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اثر جیره مکمل شده با پودر سیر )Allium Sativum( بر عملکرد تولیدی، پاسخ 
ایمنی، فلور میکروبی روده، هیستوپاتولوژی کبد و برخی پارامترهای 
خونی و اسپرم در بلدرچین ژاپنی نر

bb

چكيد ه 

در اين تحقيق تأثیرات استفاده از جیره مکمل شده با سیر بر عملکرد تولیدی، پاسخ ایمنی، فلور میکروبی روده، هیستوپاتولوژی کبد و 
برخی پارامرتهای خونی، رسمی و تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی نر بررسی شد. برای این منظور تعداد 80 قطعه جوجه بلدرچین یکروزه 
در قالب طرح کاماًل تصادفی در دو گروه آزمایشی، چهار تکرار و 10 قطعه در هر تکرار تقسیم شدند. گروه های آزمایشی شامل جیره پایه 
)شاهد( و جیره پایه + %4 پودر سیر بودند. بر اساس نتایج پودر سیر باعث افزایش مرصف خوراک و رضیب تبدیل غذایی پرندگان شد. 
بیشرتین عیار پادتن علیه ویروس نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفندی )SRBC( در تیرت ثانویه در گروه آزمایشی حاوی پودر سیربدست آمد. 
تغذیه پرندگان با پودر سیر موجب کاهش جمعیت باکرتی های ارشیشیا کلی و افزایش جمعیت الکتوباسیلوس شد )P>0/05(. نتایج نشان 
داد که گروه آزمایشی حاوی گیاه سیر باعث افزایش معنی دار در هامتوکریت، MCV و شامرش تفریقی لنفوسیت و هرتوفیل گلبولی شد 
)P>0/05(. کاهش معنی دار کلسرتول از نتایج قابل توجه در گروه آزمایشی تغذیه شده با پودر سیر بود )P>0/05(. همچنین، پارامرتهای 
اسپرم از جمله سالمت آکروزوم، زنده مانی و تولید اسپرم روزانه در پرندگان تغذیه شده با پودر سیر به طور معنی داری بهبود پیدا کرد 
)P>0/05(. به نظر می رسد افزودن پودر سیر به جیره بلدرچین ژاپنی به عنوان یک مدل آزمایشگاهی می تواند تا حدی عملکرد تولیدی و 

تولیدمثلی آن را بهبود بخشد.
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Effect of garlic (Allium Sativum) powder-supplemented diet on productive performance, immune response, intes-
tinal microbial flora, liver histopathology, and some blood and sperm parameters in male Japanese quail 
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In this study, the effects of using a garlic powder-supplemented diet on production performance, immune response, intes-
tinal microbial flora, liver histopathology, and some blood, serum, and reproductive parameters in male Japanese quail 
were investigated. For this purpose, 80 one-day-old quail chicks were divided into 2 experimental groups, 4 replicates, 
and 10 pieces per replication in a completely randomized design. Experimental groups included basal diet (control) and 
basal diet + garlic powder 4%. Based on the results, garlic powder increased feed intake and feed conversion ratio. The 
highest antibody titer against Newcastle disease virus and SRBC was recorded in the secondary titer in the experimental 
group containing garlic. Feeding garlic powder reduced the population of Escherichia coli and increased the population 
of Lactobacillus (P<0.05). The results showed that the garlic powder caused a significant increase in hematocrit, MCV, 
and differential lymphocyte and heterophil count (P<0.05). Cholesterol and glucose concentrations were significantly 
reduced in the garlic powder-receiving quails (P<0.05). Also, sperm parameters such as acrosome integrity, viability, and 
daily sperm production improved significantly in birds fed garlic powder (P <0.05). It seems that adding garlic powder 
can improve production and reproductive performance of Japanese quail.                         
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مقدمه
رشد صنعت پرورش طیور گوشتی در چند دهه گذشته قابل توجه بوده 
منبع  و  ارزان تر  دسرتس،  در  راحتی  به  گوشتی  پرندگان  گوشت  است. 
تغذیه  اسرتاتژی  )25(. چندین  است  با منشاء حیوانی  پروتئینی مطلوب 
گوشتی  پرندگان  عملکرد  بهبود  برای  تجاری  مقیاس  در  فرموالسیون  و 
خوراک  افزودنی های  از  استفاده  رابطه،  این  در  است.  شده  آزمایش 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  عملکرد  بهبود  برای  طیور  جیره  در 
افزودنی های شیمیایی مانند محرک  های رشد آنتی بیوتیکی به شدت در 
جیره پرندگان گوشتی برای حصول فواید آنها استفاده شده است. با این 
حال، چندین اثر سوء استفاده از این گونه مواد شیمیایی گزارش شده است 
که برای مرصف کنندگان مرض است و به دلیل مقاومت باکرتیایی و سایر 
همچنین،   .)21( می شود  انسانی  جوامع  در  نگرانی  باعث  منفی  اثرات 
گزارش هاي موجود حاکی از آن است که مرصف آنتی بیوتیک ها به عنوان 
مواد محرك رشد در جیره غذایی جوجه های گوشتی موجب بروز نتایج 
غیرمطلوب شده و لذا مرصف آن ها به عنوان مواد محرك رشد در بسیاري 
از کشورها ممنوع شده است )3(. بنابراین، تغییر روش از مرصف محرک 

