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 کيدهچ

)با تزريق گذار ژاپنی تحت استرستخم هایبلدرچین عملکرد بردانه افزودن پودر سیر يا سیاهثیرأت ارزيابی ،حاضر ۀهدف مطالع

قرار  قفس 12 طور تصادفی دربه هفتگی 11ژاپنی ماده در سن  بلدرچینقطعه  120 به اين منظور تعداد .گلوکوکورتیکوئید( بود

 پودرکیلوگرم هرگرم در  20 تغذيه شده باو  پودر سیر کیلوگرم هر گرم در 30تغذيه شده با ، داده شدند و به سه گروه شاهد

 نیمی ازبه  هفتگی، 15سن  درهفته مورد استفاده قرار گرفتند.  4های آزمايشی به مدت . جیرهاختصاص پیدا کردنددانه سیاه

 مقدار)به سرم فیزيولوژيک و به نصف ديگر، روز( 7وزن بدن به مدت  گرم به ازای کیلوگرممیلی 2)دگزامتازون هر گروه پرندگان

انتخاب قفس  از هر جوجه دو، دگزامتازون تزريق روز 7به صورت زير جلدی تزريق شد. پس از پايان  (حجم دگزامتازونهم

وزن  کاهشمنجر به  ،نتايج نشان داد که دگزامتازون گرفته شد. های خون جهت جداسازی پالسما از وريد بال آنهاو نمونه شدند

تحت تزريق  باالتر از مقدار مربوط به پرندگان ،دگزامتازونپرندگان تحت ی پالسما اسید اوريکمیزان  و تولید تخم گرديد. بدن

با . است دگزامتازونناشی از  استرس به علت ،بدن پروتئین کاتابولیسم افزايش مسیر شاخص ،سرم فیزيولوژيک بود. اسید اوريک

 و بر عملکرد از دگزامتازونناشی  عوارض جانبی نتوانست هابلدرچین یدانه در جیرهسیاه سیر ياپودر  گنجاندن اين حال،

  ها را تغییر دهد.پروتئین کاتابولیسم

 

 : باروری، تنش، دگزامتازون، وزن تخم.کليدي کلمات
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 مقدمه

های پاسخ .ندشلوغی هست سر و صدا و، گرما، سرما، نقلحمل و ، از جمله زاعوامل استرس در معرض بسیاری از پرورش ۀطیور طی دور

دارند. ترشح و آسايش طیور  وریبهرهاثر منفی بر  متعددی است که مشکالت بامرتبط  زاعوامل استرس در برابر اينفیزيولوژيکی 

 با ضروری مرتبط فیزيولوژيکی هایواکنش شروع يکسری ازمنجر به  ،قشری آدرنالبخش  زا توسطاسترس شرايط طی گلوکوکورتیکوئیدها

 ۀتود تولید و کاهش سبب ،تزريق زيرپوستی گلوکوکورتیکوئیدها مشخص شده است که(. Matteri et al., 2000گردد)می کاهش رشد

 .(Liu et al., 2012)استگذار شده تخمهای در مرغ مرغتخم

 Eid et al., 2006; Taniguchi) مختلف تنش گزارش شده است شرايطدر  طیور فیزيولوژيکی هایبر پاسخ هااکسیدانمفید آنتی اثرات

(et al., 1999. مورد  ،های صنعتی معمولاکسیدانآنتی ۀدر مقايس های طبیعی هستند که امروزهاکسیدانگیاهان دارويی از جمله آنتی

 در شود و اثرات آناستفاده می اکسیدان طبیعیآنتی عنوان يکبهسیر يکی از گیاهانی است که  .(Niewold, 2012)هستند بیشتری توجه

 ;Prasad et al. 1995) .(Jackson et al., 2002ستا تنی مشخص گرديدهبرونو تنی در شرايط درون مطالعات انجام شده بر حیوانات

 هاینقشکه  هستند سازهای آنهاپیش ،سولفیدآلیل تریدیو سولفیددیآلیلآلیسین، دیو بوده دار ترکیبات آلی گوگرد غنی از سیر

هايی دانه يکی ديگر از جايگزينسیاه .);Kumar and Berwal, Ankri and Mirelman, 1999 1998(بیولوژيکی دارند کلیدی و اثرات

عنوان دارويی برای بههاست در خاورمیانه، شمال آفريقا و آسیا دانه قرنگیرد. سیاهعنوان افزودنی خوراکی مورد استفاده قرار میاست که به

