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بررسي صفات داخلي تخم مرغ و ارتباط آنها با پردرآوري ساق پا در مرغ با استفاده از روش تجزيه به مولفههاي اصلي
Shaker AS & Aziz SR

گروه تولیدات دامی ،مركز تحقیقات كشاورزي سلیمانیه ،وزارت كشاورزي و منابع آب ،اربیل ،عراق
Poultry Science Journal 2017, 5 (1): 1-5
DOI: 10.22069/PSJ.2016.11053.1188

چکيده
تخم مرغ منبع پروتئینی مهمی در جوامع بشري و همچنین منبع ذخیره ژنی است كه میتواند در سرتاسر دنیا
استفاده شود .توارث پذيري صفت پردرآوري ساق پا در مرغ غالب است كه بستگی به دو عامل  pti-1Lو pti-
 1Bدارد كه روي كروموزومهاي  31 ،31و  42قرار دارند .با استفاده از  381تخم مرغ بارور از دو الين ژنتیکی مرغ
كردي سفید (ساق پاي پردار و ساق پاي لخت) ،ما دريافتیم كه همبستگی وزن تخم مرغ با وزن زرده (به ترتیب با
 r2برابر با  0/14و  ،)0/402با وزن سفیده (به ترتیب با  r2برابر با  0/838و  ،)0/811و با وزن پوسته (به ترتیب با
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صفات داخلی تخم مرغ
تجزيه به مولفه هاي اصلی

 r2برابر با  0/646و  )0/441باال است ( .)P <0 /03دو مولفه اصلی اولیه نشان داد كه بیشترين واريانس در مرغ-
هاي كردي سفید با ساق پاي پر درآور و لخت به ترتیب  81/6و  46/1درصد بود .بنابراين  ،اختالفات در تركیبات
تخم مرغ در بین دو الين ژنتیکی ممکن تحت تاثیر عمل ژنهاي مشابه با صفت پردرآوري ساق پا باشد .برطبق
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نتايج اين آزمايش ،صفات داخلی تخم مرغ در دو الين ژنتیکی مرغ كردي اختالف معنیداري با همديگر دارند.
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اثر افزودن روي به يك جيره بر پايه گندم برعملکرد ،ويسکوزيته روده ،سيستم ايمني ،و پراکسيداسيون ليپيدي در جوجههاي
گوشتي  11روزه
Dibaiee-nia G, Akbari MR & Karimi S

گروه علوم دامی ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران
Poultry Science Journal 2017, 5 (1): 7-15
DOI: 10.22069/psj.2017.11072.1189

چکيده
در اين تحقیق ،اثر افزودن سطوح مختلف عنصر روي به يك جیره بر پايه گندم بر عملکرد ،ويسکوزيته روده،
سیستم ايمنی ،و پراكسیداسیون لیپیدها در جوجههاي گوشتی مورد بررسی قرار گرفت .تعداد  420قطعه جوجه
خروس گوشتی يکروزه سويه تجاري راس  108وزن شده و به شش تیمار جیرهاي كه هر يك داراي  2تکرار
(جايگاه بستري)  30قطعهاي بود ،تخصیص داده شدند .جیرههاي آزمايشی شامل يك جیره بر پايه گندم فاقد
مکمل روي در پیشمخلوط ويتامینی (شاهد) ياحاوي  80 ،60 ،20 ،40و  300میلیگرم در كیلوگرم روي بود.

