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 1397 شهریورتاریخ پذیرش:            1397 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

های خونی و خصوصیات الشه موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول مرغی عصاره برههدف این مطالعه بررسی تزریق داخل تخم 

تصادفی به  ، توزین و در قالب طرح کاملا 308های مادر گوشتی سویه راس مرغعدد تخم 324کشی جوجه 15های گوشتی بود. در روز جوجه

های آزمایشی شامل موم تزریق شد. تیمار مرغ تقسیم و در مایع آمنیوتیک عصاره برهتخم 18ایشی با سه تکرار و هر تکرار شامل شش گروه آزم

و  600، 300، 150سطح  4لیتر آب مقطر و چهار تیمار دیگر عبارت از تزریق میلی 60مثبت با تزریق  شاهدمنفی بدون تزریق،  شاهددو تیمار 

انکوباسیون تاثیری  15مرغ در روز موم به آمنیون، بودند. نتایج نشان داد که تزریق عصاره بره موم به تخم میلیون از عصاره برهقسمت در  1200

قسمت  1200که مرغ نشان نداد. درحالیهای تفریخ شده به وزن تخمهای تفریخ شده و نسبت وزن جوجهبر درصد جوجه درآوری، وزن جوجه

مرغی عصاره مرغ را در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد. تزریق داخل تخمهای تفریخ شده به وزن تخمبره موم نسبت وزن جوجهدر میلیون عصاره 

های گوشتی را تحت تاثیر بره موم در سطوح مختلف نتوانست غلظت خونی گلبول سفید کل، هتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل جوجه

روزگی تحت تاثیر قرار  42مرغی عصاره بره موم در سن زن الشه، وزن قلب، طحال و بورس فابرسیوس با تزریق داخل تخمچنین وقرار دهد. هم

تواند در بهبود درصد جوجه درآوری، وضعیت شمارش مرغی عصاره بره موم نمیکند که تزریق داخل تخمنگرفتند. نتایج این تحقیق پیشنهاد می

 های گوشتی موثر باشد. الشه جوجههای خونی و خصوصیات سلول

  موم، عملکرد رشدهای خونی، عصاره برههای گوشتی، سلولخصوصیات الشه، جوجه کلیدی: کلمات

 jseifdavati@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
رو به  تیجمع نیپروتئ ازین نیمأجهت ت ریاخ یهادر سال       

