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چکیده 
به سه گروه تیماري تقسـیم  308مادر گوشتی سویه راس دار تولیدي از گله مرغ مرغ نطفهعدد تخم252در این مطالعه تعداد 

گرم از عصاره چـاي سـبز،   میلی1/0مرغی با مورد تزریق داخل تخمو در ابتداي روز پنجم جوجه کشی، از محل کیسه هواییشده
ذکـر شـده بـراي دوره    بنـدي تیمارهـاي  هاي هچ شده بـر اسـاس گـروه   هیدروکلراید فدرازول و یا آب مقطر قرار گرفتند. جوجه

روز پـرورش یافتنـد.   42جوجه در هر تکرار) به مدت 14-12تکرار (6تیمار و 3با کشی، در قالب یک طرح کامالً تصادفی جوجه
درصد تغییر جنسیت مـاده  80و 100گرم داروي هیدروکلراید فدرازول و عصاره چاي سبز به ترتیب باعث ایجاد میلی1/0تزریق 

مرغی هیدرو کلراید فدرازول و عصاره چـاي  تخمهاي حاصل از تیمار تزریق داخل). در کل دوره پرورش جوجه≥05/0p(به نر شد
مرغـی  تزریـق داخـل تخـم   )≥05/0p(سبز، خوراك مصرفی روزانه و افزایش وزن روزانه بیشتري نسبت به گروه شـاهد داشـتند   

هاي عضالنی نسـبت بـه سـایر   هاي عضالنی و میانگین قطر رشتهداري میانگین تعداد رشتهعصاره چاي سبز باعث افزایش معنی
آروماتـاز  هاي گوشـتی بـا اسـتفاده از آنتـی    نماید که تغییر جنسیت جوجههاي این مطالعه پیشنهاد مییافته)≥05/0p(تیمارها شد 

الً هاي گوشتی شود. همچنین عصاره چاي سبز احتمـا هیدرو کلراید فدرازول و عصاره چاي سبز  باعث افزایش سرعت رشد جوجه
تواند جایگزین خوبی براي داروهاي شیمیایی مانند هیدروکلراید فدرازول باشد.یی بوده و میباالداراي خاصیت آنتی آروماتازي 

هیدروکلراید فدرازولچاي سبز،عصاره جوجه گوشتی، آروماتاز، تغییر جنسیت، آنتیي: کلیدي هاواژه

مقدمه
را تعیـین  جنسـی  یت غـدد  ماهبارورتخمجنین در ژنوتیپ 

. )22(شـود ه تکامل فنوتیپ نر یا مـاده مـی  کند که منجر بمی
در صنعت پرورش طیـور بـراي ایجـاد    هاي جنسی نسبتتغییر
مزایـاي اقتصـادي   طیـور گوشـتی نـر   هاي تخمگذار و یا مرغ

تـوان بـه رشـد سـریعتر و ضـریب      زیادي دارد. از جمله آن می
هـا اشـاره   ها نسبت به جوجه مرغجوجه خروستبدیل بهتر در

آنزیم نتیجه بیان جنین مرغجنسیتفنوتیپیمایز. ت)2،3(کرد
روزگی دوره جنینی و تولید 5/6آروماتاز در گناد سمت چپ در 

. )10،20،25،26(ترون استساستروژن از تست
آروماتـازي برخـی ترکیبـات سـنتتیک نظیـر      اثرات آنتی

و)17(، فدرازول و آندرواسـتوتریون )13(2و ایمازالیل1آترازین
گزارش شـده اسـت.   )14(فاکتور رشد شبه انسولینفدرازول و

آروماتازهاي طبیعی سنتزي، آنتیآروماتازهاي غیرمنظور از آنتی
هـا،  که بـه صـورت سـاختارهاي بیوشـیمیایی در قـارچ     هستند
ها و سایر گیاهان وجود دارنـد. فالونوئیـدها از   ها و میوهسبزي

ستند که بـه  آروماتازي هجمله ترکیبات طبیعی با خاصیت آنتی
.)9،23(توان آنها را در گیاهان یافتوفور می

فنولیک هستند که پراکندگی فالونوئیدها ترکیبات پلی
هاي سري فعالیتاي در گیاهان داشته و داراي یکگسترده

