علوم دامی ایران
دورة  ،64شمارة  ،1بهار ( 1936ص )12-72

بررسی تأثیرات تزریق مواد مغذی مختلف به کیسة زردة تخممرغهای بارور،
همراه با  63ساعت گرسنگی پس از تفریخ ،بر قابلیت جوجهکشی،
عملکرد رشد و برخی فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی
نگین امیری ،1محمدساالر معینی ،*2سیما تشرفی 6و محدثه اسالمی
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 2 ،1و  .4دانشآموختۀ کارشناسی ارشد تغذیۀ دام و طیور ،دانشیار گروه علوم دامی و دانشآموختۀ کارشناسی ارشد،
بخش علوم دامی دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .3کارشناس ،مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی کرمان (دکتری تغذیۀ طیور)
(تاریخ دریافت - 1333/7/22 :تاریخ تصویب)1333/11/12 :

چکیده
این تحقیق به منظور مطالعۀ اثر قابلیت تغذیۀ جنینی بر درصد جوجه درآوری ،وزن اولیه بعد از هچ،
عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی ،سیستم ایمنی جوجههای گوشتی و مورفولوژی پرزهای روده انجام
گرفت .در این مطالعه  242تخممرغ بارور سویۀ گوشتی راس( 322 -گلۀ مادر در سن  22هفتگی) ،در
قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار استفاده شدند .به هر تیمار سه تکرار و به هر تکرار  11عدد
تخممرغ اختصاص داده شد .تیمارها عبارت بودند از یک تیمار بدون تزریق (شاهد  )1و تزریق 2/7
میلیلیتر از مواد مغذی شامل آب مقطر (شاهد  ،)2محلول اسیدهای آمینه ،دکستروز  12درصد و
دکستروز  22درصد ،به کیسۀ زردة تخممرغهای بارور در روز  14/5انکوباسیون .جوجهها بعد از هچ
به مدت  31ساعت از دسترسی به خوراک محروم بودند .وزن تولد در تیمار اسید آمینه در مقایسه با
تیمار بدون تزریق و تزریق آب مقطر به طور معناداری بیشتر بود ( .)P>2/25بیشترین افزایش وزن در
 22تا  42روزگی و کل دوره در تیمار تزریق دکستروز  22درصد مشاهده شد که با تیمارهای تزریق
آب مقطر و بدون تزریق اختالف معناداری داشت .بیشترین مقدار خوراک مصرفی و ضریب تبدیل
غذایی به  22تا  42روزگی و کل دورة پرورش در تیمار آب مقطر مربوط بود .گلوکز خون جوجهها
پس از هچ در تیمار تزریق آب مقطر و بدون تزریق از سایر تیمارها کمتر بود ،همچنین کلسترول در
تیمار تزریق آب مقطر کمترین مقدار را نشان داد .تزریق دکستروز  12درصد سبب افزایش وزن نسبی
تیموس (در هفتروزگی) شد .همچنین کمترین وزن نسبی بورس فابریسیوس در  42روزگی در تیمار
بدون تزریق مشاهده شد .تزریق دکستروز  12درصد سبب افزایش طول پرز در مقایسه با سایر تیمارها
در سه روزگی شد که البته با تیمار بدون تزریق اختالف معناداری داشت .بر اساس نتایج این آزمایش،
به نظر میرسد تزریق کربوهیدراتها به داخل تخم میتواند در بهبود عملکرد جوجهها مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :اسید آمینه ،تغذیۀ جنینی ،جوجۀ گوشتی ،دکسترین ،کیسۀ زرده.
مقدمه
همراه با رشد جنین و مصرف مواد مغذی کیسة زرده،
کیسة زرده کوچک و کوچکتر و سرانجام در بیستمین
* تلفن63191322464 :

