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چکیده
زمینۀ مطالعه :با توجه به آثار متعدد بیولوژیک نانو ذرات ،نانوتکنولوژی میتواند نقش عمدهای را در حوزههای پژوهشی در صنعت طیور ایفا نماید.
هدف :نانوذره نقره ( )SNPدارای خصوصیات ضد باکتریایی ،ضدویروسی و ضد قارچی است که استفاده از آن در مزارع پرورش طیور برای ضدعفونی کردن و گندزدایی
رو به افزایش است .لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر سطوح مختلف  SNPبر عملکرد الشه و تخمگذاری ،خصوصیات کیفی و کمی تخم ،باروری و جوجه درآوری
در بلدرچین ژاپنی بهعنوان یک مدل آزمایشگاهی بود.
روشکار :تعداد  96قطعه بلدرچین شامل  24قطعه بلدرچین نر ( 1قطعه در هر تکرار) و  72قطعه بلدرچین ماده ( 3قطعه در هر تکرار) در قالب طرح کامالً تصادفی
به  4گروه آزمایشی با  6تکرار اختصاص یافتند .گروههای آزمایشی شامل صفر (شاهد) 8 ،4 ،و  12پیپیام  SNPبود که در آب آشامیدنی در اختیار پرندگان قرار
گرفت .پارمترهای کمی و کیفی و تعیین درصد باروری و جوجه درآوری تخمهای تولیدی بهصورت هفتگی انجام شد .همچنین ،در پایان دوره آزمایش ،وزن بدن و وزن
نسبی اندامهای داخلی بدن توزین گردید.
نتایج :وزن کبد و کلیه در گروههای دریافتکننده  SNPافزایش پیدا کرد ( .)P>0/05وزن تخم در گروههای دریافتکننده  SNPدر مقایسه با گروه شاهد کاهش
یافت ( .)P<0/05اثر گروههای آزمایشی بر وزن نسبی زرده معنی دار نشد .وزن آلبومین و نسبت زرده به آلبومین به ترتیب در گروههای شاهد و  8پیپیام SNP
افزایش پیدا کرد ( .)P>0/05ضخامت و شاخص شکل تخم در گروههای  8 ،4و  12پیپیام  SNPدر مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت ()P>0/05؛ درحالیکه ،سایر
پارامترهای کمی و کیفی تخم شامل وزن پوسته تخم ،غشای پوسته تخم و حجم تخم تحت تأثیر گروههای آزمایشی قرار نگرفتند .نتایج نشان داد که گروههای  8 ،4و
 12پیپیام  SNPموجب افزایش درصد باروری در پرندگان شدند ()P>0/05؛ همچنین ،افزایش درصد جوجه درآوری در گروههای دریافتکننده  SNPمعنیدار نشد
(.)P>0/05
نتیجهگیری نهایی :نتایج حاضر نشان داد که استفاده از  SNPدر سطح  4و  8پیپیام میتواند تولید تخم ،نرخ باروری و جوجه درآوری را در بلدرچین ژاپنی بهبود
بخشد.
کلمات کلیدی :نانوذره ،عملکرد تخمگذاری ،باروری ،جوجه درآوری ،بلدرچین ژاپنی
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.

نویسنده مسئول :امجد فرزینپور ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
پست الکترونیکیAmjadfarzinpour@uok.ac.ir :

مقدمه
نانو تکنولوژی یک شاخه رو به رشد از علم بوده که در
زمینههای مختلف از زندگی در جهان گسترش یافته است .منظور از
مقیاس نانو ابعادی در حدود  1تا  100نانومتر است .یکی از نمونههای
نانو ،ترکیبات نانو نقره میباشد که در الکترونیک ،صنعت ساختمانی
و تکنولوژی شیمیایی و در داروسازی بهعنوان یک عنصر ضد