می تواند  پرندگان  جیره  در  گیاهی  رشد  محرک های  به  شیمیایی  رشد 
سومند باشد. همچنین، از مهم ترين جایگزین های آنتي بيوتيك هاي محرك 
رشد در صنعت طيور مي توان به گياهان دارويي اشاره كرد )3 و 25(. این 
گیاهان دارای فواید متعددی هستند و از قدیم االیام بدون خطرات مرتبط 
با سالمتی و با هزینه و خطر سمیت بسیار کمرت در داروها استفاده شده 
می کنند  تعدیل  را  متابولیسم  فرآیند  سیر،  نظیر  گیاهی  داروهای  است. 
و در نتیجه مکانیسم هضم و جذب را بهبود می بخشند )12(. عالوه بر 
این، فنل ها و سایر مواد فعال گیاه به کاهش بار انگل موجود زنده کمک 
می کنند که بر سالمت و عملکرد تأثیر می گذارد )2(. با این که پاسخ طیور 
به مواد گیاهی عالوه بر نوع و سطح مواد مؤثره گیاهان به سطح مرصف 
آن در جیره نیز بستگی دارد، اما افزودنی های گیاهی می توانند از طریق 
بهبود جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و تغییر نوع ترشحات هضمی، 
باعث افزایش قابلیت هضم مواد مغذی، کاهش رقابت برای مواد مغذی، 
کاهش سموم میکروبی و در نهایت بهبود عملکرد پرنده شود )14(. شایان 
مشکالت  آنتی بیوتیک،  جای  به  گیاهی  مکمل های  جایگزین  است  ذکر 

ناشی از باقی ماندن آنتی بیوتیک در محصوالت حیوانی را ندارد )10(. 
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 200 حدود  داراي  و   Allium Sativum علمی  نام  با  پیازدار  گیاهی  سیر 
ماده شناخته شده است. این گیاه یکی از این مواد فتوژنیک است که به 
طور گسرتده ای برای مرصف انسانی در فرآورده های مختلف به عنوان 
خون،  فشار  کاهش  داروهای  در  استفاده  آنتی اکسیدان،  طعم دهنده، 
جلوگیری از چاقی و همچنین سم زدایی فلزات سنگین در بدن استفاده 
می شود )19(. خواص دارویی و آنتی بیوتیکی سیر به دلیل وجود ترکیب 
گوگردی به نام آلیسین است )4(. دو ماده آلیسین و آجوئین مهم ترین 
از باکرتی های گرم مثبت  ترکیب این گیاه هستند. سیر بر روی بسیاری 
و منفی مانند ارشیشیا کلی و الکتوباسیل ها استافیلو کوک ها، پاستورال و 
ساملونال اثر دارد. مطالعات زیادی در مورد اثرات تقویت کنندگی سیستم 
ایمنی سیر در حیوانات مختلف انجام شده است و این اثرات به اثبات 
بهبود   ،)18 و   13( ایمنی  سیستم  وضعیت  بهبود  اثرات  است.  رسیده 
نظیر کلسرتول  بیوشیامیی رسم  پارامرتهای  عملکرد )20(، کاهش برخی 
لذا  است.  شده  گزارش   )13( ضدقارچی  و  آنتی بیوتیکی  خواص   ،)21(
در  آن  از  استفاده  امکان  انسان،  در  دارویی  گیاه  متعدد  فواید  دلیل  به 
جیره دام و طیور به عنوان افزودنی طبیعی خوراک وجود دارد. بنابراین 
بر  سیر  پودر  با  مکمل شده  تأثیر جیره  بررسی  با هدف  مطالعه حارض 
عملکرد تولیدی، پاسخ ایمنی، فلور میکروبی روده، هیستوپاتولوژی کبد و 
برخی فراسنجه  های خونی و تولیدمثلی بلدرچین های ژاپنی نر انجام شد.

مواد و روش ها
در مطالعه حارض، تعداد 80  قطعه بلدرچین ژاپنی هفت روزه در قالب 
تکرار  تکرار و 10 قطعه در هر  تیامر، چهار  به دو  کاماًل تصادفی  طرح 
سانتی گراد  درجه   25 دمای  با  پرورش  سالن  در  پرندگان  شدند.  تقسیم 
یافتند.  پرورش  تاریکی  و 10 ساعت  روشنایی  نوری 14 ساعت  دوره  و 
جیره غذایی بر پایه ذرت و سویا و مطابق احتیاجات مواد مغذی توصیه 
شده به وسیله )NRC )1994 تنظیم گردید. ترکیب و اجزاء جیره برای 
دوره پرورش و تولید در جدول 1 آورده شده است. بعد از امتام دوره 
پایه  جیره  در  درصد   4 میزان  به  سیر  پودر  هفتگی(،  )دو  عادت دهی 
گنجانده شد و خوراک روزانه به طور دقیق به وسيله ی ترازوی ديجيتال 
توزين و در اختیار پرندگان قرار گرفت. دسرتسی پرنده ها به آب به صورت 
آزاد بود. افزایش وزن، خوراک مرصفی و رضیب تبدیل غذایی در دوره 
پرورش به صورت هفتگی و تلفات نیز به طور روزانه ثبت گردید. برنامه 
 )Lasota( 20 و )B1( 13 ،)B1( 7 واکسیناسیون علیه نیوکاسل در سنین

