهده اسهت .اخه،الف میهانگین افهزایش وزن

حارهر در تههرایط اسهه،رس سهرمایی مطابقههت دارد .ن،ههایج

روزانه در بین تیمارهای مخ،لف در ترایط دمهای مامهولی

حاصل از تأثیر سطوح مخ،لف1ا 1/2ا  0و  8درصهد پهودر

مانههادار اسههت ( .)p<1/10در دمههای مامههولی تیمارهههای

سیر در جیرةغذایی جوجههای ووت،ی نشان داد کهه سهطح

مخ،لف بر میزان مصرف خورا روزانهه و رهریب تیهدیل

 0درصد پودر سیر در مقایسه با وروه کن،رل و  1/2درصهد

غذایی تأثیر ندات،ند اما میانگین صفت تاخن تولید بهین

باعث کاهش رریب تیدیل غذایی تهد []07ا سهطوح 0/2ا

تیمارها اخ،الف ماناداری ( )p<1/12را نشهان داد (جهدول

 8و  4/2درصد پودر سیر تجارتی تأثیری بر صفات افزایش

 .)4در ترایط اس،رس سرمایی میانگین افزایش وزن روزانه

وزن و رریب تیدیل غذایی نداتت [ .]02ویاه داروی سیر

و تاخن تولید در بین تیمارها اخ،الف ماناداری را نشهان

مورد اس،فاده در آزمایشهای مخ،لف دارای تنوع وسیای از

داد ( )p<1/10امهها اخهه،الف می هانگین مصههرف خههورا و

نظر نوع واری،ها قسمت های مورد اس،فادها نحهوة فهراوریا
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مقدار مورد اس،فادها ترایط اجرای آزمایش و مهدت زمهان

آزمههایش و جیههره در حالههت بحرانههی قههرار دارنههدا ایههن

اس،فاده در جیرةغذایی استا از این رو تنوع ن،هایج حاصهل

افزودنیها آثار خود را نشان میدهندا در تحقیقی مشهخن

از آزمایشهای مخ،لف زیاد و مقایسة آنوها بها ههم مشهکل

تد که آثار جیرها زمانی که جوجهههها در ماهرض تهرایط

است.

غیربوینه نظیر قابلیت هضم پایین جیره و یا عهدم پهاکیزوی

عدم تهأثیر سهیر بهر تهاخن تولیهد در تهرایط دمهای

محیط باتند ظاهر میتود []08ا بنهابراین همهان طهور کهه

مامولی ممکن است مربوط به تهرایط آزمهایش باتهد .در

ان،ظار می رفت در ترایط اس،رس سرمایی سهطوح مخ،لهف

تههرایط دمههای مامههولی در مقایسههه بهها اسهه،رس سههرمایی

سیر نسیت به تیمار تاهد باعث افزایش تاخن تولید تده

جوجههها در تهرایط مطلهوبتهری بودنهد .بنهابراینا ویهاه

است.

دارویی سیرا تأثیری بر این صفات نداتهت .وق،هی تهرایط
جدول  .4تأثیر تیمارهای مختلف بر صفات عملکردی پايان دوره آزمايش در شرايط پرورش دمای معمولي
افزایش وزن

خورا مصرفی

(ورم/پرنده/روز)

(ورم/پرنده/روز)

تاهد

20/30 ab

74/02

0/32

 1/2درصد سیر

22/60 a

71/72

0/64

 0درصد سیر

ab

 0/2درصد سیر

تیمار

رریب تیدیل غذایی

تاخن تولید
262/22 bc
824/22 a

21/04

36/22

0/22

ab

48/01 c

27/87

0/34

240/82 c

SEM

0/20

0/72

1/127

7/22

P-Value

1/114

1/042

1/021

1/128

273/03

 a-cتفاوت میانگینها با حروف م،فاوت در هر س،ون مانادار است SEM .خطای اس،اندارد میانگینها

جدول  .5تأثیر تیمارهای مختلف بر صفات عملکردی پايان دوره آزمايش در شرايط استرس سرمايي
افزایش وزن

خورا مصرفی

(ورم/پرنده/روز)

