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تزريق درون تخم مرغ نانو ذرات نقره و عصاره های 
آويشن و مرزه در روز هفدهم جنينی و تاثير آن بر 
عملكرد و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی در 

روزهای 14 و 21 پرورش 

چكید ه 
به منظور بررسي تزريق سطوح مختلف عصاره هاي آويشــن و مرزه به عنوان مواد ارگانیک در داخل تخم مرغ 
 و مقايســه اثرات آن با كلوئیدهاي نانوســیلور به عنوان ماده ي غیر ارگانیک، آزمايشي با استفاده از 891 عدد 
تخم مرغ قابل جوجه كشــي به صورت طرح كاماًل تصادفي در 11 تیمــار و 3 تكرار و 27 تخم مرغ در هر تكرار 
طراحي گرديد. تیمارها شامل: )تیمار 1: شاهد1 بدون تزريق؛ تیمار 2: شاهد2 )تزريق 1 سی سی سرم فیزيولوژی(؛ 
تیمار 3: تزريق ســطح 30 پی پی ام نانو ســیلور؛ تیمار 4: تزريق سطح 45 پی پی ام نانو سیلور؛ تیمار 5: تزريق 
سطح 60 پی پی ام نانو ســیلور؛ تیمار6: تزريق سطح 100 پی پی ام آويشن؛ تیمار 7: تزريق سطح 150 پی پی ام 
آويشــن؛ تیمار 8: تزريق سطح 175 پی پی ام آويشن؛ تیمار 9: تزريق سطح 100 پی پی ام مرزه؛ تیمار 10: تزريق 
سطح 150 پی پی ام مرزه؛ تیمار 11: تزريق سطح 175 پی پی ام مرزه(. تزريق در روز17جنیني در كیسه هوا پس 
از نوربینی انجام شــد. در سن 14 روزگي در تیمار 150 میلي گرم مرزه، مقدار كلسترول و گلوكز به طور معني داري 
افزايش پیدا كرد )P>0/05( و در ســن 21 روزگي تنها گلوكز به طور معني داري تحت تاثیر سطوح باالي آويشن 
و مرزه قرار گرفت )P>0/05(. به طور كلی نتايج نشــان دادند كه تزريق عصاره هاي آويشن و مرزه بر پارامترهاي 

اندازه گیري شده نتیجه بهتری نسبت به نانو سیلور داشتند.

كلمات كلید ی: جوجه گوشتي، تزريق داخل تخم مرغ، عصاره آويشن، عصاره مرزه و نانو سیلور
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مقد مه
برای دســتيابي به حداکثر عملکرد پس از تفريخ بايســتي 
توجه زيادي به رشــد و نمو جنين صــورت پذيرد. با توجه به 
اينکه دسترســي زود هنگام به خوراك موجب بهبود رشــد و 
توســعه در جوجه هاي تازه متولد شــده مي شود )Geyra و 
همــکاران، 2001؛ Uni و همــکاران، 2005(، انتظار مي رود 
تغذيه جنين قبل از تفريــخ، از طريق وارد نمودن مواد غذايي 
به درون تخم مرغ، اثرات مثبتي بر رشــد و توســعه دســتگاه 
گوارش و عملکرد جوجه هاي گوشتي داشته باشد )Ferket و 
Uni، 2004(. تزريــق مواد غذايي به داخل تخم مرغ بيان ژني 
آنزيم هاي  غشای مسواکی1 را افزايش مي دهد، بنابراين انتقال 
مواد غذايي نيز بيشــتر مي شــود. اين افزايش رشد به وسيله 
تغذيــه جنيني، باعث افزايش وزن در زمان تولد به ميزان 2-4 
درصد شــده و اين افزايش وزن تا هفته اول ادامه خواهد يافت 