صمغی،  ، قندهای مختلف، موادساين گیاه دارای اسان ۀ(. دانAydin et al., 2008)شود درمان آسم و يک عامل ضدتومور استفاده می

گیاهی های ها و آلکالوئیدها و اسانسهای غیرفرار، پروتئینن است. همچنین دارای روغنتیوآلبومینوئیدی و يک ساپونوئید به نام مالن

اکسیدانی، ضدالتهابی، ضدسرطان و دانه است که احتماالً دارای خاصیت آنتیتیموکینون ترکیب اصلی سیاه (.1331)دلیرژ و همکاران، است

دانه بر سیاه سیر وپودر اثر بررسی حاضر، ۀانجام مطالع هدف از بنابراين،. (1331)شريعت زاده و همکاران، تنش اکسیداتیو است ۀمهارکنند

جهت القای تنش و افزايش سطح  ،دگزامتازوناز  در اين مطالعه. استگذار تخم هایبلدرچینگلوکوکورتیکوئیدها در  ناشی از استرس

 وزن تخم.، دگزامتازون تنش، باروری، :کلمات کليدي

Keywords: dexamethasone, egg weight, fertility, stress. 

Effects of garlic and black seed powder on performance of laying quails exposed to 

glucocorticoids 

 

Bigard Dehghan
1
 and Ardashir Sheikhahmadi*

2 

1
MSc student, Department of Animal Science, University of Kurdistan, Faculty of Agriculture, Sanandaj, Kurdistan, Iran. 

2
Assistant Professor, Department of Animal Science, University of Kurdistan, Faculty of Agriculture, Sanandaj, Kurdistan, 

Iran. 
*Corresponding author e-mail: a.sheikhahmadi@uok.ac.ir 

 

Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the effects of garlic or black seed powder on performance of stressed 

laying Japanese quails. A total of 120 Japanese quails at 11 weeks of age were randomly assigned into 12 cages and then 

allocated to three groups of Control group, fed with 30 gr/kg garlic powder and fed with 20 gr/kg black seed powder. At 

week 15 of age, a half of the birds from each group were subcutaneously injected with glucocorticoids (Dexamethasone, 2 

mg per kg of body weight daily for 7 days), and a half injected with the same volume of saline. Seven days after injection, 

two birds from each pen were selected and blood samples were taken from the wing vein for harvesting plasma. The 

results showed that dexamethasone led to a reduction in body weight and egg production. Plasma uric acid content of 

dexamethasone treated birds was higher as compared to saline injected birds. Uric acid is an index of increased protein 

catabolism due to glucocorticoids stress. However, the inclusion of garlic or black seed powder in the diet did not improve 

quails performance.  
 

Keywords: dexamethasone, egg weight, fertility, stress. 
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 هایگیرنده به زيادیمیل ترکیبی  کهاست  مصنوعیگلوکوکورتیکوئید  دگزامتازون يک گلوکوکرتیکوئیدهای پالسما استفاده شد.

 (Foucaud et al., 1998).رانس پالسمايی آن نیز پايین استکلی وگلوکوکورتیکوئیدی دارد 

 هامواد و روش

قرار داده  قفس 12 طور تصادفی دربهشده، انتخاب  گرم( 232)میانگین وزن مشابه وزن بدن باو  هفته 11بلدرچین با سن  قطعه 120

. دانه تقسیم شدندسیاه پودرکیلوگرم گرم در  20 شده با تغذيهو  پودر سیر گرم در کیلوگرم 30تغذيه شده با ، شدند و به سه گروه شاهد

مواد  شد. فرموله 1114سال  NRCهای دستورالعمل با استفاده ازپايه  ۀهفته مورد استفاده قرار گرفتند. جیر 4های آزمايشی به مدت جیره

يا  سیر مربوطه از مقدار با ابتدا پايه ۀجیر از مقادير کمی نشان داده شده است. 1در جدول  پايه ۀجیر ترکیب شیمیايی و ۀتشکیل دهند

 ۀهمگن گردد. هم جیره مقدار کل تا مخلوط شد پايه ۀجیر از بیشتری با مقدار پس از آن مقادير کم اين. دانه مخلوط شدسیاه پودر

 11نوری هم براساس  ۀبرنام .آب و خوراک داشتند گراد نگهداری شدند و دسترسی آزاد بهسانتیدرجه 23تا  21 دمایها در بلدرچین

