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 چكيده

زر مرغ گ  نی، با این از  تل ات  و ایمنی پایف عملکرز ت لیدی، بر و تزریق گل ک نات کلتیمگرینگی پ  از ت ریف زمان ط ل ثیر أت
( و یاعت 48 و 36، 24، 12ص ر، با پنج زمان گرینگی ) 5×2زر یک آزمایس  اکن ریل  308راس  ۀی ی قطعه ج جۀ گ  نی 640از 

ج جاه زر هار واحاد     16های کامل تااز ی با کهار بلا س و   لینر( زر قالب طرح بل س میلی 6/0)ص ر و  گل ک نات کلتیمزو یطح 
پرناد ، کااهس زرصاد     یااعت، باعاث کااهس وزن    36 دن گرینگی پا  از ت اریف تاا     ط النیروزگی برریی  د  28آزمایشی، تا 

 .(P<05/0 س برابار ا ازایس زاز )   تاها را  تل ات ج جه ،ها  د  تزریق گل ک نات کلتیم ات ج جهو ا زایس تل  ها زر خ ن من ییت
گل ک ناات کلتایم بار    ×اثر منقابال گریانگی   .را ا زایس زازروزگی 15 نی کایل زر عیار پازتن علیه ویروس تزریق گل ک نات کلتیم

تزریق گل ک نات کلتیم تل اات بیشانری زر تماام یااعات گریانگی      کنندۀ  های زریا ت زار ب ز و ج جه ها معنی زرصد تل ات ج جه
روزگای  28گ  انی تاا    های و تل ات ج جهثیر من ی بر عملکرز ت لیدی أتگرینگی پ  از ت ریف،  یاعت 24بیس از زا نند  بنابراین، 

ها طی گرینگی پ  از ت اریف و   ج جه ا زایس تل اتگل کز باعث و  عن ان من ع کلتیم گل ک نات کلتیم به لینر میلی 6/0 تزریق .زارز
  د  ها و به  ز پایف ایمنی اولیه زر ج جهروزگی 15زر خ ن  مازری زر های پازتنح ظ یطح 

  گل ک نات کلتیم، گرینگی کلتیم خ ن،گ  نی، های  ج جه ت ریف،، ایمنی پایف ها: واژه كلید
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 مقدمه

، اغلاب  کشای  ج جاه ر  رایط عملی حااکم بار صانعت    ز

یاعت به آب و خا راس   48تا  24ت ریف  پ  ازها  جهج 

هاای   زمان اننظاار ج جاه  زینریی ندارند  این مدت  امل 

 یااازی آماااز  ااد  باارای خااروج از ما ااین هچاار،  ت ااریف

کشای   اننقال از ج جه و کشی ، نگهداری زر ج جهها ج جه

تنس نا ی از عادم زینریای    ( 12تا یالن پرورش ایت )

