نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران

Iranian Journal of Animal Science Research
Vol. 7, No. 2, Summer 2015, p. 162-172

جلد  ،7شماره  ،2تابستان  ،3149ص362-372 .

اثرتزریق داخل تخم مرغی مواد مغذی مختلف و  63ساعت گرسنگی پس از تفریخ بر قابلیت
هچ ،فرآسنجههای خونی ،مورفولوژی روده و عملکرد جوجههای گوشتی
نگین امیری -1محمد ساالر معینی -*2سیما

تشرفی6

تاریخ دریافت3030/5/03 :
تاریخ پذیرش3031/0/30 :

چکیده
اين تحقيق به منظور مطالعه قابليت تغذيه جنيني بر درصد جوجهدرآوری ،وزن اوليه بعد از هچ ،عملكرد رشد ،فراسنجههای خوویي ،سيتو ا ايمنوي
جوجههای گوش ي و مرفولوژی پرزهای روده ایجام شد .در اين مطالعه  042عدد تخامرغ بارور سويه گوش ي راس ( 823سن گله مادر  03هف گوي ،،در
قالب طرح کامال تصادفي با  5تيمار مورد اس فاده قرار گرف ند .به هر تيمار  8تكرار و به هر تكرار  61عدد تخامرغ اخ صاص داده شود .تيمارهوا عروار
بودید از بدون تزريق (شاهد  ،،6تزريق  2/7ميليلي ر آب مقطر (شاهد  ،0و يا محلول اسيدهای آمينه ،دکت روز  62درصد و يا دکتو روز  02درصود بوه
مايع آمنيوتيک تخامرغهای بارور در روز  67/5ایكوباسيون .جوجهها بعد از هچ به مد  81ساعت از دس رسي به خوراک محوروم بودیود .وزن تولود در
تيمار اسيد آمينه یترت به تيمار بدون تزريق و تزريق آب مقطر به طور معنيداری بيش ر بود .کم رين ميوایگين وزیوي و مصورو خووراک در کو دوره
پرورش مربوط به تيمار بدون تزريق بود .تيمارها تاثيری معنيداری بر ضريب تردي غذايي یداش ند .ميزان گلوکز خون جوجههوا پوا از هوچ در تيموار
تزريق دکت روز  02درصد یترت به تزريق آب مقطر بيش ر بود .همچنين ميزان تریگليتريد در تيمار تزريوق آب مقطور بيشو رين مقودار را یشوان داد.
تزريق اسيد آمينه و دکت روز  62و  02درصد سرب افزايش وزن یتري تيموس (در سن يک و  8روزگي ،گرديد همچنين بيش رين وزن یتري بوورس در
سن يک روزگي در تيمار تزريق دکت روز  62درصد مشاهده شد که الر ه با تيمار دکت روز  02درصد اخ الو معنيداری یداشوت .تزريوق دکتو روز 02
درصد سرب افزايش طول پرز یترت به ساير تيمارها در سن سه روزگي گرديد .بر اساس ی ايج اين آزمايش ،به یظر ميرسد تزريق مواد مغذی ميتواید در
بهرود عملكرد جوجهها موثر باشد.
واژههای کلیدی :اسيدآمينه ،تغذيه جنيني ،جوجهگوش ي ،دکت رين ،کيته آمنيون.

مقدمه

1

جهت دس يابي به حداکثر عملكرد پا از تفريخ بايد توجه زيوادی
به رشد و یمو صور پذيرد ( .،63در شرايط عملي ،اغلب جوجوههوا از
زمان تفريخ تا  43ساعت بعد به آب و غذا دس رسي یدارید ( .،07تاخير
در دس رسي به آب و غذا منجر به دهيدراتاسيون و کواهش وزن بودن
( 2/63گرم در ساعت 5( ،و ، ،03محدود شدن توسعه بافتها و ایدام-
های حياتي مایند روده ( ،،3سيت ا ايمني ( ،،62عضوله ( ،،05متو عد
شدن جوجه به اب ال به عوام بيماریزا ( ،62ميشوود .مقودار طريعوي
گلوکز خون که (بر حتب گویه پریوده ،بوين  632-052ميلويگورم در
6و - 0دایووش آموخ ووه کارشناسووي ارشوود و دایشوويار گووروه علوووم دامووي دایشووكده
کشاورزی ،دایشگاه شهيد باهنرکرمان،
 - 8کارشناس ارشد مرکز تحقيقا جهاد کشاورزی کرمان.
،Email: salarmoini@uk.ac.ir
(* یويتنده متئول:

