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تاثیر تزریق داخل تخممرغی نانو ذرات اکسید روی بر درصد جوجهدرآوری،
عملکرد رشد و خصوصیات الشه جوجههای گوشتی سویه راس 803

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشهای تولیدات دامی

ساحل بخشایش ،1جمال سیف دواتی ،2صیاد سیفزاده ،8فرزاد میرزائی آقجه قشالق ،4حسین عبدی بنمار 4و
5
وحید واحدی

چکیده
هدف این تحقیق تعیین تاثیر تزریق داخل تخممرغی نانو اکسید روی بر درصد جوجهدرآوری ،عملکرد رشد و خصوصیات الشه
جوجههای گوشتی بود .در روز  15جوجهکشی  824عدد تخممرغهای مادر گوشتی سویه راس  ،803توزین و در قالب طرح کامال
تصادفی به شش گروه آزمایشی با سه تکرار و هر تکرار شامل  13تخممرغ تقسیم و در مایع آمنیوتیک تزریق شد .تیمارها شامل
کنترل منفی بدون تزریق ( ،)NCکنترل مثبت تزریق  00 mLآب مقطر استریل ( )PCو چهار سطح از نانواکسید روی (00 ،80 ،15
و  )120 ppmبودند .نتایج نشان داد تزریق داخل تخممرغی نانواکسید روی مصرف خوراک جوجههای گوشتی را در دورههای
پرورشی تحت تاثیر قرار نداد ( .)p>0/05همچنین وزن بدن ،ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن روزانه در هر سه دوره
1-10روزگی 11-42 ،روزگی و کل دوره پرورشی تحت تاثیر تزریق داخل تخممرغی سطوح مختلف نانو اکسید روی قرار نگرفت.
تزریق سطوح  80 ،15و  00قسمت در میلیون نانواکسید روی درصد جوجه درآوری را در مقایسه با گروه شاهد تحت تاثیر قرار
نداد .در حالیکه تزریق  120قسمت در میلیون در تخممرغهای بارور ،درصد جوجه در آوری را در مقایسه با گروه شاهد مثبت و
منفی کاهش داد ( .)p>0/05نتایج نشان داد که تزریق داخل تخممرغی سطوح  80 ،15و  120قسمت در میلیون نانو اکسید روی
تاثیر معنیداری بر وزن جوجههای تفریخ شده در مقایسه با شاهد نداشتند .اما تزریق  00قسمت در میلیون نانواکسید روی در
تخممرغهای بارور ،وزن جوجههای گوشتی را در مقایسه با شاهد منفی افزایش داد ( .)p>0/05تزریق داخل تخممرغی سطوح
مختلف نانواکسیدروی اثر بر وزن الشه ،وزن قلب ،بورس فابرسیوس و وزن طحال نداشت .نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق
داخل تخممرغی نانواکسیدروی علی رغم افزایش مصرف خوراک نتوانست ضریب تبدیل غذایی ،درصد جوجه درآوری و بازده الشه
جوجههای گوشتی را بهبود بخشد.
واژههای کلیدی :جوجهدرآوری ،جوجههای گوشتی ،عملکرد رشد ،نانواکسیدروی

مقدمه
تولید جوجههای با معیارهای اصالح شده از جمله نرخ
جوجه درآوری ،وزن جوجه یکروزه ،کاهش نرخ تلفات،
مقاومت در مقابل بیماریها و سرعت رشد مطلوب از اهداف
مهم تولیدکنندگان جوجههای یک روزه و پرورشدهندگان
جوجههای گوشتی میباشد ( .)11،2همچنین شاخص سالمت
دام و طیور مستلزم افزایش تولید با بهبود قدرت سیستم ایمنی
به وسیله انواع محرکهای بیولوژیکی از طریق جیره یا تزریق
امکانپذیر میباشد ( .)11،2برای دستیابی به اهداف ذکر
شده از راههای مختلفی استفاده میشود که یکی از این
روشها تزریق داخل تخممرغی است .تزریق داخل تخممرغی
فنآوری توسعه یافتهای است که به راحتی مواد مغذی خارجی
را برای جنین در حال توسعه فراهم میکند ( )44به
طوریکه گزارش شده است در اواخر دوره جنینی ،مواد مغذی
تزریق شده به مایع آمنیوتیک قبل از تفریخ توسط جنین هضم
و جذب میشود ( .)41اغلب جوجهها از زمان تفریخ تا 46
ساعت بعد به آب و غذا دسترسی ندارند .در روز 13
انکوباسیون زرده به داخل حفرهای شکمی جنین کشیده شده و
تا زمان دسترسی به مواد مغذی بهعنوان تنها منبع انرژی
محسوب میشود .اما بعد از خروج از تخم به دلیل ناکافی
بودن مواد مغذی و همچنین ضعیف بودن سیستم ایمنی
تلفات زیادی رخ میدهد ( .)26تغذیه داخل تخممرغ میتواند

