
  1400پاییز  3، شماره 13نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     389

 
 پژوهشی -مقاله علمی

اي هبیوتیک بر درصد جوجه درآوري، کیفیت جوجه، فراسنجهینتزریق داخل تخم ساثرات 
 هاي تازه تفریخ شده بلدرچین ژاپنیخونی و عملکردي جوجه

 
 3جو، یونس علی*2، محسن دانشیار1شادیه اسعدي

  04/04/1398تاریخ دریافت: 
  03/08/1399تاریخ پذیرش: 

هاي خونی و بیوتیک بر درصد جوجه درآوري، کیفیت جوجه، فراسنجهیناثرات تزریق داخل تخم س. 1400و. جاسعدي، ش.، م. دانشیار، و ي. علی
 .389-044): 3(13. پژوهشهاي علوم دامی ایران هاي تازه تفریخ شده بلدرچین ژاپنیعملکردي جوجه

 
  چکیده

روزه و هاي بلدرچین ژاپنی بر جوجه درآوري، کیفیت و وزن جوجه یکبیوتیک در تخممنظور بررســی تأثیر تزریق محلول ســین به پژوهش حاضــر
مورد  هاي کامل تصــادفیدر قالب یک طرح بلوك ژاپنی بلدرچین دارنطفه عدد تخم 375بدین منظور هاي خونی مورد بررســی قرار گرفت. فراســنجه

لیتر میکروگرم در میلی 4و  2، 1 سطوح لیتر آب مقطر و تزریقمیلی 2/0دون تزریق)، تزریق (ب تیمار شاهد پژوهش قرار گرفتند. تیمارهاي آزمایشی شامل 
شرکت ز    یودپ،(ب بیوتیکسین  صول  ست مح شند می در آب مقطر ) یرانا-درمان ماهان ی سه هوایی    8. تزریق در روز با سیون به داخل کی تخم  انکوبا

ــان داد ک بلدرچین ژاپنی ــورت گرفت. نتایج تحقیق نش ــطوحص ــ لیترمیکروگرم در میلی 4و  2، 1 ه تزریق س بیوتیک به داخل تخم بلدرچین موجب نیس
 29/59بیوتیک با ینس  لیترمیلی در میکروگرم 4 در تیمارو  درصد  بیشترین میزان هچ   35/91شاهد با   در گروه کهطوري. بهکاهش جوجه درآوري گردید

باعث بهبود افزایش وزن در هفته دوم، افزایش مصرف خوراك در هفته دوم و   بیوتیکنیمیکروگرم س تزریق یک  شد.  مشاهده  درصد کمترین میزان هچ 
سوم گردید. تزریق بیش از     س  1سوم و افزایش ضریب تبدیل خوراك در هفته  بیوتیک به کیسه هوایی تخم بلدرچین باعث افزایش مصرف   نیمیکروگرم 

ــوم و پنجم پرورش و خوراك در هفته ــوم گردیدهاي دوم، س ــریب تبدیل خوراك در هفته س ــ .ض بیوتیک تأثیري بر وزن و کیفیت نیهمچنین تزریق س
 ور کلیطهاي خونی نداشت. بههاي داخلی و فراسنجهروزه نداشت. بعالوه، عدم تأثیر تزریق داخل تخم بلدرچین بر خصوصیات الشه، اندامهاي یکجوجه

شان داد که تزریق  أنتایج آزمایش  س  1خیر ن ضریب تبدیل خوراك می  نیمیکروگرم  صرف خوراك و  . دگردبیوتیک موجب بهبود افزایش وزن و افزایش م
ضریب      بیوتیکسین تزریق  بیش از یک میکروگرم  صرف خوراك و  سه هوایی تخم بلدرچین ژاپنی موجب کاهش جوجه درآوري و افزایش م به داخل کی

به  یشآزما ینا یجاساس نتا  بر هاي ژاپنی نداشت. هاي خونی بلدرچینهاي داخلی و فراسنجه شه، اندام خصوصیات ال   تبدیل خوراك گردید ولی تأثیري بر
 ها مؤثر باشد.در بهبود عملکرد جوجه تواندیم یکروگرمم یکسطح  یقتزر رسدینظر م

 
  روزه، عملکرد رشد.یک ه، کیفیت جوجبیوتیکمرغی، پروبیوتیک و پريبلدرچین ژاپنی، تزریق داخل تخم :کلیدي هايواژه

  
  1  مقدمه

صنعت پرورش طیور با چالش    ضر،  هاي جدیدي روبرو در قرن حا
 گویی به افزایش جمعیت ومنظور پاسخ بوده است. اصالح نژاد طیور به  

ــوالت طیور منجر به کاهش دوره   ــاي محص متعاقب آن افزایش تقاض
. از )16( خیر شــده اســتأهاي پرورش همراه با افزایش وزن در ســال

ســوي دیگر صــنعت طیور باید این مســئله را با صــرف هزینه خوراك 
                                                        

شگاه              -1 شاورزي، دان شکده ک شد، گروه علوم دامی، دان سی ار شنا شجوي کار دان
  ، ارومیه، ایران.ارومیه

  ، ارومیه، ایران.علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه ارومیهگروه دانشیار،  -2

ملکرد باالتر، وضــعیت ایمنی ســالمت بهتر (تولیدات عاري از کمتر، ع
 .انجام دهد ها)بیوتیکمانده داروهاي ارتقاء دهنده رشــد مثل آنتیباقی

محرك رشــد از طریق ایجاد تغییرات در  يهابیوتیکآنتی تأثیر اصــلی
هاي کبیوتیمیکروبی دســتگاه گوارش اســت. اســتفاده از آنتی جمعیت

ــد به دلی ــویهل افزایش نگرانیمحرك رش   هايها در رابطه با ایجاد س
به آنتی      قاوم  یایی م یک باکتر به  بیوت قاي   ها و همچنین   طه اب ــ  واسـ
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تداي مرغ از ابها در محصوالت حیوانی مانند گوشت و تخمبیوتیکآنتی
یه   به   2006ژانو پا  ید. پري  یکلدر ارو یک ممنوع گرد به  بیوت  عنوانها 

ــمرقابلیترکیبات غذایی غ ــوند که از طریق تحریک تعریف می هض ش
هاي باکتریایی مفید موجود در روده براي میزبان رشـــد یا فعالیت گونه

  مؤثر هســتند و به همین دلیل براي ســالمتی میزبان نیز مفید هســتند
حاوي  بیوتیک، غذاهايبین پروبیوتیک و پري یکوشترکیب هم).  16(

عنوان یک  ه داخل رویانی به   تغذی  ). 9( بیوتیک گویند  این دو را ســـین
شد اولیه در طی رشد رویانی و      ابزار سودمند براي غلبه بر محدودیت ر

ــوب می            ــودپس از خروج از تخم در طیور اهلی محسـ   .)14( شـ
شــده اســت که تزریق تخم در اوایل زندگی جنینی بلدرچین مشــخص

ــوص تزریق مکمل  هاي مواد مغذي در طول کل زندگی جنینی     بخصـ
بنابراین هدف از این آزمایش بررسی این اثرات  ). 29( باشد  دپرنده مفی

گرم (یک، دو و چهار میکرو بیوتیکاحتمالی سطوح مختلف تزریق سین
سیون)   8لیتر به ازاي هر تخم بلدرچین در روز در میلی صد انکوبا  بر در

ــعه جن  ي،جوجه درآور  ــد و توسـ وزن  روزه،یک جوجه   یفیت ک ین،رشـ
صرف  میزان ،جوجه ضر  خوراك م  هاياندام وزن ،خوراك یلتبد یبو 
هاي خونی از قبیل و برخی از فراســنجه الشــه خصــوصــیات و داخلی
ــیدتري ــرید، پروتئین کل، گلوکز، اوره، اس ــتر گلیس ول با اوریک، کلس

یت آنزیم      عال باال و ف ــفراز  چگالی  کالین ترانسـ پارتات    1هاي آل ــ و آسـ
  د.بو 2ترانسفراز

  
  هامواد و روش

در قالب یک طرح بلوك  تخم بلدرچین عدد هفتاد و پنجسیصد و   
تکرار و هر تکرار داراي  5(هر تیمار داراي  تیمار 5کامالً تصــادفی به 

شامل گروه      تخم نطفه 15 شی  دار بودند) تقسیم شدند. تیمارهاي آزمای
بدون تزریق)، تزر    هد (  1لیتر آب مقطر و تزریق میلی 2/0یقشــــا

