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 چکیده
شوند. در این مطالعه، عصاره هسته انگور به عنوان های قوی آروماتاز محسوب میمهارکننده های موجود در هسته انگور جزفنولپلی

مرغ از ها مورد بررسی قرار گرفت. هفتصد عدد تخمجوجه گونادو اثرات آن بر تمایز جنسیت و ساختار  مرغ تزریقوماتاز به تخمآرآنتی

 عصاره هسته انگور و روی، (GSE4+Zn)گرم میلی 1و  (GSE3+Zn) 3تیمار شامل: تزریق سطوح  7به  313سویه راس 

3(NGSE3+Zn) 1 و(NGSE4+Zn) گرم تاموکسیفن و رویمیلی 10/1ذرات عصاره هسته انگور و روی، گرم نانومیلی (TOM+Zn) ،

مرغ انکوباسیون و از قسمت باریک تخم 0، اختصاص یافتند. تزریق در روز (NC) و تیمار بدون تزریق (PC) لیتر نرمال سالینمیلی 0/1

های شاهد تزریق عصاره در مقایسه با تیمار نشان داد که آمده دست بههفته پرورش یافتند. نتایج  0های تولیدی به مدت انجام شد. جوجه

داری در (. مقایسه تیمارهای مختلف حاکی از عدم تفاوت معنی>10/1Pدار در درصد جنس نر شد )هسته انگور باعث افزایش معنی

خوراک( بود. مطالعه ساختار وزن یک روزگی و نیز صفات عملکردی )خوراک مصرفی، وزن بدن، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل 

گرم میلی (NGSE4)1و  (NGSE3)3های تیمار شده با سطوح ها، حاکی از درجه قوی برگشتگی جنسی در جوجهدر جوجه گوناد

گیری کلی حاکی از این است که عصاره هسته انگور به عنوان ترکیبی با خاصیت آنتی بود. نتیجه نانوذرات عصاره هسته انگور و روی

 های گوشتی را دارد.تازی، قابلیت تولید درصد بیشتر جنس نر جوجهآروما

 

 تخم مرغی، جوجه گوشتی. درونتزریق ، برگشتگی جنسیت، آنتی آروماتاز :ی کلیدیهاواژه
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ABSTRACT 

Polyphenols content in the grape seed are considered as potent aromatase inhibitors. In this study, the grape seed 
extract was injected into the egg as an anti-aromatase and its effects on sex differentiation and gonadal structure in 
broiler chicks were investigated. A total of seven hundred eggs from Ross 308 were divided into 7 experiment 
groups.  Treatments including: injection of 3(GSE3) and 4(GSE4) milligrams of grape seed extract and zinc, 3 
(NGSE3) and 4(NGSE4) milligrams of nanoparticle of grape seed extract and zinc, 0.05 mg tamoxifen and zinc 
(TOM+Zn), 0.5 ml normal saline (PC) and control with no injection (NC). Injection was performed on day 5 of 
incubation from the narrow side of egg. After hatch, chickens were reared for 5 weeks. Results showed that compared 
to controls, injection of grape seed extract caused significant increase in percentage of male chick(P<0.05). No 
significant differences were found in day old chick weights (P>0.05). Feed intake, body weight, body weight gain 
and feed conversion ratio appeared with no significant differences (P>0.05). The study of gonadal structure in chicks 
indicated a high degree of sexual reversal in chicken treated with 3(NGSE3) and 4(NGSE4) mg of nanoparticles of 
grape seed extract and zinc. Conclusion is that the grape seed extract has the potential to act as an anti-aromatase 
compound to produce higher percentage of male broiler chicks. 
 
Keywords: Anti aromatase, broiler chicks, In-Ovo injection, sex reversal. 
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 مقدمه

