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چکیده
کشی جوجه گوشتی هاي جوجهاست هر چند که در کارخانهگوشتیمزرعهدرگلهنبودندستیکطیورصنعتمشکالتازیکی

هاي جنسی در مقدار رشد و فروشند، زیرا تفاوتهاي تعیین جنسیت شده را به تولید کنندگان تجاري میو بوقلمون، اغلب جوجه
هاي یک دست و مشخص ضروري ها را براي تامین نیازهاي بازار از نظر تولید الشه، جداسازي نرها و مادهف خوراكبازدهی مصر

گوشتی هايجوجهجنسیتورشدبرکاجگردهعصارهمرغیتخمدرونتزریقسازد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیرمی
عدد 25به صورت طرح کامال تصادفی با پنج تیمار چهار تکرار و 308س سویه رامرغعدد تخم500انجام شد. این پژوهش با 

- 3ها) شاهد با تزریق (تزریق حالل-2شاهد بدون تزریق - 1مرغ در هر تکرار به اجرا درآمد. تیمارهاي آزمایشی شامل: تخم
عصاره گرده کاج بود. صفات mg/L150تزریق- 5عصاره گرده کاج mg/L100تزریق - 4عصاره گرده کاج mg/L50تزریق

مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این IGF-IIو IGF-Iتمایز جنسیتی و بیان نسبی ژن ، اقتصادي، درصد جوجه درآوري
بر درصد جوجه درآوري، صفات اقتصاديداريمعنیمرغی عصاره گرده کاج تاثیر پژوهش نشان داد استفاده از تزریق درون تخم

و IGF-Iسبب کاهش بیان نسبی ژن عصاره گرده کاج مرغی تخمتزریق دروناما ،نداشتهاي گوشتییز جنسیت جوجهتماو 
IGF-II و در تیمارهاي عصاره گرده کاج پاسخ به دوز در بیان نسبی ژن شدIGF-Iوبافت سینهدرIGF-IIمشاهد بافت ران در

در بافت سینه شد.IGF-Iدر بیان نسبی ژن يدارکاج سبب افزایش معنیعصاره گرده 150mg/Lکه در تزریق يبه طورشد

، تمایز جنسیتی، رشد، عصاره گرده کاجیمرغکلیدي: تزریق درون تخمهايواژ

مقدمه
که استنوزدهم قرنتاریخچه تمایز جنسیت مربوط به 

را مورد بحث قرار گذاري خروسزیست شناسان، امکان تخم
ستم، به بیقرنمی اي که در منابع علبه گونه،دادند

و تغییرات هاي هرمافرودیتفنوتیپهاي موردي دربارهبررسی
جذاب بحث هايموضوعآنی جنسیت پرداخته شد. یکی از 

سازي و کاربرد آن در تجاريانداز تمایز جنسیت در چشم
یکی از مشکالت صنعت طیور در رایز.)55است (صنعت طیور

این رایز،هاي نر استگذار تولید جوجهرغ مادر تخمممزرعه
برداري بهرهمرغ قابل تخمها از لحاظ تولید گوشت و جوجه

دستیکطیورصنعتدیگرمشکالتازهمچنین،)49نیست (
هاي هر چند که در کارخانه،استگوشتیمزرعهدرگلهنبودن
یین هاي تعکشی جوجه گوشتی و بوقلمون، اغلب جوجهجوجه

فروشند، زیرا جنسیت شده را به تولید کنندگان تجارتی می
، هاي جنسی در مقدار رشد و بازدهی مصرف خوراكتفاوت

ها را براي تامین نیازهاي بازار از نظر جداسازي نرها و ماده
)55(سازد هاي یک دست و مشخص ضروري میتولید الشه

تبدیلضریبدلیلبهطیوردهندگانپرورشدیگرسوياز
نرجنسدرکمترازتدفعو)8،30(بیشتررشدنرخوبهتر

دارند.نرجنسخریداريبهبیشتريتمایل)19(مادهبهنسبت
درجنین نر پرندگان به دلیل دارا بودن تستوسترون بخش 

شود از سوي مدوال هردو گناد رشد کرده و تبدیل به بیضه می
دارا بودن استرژون دیگر در جنین ماده پرندگان به دلیل 

پ رشد کرده فراوان و تستوسترون کم بخش کورتکس گناد چ
تغییر نسبت تستوسترون و.)41(شودو تبدیل به تخمدان می

جایی که این از آنشودمیاستروژن سبب تمایز جنسیت
یابد، بنابراین نسبت از طریق مهار آنزیم آروماتاز تغییر می

اي که گناد جوجه نامتمایز است، بازدارنده آروماتاز در مرحله
نماید ماده ژنتیکی را وادار به تکامل فنوتیپ غالب نر می

بیان شده است که تزریق مهار کننده آروماتاز در ). 113(
هاي سبب تمایز جنسیت نر شد؛ همچنین در مادهمرغتخم

