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بررسی تاثیر گاز ازن بر پاسخ ایمنی، هماتوکریت و ضریب 
تبدیل در جوجه گوشتی

bb

چكيد ه 

 یک واحد مرغ گوشتی به ظرفیت  40000 قطعه جوجه نژادکاب انتخاب و دو گروه شاهد و تیامر درآن تعیین )10000×4( گردید، در گروه 
 شاهد با ترکیبات شیمیایی معمول مراحل مختلف ضد عفونی انجام شد، در گروه تیامر با هوای ازن دار )ppm 0.3 - 0.1( و آب ازن دار 
)ppm 1-0.8( مراحل مختلف ضد عفونی انجام شد، در روز اول ورود جوجه تیرت آنتی بادی علیه نیوکاسل، آنفلوانزا، برونشیت و گامبورو 
در20 قطعه جوجه تعیین وسپس با استفاده از واکسن های مناسب بیامری های فوق کلیه جوجه ها واکسینه شدند؛ در سنین 21 و 42 روزگی 
از تعداد 20 قطعه پرنده از هر گروه خون گیری و تیرت رسم علیه واکسن ها و مقدار هامتوکریت تعیین شد، همچنین در پایان مطالعه میانگین 
وزن نهایی، میزان تلفات نهایی و درصد حذف کشتارگاهی در هر دو گروه بررسی و نتایج با استفاده از آزمون T در گروه تیامر و شاهد 
مقایسه گردید. در مرحله 21 روزگی بین گروه ها در میزان تیرت ND اختالف معنی داری وجود داشت )p > 0/01( این تفاوت در مقدار 
هامتوکریت نیز مشاهده شد )p > 0/05(. در 42 روزگی اختالف معنی داری بین تیامر و شاهد در تیرت ND و مقدار هامتوکریت وجود داشت 
)p > 0/05( تفاوت سایر موارد در دو گروه معنی دار نبود، مقایسه نتایج میانگین تلفات در گروه شاهد و تیامر و نیز مقایسه نتایج رضیب 
تبدیل نشان داد که گروه شاهد وضعیت بهرتی داشته است. می توان گفت که کاربرد صحیح ازن در پرورش مرغ گوشتی نسبت به ضدعفونی 
کننده های شیمیایی دیگر سبب بهبود پاسخ ایمنی به واکسیناسیون، بهبود رضیب تبدیل، کاهش تلفات و کاهش حذف کشتارگاهی می شود.  

کلامت کلیدی: پاسخ ایمنی، هامتوکریت، رضیب تبدیل 

• عبدالرضا نبی نژاد
استادیار بهداشت و بیامریهای طیور، گروه تحقیقات 
دامپزشکی ، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی اصفهان، ایران
تاریخ دریافت: 12-07-1396     تاریخ پذیرش:1397-01-14
Email: nabinejad@yahoo.com

DOI: 10.22092/vj.2018.115407.1361شامره 120 پاییز 1397



شامره 120، نرشيه د امپزشكی، پاییز 1397

51

• Veterinary Researches & Biological Products No 120 pp: 50-56
Efficiency investigation of using Ozone on immune response ,PCV and FCR of broilers
By: Nabinejad, A., Assistant Professor of Veterinary Research Group,(Isfahan Agricultural And Natural Resources 
Research Center), Agricultural Research, Education, and Extension Organization (AREEO), Isfahan, IRAN.
Received: 2017-10-04          Accepted: 2018-04-03

