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 چكيده

الشه،  اتي( بر عملكرد، خصوصنیدیو هسپر نينجی)نار ديفالونون یا رهيو استفاده ج يمرغ داخل تخم قیتزر آثار يبررس یبرا يشیآزما
 یبرا يکش مرغ قابل جوجه عدد تخم 655با تعداد  ،يگوشت یها جوجه ةرود یانتها يكروبيم تيگوشت و جمع يدانياکس يآنت تيوضع
روز  44به مادت   یا قطعه 15در چهار تكرار  يپرورش ةدور یبرا یدرآور ( و پس از جوجهينيجن 0/13)در روز  يونيداخل آمن قیتزر

 لوگرميبر ک گرم يليم 130و  155، 05افزودن  ه،، دو و سکی صورتي که در تيمارهای به يتصادف الًلب طرح کامدر قا مارهاياجرا شد. ت
 گرم يليم 05و افزودن  گرم يليم 10 قیتزر ،شش تيمار د،يفالونون گرم يليم 75و  10 قیتزر ،پنجو  چهارتيمارهای  ره،يدر ج ديفالونون
 ،هشتتيمار و  رهيدر ج ديفالونون لوگرميبر ک گرم يليم 130و افزودن  گرم يليم 75 قیتزر ،هفت ر، تيمارهيدر ج ديفالونون لوگرميبر ک

 ديا تول زانيا م کااهش بجاز تيماار چهاار،     ،بودن دار امعننسبت به گروه شاهد  یصفات عملكرد یبر رو مارهاي. اثر تهستندگروه شاهد 
 شیافازا  جی(. نتاp<50/5نسبت به گروه شاهد مشاهده شد ) مارهايتسایر در  يروزگ 44و  48در  نهيگوشت ران و س ديآلده ید مالون
 نی(. بناابرا p<50/5) ناد نسبت به گروه شااهد نشاان داد   مارهايرا در ت فرم يو کاهش کل ليو الکتوباس یهواز یها یکل باکتر تيجمع

 يگوشات و ساطوح افزودنا    تيفيموجب بهبود ک قیتزر گرم يليم 75با و بدون  رهيدر ج نیدیو هسپر نينجینار گرم يليم 130افزودن 
استفاده  ،يطور کل . بهشددست اه گوارش  یانتها يكروبيم تيباعث بهبود جمع یديفالونون قیتزر گرم يليم 10با و بدون  گرم يليم 05

 .دارد يگوشت یها گوشت جوجه تيفيرا بر بهبود سالمت و ک يمثبت آثارها  فالونون قیهمراه تزر به ایو  یا رهيدرون ج

 .تزریق جنيني، ثبات اکسيداسيون، خصوصيات الشه، فالونون، الکتوباسيل ها: واژه كلید
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 مقدمه

های گوشتي برای رشد و سطح متابوليک باال،  امروزه جوجه

خوراک مناسب و توليد زیااد تاودة گوشات انتخااب       بازده

های مختل   م ذی و افزودني و چ ون ي آثار مواد  اند شده

. همچناين در دهاة اخيار تزریاق     است  آنها بررسي شدهدر 

منظور برآوردن هر چاه بيشاتر نيازهاای     مرغي به درون تخم

جنين برای رشد سریعتر و کيفيات بهتار جوجاه در کاانون     

در خاالل توساعة اولياة     توجه قرار گرفته اسات. از طرفاي  

تواناد ضامن تولياد مقاادیر      جنين، اکسيداسيون ساریع ماي  

هااای آزاد، بااه جنااين آساايب برساااند.   كااالباااالیي از رادی

هاای   ها سيستم دفاعي مهمي در برابر رادیكاال  اکسيدان آنتي

مرغااي مااواد بااا آثااار    آزاد هسااتند. تزریااق درون تخاام  

اکساايداني طبيعااي، شاااید بتوانااد بااه بهبااود وضااعيت  آنتااي

 مرغ کماک کناد و رشاد بعاد از تفاریخ      اکسيداني تخم آنتي

 .]18[ر دهد را نيز تحت تأثير قرا جوجه

توانناد در خاوراک طياور     ترکيبات ضاد ميكروباي ماي   

هاای عفاونتي    منظور رشد بهتار و جلاوگيری از بيمااری    به

در منابع گياهي   طور گسترده که به ها فنول استفاده شوند. پلي

و دارویي هستند  دارای تأثيرات مفيد زیستي اند، پخش شده

های  ه فعاليتتوان ب که از خصوصيات برجستة دی ر آنها مي

ممانعت از عفونت باکتریاایي،   ،ضدباکتریایي ،اکسيداني آنتي

از  سازی سموم باکتریایي تولياد شاده توساط برخاي     خنثي

 .]3 [زا را ناام بارد   های بيماری ها و قار  ها، ویروس باکتری

شاان در   فالونونيدها با دارا بودن ساختار ویژة حلقه کربناي 

، فالون، ایزوفالون و فالونول هایي مانند: فالونون زیر گروه

شااوند کااه در روده و یااا سااكوم توسااط   بناادی مااي طبقااه

شارایط   طور آهسته تجزیاه شاده و در   ها به ميكروارگانيسم

اسيدی روده تجزیه و یا جذب شده و باعث آثار مفياد بار   

سااالمت دساات اه گااوارش و جمعياات ميكروبااي حيااوان   

ن، ناارینجين و  . فالونونيدهایي مانند جنيستئي]14[شوند  مي

هسپيریدین )موجود در مرکبات( در شرایط آزمایش اهي و 

اکسيداني گوشت  در بدن پرنده آثار تحریكي بر سيستم آنتي

اند و اضافه کردن آنها به جيرة والد  و یا تخم مرغ داشته ]6[

گذار باعث افزایش باروری تخام بلادرچين و درصاد     تخم

در این موارد، به دليل  . آثار مفيد آنها]17[تفریخ شده است 

بازدارندة آنزیمي و تنظيم کنندة چرخة سالولي و خاصايت   

 .]4[مربوط است  ها فالونون اکسيداني طبيعي آنتي

هماراه   مرغي فالونونيد باه  تاکنون آثار تزریق درون تخم

گنجاندن آن در جيره بعد از تفاریخ، بررساي نشاده اسات.     

