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یدي و کشی، صفات تولنانو ذرات مس بر پارامترهاي جوجههدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق داخل تخم مرغی 

 308دار از مرغ مادر گوشتی راس عدد تخم مرغ نطفه 200شتی بود. در این تحقیق از  هاي گوسیستم ایمنی جوجه

کشی قرار گاه جوجهتکرار تقسیم و در دست 3 گروه تیماري و هر تیمار در 4ها بهطوري که تخم مرغهاستفاده شد. ب

میلی گرم نانو ذرات مس در  100و  75، 50، تزریق محلول بدون تزریقهاي آزمایشی شامل شاهد داده شدند. گروه

الب یک هاي هچ شده در قآب استریل در روز اول انکوباسیون از قسمت پهن تخم مرغ به کیسه هوایی بود. جوجه

انو ذرات مس باعث نروز پرورش یافتند. تزریق داخل تخم مرغی  42تکرار به مدت  4تیمار و  4طرح کامال تصادفی با 

تحقیق نشان داد  ). نتایج این>05/0P(مس شد 50ppmآوري در گروه تزریقی درداري درصد جوجهزایش معنیاف

مس  100ppmکه مصرف خوراك روزانه و افزایش وزن روزانه در کل دوره فقط در گروه تزریقی درون تخم مرغی 

داري از که ضریب تبدیل غذایی در بین تیمارهاي مختلف در کل دوره هیچ تفاوت معنیدر حالی )>05/0P(باال بود

ختلف هاي گوشتی با تیمارهاي مبادي علیه ویروس آنفوالنزا بین جوجه. نتایج تیتر آنتی)<05/0P(خود نشان نداد

بادي نتیآ. کمترین تیتر )<05/0Pداري نشان نداد(روزگی تفاوت معنی 10در سن  مستزریقی درون تخم مرغی 

روه تزریقی مس و بیشترین آن مربوط به گ 75ppmمرغی علیه ویروس نیوکاسل مربوط به گروه تزریقی درون تخم 

هاي ایش کل گلبولدر این آزم ).>05/0Pداري شد(مس است که باعث اختالف معنی 100ppmدرون تخم مرغی 

روزگی تحت تاثیر تزریق درون تخم مرغی قرار گرفته و در  10هاي گوشتی در سن ها در جوجهسفید و هتروفیل

که در ر صورتید) >05/0Pداري مشاهده شد(مس کاهش معنی 50ppmم مرغی گروه تزریقی درون تخ

در این آزمایش درصد هماتوکریت  .)>05/0Pداري مشاهده شد(افزایش معنی 50ppmهاي همین گروهلنفوسیت

داري مس کاهش معنی 100ppmروزگی در گروه تزریقی درون تخم مرغی  10هاي گوشتی در سن خون در جوجه

 نانو ذرات مس، ppm 50توان نتیجه گرفت که در گروه تزریقیمطابق این پژوهش می ).>05/0Pنشان داد( از خود

  تواند اثرات سودمندي داشته باشد. گلیسیرید کاهش یافته که میدرآوري بیشتر و میزان کلسترول و تريدرصد جوجه

    نانو ذرات مس  سیستم ایمنی، ، جوجه گوشتی،جوجه درآوري ،تزریق درون تخم مرغی: هاواژه کلید

  

 



  

  

  فهرست مطالب

  

  

    مقدمه فصل اول:

  2  مقدمه 1- 1

  4  ضرورت و اهمّیت پژوهش 2- 1

  5  ي پژوهشپیشینه 3- 1

  هدف (اهداف) پژوهش 4- 1

  فرضیات 5- 1

6  
6  

  

  فصل دوم: مبانی نظري پژوهش

  

  8  نانوتکنولوژي - 1- 2

  9  ش گوار دستگاه در نانو ذرات سرنوشت - 2- 2

  10  مواد معدنی و اهمیت آنها در تغذیه حیوانات - 3- 2

  13  سوخت و ساز، احتیاجات و عالئم کمبود مس - 2-4

  15  االي آن به عنوان محرك رشدسمیت مس و استفاده از مقادیر ب - 2-5

  17  درآوريدرت جوجهق - 6- 2

  18  گذاريگوي تخمال - 7- 2

  18  هاي مادرمرغ سن - 8- 2

  18  درآوريو قابلیت جوجهتغذیه  - 9- 2

  19  کشیدر دستگاه جوجه شرایط موجود - 10- 2

  21  زریق داخل تخم مرغیت - 11- 2

  21  مرغق مواد به تخمپیشینه تزری - 12- 2

  24  مرغیعریف تغذیه درون تخمت - 13- 2

  27  مرغی ناوري داخل تخمف - 14- 2

    

    هاي پژوهشفصل سوم: مواد و روش

  30  مواد آزمایشی - 1- 3

  30  یمارهاي آزمایشیت - 2- 3

  30  زریق درون تخم مرغیت - 3- 3

  31  حل و زمان اجراي تحقیقم - 4- 3

  ماده سازي جایگاهآ - 5- 3

  مدیریت پرورش تغذیه 6- 3

31  
32  

  34  هاي آزمایشیجیره - 7- 3

 الف



 

  هاي مورد اندازه گیري شاخص - 8- 3

        ها                       طرح آماري و تجزیه داده - 3-9

36  
37  

    

  هاي پژوهشفصل چهارم: نتایج و یافته

 

  

  39  هاي باروردرآوري تخم مرغفات جوجهاثر تزریق نانوذرات مس بر ص - 1- 4

  40  هاي گوشتیذرات مس بر صفات تولیدي  جوجه اثر تزریق درون تخم مرغی نانو - 2- 4

  43  هاي گوشتیایمنی خون جوجهس بر پارامترهاي ماثر تزریق درون تخم مرغی نانو ذرات  - 3- 4

  45هاي گوشتی     جوجه بیوشیمیایی خون اثر تزریق درون تخم مرغی نانو ذرات مس بر پارامترهاي - 4- 4

    

  گیريفصل پنجم: بحث و نتیجه

  

  

  بحث - 1- 5

  گیري کلینتیجه- 2- 5

  پیشنهادات- 3- 5

47  
57  
57  

  58  منابع

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ب



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول:

  مقدمه
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  مقدمه: 1-1

نه  ايو خوراك در آینده یجهت مشکل تأمین مواد غذای يافزایش روز افزون جمعیت دنیا هشدار

میلیون نفر خواهد شد که در این صورت  115در حدود  1430چندان دوراست. جمعیت ایران تا سال 

بد (سازمان خوار و بار درصد افزایش یا 483در کشور به میزان  یالزم است میزان تولید محصوالت دام

  ).2003جهانی، 

هاي گوشتی افزایش قابل توجهی یافته است. احتماال این در چند دهه گذشته رشد و تولید جوجه

هاي نوین در ژنتیک، زیست فناوري و زیست شناسی تکوینی ادامه ي فناوريروند در آینده و در نتیجه

هاي گوشتی به سن کشتار کاهش ي رسیدن جوجهکه مدت زمان الزم براخواهد داشت. به دلیل این

ي روزه 21ي یافته، دوره جنینی سهم بیشتري از زندگی پرنده را به خود اختصاص داده است. امروزه دوره

کیلوگرمی را تشکیل  2ي درصد از طول عمر جوجه 50روز اول پس از تفریخ حدود  10کشی و جوجه

دوره از رشد و تکامل جلوگیري کرده و یا آن را تحریک کند اثر دهد. بنابراین هر عاملی که در این می

). برخالف جنین پستانداران، (Ferket, 2006مشخصی بر عملکرد کلی و سالمتی طیور خواهد داشت 

جنین پرندگان مقدار معینی از انرژي و مواد مغذي (بصورت ذخیره شده در تخم مرغ) براي رشد و تکامل 

ي حیاتی براي رشد، توسعه و ). چند روز قبل و بعد از تفریخ یک دورهFoye, 2005در اختیار دارند (