 کااهس ، یا ب  پ  از ت ریفط النی مدت  بهبه غذا و آب 

تانس   ( 9)  ا ز  خیر زر ر اد ج جاه مای   أماانی و تا   زند 

هااای  بااه تر ااح ه رماا ن   گریاانگی پاا  از ت ااریف  

از باا ممانعات   ایان امار    انجامد کاه  می یدیئک رتیک اینرو

و  4) زارز   اثر من یها بر ییتنم ایمنی پرند تکایر لن  ییت

پا  از ت اریف،    مادت  طا النی  گریانگی عالو  بر این،  ( 7

 ۀهای مازری م ج ز زر باقیماناد  باعث کاهس ایمن گل ب لین

بدن الزم برای ت لید گل کز   ز زیرا این م از  می زرز  ۀکیت

(  2)ریاند   به ماارف مای  ج جه زر متیرهای گل ک نئ ژنز 

تنس نا ی از گرینگی پ  از ت ریف م جب کاهس گارزش  

هاای   زر انادام هاا   خ ن و به ت ع آن کاهس گرزش لن  ییت

 غدز لن ااوی(  و  لن اوی )تیم س، ب رس  ابریتی س، طحال

زر  ( 5) ا ز   ر انن با ات آنهاا مای     باعث تحلیلو گرزز  می

 ۀ اد  زر زور  ت اریف های تاز   از ج جهزرصد  3تا  2حدوز 

زلیل یخاایر محادوز بادن     ، بهه نۀ اول زورۀ پرورش بحرانی

مانناد   ه زند  مای هایی هم ک بتیاری از ج جه.   ند تلف می

کااهس باازز    کااهس ر اد،   ، باا  زلیل کم  ز یخایر بادن  به

م اجاه   ها، کاهس مقاومت زر برابر بیماری و مارف خ راس

زوزهنگاام   ۀتغذیا  بات ان  می مشکالت رااین  ( 13)  ند  می

   ( 1)زاز بعد از ت ریف کاهس ج جه 

و تار زیانگا  گا ارش     یاریع  ۀاولیه ی ب ت یع ۀتغذی

زرز ، ا ازایس  جاذب  ، تحریاک  خ راکیبا م از  تطابق آن

زر  ویااز  به  ز ی خت و ایمنی زینگا  ۀت یع ر د روز ،

ر اد زیانگا     ( 11) ا ز   مراحل بعدی ر د ج جاه مای  

 ۀهایی که از تغذی ج جهزر  ایمنی زینگا  ۀو ت یع گ ارش

 تر د، یریعکننیا حنی ق ل از هچ این از   ت ریف اولیه پ  از

کنند  یاعت گرینگی تحمل می 24ایت که هایی  از ج جه

 زارز ما ات ثیر أها ت این م ض ع بر عملکرز بعدی آن .(20)

همچ ن تزریق ما از مغاذی زر    گ ناگ نیهای  (  روش18)

و  ت ریف(، تل یق 21زاخل تخم مرغ )جنین زر حال ر د( )

و  ،(14(، تغذیاه زر زاخال کاارتن )   19تغذیه زر هچاری ) 

 ۀاولیا  ۀ( برای تغذیا 17غذی به ج جه )تزریق یا تلقیح م از م

با ا ازایس   ه  د  ایت ئها تا ق ل از رییدن به یالن ارا ج جه

زمان گرینگی پ  از ت ریف، غلظات کلتایم خا ن ج جاه     

 ادن گریانگی، کلتایم خا ن      یابد، اما با طا النی  کاهس می

یاباد  ا ازایس نیااز     ها ا زایس مای  ازطریق بازجذب اینخ ان

زلیل  عالیات بیشانر و تاالش و     لتیم بهعمالت ایکلنی به ک

تکاپ ی ج جه برای پیداکرزن منابع خ راس ایت  از این رو، 

رید تزریق منابع کلتایم م جاب کااهس برزا ات      نظر می به

 (  8کلتیم از اینخ ان و به  ز عملکرز ج جه   ز )

ثیر تزریاق  أتا هدف از انجام پژوهس حاضار، برریای   

مغاذی مهام    ۀآب و زو ماز عن ان من ع گل ک نات کلتیم به

هاای   و تل اات ج جاه   ایمنای  پایاف گل کز و کلتایم، بار   

  ایتثر از گرینگی پ  از ت ریف أگ  نی من

 

 ها مواد و روش

راس  ۀروز  یا ی  قطعاه ج جاۀ یاک    640 ،زر این آزمایس

طای  بال اصله پ  از خاروج از هچاری،   خریداری و  308

پ  از رییدن   ندزقیقه به یالن پرورش اننقال زاز   د 90

ای  قطعاه  320هاا بال اصاله باه زو گارو       به یالن، ج جاه 

لینار   میلای  6/0  یاک گارو ،  هاای   ج جه و به دند تقتیم 

، 360)محل ل گل ک نات کلتین حااوی  گل ک نات کلتیم 

ترتیاب گل ک ناات    لینار باه   گارم زر میلای   میلی 30و  67/1

صاا رت  بااهکلتاایم، ایاایدب ریک و گلیکاا ل پااروپیلین(  

طا ل  ثیر أتا یاپ   دی زر پشت گرزن تزریاق  اد    زیرجل

بار   و تزریق گل ک نات کلتیمگرینگی پ  از ت ریف زمان 
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با پنج زماان   5×2منغیرهای م رزنظر زر آزمایس  اکن ریل 

