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 کلمات کلیدي

  سن
  درشت نی

  جوجه گوشتی
  میوه بلوط
  عملکرد

 

  چکیده
بود. هاي غنی از تانن ها به جیرهپاسخ آنبر هاي گوشتی وجهتاثیر سن جز انجام این آزمایش، بررسی هدف ا
(مخلوط نر و ماده) در قالب طرح کامالً تصادفی بین  308قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس  340تعداد 

یک ماده خوراکی عنوان  ه بلوط بهمیوقطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند.  17تکرار و  4گروه آزمایشی با  5
هاي در دورهها جوجهدرصد) افزوده شد و  25(در سطح  هاي گوشتیي غذایی جوجههاغنی از تانن به جیره

بر پایه ذرت (بدون   يگروه شاهد در تمامی دوره آزمایش با جیره .ها تغذیه شدندمختلف پرورش با این جیره
هاي زمانی زیر  هاي حاوي میوه بلوط در یکی از دورهدیگر با جیره  هار گروهمیوه بلوط) تغذیه شد در حالی که چ

روزگی) و یا کل  42تا  8هفته آخر پرورش ( 5روزگی)،  42تا  22روزگی)، پایانی ( 21تا  1تغذیه شدند: آغازین (
ش وزن بدن و ها نشان داد پارامترهاي عملکردي (مصرف خوراك، افزایروزگی). یافته 42تا  1دوره پرورش (

هایی که در دوره آغازین و  هاي استخوان درشت نی بین گروه شاهد و گروهضریب تبدیل خوراك) و ویژگی
روزگی باعث  42تا  1و یا  42تا  8ها با میوه بلوط از پایانی با میوه بلوط تغذیه شدند، یکسان بود. تغذیه جوجه

. )> P 05/0( شد در کل دوره پرورشیل غذایی دار افزایش وزن بدن و افزایش ضریب تبدکاهش معنی
هاي استخوان هفته پایانی و یا کل دوره با میوه بلوط تغذیه شدند، ویژگی 5هایی که در همچنین، در جوجه

هاي روزگی، وزن نسبی کبد در جوجه 21. در سن )> P 05/0(درشت نی تحت تاثیر نامطلوب قرار گرفت 
هاي ها به تانن. بطور کلی، پاسخ جوجه)> P 05/0( داري را نشان دادعنیکننده میوه بلوط افزایش ممصرف

-درصد جیره جوجه 25آمیزي تا سطح توان از میوه بلوط به نحو موفقیت گیرد. میجیره، تحت تاثیر سن قرار می
نی درشت هاي استخوانمطلوب بر عملکرد و ویژگی آغازین یا پایانی پرورش بدون اثر نا  هاي گوشتی در دوره

تواند بر هفته) از میوه بلوط، عملکرد را کاهش داده و می 6یا  5استفاده نمود. در مقابل، استفاده بلند مدت (
 نی اثرات زیان بار داشته باشد.هاي استخوان درشتویژگی
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 کلمات کلیدي

  مرغ بومی
  پرریزي طبیعی

  مرغتخمکیفیت خارجی 
 

  چکیده
اي، سفید پر پا، و سفید پا لخت) براي گروه مرغ محلی کردي (مشکی با گردن قهوه 3بارور از  مرغتخم 481

) و پس از پرریزي مرغتخم 355هاي پیش از پرریزي (در طی دوره مرغتخمت کیفیت خارجی ارزیابی صفا
گیري و شاخص شکل محاسبه شد. با کولیس اندازه هامرغتخمآوري شد. طول و عرض ) جمعمرغتخم 126(

ش از پرریزي بود ي پیي پس از پرریزي بیشتر از دورهدر هر سه گروه در دوره مرغتخمنتایج نشان داد که وزن 
)05/0 P <( هاي سفید پر پا در دو داري با مرغاي اختالف معنیهاي مشکی گردن قهوهدر مرغ مرغتخم. طول