ها با تغییر شرایط متابولیکی و فیزیولوژیکی هاي گوشتی است. طی این دوره جوجهماندگاري جوجه

مواجه بوده به نحوي که از وضعیت وابستگی به مواد مغذي با منشأ داخلی، به حالت استفاده مستقل از 

شوند. در انتهاي مرحله جنینی، بیشتر ذخایر جوجه طی فرایند غذي با منشأ خارجی منتقل میمواد م

شود. پس از آن جوجه این ذخایر را باید تا زمانی که امکان تغذیه مستقل با استفاده از تفریخ مصرف می

شود تا تنظیم هاي بدن (عمدتاً ماهیچه سینه) تأمین میمواد مغذي جیره میسر شود، از طریق پروتئین
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). حفظ حالت پایدار و بهینه تأمین Ferket et al., 2005حرارت و ماندگاري جوجه با مشکل مواجه نشود (

مواد مغذي براي مراحل پایانی تکامل جنین، فرایند تفریخ و رشد پس از آن تا آغاز مصرف غذا در طیور 

  ). Uni et al., 2005اهمیت زیادي دارد (

هاي برنامه باشد.می طیورپرورش  هاي بسیار مهم مدیریتی دریکی ازجنبه توجه به بهداشت، 

افزایش بازدهی حیوان  نقش اساسی در اند،گذاري شدهها پایهپیشگیري از بروز بیماري بهداشتی که بر

 ها درمان شدنی نیستند وبیماري شود، اما برخی ازبراي جلوگیري از مرگ حیوان انجام می درمان .دارند

باید راهبردي تهاجمی  هاي بهداشتی،این رو طراحی برنامه ارزش خواهند شد. از وجب مرگ حیوانی بام

 برنامه بهداشتی آن است که با هدف اساسی هر .بیماري) باشد نه تدافعی (درمان بیماري) (پیشگیري از

نظر  هداشتی که ازهاي ببرنامهبر همین اساس  افزایش دهد. ها سود دهی رابروز بیماري پیشگیري از

  نیستند.  مناسب از بیماري باشند، ترهزینه اقتصادي پر

اي برخودار است. به حداقل رساندن تلفات ناشی از بیماريهاي طیور از اهمیت ویژهمبارزه با بیماري

باشد. در ها یکی از پیش نیازهاي موفقیت در صنعت دام و طیور میها و کاهش استفاده از آنتی بیوتیک

اشتهایی، کندي هاي بیرونی در اثر بیماري مانند بیین زمینه شناخت برخی از رفتارهاي نابهنجار و نشانها

گیري از  هایی مانند کنارهرشد، لرزش، پرهاي خشن و ناصاف، تورم و زخم شدن بدن، اسهال و واکنش

  دار است.راي برخواهمیت ویژه سایر طیور از

ها، لیپیدها، مواد معدنی و که اسیدهاي آمینه، کربوهیدرات مرغ ظرفی بیولوژیکی است تخم

ي تشکیل زیگوت تا تبدیل آن به جوجه فراهم هاي مورد نیاز براي رشد و نمو جنین را از مرحلهویتامین

شود، ). مواد مغذي مورد نیاز جنین تا قبل از تخم گذاري توسط مادر تأمین می1380کند (ضمیري،می

تخم از بدن مادر جنین پرندگان فقط به مواد مغذي موجود در تخم دسترسی دارند  بنابراین با خروج

)Foye et al, 2006ن از طریق دستکاري مواد مغذي ). تحقیقات زیادي به منظور بهبود رشد و نمو جنی

 Tako;؛Ohta and Kidd, 2001 ؛ Ohta  et al., 1999؛ Almurrani,1982(مرغ صورت گرفته است  تخم

et al., 2004 .(  
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هاي تکنولوژي هاي اخیر با استفاده از فناوريواکسیناسیون دسته جمعی طیور در سال

ي هچري در سراسر جهان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در واکسیناسیون داخل تخم مرغی در دوره

مرغی  آمیزي براي تزریق داخل تخمروش موفقیت (Sharma and Burmester, 1982) همین رابطه، 

کشی معرفی کردند و براي اولین بار واکسیناسیون ها و مواد مغذي در طی دوران جوجهداروها، واکسن

داخل تخم مرغی را بر علیه بیماري مارك، بیماري بورس عفونی و ویروس بیماري نیوکاسل و برونشیت 

براي واکسیناسیون پرندگان هاي تزریق داخل تخم مرغی، نه تنها روشی مورد استفاده قرار دادند. فناوري

هاي در هاست، بلکه روش عملی در تزریق برخی از مواد مغذي مورد نیاز جنینبر علیه برخی از بیماري

 Keralapurath et ;؛ Foye et al, 2005؛ Uni et al., 2005؛ Maiorana et al., ;2012(حال رشد است 

al., 2010ولید، در واکسیناسیون داخل تخم مرغی، کنترل از نقطه نظر ت ).1390جزیده و همکاران،  ؛

طور مداوم براي رسیدن به اثر بخشی حداکثر کیفیت و سهولت کاربرد در طول عملیات روزانه باید به

ي داخل واکسن، حفظ کیفیت جوجه و حمایت از سالمت پرنده، مورد توجه قرار گیرد. اصطالح تغذیه

ها قبل از هاي در حال رشد جوجهاد مغذي مورد نیاز جنیني جنینی به تأمین موتخم مرغی یا تغذیه

  ).Ferket et al, 2005گردد (تفریخ اطالق می

امروزه براي افزایش میزان جوجه درآوري، کاهش میزان مرگ و میر، افزایش سرعت رشد، بهبود 

لی از تزریقات شود، ولی هدف اصمرغی استفاده میضریب تبدیل و افزایش وزن زنده از تزریق داخل تخم

هاي مهمی چون رشد درجه دوم شاخص ها و دراول جلوگیري از بیماريدرجه  مرغ درداخل تخم

  ).Sharma & Burmester, 1984است(

 : ضرورت و اهّمیت پژوهش 2- 1

هاي ذرات مس در جیره جوجه در مورد استفاده ترکیبات نانوهایی اگرچه پیش از این گزارش

مطمئناً افزایش اطالعات موارد تزریق این ترکیبات در تخم مرغ معدود هستند.  اما ،گوشتی وجود دارد

تواند مسیري جدید در زمینه بهبود انو ذرات در تغذیه جنینی طیور میعلمی در زمینه استفاده از ن

  بازدهی تولیدي صنعت طیور مهیا نماید.
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  ي پژوهش:پیشینه 3- 1

موریلونیت حاوي مس به جیره،  و گرم نانو ذرات مونتگرم در کیل 2یا  1که افزودن شده گزارش 

وزن بدن و بازده خوراك را به مقدار قابل توجهی افزایش داد، مورفولوژي موکوس روده کوچک را بهبود 

هاي گوارشی موکوس روده کوچک و در نتیجه هضم و جذب را افزایش بخشید و محتوا و فعالیت آنزیم

گرم مونتموریلونیت آلوده به آفال توکسین اثرات  3شخص شده افزودن . م)(Shuang et al., 2006 داد

هاي ر بیوشیمیایی سرم و کبد و فعالیتمنفی آفال توکسین بر وزن نسبی اندام، ارزش هاي خونی، مقادی

دهد که نانو ذرات ها نشان میاین یافته )Shi et al., 2005(آنزیمی در ارتباط با آفال توکسین را کاهش داد

وشتی را کاهش داده و بهبود هاي گتوکسین در جوجه تواند سمیت آفالطور موثر میهنتموریلونیت بمو

  هاي گوشتی باشد. ي آفال توکسیکوسیس در جوجهي بالقوهدهنده

هاي زان حاوي مس بر رشد و ایمنی جوجهاثر نانو ذرات کیتو )Wang et al., 2011(اي در مطالعه