( و زو یااطح یاااعت 48 و 36، 24، 12صاا ر، گریاانگی )

لینار( زر قالاب طارح     میلای  6/0)ص ر و  گل ک نات کلتیم

ج جه زر هر  16ا کهار بل س و های کامل تااز ی ب بل س

 روزگی برریی  د  28واحد آزمایشی، تا 

ها به یالن، زمان ص ر بارای  اروع    وروز ج جه ۀلحظ

قطعاه ج جاه    64 ،آزمایس زرنظر گر نه  د  زر زمان ص ر

کشای   با و بادون تزریاق گل ک ناات کلتایم، پا  از وزن     

ت زیاع  اد و    قطعاه(  16)هار یاک    گروهی زر کهار پان 

ها قرار  ص رت آزاز زر اخنیار آن هخ راس ب ه آب وبال اصل

، گل ک نات کلتایم  ها با و بدون تزریق گر ت  یایر ج جه

یاااعت گریاانگی،  48و  36، 24، 12نیااز پاا  از تحماال 

ای ت زین و زر  قطعه 16های  برایاس روند مذک ر زر گرو 

ند  برای اجرای این آزمایس، زاز   د نه جایاداگجی ها پن

عن ان کهار بل س زر امنداز زی ار طا لی   پن به کهار رزیف

یالن و عم ز بر جهت وروز ها ای تااز  باه یاالن بارای      

کاار گر ناه  اد      ها باه  حذف تأثیر ته یۀ من اوت بر ج جه

 د  بارای   هئهای ارا مطل ب برایاس ت صیه  رایط محیطی

 روزگی  اراهم  اد   28تا  ها پرورش ج جهزر ، راس ۀی ی

 نی کایلبیماری  روزگی علیه ویروس22و  15ها زر  ج جه

 کشامی واکتاینه  ادند     ۀصا رت قطار   الی تا( به ۀ)ی ی

اننهای یالن روزانه  و زماینج زر ابندا، ویط بازمای یالن 

یاعت رو نایی و یک  23ن ری  ۀیه ن بت ث ت  د  برنام

  د یاعت تاریکی زر یرایر آزمایس رعایت 

وزاناه ث ات   صا رت ر  تل ات به ،شورپر ۀط ل زور زر

هاای هار پان زر      د  وزن بدن و مارف خا راس ج جاه  

گیاری  اد  زر    اناداز   28و  21، 14، 11، 8، 5، 2روزهای 

 ط ر تااز ی اننخاب و روزگی زو ج جۀ نر از هر پن به15

از آنها برای ینجس عیار پاازتن علیاه ویاروس نی کایال،     

روزگی زو ج جه از هر پن اننخااب  28زر   گیری  د خ ن

گیری از آنها برای ینجس عیار پاازتن علیاه    از خ ن و پ 

ویروس نی کایال، غلظات گلا کز خا ن، تعیاین  راوانای       

هاای ایمنای    وزن انادام هاای یا ید، کشانار  ادند       گل  ل

تیماا س( بااا تاارازوی    و ، طحااال ابریاای س )باا رس

و وزن گیاری   گارم اناداز    هزارم الکنرونیکی و با زقت یک

 اد   ز وزن زناد  محایا ه   ص رت زرصادی ا  نت ی آنها به

برای ینجس وزن تیم س، یه ل ب قدامی این عم  از هر 

های همرا ، وزن  اد    پرند  جدا و پ  از جدایازی با ت

 های ی ید، گتنرش یکنا اخنی از  برای تعیین زرصد گل  ل

هاا باا روش    خ ن روی الم ایجااز  اد و الم  لینر  میلی 2/0