روزگی به روش قطره چشمی انجام شد.
وزنی  نظر  از  که  تکرار  هر  از  بلدرچین  قطعه  دو  روزگی،   42 سن  در 
و  اجزاء الشه  و  انتخاب  بودند  آزمایشی  واحد  میانگین  به وزن  نزدیک 

اندام های داخلی جداسازی و توزین شدند. 
با  روزگی   42 سن  در  نيوكاسل  ويروس  عليه  آنتی بادی  تيرت  اندازه گريی 
استفاده از تست مامنعت از هامگلوتیناسیون )HI( انجام گرفت. در سن 
20 روزگی از هر تکرار یک قطعه بلدرچین انتخاب و از آن ها خون گیری 
به عمل آمد. رسم تهیه شده از این خون ها به عنوان کنرتل )تیرت صفر( 
حضور آنتی بادی علیه SRBC هفت درصد استفاده شد و در دمای منهای 
همین  به  بعد  روز  یک  سپس  گردید.  نگهداری  سانتی گراد  درجه   20
پرندگان مقدار یک میلی لیرت سوسپانسیون هفت درصد SRBC به صورت 

داخل وریدی به ورید بال تزریق شد. پس از گذشت یک هفته، خون گیری 
به عمل آمد و رسم جهت ارزیابی تیرت آنتی بادی علیه SRBC تهیه گردید. 
 SRBC درصد  هفت  سوسپانسیون  میلی لیرت  یک  مقدار  مجدداً   سپس 
گوسفندی به صورت داخل وریدی به ورید بال تزریق شد. هفت روز بعد 
با اخذ خون از همین پرندگان، رسم الزم برای تعیین تیرت نهایی )ثانویه( 

آنتی بادی علیه SRBC به روش هامگلوتیناسیون تهیه شد.
پس از کشتار پرندگان، g 1 مواد دفعی از محل ایلئوسکوم آن ها برداشته 
 PBS از روش شامرش قطره ای در محلول اسرتیل CFU شد که برای تعیین
استفاده گردید. یک گرم مدفوع تازه به ml 9 بافر PBS اضافه شد. پس از 
تهیه رقت های رسیالی، شامرش باکرتی های اسیدالکتیک در محیط کشت 
MRS آگار و شامرش ارشیشیاکلی در محیط کشت مک کانکی آگار بعد 
از انکوبه کردن هوازی در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت 

انجام گرفت.
در محلول  کبد  بافت  کبد، منونه های  بررسی هیستوپاتولوژی  منظور  به 
آماده سازی  مراحل  و  گردیدند  تثبیت  خنثی  بافر  درصد   10 فرمالین 
از  قطعاتی  سپس  شدند.  تهیه  پارافینی  بلوک های  و  انجام  بافت ها 
بافت های تثبیت شده انتخاب و با استفاده از دستگاه میکروتوم چرخشی 
مقاطعی به قطر 5 میکرون برش داده شد. قطعات برش یافته با استفاده 
از رسی های زایلن و الکل پارافین زدایی شدند و از روش هامتوکسیلین-

منونه ها  رنگ آمیزی،  از  پس  گردید.  استفاده  رنگ آمیزی  برای  ائوزین 
توسط میکروسکوپ نوری با بزرگنامیی x40 مشاهده شدند.

از  از رسنگ  استفاده  با  نیز  فراسنجه های خونی و رسمی  بررسی  جهت 
سیاهرگ بال پرنده مقدار cc 2 خون در سن 42 روزگی استحصال شد. 
 EDTA خون حاصل در دو لوله آزمایش که یکی حاوی ماده ضد انعقاد
برای مطالعه هامتولوژی سلول های خونی )گلبول های قرمز و سفید( و 
شود.  منعقد  تا  گرفت  قرار  اتاق  معمولی  دمای  در  دیگر  آزمایش  لوله 
 3000 rpm سپس منونه های خون منعقد شده به مدت 15 دقیقه با رسعت
سانرتیفوژ شده و رسم شفاف حاصل از آن جهت آزمایش فراسنجه های 
درجه   -23 دمای  در  آزمایش ها  انجام  زمان  تا  و  جداسازی  بیوشیامیی، 
از  استفاده  با  فراسنجه ها  این  اندازه گیری  شد.  نگهداری  سانتی گراد 
اتوآناالیزر   دستگاه  کمک  به  و  آزمون  پارس  رشکت  تجاری  کیت های 