در دو  مرغتخمهاي سفید پا لخت وجود نداشت. همچنین عرض ي پرریزي داشت، اما این تفاوت با مرغدوره
هاي سفید پا لخت ید پر پا مشابه بود، ولی با مرغاي و سفهاي مشکی گردن قهوهي پرریزي بین مرغدوره

هاي سفید پر پا مشابه بود، ولی ي پرریزي براي مرغنیز در بین دو دوره مرغتخمتفاوت داشت. شاخص شکل 
. نتایج )> P 05/0(داري وجود داشت  هاي سفید پا لخت تفاوت معنیاي و مرغهاي مشکی گردن قهوهدر مرغ

ي پس از پرریزي نسبت به پیش از پرریزي در طی دوره مرغتخمدهد که صفات خارجی این آزمایش نشان می
تواند منشاي ژنتیکی داشته گذار میهاي تخمدر مرغ مرغتخمیابد، و تنوع بین صفات خارجی کیفیت بهبود می

 باشد.
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مارین بر وضعیت اکسیداتیو و مشخصات استخوان بلدرچین ژاپنی در معرض استرس اکسیداتیو القاء شده توسط تاثیر سیلی
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 ديکلمات کلی

  شاخص استخوان
  بلدرچین ژاپنی
  تنش اکسیداتیو

  هاي خونفراسنجه
 

  چکیده
هاي مارین بر وضعیت اکسیداتیو، مشخصات استخوان و برخی فراسنجهاین آزمایش به منظور ارزیابی تاثیر سیلی

در قالـب   خونی در بلدرچین ژاپنی درگیر شده با استرس اکسیداتیو توسط تتراکلریدکربن انجام شد. ایـن آزمـایش  
مارین (صفر و با دو دوز سیلی 2 × 2پرنده در هر تکرار با چینش فاکتوریل  30طرح کامال تصادفی با چهار تکرار و 

لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن) لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن) و تتراکلریدکربن (صفر و یک میلییک میلی
گلیسـرید،  هاي کلسترول کل، تـري مارین و تتراکلریدکربن بر غلظتسیلیاجرا شد. نتایج نشان داد که تقابل بین 

کل و  نیئپروتهاي فسفر، ). در مقابل، غلظت> P 05/0(دار بودند گلوکز، آلبومین، کلسیم و آلکالین فسفاتاز معنی
HDL-c    عالیـت  داري بـر ف سرم خون بین تیمارهاي آزمایشی متفاوت نبودند. تیمارهاي آزمایشـی تـاثیر معنـی

آلدهیـد  دياما بر فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و غلظت مالون )،> 05/0P(سوپراکسید دسموتاز سرم خون داشتند 
  تاثیري نداشـتند. تیمارهـاي آزمایشـی بـر وزن، ضـخامت و قطـر خـارجی و داخلـی اسـتخوان ران مـوثر بودنـد           

)05/0 P <(، مارین توانـایی  دهد که سیلین مطالعه نشان میاما بر طول، خاکستر، حجم و تراکم موثر نبودند. ای
  کاهش اثرات منفی استرس اکسیداتیو القاء شده توسط تتراکلریدکربن بر بلدرچین ژاپنی را دارد.
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 بررسی اثرات تزریق داخل تخم مرغ نانوکورکومین بر استرس اکسیداتیو و بافت شناسی قلب در جنین جوجه 
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  چکیده
این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات نانوکورکومین بر استرس اکسیداتیو و بافت شناسی قلب جنین جوجه طراحی 

تزریق  ppm 1000و ppm 10 ،ppm 100روزه در سه دوز  4مرغ جنین دار شد. نانوکورکومین در زرده تخم
گیري ت کردند. استرس اکسیداتیو عضله قلب با اندازهشد. گروه شاهد به همان روش نرمال سالین دریاف

هاي سرم و هیستوپاتولوژي اکسیدانی احیاء آهن ارزیابی شد. همچنین چربیآلدئید، گلوتاتیون و توان آنتی دي مالون
آلدئید و توان ديداري بین سطوح گلوتاتیون، مالونعضله قلب مورد بررسی قرار گرفت. اختالف آماري معنی