 ساعت تاريکی بود. 3ساعت روشنايی و 

 های آزمايشی اجزای جیره :1جدول 

 هاجیره 

 درصد سیر 3 دانهدرصد سیاه 2 شاهد اجزاي خوراکي جيره)%(
 21/50 31/52 12/53 ذرت

 13/34 17/33 01/35 درصد پروتئین( 44سويا ) ۀکنجال
 42/5 43/5 43/5 آهک

 03/4 13/3 30/3 سوياروغن 
 0 00/2 0 دانهسیاه
 00/3 0 0 سیر
 15/1 15/1 13/1 کلسیم فسفاتدی

 37/0 31/0 31/0 نمک طعام
 25/0 25/0 25/0 1مکمل معدنی

 25/0 25/0 25/0 2مکمل ويتامینی
 15/0 15/0 14/0 ال متیونیندی

 100 100 100 جمع

 مغذي جيره)%( مواد
 2100 2100 2100 ساز)کیلوکالری در کیلوگرم جیره(انرژی قابل سوخت و 

 20 20 20 پروتئین خام
 33/3 13/3 11/3 فیبر خام

 50/2 50/2 50/2 کلسیم
 40/0 40/0 40/0 فسفر قابل دسترس

 01/1 05/1 07/1 لیزين
 45/0 45/0 45/0 متیونین

 71/0 71/0 77/0 متیونین+ سیستئین
 گرم یلیم 30 د،ي گرم یلیم 400 مس، گرم یلیم 4000 آهن، گرم یلیم 20000 منگنز، گرم یلیم 40000: بود ريز باتیترک حاوی سارال یمعدن مکمل لوگرمیک هر1

 يد. کلرا نیکول گرممیلی 100000 ،یرو گرم یلیم 33330 وم،ینیسل
 یالملل نیب واحد D3، 7200 نیتاميو یالملل نیب واحد A، 300000 نیتاميو یالملل نیب واحد 3100000: بود ريز باتیترک دارای سارال یويتامین مکمل هرکیلوگرم2

 گرم یلیم 1200 ک،یکوتنین دیاس گرم یلیم 12000 ک،یپانتوتن دیاس گرم یلیم 4000 ،ريبوفالوين نیتاميو گرم یلیم 2140 ،نیاسین گرم یلیم E، 720 نیتاميو

 100000 ديکلرا نیکول ن،یوتیب گرم یلیمK3، 720 نیتاميو گرم یلیم 300 ،سیانوکوباالمین نیتاميو گرم یلیم 1 ک،یفول دیاس گرم یلیم 1 ،پیرودوکسین نیتاميو

 .گرم یلیم 40000دانیاکسیآنت و گرم یلیم
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 گيرينمونه دگزامتازون وتزريق  

سرم  و به نصف ديگر روز( 7 وزن بدن به مدت گرم به ازای کیلوگرممیلی 2)دگزامتازون هر گروه پرندگان نیمی ازبه  هفتگی، 15سن  در

 1پس از  .قفس انتخاب شد از هر پرنده 2 ،هفتگی 11سن آغاز  در صورت زير جلدی تزريق شد.به (حجم دگزامتازونهم مقدار)یزيولوژيکف

 پس از پالسماگرديد و  آوریجمع EDTAدارای  هایو در لوله سرنگ گرفته شد با استفاده از بال وريد خون از ۀيک نمون، ساعت گرسنگی

 .ذخیره شدند بعدی آنالیزهایبرای گراد سانتیدرجه -20در  و به دست آمد دقیقه 10به مدت  g400سانتريفوژ در 

 تخم و کيفيت عملکرد

طور روزانه برای هر وزن آنها به ها وتخم تعداد ثبت شد. همچنین هفتگی برای هر قفس طوربهآزمايش  در طول بدن و مصرف خوراک وزن

 .جمع آوری شد( گروه تخم از هر 12تصادفی)طور قفس بهتعداد سه تخم از هر هفتگی(،  11)سن شآزماي در پايان قفس ثبت شدند.