کلمات کليدي
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مصرف خوراک ،افزايش وزن و ضريب تبديل خوراک تا سن  43روزگی به صورت هفتگی ثبت گرديد .در سن 43
روزگی ،غلظت مالوندي آلدئید سرمی ،ويسکوزيته محتويات روده ،و وزن بعضی از اندامهاي داخلی تعیین گرديد.
میزان تیتر آنتیبادي علیه گلبولهاي قرمز خون گوسفند ( )SRBCدر  4و  32روز پس از تزريق اندازهگیري
گرديد .جهت بررسی پاسخ حساسیت بازوفیلی پوست ( )CBHدر سن  40روزگی ،تزريق فیتوهماگلوتینین
( )PHAدر پوست بین انگشتان پا صورت گرفت و تغییر ايجاد شده در ضخامت پوست در  34و  42ساعت پس از
تزريق اندازهگیري شد .افزودن سطوح  ،60 ،20 ،40و  80میلیگرم روي به هر كیلوگرم جیره بر پايه گندم سبب
بهبود ضريب تبديل غذايی گرديد ( .)P < 0/01مکملسازي جیره با روي منجر به كاهش معنیدار چربی حفره
بطنی و ويسکوزيته ژژنوم گرديد ( .)P < 0/01همچنین ،افزودن روي به جیره (در تمامی سطوح مورد استفاده در
اين آزمايش به جز سطح  )40mg/kgمنجر به كاهش سطح مالونديآلدئید سرم گرديد ( .)P < 0/01تیتر
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آنتیبادي علیه SRBCبا افزودن  40mg/kgروي به جیره افزايش يافت ( .)P < 0/01افزودن 20mg/kg
روي به جیره منجر به افزايش پاسخ  CBHگرديد ( .)P < 0/01به طور كلی ،نتايج اين تحقیق نشان دهنده
اهمیت مکمل روي در جیره هاي بر پايه گندم در ارتباط با بهبود ضريب تبديل خوراک و خصوصیات
فیزيکوشیمیايی محتويات روده میباشد .همچنین ،افزودن روي به جیرههاي بر پايه گندم به تقويت سیستم ايمنی
و دفاع آنتیاكسیدانی بدن كمك میكند.
Please cite this article as: Dibaiee-nia G, Akbari MR & Karimi S. 2017. Effects of Supplemental Zinc in a Wheat-Based Diet on
Performance, Intestinal Viscosity, Immune System and Lipid Peroxidation of 21-Day Old Broiler Chickens. Poult. Sci. J. 5 (1): 7-15.
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اثر عوامل ژنتيکي و غير ژنتيکي بر وزن بدن و صفات الشه در دو سويه از بلدرچين ژاپني
Pourtorabi E, Farzin N & Seraj A

گروه علوم دامی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آزادشهر ،آزادشهر ،ايران
Poultry Science Journal 2017, 5 (1): 17-24
DOI: 10.22069/psj.2017.11501.1198

چکيده
هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی موثر بر وزن بدن و صفات الشه در بلدرچین ژاپنی بود.
بدين منظور ،از دو سويه بلدرچین ژاپنی ( 310بلدرچین وحشی و  310بلدرچین سفید) به عنوان جمعیت پايه
استفاده شد .براي ايجاد نسل بعد ،چهار گروه تالقی شامل نر وحشی × ماده وحشی ،نر سفید × ماده وحشی ،نر
وحشی × ماده سفید و نر سفید × ماده سفید طراحی شد .جوجهها در سن  11روزگی و قبل از كشتار وزن شدند.
پس از كشتار ،پركنی و جداسازي اندامهاي داخلی به صورت دستی انجام گرفت و صفات الشه شامل وزن الشه،
وزن سینه ،وزن ران ،وزن پوست و وزن چربی بطنی اندازه گیري و ثبت گرديد .سپس درصد الشه و اجزاي آن از
تقسیم اين اوزان بر وزن زنده محاسبه شد .اثر عوامل ثابت جنس ،نوبت جوجهكشی و گروه تالقی بر وزن بدن و
صفات الشه بررسی شد .اثر جنسیت پرنده بر كلیه صفات (به استثناي درصد ران) از لحاظ آماري معنیدار
( )P < 0/03و میانگین وزن بدن و صفات الشه در پرندههاي ماده در مقايسه با پرندههاي نر بیشتر بود .همچنین،
تفاوت معنیداري بین میانگین صفات مورد مطالعه در نوبتهاي جوجهكشی و گروههاي تالقی مختلف مشاهد شد
و نتاج حاصل از تالقی بلدرچینهاي نر و ماده وحشی ،بیشترين اوزان الشه ،سینه ،ران ،پوست و چربی بطنی را
نشان دادند ( .)P < 0/03وراثتپذيري وزن بدن و اجزاي الشه دامنهاي از  0/44تا  0/66داشت .اين برآوردها
براي صفات درصد الشه و اجزاي آن ،كمتر و از  0/44تا  0/11متغیر بود .همبستگی ژنتیکی بین وزن بدن و
صفات الشه ،متوسط تا زياد ( 0/14تا  )0/82برآورد شد .اين نتايج نشان داد كه انتخاب در جهت افزايش وزن بدن
و كاهش چربی بطنی منجر به بهبود ساير صفات الشه نیز خواهد شد.
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بررسي چندشکلي آللي ژنهاي  GHR ،GHو  IGF-1و ارتباط آنها با صفات رشد و الشه در مرغ بومي مازندران
Attarchi H1, Tahmoorespur M1, Ahani Azari M2, Sekhavati MH1 & Mohajer M3

