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  چکيده
 

ک يوتيبيک آنتي به عنوان يمرغ مادر گوشتتون در تخميزق عصاره برگ يق اثر تزرين تحقيدر ا

 در يدي توليهاش وزن جوجهيروزه، افزاکي، وزن جوجه يآور درصد جوجه دريمحرک رشد رو

زان تلفات و ي، ميزان خوراک مصرفي، مييل غذايب تبديو کل دوره، ضر يانين، پاي آغازيهادوره

م شدند و در ي تقسيمار به طور تصادفي ت٤مرغ به  عدد تخم٣٢٠.  قرار گرفتيت الشه مورد بررسيفيک

ق يبدون تزر) Con( گروه شاهد ‐١: مارها عبارت بودند ازيت. ق انجام گرفتي تزريکش جوجه١٨روز 

تون يتر عصاره برگ زيليلي م١ق ي تزر‐٣) DW(هوا سه يل داخل کياسترمقطر تر آب يليلي م١ق ي تزر‐٢

 يتون حاويتر عصاره برگ زيليلي م٨/٠ق ي تزر‐٤هوا سهيدر ک) OL0.75(ن ي درصد الوروپ٧٥/٠يحاو

 و وزن يدرآور نرخ جوجهيتون رويق عصاره برگ زيتزر. هواسهي در ک)OL0.9(ن ي درصد الوروپ٩/٠

و کل ) ي هفتگ٣‐٦( در دوره دوم پرورش OL0.9مار يدر ت.  نداشتيدارير معنيکروزه تأثي يهاجهجو

 تحت يزان خوراک مصرفيم). >٠٥/٠P( کاهش نشان داد يداريش وزن بطور معنين افزايانگيدوره، م

وره پرورش در دوره دوم و کل د) ن راندمانيترنييپا(ل يب تبدين ضريباالتر. ق قرار نگرفتير تزريتأث

زان تلفات در يم). >٠٥/٠P(مارها داشت ير تي با سايداري بود و اختالف  معنOL0.9مار يمتعلق به ت

مارها کمتر بود ير تي از ساOL0.9مار يکنده در توزن مرغ پر. دار نبوديمارها در طول دوره پرورش معنيت

). >٠٥/٠P(مارها کمتر بود ير تيسا از يداري به طور معنOL0.75و OL0.9  يمارهايو وزن بورس در ت

نکه يق با توجه به اين تحقيج ايبر اساس نتا. دار نبوديک الشه معنيات تفکيگر خصوصيمارها در دياثر ت

ر يتون امکان پذين عصاره برگ زي پائي مشاهده نشد استفاده از دزهاير سوئي تأثيدرآورزان جوجهيدر م

  .از استي نيترشيقات بينه به تحقين زمياست، اما در ا

  
  .يگوشت،جوجهيآورتون، جوجه دريمرغ، عصاره برگ زق داخل تخمي تزر:يدي کليواژه ها

  
  مقدمه

ور به عنوان يها در صنعت پرورش طکيوتيبيامروزه آنت
ا به عنوان محرک يها ويماري جهت درمان بيک ماده افزودني

ز  سنتيهاکيوتيبياستفاده از آنت. شونديرشد استفاده م
ل ي از قبييهاه گونهي علييايشده باعث مقاومت باکتر

 ين باقي شده و همچنيا کوليشيلو باکتر، اشريسالمونال، کامپ
ش ي و افزا)١٢(دات دام يک در توليوتيبي آنتيايماندن بقا

چرب يدهايد اسيات روده و کاهش تولي محتوpH يجزئ
ن ي، بنابرا)٧(گر مضرات استفاده از آن است يفرار از د

 يهاکيوتيبي آنتيگر به جايبات دين کردن ترکيگزيجا
 يهانيگزياز جمله جا.  مورد توجه قرار گرفته استيسنتز

 ياهيبات گيها، استفاده از ترککيوتيبي آنتي برايشنهاديپ
قات نشان داده يتحق. باشدي ميکيوتيبيات آنتيبا خصوص

تون يزنوالت موجود در برگ يم الين و کلسياست که الوروپ
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 از يعيه دامنه وسي بوده و عليکيوتيبي خواص آنتيدارا
ق ياز طر هاروسي و ويواره سلوليب ديق تخرياز طر هايباکتر