باکتریایی و ضد قارچی تأثیرگذار است ( .)20اندازه کوچک  SNPدر
حالت جامد یا کلوئیدی ،اثرات باالی ضد میکروبی را به نسبت
نمکهای نقره نشان داده است ( SNP .)8 ،21میتواند رشد و تکثیر
باکتری و قارچ را با باند کردن  DNAآنها مهار کرده و تنفس سلولی
آنها را با مسدود کردن آنزیمهای تنفسی و مؤلفههای سیستم انتقال
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الکترون سرکوب نماید؛ همچنین عملکرد غشای میکروبی را با اتصال
به سطح باکتری تغییر میدهد ( .)28گزارش شده است که استفاده
مداوم از آنتیبیوتیکها بهعنوان پروموتورهای رشد ،ابقاء آن را در
بافتهای حیوان تقویت مینماید و در نتیجه مصرف محصوالت
دامی ،فرآیندهای مقاومت آنتیبیوتیکی را بهطور بالقوهای افزایش
میدهد ( .)22لذا ،ترکیبات نقره ،بهعنوان جایگزین بالقوهی برخی از
افزودنیهای خوراک مانند اسیدهای آلی ،الیگوساکاریدها ،عصارههای
گیاهی و غیره ظاهر گردید و چالش اصلی ایمنیت استفاده از یک
افزودنی در تغذیه طیور ،نقش مؤثر آن بهعنوان عامل ضد میکروبی
است (.)13
 SNPعمدتاً در ژژنوم توسط انتقال فعال جذب میشوند .به
دلیل میل ترکیبی باالی  SNPبه گروههای سولفوهیدریل (،)–SH
در گردش خون به آلبومین و متالوتیونینها متصل میشود (.)25
 Taghizadehو همکاران در سال  2011گزارش کردند که استفاده
از  SNPدر خوراک در مقایسه با استفاده در آب آشامیدنی تأثیری
بیشتری داشته است .بهطورکلی ،استفاده از هر دو روش خوراکی و
آشامیدنی ،هیچگونه تأثیر منفی بر عملکرد مرغهای تخمگذار نداشته
است (.)35
بهبود عملکرد تولیدمثلی بلدرچینهای مولد بهواسطهی تزریق
 SNPدر آب آشامیدنی گزارش شده است ( .)10اگرچه مطالعات
محدودی در ارتباط با تأثیر  SNPدر پرندگان انجام شده ،اما
مطالعهای راجع به اثر  SNPدر آب آشامیدنی روی پارامترهای
تولیدمثلی بلدرچین ژاپنی انجام نشده است .لذا هدف از مطالعه
حاضر ،بررسی اثر  SNPبر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در بلدرچین
ژاپنی مولد بود.

مواد و روش کار
در مطالعه حاضر ،تعداد  96قطعه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح
کامالً تصادفی با چهار تیمار و شش تکرار و هر تکرار شامل چهار
قطعه پرنده (سه پرنده ماده و یک پرنده نر) به داخل قفسهای
تخمگذاری منتقل شدند .دسترسی پرندگان به آب و خوراک آزاد
بوده و مراقبتهای الزم تا حد امکان مطابق با روشهای توصیه شده
تجاری صورت گرفت .پرندگان آزمایشی از شروع تا پایان دوره،
مقادیر صفر 8 ،4 ،و  12پیپیام  SNPرا دریافت نمودندSNP .
(نانوسید  ،L2000مایع کلوئید ،شماره کاال )357 :از کمپانی نانو نصب
پارس (تهران ،ایران) خریداری شد .در مطالعه حاضر سطوح مختلف
نانوذره توسط رقیقسازی نمونه از پودر نانوسید انجام