تواند عملکرد رشد را و مشخص شد که مکمل نانو ذرات کیتوزان حاوي مس می گوشتی را بررسی نمودند

داده و براي میکروفلور بهبود بخشد، سیتم ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد، سنتز پروتئین ها را افزایش 

  هاي گوشتی مفید است.سکوم جوجه

 ,.Sosnowska et al(داخل تخم مرغی در یکی از معدود تحقیقات انجام گرفته در مورد تزریق 

در روز  مس بصورت تزریق داخل تخم مرغیسولفات در دانشگاه ورشو روي اثرات ذرات نانو مس و  )2014

هاي ي سینه، کبد و طحال جوجهبر ابقاي مس در ماهیچه هامرغاول انکوباسیون و در کیسه هوایی تخم

در ماهیچه سینه کمترین ابقاي مس ثبت گوشتی مطالعه اي انجام دادند. در کبد بیشترین ابقاي مس و 

  ).Sosnowska et al., 2014( گردید

) باعث کاهش ابقاي مس در CuSo4مس (سولفات تزریق داخل تخم مرغی نانو ذرات مس و  

در کبد و مس جنس نر شد. در جنس ماده نیز کاهش ابقاي و افزایش ابقا مس در کبد ماهیچه سینه 

 ).Sosnowska et al., 2014(گردید مشاهده در طحالابقاء افزایش 
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 هاو بازوفیل هاسیتها، مونو، هتروفیلRBC ،HGB ،HTC فزایش سطحاستفاده از ذرات نانو مس باعث ا

 هایی همچون:مینرالافزایش سطح میکرو و کاهش غلظت گلوکز و کلسترولباعث شده و عالوه بر آن 

  ).Sosnowska et al., 2014( شد خون کلسیم، فسفر و آهن

  : هدف (اهداف) پژوهش 4- 1

 هاي گوشتینانو ذرات مس بر عملکرد رشد جوجهسطوح مختلف  in ovoبررسی اثر تزریق - 1

خونی هاي بیوشیمیایی و سلول سطوح مختلف نانو ذرات مس بر پارامترهاي in ovoبررسی اثر تزریق - 2

 هاي گوشتیجوجه

  :فرضیات 5- 1

  شوند:رضیات زیر در نظر گرفته میدر این آزمایش مطابق با فرض صفر، ف

  کشی تاثیري نخواهد داشت.مرغی نانو ذرات مس بر پارامترهاي جوجه تزریق درون تخم- 1

  مرغی نانو ذرات مس نخواهد  هاي گوشتی متاثر از تزریق درون تخمهاي سیستم ایمنی جوجهویژگی- 2

  بود.

داري نخواهد هاي گوشتی اثر معنیجوجه مرغی نانو ذرات مس بر عملکرد رشد تزریق درون تخم- 3

  داشت.  
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  نانوتکنولوژي -2-1

هاي اخیر داشته و در هاي علمی است که سریعترین رشد را در سالنانوتکنولوژي یکی از گرایش

هاي افته است. پروسهت پزشکی کاربرد یعلوم مختلفی مانند شیمی، فیزیک، زیست مهندسی و زیس

شوند که دلیل آن تبدیل ري از ترکیبات ساده یا پیچیده مینانوتکنولوژیکی منجر به تغییر ساختار بسیا

هاي اخیر کشف شده است که کاهش اندازه ذرات مواد این مواد به ذراتی در ابعاد میکرون است. در سال

شود. ترکیبات نانو بصورت ترکیباتی ایی آنها میاص شیمیایی و بیوشیمیبه ابعاد میکرونی باعث تغییر خو

 4تا  3شوند. یک نانومتر معادل یک میلیونیوم میلیمتر  یا ابعاد نانومتر تعریف می 100اد کمتر از با ابع

 2- 6نانومتر عرض دارد، حال آنکه قطر گلبول قرمز  10- 50اتم است. در مقام مقایسه، موي انسان 

  متر است.نانو DNA 12 -2نانومتر قطر 

تکنولوژي بعنوان یکی از پیشرفته ترین علوم در عصر حاضر، در تمام زوایاي حیات جانوري، نانو

گیاهی، زیست محیطی و صنعتی نفوذ نموده و افق جدیدي را در علوم طبیعی باز کرده است. با تغییر 

حجم تمام خواص فیزیکی  متر) بخاطر افزایش نسبت سطح به 10 - 9اندازه ذرات از میکرومتر به نانومتر (

  یابد. اکنش پذیري ذره به شدت افزایش میو شیمیایی تغییر نموده و و

 شوند،یانجام م نیسنگ يهانهیکه با هز ییهااست. پژوهش شرفتیهمواره رو به پ هیدانش تغذ

م در روند بدهد و ه شیرا افزا دکنندگانیهم سود تول تواندیکه م کنندیرا گزارش م يارزشمندي هاافتهی

 میاها بودهپژوهش نیدر روند ا یگذشته، شاهد دگرگون يهاباشد. در دهه رگذاریجامعه تاث یسالمت نیتام

ي تکنولوژاست. اصطالح نانو هایدگرگون نیا ياز جمله ه،یو نانو مواد در تغذ ينانو تکنولوژ کاربردو

 که يمواد ياست، شکل گرفته است و براکوتوله  یبه معن یونانی يکلمه کینانو که  وند شیپ براساس

 ت به مواد بابنس یمتفاوت يهایژگی. ذرات نانو، وشودینانومتر دارند، استفاده م 811تا  8 نیب ي اندازه
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ی کیالکتر تیهدا ،ییایمیواکنش ش ،یکیزیشامل قدرت ف هاتتفاو نیا .دهندیم نشان بزرگتر، ياندازه

  ).Rai & Ingle, 2012( است یسیو مغناط يآثار نورو

هاي مهم ذرات نانو است که پذیري زیاد از ویژگیاندازه کوچک، نسبت سطح به جرم باال و واکنش 

ها ایجاد می کند. کاهش اندازه در مقایسه با ذرات بزرگتر، سطح واکنش نانو هاي جدید براي آنکاربرد

ر سد ها را براي نفوذ ذرات به بدن و ذرات را به ازاي واحد حجم افزایش می دهدو به مقدار زیادي تاثی

). بنابراین، می توان جذب مس را با استفاده از Barlow et al., 2009حرکت در بدن کاهش می دهد (

، از راه مهار بیشتر ت مسفناوري نانو افزایش داد. در خوك، مکمل نانو مس در مقایسه با سولفا

چربی و انرژي موجود در جیره، عملکرد رشد را بهبود داد زاي روده و بهبود متابولیسم هاي بیماريباکتري

)Gonzales-Eguia., 2009 .(  

ها تو باسیلوس ها و بیفیدو باکتریوماز راه افزایش جمعیت الکهاي گوشتی، مکمل نانو مس در جوجه

  ).Wang et al., 2011ها در سکوم منجر به بهبود عملکرد رشد شد (و کاهش جمعیت کلی فرم

   گوارش دستگاه در نانو ذرات نوشتسر - 2-2

 احتمال وجود دارد نیگوارش وجود دارد. ا نانو در دستگاه يهاسرنوشت ذره يدرباره یدانش اندک  

 واکنش با ترشحات ایو  گرید یبا مواد خوراک وندینانو ذرات به علت حل شدن، لخته شدن، جذب، پ که

 است نانو ممکن يهایژگیو ن،یزاد در لومن نمانند. بنابرابه فرم آ )میآنز د،یاس(دستگاه گوارش  يدرونزاد

انتشار از راه  است که شامل يا چند مرحله ندیفرآ کیروده،  يوارهیبرود. انتقال ذرات نانو از راه د نیاز ب

 يهاسلول از توانندینانو م يهااست. ذره یها و انتقال سلولتیروده، تماس با انتروسا يوارهیمخاط د

به  توزیس ترنس ی)،عبیمانند گوارش ط( هاتیانتروسا يلهیبه وس توزیس روده از راه ترنس الیلتیاپ