هاي غیرسمی خود در موجودات زنده بیولوژیکی در غلظت
ند . هر کدام از این ترکیبات فالونوئیدي بر یک یا چهستند

دارند. آپیجین، کریزین و یسیستم آنزیمی، اثر تنظیم
که بر آنزیم هستندکمپفرول از جمله ترکیبات فالونوئیدي 

گرم عصاره سیر حاوي میلی1با تزریق .)24(آروماتاز موثرند

مرغ در روز ترکیب فالونوئیدي کوئرستین در محل سفیده تخم
ها جوجهدرصد برگشتگی جنسی در 72پنجم انکوباسیون 

1/0اي دیگر با تزریق که طی مطالعهدر حالی.)14(ایجاد شد
گرم از همین عصاره با زمان و مکان تزریقی مشابه، میلی

در یک .)15(درصد برگشتگی جنسی ایجاد شد43/80
فرنگی در روز گرم عصاره گوجهمیلی1/0تحقیق با تزریق 

درصد 97/70مرغ پنجم انکوباسیون در محل سفیده تخم
. عصاره )16(ها ایجاد شد برگشتگی جنسی در جوجه

اي محلول در چربی به نام لیکوپن فرنگی حاوي رنگدانهگوجه
اثر شود. بندي میي کارتنوئیدها طبقهاست که جزء خانواده

مرغی ترکیبات سیب و گوجه فرنگی بر تغییر تزریق درون تخم
. )9(ده استشگزارش نیزهاي بارور مرغجنسیت جنین تخم

در تحقیقی با عصاره گرده کاج، نشان داده شد که تزریق 
مرغی عصاره اثري بر برگشتگی جنسیت نداشته اما درون تخم

هاي رشد شبه هاي هورمونمنجر به افزایش بیان ژن
.)18شد (2و 1انسولینی نوع 

است. نوع Theaceaeچاي یک بوته همیشه سبز از خانواده 
ننده محصول نهایی چاي تحت عناوین چاي کفرآوري تعیین

فنل چاي منبع ترکیبات پلیبرگسیاه و یا چاي سبز است. 
هاي چاي سبز حاوي فالونوئیدها و عالوه بر آن ، برگاست

% وزن خشک 30که ممکن است تا هستنداسیدهاي فنولیک 
% وزن خشک 10هاي تازه را تشکیل دهد، اما آنها تنها برگ

هاي ترین گروهدهند. مهمکیل میچاي سیاه را تش
هاي چاي موادي هستند که هنوز به طور واحد فنلپلی
تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر . )4(اندگذاري نشدهنام

1- Atrazine 2- Imazalil

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هاي بارور گله مرغآروماتازي عصاره چاي سبز در تخمآنتی
مرغ مادر گوشتی انجام گرفت.

هامواد و روش
روش تهیه عصاره چاي سبز

روش خیساندن استفاده از چاي سبز ي تهیه عصارهبرا
گرم گیاه خشک چاي سبز با استفاده از آسیاب 450شد. 

متري خرد شد، سپس چاي میلی1آزمایشگاهی با قطر الک 
اي ریخته شد و به آن الکل سبز خرد شده در یک ظرف شیشه

يچاکه تمام سطح به طوري،شددرصد اضافه 50ک یاتیل
را پوشاند. براي جلوگیري از نفوذ نور به داخل خرد شدهسبز

یومی ناي توسط فویل آلومیمحتویات ظرف، ظرف شیشه
پیچانده شد و پس از بهم زدن کامل مخلوط پودر چاي سبز و 

72چاي سبز) به مدت الکل (جهت خیسانده شدن کامل پودر
ساعت در دماي معمولی اتاق قرار گرفت، در این مدت روزانه 

ک نوبت مخلوط گیاهی با استفاده از یک میله حداقل ی
طور یکنواخت و کامل خیس شود. زده شد تا مخلوط بههمهب

و الکل سبزيچاساعت تصفیه مخلوط 72بعد از گذشت 
انجام گرفت. براي تصفیه اولیه ابتدا مخلوط از یک توري عبور 

ز و بعد اشدکه مواد محلول از تفاله آن جدا طوريه ب،داده شد
دست آوردن یک محلول عاري از مواد نامحلول هآن براي ب