TARGA 3000  انجام شد.
به منظور اندازه گیری فراسنجه  های کمی و کیفی اسپرم، جمع آوری منی 
از طریق مقید کردن با دست چپ، فشار آوردن به ناحیه خلفی و خارج 
منودن کف غده کلوآکی و ماساژ هم زمان ناحیه کمری و شکمی با دست 
یک  به وسیله رسنگ  منی  منونه  گرفت.  انجام  هفتگی   9 سن  در  راست 
میلی لیرتی جمع آوری و حجم آن ثبت گردید. سپس منی جمع آوری شده 
با محلول سدیم سیرتات 2/9% )37 درجه سانتی گراد( رقیق شده و سپس 

اقدام به ارزیابی فاکتورهای اشاره شده در ذیل گردید. 
یک  شد.  استفاده  نیگروزین  ائوزین-  رنگ  از  اسپرم  رنگ آمیزی  جهت 
قطره از رنگ را با دو قطره از اسپرم بر روي يک الم متيز مخلوط کرده و 
با استفاده از يک الم متيز ديگر، با زاويه 45 درجه، گسرتش تهيه شد. سپس 
الم را زير ميکروسکوپ گذاشته و در 10 نقطه با بزرگناميي ×40 شامرش 
گردید. اسپرم های زنده رنگ نگرفته، در حالی که اسپرم های رنگ گرفته 

یا به طور جزئی رنگ گرفته به عنوان اسپرم مرده شامرش شدند )17(.

اثر جیره مکمل شده با پودر سیر  ...
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محلول  از  میکرولیرت   10 اسپرم،  آکروزوم  سالمت  درصد  تعیین  برای 
فرمالین سیرتات را به 5 میلی لیرت از اسپرم بر روی الم اضافه منوده و بعد 
از گذشت 30 ثانیه الم را به بزرگ منایی 1000 زیر میکروسکوپ شامرش 
عنوان  به  و  شده  داشتند شامرش  سامل  آکروزوم  که  اسپرم هایی  گردید؛ 

درصد اسپرم های با آکروزوم سامل در نظر گرفته شدند.
برای تعیین سالمت غشاء از محلول HOST استفاده گردید. 10 میکرولیرت 
از منونه منی را با 100 میکرولیرت از محلول HOST مخلوط کرده و به 
مدت یک ساعت در بن ماری قرار داده شد. سپس یک قطره از محلول 

را روی الم ریخته و در زیر میکروسکوپ با بزرگنامیی 400 شامرش انجام 
گرفت. اسپرم هایی که دم خمیده پیچیده یا ورم کرده داشتند به عنوان 

اسپرم سامل در نظر گرفته شد. 
بعد از جداسازی و توزین بیضه ها، یک گرم از بیضه چپ با 10 سی سی از 
محلول سایلین- تریتیون و مرتیوالت )STM( هموژن گردید. سپس 0/2 
میلی لیرت هموژن را با 0/8 میلی لیرت تریپان بلو مخلوط منوده و بعد از 2 

دقیقه در زیر میکروسکوپ با بزرگنامیی ×100 شامرش شد. 
تعداد اسپرم های شامرش شده×32000×رقت=تعداد اسپرم در هر گرم بیضه

جدول 1- ترکیب اقالم خوراکی و مواد مغذی مورد استفاده در این مطالعه. 

مس،    4000  mg،آهن  20000  mg منگنز،   40000  mg بود:  زير  ترکیبات  حاوی  سارال  معدنی  مکمل  کیلوگرم  1هر 

mg400 يد، 80 سلنیوم،  mg33880 روی،  mg 100000 کولین کلرايد.

 ،D3 800000 ویتامین A، IU 3600000 ویتامین IU :2هر کیلوگرم مکمل ویتامینی سارال دارای ترکیبات زیر بود

IU 7200 ویتامین E، mg 720 نیاسین، mg 2640 ویتامین ریبوفالوین، mg 4000 اسید پانتوتیک، mg 12000 اسید 

 mg ،K3 800 ویتامین mg ،6 سیانوکوباالمین mg ،6 اسید فولیک mg ،1200 ویتامین پیرودوکسین mg ،نیکوتنیک

720 بیوتین،  mg 100000کولین کلراید و mg 40000 آنتی اکسیدان.

دورۀ پرورشاقالم خوراکی )%(

48/02ذرت

45/76کنجاله سویا

2/86روغن سویا

1/41دی کلسیم فسفات

0/881کلسیت

0/335منک 

0/250مکمل ویتامینی1 

0/250مکمل معدنی2 

0/112دی-ال متیونین 

0/122ال-لیزین 

مواد مغذی

(Kcal/kg) 3000انرژی قابل متابولیسم

24پروتئین خام )%(

0/8کلسیم )%(

0/45فسفر قابل دسترس )%(

0/50متیونین )%(

0/25سیستئین )%(

0/75متیونین + سیستئین )%(
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برای تعیین میزان اسپرم در اپیدیدیم، پس از توزین آن را با استفاده از 
 STM قیچی جراحی تکه تکه کرده و در لوله آزمایش با 10 سی سی محلول
مخلوط و در ادامه به مدت 20 دقیقه در حامم بن ماری با دمای 37 درجه 
قرار داده شد. سپس 0/2 میلی لیرت از مخلوط را برداشته و با 0/8 تریپان بلو 
مخلوط گردید و سپس یک قطره از آن مخلوط با استفاده از الم نئوبار 
در زیر میکروسکوپ با بزرگنامیی ×100 شامرش شد. تعداد اسپرم های 

اپیدیدیم با استفاده از فرمول ذیل محاسبه گردید.
تعداد اسپرم های شامرش شده×32000×رقت=تعداد اسپرم اپیدیدیم

برای تعیین شاخص گنادی تعداد 24 قطعه بلدرچین نر را وزن کرده و 
بعد از کشتار، بیضه ها را جدا و توزین منوده و شاخص گنادی از طریق 

رابطه ذیل به دست آمد.