به منظور بهبود عملکرد رشد در  یعیوس قاتیکشور، تحق شیافزا

 کیوزن جوجه  شیافزا ،یاصالح نرخ جوجه درآورزمان،  نیترکوتاه

سرعت رشد  ،هایماریکاهش نرخ تلفات، مقاومت در مقابل ب روزه،

عنوان به هاکیوتیبیآنت ودناز افز یمطلوب و کاهش عوارض ناش

به اهداف ذکر شده  یابیمحرک رشد، انجام گرفته است. جهت دست

داخل  تزریقه است. شد شنهادیپ یمختلف یراهکارها یجوجه گوشت در

 خارجی مغذی مواد راحتیبه که ای استیافته توسعه آوریفن مرغیتخم

(. 2005و همکاران،  Uniکند ) می فراهم توسعه حال در جنین برای را

آمنیوتیک  شده به مایع تزریق که بیان شده است مواد مغذیطوریبه

ران، و همکا Uni)شود می هضم و جذب جنین توسط تفریخ از قبل

ساعت بعد به آب و غذا  48ها از زمان تفریخ تا اغلب جوجه (.2005

شکمی  داخل حفرهانکوباسیون زرده به 19در روز  .دسترسی ندارند

عنوان تنها جنین کشیده شده و تا زمان دسترسی به مواد مغذی به

دلیل ناکافی شود. اما بعد از خروج از تخم بهمنبع انرژی محسوب می

چنین ضعیف بودن سیستم ایمنی تلفات زیادی د مغذی و همبودن موا

 میر و مرگ (. بهبود عملکرد رشد، کاهشFerket ،2006) دهدرخ می

در اثر تزریق  ماهیچه رشد افزایش ایمنی، پاسخ بهبود هچ، از پس

و  Freitasهای بارور گزارش شده است )مرغمرغی به تخمداخل تخم

که ضمن حفظ  هایآن دسته افزودناستفاده از (. 2011همکاران، 

باشد،  یطیمح ستیو ز یمطلوب فاقد تبعات سوء بهداشت یهایژگیو

از است.  کرده خود جلبها است که توجه پژوهشگران را بهسال

ها، توان به آنزیمهای بیولوژیکی که دارای ویژگی فوق باشد میافزودنی

و  Mohammadzadehها و بره موم اشاره کرد )ها، مخمرپروبیوتیک

 نی. ااستزنبور عسل  یفرع داتیاز تول یکیموم  بره(. 2007همکاران، 

 یآورها، پوست و صمغ درختان جمعمحصول زنبور عسل از غنچه گل

 یضدعفون ه،یتهو یهاها، تنگ کردن سوراخو جهت پر کردن شکاف

درصد  25بره موم دارای . ردیگیها مورد استفاده قرار مکردن سلول

های فرار و درصد روغن 15درصد صمغ،  50م و اسیدهای چرب، مو

های فرار بره موم دارای فعالیت باشد. روغندرصد گرده گل می 10

 و اکسیدانیآنتی (،2012 همکاران، و Kupczyński1) ضدمیکروبی

(. 1999و همکاران،  Dimovسیستم ایمنی هستند ) کنندهتحریک

وجود مقادیر زیاد استرهای کافیئات  دلیلبه موم بره ضدمیکروبی فعالیت

(. 1383و همکاران،  تکلیمیزادهمهدیباشد )می فالونوئیدی ترکیبات و

اثرات مثبت بره موم بر وزن بدن، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل 

استرس مشاهده شده است  های گوشتی تحتغذایی و تلفات در جوجه

(Seven  ،هدف از این2007و همکاران .) تزریق پژوهش بررسی اثرات 

های بره موم بر عملکرد رشد، شمارش سلول مرغی عصارهتخم داخل

 های گوشتی بود.خونی و خصوصیات الشه جوجه

 

 هامواد و روش

مرغ بارور سویه گوشتی عدد تخم 324در شروع آزمایش، تعداد        

مادر  هفتگی گله 46گرم و در سن  35/69با میانگین وزنی  308راس 

صورت تصادفی در شش تیمار کشی و بهطور انفرادی وزنتهیه شد و به

 مشاهده در قالب طرح کامالا  18تیمار دارای سه تکرار با  آزمایشی و هر

انکوباسیون ابتدا محل مایع آمینوتیک  15در روز  شدند. تقسیم تصادفی

تر لیها با استفاده از روش نوربینی مشخص و سپس یک میلیمرغتخم

به مایع آمینوتیک  22های تهیه شده با سرنگ شماره از محلول

های بارور تزریق شد. پس از اتمام تزریق، محل آن با الکل مرغتخم

ضدعفونی شده و با پارافین مسدود شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 

لیتر آب میلی1( تزریق 2، گروه ( بدون تزریق )شاهد منفی(1 گروه

قسمت  150( تزریق 3آمنیون )شاهد مثبت(، تیمار لداخ استریل مقطر

قسمت در میلیون عصاره  300( تزریق 4در میلیون عصاره بره موم، 

( تزریق 6 و موم بره عصاره میلیون در قسمت 600 تزریق (5 موم، بره

لیتر آب استریل میلی 60قسمت در میلیون عصاره بره موم در  1200

صورت آماده از به قیتحق نیاده در اعصاره بره موم مورد استفبودند. 