روز جوجهکشی ،به درون حفرة شکمی کشیده شده و
سپس در رودة خلفی محو میشود .جوجه همراه با
کیسة زردهای که حدود  76درصد از کل وزن بدن را
E-mail: salarmoini@uk.ac.ir
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تشکیل میدهد ،سر از تخم در میآورد .کیسة زرده
حاوی مقدار زیادی چربی ،پروتئین و حدود  1درصد
کربوهیدرات است ( .)Burley, 1989در شرایط عملی،
بیشتر جوجهها از زمان تفریخ تا  61ساعت بعد به آب و
غذا دسترسی ندارند ( .)Noy & Sklan, 1999تأخیر در
دسترسی به آب و غذا به دهیدراتاسیون و کاهش وزن
بدن ( 6/11گرم در ساعت) (،)Noy & Sklan, 2001
محدودشدن توسعة بافتها و اندامهای حیاتی مانند
روده ( ،)Dibner & Richards, 2004سیستم ایمنی،
عضله ،مستعدشدن جوجه برای ابتال به عوامل بیماریزا
( )Dibner et al., 2008و کاهش گلوکز خون به مقدار
 16-11درصد ()Hazelwood & Lorenz, 1959
میانجامد .آثار تأخیر زمان دسترسی به آب و غذا تا
حدود زیادی به ذخایر موجود در کیسة زرده بستگی
دارد .از طرف دیگر ،زرده وقتی میتواند سریعتر جذب
شود و انرژی ذخیرهشده در خود را به مصرف جوجه
برساند که امکان دسترسی هر چه سریعتر به دان را
بعد از هچ داشته باشد .مسئلة مهم در لزوم جذب هرچه
سریعتر زرده ،وجود آنتیبادیهای منتقله از مادر به
زرده است .آنتیبادیهای مادری از طریق زرده به
جوجه منتقل میشوند .این آنتیبادیها به شرطی
میتوانند باعث جلوگیری از بیماریها شوند که هرچه
سریعتر و حداکثر در مدت  61ساعت از طریق زرده
وارد جریان خون جوجه شوند .همچنان که اشاره شد
برای جذب زرده ،جوجه باید در کوتاهترین مدت بعد از
هچ به آب و دان برسد که از اینجا اهمیت تغذیة اولیة
جوجه بهخوبی مشخص میگردد (.)Petek et al., 2007
همچنین ارتباط نزدیکی بین محتویات کیسة زرده و
عملکردهای بعدی جوجههای گوشتی وجود دارد
( .)Vieira & Moran, 1999در آزمایشی که تزریق در
روز هفتم جوجهکشی به کیسة زرده صورت گرفت ،وزن
جوجههای بهدستآمده از تخممرغهای تیمارشده با
اسید آمینه در روز هفتم جوجهکشی در مقایسه با گروه
شاهد و گروهی که تزریق آب مقطر در آنها صورت
گرفته بود ،بیشتر بود و جوجهدرآوری در بین تیمارها
اختالف معناداری نداشت (.)Ohta et al., 2001
 (2012) Tasharofiگزارش کرد تزریق مواد مغذی به
کیسه زردة جنین در روز  1/1جوجهکشی ،هیچ تفاوت

معناداری را در مقدار خوراک مصرفی و ضریب تبدیل
غذایی ایجاد نمیکند .پژوهشهای متعدد نشان داده
است که دسترسی سریعتر جوجههای گوشتی به غذا
موجب افزایش وزن بدن ،بهبود خصوصیات
ریختشناختی و عملکرد روده و افزایش بافت لنفوییدی
1
مرتبط با روده ( )GALTمیشود ( Geyra et al.,
 .)2001b; Uni et al., 2005با توجه به اینکه رابطة
مستقیمی بین مواد مغذی باقیمانده در زرده و رشد
جوجه بعد از هچ وجود دارد ( Vieira & Moran,
 ،)1999در این مطالعه سعی شد تأثیر تزریق مواد
غذایی مختلف به کیسة زرده در روز  16/1انکوباسیون
و گرسنهماندن جوجهها پس از تفریخ بر وزن تولد و
عملکرد جوجههای گوشتی ،فراسنجههای خونی و
سیستم ایمنی بررسی گردد.
مواد و روشها
تزریق مواد غذایی به داخل کیسة زرده

در روز  16/1انکوباسیون 766 ،عدد تخممرغ جنیندار
با میانگین وزنی  14 ± 7گرم از سویة گوشتی راس
( 961گلة مادر در سن  71هفتگی) استفاده شد و برای
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و سه
تکرار که هر تکرار شامل  14عدد تخممرغ بود ،استفاده
شدند .پنج تیمار آزمایشی عبارت بودند از :تیمار بدون
تزریق (شاهد  )1و تزریق  6/2میلیلیتر ( Zhai et al.,
 )2001آب مقطر (شاهد  )7و محلولهای اسید آمینه،7
دکسترین  16درصد ،و دکسترین  76درصد .در روز
 16/1انکوباسیون ،ابتدا قسمت پهن تخممرغ با الکل
 34درصد ضدعفونی شد و سپس عمل تزریق در عمق
 71میلیمتری تخممرغ به وسیلة سرنگ با سوزن درجة
 79در کیسة زرده انجام گرفت .پس از تزریق ،محل آن
با چسب مایع مسدود شد ( )Tasharofi, 2012و
1. Gut associated lymphoid tissue
 .7محلول اسید آمینه ساخت شرکت  B.Braunکشور آلمان بود .ترکیب محلول
آمینواسید بر حسب گرم در هر  1666میلیلیتر 1/16 :ایزولوسین1/36 ،
لوسین 1/46 ،لیزین 9/16 ،متیونین 1/16 ،فنیلآالنین 6/16 ،ترئونین1/16 ،
تریپتوفان 6/16 ،والین 3/76،آرژنین 1/76 ،هیستیدین 2/36 ،گلیسین19/26 ،
آالنین 1/36 ،پرولین 1/96 ،آسپارتیک اسید 9/72 ،آسپاراژین6/16 ،
سیستئین 6/46 ،گلوتامیک اسید 7/11 ،اورنیتین 7/66 ،سرین 6/96 ،تیروزین.
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تخممرغها در دستگاه ستر قرار گرفتند .پس از تفریخ،
جوجههای هر گروه آزمایشی شمارش و وزنکشی شده
و بالفاصله به سالن پرورش انتقال یافتند.
نحوة پرورش و نمونهگیری