دسيلي ر ميباشد ،که از طريق گليكوژیوليز (گليكوژیووليز ماهيچوهای،
تامين ميگردد .بدين ترتيب در ی يجه محروميت از غذا به مود -81
 04ساعت ،ميزان گليكوژن کرد ممكن است تا  ٪02کاهش يابود .بوا
کاهش ذخاير گليكوژن در خالل يک دوره طوالیي محروميت از غوذا،
مقدار گلوکز خون پریدگان یترت به زمان قر از محروميت غذايي به
ميزان  62-65درصد کاهش مييابود ( .،65همچنوين گرسونه مایودن
جوجووه هووا پووا از تفووريخ یيووز موجووب بووروز توونش و ترشوو
کورتيكواس روئيدها ميشود که مایع رشد مناسوب سولولهوای ايمنوي
مي گردید .در ی يجه پيشرفت ايمني ثایويه در جوجهها وابت ه به شروع
هر چه سريعتر مصرو غذا ميباشد تا ايمني در بافوتهوای مخواطي
تكام يابد و پریده را در برابر ورود عوام بيماریزا از طريق دس گاه
تنفتي که يكي از راههای عموده ورود آلوودگي مويباشود ،محافظوت
یمايد (.،44
یشان داده شده است که بروز هرگویه اخ الل پوا از تفوريخ ،بور
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کيفيت جوجه تازه م ولد شده و عملكرد بعد از آن تأثير ميگذارد (.،40
بنابراين به منظور بهرود عملكرد در طول فاز اب ودايي ،چنودين گزينوه
مایند تغذيه در هچری ( ،5و تغذيوه درون تخوا پيشونهاد شوده اسوت
( .،66تزريق مواد غذايي به داخ تخا يوک روش جديود بوه منظوور
تغذيه زود هنگام پریدگان ميباشد .در اين فرآيند ،مواد غذايي مخ لف
به رويان داخ تخا در مرحله آخر دوره جنيني تزريق ميشوید .تغذيه
درون تخا سرب ميگردد تا مواد مغذی که در تخا به ميزان کم ور از
یياز رويان وجود دارد ،برای جنين تامين شده و منجر به افوزايش وزن
تولد و بهرود عملكرد جوجه توا پايوان دوره شوود ( .،6طوي آزمايشوي
محققين ،تزريق گلوکز ،مال وز ،سواکاروز ،فروک ووز و دکتو روز در روز
 63/5جنيني به کيته آمنيون با يكديگر مقايته یمودید .ی ايج حاصو
از اين تحقيق یشان داد که درصد تفوريخ تحوت تواثير تيمارهوا قورار
یگرف ه ولي وزن بدن یترت به غلظت کربوهيدرا تزريق شده ،بهرود
يافت ( 45و  .،41يگایي ( ،48یشان داد که تزريق مواد مغذی به موايع
آمنيوتيک جنين در روز  67/5جوجهکشي مي تواید بوه عنووان روشوي
موفق برای دس رسي زود هنگام جنين به مواد مغذی موجب افوزايش
عملكرد جوجه تفريخ شده و افزايش رشد دس گاه گوارش (رشد روده و
افزايش ایدازه پرز ها ،گردد .پژوهش های م عدد یشان داده اسوت کوه
دس رسي سريع تر جوجههای گوش ي به غذا موجب افزايش وزن بدن،
بهرود خصوصيا ريخوت شوناخ ي و عملكورد روده و افوزايش بافوت
لنفوييدی مرترط با روده مي شود ( 64و  .،80بنابر موارد بيوان شوده و
با توجه به اين که به طور طريعي جنين در اواخر دوره جنيني ،از موايع
آمنيوتيک اس فاده ميکند ممكن است تزريوق موواد مغوذی بوه موايع
آمنيوتيک موجب افزايش رشد گردد ( .،81به هموين منظوور در ايون
مطالعه سعي گرديد که تاثير تزريق موواد غوذايي مخ لوف بوه کيتوه
آمنيون در روز  67/5ایكوباسيون بر وزن تولد و عملكورد جوجوههوای
گوش ي ،فراسنجههای خویي و سيت ا ايمني بررسي گردد.

مواد و روشها
در روز  67/5ایكوباسويون ،از  042عودد تخوا مورغ بوارور سوويه
گوش ي راس ( 823سن گله مادر  03هف گي ،اس فاده شد .تخا مرغها
به طور ایفرادی وزن کشي شده و برای آزمايش در قالب طورح کوامال
تصادفي با  5تيمار و  8تكرار که هر تكرار شام  61عودد تخوا مورغ
بود ،مورد اس فاده قرار گرف ند 5 .تيمار آزمايشي عرار بودید از :تيموار
بدون تزريق (شاهد  ،6و تزريق  2/7ميلي لي ر آب مقطر (شواهد  ،0و
محلول های اسيدآمينه ،6دکت رين  62درصد ،و دکت رين  02درصد.
 -6ترکيوب محلوول آمينوو اسويد بوور حتوب گورم در هور  6222ميلوي لي وور5/62 :
ايزولوسين 3/02 ،لوسين 5/12 ،ليوزين 8/32 ،م يوویين 5/62 ،فنيو آالیوين4/62 ،
ترئووویين 6/32 ،تريپ وفووان 4/32 ،والووين 0/02،آرژیووين 5/02 ،هيتوو يدين7/02 ،
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در روز  67/5ایكوباسيون ،اب دا قتمت پهن تخامرغ به وسويله الكو
 01درصد ضدعفویي و سپا عم تزريوق در عموق  05ميلويم وری
تخا مرغ توسط سریگ با سوزن درجه  08در مايع آمنيوتيوک ایجوام
شد .پا از تزريق ،مح آن با چتب مايع متدود گرديد و تخا مرغ-
ها در داخ دس گاه هچر قرار داده شدید .پا از تفريخ ،جوجههای هر
گروه آزمايشي شمارش و وزن کشي شده و بالفاصله به سالن پرورش
من ق گرديدید.
نحوه پرورش و نمونه گیری