و جنسیت  بوده كروموزمی تعیین جنسیت در پرندگان

، هاجوجه شود. در ژنتیکی در زمان لقاح تعیین می

هفته اول رویانی تمایز  هر دو جنس، در هایگوناد

نر به بیضه، و گناد ماده   گوناد، متعاقب آن. اندیافتهن

 دبا وجو .(Ellegren, 2002)شود  به تخمدان تبدیل می

ا، در هگونادكننده در تمایز مشاركت های، ژناین

 آمده دست بهشواهد  .ل هستندمرحله رشد نیز فعا

 گوناد،كه پیش از تمایز جنسی  حاكی از آن است

دیگر  یهاكننده تمایز جنسی، در بافتهای كنترلژن

كه به  ،(Zhang et al., 2010) هستندنظیر مغز، فعال 

ی جنسی در بیان ژن هم شکل توان بهمی عنوان نمونه

مغز اولیه، پیش  وهای اولیه ها، جنینبالستودرم جوجه

 ,.Ayers et al) اشاره نمودلی ساز تشکیل آلت تنا

تمایز جنسی كه  دهدینشان مچنین شواهدی . (2013

فعال در  "های تمایز جنسیتژن"تا حدودی به 

های مختلف جنین و نه فقط غدد جنسی وابسته بخش

 یآروماتاز آنزیم .(Arnold & Itoh, 2011) است

ماده است كه جنس های كلیدی برای سنتز هورمون

 كند می كاتالیزها را ها به استروژنتبدیل آندروژن

(Simpson et al., 2001).  گوناددر پرندگان، تکامل 

لیت آنزیم نامتمایز به بیضه و یا تخمدان، به میزان فعا

  .(Villapando et al., 2000)د آروماتاز بستگی دار

 47، با تولید تقریبی ساالنه (Vitis vinifera)انگور 

ای بزرگترین محصوالت میوهجمله میلیون تن از 

پوسته و دانه  (Schieber et al., 2002) جهان است

هایی است كه به عنوان انگور منبع غنی از فالونوئید

 Brenes) كنندهای آنزیم آروماتاز عمل میمهاركننده

et al., 2008).  عصاره هسته انگور شامل سطوح باالی

های جزء مهاركننده دیمرهای پروسیانیدین است كه

 ,.Kijima et al) شوند محسوب میقوی آروماتاز 

طبیعی  هایفنولپلیجمله  ازنیز  رزواترول .(2006

آب انگور قرمز ر غلظت باال در انگور و است كه د

نانو  .(Wong et al., 2010) شودیافت می تخمیر شده

خاص شیمیایی و فیزیکی از های ذرات دارای ویژگی

نظر اندازه، شکل و نسبت باالی سطح به حجم 

به سرعت  ،باشند. این مواد پس از تزریق به جانوران می

ها توزیع شده و پدیده جذب ها و بافتدر اكثر اندام

عنصر .  (Salata, 2004)ها بسیار زیاد استسلولی آن

های مهمی صر ضروری است كه نقشروی از جمله عنا

از جمله كند، كه های متابولیکی ایفا میدر فعالیت

سنتز پروتئین، متابولیسم كربوهیدرات، توان به می

. اشاره نمودها سازی آنزیم و رشد بافتتولید مثل، فعال

كمبود روی باعث تأخیر در رشد، از دست دادن اشتها، 

ید مثلی، بروز كاهش تولید تخم مرغ و عملکرد تول

مشکل در توسعه و رشد استخوان و پوست و نیز 

  .(Durmus et al., 2004) شودومیر می مرگ

های آروماتاز در افزایش مهاركننده تأثیربا توجه به 

های گوشتی، و نیز اثرات درصد جنس نر در جوجه

های نر در پرورش اقتصادی ناشی از درصد جوجه

 درونتزریق اثر اضر جوجه های گوشتی، در پژوهش ح

به عنوان یک  تخم مرغی نانو ذرات عصاره هسته انگور

ر تمایز جنسیت و ب آروماتازی،تركیب با خاصیت آنتی

و مقایسه آن با  ،های گوشتیدر جوجهگونادی ساختار 

مورد تاموكسیفن به عنوان یک آنتی آروماتاز سنتتیک، 

  است.بررسی قرار گرفته 

 

 مواد و روش
 ه هیدروالکلی هسته انگورتهیه عصار

شستن و خشک  بعد ازهسته انگور )شاهانی قرمز( 

گرم پودر  900جدا و آسیاب شد. مقدار ،كردن میوه

درصد اضافه  10میلی لیتر اتانول   000هسته انگور به 

درجه  90ساعت در انکوباتور با دمای  ۴9و به مدت 

ساعت روی  4به مدت سپس گراد نگهداری شد. سانتی

و  هدور در دقیقه قرار گرفت 100با استیرر گاهدست

 فیلتر تا حالل 7متعاقبا با كاغذ صافی واتمن شماره 

یر، و تبخ، فیلتر شده و با دستگاه تبخیر كننده چرخان

ها تا زمان انجام نمونهآید.  دست بهعصاره خشک 

 Mohseni) آزمایش در یخچال نگهداری شدند

Kouchesfahani et al., 2015). 
 