و  عتریسر کوچکتر، ذرات ور کنند.عبانتشار  يلهیبه وس ایو  رییپ يهاموجود در پالك يهاسلول يلهیوس

ت به بگوارش نس تگاهدس رییپ يها. نرخ جذب نانو ذرات در پالكشوندیتر از ذرات بزرگتر جذب مراحت

مساحت سطح روده را در بر  کلدرصد 1تنها  رییپ يهااست، اما پالك شتریبار ب 200تا  2 ها،تیانتروسا

شوند و از  هارگیوارد مو توانندیم ذرات روده، نانو یمخاط ریال جذب و تماس با بافت زب. به دنرندیگیم
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 کیستمیوارد گردش خون س ،يلنفاو ستمیس به با ورود اید حمل شوند و براه گردش خون باب به ک

پژوهش  کیذرات دارد. در  يبه اندازه یبستگ ،یخوراک ها پس از مصرفنانو ذرات در بافت عیشوند. توز

ذرات نقره در معده و پس  نیشترینانومتر خوردند، ب 60 ياندازه که ذرات نقره با ییهاروزه در موش 28

 یداخل رگ قیکه پس از تزر یشد، در حال دهیمغز و خون د ضه،یب شش،د،بو ک هیدر کل بیاز آن، به ترت

 يلهیبه وس توزیاز راه ترنس س شترینانو ب يهانانومتر به موش، ذره 40 تا 2 ينانو ذرات نقره با اندازه

 يلهینانو ذرات به وس شترید، ببجمع شدند. پس از ک زوزومیشدند و در ل گرفتهکاپفر در جگر يهاسلول

 مختلف يهانانو ذرات طال با اندازه زیگرفته شدند. با تجو گرید يهاو مکان اکروفاژها در طحالم

)4،10،28،58 NM بدن  یداخل يهادر اندام يشتریب عیکوچکتر توز يهاگزارش شد ذره موش،) به

رات تنها ذ نیکه بزرگتر یشدند در حال دهیطحال و مغز د ه،ید، ربک ه،یدر کل ذرات نیداشتند. کوچکتر

  ).Barlow et al., 2009ماندند( در دستگاه گوارش

  مواد معدنی و اهمیت آنها در تغذیه حیوانات - 3- 2

ها) در تغذیه ها مواد معدنی (مینرالها و پروتئینها،چربیعالوه بر سه گروه مواد مغذي کربوهیدرات

ناصر معدنی به میزان مورد نیاز و اي دارند. وجود عیاهی و حیوانی اهمیت قابل مالحظهموجودات زنده گ

% وزن 2- 5طور کلی هکافی به جهت تولید محصوالت مختلف، رشد و نگهداري دام و طیور ضروري است. ب

% آنها 85دهد که از این میزان ترکیبات معدنی، در حدود بدن دام وطیور را عناصر معدنی تشکیل می

ژیکی و اساسی عناصر معدنی بسیار گوناگون و مهم صورت ذخیره در اسکلت وجود دارد. نقش فیزیولوهب

یی هاي غذایی داراي اهمیت بسیار باالدام و طیور و تنظیم برنامهبوده و شناسایی نقش آنها جهت پرورش 

  توان به شرح زیر خالصه نمود:است. تاثیر مواد معدنی را می

 نقش انرژي زائی :

) شرکت داشته و عامل ATPوزین تري فسفات () که در ساختمان مولکول آدنPمانند عنصر فسفر(

  انتقال انرژي در ساختار بدن می باشد.
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 نقش فیزیکو شیمیائی:      

 ثابت نگه داشتن فشار اسمزي مایعات داخلی (کلرور سدیم)

 قلیایی در محیط داخلی بدن ( سدیم،کلسیم) –ایجاد تعادل اسیدي 

 سیم، کلسیم، منیزیم)کنترل تحریک پذیري اعصاب و عضالت (سدیم، پتا

 تاثیر بر روي قابلیت نفوذ سلولی (سدیم، کلسیم)

 نقش سازندگی:

 شرکت در ساختمان بافت استخوانی و تشکیل اسکلت بدن دام (کلسیم، فسفر، منیزیوم)

 شرکت در ساختمان بافت عضالت و اعصاب (فسفر)

 شرکت در ساختمان بافت ترکیب همو گلوبین خون (آهن، کبالت)

  ر ساختمان بافت شاخ و مو وپر پرندگان ( گوگرد)شرکت د

 نقش عملی:

 اینداز کربنیک ) ←ها ( روي  اصلی آنزیم شرکت در ساختمان عوامل ضروري و

 )B12 ←ها ( کبالت شرکت در ساختمان ویتامین

 اسد معده) ←شرکت در ساختمان ترشحات ( کلر

 بین)هموگلو ←شرکت در ساختمان نقل و انتقال اکسیژن ( آهن 

  هورمون تیروئید) ←ها ( ید شرکت در ساختمان تشکیل هورمون

هاي حیوانات مزرعه از نقطه نظر فواید براي انجام تحقیقات در مورد میزان عناصر معدنی در بافت

باشند. هاي حیوانی است داراي اهمیت میمت انسان که مصرف کننده فراوردهحیوانات و همچنین سال

اند بلکه غلظت و نظیر کادمیوم و سرب انجام گرفته نه تنها در مورد فلزات سنگینیتحقیقات از این نوع 

هاي حیوانی اند. این فلزات جزئی از بافت، مس و منیزیم را نیز در برگرفتهانتقال عناصر ضروري مانند روي

 ,Nriagu et alرو مستقیماً بر سالمتی عمومی موثرند (بوده و توسط انسان مصرف می گردند و از این

2009.(  
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اي براي تجمع در بافت کبد دارند که معموال در طبخ غذا مورد ویژه برخی عناصر توانایی ویژه

نیاز و کم اي به عنوان منبعی از عناصر پر طور گستردههکبد در جوامع مختلف ب استفاده قرار می گیرد.

گزارش  )(Kunachowicz et al, 1998شودها شناخته میهاي محلول در چربینیاز و همچنین ویتامین

میلی  3/0نمودند که باالترین میزان مس در گوشت و محصوالت قابل مصرف مرغ در کبد یافت می شود (

نیاز به عناصر خاص  يهاي نشان دهندهگرم). بر همین اساس، کبد یکی از بهترین شاخص 100گرم در 

  ).Dorton, 2003در موجود است (

تواند ی انسان است، اما این بخش نیز میی مورد استفاده در رژیم غذایاگر چه گوشت بخش اصل

ها از غلظتی خاص خطر مسمومیت زایی وجود خواهد حاوي فلزات سنگینی باشد که در صورت تجاوز آن

هاي گوشتی به عوامل مختلفی نظیر شرایط محیطی، عناصر کم نیاز در گوشت و فرآوردهداشت. سطح 

 Demirezenهاي ژنتیکی موجود بستگی دارد (کنند و ویژگین بر روي آن رشد میمینی که گیاهانوع ز

& Aksoy, 2004 .( (Rays et al, 1994)زایی حتی در صورت مقادیر ناچیز گزارش نمودند که مسمومیت

  اما در مدت طوالنی بروز نماید که دلیل آن تجمع عناصر در بدن انسان یا حیوان است. 