تون يزعصاره برگ. )١٧(  موثرندياردبرممانعت از نسخه
ها موثر است روسها، قارچها و مخمري از ويعيف وسي طيرو
 ‐ ٤و٣ ن،يوپقات نشان داده که الورين تحقيهمچن. )١٥ ،٢(
ها ديها و فالونوئها، استرازديکوزيل گلي فنيدروکسي هيد

 ي آزاد دارايکالهاير بر راديتون بر اثر تاثيبرگ ز موجود در
بات موجود در يگر ترکيدان هستند، از دياکسيت آنتيخاص

، کروم، آهن، يوم، روي توان به عناصر سلنيتون ميبرگ ز
   .)١( ، بتا کاروتن اشاره کردCن يتاميو

ش و يدايد، پي جدير از جمله روشهاي اخيدر سالها
 که به يمواد.  است1مرغق داخل تخمي تزري فنآورياجرا

د يشوند، بايق مي تزريمنيش اي افزايداخل تخم مرغ برا
 تداخل نداشته ي مادريباديخطر بوده، با آنتين بي جنيبرا

 در ينميجاد اي سبب ايکشق در جوجهيکبار تزريباشند و با 
، يقيکنواخت ماده تزريق و يز آسان، دقيتجو. گله شوند

ک سطح کامل از آن ماده توسط تمام يافت ينان از درياطم
 يروياز به نيها، عدم نياز به تکرار در مرغداريگله و عدم ن

قات ي از تزريق در مزرعه، حذف تنش ناشي جهت تزريانسان
-يتر آنتيا ت بيهادر طول پرورش و امکان استفاده در گله

مرغ ق داخل تخميکنواخت از اهداف تزرير ي غي مادريباد
) ١٩٩٧(ج مطالعات جانسون و همکاران ينتا. )١٠(است 

 به داخل تخم يي غذايهاق مکملينشان داد که تزر
 ، کاهش نرخ مرگ ويدرآورپرندگان باعث بهبود نرخ جوجه

ر، کوتاه شدن طول مدت پرورش، سرعت رشد باال و يم
ج ي از نتايتاکنون گزارش. شوديان دوره ميش وزن در پاياافز
ن يمرغ منتشر نشده بنابراتون در تخميق عصاره برگ زيتزر

ک يوتيبي عدم استفاده از آنتقين تحقيهدف از انجام ا
ق ي در طول دوره پرورش و استفاده از روش تزريخوراک

  و آن بوديتون به داخل تخم مرغ به جايعصاره برگ ز
، وزن جوجه يدرآور درصد جوجهيق عصاره رويت تزراثرا
 يها دوره دريدي توليهاجوجه ش وزنيک روزه، افزاي

زان خوراک ي، مييل غذايب تبدي، ضرمختلف پرورش
 قرار ي مورد بررس الشهکيتفکزان تلفات و ي، ميمصرف
  .گرفت

                                                                               
1. In Ovo injection 

  ها مواد و روش
، با سن گله ٥٠٠‐دار نژاد کاب عدد تخم مرغ نطفه٣٢٠

 گرم در ٤١/٦٧ ± ٣٨/٠ن وزن يانگي هفته، با م٥٩ مادر مرغ
هر (م شدند يمار تقسي ت٤ به يک طرح کامال تصادفيقالب 

).  مشاهده بود٢٠ ي تکرار و هر تکرار دارا٤ يمار دارايت
  :مارها عبارت بودند ازيت
  قيبدون تزر) Con( گروه شاهد يها تخم مرغ‐١
هوا سهيبه داخل کل يتر آب مقطر استريليلي م١ق ي تزر‐٢

)DW(  
 درصد ٧٥/٠ يتون حاويتر عصاره برگ زيليليم ١ق ي تزر‐٣

  )OL0.75(هوا  سهين به داخل کيالوروپ
 ٩/٠ يتون حاويتر عصاره برگ زيليلي م٨/٠ق ي تزر‐٤

  ).OL0.9(هوا سهين به داخل کيدرصد الوروپ
- برگيتون، بعد از جمع آوري زه عصاره برگي تهيبرا

تون ي گرم برگ ز١٠٠ن و خشک کردن، به تون، شستيز
 که در آن ي درصد اضافه شد، به نحو٧٠ک يليالکل ات
 ساعت محلول بدست آمده در ٤٨پس از . ور شدغوطه

گراد قرار گرفت و ي درجه سانت٤٠ ي در دمايدستگاه روتار
عمل . ر شد تا الکل آن جدا گردديتحت فشار خال تقط

محلول بدست آمده . افتيظ شدن محلول ادامه ير تا غليتقط
 که مواد ي عبور داده شد و سپس کاغذ صافياز کاغذ صاف