ها به ستر مرغتخم ،قیشد. بعد از تزر هیمشهد ته سیشرکت تقد

درصد  65 نسبی و رطوبت وسیدرجه سلس 37 یمنتقل شدند که دما

 37هچر  یبا دما کشیجوجه دستگاه در هامرغداشت. سپس تخم

 درصد قرار داده شدند. در روز 90 یو رطوبت نسب وسیدرجه سلس

شده و به  یکششمارش و وزن یشیهر گروه آزما یهاجوجه خ،یتفر

هفته پرورش داده  6دوره کی یانتقال داده شده و برا یرورشسالن پ

و نور به  هیدر قفس قرار داده شده و تهو شیشدند. پرندگان مورد آزما

صورت آزادانه مختلف به یمارهایها در تشدند. تمام جوجه تامین یخوب

طور آزاد به یدنیشدند. آب آشام هیمشترک تغذ یشیآزما هریج کیاز 

 یدهنده و مواد مغذلیگذاشته شد. مواد تشک هاجهجو اریدر اخت

 کایآمر یمل قاتیانجمن تحق هیبراساس توص یشیآزما رهیج بیترک

(NRC ،1994 در جدول )دوره جهت  انیدر پاشده است. آورده  1

 ت،یقرمز، لنفوس یهاگلبول د،یسف یها)گلبول یخون یهاسلول نییتع

عمل آمده و به یریخونگ یگوشت یهاوجهج اهرگی( از ستیسومون

 یهاسلول نییشد. تع ختهیر EDTAماده ضدانعقاد  یحاو یهادر لوله

 ریز یچشم شمارش و یسلول قیتفر و یزیآمرنگ قیطر از یخون

 اتیخصوص نییتع جهت (.1376 ،یفینظ) دیگرد انجام ینور کروسکوپیم

وزن قلب، وزن طحال و وزن بورس(  ،الشه )وزن الشه قابل مصرف(

 نتوزی قفس هر هایپرنده یپس از سه ساعت گرسنگ  یروزگ 42در 
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گله  یوزن نیانگیبه م کیچهار قطعه پرنده نزد ماریشدند و از هر ت

آماری شمارش  هتجزی اطالعات، آوریجمع از بعد شدند. انتخاب و کشتار

وزن جوجه  ،یوردرآ الشه، درصد جوجه اتیخصوص ،یخون یهاسلول

 قالب در مرغشده به وزن تخم خیشده و نسبت وزن جوجه تفر خیتفر

 SASانجام شد ) SAS یافزار آماربا استفاده از نرم تصادفی کامل طرح

Institute ،2003یصفات مورد بررس یبرا مارهایت نیانگیم سهی(. مقا 

 انجام شد. 05/0 یدر سطح احتمال آماربا استفاده از آزمون دانکن و 

 

 

 های گوشتی در مراحل پرورشاجزا و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه :1جدول 

 اجزای خوراک )%(
 های پرورش   دوره

 ترکیب شیمیایی
     های پرورشدوره

 روزگی42-11   روزگی 10-1 وزگیر 11-42 روزگی 10-1
 10/3023 10/2917 )کیلوکالری/کیلوگرم( ابل متابولیسمانرژی  ق 85/58 50/58 دانه ذرت

 85/19 61/22 پروتئین خام % 35/33 75/34 کنجاله سویا

 45/0 50/0 فسفر قابل دسترس% 50/3 2 روغن گیاهی

 81/0 89/0 متیونین+ سیستین% 60/1 80/1 دی کلسیم فسفات
 34/1 52/1 آرژنین % 10/1 25/1 پودر صدف

 34/0 30/0 تریپتوفان% 52/0 57/0 1مکمل ویتامینه
 096/0 051/0 سدیم% 52/0 57/0 2مکمل معدنی

 50/0 56/0 متیونین % 18/0 23/0 دی ال متیونین
 17/1 26/1 الیزین% 18/0 13/0 ال الیزین