آنالیز آماری
آنالیز آماری داده ها در قالب طرح کاماًل تصادفی با استفاده از نرم افزار 

SAS نسخه )9/1( و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن با 
سطح احتامل 0/05 انجام گرفت. قبل از آنالیز آماری و به منظور آزمون 
یکنواختی، داده ها توسط رویه تک متغیره نرم افزار آماری SAS آنالیز و 
داده هایی که در سطح معنی داری 0/05 دارای آزمون یکنواختی معنی دار 
بودند، با استفاده از روش های تبدیل داده یکنواخت )نرمال( شدند. تبدیل 
داده برای تعیین تیرت آنتی بادی در سنین 35 و 42 روزگی با استفاده از 

روش لگاریتم گیری انجام گرفت.

نتایج و بحث
تولیدی  عملکرد  بر  مختلف  آزمایشی  گروه های  اثرات  نتايج   ،2 جدول 
نتایج نشان داد که مرصف 4% کل جیره  را نشان مي دهد.  نر  بلدرچین 
خوراک،  میزان مرصف  بر  معنی دار  تاثیر  باعث  بلدرچین  در  سیر  پودر 
شد  آزمایش  دوره  سوم  هفته  از  خوراک  تبدیل  و رضیب  وزن  افزایش 
بر  سیر  پودر  از  استفاده  اثر  آمده،  بدست  نتایج  با  مخالف   .)P>0/05(
عملکرد اقتصادی جوجه های گوشتی غیرمعنی دار گزارش شده است که 
احتامالً به دلیل سطح پایین تر، کیفیت نامرغوب پودر و یا رشایط آزمایش 

جدول 2- اثر گروه های آزمایشی مختلف بر عملکرد اقتصادی بلدرچین نر )میانگین ± خطای استاندارد(. 

پارامرتهفته
گروه های آزمایشی

سیر )4%(شاهد

هفته اول

)gr( 0/65±1/1215/01±15/14مرصف خوراک

)gr( 0/43±0/479/02±9/12افزایش وزن

0/18±0/131/66±1/66رضیب تبدیل

هفته دوم

)gr( 0/32±0/2153/42±54مرصف خوراک

)gr( 0/64±0/4125/25±25/12افزایش وزن

1/18±1/122/11±2/14رضیب تبدیل

هفته سوم

)gr( 1/39±3/0781/12±78/43مرصف خوراک

)gr( 1/99±2/1141/07±42/1افزایش وزن

0/53±0/982/02±1/86رضیب تبدیل

هفته چهارم

)gr( 1/74±5/75115/22±115/3مرصف خوراک

)gr( 2/14±43/72افزایش وزن b44/14±1/99 a

0/64±0/122/43±2/63ضريب تبديل

هفته پنجم

)gr( 0/47±152/12مرصف خوراک b160/21±2/32 a

)gr( 2/21±32/11افزایش وزن b33/54±2/10 a

b4/21±1/64 a 1/44±4/73ضريب تبديل

در هر ردیف میانگین های با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنی داری )P>0/05( هستند.

اثر جیره مکمل شده با پودر سیر  ...
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بوده است )6(.
اثر پودر گیاه سیر بر اوزان نسبی اجزاء مختلف الشه در جدول 3 نشان 
داده شده است. افزودن 4% کل جیره پودر سیر به جیره بلدرچین ژاپنی 
باعث افزایش معنی دار وزن نسبی برخی اجزای الشه مانند ایلئوم و بورس 
فابرسیوس شد )P>0/05( که مغایر با نتایج تیموری زاده و همکاران )23( 
ّآب  در   محلول  پيل ساكاريد  ترکیبات  داشنت  بخاطر  دارویی  گیاهان  بود. 
سیستم  تحریک  در  مهمی  نقش  آرابينوگاالكتان(  و  آرابينوزايالن  )انواع 
ایمنی و رشد اندام های لنفاوی دارد )5(. هامنطور که در جدول 3 نشان 
داده شده است افزودن 4% پودر سیر به کل جیره وزن الشه و وزن اجزای 

الشه از جمله کبد را کاهش داد که این نتایج موافق با یافته های مطالعات 
)18 و 21( بود. النگوت گزارش کرد که گیاهان دارویی می توانند باعث 
تحریک دستگاه گوارش در پرندگان شوند که عملکرد کبد را بهبود داده 
گیاهان  می دهند. همچنین،  افزایش  را  پانکراتیک  گوارشی  آنزیم های  و 
اندام های  در  پروتئین  و  کربوهیدرات  متابولیسم  تقویت  باعث  دارویی 

اصلی می شوند که نرخ رشد در این اندام ها را افزایش می دهد )16(.
ایمنی پرندگان را  اثرات گروه های آزمایشی مختلف بر پاسخ  جدول 4، 
نشان می دهد. آزمایشات سیستم ایمنی نشان داده  اند که پودر سیر دارای 
تاثیر بسیاری بر بهبود سیستم ایمنی دارند. بیشرت بودن عیار پادتن علیه 

جدول 3- اثر گروه های آزمایشی مختلف بر اوزان نسبی اجزای مختلف الشه بلدرچین ژاپنی نر )میانگین ± خطای استاندارد(.