گراد در ي درجه سانت٤٠ يمحلول از آن جدا شده بود در دما
.  مانده از آن خارج شوديآون قرار داده شد تا آب و الکل باق

دن به وزن يرس.  وزن شديک ساعت کاغذ صافيسپس هر 
و الکل آن بطور کامل ثابت، نشان دهنده جدا شدن آب 

ره و پودر يپس از آن رسوب حاصله که به رنگ سبز ت. است
 از يبيق به طور تقرين طرياز ا.  جدا شديبود از کاغذ صاف

 گرم عصاره خشک بدست ٨٧/٧ گرم برگ خشک ١٠٠هر 
  OL0.75مار يدر ت. ) Us, Patent 5,714,150 روش (آمد
تر آب ي ليلي م٢٠تون در يک گرم عصاره خالص برگ زيهر 

 گرم عصاره خالص ٥/١ هر OL0.9مار يل و در تيمقطر استر
ن يکه اياز آنجائ. ل حل شديتر آب مقطر استري ليلي م٢٠در 

 گرم در ٥/١ باالتر از يعصاره در آب محلول بوده و غلظتها
ن مقدار آب يد و کمتريآيون در ميآب به صورت سوسپانس

 ٢٠لول در آمد ن عصاره در آن به صورت محي که ايمقطر
چون . ن غلظت استفاده شديل از اين دليتر بود، به اي ليليم
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ن ي درصد الوروپ١٥ يبيک گرم از عصاره به طور تقريدر هر 
 بصورت يقين تزريزان درصد الوروپيم ،)١٧(موجود است 

  :ر محاسبه شديز
١٠٠xيقي مقدار ماده تزر xني درصد الوروپ xغلظت ماده حل شده   =X 

١٠٠x ١x ١٥/٠x ٢٠⁄١ =OL0.75    
١٠٠x ٨/٠x ١٥/٠ x٥/١⁄ ٢٠ = OL0.9  

 ي نوريها بررسمرغ تخميکشدر روز هجدهم جوجه
 يين مرده شناساي جنيا داراير بارور ي غيها مرغشده و تخم

 يکشق در روز هجدهم جوجهي انجام تزريبرا. و حذف شدند
ک يلياتن و سپس با الکليمرغ با بتاد پهن تخميابتدا انتها
جاد و با يمرغ ا در پوسته تخميزي شد و سوراخ ريضد عفون

، محلول ٢٢ن با سر سوزن ي انسوليهااستفاده از سرنگ
عمق . ق شديمرغ تزر تخمييسه هوايمورد نظر به داخل ک

، )٢٠(متر است ي سانت٥/١ يکش جوجه١٨سه هوا در روز يک
ر د. متر وارد تخم مرغ شدي سانت١لذا سر سوزن به عمق 

ن مذاب، يله پارافيت بعد از مسدود نمودن سوراخ بوسينها
 . انتقال داده شدنديکشن جوجهيتخم مرغها مجددا به ماش

ق عصاره ي در مورد تزريبا توجه به عدم موجود بودن منبع
 ي و دزها١٨تون به تخم مرغ، علت انتخاب روزيبرگ ز

  که بود   انجام شده يهاشيش آزمايق شده بر اساس پيتزر

ن تلفات مشاهده ي ذکر شده کمترين روز و با دزهايدر ا
کروزه ي يها، جوجهيدرآور پس از محاسبه درصد جوجه.شد

 يها وزن شدند و هر تکرار در قفسيبه صورت انفراد
 يهارهي و به مدت شش هفته با جي نگهدارياجداگانه

در ). ١جدول(ا پرورش داده شدند يه ذرت و سويکسان بر پاي
ها بصورت  جوجهي ساعت گرسنگ٣هر هفته پس از ان يپا

ن و ييش وزن آنها تعيزان افزاي شدند و ميکش وزنيانفراد
 و مقدار خوراک مصرف ييل غذايب تبديضر. ديثبت گرد

مار به يتلفات هر ت. ز محاسبه شديروزانه در طول دوره ن
 شد و بر اساس تعداد تلفات در يمحض مشاهده جمع آور

 دوره پرورش به تعداد جوجه در هر تکرار هر تکرار در کل
ان هفته ششم پس از سه ساعت يدر پا. محاسبه شد

 قطعه مرغ انتخاب شد و پس از وزن ٤ از هر قفس يگرسنگ
ک الشه انجام شد و يسپس تفک.  شدندي، ذبح و پرکنيکش