ر تزریاق درون  بنابراین، آزمایش حاضر بارای بررساي تاأثي   

، خصوصايات الشاه،   عملكارد مرغي فالونونيادها بار    تخم

دسات اه   جمعيت ميكروبي و گوشت اکسيداني آنتي تيوضع

 ي اجرا شد. گوشت یها جوجه گوارش

 

 ها مواد و روش

هاا   مرغاي فالونونياد   منظور تعيين آثار تزریق داخل تخام  به

ا، ها  ای آن نارینجين و هساپریدین( و درون جياره    )فالونون

های  دار برای استفاده از جوجه نطفهمرغ  تخمعدد  655تعداد

ه و درصد تولياد و  هفت 73 )سن مرغ مادر 758راس  سویة

تاوزین   هاا  مارغ  . تخام درصد( تهيه شاد  80درآوری  جوجه

در گارم(   64±4شدند و بر اساس مياان ين وزناي مشاابه )   

توزیاع  کشاي   ، داخال دسات اه جوجاه   وه آزمایشيچهار گر

انكوباسايون و   0/13مرغي در روز  ریق درون تخمتز شدند.

در مارغ   به ازای هار تخام  ها  از محلولسي  نيم سيبا مقدار 

مایع آمنياون صاورت گرفات. از فالونونيادهای ناارینجين      

(Naringin( و هسااپریدین )Hesperidin 1736( )سااي ماN 

 85و  35ترتياب باا درصاد خلاوص بااالی       ( به0404Hو 

ساي حاالل    ( در نيم ساي 05:05بت درصد برای تزریق )نس

مرغ استفاده شد. ناارینجين و هساپریدین از    ازای هر تخم به

گيرند که  ها قرار مي ها و در دستة فالونون خانواده فالونونيد
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آیند. نارینجين ترکياب   از پوست و ميوة مرکبات بدست مي

تااری هيدروکسااي  -3، 0، 4'گلوکوزیاادی )-اُ-3-فالونااون

 سااختار ی داراوکوسيداز و هساپریدین  رامنوگل 3-فالونون

تاری هيدروکساي    -3، 0، 4'گلوکوزیادی ) -اُ- 3-فالونون

در مرحلاة نخسات    تيمارها. هستند (روتينوزید 3-فالونون

. 4. گاروه شااهد؛   1کشي شامل:  آزمایش در دست اه جوجه

سي سرم فيزیولوژیک بدون مادة مؤثره  گروه حالل )نيم سي

. تزریاااق درون 7منياااون(؛ فالونونيااادی، تزریاااق درون آ

. تزریاق  4گرم فالونونيد )ساطح پاایين( و    ميلي 10آمنيوني

 .گرم فالونونيد )ساطح بااال( بودناد    ميلي 75درون آمنيوني 

متار   نيم سانتي و درون مایع آمنيون تا عمق حدود یکتزریق 

از وسط قسمت سر پهان   40شمارة  سوزن سر با استفاده از

. باارای دورة پرورشااي از ]7[ انجااام گرفاات هااا تخاام ماارغ

های تفریخ شده استفاده شد. در طول دورة پرورشي  جوجه

گاارم باار کيلااوگرم  ميلااي 05. 1ترتيااب شااامل:  تيمارهااا بااه

گارم بار کيلاوگرم     ميلاي  155. 4فالونونيد )ساطح پاایين(؛   

گارم بار کيلاوگرم     ميلاي  130. 7فالونونيد )سطح متوسط(؛ 

هاای   ده از جوجاه فالونونيد )ساطح بااال( در جياره )اساتفا    

 10. تزریاق درون آمنياوني   4تفریخ شاده بادون تزریاق(؛    

گارم   ميلاي  75. تزریق درون آمنياوني 0گرم فالونونيد؛  ميلي

 05گرم فالونونياد و افازودن    ميلي 10. تزریق 6فالونونيد؛ 

. 3گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره )ساطح پاایين(؛    ميلي

گرم  ميلي 130و افزودن  گرم فالونونيد ميلي 75گروه تزریق 

. گروه شاهد 8بر کيلوگرم فالونونيد در جيره )سطح باال( و 

 )بدون تزریق و بدون افزودني در جيره( هستند.

های تيماری مشابه باا   ها در زمان تفریخ در گروه جوجه

قطعه جوجه )پنج نر و پنج ماده( در هار تكارار توزیاع     15

ابق باا شارایط   ها تحت شارایط مشاابه و مطا    شدند. جوجه

استاندارد توصيه شده برای شش هفته پرورش داده شادند.  

ساعت روشنایي و یاک سااعت    47برنامة نوری به صورت 

درجة سلسيوس در روز نخسات باود.    74تاریكي و دمای 

بعد از آن، دما هر هفته تا هفتة سوم ساه درجاة سلسايوس    

ها با جيرة  کاهش یافت و سپس ثابت ن ه داشته شد. جوجه

هاای   ی بر اساس ذرت و سویا بارای تاأمين نيازمنادی    ا پایه

مبنای راهنمای ت ذیة سویه در سه دورة آغازین  ای بر ت ذیه

 44-43)و پایااني   (يروزگ 48-10)ي(، رشد روزگ 1-14)

و   ها باه جياره   بندی شدند. دسترسي جوجه فرمول (يروزگ

هاا   ه صورت آزاد بود. مصارف خاوراک و وزن پرناد    آب به

صاورت گروهااي بارای تعيااين افاازایش وزن     اي و بااه هفت

روزانه، مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل خوراک باا  

در نظر گرفتن تلفات روزانه و با استفاده از روز مرغ بارای  

 کل دورة پرورش محاسبه شد. 

دورة پرورش، از هر تيمار هشت  44و  48روزهای  در

الشاه،   گيری شدند و برای بررساي خصوصايات   پرنده وزن

 اتیا محتوگيری کشتار شدند.  و نمونه داخل بدنهای  اندام

و  هيا تخلاز هر تكارار  کشتار شده و سكوم دو پرنده  لئومیا

گرم  یکشدند و  بيترک يخوب بهبا هم  ماريهر ت یتكرارها

سارم   ترلي يليمی نه وزن شده و در فالكن حاو اتیاز محتو

لوله پنج ا رقت ت یسر هيتهسپس قرار گرفت و  یولوژیزيف

از  یهواز های یکل باکتر تيجمع ارششم ی. براانجام شد

 دياسا  یهاا  یبااکتر  یکانات آگاار، بارا    تيکشت پل طيمح

از  ها فرم يکل یو برا آگار ام آر اسکشت  طياز مح کيالکت

استفاده شد. پاس از گذشات    آگار کانكي کشت مک طيمح

 یاانجام شد و واحده ها یشمارش باکتر ،دورة انكوباسيون

بارای  شاد.   انيا در هار گارم نموناه ب   ي کلنا  دهنادة  ليتشك

شاايرابه گوارشااي، ناايم گاارم نمونااه از   pHگيااری  اناادازه

محتویات ژژنوم، ایليوم و سكوم وزن شد و با چهار و نايم  

ليتر آب مقطر در یک فالكون به مادت پانج دقيقاه باه      ميلي

محلول فاوق باا اساتفاده از     pHخوبي هم ن شد و سپس 

 .]10[گيری شد  متر )متروم، آلماني( اندازه pHالكترود 
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دورة آزمایشي، دو پرنده از هر تكارار   44و  48در روز 

