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گوشتي هاي جوجه در خونى هاى پارامتر و رشد عملكرد بر سير، پودر از استفاده ميزان و مدت تاثير
روفچايى3 امير مقدم2، ميركاظمى صابر سيد رئيسى1و*، مهدى
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(Allium sativum)سير اند. كرده جلب خود به را بسيارى توجه رشد، بالقوه هاى محرك عنوان به آنها عصاره و معطر گياهان اخير، هاى سال در هدف: و مقدمه
محرك رايج مصنوعى هاى بيوتيك آنتى با رقابت قابليت گياهى رشد محرك يك عنوان به سير پودر است. بوده استفاده مورد باز دير از بومى داروى و ادويه عنوان به
ارزيابى تحقيق اين از هدف بنابراين، گردد. گوشتى هاى جوجه در الشه كيفيت بهبود و عملكرد ارتقاء وزن، افزايش به منجر تواند مى حيث اين از و باشد مى دارا را رشد
چربى و ران سينه، وزنى درصد عملكرد، الشه، بازده تبديل، ضريب خوراك، مصرف وزن، افزايش بر (Allium sativum)¬پودر سير از استفاده سطح و مدت تاثير

باشد. مى گوشتي جوجه خونى پارامترهاى برخى نيز و بطنى محوطه
1 ،0/5 ،0 (شامل: جيره در سير پودر مصرف سطح عامل دو با 3´4 فاكتوريل آزمايش قالب در راس سويه گوشتى جوجه قطعه 240 با آزمايش اين كار: روش و مواد
روزگى 42 تا 1 سن از تكرار) هر در جوجه قطعه 8 (تعداد تكرار 3 و تيمار 10 با تصادفى كامًال طرح پايه بر دوره)، كل و پايانى مصرف(آغازين، زمانى دوره و و3درصد)

تكرار جهت  هر از پرنده يك روزگى)، 42) پرورش دوره پايان در گرفت. قرار ارزيابى مورد هفتگي طور به تبديل ضريب و وزن افزايش دان، مصرف ميزان پذيرفت. انجام
آزمون پارس شركت تجارى هاى كيت از استفاده با سرم HDL-C و گليسريد ترى تام، كلسترول خونى، پارامترهاى همچنين گرفت. قرار آزمايش مورد الشه بررسى

گرديد. محاسبه فريدوال فرمول از استفاده با نيز LDL-C شد. گيرى اندازه اسپكتوفتومتر دستگاه توسط و
سطوح در سير پودر مصرف .(P<0/001) ساخت روبرو كاهش با شاهد گروه به نسبت را خوراك مصرف سير پودر از استفاده كه داد نشان حاصله نتايج و بحث: نتايج
خوراك مصرف بر دارى معنى اثر سير پودر مصرف زمانى هاى دوره همچنين .(P<0/05 گرديد( درصد سطح 0/5 به نسبت دار معنى وزن افزايش موجب درصد 3 1و
تفاوت كه بود سير پودر درصد 1 حاوى جيره با شده تغذيه هاى گروه به مربوط روزگي) 42) پرورش دوره پايان در خوراك تبديل ضريب ترين پايين نداشت. وزن وافزايش
صفات نظر از معنيدارى تفاوت آزمايشى، تيمارهاى بين سير پودر از استفاده سطح و دوره .(P<0/001) داشت سير پودر درصد و 0/5 شاهد تيمار به نسبت معنيدارى
جيره، درصد 1 سطح در سير پودر از استفاده نداشت. خون سرم گليسريد ترى و كلسترول بر دارى معنى اثر اما .(P<0/001) آورد وجود به شكمي حفره چربي و الشه
و LDL-c ميزان بر دارى معنى تفاوت سير پودر مصرف زمانى دوره ولى .(P<0/01)گرديد خون سرم در HDL-c افزايش و (P<0/05 ) LDL-c كاهش باعث
بهبود سبب پرورش دوره پايان زمانى دوره در سير پودر درصد 3 و 1 سطوح از استفاده كه داد نشان پژوهش اين نتايج كلى طور به نياورد. وجود به خون سرم HDL-c