به بهبود ظرفیت گوارش ،افزایش نرخ رشد ،بهبود راندمان
غذایی ،کاهش مرگ و میر پس از هچ ،بهبود پاسخ ایمنی به
آنتیژنهای روده ،کاهش بروز اختالالت اسکلتی ،رشد و
افزایش رشد ماهیچه و عملکرد گوشت سینه منجر شود (.)14
ذخایر معدنی در زرده بهطور قابل توجهی از روز شکلگیری
جنین کاهش مییابد .این شکلگیری جنین با ذخایر معدنی
کم در آخرین دوره انکوباسیون ،احتماال منجر به کمبود مواد
معدنی جنین میشود ( .)49تغذیه داخل تخممرغی مواد معدنی
میتواند اهمیت زیادی در سوخت و ساز باالی بدن و سرعت
در حال رشد جنین جوجههای گوشتی داشته باشد ( .)4عنصر
روی یکی از مواد معدنی مهم میباشد که نقشی حیاتی در
رشد و نمو جنینی دارد ( .)28نشانههای عمومی جنین و
جوجههای حاصل از گلههای در معرض کمبود روی پایین
بودن قابلیت تفریخ و جوجه درآوری ،بدشکلی و ناقص
الخلقگی جنینی ،جوجههای ضعیف و پردرآوری ضعیف و
وقوع باالی مرگ و میر میباشد ( .)13در اواخر دوره جنینی
ذخایر عنصر روی بشدت کاهش مییابد که به تداخل سطوح
باالی کلسیم جیره مرغان مادر گوشتی با جذب روی نسبت
داده میشود ( .)92در مطالعهای بیان کردند که تزریق داخل
تخممرغی روی در تخممرغهای بارور ،سبب بهبود توسعه
جنینی شده است .همچنین تزریق داخل تخممرغی روی به
فرم آلی سبب افزایش متیالسیون  DNAنسبت به فرم معدنی
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مواد و روشها
در شروع آزمایش ،تعداد  924عدد تخممرغ بارور سویه
گوشتی راس  946با میانگین وزنی  83/95گرم و در سن 48
هفتگی گله مادر تهیه شد و بهطور انفرادی وزنکشی و به
صورت تصادفی در شش تیمار آزمایشی و هر تیمار دارای سه
تکرار با  16مشاهده در قالب طرح کامال تصادفی تقسیم
شدند .به علت این که در اواخر دوره انکوباسیون ،شکلگیری
جنین با ذخایر مواد معدنی کم میتواند منجر به کمبود مواد
معدنی جنین شود ( )49بنابراین در روز  15انکوباسیون ابتدا
محل مایع آمینوتیک تخممرغها با استفاده از روش نوربینی
مشخص و سپس یک میلیلیتر از محلولهای تهیه شده با
سرنگ شماره  22به مایع آمینوتیک تخممرغهای بارور تزریق
شد .تیمارهای آزمایشی شامل :شاهد (بدون تزریق) ،شاهد با
تزریق آب مقطر استریل ،تزریق محلول تزریق چهار سطح از
نانو ذرات روی شامل  84 ، 94 ،15و 124قسمت در میلیون
در  84 mlآب استریل بودند ( .)96مکمل نانواکسید روی الزم
از شرکت پیشگامان مشهد (بیشتر از  33درصد نانو
اکسید روی ،کمتر از سه قسمت در میلیون مس ،کمتر از سه
قسمت در میلیون منگنز ،کمتر از سه قسمت در میلیون سرب)
تهیه شدند .برای جلوگیری از ورود میکروبها محل تزریق با
پارافین مسدود گردید .بعد از تزریق تخممرغها به ستر منتقل
شدند که دمای  91/5درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 85
درصد داشت .سپس تخممرغها در دستگاه جوجهکشی با
دمای هچر  91درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  34درصد
قرار داده شدند .در روز تفریخ ،جوجههای هر گروه آزمایشی
شمارش و وزن کشی شده و به سالن پرورشی انتقال داده شده
و برای یک دوره شش هفته پرورش (در دو بازه زمانی
1-14روزگی و 11-42روزگی) داده شدند .پرندگان مورد
آزمایش در قفس قرار داده شده و تهویه و نور به خوبی ارایه