. پروفایل چربی سرم در گروه )P<  05/0(هاي تیمار و شاهد وجود نداشت اکسیدانی احیاء آهن در گروه آنتی
ppm 1000  01/0(تغییر کرد و میزان تري گلیسیرید نسبت به گروه شاهد کمتر  <P ( و میزانHDL-c 

و  ppm100 و ppm10هاي شد. بافت شناسی عضله قلب در گروه) P>  01/0(نسبت به گروه شاهد بیشتر 
هاي هاي قلبی و نفوذ مالیم سلولدرهم گسیختگی ماهیچه ppm1000گروه شاهد مشابه بود ولی در گروه 

گیري کرد که نانوکورکومین در غلظت توان نتیجهاي بین فیبرهاي عضالنی مشخص بود. میالتهابی تک هسته
ppm100 ند به عنوان یک ماده با ارزش در جلوگیري توازند و میاي نمیبه بافت عضله قلب جنین جوجه صدمه

  عروقی مطرح باشد. -هاي قلبیاز بیماري
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در مرغان بومی خراسان رضوي با استفاده از روش آماري بیزي مرغتخمتخمین پارامترهاي ژنتیکی کیفیت   
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  چکیده
در مرغان بومی خراسان رضوي انجام  مرغتخماین مطالعه به منظور تخمین پارامترهاي ژنتیکی موثر بر کیفیت 

گیري گیبس در نرم افزار واریانس با استفاده از روش آماري بیزي از طریق نمونه و)هاي (کشد. مولفه
GIBBS3F90 هفتگی) مربوط به نهمین  29تا  28مرغ (در سن  775مرغ از تخمین زده شد. هزارعدد تخم

مرغ، نسل مرکز اصالح نژاد مرغان بومی استان خراسان رضوي، جمع آوري شد. کیفیت خارجی (شامل وزن تخم
وزن مخصوص، طول، عرض، استحکام پوسته، وزن پوسته و ضخامت پوسته) و کیفیت داخلی (شامل قطر زرده، 
ارتفاع زرده، وزن زرده، شاخص زرده، قطر سفیده، ارتفاع سفیده، وزن سفیده، شاخص سفیده و واحد هاو) بر روي 

تخمین پارامترهاي ژنتیکی استفاده شد و  گیري شد. شش مدل حیوانی تک صفتی برايمرغ اندازههاي تخمنمونه
هاي ژنتیکی و فنوتیپی تعیین شد. همبستگی )DIC( بهترین مدل براي هر صفت بوسیله معیار انحراف اطالعات

بین صفات بوسیله مدل حیوانی دو صفتی تخمین زده شد. توارث پذیري مستقیم تخمین زده شده براي صفات بین 
شاخص زرده) قرار داشت. براي تمام صفات به جز قطر و شاخص سفیده، در نظر ( 39/0مرغ) تا (وزن تخم 1/0

پذیري مستقیم شد. همبستگی ژنتیکی وزن گرفتن اثرات مادري در مدل منجر به کاهش قابل توجه در توارث
یت هاي ژنتیکی بین صفات کیفمرغ با استحکام و ضخامت پوسته منفی بود. در نتیجه، با توجه به همبستگیتخم

-مرغ و ضخامت پوسته باعث ارتقا صفات کیفیت داخلی و خارجی تخمداخلی و خارجی، انتخاب بر اساس وزن تخم

شود. همچنین، در نظر گرفتن اثرات مادري به شکل ژنتیکی و محیط دائمی در مدل آماري منجر به مرغ می
  تر براي اکثر صفات گردید.هاي دقیقتخمین
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 و سالمونال هایدلبرگ سالمونال مینوستاهاي سیلین/ کالوالنیک اسید و سفوتاکسیم در سویهبررسی مقاومت به آموکسی

هاي گوشتی جداسازي شده از جوجه  
 

Rodrigues IBBE1, Ferreira KFS1, Silva RL1, Machado SA1, Nascimento ER1, Rodrigues DP2, Aquino MHC1 & 
Pereira VLA1 

