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 چکیده
لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت  -آرژنین به ال -های مختلف المرغی نسبت ارزیابی تأثیر تزریق درون تخم پژوهش،هدف از این 

در قالب طرح کامل  308مرغ بارور مادر گوشتی راس  تخم 210 شمار بود. راس ۀسوی ۀشتی یک روزهای گوجوجههای خون متابولیت

 شامل شاهد )بدون تزریق(،  تیمارهای آزمایشی استفاده شدند. مرغ انفرادیتخم و هر گروه دارای سیگروه آزمایشی  هفتتصادفی با 

آرژنین   -ال ۀنیدآمیاسدرصد  7/95و  7/90، 7/85، 7/80، 7/75های  نسبت های تزریق محلول( و استریلمقطر سترون یا تزریق آب ) شم-شاهد

 ها آنو وزن اجزای الشۀ کشتار ها  آوری شد. سپس جوجهگرد ها آنهای خون و نمونه کشی ها وزن ، جوجهپس از تفریخ. اشتندد لیزین  -به ال

 مشاهده شد لیزین -الآرژنین به  -درصد ال 7/90در نسبت  یه درآورباالترین درصد جوج این آزمایش، بر نتایجبنا . گیری شد اندازه

(01/0P<.) درصد موجب افزایش  7/90لیزین تا سطح  -الآرژنین به  -الهای مختلف مرغی نسبتدرون تخمزریق ت ،همچنین نتایج نشان دادند

(، وزن نسبی >05/0P(، وزن نسبی ران )>01/0Pالشه ) بازدۀ(، >01/0Pکنده ) پوست ۀ(، وزن نسبی الش>01/0Pوزن جوجه )داری در معنی

( کاهش داد. >05/0P)داری معنی طور بهاوره در سرم خون را غلظت  که ی، درحالشد( >05/0P) کبدو وزن نسبی  (>01/0P) سینه ۀماهیچ

 رشدبهبود  منظور بهبت قابل پیشنهاد نسلیزین  -آرژنین به ال -الدرصد  7/90نسبت مرغی  درون تخمتزریق ی، نتایج نشان دادند طورکل به

 .استهای گوشتی جوجه یجوجه درآور درصدو  خونسرم های متابولیتغلظت ، ماهیچه

 

 .لیزین  -آرژنین به ال  -نسبت ال ،چهیگوشتی، رشد ماه هایمرغی، جوجه تزریق درون تخم :های کلیدیواژه
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ABSTRACT 
The aim of this research was to evaluate the effect of in ovo injection of different ratios of L- arginine to L- lysine on 
body growth, muscle production and blood metabolites concentration of day old Ross broilers chicks. A total of 210 
fertile Ross 308 broiler breeder eggs were used in a completely randomized design with seven experimental groups of 
30 individual eggs in each treatment. The experimental treatments included: sham-control (sterile distilled water 
injected), control (non-injected), and injection of solutions with 75.7, 80.7, 85.7, 90.7 and 95.7 percent L-arginine to 
L-lysine ratios. On hatching, the chicks were weighed and their blood samples were collected. Then, chicks were 
euthanized and their carcass traits were weighed. According to the results of this study, the maximum hatchability 
percentage was observed in 90.7 percent of L- arginine to L- lysine ratio. The results also showed that the in ovo 
injection of different L- arginine to L- lysine ratio up to 90.7 percent resulted in significant increase in chick weight 
(P< 0.01), relative weight of scalped carcass (P< 0.01), carcass efficiency (P<0.01), thigh relative weight (P< 0.05), 
breast muscle relative weight (P< 0.01) and relative weight of liver (P< 0.05), whereas blood plasma urea 
concentration was significantly (P< 0.05) decreased. In overall, results indicated that in ovo injection of 90.7% L-
arginine to L-lysine ratio is an advisable ratio for improving muscle growth, blood serum metabolite concentrations, 
and hatchability percentage of broilers. 
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 مقدمه

به خوراک موجب  زودهنگامبا توجه به اینکه دسترسی 

های تازه متولدشده در جوجهنمو بهبود رشد و 

 باجنین پیش از تفریخ،  ۀرود تغذی شود، انتظار می می

های  گذاریمرغ، اثر به درون تخممغذی مواد  واردکردن

دستگاه گوارش و عملکرد نمو مثبتی بر رشد و 

 ,Uni & Ferketباشد ) های گوشتی داشته جوجه

افزایش رشد ایجادشده  ،(. نشان داده شده است2004

جنینی، موجب افزایش وزن در زمان  ۀتغذیــ ۀلیوس به

درصد شده و این افزایش وزن تا  2-4تولد به میزان 

اول ادامه یافته است. از سوی دیگر، با توجه به  ۀهفت

زمان  ها در های جوجه ( میوفیبریل) چهیتار ماه اینکه

گیرند و رشد  پیش از خروج از تخم شکل می

افزایش ای پس از خروج از تخم وابسته به   ماهیچه

(، Smith, 1963است ) یاماهیچه هایحجم یاخته

ها نباید تنها  ای برای رشد جوجه تغذیه راهبردبنابراین 

محدود از تخم ها  جوجهخروج به بهبود رشد پس از 

 ۀزمین ،راهکارهای مناسب شود و بایستی با بکار بردن

 منظور بهافزایش رشد ماهیچه را در مراحل جنینی )

 ۀای( با بهبود تغذی های ماهواره افزایش شمار یاخته

 ۀنیدآمیاسریزی کرد. آرژنین یک  مرغی پایه درون تخم

(. مشخص  et al.,Ball 2007طیور است )برای ضروری 

های  شده است که آرژنین ترشح انسولین را از یاخته

پانکراس و ترشح هورمون رشد را از هیپوفیز  یبتا

(.  Davis, 1972et al.Floyd ;1966 ,) دهد افزایش می

تزریق درون  های مثبت گذاریهای پیشین اثر    پژوهش

تولید افزایش  ،آرژنین را بر افزایش وزن مرغی تخم

در طیور گوشتی  یجوجه درآورو افزایش درصد  ماهیچه

 ,.Foye et al., 2006; Al-Daraji et al) اند نشان داده

2012; Edwards et al., 2016; Nayak et al., 2016.) 