(ورم/پرنده/روز)

تاهد

83/84 bc

74/63

2/42

 1/2درصد سیر

44/87 a

72/22

2/17

202/23 a

 0درصد سیر

87/61 bc

74/02

2/83

062/01 b

 0/2درصد سیر

b

41/30

33/06

2/06

SEM

1/67

0/38

1/12

2/44

P-Value

1/112

1/227

1/010

1/112

تیمار
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رریب تیدیل غذایی

تاخن تولید
081/61 c

b

022/60
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در تههرایط دمههای مامههولی تیمارهههای آزمایشههی هههیچ

تحقیق مطابقت ندارد .به نظهر مهیرسهد دلیهل اصهلی ایهن

تأثیری بر پارام،رهای اندازه ویری تهدة مربهوط بهه سیسه،م

اخ،الف عالوه بر فاک،ورهای مربهوط بهه تهرایط و محهیط

ایمنهی نداتهه،ند (جهدول  .)6در تههرایط اسه،رس سههرمایی

آزمایشا نوع و مقدار پودر سیر اس،فادهتده باتهد .اسه،فاده

درصد ه،روفیلا لنفوسیتا نسیت ه،روفیل بهه لنفوسهیت و

از سطح  1/0درصهد عصهارة سهیر در تغذیهة جوجههههای

وزن مطلق طحهال و بهورس فابریسهیوس در بهین تیمارهها

ووت،ی در مقایسه با تیمار تاهد تأثیری بر صهفات درصهد

اخ،الف ماناداری ( )p<1/12دات،ند (جدول .)2

التها چربی محوطه تکمیا کید و قلب نداتت[]20ا که با

نسیت ه،روفیل بهه لنفوسهیت تهاخن مناسهیی بهرای

ن،ایج این آزمایش مطابقت دارند .ارزش غذایی قسمتهای

پاسخ به اس،رس استا زیرا در هنگهام تهنشا ه،روفیهلهها

مخ،لههف التههه م،فههاوت اسههت .بنههابراین کیفیههت التههة
جوجه های ووت،ی روز به روز اهمیت بیش،ری پیدا میکند.

افزایش و لنفوسیتها کاهش مییابند [ .]00در این آزمایش

در خیلی از کشورهای دنیاا اغلبا وزن زنهدة جوجههههای

نیز تنش سرمایی باعث افزایش نسیت ه،روفیل به لنفوسیت

ووت،ی هدف نوایی تولید نیستا بلکه وزن الته و ترکیب

تده است .اس،فاده از سطوح مخ،لف صفرا 1/2ا 1/4ا 1/6ا

آن هدف اصلی است .مواد مغذی جیره (انهرژیا پهروتئینا

 1/3و  0درصد سیر در جیرةغهذایی جوجههههای ووته،ی

نسیت انرژی به پروتئینا چربیا اسیدهای آمینها وی،امینهها

روی سطح آن،یبادیهای سرم تأثیری نداتت [ .]02اس،فاده

و مواد مادنی)ا ژنوتیپا جنس و فاک،ورهای محیطهی روی

از سطوح صفرا  1/0و  1/2درصد مخلوطی از پودر سهیر و

بازده الته و ترکییات الته جوجههای ووت،ی تأثیر دارنهد.

آویشن به نسیت مساوی یکبهیک در جیرة غهذایی مرغهان

با توجه بهه اینکهه در ایهن آزمهایش فاک،ورههای مهؤثر بهر

تخم وذار تاداد لنفوسیت ها را افزایش داد []6ا که با ن،هایج

خصوصیات الته (ژن،یک و مدیریت) و مواد مغذی تهأمین

این آزمایش در ترایط اس،رس سرمایی مطابقت دارد .عیهار

تده از جیره های آزمایشی نیز تقرییاً یکسان بوده اسهتا از

پادتن تولید تدها علیه ولیول قرمز ووسفند در بین تیمارهها

این رو وزن و درصد قطاات مخ،لف الته در بین تیمارهها

در هر دو ترایط دمایی اخ،الف مانهاداری نداتهت کهه بها

اخ،الف ماناداری را نشان نداد.

