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  چکیده
گرم) به کیسـۀ زرده جنـین    میلی 20و  15، 10، 5، 0(گلوتامین  –این تحقیق به منظور بررسی اثر تزریق سطوح مختلف اسید آمینۀ ال 

سـویه  مادر گوشـتی   دار نطفهمرغ  تخمعدد  480 این آزمایش با هاي گوشتی انجام گرفت. بر عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجه
هـاي آزمایشـی    . گروهداجراء گردیمرغ  تخمعدد  20تکرار و هر تکرار  4، گروه آزمایشی 6 قالب طرح کامالً تصادفی با در 308راس 

لیتر  یلیم 5/0در  محلولگرم گلوتامین  میلی 20، 15، 10، 5شامل گروه شاهد (بدون تزریق)، گروه شاهد (تزریق آب استریل)، تزریق 
پس . بالفاصله ، بودتزریق شد 25شماره توسط سرنگ با سوزن  کیسۀ زردهمرغ به  تخم باریکجنینی از قسمت  7آب استریل در روز 

بـر اسـاس   روزگی با جیرة غـذایی   42هاي گوشتی منتقل و تا سن  جوجه (مخلوط نر و ماده) به قفسقطعه  10از هر تکرار  از تفریخ
در روزگـی)   0 - 42تفـریخ و افـزایش وزن روزانـه در کـل دوره (    ها در زمـان   جوجهوزن میانگین  یافتند. پرورش 308توصیه راس 

درصـد   6/3و  9/2در مقایسه با گروه شاهد (بدون تزریق) به ترتیب  مرغ به ازاي هر تخمگرم گلوتامین  میلی 20 پرندگان گروه تزریق
گـرم   میلـی  15و  10، 5، 0گرم گلوتامین به کیسۀ زرده در مقایسه با تزریـق   میلی 20 . نتایج این آزمایش نشان داد که تزریقبیشتر بود

  شود.  هاي گوشتی می گلوتامین، موجب افزایش عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجه

  .گلوتامین - کیسه زرده  –عملکرد رشد  -جوجه درآوري  -مرغ  تزریق داخل تخم کلمات کلیدي:

  
  مقدمه

). شـارما و  7و  4مـرغ صـورت گرفتـه اسـت (     به منظور بهبود رشد و نمو جنین از طریق دستکاري مواد مغذي تخمتحقیقات زیادي 
کشـی معرفـی    مرغ در طی دوران جوجـه  داخل تخمبه ها و مواد مغذي  ) روش موفقیت آمیزي براي تزریق داروها، واکسن5بورمستر (
ها است، بلکـه روش عملـی    راي واکسیناسیون پرندگان بر علیه برخی از بیماريمرغ نه تنها روشی ب آوري تزریق داخل تخم کردند. فن

بـه تـأمین    یا تغذیه جنینی 1مه داخل تخ). اصطالح تغذی8و 1هاي در حال رشد است ( در تزریق برخی از مواد مغذي مورد نیاز جنین
). هـدف از تزریـق مـواد مغـذي بـه داخـل       8ردد (گـ  قبل از تفریخ اطالق مـی ها  جوجه در حال رشد هاي مواد مغذي مورد نیاز جنین

درآوري، ازدیاد انرژي قابل دسترس جنین، افزایش وزن تفریخ و ارتقاء   اي جنین، افزایش قابلیت جوجه مرغ، بهبود وضعیت تغذیه تخم
                                                   

1 In ovo feeding or IOF  
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هـا و مـواد    ها، ویتـامین  راتها و اسیدهاي آمینه، کربوهید که طی آن منابع مختلفی از پروتئین ،باشد عملکرد پرندگان پس از تفریخ می
 اسید آمینۀ ).8و  4گیرد ( هاي در حال رشد قرار می معدنی از طریق تزریق در کیسۀ زرده، مایع آمنیون و اتاقک هوایی در اختیار جنین

اسـیدهاي   اي جـزء  اسید آمینۀ موجود در پالسما، عضالت اسکلتی و مایعات جنینی است و از لحاظ تغذیـه  ینتر گلوتامین فراوان -ال
کند  گلوتامین ناکافی بوده و احتیاجات بدن را تأمین نمی -سنتز ال   از قبیل انواع تنش؛ ولی در برخی از شرایط استآمینۀ غیر ضروري 

