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 رانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا ،یدانشکده کشاورز ،یگروه علوم دام 1
 رانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا ،یدام، دانشکده کشاورز یولوژیزیدانش آموخته ف 2

 

 1399ماه آبان  28 :تاریخ پذیرش، 1399شهریور ماه  26تاریخ دریافت: 
 

                                                                                                                 چکیده

 

 .دینما فایا وریدر صنعت ط یپژوهش یهارا در حوزه یانقش عمده تواندیم یتکنولوژنانو ذرات، نانو کیولوژیبا توجه به آثار متعدد ب :زمینۀ مطالعه

 ییکردن و گندزدا یضدعفون یبرا وریاست که استفاده از آن در مزارع پرورش ط یو ضد قارچ یروسیضدو ،ییایضد باکتر اتیخصوص یدارا (SNP)نانوذره نقره  :هدف

 یو جوجه درآور یرورتخم، با یو کم یفیک اتیخصوص ،یگذاربر عملکرد الشه و تخم SNPاثر سطوح مختلف  یبررسمطالعه حاضر است. لذا هدف از  شیرو به افزا

 بود. یشگاهیمدل آزما کیعنوان به یژاپن نیدر بلدرچ

 یقطعه در هر تکرار( در قالب طرح کامالً تصادف 3ماده ) نیقطعه بلدرچ 72قطعه در هر تکرار( و  1نر ) نیقطعه بلدرچ 24شامل  نیقطعه بلدرچ 96تعداد  :کارروش

پرندگان قرار  اریدر اخت یدنیبود که در آب آشام SNP امیپیپ 12و  8، 4شامل صفر )شاهد(،  یشیآزما یها. گروهافتندیص تکرار اختصا 6با  یشیگروه آزما 4به 

وزن بدن و وزن  ش،یدوره آزما انیدر پا ن،یانجام شد. همچن یصورت هفتگبه یدیتول یهاتخم یو جوجه درآور یدرصد بارور نییو تع یفیو ک یکم یگرفت. پارمترها

 .دیگرد نیبدن توز یداخل یهااندام ینسب

در مقایسه با گروه شاهد کاهش  SNPکننده های دریافت(. وزن تخم در گروهP<05/0) کرد دایپ شیافزا SNPکننده افتیدر یهادر گروه هیوزن کبد و کل :نتایج

 SNPام پیپی 8های شاهد و در گروه بیبه ترتدار نشد. وزن آلبومین و نسبت زرده به آلبومین های آزمایشی بر وزن نسبی زرده معنی(. اثر گروه>05/0Pیافت )

که، سایر ؛ درحالی(P<05/0در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت ) SNPام پیپی 12و  8، 4های (. ضخامت و شاخص شکل تخم در گروهP<05/0افزایش پیدا کرد )

و  8، 4های های آزمایشی قرار نگرفتند. نتایج نشان داد که گروهپارامترهای کمی و کیفی تخم شامل وزن پوسته تخم، غشای پوسته تخم و حجم تخم تحت تأثیر گروه

 نشد داریمعن SNP کنندهافتیدر یهادر گروه یرآوردرصد جوجه د شیافزا ن،یهمچن(؛ P<05/0موجب افزایش درصد باروری در پرندگان شدند ) SNP امپیپی 12

(05/0P>.) 

بهبود  یژاپن نیرا در بلدرچ یو جوجه درآور یتخم، نرخ بارور دیتول تواندیم امیپیپ 8و  4در سطح  SNPحاضر نشان داد که استفاده از  جینتا :نهایی گیرینتیجه

 بخشد.

 یژاپن نیبلدرچ ،یجوجه درآور ،یبارور ،یگذارنانوذره، عملکرد تخم :کلیدی کلمات
 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا ،یدانشکده کشاورز ،یگروه علوم دام ،پورنیامجد فرز: مسئول سندهینو
 Amjadfarzinpour@uok.ac.ir : یکیپست الکترون

 

 مقدمه

نانو تکنولوژی یک شاخه رو به رشد از علم بوده که در 

های مختلف از زندگی در جهان گسترش یافته است. منظور از زمینه

های نانومتر است. یکی از نمونه 100تا  1مقیاس نانو ابعادی در حدود 

باشد که در الکترونیک، صنعت ساختمانی می نانو نقرهنانو، ترکیبات 

یک عنصر ضد  عنوانبهو تکنولوژی شیمیایی و در داروسازی 

در  SNPاندازه کوچک (. 20)باکتریایی و ضد قارچی تأثیرگذار است 

باالی ضد میکروبی را به نسبت  حالت جامد یا کلوئیدی، اثرات

د رشد و تکثیر توانمی SNP(. 8، 21های نقره نشان داده است )نمک

مهار کرده و تنفس سلولی  هاآن DNAباکتری و قارچ را با باند کردن 

های سیستم انتقال های تنفسی و مؤلفهها را با مسدود کردن آنزیمآن

 مقاله پژوهشی
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 اتصال باالکترون سرکوب نماید؛ همچنین عملکرد غشای میکروبی را 

