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 و کیفیت یجنسنسبت آناستروزول بر  یمرغدرون تخم قیتزر ریتاث

 یگوشت یهاجوجه 
 

 3و بهرام شهره 2 ، عیسی دیرنده2پیرسرائی ، زربخت انصاری1ملیکه کاویانپور

 

 ی، دانشیار و استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سارارشدکارشناسیدانشجو   -1و  4، 3
 (zarbakht_ansari@yahoo.com)نویسنده مسوول:  ،دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  -4

 13/33/89تاریخ دریافت:                 9/8/89تاریخ ارسال: 
  84تا   98صفحه: 

  
 چکیده

های . از جمله روشدهندیم حیماده ترج یهابه جوجه یاقتصاد یایمزا لیدلنر را به  یهاجوجه یگوشت وریطدهندگان شپرور     
های آروماتاز است. از این رو پژوهش کنونی با هدف بررسی تاثیر همهارکنند دستیابی به این هدف دستکاری جنسیت با استفاده از

ام شد. این پژوهش با های گوشتی انجروزول بر نسبت جنسی و کیفیت جوجهداروی آناستمرغی مقادیر مختلف تزریق درون تخم
در هر تکرار به  مرغعدد تخم 24تیمار، چهار تکرار و  صورت طرح کامال تصادفی با ششبه 348مرغ سویه راس عدد تخم 084

: حالل (Sham control) دوکنترل -2 قی: بدون تزر(Non injected control) کی کنترل -1اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل: 
آناستروزول  تریکرولیم 34 قیتزر -0 لیترگرم بر میلیبا غلظت یک میلیمیکرو لیتر لتروزول  34تزریق  -DMSO  3+ روغن ذرت

 34 قیتزر-6ر تیلیلیگرم بر میلیم 2/4 آناستروزول با غلظت تریکرولیم 34 قیتزر -2 تریلیلیگرم بر میلیم 22/4 غلظت با
ها، مرگ و میر جنینی . درصد جوجه درآوری، تمایز جنسی، کیفیت جوجهتریلیلیگرم بر میلیم 52/4 با غلظت آناستروزول تریکرولیم

داری تاثیر معنیمرغی آناستروزول . نتایج نشان داد تزریق درون تخمو صفات اقتصادی در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت
مرغی ی بارور در تیمار تزریق درون تخمهامرغرآوری تخمددرصد جوجههای گوشتی نداشت. و کیفیت جوجه نسیتبر ج

مرگ و میر در گامه  ، همچنین(P>42/4) دار وجود داشتتفاوت معنی آناستروزول کاهش یافت و در مقایسه با سه تیمار کنترل
 داریافزایش معنیستروزول در مقایسه با سه تیمار کنترل سبب مرغی آناتخمدرون  تزریق کشی افزایش یافت.جوجهنخست 

در ، (P>42/4) داری در میانگین ضریب تبدیل مشاهده شدو کاهش معنی شد روزگی و نرخ رشدوزن هفت میانگین وزن الشه، 
توان نتیجه گرفت که تزریق های این پژوهش میطور کلی از یافتهبه .داری بر میانگین وزن اولیه نداشتکه تاثیر معنیصورتی

بر تمایز ولی  داددهی را کاهش درصد جوجهرا افزایش و روزگی  ها در هفتوزن جوجهشه و وزن ال مرغی آناستروزول،درون تخم
 .شتهای گوشتی تاثیری نداجنسیت و کیفیت جوجه

 
 ، کیفیتی، تمایز جنسیتمرغ تخم درون قیتزر های کلیدی: آناستروزول،واژه

 
    

 مقدمه
 خروس یارذگتخم امکان شناسان،ستیز نوزدهم، سده در   
 مهین در یعلم منابع در که یاگونه به دادند، قرار بحث مورد را

 درباره یمورد یهایبررس از ستم،یب سده نینخست
 از یکی. شد پرداخته ت،یجنس یآن اترییتغ و تیهرمافرود

 در یارتج کاربرد که است یجنس زیتما جذاب موضوعات
ی مساو یهانسبت دیتول (.13) دارد وریط پرورش صنعت
پرورش  نعتصعمده  مشکالتاز  یکینر و ماده  یهاجوجه

کشی جوجه های جوجهارخانهک چه در(. اگر34) است وریط
سیت شده را به های تعیین جنگوشتی و بوقلمون، اغلب جوجه

در  های جنسیفروشند، زیرا تفاوتی میتولیدکنندگان تجار
ها ، جداسازی نرها و مادهمقدار رشد و بازدهی مصرف خوراک