3گروه علوم دامی ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ايران
4گروه ژنتیك و اصالح نژاد دام و طیور ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ايران
1مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان ،گرگان ،ايران
Poultry Science Journal 2017, 5 (1): 25-30
DOI: 10.22069/psj.2017.11520.1200

چکيده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ژن هاي  GHR ،GHو  IGF-1و ارتباط آنها با صفات رشد و الشه
در مرغ بومی مازندران انجام شد .براي اين منظور تعداد  400قطعه جوجه خروس در شرايط يکسان پرورش داده
شده و همگی در سن  34هفتگی كشتار شدند .صفات مورد بررسی قبل و پس از كشتار شامل وزن زنده در  8 ،2و
 34هفتگی ،وزن الشه ،قلب ،كبد ،سنگدان ،طحال ،چربی حفره شکمی pH ،گوشت ،ظرفیت نگهداري آب
گوشت و چربی داخل عضلهاي اندازه گیري و ثبت شدند .قبل از كشتار از تمامی پرندگان نمونه خون تهیه و
استخراج  DNAاز نمونهها صورت گرفت .فراوانی هريك از آلل هاي ( )+و ( )-در جايگاه ژنی  GHبه ترتیب
برابر با  0/644و  ،0/141در جايگاه ژنی  GHRبهترتیب برابر با  0/431و  0/481و در جايگاه ژنی  IGF-1به
ترتیب برابر با  0/204و  0/181تعیین شد .بررسی تعادل هاردي واينبرگ با استفاده از آزمون كاي مربع نشان داد
كه جمعیت مورد مطالعه در جايگاههاي ژنی مورد نظر در تعادل نیست .تجزيه و تحلیل دادههاي فنوتیپی و ژنوتیپی
نشان داد كه ارتباط معنیداري بین ژنوتیپهاي ژن  GHبا صفات وزن زنده در  8و  34هفتگی و وزن الشه،
ژنوتیپهاي ژن  GHRبا صفات وزن زنده در  34هفتگی و وزن الشه و همچنین ژنوتیپهاي ژن  IGF-1با
صفات چربی حفره شکمی و چربی درون عضلهاي وجود دارد ( .)P < 0/01بر اساس نتايج حاصل از اين تحقیق
میتوان نتیجه گرفت كه ژنهاي  GHR ،GHو  IGF-1میتوانند در جايگاه مورد نظر به عنوان كانديد براي
صفات رشد و الشه در برنامههاي اصالح نژادي مرغ بومی مازندران مورد استفاده قرار گیرند.
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تاثير سيليمارين بر راندمان رشد ،اندامهاي داخلي و برخي فراسنجههاي خون در بلدرچين ژاپني در معرض تنش اکسيداتيو
توسط تتراکلريدکربن
Behboodi HR1, Samadi F1, Shams Shargh M2, Ganji F3 & Samadi S4

3گروه فیزيولوژي دام و طیور ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ايران
4گروه تغذيه دام و طیور ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ايران
1گروه زيستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ايران
2گروه علوم باغبانی ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران
Poultry Science Journal 2017, 5 (1): 31-40
DOI: 10.22069/psj.2017.11578.1201