صورت تصادفي انتخاب و پس از تاوزین کشاتار شادند.     به

گيری از عضلة سينه )گوشت سافيد( و ران )گوشات    نمونه

منظور ميزان پراکسيداسيون چربي و تعياين درصاد    تيره( به

منظاور بررساي    ت انجاام شاد. باه   رطوبت و چرباي گوشا  

هاای عضالة ساينه و ران     پایداری اکسيداتيو گوشت، نمونه

ن هداری شده در دمای چهار درجه آزمایش شادند. بارای   

های گوشات، از آزماایش    گيری پراکسيداسيون چربي اندازه

اسيد تيوباربيتوریک استفاده شاد. ایان آزماایش بار ميازان      

از واکنش یک  جذب نوری کمپلكس صورتي رنگ حاصل

آلدنياااد باااا دو مولكاااول از اسااايد   دی مولكاااول ماااالون

تيوباربيتوریاااک اساااتوار اسااات. در ایااان آزماااایش،     

 ،عناوان محصاول ثانویاه اکسيداسايون     آلدنياد، باه   دی مالون

گياری شاد.    ، انادازه ]4[توسط روش اسايد تيوباربيتوریاک   

های ساينه و ران   ميزان فساد اکسيداتيو ایجاد شده در نمونه

زمان برداشت نمونه و بعاد از یاک هفتاه )هفات روز(     در 

ن هداری گوشت در دمای محيط تعيين شاد. بارای تعياين    

مادة خشاک یاا رطوبات گوشات ران و ساينه و همچناين       

 هااای چرباي آن )از طریاق سوکسااله(، باا اساتفاده از روش    

 .گيری شد اندازه ]1[استاندارد 

(، 1/3نساخه  ) SASافزار آماری  ها با استفاده از نرم داده

ها باه   تجزیه و تحليل شدند. داده 1برای مدل آماری رابطه 

، GLMصورت طرح کاامالً تصاادفي باا اساتفاده از رویاة      

هاا باا    تحليل و مقایسه شدند. مقایساة مياان ين داده   و تجزیه

 >50/5pاستفاده از آزمون توکي در سطح خطای آزمایشاي  

 قرار گرفتند:

(1) Xij = μ + Aj + eij 

، ميان ين جامعاه؛  μ، مقدار مشاهده شده؛ Xijین رابطه، در ا

Aj اثر هر تيمار و ،eij.اثر خطای آزمایش است ، 

 

 نتايج و بحث

دار بار تعاداد    هاای نطفاه   مارغ  درصد تفریخ از تعداد تخام 

های از تخم درآمده محاسبه شاد کاه گاروه تزریاق      جوجه

درصاد( بيشاترین    80سطح پایين فالونون و گروه حاالل ) 

 85هااا ) درآوری را نساابت بااه دی اار گااروه صااد جوجااهدر

 درصد( نشان دادند. 

روزگي(، اثار تيمارهاا    44در کل دورة آزمایش )یک تا 

بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل خاوراک و  

تيمارهایي که تزریق (. 1دار نبود )جدول  درصد تلفات معنا

را  در سطح پایين فالونونيد )تيماار چهاار و تيماار شاش(    

داری در مصارف خاوراک و    معنا دریافت کردند کاهش غير

طاور کلاي بهباود     باه  وزن بدن در کال دوره نشاان دادناد.   

دار ضریب تبدیل غذایي در اثر اعمال فالونونياد در   معنا غير

 ها مشاهده شد. همة تيمار

های  ، نتایج مربوط به وزن زنده، وزن بخش4در جدول 

های داخال بادن و    اندام مختل  الشه، وزن نسبي برخي از

 48های گوشاتي کشاتار شاده در     چربي حفره بطني جوجه

صااورت  روزگااي آورده شااده اساات. وزن ران و سااينه بااه 

هااای داخلااي   درصاادی از وزن الشااه پرنااده و وزن اناادام 

صورت درصدی از وزن زنده بيان شده اسات. بجاز وزن    به

 4گياری شاده در جادول     نسبي طحال، بقية صفات انادازه 

داری را نشان ندادند. کمترین درصد وزن طحال  اوت معناتف

مربوط باه گاروه شااهد باود کاه باا تيماار چهاار تفااوت          

(. باالترین درصاد چرباي بطناي    >50/5pداری داشت ) معنا

ترتيب در تيمارهای هشت و کمترین آن مربوط به تيماار   به

ترکيبااي سااطح باااالی فالونونيااد دیااده شااد، ولاايكن ایاان 

 دار نبود. ناها مع اختالف
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 یروزگ 42 یک تادر  یگوشت یها جوجه. اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد 1جدول 

 1تيمار
 مصرف خوراک

 (/مرغ/روز)گرم
 افزایش وزن
 )گرم/مرغ/روز(

 تلفات )درصد( ضریب تبدیل

1 80/154  01/64  65/1  55/5  
4 34/154  30/67  61/1  05/4  
7 44/33  41/67  03/1  55/5  
4 81/36  13/64  06/1  05/4  
0 08/33  43/64  00/1  55/5  
6 18/36  77/61  03/1  55/5  
3 41/155  43/64  03/1  55/5  
8 47/157  83/67  64/1  55/5  

P value 17/5  77/5  17/5  44/5  
SEM 38/5  73/5  51/5  00/5  

SEMها   : خطای استاندارد ميان ين 
 75و  10ترتياب تزریاق درون آمنياوني     . باه 0و  4گرم بر کيلوگرم فالونونيد؛  ميلي 130و  155 ،05ای  . به ترتيب مكمل جيره7و  4، 1تيمارها شامل: . 1

گرم و  ميلي 75. تزریق درون آمنيوني 3گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره؛  ميلي 05گرم و گنجاندن  ميلي 10. تزریق درون آمنيوني 6گرم فالونونيد؛  ميلي
 . گروه شاهد هستند.8رم فالونونيد در جيره و گرم بر کيلوگ ميلي 130گنجاندن 