در تمام دورة آزمایش با کنترل سیستم تهویه ،رطوبت
نسبی سالن حدود  16درصد حفظ گردید .دما در زمان
ورود جوجهها  99درجه بود و در دورة آزمایش بر طبق
پیشنهاد کاتالوگ راس  961کنترل شد .نوردهی در
سالن بهصورت  76ساعته بود .در سالن پرورش،
جوجههای هچشده به واحدهای آزمایشی (بر روی
بستر) مربوطه منتقل شده و شش هفته تحت شرایط
استاندارد پرورش یافتند .در شروع آزمایش ،جوجههای
تازه هچشده به مدت  94ساعت از زمان هچ از
دسترسی به خوراک محروم شدند و سپس تمام تیمارها
آزادانه به جیرة غذایی یکسانی دسترسی داشتند ،زیرا
در شرایط تجاری نیز جوجهها معموالً پس از  76تا 61
ساعت بعد از هچ به مرغداری رسیده و تغذیة آنها آغاز
میگردد .بعد از هچ و بعد از  94ساعت گرسنگی ،از
یک جوجه در هر تکرار برای اندازهگیری فراسنجههای
خونی شامل گلوکز ،تریگلیسرید ،کلسترول HDL ،و
 LDLخونگیری شد .پس از خونگیری ،نمونههای
خون در لولة آزمایش حاوی مادة ضد انعقاد EDTA
ریخته شد .سپس نمونهها  1دقیقه داخل سانتریفیوژ با
 1666دور در دقیقه قرار گرفت تا پالسما جدا شود و با
استفاده از سمپلر ،پالسما برداشته و داخل
میکروتیوبها ریخته شد .نمونهها تا زمان آزمایش در
دمای  -76درجة سانتیگراد در فریزر نگهداری شدند.
گلوکز ،کلسترول LDL ،و  HDLموجود در نمونههای
سرم با استفاده از روش آنزیمی  CHOD-PAPو با کیت
تجاری زیست شیمی و مقدار تریگلیسرید با استفاده از
روش آنزیمی  GPO/Trinderتعیین شد .همچنین یک
قطعه جوجه از هر تکرار در روزهای  16 ،2 ،9 ،1و 67
برای اندازهگیری وزن نسبی طحال ،تیموس و بورس
فابرسیوس کشتار شد .جیرههای این آزمایش برای تمام
گروههای آزمایشی یکسان بوده و بر اساس توصیة
راهنمای تغذیة جوجة گوشتی راس 961 -تنظیم شدند
(( )Aviagen, 2007جدول  .)1وزنکشی به صورت
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گروهی از جوجههای هر پن با استفاده از ترازوی
دیجیتال با دقت  1گرم ،در روزهای ،71 ،71 ،16 ،2 ،1
 91و  67انجام گرفت و با استفاده از روش روزمرغ (به
منظور امکان تصحیح برای تلفات احتمالی) ،افزایش
وزن روزانة هر جوجه و مقدار خوراک مصرفی به دست
آمد و سپس ضریب تبدیل با در دست داشتن دو مورد
فوق برآورد شد.
ارزیابی خصوصیات ریختشناسی روده

نمونههای روده (ژژنوم) که در کشتار روز سوم پرورش
برداشته شده بودند ،در فرمالین  6درصد (حجمی)
تثبیت ،دهیدراته و تمیز شده و سپس در پارافین
نگهداری شدند .برشهای متوالی به ضخامت  7میکرون
از ژژنوم تهیه شدند و روی اسالیدهای شیشهای قرار
گرفتند .نمونهها توسط محلول زایالن ،پارافینزدایی و
در محلولهای درجهبندیشدة الکل آبگیری شدند.
سپس نمونهها با هماتوکسیلین و ائوزین رنگآمیزی و
توسط میکروسکوپ نوری الیکا ( Leica system,
 )GmbH. Weizlar, Germanyو برنامة نرمافزاری الیکا
کوین  116بررسی شدند .ارزیابیها شامل ارتفاع پرز،
عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت بود
(.)Pilarski et al., 2005
تجزیه و تحلیل آماری

دادههای آزمایش با استفاده از رویة  GLMنرمافزار
آماری ( SAS)2005استفاده شد و برای مقایسة
میانگین تیمارها از آزمون چنددامنهای دانکن در سطح
معناداری  6/61استفاده گردید.
نتایج و بحث
درصد هچ و وزن جوجهها پس از هچ

بر اساس نتایج این پژوهش ،اثر تزریق مواد غذایی در
کیسة زرده بر درصد جوجه درآوری معنادار ()P>6/61
بود .بیشترین درصد تفریخ به گروه بدون تزریق
(شاهد )1تعلق داشت (جدول  .)7علت این امر میتواند
مربوط به عمل تزریق باشد ،هرچند علت روشن نیست.
نتایج این پژوهش مشابه با نتایج )2012(Tasharofi
و )2007( Kidd et al.بود .اما در آزمایش دیگری
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محققان گزارش کردند که تزریق محلول اسید آمینه در
روز هفتم جنینی به کیسة زردة تخممرغهای بارور در
مقایسه با گروه شاهد (عدم تزریق) ،اثر معناداری بر نرخ
جوجهدرآوری ندارد (.)Ohta et al., 2001

تزریق مواد مغذی به داخل تخممرغها تأثیر معناداری
بر وزن جوجههای تفریخشده داشت ( .)P>6/61وزن
جوجههای حاصل از تخممرغهای تیمارشده با تزریق آب
مقطر و بدون تزریق ،کمتر از سایر تیمارها بود (جدول .)7