تواند منجر به میتوجهی در سالمت موجودات دارد اما مصرف باالي آن نیز  اگرچه مس نقش قابل

 ).Bendeddouche, et al 2014(ها شودث وارد آمدن صدمات به کبد و کلیهو باع مشکالت سالمتی شده

گردد هاي گوشتی اضافه میراي جوجهمس در قالب سولفات مس به پیش مخلوط معدنی مورد استفاده ب

 ,Pesti and Bakalii(صوصیات ضد باکتریایی و نیز اثرات تحریک کننده رشد آن است که دلیل آن خ

ها عنوان جایگزینی براي آنتی بیوتیکتواند به مس خواص ضد باکتریایی دارد و می از آنجا که ).1996

منابع و اشکال  رش طیور معطوف به خود نموده است.مطرح گردد، توجهات زیادي را در صنعت پرو

 Du et al, 1996) (نمایند.اثرات متفاوتی بر حیوان ایجاد میوتی داشته و اف مس زیست فراهمی متفمختل

بیان داشتند که اشکال آلی و نانو ذرات مس از باالترین قابلیت جذب برخوردارند. با این وجود رایج ترین 

رسی آسان به آن می شکل استفاده از مس همچنان سولفات مس است که به دلیل قیمت پایین تر و دست

  باشد. 
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بود که  1920ي دههدر اواخر  بدن حیوانات نشان داد، دروجود مس را  (Boutigny, 1883)اگرچه 

محققین دانشگاه ویسکانسین نشان دادند که هردو عنصر مس و آهن براي تشکیل هموگلوبین در موش 

اي در هاي ویژهاما در پروتئین ،هموگلوبین نیست صحرایی ضروري هستند. اگرچه مس جزئی از ساختمان

ها در پالسما نقش دارند. بنابراین کمبود مس ممکن پالسما وجود دارد که در رهاسازي آهن از سلول

ها و استفاده از آن در ساخت هموگلوبین است موجب ناتوانی حیوان در جذب آهن، برداشت آن از بافت

  شود.

ها وجود دارد ریتروکوپرین است که در اریتروسیتا مس همچنین بخشی از پروتئین دیگر خون بنام

  .)2001و براي سوخت و ساز اکسیژن مهم است (تغدیه اسکات 

فسفوریالسیون در هاي آنزیمی نظیر سیتوکروم اکسیداز که این عنصر همچنین در برخی سیستم

ه یکی از کهاي خاص، مخصوصا توراسین مس همچنین در رنگیزه اکسیداتیو مهم است، نقش دارد.

هاي بدن وجود دارد و در کبد بیشتر متراکم است، مس در اغلب سلول هاي پر است، وجود دارد.رنگیزه

توجه به تغدیه مس زمانی افزایش یافت که در سال  که کبد محل اصلی دخیره آن در بدن است.بطوري

ه دلیل کمبود مس مختلف جهان بهاي گاو و گوسفند در نقاط مشخص گردید بعضی از بیماري 1930

  .)2001(تغدیه اسکات است

  سوخت و ساز، احتیاجات و عالئم کمبود مس - 2-4

شود منتقل می 3Fe+جذب و به شکل  Fe++موید نقش آن در سوخت و ساز آهن است.آهن به شکل  

مس همچنین  ، به آنزیم فروکسیداز نیاز دارد که مس جزئی از این آنزیم است.3به 2این تبدیل آهن که 

نشان   (Lilburn & Leach, 1980)است،ستخوان و مخصوصا تشکیل غضروف مهم براي تشکیل طبیعی ا

به حالت طبیعی اکسیده  هاي مواجه با کمبود مس، گلوکز کمتري را نسبتهدادند که غضروف جوج

که این وضعیت همانند حالت دیسکندروپالزي درشت نی است. تشابهاتی بین ساختمان غضروف کنند می

  .)2001(تغذیه اسکات و کمبود مس وجود دارد TDرندگان مبتال به پ
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. اثر تداخلی بین مس و سایر عناصر معدنی نظیر روي در حین جذب، مشکل سازترین حالت است

دلیل هب شود.زدهه به یک پروتئین حامل باند میشود و در دوابخش عمده مس از دوازدهه جذب می

تواند موجب میشود، زیادبود روي ي به همین پروتئین حامل متصل میدکه روي نیز به مقدار زیااین

  .)2001(تغذیه اسکات کمبود مس شود

در بین مواد خوراکی  هنگام مصرف مقادیر باالي مولیبدون، مس بیشتري در جیره مورد نیاز است.

  س هستند.هاي تقطیري ذرت، آب پنیر و کنجاله بادام زمینی متراکم ترین منابع مرایج، محلول

گردد و حتی گاهی هاي مختلف حیوانات میهاي مختلفی در گونهکمبود مس باعث بروز بیماري

رشد ناقص پر و پشم، تحلیل غالف میلین در هاي استخوان، بی رنگ شدن مو، اوقات عالئم ناراحتی

حیوانات مواجه نخاعف فیبروسیس میو کاردیوم، اختالالت گوارشی (اسهال) همگی در یک یا چند گونه از 

  .)2001(تغذیه اسکات  کمبود مس مشاهده گردیده استبا 

ها شود. استخوانباعث لنگش آنها می هفته 4تا  2هاي جوان با جیره کم مس پس از تغذیه جوجه

ر غضروف ضخیم شده به فیز ضخیم شده و میزان مجاري دغضروف اپی شوند.ترد و به آسانی شکسته می

شود، ران مواجه با کمبود مس مشاهده میضایعات استخوان با آنچه که در پستاندایابد. شدت کاهش می

در پرندگان شباهت دارد.  Aمتفاوت است و بیشتر به تغییرات استخوانی ناشی از کمبود ویتامین 

هاي خوك و سگ تغذیه شده با جیره کم مس، پوکی استخوانی را که با کاهش و تخریب قالب استخوان

هاي استخوان به علت تاثیر ویژه کمبود مس ناراحتی دهند.ی شده همراه است، نشان میوفی آهکغضر

یراتی را در استخوان خونی شدید چنین تغیباشد و کمبود آهن همراه با کمخونی نمیو در نتیجه کم است

  .)2001(تغذیه اسکات  آوردبه وجود نمی

  شود کهبی رنگی پرها (آکرو موتریشیا) می همشایر موجبهاي نژاد نیوکمبود مس و آهن در جوجه

از بارزترین عالئم کمبود مس، بی رنگی موها، ریزش مو و ضایعات پوست در خرگوش و از بین رفتن رنگ 

باشد. اگرچه این شرایط گاهی هاي پشم میفندان سیاه رنگ و کاهش چین الیافسیاه پشم در گوس

در هی کمبود مس هنوز مشخص نشده است. مل عالئم درمانگااند، اما تصویر کاطور کامل مطالعه شدههب
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، آنزیم پلی فنل اکسیداز که یک آنزیم حاوي مس است دخالت دارد و عدم تیروزین- تشکیل مالنین از ال

به عنصر مس در اکسیداسیون عادي سیستین جهت تشکیل وجود جعد در پشم به علت احتیاج مبرم 

(تغذیه باشدهاي پشم میان مناسب پروتئین سلولمورد نیاز جهت حفظ ساختم S-Sاتصال

  .)2001اسکات

ها، سبب پارگی جوجه مطالعاتی که در دانشگاه میسوري انجام گرفت، نشان داد که کمبود مس در

برخی  گردد که در بیشتر مواقع مشابه التیریسم است.اد حاالت غیر عادي در استخوان میآئورت و ایج

د التیریسم مورد طور آزمایشی در ایجاه) که بBAPNآمینوپروپریونیتریل(- بتادهند که هشواهد نشان می

معدنی را که مانع بروز  ، ممکن است به عنوان باند کننده عمل کرده و عناصرگیرداستفاده قرار می

  .)2001(تغذیه اسکاتد نمایدی شوند بانالتیریسم

ر آئورت وند، فاقد آنزیم آمین اکسیداز دشرهاي مواجه با کمبود مس متولد میهایی که از مادجوجه

هاي کم مس تغذیه شوند پس از چهار هفته این آنزیم در آنها یافت و کبد هستند.اگر با جیره

کسیداز را به کنند در سن سه روزگی وجود آنزیم آمین اهایی که مس کافی دریافت میدد.جوجهگرمی

  .)2001(تغذیه اسکات دهندمقدار زیاد نشان می

Kim & Hill, 1966) (اي هکسیداز پیوستگی لیزین به االستیننشان دادند که آنزیم آمین ا

مرغ االستین سازي رسد نقش اولیه مس در ر میدهد. بنابراین به نظ(دسموزین) آئورت را افزایش می