استوای  )ناحیه کیسه هوايی،قطهدر سه ن گیریندازها مقدار متوسط و (، ژاپنMitutoyoديجیتالی) با استفاده از میکرومتر ضخامت پوسته

طول و  شد. گیرینیز اندازه آلبومین ارتفاع تخم و ۀپوست، وزن زرده وزن عالوه بر اين، تخم محاسبه شد. در تیز(نزديک قسمت نوک  و تخم

 مورد استفاده قرار گرفت.)عرض به طول( خمت شکل شاخص ۀبرای محاسب و مقادير آنها گیری شداندازه کولیس ها با استفاده ازتخم عرض

 هاهورمون و پالسما هايمتابوليت

 تشخیصی هایکیت و)مدل کوباس میرا( زربا استفاده از دستگاه اتوآناالي ،گلیسیريد و پروتئین کل، اسیداوريک، تریگلوکزپالسمايی  غلظت

 .گیری شدتجاری)شرکت پارس آزمون( اندازه

 آماري تحليل

 ,Version 8e)گرفتند تحلیل قرارمورد  SASسیستم آمارینرم افزاری  ۀبست استفاده ازبا و  به روش آنالیز واريانس دو طرفه هاتمام داده

SAS Institute, Cary, NC, USA )رويه  توسطو اثر متقابل آنها  نوع جیره ،دگزامتازون اصلی اثر وLSMEANS سه قرار مورد مقاي

 .درصد در نظر گرفته شد 5ها در سطح داری میانگینتفاوت معنی گرفت.

 

 نتايج

تخم تولیدی و وزن  ۀتود، مصرف خوراک، تولید تخمدار درصد معنی کاهشمنجر به  که دگزامتازون حاکی از آن استدست آمده بهنتايج 

ها در دانه اثری بر درصد تخمگذاری بلدرچینهمچنین هیچکدام از تیمارهای پودر سیر و سیاه .(>01/0P ،2جدول )بدن پرندگان گرديد

مصرف خوراک روزانه را به  ،پودر سیر با هابلدرچین ۀتغذي نداشت.سه با گروه سرم فیزيولوژيک( )در مقايگزامتازونگروه تزريق شده با د

طوری گردد، بهمشاهده میدگزامتازون  های در معرضبلدرچین در وزن بدندار معنی کاهش، افزايش داد. عالوه بر اين میزان قابل توجهی

 نشان داد.  گروه سرم فیزيولوژيکبه  کمتری را نسبت کاهش ،دگزامتازون های در معرضبلدرچین که وزن بدن

دانه نشان داده شده است. تغذيه با پودر سیر يا سیاه 3در جدولدگزامتازن های در معرض تخم بلدرچین بر کیفیت دانهسیاه سیر و اثر پودر

 طور قابل توجهیبه دگزامتازون هرچند. نداشت تخم و شاخص، ضخامت پوسته ، وزن نسبی سفیدهزرده نسبی وزن، ثیری بر وزن تخمأت

منفی تزريق دگزامتازون را  ثیرأت ،دانه به جیرهکاهش داد، اما افزودن سیر يا سیاه سرم فیزيولوژيک در مقايسه با ها راوزن تخم بلدرچین

 کاهش نداد.

 چهگرا(. 4)جدول دادپروتئین کل را تغییر ن و تری گلیسیريد، های قندخونغلظت ها در معرض تزريق دگزامتازونبلدرچین قرارگیری

 هر دو مکمل، با اين حال، (P<05/0)افتافزايش يدگزامتازون  های در معرضبلدرچین در طور قابل توجهیبه اسیداوريک پالسمايی سطح

 پالسمايی سطح (.4)جدول داشتپروتئین کل پالسما ن و، اسیداوريک گلیسیريدتری، گلوکز سطح دانه اثر قابل توجهی برسیاه سیر و

 نشان نداد.سرم  پرندگان در معرض با داریتفاوت معنی ،سیر حاوی ۀجیر باشده  تغذيه های در معرض دگزامتازونبلدرچین اسیداوريک در
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 بحث

( با 1111)Biduraگواۀ بر تأيید اين پژوهش،  افزايش داد. مصرف خوراک روزانه را به میزان قابل توجهی ،پودر سیر با هابلدرچین ۀتغذي

منجر به افزايش مصرف خوراک  ،درصد در جیره اردک نشان داد که افزايش سطح برگ سیر در جیره 1و  3کاربرد برگ سیر در دو سطح 

ثر موجود در سیر ؤت ممیکروبی ترکیبا تواند ناشی از خاصیت ضدافزايش مصرف خوراک می .گرددک میآب، افزايش وزن بدن و بازده خورا

کنندگی در برابر سیر نیز به دلیل اثرات محافظت ۀعصار .باشد که اثرات مثبتی بر تعادل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش دارند