پارامرت
گروه های آزمایشی

سیر )4%(شاهد

a 167/12±0/43 b 0/31±181/55وزن زنده )گرم(

0/17±0/121/49±1/67قلب %

0/11±0/120/42±0/65طحال %

b0/13±0/07 a 0/04±0/11بورس فابرسیوس %

0/04±0/010/08±0/08تیموس %

0/47±0/430/40±0/39سکوم %

0/43±0/662/02±2/06دئودنوم %

0/07±0/053/76±3/39ژژنوم %

b0/6±0/17 a 0/14±0/5ایلئوم %

a5/55±0/09 b 0/04±5/61کبد % 

0/32±0/963/74±3/57سنگدان %

b0/65±0/33 a 0/12±0/57پیش معده %

در هر ردیف میانگین های با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنی داری )P>0/05( هستند.

جدول 4- اثر گروه های آزمایشی مختلف بر پاسخ ایمنی بلدرچین ژاپنی نر )میانگین±خطای استاندارد(.

گروه های آزمایشی
تیرت آنتی بادی علیه SRBCتیرت آنتی بادی علیه واکسن نیوکاسل

نوبت ثانویهنوبت اولیهنوبت ثانویهنوبت اولیه

b 3/2±0/88 b 5/1±0/49 b 1/06±2/07 1/67±2/8 شاهد

a4/69±0/88 a6/59±0/54 a 1/6±1/13/54±2/84سیر )%4(

در هر ستون میانگین های با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنی داری )P>0/05( هستند.
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با %4  نیوکاسل در نوبت دوم در تیامرهای تغذیه شده  ویروس واکسن 
کل جیره پودر سیر می تواند به علت نقش مهم سیر در تقویت سیستم 
ایمنی باشد. گزارش شده است که گونه آلیوم فالیت های سیستم ایمنی 
بدن از قبیل سنتز لنفوسیت ها، انتشار سیتوکین ها و فعالیت فاگوسیتوز و 
سلول های کشنده طبیعی را افزایش می دهد )18(. عملکردهای دارویی 
ناشی از ترکیبات ارگانوسولفور موجود در این  و بیولوژیکی سیر اساساً 
گلوتامیل  آلیسین،  گیاه  این  در  سولفور  حاوی  ترکیبات  است.  گیاهان 
سیستئین و ترکیبات سولفوره محلول در چربی از قبیل دی آلیل سولفاید 
و دی آلیل دی سولفاید است که خواص ضد میکروبی و تقویت سیستم 

ایمنی را دارند )1(.
روده  میکروبی  فلور  بر  مختلف  آزمایشی  گروه های  اثرات   5 جدول 
پرندگان آزمایشی را نشان می دهد. پودر سیر موجب افزایش تعداد کلنی 
الکتوباسیلوس و کاهش تعداد کلنی ارششیاکلی شد. در گیاهان خانواده 
آلیوم، ترکیبات ارگانوسولفور با خاصیت باکرتی کشی وجود دارد که دارای 
فعالیت وسیعی برعلیه باکرتی های گرم منفی و گرم مثبت می باشند. این 
مثبت  گرم  و  منفی  گرم  باکرتی های  دسته  دو  از رشد هر  توانسته  گیاه 
جلوگیری کند اما بیشرتین اثر آن برضد باکرتی های مرض روده ای از جمله 
باکرتی های گرم مثبت فعال مانند  ارششیاکلی است )22(. کاهش تعداد 
گرم  گونه  های  است حضور  ممکن  بیفیدوباکرتیوم ها  و  الکتوباسیلوس ها 

مهار  موقع  در  سیر  دهد.  افزایش  روده  در  را  ارششیاکلی  مانند  منفی 
مرض  انرتوباکرتهای  و  مفید  میکروفلورهای  تشخیص  به  قادر  باکرتی ها، 

است )24(.
هیستوپاتولوژی  بر  مختلف  آزمایشی  گروه های  اثرات   ،1 شکل 
بررسی های  اساس  بر  می دهد.  نشان  را  ژاپنی  بلدرچین های  کبد 
پودر  دریافت کننده  پرندگان  و  شاهد  گروه  در  کبد  هیستوپاتولوژیکی 
سیر، فضای سینوزوئیدی، وریدهای مرکزی و فضاهای پورت به صورت 
اثرات مرض  از  بودند و عالمئی  بدون تجمع چربی منایان  و  کاماًل واضح 
پودر سیر بر کبد مشاهده نشد. قابل ذکر است پودر سیر به دلیل داشنت 
ماده آلیسین بیشرت بر روی کبدهای مستعد کبد چرب تأثیر دارد و باعث 
این  در  و  می گردد  کبد  هپاتوسیت  سلول های  در  چربی  تجمع  کاهش 
آزمایش بدلیل اینکه پرندگان از لحاظ شاخص کبد چرب سامل بودند لذا 

