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 چکیده

لکردی های تولیدمثلی و عمپرندگان به منظور بهبود فراسنجهدار به تخم نطفهمحرک رشد تزریق عوامل  زمینه مطالعاتی:

به درون  شنیاسانس آو ونیسطوح مختلف نانوامولس قیتزر ریثأت یبه منظور بررس قیتحق نیا هدف:. باشدمیمورد توجه 

 نیعدد تخم بلدرچ 600با استفاده از آزمایش  روش کار:انجام شد. و خونی  یدمثلیتول هایبر فراسنجه یژاپن نیتخم بلدرچ

 یشیآزما هایگروهشد.  مدر هر تکرار انجا نیعدد تخم بلدرچ 30تکرار و  4 مار،یت 5با  یدر قالب طرح کامال تصادف یژاپن

 تخمیتزریق درون و (ریفایامولس ب وآتخمی مخلوط شاهد مثبت )تزریق درون، (قیبدون تزرمنفی )شاهد گروه شامل: 

آزمایشی به درون کیسه های محلولتزریق  بود.ام پیپی  150و 100، 50 در سطوحشده  ونینانوامولس شنیاسانس آو

درصد کشی، جهدستگاه جوداخل در ها تخمن انکوباسیون پس از پایا شد. ها انجامآن ونیانکوباسقبل از در ها تخم یهوای

های هچ شده برای ارزیابی فراسنجه هایجوجه سپس. شدبررسی های تیماری در هر کدام از گروههچ و تلفات رویانی 

رهای آزمایشی موجب مایتنه تنها  :جینتا. داده شدندپرورش در بستر هفته  8تناسلی به مدت  تگاهخونی و خصوصیات دس

از  دوزباالترین (، بلکه P>05/0نشدند ) هاتخم تلفات رویانیکاهش های بارور و هچ کلی، هچ تخمدرصد بهبود 

در  .(P<05/0)های شاهد داشت ایسه با گروهها در مق( اثر مخربی بر این فراسنجهامپیپی 150نانوامولسیون آویشن )

 های ماده و نیزدر پرنده F3تا  F1های فولیکولوزن و قطر  ،وزن تخمدان ی،رحم هایوزن و طول لوله پایان دوره پرورش،

 غلظت استروژن سرم خون(. P>05/0)قرار نگرفت  تیمارهای آزمایشی، تحت تأثیر های نرغلظت تستوسترون در پرنده

شاهد  گروهمقایسه با در شده دوز باالتر اسانس آویشن نانوامولسیونباالترین  تخمیتزریق درونهای ماده در اثر پرنده

 کمتر ینانوامولسیوناسانس ام پیپی 100 کنندهگروه تیماری دریافتدر کل سرم گلیسرید تری .(P<05/0)باالتر بود   مثبت

نسبت به های آزمایشی در سایر گروه های خونینگین مقادیر سایر فراسنجه، ولی میا(P<05/0) بود های شاهداز گروه

طور کلی، تزریق نانوامولسیون اسانس آویشن به کیسه هوای تخم هب گیری نهایی:نتیجه. دار نبودمعنیشاهد های گروه

 شود.بلدرچین ژاپنی به منظور بهبود عملکرد تولیدمثلی در این پرنده توصیه نمی
 

   های خونی، بلدرچین ژاپنیآویشن، تولیدمثل، فراسنجه کلیدی: واژگان
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 مقدمه