نتایح و بحث
اثر تزریق سطوح مختلف نانواکسید روی بر قابلیت جوجه
درآوری ،وزن جوجههای تفریخ شده و نسبت وزن جوجههای
تفریخ شده به تخممرغهای بارور در جدول  2ارائه شده است.
نتایج نشان داد تزریق سطوح مختلف نانواکسیدروی بر قابلیت
جوجهدرآوری تفاوت معنیداری داشت ( .)p<4/45همانطور
که مشاهده میشود تزریق  124قسمت در میلیون نانواکسید
روی کاهش معنیداری در مقایسه با گروه شاهد مثبت و منفی
داشت ( .)p<4/45نتایج متناقضی در مورد تزریق درون
تخممرغی بر درصد جوجهدرآوری گزارش شده است .برخی از
تحقیقات حاکی از تاثیر منفی یا عدم تاثیر تزریق درون
تخممرغی بر درصد جوجهدرآوری است ( .)95،3مطالعات
دیگر نیز افزایش درصد جوجه درآوری را گزارش کردهاند
( .)23،16دالیل اختالفات مشاهده شده در مطالعات ،میتواند
ناشی از ترکیبات تزریقی ،شیوه تزریق ،مکان تزریق ،عمق
تزریق و زمان تزریق باشد ( .)94همچنین درجه پاسخ به
تزریق داخل تخممرغی با ژنتیک ،سن مرغ مادر ،اندازه
تخممرغ و شرایط جوجهکشی بستگی دارد ( .)96گزارش شده
است فرم نانو مواد معدنی به دلیل ریز بودن توانایی ماندن در
حالت کلوئیدی را دارند که این ممکن است سبب آسیب به
جنین شود ( .)26در مطالعهای گزارش شده است تزریق داخل
تخممرغی گلوکز ،سبب کاهش درصد جوجهدرآوری میشود و
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در کبد جوجههای گوشتی شده است ( .)93نشان داده شده
است که تزریق مواد معدنی روی و آهن به تخممرغهای بارور
باعث بهبود سطح مواد معدنی زرده و افزایش مصرف مواد
معدنی توسط جنین شده است ( .)44رازانی و همکاران ()91
گزارش کردند که کاهش اندازه ذرات در مقیاس نانو و افزایش
نسبت سطح به حجم در ترکیبات نانو ،باعث افزایش سطح
تماس نانوذرات با بیومولکولها شده و همچنین سبب میشود
تا فعل و انفعاالت شیمیایی این مواد با مولکولهای آلی و
معدنی در بدن بهطور متفاوتی صورت گیرد .اجرای تغذیه
داخل تخممرغی نانو ذرات ،بهعنوان عوامل فعال کننده
زیستی و حامل مواد مغذی ممکن است بهعنوان یک روش
جدید نانو تغذیه ،بهبود وضعیت جنین با ترکیبات فعال زیستی
و یا با مقدار اضافی از مواد مغذی و یا انرژی دیده شود .با
توجه به پیشرفت فناوری در صنایع مختلف ضروری است که
امکان استفاده از این ترکیبات بهعنوان مکمل خوراکی و اثرات
آن در طیور بررسی شود .بنابر این هدف از مطالعه حاضر
بررسی اثرات تزریق داخل تخممرغی نانواکسیدروی بر درصد
جوجه درآوری ،عملکرد رشد و خصوصیات الشه جوجههای
گوشتی بود.