گرفت.گروههای آزمایشی بهصورت آشامیدنی در اختیار پرندگان قرار
گرفت .بهمنظور کاهش اثرات وزن بدن و وضعیت فیزیولوژیک ،فقط
پرندگان با وزن مشابه ( 120تا  130گرم) استفاده شدند .پرندگان
در سالن پرورش با دمای  25درجه سانتیگراد و دوره نوری 14
ساعت روشنایی و  10ساعت تاریکی پرورش یافتند .در طول دوره
آزمایش ،پرندگان دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند .جیره
غذایی بر پایه ذرت و سویا و مطابق احتیاجات مواد مغذی توصیه
شده بهوسیله ( NRC )1994برای کل دوره آزمایش تنظیم شد.
ترکیب جیره غذایی در طول دوره آزمایش در جدول  1ارائه شده
است.
اجزاء الشه :در پایان دوره آزمایش ( 20هفتگی) ،پس از اعمال
محدودیت غذایی حدود  6ساعت ،وزنکشی با ترازوی دیجیتالی با
دقت  0/01گرم انجام شد .اندازهگیری صفات مربوط به الشهی 3
قطعه بلدرچین از هر تکرار بعد از ذبح و پرکنی و تفکیک الشه صورت
گرفت و قسمتهای مختلف الشه نیز با ترازوی دیجیتالی توزین
شدند .درصد اجزای الشه بر حسب وزن زنده محاسبه گردید.
تولید تخم :تخمها جمعآوری شده و تولید تخم بر اساس روز
مرغ اندازهگیری شد .سپس تولید تخم بهطور روزانه در همان زمان
ثبت گردید.
صفات کمی و کیفی تخم :صفات کمی و کیفی تخم در این
مطالعه شامل وزن زرده ،وزن سفیده ،وزن آلبومین ،وزن پوسته،
ضخامت پوسته ،سطح و حجم تخم بود که بهصورت روزانه توزین
شدند .استحکام پوسته با استفاده از دستگاه مقاومت سنج الکتریکی،
ضخامت پوسته تخمها با استفاده از ریزسنج ( )FE20ساخت آلمان
با دقت  0/01میلیمتر در وسط تخم و در سه نقطه پوسته در فواصل
مناسب دو انتهای تخم اندازهگیری شد.
باروری و جوجه درآوری :برای اندازهگیری درصد باروری و
جوجه درآوری ،از نسبت جوجههای از تخم خارج شده (سالم و
غیرسالم) بهکل تخمهای گذاشته شده در هر پرنده استفاده شد؛
بدین منظور ،تخمهای تولیدی بهصورت هفتگی (هفتههای اول تا
هشتم) جمعآوری شدند و پس از انجام عملیات بهداشتی و
ضدعفونی با گاز فرمالدئید ،در داخل دستگاه جوجهکشی (ستر) قرار
گرفتند .تخمها به مدت  14روز درون ستر با دمای  37/5درجه
سانتیگراد و رطوبت  70درصد و چرخش اتوماتیک با تشکیل زاویه
 45درجه به راست و چپ هر  30دقیقه یک بار قرار گرفتند .پس از
آن تخمها برای مدت  3روز به دستگاه هچری با دمای  37درجه
سانتیگراد و رطوبت  75درصد انتقال داده شدند؛ پس از اتمام دوره
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جوجهکشی ،تخمهای تفریخ نشده شکسته شده و بر اساس مشاهده
یا عدم مشاهده جنین ،درصد باروری برای هر بلدرچین ماده محاسبه
شد.
آنالیز آماری :دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار
 SPSSمورد تجزیه آماری قرار گرفتند .در صورت معنیدار بودن
اثرات مربوطه ،آنالیز میانگین مربوط به اثرات ساده با آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال  P˂0/05انجام گرفت.