تمایز یافته غلظت تستوسترون پالسما افزایش و بیان ژن 
P45039،40یول پالسما کاهش یافت (و غلظت استراد.(

برخی از گیاهان داراي ترکیبات غیراستروییدي هستند که 
فعالیت استروژنیک دارند این ترکیبات به نام فیتواستروژن 

ن ها در بعضی از موارد به عنوافیتواستروژن)33(است
آنتاآگونیست و در بعضی از موارد به عنوان آگونیست عمل 

یر داراي فیتواستروژن است تزریق عصاره گیاه س.)32(کندمی
یت مرغ سبب تمایز جنسمیلی گرم در هر تخم1ر به مقدار سی

).48آوري تاثیر بگذارد (نر شده بدون آن که در جوجه در
بعضی از گیاهان داراي آندروژن گیاهی هستند که مصرف 

. گزارش شده شودها سبب افزایش تستوسترون جانوري میآن
گرم در میلی140گرده خرما به موش به مقدار تزریق عصاره 

. )1هر کیلوگرم از وزن بدن سبب افزایش تستوسترون شد (
آوري شده از جمعگردهوارکیدهگونهگلگردهاستفاده از 

در تستوستروندارمعنیافزایشباعثعسلزنبورپاهاي 
مخروطشیمیاییترکیبات).17(شد ) یگرم24(نرهايموش

5/1(خامچربی،)درصد7/12(خامپروتینشاملکاجنر
، )درصد1/3(معدنیمواد،)درصد6/35(خامفیبر،)درصد
کیلوژول7/5(متابولیسمیانرژيو) درصد21(خالصانرژي

بیوتیکیآنتیخواصدارايمادهایناست و همچنین) گرمبر
و)35(آندروژنوتستوستروندارايکاجگرده). 56(است نیز

درکاجگردهازاستفاده.)37است (Dویتامینهمچنین
موش،درخوراکیصورتبهگرممیلی200و100هايدوز

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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سطحهمچنینوشدهالتهابکاهشوآرتریتبهبودسبب
ورا کاهش)LDL(لیپوپروتئین با دانسیته کمسرمی

تزریق.)22(داد را افزایش)HDL(لیپوپروتئین با دانسیته زیاد
) گرممیلی2و 1(موشبهگاالکتوزديباهمراهکاجدهگر

اینتکثیروفیبروبالستهايسلولپیريدرتاخیرباعث
فاکتور نکروزه کننده تومور آلفاهمچنینوشدهسلول

)TNF-α (6- اینترلوکینو)IL-6 (داد را کاهش)استفاده).26
یتوزيمچرخهباعث توقف کاجگردهسولفاتهساکاریدپلیاز

عصاره؛ همچنین استفاده)11(جگر شدسرطانیهايسلول
هايسلولرشدمهاروآزادهايرادیکالمهارباعثکاجگرده

).22(شد یسرطان
وفیتواستروژنهايهورموندارا بودنبا کاجگرده

سبب کاهش اثرات استروژنیممکن است با)36(فیتوآندروژن
ممکن رزایی شود از سوي دیگر تمایز جنسیت به سمت نتغییر 
مغذي سبب افزایش رشد گرده کاج با دارا بودن مواداست 
تاثیرتحقیقاینازهدفبنابراینشود.ي گوشتی هاجوجه
جنسیتورشدبرکاجگردهعصارهمرغیتخمدرونتزریق
.بودگوشتیهايجوجه

هامواد و روش
وط کاججمع آوري مخر

) از منطقه تربت جام در 20(ارکاج الددرخت وط نر مخر
از M4/950در ارتفاع E35/60و N17/35عرض جغرافیا 

. جمع آوري شددرختان این شهرستان 
گیري گرده کاجعصاره

متانول ریخته لیترمیلی20یک گرم از گرده کاج را داخل 
به مدت گراد سانتی30- 24و در حمام التراسونیک در دماي 

نیک شد و سپس عصاره گرده کاج از ساعت اولتراسو5/1
، آنگاه با روش رفلکس تحت گازشد. عبور دادهصافی کاغذ 
شد و پس از خشک شدن کامل زادیی (متانول) انجامحالل

به منظور حل شدن عصاره DMSOلیترمیلییکعصاره
وانجام شدmg/Lبهعصارهواحد). تبدیل52(شد اضافه
نظرمورددوزمیزانM1V1=M2V2فرمولبراساسسپس

.شدرساندهحجمبهژوژهبالونبا
تعیین دوز تیمارها

این پژوهش به صورت طرح کامال تصادفی با سه سطح 
100وتیمار) و پنج 150mg/Lو 100، 50عصاره گرده کاج (

در هر مرغتخم25چهار تکرار و ، در هر تیمارمرغعدد تخم
کشی پخشاه جوجهبه صورت تصادفی در دستگکه تکرار

شد. تیمار آزمایشی شامل:
تیمار یک: کنترل منفی (بدون تزریق)

