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 چکیده
در معرض  ،تنوع زیادیبا زنده با گسترش فناوری، موجودات 

 تأثیربه منظور بررسی . گیرندمیهای الکترومغناطیس قرار میدان

مدت زمان امواج الکترومغناطیسی با فرکانس پایین در زمان 

 "راس"مرغ بارور سویه گوشتی تخمعدد  138 تعداد ،انبارداری

، 24، 16مدت صفر )تیمار شاهد(، هشت، ها به  مرغ تخمانتخاب شد. 

در معرض امواج الکترومغناطیس با  با شش تکرار ساعت 64و  32

مدت  تسال قرار گرفتند.نیم میلیو جهرتز با شدت پن 50فرکانس 

کیفیت  روی شاخصداری معنی تأثیرزمان امواج الکترومغناطیسی 

 ینئگلیسریدها و پروتمیزان کلسترول، تری (، هاو)شاخص  سفیده

(. با P>05/0) نداشت زهرویک  هایجوجهخون سرم  تام(کل )

 و درصد  درآوری کاهش جوجه ، راندمانافزایش مدت زمان امواج

(. P<05/0) افتیهای غیر طبیعی افزایش و درصد جنین ومیر مرگ

 16در ساعات هشت و  یک روزههای  گلوکز سرم جوجه غلظت

آنزیم آسپارتات  غلظت(. P<05/0) از گروه شاهد بود بیشتر

 دهی ساعت امواج 64در  یک روزههای آمینوترانسفراز سرم جوجه

. (P<05/0) از گروه شاهد بود بیشتر یداربه طور معنی پنج( تیمار)

از  توانندیم یسیپژوهش حاضر نشان داد که امواج الکترومغناط یجنتا

را  ینجن ومیر مرگو   یآزاد، ناهنجار هاییکالراد یدتول یقطر

 دهند. یشافزا
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Abstract 
The Effects of low frequency of electromagnetic 

fields in albumin quality, blood parameter, and 

hatchability on one day chicken broiler.  With the 

spread of technology, organisms with high diversity 

are exposed to electromagnetic fields (EMF). In order 

to study the effect of low frequency of 

electromagnetic fields during storage of eggs, 138 

fertile eggs (Ross strain) were selected. Eggs were 

exposed to 50-Hz electromagnetic field with 50 HZ 

frequency and 5.5 MT in different time; (control), 8, 

16, 24, 32 and 64 hours, with six replications. 

Duration of electromagnetic field weren’t effect on 

albumin quality, Haugh unit, cholesterol, 

triglycerides and total protein level of serum 

significantly (P<0.05). By increasing of exposure to 

EMF timing, hatchability decreased. The mortality 

percentage and abnormality of embryos were 

increased. The glucose concentration of serum in one 

day chicks at 8 and 16 hours, was higher than control 

group (P<0.05). Aspartate amino transferase 

concentration at 64 hours of EMS (T5), was higher 

than control group significantly (P<0.05). The results 

of this study showed that electromagnetic fields can 

increase the production of free radicals, abnormalities 

and fetal mortality. 

 

Keywords: Blood parameters, broiler, 

electromagnetic field, embryo, hatchability.  
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 مقدمه
با آغاز قرن بیستم و پیشرفت سریع صنایع، موجودات در 

اند. این گرفتهمعرض امواج مختلف الکترومغناطیس قرار
های  ویژه سیمهدر اطراف مدارهای الکتریکی بامواج

که امروزه تا جایی، دونش میانتقال برق فشار قوی ایجاد 
ترین  کی از مهمیعنوان به یآلودگی الکترومغناطیس

 است مشکالت اکولوژیکی، در محیط زیست مطرح شده
(Cleveland & Ulcek, 1999) . میدان مغناطیسی
 03/0-70/0های مغناطیسی زمین بین ویژگی دلیل هب

های تسال است. شدت این میدان در محل کارگاهمیلی
 Majidi) صنعتی و خطوط انتقال نیروی برق بیشتر است

et al., 2012)الکترومغناطیس به نام مه و دود  . امواج
از بسیاری جهات منحصر  و شوندالکتریکی نیز نامیده می