چکيده
تاثیر سیلیمارين بر راندمان رشد ،اندامهاي داخلی و برخی فراسنجههاي خون در بلدرچین ژاپنی در معرض تنش
اكسیداتیو قرار گرفته شده توسط تتراكلريدكربن بررسی شد .آزمايشی در قالب طرح كامال˝ تصادفی با چینش
فاكتوريل  4 × 4با  2تکرار و  10پرنده در هر تکرار اجرا شد .فاكتورها شامل دو سطح سیلیمارين (صفر و يك
میلی لیتر به ازاي هر كیلوگرم وزن بدن) و دو سطح تتراكلريدكربن (صفر و يك میلیلیتر به ازاي هر كیلوگرم وزن
بدن) بودند .نتايج نشان داد كه سیلیمارين تاثیري بر فراسنجههاي تولیدي نداشت ،در حالی كه تتراكلريدكربن به
طور معنیداري مصرف خوراک و و افزايش وزن را كاهش داد ( .)P < 0/01سیلیمارين تاثیري بر اوزان نسبی
سینه ،سنگدان و قلب نداشت ،در حالی كه تتراكلريدكربن اوزان نسبی سینه و قلب را كاهش داد .بکاربردن سیلی-
مارين و تتراكلريدكربن هر دو منجر به افزايش وزن نسبی پانکراس شد .در سرم خون پرندههاي تیمار شده با
سیلیمارين مقدار پروتئین كل بیشتر بود اما مقادير گلوكز ،تريگلیسريد و كلسترول كل كمتر بود ( .)P < 0/01در
عوض ،در پرنده هايی كه تتراكلريدكربن دريافت كرده بودند مقادير پروتئین كل و گلوكز سرم خون به ترتیب
كاهش و افزايش داشت ( .)P < 0/01كنش متقايل بین سیلیمارين و تتراكلريدكربن نشان داد كه سیلیمارين
اثرات مضر تتراكلريدكربن بر آلبومین سرم خون را تعديل كرد .تیمار تتراكلريدكربن در مقايسه با سیلیمارين
غلظت آلکالین فسفاتاز خون را افزايش داد ( .)P < 0/01اين مطالعه نشان داد كه سیلیمارين میتواند به عنوان
منبع مفید آنتیاكسیدان در تعديل اثرات مضر تنشهاي اكسیداتیو در بلدرچین ژاپنی باشد.
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مقايسه اثرات مکمل آنتيبيوتيك ،پروبيوتيك ،و پريبيوتيك بر ترکيب الشه ،بر جمعيت و سوتيپ باکتريهاي سالمونال در
فضوالت و روده جوجههاي گوشتي
Alonge EO1, Eruvbetine D1, Idowu OMO1, Obadina AO2 & Olukomaiya OO3
3گروه تغذيه دام ،دانشگاه فدرال كشاورزي ،ابوكاتا ،نیجريه
4گروه صنايع غذايی و فنآوري ،دانشگاه فدرال كشاورزي ،ابوكاتا ،نیجريه
1گروه تولیدات دامی و بهداشت ،دانشگاه فدرال كشاورزي ،ابوكاتا ،نیجريه
Poultry Science Journal 2017, 5 (1): 41-50
DOI: 10.22069/psj.2017.11979.1214

چکيده
در اين آزمايش اثرات افزودنیهاي آنتیبیوتیك ،پروبیوتیك ،و پريبیوتیك بر تركیب الشه و همچنین جمعیت و
سروتیپ باكتريهاي سالمونال در فضوالت و روده جوجههاي گوشتی در روزهاي  48 ،3و  16بررسی شد.
تیمارهاي غذايی عبارت بودند از جیرهي شاهد (جیرهي پايه بدون افزودنی) ،جیرهي اكسیتتراسايکلین (جیرهي
پايه با  600پیپیام آنتیبیوتیك اكسیتتراسايکلین) ،جیره ( GRO-UPجیرهي پايه بعالوه  100پیپیام
پروبیوتیك) ،و جیرههاي  MOS-500يا ( MOS-1000به ترتیب ،جیرهي پايه بعالوه  100يا  3000پیپیام
پريبیوتیك مانان الیگوساكاريد) .از تعداد اولیه  380جوجه گوشتی يکروزه آربورايکرز ،تعداد  4قطعه بطور تصادفی
از هر تیمار انتخاب و براي شمارش سالمونال مورد استفاده قرار گرفتند .تعداد  380پرنده باقیمانده به طور تصادفی
به پنج تیمار آزمايشی با  1تکرار حاوي  34پرنده در هر تکرار اختصاص يافتند .آب و خوراک بطور آزاد در اختیار
پرندگان قرار داشت .نتايج آزمايش نشان داد كه راندمان سینه ،گردن ،ران و كبد بطور چشمگیري تحت تاثیر
تیمارهاي آزمايشی قرار گرفت ( .)P < 0/01اختالفات چشمگیري در جمعیت باكتريهاي سالمونال در روده و
همچنین فضوالت جوجههاي گوشتی در روزهاي مختلف آزمايش مشاهده شد ( .)P < 0/01سروتیپهاي
سالمونال گالیناروم و سالمونال تیفی در فضوالت و روده جوجههاي گوشتی مشاهده شدند .يافتههاي آزمايش ما
نشان داد كه افزودن پريبیوتیك الیگومانان يا پروبیوتیك  GRO-UPبه عنوان جايگزين آنتیبیوتیك در جیرهي
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بررسي چندشکلي ژن  SCNN1gو ارتباط آن با کيفيت پوسته تخم مرغ
Kheirkhah Z1, Hassani S1, Zerehdaran S2, Ahani Azari M1, Sekhavati MH2 & Salehinasab M3

