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چکیده
این پـژوهش بـه   د. دارن و رشد یساخت پروتیاست که نقش اصلی در تحریک طیوردر متیونین اولین اسیدآمینه محدودکننده 

ی خـون يهاالشه و فراسنجهيهایژگیودرآوري،بر جوجهمتیونین-المرغی سطوح مختلف ديتخمدرونتغذیهمنظور بررسی اثر
در قالب طرح مادر گوشتی راس بارورمرغتخمعدد 240این منظور،رايطراحی شد. ب308راسروزهیکگوشتیهايجوجهدر

ـ . تیمارهاي نددر هر تیمار استفاده شدمرغتخمعدد 30و تیمارهشتتصادفی با کامالً سـطوح مختلـف   تزریـق  ی شـامل  پژوهش
همراه یـک گـروه   بهلیتر آب مقطر استریل محلول در یک میلیدرصد) 14/1و 95/0، 76/0، 57/0، 38/0، 19/0(متیونین-الدي
هـاي خـون   ها وزن کشی شده، نمونهجوجه،پس از تفریخ. ند) بودنشدهشاهد (تزریق آب استریل) و یک گروه شاهد (تزریق-شم

سـطوح مختلـف  مرغـی  تزریـق درون تخـم  . گیـري قـرار گیرنـد   مـورد انـدازه  الشـه  يهـا یژگیوتا و کشتار شدندگرفته شده
بر اسـاس نتـایج،  ).>01/0pمتیونین شد (-الديدرصد14/1ویژه در تیمار درآوري بهجوجهدرصدکاهش باعثمتیونین-الدي

معـده، وزن و  پـیش ، وزنوزن نسبی ران،افزایش وزن الشه، بازده الشه، وزن رانباعثمتیونین-الديی مرغتخمتزریق درون 
در ،)>01/0p(شـد سـرم پـروتین غلظت افزایشباعثمتیونین -المرغی ديتغذیه درون تخم. )>05/0p(شدوزن نسبی جگر 

وزن جوجـه یـک روزه، غلظـت کلسـترول و     .)>01/0p(داشـت گلـوکز و اوره سـرمی   دهنده بر غلظـت  شاثر کاهحالی است که 
نتایج کلی پژوهش حاضر .)<05/0p(تیمارها قرار نگرفتند تأثیرهاي سیستم ایمنی تحت گلیسرید سرم و همچنین وزن اندامتري

متیونین  بهترین پاسخ رشد را ایجاد کرد -الدرصد دي76/0، تزریق متیونیننشان داد علیرغم جوجه درآوري پایین در تیمارهاي 
باشد.میپژوهشو بنابراین سطح قابل پیشنهاد در این 

الشهيهایژگیو،متیونین-الديهاي خون،فراسنجه، جوجه گوشتیی، مرغتخمتغذیه درون هاي کلیدي: واژه

مقدمه
ناشـی از  بیشـتر ،کشیدر انتهاي دوره جوجهجنینیتلفات 

هـاي مهـم کـاهش    کمبود مواد غذایی تخم است که از سـازه 
هاي فراوانـی بـه   شمار رفته و ساالنه، خسارتدرآوري بهجوجه

کـه  با توجه بـه ایـن  ). 21(کندصنعت پرورش ماکیان وارد می
ها در زمان پیش از خروج از تخم شـکل  هاي جوجهمیوفیبریل

وج از تخـم وابسـته بـه    اي پس از خرگیرند و رشد ماهیچهمی
بنابراین وضـعیت رویـان از   )، 20(ها استهایپرتروفی ماهیچه

گـذار  مواد مغذي موجود در تخـم، بـر رشـد آینـده آن اثـر     نظر
عنـوان یـک ابـزار    نـی بـه  جنیرونتغذیه د. بنابراین خواهد بود

نـی و  جنیرشـد  مرحلـه  براي غلبه بر محدودیت رشد اولیه طی 
).21شـود ( طیور اهلی محسـوب مـی  پس از خروج از تخم در 

مـرغ تخـم در نـه یآميهادیاست که غلظت اسنشان داده شده
ــرا ــحمايب ــیرشــد و نمــو جنتی ــر  ین در طــول مراحــل آخ

نـه تنهـا سـاخت    نهیآمدیکمبود اسو ستندینیکافیکشجوجه
فـراهم  نیبنـابرا ؛کنـد یبلکه هموستاز بدن را مختل مپروتین
یانیـ شدت در مراحـل پا کننده بهدمحدونهیآميدهایاسکردن

ــه ــجوج ــت  یکش ــروري اس ــدادي از  ).35(ض ــن رو تع از ای
ی اسـیدهاي آمینـه   مرغـ تخـم تزریـق درون  رويهـا پژوهش

در اثـر تزریـق   و بهبـود رشـد و افـزایش وزن را   متمرکز شدند
).2،7،8،9،10،18،22(اسیدهاي آمینه گزارش کردند

و )12(بـراي طیـور  متیونین اولین اسیدآمینه محدودکننده
گـوگرد اسـت کـه در    دارايیکی از اسیدهاي آمینـه ضـروري   

هاي فرسوده نقـش دارد  بافتترمیمهاي بدن و پروتینساخت 

بـه ایـن ترتیـب    متیـونین ي فیزیولوژیـک مهـم   هـا نقش).6(
، دهنده گـروه  بدني سولفورتهیهمنبع، پروتینساختهستند:

زیسـت فراهمـی  هبـود ب،هاي متیالسـیون براي واکنشمتیل
ــدن ــلنیوم و روي در ب ــاز،س ــیش س ــقپ ــاتیون (از طری گلوت

ــت ــولفور ئسیسـ ــائورین و سـ ــی ین)، تـ ــاي غیرآلـ کـــههـ
سـاخت پلـی   نقـش در ،هستندهاي اصلی سلولی اکسیدانآنتی
و بنابراین تحریـک  )نیو اسپرمنیدیاسپرمن،یها (پوترسآمین

