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چكيده
تأثکر تزریق داخ تخ مرغی هورمون تکروک کن و استفاد از ملم آرژنکن در جکرۀ غذایی بر عمللرد و مقاومع جوجههتای گوشتتی
به سرما ،در دو آزمایش بررسی شدی در آزمایش اول 2400 ،عدد تخ مرغ بارور آرین بهطور تصادضی بکن چهار گرو آزمایای ،کنتترل
مثبع (ضرو بردن سوزن به داخ تخ مرغ) ،کنترل منفی (عدم تزریق) ،تزریق آب مقطر ،و تزریق هورمتون تکروک تکن تق تک شتدی در
آزمایش دوم پ

از خروج جوجهها از تخ  240 ،قط ه جوج نر گوشتی از تکمارهتای کنتترل مثبتع و تزریتق هورمتون تکروک تکن،

انتخاب و در قاوب طرح پای کامالً تصادضی و به روش ضاکتوری  2×2با دو سطل تزریق (عدم تزریتق و تزریتق  65نتانوگرم هورمتون
تکروک کن) و دو جکر (بدون ملم آرژنکن و اضزودن  5ککلوگرم آرژنکن در تن ختوراک) مطاو ته شتدندی بترای اوقتای آستکع ،تمتام
جوجهها از 14روزگی تا پایان دورۀ پرورش در دمای  15درج سانتیگراد قرار گرضتندی تزریق داخ تخ مرغتی هورمتون تکروک تکن،
ت داد جوج درج دو و وزن کک

زرد را در مقای ه با گرو شاهد ،بهطور م نیدار کاهش داد ()P<0/05ی تزریق هورمون تکروک کن

و استفاد از آرژنکن در جکرۀ غذایی درصد تلفات ناشی از آسکع ،درصد هماتوکریع ،و ت داد گلبول قرمز را بهطور م نیداری کتاهش
داد ()P<0/05ی براساس نتایج تحقکق حاضر ،تزریق داخ تخ مرغی هورمون تکروک کن و استفاد از آرژنکن در جکرۀ غذایی ،عمللترد
پرند را به هنهام مواجهه با محک های سرد بهبود میبخادی
كلیدواژهها :آرژنکن ،انلوباسکون ،تزریق داخ تخ مرغی ،جوجهدرآوری ،عمللردی
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مقدمه

آرژنکن استکدآمکنه ای ضتروری بترای طکتور مح توب

آسکع اختالوی متابووکلی قلبیتعروقی اسع ،که با سترعع

میشود و عالو بر نقش ساختاری آن در رشد ،پتکشستاز

باال که نمایانهر اضزایش تقاضا بترای

سنتز انتدوتلکومی نکتریتش اک تاید ( )NOنکتز استع []21ی

اک کژن اسع ،مرتب اسع و بهوسکل تجمع مایع در حفترۀ

مقادیر آرژنکن الزم برای حمایتع از حتداکثر رشتد ،بترای

رشد و نرخ متابووک

شلمی ماخص میشتودی ایتن بکمتاری ازطریتق تلفتات و

تووکتتتد حتتتداکثر نکتریتتتشاک تتتاید کتتتاضی نک تتتع []7ی

کاهش سرعع رشد و ضتب الشته در کاتتارگا  ،موجتب

نکتریش اک اید مت عکنندۀ عروقتی ب تکار قتوی استع کته

واردآمدن زیانهای اقتصادی هنهفتی بته صتن ع پترورش

مقاومع عروق را کاهش میدهد ،از ایتن رو مملتن استع

طکور میشود [ 1و ]11ی

که ضاار عروق شای الزم برای جلوراندن خون الزم برای

از دیدگا هورمونشناسی ،در منابع علمی ابهامهایی در

تأمکن تقاضای متابووکلی جوجههای گوشتی ،کتاهش یابتد

زمکن نقش هورمونهای تکروئکدی در بروز سندروم آستکع

[]25ی استفاد از ملم آرژنکن در جکرۀ غذایی ،مکزان بتروز

وجتتتود داردی استتتتفاد از هورمتتتونهتتتای تکروئکتتتدی در

آسکع را در جوجتههتای گوشتتی کته در سترما پترورش

جوجههای گوشتی سبب اضتزایش وقتوع ستندروم آستکع

مییابند کاهش و ات اع عتروق را بهبتود متیبخاتد []10ی

میشوند کته دوکت ایتن اتفتاق را بته اضتزایش یتاضتن نترخ
متابووک

تأثکرات آرژنکن بر وقوع آسکع ب کار متفاوت اسع []16ی

پایه و مصرف اک کژن بکاتر در باضعهتا ن تبع

بهنظر میرسد که تزریتق داخت تخت مرغتی هورمتون

دادند []3ی جوجههای مبتال به سندروم آسکع قادر به حفظ
غلظعهای کاضی هورمونهای تکروئکدی ( T3و  )T4نک تتند