 
  روه بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ایالتی فلومنس، نیتروي، برزیلگ 1
  شناسی، موسسه اسوالدو کروز، ریو دو ژانیرو، برزیلگروه باکتري 2
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 کلمات کلیدي
  جوجه گوشتی

  سالمونال
  کروبیمقاومت می

  داروي ضدمیکروبی
 

  چکیده
الکتون مورد مطالعه قـرار   -هاي بتابیوتیکبه آنتی سالمونالهاي مختلف باکتري در این مطالعه مقومت سویه

هـا از  ي آنهاي گوشتی و الشهسویه) از جوجه 24( سالمونال هایدلبرگسویه) و  36( سالمونال مینوستاگرفت. 
ــازي    ــک جداس ــار دیس ــق روش انتش ــد و ژنطری ــاوم  ش ــاي مق و  blaCTX-M-8 ،blaACC-1ه

blaCMY-2  حـداقل بـه یکـی از    80بررسـی،  ي مـورد  سـویه  60آر شناسـایی شـد. از   سـی بوسیله پـی %
% به سفوتاکسیم مقاوم 75سیلین/ کالوالنیک اسید و % به آموکسی7/66ها مقاوم بودند. مشخصا، بیوتیک آنتی

%، ژن 40در  blaCMY-2سـیلین/ کالوالنیـک اسـید، ژن    کسـی هـاي مقـاوم بـه آمو   بودند. در بین سویه
blaACC-1  و ژن 5/37در ،%blaCTX-M-8  هاي مقاوم به % تشخیص داده شد. در بین سویه5/7در

-blaCMY%، و ژن 3/33را در  blaACC-1%، ژن 3/13را در  blaCTX-M-8سفوتاکسیم، ما ژن 
سیلین/ کالوالنیک مقاوم به سفوتاکسیم و آموکسی ناليسالمواي % تشخیص دادیم. وجود سویه1/31را در  2

  ها از نظر بهداشت و سالمت عمومی و اقتصادي مهم هستند.اسید، و بتاالکتامازها در این سویه
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  اکسید روي ل نانو ذراتبا استفاده از منحنی پاسخ مکم(Coturnix coturnix japonica) هاي ژاپنیتعیین نیاز روي بلدرچین

 
Abbasi M1, Dastar B1, Afzali N2, Shams Shargh M1 & Hashemi SR3 

 
  گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ایران 1
  گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه بیرجند، ایران 2
  ه فیزیولوژي دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ایرانگرو 3
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 کلمات کلیدي

  روي
  اندازه ذرات
  احتیاجات

  بلدرچین ژاپنی
 

  چکیده
تاثیر سطوح روي و اندازه ذرات اکسید روي (نانو و میکرو) بر عملکرد رشد، فعالیت این مطالعه به منظور بررسی 

بلدرچین ژاپنی یک  576هاي سرم، خصوصیات الشه و نیاز روي بلدرچین ژاپنی انجام شد. آزمایش روي آنزیم
روزگی،  10ن واحد آزمایشی انجام شد. به منظور تخلیه ذخایر روي بدن تا س 36روزه (مخلوط نر و ماده) در 

گرم بر کیلوگرم) میلی 27که از نظر میزان روي کمبود داشت ( ها با استفاده از جیره برپایه ذرت و کنجاله سویا پرنده
گرم بر میلی 27تیمار آزمایشی شامل: یک تیمار شاهد ( 9ها به صورت تصادفی در تغذیه شدند. سپس، بلدرچین

اندازه ذره  2گرم بر کیلوگرم روي) که با استفاده از میلی 100و  75، 50، 25سطح روي ( 4کیلوگرم روي)، یکی از 
هاي روزگی با جیره 40تا  10اکسید روي (نانو یا میکرو اکسید روي) مکمل شده بود قرار گرفتند. پرندگان از سن 