در نقـش وکـارنیتین سـاز ال پیش،و رشد بافتپروتینساخت 
کـولین و لیدر تشـک ینقش اساسـ ي، و انرژیسم چربیمتابول

).4،6،12،13،25،38،41و همورالیسلولیمنیدر پاسخ اشقن
ــاران ( ــکون و همک ــا تزر14جوش ــ) ب ــی ــک یق درون تخم ی

گـرم در  میلی50(نیونیمت-اليددرصد5/0لیتر محلول میلی
یـک  یگوشتيهاجوجهیش وزن نسبیافزامیکرولیتر)1000
ـ تزرهمچنین .نسبت به گروه کنترل را گزارش کردندروزه ق ی
بهبود باعثباروريهامرغتخمع در ین مایونیگرم متیلیم100
بـه راروزگـی 1-21سندرتولیدوشدهغذاییتبدیلیبضر
بهانجا از سوي دیگر، ).34(استدادهافزایشداريمعنیطور

هاي تزریـق شـده بـا    که جوجه) مشاهده کردند 7و همکاران (
نسبت بـه  وزن بورس فابریسیوس باالتريو گلیسینمتیونین

با توجه به موارد گفته شده و با توجـه بـه   داشتند.گروه کنترل
ی به منظور تعیین بهتـرین سـطح   پژوهشاین که تا حد اطالع 
ی انجـام نشـده، پـژوهش    مرغتخمدرون متیونین براي تزریق 

مرغـی سـطوح   تخـم درونتغذیـه ی اثـر بررسـ حاضر با هدف 
ي هـا شاخصدرآوري،بر درصد جوجهمتیونین-المختلف دي

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هـاي جوجـه درخـون متـابولیتی هـاي فراسـنجه وزنی بدن و
طراحی شد.308راس روزهیکگوشتی

هامواد و روش
مـرغ مزرعـه ازبـارور  مرغتخمعدد 240پژوهشدر این 

گلـه سـن با) یشرقجانیذرباآز،یتبر(خوشخوانیگوشتمادر
هــا مــرغتخــمســپسشــد.هفتــه خریــداري 34مــرغ مــادر 

اولیـه وزنوشدندوزنانفراديصورتبهوشدهيگذارشماره
شده يبنددستهوزناساسبرهامرغتخمسپس. شدثبتآنها

و در شـدند  دادهاختصـاص هـا تیمـار بهیکسانيهاو در وزن
تبریـز دانشگاهدامپزشکیلینیککدرواقعیکشدستگاه جوجه

8باتصادفیکاملطرحقالبدرپژوهشینا. شدنددادهقرار
یمارهايشد. تانجامیماردر هر تمرغتخمعدد 30شاملتیمار

، کـد  Merck(یونینمت-اليدمختلفسطوحشاملیپژوهش
ــول:  ، pH :6/5-1/6،()19/0،38/0،57/0، 500986محصــ

یـک همـراه بـه ) یـونین مت-اليددرصد 14/1و 95/0، 76/0
آبیـق شم (تزر-شاهدگروهیکو) تزریقبدون(شاهدگروه

قسـمت ازجنینـی دوره14روزدرکـه بود) تنهاییبهاستریل
کهاینبهتوجهبا. شدتزریقآمنیوتیکمایعبهمرغتخمپهن
7روزدریقـی ه تزرآمینید) در محلول اس32(همکاران واوهتا
بـا وکردنـد اسـتفاده متیـونین درصد19/0مقدارجنینیهدور

) در 38(همکـاران  وشنپژوهشدرسطحاینتکراربهتوجه
نظـر درمتیـونین اولسـطح عنوانبهسطحیندوره پرورش، ا

مقـدار بـه درصـد 19/0افـزودن بـا سـطوح سایروشدگرفته
ورهد14روزدرینمورد محاسـبه قـرار گرفتنـد. بنـابرا    پیشین
،9/1مقادیرشاملیونینمت-اليدمختلفسطوحکشیجوجه

بـه لیتـر میلـی یـک درگرمیلیم4/11و5/9، 8/3،7/5،6/7
شـم  -سطح شاهدو یک) یقسطح شاهد (بدون تزریک همراه

. شـدند تزریـق ) تنهـایی بـه یلآب استرلیتریک میلییق(تزر
رطوبتودگراسانتیدرجه38ياه رودستگاولروز18يدما
روزشـبانه درچـرخش بـار 6تعـداد بـه ودرصد60رويآن

14و7روزهـاي درنـوربینی کشیجوجهدورهطی. شدتنظیم
سـازي آمـاده زمـان . شدانجاممردههايجنینحذفمنظوربه

NaOHاز محلـول اسـتفاده بـا یقـی محلول تزرpHمحلول،
درجـه 35بـه تزریقـی محلوليدماسپس.شدتنظیم7يرو

بـه یدآمینهاستزریق محلولزماندر. یافتافزایشگرادسانتی
ازاسـتفاده بـا هـا مـرغ تخـم ابتـدا ،14روزدرمـرغ تخمدرون

ــوربینی ــین ــدهبررس ــدوده کش ــهو مح ــوایییس ــاه ــمب قل
یلهبـه وسـ  سـپس .شـد و با الکل ضـد عفـونی  گذاريعالمت
سـه کیمـرز بـاالي متـري میلـی 4یلا3درمخصوصسوزن
سـرنگ ازاسـتفاده بـا محـل ایندر. شدایجادمنفذيهوایی

بـه ) متـر میلی7/12(گیج29سرسوزندارايلیتريمیلییک
مختلـف سـطوح دارايمحلوللیترمیلی1مقداراریبصورت

روش(شـد تزریـق آمنیوتیـک مـایع درونبهیونینمت-اليد
ـ تزریقمحلوتزریق وژوهشپـ یشبا استفاده از اطالعات پ

ـ تزریقمحلدقیقتعیینبرايجوهربردنکاربهبا دسـت ه ب
اسـتریل آبلیتریلیم1شم، مقدار -شاهدگروهدر). استآمده