ر میکرویاک پ  یپ  هر الم زیا    دندآمیزی  گیمتا رنگ

 10حاداقل  برریی و تعداز هر ن ع یل ل یا ید زر  ن ری 

 200کاه زر هار الم حاداقل     طا ری   مارش  د، باه نقطه 

 هاا،  هاا، ائ زین  یال   تعاداز هنرو یال  یل ل  امارش  اد    

ها زر هر نقطه  مارش  م ن ییت و ها ها، لن  ییت بازو یل

 د  محای ه  های  مارش و زرصد هر یل ل از تمام یل ل

یانجید   اد    HIبا تتت ها  عیار پازتن زر یرم نم نه  د 

 اد  زر   یرم تهیاه  یها نم نه زرغلظت کلتیم خ ن   (22)

، SEPPIM ارکت  ) یکم  صیتشخ تیبا ک م رزنظرن نیی

(  اارکت وینااال، هلناادزیاانگا  ات آنااالیزر ) بااا( و  رانتااه

   د یریگ انداز 

ۀ رویا  SAS 9.2آمااری   ا ازار  باا نارم  حاصال   های زاز 

PROC MIXED (16 برای مدل )هاا  میاانگین تجزیاه و   1 

و زر یاطح   (LSDزار ) حداقل ت اوت معنیآزم ن کمک  هب

زر ایان مادل، اثار بلا س       ندمقایته  د زرصد 95احنمال 

 عن ان اثر تااز ی زر مدل زرنظر گر نه  د  به

(1 ) Yijkl =+Fi+GCj +(F×GC)ij + Bk + ijkl 

یااار وابتااانه )صااا ات   منغ Yijklرابطاااه، زر ایااان 

 صا ت ما رزنظر،   یمیانگین جامعه برا µ  د (، گیری انداز 

Fi مشاهدۀ مرب ط به i  امین ط ل زماان گریانگی ،GCj   اثار

اثار   ij(F×GC) ،امین یطح تزریق گل ک نات کلتایم jثابت 

اثار   Bkمنقابل زمان گرینگی و تزریق گل ک ناات کلتایم،   
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مرب ط به هار   ی تااز یخطا ijkl امین بل س، و kتااز ی

 ایت  مشاهد  

 

 و بحث نتایج

یااعت گریانگی تحمال      36هاایی کاه    وزن بدن زر ج جه

باا  (  1جدول ( )P<05/0ها ب ز ) کمنر از یایر ج جه ،کرزند

تاا  هاا   تزریق گل ک نات کلتایم ا ازایس وزن بادن ج جاه    

(  باا   P<05/0)یا ات  زاری کااهس   ط ر معنای  روزگی به28

یااعت بعاد از ت اریف،     36گی تاا  تر دن زمان گریان  ط النی

بادون زرنظرگار نن زماان     ا زایس یا ات  زرصد  18تا تل ات 

را تا ها  تزریق گل ک نات کلتیم زرصد تل ات ج جهگرینگی، 

 ( 1( ) کل P</ 05) ا زایس زازگرو  بدون تزریق  س برابر 
 

  ،، مصرف خوراکوزن زندهبر  گلوكونات كلسیم و تزریق پس از تفریخ سنگی. تأثیر گر1جدول 

 روزگی28در های گوشتی  جوجهو ضریب تبدیل 

 گرینگی  
 )یاعت(

 گل ک نات گلتیم
 (لینر )میلی

 وزن بدن
 )گرم(

 مارف خ راس
 )گرم(

 ضریب ت دیل خ راس

0  12/1167 a 97/1708 45/1 
12  188/1180 a 59/1692 44/1 
24  58/1172 a 49/1651 45/1 