ها به ویژه از  گلوتامین نقش مرکزي را در انتقال نیتروژن بین بافت -. ال)2( گویند و بدین جهت به آن اسید آمینۀ ضروري مشروط می
 منبـع انـرژي  گلوتامین به عنوان  -دارد و از این طریق در سنتز و تجزیۀ پروتئین دخالت دارد. همچنین ال کلیه و هیچه به روده، کبدما

ها عمل  ها و فیبروبالست هاي سیستم ایمنی، رتیکولوسیت هاي دستگاه گوارش، سلول هاي با سرعت تکثیر زیاد مانند سلول براي سلول
). تحـت  3( هاي سیسـتم ایمنـی ضـروري اسـت     سلول و هاي کلیه، روده، کبد سلولمناسب وتامین براي عملکرد گل -). ال6کند ( می

ها ناکافی  هاي التهابی، کبد و کلیه گلوتامین براي تأمین افزایش احتیاجات روده، سیستم ایمنی، سلول -شرایط تنش کاتابولیکی تولید ال
با توجه به . ش دهدهاي ذکر شده را افزای تواند عملکرد اندام هاي غذایی در این شرایط می یرهگلوتامین به ج -بنابراین افزودن البوده، 

گلوتامین در رشد عضالت اسکلتی و دستگاه گوارش و همچنـین اهمیـت تغذیـه جنینـی در افـزایش عملکـرد        –نقش اسید آمینۀ ال 
گلوتامین به کیسۀ زرده در روز هفتم رشد جنین بر عملکـرد   –ل پرندگان، هدف از اجراي این آزمایش بررسی اثر تزریق اسید آمینۀ ا

  رشد قبل و پس از تفریخ بود. 
  

  ها روش ومواد 
هفتگـی)   46(سـن   308راس مـادر گوشـتی   هاي  مرغهاي بارور با اندازة استاندارد از  مرغ تخم: مرغ و تزریق داخل تخم کشی جوجه

 کیسـۀ زرده بـه   انکوباسیون 7. در روز قرار گرفتتکرار  4با گروه آزمایشی  6و در   نیزتومرغ و تخم 480 و تعداد آوري جمعتجاري 
 5/0) تزریـق  2) بـدون تزریـق (شـاهد)،    1 :متر طول) تزریـق شـد   میلی 25( 25با سوزن شماره  ،سرنگ با استفاده ازهاي زیر  محلول

گـرم   میلی 10لیتر محلول حاوي  میلی 5/0) تزریق 4لوتامین، گرم گ میلی 5لیتر محلول حاوي  میلی 5/0) تزریق 3آب استریل،  لیتر میلی
گرم گلوتامین.  میلی 20لیتر محلول حاوي  میلی 5/0) تزریق 6گرم گلوتامین،  میلی 15لیتر محلول حاوي  میلی 5/0) تزریق 5گلوتامین، 

ها به هچري منتقل و بعد از  مرغ تخم 19وز پس از اتمام تزریق، محل آن با الکل ضدعفونی و با استفاده از چسب مسدود گردید. در ر
قطعه جوجه یکروزه (مخلوط نر و ماده) براي هر یـک   10کشی، تعداد  از دستگاه خارج و پس از شمارش و وزنا ه ساعت جوجه 50

شـرکت  از  درصـد  100با خلوص گلوتامین  -اسید آمینۀ الهاي آزمایشی انتخاب و به واحد پرورش منتقل شدند.  هاي گروه از تکرار
  اوونیک آلمان تأمین شد.