 .)2007 ،Uni و Ferket(
محدود شــدن مصرف آنتي بيوتيک هــا در طيور و تاييد 
خاصيــت ضد باکتري برخي گياهان و عصاره آنها، انگيزه اصلي 
استفاده از مکمل هاي گياهي در تغذيه طيور مي باشد. گياهان 
دارويــي و فرآورده هاي آن مي توانند باعث افزايش سيســتم 
ايمني و بهبود رشد در دام و طيور شوند. کارواکرول جزء اصلي 
اسانس آويشــن و مرزه اســت که اثرات ضد باکتريايي و ضد 
قارچي آن روي ميکروارگانيزم هاي مختلف به اثبات رســيده 
است )Joven، 1994(. نانو ذرات فلزاتي مانند نقره و آلياژهاي 

آن نيــز، خواص بالقــوه اي را به عنوان محرك هاي رشــد به  
غير از آنتي بيوتيک ها از خود نشــان مي دهند )Studnickaو 
همکاران، 2009(. عالوه  بر اين خواص آنتي باکتريايي نانوسيلور 
بــه عنوان يک فلز طبيعي که با اســتفاده از فناوري نانو توليد 
مي شــود به اثبات رسيده است، که باعث افزايش اثر بخشي و 
 Zhang( کاهش عوارض جانبي و ميزان ســميت آن مي شود
و همــکاران، 2009(. اين ماده مي تواند نرخ متابوليســم را در 
جنيــن افزايش دهد و به عنوان يک ماده ضد فســاد و فاکتور 
پيــش ايمني در جنيــن عمل کند. عمل نقــره به عنوان يک 
کاتاليزور، آنزيم هايي را که باکتري هاي تک سلولي، ويروس ها 
و قارچ ها براي متابوليســم به اکسيژن احتياج دارند، غير فعال 
مي کند. نتيجه حاصله تخريب موجودات عامل بيماري در بدن 
و در غذاها مي باشد )Kim و همکاران، 2007(. بنابراين ممکن 
است بررسي و مطالعه تزريق عصاره هاي گياهان آويشن و مرزه 
و همچنين تزريق نانو سيلور در دوران انکوباسيون جوجه هاي 
گوشتي و بررســي صفات عملکردي جوجه هاي حاصل از اين 
تزريقات، اثرات مثبتي را نشــان  دهد. بنابراين به نظر مي رسد 
که تزريق اين مواد بــه درون تخم پرندگان باعث افزايش نرخ 
جوجه درآوري، کاهش نرخ مرگ و مير، افزايش راندمان غذايي، 
بهبود ميزان رشــد و همچنين مقاومت بــر عليه بيماري  های 
عفونی شود )Johnston و همکاران، 1997(. امروزه استفاده از 
نانو ذرات به عنوان يک آنتي اکســيدان، ضد باکتري، ضد قارچ 
و ضــد ويروس )Kim و همــکاران، 2007( در تغذيه طيور و 
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In ovo injection of silver nano particles, thyme and savory extract on growth performance and blood 
parameters in broiler chicks
By: Saki A.A.  (Corresponding Author; Tel: +989183139775) Associate Professor in Poultry Nutrition, Deptartment 
of Animal Science. Agricultural Faculty. Bu-Ali Sina University. Hamedan-Iran. Salary  J. The MSc Student of Poultry 
Nutrition, Bu-Ali Sina University, Hamedan-Iran.
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This experiment was conducted to examine the effects of in ovo injection of thyme and savory extracts as organic and 
nano silver inorganic matters. A total of 891 fertilized eggs were used under completely randomized design (CRD) 
with 11 treatments by 3 replications and 27 eggs in each. Treatments including: 1(control no injection); 2(control 
1cc physiologic serum; 3 (30ppm nanosilver); 4 (45ppm nanosilver); 5 (60ppm nanosilver); 6(100ppm thyme); 
7(150ppm thyme); 8(175ppm thyme); 9(100ppm savory); 10(150ppm savory); 11(150ppm savory). On the 17th days 
on incubation the eggs were candled then injected in air sac. Cholesterol and glucose levels of 150 mg of savory were 
significantly increased at 14 day of age  and the level of glucose affected by savory and thyme levels at 21 of age 
(p<0.05). Results of this research have shown that effects of in ovo injection of thyme and savory extracts have been 
better than  nano silver, in measured parameters. 