دیگر میزان بررسی  ۀپای عنوان بههمچنین لیزین 

 مطلوبضروری برای تعیین تعادل  ۀهای آمین اسید

بنابراین لیزین  ؛شود های آمینه استفاده می اسید

است و  بمطلوین ئپروت ۀمرجع از جنب ۀنیدآمیاس

تا نسبت  داهمیت باالیی دار دقیق نیاز لیزین برآورد

 ,Bakerهای آمینه مشخص شود ) دیگر اسید مطلوب

ند که اهها پیشنهاد کرد (. شماری از پژوهش2009

افزایش سطح لیزین موجب افزایش عملکرد، افزایش 

 ,.Selle et alشود ) سینه می ۀتولید ماهیچ ژهیو بهوزن 

مثبت تزریق  های اثرگذاریی دیگر ها . پژوهش(2007

و وزن جوجۀ  یجوجه درآورمرغی لیزین بر  درون تخم

 ;Bhanja et al., 2012را گزارش کردند ) روزه کی

Asmawat et al., 2015 .) با توجه به شناسایی

آنتاگونیستی آرژنین و لیزین در  های اثرگذاری

افزودن که ، مشخص شد 1960و  1950های  دهه

شود و  به جیره موجب کاهش وزن بدن می لیزین زیاد

 Khajali) شودمیاین کاهش با افزودن آرژنین برطرف 

& Wideman, 2010 .)ناهمسازی های اثرگذاری 

باز آرژنین و لیزین به دلیل رقابت برای  (یتآنتاگونیس)

 Khajaliای ) های کلیوی و جذب روده از توبول جذب

& Wideman, 2010اورنیتین  مآنزی (، کاهش فعالیت

تولید  ةآنزیم کاتالیزکنندکه  دکربوکسیالز

 ,Balnave & Barke) است های محرک رشد آمین پلی

 ااوره ب صورت به(، افزایش هدررفت آرژنین 2002

 & Khajaliآرژیناز کلیوی )آنزیم  افزایش فعالیت

Wideman, 2010 کاهش  دلیل( و تا حدودی به

. است (Khajali & Wideman, 2010مصرف خوراک )

ها در شرایط پرورش، تنها  بر نتایج بیشتر پژوهشبنا 

دارد  ناهمسازیمنفی و  گذاریلیزین بر آرژنین اثر

(Balnave & Barke, 2002در پژوهش .)ی (Ebrahimi 

et al., 2013; 2014 و  153( افزودن آرژنین به میزان

شده بر مبنای  توصیه هضم قابلدرصد آرژنین  168

راس )افزایش نسبت سویۀ  پرورش یتوصیۀ راهنما

بر رشد  ایندهده شافزای گذاریآرژنین به لیزین( اثر

افزودن آرژنین تا این سطح  ،داشت و نشان داده شد

و از رشد  لیزین نداشت برجذبمنفی  گذاریاثر

 مطلوبنسبت  Al-Murrani (1982)حمایت کرد. 

 ،روزه 7های  لیزین را برای جنین آرژنین به  ۀنیدآمیاس

در مورد  حال نیباا ،درصد برآورد کرده است 7/85

آرژنین  ۀنیدآمیاسهای مختلف  استفاده از نسبت تأثیر

های  جنینی جوجه ةدور چهاردهملیزین در روز  به 

هدف از این بنابراین گوشتی اطالعی در دست نیست. 

مرغی تزریق درون تخم تأثیر، بررسی پژوهش

بر رشد  لیزین -آرژنین به ال -مختلف ال های نسبت

های خون بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت

 راس بود. ۀسوی ةهای گوشتی یک روزجوجه
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 ها مواد و روش

 ۀمرغ بارور از مزرع تخم 210 شمار در این پژوهش،

)تبریز، آذربایجان  خوان خوشمرغ مادر گوشتی 

از سفارش  پیشهفته تهیه شد.  24شرقی( با سن گله 

کشی واقع در کلینیک  تگاه جوجهها، دس مرغ تخم

و ضدعفونی شده  وشو شستدامپزشکی دانشگاه تبریز 

ها دما و رطوبت  مرغ ساعت پیش از قرارگیری تخم 24و

دستگاه  آن تنظیم و دستگاه روشن شد. دمای

سلسیوس و  ۀدرج 38روز اول روی  18 کشی در جوجه

بار  ششدرصد و به شمار  60آن روی  نسبی رطوبت

ها  مرغ تخم ازآن پسروز تنظیم شد.  شبانهچرخش در 

ها بر  مرغ ثبت شد. تخم ها آن ۀگذاری و وزن اولی شماره

ها  های یکسان به تیمار بندی و در وزن پایۀ وزن طبقه

ها در دستگاه  مرغ اختصاص داده شدند. سپس تخم

رطوبت و چرخش  ،کشی قرار داده شدند. دما جوجه

روزانه کنترل  ورتص بهکشی  دستگاه جوجه های هطبق

کشی نوربینی در روزهای  جوجه ةشد. در طول دور می

های مرده انجام شد. این  حذف جنین منظور به 14و  7

تیمار و  هفتآزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با 

 قیتزر یبرا مرغ در هر تیمار اجرا شد. تخم سی

با توجه به سطح  نیزیبه ل نیمختلف آرژن یها نسبت

درصد  2) شیآزما شیپدر  آمده دست به نیزیل یۀپا

محلول  تریل یلیم 1گرم لیزین در  میلی 20یا  نیزیل

 ,.Ebrahimi et al(، )استریل سترون یا آب مقطر

 Al-Murrani اشده ب هئ( و بر پایۀ نسبت ارا2017

 ۀنیدآمیاس)نسبت  روزه هفتهای  برای جنین (1982)

