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هاي گوشتیو پاسخ ایمنی جوجهعملکرداثر افزودن پودر سیر و سیر تازه به جیره بر 

3ابراهیم اسدي خشوییو2، محمدرضا اکبري1اسما مختاري

چکیده
قطعه جوجه 240از گوشتی،هايپاسخ ایمنی درجوجهوعملکردبرجیرهبهتازهسیریاسیرپودرافزودنتأثیربه منظور بررسی

هايولبر اساس جد. استفاده شدتکرار چهارتیمار ودر قالب طرح کامأل تصادفی با شش308س أسویه رنر یک روزه گوشتی 
که شدژي و پروتئین مشابه تهیه ري آزمایشی با میزان انتعداد شش جیره،آغازین، رشد و پایانیدر سه مرحله ،احتیاجات سویه راس

درصد پودر 25/0+جیره پایه )3،بیوتیک آویالمایسینآنتیppm10جیره پایه حاوي سطح ) 2،)شاهد(جیره پایه ) 1: عبارت بودند از
مصرف خوراك، . درصد سیر تازه5/0+ جیره پایه )6،سیردرصد پودر5/0+ جیره پایه )5،درصد سیر تازه25/0+ جیره پایه )4،سیر

، تزریق )CBH(بررسی پاسخ حساسیت بازوفیلی پوست براي.شدهاي مختلف، بررسی در دورهاضافه وزن و ضریب تبدیل 
تکرار انتخاب و به قطعه جوجه از هر 2، تعداد 42در روز .صورت گرفت40بین پرده انگشتان پا، در روز )PHA(فیتوهماگلوتینین 

، در روز چنینهم. طحال و بورس فابریسیوس توزین شدندنیزغدد ضمیمه گوارشی و ها، اندام. جایی مهره گردنی کشته شدهروش جاب
ها و شمارش تفریقی لوکوسیت)PCV(تعیین هماتوکریت برايهاي خون نمونه. گیري شدنددو پرنده از هر تکرار انتخاب و خون42

). P<05/0(تفاوتی نداشتند خوراکیضریب تبدیلواز نظر میانگین مصرف خوراك، اضافه وزنهاي آزمایشیگروه. استفاده شد
سیر تازه استفاده از ). P>05/0(نسبت به گروه شاهد کاهش یافت،)درصد پودر سیر5/0(5گروه نسبت هتروفیل به لنفوسیت در 

منجر شاهد گروه، در مقایسه باPHAساعت پس از تزریق 12در CBHبه کاهش پاسخ ،آویالمایسینبیوتیک یا آنتی) درصد25/0(
به .شودتواند سبب تخفیف استرس میهاي گوشتیجوجهبه جیرهپودر سیردرصد 5/0رسد که افزودن به نظر می. )P>05/0(شد

داراي تازهرسد که این سطح از سیر، به نظر میسیر تازه به جیرهدرصد 25/0ودن در نتیجه افزCBHعالوه، با توجه به کاهش پاسخ 
.خواص ضد حساسیتی باشد

ایمنی، جوجه گوشتیپاسخ،عملکردپودر سیر، سیر تازه، : کلیديهاي واژه

مقدمه
هستندکهمواد مختلفازايدستهغذاییيهاافزودنی

.شوندمیاستفادهمختلف در جیره حیواناتاهدافبراي
کهبودند غذاییيهاافزودنیازگروهیهابیوتیکآنتی
گرفتند قراراستفادهموردطیورتغذیهصنعتدرهاسال

به عنوان هابیوتیکاز آنتیاستفاده1999سالاز. )17(
ممنوعاروپادراتحادیهافزودنی غذایی در جیره دام و طیور

از آن به بعد، این روند ممنوعیت به سایر نقاط جهان وشد
شدن استفاده ازممنوع.)25(است در حال گسترش 

- 1: بودعلتدوبه عنوان افزودنی غذایی بههابیوتیکآنتی
ایجاد- 2الشه دام و طیور ودرهابیوتیکآنتیباقیماندن

.هابیوتیکمقاوم به آنتیمیکروبیهايسویه
از جیره دام و طیور هابیوتیکآنتیکه حذفجاییاز آن