اي این تحقیق در ایستگاه تحقیقات دام و طیور دانشگاه فردوسـی   کلیه مراحل مزرعههاي گوشتی:  جوجههاي غذایی  و جیرهپرورش 
ة . پرنـدگان در کـل دور  قرار گرفتنـد واحد آزمایشی  24(مخلوط نر و ماده) در  هقطعه جوجه یکروز 240مشهد صورت گرفت. تعداد 

پرنـده در هـر    10تکرار و  4تیمار،  6این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی شامل آزمایش دسترسی آزاد به آب و خوراك داشتند. 
 308بر اساس نیازهاي غذایی توصیه راس  وهاي غذایی یکسان  واحد پرورش با جیره درهاي آزمایشی  تکرار انجام گرفت. تمام گروه

  تغذیه شدند. 
)، میـانگین  19) و آغـاز هچـري (روز   7مرغ هنگام تزریق (روز  گیري وزن تخم با اندازه رشد قبل از تفریخ :پس از تفریخو قبل رشد 

هـا و خـوراك    به منظور بررسی عملکرد رشد پس از تفریخ، وزن جوجـه درآوري بررسی شد.  وزن جوجه تفریخ شده و درصد جوجه
گیري شد. متوسط مصرف خوراك روزانـه و   روهی در پایان هر دورة آزمایشی اندازهمصرفی مربوط به هر واحد آزمایشی به صورت گ
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افزایش وزن روزانه بر اساس مرغ روز و با احتساب پرندگان تلف شده محاسبه شد. ضریب تبدیل خوراك به صورت گـرم خـوراك   
  مصرفی به گرم افزایش وزن روزانه محاسبه شد.

  
  نتایج و بحث:  

داري در  نشان داده شده اسـت. تفـاوت معنـی    1صفات مربوط به عملکرد رشد قبل از تفریخ در جدول  فریخ:عملکرد رشد قبل از ت
مرغ  . وزن تخم)<05/0P(مرغ از شروع انکوباسیون تا هنگام تزریق مشاهده نشد  مرغ هنگام تزریق و درصد کاهش وزن تخم وزن تخم

ز شروع انکوباسیون تا قبل از انتقال به هچري بین مقادیر مختلـف گلوتـامین   ا ها مرغ وزن تخمهنگام انتقال به هچري و درصد کاهش 
هاي تفریخ شده نشان داد که تزریق سطوح مختلف اسـید آمینـۀ    . بررسی متوسط وزن بدن جوجه)>05/0P(داري داشت  تفاوت معنی

 20یشـترین وزن تفـریخ پرنـدگان بـا تزریـق      . ب)>05/0P(داري بر وزن تفریخ پرنـدگان داشـت    گلوتامین در دوران جنینی تأثیر معنی
گـرم). درصـد    13/42) و کمترین آن در گروه شاهد (تزریق آب استریل) مشـاهده شـد (  70/43گرم گلوتامین در دوران جنینی ( میلی

ونی و ) و یـ 8و فرکـت ( یـونی  ج یکـه بـا نتـا   ، )<05/0P(نشان نـداد    داري درآوري بین مقادیر مختلف گلوتامین تفاوت معنی جوجه 
آمینـه در روز   هاياسـید  مخلوطی از) با تزریق 4مغایر است. اوتا و همکاران () 5با نتایج شارما و بورمستر ( لیو ؛مشابه) 9همکاران (

) نشـان  8شود. یونی و فرکت ( ها هنگام تفریخ می کشی گزارش کردند که تزریق این محلول منجر به افزایش وزن جوجه هفتم جوجه
و وزن  هدیرا بهبود بخشـ  يجوجه درآورقدرت  تواند می ،ق داخل تخمیتزر از تکنیک با استفاده  مواد مغذي براي جنینه تأمین دادند ک

و کوفاکتورها را  يمواد مغذ سهل الوصولک منبع مرغ ی جنینی یا تزریق داخل تخم تغذیههاي تفریخ شده را افزایش دهد.  هجوجبدن 
 يا هیت تغذیش سرعت تکامل روده و بهبود وضعیگردد. افزا یم آنانع رشد یکند و موجب تسر ین میتأمهاي در حال رشد  براي جنین

موجب افزایش جذب مـواد مغـذي و در نتیجـه افـزایش وزن بـدن       مرغ، تغذیه داخل تخمبا استفاده از روش هاي در حال رشد  جنین
و افـزایش   تگاه گـوارش دس ۀتوسعظرفیت و  افزایشها قبل و پس از تفریخ،  اندام سرعت رشدتسریع ، پرندگان هنگام تفریخ از تخم