های خالف بسیاری از آالیندهند. برهست فردبه
های الکترومغناطیس به آسانی برای  شده، تابش شناخته

 باشندقابل درک و مشاهده نمی ویژه انسانبه موجودات
(Sharma & Kumar, 2010 .) ولی تشعشعات ساطع

های الکتریکی، دیجیتالی و کنترلی خواه شده از دستگاه
ستنداتی دال بر دارند. م تأثیرموجودات زنده روی ناخواه 

 50اثرات مثبت و منفی امواج الکترومغناطیسی با شدت 
هرتز در مراحل اولیه تکوین جنین جانوران و ایجاد 

 & Baharara) وجود دارد ها از جمله جوجه ،ناهنجاری

Zahedifar, 2012) . 
ها در مجاورت یک تلفن همراه قرار دادن تخم مرغ

که هر سه دقیقه با آن تماس گرفته شد، باعث افزایش 
کشی  جوجهدوره  12ها در روزهای نه تا جنین ومیر مرگ
. مطالعات نشان داد (Batellier et al., 2008) گردید

 50که افزایش شدت امواج الکترومغناطیسی با فرکانس 
 دیردهرتز باعث غیرطبیعی شدن جنین جوجه گ

(Lahijani & Ghafoori, 2000)های . فرضیه
امواج الکترومغناطیسی با  تأثیرمختلفی برای بیان 

های زنده پیشنهاد شده است. فرکانس پایین بر سیستم
هرتز در اکثر وسایل  50امواج الکترومغناطیس با فرکانس 

. اگرچه هستند طول موج بلندانرژی و الکتریکی دارای 
های شیمیایی نیستند ه شکستن پیونداین امواج قادر ب

ها، روی پیوندهای شیمیایی بین اتم اثرتوانند با ولی می
ها را تغییر دهند. سطوح انرژی و جهت چرخش الکترون

 موجب طوالنی شدن طول عمر تغییراتاین 
های رادیکالاز طرفی شود. های آزاد اکسیژن می رادیکال

 ،DNAقطعه فطعه شدن توانند باعث آزاد اکسیژن می
های وند. رادیکالشها یون چربیها و پراکسیداسپروتئین

 آزاد در بروز مرگ سلولی و نکروز نیز نقش مهمی دارند
(Simko & Mattsson, 2004 .) داد مطالعات نشان

 یغشاکه امواج الکترومغناطیس موجب تغییر پتانسیل 
ی درون های شیمیایندیفرآ ،شوند. این تغییراتمیسلولی 

پارامترهای ر یقرار داده و موجب تغی تأثیرسلول را تحت 
های سرم  بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم (هایفراسنجه)

 .(Berg, 1993) وندش می
یکی  ،های آنزیمی متنوعسیستمدلیل داشتن  هبکبد 

 کاهندهزدایی و ها بدن در سماز مهمترین ارگان
 آالنین ترانس آمیناز هایهای آزاد است. آنزیمرادیکال

(ALT)1 پارتات ترانس آمینازو آس (AST)2های ، آنزیم
غیراختصاصی در جریان خون هستند که افزایش فعالیـت 

 برای کاهش دهنده فعالیت کبدیآنها در سرم نشان
 ;Moss et al., 1986) است های آزادرادیکال

Nemesanszk 1996 .) تحقیقات مختلفی در مورد تاثیر
های الکترومغناطیسی در فرآیندهای زیستی از میدان

رانس آمیناز انجام گرفته و نتایج ای تهجمله فعالیت آنزیم
متفاوتی گزارش شده است. در برخی از این مطالعات 

های الکترومغناطیسی سبب افزایش فعالیت  میدان
برخی  که در درحالی ههای ترانس آمیناز شد آنزیم

 ها مشاهده نشداین آنزیم تغییری در فعالیت تحقیقات،
(Kula, 1988; Lahijani, 2007; Kula et al., 

توان به عواملی از جمله  را می فاوتنتایج مت. (1999
دت میدان، شکل موج، مدت زمان اثردهی و فرکانس، ش

 & Simko) نوع حیوان مورد مطالعه نسبت داد

Mattson, 2004 .) 