3گروه ژنتیك و اصالح نژاد دام و طیور ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ايران
4گروه علوم دامی ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه شهر كرفردوسی ،مشهد ،ايران
1گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی ساري ،ساري ،ايران
Poultry Science Journal 2017, 5 (1): 51-55
DOI: 10.22069/psj.2017.12117.1219

چکيده
كیفیت پوسته تخممرغ صفت اصلی در ارزيابی كیفیت تخممرغ است .انتخاب بر اساس نشانگرهاي ژنتیکی
میتواند در بهبود اين صفت مورد استفاده قرار گیرد .در طی شکلگیري پوسته ،مقدار زيادي از مواد غیرآلی تجمیع
میشوند .خانواده ژن كانال سديم ( )SCNN1نقش اساس در انتقال كاتیونی ايفا میكند و ژن SCNN1g
عضوي از اين خانواده میباشد .هدف از مطالعه حاضر ،تخمین فراوانی واريانتهاي ژن  SCNN1gو بررسی
ارتباط اين ژن با كیفیت پوسته تخممرغ در مرغان سويه هايالين میباشد .بدين منظور 300 ،مرغ تخمگذار به
صورت تصادفی انتخاب شده و نمونه خون و تخممرغ آنها جمعآوري شد DNA .به روش فنل -كلروفرم
استخراج و خالصسازي شده و تعیین ژنوتیپها توسط روش  PCR-RFLPانجام شد .بهمنظور ارزيابی ارتباط
چندشکلی ژن  SCNN1gبا وزن تخممرغ ،وزن مخصوص ،استحکام پوسته ،وزن پوسته و ضخامت پوسته از
رويه  GLMنرم افزار  SASاستفاده شد .بر اساس چند شکلی ژن  ،SCNN1gسه ژنوتیپ شامل  AG ،AAو
 GGبا فراوانیهاي بهترتیب  0/14 ،0/46و  0/34مشاهده شد .اثر ژنوتیپ تنها بر روي صفت استحکام پوسته
تاثیر معنیدار داشت ( )P < 0/01ساير صفات مورد بررسی بهطور معنیداري تحت تاثیر اثر ژنوتیپ ژن مورد
بررسی قرار نگرفتند .بنابراين ،معرفی اين ژن در برنامههاي انتخاب توسط نشانگرهاي ژنتیکی میتواند باعث بهبود
صفت استحکام پوسته تخممرغ در مرغان سويه هايالين شود.
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تاثير مکمل عنصر روي و -αتوکوفرول استات بر عملکرد و غلطت عنصر روي در تخم و بافتهاي بدن بلدرچين ژاپني
Aghaei A1, Khosravinia H1, Mamuoei M2, Azarfar A1 & Shahriari A3

3گروه علوم دامی ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ايران
4گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی و صنايع غذايی ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی رامین ،خوزستان ،ايران
1گروه علوم پايه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه چمران ،اهواز ،ايران
Poultry Science Journal 2017, 5 (1): 57-64
DOI: 10.22069/psj.2017.12191.1224

