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عنوان:اثرتزريق درون تخممرغی لتروزول ،عصاره های ريشه گزنه و سیر بر تمايز جنسیت و عملکرد رشد جوجههای گوشتی
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تعداد صفحات:

چکیده :هدف از اين مطالعه بررسی اثر تزريق درون تخم مرغی لتروزول و عصارههای ريشه گزنه و سیر بر تمايز جنسیت و عملکرد
رشد جوجههای گوشتی بود .تعداد  741عدد تخممرغ نطفهدار مرغ مادرگوشتی سويه آربورآکرز در قالب طرح کامال تصادفی با 9
تیمار و0تکرار ( 41تخم مرغ در هر تکرار) استفاده شد .تیمارها عبارتند از-0:شاهد بدون تزريق -8تزريق  1/0میلیلیتر نرمال
سالین  -0تزريق  1/0میلیلیتر عصاره ريشه گزنه  -4تزريق  1/0میلیلیتر عصاره سیر  -9تزريق  1/0میلیلیتر لتروزول  -9تزريق
 1/09میلیلیتر لتروزول .تزريق در روز صفر (قبل از قرار دادن تخممرغها در دستگاه جوجهکشی) صورت گرفت ،بعد از تزريق به
مدت  80روز جوجهکشی شدند .بعد از تفريخ شدن ،درصد تفريخ و تعداد جوجههای نر بررسی شد .در روز يازدهم دوره پرورش،
تیمارهايی که بیشترين تلفات را داشتند حذف شدند و تیماربندی جديد براساس بیشترين زنده مانی ،در قالب طرح کامال تصادفی،
آزمايش فاکتوريل  4×8-0انجام شد و مواد تزريق شده در جیره آنها نیز استفاده شد تیمار بندی جديد شامل؛ تیمار :0شاهد بدون
تزريق ،تیمار :8جوجههای حاصل از تزريق عصاره خشک ريشه گزنه+جیره شاهد ،تیمار :0جوجههای حاصل از تزريق عصاره خشک
ريشه گزنه +عصاره خشک هیدروالکلی ريشه گزنه به میزان  811میلیگرم در کیلوگرم جیره ،تیمار :4جوجههای حاصل از تزريق
سیر+جیره شاهد ،تیمار :9جوجههای حاصل از تزريق سیر +عصاره آبی خشک شده سیر به میزان  811میلیگرم در کیلوگرم جیره،
تیمار :9جوجههای حاصل از تزريق لتروزول+جیره شاهد ،تیمار :7جوجههای حاصل از تزريق لتروزول +لتروزول يک میلیگرم در
کیلوگرم جیره .نتايج حاصل از آزمايش با استفاده از نرمافزار آماری  SASآنالیز گرديد .نتايج نشان داد که تزريق باعث کاهش
درصد جوجه درآوری شد ،لتروزول و عصارههای ريشه گزنه و سیر باعث افزايش معنیدار تعداد جوجههای نر گرديد (.)P<1/19
خوراک مصرفی ،وزن تولیدی و ضريب تبديل غذايی تفاوت معنیداری را در تیمار های مختلف با تیمار شاهد تا  89روزگی نشان
نداد ( .)P>1/19بعد از  89روزگی خوراک مصرفی تیمارهايی که لتروزول تزريق شده بود به صورت معنیداری افزايش يافت
( .)P<1/19استفاده از لتروزول به میزان  1/0میلیگرم در کیلوگرم جیره بهطور معنیداری باعث افزايش اندازه گناد جنسی نر و
افزايش اندازه تاج ،ريش و الله گوش (خصوصیات ثانويه جنس نر) در مقايسه با شاهد گرديد ،اندازه تخمدان مادههای شاهد به
صورت معنیداری در مقايسه با ساير تیمارها بزرگتر بود ( .)P<1/19به طور کلی در وزن اندامهای گوارشی تفاوت معنیداری
مشاهده نشد ( .)P>1/19درصد وزن ران و سینه در نرها و مادههای آزمايشی هر تیمار تفاوت معنیداری را نشان نداد ()P>1/19
اما درصد وزن ران به صورت معنیداری در نرها بیشتر از مادهها بود ( .)P <1/19لتروزول و عصاره سیر به صورت معنیداری
pHگوشت را افزايش دادند ،لتروزول بطور معنیداری باعث افزايش خاکستر گوشت شد ( .) P <1/19به نظر میرسد لتروزول،
عصارههای ريشه گزنه و سیر باعث افزايش تولید جنس نر در گله گوشتی و در نتیجه افزايش عملکرد شوند.
واژههای کلیدی :تمايز جنسیت ،عصاره ريشه گزنه ،عصاره سیر ،لتروزول ،عملکرد ،کیفیت گوشت ،جوجهگوشتی