36  37/1083 b 77/1637 56/1 

48  60/1131 ab 88/1714 54/1 

  
   

 0 43/1173 a 00/1699 44/1 

 6/0 92/1119 b 57/1660 46/1 

  
   

0 0 7/1165  3/1680 44/1 
12 0 3/1208  8/1738 44/1 
24 0 7/1196  6/1689 41/1 

36 0 9/1160  6/1726 45/1 

48 0 6/1135  7/1659 46/1 
0 6/0 5/1168  6/1737 49/1 

12 6/0 1/1152  4/1646 43/1 

24 6/0 5/1148  4/1613 40/1 
36 6/0 9/1005  9/1548 54/1 
48 6/0 2/1126  5/1788 59/1 

 SEM
 06/28 25/64 035/0 

 __________________  P- value ___________________ منابع واریان 

 1164/0 610/0 0151/0 گرینگی پ  از ت ریف

 1617/0 432/0 0088/0 گل ک نات کلتیم          

 6148/0 150/0 095/0 گل ک نات کلتیم×گرینگی          
a-b ایت زار  ، معنیعاملهر  زر هر ین ن براینامشابه حروف با های  میانگین: ت اوت(05/0>P  ) 

SEMها  : خطای ایناندارز میانگین 
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 ها بر درصد تلفات  ثیر طول زمان گرسنگی پس از تفریخ، تزریق گلوكونات كلسیم و اثر متقابل آنأت. 1شکل 

 ها خطای استاندارد میانگین: SEM روزگی28 درگوشتی های  جوجه
 

زلیال وجا ز مقاازیر     ، به د  زر بدن ج جۀ تاز  ت ریف

زرز  و مارف  ۀزر باقیماند بتیار اندس گل کز و گلیک ژن

خاروج   منظا ر  بههای  یزیکی  تمام یخایر بدن برای  عالیت

نظر  به ، یخایر کرب هیدرات بتیار کم ایت  بنابرایناز تخم

رید که زریا ت متنقیم گل کز زر این زمان باعث به  ز  می

ر ت کاه   اننظار میین ایاس، بر ا(  10عملکرز پرند    ز )