متیل کنترل مثبت (با تزریق حالل داي :تیمار دو
و آب)سولفوکساید

50mg/Lتیمار سه: تزریق عصاره گرده کاج 
100mg/Lتیمار چهار: تزریق عصاره گرده کاج 
150mg/Lتیمار پنج: تزریق عصاره گرده کاج 

انجام شد.آزمایش پیشبراي تعیین این دوزها دو 
مرغتخمتزریق داخل 

درجه 20-18در دامنه دمایی در روز صفر جنینی 
ابتدا زیر کیسه هوایی (قسمت مورد نظر براي ،گرادسانتی

تزریق) با الکل ضد عفونی شد سپس قسمت مورد نظر با 
در رولیترمیک30مقداربههر دوزاز سوراخ و 21نیدل گیج 

سپس محلشدتزریق22با نیدل گیجهواییکیسهزیر
باکشیجوجهدستگاهدروپوشاندهپارافینچسبباتزریق را 

.شدگذاشتهستردرصد 52رطوبتودرجه4/37دماي
جیره آزمایشی

بر پایه ذرت و سویا و (تا هفت روزگی) جیره آزمایشی 
رورش جوجه گوشتی براساس احتیاجات ذکر شده در راهنما پ

که در تنظیم شدUFFDAافزار ) با استفاده از نرم308راس (
.ه استنشان داده شد1جدول 

ترکیب جیره آزمایشی- 1جدول 
Table 1. Composition of experimental diet

اجزاي خوراك (درصد)مواد خوراکی
93/50ذرت

57/40کنجاله سویا
61/3روغن

75/1دي کلسیم
2/1سنگ آهک

39/0نمک
25/0مکمل معدنی

25/0مکمل ویتامینی
48/0متیونین- ال-دي

42/0لیزین
22/0ونینترئ

ادامه جدول..
ترکیب مواد مغذي برحسب درصد

2910گرم)(کیلوکالري/کیلوانرژي
31/22پروتین
44/1لیزین

59/0متیونین
08/1متیونین + سیستئین

97/0ترئونین
95/0کلسیم 

475/0فسفر
18/0سدیم
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 68ّای گَؽتی  .................................................................................................... هزغی عصارُ گزدُ کاج بز رؽذ ٍ توایش جٌغیتی جَجِتاثیز تشریق درٍى تخن

 
 صفات مورد بررسی در آزمایش

باس کزدُ ٍ را ّچ ًؾذُ  ّایهزغ تخن ّا، بعذ اس ّچ جَجِ
علت هزگ ٍ هیز یادداؽت ؽذ ٍ عپظ با اعتفادُ اس رابطِ سیز 

 هحاعبِ ؽذ. درصذ جَجِ درآٍری( 51)
 عِ بخؼ کلی تقغین ؽذّای هزگ ٍ هیز جٌیٌی بِ  گاهِ

کِ عبارت بَدًذ اس: رٍس یک تا ّفت جٌیٌی )گاهِ ًخغت(، 
جٌیٌی  21تا  15جٌیٌی )گاهِ هیاًی(، رٍس  14رٍس ّؾت تا 

 اعت ؽذُ بیاى ّا در جذٍل)گاهِ پایاًی(. ٍیضگی ایي گاهِ
(12،18.)  

ّایی ّای ّچ ؽذُ ؽاخص بزای تعییي کیفیت جَجِ
، هاًٌذ فعالیت جَجِ، ٍضعیت پَؽؼ بذًی، ٍرم ؽکوی

ٍضعیت ًاف، چؾن ٍ پا بِ طَر چؾوی ارسیابی اًجام گزفت ٍ 
بٌذی ؽذ ٍ آًالیش رتبِ (44ٍ ّوکاراى ) بزاعاط پضٍّؼ تًَا

  ( اًجام ؽذ.50ٍ ّوکاراى ) ٍیلوغي  آهاری بِ رٍػ

 

 
 

 
 

 بارا ّای ّچ ؽذُ  جَجِ ،توایش جٌغیت هحاعبِبزای 
ٍ در قزار گزفتٌذ تعییي جٌغیت هَرد  Feather Sexing رٍػ

هَرد  آًْا را کؾتار ٍ اًذام تٌاعلی ّاجَجِرٍس ّفت پزٍرػ، 
ّا اس  قزار گزفت. اس ابتذای دٍرُ پزٍرػ جَجِ وی ارسیابی چؾ

گزم  ±5رٍسگی با اعتفادُ اس تزاسٍ دیجیتال با دقت  7تا  1عي 

ای پضٍّؼ اس ًّذ. ضزیب تبذیل غذایی در دٍرُکؾی ؽذ ٍسى
تقغین خَارک هصزفی دٍرُ بز افشایؼ ٍسى دٍرُ هحاعبِ 

ٍسى ّز ٍاحذ در هحاعبِ ضزیب تبذیل غذایی در ًظز  ؽذ.
 گزفتِ ؽذ:

 
 

 
 
 

 

 هیاًگیي افشایؼ ٍسى ّفتگی ّز جَجِ افشایؼ ٍسى رٍساًِ ّز جَجِ; 
 

 
 

 IGF-II و IGF-Iگیری بیان ژن اندازه
جایی هْزُ گزدًی کؾتار  ّفت رٍسگی با جابِ ّا در جَجِ

اًتقال گزاد  عاًتیدرجِ  -80ٍ ًوًَِ راى ٍ عیٌِ بِ یخچال 
 دادُ ؽذ.