در سالن پرورش ،جوجههای هچ شده به واحدهای آزمايشوي (بور
روی بت ر ،مربوطوه من قو و بوه مود شوش هف وه تحوت شورايط
اس ایدارد پرورش داده شدید .در شروع آزمايش ،جوجههوای توازه هوچ
شده به مد  81ساعت از دس رسي به خوراک محروم شدید .زيرا در
شرايط تجاری یيز جوجهها معموال پا از  04تا  43ساعت بعد از هچ
به مرغداری رسيده و تغذيه آنها آغاز ميگردد .بعد از هچ و بعد از 81
ساعت گرسونگي ،از يوک جوجوه در هور تكورار بورای ایودازه گيوری
فراسنجههای خویي شام گلوکز ،تریگليتوريد ،کلتو رول HDL ،و
 LDLخونگيری شد .خونگيری از یاحيه گردن ایجوام شود و سوپا
یمویههای سرم جدا و به ميكروتيوپ من ق گرديد .بورای اطمينوان از
عدم باقي مایدن لخ ه در سرم ،سای ريفيوژ در دور  4222به مود 62
دقيقه ایجام شد و سپا سرم شفاو به لوله ی ديگری من ق گرديود.
گلوکز ،کلت رول LDL ،و  HDLموجود در یمویههای سرم با اس فاده
از روش آیزيمي  CHOD-PAPو بوا کيوت تجواری زيتوت شويمي و
ميزان تریگليتريد با اس فاده از روش آیزيمي  GPO/Trinderتعيين
گرديدید .همچنين يک جوجه از هر تكورار در روزهوای  64 ،7 ،8 ،6و
 40برای ایدازه گيری وزن یتري طحال ،تيموس و بورس فابرسويوس
کش ار گرديد .جيرههای مورد اس فاده در اين آزمايش برای تمام گروه-
های آزمايشي يكتوان و بور اسواس توصويه راهنموای تغذيوه جوجوه
گوش ي راس  823تنظويا شودید (( ،0جودول  .،6عملكورد واحودهای
آزمايشي شام افزايش وزن ،خووراک مصورفي و ضوريب ترودي بوه
صور هف گي رکورد برداری شد.
ارزیابی خصوصیات ریختشناسی روده

یمویه های روده (ژژیوم ،که در کش ار روز سوم پورورش برداشو ه
شده بودید در فرمالين چهار درصد (حجمي ،تثريت ،دهيدراتوه و تميوز
شده و سپا در پارافين یگهداری شدید .برشهای م والي به ضخامت
دو ميكرون از ژژیوم تهيه و روی اساليدهای شيشه ای قورار گرف نود.
گليتين 68/72 ،آالیوين 3/02 ،پورولين 6/82 ،آسوپارتيک اسويد 8/07 ،آسوپاراژين،
 2/52سيت ئين 4/12 ،گلوتاميک اسيد 0/56 ،اوریي ين 0/42 ،سرين 2/82 ،تيروزين
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.درجه بندی شده الك آبگيری شدید

 پارافين زدائي شده و در محلوول هوای،یمویهها توسط محلول زايالن

 اجزاء و ترکيب شيميايي جيرههای مورد اس فاده در جوجههای گوش ي-1 جدول
Table 1- Ingredient and composition of the diets for broiler chicks
6-62 روزهای
66-04 روزهای
days 1-10
days 11-24

مورد
Ingredients (%)
ذر
Corn
گندم
Wheat
،44( کنجاله سويا
Soybean meal (44)
روغن گياهي
Vegetable oil
کربنا کلتيا
Calcium carbonate
دی کلتيا فتفا
Dicalcium phosphate
یمک
Salt
دی ال م يویين
DL- Methionine
ال ليزين هايدروکلرايد
L- lysine HCl
1
مكم وي اميني و مواد معدیي
Vitamin- Mineral premix
ترکيب شيميايي
Chemical composition
،ایرژی قاب سوخت و ساز (کيلوکالری در کيلوگرم
AMEn (kcal/kg)
،پروتئين خام (درصد
Crude protein (%)
،ليزين (درصد
Lysine (%)
،م يویين (درصد
Methionine (%)
، سيت ين (درصد+ م يویين
Methionine+ Cysteine (%)
،کلتيا (درصد
Calcium (%)
،فتفر فراها (درصد
Available Phosphorus (%)
،سديا (درصد
Sodium (%)
،لينولئيک اسيد (درصد
Linoleic acid (%)
1
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05-40 روزهای
days 25-42

53.42

60.40

57.60

-

-

10.00

37.80

33.00

26.50

4.00

2.70

2.20

1.30

1.05

1.00

1.89

1.56

1.45

0.37

0.34

0.33

0.39

0.27

0.24

0.33

0.18

0.18

0.50

0.50

0.50

2985

3000

3035

21.70

20.00

18.01

1.40

1.18

1.03

0.71

0.58

0.52

1.06

0.90

0.82

1.04

0.85

0.80

0.50

0.43

0.40

0.16

0.15

0.15

3.33

2.81

2.53

Each kg of vitamin premix provided the following: vitamin A 4400000 IU, vitamin D 72000 IU, vitamin E 14400 mg, vitamin K
2000 mg, cobalamine 640 mg, thiamin 612 mg, riboflavin 3000 mg, pantothenic acid 4896 mg, niacin 12160 mg, pyridoxine 612 mg,
biotin 2000 mg and choline chloride 260 gr. Each kg of mineral premix provided the following: Mn 64.5 gr, Zn 33.8 gr, Fe 100 gr,
Cu 8 gr, I 640 mg, Co 190 mg and Se 8 gr.

مطالعه تاثير سطوح مختلف دانه خردل فرآوری شده با سولفات آهن بر عملکرد...