دست و های یکرا برای تامین نیازهای بازار از نظر تولید الشه
 وریطگان ددهن(. پرورش13د )سازمشخص ضروری می

 یهابه جوجه یاقتصاد یایمزا لیدلنر را به یهاجوجه یگوشت
نرخ  ینر دارا یتگوش یها(. جوجه34دهند )یم حیماده ترج
و دفع ازت کمتر  خوراک بهتر لیتبد بیضر، عتریرشد سر

مرغدار سود  یرو برا نینسبت به جنس ماده هستند و از ا
دلیل دارا بودن جنین نر پرندگان به در (.31خاصی دارند )

دو گناد رشد کرده و تبدیل به  تستوسترون بخش مدوال هر

دلیل دارا ه پرندگان بهشود از سوی دیگر در جنین مادبیضه می
فراوان و تستوسترون کم بخش کورتکس گناد بودن استرژون 

 تعیین (.38) شودچپ رشد کرده و تبدیل به تخمدان می
 در ژنتیکی جنس و است کروموزومی پرندگان در جنسیت

 تشخیص قابل غیر گنادها اما ،میشود تعیین لقاح زمان
 ماده و نر جنسی گنادهایکشی، جوجهاول  هفته طی. هستند
که تمایز گنادهای رویان در این نیستند  تفکیک قابل رویانی
 یئیدوسترا هورمون یک زودهنگام تیمار با میتواند هفته
 بازدارنده یک تجویز که ترتیب این به .دگیر قرار تأثیرتحت

 تجویز و شده ژنتیکی ماده جنس در بیضه رشد باعث آروماتاز
 رویان در ،چپ بیضهای مدانتخ تولید به منجر استروژن

 اولیه مراحل در میتوان بنابراین. شودمی ژنتیکی نر جنس
 جنسی تمایز ،هورمونهای جنسی نسبت تغییر با رشد رویانی

گزارش شده است که تزریق  (.44،39داد ) قرار تأثیر تحت را
دار باعث طور معنیمرغ بهنانوگرم استروژن در هر تخم 4

آن  یهارندهیو گ استروژن(. 4) ده شدافزایش نسبت جوجه ما
در جنس ماده است.  یدر جنس ماده ضرور یجنس زیتمای برا
آروماتاز سبب تولید آروماتاز شده، که  P450دلیل بیان ژن به

 .آنزیم آروماتاز سبب تولید استروژن از تستوسترون شده است
 و آروماتاز یهامهارکننده ها،استروژنیآنت با استفاده از

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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ند شد یجنس زیتما سبب یمصنوع ای کیسنتت یهائیدوسترا
به سمت جنس نر به معنی افزایش تعداد  تمایز جنسی (.4،12)

ی تمایز جنس (.4نرهای دارای ژنتیک ماده و فنوتیپ نر است )
جنسیت به (. 03شود )ها از روز سه جنینی شروع میدر جوجه

کشی جوجه 5/8و استروژن بعد از روز  متفاوت آندروژن تولید
های ماده گنادهای نر نسبت به دارد که در گناد بستگی

آندروژن بیشتری تولید و استروژن در گنادهای ماده نسبت به 
 داروی  یک تجویز (.18د )شوهای نر بیشتر تولید میگناد

 انمیز نستاتو 2مینوگلوتتمایدآ منا به قدیمی ربسیا ضدتشنج
دارو  ینا .هدد یشافزرا ا نپستا نسرطا به نمبتالیا ءبقا

 فمصر بهرا وادار  رانبیما که شدمی لناآدر مسمومیت موجب
 ینا که معنی ینا( به 9،12) نمودمی ئیدوستراتیکورکو نهمزما
 کند دیجاا رانبیمادر  وژنسترا دکمبو با محیطی دبو درقادارو 

باال  تشد به نستندیورندآسطح ن کنندگافمصردر  لیو
 ینا حقیقتدر  که شد مشخص نماز گذشت ( با28رفت )می

 برگی شکل ینا به (2ست )ا زماتاآرو یهکنندرمها یکدارو 
 که شد دیجاا نپستا نسرطا مونیرهو نمادر بکتا در جدید
 ایبر جدید زماتاآرو یهاهکنندرمها یهیدا گرفتن شکل شامل

 سمی ارضعو که شکلی به دبو نپستا نسرطا نمادر
که  زماتاآرو یهاهکنندرمها .اشدب شتهاندرا  مینوگلوتتمایدهاآ

 ( به دو نوع4کند )ستروژن از تستوسترون را بلوکه میسنتز ا
(. 24شوند )می بندیی طبقهئیدوستراغیر و یئیدوسترا