شدند .تمام جوجهها در تیمارهای مختلف به صورت آزادانه از
یک جیره آزمایشی مشترک تغذیه شدند .آب آشامیدنی بهطور
آزاد در اختیار جوجهها گذاشته شد .مواد تشکیل دهنده و مواد
مغذی ترکیب جیره آزمایشی بر اساس توصیه انجمن تحقیقات
ملی آمریکا  )23( 1334 NRCدر جدول یک ارائه شده است.
مصرف خوراک روزانه (روز /جوجه /گرم) از تفاضل خوراک
باقیمانده درآخر هفته مورد نظر از وزن خوراک ابتدای همان
هفته محاسبه شد .برای تعیین وزن بدن ،جوجهها در پایان هر
هفته پس از چهار ساعت ساعت گرسنگی جهت تخلیه
دستگاه گوارش توزین شده و میانگین وزنی هر واحد آزمایشی
و هر گروه محاسبه گردید .بعد از جمعآوری اطالعات ،تجزیه
آماری درصد جوجهدرآوری ،وزن جوجه تفریخ شده ،نسبت
وزن جوجه تفریخ شده به وزن تخممرغ و فاکتورهای خونی در
قالب طرح کامال تصادفی و رویه ( (GLMو تجزیه آماری
ضریب تبدیل خوراک ،افزایش وزن روزانه ،میانگین افزایش
وزن روزانه و میانگین خوراک مصرفی در قالب طرح اندازه
گیریهای مکرر رو رویه توکی با استفاده از نرمافزار آماری
 3/1 SASانجام شد ( .)94معادله مدل مربوط به طرح کامال
تصادفی بصورت  Yij=µ+Ti+eijبوده که در آن  Yijمقدار
صفت مورد مطالعه µ ،میانگین صفت مورد مطالعه Ti ،اثر
تیمار ،و  eijخطای آزمایشی میباشد .همچنین معادله مدل
استفاده شده طرح اندازهگیریهای مکرر بصورت
 Yijk=µ+Ti+Pj+ Ti*Pj+eijkبوده که در آن  Yijkصفت مورد
نظر µ ،میانگین صفت مورد مطالعه Ti ،اثر تیمار آزمایشی،
 Ti*Pjاثر متقابل بین تیمار و زمان و  eijkخطای آزمایشی
میباشد.
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جذٍل  -1اجضا ٍ تشویب ضیویبیی جیشُ غزایی جَجِّبی گَضتی دس هشاحل هختلف پشٍسش

Table . The ingredients and nutrients composition of the diets fed in diffrent stages of chickens rearing
دٍسُّبی پشٍسش
دٍسُّبی پشٍسش
تشویب ضیویبیی
اجضای خَسان ()%
1-10سٍصگی 11-42سٍصگی
11-42سٍصگی
1-10سٍصگی
3023/1
2917/1
اًشطی لببل هتببَلیسن ()kcal/kg
58/85
58/50
داًِ رست
19/85
22/614
پشٍتئیي خبم %
33/35
34/75
وٌجبلِ سَیب
0/449
0/5016
فسفش لببل دستشس%
3/50
2
سٍغي گیبّی
0/8092
0/8959
هتیًَیي +سیستیي%
1/60
1/80
دی ولسین فسفبت
1/341
1/518
آسطًیي %
1/10
1/25
پَدس صذف
1
0/3377
0/2997
تشیپتَفبى%
0/52
0/57
هىول ٍیتبهیٌِ
2
0/0962
0/0511
سذین%
0/52
0/57
هىول هعذًی
0/500
0/558
هتیًَیي %
0/18
0/23
دی ال هتیًَیي
1/172
1/263
الیضیي%
0/18
0/13
ال الیضیي
0/2
0/2
ًوه خَساوی
گشم ٍیتبهیي  ،Bگشم ٍیتبهیي  ،Bگشم
گشم ٍیتبهیي ،B
 -1هىول ٍیتبهیٌِ دس ّش ویلَگشم اص جیشُ غزایی تبهیي وٌٌذُ هَاسد صیش بَد 3/6 :گشم ٍیتبهیي ،A
گشم ٍیتبهیي  ،Bگشم ٍیتبهیي  ،Bگشم ٍیتبهیي.H
گشم ٍیتبهیي  ،Eگشم ٍیتبهیي ،K
ٍیتبهیي  ،Bگشم ٍیتبهیي  ،Bگشم ٍیتبهیي ،D
گشم هٌگٌش اوسیذ 50 ،گشم آّي سَلفبت 22 ،گشم اوسیذ سٍی 8 ،گشم اوسیذ هس 4 ،گشم
 -2هىول هعذًی دس ّش ویلَگشم اص جیشُ غزایی تبهیي وٌٌذُ هَاسد صیش بَد:
سلٌیَم 200 ،گشم وَلیي ولشایذ 0/2 ،گشم آًتی اوسیذاًت.