و در نهایت گیري روز براي هر واحد آزمایشی اندازه 10آزمایشی تغذیه شدند. وزن یدن و خوراك مصرفی، هر 
بلدرچین نر به ازاي هر واحد آزمایشی کشتار و خصوصیات  2روزگی،  40ضریب تبدیل خوراك محاسبه شد. در 

صورت  به )P > 05/0(و ضریب تبدیل خوراك  )P > 01/0دار وزن بدن (گیري شد. افزایش معنیالشه اندازه
روزگی مشاهده شد. افزایش سطح روي  30تا  20در پرندگان تغذیه شده با سطوح روي در سن  2تابعیت درجه 

شد. در این مطالعه، سطح بهینه  )P > 05/0(و ران  )P > 01/0(دار باعث افزایش وزن نسبی بیضه طور معنی به
 70روزگی،  20تا  10گرم بر کیلوگرم جیره براي سن میلی 90 روي براي افزایش وزن بدن بلدرچین ژاپنی،

  روزگی برآورد شد.  40تا  30گرم بر کیلوگرم براي سن میلی 59روزگی و  30تا  20گرم بر کیلوگرم براي سن  میلی
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 هاي گوشتی تحت استرس گرماییهاي خونی جوجه بر عملکرد و فراسنجه Cو ویتامین   Q10 مینزآکوتاثیر 

Raeisi-Zeydabad S, Mirmahmoudi R, Esmaeilipour O & Mazhari M 

  نگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه جیرفت، جیرفت ایرا
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 کلمات کلیدي

  گلوکز
  استرس گرمایی

  گلیسریدتري
  گلبول قرمز

  کورتیکواسترون
 

  چکیده
خونی  هاي  بر عملکرد و برخی فراسنجه Cو ویتامین  Q10آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر کوآنزیم 

قطعه جوجه  240روي  3 × 2گوشتی تحت تنش گرمایی طراحی گردید. این تحقیق به روش فاکتوریل  يها جوجه
میلی گرم بر کیلوگرم  40و  20(صفر،  Q10با شش تیمار شامل سه سطح کوآنزیم  308روزه سویه راس    نر یک

پرنده)  10ار (هر تکرار شامل گرم بر کیلوگرم جیره)، با چهار تکر میلی 250(صفر و  Cجیره) و دو سطح ویتامین 
روزگی، پرندگان به مدت هشت ساعت در روز از ساعت نه صبح تا پنج بعد از ظهر در معرض  25انجام شد. از 

گرفتند. مصرف خوراك، افزایش وزن زنده و ضریب تبدیل خوراك در روزهاي  گراد قرار  درجه سانتی 35 ± 2دماي 
روزگی)، دو جوجه از هر پن به طور تصادفی انتخاب و پس  42یان آزمایش (روزگی ثبت گردید. در پا 42و  25، 10

باعث بهبود افزایش وزن زنده و ضریب تبدیل  Q10گیري کشتار شدند. افزودن کوآنزیم  کشی و خون از وزن
روزگی)  1- 42روزگی) و همچنین کل دوره پرورش ( 26-42روزگی)، پایانی ( 11-25خوراك طی دوره هاي رشد (

فقط باعث بهبود افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراك طی دوره رشد  Cید، در حالی که افزودن ویتامین گرد
گلیسریدهاي خون پس از افزودن کوانزیم ). غلظت گلوکز، کلسترول و تريP>  05/0روزگی) شد ( 11- 25(

Q10 ) 05/0به طور معنی داري کاهش یافت  <P افزودن همزمان کوآنزیم .(Q10  و ویتامینC  باعث کاعث
ها ها به لیمفوسایتو در نتیجه کاهش نسبت هتروفیل )L(ها و افزایش شمار لیمفوسایت )H(ها شمار هتروفیل

)H/L) 05/0) گردید  <P غلظت هورمون هاي کورتیکواسترون و .(T4  تحت تاثیر افزودن کوآنزیمQ10  به
ها نداشت. نتایج تحقیق تاثیري بر غلطت این هورمون Cمین )، در صورتیکه ویتاP>  05/0خوراك بهبود یافت (