 عصاره هسته انگور -هیه نانو کامپوزیت رویت

با عدد اكسایش صفر  گرم نانو ذرات روی 7۴/0مقدار 

در یک بالن سه  pH ،0 با تحت اتمسفر نیتروژن به آب

دهانه اضافه و تحت همزدن شدید قرار گرفت. سپس 

حل  pH ،0در آب با كه گرم عصاره هسته انگور  4/9
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قیف دكانتور به  ، به صورت قطره قطره توسطبودشده 

ساختار نانو كامپوزیت مذكور  شد.محیط واكنش اضافه 

، كه نانو ذرات روی به بودهبه صورت هسته/ پوسته 

عنوان هسته و عصاره هسته انگور به عنوان گروه 

عاملی در سطح نانو ذرات قرار داده شد. جهت اتصال 

نانو ذرات با قلیایی  عصاره به نانو ذرات روی، سطح

این امر  و شدهیط دارای بار سطحی منفی كردن مح

سبب ایجاد جاذبه الکترواستاتیک و اتصال عصاره به 

. در مرحله بعد ساختار نانو شدنانوذرات روی 

های تکنیکبا استفاده از های سنتز شده كاتالیست

FT-IR (Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy) [Japan, 470]وSEM  (Scanning  

Electron Microscope)[Philips, Japan]  بررسی

 نانو كامپوزیت FT-IR طیف، 7 شکل Aبخش  .ندشد

 nm9940پیک در ناحیه  .دهدسنتز شده را نشان می

مربوط به هیدروكسید عصاره هسته انگور و پیک در 

مربوط به ارتعاشات كششی  nm7000-7400ناحیه 

 كربن در حلقه آروماتیک عصاره هسته-پیوند كربن

صاویر ت 7شکل  Bهمچنین بخش  د.نباشانگور می

حاصل از بررسی نانو كامپوزیت سنتز شده با 

دهد را نشان می (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی 

كه تجزیه و تحلیل تصاویر و مورفولوژی نانوذرات، 

ابعاد نانومتر ذرات بسیار ریز با نشان از انباشتگی 

 تیكامپوزجهت سنتز  داشت.  اضافه می شود كه

 یبا ابعاد یعصاره هسته انگور ابتدا نانو ذرات رو-یرو

كه برمبنای نتایج  نانو متر سنتز 0-70در حدود 

 TEM (transmission electron  از حاصل 

microscope) [CM10 HT 100KV]  اندازه آن مورد

نانو ذره آماده شده در گام  .(۴شکل ) قرار گرفت تأیید

.  اگر در دینگور عامل دار گردتوسط عصاره هسته ابعد 

 0-70در حدود نانو ذرات روی ندازه نظر بگیریم كه ا

است، بنابراین نانو ذرات آماده شده در مطالعه  نانومتر

حاضر بر استانداردهای مربوطه منطبق بوده و مورد 

 می باشد. تأیید
 

 
 عصاره هسته انگور-نانو كامپوزیت روی SEMو  FT-IRویر اتص .7شکل 

Figure 1. Images of FT-IR and SEM of nanocomposite of zinc-grape seed extract 

 

 
 ینانو ذرات رو TEM ری. تصو۴ شکل

Figure 2. TEM image of Zn nano particles 
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 شده های تفریختزریق داخل تخم مرغ و پرورش جوجه

)با میانگین  900عدد تخم مرغ از سویه راس  100

هفته(، به  40گرم و سن گله مادر  0/94±00/4وزنی  

عدد تخم مرغ  ۴4تکرار و  9تیمار )هر تیمار شامل  1

تصادفی تقسیم  در هر تکرار( در قالب طرح كامالً

كشی ها در دستگاه جوجهتخم مرغ(. 7شدند )جدول 

cاتوماتیک با دمای متوسط 
و میانگین رطوبت  ۴/91◦

كشی، ابتدا % قرار داده شدند. در روز پنجم جوجه10

های دارای ها كندلینگ شده و تخم مرغكلیه تخم مرغ

. تزریق در قسمت جنین برای تزریق انتخاب شدند

مرغ انجام شد. قبل از انجام تزریق، پوسته  باریک تخم

% ضدعفونی شد. 10تخم مرغ به وسیله الکل اتیلیک 

میلی لیتر از محلول حاوی تیمار  4/0پس از تزریق 

تخم مرغ، منفذ ایجاد شده با پارافین  مورد نظر به

ها به درون ماشین مذاب مسدود و تخم مرغ

 كشی برگشت داده شدند. جوجه

 
 نوع و سطح تزریق در تیمارهای مختلف  .7 جدول

Table 1. Types and dose of injection in different 

treatments 
Dose of 

injection Type of injection Treatments 

0.5 mg Normal saline PC 
3 mg grape seed extract and zinc GSE3+Zn 
4 mg grape seed extract and zinc GSE4+Zn 