 ده(. گزارش شده است که استفا28)دهد به سطح باکتری تغییر می

عنوان پروموتورهای رشد، ابقاء آن را در ها بهبیوتیکمداوم از آنتی

نماید و در نتیجه مصرف محصوالت های حیوان تقویت میبافت

افزایش  یاطور بالقوههبی را کیوتیبیآنتدامی، فرآیندهای مقاومت 

ی برخی از جایگزین بالقوه عنوانبهلذا، ترکیبات نقره،  (.22)دهد می

های های خوراک مانند اسیدهای آلی، الیگوساکاریدها، عصارهدنیافزو

گیاهی و غیره ظاهر گردید و چالش اصلی ایمنیت استفاده از یک 

عامل ضد میکروبی  عنوانبهافزودنی در تغذیه طیور، نقش مؤثر آن 

 (.13است )

SNP شوند. به عمدتاً در ژژنوم توسط انتقال فعال جذب می

(، SH–) لیدریسولفوههای به گروه SNPاالی دلیل میل ترکیبی ب

(. 25شود )ها متصل میدر گردش خون به آلبومین و متالوتیونین

Taghizadeh  گزارش کردند که استفاده  2011و همکاران در سال

در خوراک در مقایسه با استفاده در آب آشامیدنی تأثیری  SNPاز 

کلی، استفاده از هر دو روش خوراکی و طوربیشتری داشته است. به

گذار نداشته های تخمتأثیر منفی بر عملکرد مرغ گونهچیهآشامیدنی، 

 (. 35است )

ی تزریق واسطهبههای مولد بهبود عملکرد تولیدمثلی بلدرچین

SNP (. اگرچه مطالعات 10امیدنی گزارش شده است )در آب آش

، اما شدهدر پرندگان انجام  SNPمحدودی در ارتباط با تأثیر 

در آب آشامیدنی روی پارامترهای  SNPای راجع به اثر مطالعه

مطالعه مثلی بلدرچین ژاپنی انجام نشده است. لذا هدف از تولید

مثلی در بلدرچین بر عملکرد تولیدی و تولید SNP، بررسی اثر حاضر

 ژاپنی مولد بود.

 مواد و روش کار

در قالب طرح  یژاپن نیقطعه بلدرچ 96، تعداد مطالعه حاضردر 

و شش تکرار و هر تکرار شامل چهار  ماریبا چهار ت یکامالً تصادف

 یهاپرنده نر( به داخل قفس کیقطعه پرنده )سه پرنده ماده و 

پرندگان به آب و خوراک آزاد  یمنتقل شدند. دسترس یگذارتخم

شده  هیتوص یهامطابق با روش امکانالزم تا حد  یهابوده و مراقبت

دوره،  انیاز شروع تا پا یشیپرندگان آزما صورت گرفت. یتجار

 SNP نمودند. افتیرا در SNP امیپیپ 12و  8، 4صفر،  ریمقاد

نانو نصب  ی( از کمپان357شماره کاال:  د،یکلوئ عی، ماL2000 دی)نانوس

سطوح مختلف مطالعه حاضر شد. در  یداری( خررانیپارس )تهران، ا

انجام  دینمونه از پودر نانوس یسازقیذره توسط رقنانو

آشامیدنی در اختیار پرندگان قرار  صورتبههای آزمایشی گروهگرفت.

لوژیک، فقط کاهش اثرات وزن بدن و وضعیت فیزیو منظوربهگرفت. 

گرم( استفاده شدند. پرندگان  130تا  120پرندگان با وزن مشابه )

 14گراد و دوره نوری درجه سانتی 25در سالن پرورش با دمای 

ساعت تاریکی پرورش یافتند. در طول دوره  10ساعت روشنایی و 

 رهیج آزمایش، پرندگان دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند.

 هیتوص یمواد مغذ اجاتیو مطابق احت ایو سوذرت  هیبر پا ییغذا

 شد. میتنظ شیدوره آزماکل  یبرا NRC( 1994) لهیوسشده به

ارائه شده  1ترکیب جیره غذایی در طول دوره آزمایش در جدول 

 است.

هفتگی(، پس از اعمال  20در پایان دوره آزمایش )اجزاء الشه: 

دیجیتالی با  کشی با ترازویساعت، وزن 6محدودیت غذایی حدود 

 3ی گیری صفات مربوط به الشهگرم انجام شد. اندازه 01/0دقت 

قطعه بلدرچین از هر تکرار بعد از ذبح و پرکنی و تفکیک الشه صورت 

های مختلف الشه نیز با ترازوی دیجیتالی توزین گرفت و قسمت

 شدند. درصد اجزای الشه بر حسب وزن زنده محاسبه گردید.