Email: nabinejad@yahoo.com
 For investigation of ozone application in broilers breeding, a broiler farm with a capacity of 40,000  chose (4 houses 
of 10000) and bred  chicks  for 45 days in two groups of treatment and control (4X10000), in the control groups 
conventional chemical disinfectantused for initial stages and along breeding time disinfection  In the treatment group 
the ozonated air (0.1 - 0.3 ppm) and  ozonated water (0.8-1 ppm) was used for   initial   and   breeding period disin-
fection. The first day titer  status were detected by sampling of 20 chicks. The herd vaccination for ND, AI, IB and 
IBD during the breeding time well done and blood sampledat 21 and 42 days  for antibody titration and PCV evalu-
ation. Using statistical T-test the results of treatment and control group compared. There was a significant difference 
(P <0.01) in the ND titer  and the PCV%(P <0.05) between groups at the day of 21 but were not significant dif-
ference for other factors. The analysis at 42 days of age   just show significant differences in the ND titer and the 
PCV% between two groups (p <0.05). Mean mortality rate of control and treatment groups were 8.3%  and 6.6%  and  
condemned carcasses in slaughter house were 0.8% and 0.5% respectively. Comparison of  mortality rate and FCR 
results of 2 groups, showed  lesser mortality rate and FCR value intreatment group to control group.It is concluded 
that using Ozone improved immune response to vaccination and FCR and decreased the mortality rate and carcass 
condemnation.
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مقدمه
 O2 مولکول  آلوتروپ  گاز  این  می گردد،  اتالق  ازن   ،O3 مولکول  به 
است )21( که ناپایدار، بی رنگ و تا حدودی تندبو است و در محیط آب 
مقطر با دمای 20 درجه سانتی گراد دارای نیمه عمر حدود 40 دقیقه و 
در دمای صفر درجه دارای نیمه عمر تا 140 دقیقه  است. ازن در رشایط 
طبیعی در اثر صاعقه تولید می شود و یک ترکیب دوستدار محیط زیست 
چنانچه  نیز  مصنوعی  رشایط  در  ندارد،  خطرناک  باقی مانده  که  بوده 
مولکول O2 و یا هوای آزاد تحت اثرمیدان های الکرتیکی با ولتاژ باال  قرار 
اتم های  این  از  تبدیل می شود و هر یک  O منفی  اتم  به دو  ابتدا  گیرد 
نوزاد آزاد می توانند با پیوند به مولکول های O2  تولید O3 کنند، به ماشین 

سازنده ازن ازن ژنراتور گفته می شود )13(.
   امروزه از گاز ازن در بخش های مختلف بهداشتی و بیامرستانی، 
انبار داری، در صنایع غذایی  در مراحل مختلف کشاورزی مانند تولید و 
از محصوالت خام تا فراوری شده و بسته بندی، در صنایع آب و تولید 
اکسیژن درمانی در  پذیر و  آب های ضدعفونی کننده و آب های تجدید 
پزشکی و دامپزشکی استفاده می شود )3, 25(؛ ازن در پزشکی به منظور 
مبارزه با باکرتی ها،  قارچ ها، مخمر ها و تک یاخته ها همچنین در درمان 
برخی از بیامری های غیر عفونی و تحریک سیستم ایمنی استفاده شده 
است)21و23(، استفاده از گاز ازن در صنایع بهداشتی، دارویی و غذایی 

 FDA: (Food and Drug) مورد تایید سازمان سالمت غذا و داروی آمریکا
 GRAS: Generally) غذایی  مواد  آلیمنتاریوس  کدکس  و   Association
Recognized As Safe) اروپا قرار گرفته است )21(؛ نکته مهم در کاربرد 
ازن، مدیریت مقدار باقی مانده آن در محیط مورد استفاده است، چنانچه 
باشد، خاصیت   (ppm) میلیون  از 1/ قسمت در  باقی مانده آن کمرت  حد 
مقدار  این  برابر   20 تا   15 از  بیش  مقادیر  و  ندارد  کنندگی  عفونی  ضد 
آنتی  ترکیبات  تولید  مانع  سلول  هسته  عمل کرد  در  دخالت  دلیل  به 
اکسیدانت، تحریک تولید آنزیم های اکسیداتیو و نیز تحریک واکنش های 
التهابی می گردد، ازن به علت میل ترکیبی زیاد، خاصیت بو زدایی دارد 
)20( ؛ همچنین با ایجاد رادیکال های آزاد اکسیژن وتوقف سیستم کنرتل 
از  وبرخی  قارچ ها  هوازی،  باکرتی های  ونابودی  تخریب  سبب  آنزیمی 
ایجاد منفذ در غشاء سبب غیر فعال  با  ازن  گاز  انگل ها می شود،  نوزاد 
بعالوه   )21  ,1( تخریب سلول های رسطانی می گردد  و  ویروس ها  شدن 
ازن ذرات معلق در هوا راباردار و باتولید هسته های بزرگ تر و سنگین تر 