گردد که اين گردد. همچنین سیر باعث افزايش فعالیت پانکراس و آمیالز میمنجر به حفظ عملکرد طبیعی کبد می ،های کبدیمسمومیت

 های گوارشی بافت پانکراس گردد.آنزيم مقدارافزايش  سرانجامها ممکن است باعث تحريک کل دستگاه گوارش و مثبت بر فعالیت آنزيماثر 

 دگزامتازون معرض در گذارتخم یهانیبلدرچ عملکرد بر دانهاهیس و ریس پودر یمارهایت اثر .2جدول

 گیری شدههای اندازهفراسنجه  

 عوامل
 تخمتولید 

)%( 

 مصرف خوراک

 )گرم در روز(

 تودۀ تخم

 )گرم در روز(

تغییرات وزن بدن 

 )گرم(

     جيره
 -b31/20 54/1 01/35 07/71 شاهد 

 -a11/24 34/1 13/41 31/73 سیر 

 -b21/21 11/3 75/40 35/71 دانهسیاه 

 57/5 30/0 10/0 35/2 هاخطای استاندارد میانگین 

     تزريق

 -b33/11 b13/11 b51/7 a31/53 دگزامتازون 

 -a37/31 a10/24 a01/11 b11/23 فیزيولوژیسرم 

 37/5 25/0 74/0 33/2 هاخطای استاندارد میانگین 

     اثرات متقابل

 -41/41 01/3 34/11 33/14 دگزامتازون -شاهد 

 -54/23 01/11 23/22 27/37 سرم فیزيولوژی -شاهد 

 -51/10 30/7 17/21 11/12 دگزامتازون -سیر 

 -77/22 33/10 71/27 12/34 سرم فیزيولوژی -سیر 

 -77/51 33/1 13/17 31/55 دگزامتازون -دانهسیاه 

 -72/24 01/11 10/24 30/33 سرم فیزيولوژی -دانهسیاه 

 30/7 40/0 11/0 14/3 هاخطای استاندارد میانگین 

 درصد احتمال

 141/0 427/0 011/0 573/0 جیرهاثر 

 0003/0 >0001/0 0002/0 >0001/0 اثر تزريق

 121/0 342/0 301/0 311/0 اثر متقابل تزريق در جیره
a,b داری با هم ندارند.تفاوت معنی (متقابل اثرات تزريق، جیره،)عوامل از يک هر های دارای حروف مشترک برایمیانگین 

  

کاهش عمق کريپت در ايلئوم، منجر به جذب بهتر مواد مغذی و در نتیجه بهبود مصرف خوراک، ضريب تبديل و رشد از طرف ديگر سیر با 

های در معرض بلدرچین مصرف خوراک در جیره،دانه پودر سیر يا پودر سیاه گنجاندناما با اين حال . (Ghosh et al., 2010گردد)یم

  .ثیر قرار ندادأتحت تدگزامتازون را 

)در گزامتازونها در گروه تزريق شده با ددانه اثری بر درصد تخمگذاری بلدرچینهیچکدام از تیمارهای پودر سیر و سیاه ،اين مطالعه در

های ها و مرغدانه بر عملکرد بلدرچیننتايج مطالعات قبلی در مورد اثرات پودر سیر و يا پودر سیاه نداشت.مقايسه با گروه سرم فیزيولوژيک( 

( و در برخی موارد Yalcin et al., 2006; Akhtar et al., 2003)ثبتای که در برخی موارد اثرات مبه گونه استگذار ضد و نقیض تخم
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( بر درصد تخمگذاری گزارش نشده است. تفاوت در Olobatoke and Mulugeta, 2007; Tahan and Bayram, 2011)أثریهیچگونه 

و  Cheikh-Rouhouهای مورد استفاده باشد. دانهثره سیر و سیاهؤرقم و تفاوت در نوع ترکیبات م تواند به دلیل محل کشت،نتايج می

تونسی کمی  ۀدرات در واريتۀتونسی و ايرانی دريافتند که رطوبت، پروتئین خام و کل کربو ۀدان( با بررسی دو واريته سیاه2007)مکارانه

 مواد غلظت در تنوعی ايرانی است. لذا چنین ۀ%( نسبتاً کمتر از واريت35/40% در برابر 43/23)نايرانی بود اما بخش چربی آ ۀباالتر از واريت