                                                                      
1. Alanin Aminotransferase 

2. Aspartate Aminotransferase 
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 جوجه، استانداردکشی  در شرایط انبارداری و جوجه
با توجه به اینکه  شود.می متولد 21در روز مرغ حدودا 

امروزه امواج مغناطیسی و الکترومغناطیسی از جمله 
رسد  به نظر میآیند. شمار می های محیط جنین بهآالینده

 کشی جوجهو  ها مرغ تخم هر گونه تغییر در انبارداری
قرار داده و  یرتأثمتابولیسم و رشد جنین را تحت  تواند یم

در زمان پس از تفریخ نیز موجب کاهش بازده مواد حتی 
 5/0شدت . (Shafey et al., 2007) مغذی شود

داری روی معنی تأثیرکشی  هتسال در دوره جوج میلی
 ,.Lotfi et alنداشت )هاپارامترهای خونی جوجه

 8و  6، 4، 2مختلف  های. از طرفی شدت(2012
مرغ مطالعه و  ساعت روی تخم 2مدت تسال به میلی

های الکترومغناطیس موجب کاهش لیپیدهای سرم  میدان
 ,.Fatahiara et alهای یک روزه شد )خون جوجه

های دستگاه، کشور ایع درنظر به رشد صن(. 2017
دار در های نطفهمرغ تخم کشی و انبارهای ذخیره جوجه

انجام هدف از  هستند.های الکترومغناطیسی معرض امواج
الکترومغناطیسی با امواج تأثیربررسی  ،پژوهش حاضر
تلفات های مختلف روی  در زمان فرکانس پایین

برخی از  و ها کشی، درصد طبیعی بودن جوجه جوجه
 .بودهای یک روزه  جوجه خونی (های فراسنجهپارامترهای )

 

 هامواد و روش
عدد تخم مرغ 138اجرای این آزمایش، تعداد  جهت
سویه گوشتی تجاری گرم،  62±5/0با وزن دار نطفه

کشی  کارخانه جوجه هفتگی، از 35در سن  308راس 
جاده سلفچگان تهیه شد.  30کیلومتر -مرغ پرور اراک

به شش  طرح کامالً تصادفی های بارور در قالبمرغتخم
ها در مرغ بندی شدند. کلیه تخم تایی تقسیم23گروه 

درجه  20ن )دمای ط یکسایطول انبارداری در شرا
طور  بهو  درصد( نگهداری 55و رطوبت  لسیوسس

توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی  در تصادفی
، 24، 16شت، مدت ه های تیمارهای آزمایشی به مرغ تخم
 DEZ-93 وارد دستگاه تولید امواجساعت  64و  32

امواج )ساخت ایران( شدند. دستگاه برای تولید 

پنج و  مؤثرهرتز با شدت  50الکترومغناطیس با فرکانس 
دستگاه توسط  امواجشدت  تنظیم شد.نیم میلی تسال 

 کنترل گردید.  MG-3002متر دیجیتالی مدل تسال
تایی در  44های دارای شانه DEZ-93دستگاه 

ها بود. در مدت چهار مرغ های مختلف برای تخماندازه
میزان رطوبت در سطح   ها، مرغ تخم انبارداریدوره روز 
درجه  20در محدوده  یدرصد و دمای محیط 50-55

ها با ترازوی  مرغ ابتدا کلیه تخم د.تنظیم گردیگراد  سانتی
شدند. جهت  دیجیتالی با دقت یک صدم گرم توزین

ها پس از امواج دهی، تعداد هفت مرغ کیفیت تخم بررسی
ر سطح دو انتخاب  مرغ به طور تصادفی از هر تیمار تخم

سنج  د و با استفاده از دستگاه ارتفاعهمواری شکسته ش
، ارتفاع سفیده (ساخت آلمان) CE 300استاندارد مدل 

گیری  غلیظ در محل چسبیدن سفیده غلیظ به زرده اندازه
 با استفاده از فرمول زیر واحد هاو محاسبه گردید شد.