سبب رسوب آنها می شود )5(.
    گاز ازن در صنعت و بهداشت به صورت باقی مانده آن در آب ازن 
دار یا هوا ی ازن بکار رفته و در سال  1995 میالدی از سوی مرکز تشخیص 
آشامیدنی  آب  زدایی  درگند  ازن  است،  تایید شده   )25( آمریکا  سالمت 
در تصفیه خانه ها  )23( و مراکز تولید آب های بسته  بندی شده استفاده 
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درکشتارگاه ها،  بازیافت  قابل  گند زدایی آب های  )18( همچنین  می شود 
استخرهای پرورش آبزیان و پساب فاضالب با گاز ازن قابل انجام است 
)16, 21(؛ آب های ازن دار جهت شستشو و ضدعفونی ظروف، منسوجات، 

سطوح، وسایل موتوری ومحصوالت کشاورزی به کار می رود )14(.
دوش ازن برای ضد عفونی ورودی ها و هوای ازن دار برای ضدعفونی 
فضا های بسته مانند اتاق های متیز و اماکن بهداشتی و استفاده شده است.

)2( از سال 1974 میالدی گاز ازن درمان های پزشکی و دامپزشکی نیز بکار 
می رود )8(، امروزه ازن تراپی در درمان بیامری های عفونی، بیامری های 
متابولیکی، برخی از رسطان ها ، بیامری های پوستی، بهبود عمل کرد سیستم 
ایمنی، و دستگاه هورمونی عصبی و القاء حس شادابی و افزایش امید به 
بیامری های  از  برخی  دامپزشکی در درمان  در   .)21( است  رایج  زندگی 
عفونی به صورت تزریق داخل وریدی، تزریق داخل پستانی)13(، تزریق 
داخل و اطراف مفصلی و شستشوی داخل رکتومی و داخل واژنی )23( و 
در مراحل محتلف انتقال جنین )12( به کار می رود؛ در بدن موجود زنده 
گاز ازن جذب کیسه های هوایی شده و پس از ورود به پالسام از طریق 

ترشحات صفراوی و تصفیه کلیوی از بدن دفع می شود)15(.

مواد و روش ها
یک مزرعه مرغ گوشتی به ظرفیت چهل هزار قطعه متشکل از چهار 
سالن ده هزار قطعه ای به صورت دوتایی و مجزا از یکدیگر در منطقه 
شامل رشق اصفهان انتخاب و دو سالن به عنوان گروه تیامر و دو سالن 
و شاهد پس  تیامر  گروه  دو  در هر  انتخاب شد.  گروه شاهد  عنوان  به 
ازپاک سازی محیط اطراف، سالن ها و کلیه مکان های بسته، لوازم و ادوات 
با محلول  2 درصد پرکلین 100 )کف دار قلیایی( شسته شد؛ در گروه تیامر 
پس از مسدودکردن کلیه منافذ و توزیع لوازم و ادوات در سالن با هوای 
ازن دار و نیز آب ازن دار کلیه مراحل ضدعفونی اولیه و نیز ضدعفونی 
ضدعفونی  با  نیز  شاهد  گروه  در  و  شد  انجام  پرورش  دوره  حین  در 
کننده های شیمیایی معمول متشکل از ترکیبات فورمالینی و نیز ترکیبات 
طول  در  ضدعفونی  نیز  و  اولیه  آماده سازی  مراحل  هیدروژن  پراکسید 
دوره انجام شد. به منظور تولید هوای ازن دار در گروه تیامر، قبل از هر 
اقدام، تاسیسات دستگاه ازن ژنراتور با توان 95 درصد، مخازن هوایی و 
تنظیم کننده ها همچنین سیستم توزیع ازن و نازل بر اساس نظر رشکت 
در  معادل30X12مرتمربع(  سالن  نصف  برای  نازل   40 )تعداد  سازنده 