 رطوبهنظیر فورمستین و اگزمستین  یئیدوسترا یهاکنندهرمها
 باعثو  چسبندز می ماتاآرو گیرنده به برگشت غیرقابل
 (.7شوند )میو دارو  تئینوپر ترکیب تخریب

، آمینوگلوتامیدها، 1فادرازول استروئیدی نظیرغیر کنندهمهار     
 چسبند میزماتاآرو به P450ناحیه از  4و لتروزول 0لوآناستروز

 (.8شوند ) اجداز آن  تخریب دیجاا ونبد ننداتومی پس
های مهارکننده آروماتاز هستند آناستروزول و لتروزول از دارو

 پژوهشیدر . (24رمان سرطان پستان کاربرد دارند )که در د
در درمان  خانمهادر  تاموکسیفن با وزوللترو  ناستروزولآ

 یهاهکنندرمها نفع نتایج کامال به، شدمقایسه سرطان پستان 
 دبهبورا  نمادر به پاسخ مشخصی رطوبهو بود  زماتاآرو
(، نشان دادند که 6و همکاران ) Leder(. 0شیدند )بخ
هفته سبب  21مدت گرم بهمیلی 2استروزول با دوز روزانه آن

شود. افزایش دو برابری سطح تستوسترون در مردان مسن می
Saylam ( گزارش کردند آناستروزول یا 27و همکاران ،)

هدف از اند. بر غلظت و تحرک اسپرم داشتهلتروزول اثر مثبتی 
ر ول بمختلف آناستروز ریمقاد ریتاث یبررس ،پژوهش حاضر

 .بود یگوشت یهاجوجه ی و کیفیتجنسنسبت 
 

 هاروشو مواد 
 تهیه محلول آناستروزول و لتروزول 

های ترتیب از شرکتوزول و لتروزول بههای آناستردارو      
آریا شیمی فام و فناوران دارویی پارسیان که نماینده شرکت 

های مختلف لظتسیگما بودند تهیه شد. برای تهیه غ
عنوان به DMSOزول، محلول غلیظ با روغن ذرت و آناسترو
لیتر در بالون ژوژه به حجم پنج یک میلی به مقدارحالل 

 M1V1=M2V2لیتر رسانده شد و با توجه به فرمول میلی

 75/3و  5/3، 15/3داروی آناستروزول در سه غلظت 
و همکاران  Trukhina هایالهتست و مق)بر اساس پیش

و برای حل شدن دارو از اولتراسونیک  تهیه شد (1320،1328
گرم بر میلی یکبرای تهیه لتروزول با غلظت  استفاده شد.

لیتر این مقدار با ترازو وزن شد و سپس در بالون ژوژه با میلی
لیتر به حجم میلییک مقدار به DMSOحالل روغن ذرت و 

لیتر رسانده شد و برای حل شدن دارو از اولتراسونیک میلی پنج
 ستفاده شد.ا

   های آزمایشیتیمار
راس سویه  سویه مرغتخم 463 پژوهش، نیانجام ا یبرا     
 تکرار چهار مار،یت شش با یتصادف کامال طرح صورتبه 036

داده  قرار یکشجوجهدر دستگاه  مرغ در هر تکرارتخم 13 و
 شد. 

 :یشیآزما یهاماریت
 قی(: بدون تزرNon injected) کی کنترل -2
 حالل روغن ذرت+ (:Sham control) دوکنترل  -1

DMSO  
 گرم بررو لیتر لتروزول با غلظت یک میلیمیک 03 تزریق -0

  لیترمیلی
گرم یلیم 15/3 تغلظ باآناستروزول  تریکرولیم 03 قیتزر -4

  تریلیلیبر م
گرم یلیم 5/3 تآناستروزول با غلظ تریکرولیم 03 قیتزر -5

   تریلیلیبر م
گرم یلیم 75/3 تآناستروزول با غلظ تریکرولیم 03 قیتزر -8

  تریلیلیبر م
که در آن اثر  آزمایش انجام شد.ها پیشبرای تعیین این غلظت

بر هچ تست شده بود تا بهترین دوز  5/2و 2، 5/3های غلظت
 انتخاب شود.