(Tilki  & Saatci, 2004). 
  = واحد هاو                                              ( 1)

(37/0w 7/1- 57/7  +H  )Log100 
 

ارتفاع سفیده غلیظ بر حسب  Hیک  در فرمول
 .باشد می مرغ بر حسب گرموزن تخم Wمتر و میلی

در دستگاه ابتدا ها  مرغ تخمدهی،  پس از امواج
 کشی جوجه)هیجده روز اولیه دوره  ستردوره  ،کشی جوجه

را  درجه سلسیوس( 5/37درصد و دمای  60با رطوبت 
روز(  18-21 کشی جوجهدوره ) دوره هچرسپس و طی 

به  سلسیوسدرجه  37درصد و دمای  70را با رطوبت 
 کشی،جوجه در پایان دوره مدت سه روز طی نمودند.

ها و ناهنجاری ومیر مرگدرآوری، میزان   درصد جوجه
های ها، شاخص گرفت. در بررسیمورد بررسی قرار 

فعالیت و سرزنده بودن، شکل فیزیکی بدن، نوک، پا، 
های آویزان و نامنظم، عدم چشمی، بالناهنجارهای 

گیری جذب زرده، وجود التهاب و چسبندگی مقعد اندازه
 غیر طبیعی ایجوجه(. Sharifnia et al., 1998) شد

 بود. باالیک یا چند مورد حداقل دارای  بود که
ها با استفاده از های متولد شده، در تمام گروه جوجه

 وزن کشی شدند.  با دقت یک صدم گرمترازوی دیجیتال 
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طور  تعداد هفت جوجه از هر گروه بهدر پایان آزمایش 
های و نمونه خون آنها در میکروتیوپ ،تصادفی انتخاب

 توسطهای خون شد. سرم نمونه نگهداریلیتر یک میلی
دقیقه جدا و در دمای  20 تدمبه  3500سانتریفوژ با دور 

ها به   داری شد. نمونه نگه گراد سانتیدرجه  -20
های خونی گلوکز، پارامترگیری آزمایشگاه جهت اندازه

انتقال داده شد.  کل گلیسیرید، کلسترول و پروتئینتری
ها،  نمونه تامگلیسیرید، کلسترول و پروتئینگلوکز، تری

های شرکت پارس آزمون با روش فتومتریک سط کیتتو
 37نانومتر در  546طول موج  نوری درجذب یا شدت 
 تعیینسنج سلکترا  توسط دستگاه طیف لسیوسدرجه س

توسط  AST و ALTهای گردید. فعالیت آنزیم
های شرکت پارس آزمون سنجش شد.  فعالیت  کیت
IFCC طبق روشدر سرم  ALT آنزیم

اس بر اس 1
دنبال آن تبـدیل پیرووات  تبدیل آالنین به پیرووات و به
NADH به الکتات همراه با مصرف

)نیکوتین آمید  2
سنجش شد. برای سنجش فعالیت دی نوکلوتید( آدنین 
از واکنش تبدیل  IFCCدر سرم به روش  AST آنزیم

آسپارتات به اگزالواستات و به دنبال آن تبـدیل 
استفاده  NADH اه با مصرفهمر ،اگزالواستات به ماالت

درجه  37 و نانومتر 340وج جذب در طول م . شدتشد
 گردید تعیینسنج سلکترا  توسط دستگاه طیف لسیوسس
(Moss et al., 1986). از دست آمده  ههای ب داده

افزار  کمک نرم هبتصادفی  آزمایش، در قالب طرح کامالً
مورد مقایسه و  3و رویه عمومی 9.2 نسخه SAS آماری

های خونی مورد  فراسنجه. آنالیز آماری قرار داده شدند

GLM به روش رویه گیری در این آزمایش اندازه
و با  4

SAS 9.0افزار آماری کمک نرم
)طرح کامل تصادفی(  5
های آزمایشی به کمک بررسی گردید. اختالف بین گروه

                                                                      
1. International Federation Clinical Chemistry  
2. Nicotinamide Adenine Dinucleotide 

3. General Mode 

4. General linear Model 

5. Statistic Analysis System 

ز کمتر ا  Pآزمون آماری دانکن ارزیابی شد، و مقادیر
در نظر گرفته  دار معنیاز لحاظ آماری به صورت  05/0

 شد. 
 