جدول  .1ترکیب جیرة جوجههای گوشتی در مراحل آغازین ،رشد و پایانی
مواد خوراکی
ذرت
گندم
کنجالة سویا ()66
روغن آفتابگردان
پودر پوستة صدف
دیکلسیم فسفات
نمک طعام
دی آل -متیونین
آل -لیزین هایدروکلراید
مکمل ویتامینی +معدنی 1
ترکیب شیمیایی جیره
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری /کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین (درصد)
متیونین +سیستین (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر (درصد)
سدیم (درصد)
لینولئیک اسید (درصد)

دورة آغازین
(تا  16روزگی)
19/67
92/16
6/66
1/96
1/13
6/92
6/93
6/99
6/16

دورة رشد
( 11تا  76روزگی)
46/66
99/66
7/26
1/61
1/14
6/96
6/72
6/11
6/16

دورة پایانی
( 71تا  67روزگی)
12/46
16/66
74/16
7/76
1/66
1/61
6/99
6/76
6/11
6/16

7311
71/26
1/66
6/21
1/64
1/66
6/16
6/14
9/99

9666
76/66
1/11
6/11
6/36
6/11
6/69
6/11
7/11

9691
11/61
1/69
6/17
6/17
6/16
6/66
6/11
7/19

 .1مقدار در هر کیلوگرم مخلوط مکمل معدنی و ویتامین :ویتامین  9466666( Aواحد بینالمللی) ،ویتامین  16666( D3واحد بینالمللی)،
ویتامین  2766( Eواحد بینالمللی) ،ویتامین  166( K3میلیگرم) ،ویتامین  4( B12میلیگرم) ،پیریدوکسین ( 1124میلیگرم) ،تیامین (266
میلیگرم) ،ریبوفالوین ( 7466میلیگرم) ،اسید پانتوتنیک ( 9376میلیگرم) ،نیاسین ( 11116میلیگرم) ،بیوتین ( 66میلیگرم) ،کولین (76666
میلیگرم) ،فوالسین ( 666میلیگرم) ،اتوکسی کوئین ( 1666میلیگرم) .در هر کیلوگرم مکمل معدنی :سلنیوم ( 16میلیگرم) ،مس ( 6666میلی
گرم) ،ید ( 934میلیگرم) ،آهن ( 7666میلیگرم) ،منگنز ( 93416میلیگرم) ،روی ( 99116میلیگرم).

نتایج پژوهش حاضر مشابه با نتایج
( )2004( Tako et al. ، (2001) ohta & Kidd ،)1982و
 )2005( Uni et al.بود اما با نتایج 1999, ( Ohta et al.
 )2001مطابق نبود .این نتایج را میتوان بدین گونه توجیه
کرد که کیسة زرده از پردههای خارجی جنینی و مخزن
بزرگی از ذخایر غذایی است .قسمتی از این ذخیرة غذایی
طی زمان جوجهکشی استفاده نشده و در روزهای آخر
جوجهکشی به داخل حفرة شکمی کشیده میشود .در این
زمان کیسة زرده تقریباً  76درصد وزن جوجهها را تشکیل
داده و انرژی و پروتئین مورد نیاز برای نگهداری و رشد
Al‐Murran

جوجه را فراهم میآورد ( .)Noy & Sklan, 2001از آنجایی
که پروتئین قسمت عمدة وزن جنین را تشکیل میدهد،
تزریق محلول اسیدآمینه در تخممرغ ،محرکی برای
مصرف اسیدآمینه توسط جنین است و همزمان با این
عمل ،تجزیة اسید آمینه توسط جنین کاهش مییابد.
بنابراین ،تزریق محلول اسیدآمینه را میتوان به عنوان
عامل بهبود وزن جوجههای یکروزة تولیدشده در نظر
گرفت ( .)Ohta et al., 2001تزریق مواد مغذی مختلف
تأثیر معناداری بر میانگین وزن جوجهها بعد از  94ساعت
گرسنگی نداشت (جدول .)7
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جدول  .7اثر تزریق مواد مغذی مختلف بر درصد جوجهدرآوری و وزن جوجهها بعد از تفریخ و بعد از  94ساعت گرسنگی
تیمار

درصد هچ

وزن جوجة تفریخشده (گرم)

وزن جوجه بعد از  94ساعت گرسنگی

27/31b
27/31b
13/11ab
19/99ab
31/19a
6/619
1/11

91/11b
91/99a
92/69ab
92/69ab
94/77b
6/672
6/161

99/31
91/61
96/11
96/23
91/66
6/614
6/111

تزریق آب مقطر
تزریق اسید آمینه
تزریق دکستروز  16درصد
تزریق دکستروز  76درصد
بدون تزریق
Pvalue
SEM

 :SEMانحراف استاندارد از میانگین.
 .a,bمیانگینهایی که در هر ستون دارای حروف متفاوت هستند ،اختالف معناداری با یکدیگر دارند (.)P>6/61

عملکرد رشد جوجههای تفریخشده

اثر تزریق مواد مغذی مختلف بر عملکرد رشد جوجهها
در جدول  9گزارش شده است .در بازههای زمانی  77تا
67روزگی و کل دورة پرورش ،مصرف خوراک در تیمار