 الگوی تزریق 
درصد ضدعفونی شد. سپس  73ابتدا ناحیه تزریق با اتانول     
مرغ سوراخ در قسمت باالیی و پهن تخم 11سرسوزن گیج با 

های لتروزول و ، داروDMSOایجاد شد و روغن ذرت+
به  11میکرولیتر با سرسوزن گیج  03آناستروزول به مقدار 

در روز صفر تزریق شد. سپس با  مرغتخم کیسه هوایی هر
 دستگاه چسب پارافینی محل تزریق پوشانده شد و در

 58 رطوبت و گرادسانتی درجه 4/07 ایدم با کشیجوجه
 73رطوبت  و گرادسانتی درجه 08 /7 هچر و ستر درصد در

 شد.    درصد گذاشته
 صفات مورد بررسی در آزمایش

 درصد جوجه در آوری جوجه 
های هچ نشده را باز کرده و علت مرغبعد از هچ تخم     

بررسی  رومرغ نابارهای باور، تخممرغیر جنینی، تخممرگ و م
آوری ( درصد جوجه در16شد و سپس با استفاده از رابطه زیر )

         محاسبه شد.
 

 
 

 
 
 

1- Aminoglutethimide                               2- Fadrazole                                        3- Anastrazole                                   4- Letrozole 
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 مرگ و میر جنینی 
های مرگ و میر جنینی به سه بخش کلی تقسیم گامه     

شدند که عبارت بودند از: روز یک تا هفت جنینی )گامه 
 48تا  81جنینی )گامه میانی(، روز  82نخست(، روز هشت تا 

 و  Hamburger)  ویژگی این گامه در جدول)گامه پایانی(. 

Hamilton ،8318) است. آورده شده 
 

 
 

 درصد تمایز جنسیت
 روش شده را باهای هچبرای مقدار تمایز جنسیت جوجه      

Feather Sexing  و سپس مقدار تمایز  تعیین جنسیت کرده
 جنسیت برآورد شد.

 کیفیت جوجه
هایی مانند شده شاخصهای هچتعیین کیفیت جوجه برای     

فعالیت جوجه، وضعیت پوشش بدنی، وضعیت ناف، چشم و پا 
 طور چشمی مورد ارزیابی قرار گرفت و براساس پژوهشبه

Tona( رتبه49و همکاران ) روشآنالیز آماری بهبندی شد و 
 انجام شد.( 48و همکاران ) ویلمسن
  عملکردی صفات 

 ضریب تبدیل 
روزگی، و ها سن یکای دوره پرورش جوجهاز ابتد     

طی  کشی شدند.روزگی با استفاده از ترازو وزنهفتهمچنین 
ها آزادانه به آب و دان )جیره آغازین( دسترسی این دوره جوجه

ضریب تبدیل غذایی طی هفت روز با فرمول زیر  داشتند.
 :محاسبه شد

 
 
 

 نرخ رشد
 از فرمول مقابل استفاده شد:

 
 

 
 هامدل آماری و تجزبه و تحلیل داده

با استفاده از  دست آمده پس از بررسی اولیهههای بداده     
مورد تجزیه و تحلیل  PROC GLMبا   SASافزار آماری نرم

 .قرار گرفت
 صورت زیر است:مدل آماری پژوهش به

ijk+ e i= μ + T ijkY 
 ،مشاهده نیانگیم: μ، هرمشاهدهمقدار : ijkYاین فرمول  در

iT :ماریت اثر ،ijke :می باشد. ماندهیباق عوامل اثر 

   نتایج و بحث
های و مرگ و میر جنینی در گامه آوریدردرصد جوجه

  مختلف جنینی
درآوری در نتایج مربوط به تاثیر تزریق بر درصد جوجه     

تیمار تزریق های تزریق شده و ربین تیما آمده است. 8جدول 
دار نیدرآوری از لحاظ آماری تفاوت معنشده برای درصد جوجه

بارور در  هایمرغتخم درآوریوجود داشت و درصد جوجه
و در مرغی آناستروزول کاهش یافته تخمتیمار تزریق درون 

حالل و داروی لتروزول با تزریق  کنترل تیماردو مقایسه با 
نتایج مربوط به تاثیر  .(P>51/5) ار وجود داشتدتفاوت معنی

آمده  4جنینی در جدول مرگ و میر  برآناستروزول  تزریق
دهد بین تیمار تزریق شده و تیمار تزریق است. نتایج نشان می

داری وجود تفاوت معنیده در گامه جنینی نخست و پایانی نش
ی میر در گامه نخست جنینی بود ول داشت و بیشترین مرگ و

 .  دار مشاهده نشدگامه جنینی میانی هیچ تفاوت معنیدر 
     Trukhina ( گزارش کردند که تزری41و همکاران ،)ق 

 کیسه هوامرغی لتروزول در روز چهارم جنینی به درون تخم
درآوری داری بر درصد جوجهدار تاثیر معنیمرغ نطفهتخم

ازول یق فادر(، نشان دادند با تزر4) Henryو  Burkeنداشت. 
داری روی این کشی تاثیر معنیدر تخم بوقلمون پیش از جوجه