در  درآوریجوجهیابی به حداکثر عملکرد دســت یبرا

)نوی نمود توجه زیادی به رشــد و نمو جنین طیور، باید 

 ،تخم روریبا جملهاز  دیمتعد ملاعو .(1999و اسکالن 

 دیریتمو  کشیجوجه هستگاد یطاشر ،تخم یمغذ ادمو

موثر هستند )آراجو و  درآوریجوجه قابلیت بر یهچر

 یمغذ منابع جنینینمو  پایانی حلامردر  .(2016همکاران 

 دهستفاا ردمو جنین سیلهو به منیوتیکآ مایعدر  دموجو

 بجذ جنینروده  طریقاز  هضماز  پسو  دنگیرمی ارقر

 تحتیاجاا تامین برایی گوشتی جوجهجنین . دنشومی

مختلف  حلامر تکمیل به منظورو  یمغذمواد  بهخود 

دارد.  درما غمر به دییاز بستگیوا ،جنینی نموو  شدر

 غتخممر تشکیل طی مرغ مادردر  یمغذ منابع دکمبو

 های آننی تخمجنی نموو  شدر بر ایمنفی اتثرا ،دارنطفه

 با جنینتغذیه اگزوژنوس  (.2007)موران  شتدا هداخو

 تحتیاجاا تامین به نداتومی ،یمغذ یهامکملاز  دهستفاا

 یطاشردر  صخصو به کشیجوجهدوره  طیدر  جنین

گزارش شده  نماید. کمکتخم مرغ  یمغذ منابع دکمبو

 ،های غذایی به داخل تخم پرندگانتزریق مکملاست که 

میر،  درآوری، کاهش نرخ مرگ وباعث بهبود نرخ جوجه

و  الکوتاه شدن طول مدت پرورش، سرعت رشد با

)جانسون و  شودمیها جوجه ایافزایش وزن پایان دوره

و  به منظور بهبود رشد یادیز قاتیتحق .(1997همکاران 

تخم مرغ  یمواد مغذ یدستکار قیاز طر نینمو جن

  .صورت گرفته است

 یبرا یداخل تخم مرغ نه تنها روش قیتزرآوری فن

ت، ها اسیماریاز ب یبرخ هیپرندگان بر عل ونیناسیواکس

مورد  یاز مواد مغذ یبرخ قیدر تزر یعمل یبلکه روش

و  2005)فوی و همکاران  در حال رشد است نیجن ازین

 عوامل محرک رشد تجویز. (2005 همکارانیونی و 

بهتر  نموو  شدر به نداتومیپرندگان  تخم خلدا به تکمیلی

 نمایند کمک تخمدر  دموجو یهایتودمحدو غلبه بر  جنین

 (.2004و تاکو و همکاران  2008کاران )کادام و هم

ترین ( یکی از شناختهZataria multifloraآویشن شیرازی )

آویشن باشد. گیاهان دارویی و از تیره نعناعیان می

های شاخه و شاخه استکوتاه و پر ،ایدرختچه یگیاه

. باشدهای متقابل و نازک میعلفی آن پوشیده از برگ

انه بوده و در حال حاضر در محل رویش اولیه آن مدیتر

-ها و مزارع به عنوان گیاهی معطر و دارویی کشت میباغ

شامل مخلوط  ی(ضرور هایروغنها )اسانسشود. 

شده توسط  دیفرار تولریفرار و غ باتیاز ترک یاهدیچیپ

باشند یم هیثانو هایتیعنوان متابول معطر به اهانیگ

 هایروغن یاصل یجزاا  (.2008)باکالی و همکاران 

 هاپنها، تربه سه دسته فنل توانیرا م یتجار یضرور

و سیالن و فانگ  2004)بارت  کرد بندییمتقس هادیو آلدئ

ای مایل اسانس آویشن مایعی است زرد یا قهوه (.2004

به قرمز تیره با بوی مطبوع قوی و طعم تند و پایدار و 

دار گلهای و سرشاخهها خنک کننده، که از تقطیر برگ

میایی مختلف و ترکیبی از مواد شیشود میاستخراج  آن

 لیلدبه ه،گیا ینا سانسا (.1992 است )مومنی و شاهرخی

 مؤثرتریناز  یکی ،فنلی مونوترپنی تترکیبا دارا بودن

ضد و اکسیدانی آنتی خاصیت با گیاهی یهاسانسا

در (. 2010)ساعی دهکردی  رودمی رشما به بیومیکر

گری فیتوشیمیایی از عصاره اتانولی این گیاه، غربال

فالونوییدهایی شناسایی شده است که عمدتاً تیمول، 

)داکان و  باشندگاماترپینن می و سیمنکارواکرول، پی

روغن استخراج شده از  یاصل بیترک. (2017عبداله 

 ی این اسانسفنول یجزء اصل مولیت .است مولیتآویشن 

 باشدی نیرومندی میدانیاکسیآنت تیعالف دارایاست که 

-لذا با توجه به خاصیت آنتی (.2017)داکان و عبداله 

اکسیدانی اسانس آویشن و نقش آن در بهبود رشد 

رویانی و عملکرد پرنده، مطالعه حاضر برای اولین بار 

 در بلدرچین ژاپنی اجرا شد.

 یابر یانتخاب عال کی تواندیم ونیاستفاده از نانوامولس

)جو و همکاران  باشد ییها در مواد غذااستفاده از اسانس

 100اندازه ذرات به نانو ذره )اندازه کمتر از  ریی. تغ(2005

 شینسبت سطح به حجم و افزا شینانومتر( سبب افزا
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تا اثربخشی  شودیم سببامر  نیشده و ا یریپذواکنش

 مواد بعد از کوچکتر شدن به ابعاد نانو بیشتر شود

کوچک  اریبس اندازه. (2008دز سایرا و همکاران هرنان)

 باتواند میاسانسی ترکیبات از سنتز شده  نانولیپوزوم

)کریشنا و همکاران  باشد همراه یکروبیاثر ضدم شیافزا

با توجه به احتمال رشد عوامل عفونی در دوره  (.2011

تخم، به  ها به درونورود آن ها و امکانانکوباسیون تخم

های گیاهی بخصوص با ذرات نانو، اسانسرسد مینظر 

 اکسیدانیآنتیبا خاصیت ضدمیکروبی خود در کنار اثر 

با بهتر جنین پرندگان شوند.  نموبتوانند سبب رشد و 

توجه به این نکات، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر 

به تخم شده  نانوامولسیونتزریق اسانس آویشن 

های تولیدمثلی و خونی در این هبلدرچین ژاپنی بر فراسنج

 پرنده بود.

 

 هامواد و روش

در ایستگاه تحقیقاتی دامپروری دانشگاه  مطالعه حاضر

علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان واقع در شهر 

. نسبت اهواز انجام شدشهر کیلومتری  35مالثانی در 

در تمام بود و  3به  1 مادر، بلدرچین نر به ماده در گله

حل آزمایش پرندگان دسترسی آزاد به آب و خوراک مرا

 روز بهطول روشنایی در شبانه در مرحله تولید، داشتند.