 وزن الشه پرکنده به وزن مرغ زنده، وزن الشه يهانسبت
، ي محوطه بطني و وزن چربقابل مصرف به وزن مرغ زنده

موس و ير اجزاء الشه، تينه، عضله ران، بالها، سايعضله س
  .بورس به وزن الشه قابل مصرف محاسبه شد

 انجام SASها با استفاده از نرم افزار  دادهيه آماري تجز
ها بر اساس آزمون دانکن در سطح ن دادهيانگيسه ميو مقا
  ).١٩(  درصد صورت گرفت٠٥/٠

  
  )بر اساس ماده خشک(  ترکيبات جيره پايه آزمايشي در دوره آغازين و دوره رشد‐١جدول 

   ترکيبات محاسبه شده  اجزاي جيره بر حسب درصد
  (%)جيره رشد   (%)جيره آغازين  ترکيبات محاسبه شده  (%)رشد  جيره  (%)آغازين جيره  مواد متشکله

  ٣٠٦١  ١٤/٣٠٧١  (Kcal/kg) انرژي متابوليسمي ٩/٦٧ ١/٥٦  ذرت
  ٠٨/١٨  ١٨/٢٢  %پروتئين خام ٠٥/٢٥ ٦/٣٢  کنجاله سويا
  ٨٨/٠  ٠٨/١  %کلسيم ٧/١ ٥  پودر ماهي
  ٣٩/٠  ٤٨/٠  %فسفر قابل دسترس ٦/١ ٢/٣  روغن سويا

  ٤١/٠  ٥٢/٠  %متيونين ١١/٠ ١٥/٠   ال متيونين‐دي
  ٩١/٠  ٢٣/١  %اليزين ‐ ‐   اليزين‐ ال

  ٦٣/٠  ٨٢٦/٠  %سيستين+ متيونين ٩/٠ ٧٥/٠  دي کلسيم فسفات
  ٧٦/٠  ٩٥/٠  %آرژنين ٣/١ ٣٥/١  پوسته صدف

  ١٧/٠  ٢٢/٠  %تريپتوفان ٢٥/٠ ٢٥/٠  مکمل ويتامينه
  ١٨/٠  ١٨/٠  %سديم ٢٥/٠ ٢٥/٠  مکمل معدني

       ٣٢٥/٠ ٢٩/٠  نمک
       ١/٠ ١/٠ E ويتامين

       ١/٠ ١/٠  D3ويتامين 
B ‐١/٠  کمپلکس ‐       
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  جينتا
 و Conمار ي مربوط به تيدرآورن درصد جوجهيشتريب
DW) مار ين آن مربوط به تيو کمتر%) ٩٥OL0.75  

 يهان وزن جوجهيانگين ميشترين بيهمچن. بود%) ٥/٩٢(
ن آن يو کمتر)  گرم٤٨/٤٧(DW ماريک روزه مربوط تي

اختالف ن يا يبود، ول)  گرم٨٣/٤٥(Con ماريمربوط به ت
  . دار نبوديمعن

ورش  پريهاک از دورهيچي در هيمتوسط خوراک مصرف
ش وزن در ين افزايانگيم .مارها قرار نگرفتير تيتحت تأث

ن يب) ي هفتگ٠‐٦(و کل دوره ) ي هفتگ٣‐٦(دوره دوم 
ن و يشتريب). ٢جدول ( )P>٠٥/٠(دار بود يمارها معنيت

ش وزن روزانه در دوره اول پرورش به ين افزايانگين ميکمتر
 OL0.9و )  گرم١١/٣١( DW ماريب مربوط به تيترت

 مار ي، در دوره دوم پرورش مربوط به ت) گرم٥٣/٣٠(
OL0.75 )( و)  گرم٣٨/٨٩ OL0.9و در کل دوره ) گرم٣١/٧٢

 و)  گرم٣٩/٥٩ (OL0.75مار يپرورش مربوط به ت
)OL0.9ش وزن در ين افزايانگيکاهش م. بود)  گرم٤٢٠/٥١

دار بود يمعن OL0.9مار يدوره دوم و کل دوره پرورش در ت
)٠٥/٠<P.(  

  
 ميانگين افزايش وزن در دوره هاي مختلف پرورش ‐٢جدول 

  )گرم /مرغ/ روز (
  تيمار   )هفته(دوره پرورش 

٠‐٦ ٣‐٦  ٠‐ ٣ 
Con a٠٥٦/٣١±٥٣/٠  a١٩٠/٨٣±٢٧/١  a٢٩١/٥٧±٨١/٠  
DW a١١٠/٣١±٥٣/٠  a٣٣٠/٨٣±٢٨/١  a٥٣٢/٥٦±٨١/٠  