(، این رصدد 7/85 برابر لیزین  -آرژنین به ال  -ال

 دوباالتر و  درصد 5 ۀبافاصلنسبت  دوبه همراه   نسبت

، 7/75های  تر )نسبت پایین درصد 5 ۀفاصل بانسبت 

 -ال ۀنیدآمیاس درصد 7/95و  7/90، 7/85، 7/80

تیمار آزمایش مربوط به  5لیزین(   -آرژنین به ال 

های مختلف این اسیدهای آمینه را تشکیل  نسبت

)تزریق آب  شم-سطح شاهد 1دادند که به همراه 

سطح شاهد )بدون تزریق( در  1( و ییتنها به سترون

تزریق کشی به مایع آمنیوتیک  جوجه ةدور 14روز 

شدند. در این آزمایش به گروه تیمار دارای نسبت 

لیزین   -آرژنین به ال - ال ۀنیدآمیاسدرصد  7/75

گرم آرژنین  میلی 14/15 گرم لیزین و میلی 20میزان 

 7/80لیتر آب مقطر تزریق شد. در نسبت  میلی 1در 

گرم  میلی 20لیزین میزان   -آرژنین به ال - درصد ال

لیتر آب  میلی 1گرم آرژنین در  میلی 14/16لیزین و 

لیزین   -آرژنین به ال - درصد ال 7/85در نسبت  ،مقطر

گرم آرژنین  میلی14/17گرم لیزین و  میلی 20میزان 

 - درصد ال 7/90در نسبت ، قطرلیتر آب م میلی 1در 

گرم لیزین و  میلی 20لیزین میزان   -آرژنین به ال

در  ولیتر آب مقطر  میلی 1گرم آرژنین در  میلی14/18

لیزین میزان   -آرژنین به ال - درصد ال 7/95نسبت 

 1گرم آرژنین در  میلی 14/19گرم لیزین و  میلی 20

سازی  ادهزمان آم در لیتر آب مقطر تزریق شد. میلی

 1/0آن با استفاده از اسیدکلریدریک  pHمحلول، 

تزریق دمای  هنگامتنظیم شد. در  7نرمال روی 

سلسیوس افزایش یافت و  ۀدرج 35محلول تزریقی به 

درصد به  60سلسیوس و رطوبت  ۀدرج 35در دمای 

دقیقه برای هر تیمار تزریق انجام شد. در  15مدت 

ها با  مرغ تخم در آغاز مرغ، تزریق به درون تخم هنگام

هایی که  مرغ تخم .بررسی شدند ،استفاده از نوربینی

حذف شدند و  ،ها مرده بود نطفه نداشتند یا جنین آن

هوایی با استفاده  ۀکیس ةمحدود ،های سالم مرغ در تخم

 ةالکل محدود -پنبه اب آنگاهگذاری شد.  از مداد عالمت

 4لی ا 3سوزن مخصوص در  اتزریق ضدعفونی و ب

هوایی منفذی ایجاد شده  ۀمتری باالی مرز کیس میلی

و تزریق انجام شد. سپس دوباره سطح منفذ ایجادشده 

الکل ضدعفونی و با چسب مسدود  -مرغ با پنبه در تخم

کشی انتقال داده  ها به دستگاه جوجه مرغ شد و تخم

کشی دمای دستگاه  جوجه ةروز آخر دور سهشدند. در 

درصد  70وس و رطوبت آن روی سلسی ۀدرج 37روی 

 دستگاهها به سبدهای مخصوص  مرغ تنظیم و تخم

انتقال داده شدند. سبدهای  (هچر) کشی جوجه

 شدندطراحی  یا گونه به کشی جوجهدستگاه مخصوص 

در تا  انفرادی قرار گیرند در واحدهایها  مرغ تخمکه 

را جداگانه  ها آنها از تخم بتوان  جوجه خروج زمان

 ،کشی جوجه ةی کرد. پس از پایان دورکش وزن

 صورت بهگذاری و  شماره در آمده از تخمهای  جوجه

جوجه  درصدکشی شدند. همچنین  جداگانه وزن

 های تیمار جوجهدر هر محاسبه و گزارش شد.  یدرآور

و  7/75های  جوجه در نسبت 9)شمار  در آمده از تخم
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 12و شمار  نیزیل -به ال نیآرژن -درصد ال 7/80

و  ندگیری شد خونها( از قلب  جوجه در دیگر گروه

دور  2500با استفاده از سانتریفیوژ در  ها آنخون سرم 

دقیقه جداسازی و سرم تا زمان  15در دقیقه به مدت 

های خون )گلوکز،  گیری غلظت متابولیت اندازه

 دمایگلیسرید، کلسترول، اوره و پروتئین کل( در  تری

ها  اری شد. سپس جوجهد سلسیوس نگه ۀدرج -20

بدون پوست و  ۀکشتار و وزن اجزای الشه شامل الش

سنگدان،  ران، قلب، چۀای، ماهی سینه ۀپر، ماهیچ

گیری و وزن  اندازه صفرا ۀجگر بدون کیس و پیش معده

یک روزه گزارش  ۀجوج ةها به وزن زند نسبی این اندام

های پالسمایی گلوکز، کلسترول،  غلظتهمچنین  شد.

-گلیسرید، پروتئین کل و اوره با روش آنزیمی تری

در یک  یمیش ستیزهای شرکت  کیت ابکالریمتری و 

( Alyson 300مرحله با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر )

 سنج نوری طیف ، با روشکشور انگلستانساخت 

 گیری شدند.  اندازه (اسپکتوفتومتری)

 در قالب طرح کامل تصادفی آمده دست بهی ها داده

نسخۀ  SASآماری  افزار نرم GLM ۀروی ازو با استفاده 

ها  میانگین ۀمقایس .شدند وتحلیل ( تجزیه2008) 2/9

ای دانکن انجام و نتایج  با استفاده از آزمون چند دامنه

خطای استاندارد ± مربعات  کمترینمیانگین  صورت به

با  یجوجه درآورگزارش شدند. همچنین درصد 

درصد  که یطور به تجزیه شدستیک لج ۀاستفاده از روی

متغیر وابسته و تیمارها )تزریق  عنوان به یجوجه درآور

، گروه شاهد و های مختلف آرژنین به لیزین نسبت

متغیر مستقل در نظر گرفته  عنوان به (شاهد-شم

 : بودزیر  صورت به آماریشدند. مدل 
Y ijk = µ + A i + α Wj + e ijk 

i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (تیمار )ها  

j= 1, 2, 3, 4, … ها( مرغ )وزن تخم  

k=1, 2, 3, …,12 )مشاهده( 
 

اُمین  jاُمین مشاهده با  Yijk :kکه در این مدل، 

تزریقی(؛  ۀاُمین تیمار )سطح اسیدآمین iوزن اولیه در 

µ میانگین جمعیت؛ :Ai :تیمارها )سطوح مختلف  تأثیر

وزن از  Y: ضریب تابعیت خطی αاسیدهای آمینه(؛ 

اُمین تیمار در  iها در  مرغ : وزن تخمWj ها؛ مرغ تخم

 است.  مانده یباق: خطای تصادفی یا eijkروز نخست؛ 

 نتایج و بحث

 ۀبا استفاده از روی یجوجه درآوردرصد  لیوتحل هیتجز

 طور به یجوجه درآورلوجستیک نشان داد که 

تیمارها قرار گرفت  ریتأث( تحت P <01/0) داریمعنی

 یجوجه درآورباالترین درصد  که یطور به( 1 شکل)

آرژنین به  -درصد ال 7/90نسبت ( در درصد 33/73)

شماری از  نتایج (.1لیزین مشاهده شد )نمودار  -ال

مرغی آرژنین و لیزین  ها با تزریق درون تخم پژوهش

 که یطور بهی را گزارش کردند جوجه درآوربهبود درصد 

Edwards et al. (2016) و Al-Daraji et al. (2012) 

را با تزریق درون  یجوجه درآورافزایش درصد 

کشی و بلدرچین  آرژنین در جوجه -مرغی ال تخم

شماری از  در نتایج ژاپنی مشاهده کردند. همچنین

مرغی سطح  ها نشان دادند، تزریق درون تخم پژوهش

را به  یجوجه درآورلیزین افزایش درصد  -البهینۀ 

 ,.Bhanja et al., 2012; Asmawat et alدنبال دارد )

2015; Ebrahimi et al., 2017 در این پژوهش .)