  )؛ که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. 8( شود بازده گوشت می
مرغ قبل از انتقـال بـه هچـري، وزن     تخمبر وزن هفتم رشد جنین به کیسۀ زرده در روز اثر تزریق سطوح مختلف گلوتامین  .1جدول 
 .مرغ و قابلیت جوجه درآوري تفریخ شده، نسبت وزن جوجه تفریخ شده به وزن تخم  جوجه

 

a-c05/0داري با هم دارند ( هایی که داراي حرف مشابه نیستند، اختالف معنی . در هر ستون میانگینP<  .( 
  

گلوتامین تزریق 
به ازاي گرم  میلی(

  مرغ) هر تخم

در مرغ  وزن تخم
شروع انکوباسیون 

  (گرم)

مرغ  وزن تخم
هنگام تزریق 

 7(روز 
  جنینی)

مرغ  ش وزن تخمکاه
از شروع انکوباسیون 

تا روز تزریق 
  (درصد)

مرغ  وزن تخم
در آغاز هچري 

 19(روز 
  جنینی)

کاهش وزن 
مرغ از آغاز  تخم

تا قبل از انتقال به 
  هچري (درصد) 

وزن متوسط 
  جوجه (گرم)

وزن نسبت 
جوجه به 

  مرغ  وزن تخم

جوجه 
درآوري 
  (درصد)

  c81/54  a40/9  bc45/42  ab17/70  67/91  51/3  38/58  50/60  شاهد (بدون تزریق)
  bc22/55  a28/9  c13/42  b21/69  57/89  04/4  42/58  88/60  شاهد (آب استریل)

5  63/60  83/57  60/4  c90/54  a44/9  abc37/43  ab48/70  74/93  
10  52/60  04/58  10/4  ab77/55  b85/7  ab25/43  a38/71  67/91  
15  83/60  71/58  49/3  ab04/56  b87/7  abc14/43  a85/70  74/93  
20  02/61  42/58  27/4  a19/56  b92/7  a70/43  a62/71  84/95  

  45/1  233/0  157/0  219/0  149/0  155/0  098/0  109/0 استاندارد خطا
  891/0  015/0  031/0 021/0 006/0 261/0 121/0  725/0  داري سطح معنی
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گلوتامین به کیسۀ زرده بر عملکـرد رشـد پـس از تفـریخ در      –ثر تزریق سطوح مختلف اسید آمینۀ ال ا عملکرد رشد پس از تفریخ:
 نشان داده شده است. 2جدول 

بر مصرف خوراك روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراك در به کیسۀ زرده در روز هفتم رشد جنین اثر تزریق سطوح مختلف گلوتامین  .2جدول 
  روزگی) 0-42و کل دوره ( روزگی) 25-42پایانی (، روزگی) 11-24روزگی)، رشد ( 0-10ین (دوره آغاز

گرم  میلیگلوتامین (تزریق 
  مرغ) به ازاي هر تخم

  ضریب تبدیل خوراك (گرم/گرم)    افزایش وزن روزانه (گرم/پرنده/روز)    مصرف خوراك روزانه (گرم/پرنده/روز)

کل   پایانی  رشد  آغازین
  دوره

کل   پایانی  رشد  آغازین    کل دوره  پایانی  رشد  نآغازی  
  دوره

  bc53/18  bc30/55  38/78  ab51/54    28/1  abc53/1  90/1  70/1   83/92  55/148  15/84  68/23  شاهد (بدون تزریق)
  c38/18  c55/54  95/78  b83/52    28/1  ab54/1  94/1  72/1   77/90  13/153  92/83  30/23  شاهد (تزریق آب استریل)

5  65/23  13/87  68/155  55/96   abc13/19  ab43/57  85/79  a88/55    24/1  abc52/1  95/1  73/1  
10  65/24  83/86  80/149  58/94   ab60/19  bc75/55  58/79  a38/55    26/1  a56/1  89/1  71/1  
15  78/24  70/85  13/151  28/95   abc53/19  ab48/57  07/79  a05/56    27/1  bc49/1  91/1  70/1  
20  55/24  35/86  93/153  88/93   a98/19  a73/58  77/81  a55/56    23/1  c47/1  88/1  66/1  