هریک از پیش سالن ها،  سالن ها و انبار های  مربوطه پیش بینی و نصب 
و راه اندازی گردید، در این پژوهش در گروه تیامر ضدعفونی پیش سالن، 
سالن و انبار ها و نیز ضدعفونی لوازم قابل شستشو با آب ازن دار به مقدار  
ppm 1-0.8 انجام شد، برای ضدعفونی در طول دوره نیز از همین ترکیب 
استفاده می شد، برای ضد عفونی فضا ها و انبار ها به صورت پیوسته قبل 
از ورود جوجه از هوای ازن دار به مقدار ppm 0.7-0.5 استفاده شد و بعد 
از ورود جوجه در سالن از هوای ازن دار )21, 23( به نسبت0.1 – 0.3 
ppm و به تناوب 10 دقیقه فعالیت 5 دقیقه اسرتاحت استفاده گردید. در 
با میانگین وزن اولیه 43 گرم در  این پژوهش جوجه گوشتی نژاد کاب 
طی یک دوره 45 روزه پرورش و کلیه برنامه های تغذیه ای و نوری در 
هر دوگروه مشابه و مطابق توصیه پرورش مرغ گوشتی نژاد کاب بود، 
جهت بررسی وضعیت تیرت اولیه 20 قطعه جوجه یک روزه انتخاب و تیرت 
آنتی بادی علیه بیامری های نیوکاسل، آنفلوانزا، برونشیت و گامبورو در 
برنامه واکسیناسیون شامل  پرورش  بررسی گردید، در طول دوره  آن ها 
واکسن  اول،  روز  در  اسپری  صورت  به  رازی    H120 برونشیت  واکسن 
دوگانه  واکسن  با  توام  چشمی  قطره  صورت  به  رازی   B1 نیوکاسل 
AI+ND تزریقی رازی در سن هفت روزگی، واکسن گامبورو D78 رازی 
به صورت آشامیدنی در سن 14 روزگی و واکسن نیوکاسل السوتا رازی 
طی  در  شد.  استفاده  آشامیدنی  صورت  به  روزگی   25 و   19 سنین  در 
دوره پرورش در سنین 21 و 42 روزگی درهر سالن از 20 قطعه پرنده 
 Packed cell) درصدهامتوکریت  میزان  و  بادی  آنتی  تیرت  و  خون گیری 
volume:PCV) تعیین شد. همچنین در پایان دوره میانگین وزن نهایی، 
شد.  تعیین  گروه  دو  هر  در  کشتارگاهی  درصد حذف  و  میرایی  میزان 
آزمایش  از  استفاده  با  آنفلوانزا  و  نیوکاسل  بیامری های  علیه  ایمنی  تیرت 
HI و تیرتآنتی بادی علیه بیامری برونشیت عفونی و گامبورو با استفاده 
از کیت الیزای اختصاصی سیمبیوتیک (symbiotic) تعیین گردید، مقدار 
PCV درصد نیز به روش میکروهامتوکریت درسانرتیفوژ rpm..12800. به 
مدت 10 دقیقه. اندازه گیری شد )10, 11(، در ادامه نتایج تیرت ومقدار 
PCV درصد در دو گروه با استفاده از آزمون دانشجوییT آنالیز و مورد 