 7/95و  7/85، 7/80، 7/75های  سبتاگرچه تزریق ن

نتوانستند  لیزین  -آرژنین به ال  -ال ۀنیدآمیاس درصد

به نظر  حال نیبااحمایت کنند،  یجوجه درآوراز 

 لیزین  -آرژنین به ال  -ال درصد 7/90رسد نسبت  می

توانست بهبود  یا نهیدآمیاسبا ایجاد تعادل بهینۀ 

 را ایجاد کند. یجوجه درآوردرصد 

های مختلف آرژنین مرغی نسبتتزریق درون تخم

 ۀ یک روزهدهنده بر وزن جوج افزایش تأثیربه لیزین 

(01/0P<وزن الش ،)کنده پوست ۀ (05/0P< وزن ،)

 (، وزن الشه>01/0P) کنده پوست ۀنسبی الش

(01/0P< ،)بازدة ( 01/0الشهP< وزن ران ،)

(01/0P<( وزن نسبی ران ،)05/0P<وزن ماهیچ ،)ۀ 

ای سینه ۀ(، وزن نسبی ماهیچ>01/0Pای )سینه

(01/0P<،)  وزن سنگدان(05/0P< وزن جگر ،)

(01/0P<( و وزن نسبی جگر )05/0P< )  در جوجۀ

 ۀ(. همچنین در مقایس1داشت )جدول یک روزه 

 7/90نسبت  ،ای دانکنا آزمون چند دامنهتیمارها ب

را در  ی افزایش بهترین پاسخ آرژنین به لیزین درصد 

ایجاد کرد. همچنین در های وزنی  شاخص بیشتر

درصد  7/85نسبت  های وزنی  شماری از شاخص

این در . ای را ایجاد کرد پاسخ بهینه آرژنین به لیزین
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تحت  وزن نسبی پیش معده و سنگدان حالی است که

 Al-Murrani(. 1)جدول  ندتیمارها قرار نگرفت ریتأث

 ۀنیدآمیاسدر آزمایش خود بهترین نسبت  (1981)

 ةدور یروزگ هفتآرژنین به لیزین را برای تزریق در 

 7/85میزان  (انکوباسیون) رشد جنینی یا رویانی

تزریق  ،گزارش کردند Ohta et al. (1999)برآورد کرد. 

 Al-Murraniشده توسط  یهآمینه توص های اسید

کشی به کیسۀ زرده  در روز هفتم جوجه (1981)

موجب افزایش وزن جوجۀ یک روزه نسبت به وزن 

 5/0با تزریق  Al-Daraji et al. (2012)مرغ شد.  تخم

آرژنین در  -درصد ال 3و  2، 1لیتر محلول  میلی

 -درصد ال 3و  2سطوح  ،بلدرچین ژاپنی نشان دادند

ین افزایش وزن را ایجاد کردند. همچنین آرژنین بهتر 

Edwards et al. (2016)  ی ها جوجهافزایش وزن

آرژنین در  -گرم ال میلی 15و  10گوشتی را با تزریق 

مرغ  میکرولیتر آب مقطر به مایع آمنیوتیک تخم 100

 .Nayak et alکشی مشاهده کردند.  در روز نهم جوجه

درصد  5/0ل لیتر محلو میلی 5/0با تزریق  (2016)

پرورش  ازآن پسدورة جنینی و  18آرژنین در روز 

، افزایش وزن در زمان از 21های گوشتی تا روز  جوجه

دورة  21تخم درآمدن، افزایش وزن بدن در روز 

پرورش و افزایش وزن روزانه در طی این دوره را 

 Bhanja & Mandal (2005) حال نیبااگزارش کردند. 

مرغی  دادند، تزریق درون تخمنتایج بررسی خود نشان 

مرغ را  لیزین +آرژنین بهبود وزن نسبی جوجه به تخم

  سبب نشده است. 

 

 
 یجوجه درآورلیزین بر درصد -ال به آرژنین-ال مختلف هاینسبت یمرغ تخم درون . تأثیر تزریق1شکل 

Figure 1. Effect of in ovo injection of different ratios of L-arginine to L- lysine on hatchability percentage 

 

رشد را در پرندگان  ،چندین مسیر راهآرژنین از 

 نهیدآمیاسدهد. روش نخست: این  قرار می ریتأثتحت 

مستقیم  طور بهها است و  ینئیکی از اجزای اصلی پروت

 ,.Fernandes et al) گذارد ین اثر میئبر تولید پروت

سازی  تحریک آزاد (. روش دوم: آرژنین با2009

و هیپوفیز مانند انسولین و  لوزالمعدههای  هورمون

دهد  ین و رشد را افزایش میئهورمون رشد، تولید پروت

(, 1966; Davis, 1972et al.Floyd  هورمون رشد .)

انسولین  همانندعامل رشد  ۀواسط بهخود را  تأثیر

(. از وظایف Le Roith et al., 2001کند ) اعمال می

توان به تحریک آغاز  انسولین می همانندرشد  عامل

 های در ماهیچه (آنابولیکسازی ) زیستفرآیندهای 

و تمایز  افزایشمانند  (اسکلتی) ساختار بدنی

ین فیبر ئو تجمع پروت  ای ماهیچه های ماهواره یاخته

(. Fernandes et al., 2009اشاره کرد ) ای ماهیچه

یناز کلیوی را آرژآنزیم روش سوم: آرژنین فعالیت 

دهد که به دنبال فعالیت این آنزیم،  افزایش می

شود و در  آمینی( ایجاد می پلی ةماد اورنیتین )یک پیش

پی آن پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین تشکیل 

شامل تحریک  ها آنمثبت  های اثرگذاریشوند که  می

ای، افزایش  و تکثیر یاخته DNAرشد، افزایش تولید 

ین است ئتوسط یاخته و تولید پروت نهیدآمیاسجذب 
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(Khajali & Wideman, 2010 روش چهارم: قسمتی .)

 تأثیرتولید اکسید نیتریک و  راهاز اعمال آرژنین نیز از 

 Jobgenشود ) بدن اعمال می وساز سوختآن بر رشد و 

et al., 2006 روش پنجم: آرژنین برای انتقال .)