یک مرتبه با استفاده از کاغذ (سه مرتبه متوالی از کاغذ صافی 
عبور داده )معمولی و دو مرتبه با استفاده از کاغذ صافی واتمن

. بعد از این مرحله یک محلول به رنگ تیره بدست آمد.شد
اقدام به تغلیظ با ،یبعد از عبور دادن عصاره از کاغذ صاف

سی هر سیکهبه طوريشدءاستفاده از دستگاه تبخیر در خال
.ماده خشک بودگرم 706/0حاوي از عصاره  چاي سبز
مرغتزریق داخل تخم

قبل از چاي سبزبراي تعیین بهترین غلظت تزریق عصاره
. غلظت انجام تحقیق یک آزمایش مقدماتی طراحی شد

15براي هر یک از تیمارها تعداد . تعیین شدمناسب تزریق 
ها در انتهاي مرغ تخصیص داده شد و تمامی تزریقتخمعدد 

مرغ و داخل کیسه هوایی در روز پنجم انکوبسیون  پهن تخم
، 100ر یداها بر اساس مقانجام گرفت. رقیق کردن عصاره

میکروگرم ماده خشک عصاره چاي 1000و 750، 500، 250
روز 21پس از انجام گرفت.آب مقطرسی سی1/0در سبز

هاي شاهد مرغتخمدرآوريکشی درصد جوجهدوره جوجه
هاي شاهد مرغسی آب مقطر و تخمسی1/0تزریق شده با 

سطوحدرصد بود و در مورد 86و 80بدون تزریق به ترتیب 
، 80ترتیب بهدرآوري درصد جوجهعصاره تزریق شده ذکر شده

. این نتایج نشان داد تزریق شددرصد تعیین 50و 60، 78، 82
میکروگرم عصاره چاي سبز باعث کاهش درصد 500بیش از 

میکروگرم 500شود و بر این اساس سطح درآوري میجوجه
جهت استفاده در آزمایش اصلی انتخاب شد تا بیشترین میزان 

ماده موثره در تزریق به کار رود.

دار تولیدي از مرغ نطفهعدد تخم252تعداد در آزمایش اصلی 
هر (گروه تیماري سهبه 308مادر گوشتی سویه راس مرغ

گذاري و مرغ) تقسیم و پس از شمارهعدد تخم84گروه شامل 
ها در هر گروه، در دستگاه مرغگیري وزن تخماندازه
کشی قرار داده شدند. در ابتداي روز پنجم انکوباسیون جوجه

تیمارها عبارتگنادها) عملیات تزریق انجام شد.(قبل از تمایز 
ppm100داروي هیدرو کلراید فدرازول به مقدار - 1:بودند از

سی (که با اضافه کردن آب مقطر به ویال حاوي سی1/0در 
عصاره چاي سبز - 2گرم  فدرازول  بدست آمد)میلی10

گروه - 3سیسی1/0میکروگرم ماده خشک در 500حاوي 
سی آب مقطر.سی1/0تزریق ابشاهد 

مرغ) بوسیله الکل ابتدا محل تزریق (انتهاي پهن تخم
اتیلک ضدعفونی شد، سپس با استفاده از سوراخ کن، در 

مرغ منفذ کوچکی ایجاد و با استفاده از سرنگ پوسته تخم
رد نظر تزریق و بالفاصله انسولین مواد تزریقی در مقادیر مو

ارافین مسدود شد. پس از عملیات مرغ با پمنفذ پوسته تخم
انتقال دادهکشی به دستگاه جوجهها سریعاًمرغتزریق تخم

ها در دستگاه مرغدما، رطوبت و چرخش تخم.)2(شدند
روز اول انکوباسیون) و دوره 18کشی در دوره ستر (جوجه

روز آخر انکوباسیون)  بر اساس کاتالوگ دستگاه 3هچر (
، C8/37°= ه ستري: دماردوکشی تنظیم شد.جوجه

دوره ،درجه180درصد، چرخش در هر ساعت 60= رطوبت
پس ،درصد، بدون چرخش65=، رطوبتC2/37°= هچر: دما

هاي هچ شده ابتدا جوجه21از اتمام انکوباسیون در پایان روز 
کشی و پس از تعیین هاي انجام شده وزنبنديبر اساس گروه

د پرها به سالن پرورش انتقال جنسیت از روي میزان رش
تعیین جنسیت از روي پر انجام گرفت، زیرا از لحاظ یافتند.