. ه بودساعت تنظیم شد 8 طول تاریکی به ساعت و 16

ماهه در  3تا  2تخم بلدرچین ژاپنی از پرندگان  600تعداد

آوری شده های جمعشد. تخمآوری جمعروز  5طی مدت 

درجه  17 تر ازپایین اتاقی با دمایدر هر روز، در 

از شرکت  آویشناسانس نگهداری شدند.  سلسیوس

به منظور تهیه کاشان خریداری شد.  یطبیب دارو

به را  801تویین نانوامولسیون، ابتدا اسانس و امولسیفایر

 %96) آب مقطر با( وزنی -وزنی %2) مساویهای نسبت

صل تحت مخلوط کرده و سپس محلول حا (وزنی -وزنی

به  (دور در دقیقه 13000دور باال ) ردستگاه هموژنایز

                                                           
1 - tween 80 emulsifier 

جهت خرد کردن اجزا و تهیه محلول همگن  دقیقه 3مدت 

دست آید. ه ب ایتا امولسیون درشت اولیه قرار گرفت

تحت هموژنایز دقیقه  1به مدت سپس امولسیون اولیه 

 تا (2005)هشتجین و عباسی  اولتراسونیک قرار گرفت

اسانس آویشن  ای ازی شدهنانوامولسیون هایمحلول

تخم  درونبه  تزریق قبل ازها شود. این محلولآماده 

 شدند.  سترون UVبا فیلتر سرسرنگی و اشعه  بلدرچین

 4 ،ماریت 5با  یتصادف در قالب طرح کامال حاضر تحقیق

در هر تکرار انجام گرفت.  نیعدد تخم بلدرچ 30تکرار و

رت بودند از: بدون تزریق )شاهد های آزمایشی عباتیمار

های به ترتیب با نسبت ریفایامولسو  آبمنفی(، تزریق 

 ونینانوامولس)شاهد مثبت(، وزنی  -وزنی %2 و 98%

( به امپیپی 150و  100، 50اسانس آویشن )در سطوح 

تزریق تیمارها  ها.درون کیسه هوای تخم بلدرچین

دستگاه  ها به درونبالفاصله قبل قرار دادن تخم

انجام گرفت. برای این منظور، ابتدا پوسته کشی جوجه

هوا با پنبه آغشته به الکل ضدعفونی تخم در محل کیسه 

 1/0های مربوط به تیمارها در حجم شده و سپس محلول

هوای تخم لیتر به وسیله سرنگ انسولین به کیسهمیلی

 پوسته با پارافین مذاب ها تزریق و محل سوراخبلدرچین

کشی به درون دستگاه جوجهها مسدود شد. سپس تخم

 پس از پایان انکوباسیون، میزان باروریمنتقل شدند. 

عالوه تعداد ههای هچ نشده دارای رویان ب)تعداد تخم

های انکوبه شده های هچ شده تقسیم بر تعداد تخمتخم

های هچ شده تقسیم (، هچ کلی )تعداد تخم100در  ضرب

-(، هچ تخم100های انکوبه شده ضربدر مبر تعداد کل تخ

-های هچ شده تقسیم بر تعداد تخمهای بارور )تعداد تخم

(، تلفات رویانی و سن 100های دارای رویان ضربدر 

جهت بررسی درصد مرگ و میر تلفات رویانی تعیین شد. 

که هایی بلدرچینرویانی در طول دوره انکوباسیون، تخم 

دارای تلفات رویانی های خمتبودند شکسته و  هچ نشده

رویان،  تلفات ای ازبرای تعیین مرحلهسپس شدند. جدا 
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دوره انکوباسیون به در های صورت گرفته و میرمرگ 

روزگی )پیدا بودن سیاهی چشم و عدم  9تا  1سه مرحله: 

روزگی )رویان دارای پر و زرده  17تا  10وجود پر(، 

یافته کامل بدون  روزگی )رویان رشد 18تا  17نمایان( و 

 .(2012)آیگان و سرت  زرده در خارج بدن( تقسیم شدند

های تفریخ شده مربوط به هر تیمار و تکرار پس جوجه

های مخصوص از شمارش، توزین شده و سپس به پن

خود در سالن پرورش منتقل شدند. جیره مورد استفاده 

ها در طول دوره آزمایشی یکسان و بر برای تمام گروه

تنظیم شد  (1994)س توصیه انجمن ملی تحقیقات اسا

(. در پایان هفته هشتم پرورش، از هر تکرار یک 1)جدول 

صورت تصادفی انتخاب و ه پرنده نر و یک پرنده ماده ب

و جداسازی پالسما، برخی از خونگیری بعد از 

)غلظت استروژن، های بیوشیمیایی و هورمونی فراسنجه

گلیسرید، پروتئین ، تریتستوسترون، گلوکز، کلسترول

 تعیین گردید. سپس پرندگان منتخب( HDLو LDL کل، 

برای بررسی خصوصیات مورفومتریک دستگاه تناسلی 

 کشتار شدند.