تزریق آب مقطر در مقایسه با تیمارهای بدون تزریق و
تزریق اسیدآمینه بیشتر بود ،اما با تیمارهای
دکستروز  16و  76درصد اختالف معناداری نداشت
(.)P>6/61

جدول  .9اثر تزریق مواد مغذی مختلف بر افزایش وزن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل در بازههای زمانی مختلف
تیمار
سن

آب مقطر

مصرف خوراک (گرم /روز /پرنده)
71/26
 1-71روزگی
a
196/62
 77-67روزگی
26/93a
 1-67روزگی
افزایش وزن (گرم /روز /پرنده)
12/61
 1-71روزگی
44/41
 77-67روزگی
93/96ab
 1-67روزگی
ضریب تبدیل غذایی
1/41
 1-71روزگی
1/31a
 77-67روزگی
1/13a
 1-67روزگی

اسید آمینه

دکستروز
16درصد

دکستروز
76درصد

بدون تزریق

SEM

P-value

72/36
111/77b
44/99bc

73/37
177/44ab
26/16ab

71/29
176/46ab
21/21ab

72/19
111/46b
49/17c

6/499
9/33
7/62

6/639
6/662
6/671

12/74
41/11
93/47ab

11/11
29/41
67/46a

11/96
29/24
69/71a

11/12
46/66
91/34b

6/214
7/47
1/62

6/613
6/631
6/697

1/49
1/43b
1/42b

1/41
1/44b
1/44b

1/12
1/43b
1/44b

1/23
1/21ab
1/21ab

6/649
6/611
6/616

6/794
6/679
6/692

 :SEMانحراف استاندارد از میانگین.
 .a,b,cمیانگینهایی که در هر ستون دارای حروف متفاوت هستند ،اختالف معناداری با یکدیگر دارند (.)P>6/61

در این آزمایش مشاهده شد که حتی تزریق آب مقطر
در مقایسه با تزریقنشدن هر گونه مادة غذایی ،میتواند
سبب افزایش مصرف خوراک شود .در ارتباط با تأثیر نوع
مادة تزریقی بر ضریب تبدیل در بازههای زمانی  77تا 67
و  1تا  67روزگی تفاوت معنادار مشاهده شد .بیشترین
ضریب تبدیل در این بازههای زمانی به تیمار تزریق آب

مقطر مربوط بود که بهطور معناداری بیش از تیمارهای
تزریق انواع مواد مغذی دیگر بود ( .)P>6/61این نتایج
مشابه با نتایج  )2001( Acar et al.بود اما با نتایج
آزمایشهای  )1995( Lopez & Leesonمطابقت نداشت.
نشان داده شده است که تزریق مواد مغذی به افزایش
حدود  4تا  17میلیگرم گلیکوژن در هر گرم از بافت کبد
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جنین منجر میشود .این منبع انرژی اضافی ،از توسعة
جنین در اواخر دوره حمایت میکند که در نتیجه منجر
به افزایش قابل توجهی در وزن بدن جوجه میگردد ( Uni
 )2001( Ohta et al. .)et al., 2005مشاهده کردند که با
تزریق مواد مغذی در تخممرغ سطوح اسیدهای آمینة
پالسمای جوجههای یکروزه در مقایسه با لیزین کاهش
مییابد که در نتیجه این امر میتواند باعث تجمع
اسیدهای آمینه در بافتها و تولید پروتئین بیشتر شود که
متعاقباً به افزایش بیشتر وزن روزانه منجر خواهد شد.
همچنین طبق تحقیقات  )2001( Acar et al.با افزایش
مصرف اسیدهای آمینه ،مصرف خوراک کاهش مییابد .در
مراحل آخر دورة جوجهکشی ،کیسة زرده به داخل حفرة
شکمی کشیده میشود .احتماالً با تزریق مواد مغذی در
کیسة زرده ،منبعی جدید و اضافی از اسیدهای آمینه برای
جنین در مرحلة اول و جوجههای تازه از تخم خارجشده
در هفتة اول زندگی فراهم میآید .این منبع اضافی
اسیدهای آمینه میتواند سبب کاهش مصرف خوراک و
بهبود ضریب تبدیل غذایی گردد.
در کل دورة پرورش ،تزریق دکستروز  76درصد
بهطور معناداری سبب بهبود افزایش وزن جوجههای
تفریخشده گردید ( )P>6/61و کمترین افزایش وزن
روزانه در این بازة زمانی به تیمار بدون تزریق مربوط
بود .نتایج این پژوهش مشابه با نتایج & Hajihosaini
 )2004( Mottaghitalabو  )2007( Bhanja et al.بود،
اما در آزمایش  )1995( Lopez & Leesonبا تزریق
مواد مغذی تأثیری بر میانگین افزایش وزن روزانه در
دورههای  67-71و 67-1روزگی مشاهده نشد.
فراسنجههای خونی