موادمبود،دهندگانپرورشضرربهاقتصاديلحاظاز
شدند مطرحهابیوتیکجایگزین آنتیبه عنوانختلفی

ي مناسب هایافتن جایگزینبرايدر ادامه تحقیقات . )11(

منشاء باترکیباتیسراغبه، محققینهابیوتیکبراي آنتی
از گیاهیغذاییيهاافزودنی. رفتند)photogenic(گیاهی 

توجهآروماتیکگیاهانعصارهیاوفراريهاروغنجمله
خودبهضدمیکروبیغذاییيهاافزودنیبه عنوانرازیادي
.)21(اند کردهجلب

هزاران سال است کهAlliumSativaبا نام علمیسیر 
برايدر اکثر نقاط جهان به عنوان ادویه و داروي گیاهی 

ها مورد استفاده قرار درمان انواع بیماريپیشگیري و
تواند به ضد میکروبی بالقوه، میسیر با خواص . گیردمی

هاي محرك بیوتیکعنوان جایگزینی طبیعی براي آنتی
امروزه تأثیر سیر بر سیستم ایمنی و .رشد نگریسته شود

بیوتیکی و ضد قارچی آن مورد توجه پرورش یخواص آنت
زاده و تیموري.دهندگان صنعت طیور قرارگرفته است

هاي گوگردي گزارش کردند که ترکیب) 24(همکاران 
سیر خاصیت تعدیل سیستم ایمنی دارند و موجود در 

ها ها و ماکروفاژها را در موشعصاره سیر تکثیر لنفوسیت

شهرکرد، دانشگاه ارشد و استادیاریکارشناسآموخه دانش-3و 1
)akbari-m@agr.sku.ac.ir: نویسنده مسوول(، شهرکرد، دانشگاه استادیار-2
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زاده و تیموري.دهندگان صنعت طیور قرارگرفته است

هاي گوگردي گزارش کردند که ترکیب) 24(همکاران 
سیر خاصیت تعدیل سیستم ایمنی دارند و موجود در 

ها ها و ماکروفاژها را در موشعصاره سیر تکثیر لنفوسیت

شهرکرد، دانشگاه ارشد و استادیاریکارشناسآموخه دانش-3و 1
)akbari-m@agr.sku.ac.ir: نویسنده مسوول(، شهرکرد، دانشگاه استادیار-2

4/3/1393:تاریخ پذیرش16/12/1392: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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ترکیبی به بهخواص ضد میکروبی سیر.دهدافزایش می
از طریقکه شودنسبت داده می)Allicin(آلیسیننام

مطالعات اخیر اثرات . گرددتولید میاز آلیینآنزیم آلیناز
ضد باکتریایی و ضد توکسین سیر را به دلیل وجود 

اکثر .)16(نموده است آلیین ثابت گوگرديترکیبات 
تحقیقات انجام شده در ارتباط با سیر با استفاده از پودر 

) فرآورده حاصل از خشک کردن و آسیاب کردن سیر(سیر 
از (موجود در سیرهکه بسیاري از مواد مؤثرو حال آنبوده 

ماهیت فرار داشته و طی عمل خشک )جمله آلیسین
در ارتباط با استفاده از . شوندکردن از دسترس خارج می

هاي گوشتی اطالعات چندانی در سیر تازه در جیره جوجه
لذا، این تحقیق با هدف مقایسه استفاده از .دسترس نیست

هاي گوشتی انجام و سیر تازه در جیره جوجهپودر سیر 
.گرفت

هامواد و روش
قطعه جوجه خروس گوشتی یک 240تعداد 

دههاي به طور تصادفی به دسته308س راسویهیروزه
روي بستري از متر5/1×5/1پن24تایی تقسیم و در

از پودر سیر در این پژوهش . قرار گرفتندتراشه چوب 
هاي جیره. استفاده شدتازه رنده شدهتجاري و سیر 

جیره )2،)بدون افزودنی(جیره شاهد ) 1: شاملآزمایشی 
جیره حاوي ) 3،بیوتیک آویالمایسینآنتی10ppmحاوي 

درصد سیر 25/0جیره حاوي )4،درصد پودر سیر25/0
جیره ) 6درصد پودر سیر و 5/0جیره حاوي )5،تازه