  007/0  013/0  009/0  014/0    364/0  442/0  405/0  177/0    583/0  926/0  452/0  302/0 استاندارد خطا
 14/0 52/0 033/0 92/0   02/0 324/0 007/0 034/0   06/0 220/0 173/0 65/0  داري سطح معنی

a-c05/0داري با هم دارند ( هایی که داراي حرف مشابه نیستند، اختالف معنی ن. در هر ستون میانگیP<  .(  
  

هـاي پرورشـی و کـل دوره     داري بر مصرف خوراك روزانـه پرنـدگان در هیچیـک از دوره    تزریق سطوح مختلف گلوتامین تأثیر معنی
ـ تغذل دوره تحت تأثیر ). متوسط افزایش وزن روزانه در دورة آغازین، رشد و ک2(جدول  )<05/0P(نداشت  جنینـی قـرار گرفـت     هی

)05/0<P(    در حالت کلی، تغذیه جنینی در مقایسه با گروه کنترل (بدون تزریق) موجب افزایش وزن روزانه گردیـد. ضـریب تبـدیل .
کـل دوره   و در دورة آغـازین، پایـانی و   )P>05/0(داري نشـان داد   خوراك فقط در دورة رشد بین تیمارهاي آزمایشی اختالف معنـی 

ـ ا .)<05/0P( داري بر ضریب تبدیل خوراك نداشت تزریق سطوح مختلف گلوتامین به کیسۀ زرده تأثیر معنی ج بـا گزارشـات   ینتـا ن ی
ـ یه جنین بوقلمون نشان دادند که تغذیبه جن ) با تزریق مواد مغذي1). فوي و همکاران (8دارد (ن مطابقت یشیپ ـ توانـد فعال  یمـ  ین ت ی

خ بهبـود  یمخاط روده، عملکرد رشد پرندگان پـس از تفـر   يها میت آنزیش فعالیش دهد. با افزایمخاط روده را افزا یگوارش يها میآنز
کنترل کنندة رشد و توسـعۀ ظرفیـت    يها ان ژنیتواند ب یم ،نیجن ۀرشد و توسع يبرا ين مواد مغذیعالوه بر تأم ینیه جنیابد. تغذی یم

کـه   کردنـد  بیان) 9یونی و همکاران ( گردد.خ یپرندگان پس از تفر ارتقاء عملکرد رشد وجب)، و م7قرار داده (ر یرا تحت تأث هضمی
درصد افزایش  5/6روزگی در مقایسه با گروه شاهد (بدون تغذیه جنینی) در حدود  25تواند وزن بدن پرندگان را در  تغذیه جنینی می

   دهد، که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. 
گـرم، موجـب    میلی 15و  10، 5، 0گرم گلوتامین در مقایسه با تزریق  میلی 20نتایج این آزمایش نشان داد که تزریق  :گیري کلی نتیجه

  شود.  هاي گوشتی می افزایش عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجه
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Influence of in ovo injection of Glutamine into yolk sac of the 7 d- old developing embryo on 
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Abstract 
This study was conducted to evaluate the effect of in ovo injection of L- Glutamine (Gln) (0, 5, 10, 15 and 20 mg) into 
yolk sac of developing embryo on pre and post hatch growth performance of broiler chickens. This experiment was 
conducted with 480 fertile Ross 308 broiler breeder eggs in completely randomized design with 6 experimental groups, 
4 replicates of 20 eggs each. Treatment groups were: non-injected control, sham control (sterile water), 5, 10, 15 and 20 
mg Gln were dissolved in 0.5 ml sterile water and then inoculated into yolk sac of the 7 d- old developing embryo 
through narrow end of the egg by 25 gauge disposable needles. After hatch, 10 chicks (male and female) per each 
replicate were selected and distributed in pens, immediately and reared up to 42 d of age and provided with a standard 
Ross 308 ration. The hatchling weights and overall daily body weight gain (0-42 d) were 2.9% and 3.6% higher in the 
group given 20 mg Gln than noninjected control, respectively. The results of the present study suggest that in ovo 
injection of 20 mg Gln into yolk sac of developing embryo compared to in ovo injection of 0, 5, 10 and 15 mg Gln, can 
improve pre and post hatch growth performance of broiler chickens.  
KEYWORDS: Growth performance - Glutamine - Hatchability - In ovo injection – yolk sac.  

 