 
Table 1- The nutrients and chemical composition of the japanese quail diets 

پنی های بلدرچین ژامواد مغذی و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول   

 Nutrients (%) 

52.00 Corn 

39.40 Soybean meal 

3.40 Fish meal 

2.04 Vegetable oil 

1.43 Oyster  

0.70 Di-calcium phosphate 

0.30 Salt 

0.18 Methionin 

0.05 Lysine 
0.25 Vitamin supplement1 
0.25 Mineral supplement2 

 Composition (%) 

2900 Metabolic energy (Kcal/kg) 

20.00 Protein 

0.95 Calcium 

0.63 P available 

1.40 Lysine 

0.57 Methionine 

0.16 Sodium 

0.7 Methionine+Cysteine 

1. vitamin supplements (values per kg of diet): Vitamin A, 3300 IU; vitamn E, 25 IU; vitamin K3, 1 mg; 

vitamin B1, 2 mg; vitamin B2, 9 mg; vitamin B5, 10 mg; vitamin B3, 45 mg; vitamin B6, 4mg; vitamin B9, 

1.2 mg; vitamin B12, 0.015 mg; vitamin H2, 0.13 mg. 2. Mineral supplements (Values per kg diet): 

manganese, 60 mg; zinc, 50 mg; iron, 60 mg; copper, 5 mg; iodine, 0.3 mg and selenium, 0.2 mg. 

 

الب در ق  SPSSافزاربا استفاده از نرم هاداده: یآمار زیآنال

طرح کامال تصادفی مورد تجزیه واریانس قرارگرفت و 

ن ای دانکدامنهها با استفاده ازآزمون چندمقایسه میانگین

درصد انجام شد. مدل آماری طرح  5و در سطح احتمال 

 باشد:به شرح زیر می

Y𝑖𝑗 =  µ +  𝑇𝑖𝑗 + Eij 

Yijمشاهدات مربوط به صفات : 

µمیانگین کل مشاهدات : 

Ti: اثر تیمار 

Eij: اثر خطا 
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 نتایج و بحث

تأثیر تزریق سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس آویشن 

های به درون کیسه هوای تخم بلدرچین ژاپنی بر فراسنجه

 یدرصد بارورارائه شده است.  2تولیدمثلی در جدول 

(. P>05/0) قرار نگرفت یشیآزما هایماریت رتأثی تحت

تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد بدون 

های بارور نه تنها موجب بهبود هچ کلی، هچ تخم ،تزریق

 امپیپی 150 قیتزرمانی رویان نشدند، بلکه تیمار و زنده

باعث کاهش درصد این  شنیآو اسانس ونینانوامولس

هم به( که احتماالً مرتبط با P<05/0ها شد )فراسنجه

و فعال شدن مسیرهای  تعادل مواد مغذی تخمخوردن 

استفاده از سطح باالی  صورت در آپوپتوتیک

و جمالی و  2006نانوامولسیون اسانس باشد )آیگان 

جنین طیور در تنظیم همچنین،  (.2018همکاران 

تخم، با محدودیت مواجه  فشاراسمزی محیط بسته

ذا، تغییرات فشاراسمزی ناشی از تزریق است. ل

تواند برای می محلول با غلظت زیاد به داخل تخم

 همکارانکننده باشد ) یونی و بقای جنین تهدید

داری بین میزان تلفات اوایل رویانی تفاوت معنی(. 2005

با این حال، (. P>05/0های آزمایشی نداشت )تیمار

آویشن بیشترین  اسانس نانوامولسیون امپیپی 150تیمار

(. P<05/0تلفات اواسط و اواخر رویانی را موجب شد )

کمترین تلفات اواخر رویانی به لحاظ عددی، مربوط به 

 است که بااسانس آویشن  ppm50نانوامولسیون تیمار 

منفی و شاهد های گروه کمتر از دار،معنیغیراختالف 

 (. P>05/0) مشخص بودمثبت 

 نانوسیلور و عصارهسطوح مختلف در تحقیقی، تزریق 

داری بر میزان آویشن به تخم مرغ تاثیر معنی

( که 2015 نداشت )ساکی و همکاراندرآوری جوجه

های پژوهش حاضر در بلدرچین ژاپنی با یافته مخالف

 گزارش کردندنیز ( 2019و همکاران ) انیزادیپرباشد. می

با  یمرزه خوزستان مرغی عصارهکه تزریق درون تخم

بر اکسیدانی مشابه با آویشن، دارا بودن ترکیبات آنتی

. همچنین با نداشت یداریمعن ریتاث درآوریجوجه تیقابل

های مختلف عصاره برگ زیتون به تخم تزریق غلظت

کشی، تأثیری بر گوشتی در روز هجدهم جوجههای مرغ

ده نشد )کشاورز معتمدی و مشاهدرآوری جوجهنرخ 

در گزارش دیگر، تزریق درون  (.2008 همکاران

موم که از لحاظ دارا بودن ترکیبات عصاره برهمرغی تخم

فالونوئیدی مشابه با آویشن است، موجب کاهش نرخ 

درآوری در بلدرچین ژاپنی شد. همچنین، تزریق جوجه

دوز باالی این عصاره در مقایسه با سطح پایین آن، 

بال داشت که با دنه افزایش نرخ تلفات اواخر رویانی را ب

 (.2016)آیگان  های مطالعه حاضر مطابقت داردیافته

دار بودن گذشته از عواملی مانند سن گله مادری، نطفه

ها و شرایط بهداشتی و محیطی دستگاه مرغتخم

ماده تزریقی، محل ماهیت ، عواملی مانند کشیجوجه

توانند بر میزان تزریق و میزان ماده تزریقی نیز می

 (. 2015 ها موثر باشند )قائمیرآوری تخم مرغدجوجه
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  Table 2- Effect of intra egg injection of different levels of Thyme essential oil nanoemulsion on fertility, hatchability 

and embryonic death in Japanese quail 

 ون اسانس آویشن به درون تخم بر میزان باروری، هچ و تلفات رویانی در بلدرچین ژاپنیتأثیر تزریق سطوح مختلف نانوامولسی -2جدول 