میلی گرم بر کیلوگرم خوراك  250و  Q10گرم بر کیلوگرم خوراك از کوآنزیم میلی 40حاضر نشان داد که افزودن 
هاي گوشتی پرورش یافته تحث شرایط استرس گرمایی باعث بهبود عملکرد رشد به جیره جوجه Cاز ویتامین 

  شود.می
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هاي هاي خونی و قابلیت هضم مواد مغذي در جوجهتاثیر دانه کتان پرتوتابی شده بر عملکرد، خصوصیات الشه، فراسنجه

 گوشتی
 

Beheshti Moghadam MH1, Rezaei M1, Behgar M2 & Kermanshahi H3 
 

  و منابع طبیعی ساري، ساري، ایرانگروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي  1
  اي، کرج، ایرانموسسه تحقیقات فناوري و علوم هسته 2
  گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 3
  

Poultry Science Journal 2017, 5 (2): 153-163  
DOI: 10.22069/psj.2017.13717.1271 

 

Please cite this article as: Beheshti Moghadam MH, Rezaei M, Behgar M & Kermanshahi H. 2017. Effects of Irradiated Flaxseed 
on Performance, Carcass Characteristics, Blood Parameters, and Nutrient Digestibility in Broiler Chickens. Poult. Sci. J. 5 (2): 
153-163. 

 © 2017 PSJ. All Rights Reserved                                                   
 

 

 
 کلمات کلیدي
  جوجه گوشتی

  انه کتاند
  عملکرد

  پرتوتابی الکترون
  قابلیت هضم مواد مغذي

 

  چکیده
هاي اي دانه کتان پرتوتابی شده بر عملکرد، خصوصیات الشه، فراسنجههدف از این مطالعه، بررسی اثرات تغذیه

هاي گوشتی بود. این آزمایش به صورت خونی، ویسکوزیته محتویات هضمی و قابلیت هضم مواد مغذي در جوجه
 4تیمار و  5قطعه جوجه یک روزه، در  320قالب طرح کامالً تصادفی با  با یک تیمار شاهد، در 2 × 2اکتوریل ف

هاي شاهد)، جیره جیره(سویا  -ي آزمایشی شامل جیره ذرتجوجه در هر تکرار) انجام شد. تیمارها 16تکرار (
کیلوگري انجام  20ه کتان پرتوتابی شده با دز درصد دان 20و  10درصد دانه کتان بدون پرتوتابی و  20و  10حاوي 

در  ). > 05/0Pهاي رشد و پایانی شد (ي دانه کتان پرتوتابی شده منجر به افزایش وزن بدن در دورهشد. تغذیه
درصد دانه کتان، کمترین افزایش وزن را داشتند و  20هاي گوشتی تغذیه شده با جیره حاوي ي پایانی جوجهدوره

 ).>05/0Pدرصد دانه کتان کمتر بود ( 10هاي تغذیه شده با سینه در این تیمار در مقایسه با جوجه همچنین درصد
در  ). > 05/0Pدر صد کتان باالتر بود ( 10در صد دانه کتان نسبت به  20هاي تغذیه شده با در صد ران در جوجه

داري نسبت به تیمارهاي دیگر کاهش درصد دانه کتان پرتوتابی شده، درصد جگر به طور معنی 20تیمار حاوي 
درصد دانه کتان پرتوتابی شده و بدون پرتوتابی تغذیه شده  20هاي حاويپرندگانی که با جیره ). > 05/0Pیافت (

درصد دانه کتان پرتوتابی شده و بدون پرتوتابی را مصرف کرده بودند، فعالیت  10بودند، نسبت به پرندگانی که 
ترانسفراز کمتري را نشان دادند. با مصرف دانه کتان در تیمارها، قابلیت هضم ماده خشک، آنزیم آسپارتات آمینو

قابلیت هضم ظاهري ماده خشک، ماده آلی و چربی خام در  ). > 05/0Pماده آلی و چربی خام کاهش یافت (
افزایش یافت.  تیمارهاي حاوي دانه کتان پرتوتابی شده نسبت به تیمارهاي حاوي دانه کتان بدون پرتوتابی