3 mg Nanoparticles of grape seed 
extract and zinc 

NGSE3+Zn 

4 mg Nanoparticles of grape seed 

extract and zinc 
NGSE4+Zn 

0.05 mg Tamoxifen and zinc TOM+Zn 
- No injections NC 

 

ها به روش جوجهكشی، پس از اتمام دوره جوجه

 سپس شدند. جنسیت اختالف رشد پر در بال تعیین

های یکسان از به سالن پرورش انتقال یافته و با جیره

 900نظر مواد مغذی و بر مبنای راهنمای سویه راس 

خوراک مصرفی و ضریب ها، . وزن جوجهشدندتغذیه 

صورت جداگانه  تبدیل خوراک در پایان هر هفته به

، چهار قطعه پرنده از هر تکرار به در پایان نیزثبت شد. 

شده از گنادهای خارج. طور تصادفی انتخاب و ذبح شد

درصد  70ساعت در فرمالین  ۴9بدن به مدت 

درصد  40نگهداری شدند و سپس به الکل اتیلیک 

خارج و به  گوناد هاساعت  ۴بعد از   انتقال داده شدند،

 آبگیری از بافت  رصد انتقال داده شدند.د 10الکل 

ساعت به ترتیب  7گوناد نیز با قرار دادن آن به مدت 

درصد انجام شد. سپس  44و  40، 00در الکل اتیلیک 

های بافتی دو بار و هر ها، نمونهبرای شفاف كردن بافت

دقیقه در محلول گزیلول قرار داده  90بار به مدت 

های بافتی ها هم نمونهبافت شدند. برای پارافینه كردن

دقیقه در پارافین مذاب قرار  90دوبار و هر بار به مدت 

ها نفوذ كند و داده شدند تا پارافین به داخل بافت

گیری ها نرم و قابل انعطاف شوند. برای قالببافت

پارافین ذوب شده طوری در قالب ریخته ها هم، بافت

  .ل شودكه یک ورقه نازک در كف ظرف تشکیشد 

و بافت به  واردپارافین مذاب در قالب  باقیماندهسپس 

تهیه شد. وسیله پنس گرم به آن منتقل آهستگی ب

های بافتی از گنادها، با استفاده از دستگاه برش

. برای میکرون( انجام شد 1میکروتوم )با ضخامت 

های ائوزین و هماتوكسیلین رنگآمیزی نیز از رنگ

های ، نمونهرای مشاهده تغییراتسپس بو  استفاده شد

با  (Leica DM500) میکروسکوپ نوری بابرش یافته 

 آنالیز آماری بررسی قرار گرفتند.مورد  90بزرگنمایی 

. شدانجام  SASنرم افزار  GLMاز رویه با استفاده 

 دانکنبر اساس آزمون  نیزمقایسه میانگین صفات 

 انجام گرفت. (%4سطح احتمال )

 

 نتایج و بحث

، جوجه درآوریتأثیر عصاره هسته انگور بر درصد 

 وزن یک روزگی و درصد جنس نر

بیشترین درصد  NCبر اساس نتایج این تحقیق، تیمار 

كمترین درصد  NGSE4+Znو تیمار  جوجه درآوری

 دار بودو تفاوت بین آنها معنیرا داشته جوجه درآوری 

یج با نتا حاضرهای حاصل از پژوهش . یافته(۴)جدول 

  Mottaghitalab & Valizadeاز پژوهش حاصل 

كاهش در درصد ، با تزریق عصاره سیر ، كه(2002)

 گرچهارا گزارش كردند، همسو است. جوجه درآوری 

انجام شده  Fazli et al. (2015)توسط  دیگری پژوهش

ی در میزان جوجه درآوری نداشته تأثیرتزریق و  است

تیمارهای  روزگی در وزن یکهمچنین در  .است

 نتایجبا نیامده كه  دست بهداری مختلف تفاوت معنی

 ،Aslani (2011) ،Mafi (2010) شده توسطگزارش 

Fazli et al. (2015)  وBurke & Henry (1999) 
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و  TOM+ Znتیمار  در پژوهش حاضر،. ردمطابقت دا