P-value SEM 
 Thyme essential oil nanoemulsion (ppm) 

Parameters (%) 
 C2 150 100 50 E1 

0.770 0.86  95.44 91.90 91.66 94.93 93.92 Fertility3  
0.048 4.91  68.93a 26.27b 57.54ab 71.72a 70.70a Total hatchability4  
0.050 5.15  72.13a 28.68b 62.68a 75.47a 75.55a Hatch of fertilized eggs5  
0.049 5.14  27.87b 71.32a 37.31b 24.53b 24.44b Embryonic mortality  
0.920 1.12  7.98 9.97 7.48 6.42 9.49 Early embryonic mortality  

0.040 2.95  8.77b 33.81a 14.87b 9.61b 4.34b Mid embryonic mortality 

0.046 2.16  11.11b 27.54a 14.95ab 8.49b 10.60b Late embryonic mortality 

SEM: Standard error of means. In each row, means with non-similar letters are different (P<0.05). 
1Emolisifier injection, 2Control (without injection), 3Fertility: number of fertile eggs/number of total eggs set in the 

incubator; 4Total hatchability: number of eggs hatched out/number of eggs set in the incubator; 5Hatch of fertilized eggs: 

number of eggs hatched out/number of fertile eggs. 
 

آویشن بر اسانستأثیر تزریق درون تخمی نانوامولسیون

های نر و ماده در های جنسی در بلدرچینمیزان هورمون

غلظت شود. مشاهده می 3جدول بعد از دوره پرورش در 

سرمی هورمون تستوسترون پرندگان نر در بین 

(، P>05/0داری نداشت )تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی

غلظت تستوسترون سرمی نرها در هر چند از نظر عددی 

آویشن اسانس امپیپی 50تیمار دریافت کننده

نانوامولسیون شده نسبت به تیمار شاهد بدون تزریق 

باالتر بود. در پژوهشی، تزریق داخل صفاقی عصاره 

هیدروالکلی آویشن کوهی باعث افزایش غلظت سرمی 

رنجبری و هورمون تستوسترون در موش شد )قربانی

با ممانعت از ی گیاهی هااستروژنفیتو(. 2014ران همکا

آروماتاز و کاهش تبدیل تستوسترون به استروژن به 

توانند سطح عنوان ممانعت کننده تولید استروژن، می

عالوه بر  (.2000تستوسترون را باال ببرند )میلز و بون 

های کوهی با افزایش تعداد گیرندهعصاره آویشناین، 

باعث   LHگ و تأثیر روی غلظت هورمونهای الیدیسلول

)آریزا نایتو و همکاران  شودمیافزایش تستوسترون بدن 

ماده سینئول موجود در عصاره آویشن باعث  (.2011

-افزایش تبدیل کلسترول به پرگننولون در میتوکندری می

شود که موجب افزایش سنتز استروئید از جمله 

 (.2011اران شود )آریزا نایتو و همکتستوسترون می

ماده  هایبلدرچینغلظت هورمون استروژن سرم خون 

ه بآویشن اسانس نانوامولسیونام پیپی 150در سطح 

مثبت آب و  از گروه شاهد بیشترداری طور معنی

ی گیاهی از جمله فالونوئیدها (.P<05/0بود ) امولسیفایر

عملکردی که رای خواص فیتواستروژنی هستند دا آویشن

-فیتواستروژن (. 2010)زائو و مو  تروژن دارندمشابه اس

در بدن را های استروژنی گیرندهاتصال به  تواناییها 

گزارش شده است که گیاهان فیتواستروژنیک در . دارند

های تحریکی بر گیرندهتوانند اثر دوزهای پایین می

رسد با افزایش این اثر میبه نظر استروژنی داشته باشند.

تحت تأثیر لید و ترشح استروژن داخلی استروژنیکی، تو

ها استروژنفیتو (.2018)یانگ و همکاران  قرار گیرد

بسته به ضداستروژنیکی  یادارای اثرات استروژنیکی 

گناد  -هیپوفیز-بوده و محور مغزغلظت استروژن داخلی 

های تولیدمثل محیطی را تحت تأثیر قرار و همچنین اندام

. دوز باالی عصاره یک گیاه (2010)زائو و مو  دهندمی

سبب ( منفی خوردبا اثر فیدبک )باز ،محتوی فیتواسترون

از  (FSH)فولیکولی  محرکهورمون ترشح کاهش 

 (.2007)تریسومبون و همکاران شود میهیپوفیز 
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  Table 3- Effect of intra egg injection of different levels of Thyme essential oil nanoemulsion on concentrations of 

steroid hormones in Japanese quail 
 های استروئیدی در بلدرچین ژاپنیتأثیر تزریق سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس آویشن به درون تخم بر غلظت هورمون -3جدول 

P-

value 
SEM 

 Thyme essential oil nanoemulsion (ppm)  

 C2 150 100 50 E1  

0.007 142.59  1296.01a 1662.40a 355.50b 480.50b 237.25b Estrogen in female (pg/ml) 
0.540 0.24  3.75 3.40 3.63 3.90 2.43 Testosterone in males (ng/ml) 

SEM: Standard error of means. In each row, means with non-similar letters are different (P<0.05). 
1Emolisifier injection, 2Control (without injection). 