 RNX-PLU با کیت ؽزکت RNAرٍػ اعتخزاج 
اس کیت  cDNA عاختٍ بزای  (RN    Cکاتالَگ ًاهبز )

cDNA Synthesis Kit کاتالَگ ًاهبز ؽزکت یکتا تجْیش( 
YT     )ذ.اعتفادُ ؽ 

 Real-Time PCR انجام
Real Time PCR  ٍ با اعتفادُ اس آغاسگزّای اختصاصی

 YTA SYBR Green qPCR MasterMix  Xکیت
خزیذار ؽذُ اس ؽزکت یکتا تجْیش      YT))کاتالَگ ًاهبز 

با  اییذ تَالی ٍ صحت طَل قطعِ تَالی،تاس پظ  اًجام ؽذ.
غاسگز هَرد آ NCBIاعتفادُ اس اطالعات هَجَد در باًک صى 

ٍ   IGF-Iّا  عطَح صىّوچٌیي  .(24،23)ًظز عاختِ ؽذ 
IGFII ( هحاعبِ ؽذ.38با رٍػ لیَاک ) 

 
 اعتفادُ ؽذُ در ایي پضٍّؼ یٍیضگی آغاسگزّا -2جذٍل 

Table  . Characteristics of the primers used in this research 
 اًذاسُ باًذ تجْ (5´-3´تَالی آغاسگز ) ؽوارُ ثبت در باًک صى صى

(bp) 

IGF-I NM_            GAGACAGAGGCTTCTACTTCA 
TGGCTTTATTGGAGCACAG 

 رفت
 134 بزگؾت

IGF-II 
 NM_            TGTGGAGGAGTGCTGCTTTC 

GGGAGGTGGCGGAGAGGTCA 
 رفت

 98 بزگؾت

-Actinβ NM_       TGCGTGACATCAAGGAGAAG 
TGCCAGGGTACATTGTGGTA 

 رفت
 300 بزگؾت

Actinβ :Beta-actin ،Insulin-Like Growth factor-  :IGF-II ،  Insulin- Like Growth factor-  :IGF-I   

 میانگین خوراک مصرف 

 روز 7وزانه هر جوجه طی ر
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مدل آماري
SASافزار آماري هاي بدست آمده با استفاده از نرمداده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و براي مقایسه میانگین )43(
درصد 05/0ريدامعنیاز آزمون چند دامنه دانکن در سطح 

استفاده شد.
Yijk = μ + Ti + eijk

اثرTiجامعه،میانگینμمقدار مشاهده،Yijkدر این فرمول 
باشد.میباقیمانده عواملاثرeijkعصاره گرده کاج،

نتایج و بحث
درصد جوجه درآوري

نتایج مربوط به تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر درصد 
است. بین تیمارهاي تزریق آمده 3جوجه درآوري در جدول 

شده و تیمار تزریق نشده براي درصد جوجه درآوري از لحاظ 
ولی تفاوت ، )>05/0Pدار وجود داشت (آماري تفاوت معنی

داري در تیمارهاي تزریق عصاره گرده کاج در مقایسه با معنی
تیمار شاهد کنترل مثبت وجود نداشت که احتمال دارد به دلیل 

حالل استفاده شده در عصاره باشد.اثر تزریق و اثر 
هاي جنینی نتایج مربوط به تاثیر تزریق گرده کاج بر گامه

دهد بین تیمارهاي آمده است. نتایج نشان می4در جدول 
تفاوت تزریق شده و تیمار تزریق نشده در گامه جنینی نخست

هاي جنینی )؛ ولی در گامه>05/0Pداري وجود داشت (معنی
دار مشاهده نشد.ت معنیدیگر هیچ تفاو

) گزارش کردند که تزریق درون 11کاسکن و همکاران (
داري جنینی تاثیر معنی16مرغی عصاره گرده گل در روز تخم

) بیان کردند 9بر درصد جوجه درآوري نداشت. برك و هنري (
مرغی فدرازول در سفیده در روز قبل از تزریق درون تخم

ي این صفت نداشت. همچنین داري روجوجه کشی تاثیر معنی
ها  نشان دادند که تزریق عصاره گیاهی در روز سایر پژوهش

داري مرغ تاثیر معنیپنجم جنینی در سفیده تخم
). وایات و 25،15،5بر درصد جوجه درآوري نداشت (