جذٍل  -2اثش تضسیك داخلتخنهشغی ًبًَاوسیذسٍی بش عولىشد جَجِوطی ٍ جَجِدسآٍسی

Table . Effect of in ovo injection of Zinc oxide Nanoparticles on incubation and hatching performance
تیوبسّبی آصهبیطی
ضبّذ هٌفی
55/66a
39/77b

ضبّذ هثبت
a

ppm15

ًبًَاوسیذ
53/33ab
41/82ab

دسصذ جَجِ دسآٍسی
ٍصى جَجِ تفشیخ ضذُ
ًسبت ٍصى جَجِ تفشیخ ضذُ بِ
58/50ab
56/69ab
57/15ab
ٍصى تخنهشغ
حشٍف غیشهطببِ دس ّش سدیف بِ هفَْم ٍجَد اختالف هعٌیداس دس سطح  0/05است.
56/52
41/62ab

ًتبیج هشبَط بِ تضسیك داخلتخنهشغی ًبًَاوسیذسٍی بش
هصشف خَسانٍ ،صى بذى ،افضایص ٍصى سٍصاًِ ٍ ضشیب تبذیل
غزایی جَجِّبی گَضتی دس جذٍل ً 3طبى دادُ ضذُ است.
ًتبیج ًطبى داد تضسیك داخل تخنهشغی ًبًَاوسیذسٍی دس سٍص
 15اًىَببسیَى هصشف خَسان جَجِّبی گَضتی سا دس دٍسُ
1-10سٍصگی11-42 ،سٍصگی ٍ ول دٍسُ پشٍسضی تحت تبثیش
لشاس ًذاد .حسي ٍ ّوىبساى ( )16گضاسش وشدًذ وِ تضسیك
داخل تخنهشغی ًبًَاوسیذ سٍی بِ هیضاى  15لسوت دس
هیلیَى دس تخنهشغّبی ببسٍس بش هصشف خَسان جَجِّبی

ppm 30

ppm 60

ًبًَاوسیذ
54/00ab
40/72ab

ًبًَاوسیذ
54/33ab
44/40a

57/86ab

59/70a

ppm120

SEM

P value

ًبًَاوسیذ
51/11b
40/74ab

1/33
1/31

0/030
0/016

55/44b

1/13

0/020

گَضتی اثش ًذاضت .ضیبم سبًذس ٍ ّوىبساى (ً )37طبى دادًذ
وِ استفبدُ اص هىول سٍی دس جیشُ پبیِ تبثیشی بش هصشف
خَسان جَجِّبی گَضتی ًذاضتِ است .جَس ٍ ّوىبساى
( )20بیبى وشدًذ وِ تضسیك داخل تخنهشغی سٍی ًتَاًست
هصشف جَجِّبی گَضتی سا تحت تبثیش لشاس دّذ .لطالق
علیبیی ( )14دس هطبلعِای ًطبى دادًذ وِ تضسیك داخل تخن
هشغی ال -گلَتبهیي تبثیشی بش هصشف خَسان جَجِّبی
گَضتی ًذاضتً .تبیج ًطبى داد تضسیك داخلتخنهشغی سطَح
هختلف ًبًَاوسیذسٍی تبثیشی بش ٍصى بذى ٍ افضایص ٍصى
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استفبدُ اص هٌببع اًشطی سبب تَلف تٌفس سلَلی ضذُ ٍ هٌجش
بِ هشي جٌیي هیضَد ایي هحممیي اظْبس داضتٌذ وِ تَسعِ
ٍاوٌصّبی آلشطیه دس ویسِ َّایی سبب بشٍص چٌیي عبهلی
ضذُ است (ً .)33تبیج ًطبى داد وِ تضسیك سطَح ٍ 30 ،15
 120لسوت دس هیلیَى ًبًَاوسیذسٍی دس تخنهشغّبی ببسٍ
ًتَاًست ٍصى جَجِّبی تفشیخ ضذُ ٍ ًسبت ٍصى جَجِ
تفشیخ ضذُ بِ ٍصى تخنهشغ سا هتبثش سبصد .دس حبلی وِ تضسیك
 60لسوت دس هیلیَى ًبًَ اوسیذسٍی ،بیطتشیي افضایص سا دس
ٍصى جَجِّبی تفشیخ ضذُ ٍ ًسبت ٍصى جَجِ تفشیخ ضذُ بِ
ٍصى تخنهشغ داضت ( .)p<0/05گضاسش ضذُ است وِ تضسیك
دسٍى آهٌیَتیىی سٍی-هتیًَیي بِ فشم آلی ٍ سٍی-هتیًَیي بِ
فشم ًبًَ هَجب افضایص ٍصى یه سٍصگی جَجِّبی گَضتی
ضذ (ّ .)31وچٌیي هحممیي دسیبفتٌذ وِ تضسیك داخل
تخنهشغی ًبًَاوسیذ سٍی ببعث افضایص ٍصى تفشیخ پشًذگبى
هیضَد ( .)41،40دس یه بشسسی ًطبى دادُ ضذُ است وِ