آوری شده و تولید تخم بر اساس روز ها جمعتخم تولید تخم:

روزانه در همان زمان  طوربهگیری شد. سپس تولید تخم مرغ اندازه

 ثبت گردید.

صفات کمی و کیفی تخم در این  صفات کمی و کیفی تخم:

شامل وزن زرده، وزن سفیده، وزن آلبومین، وزن پوسته،  مطالعه

رت روزانه توزین صوضخامت پوسته، سطح و حجم تخم بود که به

الکتریکی،  مقاومت سنجشدند. استحکام پوسته با استفاده از دستگاه 

( ساخت آلمان FE20ها با استفاده از ریزسنج )ضخامت پوسته تخم

متر در وسط تخم و در سه نقطه پوسته در فواصل میلی 01/0  با دقت

 ی شد.ریگاندازهمناسب دو انتهای تخم 

گیری درصد باروری و برای اندازه ی:جوجه درآورباروری و 

های از تخم خارج شده )سالم و ی، از نسبت جوجهجوجه درآور

های گذاشته شده در هر پرنده استفاده شد؛ تخم کلبه( رسالمیغ

های اول تا هفتگی )هفته صورتبههای تولیدی بدین منظور، تخم

ی شدند و پس از انجام عملیات بهداشتی و آورجمعهشتم( 

کشی )ستر( قرار فونی با گاز فرمالدئید، در داخل دستگاه جوجهضدع

درجه  5/37روز درون ستر با دمای  14ها به مدت گرفتند. تخم

درصد و چرخش اتوماتیک با تشکیل زاویه  70گراد و رطوبت سانتی

دقیقه یک بار قرار گرفتند. پس از  30درجه به راست و چپ هر  45

درجه  37به دستگاه هچری با دمای روز  3ها برای مدت آن تخم

درصد انتقال داده شدند؛ پس از اتمام دوره  75گراد و رطوبت سانتی
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های تفریخ نشده شکسته شده و بر اساس مشاهده کشی، تخمجوجه

یا عدم مشاهده جنین، درصد باروری برای هر بلدرچین ماده محاسبه 

 شد.

افزار ده از نرمبا استفا آمدهدستبههای دادهآنالیز آماری: 

SPSS دار بودن مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. در صورت معنی

اثرات مربوطه، آنالیز میانگین مربوط به اثرات ساده با آزمون چند 

 انجام گرفت. ˂05/0Pای دانکن در سطح احتمال دامنه

 نتایج 

 و زنده وزن بری دنیآب آشامبه  SNPافزودن اجزاء الشه: 

نشان داده  2 جدول پرندگان در های مختلفاندام نسبی درصد وزن

 دار نشدبدن معنی وزن بر های آزمایشیگروه اثر. شده است

(05/0P> .)نیز مشاهده سنگدان وزن نسبی برای مشابهی روند 

 و قلب وزن بر به آب آشامیدنی SNP افزودن دیگر، سوی از. گردید

 (. <05/0P)داری نداشت اثر معنی طحال پرندگان

بیانگر آن است که بطن چپ در گروه آزمایشی  1نتایج جدول 

، وزن نسبی باالتری را در مقایسه با گروه آزمایشی SNPام پیپی 8

به (، همچنین، وزن نسبی کبد و کلیه >05/0Pشاهد نشان داد )

در مقایسه با گروه  SNPام پیپی 8و  4های آزمایشی در گروه بیترت

 8شاهد بیشتر بود. بیشترین وزن نسبی ژژنوم در گروه آزمایشی 

(. نتایج مطالعه حاضر نشان داد >05/0Pمشاهده شد ) SNPام پیپی

در  SNPام پیپی 8که وزن نسبی روده بزرگ در گروه آزمایشی 

(. همچنین وزن نسبی 1مقایسه با گروه شاهد باالتر بود )جدول 

در مقایسه با گروه شاهد  SNPکننده ه در پرندگان دریافتمعدپیش

 (. >05/0Pافزایش پیدا کرد )

بر تولید  SNPنتایج مربوط به اثر سطوح مختلف تولید تخم: 

اول تا سوم(  یهاتخم )هفته دیتولارائه شده است.  3تخم در جدول 

با گروه شاهد کاهش  سهیدر مقا SNPکننده افتیدر پرندگان در

هفته پنجم که وزن  استثناءبه(. نتایج نشان داد که >05/0P) افتی

های باالتر بود اما در هفته SNPام پیپی 12تخم در گروه آزمایشی 

داری افزایش یافت طور معنیاول تا سوم، وزن تخم در گروه شاهد به

(05/0P<در کل می .) وزن تخم  شیافزا رغمیعلتوان بیان نمود که

 SNPام پیپی 12و  8، 4 هایاما وزن جوجه در گروه در گروه شاهد،

 (.>05/0Pدر مقایسه با شاهد روند افزایشی پیدا کرد )
 