داراي 308هاي ژنوتیپی سویه راس فنوتیپی جوجه خروس
ها هستند.پرهاي اولیه کوتاه در ناحیه بال نسبت به جوجه مرغ

ها در انتهاي دوره با بررسی صفات ثانویه جنسی جنسیت پرنده
ده تغییر شکل گنادهاي جنسی در پرندگان کشتار و نیز مشاه

و موارد تغییر جنسیت بر اساس درصد تعیین شدشده تعیین 
شد.

بر اساس هاي گوشتی جوجهدوره پرورشآزمایش 
در قالب یک طرح کامالًکشی دوره جوجهتیماريبندي گروه

و هر تکرار شامل تعداد تقریبی تکرار 6تیمار و 3تصادفی با 
عدد جوجه گوشتی (به دلیل تفاوت جزئی در درصد 12- 14

قطعه جوجه در هر تکرار 6و درآوري) انجام گرفت جوجه
هاي مورد استفاده در تمامی تیمارها یکسان جیرهانجام گرفت. 

تا 11روزگی)، رشد (10تا 1بوده و براي سه دوره آغازین (
توجه به روزگی) و با 42تا 25روزگی)، و پایانی (24

بر اساس 308احتیاجات غذایی جوجه گوشتی سویه راس 
WUFFDA1نویسی افزار جیرهکاتالوگ و با استفاده از نرم

تنظیم شد. اجزاي تشکیل دهند جیره و آنالیز شیمیایی آن در 
ارائه شده است.1جدول

1- Windows User-Friendly Feed Formulation for Poultry and Swine
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هاترکیب جیره غذایی و آنالیز شیمیایی آن- 1جدول 
Table 1. The composition of the diets and their chemical analysis

اجزاي جیره
مقادیر (درصد)

روزگی)42تا 25پایانی (روزگی)24تا 11رشد (روزگی)10تا صفرآغازین (
33/4286/5011/54ذرت

52/4834/3931/35کنجاله سویا
67/471/564/6سویاروغن

87/172/165/1دي کلسیم فسفات
1/1193/0ربنات کلسیمک

125/025/025/0مکمل معدنی
225/025/025/0مکمل ویتامینه

37/031/03/0متیونین- ال-دي
23/015/015/0لیزین-ال

36/036/036/0نمک
05/005/005/0%12ن یسالینومایس

آنالیز شیمیایی
(کیلوکالري در انرژي قابل متابولیسمی 

300031003200کیلوگرم)

235/2120پروتئین خام (%)
98/09/085/0کلسیم (%)

49/045/043/0فسفر قابل دسترس (%)
16/016/016/0سدیم (%)
44/13/12/1لیزین (%)

71/06/061/0متیونین (%)
08/199/094/0متیونین + سیستین (%)

شود:گرم جیره مقادیر زیر تامین میدر هر کیلو
گرم، میلی6/19گرم، پانتوتنات کلسیم: میلیB1 :55/3گرم، ویتامین میلیK3 :4گرم، ویتامین میلیE :72، ویتامین D3 :IU4000، ویتامین A :UI18000ویتامین -1

گرم.1م، کولین کلراید: گرمیلیB12 :03/0گرم، ویتامین میلیB9 :2گرم، ویتامین میلیB6 :88/5گرم، ویتامین میلی4/59نیاسین: 
2-Mn4/198گرم، میلیZn :4/169گرم، میلیFe :100گرم، میلیCu :20گرم، میلیI :985/1گرم و میلیSe :4/0گرم.میلی

میزان مصرف خوراك، افزایش روزانه و ضریب تبدیل 
هاي آغازین، رشد و پایانی غذایی در هر گروه در پایان دوره

عت گرسنگی جهت تخلیه دستگاه گوارش سا6پس از 
در گیري شد و بر اساس تلفات هر گروه تصحیح گردید.اندازه
طور تصادفی هقطعه از هر تکرار ب2پرورش، تعداد 42روز 

هاي سفید از ورید بالانتخاب شد و به منظور سنجش گلبول
سی در سی1هاي خون به مقدار خونگیري شد. نمونهچپ