 Keywords: Broiler Chicken, In ovo injection, Thyme extract, Savory extract and Nano silver
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اثرات آن در توليد به عنوان يک محصول سنتتيک مورد توجه 
پژوهشــگران قرار گرفته اســت که در اين پژوهش به منظور 
مقايسه مواد ارگانيک و محصوالت سنتتيک از تيمار نانو سيلور 
استفاده شده است تا نتايج به دست آمده از آن با طيور ارگانيک 
مورد مقايسه قرار گيرد و تأثير مواد ارگانيک و مواد سنتتيک بر 

فاکتورهاي توليدي در زمان پرورش مورد مقايسه قرار گيرد.

مواد و روش ها
به منظور تعيين ســطوح مناسب تزريق نانوسيلور و هر يک از 
عصاره هاي تهيه شده در مرحله پيش آزمايش 300 عدد تخم مرغ 
ســويه راس 308 )ســن مرغ مادر 50 هفته، ســيکل اول توليد، 
ميانگين وزن تخم مرغ 67/5گــرم، درصد توليد 66/7( در داخل 
دستگاه جوجه کشي قرار داده شد و در روز17جنيني سطوح 50، 
100 و 200 ميلي گــرم عصاره هاي آويشــن و مرزه و 50، 75 و 
100 ميلي گرم نانوسيلور تزريق شد و آستانه تحمل جنين نسبت 
به اين سطوح مشخص گرديد و از روي نتايج اين آزمايش سطوح 
مناســب تزريق براي آزمايش اصلی بدست آمد. برای انجام پيش 
آزمايش سعی شد تا ســطوح باال استفاده گردد تا هم تا حدودی 
دز سمی اين مواد مشــخص شود و هم بتوان حدود مقدار تزريق 
در آزمايش اصلی را مشخص کرد. با نتايج به دست آمده در پيش 
آزمايش مشخص شد که همه سطوح مورد استفاده اثر سمی برای 
جنين داشــته و باعث تلف شدن جنين در تخم مرغ شد. به عالوه 
مقدار 15 پی پی ام تزريق نانو در مقاالت مورد استفاده قرار گرفته 
بود )سيکورسکاو و همکاران، 2010(. به همين دليل در آزمايش 
اصلی سطوح به گونه ای استفاده شد تا بين 15 پی پی ام و سطوح 
مورد اســتفاده در پيش آزمايش )که سمی بودند( باشد. آزمايش 
اصلــی در قالب طرح کاماًل تصادفي بــا 11 تيمار و 3 تکرار و 27 
تخم مرغ در هر تکرار بر روي 891 عدد تخم مرغ مادران گوشتي 
در دستگاه جوجه کشي دانشکده کشــاورزي دانشگاه بو علي سينا 
انجام گرفت. سطوح مورد استفاده براي تزريق شامل سطوح 30، 
45 و 60 ميلي گرم کلوئيد نانوسيلور، و سطوح 100، 150 و 175 
ميلي گرم عصارهاي گياهي آويشــن و مرزه بــود. در روز هفدهم 
انکوباسيون، ابتدا محل کيســه ي هوايي تخم مرغ ها با استفاده از 
روش نوربيني مشخص و سپس يک ميلي ليتر از محلول تزريق به 
وســيله سرنگ با سوزن شــماره 21 به تخم مرغ هاي بارور تزريق 

شد. 
تيمارها شامل: )تيمار 1: شاهد بدون تزريق؛ تيمار 2: شاهد 
)تزريق 1 سی سی سرم فيزيولوژی(؛ تيمار 3: تزريق سطح 30 
پی پی ام نانو ســيلور؛ تيمار 4: تزريق سطح 45 پی پی ام نانو 
سيلور؛ تيمار 5: تزريق سطح 60 پی پی ام نانو سيلور؛ تيمار6: 
تزريق ســطح 100 پی پی ام آويشــن؛ تيمار 7: تزريق سطح 
150 پی پی ام آويشــن؛ تيمار 8: تزريق سطح 175 پی پی ام 
آويشــن؛ تيمار 9: تزريق سطح 100 پی پی ام مرزه؛ تيمار 10: 
تزريق سطح 150 پی پی ام مرزه؛ تيمار 11: تزريق سطح 175 

پی پی ام مرزه(.