و در گروه شـاهد پـس از   شدتزریقآمنیوتیکمایعدرخالص
. در زمـان  ایجاد منفذ، بـدون تزریـق سـطح آن پوشـانده شـد     

افـزایش گـراد تیساندرجه30بهیقیحلول تزرمدمايیقتزر

15مـدت بههودزیردرگرادسانتیدرجه35دمايدرویافت
ایجادمنفذسطحسپس. شدانجامتزریقتیمارهربرايدقیقه
چسـب بـا وشـده یالکـل ضـدعفون  -مرغ با پنبهدر تخمشده

دادهانتقـال کشـی جوجـه دسـتگاه بههامرغتخموشدمسدود
ی)کشـ جوجهدورهآخرروز3در(کشیجوجه19. در روز شدند
شـده،  دادهانتقـال هچـري مخصوصيها به سبدهامرغتخم
70يروآنرطوبتوگرادیسانتدرجه37يرودستگاهيدما

یـان پاپـس از .شـد و چرخش دسـتگاه خـاموش   میتنظدرصد
انفـرادي صـورت بهشده،هچتازههايجوجهکشیجوجهدوره
ــین. شــدندیکشــوزن ومحاســبهدرآوريجوجــهنــرخهمچن

یـري گخـون شـده  هـاي هـچ  جوجهدر مرحله بعد، . شدگزارش
دردور2500دریفیوژو سرم آنهـا بـا اسـتفاده از سـانتر    شدند
زمـان تـا سـرم وشـد جداسـازي دقیقـه 15مـدت بـه دقیقه

گلــوکز،شــاملی؛خــونهــايفراســنجهغلظــتگیــريانــدازه
-20دمـاي ه در کـل و اور پـروتین ترول و کلسـ گلیسرید،تري

و ها کشـتار شـده  داري شد. سپس جوجهگراد نگهدرجه سانتی
اي، ران، قلـب،  وزن الشه بدون پوسـت و پـر، ماهیچـه سـینه    

ــورس     ــال و ب ــوس، طح ــر، تیم ــده، جگ ــیش مع ــنگدان، پ س
ها بـه وزن  و وزن نسبی این اندامندگیري شدفابرسیوس اندازه

هـاي  غلظـت .ندگـزارش شـد  محاسبه و زنده جوجه یک روزه 
ن کـل و اوره  پـروتی گلیسرید، پالسمایی گلوکز، کلسترول، تري

هاي شرکت زیست کالریمتري و با تهیه کیت-با روش آنزیمی
ــاالیزر     ــتگاه اتوآن ــتفاده از دس ــا اس ــه ب ــک مرحل ــیمی در ی ش

)Alyson ــور 300 ــاخت کشـ ــا روش  ) سـ ــتان، بـ انگلسـ
درون اتضـریب تغییـر  گیـري شـدند.  اسپکتوفتومتري انـدازه 

41/12درصد، کلسـترول  35/4ترتیب براي گلوکز به1سنجش
و پـروتین  درصد03/3اوره ،درصد08/5گلیسرید درصد، تري

درصد بودند.95/0
ها در قالب طرح کامل تصادفی و با اسـتفاده  در پایان داده

SASافزار نرمGLMاز رویه  آنـالیز شـد و مقایسـه    )36(9.2
انجـام شـد و نتـایج    دانکـن مـون  ها بـا اسـتفاده از آز  میانگین

خطاي اسـتاندارد گـزارش   ±صورت میانگین کمینه مربعات به
درآوري با استفاده از رویـه لجسـتیک   جوجهشد. همچنین نرخ 

درآوري متغیـر  جوجـه طوري که نـرخ  مورد آنالیز قرار گرفت به
متیـونین) متغیـر   -وابسته و تیمارها (تزریق سطوح مختلـف ال 

ته شد. مستقل در نظر گرف
نتایج و بحث

درآوري بــا اســتفاده از رویــه تجزیــه و تحلیــل نســبت جوجــه
تیمارهـا  تـأثیر درآوري تحـت  ک نشـان داد کـه جوجـه   لجستی

بر اسـاس  ). 1شکل )، (>01/0pداري نشان داد (کاهش معنی
درآورياحتمــال نســبی جوجــهدارمعنــیغیــرنتــایج، افــزایش

)05/0>pــه ــر از تیم) ب ــايارازاي تغیی ، 57/0، 38/0، 19/0ه
به گروه شاهد مشاهده شد که نشان شم -شاهدو 76/0،95/0

درآوري در گـروه شـاهد نسـبت بـه     جوجهبودن دارمعنیاز غیر
احتمـال نسـبی   در حـالی اسـت کـه   ایـن ها اسـت.  سایر گروه
ــه ــار   درآوريجوجـ ــر از تیمـ ــه ازاي تغییـ ــد44/1بـ درصـ

بــه صــورت واحــد24/14متیــونین بــه گــروه شــاهد -الدي
دارمعنیکاهشکه نشان از )>01/0p(یافتافزایشدارمعنی
.اسـت متیـونین -الديدرصـد 44/1تیمـار  در درآوريجوجه

)14مشابه با نتـایج پـژوهش حاضـر، جوشـکون و همکـاران (     
1- Intra-assay CV
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-الديدرصـد 5/0یمرغتخمگزارش کردند که تزریق درون 
مخالف پـژوهش  شود.میدرآوريجوجهسبب کاهش متیونین
) نشان دادند که تزریـق  30منش (متقی طلب و شفیعیحاضر، 
متیــونین در مــایع -اللیتــر ديمیلــی5/0ی مرغــتخــمدرون 

دار نداشته اسـت. درآوري اثر معنیآمنیوتیک روي درصد جوجه
ــا  ــر اســاس نت ــاران (جیب ــتغذ)22قوچخــانی و همک درون هی

نیزیال-به النیونیمت-لايمختلف ديهانسبتمرغیتخم
درصــد قــرار نــداد.  تحــت تــأثیر را يدرآورجوجــهنــرخ 
کـه ممکـن   بودکمبه طور کلی پژوهشدرآوري در این جوجه

بـا اوج گرمـا در   پـژوهش به دلیل همزمـان بـودن ایـن    است
صورت تقریبی همگـی سـطوح دي   بههمچنین تابستان باشد.