درصد سیر تازه بودند که بر اساس جداول 5/0حاوي 
دههاي صفر تا براي دوره308احتیاجات سویه راس 

تنظیم شدند روزگی 42تا 25روزگی و 24تا 11روزگی، 
ها بدون هاي آزمایشی تمامی گروهجیره). 1جدول (

چنین آب محدودیت به صورت آردي و از روز اول و هم
ها قرار داده شدصورت دائم در اختیار جوجهمصرفی نیز به 

ساعت تاریکی استفاده یکساعت نور و 23برنامه نوري و 
اي و با به صورت دورههر پن هاي وزن کل جوجه. شد

روزگی 42و 24، 10استفاده از یک ترازوي دیجیتال در 

ها، پس از تعیین میانگین وزن جوجه. گیري شداندازه
. دشاي محاسبه ن به صورت دورهمیانگین افزایش وز

خوراکی خوراك مصرفی و ضریب تبدیل میانگین چنین هم
.شداي محاسبه در هر دوره تغذیهنیز

دو پرنده از هر تکرار انتخاب و از روزگی42در سن 
هاي خونینمونه. گیري شدندطریق سیاهرگ بازو، خون

و شمارش تفریقی ) PCV(تعیین هماتوکریت براي
، ها، بازوفیلها، ائوزینوفیلهاهتروفیل(هالوکوسیت
ي الم از تهیه(به روش دستی ) هاو مونوسیتهالنفوسیت

هاي خونی زیر هاي خون و شمارش چشمی سلولنمونه
به عالوه در ).22(قرار گرفتند مورد استفاده )میکروسکوپ

قطعه جوجه از هر تکرار انتخاب دوآزمایش، تعداد 42روز 
سپس . و به روش جابجایی مهره مهره گردنی کشته شدند

کبد و (ها و غدد ضمیمه گوارشی حفره شکمی باز و اندام
چنین طحال و بورس فابریسیوس جدا شده و هم) پانکراس
.ندشدو توزین 

تست حساسیت ،به منظور بررسی پاسخ ایمنی سلولی
براي. روزگی انجام شد40در سن )CBH(بازوفیلی پوست 

از هر تکرار دو پرنده به صورت تصادفی انتخاب و این کار،
، بهار افشان(PHA-Pلیتر از محلولمیلی1/0میزان 

)لیترگرم در میلیمیلی1با غلظت (PBSدر) ، ایرانتهران
به پاي راست هر پرنده، بین انگشت سوم و چهارم تزریق 

تنها، به طور PBSتصحیح براي پاسخ به براي. شد
به PBSلیتر محلولمیلی1/0همزمان در هر پرنده میزان 

12. تزریق شدپاي چپ پوست بین انگشت سوم و چهارم 
با استفاده ،ساعت پس از تزریق، میزان تورم حاصل24و 

از CBHپاسخ .یري شدگاندازهاز میکرومتر دیجیتال
تفاضل میزان ضخامت پوست پاي راست بعد از تزریق 

PHA از ضخامت پوست پاي چپ بعد از تزریقPBS ،
.محاسبه شد

افزار نرمGLMبا استفاده از روش هاآنالیز آماري داده
داري اختالف بین معنی. )21(انجام شدSASآماري 
در دانکن ايها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین

.شدتعیین ) α=05/0(درصد 5داريمعنیسطح
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26........ ..................................................................................................هاي گوشتی و پاسخ ایمنی جوجهعملکرداثر افزودن پودر سیر و سیر تازه به جیره بر 

آزمایشیهايجیرهترکیب-1جدول 

)درصد(اجزاي جیره 

)روزگی42تا 25(پایانی )روزگی24تا 11(رشد )روزگی10صفر تا (آغازین 
بدون 

ودنیافز
25/0 %

افزودنی
5/0 %

افزودنی
بدون 
افزودنی

25/0 %
افزودنی

5/0 %
افزودنی

بدون 
افزودنی

25/0 %
افزودنی

5/0 %
افزودنی

33/5279/5126/5147/5693/5539/5533/6781/6629/66ذرت
89/39401/4068/3579/3589/357/2679/2688/26%)44(کنجاله سویا 