کارزن   تزریق زیرجلدی محل ل گل ک نات کلتیم با  اراهم 

گل کز و  د  ) زو مازۀ مغذی مهم و الزم ج جۀ تاز  ت ریف

به ا ز   و ماانی  ا زایس زند تق یت پایف ایمنی، به  (،کلتیم

 زر عمال اماا  کناد،  عملکرز ج جۀ زر یانین اولیاه کماک    

به ا زایس یریع کلتیم  تزریق زیرجلدی گل ک نات کلتیم

ها زر یااعات   ج جه ۀمشاهد  منجر  دها  خ ن زر ج جه

حرکی، کاهس مارف ت حتی، کم پ  از تزریق حاکی از بی

هاا زر مقایتاه باا     زرننیجه کااهس وزن بادن آن   و خ راس

زهنادۀ   کاه ایان عالیام نشاان     نشد  با ز  های تزریق ج جه

ایان   (  زر3زر ج جاه ایات )   1ا زایس یریع کلتیم خ ن

هاا باا تزریاق     زرصد از تل اات ج جاه  70بالب بر آزمایس، 

پ  از زریا ت تزریق  یاعت اول 24گل ک نات کلتیم زر 

، 12، 6، 3ها زر  غلظت کلتیم زر یرم خ ن ج جه رخ زاز 

، 55/29، 71/8ترتیاب   یاعت پا  از ت اریف باه    24و  18

لینار با ز و زر    گرم زر زیای  میلی 32/10و  06/19، 93/28

زاری زر مقایتاه   یاعت، ا زایس معنی 21جز  م ارز به تمام

تزریاق گل ک ناات    احنمااالً با گرو  بدون تزریاق زا ات    

اخانالل زر  باا ایجااز   کلتیم با ا زایس یریع کلتیم خ ن، 

خاا ص کاارکرز قلاب و عماالت      ث ات محیط زاخلی به

غلظات زیااز       ایات ها  اد  م جب ا زایس تل ات ج جه

 63/31)  اد    نات کلتایم ایان از   کلتیم زر محل ل گل ک

لینر( و تا ر محقق م نای بار روناد کناد      گرم زر میلی میلی

جذب گل ک نات کلتایم زر تزریاق زیرجلادی زر ناحیاۀ     

 پشت گرزن م جب ننایج زور از اننظار مذک ر  د  

                                                           
1  Acute hypercalcemia 



 حسن نوروزیان ،یان یخسرو لها حشمتزینب پورآزادی، 

 

 1394پاییز و زمستان   2شماره   17دوره 

252 

یاعت،  48 دن زمان گرینگی پ  از ت ریف تا  ط النی

زاری  معنای  طا ر  باه را ها زر خ ن ج جه  زرصد م ن ییت

زاری برزرصاد   ثیر معنیأکه ت زرحالی ،(P<05/0کاهس زاز )

ها ندا ات   ائ زین  یل و ها ها، بازو یل ها، هنرو یل لن  ییت

تحاات تااأثیر  (  نتاا ت هنرو یاال بااه لن  یاایت2 )جاادول

تزریاق گل ک ناات   گرینگی پ  از ت ریف قارار نگر ات    

  ندا ات نتا ت هنرو یال باه لن  یایت     اثاری بار   کلتیم 

ثیر من ای بار ر اد    أیاعت، ت 48رینگی پ  از ت ریف تا گ

طحال، ب رس  ابریی س و تیما س  های ایمنی  نت ی اندام

زر  روزگی ندا ت  وزن با رس  ابریتای س  28ج جه زر 

کمنار از یاایر   تزریاق گل ک ناات کلتایم    هاای باا    ج جه

 (  3جدول ( )P<05/0) ها ب ز ج جه

 
در  های گوشتی در جوجههای سفید خون  بر میانگین درصد گلبول ریخ و تزریق گلوكونات كلسیمزمان گرسنگی پس از تف. تأثیر 2جدول 

 روزگی28

 گرینگی

 )یاعت(

 گل ک نات گلتیم

 (لینر )میلی
 †H/L م ن ییت ائ زین  یل بازو یل هنرو یل لن  ییت

0  89/66 17/18 18/8 69/2 a36/5 288/0 
12  25/65 80/21 48/6 56/2 a19/6 357/0 
24  20/67 62/19 34/6 88/2 a60/4 304/0 
36  17/72 20/15 45/7 71/3 a02/5 223/0 
48  21/68 76/18 97/8 43/3 b21/2 291/0 

        
 

0 55/67 58/19 09/8 00/3 40/4 310/0 

 
6/0 24/68 92/17 73/6 07/3 14/5 277/0 

        0 0 51/63 85/20 92/8 87/2 63/5 35/0 

12 0 65/65 79/21 19/7 94/2 60/6 36/0 

24 0 03/69 19/21 00/7 42/2 49/3 33/0 

36 0 92/72 24/15 09/8 83/3 94/3 22/0 

48 0 40/67 94/18 54/9 95/2 38/2 29/0 

0 6/0 85/67 83/19 55/9 54/2 13/5 34/0 

12 6/0 86/64 82/21 77/5 18/2 80/5 36/0 

24 6/0 63/66 06/18 68/5 34/3 86/5 28/0 
36 6/0 32/71 17/15 74/6 59/3 26/6 22/0 
48 6/0 17/69 56/18 31/8 00/4 04/2 28/0 