 

های  های داخلی )درصد( جوجه . اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن زنده، وزن الشه )گرم( و وزن نسبی اجزای الشه و اندام2جدول 

 روزگی 28گوشتی در 

 1تيمارها
 وزن بدن
 )گرم(

 وزن الشه
 )گرم(

 وزن سينه
 )درصد(

 وزن ران
 )درصد(

 کبد
 )درصد(

 لبق
 )درصد(

 طحال
 )درصد(

 بورس
 )درصد(

 چربي بطني
 )درصد(

1 1441 1171 0/76  4/43  33/4  00/5  53/5 ab 13/5  4/1  
4 1431 1134 6/76  5/48  81/1  00/5  53/5 ab 45/5  1/1  

7 1473 1161 0/76  8/43  43/4  64/5  15/5 ab 41/5  7/1  
4 1478 1141 5/76  4/43  14/4  67/5  11/5 a 45/5  4/1  
0 1483 1414 5/76  4/43  17/4  65/5  53/5 bc 18/5  4/1  
6 1448 1115 3/76  8/43  46/4  08/5  15/5 ab 13/5  4/1  
3 1407 1163 5/73  3/43  46/4  66/5  15/5 ab 45/5  3/5  

8 1743 1531 1/76  1/43  14/4  03/5  56/5 c 13/5  0/1  

P value 11/5  58/5  46/5  01/5  56/5  53/5  54/5  01/5  46/5  

SEM 43/10  31/14  17/5  14/5  54/5  51/5  554/5  57/5  50/5  
a-c :دار اس انعبا حروف متفاوت در هر ستون م ها يان ينتفاوت م( 50/5تp<.)  

SEMها   : خطای استاندارد ميان ين 
 75و  10ترتياب تزریاق درون آمنياوني     . باه 0و  4گرم بر کيلوگرم فالونونيد؛  ميلي 130و  155، 05ای  ترتيب مكمل جيره . به7و  4، 1تيمارها شامل: . 1

گرم و  ميلي 75. تزریق درون آمنيوني 3گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره؛  ميلي 05گرم و گنجاندن  ميلي 10. تزریق درون آمنيوني 6گرم فالونونيد؛  ميلي
 گروه شاهد هستند. 8گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره و  ميلي 130گنجاندن 
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های مختلا  الشاه، وزن نسابي     وزن زنده، وزن بخش

هاای   اخلي و چربي حفره بطني جوجاه های د برخي از اندام

روزگاي نشاان داده شاده     44گوشتي کشتار شاده در سان   

(. بااالترین و کمتارین درصاد وزن ساينه     7است )جادول  

(. وزن >50/5pترتيب در تيمار یک و چهاار دیاده شاد )    به

نسبي کبد در تيمار پنج باالترین مقدار را نشاان داد کاه باا    

(. >50/5pداری داشات )  های یک و دو اخاتالف معناا   تيمار

همچنين بيشترین وزن نسبي طحال نيز مربوط به تيمار پنج 

هاای دو و چهاار، اخاتالف آمااری      بود که فقاط باا تيماار   

(. در بقياااة صااافات  >50/5pداری را نشاااان داد ) معناااا

داری مشااهده   اخاتالف معناا   7گيری شده در جدول  اندازه

 نشد.

 

های  های داخلی )درصد( جوجه زن زنده، وزن الشه )گرم( و وزن نسبی اجزای الشه و اندام. اثر تیمارهای آزمایشی بر و3جدول 

 روزگی 42گوشتی در 

 1تيمارها
 وزن بدن

 )گرم(

 وزن الشه

 )گرم(

 وزن سينه

 )درصد(

 وزن ران

 )درصد(

 کبد

 )درصد(

 قلب

 )درصد(

 طحال

 )درصد(

 بورس

 )درصد(

 چربي بطني

 )درصد(

1 4333 4440 4/71 a 3/44  06/5  c 08/4  16/5 b 11/5  8/1  

4 4817 4448 1/48 bc 6/44  08/5 bc 47/4  45/5 ab 14/5  6/1  

7 4806 4404 4/48 bc 6/44  60/5 abc 67/4  13/5 b 11/5  3/1  

4 4815 4454 4/43 c 0/44  68/5 abc 64/4  44/5 ab 14/5  3/1  

0 4881 4416 7/43 abc 5/44  34/5 a 64/4  46/5 a 14/5  8/1  

6 4365 4138 3/48 abc 7/40  3/5 ab 54/7  18/5 b 14/5  3/1  

3 4887 4466 1/75 ab 7/40  64/5 abc 50/7  13/5 b 11/5  0/1  

8 4373 4104 5/75 abc 8/44  64/5 abc 68/4  13/5 b 17/5  3/1  

P value 38/5  83/5  54/5  03/5  57/5  4/5  57/5  13/5  47/5  

SEM 88/46  14/78  74/5  18/5  51/5  58/5  51/5  554/5  54/5  

a-c :دار اس انعبا حروف متفاوت در هر ستون م ها يان ينتفاوت م( 50/5تp<.)  

SEMها   : خطای استاندارد ميان ين 

 75و  10ترتياب تزریاق درون آمنياوني     . باه 0و 4گرم بر کيلوگرم فالونونياد؛   ميلي 130و  155، 05ای  ترتيب مكمل جيره . به7و  4، 1. تيمارها شامل: 1

گرم و  ميلي 75. تزریق درون آمنيوني 3گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره؛  ميلي 05گرم و گنجاندن  ميلي 10. تزریق درون آمنيوني 6گرم فالونونيد؛  ميلي

 . گروه شاهد هستند.8گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره و  ميلي 130گنجاندن 
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توان چنين بياان کارد کاه اطالعاات نسابتاً       در واقع مي

اط بااا عملكاارد، وزن الشااه، سااينه و ران  اناادکي در ارتباا

هااای گوشااتي در هن ااام اسااتفاده از تزریااق درون   جوجااه

هاای   مرغي فالونونيد و گنجاندن آن در جيارة جوجاه   تخم

نتایج مربوط باه افازایش وزن روزاناه،    گوشتي وجود دارد. 