مطالعه. هر  نیمورد استفاده در ا یو مواد مغذ یاقالم خوراک بیترک. 1جدول 

 نیتامیو یالمللنیواحد ب 3600000: باتیترک یدارا نیتامیمکمل و لوگرمیک

3D ،7200 نیتامیو یالمللنیواحد ب E ،720 1 نیتامیو گرمیلیمB ،2640 

 دیاس گرمیلیم 12000 ک،یپانتوتن دیاس گرمیلیم 2B ،4000 نیتامیو گرمیلیم

 6 ک،یدفولیاس گرمیلیم 6B ،400 نیتامیو گرمیلیم 1200 ک،یکوتنین

 ن،یوتیب گرمیلیم 3k ،40 نیتامیو گرمیلیم 12B ،800 نیتامیو گرمیلیم

 یدارا یمکمل معدن لوگرمیاست. هر ک دانیاکسیآنت گرمیلیم 100000

 گرمیلیم 40000آهن،  گرمیلیم 20000منگنز،  گرمیلیم 40000: باتیترک

 ،یرو گرمیلیم 33880 وم،یسلن گرمیلیم 80 د،ی گرمیلیم 400مس، 

 .باشدیم دیکلرا نیکول گرمیلیم 100000

 اقالم خوراکی
تا پایان دوره تخمگذاری 

 آزمایش

 62/53 ذرت

 72/34 کنجاله سویا

 68/3 روغن سویا

 9/5 پودر صدف

 23/1 دی کلسیم فسفات

 34/0 نمک

 25/0 مکمل ویتامینی

 25/0 مکمل معدنی

 01/0 ال متیونین-دی

 ترکیب مواد مغذی محاسبه شده
دوره تخمگذاری تا پایان 

 آزمایش

انرژی قابل متابولیسم 

 )کیلوکالری/کیلوگرم(
2900 

 20 پروتئین خام )درصد(

 00/1 لیزین )درصد(

 45/0 متیونین )درصد(

 70/0 متیونین+ سیستئین )درصد(

 50/2 کلسیم )درصد(

 35/0 فسفر قابل دسترس )درصد(

 

های آزمایشی نتایج اثر گروهخصوصیات کمی و کیفی تخم: 

نشان داده شده است.  4بر صفات کمی و کیفی تخم در جدول 

در  SNP امیپیپ 8و  4کننده افتیزرده در پرندگان در یوزن نسب

های (. اثر گروه4)جدول  افتی شیشاهد افزاگروه با  سهیمقا

(؛ >05/0Pدار شد )آزمایشی مختلف بر وزن آلبومین تخم معنی

وزن آلبومین  SNPام پیپی 12و  8، 4های که، گروهطوریبه

(. اثر 2کمتری را در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند )جدول 

بر نسبت زرده/آلبومین در مقایسه  SNPهای آزمایشی حاوی گروه

(. وزن >05/0Pداری را نشان داد )با گروه شاهد تفاوت معنی

طور با شاهد به سهیدر مقا SNPننده کافتیدر یهادر گروهآلبومین 

خامت پوسته تخم در (. ض>05/0Pپیدا کرد )کاهش  توجهیقابل

 SNP امیپیپ 12و  8، 4 ی آزمایشیهاوهگر کنندهافتیپرندگان در

(. شاخص شکل >05/0Pیافت )با گروه شاهد کاهش  سهیدر مقا

شان های آزمایشی مختلف نداری را در بین گروهتخم اختالف معنی

که، بیشترین شاخص تخم در گروه شاهد طوری(؛ به>05/0Pداد )
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حجم و سطح تخم بود.  SNPام پیپی 4و کمترین نیز مربوط به 

 قرار نگرفت.  یشیآزما یهاگروه ریپرندگان تحت تأث

نتایج مربوط به درصد باروری و ی: جوجه درآورباروری و 

، نشان داده شده است. درصد باروری 5ی در جدول جوجه درآور

های آزمایشی قرار گرفت؛ داری تحت تأثیر گروهطور معنیبه

کننده سطوح که، درصد باروری در تخم پرندگان دریافتطوریبه

، روند افزایشی را در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند SNPمختلف 

(05/0P< .) اثر سطوح مختلفSNP تخم  یجه درآوربر درصد جو

، SNPام پیپی 12و  8های نتایج گروهاما  ،نبود داریمعنپرندگان 

 ی باالتری را نشان داد. جوجه درآوردرصد 

 

با حروف متفاوت اختالف  فیدر هر رد هانیانگیاستاندارد(. م خطای±نیانگی)م یژاپن نیاجزاء الشه در بلدرچ یمختلف بر وزن نسب یشیآزما یهااثر گروه. 2جدول 