تکروک کن میتواند بر روند تلام جنکن اثر گذارد و وقوع

و به هنهام بروز این سندروم ،سطوح این هورمونها بهطور

سندروم آسکع را کتاهش دهتدی بنتابراین هتدف از انجتام

چا گکری کاهش مییابند []13یاین گتزارش ضرضتکهای را

پژوهش حاضر ،ت ککن تتأثکرات تزریتق داخت تخت مرغتی

شل میدهد که جوجههتای گوشتتی بته دوکت کت کتاری

هورمون تکروک کن و استفاد از ملم غتذایی آرژنتکن بتر

تکروئکد م ت د بروز سندروم آسکع ه تندی همننتکن نترخ

عمللرد و مقاومع به سرما در جوجههای گوشتی بودی

تلفات ناشی از آسکع در جوجههای گوشتتی کته پرکتاری
تکروئکد دارند ،به هنهام پرورش در محک های سرد کتاهش

مواد و روشها

مییابد []12ی نحوۀ تلام جنکن با عوام متابووکلی مترتب

در آزمایش اول ،بتهمنظتور ت کتکن تتأثکرات تزریتق داخت

با سندروم آسکع ارتبان نزدیلتی داردی بته عبتارت دیهتر،

تخ مرغی هورمون تکروک کن بر جوجتهدرآوری و ککفکتع

اگرچه کمبود اک کژن در جوجههای مبتال به آسکع در نها

جوجه 2400 ،عدد تخ مرغ نطفتهدار (ستن مترغ متادر 36

اول مربتتون بتته ماتتلالت قلبتتی و عروقتتی استتع ،نقتتش

هفته ،مکتانهکن وزن تخت مترغ  65گترم) از مجتمتع الیتن

هورمونهتای تکروئکتدی را در تلامت انتدامهتای جنکنتی،

باب کنار تهکه شدی قب از شروع آزمایش تخ ها بتهصتورت

بهخصوص نقش آن بر تلام ششها را نباید نادید گرضع

شانهای وزن و شانههای بتا مکتانهکن وزنتی ماتابه در هتر

[ 1و ]14ی

سکنی ( 75عدد تخ مرغ در هر سکنی) قرار داد شدی ستپ
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تخ ها در دستها جوجهکای ،در شرای دمایی استتاندارد

زرد ثبع شدی برای ارزیابی ککفکع جوجهها ،آنهایی که در

( 37/8درج سانتیگراد) بهمدت  18روز قرار گرضتنتد []3ی

هنهام هچ تمکتز و خاتش ،ضاقتد ناهنجتاریهتا (همنتون

در روز  11انلوباسکون ،باروری تخ ها با استتفاد از یتش

آسکبهای پوستی ،نوک م کوب ،و پاهای غکرطبک ی) ،عدم

ارزیابی شتد []11ی در روز  18انلوباستکون تخت هتا

زرد  ،و ضاقد ترشتحات در اطتراف بکنتی

الم

بکرونزدگی کک

بهطور تصادضی به چهار تکمتار ،هاتع تلترار (هتر تلترار

بودند ،بته عنتوان جوجت درجت یتش طبقتهبنتدی شتدندی

حاوی  75عدد تخ مترغ) بتود ،تق تک شتدندی تکمارهتای

تخت هتتای هتتچناتتد از هتتر تکمتتار ،بتترای ارزیتتابی زمتتان

آزمایای عبارت بودنتد از تکمتار کنتترل مثبتع (ضروبتردن

تلف شدن جنتکن (در بتازۀ زمتانی 19-21روزگتی) ،بتاز و

سوزن به داخ تخ مرغ) ،تکمار کنترل منفی (عدم تزریتق)،

بررسی شدند []9ی
در آزمایش دوم ،بهمنظور بررسی تأثکرات تزریق داخت

تکمار تزریق آب مقطر ،و تکمار تزریق هورمون تکروک تکنی
بهمنظور آماد سازی محلول مورد نظر برای تزریق ،هورمون

تخ مرغی هورمون تکروک کن و استفاد از ملمت آرژنتکن

تکروک کن (شرکع داروسازی ایران هورمون ،تهران ،ایران)