نتایج
اجزاء الشه :افزودن  SNPبه آب آشامیدنی بر وزن زنده و
درصد وزن نسبی اندامهای مختلف پرندگان در جدول  2نشان داده
شده است .اثر گروههای آزمایشی بر وزن بدن معنیدار نشد
( .)P>0/05روند مشابهی برای وزن نسبی سنگدان نیز مشاهده
گردید .از سوی دیگر ،افزودن  SNPبه آب آشامیدنی بر وزن قلب و
طحال پرندگان اثر معنیداری نداشت (.)P>0/05
نتایج جدول  1بیانگر آن است که بطن چپ در گروه آزمایشی
 8پیپیام  ،SNPوزن نسبی باالتری را در مقایسه با گروه آزمایشی
شاهد نشان داد ( ،)P<0/05همچنین ،وزن نسبی کبد و کلیه به
ترتیب در گروههای آزمایشی  4و  8پیپیام  SNPدر مقایسه با گروه
شاهد بیشتر بود .بیشترین وزن نسبی ژژنوم در گروه آزمایشی 8
پیپیام  SNPمشاهده شد ( .)P<0/05نتایج مطالعه حاضر نشان داد
که وزن نسبی روده بزرگ در گروه آزمایشی  8پیپیام  SNPدر
مقایسه با گروه شاهد باالتر بود (جدول  .)1همچنین وزن نسبی
پیشمعده در پرندگان دریافتکننده  SNPدر مقایسه با گروه شاهد
افزایش پیدا کرد (.)P<0/05
تولید تخم :نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف  SNPبر تولید
تخم در جدول  3ارائه شده است .تولید تخم (هفتههای اول تا سوم)
در پرندگان دریافتکننده  SNPدر مقایسه با گروه شاهد کاهش
یافت ( .)P<0/05نتایج نشان داد که بهاستثناء هفته پنجم که وزن
تخم در گروه آزمایشی  12پیپیام  SNPباالتر بود اما در هفتههای
اول تا سوم ،وزن تخم در گروه شاهد بهطور معنیداری افزایش یافت
( .)P<0/05در کل میتوان بیان نمود که علیرغم افزایش وزن تخم
در گروه شاهد ،اما وزن جوجه در گروههای  8 ،4و  12پیپیام SNP
در مقایسه با شاهد روند افزایشی پیدا کرد (.)P<0/05
جدول  .1ترکیب اقالم خوراکی و مواد مغذی مورد استفاده در این مطالعه .هر
کیلوگرم مکمل ویتامین دارای ترکیبات 3600000 :واحد بینالمللی ویتامین
 7200 ،D3واحد بینالمللی ویتامین  720 ،Eمیلیگرم ویتامین 2640 ،B1
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میلیگرم ویتامین  4000 ،B2میلیگرم اسید پانتوتنیک 12000 ،میلیگرم اسید
نیکوتنیک 1200 ،میلیگرم ویتامین  400 ،B6میلیگرم اسیدفولیک6 ،
میلیگرم ویتامین  800 ،B12میلیگرم ویتامین  40 ،k3میلیگرم بیوتین،
 100000میلیگرم آنتیاکسیدان است .هر کیلوگرم مکمل معدنی دارای
ترکیبات 40000 :میلیگرم منگنز 20000 ،میلیگرم آهن 40000 ،میلیگرم
مس 400 ،میلیگرم ید 80 ،میلیگرم سلنیوم 33880 ،میلیگرم روی،
 100000میلیگرم کولین کلراید میباشد.
اقالم خوراکی
ذرت
کنجاله سویا
روغن سویا
پودر صدف
دی کلسیم فسفات
نمک
مکمل ویتامینی
مکمل معدنی
دی-ال متیونین
ترکیب مواد مغذی محاسبه شده
انرژی قابل متابولیسم
(کیلوکالری/کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین (درصد)
متیونین +سیستئین (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر قابل دسترس (درصد)

دوره تخمگذاری تا پایان
آزمایش
53/62
34/72
3/68
5/9
1/23
0/34
0/25
0/25
0/01
دوره تخمگذاری تا پایان
آزمایش
2900
20
1/00
0/45
0/70
2/50
0/35

خصوصیات کمی و کیفی تخم :نتایج اثر گروههای آزمایشی
بر صفات کمی و کیفی تخم در جدول  4نشان داده شده است.
وزن نسبی زرده در پرندگان دریافتکننده  4و  8پیپیام  SNPدر
مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت (جدول  .)4اثر گروههای
آزمایشی مختلف بر وزن آلبومین تخم معنیدار شد ()P<0/05؛
بهطوریکه ،گروههای  8 ،4و  12پیپیام  SNPوزن آلبومین
کمتری را در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند (جدول  .)2اثر
گروههای آزمایشی حاوی  SNPبر نسبت زرده/آلبومین در مقایسه
با گروه شاهد تفاوت معنیداری را نشان داد ( .)P<0/05وزن
آلبومین در گروههای دریافتکننده  SNPدر مقایسه با شاهد بهطور
قابلتوجهی کاهش پیدا کرد ( .)P<0/05ضخامت پوسته تخم در
پرندگان دریافتکننده گروههای آزمایشی  8 ،4و  12پیپیام SNP
در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت ( .)P<0/05شاخص شکل
تخم اختالف معنیداری را در بین گروههای آزمایشی مختلف نشان
داد ()P<0/05؛ بهطوریکه ،بیشترین شاخص تخم در گروه شاهد
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بهطوریکه ،درصد باروری در تخم پرندگان دریافتکننده سطوح
مختلف  ،SNPروند افزایشی را در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند
( .)P<0/05اثر سطوح مختلف  SNPبر درصد جوجه درآوری تخم
پرندگان معنیدار نبود ،اما نتایج گروههای  8و  12پیپیام ،SNP
درصد جوجه درآوری باالتری را نشان داد.