 .(P>05/0دارند ) داریمعن

 پارامتر
  ام(پیهای آزمایشی )پیگروه

 P-value 12 8 4 شاهد

 71/0 37/178±40/67 21±94/192 32/191±19/78 20/176±81/83 وزن زنده )گرم(

 39/0 0/1±26/21 0/1±24/46 0/1±49/42 0/1±43/10 قلب )درصد(

 48/0 0/0±09/19 0/0±05/21 0/0±23/28 0/0±22/35 ها )درصد(کل بطنبهبطن راست 

 b25/0±71/0  ab32/0±06/1 a24/0±22/1 a43/0±14/1 024/0 ها )درصد(کل بطنبطن چپ به

 b65/0±23/4 a28/1±74/5 a45/0±60/5 b94/0±30/4 033/0 کبد )درصد(

 b09/0±50/0  ab30/0±77/0 a31/0±13/1  ab50/0±83/0 058/0 کلیه )درصد(

 37/0 0/2±56/34 0/2±53/09 1/2±07/56 0/1±56/76 دئودنوم )درصد(

 b75/0±41/3  ab92/0±35/4  a50/0±66/4  ab12/1±29/4 049/0 ژژنوم )درصد(

 25/0 0/0±45/64 0/0±40/72 0/0±26/66 0/0±22/39 ایلئوم )درصد(

 b15/0±55/0  ab15/0±82/0  a26/0±83/0  ab20/0±68/0 044/0 پیش معده )درصد(

 66/0 1/4±02/37 0/4±37/37 0/4±93/30 0/3±42/54 سنگدان )درصد(

 ab18/0±35/0 b04/0±26/0 a31/0±53/0  ab13/0±31/0 03/0  روده بزرگ )درصد(

 52/0 0/0±01/06 0/0±04/11 0/0±22/19 0/0±40/28 طحال )درصد(

 28/0 0/0±06/15 0/0±35/44 0/0±22/33 0/0±20/23 بورس فابرسیوس )درصد(

 

 
 داریبا حروف متفاوت اختالف معن فیدر هر رد هانیانگیاستاندارد(. م خطای±نیانگی)م یژاپن نیمختلف بر وزن تخم و جوجه در بلدرچ یشیآزما یهااثر گروه. 3جدول 

 .(P>05/0دارند )

 هفته 
  ام(پیهای آزمایشی )پیگروه

  12 8 4 شاهد

 P-value )گرم(وزن تخم  
1 a01/1±76/11  b95/0±01/11  b72/0±99/10  ab53/0±55/11  003/0 

2 a12/1±92/11 b44/0±92/10  b82/0±10/11  ab70/0±37/11  042/0 

3 a03/1±76/11  b41/0±88/10  ab80/0±42/11  ab61/0±41/11 026/0 

4 99/56±0/11  68/11±0/11  95/38±0/11  74/42±0/11  96/0 

5 ab67/0±09/11 b89/0±59/10  ab06/1±10/11  a79/0±12/11  048/0 

  وزن جوجه )گرم( 

1 b69/0±54/6   ab51 /0±05/7   ab79/0±28/7  a85/0±38/7  011/0 

2 87/6±0  51/84±0/5  69/82±0/5  60/80±0/5  63/0 

3 90/74±0/6  72/12±0/7  80/01±0/7  72/79±0/6  77/0 

4 b75/0±10/7   ab78/0±56/7 a06/1±74/7 ab58/0±62/7  020/0 

5 05/36±1/7  86/43±0/7  51/44±1/7  55/70±0/7  56/0 
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متفاوت  ها در هر ردیف با حروفخطای استاندارد(. میانگین±های آزمایشی مختلف بر صفات کمی و کیفی تخم در بلدرچین ژاپنی مولد )میانگیناثر گروه .4جدول 

 (.P>05/0دار دارند )اختالف معنی

 پارامتر
  ام(پیهای آزمایشی )پیگروه

 P-value 12 8 4 شاهد
 63/0 1/11±16/09 1/11±27/11 0/10±82/76 0/11±81/74 وزن تخم )گرم(

 23/0 2/32±44/47 3/34±16/30 2/33±98/57 3/32±14/78 وزن نسبی زرده )درصد(

 a43/4±83/46 ab94/4±23/45 b81/5±68/41 ab60/4±77/44 041/0 )درصد(وزن نسبی آلبومین 

 b92/10±67/70  ab21/8±28/73 a98/6±17/79 ab59/7±08/73 025/0 نسبت زرده/آلبومین )درصد(