 ,Atta)استدهبلوغ ارتباط داده ش ۀهمچنین مرحل سازی وذخیره شرايط کشت، منطقه به تفاوت اقلیمی ،ارقام و هاگونه میان مغذی در

نیز اختالف  Abdul Ghani(2010)سیاه دانه باشد.  رشدهوايی محل  و آب شرايط جغرافیايی و علت به است ممکن همچنین. (2003

%( و 1/0)لینطوری که باالترين غلظت آبه .گزارش کردهای مختلف سیر را غلظت در ترکیبات آلین و آلیسین موجود در رقم

%( نیز در 03/0)لیسینسیر چین و کمترين غلظت آ ۀ%( در عصار22/0) لینآبی سیر عراقی و کمترين غلظت آ ۀ%( در عصار2/1)لیسینآ

 سیر فرانسوی بود.  ۀعصار

 دگزامتازون معرض در گذارتخم یهانیدرچبر کیفیت تخم بل دانهاهیس و ریس پودر یمارهایت اثر .3جدول

 گیری شدههای اندازهفراسنجه 

 وزن تخم عوامل

 )گرم(

 وزن نسبی

 زرده

 وزن نسبی

 سفیده

ضخامت پوسته 

 متر()میلی

 شاخص

 تخم

      جيره
 11/71 23/0 50/0 30/0 23/11 شاهد 

 47/73 23/0 55/0 30/0 31/11 سیر 

 15/73 22/0 50/0 21/0 37/10 دانهسیاه 

 31/1 001/0 01/0 01/0 11/0 هاخطای استاندارد میانگین 

      تزريق

 b21/10 23/0 50/0 22/0 12/71 دگزامتازون 

 a41/12 31/0 54/0 24/0 03/71 فیزيولوژیسرم 

 12/1 005/0 01/0 01/0 57/0 هاخطای استاندارد میانگین 

      اثرات متقابل

 34/73 23/0 47/0 30/0 25/10 دگزامتازون -شاهد 

 04/31 24/0 54/0 30/0 32/12 سرم فیزيولوژی -شاهد 

 05/73 22/0 51/0 21/0 13/10 دگزامتازون -سیر 

 10/73 24/0 54/0 31/0 74/12 سرم فیزيولوژی -سیر 

 24/31 22/0 47/0 21/0 55/1 دگزامتازون -دانهسیاه 

 11/71 23/0 54/0 32/0 11/12 سرم فیزيولوژی -دانهسیاه 

 10/1 001/0 01/0 01/0 33/0 هااستاندارد میانگینخطای 

 درصد احتمال

 311/0 131/0 232/0 113/0 140/0 اثر جیره

 331/0 103/0 125/0 343/0 013/0 اثر تزريق

 135/0 143/0 251/0 517/0 114/0 اثر متقابل تزريق در جیره

 

دانه به کاهش داد، اما افزودن سیر يا سیاه سرم فیزيولوژيک در مقايسه با ها راوزن تخم بلدرچین ،طور قابل توجهیبه دگزامتازون ،بعالوه

تر بودن وزن رسد که پائینو به نظر می استتابعی از وزن بدن  ،دگزامتازون را کاهش نداد. وزن تخم در پرندگان ثیر منفی تزريقأت ،جیره

تزريق  ۀنسبت به گروه سرم فیزيولوژيک، مربوط به کاهش شديدتر وزن بدن در آنها در طول دور ،تخم در پرندگان تیمار شده با دگزامتازون

های گلیسريدهای کبدی به لیپوپروتئینموجب کاهش تبديل تری ،ين مشخص شده است که تزريق دگزامتازونا بر دگزامتازون باشد. عالوه

گذار اين نوع لیپوپروتئین جهت ساخت زرده در که در پرندگان تخم (Dolinsky et al., 2004)گرددی( مVLDLبا چگالی بسیار پائین)

تواند دلیلی می ،مخصوص ساخت زرده VLDLسازی در اثر کاهش تولید ماالً کاهش زردهگیرد. بنابراين احتتخمدان مورد استفاده قرار می

 برای کاهش درصد تخمگذاری در پرندگان تیمار شده با دگزامتازون باشد.
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مطالعات  خوبی باهبدگزامتازون  های در معرضبلدرچین در باالی اسیداوريک پالسما سطح و وزن بدندار معنی کاهش، مطالعهاين در 

گرديده است.  در بلدرچین پاسخ به تنشسبب تحريک  تزريق دگزامتازون دهد کهنشان می نتايج اين ،در مجموع ودارد قبلی مطابقت 