و کمترین نیز مربوط به  4پیپیام  SNPبود .حجم و سطح تخم
پرندگان تحت تأثیر گروههای آزمایشی قرار نگرفت.
باروری و جوجه درآوری :نتایج مربوط به درصد باروری و
جوجه درآوری در جدول  ،5نشان داده شده است .درصد باروری
بهطور معنیداری تحت تأثیر گروههای آزمایشی قرار گرفت؛

جدول  .2اثر گروههای آزمایشی مختلف بر وزن نسبی اجزاء الشه در بلدرچین ژاپنی (میانگین±خطای استاندارد) .میانگینها در هر ردیف با حروف متفاوت اختالف
معنیدار دارند

(.)P<0/05

پارامتر
وزن زنده (گرم)
قلب (درصد)
بطن راست بهکل بطنها (درصد)
بطن چپ بهکل بطنها (درصد)
کبد (درصد)
کلیه (درصد)
دئودنوم (درصد)
ژژنوم (درصد)
ایلئوم (درصد)
پیش معده (درصد)
سنگدان (درصد)
روده بزرگ (درصد)
طحال (درصد)
بورس فابرسیوس (درصد)

شاهد
176/83±20/81
1/10±0/43
0/35±0/22
0/71±0/25b
4/23±0/65b
0/50±0/09b
1/76±0/56
3/41±0/75b
0/39±0/22
0/55±0/15b
3/54±0/42
0/35±0/18ab
0/28±0/40
0/23±0/20

گروههای آزمایشی (پیپیام)
8
4
192±21/94
191/78±32/19
1/46±0/24
1/42±0/49
0/21±0/05
0/28±0/23
1/22±0/24a
1/06±0/32ab
5/60±0/45a
5/74±1/28a
a
1/13±0/31
0/77±0/30ab
2/09±0/53
2/56±1/07
4/66±0/50a
4/35±0/92ab
0/72±0/40
0/66±0/26
0/83±0/26a
0/82±0/15ab
4/37±0/37
4/30±0/93
a
0/53±0/31
0/26±0/04b
0/11±0/04
0/19±0/22
0/44±0/35
0/33±0/22

12
178/67±37/40
1/21±0/26
0/19±0/09
1/14±0/43a
4/30±0/94b
0/83±0/50ab
2/34±0/56
4/29±1/12ab
0/64±0/45
0/68±0/20ab
4/37±1/02
0/31±0/13ab
0/06±0/01
0/15±0/06

P-value
0/71
0/39
0/48
0/024
0/033
0/058
0/37
0/049
0/25
0/044
0/66
0/03
0/52
0/28

جدول  .3اثر گروههای آزمایشی مختلف بر وزن تخم و جوجه در بلدرچین ژاپنی (میانگین±خطای استاندارد) .میانگینها در هر ردیف با حروف متفاوت اختالف معنیدار
دارند (.)P<0/05

هفته

گروههای آزمایشی (پیپیام)
شاهد

4

1
2
3
4
5

11/76±1/01a
11/92±1/12a
11/76±1/03a
11/56±0/99
11/09±0/67ab

11/01±0/95b
10/92±0/44b
10/88±0/41b
11/11±0/68
10/59±0/89b

1
2
3
4
5

6/54±0/69b
6±0/87
6/74±0/90
7/10±0/75b
7/36±1/05

7/05±0/ 51ab
5/84±0/51
7/12±0/72
7/56±0/78ab
7/43±0/86

8

12

10/99±0/72b
11/10±0/82b
11/42±0/80ab
11/38±0/95
11/10±1/06ab

11/55±0/53ab
11/37±0/70ab
11/41±0/61ab
11/42±0/74
11/12±0/79a

P-value
0/003
0/042
0/026
0/96
0/048

7/28±0/79ab
5/82±0/69
7/01±0/80
7/74±1/06a
7/44±1/51

7/38±0/85a
5/80±0/60
6/79±0/72
7/62±0/58ab
7/70±0/55

0/011
0/63
0/77
0/020
0/56

وزن تخم (گرم)