79/298/216/356/374/391/31/226/244/2روغن سویا
38/138/138/114/114/114/136/136/136/1فدپودر ص

87/187/187/164/164/165/128/128/128/1دي کلسیم فسفات
28/028/028/025/025/025/022/022/022/0نمک

17/017/017/023/023/023/009/009/009/0بیکربنات سدیم
DL -38/038/038/03/03/03/025/025/025/0متیونین

L -28/028/028/017/017/017/02/02/02/0لیزین
---12/012/012/006/006/006/0ترئونین

125/025/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی
225/025/025/025/025/025/025/025/025/0یمعدنمکمل 

25/05/025/05/0-25/05/0-(%)مواد افزودنی 
ترکیب محاسبه شده

288029903100)کیلوگرم/ کیلوکالري(متابولیسمقابلانرژي
225/2018(%)پروتئین خام 

05/19/085/0(%) کلسیم 
5/045/042/0(%)فسفر قابل دسترس 

187/018/016/0(%)سدیم 
23/117/109/1(%)لیزین 

07/195/086/0(%) سیستئین + متیونین 
E،720مللـی ویتـامین   لاواحـد بـین  D3 ،720000مللی ویتـامین  لاواحد بینA ،800000مللی ویتامینلاواحد بین3600000رکیلوگرم مکمل ویتامینه حاوي ه) 1

100گـرم بیـوتین و   میلـی B12،40گـرم  میلیB9 ،6گرم میلیB6 ،400گرم میلیB5 ،1182گرم میلیB3 ،2000گرم میلیB2 ،4000گرم میلیB1 ،2640گرم میلی
گـرم سـلنیوم   8گرم مـس و  4گرم آهن، 20گرم روي، 37گرم منگنز، 40ید، گرم 4، کلرایدگرم100، هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل)2. بودگرم کولین کلراید

.بود

نتایج و بحث
و ضریب تبدیلمیانگین مصرف خوراك، افزایش وزن

در تضاد با .نشان داده شده است2در جدول خوراکی
سیر هاي تعدادي از محققین که بیان کردند افزودن یافته

تواند هاي گوشتی میي جوجهیرهبه جهاي آن یا فرآورده
و بازدهی خوراك اثر مفیدي بر افزایش وزن، ضریب تبدیل 

، 7(ي افزایش مصرف خوراك داشته باشد الشه به واسطه
سیر تازه در یاافزودن پودر سیر در این بررسی،)25
هاي تأثیري بر شاخصدرصد جیره 5/0و 25/0ح وسط

ها در ند به دلیل تفاوتتوااین اختالفات می. مذکور نداشت
چنین تفاوت گیاه سیر و همسطوح مصرفی و نوع فرآوري 

نتایج بدست آمده . در شرایط آزمایشات صورت گرفته باشد
) 18(در تطبیق با یافته اونیبی و همکاران در این آزمایش

ي افزودن پودر سیر به جیرهداشتنداست که بیان 
ك، افزایش وزن هاي گوشتی تأثیري بر مصرف خوراجوجه

شده چنین گزارشهم.خوراك نداشتو ضریب تبدیل
و 3/0هاي سیر و آویشن به مقدار افزودن عصارهاست که

بر يتأثیر،هاي گوشتیي جوجهدرصد به جیره6/0

خوراكافزایش وزن و ضریب تبدیلمصرف خوراك، 
.)2(است نداشته

ضو وزن طحال و بورس فابریسیوس به عنوان دو ع
هاي مرتبط با سیستم ایمنی و لنفاوي، در بین گروه

). P<05/0، 3جدول (نداشت داريآزمایشی تفاوت معنی
در آزمایش هاشمی عطار و همکاران در تأیید این یافته،

و پاسخ عملکردنیز که اثر سطوح مختلف سیر بر ) 9(
هاي گوشتی بررسی شد، وزن ایمنی هومورال در جوجه

و طحال در تیمارهاي مختلف و در دو بورس فابریسیوس
داري در مقایسه با گروه شاهد جنس نر و ماده تفاوت معنی

چنین، در بررسی اثر مخلوط تجاري گیاهان هم. نداشتند
هاي گوشتی، ي جوجهها در جیرهبیوتیکدارویی و آنتی