در جکرۀ غتذایی بتر عمللترد و بتروز ستندروم آستکع در

با استفاد از آب مقطر استری در چندین مرحله رقکق شتدی

جوجههای گوشتی ،ت داد  240قط ه جوج گوشتتی نتر از

از اتمام مرحل رقکقسازی ،هر  0/5مکلیوکتر از محلول

تکمارهای کنترل مثبع و تزریق هورمون تکروک کن ،انتخاب

حاص شد حاوی  65نانوگرم هورمون تکروک کن بود []4ی

شتتد و در قاوتتب طتترح پای ت کتتامالً تصتتادضی و بتته روش

بهمنظور جلوگکری از ایجتاد استترس دمتایی در جنتکن بته

ضاکتوری  2×2کته در آن شترای تزریتق (تزریتق و عتدم

هنهام تزریق داخ تخ مرغی ،تمتامی محلتولهتا قبت از

تزریق) و نوع جکرۀ غذایی (استفاد و یتا عتدم استتفاد از

تزریق بهمدت  10دقکقه در دمای انلوباسکون قرار گرضتنتدی

آرژنکن) به عنوان ضاکتورهای آزمایای بودنتد ،بته متدت 42

پ

 0/5مکلتتیوکتتتر از محلتتول متتذکور بتتا استتتفاد از

روز مطاو ه شدندی تمام جوجهها تا 14روزگتی در شترای

ستتپ

سرن های 2مکلیوکتری مجهز بته سرستوزن شتمارۀ  27در

دمای طبک ی ( 30درج سانتیگتراد) قترار داشتتندی ستپ

عمق تقریبی  2/49سانتیمتری از ناحکت تتاج انتهتای پهتن

برای اوقای آسکع ،دمای ساون در طی هفت ستوم پترورش

تخ مرغ ،در مح کک

روزانه  2درج سانتیگراد کتاهش یاضتع و از پایتان هفتت

زرد تزریق شد []8ی

سوم تا پایان دورۀ پرورش دمای ساون بهطور متوست 15

در روز  21انلوباسکون ت داد جوج هتچ شتد در هتر
تکمار یادداشع و درصد جوجه درآوری (ن بع جوجههای

درج ستانتیگتراد بتودی جکتر هتای استتفاد شتد در ایتن

هچ شد به تخ های بارور) محاسبه شدی سپ  ،دو جوجته

آزمایش ،براساس نکازهای غذایی توصکه شتد در کاتتاووگ

از هر تلرار ( 16جوجه بهازای هر تکمار) بهطتور تصتادضی

راهنمای مدیریع پرورش جوج گوشتی آرین تنظتک شتد

انتخاب و پ

از وزنکای ازطریق جابهجایی گردن کاتار

شدند و وزن بدن ،وزن کک

(جدول )1ی

زرد  ،و وزن بدن ضاقد کک ت
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جدول  .1تركیب جیرههای آزمایشی (درصد)

اجزای جکر
ذرت
کنجاو سویا
روغن سویا
جوش شکرین
نمش
دیکل ک ض فات
پودر صدف
دیال متکونکن
الوکزین هکدروکلراید
ترئونکن
ضکتاز
1
پرمکل ویتامکن و مواد م دنی
آرژنکن
ترککب شکمکایی جکر های آزمایای
انرژی قاب متابووک (ککلوکاوری در
ککلوگرم)
پروتئکن خام (درصد)
کل ک (درصد)
ض فر قاب دسترس (درصد)
متکونکن (درصد)
وکزین (درصد)
آرژنکن (درصد)

آغازین
(0-10روزگی)
55/72
39/34
1/3
0/1
0/38
1/325
1/4
0/27
0/1
0/06
0/005
0/5
-

رشد
(11-24روزگی)
58/335
36/82
1/5
0/1
0/35
1/325
1/2
0/27
0/1
0/06
0/005
0/5
0/5

پایانی
(25-42روزگی)
64/475
31/6
1/25
0/1
0/35
0/9
1/1
0/13
0/03
0/06
0/005
0/5
0/5

2850

2896

2958

22
0/96
0/39
0/6
1/26
1/46

21/1
0/87
0/38
0/59
1/2
1/88

19/1
0/73
0/3
0/43
1/02
1/73

 .1هر ککلوگرم جکر حاوی ویتامکن  12000 Aواحد بکناومللی ،ویتامکن  5000 D3واحد بکناومللی ،ویتتامکن  50 Eواحتد بتکناومللتی ،ویتتامکن 3 K3
مکلیگرم ،ویتامکن  3 B1مکلیگرم ،ویتامکن  8 B2مکلیگرم ،ویتامکن  60 B3مکلیگرم ،ویتامکن  15 B5مکلیگترم ،ویتتامکن  5 B6مکلتیگترم ،ویتتامکن 2 B9
مکلیگرم ،ویتامکن  0/02 B12مکلیگرم ،ویتامکن  0/1 H2مکلیگرم ،منهنز  120مکلیگرم ،روی  100مکلیگرم ،آهن  40مکلیگرم ،م  16مکلیگرم ،ید 1/3
مکلیگرم ،سلنکوم  0/3مکلیگرم و کووکن کلراید  600مکلیگرم اسعی

در طول دورۀ آزمایش ،وزن بتدن و ختوراک مصترضی

تاخکص آستکع کاوبدگاتایی شتدند و پرنتدگانی کته در

هفتهی انداز گکری شتد ()P<0/05ی در انتهتای آزمتایش از

محوط بطنی آنها آب تجمع یاضته بود ،بهعنوان جوجههتای

هر تلرار دو پرند انتخاب (هاع جوجه بهازای هر تکمار)