نیازمند باشد و آنزیم آمین اکسیداز به این یون جهت حذف بنیان آمین از گروه آمینی اپسیلون در لیزین 

دهد. کیل دسموزین در غضروف را کاهش میت تشهاست. کمبود مس مقدار بقایاي لیزین اکسید شده ج

الیت آمین اکسیداز ممانعت از فع )BAPN( آمینوپروپریونیتریل- بتا همچنین نشان داده شده است که

  .)2001(تغذیه اسکات کندمی

  ان محرك رشدسمیت مس و استفاده از مقادیر باالي آن به عنو- 2-5

(Jensen & Maurice, 1979)  در میلی گرم مس  700تا  500نشان دادند که هنگام استفاده از

(حتی در متیونین اضافی - DLدرصد  4/0یابد. تجویز ها کاهش میکیلو گرم جیره، سرعت رشد جوجه
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کند. این محققین تواند مسمومیت را رفع یر کافی این اسید امینه باشد) میکه جیره حاوي مقادصورتی

بد با مس باند شده و اي و یا کوتئین در مایع گوارشی، مخاط رودهنتیجه گیري کردند که متیونین و یا پر

توان نتیجه گیري کرد که داشته باشد. از طرف دیگر می شوند که سمیت کمتري براي پرندهلذا باعث می

) (Wideman et al, 1996دهد. ار را افزایش میدمینه گوگردهاي آاالي مس نیاز پرنده به اسیددیر بمقا

نشان دادند. مقادیر  مس) ppmقسمت در میلیون ( 200تورم پیش معده پرندگان جوان را هنگام تغذیه 

ي پیش اکسید کننده نیز عمل کند و باعث تخریب چربی یا عنوان یک مادهتواند به باالي مس می

  ).Miles et al, 1997ترکیبات محلول در چربی جیره شود(

میلی گرم در  250تا  200اگرچه مس اثرات سمی مشهودي دارد، هنوز هم گاهی از مقادیر 

). مکانیسم اصلی مس براي Ewing et al, 1998شود(جیره بعنوان محرك رشد استفاده میکیلوگرم 

رسد که و به نظر می کند،مدفوع پرنده بطور مشخصی تغییر میافزایش رشد شناخته نشده است. رنگ 

) اظهار داشتند  (Aoyagi et al, 1995افتد.ت میکروبی دستگاه گوارش اتفاق میبرخی تغییرات در جمعی

میلی  250که اثر سودمند مس ممکن است ناشی از بهبود هضم سلولز باشد. این محققین با استفاده از 

سلولز گزارش نمودند و  درصد افزایش در هضم 15گرم مس در کیلوگرم جیره هنگام تغذیه چوب بالل، 

nAME  نتایج اظهار + کیلوکالري در کیلوگرم رسید. این محققین در توجیه این 117به  - 200جیره از

هاي کبدي تحریک نمودند که مس اضافی انتقال مس از کبد به صفرا را از طریق فاگوسیتوز لیزوزم سلول

ها صفرا است که براي هضم کربوهیدرات کند. نتیجه جانبی این عمل افزایش ترشح گلوکوسیدازهايمی

مده این عنصر در مدفوع پدیدار قسمت در میلیون مس، بخش ع 50شوند. هنگام تغذیه بیش از فراهم می

  شود، که باعث نگرانی در ارتباط با آلودگی محیط است.می

د. در این هاي ضد میکروبی قوي هستنآرسنیک، کادمیوم، مس، جیوه، نقره و روي عناصري با ویژگی

هاي ضد قارچی، ضد باکتریایی و حتی ضد ویروسی میان، عنصر مس به لحاظ زیست محیطی و ویژگی

  ). LI et al., 2010اهمیت بیشتري دارد (
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ون مس، بدون اي گوناگهزاران سال پیش شناسایی شد و از مزایگی ضد میکروب بودن مس ژوی

حیطی براي کارایی بهتر مس ها و شرایط مارگانیزمیکروین که کدام یک از مي ابارههایی درانجام پژوهش

هاي باکتري مقاوم در برابر که سویهشد تا اینزي و بهداشت آب و غذا استفاده می، در کشاورموثرهستند

ي عنصر مس، به عنوان بارهتر علمی درهاي دقیقها، منجر به بررسیافتهکشف شدند. این ی آنتی بیوتیک،

کنند و م به آنتی بیوتیک را غیر فعال میهاي مقاوهاي مس، باکتريآلیاژ روب شد.ضد میک يیک ماده

 Elguindi etهاي مضر در محیط، موثر باشند (یادي در کاهش دادن میکروارگانیزمتوانند به مقدار زمی

al., 2011کتور هاي اندکی از مس به عنوان یک ماده مغذي ضروري و کوفاها به غلظت). میکروارگانیزم

توانند رشد هاي باالتر، میهاي ویژه نیاز دارند غلظتآنزیمها و حیاتی براي فعالیت متالو پروتئین

). در حیوانات تک معده اي، مس به مقدار زیادي در Ibrahim et al., 2012ها را مهار کنند (میکروارگانیزم

شود اما در کل، جذب ، جذب مییدي استشیرابه گوارشی همچنان اس  PHبخش آغازین روده باریک که 

رده شده از طریق مدفوع دفع درصد از مس خو 90مس بسیار اندك است و در شریط طبیعی بیش از 

). بنابراین، افزودن مقدار زیادي مس به جیره، سبب افزایش دفع مس از Soetan et al., 2010(شودمی

 هاي مس به اندازه ذرات نانو کاهش یابد،شود. اگر اندازه ي مولکولیطی میمدفوع و آلودگی زیست مح

ها از راه مدفوع و به دنبال آن، آلودگی از مخاط روده جذب شوند و دفع آن توانندها به آسانی میمولکول

  ).Gonzales-Eguia., 2009یابد (ست محیطی به مقدار زیادي کاهش میزی

بر پارامترهاي  in ovoحالت تزریق ذرات مس و سولفات مس در  هدف از این آزمایش تعیین اثر نانو

  هاي گوشتی بود. جوجههاي خونی بیوشیمیایی و سلول

  قدرت جوجه درآوري- 6- 2

گذارند ثیر میتا اي است و عوامل متعددي بر این روندوج جوجه از تخم مرغ، روند پیچیدهروند خر

یژن، پوسته، هوا و مقدار اکس کشی، کیفیتروري، شرایط موجود در ماشین جوجهتوان به باکه از جمله می

(کرمانشاهی و زردست،  هاي مادر و تغذیه اشاره کردگذاري، سن مرغبیماري مرغ مادر، الگوي تخم

1381.(  
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  گذاريالگوي تخم- 7- 2

که بیش شوند به دلیل اینهاي مادر خارج نمیهاي تولیدي مرغها به خوبی از اولین تخم مرغجوجه 

آوري بر قدرت اثر زیانکشی باقی مانده و مرحله پیش از جوجه ن مرغ مادراز مقدار طبیعی در بد

هفته اول تولید براي  3تا  2هاي تولید شده در رغم رآوري خواهد داشت. معموال از تخمدجوجه

درآوري پایین و رشد کم جوجهشود، که دلیل آن نه تنها به خاطر قدرت کشی استفاده نمیجوجه

هاي با وزن کم ه و جوجهها اغلب کوچک بودمرغ ده از آنهاست، بلکه این نوع تخمهاي تولید شجوجه

هاي آخر تولید هم در مقایسه با هاي تولید شده در هفتهتخم مرغدرآوري نمایند. درصد جوجهتولید می

تولید  هایی کههاي حاصله از مرغدرآوري تخم مرغتر است. همچنین قدرت جوجهپایین مراحل قبل از آن

درآوري از اولین تخم دشان متوسط یا کم است. قدرت جوجههایی است که تولیبیشتري دارند بهتر از مرغ