وزن طحال و بورس فابرسیوس تحت تأثیر تیمارهاي 
ي تایج این پژوهش با یافتهن). 1(آزمایشی قرار نگرفت 

سو بود که بیان کردند استفاده نیز هم) 5(دمیر و همکاران 
گلی تأثیري بر وزن طحال از عصاره نعناع، آویشن و مریم

.نداشت
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سطوح مختلفهاي حاويجیرههاي گوشتی تغذیه شده بادر جوجه، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراك مصرف خوراك- 2جدول 
پودر سیر و سیر تازه

T1T2T3T4T5T6SEM)روز(دوره 

)گرم(مصرف خوراك
102312302302272312172/6تا صفر
249219209279499528939/20تا 11
423128301531553126300030189/103تا 25

424279416643124302418341282/111صفر تا 

)گرم(افزایش وزن
101501451401501511361/5تا صفر
246236255526395625432/31تا 11
421538161015771527151015139/71تا 25

422312238022692316222321929/82صفر تا 

ضریب تبدیل
1053/159/160/153/154/159/1042/0تا صفر
2448/149/172/149/170/166/1097/0تا 11
4203/288/100/206/299/100/2082/0تا 25

4285/175/191/187/189/188/1063/0صفر تا 
1T:2،جیره شاهدT: 10جیره حاويppm3،آویالمایسینT: 4،درصد پودر سیر25/0جیره حاويT: 5،درصد سیر تـازه 25/0جیره حاويT:   5/0جیـره حـاوي

.هاخطاي استاندارد میانگین:SEM،درصد سیر تازه5/0جیره حاوي :6T،درصد پودر سیر

دستگاه گوارش غدد ضمیمهوهاي مختلفبخشوزن 
یک بیوتافزودن آنتی.آورده شده است4در جدول 

به جیره پایه، به افزایش ppm10آویالمایسین به میزان 
شدمنجر معده در مقایسه با گروه شاهد وزن پیش

)05/0<P.( از نظر وزن سنگدان، وزن کل دستگاه گوارش
هاي داري بین گروهونه تفاوت معنیهیچ گو وزن کبد،

بیوتیک، با گروه هاي گیاهی یا آنتیکننده افزودنیمصرف
4همان طور که در جدول ).P<05/0(شاهد مشاهده نشد 

کننده گروه مصرفوزن پانکراس درشود، مالحظه می
درصد سیر 25/0کننده گروه مصرفو) 2T(بیوتیکآنتی
داري در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی) 4T(تازه

با به کار بردن ،طی پژوهشی).P>05/0(افزایش یافت 

هاي ي جوجههاي گیاهی در جیرهمخلوطی از اسانس
گوشتی، وزن کبد، پانکراس، پیش معده و سنگدان تحت 

نگ و اج). 3(ر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتتأثی
افزودنآزمایشی به منظور بررسی اثردر) 14(همکاران 

ي جیرهها به بیوتیکهاي فرار گیاهی و آنتیاسانس
کبد و پانکراس ي گوشتی، هیچ اختالفی در وزنهاجوجه
شاهد و تیمارهاي بین گروهروزه، 35هاي گوشتی جوجه

چاشنی اهانگیافزودن بعضی از. آزمایشی مشاهده نکردند
اي صحرایی منجر به هیا مواد مؤثره آنها به جیره موش

شدپانکراس دار در فعالیت لیپاز و آمیالز معنیافزایش 
)19.(

سطوح مختلف پودر سیر و سیرهاي حاويجیرههاي گوشتی تغذیه شده با در جوجه)گرم(وزن طحال و بورس فابرسیوس-3جدول 
تازه

بورسطحالتیمار
1T4/25/1
2T1/34/1
3T4/24/1
4T1/38/1
5T7/25/1
6T1/32/2

SEM46/036/0
1T:2،جیره شاهدT: 10جیره حاويppm3،آویالمایسینT: 4،درصد پودر سیر25/0جیره حاويT: 5،درصد سیر تازه25/0جیره حاويT:  درصـد  5/0جیره حـاوي