361

جدول  -2اثر تزريق مواد مغذی مخ لف بر درصد جوجه درآوری و وزن جوجهها بعد از تفريخ و بعد از  81ساعت گرسنگي
Table 2- Effect of in-ovo injection of different nutrients on egg hatchability and chicks weight after hatch and
after 36 h starvation
وزن جوجه بعد از  81ساعت گرسنگي
وزن جوجه تفريخ شده (گرم)
تيمارها
درصد هچ
Chick weight after 36 h
Treatments
)Hatchability (%
)Hatched chicks weight (g
)starvation (g
آب مقطر
95.83
36.66b
35.00
Distilled water
اسيد آمينه
87.50
38.22a
33.75
Amino acids
دکت روز٪62
91.67
36.85ab
34.37
Dextrose 10%
دکت روز٪02
91.67
37.59ab
35.62
Dextrose 20%
بدون تزريق (شاهد ،6
95.83
36.22b
35.00
)No injection (control
SEM
5.43
0.430
0.456
p-value
0.796
0.053
0.115
ميایگينهای هر س ون با حروو غير مشابه دارای اخ الو معنيداری ميباشند (.،P< 0.05
Means within same column with different superscripts differ significantly (P< 0.05).

سپا یمویهها توسط هماتوکتيلين و ائوزين ریگآميوزی شوده و
توسوط ميكروسوكوپ یووری اليكوا ( Leica system, GmbH.
 ،Weizlar, Germanyو بریامه یرم افزاری اليكا کوين  552موورد
بررسي قرار گرف ند .ارزيابي ها شام ارتفاع پرز ،عمق کريپت و یترت
ارتفاع پرز به عمق کريپت بود (.،80

بر وزن جوجههای تفريخ شوده داشوت ( .،P>2/25وزن جوجوههوای
حاص از تخا مرغهای تيمار شده با تزريق محلول اسيدآمينه ،بواالتر
از تيمار تزريق آب مقطر و بدون تزريق بود (جدول  .،0ی ايج پوژوهش
حاضر مشابه با ی ايج آل مورایي ( ،6و اوه ا و همكاران ( 00و  ،82بود
اما با ی ايج يویي و همكاران ( ،80مطابق یرود .از آیجايي که پوروتئين
قتمت عمده وزن جنين را تشكي ميدهد ،تزريق محلول اسويدآمينه
در تخا مرغ مصورو اسويدآمينه را توسوط جنوين تحريوک یمووده و
همزمان با اين عم  ،تجزيه اسيدآمينه توسط جنين کاهش موييابود.
بنابراين تزريق محلول اسيدآمينه را ميتوان بوه عنووان عامو بهروود
وزن جوجه های يک روزه توليد شده در یظر گرفت ( .،00تزريق موواد
مغذی مخ لف تاثير معنيداری بر ميوایگين وزن جوجوههوا بعود از 81
ساعت گرسنگي یداشت (جدول .،0

درصد هچ و وزن جوجهها پس از هچ

عملکرد رشد جوجههای تفریخ شده

تجزيه و تحلیل آماری
تجزيووه و تحليوو کليووه اطالعووا بووا اسوو فاده از رويووه
GLMیرمافزار  ،84( SASایجام شد .برای مقايته ميایگين تيمارها از
آزمون چند دامنهای دایكن در سط معنيداری  2/25اس فاده گرديد.

نتايج و بحث
بر اساس ی ايج بدست آمده از اين پژوهش ،تزريق مواد غذايي در
کيتوووه آمنيوووون اثووور منفوووي بووور درصووود تفوووريخ یداشوووت
(جدول  .، 0ی ايج حاصو از ايون پوژوهش مشوابه بوا ی وايج کوادام و
همكاران ( ،،60اوه ا و همكاران ( ،00و ژای و همكاران ( ،45بود .اما
درآزمووايش ديگووری محققووين گووزارش کردیوود کووه تزريووق محلووول
کربوهيدرا و اسيد آمينه در روز  63جنيني به کيته آمنيون تخا مرغ
های بارور حاص از مرغ های موادر گوشو ي در سون  40هف گوي در
مقايته با گروه شاهد (عدم تزريق ،،سرب کاهش یرخ جوجوه درآوری
ميگردد ( .،87تزريق مواد مغذی به داخ تخا مرغها تاثير معنيداری

اثر تزريق مواد مغذی مخ لف بر عملكرد رشد جوجهها در جودول
 8گزارش شده است .تزريق آب مقطر و سواير موواد مغوذی بوه طوور
معنيداری سرب بهرود افزايش وزن جوجههای تفوريخ شوده گرديود و
کم رين ميزان افزايش وزن روزایه در بازههای زمایي مخ لوف مربووط
به تيمار بدون تزريق بود .ی ايج حاص از اين پژوهش مشابه با ی وايج
موسووووی و همكووواران ( ،،01داسسوووای وس و همكووواران ( ،66و
کراالپوراس و همكاران ( ،02بود .اما در آزمايشهای لي ائو و همكاران
( ،00و لوپز و همكاران ( ،08با تزريق مواد مغذی تاثيری بر ميوایگين
افزايش وزن روزایه مشاهده یشد .یشان داده شده است که تزريق مواد
مغذی منجر به افزايش حدود  1تا  60ميليگرم گليكوژن در هر گورم
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از بافت کرد جنين مي شود .اين منرع ایرژی اضافي ،از توسوعه جنوين
در اواخر دوره حمايت مي کند که در ی يجه منجور بوه افوزايش قابو
توجهي در وزن بدن جوجه ميگردد (يویي و همكاران.،0225 ،
در بازههای زموایي  40-00و  40-6روزگوي ،تزريوق ایوواع موواد
مغذی سرب افوزايش مصورو خووراک گرديود .بيشو رين و کم ورين
ميایگين مصرو خوراک در اين بازه های زمایي به ترتيب مربووط بوه
تيمار شاهد ( 0آب مقطر ،و تيمار شاهد ( 6بدون تزريق ،بود.
در ارتراط با تاثير یوع ماده تزريقي بر ضريبترودي در بوازههوای
زمایي مخ لف تفاو معنيداری مشاهده یگرديد .اين ی ايج مشوابه بوا
ی ايج صالحي و همكاران ( ،88و چمني و همكاران ( ،1بود اما با ی ايج
حاص و از آزمووايشهووای داس سووای وس و همكوواران ( ،66مطابقووت
یداشت.
یشان داده شده است ،تزريق مواد مغذی منجر به افزايش حدود 1
تا  60ميليگرم گليكوژن در هر گرم از بافت کرد جنين ميشوود .ايون
منرع ایرژی اضافي ،از توسعه جنين در اواخر دوره حمايت مي کند کوه
در ی يجه منجر به افزايش قاب توجهي در وزن بدن جوجه مويگوردد
( .،80همچنين تزريق مواد مغذی مخ لف به کيته آمنيون جنوين ،بوه
ذخيره پروتئين و اسيد آمينه که به طور معمول برای گلوکویئوژیز مورد
اس فاده قرار ميگيرید ،کمک ميکند ( 83و  ،46و به دیرال آن سورب
بهرود سط ایرژی جنين جوجههای گوش ي و کاهش مصورو ایورژی
داخلي (پروتئين و چربي ،و همچنين سرب افوزايش وزن بودن جوجوه