چکيده
بهمنظور بررسی تأثیر افزودن مکمل عنصر روي (در پنج سطح صفر 360 ،340 ،80 ،20 ،میلیگرم در كیلوگرم
جیره) و ويتامین ( Eآلفا -توكوفرول استات در دو سطح صفر و  20واحد بینالمللی در كیلوگرم جیره) بر تولید و
كیفیت تخم و غلظت عنصر روي در بخشهاي مختلف تخم و بافتهاي بدن 860 ،قطعه بلدرچین ژاپنی مادر در
سن  40روزگی ،براي آزمايشی فاكتوريل  ،4 × 1در قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفی با  30تیمار و چهار تکرار
و  42قطعه پرنده مولد ( 36قطعه ماده و هشت قطعه نر) در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت .تولید تخم در
پرندههايی كه  360میلی گرم بر كیلوگرم عنصر روي دريافت كردند نسبت به گروه شاهد باالتر بود (.)P < 0/01
مکمل ويتامین  Eبر تولید تخم تاثیري نداشت .بلدرچینهاي دريافت كننده  80میلیگرم بر كیلوگرم عنصر روي
ضريب تبديل غذايی بهتري نسبت به تیمارهاي ديگر داشتند ( .)P < 0/01ضخامت پوسته تخم پرندگان تغذيه
شده با جیرههاي شاهد و حاوي  20میلیگرم بر كیلوگرم عنصر روي نسبت به بقیه پرندگان كمتر بود
( .)P < 0/01غلظت عنصر روي در زرده تخم پرندگان دريافت كننده جیره حاوي  340 ،80و  360میلیگرم بر
كیلوگرم نسبت به گروه شاهد افزايش داشت ( .)P < 0/01مکمل عنصر روي در سطح  340میلیگرم بر كیلو گرم
میزان عنصر روي سرم خون را نسبت به گروه شاهد افزايش داد .غلظت عنصر روي در عضله ران ،استخوان
درشت نی و كبد با تغذيه مکمل عنصر روي افزايش يافت ( .)P < 0/01مکمل ويتامین  Eتاثیري بر درصد تولید
تخم ،كیفیت پوسته تخم و غلظت عنصر روي در بخشهاي تخم و بافتها در بلدرچینهاي ژاپنی نداشت.
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سنجش ميزان انباشت فلزات سنگين در جوجههاي گوشتي تغذيه شده با منبع فسفري Trinidad de Guedes
Valera M1, Mollineda A2 & Gutierrez O1
3موسسه علوم دامی ،سن خوزه ده الس داخاس ،مايابکه ،كوبا
4دانشکده علوم كشاورزي ،دانشگاه مركزي الس ويالس ،سانتا كالرا ،كوبا
Poultry Science Journal 2017, 5 (1): 65-70
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چکیده
در آزمايشی میزان غلظت فلزات سنگین منبع فسفري ) Trinidad de Guedes (TGPبه منظور استفاده از
آن به عنوان مکمل فسفر و كلسیم در حیوانات مشخص و میزان انباشت اين فلزات سنگین در بافتها تعیین شد.
میزان عناصر سمی با استفاده از اسپکتوفتومتري جذب اتمی تعیین شد .میانگین غلظت فلزات سنگین در  TGPبر
حسب میلیگرم در كیلوگرم برابر بود با :سرب  ،84/1كادمیوم  ،4/4منگنز  ،3016/8جیوه  ،3/1آرسنیك ،30/2

کلمات کليدي
جوجه گوشتی
عنصر سمی
انباشت

روي  ،430/6مس  .343/1غلظت تمام فلزات سنگین در  TGPكمتر از سطح مسمويتزايی آنها بود ،به استثناي
سرب كه باالتر از بیشینه تحمل بود .میزان انباشت فلزات سنگین در استخوانها و پرهاي جوجههاي گوشتی در يك آزمايش
تغذيهاي اندازهگیري شد .تعداد  100جوجه گوشتی يك روزه از سويه تجاري  HE21به  1تیمار آزمايشی با  2تکرار حاوي 41