        SEM
 284/2 359/2 159/1 603/0 749/0 0465/0 

 _________________________ P- value ________________________ منابع واریان 

 3660/0 0086/0 5404/0 4697/0 3821/0 2996/0 گرینگی پ  از ت ریف

 4064/0 3471/0 8457/0 2005/0 4194/0 6659/0 گل ک نات کلتیم

 8999/0 3110/0 7185/0 0000/1 9199/0 7347/0 گل ک نات کلتیم×گرینگی

a-b: زار هتنند  های زارای حروف مشنرس زر هر ین ن برای هر  اکن ر،  اقد اخنالف معنی میانگین(05/0>P ) 
 ل به لن  ییتنت ت هنرو ی: †

SEMها  : خطای ایناندارز میانگین 
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در  های ایمنی میانگین وزن نسبی )درصد از وزن زنده( اندام بر زمان گرسنگی پس از تفریخ و تزریق گلوكونات كلسیمتأثیر . 3جدول 

 روزگی28های گوشتی در  جوجه

 گرینگی

 )یاعت(

 گل ک نات گلتیم

 (لینر )میلی
 ستیم  ب رس  ابریتی س طحال

0  103/0 177/0 085/0 
12  117/0 153/0 075/0 
24  116/0 141/0 081/0 
36  100/0 168/0 088/0 
48  108/0 177/0 087/0 

 
 

   
 

0 104/0 a175/0 085/0 

 
6/0 106/0 b149/0 081/0 

 
 

   
0 0 112/0 ab175/0 ab081/0 

12 0 107/0 bc162/0 c071/0 

24 0 105/0 bc143/0 bc076/0 

36 0 097/0 a211/0 a101/0 

48 0 098/0 ab190/0 bc077/0 

0 6/0 109/0 ab178/0 ab090/0 
12 6/0 087/0 bc144/0 ab080/0 
24 6/0 128/0 bc139/0 ab085/0 
36 6/0 104/0 c125/0 bc075/0 
48 6/0 119/0 bc164/0 a098/0 

    SEM
 007/0 015/0 005/0 

 _________________________ P- value منابع واریان 
 4219/0 0576/0 3831/0 گرینگی پ  از ت ریف

 3807/0 0082/0 6847/0 گل ک نات کلتیم

 0327/0 0287/0 1129/0 گل ک نات کلتیم×گرینگی

a-bزار هتنند های زارای حروف مشنرس زر هر ین ن برای هر  اکن ر،  اقد اخنالف معنی : میانگین (05/0>P  ) 

SEMها ایناندارز میانگین : خطای 
 

 تزریق گل ک نات کلتایم عیاار پاازتن علیاه ویاروس     

جادول  ( )P<05/0)ا ازایس زاز  روزگی را 15نی کایل زر 

بار وزن با رس    گل ک نات کلتیم×اثر منقابل گرینگی(  4

(، اماا روناد   P<05/0زار با ز )   ابریی س و تیم س معنای 

و بدون تزریق های مذک ر زر پرندگان با  تغییرات وزن اندام

گل ک نات کلتایم زر یااعات گ نااگ ن گریانگی روناد      

 خاصی ندا ت 
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های  در جوجه میانگین عیار پادتن علیه ویروس بیماری نیوكاسل بر زمان گرسنگی پس از تفریخ و تزریق گلوكونات كلسیمتأثیر . 4جدول 
 روزگی 28گوشتی در 

 گرینگی )یاعت(
 گل ک نات گلتیم

 (لینر )میلی
 پازتنعیار 

 روزگی28 روزگی15

0  938/4 a  062/5 
12  438/4 bc563/3 
24  750/4 b000/4 
36  688/4 c35/3 
48  143/4 bc615/3 

 
   

 
0 b525/3 795/3 

 
6/0 a053/5 026/4 

 
 

  
0 0 874/4 750/4 

12 0 875/3 500/3 

24 0 000/4 875/3 

36 0 750/4 250/3 

48 0 125/5 571/3 

0 6/0 980/4 375/5 

12 6/0 000/5 625/3 

24 6/0 500/5 125/4 

36 6/0 625/4 250/3 

48 6/0 167/5 667/3 

 
 