OL0.75 
a٩٣٩/٣٠±٥٣/٠  a٣٨٩/٨٩±٢٨/١  a٣٩٩/٥٩±٨١/٠  

OL0.9  
a٥٣٠/٣٠±٥٣/٠  b٣١٨/٧٢±٢٧/١  b٤٢٤/٥١±٨١/٠  

 دار استحروف غيرمشابه در هر ستون به مفهوم وجود اختالف معني
)٠٥/٠<P.(  

Con = ،گروه شاهدDW = ليتر آب مقطر استريل داخل کيسه  ميلي١تزريق
 درصد ٧٥/٠ ميلي ليتر عصاره برگ زيتون حاوي ١تزريق =OL0.75هوا، 

 درصد ٩/٠صاره برگ زيتون حاوي ليتر ع ميلي٨/٠تزريق = OL0.9الوروپين، 
  .الوروپين
  

ل يب تبدين ضريانگين ميشترين و بي در دوره اول کمتر
 )٦٠١/١(OL0.9 و ) ٤٠٢/١(Con مار يب مربوط به تيبه ترت

 OL0.9و) ٩٩٤/١(Con ماريو در دوره دوم مربوط به ت
 و )٨٣٢/١(Con مار يو در کل دوره مربوط به ت) ٣٠١/٢(

OL0.9 )ل در يب تبديش ضريافزا ).٣جدول (بود ) ٠٩٣/٢
دار بود ي در دوره دوم و کل دوره پرورش معنOL0.9مار يت
)٠٥/٠<P.(  

 ميانگين ضريب تبديل غذايي در دوره هاي مختلف ‐٣جدول 
  )گرم/ مرغ / روز (پرورش 

   )هفته(دوره پرورش 
  تيمار

٠‐٦  ٣‐٦  ٠‐٣  
Con a٤٠٢/١±٠٤٧/٠ b٩٩٤/١±٠٥٦/٠  b٨٣٢/١±٠٤٠/٠  
DW a٤٩٢/١±٠٤٧/٠  b١١٢/٢±٠٥٦/٠  b٩٣٦/١±٠٤٠/٠  

OL0.75 
a٥٤٨/١±٠٤٧/٠  b٩٧٥/١±٠٥٦/٠  b٨٥٦/١±٠٤٠/٠  

OL0.9  
a٦٠١/١±٠٤٧/٠  a٣٠١/٢±٠٥٦/٠  a٠٩٣/٢±٠٤٠/٠  

 دار استحروف غيرمشابه در هر ستون به مفهوم وجود اختالف معني
)٠٥/٠<P.(  

Con = ،گروه شاهدDW = اخل کيسه ليتر آب مقطر استريل د ميلي١تزريق
 درصد ٧٥/٠ ميلي ليتر عصاره برگ زيتون حاوي ١تزريق  =OL0.75هوا، 

 درصد ٩/٠ليتر عصاره برگ زيتون حاوي  ميلي٨/٠تزريق = OL0.9الوروپين، 
  .الوروپين
  
 DWمار ين تلفات در کل دوره پرورش در تيشتريب

 OL0.75 و Con يمارهاين آن مربوط به تيو کمتر) ٢١٦/٠(

  .نبود دار ي اختالف معننياما ابود، ) ١٣٦/٠(
کنده و وزن بورس ق درصد وزن الشه پرين تحقيدر ا
 وزن الشه يول) P>٠٥/٠(مارها قرار گرفتند ير تيتحت تأث

 ير اجزاء الشه، چربينه، ران، بالها، سايقابل مصرف، عضله س
ر يموس تحت تأثي، کبد، امعاء و احشاء و تيمحوطه بطن

ن درصد وزن الشه يشتريب). ٤دول ج(مارها قرار نگرفتند يت
ن آن يو کمتر%) ٥٣/٨٦ (DWمار يپرکنده مربوط به ت

 OL0.75 يمارهايدر ت. بود%) ٦٢/٨٤ (OL0.9مار يمربوط به ت
مارها ير تي وزن بورس کمتر از ساي داري بطور معنOL0.9و 
  ).P>٠٥/٠( بود

  
  بحث

افته در ي ارتقاء يهاروزه با شاخصکيد جوجه يتول
کروزه، ي، وزن جوجه يدرآور مانند نرخ جوجهييهانهيزم