وزن بدن در دورة رشد و دورة پایاني با افازودن ترکيباي از   

داری نداشت؛ هر چند در ایان مطالعاه    فالونونيدها اثر معنا

ها با هسپریدین و جنسينگ  نيز، همانند اثر ترکيبي فالونونيد

. مكمال  ]3[شاود   در جيره طيور، پاسخ پرنده بهتر ارزیابي مي

کردن جياره باا اسايد آساكوربيک و فالونونيادها )مخلاوط       

کورسااتين و روتااين( تااأثير معناااداری باار عملكاارد رشااد و 

هااای  . افاازایش وزن اناادام]16[داشاات ن  خصوصاايات الشااه

تواند به دليل تحریک رشد ایان   حياتي مانند کبد و طحال مي

موجب توليد پاساخ ایمناي بيشاتر در دورة جنيناي      ها به اندام

جوجه بوده، هار چناد بعاد از تفاریخ ایان آثاار باا افازودن         

دار درصاد   معناا  شاود. کااهش غيار    ها کمتر دیده مي فالونون

هاا باه    يماار ترکيباي ساطح بااالی فالوناون     چربي الشه در ت

. بهباود رشاد   ]41[کاهش جذب چربي و کلسترول انجامياد  

هااای رشااد و پایاااني احتماااالً ناشااي از  پرنااده در طااي دوره

 های هضمي و سالمت کلي پرنده است. تحریک ترشح آنزیم

بارای  شاده   یريا گ انادازه  اتيخصوص ،(4)جدول  در

 44و  48در  يگوشاات یهااا جوجااه نهيران و ساا گوشاات

در  نهيسا  يچربا درصد  نی. کمتراست شده آوردهي روزگ

 يچربا و کمترین درصد  هفت ماريمربوط به ت يروزگ 48

 شااهد  گاروه  باا  کاه  تيمارهای یک و هفات باود  ران در 

 . (>50/5pد )دنرا نشان دا داری امعن تفاوت
 

 )درصد( روزگی 42و  28های گوشتی در  جهبر رطوبت گوشت و چربی ران و سینه جو ی آزمایشی. اثر تیمارها4جدول 

 1تيمارها
 روزگي 44  روزگي 48

 چربي ران چربي سينه رطوبت ران رطوبت سينه  چربي ران چربي سينه رطوبت ران رطوبت سينه

1 4/30  0/30  4/0 ab 5/0 b  0/30  3/34  7/0 cd 5/0 bc 

4 7/30  8/30  8/0 a 0/0 ab  8/30  3/34  8/0 bc 0/0 bc 

7 5/30  8/30  8/4 b 8/0 ab  8/30  3/34  8/4 d 8/4 c 

4 8/34  3/30  8/0 a 4/0 ab  3/30  0/34  3/6 a 3/0 b 

0 5/30  6/36  8/0 a 7/0 ab  6/36  4/34  3/6 a 3/0 bc 

6 8/34  6/36  7/0 ab 8/0 ab  6/36  6/34  4/6 ab 7/0 bc 

3 3/30  6/36  1/4 c 8/4 b  6/36  3/34  0/6 ab 8/4 c 

8 7/34  0/30  5/6 a 4/6 a  0/30  8/34  8/6 a 3/6 a 

P value 04/5  46/5  5551/5  54/5   46/5  16/5  5551/5  551/5  

SEM 13/5  16/5  14/5  14/5   41/5  44/5  16/5  10/5  

a-d :دار اس انعبا حروف متفاوت در هر ستون م ها يان ينتفاوت م( 50/5تp<.) 

SEMها   : خطای استاندارد ميان ين 

 75و  10ترتياب تزریاق درون آمنياوني     . باه 0و  4گرم بر کيلوگرم فالونونياد؛   ميلي 130و  155، 05ای  ترتيب مكمل جيره . به7و  4، 1تيمارها شامل: . 1

گرم و  ميلي 75. تزریق درون آمنيوني 3گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره؛  ميلي 05گرم و گنجاندن  ميلي 10. تزریق درون آمنيوني 6گرم فالونونيد؛  ميلي

 . گروه شاهد هستند.8گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره و  ميلي 130گنجاندن 
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مربوط  يروزگ 44در سن  نهيس يچرب کمترین درصد

دار  فقط باا تيماار یاک اخاتالف معناا     بود که  سه ماريبه ت

ران گوشاات  يمقاادار چرباا نیباااالتر .(>50/5p)نداشاات 

درصد رطوبت سينه  (.>50/5p) بودگروه شاهد مربوط به 

و ران تحت تأثير تيمارهاای آزمایشاي قارار ن رفات کاه      

نشااان دهناادة ایاان موضااوع اساات کااه روش اسااتفاده از 

طور   ندارد. بهفالونونيدها و مقدار آن اثری بر این شاخص 

گارم و گنجانادن    ميلاي  75مرغاي   نسبي تزریق درون تخم

ها سبب کااهش مقادار    گرم از فالونون ميلي 130ای  جيره

روزگي شد که  44و  48چربي سينه و ران در هر دو سن 

تواند مربوط به آثار فالونونيادها در کااهش چرباي و     مي

 .]41[جذب آن در سطوح باالی استفاده است 

ران و   آلدهياد در گوشات   دی ، ميزان مالون0 در جدول

سينه به صورت تازه و بعد از هفت روز ن هداری در دمای 

 48روزگي آورده شده اسات. در   44و  48محيط مربوط به 

آلدهيد در گوشت تازه ران  دی روزگي، کمترین مقدار مالون

مربوط به تيمار سه و بعد از یک هفته مربوط به تيمار یاک  

آلدهياد در   دی (. همچنين باالترین مقدار مالون>51/5pبود )

روزگي در گروه شاهد دیده شد و  48گوشت تازه سينه در 

بعد از یک هفته نيز بيشترین مقدار مربوط به هماين گاروه   

دی آلدهيد در گوشات   (. بيشترین مقدار مالون>51/5pبود )

روزگي مربوط به تيمار چهار بود و بعاد از   44تازه ران در 

هداری باه مادت هفات روز در دماای محايط بيشاترین       ن 

(. >51/5pارزش مربااوط بااه گااروه شاااهد ازریااابي شااد ) 

روزگاي در گوشات    44آلدهياد در   دی کمترین مقدار مالون

تازه سينه مربوط به تيمار هفت و ساه باود و بعاد از یاک     

هفته نيز تيمارهای سه، هفت و دو مقدار کمتاری را نشاان   

 (.>51/5pدادند )
 

آلدهید )نانوگرم در گرم( نمونه تازه و بعد از هفت روز گوشت ران و سینه در  دی . اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان مالون5دول ج
 روزگی 42و  28