 - - - 2/0 2/0 نمک خوراکی
گرم، ویتامین  6B 6/0گرم، ویتامین 3B 2گرم، ویتامین  2B  65/1گرم، ویتامین  1B  36/0تامین گرم، وی A :6/3ویتامین اجزای مکمل ویتامینه در هر کیلوگرم از جیره غذایی:  -1
12B 3/0  3گرم، ویتامینD 8/0 ویتامین ،E 2/7  3گرم، ویتامینK 8/0  9گرم، ویتامینB 25/0  5گرم، ویتامینB 6 گرم، ویتامینH 2  ،اجزای مکمل معدنی در هر کیلوگرم از   -2گرم

 گرم 2/0اکسیدانت گرم، آنتی 200گرم، کولین کلراید  4گرم، سلنیوم  8گرم، اکسید مس  22گرم، اکسید روی  50گرم، آهن سولفات  32اکسید  زمنگنیی : جیره غذا
        

 نتایج

ه مرغی عصاره براثر تزریق داخل تخم: صفات جوجه درآوری       

و نسبت وزن موم بر صفات جوجه درآوری، وزن جوجه تفریخ شده 

رائه ا 2گوشتی در جدول  هایجوجهمرغ شده به وزن تخم جوجه تفریخ

ی بر دارموم تاثیر معنیشده است. نتایج نشان داد تزریق عصاره بره

 شاهد نداشت. گروه با مقایسه گوشتی در هایجوجه درآوری جوجه درصد

ن های بارور تاثیری بر وزمرغموم به تخمتزریق سطوح مختلف بره

موم نسبت به های تفریخ شده نداشت. تزریق سطوح مختلف برهجوجه

های تفریخ شده داری بر نسبت وزن جوجهگروه شاهد منفی، اثر معنی

ن قسمت در میلیو 1200مرغ نشان نداد. اما گروهی که به وزن تخم

های وهمقایسه با گر داری درمعنیبره موم دریافت کرده بود افزایش غیر

 ت. دیگر داش

نتایج مربوط به اثر تزریق داخل : های خونیشمارش سلول       

های گوشتی در های خونی جوجهمرغی بره موم بر شمارش سلولتخم

مرغی عصاره اساس نتایج، تزریق داخل تخمارائه شده است. بر 3جدول 

هتروفیل،  کل، سفید هایگلبول لنفوسیت، خونی غلظت تاثیری بر موم بره

 دوره پرورشی نشان نداد.  42و ائوزینوفیل در روز مونوسیت 

مرغی عصاره تخمتزریق داخل به اثر مربوط هایداده :الشه صفات       

است. نتایج نشان داد  شده داده نشان 4 جدول در الشه صفات بره موم بر

داری مرغی سطوح مختلف عصاره بره موم تاثیر معنیتزریق داخل تخم

قلب، بورس فابریسیوس و وزن طحال در مقایسه با بر وزن الشه، وزن 

 های شاهد نداشت.گروه

 

 

صفات جوجه درآوریسطوح مختلف عصاره بره موم بر  قیتزر ریتاث :2جدول 

 

 
 تیمارهای آزمایشی

SEM P value  شاهد
 منفی

شاهد 
 مثبت

150ppm  
بره موم عصاره  

300 ppm 
بره موم عصاره  

600 ppm  
  بره موم عصاره 

0120 ppm 
بره موم عصاره  

03/66 درصد جوجه درآوری  70/53  26/59  85/56  89/63  37/52  84/4  33/0  

61/42 وزن جوجه تفریخ شده  77/39  00/40  04/42  19/42  78/43  51/1  37/0  

نسبت وزن جوجه تفریخ 

 شده به وزن تخم مرغ
15/62  69/57  69/58  90/62  34/61  75/65  36/2  25/0  
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 های گوشتیهای خونی جوجهیق سطوح مختلف عصاره بره موم بر شمارش سلولتاثیر تزر :3جدول 