گوش ي مي گردد ( .،41با توجوه بوه اينكوه دس رسوي زود هنگوام بوه
خوراک سرب بهرود رشد و توسوعه در جوجوههوای توازه م ولود شوده
ميشود ای ظار ميرود تغذيه جنيني قر از تفريخ ،از طريق وارد یمودن
مواد غذايي به درون تخا مرغ اثرا مثر ي بر رشد و عملكرد جوجوه-
های گوش ي داش ه باشد (.،83
فرآسنجههای خونی

اثر تزريق موادغذايي مخ لف بر فراسونجههوای خوویي در شوروع
پرورش و بعد از  81ساعت گرسنگي به ترتيب در جودولهوای  4و 5
یشان داده شده است .در ارتراط با تاثير تزريق مواد غذايي مخ لف بور
ميزان گلوکز و تریگليتريد خون جوجوههوا پوا از تفوريخ اخو الو
معنيداری مشاهده گرديد ( .،P>2/25ميوزان گلووکز خوون در تيموار
دکت روز  ٪02به طور معنيداری بيش ر از تيمار آب مقطر بود اموا بوا
ساير تيمارها تفاو معنيداری یداشت .ابراهيميیژاد و همكواران (،60
گزارش کردید که تزريق  2/5ميليلي ر گلوکز  02و  05درصود در روز
 7ایكوباسيون به آلرومين جنين سورب افوزايش ميوزان گلووکز خوون
جوجه های يک روزه یترت به گروه شواهد (بودون تزريوق ،و کن ورل
(تزريق آب مقطر ،ميگردد.

جدول  -3اثر تزريق مواد مغذی مخ لف بر ميزان افزايش وزن ،مصرو خوراک و ضريب تردي
Table 3- Effect of in-ovo injection of different nutrients on body weight gain, feed intake (g) and feed conversion ratio
آب مقطر
اسيدآمينه
دکت روز ٪62
دکت روز٪02
بازه زمایي
بدون تزريق
Distilled
Amino
Dextrose
Dextrose
SEM
P- value
Age
No injection
water
acids
10%
20%
مصرو خوراک (گرم/پریده/روز،
)Feed intake (gr/bird/day
1-21
28.59
28.90
28.23
27.99
27.13
0.462
0.152
21-42
129.85a
119.49b
119.27b
121.27b
111.60c
2.26
0.003
1-42
74.03a
69.55ab
69.08b
69.85ab
63.12c
1.42
0.004
افزايش وزن (گرم/پریده/روز،
)Weight gain (gr/bird/day
1-21
17.29a
18.02a
17.57a
16.43a
15.16b
0.555
0.031
a
a
a
a
22-42
69.69
70.96
71.79
74.31
64.00b
1.65
0.014
1-42
40.81a
41.77a
41.90a
42.40a
35.96b
0.834
0.001
ضريب تردي غذايي
Feed conversion ratio
1-21
1.65
1.60
1.60
1.71
1.79
0.053
0.138
22-42
1.86
1.68
1.66
1.63
1.75
0.062
0.147
1-42
1.81
1.66
1.64
1.64
1.75
0.051
0.148
ميایگينهای هر رديف با حروو غير مشابه دارای اخ الو معنيداری ميباشند (.،P< 0.05
Means within same row with different superscripts differ significantly (P< 0.05).

بهایجا و همكاران ( ،8یيز یشان دادیود کوه تزريوق گلووکز سورب

افزايش ميزان گلوکز خون جوجههای يک روزه ميگردد که بوا ی وايج

مطالعه تاثير سطوح مختلف دانه خردل فرآوری شده با سولفات آهن بر عملکرد...