سین  شکیل کلنی  1000( بیوتیکمیکروگرم   و با غلظت يباکتر واحد ت
ــین 2)، تزریق لیتریلیم یک در  یکروگرمم یک   بیوتیک میکروگرم سـ

ــکیل کلنی   2000(  یک در  یکروگرمم 2و با غلظت    يباکتر  واحد تشـ
ــین 4) و لیتریلیم واحد تشـــکیل کلنی    4000( بیوتیک میکروگرم سـ

با غلظت    يباکتر  ــه    لیتریلیم یک در  یکروگرمم 4و  به داخل کیسـ  (
ند.   باکتر  که هوایی بود ــت CFU/gr 92*10آن  يها يمجموع   اسـ

سین  صول م ودپ،یبا(  بیوتیکترکیبات پروبیوتیکی این نوع   شرکت  ح
ــتیز ــرویزیه  رانیا-ماهان درمان س ــس س ــاکارومایس ــامل س ، 3) ش

، الکتوباسیلوس  5، الکتوباسیلوس پانتاروم 4الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس  
ــیلوس مــامنوزوز، 6کــازئی ، 8، بیفیــدوبــاکتریوم بیفیــدوم7الکتوبــاسـ

                                                        
1- Alt 
2- Ast 
3- Saccharomyces cervisiae 
4- Lactobacillus acidophilus 
5- Lactobacillus plantarum 
6- Lactobacillus casei 

، باســیلوس  10، انتروکوکوس فاســیوم 9الکتیکی پدیوکوکوس اســید 
ــابتیلیس ــین. و ترکیبات پري11س ــبیوتیکی این نوع س امل بیوتیک ش

ها ابتدا براي تهیه محلول. بود) Yeast extract(فروکتوالیگوسـاکارید  
فاده با اســتفاده از دســتگاه تقطیر ارلن و لوازم آزمایشــگاهی مورد اســت

 و استرلیزه گردید. سپس مقداري مشخص از ماده موردنظر توزین شده  
 دهشافزودهارلن ریخته شد و به میزان مشخصی آب مقطر به آن  داخل

ــیون قرار گرفت و یک عدد  20و به مدت  ــتگاه تیتراس دقیقه روي دس
ــود.   کامالً گذاریم تا   مگنت داخل محلول می   ا ابتد  یقتزر يرابحل شـ

 سلسیوس   درجه 24  الی 20 بین یبرقيسالن با استفاده از بخار   دماي
ستگاه برا   خارج يهاتا تخم شد،  حفظ شوك   یقتزر يشده از د دچار 
شوند. در روز   یحرارت سیون بعد از نور ب  8ن سه   ینیانکوبا شاهده کی  و م

ــتفاده از اتانول    ــه هوایی با اس ــمت کیس ــد  70هوایی تخم، قس درص
در قسمت   27هاي شماره  ضدعفونی گردید. بعد با استفاده از سرسوزن    

ستفاده از        سوراخی ایجاد کرده و محلول موردنظر با ا شده  ضدعفونی 
به داخل  متریلیم 12و به طول  27 شماره سرسوزن    وسرنگ انسولین   

ذاب پارافین م لهیوس به جادشده یو سپس سوراخ ا   دیگرد قیها تزرتخم
کشــی به دســتگاه جوجه شــدهقیهاي تزرتخم اًمســدود شــد و ســریع

ش جوجه از دستگاه  یکش جوجه براي برگردانده شدند.  مدل  دماوند  یک
dq150sh  ستفاده سیوس و     7/37ستر حدود   ي. دماگردید ا سل درجه 

صد   65رطوبت آن  سیوس و رطوبت     2/37هچر  يدما ودر سل درجه 
 نیدر مرحله ستر در حال رشد است. بنابرا ین. جنبوددرصد  80-75آن 
یکساعت  6تا  4آن به پوسته تخم ها هر  یدناز چسب یريجلوگ يبرا

 یکشـــ. در زمان هچر در جوجهشـــدندصـــورت کامل چرخانده بار به
 ینبه ا یکشـ روز آخر جوجه 5 یال 3دارد و معموالً  ییباال یتحسـاسـ  

مان   دوره تعلق دارد  فه  يها چرخش تخم که در این ز  دار متوقفنط
  شود.می

هاي هچ شده  هاي تیمارهاي مختلف، تعداد تخمبعد از تفریخ تخم
شخص گردید و جوجه    شده م سالن منتقل    و هچ ن شده به  هاي تفریخ 

هاي مشابه بر پایه ذرت و سویا تغذیه شدند. جیره پایه    گردید و با جیره
  تنظیم گردید. NRC 1994طبق راهنماي 

  
  کیفی هايشاخص ها بر اساسنحوه امتیازدهی جوجه
شده و با کاغذ رول کف سالن پوشیده شده     قبل از هچ سالن آماده 

ــتفاده پن و پن بندي انجام گردید.  يهاياز مجموعه تورهاي مورد اس
ــکیل م هاوارهیدکفه،  ــقف تش هایی با طول و عرض . از پنگرددیو س

شد.   سانتی  30متر و ارتفاع سانتی  60 ستفاده  جوجه  2بعد از هچ، متر ا
و  2 طبق جداول ت جوجهکیفی هايفراسنجه از هر تکرار براي بررسی  

7- Lactobacillus mamnosus 
8- Bifidobacterium bifidum 
9- Pediococcus acidilactici 
10- Enterococcus faecium 
11- Bacillus subtilis 
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 استفاده گردید.  3
 

 
 
  

آزمایشی. يهارهیج مغذي مواد و(درصد) خوراکی اقالم ترکیب  -1 جدول  
Table 1- Combination of food items (%) and nutrients of experimental diets 

)روزگی 35تا 1( رشد جیره   
                                              Growth diet (1 to 35 days) 

خوراکی اقالم  
Ingredient (g/kg) 

50.27  
 

44.17 
 

2.30 
 

1.04 
 

1.12 
 

0.15 
 

0.10 
 

0.24 
 

0.10 

 ذرت
Corn 
  کنجاله سویا
Soybean meal 
 روغن
Oil 
 دي کلسیم فسفات
Di-calcium Phosphate 
 کربنات کلسیم
Calcium carbonate 
 متیونین
Methionine 
 ترئونین
Threonine 
 نمک
Salt 
 جوش شیرین
bicarbonate 

 مواد مغذي جیره پایه 
2900 

 
24 
 

1.34 
 

0.5 
 

0.88 
 

1.02 
 

0.30 
 

1.64 
 

1.03 
 

1.98 
 

1.13 
 

0.79 
 

0.30 
 

0.15 
 

1.02 
 

0.18 
 

266.55 
 

0.25 
 

0.25 

  انرژي (کیلوکالري بر کیلوگرم) 
ME (kcal/kg) 
 پروتئین (درصد)
CP (%) 
 لیزین (درصد)
lysine (%) 
 متیونین (درصد)
Methionine(%) 

(درصد)متیونین + سیستئین   
methionine+ cystine (%) 
 ترئونین (درصد)
Threonine(%) 
 تریپتوفان%
Tryptophan 
 آرژنین%
Arginine 
 ایزولوسین%
Isoleucine 
 لوسین%
Lucien 
 والین%
Valine 
 کلسیم (درصد)
Ca (%) 
 فسفر%
Phosphorus 
 سدیم%
Sodium 
 پتاسیم%
potassium 
 کلر%
Chlorine 
 تعادل الکترولیتی%
Electrolyte balance 1مکمل ویتامینی 

Vitamin premix١ 
 مکمل معدنی2

Mineral Premix2 
 7200( E یتامین)، والمللیینواحد ب 80000( D3 یتامین)، والمللیینواحد ب A )3600000  یتامین: ونمود ینرا تأم یرمواد مغذي ز یرهاز ج یلوگرمبه ازاي هر ک یتامینیمکمل و 1  

 پانتوتنیک اسید)، گرممیلی 2640( ریبوفالوین)، گرممیلی 700( تیامین)، گرممیلی 1176( پیریدوکسین)، گرممیلی 6( 12B یتامین)، وگرمیلیم 800( 3K یتامین)، والمللیینواحد ب
   ).گرممیلی 1000( کوئین اتوکسی)، گرممیلی 400( فوالسین)، گرممیلی 20000( کولین)، گرممیلی 40( بیوتین)، گرممیلی 11880( نیاسین)، گرممیلی 3920(
  ).گرممیلی 33880( روي)، گرممیلی 39680( منگنز)، گرممیلی 2000( آهن)، گرممیلی 396( ید)، گرممیلی 4000( مس)، گرممیلی 80( سلنیوم: مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره 2

1Vitamin premix supplied per kilogram of diet: vitamin A (retinyl acetate)(3,600,000 IU), vitamin D3 ( 80,000 IU), vitamin E (7,200 IU), 
vitamin K3 (800 mg), vitamin B12 ( 6 mg), pyridoxine (1,176 mg), thiamin (700 mg), Riboflavin (2,640 mg), Pantothenic acid (2,920 mg), 
niacin (11,880 mg), biotin (40 mg), Choline (20,000 mg), Folacin (400 mg), Atoxiquin (1,000 mg.  
2 Mineral premix per kilogram of diet: Selenium (80 mg), copper (4,000 mg), iodine (396 mg), iron (2,000 mg), manganese (39,680 mg), 
zinc (33,880 mg). 
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  .(Tona et al., 2003)مربوط به تعیین کیفیت جوجه   -2جدول 
Table 2- Parameters related to chick quality determination (Tona et al., 2003).  