ریخته شد و بالفاصله در یخچال EDTAحاويلوله آزمایش
.)5(ها انجام شدشمارش تفریقی لکوسیتوشدندنگهداري 

پرنده از 2بافت عضله سینه، به منظور مطالعه میکروسکوپی 
هر تکرار انتخاب گردیدند و رویه انتخاب، ماده بودن جنسیت 
بر اساس تعیین جنسیت انجام گرفته در یک روزگی، نشان 

هاي فات ثانویه جنسی طی دوره رشد (در مورد گروهدادن ص
تزریق شده با عصاره چاي سبز و هیدروکلراید فدرازول) و 

روزرگی 42تایید تغییرات غدد جنسی پس از کالبد گشایی در 
%، 10در فرمالین بافري هانمونهاز فیکس شدنپسبود. 

گیري توسط درجات صعودي، شفاف سازي توسط زایلل، آب
به روش استاندارد گیري وري در پارافین و نهایتاً قالبغوطه

5- 6هایی با ضخامتبرش،تهیه مقاطع بافتی پارافینی
-و تريهماتوکسیلین و ائوزینمیکرومتر تهیه و با استفاده از 

ومورفومتري قرار آمیزي و مورد مطالعه هیستکروماسون رنگ
عه بافت منظور مطالکروماسون بهآمیزي تريگرفتند. رنگ

هاي کالژن بین دستجات و همبندي و محتواي رشته
در بررسی میکرومتري با هاي عضالنی انجام گرفت. رشته

و Dino-Liteلنز دیجیتال میکروسکوپ نوري و استفاده از 
Dino Captureافزار نرم هاي شمارش تعداد رشته، 2

میکرومتر) و 100اي با قطر عضالنی در مقیاس ثابت (دایره
زمینه از 10هاي عضالنی نیز برحسب میکرومتر در ر رشتهقط

.)17(گیري شدندهر مقطع بافتی الم براي هر گروه اندازه
آزمون کاي اسکوئر براي میزان تغییر جنسیت ماده به نر در 

تجزیه و تحلیل داري استفاده شد. درصد معنی1سطح احتمال 
ط ، توسGLMهاي آماري با استفاده از رویه داده
,SASافزار آمارينرم . میانگین )19(انجام گرفت9.03

5اي دانکن در سطح تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنه
درصد مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج و بحث
نتایج مربوط به تاثیر تیمارهاي مختلف بر میزان 

یر تاثآورده شده است. 2برگشتگی جنسی ماده به نر در جدول
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مرغی عصاره چاي سبز و هیدروکلراید تزریق درون تخم
هاي فدارازول بر درصد برگشتگی جنسی ماده به نر در جوجه

گرم داروي میلی1/0تزریق ). p>05/0(دار بودگوشتی معنی
نس ماده درصد برگشتگی ج100هیدروکلراید فدرازول باعث 
تغییر درصد 80نیز باعث ایجاد به نر شد. عصاره چاي سبز

مطالعه حاضر بر اساس .جنسیت مرغ به خروس گردید
هاي قبلی در مورد خاصیت آنتی آروماتازي چاي سبز یافته

صورت گرفت و نتایج حاصله نیز با تحقیقات انجام شده قبلی 
به ،آروماتازي چاي سبز مطابقت داشتدر مورد خاصیت آنتی

ن تغییر جنسیت مشاهده شده در جنیدرصد80طوري که 
هایی که مورد تزریق عصاره چاي سبز قرار گرفتند مرغتخم

با آروماتازي قابل توجه چاي سبز است. تاییدکننده اثر آنتی
دست آمده از ههاي این پژوهش و نتایج بتوجه به یافته

مرغی تخم)، تزریق داخل13،16تحقیقات پیشین (
5ن قبل از آغاز تمایز جنسیت جنین در سهاآروماتازآنتی

روزگی جنینی در دوره انکوباسیون با مهار آنزیم آروماتاز از 
وگیري کرده و باعث ایجاد تخمدان در جنین ماده جلتکوین 
.)16(شدین مادهجنبیضه در

هاي استروئیدي به وسیله مهار آنزیم سطح هورمون
شود. این آنزیم آخرین مرحله مسیر بیوسنتز آروماتاز تنظیم می