بترتیب منجر به تولید بیشترین و كمترین  NCتیمار 

 9 سطحوه مقایسه بعالرصد جنس نر شدند. د

 گرم میلی 9 نسبت به (GSE3+Zn) گرم میلی

(GSE4+Zn) تولید  سبب ،عصاره هسته انگور و روی

در مقابل  %19/47س نر شد )درصد باالتر جن

 9سطوح %(. برعکس، مقایسه بین 940/49

(NGSE3+Zn)  9و (NGSE4+Zn) از  گرممیلی

یمار نانوذرات عصاره هسته انگور و روی نشان داد كه ت

رصد بیشتر جنس نر شده منتج به د ،باالتر سطحبا 

  (.۴است )جدول 
 

درآوری، وزن یک روزگی و مقایسه درصد جوجه .۴جدول 

 درصد جنس نر  در تیمارهای مختلف
Table 2. Comparison of hatchability, 1-day weight 

and male (%) in different treatments 
Male 

(%) 
1-day weight 

(g) 
Hatchability 

(%) Treatments 

53.05d 46.25 88ab PC 
61.73ab 46.97 73bc GSE3+Zn 
54.40cd 46.84 81ab GSE4+Zn 
58.37bc 46.63 74bc NGSE3+Zn 
60.18ab 47.22 62c NGSE4+Zn 
64.58a 46.62 81ab TOM+Zn 
50.66d 45.30 95a NC 
1.05 0.25 2.59 SEM 

0.0001 0.49 0.01 P-value 
دار در دهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت در هر ستون نشان *

 درصد است. 4سطح 

* The different letters in each column indicate a significant 

difference of 5%.  

 

تزریقی، نوع و سطح ماده عوامل مختلفی مانند 

های نر تولیدی  بر درصد جوجه تزریقشرایط زمان و 

زمان تزریق به شروع فعالیت آنزیم  ههرچند. مؤثر

 آروماتاز ممانعت كنندهآروماتاز نزدیکتر باشد، تأثیر 

 4تحقیقات زمان تزریق، روز  اغلباست. در بیشتر 

 Abinawanto et al., 1996; Fazli et) انکوباسیون بود

al., 2015; Mottaghitalab & Valizade, 2002.) 

جنسی مؤثر در میزان برگشتگی شرایط تزریق نیز 

، عصاره سیرگرم  7 تزریق در اثرای  . در مطالعهاست

 & Mottaghitalab) شد نر جوجه %1۴ منجر به تولید

Valizade, 2002) عصاره سیرگرم میلی 7/0تزریق . اما 

گردید  %99/00به افزایش جنس نر به  منتج

(Mottaghitalab et al., 2009.)  تاموكسیفن موجب

دسازی فاكتورهای رشد سلولی و مهار تولید و یا آزا

به عنوان مهار  آناستفاده از  و شدهالقای آپوپتوزیس 

كننده آروماتاز جهت درمان بیماری سرطان سینه 

 Burstein et al., 2014; Dowsett) كاربرد فراوانی دارد

et al., 2015) . در پژوهش حاضر، بیشترین درصد

 (%40/49)بوده  TOM+Znجنس نر مربوط به تیمار 

در داری با تیمار شاهد داشت.  كه تفاوت معنی

 منتج به ،تاموكسیفنگرم میلی 7تزریق ای، مطالعه

 & Mottaghitalab) برگشتگی جنسی شد 09%

Valizade, 2002.) 7/0آزمایشی دیگر، تزریق  در اما 

برگشتگی جنسی  %99/47سبب ایجاد  آنگرم  میلی

 .(Mottaghitalab et al., 2009) شد
 

اک مصرفی، وزن بدن، افزایش وزن روزانه بدن و خور

 ضریب تبدیل خوراک

داری از در شرایط انجام تحقیق حاضر، تفاوت معنی

نظر میزان خوراک مصرفی، وزن بدن، افزایش وزن 

روزانه بدن و ضریب تبدیل خوراک در تیمارهای 

نیامد  دست بههای مختلف پرورش مختلف در هفته

نتایج تحقیق دیگری كه در . (1و  4، 4، 9 هایجدول)