تمام شرايط در دستگاه هچري براي گروههاي آزمايشي يکسان 
در نظر گرفته شــد. بعد از هچ جوجه ها در سن 14 و 21 روزگی 
صفات عملکردي شــامل خوراك مصرفــي، افزايش وزن و ضريب 
تبديل غذايي اندازه گيري شــد. همچنين فراســنجه هاي خوني 
 ، LDL،HDL ،شامل کلسيم، فســفر، مقدار کل تري گليسيريد
گلوکز و کلسترول ســرم خون با روش اسپکتوفتومتري )دستگاه 
اسپکتوفتومتر ســاخت شــرکت اپندروف آلمان( و با استفاده از 
کيت هاي اختصاصي ســاخت شرکت بيوسيستم کشور اسپانيا در 
ســن 1، 14 و 21 روزگی مورد اندازه گيري قرار گرفتند. فرمول 
جيره مورد استفاده در دوره پرورش در جدول 1 آورده شده است. 
الزم به ذکر اســت که جوجه هاي حاصل از تيمار 175 ميلي گرم 
مرزه تزريق شده در روز هفدهم جنيني بعد از تفريخ داراي ضايعات 
حرکتي بــوده و لذا حذف گرديدند. داده هــاي مربوط به صفات 
مختلف در طول دوره جمع آوري شــد. کليه داده ها جهت تجزيه 
 )2004،SAS( 9/1 ويرايش SAS و تحليل آماري با نرم افــزار
آناليز شــدند. در اين نرم افزار از رويه هــاي مدل خطي عمومي 
) GLM( اســتفاده شــد. جهت اطمينان از نرمــال بودن توزيع 
داده ها، آزمون کولموگرف- اســميرنوف انجــام گرفت. ميانگين 
 اثرات معنــي دار، در تجزيه واريانــس )P≥0/05( با آزمون چند 

دامنه اي دانکن و فرض خطاي 0/05 مقايسه شدند. 

نتايج 
صفات عملکردي در ســنين14 و 21 روزگــي: نتايج حاصل از 
تزريق ســطوح مختلف کلوئيد نانوســيلور، آويشــن و مرزه در روز 
هفدهم جنيني بر صفات عملکردي در ســنين 14 و 21 روزگي در 
جداول 2 و 3 آورده شده است. همان طور که نشان داده شده است 
اثر تيمارها بر صفات مورد اندازه گيري در اين سنين معني دار نبود 

 .)P<0/05(
فراسنجه هاي بیوشیمیايي خوني در سن 14 روزگي: نتايج 
مربوط به اندازه گيري فراسنجه هاي خوني در سن 14 روزگي 
در جدول 4 ارائه شده اســت. در اين سن ميزان کلسترول در 
تيمار 100 و 150 ميلي گرم مرزه به طور معني داري باالتر از 
شــاهد 2 بود. همچنين ميزان گلوکز در تيمار 150 ميلي گرم 
مرزه بيشــترين و در تيمار 60 ميلي گرم نانوســيلور کمترين 
مقدار را نشــان داد )P>0/05(. در ســاير فراسنجه هاي خون 
اختالف آماري معنــي داري بين تيمارهاي آزمايشــي وجود 

نداشت.
فراسنجه هاي بیوشــیمیايي خوني در سن 21 روزگي: نتايج 
مربوط به تأثير ســطوح مختلف کلوئيد نانو ســيلور، آويشن و مرزه 
 بــر ميزان فراســنجه هاي خوني در ســن 21 روزگــي در جداول