ـ درآوري راجوجــهمتیـونین  -ال هــاي شــاهد ه گــروهنســبت ب
-کاهش دادند و بیشترین کـاهش در بـاالترین سـطح دي ال   

رسد سازگاري جنین میاز این رو به نظر،متیونین مشاهده شد
است به طوري که افزایش مرگ کممتیونین بسیار -با دي ال

و میر جنینی را به همراه دارد.

درآوريجوجهبر متیونین المختلف ديمرغی درصدهايتزریق درون تخماثر -1شکل 
Figure 1. The effect of in-ovo injection of different levels of DL- methionine on hatchability

ــق درون  ــمتزری ــتخ ــف مرغ ــدهاي مختل -الديی درص
)، p<05/0اثري روي وزن جوجه یـک روزه نداشـت (  متیونین 
ش حاضــر اثــر افزایشــی ). بــر اســاس نتــایج پــژوه1(جــدول 

)، بــازده >01/0pبـر وزن الشـه (  متیـونین  -الديتیمارهـاي  
ــه ( ــبی ران >01/0p)، وزن ران (>01/0pالشــ ) و وزن نســ

)01/0p< مقــدار در همگــی ایــن بیشــترین) مشــاهده شــد و
مشاهده شـد  متیونین -الديدرصد 76/0ها در تیمار شاخص

ــق درون . )1(جــدول  ــتخــمتزری ــف ی درصــدهمرغ اي مختل
متیونین اثري بر وزن الشـه پوسـت کنـده، وزن نسـبی     الدي

اي، وزن الشه پوست کنده به وزن بـدن، وزن ماهیچـه سـینه   
اي، وزن قلب و وزن نسـبی قلـب نداشـت    نسبی ماهیچه سینه

)05/0>p نشـان  30منش (متقی طلب و شفیعی).1)، (جدول (
-الديلیتــر میلــی5/0ی مرغــتخــمدادنــد کــه تزریــق درون 

متیونین در مـایع آمنیوتیـک روي وزن جوجـه یـک روزه اثـر      
دار نداشته است کـه بـا نتـایج حاصـل از مطالعـه حاضـر       معنی

) با 14این در حالی است که جوشکون و همکاران (.مشابه بود
متیـونین افـزایش وزن نسـبی    الی ديمرغـ تخمتزریق درون 

همکـاران  قوچخـانی و را گـزارش کردنـد.  هاي گوشتیجوجه
يهـا نسـبت ی مرغـ تخمتزریق درون دهنده شیاثر افزا) 22(

وزن ،بر وزن جوجـه را نیزیال-به النیونیمت-اليمختلف د
چـه یماهیوزن نسـب وبـازده الشـه  ،الشه پوست کندهینسب
) با تزریـق درون  7بهانجا و همکاران (. ندگزارش کرداينهیس

کردند تزریق درون ی اسیدهاي آمینه مختلف گزارشمرغتخم
متیونین سبب افزایش وزن جوجـه یـک روزه، وزن   یمرغتخم

در هـا روزه به وزن بـدن و وزن بـدن جوجـه   نسبی جوجه یک
همچنـین شـد. شاهدپرورش نسبت به گروه 7و 4ي هاهفته

مکمــل خــوراکیافــزایش وزن ماهیچــه ران در اثــر مصــرف
) گـزارش  37(شاته و همکاران ). 3(شده استمتیونین گزارش 

ــد کــه مکمــل د ــمت-اليکردن ــزاســببنیونی وزن و شیاف
) 23(و همکـاران هبـارت يهـا .شـود میبازده الشهشیافزا

نهیسـ چـه یگوشـت ماه شیرا در افـزا نیونیـ مثبت متياثرها
) گـزارش کردنـد   33اوجانودیرایین و وال دروپ (گزارش کرد.

و تولیـد  که سطح کافی متیونین براي حمایت از رشد مطلـوب  
هاي گوشتی تجاري ضـروري اسـت. همچنـین    الشه در جوجه

، افـزایش  پـروتین متیونین نقش مهمی در تولید انرژي و سنتز 
).11هاي گوشتی دارد (مانی جوجهعملکرد رشد و افزایش زنده

گوگرد دارايمتیونین یکی از اسیدهاي آمینه ضروري 
. متیونین )6نقش دارد (هاي بدنپروتیناست که در ساخت 

تواند نقش مهمی در کارنیتین می-ساز العنوان پیشبه
ي نقش عمدهمتابولیسم چربی و انرژي در طیور بازي کند.

رسد انتقال اسیدهاي چرب نظر میکارنیتین به- متابولیکی ال
درون میتوکندري براي بتااکسیداسیون باشدبلند بهيبا زنجیره

برکارنیتین-ال) 26(رانهمکاوکیتاپژوهشدر).12(
داشت واثرآغازین جوجه گوشتیدورهدربدنوزنافزایش

متابولیسمبهبودسببکارنیتین-الکهگرفتندنتیجهچنین
برايدسترسدرانرژيافزایشوزنجیربلندچربسیدهايا

در ساخت متیونینهمچنین ).26(استشدهسازيپروتین
ده شده است که کراتین رشد و . نشان دانقش داردکراتین 

دهد اي و اندازه فیبر ماهیچه را افزایش میاستحکام ماهیچه
تواند به علت نیاز به سوم از کل عرضه متیونین می). یک5(

). عالوه براین باید اشاره کرد که 19(باشدساخت کولین 
تواند متابولیسم اسیدهاي آمینه دیگر را تحت متیونین جیره می

متیونین نقش مهمی در تولید انرژي و ).28ار دهد (قرتأثیر
کلی در افزایش عملکرد . همچنین بطورداردپروتینساخت 