وزن جوجه (گرم)
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جدول  .4اثر گروه های آزمایشی مختلف بر صفات کمی و کیفی تخم در بلدرچین ژاپنی مولد (میانگین±خطای استاندارد) .میانگینها در هر ردیف با حروف متفاوت
اختالف معنیدار دارند (.)P<0/05
پارامتر
وزن تخم (گرم)
وزن نسبی زرده (درصد)
وزن نسبی آلبومین (درصد)
نسبت زرده/آلبومین (درصد)
وزن نسبی پوسته تخم (درصد)
وزن نسبی غشای پوسته تخم (درصد)
ضخامت پوسته (میلی متر)
شاخص شکل (درصد)
حجم تخم
سطح تخم
درصد تولید (تخمگذاری)

شاهد
11/74±0/81
32/78±3/14
46/83±4/43a
70/67±10/92b
7/14±0/56
0/45±0/04
0/28±0/02a
79/31±1/77a
0/60±0/16
3/58±0/67
91/66

گروههای آزمایشی (پیپیام)
8
4
11/11±1/27
10/76±0/82
34/30±3/16
33/57±2/98
41/68±5/81b
45/23±4/94ab
a
79/17±6/98
73/28±8/21ab
7/34±0/46
7/25±0/94
0/44±404/07
0/43±0/10
b
0/24±0/03
0/25±0/04b
ab
79/05±2/13
76/99±2/76b
0/58±0/18
0/52±0/11
3/49±0/73
3/28±0/48
90/33
91/96

12
11/09±1/16
32/47±2/44
44/77±4/60ab
73/08±7/59ab
7/46±0/67
0/40±0/12
0/24±0/03b
78/84±2/24ab
0/55±0/19
3/36±0/76
88/09

P-value
0/63
0/23
0/041
0/025
0/29
0/96
0/009
0/022
0/19
0/88
0/76

جدول  .5اثر گروههای آزمایشی مختلف بر پارامترهای باروری و جوجه درآوری در بلدرچین ژاپنی (میانگین±خطای استاندارد) .میانگینها در هر ردیف با حروف متفاوت
اختالف معنیدار