هاي جنسی را کاتالیز و آندروژن را به استروژن تبدیل استروئید
). در پرندگان استروئیدهاي جنسی و همچنین 22کند (می

هورمون آنتی موالرین به طور طبیعی در تمایز جنسیت دخالت 
داشته و آندروژن و استروژن به ترتیب روي تولید جنس نر و 

ينندهکیک ممانعتترتیب تجویزاینماده  موثر هستند. به
وشدهماده ژنتیکیجنسدربیضهرشدباعثآروماتازي

جنیندراي چپ،بیضهتخمدانتولیدبهمنجراستروژنتجویز
رشد اولیهدر مراحلتوانمیبنابراینشود.میژنتیکینرجنس
راجنسیجنسی، تمایزهايهورموننسبتتغییرباجنینی
).9،19،20داد (قرارتأثیرتحت

هادر جوجهدرصد برگشتگی جنسی ماده به نرمرغی عصاره چاي سبز و هیدروکلراید فدارازول بر اثر تزریق درون تخم- 2جدول
Table 2. Effect of in ovo injection of green tea extract and fadrozole hydrochloride on sex reversion of female to male

in chicks
SEMPفدرازولعصاره چاي سبزشاهدمتغیر Value

c00/0b00/80a00/100154/001/0درصد برگشتگی جنسی (ماده به نر)
c,b,a05/0داري هستند (هاي با حروف التین متفاوت داراي اختالف معنی: در هر ردیف میانگین≤.(p

SEMمیانگین خطاي استاندارد :

ه چاي سبز و داروي مرغی عصارتاثیر تزریق داخل تخم
هاي گوشتی و مقایسه آن با فدرازول بر صفات تولیدي جوجه

ارائه شده است. مصرف خوراك در 3تیمار شاهد در جدول 
دوره هاي آغازین و رشد تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار 

پایانی و نیز کل دوره پرورش تیمارهاي نگرفت، اما در دوره
تحت تزریق فدرازول و عصاره چاي سبز مصرف خوراك 

میانگین p).≥05/0نسبت به تیمار شاهد داشتند (بیشتري
هاي گوشتی در دوره آغازین تحت افزایش وزن روزانه جوجه

تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت، اما در دوره رشد تیمار 
داشت بیشتريه تیمار شاهد افزایش وزن فدرازول نسبت ب

)05/0≤(p و در دوره پایانی و نیز کل دوره پرورش تیمارهاي
نسبت به بیشتريفدرازول و عصاره چاي سبز افزایش وزن 

ضریب تبدیل غذایی در هیچ p).≥05/0گروه شاهد داشتند (
یک از مراحل آزمایش تحت تاثیر نوع تیمارهاي آزمایشی قرار 

نگرفت.
داري از نظر هاي این تحقیق تفاوت معنیاساس یافتهبر

هاي خوراك مصرفی و افزایش وزن بدن روزانه بین گروه

در عصاره چاي سبز و هیدروکلراید فدرازولکننده دریافت
هاي مختلف پرورشی وجود گروه شاهد در دورهمقایسه با

ها بارزتر بود. این داشت که با افزایش سن پرنده تفاوت
تفاوت مصرف خوراك و سرعت رشد بین مویید مشاهده 

. گزارش شده است )1(هاي گوشتی جنس نر و ماده بودجوجه
مصرفی بین خوراكداري در افزایش وزن و که اختالف معنی

هاي گوشتی نر ). برتري جوجه11جنس نر و ماده وجود دارد (
روزگی 56درصد در 20نسبت به ماده از لحاظ وزن بدن 

). در تحقیقی دیگر تزریق داخل 7ش شده است (گزار
دار مرغی فدرازول به همراه فاکتور رشد باعث تفاوت معنیتخم

، میزان خوراك شدروزگی 21در افزایش وزن بدن در سن 
مصرفی و وزن بدن در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت 

داري نداشت ولی بر روي ضریب تبدیل غذایی تاثیر معنی
ما در آزمایشی دیگر، تزریق فدرازول باعث بهبود )، ا13(