 

 تخمی اسانس آویشندروناثرات تزریق  4در جدول 

شناسی تخمدان نشان داده بر ریخت شدهنانوامولسیون

عدد( مربوط  15شده است. کمترین تعداد فولیکول سفید )

 شدهنانوامولسیونآویشن  اسانس امپیپی 50به تیمار

 F3و  F1 ،F2های (. وزن و قطر فولیکولp<05/0بود )

(. P>05/0های آزمایشی قرار نگرفتند )تحت تأثیر تیمار

گرم( را تیمار شاهد  89/1) F4وزن فولیکول  ترینبزرگ

 (.P<05/0مثبت )آب+امولسیفایر( به خود اختصاص داد )

گرم( در تیمار 23/14قطر فولیکول تخمدانی ) ترینبزرگ

گرم( در تیمار  34/8) آب+امولسیفایر و کمترین قطر

علت دقیق این نتیجه د. مشاهده ش شاهد بدون تزریق

معلوم نیست. به هر حال، امولسیفایرها در پایداری چربی 

در محیط مایع و نیز توانایی ارتباط با دیگر مواد غذایی 

 .ها نقش دارندها یا کربوهیدراتاز جمله تعامل با پروتئین

ای سطوح مختلف اسانس در تحقیقی، با بررسی اثر تغذیه

 هایتخمدان در مرغناسی شریختگیاه اسطوخدوس بر 

های سفید تحت تأثیر این اسانس گذار، تعداد فولیکولتخم

های زرد بزرگ قرار نگرفتند. اما وزن و قطر فولیکول

افزایش یافتند )تاکی و اسطوخدوس تأثیر اسانس تحت 

 (.2015 همکاران

 عصاره هیدروالکلی گیاه بابونهتغذیه با در مطالعه دیگر، 

 هایدار تعداد فولیکولمعنی کاهش سبب در موش

که به کاهش ترشح ار شاهد شد نسبت به تیمتخمدانی 

)میرزاخانی و ها از هیپوفیز نسبت دادند گونادوتروپین

(. تحقیقات جدید عوارض جانبی و غیر 2017 همکاران

که کنند بیان میها را نشان داده و اکسیدانمنتظره آنتی

تخمدانی، در های ولفولیکهای فعال موجود در اکسیدان

ها و برای رشد و نمو این فولیکول ،گذاریقبل از تخمک

های فعال اند و کاهش گونهگذاری ضروریعمل تخمک

های تخمدانی و ها از رشد فولیکولاکسیژن در تخمدان

)برانو و همکاران نمایند میگذاری ممانعت عمل تخمک

در پژوهش  (.2011و شکولنیک و همکاران  2009

(، افزودن سطوح مختلف 2018بوالوردی و همکاران )ا

پودر آویشن در جیره بلدرچین ژاپنی موجب افزایش 

علت اختالف نتایج را  های تخمدانی شد.تعداد فولیکول

، روش کار رفته، دوزهای مصرفیهتوان به نوع گیاه بمی

  ارتباط داد. و گونه حیوانی تجویز
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  Table 4- Effect of intra egg injection of different levels of Thyme essential oil nanoemulsion on characteristics of 

ovarian follicles in Japanese quail 
 های تخمدانی در بلدرچین ژاپنیهای فولیکولتأثیر تزریق سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس آویشن به درون تخم بر ویژگی -4جدول 

P-

value 
SEM 

 Thyme essential oil nanoemulsion (ppm)  

 C2 150 100 50 E1  

0.43 0.34  3.25 4.54 2.73 4.93 3.27 F1 follicle weight (gr) 
0.55 0.21  1.93 2.67 1.84 3.11 2.58 F2 follicle weight (gr) 
0.59 0.20  1.19 1.52 1.06 2.01 2.10 F3 follicle weight (gr) 
0.03 0.16  0.55b 0.49b 0.37b 0.96b 1.89a F4 follicle weight (gr) 
0.60 0.94  21.25 21.25 16.54 20.46 17.52 F1 follicle diameter (mm) 
0.84 0.58  14.69 15.71 14.47 17.11 15.25 F2 follicle diameter (mm) 
0.81 0.71  10.82 13.80 11.70 13.76 14.24 F3 follicle diameter (mm) 
0.05 0.70  8.34b 10.52ab 8.77b 10.95ab 14.23a F4 follicle diameter (mm) 
0.04 2.88  39.00ab 39.25ab 36.00ab 15.00c 46.50a White follicle numbers  

SEM: Standard error of means. In each row, means with non-similar letters are different (P<0.05). 
1Emolisifier injection, 2Control (without injection). 