آن از تزریق درون تخم مرغی عصاره سیر، گوجه 

فرنگی و تاموكسیفن استفاده شد، منطبق با یافته های 

حاضر، میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه، وزن 

( 9۴نهایی و ضریب تبدیل خوراک در پایان دوره )روز 

اما  .(Fazli et al., 2015) داری نداشتندتفاوت معنی

و  Mafi (2010) های انجام شده توسطدر پژوهش

Aslani (2011)  كه ضریب تبدیل خوراک را بین

های آغازین، رشد، پایانی و تیمارهای مختلف در دوره

كل دوره مورد ارزیابی قرار دادند، ضریب تبدیل 

خوراک در تیمارهای مختلف، متفاوت گزارش شد. در 

ضریب تبدیل  Mafi (2010) پژوهش انجام شده توسط

لیتر  میلی 7/0های تیمارشده با در گروه جوجهخوراک 

داری دوره به طور معنیعصاره ریشه گزنه سیاه در كل 

كمتر از تیمارهای شاهد بود. اما این مقدار از لحاظ 

لیتر میلی 04/0شده با های تیمارآماری با گروه جوجه

نیز  Aslani (2011)دار نبود. عصاره ریشه گزنه سیاه معنی

در پژوهش خود گزارش كرد كه تنها در دوره آغازین 

شده با های تیمارب تبدیل خوراک در جوجهمیزان ضری

 عصاره چای سیاه كمتر از گروه شاهد بود.
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 های مختلف پرورش )گرم(مقایسه میزان خوراک مصرفی تیمارهای آزمایشی در هفته .9جدول 
Table 3. Comparison of feed intake of experimental treatments in different breeding weeks (g) 

5-week 4-week 3-week 2-week 1-week Treatments 
1166.00 1042.69 635.20 350.36 152.23 PC 
1171.75 1042.85 635.63 354.20 152.01 GSE3+Zn 
1138.25 1089.43 677.80 329.23 155.15 GSE4+Zn 
1250.50 1065.50 717.03 344.65 158.28 NGSE3+Zn 
1261.25 1098.66 662.90 345.48 147.62 NGSE4+Zn 
1285.84 1073.50 702.60 355.73 154.16 TOM+Zn 
1210.00 989.04 672.44 354.44 155.86 NC 
19.61 12.58 12.25 5.03 2.04 SEM 
0.3379 0.5195 0.4994 0.8373 0.8934 P-value 

 
 های مختلف پرورش )گرم(قایسه وزن بدن تیمارهای آزمایشی در هفتهم .9جدول 

Table 4. Comparison of body weight of experimental treatments in different breeding weeks (g) 
5-week 4-week 3-week 2-week 1-week Treatments 
1691.40 1234.20 749.56 366.12 155.08 PC 
1695.07 1191.81 741.28 362.19 153.10 GSE3+Zn 
1623.66 1175.21 718.42 345.96 151.79 GSE4+Zn 
1649.18 1174.69 721.95 355.39 152.84 NGSE3+Zn 
1624.26 1184.38 717.81 338.84 147.03 NGSE4+Zn 
1725.04 1211.00 763.08 368.74 152.91 TOM+Zn 
1729.55 1202.19 744.30 368.42 154.85 NC 
13.61 10.45 6.81 4.09 1.20 SEM 
0.1531 0.6145 0.4251 0.3216 0.6545 P-value 

 
 های مختلف پرورشمقایسه میزان افزایش وزن روزانه بدن تیمارهای آزمایشی در هفته .4جدول 

Table 5. Comparison of daily body weight gain in experimental Treatments in different weeks of breeding 
5-week 4-week 3-week 2-week 1-week Treatments 
65.31 69.24 54.78 30.15 15.25 PC 
71.90 64.36 54.16 29.87 15.16 GSE3+Zn 
68.45 63.26 52.58 27.74 14.99 GSE4+Zn 
67.79 64.68 52.37 28.93 15.17 NGSE3+Zn 
71.36 63.09 52.92 27.40 14.26 NGSE4+Zn 
73.43 63.99 56.34 30.41 15.27 TOM+Zn 
69.68 65.41 53.70 30.51 15.70 NC 
1.08 0.92 0.54 0.46 0.17 SEM 

0.5542 0.6343 0.5502 0.3458 0.4647 P-value 

 
 های مختلف پرورشمقایسه ضریب تبدیل خوراک تیمارهای آزمایشی در هفته .4جدول 

Table 6. Comparison of feed conversion ratio of experimental treatments in different weeks of breeding 
5-week 4-week 3-week 2-week 1-week Treatments 