  یفیک يهافراسنجه
 Qualitative parameters  

 یابینحوه ارز
Evaluation method  

 فعالیت
Activity  

ه برگشت سریع بشود. فعالیت بر اساس گذاشتن جوجه به پشت براي تعیین چگونگی برگشت سریع آن بر روي پاي خود ارزیابی می
  .داده شده برگشت آرام یا باقی ماندن بر روي پشت نمره پایین ، اما بمره خوببر روي پاهاي خود ن

Activity is assessed by laying the chick on its back to determine how quickly it returned to its feet. 
A quick spring back onto its feet was regarded as good, but trailing back onto its feet or remaining 

on its back was assessed as weak. 
  

 ظاهريوضعیت 
Down and appearance  

اگر خیس یا کثیف یا  اگر خشک و تمیز بود، نرمال در نظر گرفته شد.  بدن جوجه براي خشکی و پاکیزگی مورد بررسی قرار گرفت.
 .منبع آلودگی باشد) باشد، پس خوب نبود تواندیمهر دو (که 

The chick body was examined for dryness and cleanness. It was regarded as normal if it was dry 
and clean. If it was wet or dirty or both (which could be a source of contamination), then it was 

considered as not good. 
  

 جذب زرده
Retracted yolk  

شده نمره خوب و از لمس شکم به زرده جذبشده و بعد صورت مورب در کف دست قرار گرفت. حرکت شکم کامالً متوقفجوجه به
 در غیر این صورت نمره پایین داده شد.

The chick was put on its back obliquely on the hand palm until abdominal movement totally 
stopped. The height of its abdomen was estimated. The consistency of the abdomen to touch was 
then estimated. If the height of abdomen touching estimation was higher and harder than normal, 

yolk retraction would be regarded as large and consistent. 
  

 هاچشم
Eyes 

 همچنین  بسته نمره داده شد.جوجه بر روي پا قرار داده شد و با نگاه به چشم، به سه حالت شفافی و گشادي، باز و شفاف و 
Making the baby chick standing on its legs, its eyes were observed. The state of brightness and 

wideness of the gape of the eyelids were estimated 
  

 پاها
legs  

 نمره داده شد. ملتهبو دو پاي  ملتهبصورت صاف، یک پاي جوجه بر روي پا قرار داده شد و به سه حالت ایستادن به
The chick was put on its feet to determine if it remained upright well. The toes were examined for 
their conformation. If the chick remained upright with difficulty, articulations of the knees were 

examined to detect signs of inflammation or redness or both. 
  

 ناحیه ناف
Navel area  

 بسته بودن و تیره بودن آن بررسی شد. در صورت متفاوت بودن رنگ باپوست بدن، نمره پایین داده شد.
Navel and surrounding areas were examined for closure of the navel and its coloring. If the color 

was different from the color of skin, the chick would be regarded as bad chick. 
  

 باقیمانده غشایی
Remaining membrane  

 شد. يبندبا مشاهده ناحیه، غشاي باقیمانده به سه اندازه خیلی بزرگ، بزرگ و کوچک طبقه
By observing the size of navel area estimation was done for any remaining of membrane. The size 

of any remaining membrane was classified as very large, large, or small 
  

 باقیمانده زرده
Remaining yolk  

 شد. يبندبا مشاهده ناحیه، غشاي باقیمانده به سه اندازه خیلی بزرگ، بزرگ و کوچک طبقه
By observing the size of any navel yolk remaining el area are estimated of any. The size of any 

remaining yolk was classified as very large, large, or small. 
  

  باشد.می 100خوب  تیفی) مجموع امتیاز جوجه باک2003( بر اساس جداول تونا و همکاران
 

شدند و بعد از تعیین کیفیت به داخل پن انتقال داده   یکش صورت گروهی باهم وزن شده و به هچ شده از هر تیمار شمارش  هاي سپس تعداد جوجه 
شدند. با توجه به موارد ذکرشده در مقاله تونا و همکاران         ها بهشد تمامی جوجه  سنجیده  ضعیف  شمی با امتیازبندي خوب، متوسط و  )، 33( صورت چ

سمت   ها بر اارزیابی جوجه شرایط فیزیکی آن ساس ق شم         هاي مختلف و  سطح بدن، چ شش  شامل فعالیت، پو شرایط  صورت گرفت. این  اها، ها، پها 
باشد. می 100آمده در مقیاس دست آمده است. مجموع اعداد به  1-3ها در جدول هاي سنجش آن . روشبودناحیه ناف، جذب زرده و باقیمانده غشایی  

  آن در بقاي جوجه است. تیر ارتباط بااهمد شاخصسطح امتیازبندي هر 
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 (Tona et al., 2003)مختلف  هايشاخصبه  ینحوه نمره ده -3 جدول
Table 3- How to score different parameters (Tona et al., 2003)  

 پارامترها
Parameters  

 یاتخصوص
Specification  

 نمرات
Scores  

 فعالیت
Activity  

 خوب
Good 
 ضعیف
Weak 

6 
 
0  

 ظاهر و پر
Down and appearance  

 تمیز و خشک
Clean and dry  

 خیس
Wet  

 کثیف و خیس
Dirty and wet  

10  
  
8  

  
0  

 شدهزرده جذب
Retracted yolk  

 شده نرمالزرده جذب
Body with normal swallowed yolk 

 زرده بزرگ
Body with swallowed large yolk and rather hard to touch  

12  
 
 
0  

 هاچشم
Eyes  

 باز و شفاف
Opened and bright  

 شفاف باز و غیر
Opened and not bright  

 بسته
Closed eyes  

16 
  
8 

  
0  

 پاها
legs  

  طبیعیپاها و انگشتان 
Normal legs and toes  

 یک پاي عفونی
One infected leg  

 دو پاي عفونی
Two infected legs  

16 
 
8 

  
0 

  

 ناف
Navel area  

 کامالً تمیز و بسته
Completely closed and clean  

 کامالً بسته نشده و رنگی
Not completely closed and not discolored  

 رنگیبسته نشده و ب
Not closed and discolored  

12 
  
6 
 
  
0  

 باقیمانده غشایی
Remaining membrane  

 بدون غشا
No membrane  

 کوچکغشاي 
Small membrane  

 غشاي بزرگ
Large membrane  

 غشاي خیلی بزرگ
Very large membrane  

12 
  
8 
 
4 

  
0  

 باقیمانده زرده
Remaining yolk  

 بدون زرده
No yolk  

 زرده کوچک
Small yolk 

 زرده بزرگ
Large yolk  

 زرده خیلی بزرگ
Very large yolk  

16 
  
12 
  
8 

  
0  
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 گیرينحوه پرورش و نمونه

ــاس جداول   احتیاجات غذایی جوجه     تنظیم گردید.   )25(ها بر اسـ
شی به وزن ستفاده از ترازوي  صورت گروهی از جوجه ک هاي هر پن با ا

قت      با د تال  هاي   5دیجی جام    35 و 28، 21، 14، 7، 1گرم، در روز ان
ــتفاده از روش روز مرغ (به ــحیح براي گرفت و با اس منظور امکان تص

تلفات احتمالی)، افزایش وزن روزانه هر پرنده  و مقدار خوراك مصرفی 
به دست آمد و سپس ضریب تبدیل خوراك با در دست داشتن دو مورد 

  فوق برآورد شد. 
فات     ــرفی و تل مایش، افزایش وزن، خوراك مصـ در طول دوره آز

شـــد و در پایان دوره ضـــریب تبدیل  يریگگی اندازهتت هفصـــوربه
  خوراك، افزایش وزن و خوراك مصرفی براي هر تیمار محاسبه شد.