DMSOگرم ) گزارش کردند تزریق دو میلی52هووارث (

)Dimethyl sulfoxideز قبل از مرغ در رو) در زرده تخم
جوجه کشی سبب مرگ و میر صد در صد در گامه نخست 

لیتر به ازاي هر میلی025/0و 05/0جنینی شد، ولی تزریق 
داري بر درصد جوجه درآوري نداشت. همان معنیتخم تاثیر 

شود بیشترین مرگ و میر در مشاهد می4طور که در جدول 
اده شده از گامه نخست جنینی بود. در این پژوهش مقدار استف

DMSO ،035/0مرغ بود. ولی لیتر به ازاي هر تخممیلی
تغییر DMSOرود که با تغییر محل تزریق اثر احتمال می

زمانی که در زرده DMSOکرده است زیرا نحوه انتشار 
شود با رشد جنین، سبب تغییر نفوذ پذیري مرغ تزریق تخم

به سمت از زرده DMSOغشا زرده شده و مقدار آزاد شدن 
کند شود و براساس غلظت دوز تغییر میتر میجنین آهسته

شود به ولی زمانی که در روز صفر جنینی در سفیده تزریق 
مرغ از طریق انتشار به رویان منتقل دلیل چند فاز بودن تخم

شود.می
کیفیت جوجه 

بر کیفیت جوجه نتایج مربوط به تاثیر تیمارهاي آزمایشی
داري بر کیفیت چ کدام از تیمارها تاثیر معنینشان دادند که هی

کیفیت جوجه یکی از پارامترهاي ). <05/0P(جوجه نداشت 
) به 50موثر در رشد و مقاومت جوجه به شرایط محیطی است (

تر و طوري که کیفیت بهتر جوجه، نشان دهنده جوجه سالم
زا محیط است و همچنین ها و شرایط تنشتر به بیماريمقاوم
از هچ قابلیت زنده مانی بیشتري دارد.بعد 

، است4-3هاي گوشتی در سطح تجاري حدود تلفات جوجه
) بیان کردند تزریق فدرازول به تخم 9ولی هنري و برك (

هاي گوشتی شد. درصدي تلفات جوجه8مرغ سبب افزایش 
داري بر تلفات همچنین تزریق عصاره چاي سیاه تاثیر معنی

).25(هاي گوشتی نداشتجوجه
دیدهپژوهش انجام گرفته هیچ تاثیري بر کیفیتشرایطدر

نتایجپژوهششرایطوتیمارتغییرباولی احتمال داردنشد،
آید.دستبهدیگري

و مرگ میردرصد جوجه درآوريآزمایشی بر هايتاثیر تیمار-3جدول 
Table 3. Effect of experimental treatments on hatchability and mortality percent

)P>05/0باشند (میداريمعنیهاي با حروف متفاوت در هر ستون داراي اختالف میانگین

درصد مرگ و میر درصد جوجه درآوري تیمار
8b 00/92 a شاهد بدون تزریق
62/51 a 99/45 b (DMSO)شاهد با تزریق 
10/59 a 54/37 b )mg/L(50عصاره گرده کاج 
40/51 a 96/42 b (mg/L)100عصاره گرده کاج
47/52 a 37/45 b )mg/L(150عصاره گرده کاج  

003/0 002/0 P-value
83/5 02/6 SEM
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آزمایشی بر درصد گامه جنینیهايتاثیر تیمار- 4دول ج
Table 4. Effect of experimental treatments on embryonic stage percentage

جنینی)21- 15گامه پایانی (روز جنینی)14-8گامه میانی (روز جنینی)7-1روز گامه نخست (تیمار
3a0/000/4شاهد بدون تزریق

DMSO(b91/4215/631/1شاهد با تزریق (
mg/L(b67/4133/226/3(50عصاره گرده کاج 
b37/4308/193/6(mg/L)100عصاره گرده کاج

mg/L(b71/3544/254/4(150عصاره گرده کاج 
P-value0007/023/037/0

SEM63/027/033/0
)P>05/0باشند (میداريمعنیهاي با حروف متفاوت در هر ستون داراي اختالف میانگین

تمایز جنسیت
و اثر آن بر تمایز تیمارهاي آزمایشینتایج مربوط به 

مارهاي هیچ کدام از تیآمده است. 5جنسیت در جدول
).<05/0P(داري بر تمایز جنسیت نداشت آزمایشی تاثیر معنی

گزارش کرد تزریق )27(و جمشاسبدر این راستا متقی طلب
03/0و 06/0به ترتیب گوجه فرنگیعصاره آبی و الکلی 

زایی درصد سبب نر86میکرو لیتر و تزریق عصاره سیر تا 
تزریق عصاره د بیان کردن) 48زاده و صراط نوري (ولی. شد

سبب تمایز مرغتخمهر به ازايگرممیلییکسیر به مقدار 
آوري تاثیر به سمت نر شد بدون آن که در جوجه درجنسیت
تزریق که کردندگزارش) 15فاضلی و همکاران (.بگذارد

در هرلیترمیلی1/0به مقدار گوجه فرنگیعصاره سیر و 
ادنگیبا و همکاران .جوجه نر شددرصد سبب افزایش مرغتخم

ازاده گرده کاج در خوراك گربه ماهیاستف) گزارش کردند 3(
(هنوز تمایز جنسیت شروع نشده زمان الروي تا بچه ماهی 

شده 80- 90سبب تمایز جنسیت تا داريمعنی) به طور است
که سلول کبد زمانیکردندبیان) 28و آریکور (مورتنسناست.