اثر تزریق مواد غذایی مختلف بر فراسنجههای خون در
شروع پرورش و بعد از  94ساعت گرسنگی به ترتیب در
جدول  6نشان داده شده است .در ارتباط با تأثیر تزریق
مواد غذایی مختلف بر مقدار گلوکز خون جوجهها پس
از تفریخ اختالف معنادار مشاهده شد .گلوکز خون در
تیمار آب مقطر و بدون تزریق بهطور معناداری در
مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود (.)P>6/61
 )2011( Ebrahimnezhad et al.گزارش کردند که
تزریق  6/1میلیلیتر گلوکز  76و  71درصد در روز

هفتم انکوباسیون به آلبومین جنین سبب افزایش گلوکز
خون جوجههای یکروزه در مقایسه با گروه شاهد
(بدون تزریق) و کنترل (تزریق آب مقطر) میشود.
 )2007( Bhanja et al.نیز نشان دادند که تزریق گلوکز
سبب افزایش گلوکز خون جوجههای یکروزه میگردد
که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .افزایش قند خون
در اواخر دورة جنینی ممکن است در نتیجة افزایش
گلوکاگون و افزایش فرایند گلیکوژنولیز باشد ( Lu et
 .)al., 2007گلوکز اولین و مهمترین مادة مغذی برای
رشد و نمو جنین است و با توجه به اینکه مقدار
کربوهیدرات داخل تخممرغ کم بوده و حدود یک درصد
تخممرغ را تشکیل میدهد؛ در نتیجه فعالیت چرخة
گلیکولیز ،از اکسیداسیون چربی در زمان کمبود
اکسیژن برای تنفس جنینی در مقایسه با تنفس ریوی
ضروریتر است ( .)Høiby et al., 1987همچنین برخی
پژوهشگران نیز پیشنهاد کردهاند که همبستگی مثبتی
بین غلظت گلوکز خون و وزن بدن جوجه وجود دارد
( Christensen et al., 2000; Ebrahimnezhad et al.,
.)2011
در این آزمایش کلسترول خون در تیمارهای تزریق
آب مقطر و بدون تزریق کمترین مقدار بود ،اگرچه از
لحاظ آماری معنادار نبود (Ebrahimnezhad et .)P=6/64
 )2011( al.با تزریق  6/1میلیلیتر گلوکز  76و  71درصد
گزارش کردند که کلسترول در  71و  67روزگی در
مقایسه با گروه کنترل (بدون تزریق) تفاوت معناداری
ندارد .بر طبق گزارش  )1995( Sturkieباالبودن سطح
کلسترول (میلیگرم بر دسیلیتر) در جوجهها پس از
خروج از تخم ارتباطی با جیره ندارد که این میتواند نتیجة
استفادة بیشتر جوجه از کیسة زرده باشد.
در این پژوهش تفاوت معناداری در فراسنجههای
خونی بعد از  94ساعت گرسنگی مشاهده نشد (.)P<6/61
هرچند به لحاظ مقداری ،گلوکز خون در تیمارهای تزریق
آب مقطر و اسید آمینه کمتر از سایر تیمارها بود (جدول
 .)6در نتیجة  76 -94ساعت محرومیت از غذا ،گلیکوژن
کبد ممکن است تا  36درصد کاهش یابد .با کاهش ذخایر
گلیکوژن در یک دورة طوالنی محرومیت از غذا ،مقدار
گلوکز خون پرندگان در مقایسه با زمان قبل از محرومیت
غذایی  16-11درصد کاهش مییابد؛ سپس دوباره شروع
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به افزایش میکند تا به حد طبیعی برسد ( & Hazelwood

 .)Lorenz, 1959قابل ذکر است که در رابطه با تأثیر تغذیة
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درون تخم بر انواع صفات خونی بعد از  94ساعت
گرسنگی ،گزارشی در دسترس نیست.

جدول  .6اثر تزریق موادغذایی مختلف بر فراسنجههای خون در روز اول پرورش و بعد از  94ساعت گرسنگی (میلیگرم بر دسیلیتر)
تیمار
آب مقطر

اسید آمینه

دکستروز
16درصد

فراسنجههای خون در روز اول پرورش (میلیگرم بر دسیلیتر)
122/66a
114/99a
171/66b
گلوکز
12/99
21/44
27/99
تریگلیسرید
672/66
667/66
969/99
کلسترول
119/66
34/42
39/99
HDL
967/19
996/76
967/76
LDL
فراسنجههای خونی بعد از  94ساعت گرسنگی (میلیگرم بر دسیلیتر)
773/66
127/99
116/42
گلوکز
116/99
11/42
23/42
تریگلیسرید
472/66
616/42
164/99
کلسترول
197/99
174/99
113/42
HDL
621/16
911/76
921/66
LDL

دکستروز
76درصد
a

بدون تزریق

b

SEM

P-value

141/99
21/66
662/99
36/99
731/16

193/99
11/99
946/99
167/42
762/12

4/16
4/43
91/93
16/16
94/11

6/6669
6/111
6/646
6/439
6/411

131/99
29/66
617/66
166/66
999/66

111/66
16/66
646/66
166/99
991/66

12/43
71/67
16/12
19/77
66/39

6/743
6/266
6/167
6/623
6/129

 :SEMانحراف استاندارد از میانگین.
 .a,bمیانگینهایی که در هر ستون دارای حروف متفاوت هستند ،اختالف معناداری با یکدیگر دارند (.)P>6/61