ارزیابی آماری قرار گرفت. .
امروزه به منظور رعایت ایمنی زیستی و کنرتل و پیشگیری از شیوع 
بیامری های عفونی در پرورش مرغ گوشتی و دیگر انواع طیور استفاده از 
ترکیبات مختلف شیمیایی شامل انواع ترکیبات فرمالینی، ترکیبات کلره یا 

گامبوروبرونشیتآنفلوانزانیوکاسلوضعیت 

6/815/441522810308میانگین تیتر 

% CV%33/2%38%39/7%36/4

جدول 1- میانگین تیرتو CV درصد برای بیامری های نیوکاسل، آنفلوانزا، برونشیت و گامبورو در جوجه های یک روزه.
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فسفره، ترکیبات چهارتایی آمونیوم دار، ترکیبات آلدییدی و حتی ترکیبات 
و  داشته  زیادی  پایداری  عمدتا  ترکیبات  این  است،  و رضوری  الزم  نانو 
ممکن است باقی مانده های خطرناکی را در طبیعت، محیط زیست و حتی 
گوشت و تخم مرغ باقی بگذارد )19(؛ استفاده از گاز ازن در پرورش مرغ 
گوشتی به دالیل متعددی از جمله قدرت گندزدایی زیاد، کاهش غلظت 
گرد و خاک و بهبود کیفیت هوای سالن، بهبود عملکرد سیستم ایمنی، 
نیمه عمر کوتاه و نداشنت باقی مانده خطرناک رو به گسرتش است)23(، 
در این پژوهش نیز تاثیر گاز ازن بر سیستم ایمنی، هامتوکریت و رضیب 
مورد مطالعه  ایران  در  بار  اولین  برای  و عملکرد جوجه گوشتی  تبدیل 

قرار گرفته است.

نتایج
جدول 1، میانگین تیرت و رضیب تغییرات )CV درصد( برای بیامری های 
نیوکاسل، آنفلوانزا برونشیت و گامبورو را در جوجه های یک روزه نشان 

می دهد.
نیوکاسل،آنفلوانزا،  بیامری های  علیه  تیرت  میزان  میانگین   ،2 جدول 
برونشیت و گامبورو ورضیب تغییرات )CV درصد( را در سن  21روزگی 

نشان می دهد.
آنفلوانزا،  نیوکاسل،  بیامری های  علیه  تیرت  میزان  میانگین   ،3 جدول 

برونشیت و گامبورو ورضیب تغییرات )CV درصد( را در سن  42 روزگی 
نشان می دهد.

جدول 4، مقایسه میانگین مقدارهامتوکریت PCV درصد در سن 21 با 
سن 42 روزگی رانشان می دهد..

جدول 5، مقایسه میانگین رضیب تبدیل، میانگین وزن،میزان تلفات کل 
رانشان  تیامر  گروه  و  شاهد  گروه  در  کشتارگاهی  حذف  درصد  نیز  و 
می دهد. بر این اساس رضیب تبدیل، میزان تلفات کل و نیز درصد حذف 
بود، همچنین میزان  از گروه شاهد  پایین تر  تیامر  کشتارگاهی در گروه 
میانگین وزن در گروه شاهد بیشرت از گروه تیامر و میزان یکنواختی گله 

تیامر نیز بیشرت ازگروه شاهد بود.

بحث 
از  ناشی  بیامری زا  بیشرتعوامل  شیوع  و  ورود  دلیل  به  اصفهان  استان 
مرکزیت جغرافیایی، اقلیم خشک و تراکم باالی مزارع مرغ گوشتی دارای 
نتایج جدول شامره 5  از متوسط کشور است،طبق  میانگین تلفات بیش 
از  تیامرکمرت  و گروه  تلفات در گروه شاهد  میانگین  پژوهش حارض  در 