هاي گوشتی کمک مانی جوجهرشد، بازده خوراك و زنده
هاي که براي واکنشاست متیل دهنده گروهمتیونین . کندمی
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متابولیکی مانند ساخت اپی نفرین، کولین، کارنیتین و کراتین 
ساز تولید عنوان پیش). متیونین به4مورد نیاز هستند (

. کندعمل میهاي پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین آمینپلی
و رشد بافت پروتینها نقش مهمی در ساخت آمینساخت پلی

که استسیستینساختمادهپیشمتیونین ).1کند (ایفا می
). 43(شوداستفاده میپروتیني خود براي ساخت به نوبه

کاهش سرعت باعثپروتیننشان داده شده است که کمبود 
شود، در حالی پالسما میIGF-Iرشد همراه با کاهش سطوح 

باال (افزایش آرژنین، متیونین پروتینکه مکمل کردن جیره با 
پالسما و افزایش IGF-Iو سیستیین جیره)، افزایش سطوح 

همچنین ).9هاي جوان را در پی دارد (وزن بدن در جوجه
منفی تأثیرکمبود مصرف متیونین مشخص شده است که 
عملکرد رشد، اختالل متابولیکی و زیادي روي طیور مانند

بنابراین متیونین از ). 43پتانسیل دفاع در برابر بیماري دارد (
ها را به هاي اشاره شده تحریک رشد جوجهطریق مکانیسم

دنبال داشته است.
تـأثیر وزن نسـبی سـنگدان تحـت    اگرچه وزن سنگدان و 

متیـونین  الی درصـدهاي مختلـف دي  مرغـ تخـم تزریق درون 
)05/0>p دارمعنـی صـورت  ) قرار نگرفت، وزن پیش معده بـه
)01/0p<  دارمعنـی غیـر صـورت  ) و وزن نسبی پیش معـده بـه
)07/0p=    95/0) افزایش یافت و بـاالترین افـزایش در تیمـار

ایـن در حـالی اسـت کـه    .متیونین مشـاهده شـد  الدرصد دي
ی مرغـ تخمتغذیه درون دارمعنیغیراثر ) 7(بهانجا و همکاران

بـا  . را گـزارش کردنـد  وزن پیش معده و سـنگدان بر متیونین
توجه به این که پیش معده بافت اصلی تولید اسید و آنـزیم در 

مشاهده شـده در  افزایش وزن پیش معده)، 40(پرندگان است
ست با افزایش تولید آنزیمی و اسـیدي  ممکن اپژوهش حاضر

این بافت، بهبود هضم مـواد خـوراکی در دوره رشـد را ایجـاد     
کند.

بـر  متیـونین  -الديمختلف سطوحتأثیرپژوهشدر این 
دار ) معنـی >05/0p) و وزن نسـبی جگـر (  >01/0pوزن جگر (
). همچنین در مقایسـه تیمارهـا بـا آزمـون چنـد      1بود (جدول 

ــه ــار  اي داندامن ــن، در تیم ــد76/0ک ــونین -الديدرص متی
باالترین مقدار وزن جگر و وزن نسبی جگـر نسـبت بـه گـروه     

مشـابه بـا نتـایج    ). 1شاهد و شاهد شم مشاهده شـد (جـدول   
) نشان دادند تزریـق  22پژوهش حاضر، قوچخانی و همکاران (

بـه نیونیـ مت-اليدمختلـف هـاي نسـبت ی مرغـ تخمدرون 
کـه  با توجه بـه ایـن  افزایش وزن جگر شد. اعثبنیزیال-ال

قســمت عمــده متابولیســم و ســوخت و ســاز در جگــر انجــام 
دهنـده بهبـود   تواند نشـان افزایش وزن جگر می)،40(گیردمی

متابولیسم در این پرندگان باشد.
ی درصــدهاي مختلــف  مرغــتخــماثــر تزریــق درون  

کراس، وزن متیونین بر وزن پانکراس، وزن نسـبی پـان  -الدي
05/0دار نبـود ( قلب و وزن نسبی قلب بـه وزن جوجـه معنـی   

>Pـ تزر،پژوهش حاضرجیمخالف با نتا).1)، (جدول درون قی
نیزیال-به النیونیمت-اليمختلف ديهانسبتیمرغتخم

.)22(قلب شدیوزن نسبشیافزاباعث
ی درصـــدهاي مختلـــف  مرغـــتخـــمتزریـــق درون 

ــ -الدي ــونین اث ــیمتی ــترول و  ر معن ــت کلس ــر غلظ داري ب

)، تزریــق درون p<05/0گلیســرید ســرمی نداشــت (  تــري
متیونین غلظـت گلـوکز   -الی درصدهاي مختلف ديمرغتخم

بـر  ). 2)، (جدول >01/0pداري را نشان داد (سرم کاهش معنی
متیـونین کمتـرین   -الدرصد دي76/0در تیمار اساس نتایج،

) با 7بهانجا و همکاران (). 2(جدول غلظت گلوکز مشاهده شد 
ــوکز مرغــتخــمتزریــق درون  ــونین کــاهش غلظــت گل ی متی

روزه را گـزارش کردنـد.   28هاي یـک روزه و  پالسمایی جوجه
ـ تزراین در حالی است که  يهـا نسـبت یمرغـ تخـم درون قی

غلظـت  سبب کـاهش نیزیال-به النیونیمت-اليمختلف د
ـ   یسـرم گلیسـرید تري ري بـر غلظـت گلـوکز و    شـد، ولـی اث

ـ با توجه بـه ا ).22کلسترول سرمی نداشت ( ن کـه مشـخص   ی
ـ ماننـد مت ینه مصنوعیآميدهایشده است افزودن اس ن در یونی

نه در پالسما یآميدهاین اسیتواند باعث تجمع ایسطح باال، م
)، بـه  39ک کنند (ین از پانکراس را تحریده و ترشح انسولیگرد

