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 هاتهترین یافمهم

 غذایی های حاوی نانو سیلور پوشش داده شده بر زئولیت را دریافت کردند ضریب تبدیلپرندگانی که جیره◄

 بهتری را نسبت به پرندگان شاهد داشتند. 

دار باعث افزایش معنی درصد 55/0و  5/0 سطوحاستفاده از نانو ذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت در  ◄

استفاده از نانو سیلور پوشش داده شده  .زئولیت شد %1جیره پایه و جیره پایه مکمل شده با  ارتفاع ویلی نسبت به

( سبب کاهش عمق کریپت نسبت به جیره پایه گردید. همچنین درصد 55/0و  5/0، 55/0بر زئولیت در سه سطح )

اعث افزایش نسبت ارتفاع ب درصد 55/0و  %5/0ح واستفاده از نانو ذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت در سط

 ویلی به عمق کریپت نسبت به جیره پایه گردید. 

 نانوسیلور، جوجه گوشتی، زئولیت، عملکرد، سیستم ایمنی  هاي کلیدي:واژه

 25-411-161  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 اهلل مستانیسیدرضا هاشمی، بهروز دستار، داریوش داودی، روح نویسنده)گان(:

  های گوشتیش داده شده بر زئولیت بر رشد و سالمت جوجهبررسی اثر سطوح مختلف نانوسیلور پوش عنوان:

 29-441-461 شماره:

 92/41/4421  تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 اهمیت موضوع

ترین علوم عصر حاضر، در تمام زوایای حیات جانوری، عنوان یکی از پیشرفتهبه اخیر هایسال در نانوتکنولوژی

 از یکی نقره نانو ذرات ست.محیطی و صنعتی نفوذ نموده و افق جدیدی را در علوم طبیعی باز کرده اگیاهی، زیست

 نقره، فلز ضدمیکروبی خواص .است گرفته قرار استفاده مورد تکنولوژی این در که هستند موادی پرکاربردترین

گوناگون  موارد ها درباکتری رشد کنترل برای آن از و بود شده شناخته هابیوتیکآنتی معرفی از پیش هامدت

 اندامعنوان بزرگترین مخاط دستگاه گوارش به تنظیم فلور میکروبی وطرف دیگر  ازکردند. می استفاده وسیع طوربه

صورت ها بهباکتریایی زئولیتتاثیرات ضد یاز طرف باشند.ها میژنایمنی بدن و مهمترین سد فیزیکی در برابر آنتی

کنون گزارشی در مورد ات ،با وجود این مشخص شده است. اشریشیاکالیها و آزمایشگاهی بر روی استافیلوکوک

های گوشتی ارائه نشده است. این امکان وجود زئولیت و اثر بر رشد و سالمت جوجهبر  پوشش دادن نانو ذرات نقره

در صنعت طیور مورد  غذاییعنوان یک افزودنی بهزئولیت بتواند بر پوشش داده شده  دارد که نانو ذرات نقره

 های ایمنیاین تحقیق بررسی چگونگی پاسخ خصوصیات عملکردی و شاخص لذا هدف از انجام .استفاده قرار گیرد

  باشد.میهای گوشتی به نانو ذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت در جیره جوجه

 

 مقدمه )شرح مساله(

 بین ،این ا وجودباشد. بازای هر واحد مصرف خوراک میهدف از پرورش طیور، رسیدن به باالترین وزن نهایی به

این  همبستگی منفی وجود دارد. هاهای سیستم ایمنی و صفات مربوط به مقاومت به بیماریصفات تولیدی و پاسخ

عملکرد و تکامل سیستم ایمنی  ،های پرتولیدشود که در سویهمی سبب همبستگی منفی بین تولید و ایمنی

وزن نهایی  هایی بانهایی حداکثر نسبت به سویه هایی با وزننوتیپ(. ژ5004)دمیر و همکاران،  تر باشدضعیف

از  تریپایین بادیکوالی و تیتر آنتی شریشیااز ای های ناشیرا در برابر آلودگیتری ضعیف های ایمنیتر، پاسخپایین

شود، طور طبیعی دارای ویژگی ضدمیکروبی است اما وقتی به اندازه نانو تبدیل میهنقره ب د.ندهخود نشان می

شود که زئولیت پوشش داده می یابد. با استفاده از فنآوری نانو، ذرات نقره برقدرت ضدباکتریایی این فلز افزایش می

عنوان یک افزودنی در صنعت دام و طیور مورد توجه قرار گیرد. با وجود اینکه در چند مطالعه به اثرات تواند بهمی

های گوشتی اشاره شده است اما مطالعه دقیقی در زمینه مفید استفاده از نانونقره در جیره بر عملکرد تولیدی جوجه

  های گوشتی وجود ندارد.جوجه رشد و سالمتداده شده با نانو نقره بر  تأثیر زئولیت پوشش
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

دوره پرورش  45و  52روزهای  که اختالف نسبت هتروفیل به لنفوسیت در داد نشان آزمایش این نتایج

های داری بین گروهبادی علیه نیوکاسل تفاوت معنیدر خصوص تیتر آنتیهمچنین (. 1باشد )جدول دار میمعنی

 (.  5)جدول  های شاهد وجود نداشتمختلف آزمایشی با گروه

نسبت هتروفیل به لنفوسیت )بر حسب تعداد هتروفیل و لنفوسیت بر حسب واحد شمارش و بر اثر تیمارهای آزمایشی  -4 جدول

 دوره پرورش.  43، 92درصد( در روزهای 

 هتروفیل لنفوسیت هتروفیل به لنفوسیت
 تیمارهای آزمایشی

روزگی 52  

0/51b 20/10a 12/60b C 

0/55b 52/20a 50/50b Z 

0/55b 20/00a 50/00b NS25 

0/40a 56/10b 54/60a NS50 

0/52a 55/00b 55/20a NS75 

200/0  656/0  616/0  SEM 

0001/0  0001/0  0001/0 احتمال سطح   

روزگی 45   

0/55b 52/50a 51/20b C 

0/40b 56/20a 54/50b Z 

0/41ab 56/50ab 54/20ab NS25 

0/41a 51/60b 55/10a NS50 

0/40ab 56/60ab 54/10ab NS75 

011/0  624/0  624/0  SEM 

051/0  054/0  054/0 احتمال سطح   

c-a های هر ستون با حروف متفاوت دارای اختالف معنیانگینمی( 05/0دار هستند>P.)  

 . های گوشتیهای نیوکاسل در جوجهبادی علیه ویروساثر تیمارهای آزمایشی بر میانگین تیتر آنتی -9جدول 

بادی علیه ویروس نیوکاسلتیتر آنتی تیمارهای آزمایشی  

C 50/4  

Z 10/1  

NS25 10/1  

NS50 50/1  

NS75 10/1  

SEM 522/0  

151/0 درصد احتمال  

 بیان شده است.  log2صورت میانگین اعداد تیتر نیوکاسل به

SEMها: خطای استاندارد میانگین   