ر دوزهای کم (، د43و همکاران ) Yang صفت نداشت.
رآوری نداشت اما در دداری بر درصد جوجهفادرازول تاثیر معنی

 طلب یمتقدرآوری کاهش یافت. جوجه های بیشتر درصددوز
 در فدرازول گرمیلیم 8/5 قیتزر کردند گزارش(، 84) یرازان و

 داری بر، تاثیر معنیگرمیلیم 81/5 ،51/5 غلظت با سهیمقا
سربزی و نداشت.  ماندن زنده تیقابلی و درآورجوجهد درص

ی عصاره مرغتخم د تزریق درون(، گزارش کردن81همکاران )
درآوری نداشت و بر جوجهداری گرده کاج هیچ تاثیر معنی

عصاره لیتر میلی 8/5که تزریق  همچنین در پژوهشی بیان شد
ینی در سفیده در روز پنجم جن گیاهی سیر و گوجه فرنگی

(. در 2داری بر جوجه درآوری نداشت )تخم مرغ تاثیر معنی
دهی را کاهش ونی، تزریق آناستروزول درصد جوجهپژوهش کن

 مرغی آناستروزول به تنهاییدهد اما تزریق درون تخممی
گامه نیست زیرا تزریق  یر در نخستینعامل افزایش مرگ و م

نیز مرگ و  (DMSO +روغن ذرت حالل ) مرغیتخم درون
تزریق فزون بر مقدار  را افزایش داده است. از سوی دیگرمیر 

درون دهی در تیمار تزریق آناستروزول، چون درصد جوجه
 ،ش یافته( کاهDMSOمرغی حالل )روغن ذرت + تخم

عامل مرگ و تواند میمرغی خمتزریق درون تعمل  بنابراین
 .باشد میر در این گامه
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 درآٍری ٍ هرگ ٍهیرّای آزهایطی بر درصذ جَجِ تاثیر تیوار -1جذٍل 
Table  . Effect of experimental treatments on percentage of hatchability and mortality  

 (P>05/0باضٌذ ) داری هی ّای با حرٍف هتفاٍت در ّر ستَى دارای اختالف هعٌیهیاًگیي
 

 تاثیر تیوار آزهایطی بر درصذ هرگ ٍ هیر جٌیٌی  -2جذٍل 
Table  . Effect of experimental treatments on percentage of embryonic mortality 

 (P>05/0باضٌذ ) داری هی ّای با حرٍف هتفاٍت در ّر ستَى دارای اختالف هعٌیهیاًگیي
 

 

 تمایز جنسیت
ًتایج هربَط بِ تسریق آًاسترٍزٍل ٍ تاثیر آى بر توایس      

ّای آهذُ است. ّیچ کذام از تیوار 3ل در جذٍجٌسیت 
 داری بر توایس جٌسیت ًذاضت. هعٌی آزهایطی تاثیر

Trukhina    ٍ قی(، گسارش کردًذ کِ تسر25) ّوکاراى 
رٍز چْارم بِ  تردریکرٍلیه 100 ا دٍزٍ لترٍزٍل ب فيیتاهَکس

 صیًر را افسا یّا درصذ جَجِ ،دار هرغ ًطفَِّا تخن سِیک
در پژٍّطی هطابِ ًطاى  ،(24ٍ ّوکاراى ) Trukhinaداد. 

در رٍز اٍل بِ  تریکرٍلیه 100 با دٍز لترٍزٍل قیتسر با دادًذ 
 یدر صذ برگطتگ صذ هَجبدار  ًطفِهرغ َّا تخن سِیک

 رٍز در قیتسر هقذار يیا با يیّوچٌ ضذُهادُ بِ ًر  تیجٌس
 یکوتر هقذار بِ تیجٌس رییتغ اٍل، رٍز بِ ًسبت چْارم
ًطاى  (،13ّوکاراى ) ٍ Mohammadrezaeiذُ ضذ. هطاّ

 رضذ فاکتَر قیتسر ٍ گرمیلیه 1/0 زٍلفادرٍ قیتسردادًذ 
(IGF-I )100 صذدر  صذ یگَضت یّاجَجِ بِ ًاًَگرم 

ٍ ّوکاراى Yang  .ضذ هطاّذُ ًر بِ هادُ تیجٌس یبرگطتگ
ٍ  3/0،  1/0کن فادرٍزٍل  ) در دٍزّایگسارش کردًذ (، 29)

 درآٍری تاثیر ًذاضت اها در دٍزّای بیطتر ًرخ جَجِ ( بر5/0
درآٍری کاّص یافت، ًرخ جَجِ گرم( هیلی 100ٍ  3/1)