 

های تأثیر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه 5در جدول 

شود. گلوکز خون در ایی سرم خون مشاهده مییبیوشیم

داری با شاهد بدون تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی

گلیسرید کمترین غلظت تری (.p>05/0تزریق نداشت )

مربوط  در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی سرم خون

آویشن بود  اسانسنانوامولسیون ام پیپی ppm 100به 

(05/0>P میزان کلسترول و .)LDL  در تیمارسرم خون 

 داری بیشتر ازطور معنیهبمولسیفایر اشاهد آب + 

اسانس بود. اختالف  نانوامولسیونام پیپی 150تیمار

و پروتئین کل سرم خون بین  HDLداری در غلظت معنی

(. ساکی و P>05/0تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد )

 ( گزارش کردند که با تزریق عصاره2015همکاران )

آویشن به درون تخم مرغ در روز هفدهم جنینی، غلظت 

های هچ شده افزایش یافته اما میزان گلوکز خون جوجه

تحت تأثیر تیمارها قرار  HDLو  LDLگلیسرید، تری

 نگرفتند. 

در تحقیقی، افزودن اسانس آویشن به جیره بلدرچین 

-سرید خون پرندهیگلاپنی ماده، باعث کاهش میزان تریژ

ها نسبت به گروه شاهد شد  اما غلظت کلسترول سرم 

)دهقانی  خون تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت

در مطالعه دیگر، غلظت کلسترول خون  (.2018و همکاران 

با اسانس خوراکی های گوشتی در نتیجه تیمار جوجه

-ولی غلظت تری ،آویشن کاهش یافتپوشانی شده ریز

سرم خون در مقایسه با تیمار  LDLو   HDLسرید،یگل

 نداشتند )روزمهر و همکارانداری معنیشاهد تفاوت 

آویشن  ایتغذیه ( اثر2013مکی و همکاران )(. فانی2017

های گوشتی را های خونی در جوجهبر برخی فراسنجه

که غلظت  مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند

سرم خون تحت تأثیر  HDLو  LDLپروتئین، گلوکز، 

های آویشن قرار نگرفت. در مطالعه حاضر، تیمار

باالترین سطح نانوامولسیون اسانس آویشن باعث کاهش 

غلظت کلسترول سرم خون در مقایسه با تیمار شاهد شد. 

های ضروری مثل تیمول و کارواکرول بسیاری از روغن

که جزو ترکیبات آویشن هستند، قادرند با اثر بر 

ردوکتاز باعث کاهش ساخت  CoA-HMGهای آنزیم

کلسترول در بدن پرندگان شوند. این آنزیم نقش کلیدی 

باشد و های ساخت کلسترول دارا میدر تنظیم واکنش

حصول و ترکیبات غیراسترولی م LDLزمانی که مقدار 

 دهدکاهش می عمل آن افزایش یابد، ساخت کلسترول را

  (.1987)لوسکی 
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Table 5- Effect of intra egg injection of different levels of Thyme essential oil nanoemulsion on blood parameters (mg/dl) in 

Japanese quail 
در بلدرچین  لیتر(گرم در دسیهای خونی )میلیفراسنجهاسانس آویشن به درون تخم بر  تأثیر تزریق سطوح مختلف نانوامولسیون -5جدول 

 ژاپنی

P-value SEM 
 Thyme essential oil nanoemulsion (ppm)  

 C2 150 100 50 E1  

0.047 7.30  294.00 283.75 314.50 336.25 326 Glucose 
0.049 4.91  68.93a 57.54ab 26.27b 71.72a 70.70a Triglyceride  
0.046 11.87  181.25ab 142.50b 193.75ab 161.00ab 236.50a Cholesterol 
0.020 5.01  51.50ab 44.00b 52.75ab 52.00ab 86.50a LDL 

0.840 2.41  82.00 76.00 76.00 77.50 82.00 HDL 
0.670 0.14  3.43 3.38 3.10 3.33 3.70 Total protein 

SEM: Standard error of means. In each row, means with non-similar letters are different (P<0.05). 
1Emolisifier injection, 2Control (without injection). 

 

 کلی گیرینتیجه

طور کلی، تزریق سطوح نانوامولسیون اسانس آویشن هب

که  به کیسه هوای تخم بلدرچین ژاپنی عالوه بر این

های تولیدمثلی در این پرنده نشد، بهبود فراسنجه موجب

، اثر منفی بر این (امپیپی 150بلکه غلظت باالی آن )

ها داشت. تغییرات خصوصیات مورفومتریک شاخص

های خونی نیز تغییرات دستگاه تناسلی و فراسنجه

-چشمگیر و قابل بحثی نداشت. هر چند، غلظت تری

انوامولسیون اسانس ن امپیپی 100گلیسرید در سطح 

کاهش مثبت و منفی شاهد  هایآویشن در مقایسه با گروه

، تزریق نانوامولسیون اسانس آویشن به در کلیافت. 

کیسه هوای تخم بلدرچین به منظور بهبود عملکرد 

 تولیدمثلی قابل توصیه نیست.
 