مبتال به آسکع شناسایی شدند []9ی وقوع کلتی آستکع نکتز

و از آنهتتا از طریتتق رگ بتتال در وووتتههتتای حتتاوی متتادۀ

به صورت جمع تلفتات ناشتی از آستکع ،در طتی  6هفتته

ضدان قاد  EDTAخونگکری شدی ت داد گلبولهای قرمز و

پرورش ،درنظر گرضته شدی در انتهای دورۀ پرورش نکتز دو

ولوسکعها و مکزان هماتوکریتع بتا روشهتای استتاندارد

قط ه پرند از هر تلرار (پن) متناستب بتا مکتانهکن وزنتی

انداز گکری شد []17ی سطوح هورمتونهتای تکروئکتدی بتا

تلتترار انتختتاب و پ ت

از کاتتتار ،وزن الشتته و برختتی از

روش االیزا و بتا ککتعهتای تجتاری شترکع پکاتتازطب

اجزای آن انداز گکری شدی

انداز گکری شدی در این آزمایش ،تلفات روزانه ثبع و برای

در آزمایش اول ،برای تجزیه و تحلک داد های مربتون
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در این رابطه  Yijkمقدار هر مااهد  μ ،مکانهکن جام ه،

به جوجهدرآوری ،ککفکتع جوجته ،و ت کتکن زمتان تلفتات
جنکنی از آزمون  GLIMنرماضزار آماری  SPSSاستفاد شدی

 Aiاثتتر تزریتتق Bj ،اثتتر جکتترۀ غتتذایی ABij ،اثتتر متقابتت

سایر داد های دورۀ انلوباسکون نکز با روی  GLMنرماضتزار

تزریق×جکرۀ غذایی ،و  eijkخطای آزمایای ه تندی

آمتتاری  SASبتترای متتدل  1تجزیتته و تحلکتت شتتدندی
مکانهکنهای مربون به جوجته درآوری ،ککفکتع جوجته ،و

نتایج

ت ککن زمان تلفات جنکنی بهکمتش آزمتون کتایتاستلور و

تزریق داخ تخ مرغی هورمون تکروک کن اثری بر درصتد

مکانهکنهای مربون به وزن بدن در هنهتام تفتریخ ،درصتد

جوجتتهدرآوری و تلفتتات جنکنتتی نداشتتع (جتتدول  ،)2بتتا

زرد  ،و وزن بدن بدون زرد با آزمتون دانلتن

تزریق هورمون تکروک کن داخ تخت مترغ ،ت تداد جوجت

مقای ه شدندی داد های حاص از آزمایش دوم با نترماضتزار

درج یش اضزایش ( )P<0/05و مکزان بروز عفونتع کک ت

آماری  SASبرای مدل  2تجزیه و تحلک  ،و مکانهکنهتا بتا

زرد کاهش یاضع ()P<0/05ی

وزنی کک

وزن بدن و همننتکن وزن بتدن بتدون کک ت زرد در

آزمون دانلن مقای ه شدندی
Yij = μ + Ai + eij

()1

هنهام تفریخ تحعتأثکر تزریق داخ تخت مرغتی هورمتون

در این رابطه  Yijمقدار هر مااهد  μ ،مکانهکن جام ه،

تکروک تتکن قتترار نهرضتتع (جتتدول )3ی تزریتتق هورمتتون
تکروک کن به تخ مرغ ،وزن ن بی کک

 Aiاثر تزریق ،و  eijخطای آزمایش ه تندی
Yijk = μ + Ai + Bj + ABij + eijk

()2

زرد را کاهش داد

()P<0/05ی

جدول  .2تأثیرات تزریق داخل تخممرغی هورمون تیروكسین بر درصد جوجهدرآوری ،كیفیت جوجه ،و تلفات جنینی

ککفکع جوجه

1

جوجهدرآوری

تکمار

(درصد)

تلفات جنکنی

جوج درج یش

(درصدی از تخ های بارور)

عفونع کک

زرد

19-21روزگی

(درصد)

(درصد)

2

71/4

76/8

12/90

8

3

72/2

76

14/40

6/1

تزریق آب مقطر

72/7

75/5

13/70

7/6

تزریق T4

69/3

85

2/30

8/3

P-value

0/24

0/03

0/02

0/06

کنترل مثبع
کنترل منفی

1ی جوجهدرآوری بهصورت درصدی از تخ های بارور برآورد شد اسعی
2ی در این گرو  ،سوزن بهتنهایی وارد تخ مرغ شد اسعی
3ی در این گرو  ،هکچگونه تزریقی صورت نهرضته اسعی
()a,bی تفاوت مکانهکنها با حروف غکرماابه در هر ستون م نیدار اسع ()P>0/05ی
SEMی انحراف استاندارد مکانهکنهای
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جدول  .3تأثیرات تزریق داخل تخممرغی هورمون تیروكسین بر وزن بدن ،درصد وزنی كیسۀ زرده ،و وزن بدن بدون از كیسۀ زرده

وزن بدن

تکمار

زرد

کک

1

وزن بدن بدون کک

(گرم)

(درصد)

(گرم)

2

47/1

7/43a

38/45

3

47/5

کنترل مثبع
کنترل منفی

a

7/2

38/75

تزریق آب مقطر

47/3

7/38a

38/27

تزریق T4

46/25

4/23b

37/50

SEM

1/29

0/41

0/39

P-value

0/67

0/04

0/84

1ی کک

زرد (درصد)=(وزن کک

زرد تق ک بر وزن جوجه همرا با کک

زرد

زرد ) × 100

2ی در این گرو سوزن بهتنهایی وارد تخ مرغ شد اسعی
3ی در این گرو هکچگونه تزریقی صورت نهرضته اسعی