کوتر  ٍ طتریب برگطتگی جٌسیت در ّر دٍ گرٍُ با دٍزّای
 قیتسر کردًذ گسارش(، 12) یرازاً ٍ طلب یهتق .ضذ هطاّذُ

 15/0 ،05/0 غلظت با سِیهقا در فذرازٍل گرم یلیه 1/0
صَرت ( بِ NKSO) َىیتر آًذرٍاستَى سیً ٍ رمگ یلیه

ٍ  Fazli. ًر ضذ یّا درصذ جَجِ صیهَجب افسا یدار یهعٌ
عصارُ  تریل یلیه 1/0 قی(، گسارش کردًذ کِ تسر4ّوکاراى )

 هرغ تخن ذُیسفبِ  یٌیدر رٍز پٌجن جٌ یفرًگٍ گَجِ ریس
درصذ جَجِ  صیافسا باعث یگَضت جَجِ راس ِیسَ دار ًطفِ

ى دادًذ کِ تسریق (، ًطا11هتقی طلب ٍ جوطاسب ) ًر ضذ.
لیتر عصارُ هیلی 06/0لیتر عصارُ الکلی ٍ  هیلی 03/0سطَح 

 داری هَجب افسایص درصذ صَرت هعٌیبِفرًگی  گَجِآبی 
(، گسارش کردًذ 15سربسی ٍ ّوکاراى ) ّای ًر گردیذ. جَجِ

 داری بر توایس از تیوارّای آزهایطی تاثیر هعٌی ّیچ کذام
 جٌسیت ًذاضت.

 جٌسیت توایس صذدر بر هایطیآز یّارتیوا تاثیر -3 جذٍل
Table  . Effect of experimental treatments on percentage sex differentiation  

 (P>05/0باضٌذ ) یداری ه با حرٍف هتفاٍت در ّر ستَى دارای اختالف هعٌیّای هیاًگیي

 تیوار درصذ ّچ درصذ هرگ ٍهیر

37/9 ± 66/2 c 

15/41 ± 55/9 b 

72/31 ± 54/8 cb 

63/54 ± 58/9 b 

91/90 ± 09/9 a 

91/90 ± 43/6 a 

0001/0  

27/3  

63/90 ± 66/2 a 

85/58 ± 55/9 b 

28/68 ± 54/8 ba 

70/43 ± 97/7 bc 

36/36 bc 

18/18 ± 09/9 c 

0013/0  

47/3  

 کٌترل یک بذٍى تسریق
DMSO + کٌترل دٍ حالل رٍغي ررت 

(mg/ml)  1کٌترل سِ لترٍزٍل با غلظت  
 (mg/ml)  25/0آًاسترٍزٍل با غلظت   
(mg/ml)  5/0آًاسترٍزٍل با غلظت  

 (mg/ml)  75/0آًاسترٍزٍل با غلظت  
  P-value 

     خطای استاًذارد هیاًگیي

 جٌیٌی( 7-1گاهِ ًخست )رٍز   تیوار جٌیٌی( 14-8گاهِ هیاًی )رٍز  جٌیٌی(21-15گاهِ پایاًی )رٍز 

39/1 ± 39/1 cb 

87/5 ± 37/0 b 

12/13 ± 11/3 a 

91/10 ± 69/1 a 

0/0 c 

0/0 c 

0001/0  

63/0  

03/4 ± 64/2 a 

68/8 ± 39/5 a 

82/5 ± 41/3 a 

87/7 ± 41/3 a 

0/0 a 

0/0 a 

2109/0  

21/1  

  کٌترل یک بذٍى تسریق
DMSO  کٌترل دٍ حالل رٍغي

 ررت+
(mg/ml)  کٌترل سِ لترٍزٍل با

  1غلظت 
(mg/ml)  25/0آًاسترٍزٍل با غلظت  
(mg/ml)  5/0آًاسترٍزٍل با غلظت  
(mg/ml)  75/0آًاسترٍزٍل با غلظت  

     P-value 
 خطای استاًذارد هیاًگیي

34/5 ± 27/2 d 

60/26 ± 72/7 cd 

46/11 ± 17/4 cd 

51/37 ± 18/7 b 

91/90 ± 09/9 a 

91/90 ± 43/6 a 

0001/0  
67/2  

 تیوار ًر هادُ

59/45 
50/37 
75/43 
32/58 

25 
75 

41/54 
50/62 
25/56 
67/41 

75 
25 

 کٌترل یک بذٍى تسریق
DMSO ل رٍغي ررت+کٌترل دٍ حال 

(mg/ml)  1کٌترل سِ لترٍزٍل با غلظت  
(mg/ml)  25/0آًاسترٍزٍل با غلظت  
(mg/ml)  5/0آًاسترٍزٍل با غلظت  
(mg/ml)  75/0آًاسترٍزٍل با غلظت  
P-value 