 5 ارائه شــده اســت. در اين ســن تنها گلوکــز در تيمارهاي 175 
 ميلي گرم آويشــن و 150 ميلــي گرم مرزه به طــور معني داري 
باالتر از تيمار 60 ميلي گرم نانوســيلور بود )P<0/05(. در ســاير 
فراســنجه هاي خون نيز اختالف آماري معني داري بين تيمارهاي 

آزمايشي وجود نداشت.
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جدول 1- فرمول جیره هاي غذايي و تركیب مواد مغذي موجود در جیره

رشد )14 تا 21 روزگي(آغازين )0 تا 14 روزگي(اجزاي جیره )درصد(

53/8954/61دانه ذرت
40/9438/15کنجاله سويا
13روغن سويا
1/61/6پودر صدف

1/721/7دي کلسيم فسفات
0/250/25مکمل ويتاميني

0/250/25مکمل معدني
0/30/3نمک

0/0440/04دي ال - متيونين
0/010/095ال - ليزين هيدروکلرايد
30003100انرژي قابل متابوليسم*

2321/54پروتئين خام
10/93کلسيم
0/450/45فسفر

2/222/07نسبت کلسيم به فسفر
128/26143/92نسبت انرژي به پروتئين

246259تعادل الکتروليتي
 مكمل اســتفاده شده در اين تحقیق در سطح 1 درصد در هركیلوگرم جیره كامل، محتوي مواد مغذي زير بوده است: 8400 واحد بین المللي ويتامین آ، 18000 واحد بین المللي ويتامین د3، 300 
میلي گرم ويتامین اي، 24 میلي گرم ويتامین ک، 18 میلي گرم ويتامین ب6، 36 میلي گرم ويتامین ب12، 3600 میلي گرم ويتامین نیاســین، 120 میلي گرم ويتامین اسید پانتوتنیک، 1/2 میلي 
گرم ويتامین اسید فولیک، 900 میلي گرم ويتامین كولین، 28/8 میلي گرم كلسیم، 19/1 میلي گرم فسفر، 600 میلي گرم منگنز، 300 میلي گرم آهن، 480 میلي گرم روي، 60 میلي گرم مس،  1/5 

میلي گرم كبالت و 9 میلي گرم يد.   * )كیلوكالري در كیلوگرم خوراک(

جدول 2- اثر تزريق سطوح مختلف كلوئید نانوسیلور، آويشن و مرزه در 17 روزگی جنینی،  بر عملكرد در سن 14 روزگي

ضريب تبديل غذاييمیانگین افزايش وزن در )گرم(میانگین مصرف خوراک )گرم(سطحتیمار

1347/672341/49شاهد
2353/67244/671/45

303662431/52نانوسيلور

45363/67236/331/54

603632511/45

100369/33246/331/50آويشن

150377258/331/46

175381272/671/4

380/33244/331/56مرزه

387/33262/671/48

SEM9/1398/5850/058

P0/110/090/79

C.V4/295/967/29

جوجه هاي حاصل از تیمار 175 میلي گرم مرزه بعد از تفريخ داراي ضايعات حركتي بوده و لذا حذف گرديدند.
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جدول 3- اثر تزريق سطوح مختلف كلوئید نانوسیلور، آويشن و مرزه در 17 روزگی جنینی، بر عملكرد در سن 21 روزگي

جوجه هاي حاصل از تیمار 175 میلي گرم مرزه بعد از تفريخ داراي ضايعات حركتي بوده و لذا حذف گرديدند.