 بحث

 وری،آجوجه درصد افزایش امروزه برای: صفات جوجه درآوری       

 تبدیل ضریب بهبود و رشد سرعت افزایش میر، و مرگ نرخ میزانکاهش

اگر  شود،می استفاده مرغیتخم داخل تزریق از وزن زنده افزایش و

شود می محسوب روش این مهم اهداف از نیز هابیماری از جلوگیری چه

(Moran Jr ،2007)مرغی عصاره . در آزمایش حاضر تزریق داخل تخم

های گوشتی اری بر درصد جوجه درآوری جوجهدموم تاثیر معنی بره

( گزارش کردند 2001) Kidd و Ohta در مقایسه با گروه شاهد نداشت.

که تزریق داخل تخم مرغی عصاره بره موم سبب کاهش درصد جوجه 

( 2005و همکاران )Uni درآوری در مقایسه با گروه شاهد شده است. 

داری در درصد زایش معنیمرغی عصاره بره موم افبا تزریق داخل تخم

و  Coskunجوجه درآوری در مقایسه با گروه شاهد مشاهده کردند. 

( بیان کردند که با تزریق اسیدهای آمینه، ویتامین 2014همکاران )

ها درصد جوجه درآوری تحت تاثیر قرار ها و هورمون، کربوهیدراتث

مرغی ( گزارش کردند که تزریق داخل تخم2016) Aygun گیرد.نمی

های ژاپنی عصاره برم موم تاثیری بر درصد جوجه درآوری بلدرچین

( بیان کردند که دقت و مهارت 1998) Karimiو   Pourrezaنداشت.

مرغی از عوامل همراه با سرعت عمل باال در مراحل تزریق داخل تخم

( 2005و همکاران ) Uniباشد. گذار بر درصد جوجه درآوری میتاثیر

مرغ سبب داخل تخمد که تزریق برخی مواد مغذی بهاعتقاد داشتن

ترتیب مرغ در طی انکوباسیون شده و بدینعدم تعادل مواد مغذی تخم

شوند. سبب کاهش رشد و توسعه جنین و در نهایت مرگ جنین می

های بارور مرغموم به تخمدر مطالعه حاضر تزریق سطوح مختلف بره

با توجه به نتایج فوق  های تفریخ شده نداشت.تاثیری بر وزن جوجه

 نظر علت احتمالی عدم تاثیر بر درصد جوجه درآوری را به نقطه

 تحت تأثیر باروری تواندمی درآوریکه جوجه ایفیزیولوژیکی تغذیه

 و نجنی برای مرغتخم در شده ذخیره مغذی مواد خروس، و مرغ

 اثر گازها و رطوبت بر تعادل که مرغتخم فیزیکی خاص هایویژگی

 مادر هایگله در ویتامین عالوه وضعیت تغذیهبه .گیرد قرار گذارد،می

 پوررضادارد ) نقش جنین ماندن زنده بر قابلیت مغذی مواد چنینهم و

( نشان دادند 2013و همکاران ) Kadam( نسبت داد. 1377، و کریمی

 های تفریخ شدهوزن جوجه تواندموم، میبرهکه تغذیه جنینی با عصاره 
(  2005و همکاران ) Uni چنینهم راستا این در چنینرا بهبود بخشد. هم

مرغی عصاره بره موم سبب افزیش گزارش کردند که تزریق داخل تخم

( با تزریق 2006و همکاران ) Zhaiشود. شده می های تفریخوزن جوجه

کشی، جوجه 18لگهورن سفید در روز های مرغموم به تخمعصاره بره

در پژوهش  های تفریخ شده مشاهده نکردند.تاثیری بر وزن جوجه

های مرغی بره موم بر نسبت وزن جوجهحاضر نیز تزریق داخل تخم

قسمت در میلیون  1200مرغ در گروهی که تفریق شده به وزن تخم

های یسه با گروهمقا داری درمعنیبره موم دریافت کرده بود افزایش غیر

که تزریق  دادند ( نشان2005و همکاران ) Uniدیگر داشت. 