ن،ایج وزارش تده مطابقهت دارد []02ا نامیردوهان عصهارة

میانگین مقدار مهالون دی آلدئیهد ووتهت سهینة تهازه و

 1/0درصههد چنههد ویههاه دارویههی از جملههه سههیر را در

ووتت نگوداری تده در دمای  -21درجة سان،یوهراد بهه

جیرةغذایی جوجههای ووت،یا اسه،فاده و وهزارش کردنهد

مدت یک ماه در بین تیمارهای مخ،لف در ههر دو تهرایط

که عیار پادتن تولید تهده علیهه ولیهول قرمهز در سهن 42

دمههای طییاههی و اسهه،رس سههرماییا اخهه،الف مانههاداری

روزوی بین عصارة سیر و تاهد اخ،الف ماناداری ندارد.

( )p<1/10را نشان داد (جدول  .)01ن،ایج وهزارش پیشهین

ن،ایج مربوط به درصد التهه و قطاهات مخ،لهف التهة

نشان میدهد که اس،فاده از سطوح مخ،لف پودر سیر خام و

تیمارهای تاهدا و سطوح مخ،لف درصد سهیر در تهرایط

سیر عمل آوری تده در جیرةغهذایی جوجههههای ووته،ی

دمای مامولی و اس،رس سهرمایی در جهداول  3و  7نشهان

میههزان مههالوندیآلدئیههد ووتههت ران و سههینه را بهههطههور

می دهد که تیمارهای آزمایشهی روی ایهن صهفات تهأثیری

ماناداری ( )p <1/10کاهش داد []02ا که با ن،ایج آزمهایش

ندات،ند .اس،فاده از مقدار  4درصد پودر سیر در جیرةغذایی

حارر مطابقهت دارد .در آزمهایش دیگهر اسه،فاده از  2و 4

جوجه های ووت،ی مقدار چربی محوطه تکمی را در سهن

درصد حیة سیر و پوس،ة سیر باعهث کهاهش مقهدار چربهی

 2هف،گی به طور ماناداری کاهش داد []24ا که با ن،ایج این

عضلة ران در جوجههای ووت،ی تد.
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جدول  ..8میانگین درصد الشه و قطعات مختلف الشه جوجههای تغذيه شده با جیرههای آزمايشي در شرايط دمای معمولي پايان دوره
تیمار

الته

رانها

سینه

بالها

پشت و وردن

چربیتکمی

کید

تاهد

68/42

81/78

23/70

7/18

22/60

2/20

2/02

 1/2درصد سیر

61/22

80/10

23/87

7/14

22/26

2/48

2/27

 0درصد سیر

64/11

81/33

23/38

3/27

23/66

0/74

2/21

 0/2درصد سیر

68/74

82/42

23/84

7/26

26/22

0/37

2/27

SEM

1/488

1/233

1/823

1/022

1/842

1/081

1/132

P-Value

1/128

1/036

1/738

1/884

1/440

1/668

1/027

جدول  .9میانگین درصد الشه و قطعات مختلف الشه جوجههای تغذيه شده با جیرههای آزمايشي در شرايط استرس سرمايي پايان دوره
تیمار

الته

رانها

سینه

بالها

پشت و وردن

چربیتکمی

کید

تاهد

64/42

81/22

27/32

7/01

22/27

0/33

2/20

 1/2درصد سیر

60/01

80/27

27/16

7/63

23/08

0/00

2/22

 0درصد سیر

62/47

80/22

81/23

3/72

22/14

0/24

2/32

 0/2درصد سیر

68/07

80/02

81/80

3/37

22/82

0/44

2/48

SEM

1/436

1/030

1/860

1/026

1/286

1/004

1/120

P-Value

1/072

1/232

1/284

1/222

1/206

1/128

1/263

جدول .10اثر تیمارهای آزمايشي در شرايط دمای معمولي و استرس سرمايي بر میزان مالوندی آلدئید (میکروگرم بر گرم گوشت)
بهعنوان شاخصي برای میزان اكسیداسیون چربي
تیمار