تضسیك داخل تخنهشغی سطَح هختلف ًبًَاوسیذسٍی ٍصى
تفشیخ جَجِّب سا تحت تبثیش لشاس ًذادُ است ( .)29هطبلعبت
دیگشی ّن ًطبى داد وِ تضسیك ًبًَاوسیذسٍی تبثیش هعٌیداسی
بش ٍصى جَجِّبی تفشیخ ضذُ ًذاضتِ است ( .)7،6همذاس هَاد
هغزی دس دستشس بشای جٌیي دس طَل دٍسُ سضذ ٍ تَسعِ،
سابطِ هستمیوی بب ٍصى جَجِ دس صهبى ّچ داسد (.)43،36،15
دس اٍاخش دٍسُ جَجِوطی وِ ّنصهبى بب سضذ سشیع اًذامّبی
جٌیٌی است تضسیك هَاد هغزی هىول سضذ بِ تخنهشغ هَجب
بْبَد سضذ جٌیي ٍ افضایص ٍصى جَجِ تبصُ تفشیخ ضذُ دس
سٍصّبی بحشاًی یعٌی اًتْبی دٍسُ جَجِوطی ٍ پس اص تفشیخ
هیضَد (ّ .)42وچٌیي اص فبوتَسّبی هْن سٍی ٍصى جَجِ
یهسٍصٍُ ،صى تخنهشغ هیببضذ (ّ .)43،36،15،8ش یه گشم
اختالف دس ٍصى تخنهشغ ببعث اختالف  10گشهی دس ٍصى
جَجِ  59سٍصُ هیضَد (.)3

پژٍّطْای تَلیذات داهی سال ًْن /ضواسُ  /21پاییض 89 ...................................................................................................................................................... 1397

سٍصاًِ دس سِ دٍسُ صهاًی 1-10سٍصگی 11-42 ،سٍصگی ٍ کل
دٍسُ پشٍسضی ًذاضت .اها دس دٍسُ 11-42سٍصگی ،گشٍّی کِ
 60قسوت دس هیلیَى ًاًَاکسیذ سٍی تضسیق ضذُ بَد افضایص
ٍصى سٍصاًِ ٍ ٍصى بذى کوتشی دس هقایسِ با گشٍُ ضاّذ هٌفی
داضت ( .)p<0/05دس تضاد با ایي هطالعِ جَضا ٍ ّوکاساى
( )21گضاسش کشدًذ کِ تضسیقی اص سٍی بِ فشم ًاًَ سبب بْبَد
ٍصى بذى جَجِّا گشدیذُ استً .تایج هشبَط بِ ضشیب تبذیل
غزایی جَجِّای گَضتی ًطاى داد تضسیق داخل تخنهشغی
سطَح هختلف ًاًَاکسیذ سٍی ضشیب تبذیل جَجِّای
گَضتی سا دس هقایسِ با گشٍُّای ضاّذ تحت تاثیش قشاس ًذاد.
بش اساس گضاسضی تضسیق داخل تخنهشغی ًاًَاکسیذسٍی،
ضشیب تبذیل غزایی خَساک جَجِّای گَضتی سا تحت تاثیش
قشاس ًذادُ است ( .)21دس پژٍّطی ًطاى دادًذ کِ ضشیب
تبذیل غزایی جَجِّای گَضتی تحت تاثیش تضسیق داخل
تخنهشغ هَاد هعذًی قشاس ًگشفتِ است ( .)5اها تحقیقاتی ٍجَد
داسد کِ ًطاى هیدّذ تضسیق داخل تخنهشغی تاثیشی بش
ضشیب تبذیل جَجِّای گَضتی ًذاضتِ است (،24،11،10
 .)40بِطَسکلی دس هطالعات اًجام ضذُ دس سابطِ با تضسیق
داخل تخنهشغی گضاسش تاثیش تیواسّای آصهایطی بش ضشیب
تبذیل غزایی ٍ هصشف خَساک غزا دس دستشس ًوی باضذ.
ضشیب تبذیل غزایی هتغیشی است کِ تابع دٍ عاهل خَاسک
هصشفی ٍ افضایص ٍصى سٍصاًِ هیباضذ .دس ایي هطالعِ تضسیق
هَاد هَسد آصهایص دس تخنهشغّا تفاٍت هعٌیداسی اص ًظش
ضاخص ضشیب تبذیل غزایی ایجاد ًٌوَد .دادُّای هشبَط بِ
اثش تضسیق داخلتخنهشغی هکول ًاًَاکسیذسٍی بش صفات
الضِ دس جذٍل ً 4طاى دادُ ضذُ استّ .واىطَس کِ هطاّذُ
هیضَد تضسیق داخل تخنهشغی سطَح هختلف هکول
ًاًَاکسیذسٍی تاثیش هعٌیداسی بش (ٍصى الضٍِ ،صى قلب،
بَسس فابشیسیَس ٍ ٍصى طحال) دس هقایسِ با گشٍُّای
ضاّذ ًذاضتِ است .دس هطالعِای جَضا ٍ ّوکاساى ()21