نسبت به گروه شاهد بیشترضریب تبدیل غذایی و وزن زنده 
). 16شد (
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هاي گوشتیاثر تزریق درون تخم مرغی عصاره چاي سبز و هیدروکلراید فدارازول بر صفات تولیدي جوجه- 3جدول 
Table 3. Effect of in ovo injection of green tea extract and fadrozole hydrochloride on the performace traits of broiler

chicks
SEMP Valueفدرازولعصاره چايشاهدمتغییر

گرم)پرنده/(روز/خوراك مصرف
49/2777/2707/28810/0943/0دوره آغازین

18/7529/8119/82115/2105/0دوره رشد
b55/152a61/167a12/172026/4014/0نیدوره پایا

b98/96a54/105a00/107988/1006/0کل دوره 
گرم)پرنده/افزایش وزن روزانه (روز/

83/1813/1969/19595/0749/0دوره آغازین
b92/47ab06/52a13/54621/1034/0دوره رشد

b37/81a08/92a65/94791/2017/0دوره پایانی
b33/55a37/61a88/62397/1004/0کل دوره 

ضریب تبدیل غذایی
47/145/142/1036/0673/0دوره آغازین

57/156/152/1029/0134/0دوره رشد

87/183/182/1033/0675/0دوره پایانی

75/172/170/1022/0462/0کل دوره 
c,b,a05/0داري هستند (ي با حروف التین متفاوت داراي اختالف معنیها: در هر ردیف میانگین≤.(p

SEMمیانگین خطاي استاندارد :

مرغی عصاره عصاره چاي سبز و تزریق داخل تخم
و نیز هاي سفید خونهیدروکلراید فدارازول اثري بر گلبول

(جدول نکردهاي گوشتی ایجاد درصد هماتوکریت خون جوجه
هاي سفید به عنوان شاخصی از گلبولاگرچه شمارش).4

عملکرد سیستم ایمنی انجام گرفت و به دلیل ماهیت آزمایش 
و سطح پایین تزریق عصاره چاي سبز عدم مشاهده تفاوت 

، اما به دلیل درصد هماتوکریت دار دور از ذهن نبودمعنی
داران نر در مقایسه با ماده، مشاهده تغییر بیشتر در خون مهره

توانست آروماتاز میمتر در اثر تزریق ترکیبات آنتیاین پارا
هاي مشاهده شده اي قابل توجه باشد که البته تفاوتنتیجه
دار نبودند.معنی

هاي گوشتیهاي سفید خون جوجهگلبولمرغی عصاره عصاره چاي سبز و هیدروکلراید فدارازول بر تزریق داخل تخمتاثیر - 4جدول 
Table 4. Effect of in ovo injection of green tea extract and fadrozole hydrochloride on white bood cells of broiler chicks

درصد هماتوکریتنوسیتومدرصد لنفوسیتدرصد هتروفیلدرصد متغییر
14/2414/7371/2971/31شاهد

50/2962/6787/2225/32عصاره چاي سبز
17/2733/6950/3240/29فدرازول

SEM584/2400/3719/0338/1
P Value532/0537/0623/0440/0

SEM میانگین خطاي استاندارد :

مرغی عصاره چاي سبز و تاثیر تزریق داخل تخم
هاي عضالنی در مقیاس هیدروکلراید فدرازول بر تعداد رشته

ی اي عضالنمیکرومتر) و قطر رشته100اي با قطر ثابت (دایره
نشان داده شده است. تزریق 5برحسب میکرومتر در جدول 

دار مرغی عصاره چاي سبز باعث افزایش معنیداخل تخم
هاي عضالنی نسبت به میانگین تعداد و میانگین قطر رشته

).p≥05/0(شدسایر تیمار شاهد و نیز تیمار فدرازول 
هاي گوشتی امروزي نتیجه هاي تجاري جوجهسویه
ي انتخاب و اصالح نژاد براي صفات سرعت رشد با هابرنامه

. )6(تاکید بر اجزاي با ارزش الشه به ویژه عضله سینه هستند

ترین بخش الشه مرغ گوشتی از آنجا که عضله سینه با ارزش
شود هر میزان بهبود در افزایش این بخش با محسوب می

د افزایش قابل توجهی در راندمان اقتصادي تولید همراه خواه
بود. اگر تغییرات ژنتیکی در ماهیچه سینه تولیدي در 

اي هاي ماهیچههاي گوشتی حاصل تعداد و اندازه سلولجوجه
ها باشد، یک شیوه براي افزایش بافت ماهیچه یا میوفیبریل