  
  آماري لیوتحلهیتجز

مربوط  يها. دادهگردید در این آزمایش از دو طرح آماري اســتفاده
ــبه جوجه ــیو بعد از هچ (قبل از انجام کارهاي  یکش ) از طرح پرورش

صادفی هاي بلوك ستر به     کامل ت ستفاده گردید. طبقات   عنوان بلوكا

ستفاده      صادفی ا شد.  براي دوره پرورش از طرح کامالً ت در نظر گرفته 
ستفاده  با هاداده لیوتحلهیتجز .شود می و روش  ،)SAS( افزارنرم از ا

)GLM( 5با اســـتفاده از آزمون دانکن در ســـطح  هایانگینانجام و م 
صد با هم مقا  سه در  با پر و بال یکنواخت يظاهر یدها باجوجه شدند.  ی

مدفوع  یامرغ و از هرگونه مواد، مانند زرده تخم يو خشـــک عار  یزتم
  داشته باشند.

  
  نتایج 

شاهده می  4که در جدول  طورهمان تزریق همه تیمارهاي کنید، م
آزمایشـــی باعث کاهش جوجه درآوري در مقایســـه با شـــاهد گردید 

)05/0P<ــت ). تزر یق آب مقطر کمترین تأثیر را بر جوجه درآوري داش
ه بیوتیک موجب بیشترین کاهش جوج نیولی تزریق باالترین سطح س  

جب           ــی مو مایشـ هاي آز مار مه تی ید. همچنین تزریق ه درآوري گرد
ــاهد گردید   يهاکاهش عددي وزن جوجه ــه با ش ــده در مقایس هچ ش

)07/0=P( ــد جوجه درآوري و وزن . بعالوه عدم تأثیر بلوك براي درص
  .)<05/0P(روزه مشاهده گردید جوجه یک

  
 روزهبیوتیک بر درصد هچ و وزن جوجه یکسین یمرغتأثیر تزریق داخل تخم -4جدول

Table 4- Influence of in ovo injection of synbiotic on hatching percentage and one-day-old chicks weight 
  مارهاتی

Treatments 
 هچ     

Hatch  
 (gr)وزن جوجه 

Chicken weight  
 (بدون تزریق) شاهد

Control (no injection)  
a91.35  7.42  

 تزریق آب مقطر
Injection of distilled water  

bc74.04  6.80  
 وتیکییسینلیتر تزریق یک میکروگرم در میلی

Injection 1 µg/ml of synbiotic  
 

ab77.87  
  

7.37  
 بیوتیکلیتر سینتزریق دو میکروگرم در میلی

Injection 2 µg/ml of synbiotic  
  

bc71.14  
  

7.18  
 بیوتیکلیتر سینتزریق چهار میکروگرم در میلی

Injection 4 µg/ml of synbiotic  
  

c59.29  
  

7.14  
 استانداردخطاي میانگین 

SEM  2.82  0.10  
  احتمال سطح

P-value 
  اثر بلوك
Block effect 

0.02 
  

   0.7  

0.07 
  

 0.06  
a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   

Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05). a,b  
  

فعالیت، وضـعیت   هايشـاخص عدم تأثیر تیمارهاي آزمایشـی بر  
شم   ظاهري، زرده جذب شایی و باقیمانده  شده، چ ها، پاها، باقیمانده غ

ــاهده گردید (زرده جوجه ــده مشـ . البته ناف )<05/0Pهاي تفریخ شـ
شت    تمایل به معنی شدن دا شده از    هاي هچو جوجه) P=07/0(دار 

متري شده ک بیوتیک، زرده جذبلیتر سین میکروگرم در میلی 2سطح  

 هاي هچ شده در مقایسه با سایر تیمارها داشتند. همچنین  ناف جوجه   
ک بیوتیلیتر ســینمیکروگرم در میلی 4و  2با  شــدههیهاي تغذاز تخم

صل از تخم کمتر از مقدار مربوط به جوجه شاهد بود  مرغهاي حا هاي 
)05/0=P.(    ــاخصبعالوه عدم تأثیر بلوك براي کیفی جوجه   هاي شـ

  ).<05/0P(ناف مشاهده گردید   ياستثناروزه بهیک
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 روزهبیوتیک بر کیفیت جوجه یکسین یمرغتأثیر تزریق داخل تخم -5جدول
Table 5- Effect of in ovo injection of synbiotic on the quality of one-day-old chicks 

  تیمارها
Treatments  

 یتفعال
Activity  

 ظاهر و پر
Appearance 
and feather  

 شدهزرده جذب
Absorbed 

yolk  
 هاچشم

Eyes  
 پاها

legs  
  ناف

Navel  
  ییغشا یماندهباق

Membrane 
remnant  

  زرده یماندهباق
Yolk 

remnant  
  (بدون تزریق) شاهد

Control (no 
injection)  

4.66  10  12  13.77  15.11  10.33  10.44  15.11  

  تزریق آب مقطر
Injection of distilled 
water  

5.64  10  9.88  14.58  15.05  9.52  9.64  14.35  

تزریق یک میکروگرم در 
  بیوتیکلیتر سینمیلی

Injection 1 µg/ml of 
synbiotic  

  
5.64  

  
10  

  
9/88  

  
14.11  

  
15.05  

  
11.29  

  
9.41  

  
15.52  

تزریق دو میکروگرم در 
  بیوتیکلیتر سینمیلی

Injection 2 µg/ml of 
synbiotic  

  
5.71  

  
9.90  

  
7.42  

  
14.47  

  
16.00  

  
9.71  

  
8.76  

  
14.85  

تزریق چهار میکروگرم در 
  بیوتیکلیتر سینمیلی

Injection 4 µg/ml of 
synbiotic  

  
5.57  

  
10  

  
11.14  

  
15.42  

  
16.00  

  
9.85  

  
9.71  

  
14.57  

  خطاي استاندارد
SEM  0.19  0.02  0.49  0.34  0.31  0.31  0.29  0.20  

                  
  احتمال سطح

P-value  0.65  0.44  0.07  0.61  0.63  0.05  0.18  0.12  
  اثر بلوك
Block effect    0.8   0.31  0.56    0.4    0.4  0.02  0.14  0.07  

 
  

وزن بدن  افزایش بیوتیک برنیبلدرچین س تأثیر تزریق داخل تخم 
ــده در هفته يهاجوجه ــت.  5هاي مختلف در جدول تفریخ ش آمده اس

، هاي اول، ســومتأثیري بر افزایش وزن بدن در هفته گونهچیتزریق ه
. اما در هفته دوم، تزریق آب مقطر و )<05/0P( چهارم و پنجم نداشت 

 وزن باالتري در بیوتیک موجب افزایشنیســـطح یک میکروگرم ســـ
داري بین سایر  تفاوت معنی کهیدرحال )>05/0Pمقایسه با شاهد شد (   

 .تیمارها براي افزایش وزن بدن در این هفته وجود نداشت
ــاهده می  7که در جدول    طورهمان  آب مقطر یا   تزریقکنید،  مشـ

ــین ــرف خوراك در طول هفته گونهچیه بیوتیکس  يهاتأثیري بر مص
شت (  سوم و پنجم تزریق  <05/0Pاول و چهارم ندا ) اما در هفته دوم، 

. در هفته دوم، تزریق )>05/0Pمنجر به تغییر مصــرف خوراك گردید (
بیوتیک موجب افزایش مصرف خوراك در مقایسه با   نیمیکروگرم س  1

ــی گردید درحال     ــایر تیمارهاي آزمایشـ  براي يداریتفاوت معن کهیسـ
یر تیمارهاي آزمایشـی در این هفته مشـاهده   مصـرف خوراك بین سـا  

ــطوح  ــوم، تزریق س ــمیلی 2و  1نگردید. در هفته س بیوتیک نیگرم س
شی       سایر تیمارهاي آزمای سه با  موجب افزایش مصرف خوراك در مقای