جذٍل  -3اثش تضسیق داخل تخنهشغی ًاًَاکسیذ بش سٍی صفات تجاسی دس دٍسُّای هختلف پشٍسضی

Table . Effect of in ovo injection of Zinc oxide Nanoparticles on commercial traits in deferent stages of rearing
تیواسّای آصهایطی
ضاّذ هٌفی

ضاّذ هثبت

ppm15

ًاًَاکسیذ

هصشف خَساک (سٍص /جَجِ /گشم)
دٍسُ 1-10سٍصگی
دٍسُ 11-42سٍصگی
کل دٍسُ
ٍصى بذى (گشم)
274/74
199/70
238/97
دٍسُ 1-10سٍصگی
دٍسُ 11-42سٍصگی
1556/2a
1186/3b
1633/7a
2265/7
1767/5
2400/3
کل دٍسُ
افضایص ٍصى سٍصاًِ (سٍص /جَجِ /گشم)
33/27
26/64
31/45
دٍسُ 1-10سٍصگی
دٍسُ 11-42سٍصگی
68/83a
60/11b
72/32a
52/94
48/13
56/13
کل دٍسُ
ضشیب تبذیل غزایی
2/48
2/89
2/95
دٍسُ 1-10سٍصگی
2/34
2/51
1/70
دٍسُ 11-42سٍصگی
2/26
2/40
2/29
کل دٍسُ
حشٍف غیشهطابِ دس ّش سدیف بِ هفَْم ٍجَد اختالف هعٌیداس دس سطح  0/05است.
70/65
421/8
632/63