مرغ تولیدي تا حدود دوازده تا چهاردهمین هفته تولید افزایش یافته، پس از آن هر چه از عمر تخم 

  ).1378شود( فرخوي و همکاران، گذرد این قدرت به تدریج کاسته میگذاري ب

  سن مرغ هاي مادر - 8- 2

هاي تولید شده یابد. چون تخم مرغدرآوري کاهش میا افزایش سن مرغ مادر، قدرت جوجههمراه ب

این امر منجر به کاهش درصد  بر باقی مانده وها مدت زمان بیشتري در لوله تخماز این گروه مرغ

م مرغ از بدن جنین تا زمان خروج تخیابد که درآوري به این علت کاهش میشود. جوجهدرآوري میجوجه

هاي پیر همواره نازك غکند. عالوه بر این، پوسته تخم مرغ حاصله از مراي را طی میمادر مراحل پیشرفته

  ).1381شود( کرمانشاهی و زردست،میر جنینی می و باعث افزایش مرگ وتر 

  تغذیه و قابلیت جوجه درآوري - 9- 2
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 اید حاوي تمام مواد مغذي مورد نیاز جنین باشد. هنگامی که تخمگذاري، تخم مرغ بدر موقع تخم

هایی هاي مادر باید براي تغذیه از جیرهشود تماس با مرغ مادر وجود نداشته و بنابراین مرغمرغ کامل می

استفاده نمایند که داراي مقادیر کافی مواد مغذي مورد نیاز براي تکامل جنین باشند. باید توجه داشت که 

مرغ را به وسیله  رسد که محتویات پروتئین، چربی و مواد کربوهیدرات تخمین مسئله مشکل به نظر میا

مرغ  هاي غذایی مرغ مادر براي تهیه تخمجیره غذایی معمولی بتوان تامین نمود و در این مورد باید نیاز

خص در قدرت جوجه توانند سبب کاهش مشدار مناسب، متعادل گردد. کمبود مواد غذایی مینطفه

نمایند. عصاره بره موم ومواد شکل در نتیجه کمبودهاي غذایی رشد میهاي بد درآوري شده و غالبا جنین

شوند. در مواقع کمبود مواد بترتیب باعث افزایش ایمنی و تحریک رشد روده می Znoمعدنی کمیاب مانند 

  ).1381دهد( اوحدي نیا، غذایی، مرگ و میر جنینی زودتر رخ می

  کشیشرایط موجود در دستگاه جوجه - 10- 2

، باید کامال مناسب باشد. عناصر مرغ کشی، محیط کوچک اطراف هر تخمبراي بهبود روند جوجه

( پوررضا و کریمی،  مرغ است اصلی این محیط شامل درجه حرارت، رطوبت، تهویه و چرخش تخم

1376.(  

  کشیدرجه حرارت ماشین جوجه

هاي طورکلی درجه حرارتهرشد کامل خود به یک درجه حرارت بهینه نیاز دارد. ب جنین زنده براي

هاي با کیفیت نامطلوب خواهد شد. تر از حد بهینه باعث ضعیف شدن جنین و تولید جوجهباالتر و پایین

از:  ها یکسان نیست وعوامل گوناگونی برآن اثر دارند که عبارتندمرغ درجه حرارت مطلوب براي همه تخم

کشی قرار مرغی که داخل ماشین جوجه مرغ، ژنتیک، سن تخم مرغ، کیفیت پوسته تخم اندازه تخم

  ).1381گیرد(اوحدي نیا، می

  کشیرطوبت ماشین جوجه

مرغ باید در حدود رطوبت  اي با اندازه طبیعی محتویات تخمبراي رشد جنین و تبدیل آن به جوجه

مرغ به سرعت خشک شوند، جوجه تولید شده کوچکتر از حد  یات تخماي قرار گیرند. وقتی محتوویژه
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و حالت شود. در هر دطبیعی خواهد شد. ولی وقتی تبخیر سریع انجام نگیرد، جوجه تولید شده بزرگتر می

شود( فرخوي و همکاران، درآوري و کیفیت جوجه تولید شده کاسته میجنین ضعیف و از قدرت جوجه

1378.(  

  تهویه

مرغ و خروج دي اکسید کربن  مرغ بستگی به ورود اکسیژن به تخم امل جنین در داخل تخمرشد ک

هاي تهویه در کشی توسط محل و اندازه سوراخهاي جوجهو رطوبت از آن دارد. تبادل هوا در دستگاه

 4مرغ در حدود  کشی یک تخمروز دوره جوجه 21شود. در طی مدت کشی کنترل میهاي جوجهماشین

). تحقیقات نشان داده 1381( اوحدي نیا،  کندلیتر دي اکسید کربن تولید می 3لیتر اکسیژن مصرف و 

% افت خواهد 5درصد، قدرت جوجه درآوي در حدود  21% اکسیژن هوا، از 1است که به ازاي کاهش هر 

  ).1378( فرخوي و همکاران،  کرد

  مرغ چرخش تخم

هاي مرغ شناور باشد. تنها رباط ل دارد که در سطح باالیی تخمتر بوده و تمایزرده از آلبومین سبک

کند. این امر باعث تاخیر در حرکت زرده مرغ حفظ می نگهدارنده (شاالز) هستند که زرده را در مرکز تخم

مرغ مکررا به سمت  کند. اگر تخممرغ متوقف نمی را به سمت باالي تخم شده ولی حرکت آن

خانده نشود، جنین توسعه یافته با غشاء پوسته تماس حاصل نموده، به آن هاي جدید چرموقعیت

چسبد. این حالت منجر به رشد غیر طبیعی و پیچیدن جنین و غشاهاي آن شده و به سرعت سبب می

هاي مرغها در هفته دهد که چرخش تخم). نتایج تحقیقات نشان می1372(پریور،  شودمرگ جنین می

هفته سوم ظاهرا شود، ولی چرخش در درآوري میم بوده و باعث افزایش درصد جوجههاول و دوم بسیار م

  ).1378( فرخوي و همکاران،  درآوري نداردتاثیري روي جوجه

  مرغ بر وزن نهایی طیور گوشتی اثر سن تخم

 گذارد، بلکه بر روي وزنروزه اثر میهاي یکهاي بارور نه تنها برروي کیفیت جوجهمرغ سن تخم

  ).1378( فرخوي و همکاران،  گذاردنهایی طیور گوشتی هم اثر می



 

21 
 

  

  

  

  تزریق داخل تخم مرغی - 11- 2

ها براي طور تجاري براي واکسیناسیون جوجهه) بIn ovoامروزه تکنولوژي تزریق داخل تخم مرغی (

ل تخم مرغی رود. پذیرش روش تزریق داخکار میهافزایش ایمنی بدن قبل از خارج شدن جوجه از تخم ب

ها علیه بیماري مارك و برونشیت رو به ت متحده براي واکسینه کردن جوجهتوسط صنعت طیور ایاال

آمینه، کیبات مکمل گوناگون نظیر اسیدهاي افزایش است. همچنین تاثیر تزریق داخل تخم مرغی تر

که تزریق داخل اده شده ها تحت بررسی است. نشان دها، نوکلئوتیدها و هورمونها، ویتامینکربوهیدرات

ها مفید تولد شدن و افزایش وزن بدن پرندهها بعد از متواند براي رشد جوجهها میتخم مرغی این مکمل

زنی به انرژي بیشتري این حقیقت که جنین طی دوران نوك ) علی رغمMcGruder et al, 2011باشد (

 Zhai et(د مغذي ذخیره شده در زرده استفاده کند تواند از تمام مواز دارد، جوجه به هنگام تفریخ نمینیا

al., 2008( توانند بطور فعال یا غیر فعال از طریق مایع می ،شوندادي که به داخل تخم مرغ تزریق میمو