 29/0 0/7±67/46 0/7±46/34 0/7±94/25 0/7±56/14 وزن نسبی پوسته تخم )درصد(

 96/0 0/0±12/40 404/0±07/44 0/0±10/43 0/0±04/45 وزن نسبی غشای پوسته تخم )درصد(

 a02/0±28/0 b04/0±25/0 b03/0±24/0 b03/0±24/0 009/0 ضخامت پوسته )میلی متر(

 a77/1±31/79 b76/2±99/76 ab13/2±05/79 ab24/2±84/78 022/0 شاخص شکل )درصد(

 19/0 0/0±19/55 0/0±18/58 0/0±11/52 0/0±16/60 حجم تخم

 88/0 0/3±76/36 0/3±73/49 0/3±48/28 0/3±67/58 سطح تخم

 76/0 09/88 33/90 96/91 66/91 )تخمگذاری( درصد تولید

 

 
با حروف متفاوت  فیدر هر رد هانیانگیاستاندارد(. م خطای±نیانگی)م یژاپن نیدر بلدرچ یو جوجه درآور یبارور یمختلف بر پارامترها یشیآزما یهااثر گروه. 5جدول 

 .(P>05/0دارند ) داریاختالف معن

 

 

 
 

 

  ام(پیهای آزمایشی )پیگروه 

 P-value 12 8 4 شاهد هفته

  باروری )درصد( 

1 01/64±2/75 32/79±1/86 37/22±2/93 16/31±1/92 33/0 

2 63/66±1/86 82/27±1/86 27/16±1/92 22/11±2/91 41/0 

3 21/67±1/63 20/74±2/94 07/86±2/92 56/55±1/96 19/0 

4 81/88±2/88 93/49±1/86 67/96±2/92 03/59±2/92 26/0 

5 81/80±0 99/48±0/81 52/30±1/96 36/83±1/95 21/0 

6 11/82±1/81 62/92±1 17/28±2/94 08/83±2/94 19/0 

7 05/100±2 52/36±1/85 21/12±3/94 06/95±1 47/0 

8 91/0±82/81b 42/2±92a     47/1±28/94a     96/1±75/93a       022/0 

 31/82b 32/1±14/88ab  77/1±77/93a     69/1±94a        011/0±11/1 کل

  درآوری )درصد(جوجه 

1 73/05±0/32 82/68±0/38 77/13±2/38 96/13±1/55 29/0 

2 11/80±1 02/55±1/72 97/23±1/88 20/22±2/82 21/0 

3 71/67±0/63 99/47±1/89 07/33±1/83 1±10/93  28/0 

4 11/88±2/88 12/27±1/70 67/28±1/80 86/48±1/81 46/0 

5 85/80±2 82/77±2/77 77/88±0/88 96/66±0/91 17/0 

6 71/82±0/81 52/86±0 19/86±2/82 86/03±0/81 68/0 

7 01/48±1/90 89/97±0/60 43/6±1/67 91/80±810 44/0 

8 21/82±2/81 59/86±0 27/86±1/82 55/08±1/77 53/0 

 12/0  2/80±20/21  1/76±08/53  1/72±40/71  0/74±92/84 کل
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 بحث 

تجمع  هاآنهای نقره در سراسر بدن توزیع و در نقره و نمک

(. 27دهند )ها نشان میها و بافتیابند و اثرات سمی را در انداممی

نانو با این حال گزارش شده است که سمیت عنصر نقره به شکل 

 نسبی اوزان و الشه وزن بر SNP اثر (.30تواند تقلیل یابد )می ذرات

. وزن بدن در پرندگان نشان داده شده است 4 جدول در هااندام

گزارش شده است  .نکرد دایپ یداریمعن رییتغ SNPنده کنافتیدر

ام/کیلوگرم( فاقد اثر پیپی 25و  15، 5) نانو ذراتکه نقره در فرم 

( که با نتایج 2باشد )های گوشتی میدار بر افزایش وزن جوجهمعنی

، 2007و همکاران در سال  Sawoszمطالعه حاضر مطابقت دارد. 

روز تغذیه  12گرم در بلدرچین ژاپنی را بعد از  40وزن بدن آغازین 

SNP  ای (. در مطالعه29گرم گزارش کردند ) 2/102تا  9/98بین

های های گوشتی تغذیه شده با جیرهدیگر، بهبود وزن بدن جوجه

SNP ( که مخالف با نتایج مطالعه 5دار گزارش شده است )معنی

حاضر است و این عمل ممکن است به دلیل اثر نقره یونی روی 

های مضر در روده کوچک و در نهایت جذب بهتر مواد باکتری

در مقایسه با  سنگدان وزن نسبی برای مشابهی روند مغذی باشد.