. در )6(ها باشدتواند افزایش تعداد این میوفیبرلسینه می
بدن حقیقت نشان داده شده است که وزن بدون چربی

). 6ها بستگی دارد (ها در ماهیچهحیوانات به تعداد میوفیبریل
درصد 20تا 15هاي با رشد سریع هاي  گوشتی از سویهجوجه
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هاي از نژادهاي با رشد میوفیبریل بیشتري در مقایسه با جوجه
با توجه به تفاوت در خصوصیات ). 17کند دارند (

ده، این ویژگی را هاي عضالنی بین جنس نر و مامیوفیبریل
بندي نمود توان به عنوان یکی از صفات ثانویه جنسی طبقهمی

و اثر تزریق عصاره چاي سبز و هیدروکلراید فدرازول بر این 

صفات اگر چه کامالً در توافق با اثرات مشاهده شده در مورد 
برگشتگی جنس و نیز صفات تولیدي نبود، اما 

مرغی عصاره یق درون تخمهاي مشاهده شده در اثر تزرتفاوت
دار بوده و نیازمند چاي سبز در مقایسه با گروه شاهد معنی

بررسی بیشتر است.    

اي عضالنیهاي عضالنی و قطر رشتهعصاره چاي سبز و هیدروکلراید فدرازول بر تعداد رشتهمرغیتاثیر تزریق داخل تخم- 5جدول 
Table 5. Effect of in ovo injection of green tea extract and fadrozole hydrochloride on the number of muscle fibers

and muscle fiber diameter in broiler chicks
هاي   عضالنیمیانگین تعداد رشته

هاي عضالنی (میکرومتر)میانگین قطر رشتهمیکرومتر)100اي با قطر (دایره

b10/16b69/8شاهد
a93/20a39/13زعصاره چاي سب

b09/16b60/8هیدروکلراید فدرازول
SEM304/0338/0

P Value0001/00001/0
b,a05/0داري هستند (هاي با حروف التین متفاوت داراي اختالف معنی: در هر ستون میانگین≤.(p

SEM.میانگین خطاي استاندارد :

تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از تزریق درون
مرغی عصاره چاي سبز به عنوان یک ترکیب طبیعی تخم
آروماتاز قادر است به میزان قابل توجهی باعث برگشتی آنتی

هاي بارور گله مرغ مرغهاي ماده به نر در تخمجنسیت جنین
مادر گوشتی شود. از این نظر میزان تغییر جنسیت مشاهده 

بود. عالوه شده تا حد زیادي قابل مقایسه با داروي فدرازول

بروز صفات ثانویه جنسی و تغییرات آناتومیکی غدد جنسیبر 
، بهبود صفات تولیدي و تعیین گردیدروزگی 42در سن که 

نیز تغییر در ساختار فیبرهاي عضالنی نیز تاییدکننده بروز 
نر در از ماده به جنسیت برگشتگی تغییرات مبتنی بر 

ریق عصاره چاي هاي تحت تزمرغهاي حاصل از تخمجوجه
سبز بود.
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Abstract
In the present study 252 fertile eggs from Ross 308 strin broiler breeders flock were divided

into three experimental group and at 5th day of incubation period were in ovo injected into the
air cell by 0.1 ml of green tea extract, fadrozole hydrochloride or distilled water. The hatched
chickens then were arranged based on the experimental groups of incubation period in a
completely randomized design with 3 treatments and 6 replicates. In ovo injection of 0.1 mL of
fadrozole hydrochloride and green tea extract led to 100 and 80 percent sex reversal,
respectively (P≤0.05). During whole the exprimental period, daily feed intake and daily weight
gain of chickens of fadrozole hydrochloride and greean tea extract groups were higher than
those on the control group (P≤0.05). Compared with other treatments, in ovo injection of green
tea extract caused a significant increase in the number and average diameter of muscle fibers
(P≤0.05). The findings of this study suggest that broiler sex reversal by using green extract and
fadrozole hydrochloride resulting to increases the growth rate of broilers. Also high anti-
aromatase characteristic of green extract can be a good alternative to chemical drugs such as
fadrozole hydrochloride.

Keywords: Aromatase inhibitors, Sex differentiation, Green tea extract, Fadrozole
hydrochloride, Broiler chicken
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