شد. خواهد گوشتى هاى جوجه خونى پارامترهاى در مثبت اثرات ونيزايجاد الشه كيفيت رفتن باال عملكرد،
عملكرد مصرف، زمانى دوره گوشتي، جوجه سير، پودر خونى، پارامترهاى كليدى: هاى واژه

كرمانشاه استان صنعتى گاوداريهاى از تعدادى در بالينى تحت كتوز فراوانى بررسى
زهرا نيكوصفت قشقايى، على
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اين سازد. مى مبتال را شيرى گاوهاى آشكار، بالينى هاى نشانه بدون كه بوده پرتوليد گاوهاى انرژى متابوليسم در متابوليكى اختالل بالينى تحت كتوز هدف: و مقدمه
شير، پروتئين كاهش توليد، كاهش درگير، گاوهاى زياد تعداد شود. مى كبد بافت و سرم در بوتيرات هيدروكسى بتا ازجمله باديها كتون و چربى تجمع به منجر اختالل،
ميزان بررسى منظور به و بار اولين براى مطالعه اين آيد. مى حساب به بيمارى اين اقتصادى مهم هاى جنبه جمله از درمان باالى مخارج و گله در بارورى سطح كاهش

شد. انجام كرمانشاه استان هاى گاودارى از تعدادى در بالينى تحت كتوز شيوع
از پس هفته 3-4 در كرمانشاه،كه استان گاوداريهاى از ديگر اى زمينه بيمارى هيچگونه بدون و سالم ظاهر به گاو راس 100 روى بر مطالعه كار: روش و مواد
در و منتقل آزمايشگاه به يخ كنار در انعقاد ضد ماده فاقد هاى لوله در ها نمونه و خونگيرى گاوها اين وداجى وريد از كه ترتيب بدين پذيرفت. انجام داشتند، قرار زايش
BHB كيت كمك به سرم بوتيرات هيدروكسى بتا گيرى اندازه گرديد. ذخيره بعدى آزمايشات براى در20- سرم هاى نمونه اقدام، سرم جداسازى به نسبت وقت اسرع
مثبت يعنى بعنوان mmol/mL 1400 از باالتر مقادير با گاوهاى و گرفت صورت ژاپن) ) 717 هيتاچى اتواناليزور دستگاه در آنزيمى روش به انگليس) (رندوكس،

گرديدند. تلقى درمانگاهى تحت كتوز به مبتال
در جمعيت همچنين بود. mmol/mL از1400 بيشتر (%13) 13رأس سرم در بوتيرات هيدروكسى بتا ميزان بررسى، تحت دام راس مجموع100 از و بحث: نتايج
در كشورها ساير محققين نتايج با حاضر مطالعه نتايج داد. مى نشان افزايش درسرم بوتيرات هيدروكسى بتا ميزان شير توليد ميزان و شكم افزايش تعداد با مطالعه، مورد
كار به تشخيصى روش در تفاوت اين علت رود مى گمان است. آمده بدست كشورمان قبلى درتحقيقات كه است ارقامى از بيشتر مراتب به اما دارد مطابقت امريكا و اروپا
اين مطالعه در شده گرفته كار به آنزيمى روش به نسبت ترى پائين بسيار دقت و حساسيت از كه است، بوده روترا آزمايش از استفاده آن و پيشين مطالعات در شده گرفته
و بيمارى اين مورد در بيشترى مطالعات به نياز و بوده برخوردار خاصى اهميت از كرمانشاه استان گاوداريهاى در بالينى تحت كتوز كه داد نشان نتايج باشد. مى برخوردار

دارد. وجود بيمارى كنترل و پيشگيرى موازين اتخاذ همچنين و آن عوارض و آثار
كرمانشاه شيرى، گاو بالينى، تحت كتوز كليدى: هاى واژه