 وساز ختسو منظور به ها هعضل روننیتروژن به د

ماهیچه مورد  رونماهیچه و افزایش جذب گلوکز به د

نیز  از این راه( و بنابراین Barbul, 1986) استنیاز 

ن اتواند رشد را تحریک کند. روش ششم: محققمی

تغییر در  ه دلیلآرژنین ممکن است ب ،انداشاره کرده

ین موجب افزایش ئپروت ۀتعادل بین ساخت و تجزی

ساخت  منظور بهمواد مغذی در بدن  کارایی استفاده از

(. روش هفتم: Fernandes et al., 2009ین شود )ئپروت

سازی  تواند در فراهم آرژنین با ساخت گلوتامین می

ساخت بافت  ۀپرولین و هیدروکسی پرولین که الزم

رشد را  راههمبند هستند مشارکت داشته و از این 

تم: (. روش هشPopovic et al., 2007تحریک کند )

سازهای ساخت  آرژنین به همراه گلیسین از پیش

 ,Khajali & Widemanکراتین در بدن هستند )

 یعنی پرانرژی ۀ(. کراتین به شکل ترکیب فسفات2010

کراتین فسفات برای تأمین انرژی مورد نیاز میوزین 

آدنوزین تری فسفات  دوبارةماهیچه و همچنین تولید 

لیت طبیعی ماهیچه از آدنوزین منو فسفات برای فعا

 (.Khajali & Wideman, 2010الزم است )

رسد قسمتی از رشد ایجادشده همچنین به نظر می

های مختلف آرژنین نسبت ةکنند های دریافت در گروه

مربوط  شم-شاهدو  شاهدبه لیزین در مقایسه با گروه 

محققان در  به لیزین موجود در محلول تزریقی باشد.

تزریق درون مثبت  تأثیرها  هششماری از پژو نتایج

مرغی لیزین را بر افزایش وزن جوجۀ یک روزه و  تخم

 ,.Asmawat et alبهبود صفات الشه گزارش کردند )

2015; Ebrahimi et al., 2017.)  نشان داده شده

 ژهیو بهافزایش لیزین موجب افزایش عملکرد، است، 

 (.Labadan et al., 2001) شود میسینه  ۀتولید ماهیچ

لیزین برای رشد و نمو گوشت سینه حیاتی است و 

کمبود این اسیدآمینه موجب کاهش شدید رشد 

 هاجوجه ۀسین ۀای در ماهیچهای ماهواره یاخته

(. افزایش رشد Tesseraud et al., 1996شود ) می

پاسخ به افزودن لیزین، به افزایش قابلیت ها در  جوجه

ن، تحریک ئیپروت (سنتزساخت )دسترسی به لیزین برای 

انسولین، گلوکاگون، هورمون  مانندهایی  ترشح هورمون

انسولین نسبت داده شده است  همانند رشد و عامل رشد

(Deng et al., 2005همچنین ال .)- عنوان کارنیتین به 

  اثرگذاریهای تولیدشده از لیزین  یکی از متابولیت

 (. در آزمایشArslan et al., 2004) داردمحرک رشد 

Kita et al. (2002) عامل رشد شبه انسولین میزان- I 

داری از خود  کارنیتین افزایش معنی -ال ریتأثتحت 

نشان داد. این پژوهشگران افزایش وزن بدن تحت 

عامل رشد شبه  کارنیتین را به افزایش -ال ریتأث

 -نسبت دادند و چنین نتیجه گرفتند که ال I-انسولین

اسیدهای چرب  وساز سوختکارنیتین سبب بهبود 

دسترس برای  قابلبلند زنجیر و افزایش انرژی 

 . شود میسازی  ینئپروت

پژوهش نسبت  این در نکهیاعلت رسد به نظر می

آرژنین به لیزین بهترین نتیجه را در درصد  7/90

خاطر افزایش وزن و تولید ماهیچه داشت به  رابطه با

ژنین و به دنبال افزایش آر راهاز  ها گذاریای از اثر پاره

شده  مسیر اشاره هشتآرژنین از راه  تأثیرآن افزایش 

در باال باشد که توانست از رشد و تولید ماهیچه 

حمایت کند و قسمتی دیگر از راه افزایش لیزین و 

کارنتین  -آن بر رشد و همچنین از راه تولید ال تأثیر

باشد. همچنین این نسبت آرژنین به لیزین ممکن 

رشد  یا نهیدآمیاساه ایجاد بهترین تعادل است از ر

 این باالتر را ایجاد کرده باشد. بنابراین با توجه به نتایج

افزایش نسبت آرژنین به لیزین  ،پژوهش که نشان داد

، افزایش وزن بدن و تولید درصد 7/90تا سطح 

این شود که در مشخص میماهیچه را در پی داشت، 

 تأثیرافزایش آرژنین  نسبت آرژنین به لیزین،از سطح 

های آمینه نداشته  منفی بر جذب لیزین و دیگر اسید

های گوشتی حمایت  است و بنابراین از رشد جوجه

نسبت  بیشتر کرده است. این در حالی است که افزایش

بر وزن بدن و درصد  7/95سطح  درآرژنین به لیزین 

به نظر بنابراین منفی گذاشت.  تأثیرتولید ماهیچه 

بر جذب درصد آرژنین به لیزین  7/95نسبت د رس می

و بنابراین این نسبت آرژنین  همنفی داشت تأثیرلیزین 

های گوشتی  از رشد جوجهنتوانسته است به لیزین 

 .حمایت کند
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 ةیک روزهای  جوجه الشۀ های وزنی لیزین بر شاخص  -به ال آرژنین -الهای مختلف  نسبتمرغی  درون تخمتأثیر تزریق  .1 جدول

 راس ۀسوی
Table 1. Effect of in ovo injection of different L-Arginine to L- lysine ratios on carcass weight characteristics of day-

old Ross broilers 
In ovo injection of different L-Arginine to L- lysine ratios 

Traits* 
P-value 95.7 ratio 90.7 ratio 85.7 ratio 80.7 ratio 75.7 ratio Control Sham-Control 

>0.01 36.34±0.77bc 38.28±0.69ab 38.99±0.80a 37.55±1.03abc 38.44±1.05ab 35.30±0.96c 35.56±0.77c Chick weight (g) 

0.02 24.13±0.59b 26.08±0.53a 26.22±0.62a 24.92±0.79ab 25.49±0.81ab 23.28±0.74b 23.37±0.59b Scalped carcass weight (g) 