1/0دوزبا DMSOدر معرضساعت 72ال ماهی سالمون
سبب افزایش بیان نسبی گیرنده قرار گیرندگرممیلی

با DMSOاحتمال دارد . شودمیER-βو ER-αاستروژنی 
بب بی اثر کردن سER-βو ER-αافزایش گیرنده استروژنی 

.گرده کاج شودعصاره 

آزمایشی بر درصد تمایز جنسیتهايتاثیر تیمار-5جدول 
Table 5. Effect of experimental treatments on sex differentiation percentage

ماده نر تیمار
67/41 3/58 شاهد بدون تزریق
94/54 05/45 )DMSOشاهد با تزریق (
43/46 57/53 )mg/L(50عصاره گرده کاج 
12/44 88/55 (mg/L)100عصاره گرده کاج
29/54 71/45 )mg/L(150عصاره گرده کاج 

59/0 P-value
11/0 SEM

P)>05/0باشند (میداريمعنیهاي با حروف متفاوت در هر ستون داراي اختالف میانگین

صفات اقتصادي
صفات بر داريمعنیهیچ کدام از تیمار آزمایشی تاثیر 

ضریب ،نرخ رشد،روزگیوزن هفت،وزن اولیهاقتصادي مانند 
). فاضلی و همکاران P<05/0(نداشتل و ویژگی الشهتبدی

عصاره سیر و یمرغتخمدرون که تزریقد) گزارش کردن15(
ضریب تبدیل و افزایش وزن داري بر تاثیر معنیگوجه فرنگی 

گرده کاج گزارش کردند مکمل) 3ادنگیبا و همکاران (داشت.
هی حل الروي تا بچه مادر غذاي تجاري گربه ماهی در مرا

ولی نداشتو میانگین وزن بدیل بر ضریب تيدارتاثیر معنی
وزن میانگین ماهی تا بند انگشتی سبب افزایش از مرحله بچه

در پژوهش که روي گرده کاج و بهبود ضریب تبدیل شد.
افزایش وك باعث خخوراك گرده کاج در افزودنشدانجام 
.)56(شدکاهش قابلیت هضمودار دفع کلسترول معنی

نرخ نر نسبت به ماده ضریب تبدیل بهتر، در طیور جنس 
تمایز .)19(ي داردو دفع ازت کمتر)30،8(رشد بیشتر 

به سمت جنس نر به معنی افزایش تعداد نرهاي جنسیت

وایالنت و همکاران است.داراي ژنتیک ماده و فنوتیپ نر
:ندکردتمایز جنسی را به پنج دسته تقسیم)، 47(

.اویداکتطبیعی و دارايتخمدان چپ:ماده عادي
کوچک داراي بیضه و طبیعی ماده با فنوتیپ نر: تخمدان چپ 

.اویداکتداراي و در سمت راست 
سمت راست و توسعه نیافته در ماده با فنوتیپ نر: بیضه 

Ovotestis در )بیضه و تخمدانهايداراي ویژگی(گنادي
.اویداکتداراي چپ و

توسعه نیافته، لوله دفرانت بیضه ر: داراي دوماده با فنوتیپ ن
.نازك و اویداکت

انت و لوله دفرتوسعه یافته دو بیضه داراي ماده با فنوتیپ نر:
.نازك پر از اسپرم و اویداکت

3/0زهاي ودتزریقد) گزارش کردن54یانگ و همکاران (
افزایشباعثدار،نطفهمرغتخمدرفدرازول گرم میلی1/0و 

در هورموناینولی غلظتشد،مادهجنسدرترونتستوس
بود. کمترنرجنسازداريمعنیطورجنس ماده به
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اختالف در نتایج ضریب تبدیل و نرخ رشد احتمال دارد به 
ممکن استاین نتیجه .باشدتغییر تمایز جنسیتی مقداردلیل 

شده از اوشتغییر گنادها و مقدار تستوسترون تریزانمبه دلیل 
.باشدگنادها 

بیان ژنبررسی 
تیمارهاي نتایج مربوط به تاثیر ،1با توجه به نگاره 

در بافت ران IGF-Iبیان نسبی ژن فاکتور رشد برآزمایشی
نتایج مربوط به تاثیر 2). نگاره P<05/0دار نبود (، معنیجوجه

در IGF-Iبیان نسبی ژن فاکتور رشد برعصاره گرده کاج 
دهد. همان طور که مشاهده را نشان میبافت سینه جوجه