 1تيمارها
 گوشت ران 

 روزگي 48
 

 گوشت ران
 روزگي 44

 
 گوشت سينه

 روزگي 48
 

 گوشت سينه
 روزگي 44

 3روز  تازه  3روز  تازه  3روز  تازه  3روز  تازه
1 43/5 e 47/5 f  43/5 d 48/5 f  46/5 fe 41/5 d  00/5 b 85/5 b 

4 45/5 c 81/5 c  45/5 c 35/5 d  43/5 de 04/5 c  43/5 c 06/5 c 

7 41/5 f 34/5 d  74/5 d 33/5 e  44/5 f 44/5 d  78/5 d 01/5 c 

4 64/5 a 38/5 b  84/5 a 00/1 b  04/5 b 33/5 b  34/5 a 77/1 a 
0 48/5 e 63/5 d  34/5 b 18/1 c  46/5 c 08/5 c  86/5 a 43/1 a 

6 48/5 e 06/5 e  43/5 d 70/5 g  44/5 c 00/5 c  46/5 c 34/5 b 

3 74/5 d 00/5 e  74/5 d 01/5 f  71/5 d 45/5 d  71/5 d 04/5 c 
8 04/5 b 43/1 a  36/5 b 58/4 a  64/5 a 15/1 a  80/5 a 70/1 a 

P value 5554/5  5551/5   5551/5  5551/5   5551/5  5551/5   5551/5  5551/5  

SEM 57/5  53/5   54/5  53/5   57/5  50/5   54/5  56/5  
a-g :دار اس انعبا حروف متفاوت در هر ستون م ها يان ينتفاوت م( 50/5تp<.) 

SEMها   : خطای استاندارد ميان ين 
 75و  10ترتياب تزریاق درون آمنياوني     . باه 0و  4گرم بر کيلوگرم فالونونيد؛  ميلي 130و  155، 05ای  ترتيب مكمل جيره به .7و  4، 1. تيمارها شامل: 1

گارم   ميلي 75. تزریق درون آمنيوني 3گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره و  ميلي 05گرم و گنجاندن  ميلي 10. تزریق درون آمنيوني 6گرم فالونونيد؛  ميلي
 . گروه شاهد هستند.8گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره و  ميلي 130و گنجاندن 
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پراکسيداسيون ليپيدها در نتيجه تخریب اسيدهای چرب 

هاای کوتااه زنجيار،     د دوگانه، ایجاد آلدهياد با چندین پيون

و دی ر ترکيبات اکسيژنه خواهد کرد کاه منجار باه     ها کتون

های محلول در چربي و دی ار   کاهش ارزش غذایي ویتامين

شود. ميزان اکسيداسيون تحات تاأثير مادت     مواد م ذی مي

زمان ن هداری، ميزان و ترکيب ليپيادهای عضاالت و ناوع    

. ]8[گيارد   یا گوشت روشن قرار ماي  عضله، گوشت تيره و

آلدنياد از طریاق اکسيداسايون اسايدهای چارب       مالون دی

اشباع و  تشكيل شده و با افزایش سطح اسيدهای چرب غير

 یاااا خلااال در سيساااتم اکسيداسااايوني ميااازان تشاااكيل 

یابد این موضوع تفااوتي در   نيز افزایش مي آلدهيد دی مالون

ت. ثبااات نااوع گوشاات )گوشاات سااينه یااا ران( نداشاا   

گياری از   هاای گوشاتي )انادازه    اکسيداسيون گوشت جوجه

نجين یااا یزماااني کااه نااار آلدهيااد دی مااالونطریااق مقاادار 

هسپریدین در جيره گنجاناده شادند در مقایساه باا گاروه      

توانناد نقشاي شابيه     مي هاديفالونون. ]6[شاهد بهبود یافت 

ی اکسايدان در غشااءها    عنوان آنتي توکوفرول استات به-آلفا

. توقا  اکسيداسايون ليپياد    ]45[ميكروزومي اعمال کنناد  

هااای گوشااتي بعااد از مكماال کااردن بااا   گوشاات جوجااه

ها است، با این  احتماال ناشي از خصوصيات آن هاديفالونون

طاور دقياق    توان به را نمي هاديفالونونحال زیست فراهمي 

گيری و لحا  کرد، چرا که هناوز روش آنااليز کاافي     اندازه

هاا   هاای آن  يين و شناسایي این ترکيبات و متابوليتبرای تع

های طيور وجود ندارد. متابوليزه شادن و دکنژوکاه    در بافت

شدن گليكوزیدهای فالونونياد کورساتين ت ذیاه شاده، در     

هاا باه پالساما و     سطوح مختل ، در طيور باعث جذب آن

ها )کبد، گوشت سينه و ران( شده که به نوبة خود بار   بافت

. دلياال تاأثير کمتاار  ]13[شات تأثيرگااذار اسات   کيفيات گو 

هاای تزریاق شاده     اکسيداني در گوشت جوجه فعاليت آنتي

تواند نبود مادة ماؤثره   بدون دریافت فالونونيد در جيره، مي

هااای  در بافاات باشااد. مقاادار متوسااط و باااالی متابولياات 

هسپریدین و ناارینجين، بعاد از جاذب در پالساما، بارای      

ها الزم اسات؛   فنول اکسيداني این پلي حداکثر عملكرد آنتي

های هسپریدین ميزان جذب بااالتری داشاته و باا     متابوليت

غلظاات باااالتری در پالسااما وجااود داشااتند. هسااپریدین  

عنوان گيرنده رادیكال آزاد عمل کرده و برای محافظت از  به

طاور    فسفوليپيدهای غشای ماهيچه از فساد اکسايداتيوی باه  

 .]14[کند  مؤثری عمل مي

 تيا مختل  بر جمع یمارهاياثر تدهندة  ، نشان6جدول 

 44و  48در  يگوشات  یهاا  و سكوم جوجه لئومیا يكروبيم

کاال روزگااي، باااالترین جمعياات   48ي اساات. در روزگاا

در تيماار هفات و در ساكوم     لئاوم یای هاواز  هاای  یباکتر

ترتيب با تيمارهاای   ( که به>50/5pتيمار سه بود ) مربوط به

است که  داری نداشتند. این درحالي ختالف معنادو و چهار ا

مربوط به تيماار  ها در ایلئوم  فرم کمترین مقدار جمعيت کلي

 در وداری نداشت(  شش، یک )که با گروه پنج اختالف معنا

(. باااالترین >50/5pمربااوط بااه تيمااار یااک بااود )  سااكوم

در بخش ایلئوم به تيماار دو )ساطح   ها  جمعيت الکتوباسيل

ونونياد در جياره( و در ساكوم باه تيماار یاک       متوسط فال

(، هر چناد کاه باا تيماار ساه و      >50/5pداشت )اختصاص 

 داری نداشت. شش اختالف معنا

 44در  ایلئاوم ی هاواز  های یکل باکترباالترین جمعيت 

روزگي مربوط به تيمار پانج و کمتارین مقادار مرباوط باه      

ن و ( و در سكوم تيمار یاک بااالتری  >50/5pتيمار سه بود )