 
 تیمارهای آزمایشی

SEM P value  شاهد

 منفی

شاهد 

 مثبت

150ppm  

 عصاره بره موم

300 ppm 

 عصاره بره موم

600 ppm 

 عصاره بره موم

1200ppm 

 عصاره بره موم

43325 24300 25867 21667 24033 24600 گلبول سفید کل  3/2893  85/0  

66/65 هتروفیل  66/60  00/69  00/67  33/65  33/60  63/3  44/0  

33/30 لنفوسیت  66/33  33/37  33/29  00/29  33/43  13/3  56/.0  

33/2 مونوسیت  66/3  00/2  66/1  00/4  66/2  79/0  31/0  

66/1 ائوزینوفیل  00/2  66/1  00/2  50/1  66/2  52/0  37/0  

         

 روزگی 42های گوشتی در سن مرغی عصاره بره موم بر خصوصیات الشه جوجهریق داخل تخم: اثرات تز4جدول 

 

 تیمارهای آزمایشی

SEM P value  شاهد

 منفی

شاهد 

 مثبت

150ppm  

 عصاره بره موم

300 ppm 

 موم عصاره بره 

600 ppm  

 عصاره بره موم

1200ppm  

 موم عصاره بره

 18/0 48/0 40/2 20/2 45/2 92/2 60/2 79/2 وزن الشه

 45/0 03/0 540/0 593/0 513/0 532/0 533/0 476/0 وزن قلب

 39/0 02/0 130/0 180/0 116/0 143/0 106/0 113/0 وزن طحال

 15/0 02/0 126/0 061/0 060/0 100/0 123/0 140/0 وزن بورس فابرسییوس
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 تفریخ جوجه وزن نسبت داخل تخم مرغی عصاره بره موم سبب بهبود

تزریق شد که با پژوهش و نتایج حاصله  از قبل مرغتخم شده به وزن

مطابقت دارد. این پژوهشگران ( 2013و همکاران ) Kadamاز تحقیق 

تواند نسبت وزن موم، میکه تغذیه جنینی با عصاره بره نشان دادند

 تزریق را افزایش دهد.  از قبل مرغتخم به وزن های تفریخ شدهجوجه

 هالنفوسیت و هاشمارش هتروفیل: های خونیشمارش سلول       

 یک عنوانبه پرندگان خون در به لنفوسیت هتروفیل نسبت تعیین و

 زابیماری و میکروبی واملع وجود شدن مشخص مطمئن برای شاخص

 سطح همان مقدار به باشد تربیش نسبت این قدرهچهر و است در بدن

  بهبود زابیماری عوامل مقابل در مقاومت احتمال و بوده باال ایمنی

و  Giurgea(. در گزارشی 1395و همکاران،  دارستانیقاسمی)یابد می

گرم عصاره بره موم در  30( نشان دادند که افزودن 1982همکاران )

روز موجب افزایش تولید  21مدت های گوشتی بهجیره غذایی جوجه

شود. لیکن در مطالعه حاضر بادی در مقایسه با گروه شاهد میآنتی

های خونی و ایمنی نداشت در عین که اثر سوئی بر فراسنجهضمن این

و  Ghasemi Darestaniحال بهبودی هم در این رابطه مشاهده نشد. 