2.88 2.22 1.69 1.66 1.43 PC 
2.38 2.35 1.71 1.72 1.44 GSE3+Zn 
2.42 2.51 1.92 1.69 1.48 GSE4+Zn 
2.65 2.55 1.97 1.70 1.50 NGSE3+Zn 
2.61 2.55 1.96 1.82 1.49 NGSE4+Zn 
2.53 2.42 1.79 1.66 1.44 TOM+Zn 
2.33 2.19 1.82 1.67 1.42 NC 
0.09 0.05 0.04 0.02 0.02 SEM 

0.7028 0.1785 0.3802 0.4165 0.9040 P-value 

 

 هاجوجهه هسته انگور بر ساختار گنادی عصار تأثیر

های استروئیدوژنیک و همزمان با فعالیت آنزیم

گنادهای نامتمایز جنینی در   ی جنسی،هورمونها

های ماده  های نر ژنتیکی به بیضه و در جوجه جوجه

 شرایطشوند. در  ژنتیکی به تخمدان متمایز می

های ماده  نامتمایز در جوجه هایگونادطبیعی، تمایز 

 گوناد  ،شدهچپ به تخمدان چپ  گونادتبدیل  منجر به

ه راست تحلیل رفته و مجرای مولر سمت چپ ب

تنها بخش عقبی مجرای شود، اما  اویداكت تبدیل می

های نر هم  در جوجه شود. حفظ می مولر سمت راست

در اثر  حال آنکهشوند.  به بیضه تبدیل می گونادهر دو 

قبل از تمایز  ،های آروماتازمهاركننده استفاده از

، در گیهاركنندمجنین، بر حسب قدرت  گونادی

 رجه از برگشتگی جنسیهای ماده ژنتیکی سه د جوجه

درجه برگشتگی جنسی  -7شود كه شامل: دیده می

شود،  گناد راست حفظ و به بیضه تبدیل میكه  ضعیف

 گوناد و از حالت معمول بودهتر  اما اندازه آن كوچک

 د.یاب میچپ به تخمدانی كوچک با سطحی صاف تمایز 

راست  كه گوناد درجه برگشتگی جنسی متوسط -۴

ای كوچک تبدیل شده و گناد چپ به  هحفظ و به بیض

درجه  -9و  شود ای متمایز می بیضه -یک تخمدان

راست حفظ و به  كه گونادقوی برگشتگی جنسی 
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چپ به  گونادای كوچک تبدیل شده در حالیکه  بیضه

های  شود كه نسبت به بیضه یک بیضه متمایز می

تر اما نسبت به بیضه سمت راست  طبیعی كوچک

 وده و سطحش نسبتاً صاف استخودش بزرگتر ب

(Vaillant et al., 2001). 

در پژوهش حاضر درجه قوی از برگشتگی جنسی 

 مشاهده NGSE3+Znو  NGSE4+Znدر تیمارهای 

درجات  Mottaghitalab & Valizade (2002)شد. 

، در كردندضعیف و میانی از برگشتگی جنسی گزارش 

ی از درجات مختلف Burke & Henry (1999) حالی كه

برگشتی جنسی را گزارش كردند. نتایج پژوهش 

انجام  Mottaghitalab et al. (2009) دیگری كه توسط

ید نرهایی با ژنوتیپ ماده را آشکار نمود كه لشد، تو

های دوطرفه )درجه قوی برگشتگی  دارای بیضه

 جنسی( بودند.

نتایج مربوط به مطالعات بافت شناسی تخمدان در 

ساختار B و  Aهای ر بخشد .آمده است 9 شکل

مختلف بافت تخمدان )شامل  های بخشای و خوشه

كورتکس، مدوال و فولیکول( مشخص شده است. در 

عصاره هسته انگور و روی  mg9در اثر تزریق  Cبخش 

(GSE3+Zn) ، تحلیل نسبی در بافت پیوندی كورتکس

ها ایجاد شده است. و كاهش در شمار فولیکول

(، تحلیل D)بخش  GSE3+Znهمچنین در تیمار 

های مدوالری مانع از تکامل طبیعی تخمدان طناب

نیز، در  TOM+Znو  GSE3+Zn تیمارشد. در 

فر مشاهده شد های سمینیتخمدانی، لوله های نمونه

تصاویر مربوط  نیز 9(. در شکل Fو  E)بخش 

و  Aهای بیضه آورده شده است. در بخش شناسی بافت

B ای شاهد نشان داده شده است. ای تیمارهبافت بیضه

های جنس برگشته در در بافت بیضه متعلق به مرغ

(، Dو  C)بخش  NGSE3+Znو  NGSE4+Znتیمار 

 .تحلیل یافته مشاهده شد ساز نرمال و های اسپرم لوله

 