ن توانسـته  یک ترشح انسولیق تحریرن از طیونیرسد متینظر م
چـه  یدر ماهپروتینش سنتز یو افزایاست کاهش گلوکز سرم

شــود.باعــثرا یســرمپــروتینش ین افــزایو کبــد و همچنــ
همچنین با توجه به این که اسیدهاي آمینـه آزاد تزریـق شـده    

هـا بـراي   پـروتین مهـار گلوکونئـوژنز   باعثمرغتخمبه درون 
)، این مسیري اسـت کـه سـبب    27(شوندساخت گلیکوژن می

).  7هاي یک روزه شده است (کاهش گلوکز سرمی در جوجه
ــتزر ــمق درون یـ ــتخـ ــدیمرغـ ــادرصـ ــف يهـ مختلـ

ـ  باعثن یونیمت-اليد یدار غلظـت اوره سـرم  یکـاهش معن
)01/0p< و (BUN)01/0p<مـار  ین مقـدار در ت ی) شد و کمتر

ن مشاهده یونیمت-اليدرصد د76/0یمرغق درون تخمیتزر
ـ ). مشـابه بـا ا  2شد (جدول را یکـاهش اوره سـرم  جـه، ینتنی

ــان ــاران (یقوچخ ــا تزر22و همک ــ) ب ــمقی ــدرون تخ یمرغ
و عبدالعلی نیزیال-به النیونیمت-اليمختلف ديهانسبت

ــاران (  ــق و همک ــا 2زاده الوان ــتزر) ب ــمقی ــدرون تخ یمرغ
. گزارش کردند،نیزیال-به الآرژنین-المختلف يهانسبت

کند یم میاك را تنظیل آمونین تشکیونیمشخص شده است مت
همچنـین  .)42کنـد ( یکمک م1آمونیاكجاد ادرار بدون یو به ا

ــه درون   ــه آزاد ب ــق اســیدهاي آمین ــا تزری ــار مــرغتخــمب مه
ها براي ساخت گلیکوژن نشـان داده شـده   پروتینگلوکونئوژنز 

ر ین مسـ یـ ن از ایونیـ ترسـد م یبه نظـر مـ  ). بنابراین 27است (
جـاد  یرا ایاوره سـرم و بنابراین کاهشپروتینتجزیه کاهش

نـه یآميدهایکرده اسـت. مشـخص شـده اسـت افـزودن اسـ      
در پالسـما  نهیآميدهایاسنیتجمع اباعثتواندیمیمصنوع

ـ را تحرراساز پـانک نیو ترشح انسولدهیگرد )، 39کننـد ( کی
ـ از طرنیونیـ مت-ال يدرسدیبه نظر منیبنابرا کیـ تحرقی

).22کـرده اسـت (  جـاد یکاهش اوره سـرم را ا نیترشح انسول
يدهایش اسـ یکـه افـزا  ین مشخص شده است تا زمانیهمچن

ت کنند ین حماینه در حد متعادل بوده و از رشد و سنتز پروتیآم
جـه  یتـوان نت ین مـ یدارد. بنابرای)، کاهش اوره را در پ16،17(

مـار یژه تیـ ن و بـه و یونیـ مت-اليديگرفت که همه درصدها
ت از رشــد و ســاخت یــن بــا حمایونیــمت-اليدرصــد د76/0

سـه بـا   یرا در مقایسـرم BUN، کاهش سطوح اوره و پروتین
.اندداشتهیگروه شاهد و شاهد شم در پ

1- Ammonia-free
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308اسي یک روزه سویه رهادر جوجهالشههاي ویژگیمتیونین بر -الاثر تزریق سطوح مختلف دي- 1جدول 
Table 1. The effect of in-ovo injection of different levels of DL- methionine on carcass characteristics of a day-old Ross 308 broiler chicks

ی (درصد)مرغتخمدرون تزریق سطوح مختلف متیونین
P-value 14/1سطح  95/0سطح  76/0سطح  57/0سطح 38/0سطح  19/0سطح  شاهد شاهد-شم *صفات مورد اندازه گیري

16/0 54/1±40/43 07/1±74/43 07/1±52/43 06/1±65/43 84/0±60/42 17/1±98/41 98/0±73/40 c 88/0±23/40 c وزن جوجه (گرم)
21/0 07/1±58/28 74/0±89/29 75/0±87/29 744/0±15/29 58/0±52/28 81/0±47/28 68/0±77/27 61/0±24/27 وست کنده (گرم)وزن الشه پ
79/0 55/1±83/65 07/1±33/68 07/1±55/68 07/1±89/66 84/0±12/67 17/1±84/67 98/0±16/68 88/0±60/67 وزن نسبی الشه پوست کنده (درصد)
01/0 63/0±32/12 bc 43/0±94/12 ab 44/0±46/13 a 43/0±90/12 ab 34/0±26/12 bc 48/0±80/11 bc 4/0±36/11 c 36/0±30/11 c وزن الشه شکم خالی (گرم)
01/0 84/±36/28 b 58/0±48/29 ab 58/0±88/30 a 58/0±52/29 ab 45/0±71/28 b 64/0±05/28 b 53/0±83/27 b 48/0±08/28 b بازده الشه (درصد)
73/0 06/0±84/0 05/0±91/0 04/0±92/0 04/0±9/0 04/0±86/0 05/0±87/0 04/0±84/0 04/0±81/0 اي (گرم)وزن ماهیچه سینه
96/0 12/0±94/1 09/0±06/2 09/0±11/2 09/0±05/2 07/0±01/2 09/0±06/2 08/0±08/2 07/0±01/2 اي (درصد)وزن نسبی ماهیچه سینه
01/0< 25/0±69/4 a 17/0±03/5 a 17/0±98/4 a 17/0±92/4 a 14/0±86/4 a 19/0±706/1 a 16/0±21/4 b 14/0±23/4 b وزن ران (گرم)
01/0< 33/0±80/10 ab 23/0±47/11 a 23/0±41/11 a 23/0±24/11 a 18/0±38/11 a 25/0±23/11 a 21/0±30/10 b 19/0±49/10 b وزن نسبی ماهیچه ران (درصد)
01/0< 02/0±29/0 a 01/0±31/0 a 01/0±31/0 a 01/0±29/0 a 01/0±28/0 ab 01/0±27/0 ab 01/0±25/0 b 01/0±25/0 b وزن پیش معده (گرم)