دارند (.)P<0/05

گروههای آزمایشی (پیپیام)
هفته

شاهد

4

8

12

P-value

باروری (درصد)
1

75/64±2/01

86/79±1/32

93/22±2/37

92/31±1/16

0/33

2

86/66±1/63

86/27±1/82

92/16±1/27

91/11±2/22

0/41

3

63/67±1/21

94/74±2/20

92/86±2/07

96/55±1/56

0/19

4

88/88±2/81

86/49±1/93

92/96±2/67

92/59±2/03

0/26

5

80±0/81

81/48±0/99

96/30±1/52

95/83±1/36

0/21

6

81/82±1/11

92±1/62

94/28±2/17

94/83±2/08

0/19
0/47

7

100±2/05

85/36±1/52

94/12±3/21

95±1/06

8

b81/82±0/91

a92±2/42

a94/28±1/47

a93/75±1/96

0/022

کل

b82/31±1/11

ab88/14±1/32

a93/77±1/77

a94±1/69

0/011

جوجهدرآوری (درصد)
1

32/05±0/73

38/68±0/82

38/13±2/77

55/13±1/96

0/29

2

80±1/11

72/55±1/02

88/23±1/97

82/22±2/20

0/21

3

63/67±0/71

89/47±1/99

83/33±1/07

93/1±10

0/28

4

88/88±2/11

70/27±1/12

80/28±1/67

81/48±1/86

0/46

5

80±2/85

77/77±2/82

88/88±0/77

91/66±0/96

0/17

6

81/82±0/71

86±0/52

82/86±2/19

81/03±0/86

0/68

7

90/48±1/01

60/97±0/89

67/6±1/43

80±810/91

0/44

8

81/82±2/21

86±0/59

82/86±1/27

77/08±1/55

0/53

کل

74/84±0/92

72/71±1/40

76/53±1/08

80/21±2/20

0/12
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بحث
نقره و نمکهای نقره در سراسر بدن توزیع و در آنها تجمع
مییابند و اثرات سمی را در اندامها و بافتها نشان میدهند (.)27
با این حال گزارش شده است که سمیت عنصر نقره به شکل نانو
ذرات میتواند تقلیل یابد ( .)30اثر  SNPبر وزن الشه و اوزان نسبی
اندامها در جدول  4نشان داده شده است .وزن بدن در پرندگان
دریافتکننده  SNPتغییر معنیداری پیدا نکرد .گزارش شده است
که نقره در فرم نانو ذرات ( 15 ،5و  25پیپیام/کیلوگرم) فاقد اثر
معنیدار بر افزایش وزن جوجههای گوشتی میباشد ( )2که با نتایج
مطالعه حاضر مطابقت دارد Sawosz .و همکاران در سال ،2007
وزن بدن آغازین  40گرم در بلدرچین ژاپنی را بعد از  12روز تغذیه
 SNPبین  98/9تا  102/2گرم گزارش کردند ( .)29در مطالعهای
دیگر ،بهبود وزن بدن جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیرههای
 SNPمعنیدار گزارش شده است ( )5که مخالف با نتایج مطالعه
حاضر است و این عمل ممکن است به دلیل اثر نقره یونی روی
باکتریهای مضر در روده کوچک و در نهایت جذب بهتر مواد
مغذی باشد .روند مشابهی برای وزن نسبی سنگدان در مقایسه با
گروه شاهد مشاهده شد .استفاده از  SNPدر جیرههای آلوده شده
به آفالتوکسین در جوجههای گوشتی منجر به بهبود عملکرد
پرندگان شده است ( .)31از سوی دیگر افزودن  SNPبه آب
آشامیدنی بر وزن ،قلب و طحال تأثیری نداشت .در مقایسه با گروه
آزمایشی شاهد ،اثر  SNPبر میزان چربی شکمی معنیدار نشد .به
همین ترتیب Ahmadi ،و  Rahimiدر سال  2011گزارش کردند
که سطوح  8 ،4و  12میلیگرم در هزار لیتر  SNPباعث افزایش
وزن روده کوچک در مقایسه با گروه شاهد شد و تأثیر معنیداری
بر افزایش وزن کبد نداشت ( )3که مخالف با نتیجه مطالعه حاضر
است.
تحقیقات نشان داده است که استفاده از  SNPدر سطوح 0/8
و  1/6پیپیام بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجههای گوشتی
بدون تأثیر معنیدار بوده است ( .)38وزن پایین بورس فابرسیوس
و افزایش وزن طحال در جیرههای حاوی  SNPمشاهده شده است
( Felehgari .)2و همکاران در سال  2013بیان کردند که SNP
بهطور قابل توجهی وزن روده کوچک و کبد را افزایش داد اما اثری
بر وزن قلب ،سنگدان ،پیش معده و پانکراس نداشت (.)12
درحالیکه Andi ،و همکاران در سال  2011گزارش کردند که
نقره (بهویژه در شکل نانو ذرات) دارای اثرات منفی روی وزن نسبی