 نتایج
طور  امواج الکترومغناطیس در دوره انبارداری به

درآوری، ناهنجاری و درصد جوجه راندمانداری  معنی
 قرار داد تأثیرهای گوشتی را تحت جوجه ومیر مرگ

(05/0>P).  با افزایش مدت زمان امواج الکترومغناطیس
کاهش  ،های طبیعی درصد جنین ،جوجه درآوری راندمان

یافت افزایش  ،طبیعیهای غیر میر و جنینو و درصد مرگ
های  و وزن جوجه مرغ کیفیت تخمامواج روی  تأثیر ولی

 .(1)جدول  دار نبودمعنی یک روزه
در معرض امواج  دار نطفههای  مرغ قرار دادن تخم

میلی تسال  5±5/0 هرتز و شدت 50الکترومغناطیس 
غلظت  روی داریمعنی تأثیردر طول دوره انبارداری 

های گلسیرید و پروتئین کل سرم جوجه کلسترول، تری
 (.2)جدول  یک روزه نداشت

گیری غلظت گلوکز سرم نتایج حاصل از اندازه
و سایر تیمارهای آزمایشی  ها در تیمار شاهدجوجه
به طور  سطح گلوکز سرم در گروه شاهدکه داد نشان 
 ساعت باالتر بود 16داری نسبت به تیمارهشت و معنی

 32، 24ی تیمارهاشاهد و ی بین دار معنیولی اختالف 
 مشاهده نشد. ساعت  64و 

آمیناز و آنزیم  ترانس  آسپارتاتمیانگین فعالیت آنزیم
های  ها در گروهآمیناز در سرم جوجه ترانس  آالنین

ارائه شده است. نتایج نشان  3مختلف آزمایشی در جدول 
در سرم ترانس آمیناز  داد که غلظت آنزیم آسپارتات

طور  به ،دهی ساعت امواج 64روزه تیمار  کیهای جوجه
های تیمار شاهد و تیمارهای  داری باالتر از جوجهمعنی

ها در طول دوره  مرغساعت بود. قراردادن تخم 32و  24
مغناطیس با فرکانس انبارداری در معرض امواج الکترو

ترانس آمیناز  آنزیم آالنین غلظت رویی تأثیرپایین 
 (.3های یک روزه نداشت )جدول جوجه
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 طبیعی، مرگ ومیردرآوری، جنین  قابلیت جوجهبا فرکانس پایین بر  یاثر امواج الکترومغناطیس .1جدول 
 سطح 

 یدار معنی
SEM 

 تیمار
 )درصد( پارامتر

 شاهد ساعت 8 ساعت 16 ساعت 24 ساعت 32 ساعت 64

0002/0 15/7  43c 56cb 62b 75b 75b 100a درآوری قابلیت جوجه 

0001/0 09/6  42c 66bc 80ab 58bc 75ab 93a های نرمال جنین 

05/0 0/8  33ab 27ab 20b 33ab 25ab 7b های غیر نرمال جنین 

02/0 

15/0 

9/0 

5/7  
42/2  

5/0  

56a 

8/77  

0/44  

43ab 

6/72  

6/44  

37ab 

4/74  
8/44  

25b 

2/73  

1/44  

25b 

0/72  

9/43  

0c 

1/79  

6/43  

 ومیر مرگ
 واحد هاو

 وزن جوجه یک روز )گرم(
 (>05/0P)باشد دار میف معنیالاخت عدم در هر ستون نشانگر مشابهحروف 
SEM : خطای استانداردمیانگین. 

 
 های خونیپارامتربا فرکانس پایین بر  یاثر امواج الکترومغناطیس .2جدول 

 سطح 
 داریمعنی

SEM 
 تیمار

 )واحد( پارامتر
 شاهد ساعت 8 ساعت 16 ساعت 24 ساعت 32 ساعت 64

007/0  4/50 242/7a 231/7a 237/8a 211/2b 213/8b 249/0a گلوکز  (mg/dl) 

 (mg/dl)  کلسترول 480/6 463/7 428/4 434/1 476/7 435/4 30/19 0/88

 (mg/dl)  گلیسیریدتری 92/6 109/0 82/5 98/2 98/7 76/4 12/20 0/29

 (mg/dl)  کلپروتئین  2/08 1/97 1/65 1/85 1/90 1/74 0/52 0/10

 (>05/0P)باشد دار میف معنیالاخت عدم در هر ستون نشانگر مشابهحروف 
SEM : خطای استانداردمیانگین. 