  

SEM
 2556/0 3223/0 

 ______  _____ P- value منابع واریان 
 <0001/0 3870/0 گرینگی پ  از ت ریف 

 2791/0 0227/0 گل ک نات کلتیم

 9305/0 0949/0 گل ک نات کلتیم×گرینگی

a-cزار هتنند  : میانگین زارای حروف مشنرس زر هر ین ن برای هر  اکن ر،  اقد اخنالف معنی 

SEMها : خطای ایناندارز برای میانگین 

 

، 6گرینگی اولیه بعد از ت ریف برای مدت زمان صا ر،  

یاااعت، غلظاات ک رتیک یاانرون و  36و  30، 24، 18، 12

 21را زر ن ج جه خ های جنتی اینروئیدی یرم  ه رم ن

ثیر قرار نداز  همچنین نت ت هنرو یل أروزگی تحت ت42و 

ی گ نااگ ن،  تیمارها های منعلق به برای ج جهبه لن  ییت 

های  آزمایس با یا نهاین ننایج  زاری ندا ت که ت اوت معنی

من ای   تاأثیرات  احنمااالً  ( 6) مطابقات زارز  تحقیق حاضار 

روزگی ج ران 28زا تا  ساینر یعن ان عامل گرینگی اولیه به

ثیرات من ای تانس   أ  ز  باه ع اارت زیگار، احنمااال تا      می

تانس   روز  روزگی از بین می28گرینگی اولیه بر ج جه تا 
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نا ی از گرینگی پا  از ت اریف م جاب کااهس گارزش      

هاای   ها زر انادام  خ ن و به ت ع آن کاهس گرزش لن  ییت

ن اوی( غدز ل و لن اوی )تیم س، ب رس  ابریتی س، طحال

   (5 د )ها  زرننیجه آترو ی آن

 6یاعت گریانگی پا  از ت اریف زر مقایتاه باا       12

یاعت گرینگی م جب کاهس ایمنای زر مقابال ویاروس    

بیماری نی کایل و ویروس بیمااری برونشایت ع ا نی زر    

عیاار پاازتن علیاه     ،حاضار تحقیق زر (  14روزگی  د )11

از گریانگی   ثرأهای منا  نی کایل زر ج جهبیماری  ویروس

کاهس یا ت  تزریق گل ک نات کلتیم باعاث به ا ز عیاار    

روزگاای  ااد کااه ایاان به اا ز زر یاان 28و  15زر  پااازتن

 زاری باالتر از گرو  بدون تزریق ب ز ط ر معنی روزگی به15

(05/0>P  ) باا  که تزریق گل ک نات کلتیم رید  به نظر می

منجار باه کند ادن روناد کااهس      تأمین گل کز الزم بادن  

و ح ظ یطح ایمنای غیر عاال زر خا ن    های مازری  ازتنپ

ها زر متیرهای گل ک نئ ژنز برای  ج جه و مانع مارف آن

  تأمین گل کز الزم ج جه  د  ایت 

 ادن   که طا النی  زرمجم ع ننایج این مطالعه نشان زاز

ثیر من ای  أیاعت ت 24گرینگی پ  از ت ریف برای بیس از 

انی ج جاه زارز  تزریاق   ما  زناد  و قابلیت  بر عملکرز ر د

زلیال   هاولیاه، با   ۀعنا ان روش تغذیا   گل ک نات کلتایم باه  

 ، اما دتل ات بیشنر باعث  ا زایس حاز غلظت کلتیم خ ن

کرزن بخشی از انرژی الزم ج جۀ گرینه و  احنماالً با  راهم

ح ظ یاطح  های زرز ، به  ممانعت از تجزیۀ ایمین گل ب لین

روزگای  15تاا  نی کایل ی بیمار پازتن مازری علیه ویروس

 کمک کرز 
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