شود عصاره گرده کاج بر بیان نسبی ژن فاکتور رشد می
IGF-I05/0(داشتدار در بافت سینه جوجه تاثیر معنی<P (

mg/l50در تیمار تزریق شده (شاهد تزریق شده ،تیمار با دز  
در بافت سینه IGF-Iعصاره گرده کاج) بیان نسبی ژن 

ه احتمال دارد به دلیل افزایش تنش محیطی کاهش یافته ک
مرغ، مرغ، افزایش بار میکروبی درون تخم(سوارخ کردن تخم

ولی با افزایش دز باشداثرات زیان آور حالل) در زمان تزریق 
mg/l150که در تیمار يشود به طورپاسخ به دز دیده می

در بافت سینه به طور IGF-Iبیان نسبی ژن عصاره گرده کاج 
د) گزارش کردن46افزایش یافت. آوربن و همکاران (دارمعنی

تزریق تستوسترون (جزي از هورمون آندروژنی) در مردان 
ادنگیبا و همکاران شود.میIGF-Iمیان سال سبب افزایش 

) عنوان کردند گرده کاج داراي فیتوآندروژن متابولیک است 3(
ر مرحله و افزودن گرده کاج در غذاي تجاري گربه ماهی د

. ی سبب افزایش میانگین وزن شدماهی تا بند انگشتبچه 
) بیان کردند رشد عضله سینه در زمان 16گونک و همکاران (
داشته ولی در اوایل دوره پرورش سریع جنینی سرعت کمی

در نزدیکی تولد IGF-Iشد و همچنین در عضله سینه غلظت 

ش شده است )؛ همچنین گزار7دار کاهش یافت (به طور معنی
در موش با هدف افزایش بیان ژن IGF-Iتزریق موضعی که 

IGF-Iاي در بعد از تولد منجر به هایپرتروفی در بافت ماهیچه
رشد ماهیچه سینه در طی ) و بیان شده است که 2فیبرها شد (

و IGF-Iنمو جنینی آهسته بود و در اوایل تولد بیان نسبی 
IGF-II) 4به بیشترین مقدار رسید .(

هاي گوشتی که نرخ رشد سریع دارند غلظت جوجه
). اختالل کامل در 6در آنها بیشتر است (IGF-Iپالسمایی 

کبد موش پس از دوره زایمان، باعث شدIGF-Iژن 
درصد کاهش یابد در 75به مقدار IGF-Iغلظت پالسما 

).53حالی که نرخ رشد نرمال بود (
در رشد ی که یها) بیان کردند جنین34رابیس و همکاران (

دهند نشان نمیIGF-Iکشی سرژ تاخیر داشتند در میانه جوجه
در کنترل طبیعی و نمو جنینی است IGF-Iاین به دلیل تاثیر 

IGF-I تکثیر را از راه افزایش تعداد سلول و سطوح پروتین و
و جذب آمینواسید و گلوکز و جلوگیري از DNAساخت 

کند. از سوي دیگر افزایش بیان ژنن تحریک میتجزیه پروتی
).21کند (فاکتور تنظیمی ماهیچه را تحریک می
تکثیر در انواع IGF-Iهمچنین گزارش شده است 

راها (سلول بنیادي ماهیچه)ها از جمله مایوبالستسلول
)، تزریق گرده کاج همراه با دي گاالکتوز 31کند (تحریک می
هاي ) باعث تاخیر در پیري سلولرمگمیلی2و 1به موش (

).26(فیبروبالست و تکثیر این سلول شد
در IGF-Iژن نسبیبیانیزانم2و 1با توجه به نگاره 

سینه بیشتر از ران بود، احتمال دارد که گرده کاج با دارا بودن 
و افزایش IGF-Iمواد مغذي و تستوسترون سبب تحریک 

دلیل در بافت اینو بهاستمایوبالست شده يهاتعداد سلول
اي ماهیچه بیشتر نسبت به ران است.سینه دار
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)گرده کاج(تیمارهاي آزمایشی 

0/355=P

)P>05/0(داري دارندهمانند تفاوت آماري معنینادر بافت ران. میانگین داراي حروف IGF-Iبیان نسبی ژن - 1نگاره 
Figure 1. Relative gene expression of IGF-I in thigh tissue. Means bearing different superscript letters differ

significantly (P<0.05)
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.)P>05/0(د داري دارنهمانند تفاوت آماري معنینادر بافت سینه. میانگین داراي حروف IGF-Iبیان نسبی ژن - 2نگاره 
Figure 2. Relative gene expression of IGF-I in breast tissue. Means bearing different superscript letters differ

significantly (P<0.05)

تیمارهاي نتایج مربوط به تاثیر 3با توجه به نگاره 
، در بافت ران جوجهIGF-IIبیان نسبی ژن برآزمایشی

2) و همانند نمودار P>05/0وجود داشت (يدارتفاوت معنی
شده تزریقتیماردرIGF-Iمانند IGF-IIژننسبیبیان