ها و سرعت رشد يماريکاهش نرخ تلفات، مقاوم در مقابل ب
کروزه و يد کنندگان جوجه يمطلوب از اهداف مورد نظر تول

ن اهداف ممکن يا.  استيور گوشتيپرورش دهندگان ط
ق داخل ي تزريد که فنآورياست از طرق مختلف بدست آ

 از ياما داشتن اطالعات کاف. باشديمله آنها متخم مرغ  از ج
ن، گام اول در هر برنامه ي جني برايقيضرر بودن مواد تزريب

  .شوديق محسوب ميتزر



 ۲۵  هاي گوشتيمرغ بر عملکرد جوجهاثر تزريق عصاره برگ زيتون به تخم: معتمدي و همکارانکشاورز   

  ک الشه برحسب درصدي تفکي مختلف رويمارهاير تي تاث‐٤جدول 

 الشه پر کنده  تيمار
قابل مصرف الشه

  خوراک
  امعاء و احشاء  کبد

 محوطه يچرب
  يبطن

عضله 
  نهيس

عضله 
  ران

  بالها
ر يسا

  اجزاء
  بورس موسيت

Con ab٦٦/٨٥  a٥٢/٧٣  a٢٤/١٤  ٨٣/٢ a a٥٧/٣٥  ٤٤/١ a a٤٤/٢٨ a٥٤/١٠ a٩١/٢٣ a٤٨٣/٠ a٢١٦/٠ 

DW a٥٣/٨٦  a٣٠/٧٤  a٩٢/١٣  ٦٥/٢ a a٧٩/٣٤  ٤٧/١ a a٨٢/٢٩ a٦٥/١٠ a٩٧/٢٣ a٥٠٨/٠ a٢٣٩/٠ 

OLE0.75 
ab٤٧/٨٥  a٥٤/٧٣  a٧٣/١٣  ٦٩/٢ a a٨١/٣٤  ٣١/١ a a٩٣/٢٨ a٥٥/١٠ a٤٣/٢٤ a٤٥٣/٠ b٠٨٦/٠ 

OLE0.9 
b٦٢/٨٤  a٥٩/٧٢  a٦٥/١٣  ٠١/٣ a a٦٤/٣٥  ٢٣/١ a a٠٧/٢٨ a٥٢/١٠ a٠١/٢٥ a٤٣٥/٠ b١٠٩/٠ 

SE±  ٠٠٣/٠٠٠٠٤/٠٠٠٠١/٠ ٠٠٧/٠٠٠٢/٠ ٠٠٨/٠ ٠٠١/٠ ٠٠٤/٠ ٠٠١/٠ ٠٠٥/٠ ٠٠٤/٠
  ).P>٠٥/٠(دار استيرمشابه در هر ستون به مفهوم وجود اختالف معنيحروف غ

Con = ،گروه شاهدDW =سه هوا، يل داخل کيتر آب مقطر استريليلي م١ق يتزرOL0.75 =درصد ٧٥/٠ يتون حاويتر عصاره برگ زي ليلي م١ق يتزر 
  .ني درصد الوروپ٩/٠ يتون حاويتر عصاره برگ زيليلي م٨/٠ق يتزر= OL0.9ن، يالوروپ

  
مارها ير تي تحت تأثيق درصد جوجه درآورين تحقيدر ا

 منوط ي جوجه درآوري به درصد بااليابيدست. نگرفتقرار 
مرغ بارور و  در تخمي مواد مغذي مقدار کافيبه دسترس

ن به جوجه زنده يل جني تبدي مناسب برايطيط محيشرا
 مادر و يهاره در گلهين جيتاميبعالوه مقدار و. است
 از عوامل موثر يک ماده مغذياد يا ازدين عدم تعادل يهمچن
عدم . )٢٣( شودين محسوب ميزنده ماندن جنت يبر قابل

 ييهامرغ تخميدار در درصد جوجه درآوريبروز تفاوت معن
 است يدييق شده بود تايتون به آنها تزريکه عصاره برگ ز

، چون ي مطالعات بعدين ماده برايبر امکان استفاده از ا
 ين آنرا به فهرست مواديبنابرا.  نداشتين خطري جنيبرا

توان اضافه ين، مورد مطالعه قرار گرفته، مي اش ازيکه پ
که در مطالعه خود از آب ) ٢٠٠١( و همکاران يزها. نمود