72/25
456/8
635/31

80/66
500/51
713/92

ًاًَاکسیذ

ًاًَاکسیذ

ppm120

ًاًَاکسیذ

SEM

P-value

ppm 30

72/32
509/28
702/12

70/77
470/10
707/89

69/30
502/94
712/07

0/41
42/96
51/74

0/70
0/68
0/15

222/18
1437/4a
2263/2

217/62
1110/1b
2147/9

228/97
1713/1a
2055/0

30/25
175/42
209/96

0/45
0/03
0/40

26/71
63/53a
50/55

30/91
51/77b
53/41

28/92
61/19a
47/75

2/35
6/02
3/97

0/32
0/
0/63

2/53
2/52
2/46

ppm 60

2/29
2/10
2/31

2/39
2/48
2/32

0/41
0/32
0/26

0/82
0/55
0/99
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گضاسش کشدًذ کِ تضسیق داخل تخنهشغی ًاًَاکسیذسٍی تاثیش
هعٌیداسی بش عضلِ سیٌِ جَجِّای گَضتی ًذاضتِ است.
ّن ساستا با ًتایج ایي هطالعِ کادام ٍ ّوکاساى ( ٍ )23بٌْجا ٍ
هٌذال ( )7دس ٍصى ًسبی اًذامّای لٌفَئیذی با تضسیق داخل
تخنهشغی اسیذآهیٌِ تاثیش هعٌیداسی هطاّذُ ًکشدًذ.
ّوچٌیي هَسَی ( )28گضاسش کشد کِ تضسیق هکول
ًاًَرساتسٍی ،کشبَّیذساتّا ٍ اسیذّای آهیٌِ ٍیژگیّای
الضِ سا دس  42سٍصگی تحت تاثیش قشاس ًذاد .دس هطالعِ سلواى
صادُ ٍ ّوکاساى ( )33با تضسیق هٌیضین ٍ گلَکض اثش هثبتی بش
ٍصى الضِ ٍ عضلِ سیٌِ ٍ ٍصى سٌگذاى هطاّذُ کشدًذ.
ّوچٌیي دس هطالعِای هَافق با ًتایج ایي هطالعِ بیاى ضذُ
کِ با افضایص سطَح هختلف ًاًَاکسیذ سٍی فشاسٌجِّای
الضِ اص جولِ ٍصى الضِ ،غذُ بَسس فابشیسیَس ،قلب ٍ
طحال تحت تاثیش قشاس ًویگیشد ( .)22افضٍدى سطَح هختلف
سٍی دس جیشُ جَجِّای گَضتی تاثیش هعٌیداسی بش ٍصى الضِ
ًذاضت.
تضسیق داخل تخنهشغی ًاًَاکسیذسٍی دس سطَح هختلف
تاثیشی بش ٍصى بذى ،افضایص ٍصى سٍصاًِ ،ضشیب تبذیل غزایی
جَجِّای گَضتی دس کل دٍسُ پشٍسش ًذاضت .دسحالیکِ
هصشف خَساک دس گشٍُّای تضسیق ضذُ با ًاًَاکسیذسٍی
بْبَد یافتِ بَد .دسصذ جَجِدسآٍسی دس اثش تضسیق سطَح
هختلف ًاًَاکسیذ سٍی کاّص یافتٍ .صى جَجِّای یکسٍصُ
ًیض دس سطح ً 60 ppmاًَاکسیذ سٍی تحت تاثیش قشاس ًگشفت.
ّوچٌیي ٍصى الضٍِ ،صى فلب ،طحال ٍ بَسس فابشسیَس با
تضسیق داخل تخنهشغی تحت تاثیش قشاس ًگشفتٌذ .بٌابشایي ًتایج
ایي هطالعِ پیطٌْاد هیکٌذ کِ تضسیق داخل تخنهشغی
ًاًَاکسیذسٍی ًتَاًست هصشف خَساک ،ضشیب تبذیل غزایی،
دسصذ جَجِدسآٍسی ٍ باصدُ الضِ جَجِّای گَضتی سا بْبَد
بخطذ.
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 اثر تسریق داخل تخنهرغی نانواکسیذ روی بر ویژگیهای تجاری جوجههای گوشتی-4 جذول

Table . Effect of in ovo injection of Zinc oxide Nanoparticles on commercial traits of broiler chickens
تیوارهای آزهایشی
ppm120
ppm 60
ppm 30
ppm15
شاهذ
شاهذ هثبت
P-value
SEM
نانواکسیذ
نانواکسیذ
نانواکسیذ
نانواکسیذ
هنفی
0/13
0/50
2/44
2/26
2/15
3/08
2/69
3/24
)وزى الشه (کیلوگرم
0/44
0/04
0/547
0/608
0/524
0/593
0/535
0/476
)وزى قلب (گرم
0/43
0/03
0/141
0/208
0/132
0/132
0/125
0/139
)وزى بورس فابرسیوس (گرم
0/67
0/01
0/119
0/100
0/096
0/125
0/106
0/111
)وزى طحال (گرم
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Abstract
The aim of this study was to determine effect of in ovo injection of nanoparticles of zinc
oxide on hatching, growth performance and carcass yield of broiler chicks after hatching. In
total, 324 fresh hatching eggs were randomly distributed into six treatment groups of 54 eggs
per treatment with three replicates of 18 eggs each, and injections were performed on day 15 of
incubation. The treatments were sham, positive control injection of 60 ml of distilled water and
in ovo injection 4 levels (15, 30, 60 and 120 ppm) of zinc oxide nanoparticles into site of the
embryo in amniotic fluid sac. The results showed that in ovo injection of nano zinc oxide did
not affect chicks feed intake in total rearing period (P>0.05). Also, there were no significant in
ovo injection different levels of zinc oxide nanoparticles on body weight, and average daily gain
and feed conversion ratio in the three periods, 1-10, 11- 42 days and total rearing period among
treatments. In ovo injection of 15, 30 and 60 ppm of nano- zinc oxide did not affect the
percentage of hatching compared to the control group. While the injection of 120 ppm in fertile
eggs reduced the percentage of chicken intake compared to the control group, positive and
negative (P <0.05). The results showed that in-ovo injection of 15, 30 and 120 ppm nano zinc
oxide did not have a significant effect on the weight of hatched chicks compared to control
group. However, The results showed that groups receiving levels 60 ppm zinc oxide
nanoparticles had significant increase on body weight of the hatched chicks compared with the
positive control group (P <0.05). In-ovo injection of different levels of nano- zinc oxide had no
effect on carcass weight, heart weight, bursa of fabricius weight and spleen weight. The results
of this study suggest that in-ovo injection zinc oxide nanoparticles on day 15 of incubation
fertilized eggs could not improve feed intake, feed conversion ratio, hatching percentage and
carcass yield of broiler chickens.
Keyword: Broiler chickens, Growth performance, Hatchability, Zinc oxide nanoparticles