مرصف پودر سیر تاثیرات قابل توجهی روی کبد نشان نداد.
نر  بلدرچین  خونی  پارامرتهای  بر  مختلف  آزمایشی  گروه های  اثرات 
حاوی هموگلوبین  که  قرمز  گلبول  است.  داده شده  نشان   6 در جدول 
انتقال  آنها  اصلی  عملکرد  و  می شود  ساخته  استخوان  مغز  در  می باشد 
اکسیژن است. لکوسیت ها بخشی از سیستم ایمنی بدن هستند که باعث 
حذف سلول های پیر و مرده و آنتی  ژن ها می شوند. در این مطالعه پودر 
سیر باعث افزایش معنی دار هامتوکریت و MCH شد و همچنین پرندگان 

جدول 5- اثر گروه های آزمایشی مختلف بر جمعیت باکرتیایی )CFU1( روده بلدرچین ژاپنی نر )میانگین±خطای استاندارد(.

شکل 1- منای میکروسکوپیک بافت کبد. A: گروه شاهد. ساختار بافت کامال طبیعی می باشد )رنگ آمیزی هامتوکسیلین- ائوزین × B .)100: گروه دریافت 

کننده پودر سیر. ساختار بافت کبد کامال سامل بوده و تغییر پاتولوژیک خاصی در آن ایجاد نشده است )رنگ آمیزی هامتوکسیلین- ائوزین × 100(.

در هر ستون میانگین های با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنی داری )P>0/05( هستند.

پارامرت
گروه های آزمایشی

سیر )4%(شاهد

)Log10( 0/78±116/37ارششیا کلی a 26/25±0/43 b

)Log10( 0/67±91/25الکتوباسیلوس b150/12±0/77 a

اثر جیره مکمل شده با پودر سیر  ...
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تغذیه کننده از پودر سیر، دارای باالترین میزان لنفوسیت و هرتوفیل بودند 
اثر معنی دار بر تعداد مونوسیت ها و  نیز موجب  )P>0/05(. پودر سیر 
نوتروفیل خون در مقایسه با گروه شاهد شد )جدول 6(. تانن و آلکالوئید 
موجود در سیر یک ترکیب ضد باکرتی می باشد که به فعالیت نوتروفیل ها 
اسپاسمولیتیک  خواص  دارای  تانن  می کند.  کمک  باکرتی  فاگوسیتوز  در 
در  و  شده  باکرتی  سلولی  غشای  در  شیاری  ایجاد  باعث  که  می باشد 
نفوذپذیری سلول اختالل ایجاد کرده که باعث توقف رشد و فعالیت های 
آن شده که در نهایت منجر به مرگ سلول می شود. تعداد مونوسیت ها در 
حضور آلیسین افزایش می یابد. آلیسین باعث افزایش اینرتلوکین 2 بعنوان 
بوسیله  ایمنی  بلوغ مونوسیت ها شده و سیستم  تکثیر و  فاکتور محرک 

افزایش مقدار مونوسیت ها تقویت خواهد شد )9(.
اثرات گروه های آزمایشی بر متابولیت های بیوشیمیایی رسم در سن 42 
 7 جدول  در  هامن طورکه  است.  شده  داده  نشان   7 جدول  در  روزگی 
)P>0/05( مالحظه می گردد غلظت کلسرتول و گلوکز به طور معنی داری

در پرندگان دریافت کننده پودر سیر کاهش پیدا کرد. در این رابطه، کاهش 
کلسرتول رسمی مرغان تخم گذار تغذیه شده با سطوح مختلف خمیر سیر 
گزارش شده است )7(. همچنین در مطالعه ای دیگر، کاهش غلظت رسمی 

گلوکز و کلسرتول در خروس های دریافت کننده پودر سیر )صفر تا 4 گرم 
بر وزن بدن( بدست آمد )17(. مخالف با نتایج مطالعه حارض نیز محققین 
تأثیر معنی دار پودر سیر بر روی میزان تری گلیرسید و  )8 و 15( عدم 
کلسرتول رسم جوجه های گوشتی را بیان کردند. در همین راستا افزودن 
100، 1000 و 10000 میلی گرم پودر سیر به هر کلیوگرم جیره جوجه های 
نتایج   .)15( نشد  گلیرسید رسم  تری  و  کلسرتول  کاهش  گوشتی موجب 
مطالعه حارض نشان داد که تأثیر گروه های آزمایشی مختلف بر آلبومین 
و پروتئین در سن 42 روزگی غیر معنی دار )P<0/05( بود. موافق با این 
نتایج، فدآال و همکاران )11( نیز عدم تأثیر معنی دار جیره مکمل شده با 