اين تحقيق مطابقت دارید .افزايش قنود خوون در اواخور دوره جنينوي
ممكن است در ی يجه افزايش گلوکاگون و افزايش فرآيند گليكوژیوليز
باشد ( .،04گلوکز اولين و مها ترين ماده مغذی برای رشد و یمو جنين
است و با توجه به اين که مقدار کربوهيدرا داخ تخا مرغ کا بوده
و حدود يک درصد تخا مرغ را تشكي موي دهود ،در ی يجوه فعاليوت
چرخه گليكوليز یترت به اکتيداسيون چربي در زمان کمرود اکتويژن
برای تنفا جنيني یترت به تونفا ريووی ضوروری تور اسوت (.،67
همچنين برخي پژوهشگران یيز پيشنهاد کردهاید که همرت گي مثر ي
بين غلظت گلوکز خون با وزن بدن جوجه وجود دارد ( 7و .،60
تيمار آب مقطر بيش رين ميزان و تزريق اسيدآمينه کم رين ميزان
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تریگليتريد را یشان دادید .پيالرسكي و همكاران ( ،80گزارش کردید
که تزريق ساکارز در روز  60ایكوباسيون تواثير معنويداری بور ميوزان
کلتوو رول در روزهووای  06و  40روزگووي یوودارد و همچنووين مقوودار
تریگلتيريد از لحاظ آماری در  06روزگي در مقايته با گوروه کن ورل
(بدون تزريق ،افزايش معني داری یشان داد .ابراهيمي یژاد و همكواران
( ،60یيز یشان دادید که بوا تزريوق  2/5ميلويلي ور گلووکز  02و 05
درصد ،ميزان تریگليتريد در  06روزگي در مقايته بوا گوروه کن ورل
(بدون تزريق ،افزايش مييابد .تاثير تيمارها بر سواير فراسونجههوای
خویي شام کلت رول HDL ،و  LDLمعنيدار یشد.

جدول  -4اثر تزريق موادغذايي مخ لف بر فراسنجههای خون در روز اول پرورش (ميلي گرم بر دسي لي ر،
)Table 4- Effect of in-ovo injection of different nutrients on blood metabolites of one-day old broiler chicks (mg/dl
تيمارها
گلوکز
تری گليتريد
کلت رول
اچ-دی-ال
ال-دی-ال
Treatments
Glucose
Triglyceride
Cholesterol
HDL
LDL
آب مقطر
163.33b
72.66a
439.67
96.66
328.40
Distilled water
اسيد آمينه
185.33ab
49.00c
399.00
92.66
291.53
Amino acids
دکت روز٪62
179.00ab
55.33bc
401.33
96.00
303.27
Dextrose 10%
دکت روز٪02
201.00a
67.00ab
390.033
94.33
332.53
Dextrose 20%
بدون تزريق (شاهد ،6
185.33ab
55.33bc
360.33
102.66
247.87
)No injection (control
SEM
6.69
4.56
28.07
3.21
30.45
p-value
0.031
0.024
0.424
0.304
0.348
ميایگينهای هر س ون با حروو غير مشابه دارای اخ الو معنيداری ميباشند (.،P< 0.05
Means within same column with different superscripts differ significantly (P< 0.05).

جدول  -5اثر تزريق مواد غذايي مخ لف بر فراسنجههای خویي بعد از  81ساعت گرسنگي (ميليگرم بر دسيلي ر،
)Table 5- Effect of in-ovo injection of different nutrients on blood metabolites after 36 h starvation (mg/dl
تيمارها
گلوکز
تری گليتريد
کلت رول
اچ-دی-ال
ال-دی-ال
Treatments
Glucose
Triglyceride
Cholesterol
HDL
LDL
آب مقطر
193.67
79.67
506.67
123.67
367.07
Distilled water
اسيد آمينه
201.33
98.67
537.00
117.00
400.30
Amino acids
دکت روز٪62
228.33
86.33
535.33
121.00
397.07
Dextrose 10%
دکت روز٪02
218.67
87.67
551.67
114.67
419.47
Dextrose 20%
بدون تزريق (شاهد ،6
195.00
84.00
460.00
104.33
338.70
)No injection (control
10.71
10.25
49.94
10.51
43.90
SEM
0.162
0.754
0.716
0.734
0.721
p-value
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جدول  -6اثر تزريق موادغذايي مخ لف بر وزن یتري طحال در سنين مخ لف (درصد وزن بدن،
Table 6- Effect of in-ovo injection of different nutrients on the relative weight of the spleen at different ages
)(% live BW
روزهای آزمايش
تيمارها
Experimental days
Treatments
1
3
7
14
42
آب مقطر
0.024
0.024
0.070
0.073
0.107
Distilled water
اسيد آمينه
0.018
0.023
0.062
0.067
0.078
Amino acids
دکت روز٪62
0.024
0.021
0.071
0.089
0.090
Dextrose 10%
دکت روز٪02
0.023
0.024
0.065
0.085
0.086
Dextrose 20%
بدون تزريق (شاهد ،6
0.018
0.022
0.039
0.072
0.095
)No injection (control
SEM
0.005
0.005
0.011
0.010
0.011
p-value
0.083
0.996
0.349
0.558
0.534

در اين پژوهش تفاو معنيداری در فراسنجههای خوویي بعود از
 81ساعت گرسنگي مشاهده یگرديد ( .،P<2/25هور چنود بوه لحواظ
مقداری گلوکز خون در تيمارهای تزريوق آب مقطور و بودون تزريوق
کم ر از ساير تيمارها بود (جدول  .،5در ی يجوه محروميوت از غوذا بوه
مد  04 -81ساعت ،ميزان گليكوژن کرد ممكن است تا  02درصود
کاهش يابد ،با کاهش ذخاير گليكووژن در خوالل يوک دوره طووالیي
محروميت از غذا ،مقدار گلوکز خون پریدگان یترت بوه زموان قرو از
محروميت غذايي به ميزان  62 -65درصد کاهش مييابد ،سپا بعود
از چند روز مجدداً شروع به افزايش ميیمايد تا به حود طريعوي برسود
( .،65قاب ذکر است که در رابطه با تاثير تغذيه درون تخوا بور ایوواع
صفا خویي بعد از  81ساعت گرسنگي ،گزارشي در دس رس یيتت.
وزن نسبی طحال ،تیموس و بورس