هاي گوناگون آمنیوتیک وارد بدن جنین شوند و متعاقبا قبل از خارج شدن جوجه از تخم توسط اندام

  ).Jochemsen & Jeurissen, 2002،Uni et al, 2005جذب شوند (

  مرغ تزریق مواد به تخم يپیشینه - 12- 2

هاي اخیر، پیدایش و اجراي فناوري تزریق هاي قابل مالحظه صنعت طیور در سالیکی از پیشرفت

 ). موادي که به داخل تخمSharma et al, 1982( باشد) میIN OVO INJECTIONمرغی ( داخل تخم

خطر بوده، با آنتی بادي مادري تداخل شوند، باید براي جنین بیایمنی تزریق میمرغ براي افزایش 

 اغلب عملی شرایط کشی سبب ایجاد ایمنی در گله شوند. درنداشته باشند و با یکبار تزریق در جوجه

 کهاین به توجه با و ندارند دسترسی خوراك و آب به بیشتر یا ساعت 48 مدت به تفریخ، از پس هاجوجه
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 تغذیه شود،می شده تفریخ تازه هايجوجه در توسعه و رشد بهبود موجب خوراك به هنگام زود دسترسی

 و رشد بر مثبتی اثرات تواندمی مرغ، تخم به نیاز مورد مغذي مواد تزریق طریق از تفریخ از قبل جنین

 Ferket, 2004) Noy andدباش داشته تولیدي گوشتی هايجوجه عملکرد و گوارش دستگاه توسعه

Sklan, 1999; .(  

 براي را هافرصت که است پریناتال يدوره در تغذیه جدید علم یک مرغی تخم داخل تزریق تکنولوژي

 مواد مرغی تخم داخل تزریق با تا دارد ضرورت بنابراین. کرد خواهد باز حیوانات رفاه و بیشتر تولید ،وريبهره

شود.  تأمین دفاعی سیستم و هامقاومت افزایش براي جنین هايکمبود و نیازها از برخی معدنی، و مغذي

هاي ویروسی مورد نیاز انسان کاربرد داشت، به دلیل اینکه تزریق در تخم پرندگان در ابتدا براي تهیه واکسن

  ). Ricks et al., 1999شود(تخم پرندگان یک محیط رشد مناسب براي تهیه واکسن محسوب می

انجام گرفت که اولین واکسیناسیون  1980رغ اولین بار توسط دکتر شارما در سال متزریق در درون تخم

). محققانی نظیر دکتر شارما نشان دادند Lusch et al, 1986( بود مرغ براي مبارزه با بیماريانجام شده در تخم

هاي جوجهدوره جنینی و چالش  17- 18دار در روز هاي جنینمرغکه تزریق ویروس مارك به درون تخم

هاي حاصل با ویروس بیماري سه روز بعد از تولد، در مقایسه با تزریق زیرجلدي همین ویروس در جوجه

- کند. در واقع ویروس بیماري پس از ورود به درون تخمروزه، ایمنی بهتر در مقابل بیماري مارك ایجاد مییک

 (Sharma .(Sharma et al., 2001)شودمیه و منجر به پیدایش سریعتر ایمنی مرغ سریعا تکثیر شد

(&Bumester,1982  کشی در بوقلمون مشاهده جوجه 18بیماري مارك در روز  2و1با واکسیناسیون نوع

شود. نتایج حاصل از روزگی ایجاد می 3ها نسبت به واکسیناسیون در کردند که مقاومت بهتري در جوجه

مرغی واکسن مارك در مقایسه د که تزریق درون تخممذکور همگی نشان دهنده این مطلب بودن هايآزمایش

با روش تزریق زیرجلدي این واکسن در یک روزگی، موجب ایجاد سریعتر ایمنی، کاهش استرس، تزریق دقیق 

  .(Sharma et al., 2001)شود هاي کارگري میو یکنواخت واکسن، کاهش احتمال آلودگی و کاهش هزینه

تواند موجب افزایش جوجه بر افزایش وزن تفریخ پرندگان، میمرغی، عالوه  تزریق داخل تخم

بهبود و توسعه خصوصیات مورفولوژیک دستگاه گوارش )، Uni and Ferket, 2004; Uni et al., 2005(درآوري
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)، افزایش تولید میوسین در دستگاه Tako et al., 2004 Uni and Ferket, 2004(  ویژه روده کوچکو به

هاي مخاط روده هاي سلولها و فعالیت بیولوژیک آنزیم، افزایش بیان ژن)Tako et al., 2004(گوارش 

)Kadam et al., 2008  ؛Tako et al., 2004 Bhanja and Mandal, 2005،( هاي تولید کننده افزایش بیان ژن

 ،)Uni and Ferket, 2004()، افزایش ذخایر گلیکوژنی کبد Foye et al, 2005ناقلین مواد مغذي در روده (

، افزایش ظرفیت هضمی و بهبود عملکرد )Uni et al., 2005ها هنگام تفریخ (افزایش اندازه عضالت جوجه

  گردد. ) Bhanja and Mandal, 2005; Kadam et al, 2008(سیستم ایمنی 

خم تهاي غذایی به داخل نشان داد که تزریق مکمل(Johnson et al., 1997)  مطالعاتنتایج 

ت ش، سرعدرآوري، کاهش نرخ مرگ و میر، کوتاه شدن طول مدت پروردگان باعث بهبود نرخ جوجهپرن

  شود.می پرورش رشد باال و افزایش وزن در پایان دوره

ط ) توسIN OVO INJECTIONنام (مرغ بهماشین اتوماتیک تزریق در داخل تخم 1992در سال 

ن در سراسر ). فناوري تزریق در داخل تخم پرندگا1- 2آمریکایی وارد بازار شد( شکل  Embrexکمپانی 

 ه سبت بنکشی جهان گسترش یافت و مزیت استفاده از تزریق اتوماتیک واکسن به جنین در روز جوجه

  ).(Sharma, 2000 هاي گوشتی پس از تولد شناخته شدتزریق دستی جوجه

 

 

 

    

 

 

      

      

  

  ( IN OVO INJECT) (Embrex Inovoject) نپرندگا تخم داخل تزریق دستگاه- 1- 2شکل
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Abstract: The aim of this study was to evaluate the effects of in ovo injection of copper 
nanoparticles on the parameters of the hatchery, production traits and the immune system 
of broiler chickens. In this study 200 fertilized eggs of Ross 308 broiler breeder hens were 
used. The eggs divided into 4 treatments consisted of control without injection, injection 
50, 75 and 100 ppm of copper in distilled water into the air cell at the first days of 
incubation. The experimental groups of hatched chicks were used in a completely 
randomized design with 4 treatments and 4 replicates for 42 days. In ovo injection of 50 
ppm nanoparticles of copper increased the hatchability (P <0.05). The results of this study 
showed that the daily feed intake and average daily gain during whole the rearing period 
was higher in the 100 ppm in ovo nano-Cu injected group (P <0.05), while the feed 
conversion ratio for different treatments did not show any significant difference during the 
trial (P> 0.05). There was no diference in antibody titers against the influenza virus at 10 
days of age between the chickens from different treatments (P> 0.05). The antibody titer 
against Newcastle virus in the group injected with 100 ppm nano-Cu was significantly 
higher than the 75 ppm nano-Cu injected group (P <0.05). In this experiment, total white 
blood cells and heterophils in broilers at 10 days of age were affected by egg injection and 
in ovo injection of 50 ppm copper was resulted in a significant reduction in total white 
blood cells (P <0.05). However, the lymphocytes of the same group (50ppm nano-Cu) was 
significantly increased (P <0.05). The hematocrit percentage of blood samples at 10 days 
of age in broiler chickens in ovo injection with 100 ppm copper significantly decreased   
(P <0/05). According to this study it can be drawn that 50 ppm nano-Cu group has a more 
hatchability and decreases the Cholesterol and Triglyciride which can have advantageous 
effects. 
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