 شیبره موم سبب افزا عصارهودن که افز کردند گزارش (2016) همکاران

 یاثر کهیحالبا گروه شاهد شد. در سهیخون در مقا دیسف یهاگلبول

 یهاجوجه تیو لنفوس تیسوو مون لینوتروف ل،ینوفیئوزابر غلظت 

نشان دادند که استفاده از  یدر گزارش نیچننداشت. هم نیبلدرچ

 یهاجوجه رهیگرم عصاره بره موم در ج یلیم 3و  2، 1، 05/0 ریمقاد

مطالعه  نیا جیکه با نتا دیگرد دیسف یهاگلبول شیسبب افزا یگوشت

 انی( ب2010و همکاران ) Cetin (.Ali ،2012و  Shihab) داشت رتیمغا

نمودند که استفاده از سطوح مختلف عصاره بره موم نتوانست غلظت 

نشان  یگریقرار دهد. در مطالعه د ریخون را تحت تاث دیسف یهاگلبول

 یگوشت یهاجوجه گرم دریلیم 1000و  700سطوح  دادند که افزودن

و  Ziaranشد ) تیتعداد لنفوس شیو افزا لیباعث کاهش تعداد هتروف

کردند که مصرف  گزارش (2011) و همکاران Freitas (.2005همکاران، 

دار یمعن شیگذار سبب افزاتخم یهامرغ رهیج لوگرمیک در گرمیلیم 50

هد که استفاده از دیها نشان مشود. گزارشیم تینفوسو ل لیهتروف

 دیبر تول یاکنندهتواند اثرات ممانعتیعصاره بره موم م یسطوح باال

کننده اثرات ممانعت نیساز داشته باشد. ایمنیا یهاو سلول یبادیآنت

 Shihab) اندموم نسبت داده و بنزن در بره دیفالونوئ باتیوجود ترکرا به

 (.1973و همکاران،  Lange ؛Moore ،1980و  Irons ؛Ali ،2012و 

دادند  نشان (2012) مکارانه و Abband پژوهشی در :الشه صفات        

طور بره موم به عصارهگرم در کیلوگرم میلی 1500که افزودن سطوح 

های گوشتی را در مقایسه با گروه شاهد افزایش الشه جوجه داریمعنی

( گزارش کردند که مکمل 2007و همکاران )Seven ای داد. در مطالعه

دلیل تاثیر مثبت های گوشتی بهنمودن عصاره بره موم در جیره جوجه

تبدیل غذایی و مصرف خوراک سبب افزایش بازده الشه شده  بر ضریب

 Toghyani (2007) و  Kheiriو (2012) همکاران و Abband است.

 بورس وزن افزایش سبب موم بره عصاره افزودن که کردند گزارش

 عصارهکه  است شده داده شود. نشاننسبت به گروه شاهد می فابرسیوس

دلیل تقویت سیستم ایمنی جوجه گوشتی سبب افزایش وم بهبره م

 Salarو Islami شود.لنفاوی می غدد فابرسیوس و سایر اندازه غده بورس

Moeini (2015نشان دادند که تزریق داخل تخم ) مرغی انواع مواد

مغذی در کیسه آمنیون تاثیری بر میانگین درصد الشه و اجزای 

نتایج حاضر با نتایج گروهی از محققان  های گوشتی نداشت، کهجوجه

و همکاران،  Dos Santos؛  2011و همکاران،  Dooley) مطابقت داشت

. عدم استفاده از مقایسه (2010و همکاران،  Keralapurath؛ 2010

مرغی بر خصوصیات الشه در نتایج در رابطه با تزریق داخل تخم

 باشد.می محققین توسط مطالعات نبودن کافی دلیلبه گوشتی هایجوجه
ره موم مرغی عصاره بدر مجموع در پژوهش حاضر تزریق داخل تخم

در سطوح مختلف تاثیری بر غلظت خونی گلبول سفید کل، هتروفیل، 

چنین نداشت. هم گوشتی هایلنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل جوجه

مرغی تخم داخل فابرسیوس با تزریق قلب، طحال و بورس وزن الشه، وزن

بنابراین نتایج این تحقیق نشان  موم تحت تاثیر قرار نگرفتند. عصاره بره

های شمارش سلول نتوانست مومبره عصاره مرغیتخم داخل تزریق که ادد

 های گوشتی را تحت تاثیر قرار دهد.خونی و خصوصیات الشه جوجه
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