اثر تزريق موادغذايي مخ لف بور وزن یتوري طحوال ،تيمووس و
بورس در جداول  7 ،1و  3یشان داده شوده اسوت .بور اسواس ی وايج
بدست آمده از اين پژوهش ،تزريق ایواع مواد غذايي در کيته آمنيوون
تفاو معني داری بر وزن یتري طحال ،در بازه های زموایي مخ لوف،
یداشت (جدول  .، 1ی وايج پوژوهش حاضور مشوابه بوا ی وايج کوادام و
همكاران ( ،60و کيد و همكاران ( ،06بود.
اثر تزريق مواد غذايي مخ لف بر ميایگين وزن یتوري تيمووس در
روز  6و  7دوره پرورش معنيدار بوود (( ،P>2/25جودول  .،7در ايون
سنين کم رين وزن یتري تيموس در تيمارهوای تزريوق آب مقطور و
بدون تزريق مشاهده شد .ی ايج حاصو بوا ی وايج تحقيقوا ديرنور و
همكاران ( ،0و هرفيایا ( ،61مشابه است .اما در آزمايشهوای کوادام و
همكاران ( ،60و کيد و همكاران ( ،06تزريق مواد مغوذی تواثيری بور

ميایگين وزن یتري تيموس یداشت .تحقيقا یشان مويدهود تغذيوه
اوليه ،رشد به ر دس گاه ايمني (بلوغ دس گاه ايمني اوليه و ثایويه ،را به
دیرال دارد که موجوب مقاوموت به ور جوجوههوا در برابور بيمواریهوا
مي گردد ( .،44زيرا جوجه های تازه م ولد شده یترت به اس رس بتيار
حتاس هت ند و تلفا در آیها زياد است .همچنين تيموس جوجههوا،
خيلي زود تحت تاثير تنش و بيماری ،دچوار آتروفوي مويگوردد (.،85
بنابراين مواد تزريق شده بوه داخو کيتوه آمنيوون یيوز هموراه موايع
آمنيوتيک توسط جنين بلعيده شده و از طريق جذب به وسيله دسو گاه
گوارش مورد مصرو جنين قرار مي گيرد ( .،81بنابراين عودم کواهش
وزن یتري تيموس در تيمارهای تحت تزريق ،ميتواید یشوان دهنوده
عدم وجود تنش یاشي از گرسنگي پا از هچ در جوجهها باشد.
اثر تزريق مواد غوذايي مخ لوف بور ميوایگين وزن یتوري بوورس
فابرسيوس در روز اول پرورش معنوي دار بوود (( ،P>2/25جودول .،3
بيش رين ميایگين وزن یتري بوورس فابرسويوس در روز اول پورورش
مربوط به تيمار دکت روز  62درصد بود و کم رين آن در تيمار تزريوق
آب مقطر مشاهده شد .ی ايج حاصو از ميوایگين وزن یتوري بوورس
فابرسوويوس بووا ی ووايج تحقيقووا ديرنوور و همكوواران ( ،0و بيگووو و
همكاران ( ،4مشابه است .اما با ی ايج هرفيایا ( ،61و کادام و همكاران
( ،60مطابقت یداشت .تحقيقا یشان ميدهد که دس رسي زود هنگام
به مواد غذايي ( 04تا  81ساعت اب دايي پا از هوچ ،سورب افوزايش
وزن بورس موي شوود .ايون افوزايش وزن در اثور تكثيور سولولهوای
لنفوسيت در بورس است ( .،0گرسنه مایدن جوجهها پا از تفريخ یيز
موجب بروز تنش و ترش کورتيكواس روئيدها در آنها موي شوود کوه
مایع رشد مناسب سلولهای ايمني مي گردد .بنابراين پيشرفت ايمنوي
ثایويه در جوجهها وابت ه به شروع هرچه سريع تر مصرو غذا ميباشد

مطالعه تاثير سطوح مختلف دانه خردل فرآوری شده با سولفات آهن بر عملکرد...

تا ايمني در مخاطا تكام يابد و پریده را در برابر ورود بيماریهوا از
راه دس گاه تنفتي که يكي از راههای عمده ورود آلودگي موي باشود،
محافظت یمايد .در زمان تفريخ  IgMبه مقودار بتويار کوا در بوورس
يافت مي شود که پا از شروع مصرو غوذا بوه هموراه رشود بوورس،
مح وی  IgMیيز افزايش مييابد (.،44
طول پرز ،عمق کریپت و نسبت طول پرز بهه عمهق کریپهت
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اثر تزريق مواد مغذی مخ لف بر طول پرز ،عمق کريپت و یتورت
طول پرز به عمق کريپوت جوجوههوا در سون  8روزگوي در جودول 0
گزارش شده است .در ارتراط با تاثير تزريق موواد غوذايي مخ لوف بور
ميایگين طول پورز اخو الو معنويداری مشواهده گرديود (.،P>2/25
بيش رين ميایگين طول پرز در تيموار تزريوق دکتو روز  02درصود و
کم رين طول پرز در دو تيمار تزريق آب مقطر و بدون تزريق مشاهده
گرديد.

ژژنوم
جدول  -7اثر تزريق موادغذايي مخ لف بر وزن یتري تيموس در سنين مخ لف (درصد وزن بدن،
Table 7- Effect of in-ovo injection of different nutrients on the relative weight of the thymus at different ages
)(% live BW
روزهای آزمايش
تيمارها
Experimental days
Treatments
1
3
7
14
42
آب مقطر
0.121b
0.149c
0.218
0.312
0.171
Distilled water
اسيد آمينه
0.165a
0.242a
0.200
0.345
0.225
Amino acids
دکت روز٪62
0.175a
0.205ab
0.244
0.365
0.191
Dextrose 10%
دکت روز٪02
0.171a
0.243a
0.220
0.306
0.173
Dextrose 20%
بدون تزريق (شاهد ،6
0.093b
0.191bc
0.150
0.358
0.176
)No injection (control
0.005
0.005
0.239
0.712
0.286
SEM
0.013
0.014
0.027
0.036
0.018
p-value
ميایگينهای هر س ون با حروو غير مشابه دارای اخ الو معنيداری ميباشند (.،P< 0.05
Means within same column with different superscripts differ significantly (P< 0.05).