محیطیتنشافزایشدلیلبهدارداحتمالکهیافتکاهش
مرغ،تخمدرونمیکروبیبارافزایشمرغ،تخمکردنسوارخ(

،دزافزایشباولیباشدتزریقزماندر) حاللآورزیاناثرات
mg/L150تیماردرکهيطوربهشودمیدیدهدزبهپاسخ

نتایج در،4. با توجه به نگاره مشاهده شدداريمعنیتمایل به
مربوط به تاثیر عصاره گرده کاج بر بیان نسبی ژن فاکتور رشد 

IGF-II ،وجود نداشت يدارتفاوت معنیدر بافت سینه جوجه
)05/0>P.() غلظت ) بیان کردن 42استوار و روتین

در تاثیر گذار استدر نرخ رشد پستانداران IGF-IIییپالسما
بعد لیو،ري داردتقریبا بیان نسبی بیشتIGF-IIزمان جنینی

IGF-IRگیرنده .یابدکاهش میيدارمعنیبه طوراز تولد 
برابر 10حدود IGF-IIدارد و با IGF-Iمیل ترکیبی زیادي با 

گیرنده نوع دوم ).21(کمتر استIGF-IRاز آنمیل ترکیبی
IGFد با میل ترکیبی زیاIGF-II دارد و میل ترکیبیIGF-I

) هورمون رشد سنتز و تراوش 21(با این گیرنده کم است
IGF-I را در جگر با پیوند به گیرندهGHکندتحریک می

مستقل از هورمون رشد و در IGF-II) در صورتی که 29(
در IGF-II). از آن جا که گیرنده 45(شودجگر تولید می

در جنین IGF-IIو IGF-Iندارد عملکرد جنین پرندگان وجود 
2احتمال دارد تفاوت در نگاره .)14(استمشابه با هم جوجه 

باشدIGF-IIوIGF-Iبه دلیل تفاوت در بیان ژن3و نگاره 
ولی هر دو نمودار نشان دهنده این است که با افزایش دوز یا 

دارد.تري به دنبالتغییر در مکان و زمان تزریق اثرات مطلوب

.)P>05/0(داري دارنددر بافت ران. میانگین داراي حروف ناهمانند تفاوت آماري معنیIGF-IIبیان نسبی ژن - 3نگاره
Figure 3. Relative gene expression of IGF-II in thigh tissue. Means bearing different superscript letters differ

significantly (P<0.05)
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.)P>05/0(داري دارندهمانند تفاوت آماري معنینامیانگین داراي حروف .در بافت سینهIGF-IIبیان نسبی ژن - 4نگاره 
Figure 4. Relative gene expression of IGF-II in breast tissue. Means bearing different superscript letters differ

significantly (P<0.05)

بريدارمعنیتاثیرکاجگردهعصارهمرغیتخمدرونتزریق
تمایز جنسیت واقتصاديصفاتکیفیت،درآوري،جوجه
.نداشتهاي گوشتیجوجه

در مقایسه با مرغی عصاره گرده کاج تزریق درون تخم
سطح آن) سبب بیشترین(به خصوص تیمارهاي با تزریق شده 

.شدIGF-Iدار در بیان نسبی افزایش معنی
در يدارمرغی عصاره گرده کاج تاثیر معنیتزریق درون تخم

نداشت ولی همانند بیان نسبی ژن IGF-IIبیان نسبی ژن 
IGF-Iپاسخ به دز دیده شد.
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Abstract
One of the problems of the poultry industry is a lack of flocks in broiler farms Although it in

the factories of hatchery broiler chickens and turkey, often Sexing chickens to are selling
commercial growers, because sex differences in growth rate and feed efficiency, separating
males and females to the necessary recurrence needs of uniform and specified market in terms
of production carcasses. The current study was conducted to evaluate the effect of in ovo
injection of Pine pollen extract on growth and sex differentiation of broiler chicks. A total of
500 Ross (W-308) egg completely randomized with five treatments were assigned to 4 replicate
of 25 eggs in each pen. Treatments included: 1-.Non-injected control 2-Sham control (DMSO)
3- injection 50 mg/L of Pine pollen extract 4-injection 100 mg/L of Pine pollen extract 5-
injection 150 mg/L of Pine pollen extract. The economic characteristics, hatching percent and
the sex differentiation and the relative expression of IGF-I and IGF-II were evaluated. The
results of this study showed that Pine pollen extract had no significant effect on hatching
percent, economic characteristics and the sex differentiation; but, in ovo injection of Pine pollen
extract decreased the relative expression of IGF-I and IGF-II genes. Relative expression of IGF-
I gene in breast tissue and IGF-II in the thigh tissue had a dose response to Pine pollen extract.
Injection of 150 mg/L of pine pollen extract significantly increased relative gene expression of
IGF-I in breast tissue.

Keywords: In ovo injection٫ Sex differentiation٫ Growth٫ Pine pollen extract
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