های آلوده شده در جیره SNPاستفاده از  .شد گروه شاهد مشاهده

جر به بهبود عملکرد های گوشتی منبه آفالتوکسین در جوجه

به آب  SNPافزودن  دیگر سوی از (.31پرندگان شده است )

گروه  با مقایسه نداشت. در یریتأث طحال و قلب وزن، بر آشامیدنی

 دار نشد. بهشکمی معنی چربی بر میزان  SNPاثر شاهد، آزمایشی

 کردند گزارش 2011در سال  Rahimiو   Ahmadiترتیب، همین

 افزایش باعث  SNPدر هزار لیتر گرمیلیم 12 و 8 ،4سطوح  که

 یداریمعن ریو تأث شد گروه شاهد با مقایسه در کوچک روده وزن

مطالعه حاضر  جهی( که مخالف با نت3وزن کبد نداشت ) شیبر افزا

 .است

 8/0در سطوح  SNPتحقیقات نشان داده است که استفاده از 

های گوشتی ام بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجهپیپی 6/1و 

 بورس فابرسیوس پایین وزن(. 38دار بوده است )بدون تأثیر معنی

مشاهده شده است  SNPهای حاوی در جیره طحال وزن افزایش و

(2 .) Felehgariکه بیان کردند 2013در سال  همکاران و SNP 

 اثری اما داد شیوزن روده کوچک و کبد را افزا یقابل توجهطور به

. (12نداشت ) پانکراس و پیش معده سنگدان، وزن قلب، بر

 که گزارش کردند 2011در سال  همکاران و Andi که،درحالی

 وزن نسبی روی منفی دارای اثرات (نانو ذراتدر شکل  ژهیوبهنقره )

های نقره میل یون در این رابطه گزارش شده که .(5است ) کبد

(، که 9دهند )نشان میهای کبد ترکیبی باالیی را برای سلول

به  SNP احتماالً کاهش وزن کبد بدین سبب بوده است. آسیب

( نیز گزارش شده 16های کبدی )( و سلول17های مغزی )سلول

 میکروبی جمعیت بر SNP اثر از ناشی است ممکن نتایج ایناست. 

 در زابیماری غیر و زابیماری هایارگانیسم بین نسبتاحتماالً  و باشد

یک افزودنی  عنوانبهتواند می SNPامروزه،  سکوم تغییر پیدا کند.

 (.13خوراکی در تغذیه خوک استفاده شود )

برای حفظ حداکثر تولید به کبد نرمال نیاز  گذارتخمپرندگان 

ه است. این اندام حیاتی، محل تشکیل لیپید زرد که رایزدارند 

عوامل مختلفی مانند مصرف خوراک )کیفی و کمی(، مصرف آب، 

شدت و مدت زمان دریافت نور، انگل و بیماری، سموم و عوامل 

تواند تولید تخم در پرندگان را تحت تأثیر قرار دهد. محیطی می

یا  گذارتخمبرای مدت زمان طوالنی در مزارع مرغ  SNPکاربرد 

عوارض جانبی بر پرندگان ماده و  مادر گوشتی ممکن است دارای

 SNPکنیم که ها باشد. بنابراین، ما فرض میعملکرد تولیدمثلی آن

یک مدل  عنوانبهرا  گذارتخمممکن است تولید تخم در بلدرچین 

و  یصورت هفتگبه دیتول زانیمآزمایشگاهی تحت تأثیر قرار دهد. 

 12و  8، 4سطوح  کنندهافتیدرپرندگان  روز مرغ در نییبا تع

های اول تا در مقایسه با گروه شاهد در طی هفته SNPام پیپی

 چهارم کاهش یافت.

دار وزن موجب کاهش معنی SNPام پیپی 12 و 8، 4سطوح 

داری بر که، اثر معنیزرده در مقایسه با گروه شاهد گردید؛ درحالی

های عرض و پوسته تخم ایجاد نکردند. وزن تخم و شاخص

گواه بر این ادعاست که کاهش تولید تخم  مطالعه حاضرهای فتهیا

 SNPهای آزمایشی حاوی گروه کنندهافتیدرهایی در بلدرچین

ی کبد باشد. اصل یهاسلول یرو یسمممکن است به دلیل اثرات 

برخی از محققین موافق است که گزارش  مطالعاتاین ایده با 

ی کبد اصل یهاسلولدر منحصراً آسیب کشنده را  SNPاند کرده

 (.7،16شود )موجب می

جوجه نشان داد که پارامترهای باروری و  مطالعهنتایج 

در مقایسه با گروه شاهد  SNP کنندهافتیدری در پرندگان درآور

است که نشان دادند ی مطالعاتبهبود یافت؛ این نتیجه موافق با 

تواند بر روی ( می33(، ماهی )10در بلدرچین ) SNPتغذیه 

ی اثرات مثبتی داشته باشد که جوجه درآورمانی تخم و زنده

زای های بیماریتکثیر میکروارگانیسم احتماالً به دلیل مهار رشد و

مانی باشد. همچنین نرخ باالتر زنده SNPواسطه مصرف بالقوه به

و همکاران  Soltani ی حاصل شده در مطالعهجوجه درآورتخم و 
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های ممکن است به دلیل انتشار آهسته و مداوم یون 2011در سال 

(؛ 33نقره و لذا فراهم نمودن فعالیت ضد میکروبی مناسب باشد )