 سپاسگزاری

علوم کشاورزی و منابع دانشگاه مسئولین بدینوسیله از 

تان به سبب فراهم ساختن امکانات تحقیق، خوزسطبیعی 

 شود.قدردانی می
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Introduction: In the recent years, injection of stimulant solutions into fertilized eggs has been 

practiced to improve the reproductive and functional parameters of birds. Egg injection technology 

is not only a way to vaccinate birds against certain diseases, but it is also a practical way of injecting 

some of the nutrients needed by the developing embryo (Foye et al. 2005 and Uni et al. 2005). To 

date, numerous studies have manipulated egg nutrients for the improvement of embryonic 

development in birds. Shirazi thyme (Zataria multiflora) is well-known medicinal plant and its 

essential oil (EO) could be obtained by distillation of leaves and flowering shoots of the herb (Momeni 

and Shahrokhi 1992). Commonly, the yellow or dark reddish brown EO of the shirazi thyme has 

strong spicy smell and its flavor is long-lasting and cooling (Momeni and Shahrokhi 1992). Essential 

oils generally are complex mixture of volatile and non-volatile plant secondary metabolites produced 

by aromatic plants (Bakkali et al. 2008). The main constituents of thyme EO are flavonoide, 

glycosids, tannins, saponins, steroids (e.g., cytosterol), triterpenoids (e.g., oleanolic acid and ursolic 

acid), and monoterpene rich volatile oils (Martínez-Vázquez et al., 1996). Essential oils can be used 

in the food industry as nanoemulsions (Jo et al. 2005). In general, particle size reduction to 

nanoparticles (size less than 100 nm) increases the surface-to-volume ratio as well as the reactivity 

thus making it possible to use smaller amounts of these materials than materials with larger particles 

(Hernández-Sierra et al. 2008). The very small size of the synthesized nanoparticles can be effective 

in enhancing its antimicrobial effect (Krishna et al. 2011). This study was conducted to investigate 

the effect of in-ova injection of different levels of nanoemulsion of thyme EO on reproductive 

(fertility, total hatchability, hatch of fertile eggs and embryonic mortality rates) and blood parameters 

(estrogen, testosterone, glucose, triglyceride, cholesterol, LDL, HDL, total protein) in Japanese quail. 

Material and methods: The experiment was done using 600 Japanese quail eggs in a completely 

randomized design with 5 treatments (negative control (without injection), positive control (with 

water and emulsifier injection) and intra ova injection of 50, 100 and 150 ppm nanoemulsified thyme 

EO), 4 replications (30 eggs per replicate). The experimental solutions were injected into the air sac 

of the eggs before incubation. The daily collected eggs were kept in a room at a temperature of about 

17-18 °C. The male to female quail ratio was 1:3 in the flock and the birds had free access to water 

and feed at all stages of the experiment. Lighting length was set at the production stage, 16 hours 
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brightness and 8 hours dark. Experimental solutions were injected into the egg sac immediately before 

incubation. At the end of incubation, fertility or embryonic development, hatchability, embryonic 

mortality rates and age of embryonic mortality were determined. To investigate the percentage of 

embryonic mortality during the incubation period, the eggs that had not been hatched were broken 

and the eggs with embryonic losses were selected. To determine the stage of embryonic mortality, 

the incubation period was divided into three stages: (I) 1 to 9 days old (black eye and feather absent), 

(II) 10 to 17 days old (embryo with feather and yellow sac visible) and (III) 17 to 18 days old (grown 

embryos without yolk visible externally) (Aygun and Sert 2012). The hatched chicks from each 

treatment and replicate were weighed and then transferred to their own pan. Hatched chicks were 

reared for 8 weeks to evaluate blood parameters and genital characteristics. The ration used for all 

groups was similar throughout the trial period according to the recommendations of the National 

Research Association (NRC 1994).  

Results and discussion: Results showed that not only the experimental treatments did not improve 

fertility, total hatchability, hatch of fertile eggs and embryonic mortality rates, but the highest 

concentration of thyme nanoemulsion (150 ppm) had a detrimental effect on the selected parameters 

compared with the control groups (P<0.05). At the end of the breeding period, uterine weight and 

length, ovarian weight, weight, and diameter of F1 to F3 follicles in female birds as well as 

testosterone concentration in male birds were not affected by none of the tested thyme EO 

concentrations (P>0.05). Sera estrogen concentration of female birds due to intra ova injection of 

higher dose of nanoemulsified thyme EO was higher compared with the positive control group 

(P<0.05). Blood glucose in experimental treatments was not significantly different from the untreated 

control group (P>0.05). Total serum triglyceride was lower in the treatment group receiving 100 ppm 

nanoemulsion EO than the control groups (P<0.05). The highest cholesterol and LDL levels were in 

the water plus emulsifier group and the lowest levels of these parameters numerically belonged to the 

150 ppm emulsion treatment. There was no significant difference in sera HDL and total protein levels 

between experimental treatments (P>0.05). Therefore, no significant changes were observed on the 

blood parameters, except for triglyceride, which was lower at 100 ppm concentration, compared with 

the controls.  

Conclusion: Injection of different concentrations of thyme EO nanoemulsions into the air sac of 

Japanese quail egg, not only did not improve the reproductive parameters, but also at high 

concentration (150 ppm) had a negative effect on the tested parameters. Changes in the morphometric 

characteristics of the reproductive system and blood parameters were also not significant. However, 

the concentration of triglyceride at 100 ppm level of thyme EO decreased compared with the control 

group. In general, in-ova injection of thyme EO nanoemulsion is not recommended to improve 

reproductive performance in Japanese quail. 

Key words: Blood parameters, Japanese quail, Reproduction, Thyme 

 