- با غلظت) به عنوان محرک رشد(ن ي کارنت‐و ال% ٨٥نمک 
ق ي تزري براي جوجه کش١٨ و ١٧ ي متفاوت در روزهايها

رغم متفاوت يعل(ق ين تحقي ا مشابهجينتاو استفاده نمودند 
 اوهتا و يهاافتهياما با گزارش نمودند ) يقياد تزربودن مو

نه در يد آميق اسي تزر،که گزارش نمودند) ٢٠٠١(همکاران 
 شد، ي باعث کاهش درصد جوجه در آوريکش جوجه٧روز 
  .رت دارديمغا

کروزه يمارها از نظر وزن جوجه ين تيق بين تحقيدر ا
 وثرم مهم ياز فاکتورها.  مشاهده نشدي دارياختالف معن

ک گرم يهر .  باشديکروزه، وزن تخم مرغ مي وزن جوجه بر
اختالف در وزن تخم مرغ باعث ده گرم تفاوت در وزن 

کروزه ي گرم در وزن جوجه ١٧/٠ روزه و تفاوت ٥٩جوجه 
کروزه موثر ي که بر وزن جوجه يگر عواملياز د.  شوديم

که وزن تخم ياز آنجائ. )٥(ون است ي دوره انکوباسياست دما
شتر بود، وزن جوجه يمارها بير تي از ساDWمار يرغ در تم
مارها باالتر ير تيمار از ساين تيز در ايکروزه ثبت شده ني

کروزه نسبت به وزن ين وزن جوجه يانگيح ميبوده و تصح
 ين وزن برايانگين ميشتريتخم مرغ منجر به بدست آمدن ب

گزارش کردند ) ٢٠٠١( و همکاران يزها. دي گردDWمار يت
- مرغ تخمين روي کارنت‐ال  متفاوت ازيهاق غلظتيکه تزر

ه ي وزن اولي، روي جوجه کش١٨د در روز ي لگهورن سفيها
ق حاضر يج تحقي نداشت که با نتايريکروزه تأثي يهاجوجه

که )  ٢٠٠١( اوهتا و همکاران يهاافتهي با يمطابقت دارد ول
 يهارغم در تخمي جوجه کش٧نه در روز يد آميق اسيبا تزر
رت يکروزه شد، مغاي يهاش وزن جوجهي باعث افزايگوشت
  .دارد

ق نشان داد که متوسط خوراک ين تحقيج حاصل از اينتا
. مارها قرار نگرفتير تي پرورش تحت تأثيها در دورهيمصرف

ر يزان مصرف خوراک را تحت تأثيتواند م ي که مياز عوامل
، سالمت و )١٢() وزن بدن(ک يولوژيزيقرار دهد، عوامل ف

ابد ير يي تغيليدات پرنده است که اگر به هر دليزان توليم
توان ي مياهياز عوامل تغذ. گذاردي مصرف خوراک اثر ميرو

ره اشاره يره، رنگ، بو و طعم جين جي و پروتئيبه تعادل انرژ
ق از نظر ين تحقي در ايمي تنظيهارهيچون ج. )١٤(کرد 
ن عدم ين بودند، بنابراکساين متعادل و ي و پروتئيانرژ

  .)٦(ود نب  دور از انتظاردارياختالف معن
ش ين مطالعه نشان داد که افزايج بدست آمده در اينتا

مارها قرار ير تيوزن در دوره دوم و کل دوره پرورش تحت تاث
 که در دوره دوم و کل دوره پرورش کاهش يگرفت، به نحو
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استفاده . ه شد مشاهدOL0.9مار يش وزن تيدار در افزايمعن
د ين و اسيي پاني درصد پروتئي که حاوييهارهياز ج
). ١٦( شوديم ک باال باشد موجب کاهش وزن روزانهيگلوتام

ن ي و پروتئيره از نظر انرژيق جين تحقيکه در اياما از آنجائ
ک يتواند به عنوان ي نمييره غذاين جيمتعادل بود بنابرا

. وزانه در نظر گرفته شودش وزن ري افزايرگذار رويعامل تاث
ر يماده غ(د يق فلوتاميگزارش کرد که تزر) ١٩٩٦(ورک يب

داخل تخم مرغ باعث کاهش ) آندروژني و آنتيدياستروئ
از .  شدي روزگ٤٩ و ي روزگ٢١ ماده دريهاوزن جوجه

سبب کاهش ) OL0.9(ن ي الوروپيق دز بااليکه تزريآنجائ
 محقق ذکر يهاافتهين با يش وزن شد، بنابراين افزايانگيم