جدول  -8اثر تزريق موادغذايي مخ لف بر وزن یتري بورس فابرسيوس در سنين مخ لف (درصد وزن بدن،
Table 8- Effect of in-ovo injection of nutrients on the relative weight of the bursa of Fabricius at different ages
)(% live BW
روزهای آزمايش
تيمارها
Experimental days
Treatments
1
3
7
14
42
آب مقطر
0.081c
0.068
0.136
0.199
0.171
Distilled water
اسيد آمينه
0.095bc
0.077
0.167
0.233
0.225
Amino acids
دکت روز٪62
0.149a
0.075
0.145
0.243
0.191
Dextrose 10%
دکت روز٪02
0.131ab
0.094
0.169
0.219
0.173
Dextrose 20%
بدون تزريق (شاهد ،6
0.104bc
0.077
0.103
0.242
0.144
)No injection (control
0.012
0.008
0.016
0.024
0.022
SEM
0.022
0.299
0.104
0.712
0.223
p-value
ميایگينهای هر س ون با حروو غير مشابه دارای اخ الو معنيداری ميباشند (.،P< 0.05
Means within same column with different superscripts differ significantly (P< 0.05).
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جدول  -9اثر تزريق موادغذايي مخ لف بر طول پرز ،عمق کريپت و یترت طول پرز به عمق کريپت در سن سه روزگي
Table 9- Effect of in ovo injection of different nutrients on villus height, crypt depth and villus height: crypt depth at
3 days posthatch
تيمارها
طول پرز
عمق کريپت
طول پرز :عمق کريپت
Treatments
Villus height
Crypt depth
Villus height: crypt depth
آب مقطر
214.97c
33.30
6.53
Distilled water
اسيد آمينه
311.67b
38.30
8.29
Amino acids
دکت روز٪62
319.10b
41.66
7.82
Dextrose 10%
دکت روز٪02
367.85a
41.66
9.06
Dextrose 20%
بدون تزريق (شاهد ،6
203.83c
32.20
6.36
)No injection (control
8.65
3.60
0.778
SEM
0.0001
0.257
0.140
p-value
ميایگينهای هر س ون با حروو غير مشابه دارای اخ الو معنيداری ميباشند (.،P< 0.05
Means within same column with different superscripts differ significantly (P< 0.05).

موسوی و همكاران ( ،01و تاکو و همكاران ( ،81گوزارش کردیود
که تزريق گلوتامين ،دکت روز و مخلوط ساکارز و دکت روز بوه کيتوه
آمنيون در ای های دوره جنيني سرب افزايش طول پرزها گرديد کوه بوا
ی ايج اين تحقيق مطابقت دارد .همچنين تزريق موواد مغوذی ،تفواو
معنيداری را در عمق کريپت و یترت طوول پورز بوه عموق کريپوت
تيمارها ی مخ لف ايجاد یكرد ( ،P<2/25که بوا مطالعوا موسووی و
همكاران ( ،01و تاکو و همكاران ( ،81مطابقت یداشت .الر وه در ايون
آزمايش به لحاظ عددی ،در تيمار تزريق دکت روز  02درصد ،باالترين
یترت طول پرز به عموق کريپوت مشواهده گرديود .در ايون آزموايش
تزريق کربوهيدرا ها اح ماال به دلي افزايش ميزان تكثير سلول های
روده موجب افزايش معني دار طول پرزهای روده شد .همچنين تغذيوه
جنيني کربوهيدرا مي تواید رشد و توسعه دس گاه گوارش را از طريق
افزايش تكثير و تمايز ای روسيتها ( ،81و يوا کواهش ميوزان تجزيوه
پروتئين ( ،86افزايش دهد .در حاليکوه تواخير در دس رسوي بوه غوذا
موجب کاهش توسعه سط پرزهای روده ،یمو کريپوت پرزهوا و بلووغ
سلولهای روده کوچک شده اسوت و از تكامو اليوه موکوسوي روده
کوچک جلوگيری مي کنود ( .،68در آزموايش يوویي و همكواران (،42
محروميت غذايي اوليه موجب کاهش رشد و یموو موکووس روده شود

ولي پا از  6تا  0هف وه ،رشود و یموو روده هوا بوه وضوعيت طريعوي
بازگشت .تاکو و همكاران ( ،81به اين ی يجه رسيدید که تواثير تزريوق
کربوهيدرا ها بر رشد و توسعه روده 43 ،ساعت پا از تفوريخ دارای
بيشترين مقدار است.

نتیجه گیری کلی
با توجه به ی ايج به یظر مي رسد که تزريق داخ تخا مرغي مواد
مغذی مي تواید در بهرود عملكرد ،ايمني جوجهها و رشود پرزهوا مووثر
باشد و در بين مواد مغذی ،اح ماال تزريق دکت روز  02درصد سودمند
تر خواهد بود.

سپاسگزاری
بدين وسيله از حمايت آقای مهندس بذرافشوان ،موديريت داخلوي
کارخایه جوجهکشي ماهان که امكوان ایجوام ايون پوژوهش را ميتور
ساخ ند ،صميمایه تشكر و قدردایي ميگردد.
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