()a,bی تفاوت مکانهکنها با حروف غکرماابه در هر ستون م نیدار اسع ()P>0/05ی
SEMی انحراف استاندارد مکانهکنهای

وزن نهایی جوجههای حاص از تخ هایی که بته آنهتا

تخ مرغی هورمون تکروک کن و همننکن استفاد از آرژنکن

هورمون تکروک کن تزریتق شتد بتود ،بکاتتر بتود و ایتن

در جکرۀ غذایی ،تلفتات ناشتی از آستکع را در مقای ته بتا

پرندگان ضریب تبدی بهتر و تلفات ناشی از آسکع کمتری

پرندگان حاص از تخ های بدون تزریق تکروک کن کته بتا

داشتند (( )P<0/05جتدول )4ی اضتزودن آرژنتکن بته جکتر

جکرۀ م مووی تهذیه شدند ،کاهش داد ()P<0/05ی

تأثکری بر وزن بدن و ضریب تبدی نداشعی تزریتق داخت
جدول  .4تأثیرات تزریق داخل تخممرغی هورمون تیروكسین و استفاده از مکمل آرژنین در جیرۀ غذایی بر عملکرد و درصد تلفات ناشی از
سندروم آسیت

منابع تهککرات

خوراک مصرضی

وزن بدن

ضریب تبدی

تلفات ناشی

(42روزگی) (گرم)

(42روزگی) (گرم)

غذایی

از آسکع (درصد)

تزریق
تکروک کن

1

آب مقطر
SEM

4024

2089

1/92

13/12b

4058

1937

1/98

19/37a

61

44

0/02

1/39

جکر
با ملم
آرژنکن
بدون
ملم

4049

2017

1/92

13/00b

4033

2008

1/97

19/50a
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ادامه جدول  .4تأثیرات تزریق داخل تخممرغی هورمون تیروكسین و استفاده از مکمل آرژنین در جیرۀ غذایی بر عملکرد و درصد تلفات ناشی
از سندروم آسیت

منابع تهککرات
SEM

خوراک مصرضی

وزن بدن

ضریب تبدی

تلفات ناشی

(42روزگی) (گرم)

(42روزگی) (گرم)

غذایی

از آسکع (درصد)

61

44

0/02

1/39

تأثکرات متقاب
تکروک کن×با ملم آرژنکن

3999

2060

1/90

15b

تکروک کن×بدون آرژنکن

4050

2118

1/91

11/25b

آب مقطر×با ملم آرژنکن

4100

1975

1/93

11b

آب مقطر×بدون آرژنکن

4016

1900

2/04

27/75a

SEM

87

62

0/04

2/14

سطل احتمال
تزریق

0/70

0/03

0/04

0/02

جکر

0/85

0/88

0/51

0/01

تزریق×جکر

0/45

0/29

0/17

0/03

1ی تزریق  65نانوگرم هورمون تکروک کن بهازای هر تخ مرغی
()a,bی تفاوت مکانهکنها با حروف غکرماابه در هر ستون م نیدار اسع ()P>0/05ی
SEM

انحراف استاندارد مکانهکنهای

جوجههایی که با ملمت آرژنتکن در جکترۀ غتذایی تهذیته

ت داد سلولهای هتروضکت در جوجتههتای حاصت از

شدند ،باالتر بود ()P<0/05ی

تخ هایی که به آنها هورمون تکروک کن تزریتق شتد بتود،
بکاتر بود (( )P<0/05جدول )5ی ت داد گلبولهای سفکد در

جدول  .5تأثیرات تزریق داخل تخممرغی هورمون تیروكسین و استفاده از مکمل آرژنین در جیرۀ غذایی بر میانگین وزن نسبی اندامها و تعداد
سلولهای ایمنی

گلبولهای سفکد

منابع

طحال

تهککرات

1

بورس

×103

1

(در هر مکلیوکتر)

درصد

درصد

هتروضک

ومفوسکع

هتروضک
به
ومفوسکع

تزریق
تکروک کن

2

آب مقطر

0/138

0/12

28/30

b

0/111

0/17

28/44
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ادامه جدول  .5تأثیرات تزریق داخل تخممرغی هورمون تیروكسین و استفاده از مکمل آرژنین در جیرۀ غذایی بر میانگین وزن نسبی اندامها و
تعداد سلولهای ایمنی

گلبولهای سفکد

منابع

1

بورس

0/009

0/02

طحال

تهککرات

×103

1

(در هر مکلیوکتر)