وزن نسبی طحال ،تیموس و بورس

اثر تزریق مواد غذایی مختلف بر وزن نسبی طحال،
تیموس و بورس در جدول  1نشان داده شده است .بر
اساس نتایج این پژوهش ،تزریق انواع مواد غذایی در کیسة
زرده اثر معناداری بر وزن نسبی طحال ،در بازههای زمانی
مختلف نداشت (جدول  .)1نتایج پژوهش حاضر با نتایج
 )2008(Kadam et al.مشابه بود.
اثر تزریق مواد غذایی مختلف بر میانگین وزن نسبی
تیموس در روز هفتم دورة پرورش معنادار بود ()P>6/61
(جدول  .)1در این سنین کمترین وزن نسبی تیموس در
تیمار بدون تزریق و بیشترین آن در تیمار دکستروز 16
درصد مشاهده شد .نتایج حاصل با نتایج تحقیقات
 )2005( Tasharrofi et al.و  )2007( Herfianaمشابه
است ،اما در آزمایشهای  )2008( Kadam et al.و
 )2004( Hajihosainiتزریق مواد مغذی بر میانگین وزن
نسبی تیموس تأثیری نداشت .عملکرد تیموس و
سلولهای تولیدی از این اعضا ممکن است در اثر
کمبودهای مواد مغذی و استرسهای شدید دچار تغییر و
تحول شود .بلوغ و فعالیت بیشتر سیستم ایمنی ،به تکثیر

سلولهای موجود در بافتهای لنفوییدی نیاز دارد که این
امر بیشتر تحت تأثیر متابولیسم گلوکز قرار داشته و برای
حداکثر تقسیمات سلولی و رشد سریعتر بافتهای
لنفوییدی ،مصرف بیشتر کربوهیدرات ضرورت دارد.
تحقیقات نشان میدهند تغذیة اولیه ،رشد بهتر دستگاه
ایمنی (بلوغ دستگاه ایمنی اولیه و ثانویه) را به دنبال دارد
که موجب مقاومت بهتر جوجهها در برابر بیماری میگردد
( .)Yi et al., 2005بنابراین ،کاهشنیافتن وزن نسبی
تیموس در تیمارهای تحت تزریق ،میتواند نشاندهندة
نبود تنش ناشی از گرسنگی پس از هچ در جوجهها باشد.
اثر تزریق مواد غذایی مختلف بر میانگین وزن نسبی
بورس فابریسیوس در چهلودومین روز پرورش معنادار بود
(( )P>6/61جدول  .)1کمترین میانگین وزن نسبی بورس
فابرسیوس در چهلودومین روز پرورش به تیمار بدون
تزریق مربوط بود .نتایج حاصل از میانگین وزن نسبی
بورس فابریسیوس با نتایج تحقیقات Dibner et al.
( )2008مشابه است ،اما با نتایج ،)2004( Hajihosaini
 )2007( Herfianaو  )2008( Kadam et al.مطابقت
ندارد .تحقیقات نشان میدهند که دسترسی زودهنگام به
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مواد غذایی ( 76تا  94ساعت ابتدایی پس از هچ) سبب
افزایش وزن بورس میشود .این افزایش وزن در اثر تکثیر
سلولهای لنفوسیت در بورس است ( Dibner et al.,
 .)1998گرسنهماندن جوجهها پس از تفریخ نیز موجب
بروز تنش و ترشح کورتیکواستروئیدها در آنها میشود که
مانع رشد مناسب سلولهای ایمنی میگردد .بنابراین،
پیشرفت ایمنی ثانویه در جوجهها به شروع هرچه سریعتر
مصرف غذا وابسته است تا ایمنی در مخاطات تکامل یابد و
پرنده را در برابر ورود بیماریها از راه دستگاه تنفسی که از
راههای عمدة ورود آلودگی است ،محافظت کند .در زمان
تفریخ  IgMبه مقدار بسیار کم در بورس یافت میشود که
پس از شروع مصرف غذا به همراه رشد بورس ،محتوی
 IgMنیز افزایش مییابد (.)Yi et al., 2005
طول پرز ،عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق
کریپت ژژنوم

اثر تزریق مواد مغذی مختلف بر طول پرز ،عمق کریپت

و نسبت طول پرز به عمق کریپت جوجهها در
سهروزگی در جدول  4گزارش شده است .در ارتباط با
تأثیر تزریق مواد غذایی مختلف بر میانگین طول پرز
اختالف معناداری مشاهده شد ( .)P>6/61کمترین
میانگین طول پرز در تیمار بدون تزریق مشاهده شد که
با تیمارهای تزریق دکستروز 16درصد و اسید آمینه
اختالف معناداری داشت .بیشترین میانگین طول پرز در
تیمار تزریق دکستروز  16درصد مشاهده گردید.
 )2008( Mousavi et al.و  )2004( Tako et al.گزارش
کردند که تزریق گلوتامین ،دکستروز و مخلوط ساکارز
و دکستروز به کیسة آمنیون در انتهای دورة جنینی
سبب افزایش طول پرزها میگردد .همچنین تزریق مواد
مغذی ،تفاوت معناداری را در عمق کریپت و نسبت
طول پرز به عمق کریپت تیمارهای مختلف ایجاد نکرد
( .)P<6/61البته در این آزمایش به لحاظ عددی ،در
تیمار تزریق دکستروز  16درصد ،بیشترین نسبت طول
پرز به عمق کریپت نیز مشاهده شد.