 خطای استاًذارد هیاًگیي 
 
 

76/4 
44/0 
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 کیفیت جوجه
نتایج مربوط به تاثیر آناستروزول بر کیفیت جوجه در      

از تیمارهای آزمایشی تاثیر  آمده است. هیچ کدام 2جدول 
 از یکی جوجه داری بر کیفیت جوجه نداشتند. کیفیتمعنی

 بهتر کیفیت که طوریجوجه است به رشد در موثر هایپارامتر

 و هابیماری به ترمقاوم و ترجوجه سالم دهندهنشان جوجه،

 مانیزنده قابلیت هچ از و بعد بوده محیط زاتنش شرایط

  قیتزر بیان کردند Henry (4،) و Burke(. 49دارد ) بیشتری
 

درصدی تلفات هشت  مرغ سبب افزایشبه تخم زولفادرا
طی  (،42همکاران ) و زادههای گوشتی شد. ولیجوجه

 تلفات درصد 57 سیترات تزریق کلومیفن ان دادندپژوهشی نش
(، گزارش 81مافی و همکاران )داشت.  پی در را گوشتی جوجه
 بر تاثیر هیچ لیتر عصاره گزنه سیاهمیلی 8/1تزریق  کردند
(، 87سربزی و همکاران ) نداشت. های گوشتیجوجه تلفات

 داری برق عصاره گرده کاج هیچ تاثیر معنیبیان کردند تزری
 کیفیت جوجه نداشت.

 هاجوجه تاثیر تیمارهای آزمایشی بر کیفیت -2جدول 
Table 4. Effect of experimental treatments on chicks quality 

 (P>17/1باشند )داری میبا حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیهای میانگین
 

  ویژگی الشه و صفات عملکردی
در  نتایج مربوط به تاثیر داروی آناستروزول بر ویژگی الشه    

میانگین وزن اولیه و میانگین وزن و تاثیر آن بر  7 جدول
آمده  2در جدول  و ضریب تبدیل روزگی و نرخ رشدهفت

و  7/1های در غلظت ش تزریق آناستروزولدر این پژوهاست. 
ن، وزن سینه و داری بر وزن بدن، وزن را، افزایش معنی57/1

داشت و همچنین  کنترل وزن جگر در مقایسه با سه تیمار
ولیه داری بر میانگین وزن اتزریق آناستروزول تاثیر معنی

روزگی و ن وزن هفتمیانگیداری در نداشت اما افزایش معنی
داری در میانگین ضریب تبدیل داشت و کاهش معنی نرخ رشد

ر تزریق و تیماای کنترل نسبت به تیماره 2و  7ار در دو تیم
نتایج برخی از مشاهده لیتر میلی 47/1با غلظت آناستروزول 

در تیمارهای تزریق شده با فادروزول و  دادها نشان پژوهش
ار وجود داظ وزنی و ویژگی الشه تاثیر معنیشاهد، از لح

گزارش کردند تزریق  (84) طلب(. رازانی و متقی4نداشت )
بر وزن زنده، ضریب داری معنی تاثیر گرم فدرازولمیلی 8/1

(، 81تبدیل خوراک و قطعات الشه نداشت. مافی و همکاران )
لیتر عصاره گزنه سیاه تاثیر میلی 8/1بیان کردند تزریق 

داری بر وزن ران، سینه و وزن چربی بطنی مشاهده نشد. معنی
(، گزارش کردند تزریق درون 87سربزی و همکاران )

داری بر صفات گرده کاج تاثیر معنیمرغی عصاره تخم
ضریب تبدیل، ویژگی الشه، میانگین وزن اولیه، اقتصادی )

و Fazli  روزگی و نرخ رشد( نداشت.میانگین وزن هفت
اره سیر عص لیترمیلی 8/1(، بیان کردند که تزریق 2همکاران )

بر افزایش وزن و ضریب تبدیل داری فرنگی تاثیر معنیو گوجه
(، گزارش کردند با تزریق 88طلب و جمشاسب )داشت. متقی

لیتر عصاره میلی 12/1لیتر عصاره الکلی و میلی 19/1طوح س
های ها از نظر شاخصخروس ،، در کل دورهفرنگیآبی گوجه

ضریب تبدیل، میانگین افزایش وزن روزانه،  مورد نظر مانند
قطعات الشه میانگین مصرف خوراک روزانه، وزن زنده، برخی 