ی را دارا هواز های یکل باکترتيمار هشت کمترین جمعيت 

 هاا در ایلئاوم   فارم  (. باالترین جمعيت کلاي >50/5pبودند )

مربوط به تيمار هشت و کمترین آن مربوط باه تيماار یاک    

ساكوم در  هاا در   فرم بود، درحالي که کمترین جمعيت کلي

(. باااالترین جمعياات >50/5pتيمااار پاانج مشاااهده شااد ) 

در ایلئوم و سكوم را تيمارهای یاک و شاش   ها  باسيلالکتو

 (.>50/5pبه خود اختصاص دادند )
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 pHبار   مختلا   یمارهاياثر ت(، نشان دهندة 3جدول )

 44و  48هاای گوشاتي در    های مختل  رودة جوجاه  بخش

در  48ساكوم در روز   pHروزگي اسات. بااالترین مقادار    

مارهای یک و سه تيمار هفت دیده شد، که اختالف آن با تي

 pHروزگاي، بااالترین    44(. در سان  >50/5pدار بود ) معنا

(. از نظار  >50/5pایلئوم به تيمار سه و چهار مرباوط باود )  

گارم   ميلاي  05ساكوم در تيماار ساطح     pHعددی کمترین 

نارینجين و هسپریدین در جيره مشاهده شاد کاه اخاتالف    

ر (. در دی اا>50/5pداری بااا گااروه شاااهد داشاات )  معنااا

 دار نبودند. معنا pHها بر  های روده اثر تيمار بخش

جمعيات  بار   رهيا هاا و افازودن در ج   ديا فالونون قیتزر

رشد و  ةدر دور يگوشت یها روده و سكوم جوجه ميكروبي

طور کلي جمعيات ميكروباي    ي ت ييراتي را نشان داد. بهانیپا

تواند تأثير مهماي بار اعماال روده و در     دست اه گوارش مي

سالمت کلي و رشد داشاته باشاد. خاوراک مصارفي      نتيجه

ترین عامل تأثيرگذار بر ميكروفلاورای دسات اه    عنوان مهم به

گوارش مطرح است. سااختار شايميایي، ميازان و سارعت     

کناد کاه    جذب فالونونيدها را در دست اه گوارش تعيين مي

بازتااابي از مقااادیر فالونونياادهای یافاات شااده در ادرار و  

هاای   توانند همانناد متابوليات   الونونيدها ميپالسما است. ف

  هااای پربيااوتيكي عماال کاارده و بااا تااأثير باار رشااد کلااوني

مفيد مانناد الکتوباسايل و بيفيادیوباکتری آثاار      های باکتری

منظور بهباود و ت ييار    مفيدی را بر محيط دست اه گوارش به

 .]14[د ندر جمعيت ميكروبي سكوم به دنبال داشته باش

 

 روزگی 42و  28های گوشتی در  های مختلف رودة جوجه بخش pHی آزمایشی بر مارهایثر تا .7جدول 

 1تيمارها
pH   روزگي 48در  pH   روزگي 44در 

 سكوم ایلئوم ژژنوم  سكوم ایلئوم ژژنوم

1 7/6  4/6  4/6 b  8/0  4/0 b 4/6 c 

4 6/6  8/0  0/6 ab  1/6  4/0 b 4/6 abc 

7 7/6  1/6  7/6 b  6/0  4/6 a 3/6 abc 

4 4/6  4/6  8/6 ab  4/6  4/6 a 8/6 abc 

0 7/6  1/6  6/6 ab  8/0  4/0 b 5/3 ab 

6 3/6  4/6  7/6 b  3/0  7/0 b 7/6 bc 

3 7/6  5/6  5/3 a  3/0  4/0 b 6/6 abc 

8 0/6  4/6  0/6 ab  7/6  6/0 b 1/3 a 

P value 07/5  30/5  51/5   61/5  551/5  551/5  

SEM 53/5  53/5  56/5   53/5  1/5  53/5  

a-c :دار اس انعبا حروف متفاوت در هر ستون م ها ن ينياتفاوت م( 50/5تp<.) 

SEMها   : خطای استاندارد ميان ين 

گارم بار    ميلاي  75و  10ترتيب تزریق درون آمنياوني   . به0و  4گرم فالونونيد؛  ميلي 130و  155، 05ای  ترتيب مكمل جيره . به7و  4، 1. تيمارها شامل: 1

گرم و  ميلي 75. تزریق درون آمنيوني 3گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره؛  ميلي 05گرم و گنجاندن  ميلي 10رون آمنيوني . تزریق د6کيلوگرم فالونونيد؛ 

 . گروه شاهد هستند.8گرم بر کيلوگرم فالونونيد در جيره و  ميلي 130گنجاندن 
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افاازایش توليااد بتااا گلوکوساايداز در زمااان تخمياار     