ضريب تبديل خوراکمیانگین افزايش وزن در )گرم(میانگین مصرف خوراک )گرم(سطحتیمار

13872191/8شاهد
24062231/89

305052821/78نانوسيلور

454632591/77

604622571/78

1005122951/73آويشن

1505063121/62

1756323601/74

5213071/68مرزه

5873421/73

SEM70/69234/5860/129

P0/40/120/96

C.V24/5620/9312/85

        جدول 4- اثر سطوح مختلف تزريق كلوئید نانوسیلور، آويشن و مرزه بر فراسنجه هاي خون در سن 14 روزگي

 حروف مشــابه درهرستون بیانگر عدم وجود اختالف معني دار در سطح خطاي 0/05 مي باشد. جوجه هاي حاصل از تیمار 175 میلي گرم مرزه بعد از تفريخ داراي ضايعات حركتي 
بوده و لذا حذف گرديدند.

سطحتیمار
آلكالین فسفاتاز 
)واحد بین المللي(

 HDL
)میلي گرم بر 

دسي لیتر(

 LDL
)میلي گرم بر دسي 

لیتر(

كلسترول 
)میلي گرم بر دسي 

لیتر(

تري گلیسريد 
)میلي گرم بر دسي 

لیتر(

گلوكز 
)میلي-گرم بر 

دسي-لیتر(
1536/0038/971/9798/04cd84/71233/67bcشاهد

2531/6736/0668/4795/02d77/78232/33bc

30597/6735/2768/03100/57bcd91/17233/67bcنانوسيلور

45609/3332/1062/24103/04abcd91/98231/00bc

60628/0029/5159/87100/69bcd93/06227/67c

100561/0042/276/31107/11abcd99/16267/33abcآويشن

150570/0046/4281/62114/75abc104/22270/33abc

175579/0048/7385/60117/37ab103/34281/67ab

100557/0045/7386/47118/60a101/84276/33abcمرزه

559/0052/0787/13119/55a109/30287/67a

SEM30/1733/5195/5835/3328/59915/576
P0/430/220/090/020/310/04

C.V9/1213/5412/098/5915/5710/61
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بحث
صفات عملکردي در ســنين 14 و 21 روزگي: نتايج مقايســات 
ميانگين نشان مي دهد در 14 و 21 روزگي اثر تيمارهاي مختلف بر 
صفات عملکردي معني دار نبود )P>0/05(. بدليل حضور مقدار قابل 
مالحظه آنتی اکسيدان در عصاره ها ي تزريق شده به داخل تخم مرغ 
و تأثير آنتي اکســيدان ها بر بازدهي مصرف انرژي در دوران جنيني، 
تيمارهاي تزريق شده با عصاره هاي آويشن و مرزه، وزن بدن باالتري 
در زمــان هچ داشــتند. باالتر بودن وزن تولد ايــن امکان را فراهم 
مي آورد که مصرف خــوراك و افزايش وزن در اين تيمارها افزايش 
يابــد. Gore و Qureshi، )1997( ثابت کردند که تزريق ويتامين  
بــه عنوان يک آنتی اکســيدان مصرف خوراك را تحــت تاثير قرار 
نمي دهد که با نتايج اين تحقيق مطابقت داشــت. Uni و همکاران 
)2005( گــزارش کردند که تزريق مــواد قندي در داخل تخم مرغ 
باعث افزايش معني دار وزن بــدن در 25 روزگي دوره پرورش مي 
شــود که با نتايج به دست آمده در اين پژوهش مغاير بود. دليل اين 
مغايرت مي تواند مربوط به مقدار ماده تزريق شــده باشــد. ساوژ و 
همکاران گزارش کردند که سرعت رشد جوجه ها تحت تاثير تزريق 
نانوسيلور به درون تخم مرغ قرار نگرفت. همچنين در موش، دز های 
مختلف نانو ذرات نقره تاثيری بر عملکرد نداشت )Kim و همکاران 
 Grodzik .2008( که اين نتايج با نتايج اين پژوهش همخوانی دارد