به تزریق       ــرف خوراك مربوط  باالترین مصـ ند و  ــد میکروگرم  2شـ
ــ ــط    نیسـ ته پنجم نیز اگرچه تزریق سـ یک بود.  در هف  2و  1وح بیوت

بیوتیک موجب افزایش مصرف خوراك شدند ولی فقط   نیمیکروگرم س 
 .بود داریمیکروگرم بر مصرف خوراك در این هفته معن 2تأثیر تزریق 
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 بیوتیک به داخل کیسه هوایی تخم بلدرچین بر افزایش وزن هفتگیتأثیر تزریق سین -6جدول
Table 6- Influence of synbiotic injections into the air sac quail egg on weekly weight gain  

 هفته پنجم
Fifth week 

 هفته چهارم
Forth week 

 هفته سوم
Third week 

 هفته دوم
Second week 

 هفته اول
First week 

  تیمارها
Treatments 

33.09 50.64 43.93 b29.26  17.93 (بدون تزریق) شاهد 
Control (no injection) 

32.28 47.84 44.17 a34.29  19.76 تزریق آب مقطر 
Injection of distilled water 

  
33.36 

  
52.77 

  
43.09 

  
a34.77  

  
18.72 

 بیوتیکلیتر سینتزریق یک میکروگرم در میلی
Injection 1 µg/ml of synbiotic 

  
35.30 

  
55.11 

  
43.24 

  
ab30.64 

  
15.04 

 یوتیکبلیتر سینتزریق دو میکروگرم در میلی
Injection 2 µg/ml of synbiotic 

  
32.92 

  
47.25 

  
38.63 

  
b26.85  

  
13.72 

 بیوتیکلیتر سینتزریق چهار میکروگرم در میلی
Injection 4 µg/ml of synbiotic 

 خطاي استانداردمیانگین  1.01 0.88 1.12 1.29 1.23
SEM 

  احتمال سطح 0.31 0.008 0.61 0.27 0.95
P-value 

a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   
a,b Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05). 

-a  
  

 بلدرچین بر مصرف خوراك بلدرچین ژاپنیبیوتیک به داخل کیسه هوایی تخم تأثیر تزریق سین-7جدول
Table 7- Effect of synbiotic injection into the air sac quail egg on Japanese Quail feed 

 هفته پنجم
fifth week 

 هفته چهارم
forth week 

 هفته سوم
third week 

 هفته دوم
second week 

 هفته اول
first week 

  تیمارها
Treatments 

b143.44  125.65 c92.59  b71.73 53.64 (بدون تزریق) شاهد  
Control (no injection) 

ab165.81  146.01 c104.08  b73.65  61.66 تزریق آب مقطر 
Injection of distilled water 

  
ab166.79  

  
163.23 

  
b138.65  

  
a91.38 

  
52.28 

یکبیوتلیتر سینتزریق یک میکروگرم در میلی  
Injection 1 µg/ml of synbiotic 

  
a192.53  

  
149.27 

  
a163.66  

  
b78.72 

  
52.96 

بیوتیکلیتر سینتزریق دو میکروگرم در میلی  
Injection 2 µg/ml of synbiotic 

  
b153.20  

  
156.48 

  
c114.378  

  
b72.47 

  
51.58 

یکبیوتلیتر سینتزریق چهار میکروگرم در میلی  
Injection 4 µg/ml of synbiotic 

خطاي استانداردمیانگین  1.61    2.01 6.48 4.87 5.13  
SEM 

احتمال سطح 0.27 0.006  0.0001> 0.16 0.02  
P-value 

a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   
0.05). Means within same column with different superscripts differ (P < a,b  

  
به جدول      بدیل       گونه چیتزریق ه 8با توجه  ــریب ت تأثیري بر ضـ

شت خوراك هفته اما در . )P>05/0( هاي اول، دوم، چهارم و پنجم ندا
ــطح   ــوم، تزریق س لیتر آب مقطر میکروگرم در میلی 4و  2، 1هفته س

ضریب خوراك در نیس  سه با تیماره  بیوتیک منجر به افزایش  اي مقای

  ).>05/0Pشاهد و آب مقطر گردید (
ــ    ندام  نیتأثیر تزریق داخل تخم بلدرچین سـ هاي  بیوتیک بر وزن ا

 9مختلف در جدول  يهاحاصــله در هفته يهاداخلی و الشــه جوجه
س     سطوح مختلف  ست. تزریق آب مقطر یا  بر  بیوتیک تأثیرينیآمده ا
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 ).<05/0Pروده نداشت (هاي داخلی قلب، کبد، ســنگدان و وزن ســینه، ران، کل الشــه و اندام
  

 .بیوتیک به داخل کیسه هوایی تخم بلدرچین بر ضریب تبدیل خوراكتأثیر تزریق سین -8جدول
Table 8- Effect of synbiotic injection into air sac quail egg on feed conversion ratio  

  تیمارها
Treatments  

 هفته اول
First week  

 هفته دوم
Second week  

 هفته سوم
Third week  

 هفته چهارم
Forth week  

 هفته پنجم
Fifth week  

 (بدون تزریق) شاهد
Control (no injection)  3.14  2.45  b2.27  2.52  4.33  
 تزریق آب مقطر
Injection of distilled water  3.25  2.22  b2.38  3.04  5.44  

 بیوتیکلیتر سینمیلیتزریق یک میکروگرم در 
Injection 1 µg/ml of synbiotic  3.71  2.56  a3.25  3.13  5.17  

 یوتیکبلیتر سینتزریق دو میکروگرم در میلی
Injection 2 µg/ml of synbiotic  2.79  2/60  a3.78  2.84  5.64  

 بیوتیکلیتر سینتزریق چهار میکروگرم در میلی
Injection 4 µg/ml of synbiotic  3.58  2.73  a3.16  3.40  4.74  

 خطاي استانداردمیانگین 
SEM  0.23  0.07  0.16  0.13  0.23  

  احتمال سطح
P-value  0.07  0.19  0.0005  0.32  0.38  

a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   
Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05). a,b 

  
 .روزگی 35هاي ژاپنی در سن بلدرچین داخلی و خصوصیات الشه يهابیوتیک بر وزن اندامتأثیر تزریق داخل تخمی سین -9 جدول

Table 9- Effect of in ovo injection of synbiotic on the weight of internal organs and characteristics of carcasses of Japanese Quail 
at age 35.  

  تیمارها
Treatments  

 الشه
Carcass  

 ینهس
Breast  

 هاران
Thighs  

 قلب
Heart    کبد 

Liver  
 سنگدان

Gizzard 
 روده

Intestine  
 (بدون تزریق) شاهد

Control (no injection)  59.01  23.43  14.73  0.79    2.26  2.36  3.85  
 تزریق آب مقطر
Injection of distilled water  58.23  23.32  13.97  0.90    2.12  2.12  3.55  

  تیکبیولیتر سینتزریق یک میکروگرم در میلی
Injection 1 µg/ml of synbiotic  

  
58.33  

  
23.27  

  
14.27  

  
0.84      

1.96  
  

2.50  
  

4.11  
  کبیوتیلیتر سینتزریق دو میکروگرم در میلی

Injection 2 µg/ml of synbiotic  
  

59.07  
  

  
23.43  

  
14.66  

  
0.81      

2.03  
  

2.32  
  

3.54  
  یکبیوتلیتر سینتزریق چهار میکروگرم در میلی

Injection 4 µg/ml of synbiotic  
  

56.86  
  

23.10  
  

13.59  
  

0.82      
2.26  

  
2.19  

  
4.24  

 خطاي استانداردمیانگین 
SEM  0.35  0.28  0.19  0.02    0.07  0.06  0.10  

 احتمال سطح
P-value  0.35  0.99  0.32  0.29    0.5  0.36  0.05  

  
هاي بیوتیک بر فراســنجهنیتأثیر تزریق داخل تخم بلدرچین ســ

 10مختلف آزمایشی در جدول  يهاهچ شده در هفته  يهاخونی جوجه
 بیوتیکتخمی محلول سین گردد، تزریق داخل آمده است. مشاهده می  
ــفراز  تأثیري بر میزان آنزیم ــفراز و آســپارتات ترانس هاي آلکالین ترانس

  ).P<05/0نگذاشت (

هاي وتیک بر فراســنجهبینیتأثیر تزریق داخل تخم بلدرچین ســ
 11هاي مختلف آزمایشی در جدول هاي هچ شده در هفته خونی جوجه

یک، گلوکز،          ید اور ــ تأثیري بر اوره، اسـ مده اســـت. تزریق هیچ  آ
 ).P<05/0(گلیسرید، کراتینین و پروتئین نداشت تري



  1400پاییز  3، شماره 13نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     398

  
 روزگی 35هاي ژاپنی در سن لدرچینخون ب هاي آلکالین ترانسفراز و آسپارتات ترانسفرازآنزیممیزان بیوتیک بر اثرات تزریق داخل تخم سطوح مختلف سین -10جدول

Table 10- Effects of different in ovo levels injection on alkaline transferase and aspartate transferase of Japanese Quail blood at 
age 35.  