>0.01 66.38±0.47b 68.10±0.42a 67.26±0.49a 66.29±0.63b 
66.22±0.64b 65.92±0.58b 65.68±0.46b Relative weight of scalped carcass (%) 

>0.01 10.50±0.30c 12.49±0.27a 12.50±0.31a 11.76±0.41ab 11.49±0.41bc 10.77±0.38bc 10.67±0.30bc Carcass weight (g) 

>0.01 28.99±0.69c 32.62±0.62a 32.11±0.73ab 31.40±0.93abc 29.82±0.95bc 30.53±0.87abc 30.03±0.69bc Carcass efficiency (%) 

>0.01 0.78±0.04bc 0.90±0.03a 0.87±0.04ab 
0.86±0.05ab 

0.83±0.05abc 0.07±0.05c 0.70±0.04c Breast muscle weight (g) 

>0.01 2.12±0.07ab 
2.33±0.07a 2.23±0.08ab 

2.28±0.09a 2.16±0.09ab 
2.01±0.09b 

1.95±0.07b Relative weight of breast muscles (%) 

>0.01 3.61±0.10ab 
3.98±0.09a 4.02±0.10a 3.86±0.13ab 3.82±0.14abc 3.75±0.12c 3.47±0.10c Thigh muscle weight (g) 

0.04 9.32±0.17ab 
10.32±0.15a 10.32±0.17ab 

10.28±0.22ab 9.93±0.23ab 9.77±0.21b 9.78±0.17b Relative weight of thigh muscle (%) 

0.89 0.71±0.03 0.73±0.03 0.73±0.03 0.72±0.04 0.69±0.04 0.71±0.04 0.68±0.03 Proventriculus weight (g) 

0.89 0.71±0.03 0.73±0.03 0.73±0.03 0.72±0.04 0.69±0.04 0.71±0.04b 0.68±0.03 Relative weight of proventriculus (%) 

0.02 1.61±0.06a 1.77±0.05a 1.80±0.06a 1.68±0.08ab 1.71±0.08a 1.53±0.07b 1.54±0.06b Gizzard weight (g) 

0.18 4.43±0.09 4.61±0.08 4.59±0.09 4.48±0.12 4.42±0.01 4.33±0.01 4.33±0.09 Relative weight of gizzard (%) 

>0.01 0.72±0.03bc 0.82±0.02a 0.78±0.03ab 0.79±0.04ab 0.76±0.04bc 0.68±0.03c 0.67±0.03c Liver weight (g) 

0.04 1.98±0.06ab 
2.14±0.05a 2.01±0.06ab 2.09±0.08ab 1.99±0.08ab 1.91±0.07b 

1.88±0.06b Relative weight of liver (%) 

>0.01 0.19±0.01b 0.24±0.01a 0.24±0.01a 0.22±0.02ab 0..22±0.02ab 0.20±0.14b 0.20±0.01b Heart weight (g) 

0.03 0.63±0.02a 0.62±0.03a 0.49±0.02a 0.59±0.03ab 0.57±0.03ab 0.57±0.03ab 0.57±0.02ab Relative weight of heart (%) 

 خطای استاندارد هستند.± ها شامل میانگین حداقل مربعات  داده :*

a-d:  اختالف معنیاز لحاظ آماری های غیر همانند  حرفدارای های  میانگیندر هر ردیف ( 05/0داری دارند>P.) 
*: Data are included least square means± standard error. 

a-d: Means within each row with different superscripts are significantly different (P < 0.05). 

 

های مختلف آرژنین  مرغی نسبت تزریق درون تخم

مطلق بر وزن  داریمعنی ةدهند افزایش تأثیربه لیزین 

( داشت P<05/0( و وزن نسبی قلب )>01/0Pقلب )

 Ebrahimi etآزمایش  این (. همانند با نتایج1)جدول 

al. (2013, 2014)  آرژنین در جیره، سطح با افزایش

و نسبی قلب را گزارش کردند. مطلق افزایش وزن 

توانند در زمان  های گوشتی می های مدرن جوجه سویه

 40های گوشتی  درصد نسبت به جوجه 60کمتر از 

 Lorenzoniبازار برسند )عرضه به سال پیش، به وزن 

& Ruiz-Feria, 2006 .)ظرفیت قلبی و وجود نیباا ،

های گوشتی مدرن بسیار همانند با  ریوی جوجه

 امانۀهای گوشتی قدیمی است که این امر س سویه

کند تا سرحد محدودیت  ریوی را وادار می -قلبی

سندرم فشار باالی  جهیدرنتفیزیولوژیکی، کار کند. 

یک مشکل  عنوان بهشود که  ریوی )آسیت( ایجاد می

شود  می قابل توجهی ریوم مرگموجب و  استفراگیر 

(Lorenzoni & Ruiz-Feria, 2006 با کاهش مقاومت .)

توان فشار سرخرگ ریوی را کاهش  های ریوی می رگ

و خروجی قلب را افزایش داد تا قادر به تعادل با 

طیور گوشتی باشد  (متابولیکیسازی )و سوختهای  نیاز

(Bautista-Ortega & Ruiz-Feria, 2010 و از بروز )

 (سوبسترایبسترة )آرژنین  -. الآسیت جلوگیری کند

نیتریک اکسید سنتاز اندوتلیالی است که یک  آنزیم

کننده اکسید نیتریک )یک عامل ساخت آنزیم 

 & Bautista-Ortegaقوی رگی( است ) ةگشادکنند

Ruiz-Feria, 2010 تولیدشده توسط (. اکسید نیتریک

شدن   ، موجب شل(اندوتلیالپوشاننده ) بافت

-Bautistaشود ) های ریوی می ف رگهای صا ماهیچه

Ortega & Ruiz-Feria, 2010دهند  (. شواهد نشان می

رشد را حمایت  بیشینۀکه سطوحی از آرژنین که 

 اکسید نیتریک تولید بیشینۀکنند برای حمایت از  می

 ,Bautista-Ortega & Ruiz-Feriaکافی نیستند )

 -(. مکمل آرژنین موجب بهبود عملکرد قلبی2010

شود و آسیت را در  وقی پرندگان در معرض سرما میعر

 & Lorenzoni) دهد های گوشتی کاهش می جوجه

Ruiz-Feria, 2006 مکمل آرژنین در شماری از .)