ی آالقزل یکمتر در ماه ینرخ باروردیگری نیز ی هامطالعهاما در 

( که مخالف با نتیجه این 19مشاهده گردید ) SNPتغذیه شده با 

 عه است. مطال

 SNPام هیدروکلوئید پیپی 50گزارش شده است که تزریق 

 48های به داخل تخم مرغ روی مرگ و میر، رشد و توسعه جنین

دم ع(. در مطالعاتی دیگر، 30روزه فاقد تأثیر است ) 20ساعته و 

(، 4، 11تأثیرگذاری سن روی تولیدمثل و باروری در مادر گوشتی )

ده ( گزارش ش6ثلی نر و ماده در موش )و تداخل در سیستم تولیدم

 طوربهممکن است  نانو ذراتاست. این مطالعات تأیید نمودند که 

و  ی، در نظم تولیدمثلی و باروری اختالل ایجاد کنندنرمال ریغ

بر  SNP ، دوز و مدت زمان تأثیرگذاریاندازهبههمچنین، بسته 

نکروز،  ندهای متفاوت مانهای سلولی مختلف، با مکانیسمبافت

 DNAکردن  قطعهقطعهآپوپتوزیس، کاهش عملکرد سلولی، و 

 (.1) شودهای سلولی میباعث القاء سمیت در محیط

 4سطح  در SNP طورکلی، نتایج این تحقیق نشان داد کهبه

جوجه  تخم، تولید بلدرچین، عملکرد بر مثبتی ام اثراتپیپی 8 و

در سطح  SNPاز  به عبارت دیگر، استفاده .داشته است یدرآور

پایین باعث افزایش توان تولیدمثلی و در نتیجه بهبود عملکرد گله 

 بلدرچین مولد خواهد شد.

 یسپاسگزار

دانند از همکاری کلیه عزیزانی که می الزمنگارندگان بر خود 

اند، تشکر و قدردانی این پژوهش فعالیت مؤثری داشته انجامدر 
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Abstract 

BACKGROUND: Due to the numerous biological effects of nanoparticles, nanotechnology can play a major role in 

future research areas in the poultry industry. 

OBJECTIVES: The SNP have antibacterial, antiviral and antifungal properties that are increasingly used in poultry 

farms. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of SNP on carcass and laying performance, 

qualitative and quantitative characteristics of eggs, fertility and hatchability in Japanese quail. 

METHODS: 96 quails including 24 male quails and 72 female quails were assigned to 4 experimental groups with 6 

replications in a completely randomized design. The experimental groups consisted of 0 (control), 4, 8, and 12 ppm 

SNP, which were given to the birds in drinking water. Quantitative and qualitative parameters of eggs and determining 

the percentage of fertility and hatching were performed on a weekly basis. Also, at the end of the experiment, body 

weight and relative weight of internal organs were measured. 

RESULTS: The relative weight of liver and kidney organs increased in the SNP-receiving groups as compared to control 

(P<0.05). There was a significant decrease in egg weight in SNP- receiving groups compared with the control group 

(P<0.05). The effect of experimental groups on relative yolk weight was not significant. Albumin weight and yolk to 

albumin ratio increased in two groups of control and 8 ppm SNP, respectively (P<0.05). Egg thickness and shape index 

decreased in groups 4, 8, and 12 ppm SNP as compared to control (P<0.05). However, the effect of different 

experimental groups on quantitative and qualitative parameters of eggs including eggshell weight, eggshell membrane, 

and egg volume was not statistically significant. The SNP-receiving groups caused a dramatic increase in fertility rate 

as compared to control (P<0.05); furthermore, the increase in hatchability rate in SNP groups was not significant 

(P>0.05). 

CONCLUSIONS: The results of the present study showed that the use of 4 and 8 ppm SNP can improve the laying 

performance, fertility and hatchability rates in Japanese quail. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. The composition of the feed and nutrient items used in this study.  
Table 2. Effect of different experimental groups on the relative weight of carcass traits in Japanese quail (Mean ± SD). 

Table 3. Effect of different experimental groups on egg and chick weight in Japanese quail (Mean ± SD). 

Table 4. Effect of different experimental groups on quantitative and qualitative characteristics of egg production in Japanese quail 

(Mean ± SD). 

Table 5. The effect of different experimental groups on fertility and hatchability in Japanese quail (Mean ± SD). 

Journal of Veterinary Research 

J Vet Res, Volume 76, Number 1, 2021 

10.22059/jvr.2020.274654.2896 

 

 

Original Article 

Farzinpour, A., Sobhani, K. (2021). Effect of Silver Nanoparticle (SNP) on Productive and Reproductive 

Performances in Japanese Quail. J Vet Res, 76(1), 115-123. https://doi.org/10.22059/jvr.2020.274654.2896 

https://doi.org/10.22059/jvr.2020.274654.2896
https://doi.org/10.22059/jvr.2020.274654.2896