قطعه در قالب طرح كامال تصادفی اختصاص يافت .سه تیمار آزمايشی عبارت بودند از تیمار شاهد داراي ديكلسیم
فسفات به عنوان منبع كلسیم و فسفر ،و دو تیمار آزمايشی ديگر كه در آنها  TGPدر سطوح  10و  300درصد
جايگزين ديكلسیم فسفات در تیمار شاهد شد .تفاوت معنیداري در میزان انباشت فلزات سمی در پرها ،استخوان-
هاي ران و مچ پاي جوجههاي گوشتی وجود نداشت .میزان تجمع فلزات سنگین در اندامهاي مورد بررسی نشان
داد كه  TGPمیتواند جايگزين دي كلسیم فسفات (منبع تجاري كلسیم و فسفر) در جیره حیوانات شود ،بدون آنکه به
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تاثير جوانه تربچه غني از سلنيوم ،ويتامين  Rhodobacter capsulatus ،Eبر ميزان کاهش کلسترول و ايمني جوجه گوشتي
Tsujii H1, Miah AG2, Takeda I3 & Salma U2
3آزمايشگاه بیوتکنولوژي حیوانی ،مركز آموزشی علوم و فناوري بینرشتهاي ،دانشگاه شینشو ،ژاپن
4دانشکده دامپزشکی و علوم دامی ،دانشگاه علوم و فناوري حاجی محمد دانش ،ديناجپور ،بنگالدش
1شركت  ،MI Techناگونا ،ژاپن
Poultry Science Journal 2017, 5 (1): 71-81
DOI: 10.22069/psj.2017.12411.1233

چکيده
اين آزمايش براي بررسی اثرات جوانه تربچه غنی از سلنیوم ( ،)Se-RSويتامین  ،)Vit E( Eو Rhodobacter
 )RC( capsulatusبر ايمنی ،غلظت كلسترول ،و تركیب اسید چرب گوشت جوجه گوشتی انجام شد .تعداد 300
قطعه جوجه خروس گوشتی در سن دو هفتگی به طور تصادفی به  1تیمار آزمايشی  )3شاهد 1( Se-RS )4
میکروگرم در كیلوگرم  1( Se-RS+RC )1 )Se-RSمیکروگرم در كیلوگرم  Se-RSبعالوه  0/4گرم در كیلوگرم
 1( Se-RS+Vit E )2 )RCمیکروگرم در كیلوگرم  Se-RSبعالوه  10میلیگرم در كیلوگرم ويتامین Se- )1 )E

کلمات کليدي
ويتامین E
كیفیت گوشت
ايمنی جوجه گوشتی
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جوانه تربچه غنی از سلنیوم

 1( RS+RC+Vit Eمیکروگرم در كیلوگرم  Se-RSبعالوه  0/4گرم در كیلوگرم  RCبعالوه  10میلیگرم در
كیلوگرم ويتامین  ) Eاختصاص يافتند .خوراک و آب تازه به صورت اختیاري در دسترس پرندگان قرار گرفت .پس
از سه هفته از آزمايش تغذيهاي ،غلظتهاي كلسترول و تريگیسريد در جوجههاي گوشتی تغذيه شده با مکمل
 RS+RC+Vit Eنسبت به تیمار شاهد كمتر بود ( .)P < 0/01در پايان هفته ششم آزمايش ،پرندگانی كه از
جیره  RS+RC+Vit Eتغذيه شدند بطور معنیداري غلظتهاي كلسترول و تريگلیسريد پائینتر و نسبت
بهتري از اسیدهاي چرب غیراشباع به اشباع در گوشت داشتند ( .)P < 0/01بیشترين تعداد لکوسیتها در جوجه-
هاي گوشتی تغذيه شده با مکمل  RS+RC+Vit Eمشاهده شد ( .)P < 0/01شاخص ضخامت پوست پا و
وزن طحال ،بورس فابرسیوس و تیموس بطور معنیداري در پرندگان تغذيه شده با  RS+RC+Vit Eنسبت به
تیمار شاهد باالتر بود ( .)P < 0/01بر اساس يافتههاي اين آزمايش پیشنهاد میشود كه از مکمل كردن RS+RC+Vit
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 Eبه جیرهي غذايی جوجههاي گوشت منفعت بیشتري بخاطر بهبود ايمنی و كیفیت گوشت بدست میآيد كه بر بهبود سالمت
مصرفكنندگان گوشت موثر است.
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