SEM

0/27

درصد

درصد

هتروضک

ومفوسکع

0/64

0/74

هتروضک
به
ومفوسکع
0/013

جکر
با ملم
آرژنکن
بدون آرژنکن
SEM

0/131

0/14

28/45b

27/12

69/87

0/389

0/113

0/15

29/29a

27/87

69/87

0/400

0/009

0/02

0/27

0/64

0/74

0/013

تأثکرات متقاب
تکروک کن×با ملم آرژنکن

0/145

0/10

28/80b

26/25

70/50

0/373

تکروک کن×بدون آرژنکن

0/130

0/14

28/60b

26/75

70/75

0/380

آب مقطر×با ملم آرژنکن

0/118

0/17

28/10b

28/00

69/25

0/405

آب مقطر×بدون آرژنکن

0/105

0/16

29/77a

29/00

69/00

0/420

SEM

0/013

0/023

0/39

0/91

1/05

0/018

تزریق

0/053

0/10

0/72

0/05

0/18

0/07

جکر

0/31

0/63

0/01

0/42

0/95

0/54

تزریق×جکر

0/92

0/24

0/05

0/79

0/81

0/84

1ی براساس درصد وزن زند در 42روزگی محاسبه شد اسعی
2ی تزریق  65نانوگرم هورمون تکروک کن بهازای هر تخ مرغی
()a,bی تفاوت مکانهکنها با حروف غکرماابه در هر ستون م نیدار اسع ()P>0/05ی
SEM

انحراف استاندارد مکانهکنهای

گلبول قرمز و حجت هماتوکریتع را کتاهش ( )P<0/05و

درصد وزنی قلب ،ت داد گلبول قرمتز ،هماتوکریتع در

سطوح هورمونهای تکروئکدی را اضزایش داد ()P<0/05ی

جوجههتای حاصت از تخت هتایی کته بته آنهتا هورمتون
تکروک کن تزریق شد بود ،کمتتر بتود (( )P<0/05جتدول
)6ی همننتتکن استتتفاد از آرژنتتکن در جکتترۀ غتتذایی ،ت تتداد
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جدول  .6تأثیرات تزریق داخل تخممرغی هورمون تیروكسین و استفاده از مکمل آرژنین در جیرۀ غذایی بر وزن نسبی قلب و كبد و برخی
فراسنجههای خونی
6

منابع تهککرات

قلب

کبد

(درصد)

(درصد)

گلبول قرمز× 10
(در هر
مایلرووکتر)

هماتوکریع
(درصد)

T3
)(ng/ml

T4
)(ng/ml

T3/T4

تزریق
1

تکروک کن
آب مقطر
SEM

b

0/58

2/51

b

2/38

b

29/82

3/43

5/99

0/61

0/68a

2/41

2/55a

32/75a

2/90

4/81

0/62

0/034

0/14

0/04

0/31

0/31

0/57

0/06

جکر
بتتتا ملمتتت
آرژنکن
بدون آرژنکن
SEM

0/61

2/50

2/41b

30/36b

3/67a

6/15a

0/60

0/65

2/42

a

a

32/21

b

2/66

b

4/65

0/63

0/034

0/14

0/04

0/31

0/31

0/57

0/06

2/53

تأثکرات متقاب
تکروک کن×با ملم آرژنکن

0/55

2/61

2/33

30/32

3/99

7/18

0/55

تکروک کن×بدون آرژنکن

0/60

2/41

2/43

29/32

2/86

4/80

0/67

آب مقطر×با ملم آرژنکن

0/66

2/40

2/49

30/40

3/34

5/12

0/65

آب مقطر×بدون آرژنکن

0/70

2/42

2/62

35/05

2/47

4/50

0/58

SEM

0/048

0/20

0/05

0/44

0/44

0/81

0/09

تزریق

0/05

0/63

0/01

0/01

0/26

0/17

0/97

جکر

0/34

0/67

0/04

0/03

0/04

0/08

0/76

تزریق×جکر

0/92

0/59

0/11

0/01

0/77

0/30

0/30

1ی تزریق  65نانوگرم هورمون تکروک کن بهازای هر تخ مرغی
()a,bی تفاوت مکانهکنها با حروف غکر ماابه در هر ستون م نیدار اسع ()P>0/05ی
SEM

انحراف استاندارد مکانهکنهای

بحث

تتتأثکری بتتر جوجتتهدرآوری نتتدارد []1ی همننتتکن ،تزریتتق

بر طبق نتایج آزمتایش حاضتر ،تزریتق داخت تخت مرغتی

هورمون تکروک کن ت داد جوج درج  1و عفونتع کک ت

هورمون تکروک تکن ،تتأثکری بتر جوجتهدرآوری نداشتعی

زرد را به ترتکب اضزایش و کاهش دادی بتهطتورکلی ،غتدۀ

هم و با نتایج آزمتایش حاضتر ،گتزارش شتد استع کته

تکروئکد جنتکن از روز یتازده انلوباستکون تحتع کنتترل

استفاد از هورمون تکروک کن در جکترۀ غتذایی مترغ متادر

محتتور هکپوتتتاالموستهکپتتوضکز قتترار متتیگکتترد ،بنتتابراین
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بهتتدریج اضتزایش متییابتدی