 
 های کبدی نزیمآ اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر .3جدول 

 سطح 
 داریمعنی

SEM 
 تیمار

 هافراسنجه
 شاهد ساعت 8 ساعت 16 ساعت 24 ساعت 32 ساعت 64

05/0  

84/0  

91/5  
09/6  

14/194 a 

1/13  

71/146 b 

1/14  

57/144 b 

4/13  

86/157 ab 

7/15  
9/157 ab 

5/10  

3/138 b 

6/13  

  AST (IU/L)  فعالیت آنزیم

  ALT (IU/L)  فعالیت آنزیم

 (>05/0P)باشد دار میف معنیالاخت عدم در هر ستون نشانگر مشابهحروف 
SEM : خطای استانداردمیانگین. 

 

 گیریبحث و نتیجه
قرار دادن  که این مطالعه نشان داد درنتایج حاصل 

الکترومغناطیسی  دار در معرض امواجفهطن یهامرغ تخم
تسال(  میلی هرتز و شدت پنچ 50کم فرکانس )فرکانس 
های  کاهش تعداد جوجهموجب در دوران انبارداری 

 کشی جوجهدوره در  ومیر مرگو افزایش  طبیعی
ها مرغ قرار دادن تخم مطابق با تحقیق حاضر .شود می

هرتز قبل و در  50در معرض امواج الکترومغناطیس 
 ومیر مرگکشی باعث افزایش ناهنجاری و  حین جوجه

 ,.Lahijani et al., 2007; Lahijani et al) گردید

 48دار در های نطفه مرغ تخم ذخیره همچنین (.2011
 کشی در معرض امواج الکترومغناطیس، ساعت اول جوجه

های جنینی نسبت به گروه موجب افزایش ناهنجاری
 1/2در شدت ناهنجاری  درصدبیشترین . شاهد شد

 هرتز مشاهده گردید 100میکرو تسال و فرکانس 
(Delgado & Leal, 1982). ناطیسیالگترومغ امواج 

ی تأثیر، دار های نطفه مرغ هرتز در دوره انبارداری تخم 50
عملکرد دوره پرورشی  ،کشی جوجه صفاتروی 
 نداشتدرآوری نرخ جوجهو  گوشتی های جوجه

(Shafey et al., 2011 .) در  یهادر جنینهمچنین
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(، میکروتسال 200هرتز و  50) یمعرض امواج مغناطیس
 Veicsteinas et) مشاهده نشد یگونه ناهنجار هیچ

al., 1996 در مطالعه .)Fattahiara et al. (2017 )
های الکترومغناطیسی باعث میداننشان داده شد که 

ی تأثیرد، اما شهای گوشتی  کاهش لیپیدهای سرم جوجه
و واحد  دار نطفههای  مرغ درآوری تخم بر قابلیت جوجه

  ایجاد نکرد.هاو 
ساعت  16و  8های در تیمارمیانگین غلظت گلوکز 

داری نسبت به گروه شاهد داشت. نتایج کاهش معنی
 رویاثرات امواج الکترومغناطیسی  خصوصپژوهشی در 

نشان داد که امواج  ها های خونی جوجه فراسنجه
 Lotfi et) گردید الکترومغناطیس باعث کاهش گلوکز

al., 2012.) با امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین ،
 درهای کبد و ماهیچه در سلول غشانفوذپذیری افزایش 

. کاهش دادقند خون را ، سطح جذب گلوکز محیطی
را  فعالیت هورمون انسولین ،امواج الکترومغناطیس

یکوژن در بافت کبد و لگ موجب تولید و داد افزایش
در آزمایش حاضر  .(Sieroń et al., 2007) شدماهیچه 

، غشااز طریق افزایش نفوذپذیری رسد امواج  به نظر می
 دادند. کاهش ساعت  16و  8 را در تیمارگلوکز غلظت 