دهاد   وم و روده نشان ميفالونونيدهای گليكوزیدی در سك

که این آنزیم مسئول جداسازی و حذف قناد از فالونونياد   

ها بر هسپریدین و نه  است. این موضوع در مورد اثر باکتری

نارینجين تأیيد شده است. بعاد از مصارف گليكوزیادهای    

شاوند و در   ها باه آسااني جاذب نماي     فالونونيد، بيشتر آن

گيرنااد. لااذا ایاان  مااي ای قاارار  هااای روده اختيااار ميكااروب

هااای موجااود در روده و سااكوم  ترکيبااات توسااط باااکتری

هاای مربوطاه از هار ترکياب      شاوند. آگليكاون   متابوليزه مي

طاور پيوساته در دسات اه     فالونونيدی با ت يير و جهاش باه  

گااوارش، از طریااق هياادروليز باکتریااایي از گليكوزیاادهای 

 ریدیندر مااورد هسااپشااوند کااه  فالونونياادی تشااكيل مااي

)گليكوزید هسپریدین به هسپریتين( و بخصوص نارینجين 

)گليكوزید نارینجين به آگليكون نارینجنين( شكست حلقاه  

شاود و در نهایات باه     صاورت کامال انجاام نماي     قندی به

حتي با وارد شادن  . ]11[شوند  های فنوليک تبدیل مي اسيد

هاا در کيفيات    ها به بافت موجب اثرگذاری آن این متابوليت

هااای مفيااد عليااه باااکتری    و افاازایش باااکتری  گوشاات

. گزارش شاده اسات   ]15[اشرشياکالی را موجب شده است 

کنناادگي  در شاارایط کشاات آزمایشاا اهي اثاار ممانعاات کااه 

هاا، باه    هاای خااص از بااکتری    ها روی برخي گونه فالونون

سطح مورد اساتفاده شاده بسات ي داشاته و گلوکوزیادهای      

ه باا دی ار گلوکوزیادها بار     نارینجنين و کورسيتين در مقایس

. جذب فالونونيادها  ]0[تر بودند  های باکتری قوی رشد گونه

با توجه به ميزان سطح مصرفي، جنس و جمعيات ميكروباي   

که فعاليت پربيوتيكي این گونه ترکيبات  ]3[باشد  متفاوت مي

دست اه گوارش را دستخوش ت ييرات کارده   pHممكن است 

لور ميكروبي در روده و یا ساكوم  تواند در ت يير نوع ف که مي

مؤثر باشند. ت ذیه درون تخم مرغي در اواخر دوره جنيناي و  

درون حفره آمنيوني با توجه به تاأثيری کاه بار روی تكامال     

تواند جذب و هضام ماواد غاذایي را     موکوس روده دارد مي

بهبود بخشد و موجب سالمت دست اه گوارش در دورة بعاد  

گرم از فالونونيد  ميلي 155و  05ح . سطو]13[از تفریخ شود 

در جيره و همچنين تزریاق آمنياوني آن باه هماراه دریافات      

گرم در جيره توانسات جمعيات ميكروباي را     ميلي 05سطح 

ها و کاهش کلي فرم هادایت کناد.    منظور توليد الکتوباسيل  به

جمعيت ميكروبي از طریق اثر متقابل با مواد م ذی و توساعه  

زبان، تأثير معنااداری بار ت ذیاه، ساالمت     دست اه گوارش مي

ای  پرنده و نيز عملكارد رشاد دارد. تزریاق و افازودن جياره     

تواناد در دوره پایااني    ها و یا تلفيقاي از هار دو ماي    فالونون

های مفيد بهباود دهاد. اثار     سالمت روده را با افزایش باکتری

ها با توجه به مقدار و نوع مصارفي در ایان بررساي     فالونون

ن داد که افزودن مقدار بيشاتر )ساطوح بااال( آن موجاب     نشا

شود کاه بادليل    ها )هوازی( مي رشد طي  بيشتری از باکتری

ها است از این رو  تخمير بيشتر ترکيبات مورد استفادة باکتری

های بيشتری برای شناسایي تنوع جمعيات بااکتری    به بررسي

 در این زمينه نياز است.

تفاده از فالونونيد آثار مفيدی با توجه به نتایج حاصل، اس

عملكرد، خصوصيات آنتي اکسيداني، کاهش تساریع   بر بهبود

روند اکسيداسيون و جمعيت ميكروبي مفيد دست اه گاوارش  

طور کلي بهباود ضاریب تبادیل خاوراک باا       پرنده داشت. به

اکسايداني اساتفاده    استفاده از فالونونيد مشاهده شد. آثار آنتي

گارم ناارینجين و هساپریدین در جياره و      ميلي 130از سطح 

گرم( نتایج بهتری  ميلي 75+ 130باالی تيمار ترکيبي )سطوح 

را در ثبات و کااهش روناد اکسيداسايون داشات کاه نشاان       

دهناادة خاصاايت ضداکساايداني فالونونياادهای نااارینجين و 

عالوه، اثر مفياد فالونونياد در تيمارهاای     هسپریدین است. به

ای در جيااره و   گاارم( ت ذیااه ميلااي155و  05سااطوح کمتاار )

ای جياره   مرغاي و ت ذیاه   ی ترکيبي تزریق داخل تخمها تيمار

گارم( آثاار بهتاری را روی     ميلاي  10+ 05در سطوح پاایين ) 

طاور   هاا داشاتند. باه    فارم  ها و کاهش کلي افزایش الکتوباسيل

ها و یا به هماراه ت ذیاه    ای فالونون کلي، استفاده درون جيره



 یگوشت یها جوجهروده  و جمعیت میکروبی گوشت اكسیدانی عملکرد، وضعیت آنتیبر  دیفالونوئ ای یق درون آمنیونی و استفاده جیرهتزراثر 

 

 1396زمستان   4شماره   19دوره 
777 

هباود  جنيني داخل آمنيوني آثار مثبتي را بر کيفيت گوشت و ب

 .به دنبال داشتسالمت پرنده 
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Abstract 

The experiment was conducted to investigate the effect of in ovo injection and dietary feeding of flavonoid 

(Naringin & Hesperidin) on performance, carcass quality, meat antioxidant stability and hindgut microflora 

by total 600 fertile eggs were used for amnion injection (17.5
th

 day of embryonic) and hatched chicked 

divided randomly in four replications with 10 birds for growing period until 42 d. Treatments by 

completely randomize design were (1, 2 and 3) 50, 100, 175 mg/kg flavonoids in diet, respectively, (4 and 

5) 15, 30 mg/egg injection of flavonoid respectively, (6) injection of 15 mg/ egg and feeding 50 mg/kg 

flavonoid, (7) injection of 30 mg/ egg and feeding175 mg/kg, and (8) control group. Treatments did not 

have a significant effect on performance traits compare to control group. Reduction of Malondialdehyde 

substances in tight and breast meat were observed in treatments (except 4) at 28 and 42 days than in the 

control group significantly (P<0.05). The results showed an increase in population of aerobic and 

Lactobacillus and reduction in Coliforms of treatments than the control (P<0.05) group. Therefore, adding 

175 mg with or without 30 mg injection (high levels) of flavonoid to diet improved meat quality and dietary 

with 50 mg with or without 15 mg of flavanoid injection caused improvement in microbial population in 

hindgut. In overall dietary with or without injection of flavanones have positive effects on health and meat 

quality of broilers. 

Keywords: antioxidant stability, carcass properties, embryo injection, flavanone, Lactobacillus. 
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