07/0 03/0±66/0 02/0±70/0 02/0±71/0 02/0±68/ 02/0±66/0 02/0±65/0 02/0±61/ 02/0±62/0 وزن نسبی پیش معده (درصد)
24/0 12/0±53/1 08/0±82/1 08/0±83/1 08/0±75/1 06/0±63/1 09/0±63/1 08/0±6/1 07/0±60/1 وزن سنگدان (گرم)
36/0 24/0±53/3 16/0±16/4 16/0±18/4 16/0±03/4 13/0±83/3 18/0±89/3 15/0±98/3 13/0±98/3 وزن نسبی سنگدان (درصد)
01/0< 05/0±79/0 dc 03/0±86/0 b 03/0±97/0 a 03/0±92/0 ab 02/0±88/0 bc 04/0±83/0 bc 03/0±79/0 d 03/0±77/0 d وزن جگر (گرم)

02/0 01/0±81/1 d 07/0±98/1 bcd 07/0±20/2 a 07/0±13/2 ab 05/0±07/2 abc 07/0±99/1 bcd 06/0±92/1 dc 06/0±93/1 dc رصد)وزن نسبی جگر (د
19/0 008/0±05/0 005/0±04/0 005/0±04/0 004/0±05/0 004/0±04/0 005/0±04/0 005/0±03/0 004/0±03/0 (گرم)وزن پانکراس
56/0 02/0±11/0 01/0±09/0 01/0±09/0 01/0±11/0 01/0±10/0 01/0±10/0 01/0±08/0 01/0±08/0 پانکراس (درصد)وزن نسبی
33/0 02/0±25/0 01/0±25/0 01/0±23/0 01/0±24/0 01/0±22/0 01/0±23/0 01/0±22/0 01/0±21/0 وزن قلب (گرم)
91/0 03/0±54/0 04/0±57/0 03/0±53/0 03/0±55/0 02/0±53/0 03/0±56/0 03/0±54/0 02/0±54/0 وزن نسبی قلب (درصد)

)p>05/0ندارند (يبه لحاظ آماريداریحروف مشابه اختالف معنبا يهانیانگیباشند. میاستاندارد ميخطا±ن حداقل مربعات یانگیها شامل مداده: *

پژوهشهاي تولیدات دامی سال نهم/ شماره 
20

/ تابستان 
1397
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48......................... .......................................................یهاي خونفراسنجهوالشههاي ویژگیبرمتیونین - الديسطوح مختلفمرغیدرون تخمتزریقپیامد

ــتزر ــمق درون یـ ــتخـ ــدیمرغـ ــادرصـ ــف يهـ مختلـ
) >01/0pکل سـرم ( پروتیندار یش معنیافزان یونیمت-اليد

چنددامنـه  يمارها با آزمون آمـار یتسهیداشت و در مقایرا در پ
ن غلظت یشتریبن یونیمت-اليددرصد 76/0مار یدانکن، در ت

مشابه بـا نتـایج ایـن    ).2کل سرم مشاهده شد (جدولپروتین
ی مرغـ تخـم ) بـا تزریـق درون   7بهانجا و همکـاران ( پژوهش 
را ي یـک روزه هـا جوجهدر پالسماییپروتینافزایش متیونین 

ـ تزردر پژوهشی دیگـر، گزارش کردند. یمرغـ تخـم درون قی
سـبب  نیزیـ ال-بـه ال نیونیـ مت-اليمختلـف د يهانسبت

شـد 308ي یک روزه راس هادر جوجهسرمیپروتینافزایش 
ـ تزر) بـا  2و همکاران (الوانقعبدالعلی زادههمچنین ).22( قی

-بـه ال آرژنـین -المختلـف  يهـا نسـبت یمرغـ درون تخم
ي یـک روزه را هـا سـرمی در جوجـه  پـروتین افـزایش  نیزیال

ـ  15(يویبنر و آید.گزارش کردند د کـه مقـدار   ) گـزارش کردن
ره کـاهش  ینه در جیدآمیک اسین سرم در صورت کمبود یآلبوم

نـه  یآميدهاین مشخص شده است افزودن اسیابد. همچنییم
تواند باعث تجمـع  ین در سطح باال، میونیل متیاز قبیمصنوع

ـ نـه در پالسـما گرد  یآميدهاین اسیا ن از یده و ترشـح انسـول  ی
ش یافــزاباعــثرین مســیــک کننــد و از ایــپــانکراس را تحر

. از سوي دیگـر اسـیدهاي آمینـه آزاد    )39شوند (يسازپروتین
هـا پـروتین گلوکونئـوژنز  با مهارمرغتخمتزریق شده به درون 

بـا  ن یبنـابرا ).7شـوند ( میسرمیپروتینافزایش باعث)،27(
از طریـق  کـل سـرم  پـروتین ش یافزانیونیمت-اليدتزریق

ه است. مسیرهاي اشاره شده ایجاد شد
ــقتزر ــمدرونیـ ــتخـ ــدیمرغـ ــايدرصـ ــفهـ مختلـ

نسـبی وزنفابریسیوس،بورسوزنبراثريمتیونین-الدي
ن وزطحــال،نســبیوزنطحــال،وزنفابریســیوس،بــورس

). 2)، (جـدول  p<05/0(نداشـت تیموسنسبیوزنویموست
) بـا  22و همکـاران ( یپژوهش قوچخانمشابه با این نتایج، در 

نیونیـ مت-اليمختلـف د هاينسبتیمرغتخمن دروقیتزر
وزن وس،یسـ یبر وزن بورس فابرياثرمارهایتن،یزیال-به ال