همچنین مصرف دانه کتان پرتوتابی شده نسبت به دانه کتان بدون پرتوتابی، ویسکوزیته محتویات هضمی را به 
داري کاهش داد. نتایج این مطالعه نشان داد، پرتوتابی دانه کتان موجب افزایش مصرف دانه کتان در طور معنی

  شود.هاي گوشتی میجیره، بدون هیچ گونه اثر منفی روي عملکرد جوجه
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گذار مسموم شده با تخم مرغانو صفات استخوان  یاکسیدان، وضعیت آنتیمرغتخمی رازیانه بر تولید اثرات عصاره الکل

 تتراکلرید کربن
 

Hadavi A, Kermanshahi H, Nassiri Moghaddam H & Golian A 
 

  گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران
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 کلمات کلیدي

  گذارمرغ تخم
  پروفایل سرم
  عصاره رازیانه

  مرغتخمتولید 
  خصوصیات استخوان

 

  چکیده
مرغ، پارامترهاي سرم خون و صفات استخوانی این مطالعه جهت بررسی اثرات عصاره الکلی رازیانه بر تولید تخم

هفته)  w-)46 36گذار هاي الینمرغ تخم 192ر مسموم شده با تتراکلرید کربن انجام شد. تعداد گذاممرغان تخ
هفته آزمایش اختصاص یافتند. تیمارهاي  9پرنده در هر تکرار براي  12تکرار و  4تیمار با  4به طور تصادفی به 

میلی لیتر تتراکلرید کربن در هر  30ا تیمار پایه که ب -2تیمار پایه (شاهد مثبت)،  -1آزمایشی عبارت بودند از 
عصاره الکلی رازیانه  گرممیلی 50تیمار شاهد منفی به همراه  - 3کیلوگرم خوراك مسموم شده بودند (شاهد منفی)، 

گرم عصاره الکلی رازیانه در کیلوگرم جیره میلی 100تیمار شاهد منفی به همراه  -F50 ،(4در کیلوگرم جیره (
)F100 12و مصرف خوراك به صورت هفتگی ثبت شد. در انتهاي دوره آزمایش، نمونه خون از  مرغتخم). تولید 

ها کشتار شدند تا میزان معدنی شدن و مقاومت استخوان پا بررسی پرنده از هر تیمار استحصال شد و سپس پرنده
قایسه با شاهد منفی به و مصرف خوراك را در م مرغتخم) میزان تولید F100شود. سطح باالتر عصاره رازیانه (

) کاهش داد. P>  05/0دار (دار را به صورت معنیترك هايمرغتخمفزایش و میزان ) اP>  05/0دار (طور معنی
)، P>  05/0دار افزایش داد () سطح کلسیم و فسفر سرم را به صورت معنیF100سطح باالتر عصاره رازیانه (

) کاهش P>  05/0دار (را در مقایسه با تیمار مسموم شده به طور معنیهاي کبدي پروفایل لیپیدهاي سرم و آنزیم
عصاره رازیانه میزان ابقاي کلسیم و فسفر در استخوان ران، نیروي برشی و  گرممیلی 100داد. همچنین، تیمار 

)  P>  05/0( دارطور معنی همچنین اندیکس نرمی استخوان را در مقایسه با تیمار مسموم شده با تتراکلرید کربن به
گذار مسموم شده با هاي تخمگرم عصاره رازیانه به جیره مرغمیلی 100بهبود بخشید. به طور کلی، افزودن 

، پارامترهاي سرم و خصوصیات مرغتخمتواند اثرات مخرب این ماده را بهبود دهد، تولید تتراکلرید کربن می
دهد، در حالی که عصاره رازیانه نتوانست در مقایسه با تیمار  استخوان پا را در مقایسه با تیمار مسموم شده بهبود

  شاهد منفی اثر معنی داري بر پارامترهاي مورد بررسی داشته باشد.
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