داخ تخ مرغی هورمون تکروک کن منطقی بهنظر میرسدی

ترشحات این غد از این پ

اضزایش تدریجی سطل هورمون تکروک کن ستبب تحریتش

همننکن بر طبق نتایج آزمایش تزریق داخ تخ مرغتی

رشد و تمایز در جنکن میشود و شرایطی را بترای زنتدگی

هورمون تکروک کن وقوع آسکع را در نتاج کتاهش دادی در

در خارج از تخ  ،مانند جذب کک ت زرد ایجتاد متیکنتد

مطابقتتع بتتا نتتتایج آزمتتایش حاضتتر ،استتتفاد از هورمتتون

[]14ی بنابراین به نظر میرسد استتفاد از منبتع اگزوژنتوس

تکروک کن در آب آشامکدنی مرغ مادر ،وقتوع آستکع را در

زرد کمش متیکنتد و

نتاج کاهش میدهد []1ی بهنظر میرسد کاهش وقوع آسکع

تکروک کن به جذب مناسبتر کک

در رابطه با تأثکرات هورمون تکروک کن بر تلام ششها و

ککفکع جوجه را اضزایش میدهدی
در آزمایش حاضر ،درصد وزنی کک ت زرد بتا تزریتق

اضزایش بازدهی تبادل گازهای تنف تی باشتد ،زیترا کمبتود

داخ تخ مرغی هورمون تکروک کن کاهش یاضعی مصترف

اک کژن در جوجههای مبتال به آسکع در درج اول مربتون

زرد در  2روز پایانی دورۀ انلوباسکون بتهدوکت اوجیتاضتن

به اختالل قلبی ت عروقتی استع و ستپ

مملتن استع بتا

ترشل هورمون تکروک کن به  1گرم در روز میرستد []15ی

ششها در ارتبان باشد []6ی

به نظر میرسد کاهش 50درصتدی در وزن زرد بته هنهتام

در این مطاو ه استفاد از آرژنکن ،تلفات ناشی از آسکع

تزریق داخ تخ مرغی هورمون تکروک کن ،در رابطه با اثر

را کاهش دادی مطابق با نتایج آزمایش حاضر و با توجته بته

ناشی از تزریق این هورمتون و اضتزایش متابووک ت جنتکن

دیهر گزارشهای استفاد از ملم آرژنکن در جکرۀ غذایی،

باشدی

وقوع آسکع در جوجههای گوشتی بههنهام پرورش آنها در

تزریق داخ تخ مرغی هورمون تکروک کن وزن بدن را

محک سرد ،کاهش داشتته استع []25ی آرژنتکن پتکشستاز

اضزایش و ضریب تبدی غتذایی را بهبتود بخاتکد و نتتایج

ستنتز انتدوتلکومی نکتریتتشاک تاید استتعی نکتریتشاک تتاید

حاص با نتایج آزمایش سایر محققان مطابقتع نتدارد []1ی

وازودیالتوری ب کار قوی اسع و ستبب کتاهش مقاومتع

ایتتن محققتتان گتتزارش کردنتتد کتته استتتفاد از هورمتتون

عروق شای و درنهایع ضاار آرتریول شای میشود []25ی

تکروک کن در جکرۀ غذایی مرغ مادر تتأثکری بتر وزن بتدن

بنابراین هر عاملی که بتواند بروند قلب و مقاومع عتروق

نتاج به هنهام پرورش آنها ،در محک سترد نتداردی بتهنظتر

شای را کاهش دهد ،میتواند ضاار ختون شاتی و نهایتتاً

میرسد دوک تطتابقنداشتتن در نتتایج در رابطته بتا نحتوۀ

وقوع سندروم آسکع را کاهش دهدی
اضتتزایش وزن ن تتبی طحتتال درنتکجتت تزریتتق داختت

کاربرد و مقدار استتفاد شتد از ایتن هورمتون و همننتکن
دمای محک پرورش باشدی به هر حال ،بر طبق گزارشهای

تخ مرغی هورمون تکروک کن و استفاد از آرژنکن در جکرۀ

سایر محققان اعمتال تتنش سترمایی در دورۀ انلوباستکون

غذایی ،در مقای ه با گرو شتاهد ،متیتوانتد در رابطته بتا

از آن در

کاهش عوام استرسزا در جوجههای تحع پرورش باشد،

دورۀ رشد میشود ،از این رو موجب بهبود عمللرد وزنتی

زیرا حاور عوام استرسزا ازقبک کتاهش و یتا اضتزایش

پرند به هنهام پرورش در محک سرد میشود []18ی بدیهی

دما ،تراک  ،و مانند اینها در محک پترورش ستبب اضتزایش

اسع که اضزایش نترخ متابووک ت در دورۀ جنکنتی و رشتد

ترشل کورتکلوستروئکدها از غدۀ آدرنال میشتودی اضتزایش

درنتکج اضزایش ستطل هورمتونهتای تکروئکتدی صتورت

این هورمونها سبب کاهش وزن ن بی تکموس ،طحتال ،و

میگکردی بنابراین انتظار بهبود عمللرد وزنی پرند  ،با تزریق

ضاکتور تلثکر سلووی و اینترووککن  IIمیشود []20ی بنتابراین

موجب اضزایش نرخ متابووک ت در جنتکن و پت
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میتوان استنتاج کرد که استفاد از هورمتون تکروک تکن در