  .شده مطابقت دارد
ل در دوره دوم و کل دوره پرورش تحت يب تبدي ضر

 مارين راندمان در تيترنييمارها قرار گرفت و پاير تيتاث
OL0.9  يآنت. دار بوديز معنيمشاهده شد که اختالف آن ن -

ز شوند ي و به مقدار کم تجوي بصورت خوراکيها وقتکيوتيب
 ي مضر، مواد مغذيهاسميکروارگانيمن بردن يضمن از ب

وان ي بدن حيمنيستم اي شرکت در سيمصرف شده را به جا
کنند و در يت مين و عضالت هدايدر جهت ساخت پروتئ

تامک ). ٨(شوند ي مييل غذايب تبديجه باعث بهبود ضرينت
 يگزارش دادند که استفاده از آنت) ١٩٩٨(نگر يو الو

 ييل غذايب تبديبود ضر محرک رشد باعث بهيهاکيوتيب
نشان داد ) ١٩٩٨(س و همکاران يقات کوکاميج تحقينتا. شد

 ٣ در روز ١ن شماره يق فاکتور رشد شبه انسوليکه تزر
 ييل غذايب تبدي در تخم مرغ باعث بهبود ضريجوجه کش

ق مواد مختلف به ير تزرينه تاثي در زميگريگزارش د. شد
  .اردل وجود نديب تبدي ضريداخل تخم مرغ رو

 يمارها داراين تيق تلفات در دوره پرورش بين تحقيدر ا
ت نامناسب در زمان يريمد.  نبودندي دارياختالف معن
، ي، انگليطي محي هاي، امراض و آلودگيجوجه کش

 ي روي، انواع استرس و کمبود مواد مغذيروسي، وييايباکتر

دار يعدم وجود اختالف معن. )١٢( زان تلفات موثر استيم
ل عدم وجود تنش موثر و عدم يلفات احتماال به دلدر ت
قات نشان داده يتحق. ط پرورش بودي در محيماريوع بيش

 ي که داراي محرک رشد و مواديهاکيوتيبياست که آنت
ط نامساعد پرورش اثر ي هستند در شرايکيوتيبيخواص آنت

تون خصوصا يبات برگ زيترک. )١٨( خواهند داشت يبارزتر
 و ضد ي، ضد انگليروسي خواص ضد وياعصاره آن دار

  ).٢٢( است ييايباکتر
نسبت وزن الشه قابل خوراک، کبد، امعاء و احشاء، 

ر اجزاء ينه، ران، بالها، ساي، عضله سي محوطه بطنيچرب
مارها قرار ير تيق تحت تأثين تحقيموس در ايالشه و ت
 يمارهاي وزن الشه پرکنده و وزن بورس در تينگرفت، ول
ن يق کمترين تحقيدر ا. دارمتفاوت بوديصورت معنمختلف ب

 گزارش . بودOL0.9 و OL0.75مار يوزن بورس مربوط به ت
ل کاهش ير به دلي پودر سن ويونيشده است استفاده از مت

 باعث کوچک شدن IL-10ش ي و افزاIL-6ن يتوکنيد سيتول
 اثر B ير سلولهاي تکثي روIL-6. اندازه بورس شده است

در طول ). ٩( گردد ين سلولها ميش ايعث افزاگذاشته و با
ت بورس ي سبب اختالل در فعالياهيپرورش عوامل ضد تغذ

ورک و يب. )١٢(شود يجه اندازه و وزن آن ميو در نت
د يق فلوتاميکاهش وزن بورس در اثر تزر) ١٩٩٩(همکاران 

 را مشاهده ي جوجه کش٨ونات در روز يو تستوسترون پروپ
ن ماده يق ايتزر. ق مطابقت داردين تحقيج ايکردند که با نتا

  . نداشتي دارير معنيات الشه تأثيگر خصوصيدر د
 يکيوتيبيت آنتيتوان گفت با توجه به خاصيت ميدر نها

ن عصاره ين ايي پايق دزهاينکه تزريتون و ايعصاره برگ ز
 نداشت يزان جوجه درآوري در ميير سويدر تخم مرغ تاث

ق داخل تخم مرغ يد تزريک ماده جدين توان آنرا به عنوايم
 ين روش به جايشنهاد نمود، اما در مورد استفاده از از ايپ
قات ي در طول دوره پرورش تحقيک خوراکيوتيبيآنت
    . الزم استيشتريب
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