اس،رس سرمایی

دمای مامولی
ووتت تازه

 4 ° Cیکهف،ه

 -21 ° Cیکماه

تاهد

1/127 a

1/201

 1/2درصدسیر

bc

ووتتتازه

 -21 ° Cیکماه

 4 ° Cیکهف،ه

1/262 a

1/122 b

1/211

1/122

1/020

cd

c

1/124

1/062

a

 0درصد سیر

1/122 bc

1/021

1/210 bc

1/124 c

1/060

1/066 c

 0/2درصدسیر

1/124 c

1/062

1/026 d

1/128 c

1/026

1/072 b

SEM

1/112

1/116

1/117

1/110

1/116

1/116

P-Value

1/118

1/132

<1/000

<1/110

1/122

<1/110

1/067
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1/228 a
1/220
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بنابراین اسه،فاده از سهیر در جیهرةغهذایی جوجههههای

ترایط اس،رس سرمایی بهاالترین مقهدار تهاخن تولیهد را

ووته،ی باعهث بویههود کیفیهت ووتههت و ترکیهب مناسههب

داتت .کم،هرین مقهدار نسهیت ه،روفیهل بهه لنفوسهیت در

اسیدهای چرب ووتت عضلة ران مهیتهود []00ا بههنظهر

تههرایط اسهه،رس سههرمایی مربههوط بههه تیمههار  1/2درصههد

می رسد در این آزمایش نیز سیرا تهأثیر مطلهوبی بهر مقهدار

پودرسیر بودا بنابر این اس،فاده از مقهدار  2کیلهوورم پهودر

چربیهای ووتت سینه دات،ه است.

سیر تازه در هر تن جیرة غذایی جوجهههای ووته،ی قابهل
توصیه است.

ووتههت طیههورا مقههادیر بههاالیی از اسههیدهای چههرب
غیراتههیاعا از جملههه اسههید چههرب امگهها سههه دارد .میههزان

منابع

اسیدهای چرب با چند پیوند دووانه همیسه،گی بهاالیی بها
میزان اسیدهای چرب جیرة غذایی دارند [ .]4افزایش مقدار

[ .]0ایراندوست  ،وراثی

ایههن اسههیدهای چههرب باعههث حسههاس تههدن ووتههت بههه

ر ،لوغ البیان ه ،وراثی ،م

ر و مصلحی ر ( )5931تأثیر احدر سیر ،ویتامین

اکسیداسیون چربی در حالت مامولی و ح،ی نگوهداری در

و آنتی ا سیدان بر ع ل طرد ر طد ،تیةیطش

یخچال می تود .یکی از روش ههای جلهوویری ووتهت از

E

ط و
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Abstract
In order to investigate the effect of fresh whole garlic bulb (FGBP) on production index, immune system
and carcass characteristics of Arian broiler strain, 592 day-old male broiler chicks were studied during 42
days in two independent experiments. The first experiment was conducted under normal temperature
condition (NTC) with 4 treatments, 4 replicates and 21 birds per replicate and second experiment was
conducted under cold temperature condition (CTC) with 4 treatments, 4 replicates and 16 birds per
replicate based on a balanced completely randomized design. The treatments were basal diet without
FGBP (control group), and basal diet containing 0.5%, 1% and 1.5% FGBP, respectively, under both
NTC and CTC. The highest level of body weight gain and production index were related to treatment of
basal diet with 0.5% FGBP treatment under both NTC and CTC (p<0.01). The experimental diets had no
effect on daily feed intake and feed conversion ratio under NTC and CTC. The experimental treatments
had no effect on immune system under NTC, but 0.5% FGBP treatment significantly reduced the
heterophile: lymphocyte ratio under CTC (p<0.01). The treatments had no effect on carcass relative
weight and carcass cuts relative weight under both NTC and CTC. The malondialdehyde content of fresh
breast meat was lower in FGBP treatments than control group (p<0.01) under both NTC and CTC. The
results of the current experiment showed that under CTC, incorporation of 0.5% FGBP in the diet of
broiler chickens is recommendable.
Keywords: broiler chicken, carcass characteristic, fresh garlic, growth performance, immune system..
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