تحقکقات مکزان هماتوکریع و گلبول قرمز در جوجههتایی

دورۀ جنکنی و همننکن استفاد از آرژنکن در جکترۀ غتذایی

که تکروک کن دریاضع کرد اند و در شرای سترما پترورش

سبب کاهش استرس و یا مقاومتع بته آن در جوجتههتای

مییابند ،کاهش مییابد []12ی این موضوع مملن استع در

گوشتی که تحع سرما پرورش مییابند ،میشودی

رابطه با ستازگاری بکاتتر و کتاهش شتدت تتنش کمبتود

بر طبق نتایج آزمایش ،تزریق داخ تخ مرغی هورمون

اک کژن در جوجههایی باشد که هورمتون تکروک تکن را در

تکروک کن ت داد سلولهتای هتروضکت را بته ن تبع گترو

دورۀ جنکنی دریاضع کرد انتدی مملتن استع اثتر هورمتون

شاهد کاهش دادی اضزایش در ترشل کورتکلورستتروئکدها از

تکروک کن بر تلام رود در دورۀ جنکنی ،ملانک

متؤثری

غدۀ آدرنال سبب اضزایش در ت داد هتروضک و یا ومفوسکع

در کاهش شدت کمبود اک تکژن در جوجتههتای گوشتتی

میشود []19ی بنابراین کاهش در ت داد سلولهای هتروضک

باشد []24ی براساس گزارش ها ،نکتاز دستتها گتوارش بته

در جوجههایی که هورمتون تکروک تکن را در دورۀ جنکنتی

اک کژن ب کار باالسع (در حتدود 25درصتد کت اک تکژن

دریاضع کرد اند ،میتوانتد در رابطته بتا تهککتر در ستطوح

مصرضی) ،ازطرضی تلام رود نکتز در جوجتههتایی کته از

ترشل این هورمونها باشدی

کمبود اک کژن رنج میبرند ،متوقف میشتود []5ی حتال بتا
توجه به نقش انلارناپذیر هورمونهای تکروئکدی بر تلامت

در آزمایش حاضر ،درصد وزنی قلب با تزریتق داخت
تخ مرغی هورمون تکروک کن کاهش یاضتعی بتهطتورکلی،

و تمایز رودۀ جنتکن در اواختر انلوباستکون [ ،]23بتهنظتر

پرورش جوج گوشتی در محک سرد ستبب اضتزایش نکتاز

میرسد که تزریق داخ تخت مرغتی هورمتون تکروک تکن

انرژی نههداری میشود []18ی در پاستخ بته اضتزایش نکتاز

سبب تلام بهکن رود و کاهش تقاضای آن برای اک تکژن

انرژی نههتداری ،تقاضتا بترای مصترف اک تکژن اضتزایش

شودی از این رو تصور میشود که پرورش جوجه در شرای

مییابدی حال باتوجته بته اینلته ،ضاتار ن تبی اک تکژن در

سرما سبب بروز کمبود اک کژن و وقتوع اتفاقتات آباتاری

شرای سرما کاهش مییابد ،تهککرات ضکزیوووژیلی مت ددی

ازقبک اضزایش ضربان قلب ،ت تداد گلبتول قرمتز ،و حجت

ازقبک اضزایش ت داد گلبتول قرمتز ،حجت هماتوکریتع ،و

هماتوکریع نخواهد شدی

هایپرتروضی سلولهای قلبی در پرند برای تتأمکن اک تکژن

در این مطاو ه استفاد از آرژنکن در جکرۀ غذایی ،ت داد

الزم صتتورت متتیپتتذیردی از ایتتنرو ،وزن قلتتب بتتههنهتتام

گلبتتول قرمتتز و حج ت هماتوکریتتع را کتتاهش و ستتطوح

پرورش جوجههای گوشتی در محک سرد اضزایش مییابدی

هورمونهای تکروئکدی را اضزایش دادی جوجههای مبتتال بته

بهنظر میرسد کاهش در وزن قلب جوجههایی که در دورۀ

آسکع قادر به حفظ مقادیر کاضی هورمتونهتای تکروئکتدی

جنکنی هورمون تکروک کن را دریاضع کردند ،با رشتد بهکنت

نک تند و سطوح این هورمونها در هنهتام وقتوع ستندروم

سک تتتت قلبتتتیتعروقتتتی در دورۀ جنکنتتتی و همننتتتکن

آسکع بهطور چا گکتری کتاهش متییابتد []13ی اضتزایش

عادتپذیری بهتر جوجههای گوشتی به سرما رابطه داشتته

سطل هورمتونهتای تکروئکتدی درنتکجت مصترف آرژنتکن

باشدی

موجب کاهش وقوع آسکع شدی نتایج مربتون بته تتأثکرات

بر طبق نتایج آزمایش ،تزریق داخ تخ مرغی هورمون

آرژنکن بر ت داد گلبول قرمز و حج هماتوکریع ،با نتتایج

تکروک تتکن ،مکتتزان هماتوکریتتع و ت تتداد گلبتتول قرمتتز را

سایر محققتان مطابقتع داردی استتفاد از آرژنتکن در جکترۀ

کاهش دادی هم و با نتایج این آزمایش ،طبتق نتتایج دیهتر

غذایی ت داد گلبول قرمز و حجت هماتوکریتع را کتاهش
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