و Sawosz )2006( نشان دادند که غلظت 10پی پی ام نانو سيلور 
تاثيری بر رشد جنين نداشته است. عدم تاثير آويشن و مرزه ممکن 
اســت به تاثيرات طبيعی آنها بر آناليز بيوشــيميايی سرم، سرعت 
متابوليکی و نهايتاً ســرعت رشد مرتبط باشــد. در مطالعات ديگر 
 نيز نشان داده شده اســت که پارامترهای بيوشيميايی و عملکردی 
جوجــه های گوشــتی تحت تاثير عصاره های مرزه و آويشــن قرار 

نگرفته است )Hosseini Mansoub  و همکاران، 2011(.
فراسنجه هاي خوني در سنین 14 و 21 روزگي: نتايج به دست 
آمــده در رابطه با پارامترهاي خوني در ســن 14 روزگي بعد از هچ 
نشان داد که کلســترول در تيمارهاي 100 و 150 ميلي گرم مرزه 
و 175ميلي گرم آويشــن از ديگر تيمارهــا به طور معني داري باالتر 
بــود )P<0/05(. همچنين در مقدار گلوکــز خون تيمارهاي 150 
ميلي گرم مرزه و 175 ميلي گرم آويشــن بــه طور معني داري باالتر 
از تيمــار 60 ميلي گرم نانوســيلور بــود )P<0/05(. بعالوه ميزان 
کلســترول در تيمار 150 ميلي گرم مرزه به طــور معني داري باالتر 
از شــاهد 2 بود )P<0/05(. ميــزان گلوکز نيز در تيمار 150 ميلي 
گرم مرزه بيشــترين و در تيمار 60 ميلي گرم نانوســيلور کمترين 
مقدار را نشان داد )P<0/05(. در سن 21 روزگي تنها گلوکز تحت 
تأثيــر تيمارها قرار گرفته و در تيمارهاي 175 ميلي گرم آويشــن و 
150 ميلي گرم مرزه به طور  معني داري باالتر از تيمار 60 ميلي گرم 

كلسترول HDL LDL آلكالین فسفاتاز سطحتیمار
تري 

گلیسريد
فسفركلسیمگلوكز

127936/760/07118112215bc10/422/96شاهد
225633/9756/40117113211bc10/732/87

3031238/3363/07122114212bc14/583/52نانوسيلور

4531338/2362/73127114210bc15/323/98

6037038/6760/87123117205c16/213/99

10029147/8777/73141126230abc12/073/41آويشن

15029451/174/53145126232abc12/313/60

1753044979/80144130257a12/163/46

1002835276/80146133250ab11/353/48مرزه

1502875983/27147141258a11/663/3
SEM50/9565/52659/86211/9306/95512/2581/540/436

P0/70/10/060/370/070/0250/150/7

C.V20/8523/9016/2015/519/809/320/8021/87

       جدول5- اثر سطوح مختلف تزريق كلوئید نانوسیلور، آويشن و مرزه بر فراسنجه¬هاي خون در سن 21 روزگي )میلي گرم بر دسي لیتر( 

 حروف مشــابه درهرستون بیانگر عدم وجود اختالف معني دار در سطح خطاي 0/05 مي باشد. جوجه هاي حاصل از تیمار 175 میلي گرم مرزه بعد از تفريخ داراي ضايعات حركتي 
بوده و لذا حذف گرديدند.
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نانوســيلور بود )P<0/05(. در ساير فراسنجه هاي خوني نيز تفاوت 
معني داري بين تيمارها مشاهده نشد. 