کبد است ( .)5در این رابطه گزارش شده که یونهای نقره میل
ترکیبی باالیی را برای سلولهای کبد نشان میدهند ( ،)9که
احتماالً کاهش وزن کبد بدین سبب بوده است .آسیب  SNPبه
سلولهای مغزی ( )17و سلولهای کبدی ( )16نیز گزارش شده
است .این نتایج ممکن است ناشی از اثر  SNPبر جمعیت میکروبی
باشد و احتماالً نسبت بین ارگانیسمهای بیماریزا و غیر بیماریزا در
سکوم تغییر پیدا کند .امروزه SNP ،میتواند بهعنوان یک افزودنی
خوراکی در تغذیه خوک استفاده شود (.)13
پرندگان تخمگذار برای حفظ حداکثر تولید به کبد نرمال نیاز
دارند زیرا که این اندام حیاتی ،محل تشکیل لیپید زرده است.
عوامل مختلفی مانند مصرف خوراک (کیفی و کمی) ،مصرف آب،
شدت و مدت زمان دریافت نور ،انگل و بیماری ،سموم و عوامل
محیطی میتواند تولید تخم در پرندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
کاربرد  SNPبرای مدت زمان طوالنی در مزارع مرغ تخمگذار یا
مادر گوشتی ممکن است دارای عوارض جانبی بر پرندگان ماده و
عملکرد تولیدمثلی آنها باشد .بنابراین ،ما فرض میکنیم که SNP
ممکن است تولید تخم در بلدرچین تخمگذار را بهعنوان یک مدل
آزمایشگاهی تحت تأثیر قرار دهد .میزان تولید بهصورت هفتگی و
با تعیین روز مرغ در پرندگان دریافتکننده سطوح  8 ،4و 12
پیپیام  SNPدر مقایسه با گروه شاهد در طی هفتههای اول تا
چهارم کاهش یافت.
سطوح  8 ،4و  12پیپیام  SNPموجب کاهش معنیدار وزن
زرده در مقایسه با گروه شاهد گردید؛ درحالیکه ،اثر معنیداری بر
وزن تخم و شاخصهای عرض و پوسته تخم ایجاد نکردند.
یافتههای مطالعه حاضر گواه بر این ادعاست که کاهش تولید تخم
در بلدرچینهایی دریافتکننده گروههای آزمایشی حاوی SNP
ممکن است به دلیل اثرات سمی روی سلولهای اصلی کبد باشد.
این ایده با مطالعات برخی از محققین موافق است که گزارش
کردهاند  SNPمنحصراً آسیب کشنده را در سلولهای اصلی کبد
موجب میشود (.)7،16
نتایج مطالعه نشان داد که پارامترهای باروری و جوجه
درآوری در پرندگان دریافتکننده  SNPدر مقایسه با گروه شاهد
بهبود یافت؛ این نتیجه موافق با مطالعاتی است که نشان دادند
تغذیه  SNPدر بلدرچین ( ،)10ماهی ( )33میتواند بر روی
زندهمانی تخم و جوجه درآوری اثرات مثبتی داشته باشد که
احتماالً به دلیل مهار رشد و تکثیر میکروارگانیسمهای بیماریزای
بالقوه بهواسطه مصرف  SNPباشد .همچنین نرخ باالتر زندهمانی
تخم و جوجه درآوری حاصل شده در مطالعه  Soltaniو همکاران
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4  در سطحSNP  نتایج این تحقیق نشان داد که،بهطورکلی
 جوجه، تولید تخم، پیپیام اثرات مثبتی بر عملکرد بلدرچین8 و
 در سطحSNP  استفاده از، به عبارت دیگر.درآوری داشته است
پایین باعث افزایش توان تولیدمثلی و در نتیجه بهبود عملکرد گله
.بلدرچین مولد خواهد شد

سپاسگزاری
نگارندگان بر خود الزم میدانند از همکاری کلیه عزیزانی که
 تشکر و قدردانی،در انجام این پژوهش فعالیت مؤثری داشتهاند
.نمایند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 ممکن است به دلیل انتشار آهسته و مداوم یونهای2011 در سال
)؛33( نقره و لذا فراهم نمودن فعالیت ضد میکروبی مناسب باشد
اما در مطالعههای دیگری نیز نرخ باروری کمتر در ماهی قزلآالی
) که مخالف با نتیجه این19(  مشاهده گردیدSNP تغذیه شده با
.مطالعه است
SNP  پیپیام هیدروکلوئید50 گزارش شده است که تزریق
48  رشد و توسعه جنینهای،به داخل تخم مرغ روی مرگ و میر
 عدم، در مطالعاتی دیگر.)30(  روزه فاقد تأثیر است20 ساعته و
،)4 ،11( تأثیرگذاری سن روی تولیدمثل و باروری در مادر گوشتی
) گزارش شده6( و تداخل در سیستم تولیدمثلی نر و ماده در موش
 این مطالعات تأیید نمودند که نانو ذرات ممکن است بهطور.است
 در نظم تولیدمثلی و باروری اختالل ایجاد کنند و،غیر نرمالی
 برSNP  دوز و مدت زمان تأثیرگذاری، بسته بهاندازه،همچنین
، با مکانیسمهای متفاوت مانند نکروز،بافتهای سلولی مختلف
DNA  و قطعهقطعه کردن، کاهش عملکرد سلولی،آپوپتوزیس
.)1( باعث القاء سمیت در محیطهای سلولی میشود
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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.
Keywords: Nanoparticle, Laying performance, Fertility, Hatchability, Japanese quail
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