.ها عملکرد بهتری داشتندچربی بطنی نسبت به مرغ و

 تاثیر تیمار آزمایشی بر ویژگی الشه -7جدول 
 Table 5. Effect of experimental treatments on  carcass character  

 
 
 
 

 تیمار  میانگین کیفیت
12/8 

84/8 

11/8 

12/8 

8 

8 

28/1 
181/1 

 کنترل یک بدون تزریق
DMSO +کنترل دو حالل روغن ذرت 

(mg/ml)  8کنترل سه لتروزول با غلظت  
(mg/ml)  47/1آناستروزول با غلظت  
(mg/ml) 7/1تروزول با غلظت آناس  
(mg/ml)  57/1آناستروزول با غلظت  

    P-value 
 خطای استاندارد میانگین

 تیمار )گرم( وزن زنده )گرم( ران )گرم( سینه )گرم( جگر

7/14±1/91c 

7/98±1/45cb 

7/82±1/48cb 

7/54±1/83b 

2/39±1/41a 

2/51±1/29a 

1/1118 

1/15 

85/32±8/84dc 

81/15±1/71dc 

85/92±1/12d 

83/89±1/22c 

47/99±8/19a 

41/57±8/99b 

1/1118 

1/81 

41/49±1/13c 

41/78±1/71c 

83/91±1/52d 

48/82±1/23c 

45/41±1/95a 

44/91±1/75b 

1/1118 

1/81 

897/23±7/58c 

895/21±9/44c 

898/28±2/98c 

821/12±9/14cb 

852/11±9/44a 

872/32±5/28b 

1/1115 

4/18 

  کنترل یک بدون تزریق
DMSO +کنترل دو حالل روغن ذرت 

(mg/ml)  8کنترل سه لتروزول با غلظت  
(mg/ml)  47/1آناستروزول با غلظت  

(mg/ml)  7/1آناستروزول با غلظت  
(mg/ml) 57/1آناستروزول با غلظت  

  P-value 
 خطای استاندارد میانگین 

 (P>17/1باشند )داری میبا حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیهای میانگین
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 تاثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات اقتصادی -6جدول 
Table 6. Effect of experimental treatments on economic traits 

 (P>90/9باشند )داری میبا حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیهای میانگین
 

کرد تزریق توان بیان با توجه به پژوهش انجام شده می     
ا در همرغی آناستروزول، وزن الشه و وزن جوجهدرون تخم

ی را کاهش داد و درآورو درصد جوجه ،روزگی را افزایشهفت

ی نسبت درآور، درصد جوجه50/9ه اینکه در غلظت با توجه ب
ت که در توان نتیجه گرفمیبه دو تیمار دیگر افزایش پیدا کرد 

 کند.ی افزایش پیدا میدرآوردوزهای کمتر درصد جوجه
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Abstract 
   Broiler breeders prefer male chicks because of economic benefits to female chicks.  One of the 
ways to achieve this goal is to manipulate sex using aromatase inhibitors. Therefore, current 
research was conducted to investigate the effect of in ovo injection of different levels of 
anastrozole (an aromatase inhibitor) on the sex ratio and quality of broiler chicks. This research 
was carried out with 480 eggs of Ross 308 as a completely randomized design with six 
treatments include, four replicates and 20 eggs per replicate. Experimental treatments include: 1. 
Non-injected control: with No injections 2-Control two  (Sham control(: Corn oil solvent + 

DMSO 3- Injection 30 μl of letrozole at a concentration of 1 mg/ml 4-anastrozole 30 μl injection 
at a concentration of 0.25 mg/ml 5- Injection of 30 μl anastrozole at a concentration of 0.5 mg/ml 
6- Injection of 30 μL anastrozole at a concentration of 0.75 mg/ml. Hatching, sexual 
differentiation, chick quality, fetal mortality and economic traits were evaluated in this study. 
The results showed that in ovo injection anastrozole ovi-position did not have a significant effect 
on the sex and quality of broiler chicks. The percentage of hatching eggs in the anastrozole 
injection was decreased in comparison with the three control treatments, and also the mortality 
rate in the first incubation period was increased. In ovo injection of anastrozole compared to 
three treatments significantly increased carcass weight, average weight of seven days and growth 
rate, and a significant decrease was observed in the mean conversion factor, although it had no 
significant effect on the mean of initial weights. Overall, it can be concluded from the findings of 
this study that in ovo injection of anastrozole increased, carcass weight and weight of chicks at 
seven days and reduced the percentage of hatchability, but did not affect sex differentiation and 
quality of broiler chicks. 
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