اثرات منفی  ۀدهندنشان گروه سرم فیزيولوژيکبه  نسبت ،دگزامتازون های در معرضبلدرچین همچنین کاهش کمتر وزن بدن

 ،گیری نگرديدمیزان آتروفی عضالت پرندگان اندازه، حاضر ۀدر مطالع اگرچه. استها سلول در آتروفی القای و بر رشد گلوکوکورتیکوئیدها

 Mitch and)گرددیانسان و حیوانات م در آتروفی عضالنی باعث ،گلوکوکورتیکوئیدها باالی دوزهایبکارگیری  اما گزارش شده است که

Goldberg, 1996.) ستعضالت اسکلتی بیان شده ا آتروفی گلوکوکورتیکوئیدها بر مطرح شده در مورد تاثیر هایتعدادی از مکانیسم(Ma 

et al; 2003.) ،ی رشد عضالن مسیرهای تأثیر بر طور عمده از طريقبه، اثرات غیر مستقیم گلوکوکورتیکوئیدها بسیاری از با اين حال

 های در معرضبلدرچین در اسیداوريک پالسمايی سطح که افزايش داشتتوجه  داين باي بر (. عالوهLeili and Scanes, 2008است)

 سطح پالسمايی ناشی از افزايش اکسیداتیو هایآسیب جهت کاهشها بدن بلدرچین تواند پاسخ فیزيولوژيکیمی ،دگزامتازون

 شود.دفع می پرندگان توسط نیتروژن متابولیسم عمده نهايی ۀيک فرآورد به عنوان اسید اوريک باشد. گلوکوکورتیکوئیدها

 گذار در معرض دگزامتازونتخم هایدانه بر پارامترهای پالسمايی در بلدرچیناثر تیمارهای پودر سیر و سیاه .4جدول

 گیری شدههای اندازهفراسنجه 

 گلوکز عوامل

 (لیترگرم در دسیمیلی)

 گلیسريدتری

 (لیترگرم در دسیمیلی)

 اسید اوريک

 (لیترگرم در دسیمیلی)

 پروتئین کل

 (لیترگرم در دسیمیلی)

     جيره
 23/4 11/5 00/410 01/245 شاهد 

 34/4 13/3 10/512 10/252 سیر 

 13/4 13/4 50/471 17/253 دانهسیاه 

 21/0 47/0 40/33 41/1 هاخطای استاندارد میانگین 

     تزريق

 a41/5 54/4 15/527 33/231 دگزامتازون 

 b41/3 11/3 21/451 07/211 فیزيولوژیسرم 

 21/0 31/0 33/31 72/7 هاخطای استاندارد میانگین 

     اثرات متقابل

 50/4 17/4 37/473 37/231 دگزامتازون -شاهد 

 07/4 11/5 12/501 75/253 سرم فیزيولوژی -شاهد 

 10/4 34/4 30/531 70/241 دگزامتازون -سیر 

 01/4 13/2 40/433 50/254 سرم فیزيولوژی -سیر 

 51/4 30/7 00/515 37/223 دگزامتازون -دانهسیاه 

 34/3 51/2 70/311 50/273 سرم فیزيولوژی -دانهسیاه 

 44/0 13/0 35/54 31/3 هاخطای استاندارد میانگین 

 احتمال درصد
 100/0 012/0 325/0 351/0 اثر جیره

 100/0 001/0 151/0 054/0 اثر تزريق

 141/0 002/0 244/0 320/0 اثر متقابل تزريق در جیره

 

 کلي گيرينتيجه

درصد در جیره(  2)دانهیاهدرصد در جیره( و يا پودر س 3)یردست آمده از اين آزمايش نشان داد که افزودن پودر سنتايج به ،طور کلیبه

در اين  اگرچههای تخمگذار نداشت. )گلوکوکورتیکوئید صنعتی( در بلدرچینگزامتازونثیر مفیدی بر کاهش تولید ناشی از تزريق دأت

رسد که در شرايط افزايش های قبلی انتخاب شد، اما به نظر میدانه بر اساس نتايج آزمايشسطوح مورد آزمايش پودر سیر و سیاه ،مطالعه

 دانه مفید واقع شود.باالتری از پودر سیر يا سیاه ممکن است سطوح ،حاد سطح پالسمايی گلوکوکورتیکوئیدها در بدن
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