 ریوم آمیزی توانسته است مرگ طور موفقیت به های بررسی

های پایین ایجاد شده  ماناشی از آسیت را که به دلیل د

 ,Bautista-Ortega & Ruiz-Feriaاست، کاهش دهد )

افزایش نسبت آرژنین  گذاریپژوهش اثراین (. در 2010
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مطلق و نسبی بر وزن درصد  7/90به لیزین تا سطح 

 7/90دهنده بود و این افزایش در نسبت  افزایش ،قلب

 (. از1بود )جدول میزان آرژنین به لیزین بیشترین درصد 

شاخصی تواند  پژوهش می این افزایش وزن قلب در رو نیا

از بهبود ظرفیت قلبی باشد. بنابراین با در نظر گرفتن 

 Lorenzoni & Ruiz-Feria (2006)های  نتایج پژوهش

این و  Bautista-Ortega & Ruiz-Feria (2010)و 

 Wideman & Bottje نکهیپژوهش و با توجه به ا

گزارش کردند که بهترین راه برای درمان  (2000)

یان پرندگان است، به نظر آسیت تجویز آرژنین به رو

آرژنین به لیزین با درصد  7/90رسد تزریق نسبت  می

عروقی و افزایش وزن  -بهبود عملکرد سیستم قلبی

کاهش آسیت را در  ،قلب )بهبود ظرفیت قلبی(

 های گوشتی در پی خواهد داشت. جوجه

های  مرغی نسبت کلی تزریق درون تخم گذاریاثر

لظت کلسترول، نزدیک به مختلف آرژنین به لیزین بر غ

( و در مقایسه بین =08/0Pداری بود ) سطح معنی

های مختلف آرژنین به لیزین با استفاده از  نسبت

 7/90و  7/85ای دانکن، دو نسبت  آزمون چند دامنه

کلسترول را نشان دادند. این در  غلظتکمترین درصد، 

 ریتأثگلیسرید تحت تریغلظت حالی است که 

ف آرژنین به لیزین قرار نگرفت های مختل نسبت

شماری  نتایج پژوهش این (. همانند با نتایج2)جدول 

افزایش  ةدهند کاهش های اثرگذاریها نیز  از پژوهش

آرژنین )افزایش نسبت آرژنین به لیزین( را بر 

 .Ebrahimi et al .نداههای پالسمایی گزارش کرد چربی

کاهش  آرژنین جیره،سطح با افزایش  (2014 ,2013)

را  خون غلظت کلسترول و تری گلیسرید پالسمای

با افزودن  Emadi et al. (2010)مشاهده کردند. 

 غلظت کاهشگوشتی های  جوجه ةآرژنین به جیر

 این را گزارش کردند. درخون کلسترول پالسمای 

آرژنین به لیزین موجب کاهش   پژوهش افزایش نسبت

وجه به شد. با تخون پالسمای در غلظت کلسترول 

یدی ئهای تیرو آرژنین بر افزایش هورمون تأثیر ةمشاهد

(Ebrahimi et al., 2013; 2014به نظر می ،)  رسد

های  گری هورمون ها با میانجی گذاریای از این اثر پاره

مشخص شده  که یطور بهد نگیرمییدی انجام ئتیرو

یدی موجب کاهش ئهای تیرو است افزایش هورمون

شود. یکی از  می ی خونالسماغلظت کلسترول در پ

 ی خونهای کاهش غلظت کلسترول پالسما سازوکار

یدی، افزایش قابل ئهای تیرو هورمون تأثیر در نتیجۀ

میزان ترشح کلسترول به درون صفرا و در  ۀمالحظ

 سازوکارمدفوع است. یک راه نتیجه دفع آن از 

افزایش ترشح کلسترول این است که احتمالی برای 

را بر  LDLهای  یدی شمار گیرندهئتیرو های هورمون

دهند و موجب  ی افزایش میکبدهای  غشای یاخته

و به توسط کبد  ی خوناز پالسما LDLبرداشت سریع 

های  از یاخته ینیئدنبال آن ترشح کلسترول لیپوپروت

(. همچنین آرژنین با تولید Hall, 2015شوند ) می کبد

چربی  وساز ختسو بر تولید و تواند میاکسید نیتریک، 

در بدن اثر بگذارد و کاهش غلظت کلسترول را در پی 

 این (. بنابراین درJobgen et al., 2006داشته باشد )

یدی ئهای تیرو آرژنین بر هورمون تأثیرپژوهش ترکیب 

کلسترول پالسمای غلظت و اکسید نیتریک، کاهش 

 را در پی داشته است.خون 

نین به های مختلف آرژ پژوهش، نسبتاین در 

 ةدهندکاهش تأثیرغلظت اوره و اورة خون لیزین بر 

غلظت ( و کمترین میزان >05/0P)داری داشت معنی

درصد  7/90در نسبت اوره و اورة پالسمای خون 

(. این در حالی 2مشاهده شد )جدول آرژنین به لیزین 

بود که افزایش بیشتر نسبت آرژنین به لیزین تا سطح 

روند کاهش و  کردن معکوسموجب درصد  7/95

(. 2شد )جدول خون پالسمای اورة افزایش اوره و 

  .Ebrahimi et alآزمایش،  این همانند با نتایج

با کاهش غلظت اورة پالسمای خون را  (2014 ,2013)

افزایش نسبت آرژنین به لیزین( افزایش آرژنین )

آرژنین   رسد افزایش نسبت به نظر میگزارش کردند. 

، از راه افزایش متعادل درصد 7/95سطح به لیزین تا 

بهترین تعادل  یدی، ایجادئهای تیرو هورمون

 Ebrahimi et) ای و یا تحریک هورمون رشد اسیدآمینه

al., 2013; 2014 توانسته است افزایش رشد، ساخت )

را در خون سرم اورة ین و در نتیجه کاهش اوره و ئپروت

ها به  گذاریپی داشته باشد. ممکن است قسمتی از اثر

ها، انسولین و  آمین ر تولید پلیددلیل نقش آرژنین 

اکسید نیتریک باشد که همگی با هم از رشد و تولید 

اند و موجب کاهش  ای حمایت کرده ین ماهیچهئپروت
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 ,.Jobgen et alاند ) و تولید اوره شده نیپروتئ ۀتجزی