نگــه داري تعادل گلوکز در خون جنيــن در طول دوره ي پاياني 
انکوباسيون وابســتگي زيادي به گلوکز ذخيره شده در کبد دارد که 
عمدتــاً در فرم گليکوژن اســت. همچنين گلوکز ميتواند به وســيله ي 
گلوکونئوژنزيز از پروتئين هاي آلبومين و ســپس از ماهيچه هاي جنين 
توليد شــود. ناکافي بودن گليکوژن موجــود در کبد و پروتئين هاي 
آلبومين، جنين را مجبور به استفاده از پروتئين هاي ماهيچه اي براي 
توليد گلوکز مي کند. به همين داليل رشــد جنين در اواخر دورهي 
انکوباسيون محدود خواهد شــد )Uni و همکاران، 2004(. بنابراين 
تزريق موادي که داراي گلوکز هستند مي تواند غلظت گلوکز خون را 
در حد مناسب نگه دارد. نتايج به دست آمده در اين تحقيق در رابطه 
 Christensen ،)2004( و همکاران Bhanja با گلوکز با يافته هاي
و همکاران )2000( و  Amitav و همکاران )2006( مطابقت دارد. 
مقايســات گروهي در مورد ميزان LDL، HDL و تري-گليسريد 
خون نشــان داد که همانند گلوکز، تزريق آويشــن و مرزه نســبت 
به نانوســيلور و شاهد ســبب افزايش معني دار شده است. افزايش 
تري گليســريد خون نيز با نتايــج Pilarski و همکاران )2005( و 

Ebrahimnezhad )2011( مطابقت دارد.
بسياري از روغن هاي ضروري مثل تيمول، کارواکرول، سيترال، 
جرانيول، منتــون، فنچون و بتاآيوناين قادرند تا بــا اثر برآنزيم اچ 
ام جــي- کــوآ ردوکتاز  باعث کاهش ســاخت کلســترول در بدن 
پرندگان شــوند. اين آنزيم نقش کليــدي در تنظيم واکنش-هاي 
ساخت کلسترول دارا مي باشد و زماني که مقدار  LDL و ترکيبات 
غيراســترولي محصول عمل آن افزايش يابد، ســاخت کلسترول را 
کاهش مي دهد )Panda و همــکاران، 2006 و Bozin  همکاران، 
2006(. چنين روندهايي بطور مکرر در نتايج تحقيقات انجام شــده 
تاکنون با استفاده از ترکيبات گياهي به چشم مي خورد و حاکي از 
تاثير مثبت اين قبيل مواد در تعديل سطوح فراسنجه هاي خوني مي 
باشــد. نحوه تاثير اسانس آويشن مشابه اکثر ترکيبات گياهي حاوي 
مواد موثره فنوليک، ناشــي از وجــود ترکيبات فنلي چون تيمول و 
کارواکرول يا کاپساســين اســت که داراي اثر بازدارنده بر فعاليت 
آنزيم هيدروکســي-3- متيل گلوتاريل کوآنزيم A هستند که يک 
آنزيم کليدي در ســنتز چربي و ليپيدها در کبد مي باشد، آموز مهر 
و دستار، )1388(. نتايج تحقيق Bolukbasi و همکاران )2008(،  
Safa و 2009( AL-Beitawi( Tollba و همکاران )2010(  نشان 
دادند با اســتفاده از ترکيبات گياهي مختلف مي توان اثر کاهشي بر 
انواع چربي هاي خوني در جوجه گوشــتي يا مرغ تخم گذار يا حتي 
بلدرچين ايجاد کرد. تاثير ترکيبات گياهي بر ســطح گلوکز خون به 
دليل برخورداري آنها از ترکيبات مختلف محرك دستگاه گوارش و 
غدد ترشح کننده آنزيم ها از جمله لوزالمعده مي باشد که با افزايش 
ســطح آنزيم هاي تجزيه کننده کربوئيدرات ها باعث افزايش سطح 
قند خون شــده که اين قند مي تواند به مصرف سلول هاي در حال 
رشــد رســيده و در نهايت تاثير مثبت خود بر افزايش رشد و وزن 
بــدن را ايجاد نمايد )Tollba  و همکاران )2003( و Windisch و 

همکاران )2007( . 
 به طور کلی نتايج نشــان دادند که تزريق عصاره هاي آويشن و 
مرزه بر روي پارامترهاي اندازه گيري شــده نتيجه بهتری نسبت به 
نانو ســيلور داشتند و تزريق مواد ارگانيک در مقايسه با تزريق مواد 

غير ارگانيک نتايج راضي کننده تري داشت.
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