های  آمیناز در جوجهترانسغلظت آنزیم آسپارتات
  ساعت در معرض امواج 64 در تیمار روزهیک

و باالتر از گروه شاهد  ،هرتز 50 با الکترومغناطیس
مدت آنزیم با این  بود. غلظتساعت  32و  24 تیمارهای

زمان قرار گرفتن در امواج الکترومعناطیس ارتباط مستقیم 
استفاده از  (.Bahaddini et al., 2002) شتدا
های  موشدر  به مدت هفت روز امواج های مختلف دتش

های  کبد سطح آنزیم عملکردیهای  شاخص ،صحرایی
، کلآمیناز، پروتئین ترانس آمیناز و آالنینآسپارتات ترانس

 ,.Ibrahim et al) دادافزایش را بیلی روبین و آلبومین 

امواج الکترومغناطیس با فرکانس  تأثیرمطالعه  .(2008
ساختار بافتی سلول و  روی کشیپایین قبل از جوجه

 نشان داد که امواج هابیوشیمیایی کبد جوجهویژگی 
و  غشاهای فسفولیپید اختالل در الکترومغناطیس، باعث

های رادیکالشده و با تولید  سلولدرون ای هاندامک

سیستم و تحریک  های کبدیآسیب سلولموجب آزاد، 
 (.Saburi, 2008) شوندمی ایمنی

پارانشیم  های سلول رویالکترومغناطیسی  میدان
. شودمی ترانس آمینازو سبب افزایش غلظت  تأثیر کبد

 ترانس آمیناز آسپارتاتآنزیم فعالیت از طرفی افزایش 
است بلکه دی کب های به سلولآسیب  نه تنها شاخص

امواج  .باشدهم می یهای بافت آسیب شاخص
مانند آنیون  یهای آزادرادیکالالکترومغناطیس، 

 موجب وافزایش را  زهیدروکسیال از وسوپراکسید
 شدهای جنینی آسیب بافتو و استرس اکسیداتی

(Drogue, 2002 .)و با توجه به نتایج تحقیق حاضر 
رسد فعالیت آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز، به نظر می

و  ،های سلولیموجب آسیبالکترومغناظیس امواج 
طبیعی شدن ومیر دوران جنینی و غیر رگمعلت 
. عدم تغییر آنزیم آالنین ترانس آمیناز در استها جوجه

توان به سالمت بافت کبدی کلیه تیمارها را می
 ارتباط داد. ها جوجه

امواج الکترومغناطیسی رسد  نظر می ن تحقیق، بهدر ای
زدن تعادل بین تولید هم هب ، از طریقبا فرکانس پایین

 موجب تخریب سلول وها  تاکسیدان ها و  آنتی تاکسیدان
های  گردید. رادیکال نازیآمترانسافزایش آنزیم آسپارتات

و باعث افزایش ایجاد،  های جنینیسلول آزاد در
های گوشتی جنینی در جوجه یناهنجارها و ومیر مرگ

(. در تحقیق حاضر سطح Zare et al., 2005گردید )
گلیسرید، پروتئین تام در تیمارهای کلسترول، تری

 مغناطیسوامواج الکتر تأثیرهرچند  نشد. دار معنیمختلف 
ولی  برانگیز استموجودات زنده بسیار متنوع و بحث روی

مورد مطالعه در این  ایپارامترهدر مورد عدم تغییر 
مختلفی مانند شدت، فرکانس  می توان عواملآزمایش، 

  .نمود عنوانآزمایش را زمان و طول مدت 
امواج که نتایج مطالعه حاضر نشان داد 

الکترومغناطیس با فرکانس پایین در دوران انبارداری 
های دار موجب آسیب به سلولهای نطفهتخم مرغ

رای شود. بها میجوجهی و بروز ناهنجاری در جنین
الزم است جلوگیری از اثرات مضر این امواج نه تنها 
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 دور امواج میدان اینکشی را از های جوجهدستگاه
دار را قبل از  های نطفه مرغتخم بایدنمود، بلکه 

 . محافظت نمودها  از امواج کشی جوجه

 سپاسگزاری
ت تامین اعتبارات از معاونت پژوهشی دانشگاه جه

 قدردانی می شود.
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