سیر بر میزان پروتئین تام و آلبومین رسم را گزارش منودند.
اثرات گروه های آزمایشی مختلف بر پارامرتهای اسپرم بلدرچین در جدول 
8 نشان داده شده است. افزودن 4% کل جیره پودر سیر باعث افزایش 
معنی دار زنده مانی اسپرم، تولید روزانه اسپرم در بیضه و درصد شاخص 
گنادی شد )P>0/05(. موافق با نتیجه مطالعه حارض، بهبود صفات منی 
از جمله حجم منی، اسپرماتوکریت، زنده مانی اسپرم طبیعی و آکروزوم 
گردید.  مشاهده  سیر  پودر  با  شده  تغذیه  لگهورن  در خروسهای  نرمال 
قابل ذکر است که زنده مانی در گروه های دریافت کننده گیاهان دارویی 

جدول 6- اثر گروه های آزمایشی مختلف بر پارامرتهای خونی بلدرچین ژاپنی نر )میانگین±خطای استاندارد(.

پارامرت
گروه های آزمایشی

سیر )4%(شاهد

گلبول های سفید )%(

b 58/62±0/14 a 0/65±56/12لنفوسیت

b28/81±0/03 a 0/04±28/11هرتوفیل

a10/02±0/19 b 0/11±12/27مونوسیت

0/75±0/541/4±2ائوزینوفیل

0/18±0/121/15±1/5بازوفیل

گلبول های قرمز

0/05±0/012/85±3/3گلبول قرمز )106 ×(

)g/dl( 0/19±0/1512/28±12/38هموگلوبین

b41/87±0/06 a 0/01±40/95هامتوکریت

اندیس های گلبولی

MCHC )g/dl(30/23±0/6729/32±0/13

MCH )pg(37/51±0/65 b43/08±0/34 a

MCV )fl( 124/07±0/76 b142/66±0/43 a

در هر ردیف میانگین های با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنی داری )P>0/05( هستند.
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جدول 7- اثر گروه های آزمایشی مختلف بر پارامرتهای بیوشیامیی رسم بلدرچین ژاپنی نر )میانگین±خطای استاندارد(.

جدول 8- اثر گروه های آزمایشی مختلف بر پارامرتهای کمی و کیفی اسپرم بلدرچین ژاپنی نر )میانگین ± خطای استاندارد(.

پارامرت
گروه های آزمایشی

سیر )4%(شاهد

)mg/dl( 1/84±44/92تری گلیرسید a30/98±1/2 b

)mg/dl( 4/88±161/90گلوکز a122/10±9/33 b

)mg/dl( 3/36±146/48کلسرتول a116/40±2/49 b

LDL )mg/dl(39±0/03 a27/33±1/11 b

HDL )mg/dl(116/2±1/74 b134/22±1/14 a

ALP )IU/l(11/75±0/3612/33±0/15

)g/dl( 0/37±0/315/21±5/54پروتئین تام

)g/dl( 0/8±0/012/40±2/5آلبومین

)g/dl( 0/54±0/274/36±3/45گلبولین

پارامرت
گروه های آزمایشی

سیر )4%(شاهد

a36±0/61 b 0/3±51/2سالمت غشا %

b73/4±0/31 a 0/25±54/2سالمت آکروزوم %

b70/1±0/45 a 0/16±55/1زنده مانی %

b376±0/21 a 0/76±312تولید اسپرم روزانه در بیضه ها )106(

0/22±0/5416/08±15/76ذخیره اسپرم اپیدیدیمی )106(

0/65±0/2294/76±94/12ذخیره اسپرم وازدفرنس )106(

b4/11±0/32 a 0/67±3/21شاخص گنادی )%(

در هر ردیف میانگین های با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنی داری )P>0/05( هستند.

در هر ردیف میانگین های با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنی داری )P>0/05( هستند.

به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد باالتر بود )P>0/05(. تغذیه 
4 گرم/کیلوگرم وزن بدن پودر سیر باعث بهبود جنبایی اسپرم در دمای 

پایین و در فواصل زمانی مختلف شد )17(.

نتیجه گیری کلی

سیر  گیاه  پودر  از  استفاده  که  داد  نشان  حارض  تحقیق  از  حاصل  نتایج 
موجب بهبود معنی دار عملکرد اقتصادی از جمله خوراک مرصفی، افزایش 
روده،  مفید  باکرتی های  جمعیت  خوراک،  تبدیل  رضیب  بهبود  و  وزن 
شاخص های  بهبود  با  همزمان  می گردد  تولیدمثلی  و  خونی  پارامرتهای 
ذکر شده کاهش جمعیت باکرتی های بالقوه بیامری زای روده، و عدم تأثیر 

اثر جیره مکمل شده با پودر سیر  ...
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و آسیب معنی دار در ساختار بافت شناسی کبد بلدرچین ثبت گردید. به 
نظر می رسد استفاده از سطح 4% سیر در جیره های بلدرچین های نر می 

تواند بسیار بهینه و سودمند باشد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از حامیت مالی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان 

برای تأمین بودجه این تحقیق تشکر و قدردانی می گردد.

تعارض منافع 
نویسندگان اعالم می دارند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.

پاورقی 
1- Colony forming units.
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