.هاخطاي استاندارد میانگین:SEM،درصد سیر تازه5/0جیره حاوي :6T،پودر سیر
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28........... ..............................................................................................هاي گوشتی و پاسخ ایمنی جوجهعملکرداثر افزودن پودر سیر و سیر تازه به جیره بر 

هاي گوشتی تغذیه شده با در جوجه)گرم(دستگاه گوارشو غدد ضمیمهیمعده، سنگدان، دستگاه گوارش خالپیشوزن -4جدول 
سطوح مختلف پودر سیر و سیر تازه

پانکراس دکب دستگاه گوارش خالی سنگدان معدهپیش تیمار
2/4 c 8/46 ab 150 2/36 ab 6/7 b

1T)شاهد(
6/5 a 7/55 a 158 9/38 ab 9/8 a

2T)10ppmآویالمایسین(
6/4 bc 3/45 b 151 7/33 b 7/7 ab

3T)25/0 %پودرسیر(
2/5 ab 7/52 ab 159 7/40 a 5/8 ab

4T)25/0 %سیرتازه(
3/4 c 7/50 ab 161 7/38 ab 8ab

5T)5/0 %پودرسیر(
9/4 abc 9/50 ab 162 4/39 a 6/8 ab

6T)5/0 %سیرتازه(
39/0 09/4 9/8 47/2 60/0 SEM

a،b،c : ،05/0(داري دارند باشند، تفاوت معنیهایی که داراي حروف متفاوت میمیانگیندر هر ستونP<(.SEM:هاخطاي استاندارد میانگین.

موجوديمؤثرههايروغنبرخیکهمشخص شده
کنندگیتحریکخاصیتدارايي گیاهی،هادراسانس

ی بوده و گوارشايهآنزیمتولیدافزایشو گوارشدستگاه
).10(باشندنمیبدایمنیهايپاسخدهندهبهبود

در جدول ها تفریقی لوکوسیتشمارش وPCVنتایج
10افزودن آویالمایسین در سطح .آورده شده است5

ppmبه جیره، منجر به افزایش مقدارPCV در مقایسه با
ها، به لحاظ درصد بازوفیل). P>05/0(شدتیمار شاهد 

داري ها، تفاوت معنیها و لنفوسیتها، هتروفیلائوزینوفیل
ن افزود). P<05/0(شدبین تیمارهاي آزمایشی مشاهده ن

هاي گوشتی ره جوجهدرصد به جی5/0سیر تازه در سطح 
)6T(ها در مقایسه با گروه سبب کاهش درصد مونوسیت

درصد 5/0از سوي دیگر، افزودن ). P>05/0(شدشاهد 
سبب کاهش ) 5T(هاي گوشتی پودر سیر به جیره جوجه

شدنسبت هتروفیل به لنفوسیت در مقایسه با گروه شاهد 
)05/0<P .(ها به ترین لوکوسیتها از جمله بزرگمونوسیت

از سیستم ایمنی ذاتی مهره داران به شمار رفته و بخشی
جایگزین کردن ها،نقش اصلی مونوسیت. آیندحساب می

ها در مواجهه تعداد مونوسیت. ها استماکروفاژها در بافت
هاي ویروسی و استرس، ن، عفونتهاي مزمبا عفونت

ها در لذا کاهش درصد مونوسیت). 23(یابد افزایش می
برايدر نتیجه اثرات سیر تازه در تواند احتماالً می6گروه 

نسبت . ا تخفیف استرس باشدها و یکاهش عفونت
ارزیابی برايهتروفیل به لنفوسیت به عنوان شاخصی 

اي که میزان استرس در طیور شناسایی شده است، به گونه
یور در دهنده توانایی طتواند نشانکاهش این نسبت می

ها در پرندگان لهتروفی. )8(مدیریت بهتر استرس باشد 
باشند که جزئی از ها در پستانداران میمعادل نوتروفیل

لذا کاهش نسبت . شوندسیستم ایمنی ذاتی محسوب می
تواند معادل تقویت سیستم هتروفیل به لنفوسیت می
ایمنی اکتسابی در مقایسه با . ایمنی اکتسابی تفسیر شود

تري به کمایمنی ذاتی بسیار بهتر عمل کرده و نیاز بسیار 
). 12(ایجاد پاسخ دارد براي) خصوصاً انرژي(مواد مغذي 