میانگین تلفات استان)10 درصد >( بود.
 T آزمون  از  استفاده  با  آماری  نظر  از  شاهد  گروه  و  تیامر  گروه  نتایج 
دانشجویی در محدوده 1 و 5 درصد مقایسه شد. در مرحله 21 روزگی، 

CV درصد در 21 روزگیمیانگین تیتردر 21 روزگیوضعیت

NDAIIBIBDNDAIIBIBDگروه

4/24/0713143891145/350/253/250/8شاهد

4/454/0213158891944/547/650/449/1تیمار

جدول 2- میانگین میزان تیرت علیه بیامری های نیوکاسل،آنفلوانزا، برونشیت و گامبورو ورضیب تغییرات )CV درصد( در سن  21روزگی. 

)p>0/01( تفاوت معنی دار در سطح :)b(

CV درصد در 42 روزگیمیانگین تیتردر 42 روزگیوضعیت

NDAIIBIBDNDAIIBIBDگروه

6/85/989571141029/235/635/757/2شاهد

6/976/0290101140828/335/939/455/6تیمار

جدول3- میانگین میزان تیرت برای بیامری های نیوکاسل، آنفلوانزا، برونشیت و گامبورو CV درصد در سن 42  روزگی.

)p>0/05( تفاوت معنی دار در سطح :)b(
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میانگین تیرت ND اختالف معنی داری رابین گروه شاهد و تیامر نشان داد 
)p > 0/01(، این تفاوت در مقدار PCV درصد نیز مشاهده شد )0/05 
< p( ولی در سایرموارد اندازه گیری شده اختالف معنی داری بین گروه 
تیامر و شاهد دیده نشد؛ میانگین تیرت ND در گروه شاهد بیش از گروه 
تیامر بود، همچنین مقدار PCV درصد در گروه شاهد بیش از گروه تیامر 
بود؛ در مرحله 42 روزگی نیز اختالف معنی داری بین تیامر و شاهد در 
میانگین تیرت ND و مقدار PCV درصد وجود داشت )p > 0/05( و میزان 

سایر موارد اندازه گیری شده در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.
گازازن با افزایش تولید سیتوکین ها سطح ایمنی میزبان را افزایش می دهد 
)26(، همچنین با تاثیر در فاکتور های هسته ای واسطه ای موثر در تکثیر 
و متایز از جمله فاکتور هسته ای موثر در فعال سازی سلول های  لنفوسیت 
تحریک  (Activated protein-1).ونیز   1 نوع  ی  شده  فعال  پروتینئ  و   T
ایمنی میزبان می شود  E سبب فعالیت بهرت سیستم  پروستوگلندین نوع 
)5(؛ بنابراین باالتر بودن معنی دارسطح ایمنی علیه واکسن نیوکاسل در 
گروه تیامر نسبت به گروه شاهد قابل توجیه است، همچنین باال بودن 
میانگین تیرت نیوکاسل نسبت به دیگر واکسن ها می تواند ناشی از بیش تر 
بودن دفعات واکسیناسیون علیه بیامری نیوکاسل باشد، که این موضوع 

نیز تابع وضعیت اپیدمیوژیکی بیامری و برنامه های پیش گیرانه است.
بر اساس نتایج میانگین میزان تلفات در گروه شاهد نسبت به گروه تیامر 
نرسید؛ همچنین  نظر  به  نظر معنی دار  در محدوده مورد  کمرتبود ولی 
میانگین درصد حذف الشه در کشتار گاه در گروه تیامر نسبت به گروه 

میزان رضیب  نبود؛  نظر معنی دار  در محدوده مورد  و  بود  شاهد کمرت 
بود و در محدوده مورد  از گروه شاهد  تیامر کمرت  نیز در گروه  تبدیل 
نظر معنی دار نبود، به دلیل تاثیر زیاد گاز ازن در تامین امنیت زیستی، 
گندزدایی و از بین بردن عوامل باکرتیایی و ویروسی)4, 23( کمرت بودن 
میزان تلفات و درصد حذف کشتارگاهی در گروه تیامر نسبت به گروه 