جدول  .1اثر تزریق موادغذایی مختلف بر وزن نسبی طحال ،تیموس و بورس فابرسیوس در سنین مختلف (درصد وزن بدن)
تیمار
سن (روز)

آب مقطر

اسید آمینه

دکستروز
16درصد

وزن نسبی طحال در سنین مختلف (درصد وزن بدن)
6/696
6/691
6/691
1
6/677
6/677
6/664
9
6/649
6/642
6/617
2
6/637
6/629
6/631
16
6/169
6/112
6/619
67
وزن نسبی تیموس در سنین مختلف (درصد وزن بدن)
6/196
6/161
6/616
1
6/714
6/111
6/111
9
6/617a
6/766bc
6/763cd
2
6/996
6/911
6/679
16
6/143
6/766
6/133
67
وزن نسبی بورس فابریسیوس در سنین مختلف (درصد وزن بدن)
6/169
6/111
6/636
1
6/616
6/646
6/619
9
6/167
6/116
6/114
2
6/711
6/117
6/771
16
1/43a
7/66a
1/33a
67

دکستروز
76درصد

بدون تزریق

SEM

P-value

6/672
6/679
6/612
6/611
6/116

6/611
6/677
6/663
6/627
6/631

6/664
6/617
6/666
6/611
6/661

6/711
6/111
6/611
6/491
6/161

6/636
6/134
6/737b
6/614
6/777

6/639
6/131
6/116d
6/911
6/111

6/613
6/694
6/679
6/667
6/671

6/161
6/343
6/6661
6/193
6/214

6/141
6/631
6/112
6/772
7/77a

6/166
6/631
6/169
6/767
6/166b

6/617
6/617
6/613
6/693
6/742

6/6619
6/711
6/736
6/161
6/661

 .a,b,c,dمیانگینهایی که در هر ستون دارای حروف متفاوت هستند ،اختالف معناداری با یکدیگر دارند (.)P>6/61
 :SEMانحراف استاندارد از میانگین.

امیری و همکاران :بررسی تأثیرات تزریق مواد مغذی مختلف به کیسة زردة ...

بررسیهای پیشین نشان داده است که تغذیه
بالفاصله بعد از مرحلة تفریخ ،تکامل ریختشناسی رودة
کوچک را تسریع میکند ( ،)Noy & Sklan, 1998در
حالیکه تأخیر در دسترسی به غذا از تکامل الیة
موکوسی رودة کوچک جلوگیری میکند ( Uni et al.,
 .)1998همچنین مشخص شد که تأخیر در دسترسی به
آب و غذا به رشد و توسعة روده آسیب زده که این
تأخیر به کاهش طول پرزها و سطح جذب روده و نیز
کاهش اندازة کریپتها ،نسبت کریپتها به پرزها و
سرعت انتقال انتروسیتها خواهد انجامید ( Geyra et
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 .)al., 2001aتغذیة جنینی کربوهیدرات میتواند رشد و
توسعة دستگاه گوارش از طریق افزایش تکثیر و تمایز
انتروسیتها ( )Tako et al., 2004یا کاهش پروتئین
( )Ostaszewski & Nissen, 1988را افزایش دهد .در
آزمایش )1998( Uni et al.محرومیت غذایی اولیه
موجب کاهش رشد و نمو موکوس روده شد ،ولی پس از
یک تا دو هفته ،رشد و نمو رودهها به وضعیت طبیعی
بازگشت .بر طبق گزارش  )2004( Tako et al.تأثیر
تزریق کربوهیدراتها بر رشد و توسعة روده 61 ،ساعت
پس از تفریخ دارای بیشترین مقدار است.

جدول  .4اثر تزریق مواد غذایی مختلف بر طول پرز ،عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت در سهروزگی
تیمار

ارتفاع پرزها (میکرومتر)
عمق کریپت (میکرومتر)
نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت

آب مقطر

اسید
آمینه

دکستروز
16درصد

دکستروز
76درصد

بدون
تزریق

SEM

Pvalue

766/32ab
99/96
2/92

711/12a
99/14
2/26

729/12a
91/29
2/21

761/19ab
97/76
2/29

769/19b
96/19
4/11

16/64
7/72
6/416

6/616
6/134
6/176

 :SEMانحراف استاندارد از میانگین.
 .a,b,cمیانگینهایی که در هر ستون دارای حروف متفاوت هستند ،اختالف معناداری با یکدیگر دارند (.)P>6/61

نتیجهگیری کلی

با توجه به نتایج به نظر میرسد که تزریق داخل
تخممرغی مواد مغذی میتواند در بهبود عملکرد ،ایمنی
جوجهها و رشد پرزها مؤثر باشد و در بین مواد مغذی،
احتماالً تزریق دکستروز  16درصد سودمندتر خواهد بود.

سپاسگزاری
بدین وسیله از حمایت آقای مهندس بذرافشان،
مدیریت محترم داخلی کارخانة جوجهکشی ماهان که
نهایت همکاری را در این پروژه داشتند ،صمیمانه تشکر
و قدردانی میگردد.
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