هاي ترکیبند که اهبرخی محققین گزارش کرد
سیر خاصیت تعدیل سیستم ایمنی دارند و يسولفوره

ها افزایش ها را در موشسیر تکثیر لنفوسیتيعصاره
ي اهاي چهرههاي این آزمایش با یافتهیافته).25(دهدمی

درصدي 15/0ياستفادهکه بیان داشتند) 5(و همکاران 
کاهشباعث)سیر و آویشن(گیاهى بیوهربالنیافزوداز

.در تطابق استشدهلنفوسیتبههتروفیلنسبت
گیري حساسیت بازوفیلی پوست نتایج مربوط به اندازه

)CBH ( ساعت پس از تزریق 24و 12درPHA در جدول ،
) 2T(بیوتیک آویالمایسین افزودن آنتی. استآورده شده 6

هاي گوشتی، به جیره جوجه) 4T(درصد سیر تازه 25/0یا 
ساعت پس از تزریق 12در CBHسبب کاهش پاسخ 

PHA05/0(شد<P.(
در حقیقت ) CBH(آزمون حساسیت بازوفیلی پوست 

شکل اولیه و ابتدایی پاسخ ایمنی با واسطه سلولی به 
).6(باشد هاي بیولوژیک مهم میژنآنتیبسیاري از 
ها و ، بازوفیلCBHهاي اصلی درگیر در پاسخ سلول

ها در ها و ماستوسیتبازوفیل. باشندها میماستوسیت
این در حقیقت .نقش دارند) آلرژي(ایجاد حساسیت 

ها با ترشح فاکتورهاي التهابی به افزایش ترشح سلول
ورود شده و جذب و منجر تهاب در محل ال) تورم(مایعات

ها به هاي ایمنی نظیر ماکروفاژها و لنفوسیتسایر سلول
).15(کنند محل عفونت را تسهیل می

هاي مصرف کننده در جوجهCBHکاهش پاسخ 
تواند به صورت درصد سیر تازه می25/0آویالمایسین یا 

که این امر در یف سیستم ایمنی ذاتی تفسیر گردد تضع
خ بدست آمده در این آزمایش مبنی بر کاهش درصد پاس

درصد سیر 5/0ها در نتیجه استفاده از سطح مونوسیت
دیگر کاهش از سوي . نیز مشهود است) 5جدول(تازه 

معنی تخفیف واکنش حساسیت بهتواند به میCBHپاسخ 
PHAتوان گفت نیز تلقی شود، به این معنی که می

در این ) درصد25/0ر سطح د(آویالمایسین و سیر تازه 
.اندبوده) ضدآلرژي(آزمایش داراي خواص ضدحساسیت 
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در جیره بیوتیکاستفاده از آنتیگزارش شده است که
ایمنی پرندگان سطحباعث کاهشتحریک رشدبراي
هاي این آزمایش که این امر هم سو با یافته) 13(شودمی
اي، افزودن سطوح مختلف سیر به دو در مطالعه.تاس

درصد قرص 1/0درصد پودر سیر، 1/0(شکل قرص و پودر 
هاي جوجهدر جیره ) درصد قرص سیر05/0سیر و 

هاي مرتبط با ایمنی هومورال و گوشتی، تأثیري بر شاخص
).9(بادي نداشت تولید آنتی

)روزگی42(هاي گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر سیر و سیر تازهجوجهدرهاي خونیشمارش سلول-5جدول 
PCVتیمار

1(%)BA
2(%)EO

3(%)M
4(%)L

5(%)H
6(%)H/L

7

1T)2/38)شاهد bc37/09/25/6 a6/536/3668/0 a

2T)10ppm1/43)آویالمایسین a25/09/15/6 a1/572/3455/0 ab

3T)25/0 %5/40)پودرسیر abc37/01/25/5 ab7/582/3357/0 ab

4T)25/0 %9/37)سیرتازه abc12/02/35/6 a5/5863156/0 ab

5T)5/0 %2/37)پودرسیر c12/01/32/5 ab605/3148/0 b

6T)5/0 %1/42)سیرتازه ab37/02/24b5/583561/0 ab

SEM98/1229/087/092/061/3307/0
a ،b ،c : ،05/0(داري دارند باشند، تفاوت معنیهایی که داراي حروف متفاوت میمیانگیندر هر ستونP<(.
.هاخطاي استاندارد میانگین:SEM. نسبت هتروفیل به لنفوسیت) 7هتروفیل، ) 6لنفوسیت، ) 5مونوسیت، ) 4ائوزینوفیل، ) 3بازوفیل، ) 2هماتوکریت، ) 1