 
 ساختار بافت تخمدان در تیمارهای آزمایشی .9شکل 

Figure 3. Ovarian tissue structure in experimental treatments 
A تیمار :PC ای بافت تخمدان. و ساختار خوشهB تیمار :NC های مختلف در بافت تخمدانو بخش Follicle(F), Medula(M), Cortex(C) ، 

C بافت تخمدانی تیمار :Cortex(C), Follicle(F): GSE3+Zn ،D بافت تخمدانی تیمار :Medulary Cords(MC): GSE3+Zn ،Eانی : بافت تخمد

 .Seminiferous Tubules (ST): TOM+Zn: بافت تخمدانی تیمار Seminiferous Tubules (ST): GSE3+Zn ،Fتیمار 
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 . ساختار بافت بیضه در تیمارهای آزمایشی9شکل 

Figure 4. Testicle tissue structure in experimental treatments 
Aای تیمار : بافت بیضهSeminiferous Tubules (ST)PC ،Bای تیمار : بافت بیضهSeminiferous Tubules (ST)NC ،Cای تیمار : بافت بیضه

Degenerating Seminiferous Tubules (DST), Unaltered Seminiferous Tubules (UST) ،Dای تیمار : بافت بیضهDegenerating 

Seminiferous Tubules (DST), Unaltered Seminiferous Tubules (UST): NGSE3+Zn 

 

كه در  دهدمیهای بافت شناسی نشان بررسی

تشکیل  واسطه بهها  حالت طبیعی تمایز بیضه

. اپیتلیوم سرتولینی و آلبوژین است های بیضوی، طناب

واسطه رشد و توسعه هها بكه تمایز تخمدان درحالی

های مملو شدن مدوال از طناب  كورتکس و مدوال،

در درون نیز یر كورتکس و ایجاد شکاف در ز  نازک،

درجه تغییر  (.Vaillant et al., 2001) كورتکس است

در تخمدان و بیضه و تحلیل اویداكت، بهترین شاخص 

مستقیم برای تخمین درجه برگشتگی جنسی است. 

های ماده جنس برگشته شامل تغییر نرشدگی جوجه

و عدم  گونادهای بیضوی و آلبوژین در دو در طناب

چپ است  گونادتکس تخمدان در توسعه كور

(Hudson et al., 2005; Wang et al., 2008.)  نتایج

 استفاده از فدرازول در اثر نشان داد كهیک پژوهش 

ماده ژنتیکی به صورت تحلیل ناقص  یها گونادتمایز 

، بافت كورتکس، ضخیم شدن اپیتلیوم فضای تخمدانی

و تمایز تمایز اپیتلیوم تخمدانی به اپیتلیوم سرتولی 

ظاهر شد های بیضوی از الكونای تخمدانی طناب

(Vaillant et al., 2001.)  ،آروماتاز  با تزریق آنتیهمچنین

ای  متیل آندرواستندیون، تخمدان جنس برگشته-7

گزارش شد كه كورتکس آن كاهش یافته و به جای آن 

های مدوالری امتداد الیه اپیتلیوم سطحی به داخل طناب

های مدوالری توخالی  همچنین بعضی از طنابیافته بود. 

های جنسی در میان ساختارهای مدوالری شده، سلول

با  (، كهWartenberg et al., 1992) احاطه شده بودند

 .تطابق داردآمده در تحقیق حاضر  دست نتایج به

 

 گیری کلینتیجه

 9با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر تزریق 

نانو ذرات  (NGSE4)گرم میلی 9یا  (GSE3) گرممیلی

روماتازی منجر به بروز آثار آنتی آ عصاره هسته انگور

طیور جنس برگشته،  گونادیشده، و مطالعه ساختار 

 درجه قوی برگشتگی جنسی در تیمارهای حاكی از

ه، دار با تیمارهای شاهد مثبت و منفی بودفوق و معنی

دار در یهیچگونه آثار منفی و تفاوت معن كهحالیدر

 های تولیدی مشاهده نگردید. صفات عملکردی جوجه
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