  تیمارها
Treatments  

 ینوترانسفرازآسپارتات آم
AST 
 )یتر(واحد در ل
U/L  

 ینوترانسفرازآم ینآالن
Alt  

 )یتر(واحد در ل
U/L  

 (بدون تزریق) شاهد
Control (no injection)  6.34  3.70  
 تزریق آب مقطر
Injection of distilled water  6.21  4.36  

 بیوتیکلیتر سینتزریق یک میکروگرم در میلی
Injection 1 µg/ml of synbiotic  

  
7.14  

  
4.75  

 بیوتیکلیتر سینمیلیتزریق دو میکروگرم در 
Injection 2 µg/ml of synbiotic  

  
5.28  

  
1.84  

 بیوتیکلیتر سینتزریق چهار میکروگرم در میلی
Injection 4 µg/ml of synbiotic  

  
4.46  

  
2.47  

  خطاي استانداردمیانگین 
SEM  0.89  0.68  

  احتمال سطح
P-value  0.92  0.65  

  
 روزگی. 35هاي ژاپنی در سن بلدرچین هاي خونیبیوتیک بر فراسنجهمحلول سیناثرات تزریق داخل تخم  -11جدول 

Table 11-Effects of in ovo injection of synbiotic  on blood indices in Japanese Quails at Age 35. 

  تیمارها
Treatments  

 اوره
Urea  

)mg/dl(  

 یکاور یداس
Uric acid 

)mg/dl(  

 کل ینپروتئ
Total protein 

)g/dl(  

 یسیریدگل يتر
Triglyceride 

)mg/dl(  

 ینینکرات
Creatinine  

)mg/dl(  

 گلوکز
Glucose  

)mg/dl(  
 )(بدون تزریق شاهد

Control (no injection)  489.8  39.38  3.16  87.12  0.64  351.98  
  تزریق آب مقطر
Injection of distilled water  342  33.5  2.93  97.08  0.76  408.24  

لیتر تزریق یک میکروگرم در میلی
  بیوتیکسین

Injection 1 µg/ml of 
synbiotic  

  
437.6  

  
38.28  

  
2.55  

  
58.22  

  
0.74  

  
343.08  

لیتر تزریق دو میکروگرم در میلی
  بیوتیکسین

Injection 2 µg/ml of 
synbiotic  

  
384.10  

  
33.70  

  
2.99  

  
73.50  

  
0.34  

  
290.10  

لیتر میلیتزریق چهار میکروگرم در 
  بیوتیکسین

Injection 4 µg/ml of 
synbiotic  

  
542.5  

  
35.85  

  
2.34  

  
56.73  

  
0.42  

  
295.78  

  خطاي استانداردمیانگین 
SEM  54.44  2.37  0.20  6.47  0.10  17.52 

  احتمال سطح
P-value  0.82  0.92 0.73  0.20 0.58  0.19  

  
در این آزمــایش تزریق داخــل تخمی یــک میکروگرم محلول         بحث

بیوتیک موجب بهبود افزایش وزن در هفته سوم، افزایش مصرف   سین 
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ته  ید و همچنین افزایش   يها خوراك در هف ــوم و پنجم گرد دوم، سـ
طور مشــابهی، ضــریب تبدیل خوراك را در هفته ســوم باعث شــد. به

عدادي از محقق  ــط ت ــرف     ینبهبود افزایش وزن توسـ بال مصـ به دن
شــده اســت. بیوتیک در طیور گزارشنیبیوتیک یا ســپروبیوتیک، پري

ــینی     حاجی حسـ لب و  ثال، متقی ط که    23( براي م ند  ــان داد ) نشـ
ر د نهیدآمیتیمار شــده با تزریق اســ يهامرغهاي تولیدي از تخمجوجه

سایر گروه      سبت به  سه زرده، میانگین وزن باالتري را ن ش کی تند. ها دا
 نهیدآمیبا اســ شــدهقیتزر يهامرغتولیدي از تخم يهاین جوجههمچن

سه زرده  وزن باالتري را طی   سه با   2در کی هفته اول پرورش در مقای
شته و مصرف خوراك در این گروه از جوجه    ها در هفته سایر تیمارها دا

به  یل      داریطور معندوم  بد یب ت ــر این گروه از  خوراك باالتر بود. ضـ
ــایر تیمارها کاهش        ها در هف جوجه  ــه با سـ ته اول پرورش در مقایسـ

  را نشان داد.  يداریمعن
کاران (  ــتروز    4امیري و هم که تزریق دکسـ ند   20) گزارش کرد

بارور سبب افزایش وزن بدن در مقایسه با گروه  يهامرغدرصد به تخم
سوي و همکاران    شاهد  شد. مو ) گزارش کردند که 24( (بدون تزریق) 

ــتزریق جداگانه ا    ــترین تأثیر را بر وزن جوجه یک   نه یدآمی سـ روزه بیشـ
 هنیدآمیهاي حاصله از تیمارهاي تحت تزریق اس  گذارد و وزن جوجهمی

ــاهد   ــبت به گروه ش ــت، همچنین تزریق   4/5نس ــتر  اس ــد بیش درص
سترین بود)   کربوهیدرات (عمده کربوهیدرات آن ساکارز، مالتوز و دک ها 

سید  شده را به میزان  نیز وزن جوجه بوتیریک و ا صد   3هاي تفریخ  در
س  شی در هفته اول جوجه نهیدآمیافزایش داد. تزریق ا سط  7(روز  ک ) تو

تا  کاران  اه جه    26( و هم فت. برخالف نتی ــی قرار گر ) مورد بررسـ
 نهیدآمیآمده در آزمایش حاضــر، گزارش کردند که تزریق اســدســتبه

ــی دیگر مقدم و ها گردیجوجه وزن نســبیموجب افزایش  د. در گزارش
گزارش کردند که تجویز پروبیوتیک از طریق تزریق به  )22( همکاران

درصـــدي خوراك مصـــرفی گردید که  62/2مرغ موجب کاهش تخم
ــبت به گروه     تواند یم ــریب تبدیل خوراك نسـ  يهادلیلی بر بهبود ضـ

 وز و) ترکیبی از الکتوز، مالت35( و همکاران یونیافشانه و شاهد باشد.    
ــترین را به درون تخم  دار تزریق نمودند و گزارش  نطفه  يها مرغدکسـ
 يها موجب افزایش وزن جوجه   ها دراتی کردند که اســـتفاده از کربوه   

شده م   7) در روز 27( و همکاران اهتا. در مطالعه دیگري گرددیتفریخ 
ــیون  ــمیلی 5/0انکوباس ــتفاده از  نهیدآمیلیتر محلول حاوي اس را با اس

مرغ تزریق نمودند  و متر به داخل تخممیلی 13زن به طول ســـرســـو
 بتنس  هاسبب افزایش وزن جوجه  نهیدآمیمشاهده کردند که تزریق اس  

) دریافتند که تزریق    27( و همکاران   اهتا ها  گردید.   مرغتخم وزن به 
ــ قک هوایی تخم      نه یدآمی اسـ تا ته اول      مرغبه ا بارور  در هف هاي 

ــ ــیون، میزان اسـ جنین، آلبومین، مایعات آالنتوئیس و  نهیدآمیانکوباسـ
 اهتادهد. انکوباسیون افزایش می  19آمنیوتیک و وزن جنین  را در روز 

مرغ ) مشــاهده کردند که با تزریق مواد مغذي  در تخم27( و همکاران
سماي جوجه یک      سیدهاي آمینه پال سه با لیزین  سطوح ا روزه در مقای

بد که درنت   کاهش می  ــیدهاي      مر میاین ا جه ییا تواند باعث تجمع اسـ
ــود که متعاقباً به افزایش آمینه در بافت   ها و تولید پروتئین بیشـــتر شـ