40در سن PHAق یپس از تزرCBHهاي گوشتی روي پاسخ جوجهره یر تازه به جیر و سیاثر افزودن پودر س- 6جدول 
)کرومتریم(روزگی 

ساعت بعد از تزریق24ساعت بعد از تزریق12تیمار
1T)971)شاهدa1106
2T)10ppm572)آویالمایسینb877
3T)25/0 %660)پودرسیرab1122
4T)25/0 %571)سیرتازهb832
5T)5/0 %835)پودرسیرab889
6T)5/0 %842)سیرتازهab1127

SEM2/1521/169
a ،b : ،05/0(داري دارند باشند، تفاوت معنیهایی که داراي حروف متفاوت میمیانگیندر هر ستونP<( .SEM:هاخطاي استاندارد میانگین.

هايجوجهجیرهبهتازهسیریاسیرپودرافزودن
برتأثیريآزمایش،ایندرپرورشدورهدرکلگوشتی

با توجه به اثر پودر سیر در عین حال، . نداشتکردعمل
کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت، در ) درصد جیره5/0(

از پودر سیر در جیره شت که این سطح یان داتوان بشاید ب
. شودهاي گوشتی تواند سبب تخفیف استرس در جوجهمی

رسد که ، به نظر میCBHبه عالوه، با در نظر گرفتن پاسخ 

درصد جیره داراي خواص ضد 25/0سیر تازه در سطح 
ها، نیاز به تحقیقات تقویت این یافتهبراي. آلرژي باشد

.باشدتر در این زمینه میبیش

تشکر و قدردانی
از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد به خاطر 

.شودهاي این پژوهش قدردانی میتأمین بخشی از هزینه
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Effect of Dietary Garlic Powder or Fresh Ground Garlic on Performance and
Immune Response of Broiler Chickens

Asma Mokhtari1, Mohammad Reza Akbari2 and Ebrahim Asadi Khoshoei3

Abstract
In order to evaluate effect of dietary garlic powder or fresh ground garlic on performance and

immune response of broiler chickens, 240 male one-day-old broiler chicks (ROSS 308) were used
in a completely randomized design with six treatments of four replicates each. Six is ocaloric and is
onitrogenous dietary treatments were prepared as follow: 1) basal diet (control), 2) basal diet + 10
ppm avilamycin, 3) basal diet + 0.25% garlic powder, 4) basal diet + 0.25% fresh ground garlic; 5)
basal diet + 0.5% garlic powder and 6) basal diet + 0.5% fresh ground garlic. Feed consumption and
weight gain were recorded weekly and feed efficiency was calculated. On d 42, two birds from each
replicate were euthanized by cervical dislocation. Digestive organs, spleen and bursa of Fabricius
were weighed separately. Differentiate leucocytes counts as well as PCV measurement was also
done using two blood smears from each replicate on d 40. For evaluation of cutaneous basophil
hypersensitivity (CBH) response, phytohemagglutininwas injected into toe webon d 40.No
significant difference were observed on feed consumption, weight gain, and feed to gain ratio,
among treatment groups (p>0.05). Supplementation of the diet with 0.25% fresh ground garlic
significantly reduced heterophils to lymphocytes ratio in contrast to control group (p<0.05). Dietary
supplementation with avilamycin or 0.25% fresh ground garlic, significantly reduced CBH response
at 12 hrs post injection, compared to control group (p<0.05). It seems that garlic powder (0.5% of
the diet) would be able to attenuate stress in broiler chickens. Furthermore, regarding CBH
response, it seems that dietary fresh ground garlic (0.25% of the diet) would be effective in reducing
gallery reactions.

Keywords: Broiler Chickens, Fresh Garlic, Garlic Powder, Immune Response, Performance
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