شاهد در این مطالعه قابل توجیه است.
در رشایط آزمایشگاهی گاز ازن با دخالت در عمل کرد آنزیم ها و ریبوزم ها 
به طور مشخص سبب کاهش غلظت باکرتی های مختلف گرم مثبت، گرم 
است  شده  کلوسرتیدیوم  و  آسینتوباکرت  الکتوباسیل ها،  کوکسی ها،  منفی 
نامطبوع حاصله کاهش  نتیجه شدت تخمیر فضوالت بسرت و بوی  و در 

و میزان عفونت های موضعی و حذف کشتارگاهی کاهش می یابد )22(.
عوامل مختلفی بر میزان هامتوکریت خون موثر است، سطح هامتوکریت 
در پرندگان در جنس نر بیش از جنس ماده بوده و گرسنگی نیز سطح 
 PCV هامتوکریت را افزایش می دهد؛ در پرندگان با افزایش سن مقدار
درصد افزایش نشان می دهد ،همچنین هیپوکسی و کاهش نسبی سطح 
اکسیژن خون نیز سبب افزایش مقدار PCV درصد می شود )9, 24(، در 
مطالعه حارض نیز هر دو عامل تاثیرگذار قابل مشاهده است، لذا افزایش 
میزان نسبی هامتوکریت در روز 42 نسبت به روز 21 ناشی از افزایش 
سن پرنده بوده که امری طبیعی و قابل انتظار است، همچنین باال بودن 
مقدار PCV درصد در گروه تیامر نسبت به گروه شاهد می تواند به دلیل 
شاهد  گروه  به  نسبت  تنفسی  در هوای   O2/O3 نسبی سطح  بودن  کم 

جدول 4-میانگین مقدار هامتوکریت PCV درصد در سن 21 و 42 روزگی.

جدول 5- میانگین رضیب تبدیل ، میانگین وزن،میزان تلفات کل و نیز میزان حذف کشتارگاهی در گروه شاهد و گروه تیامر

)p>0/05( تفاوت معنی دار در سطح :)b(

*مقادیر بر اساس آمار پرورش دهنده ارائه شده است.

PCV درصد در 42روزگیPCV درصد در 21 روزگیوضعیت

CV%میانگینCV%میانگینگروه

38/6a22/840a32/3شاهد

39/6b3641b33/9تیمار

    میزان حذف کشتار گاهیمیانگین تلفاتمیانگین وزن*ضریب تبدیل*گروه

0/8%8/3%26±1/812800شاهد

0/5 %6/6%11±1/82800تیمار
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باشد.)7, 9(.
صورت  به  گوشتی  مرغداری های  در  ازن  گاز  کاربرد  مزرعه ای  بررسی 
در  دیگر کشور ها  در  لیکن  است،  نشده  گزارش  ایران  در  تا کنون  حارض 
سالن های پرورش مرغ گوشتی، مرغ تخم گذار، دامداری ها و مزارع پروش 

ماهی استفاده شده است)16, 21(.

نتیجه گیری کلی
مرغ  پرورش  در  ضد عفونی کننده  عنوان  به  ازن  گاز  از  صحیح  استفاده 
ارتقاء  سبب  می تواند  ازن دار  هوای  یا  ازن دار  آب  صورت  به  گوشتی 
بهداشت مزرعه و بهبود عملکرد در مرغداری و در نتیجه کاهش تلفات، 
کاهش حذف کشتارگاهی، بهبود رضیب تبدیل، پاسخ بهرت به واکسیناسیون 

و افزایش هامتوکریت گردد.

تشکر و قدردانی
نویسنده بر خود الزم می داند از همکاری های رشکت ازن سازان و اتحادیه 
مرغ گوشتی و تخمگذار استان اصفهان در اجرای این پژوهش تقدیر مناید.
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