) نشان داد که تزریق 3(مورانی -آلبیشتر وزن روزانه منجر خواهد شد. 
هاي مادر گوشــتی ســبب افزایش مرغبه درون تخم نهیدآمیترکیب اســ
و  فویهشـود.  وزگی میر 56هاي گوشـتی در زمان تفریخ و  وزن جوجه
که تزریق داخل تخم   14( همکاران  ند  مرغ کربوهیدرات  ) گزارش کرد

سن       شد اما تأثیر آن بر وزن بدن در   7و  3سبب افزایش وزن تفریخ 
 مرغ یک نوعدار نبود. اگر تزریق مواد مغذي به درون تخمروزگی معنی

) گزارش 10( و همکاران آوادهمچنین  ).34( حساب بیایدتغذیه اولیه به
وشتی  هاي گبیوتیک به جیره جوجهکردند که اضافه کردن مکمل سین  

سبب بهبود افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراك و راندمان الشه نسبت  
، 0) در بررسی اثرات سطوح   20( به گروه شاهد شد. مهري و همکاران  

ره (بایومین ایمبو) در جی بیوتیکگرم در کیلوگرم ســـین 5/1و  1، 5/0
هاي گوشــتی گزارش کردند که افزایش وزن و ضــریب تبدیل  جوجه

ــطح   بیوتیک در  گرم ســـین 5/1و  1خوراك کل دوره پرورش در سـ
) گزارش 19( و همکاران کنان .کیلوگرم جیره بیشتر از گروه شاهد بود  

به جیره         ــپوروژنز  ــیلوس اسـ باسـ یک الکتو که افزودن پروبیوت ند  کرد
، کاهش مصــرف خوراك و هاي گوشــتی موجب بهبود وزن بدنجوجه

  بهبود بازده خوراك گردید.
تأثیر           تایج تحقیق اخیر عدم  با ن فاوت  عدادي از محققین نیز مت ت
ما   مختلف را بر عملکرد طیور مختلف گزارش کرده يها یافزودن ند. ا ا
) با 23( و متقی طلب و حاجی حســینی  )7( و همکاران  بهانجانتایج 

 اي که توسط متقی طلب در مطالعهنتایج تحقیق حاضر مغایرت داشت.   
شان داد که تزریق ال   23( و همکاران صورت گرفت، ن کارنیتین در  -) 

میکروگرم به ازاي هر تخم مرغ سبب   700و  600، 500، 400سطوح  
  هچ شده شد. يهاافزایش وزن تولد جوجه

ــعود   ــلطان مس ــنوي و س ــتفاده از 1( ابرش ) گزارش کردند که اس
لوس) و (الکتوباســی  پروبیوتیک اولیگوســاکارید)، بیوتیک (مانان پري

ــین ــاکارید) تأثیر   بیوتیکس ــیلوس و مانان اولیگوس (ترکیب الکتوباس
ــرف خوراك نداشـــتند.       معنی ــریب تبدیل خوراك و مصـ داري بر ضـ

ــین حال نیباا   هاي دار وزن بدن جوجه  بیوتیک باعث افزایش معنی   سـ
)  گزارش 2و همکاران ( آکینلی گوشتی در مقایسه با سایر تیمارها شد.    

ــین کردند که افزودن بایومین ایمبو به     یره بیوتیک در ج عنوان یک سـ
داري بر مصــرف خوراك، افزایش وزن،  هاي گوشــتی اثر معنی جوجه

ضریب تبد  شته است.    لیوزن نهایی و   و همکاران  شریفی خوراك ندا
أثیر بیوتیک ت) گزارش کردند که اســتفاده از ســطوح مختلف ســین30(

ضریب تبدیل    معنی صفات عملکردي، میانگین وزن روزانه و  داري بر 
) گزارش 13( و همکاران اردوغانخوراك در بلدرچین ژاپنی نداشــت.  

بیوتیک پالس هیچ تأثیري بر مصـــرف کردند که اســـتفاده از ســـین
ــت.       ــریب تبدیل خوراك نداشـ  خوراك، افزایش وزن، وزن بدن و ضـ

یدیلی  کاران  م که پري   ) گزارش کر21( و هم ند  یک د (بیومس)،  بیوت
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یک  بدن،       پروبیوت تأثیري بر وزن  یب این دو هیچ  (بیوپالس) و ترک
افزایش وزن روزانه و خوراك مصــرفی ندارد ولی باعث بهبود ضــریب 

 1/0گزارش کردند که استفاده  )37یئو و کیم ( شوند.تبدیل خوراك می
سیلوس در جیره غذایی     صد از پروبیوتیک حاوي الکتوبا هاي جوجهدر

ــن  ــتی در س روزگی تأثیري در مقدار خوراك مصــرفی ندارد.  21گوش
 هاي حاوي) گزارش کردند که تغذیه پروبیوتیک28( و همکاران اوینگ

داري بر هاي گوشـتی تأثیر معنی اسـترپتوکوکوس فاسـیوم براي جوجه  
  افزایش وزن نداشته است.

بوط به هاي مرناشی از تفاوت  تواندیتفاوت نتایج تحقیقات اخیر م
مصرف  شده، میزاناي بکار گرفتهتغییرات شرایط محیطی، سطح تغذیه

ــدت     ــاختار ژنتیکی، جنس و شـ خوراك پس از محدودیت خوراك، سـ
  محدودیت و گرسنگی باشد.

س  صیات ال    اخیر بیوتیک در تحقیقنیتزریق  صو شه  تأثیري بر خ
ــت. تحقیقات زیادي در این زمینه    بلدرچین  ثیر عدم تأهاي ژاپنی نداشـ

یات الشه بیوتیک را بر خصوص  نیبیوتیک یا س مصرف پروبیوتیک، پري 
) گزارش کردند 31( و همکاران شــریفطور مثال، اند. بهگزارش کرده

ــین  ــه و وزن بورس     که سـ ــبی الشـ بیوتیک باعث افزایش وزن نسـ
شاهد     فابرسیوس و تیموس جوجه  سه با  ود. ش میهاي گوشتی در مقای

ــین15( و همکاران قهري بیوتیک باعث افزایش ) گزارش کردند که س
) 36( و همکاران وانگشود.  هاي گوشتی می دار وزن الشه جوجه معنی

ــینه، ران، بال و نیز چربی  ــه، سـ ــبی الشـ گزارش کردند که وزن نسـ
و ترکیب  بیوتیکداري بین پروبیوتیک، پريمحوطه بطنی تفاوت معنی

 همکاران و دنلید وجود نداشت. بیوتیک با تیمار شاهپروبیوتیک و پري
سبی کبد، چربی محوطه بطنی،   10( شه، اوزان ن ) تغییري را در بازده ال

ــدههیروده و نیز طول روده پرندگان تغذ    ــین  شـ با پروبیوتیک پروتکسـ
شاهده نکردند.       شاهد م سبت به  شان دادند  17( و همکاران جینن ) ن

ــیلوس اثر معنی ــتفاده از الکتوباس ــیندامداري بر وزن ااس  هاي گوارش
  (کبد، طحال، بورس و سنگدان) داشته است.

ــ   تایج این پژوهش تزریق سـ ــاس ن یک و آب مقطر  نیبر اسـ بیوت
ــر موجب کاهش جوجه درآور    گردید اما تأثیري بر     ي در تحقیق حاضـ

سنجه  شت. تاکنون هیچ تحقیقی  هاي یکهاي کیفی جوجهفرا روزه ندا
ــ    ه و وزن جوج  ير جوجه درآور بیوتیک ب نیدر رابطه با تأثیر تزریق سـ

سوي و همکاران (     یک ست. مو صورت نگرفته ا شان دادند  24روزه  ) ن
أثیري بوتیریک ت ، کربوهیدرات و اسیدنهیدآمیهاي اسکه تزریق محلول

شده است که سوراخ    مشخص  یخوبنداشت. به  يبر درصد جوجه درآور 
خل تخم      مل تزریق دا جام ع کاهش     یمرغکردن تخم و ان جب  مو

شده در پرندگان مختلف م  يهاندهپر  . براي مثال، امیريگرددیتفریخ 
درصد به  20و  10) با تزریق اسیدهاي آمینه و دکستروز   4و همکاران (

مشاهده کردند که تزریق این مواد در داخل   مرغداخل کیسه زرده تخم 
ــبب کاهش نرخ هچ متخم ــودیمرغ س ق تحقی جی. البته برخالف نتاش