مشخص شده است که آرژنین برای همچنین (. 2006

 وساز سوخت منظور بهعضالت  درونوژن به انتقال نیتر

(. از سوی Barbul, 1986) استماهیچه مورد نیاز 

در  خون سرم ةشده در غلظت اور دیگر افزایش مشاهده

آرژنین به لیزین ممکن است به درصد  7/95نسبت 

های  تولید هورمون ةدلیل تحریک بیش از انداز

 ,.Ebrahimi et alیدی در این گروه بوده باشد )ئتیرو

 ةافزایش بیش از انداز ازآنجاکه(. 2014 ;2013

ای را  یدی، کاتابولیسم ماهیچهئهای تیرو هورمون

( و با توجه به کاهش Hall, 2015دهد ) افزایش می

درصد آرژنین به  7/95وزن مشاهده شده در نسبت 

رسد این افزایش اوره یا به دلیل  ، به نظر میلیزین

افزایش  نتیجۀی در ا های ماهیچه ینئپروت ۀتجزی

  هم  یدی و یا به دلیل برئهای تیرو نامتعادل هورمون

رخ داده است. همچنین  یا نهیدآمیاسخوردن تعادل 

آرژنین به لیزین درصد  7/95ممکن است نسبت 

آنزیم فعالیت  ة)افزایش آرژنین( با افزایش بیش از انداز

داشته یشتر را به دنبال ب ةآرژیناز کلیوی تولید اور

 (.Austic & Nesheim, 1970ست )ا

 
های های خون در جوجهلیزین بر غلظت متابولیت  -آرژنین به ال -های مختلف المرغی نسبت . تأثیر تزریق درون تخم2جدول 

 روزة راسگوشتی یک
Table 2. Effect of in ovo injection of different L-Arginine to L- lysine ratios on blood metabolite concentrations of 

day-old Ross broilers 
In ovo injection of different L-Arginine to L- lysine ratios 

Traits* 
P-value 95.5 ratio 90.7 ratio 85.7 ratio 80.7 ratio 75.7 ratio Control Sham-Control 

0.08 409.67±22.46ab 
351.00±20.79b 344.86±0.79b 355.29±0.77ab 385.25±24.60ab 421.00±20.79a 

392.18±16.59ab Cholesterol (mg/dl)
 

0.19 242.67±6.31 223.57±5.84 239.00±5.84 225.14±5.84 231.20±6.91 232.57±5.84 225.64±4.66 Glucose (mg/dl) 
0.16 73.50±4.78 62.33±4.43 71.86±4.43 61.57±4.43 74.20±5.24 69.14±4.43 74.36±3.53 Triglyceride (mg/dl) 
0.03 50±1.74 17.43±1.61c 19.14±1.61bc 19.43±1.61bc 20.60±1.90abc 23.29±1.61ab 20.91±1.28abc Urea (mg/dl)

 

0.03 11.92±0.81a 8.14±0.75c 8.95±0.75bc 9.08±0.75bc 9.63±0.89abc 10.88±0.75ab 9.77±0.60abc BUN (mg/dl) 
0.02 1.75±0.09ab 1.93±0.09a 1.77±0.09ab 1.81±0.08ab 1.68±0.10ab 1.54±0.09b 1.56±0.06b Total protein (g/dl) 

 خطای استاندارد هستند. ±ها شامل میانگین حداقل مربعات  داده*: 

a-d:  اختالف معنیاز نظر آماری های غیر همانند  حرف دارایهای  میانگیندر هر ردیف ( 05/0داری دارند>P.) 
* Data are included least square means±standard error.  

a- d: Means within each row with different superscripts are significantly different (P < 0.05). 

 

مرغی  پژوهش تأثیر تزریق درون تخم این نتایج

بر میزان  را های مختلف آرژنین به لیزین نسبت

( و این تأثیر >05/0Pد )نشان دا دار ین کل معنیئپروت

استفاده از دهنده بود. در مقایسه تیمارها با  افزایش

پروتئین  دانکن، باالترین میزان ایآزمون چند دامنه

آرژنین به لیزین مشاهده درصد  7/90نسبت کل در 

گزارش  Taboada et al. (2006)(. 2شد )جدول

های  موش ةآرژنین در جیر درصد 2 ، کاربردکردند

در ین ئدار غلظت پروت ، افزایش معنیصحرایی

 .Emadi et alداشت.  به همراهرا خون پالسمای 

 ،های گوشتی جوجه ةبا افزودن آرژنین به جیر (2010)

را گزارش کردند. به سرم خون آلبومین غلظت افزایش 

تا خون ین سرم ئپروتغلظت افزایش  رسد ینظر م

آرژنین آرژنین به لیزین از راه نقش درصد  7/90نسبت 

 Jobgenین )ئپروت ۀر افزایش ساخت و کاهش تجزید

et al., 2006ین )ئ(، نقش لیزین در تولید پروتDeng 

et al., 2005ای  ( و همچنین بهبود تعادل اسیدآمینه

 ها ایجاد شده باشد.این نسبت ۀلیوس به

مرغی  تزریق درون تخم ،بر نتایج این پژوهشبنا

ی بر دارمعنی ن تأثیرهای مختلف آرژنین به لیزی نسبت

(، <05/0Pنداشت ) خون غلظت گلوکز پالسمای

 Ebrahimi etآزمایش،  این (. همانند با نتایج2)جدول

al. (2013, 2014) ةسطح آرژنین جیرایش با افز 

های گوشتی راس تأثیری بر غلظت گلوکز  جوجه

 ۀنیدآمیمشاهده نکردند. آرژنین یک اسخون پالسمای 

(. همچنین 1966et al.oyd Fl ,گلوکوژنیک است )

مشخص شده است که آرژنین برای افزایش جذب 

 ,Barbulماهیچه مورد نیاز است ) درونگلوکز به 

1986 .)Zhao et al. (2009)  آرژنین  -ال کاربردبا

گرم در کیلوگرم بر  5/0صورت خوراکی به میزان  به

اکسید  ،های گوشتی نشان دادند پایۀ وزن بدن جوجه

ر انتقال گلوکز وابسته به انسولین در نیتریک د
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دارد.  و نقش ها، همانند پستانداران، مؤثر جوجه

رسد مجموع این دو نقش آرژنین بنابراین به نظر می

گلوکز خون را در پی و دیگری کاهش که یکی افزایش 

دارد، موجب شده است تغییر محسوسی در غلظت 

 گلوکز خون مشاهده نشود.

 

 یکل یرگیجهینت

 یمرغ درون تخم تزریق ،پژوهش نشان داد ی اینها تهافی

بهترین  لیزین -البه  نیآرژن -درصد ال 7/90نسبت 

 ها،وزن جوجه ،یجوجه درآور درصدبر را تأثیر 

 

میزان ماهیچه و همچنین  ژهیو بههای وزنی الشه شاخص

 نیدر ا نیبنابرا ؛داشتهای خون غلظت متابولیت

 لیزین -به ال نیآرژن -الدرصد  7/90نسبت  ش،یآزما

 است. قابل توصیه

 

 سپاسگزاری

 ةاز حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشکد

که امکان انجام این پژوهش را  تبریزکشاورزی دانشگاه 

همچنین از همکاری جناب آقای دکتر  میسر ساختند،

 گردد.، تشکر و قدردانی میذوالفقار رجبی
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