در رابطه با عدم تأثیر تزریق مواد مختلف بر جوجه       ییها اخیر، گزارش

تا درآوري وجود دارد.  کاران  اه که تزریق    27( و هم ند  ) گزارش کرد
ــه زرده تخم     یدآمینه در روز هفتم جنینی به کیسـ ــ بارور   مرغاسـ هاي 

  درآوري ندارد. تأثیري بر نرخ جوجه
س    شان داد که تزریق آب مقطر یا  وتیک بینینتایج آزمایش اخیر ن

ور طهاي خون ندارد. بههاي مختلف خونی و آنزیمبر فراسـنجه  يریتأث
) گزارش کردند که مصــرف  5( و همکاران  زاده ریعشــا  مشــابهی، 

یوتیــک        ب پرو کی  پري   خورا پري مــاالك)،  یوتیــک   ( یولکس) و       ب ب )
ــین یک سـ ظت       (پري بیوت بل توجهی بر غل قا ماالك و بیولکس) اثر 

کل، لیپ  باال و لیپوپروتئی     آلبومین، پروتئین  گالی  با چ با  وپروتئین  ن 
راهیم  اب طور مخالفی،هاي گوشتی نداشت.  به  چگالی پایین خون جوجه

که تزریق   11( و همکاران   نژاد ند  لیتر گلوکز میلی 5/0) گزارش کرد
درصــد در روز هفتم انکوباســیون به آلبومین جنین ســبب    25و  20

ــود. روزه میهاي یک  افزایش گلوکز خون جوجه   و همکاران  بهانجا  شـ
بب افزایش گلوکز  خون     7( ــ که تزریق گلوکز سـ ند  ــان داد ) نیز نشـ

سلطان (      .گرددروزه میهاي یکجوجه سعود  شنوي و م گزارش ) 1ابر
ــتفاده از پري ــاکارید) پروبیوتی بیوتیککردند که اس ک (مانان اولیگوس

اکارید) سبیوتیک (الکتوباسیلوس و مانان اولیگو(الکتوباسیلوس) و سین
گلیســرید، کلســترول و هاي گوشــتی باعث کاهش تريدر جیره جوجه

LDL  گزارش کردند که تغییر غلظت 20( شود. مهري و همکارانمی (
ستگی مثبت باالیی با مقدار آن      تري سرم همب سترول  سرید و کل ها گلی

ــطح آن را با    ــتر محققان کاهش س ــت دارد. اگرچه بیش در بافت گوش
ــتفاده از پروب ــیرویدیساند. یوتیک گزارش کردهاس ) 32( و همکاران س

هاي بیوتیک به جیره جوجهدرصــد پري 3/0گزارش کردند که افزودن 
گوشتی، سبب افزایش پروتئین سرم در کل دوره آزمایش در مقایسه با     

) اثرات مانان اولیگوساکاریدها را  18( و همکاران کنانتیمار شاهد شد.   
یل چربی خون مورد   فا که       بر پرو ند  ند و گزارش کرد مایش قرارداد آز

-ال .شودیمانان اولیگوساکاریدها باعث کاهش کلسترول سرم خون م   
ــان دادند که ترکیب ژل رویال با فومانیزین 12( همکاراننکتی و  ) نش

سترول، تري  موجب بهبود معنی سرید، کراتینین، ا دار سطوح کل  سید گلی
  شود.می ASTو  ALT، اوریک

  کلیي ریگجهینت
س یتزراگرچه    وزن بر تأثیري بلدرچین تخم داخل به کیوتیبنیق 

وجب اما م نداشت شده  هاي تازه تفریخ و خصوصیات کیفی جوجه   هیاول
بیوتیک میکروگرم ســـین 1کاهش جوجه درآوري گردید.اگرچه تزریق 

ــه هوایی تخم بلدرچین ژاپنی موجب بهبود افزایش وزن  به داخل کیس
ــریب تبدیل خوراك را به    گردد اما افزایش  می ــرف خوراك و ضـ مصـ

شتر از     سطوح بی سین  2دنبال دارد. تزریق  بیوتیک به داخل میکروگرم 
هاي ژاپنی موجب افزایش مصـــرف خوراك و کیســـه هوایی بلدرچین

ــطوح مختلف         ید. همچنین تزریق سـ یل خوراك گرد بد یب ت ــر ضـ
هاي مهاي داخلی، آنزیبیوتیک تأثیري بر خصوصیات الشه، اندام    سین 
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Introduction1 The embryonic stage is the most critical and sensitive period in development of organisms especially 

the birds. In ovo injection is a good instrument for feeding the essential nutrients to growing embryo in birds. The in 
ovo application of nutrients provides the further benefits to the growth and development of the growing embryo. This 
experiment was conducted to investigate the effects of in ovo injection of synbiotic solution on hatchability, quality 
indices, weights and blood indices of one-day old chicks in Japanese quail. 

 
Materials and Methods Three hundred and seventy five quail eggs were allocated to five treatments of control 

(without injection), 2 ml injection of distilled water and injection of 1, 2 and 4 μg synbiotic solution. On day 8 of 
incubation, the eggs were randomly divided to five groups each containing 75 eggs. Injection was done on day 8 of 
incubation into the air sac of the eggs by insulin syringes. The injection site on the top of the eggs was sterilized by 
ethanol 70% and a small hole was made with needle of 27G. After injection, the holes were sealed by paraffin and 
returned to the incubator. At the end of day 17, the unhatched eggs were opened to identify the infertile eggs or dead 
embryos. On hatching day, two chicks were used to determination of chick quality. All the hatched birds were 
weighted. Then all the hatched chicks were reared up to day 35 of age in the separate pens (five replicates pen for 
each treatment). The performance factors (weight gain, feed intake and feed conversion ratio) were determined during 
the experimental week. Moreover, the carcass characteristics (carcass, thigh and breast) internal organs (liver, gizzard, 
intestine and heart) were determined at the end of the experiment (35 days of age). All the experimental data were 
introduced to SAS (9.1) in a completely randomized design with five treatments and five replicate each. The means 
were further separated using Tukey-Kramer multiple comparison test.  

 
Results and Discussion The results showed that in ovo injection had no effects on quality parameters of newly 

hatched chicks (P>0.05). Moreover, synbiotic injection to the quail eggs caused a decrease in hatchability (P<0.05). 
Furthermore, the synbiotic injection did not affect the weight of day old chicks (P>0.05). No effect of synbiotic 
injection was observed during weeks 1, 3, 4 and 5 (P>0.05). In week 2, injection of distilled water and synbiotic 
caused higher weight gain as compared to control (P<0.05) whereas there were no significant differences between the 
other treatments. Distillated water or synbiotic injection did not affect feed consumption during weeks 1 and 4 
(P>0.05) but changed the feed intake during weeks 2, 3 and 5 (P<0.05). During week 2, 1 μg synbiotic injection 
increased the feed intake as compared to the other treatments whereas no significant differences were observed 
between the others during this week. During week 3, injection of 1 and 2 μg synbiotic caused the higher feed intake 
in comparison to other treatments and the highest feed intake belonged to the birds with 2 μg synbiotic injected eggs. 
In week 5, injection of 1 and 2 μg synbiotic caused a higher feed intake but only the effect of 2 μg synbiotic injection 
was significant (P<0.05). Moreover, no effects of in ovo injection of synbiotic were indicated for carcass 
characteristics (carcass, breast and thigh), internal organs (liver, heart, intestine and gizzard) and blood indices (urea, 
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uric acid, glucose, triglyceride, creatinine and protein) (P>0.05). No significant differences were observed between 
the treatments for blood enzymes of alkaline phosphatase and aspartate aminotransferase (P>0.05). 

 
Conclusion According to the results of current experiment, synbiotic in ovo injection to quail eggs had no effects 

on weight and quality of one day old chicks but caused the lower hatchability. In ovo injection of 1 μg synbiotic to 
the air sac of the quail eggs improved the weight gain of hatched chicks after hatch but causes the higher feed intake 
and feed conversion ratio. Injection of higher synbiotic more than 2 μg to the air sac of quail eggs increases the feed 
intake and feed conversion ratio of quail chicks. Moreover, synbiotic injection did not affect carcass characteristics, 
internal organs, blood enzymes and indices of quails.  

 
Keywords: Chick quality, Growth performance, In ovo injection, Japanese quail, Probiotic and pribiotic.  