طحـال،  یوزن طحـال، وزن نسـب  وس،یسـ یبورس فابرینسب
حال، بهانجا نیانداشتند. باموسیتیو وزن نسبموسیوزن ت

ـ تزريهاکردند که جوجهمشاهده) 7و همکاران ( شـده بـا   قی
در گــروه و طحــالوسیبــورس فابرســنســبیوزنن،یونیــمت
هـا بـه صـورت    پژوهشباالتر بود.شاهدبا سهیدر مقانیونیمت

ـ آشکار ثابت کردند که تغذ پاسـخ  يبـرا یمرغـ درون تخـم هی
). نشان داده شـده اسـت کـه کمبـود     24سودمند است (یمنیا

و بلـوغ  يلنفـاو يهـا انداميهینمو اولطیژهیوبهيمواد مغذ
). 29رسـان اسـت (  بیآس،یزندگلیبدن در اوایمنیاتمسیس

را یمنیخاص پاسخ ايمزمن مواد مغذایکمبود حاد نیهمچن
مـوثر بـر رشـد و    یعفـون يهايماریو ابتال به بکندیمختل م

کـه  شـده اسـت  ). گـزارش  25(دهـد یمـ شیعملکرد را افـزا 
). 9اسـت ( سـاس حاریغـذا بسـ  تیـ محروميدورهبهموسیت

نشان داد کـه هـر   یاتیحنهیآمهايدیاسيات گذشته رومطالع
يهـا پاسـخ ییغـذا يهـا مکملای یمرغدرون تخمهیدو تغذ

یســــلولیمنــــیايهــــاژنانیــــو بیســــلولیمنــــیا
)IL-2وIL-12دنـ دهیمـ شیرا افـزا یگوشتيها) در جوجه
کـه تفـاوت   افتنـد ی) در10بهانجا و مندل (هطور مشابهب).7،9(

ــی ــیادريدارمعن ــدر تزریســلولیمن ــدرون تخــمقی یمرغ
ـ یپاسخ انیهمچن. وجود داردنهیآميدهایاس هومـورال و  یمن

ـ بـاالتر بـا تزر  یسلول نـه یآميدهایاسـ یمرغـ تخـم درون قی
ـ ). ا24مشاهده شـده اسـت (  نیستئیو سنیزیلن،یونیمت در نی
) نشـان دادنـد کـه    31و همکـاران ( کـوفرد یاسـت کـه ن  یحال

بر وزن يدارمعنیسبب بروز تفاوت نیونیمتاستفاده از سطوح
ـ    طحال و بورس نشد.ینسب اثـر بـودن تـأثیر یبـا توجـه بـه ب

نظـر بهحاضر،پژوهشدرایمنیسیستميهابافتبرمتیونین
رشـد ازحمایـت بـراي مـرغ تخمدرونمتیونینمقداررسدمی

.استبودهکافیایمنیيهابافت
ی مرغــتخــمن هــاي تزریــق درو بــا توجــه بــه اثــر   

هـاي  انـدام و هـاي خـونی  رشد، فراسـنجه برمتیونین -الدي
درآوري جوجـه رسد علیرغم مشـاهده  نظر میبه،سیستم ایمنی

76/0، تزریـق  متیـونین -الديکننده در تیمارهاي دریافتکم
متیونین توانسته بهتـرین پاسـخ رشـد را ایجـاد     -الدرصد دي

باشد.میپژوهشصیه در این کند و بنابراین سطح قابل تو

تشکر و قدردانی
بابـت  تبریز دانشگاهین وسیله از مدیریت امور پژوهشیاهب

ــی   ــگزاري م ــرح سپاس ــن ط ــت از ای ــود (حمای ــین 837ش ام
امـور  تیریمـد ژهیوتبریز دانشگاه یپژوهشيصوتجلسه شورا

).16/8/94مورخ ی،پژوهش
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308هاي یک روزه سویه راس در جوجهسیستم ایمنیمرتبط بايهاوزن اندامهاي خونی و فراسنجهن بریونیمتاليق سطوح مختلف دیاثر تزر-2جدول 
Table 2. The effect of in-ovo injection of different levels of DL- methionine on blood metabolites and immune system organs of a day-old Ross 308 broiler chicks

ی (درصد)مرغتخمدرون تزریق سطوح مختلف متیونین
P-value 14/1سطح  95/0سطح  76/0سطح  57/0سطح 38/0سطح  19/0سطح  شاهد شاهد-شم *صفات مورد اندازه گیري

یخونهايفراسنجه
79/0 80/46±67/313 25/36±6/372 25/36±60/374 09/33±5/368 64/30±71/402 25/36±2/357 64/30±71/406 44/24±09/383 1کلسترول

01/0< 33/14±00/182 bc 1/11±4/176 c 1/11±8/167 c 13/10±33/179 bc 38/9±86/193 abc 1/11±2/181 bc 38/9±14/211 ab 48/7±18/221 a 1گلوکز 

26/0 78/8±67/57 87/6±4/57 87/6±75 27/6±3/74 81/5±43/65 87/6±4/64 81/5±14/74 63/4±27/75 1ریدگلیستري

01/0< 11/2±67/16 abc 83/1±5/18 abc 64/1±8/14 c 64/1±40/15 bc 38/1±43/15 bc 83/1±75/17 abc 38/1±85/21 a 10/1±36/20 ab 1اوره

01/0< 99/0±79/7 abc 85/0±64/8 abc 76/0±91/6 c 76/0±20/7 bc 65/0±21/7 bc 85/0±29/8 abc 65/0±21/10 a 51/0±51/9 ab BUN

01/0< 13/0±67/1 abc 1/0±84/1 ab 1/0±96/1 a 09/0±83/1 ab 09/0±88/1 a 10/1±92/1 a 09/0±54/1 bc 07/0±53/1 c 2پروتین کل 

هاي سیستم ایمنیاندام
34/0 01/0±02/0 01/0±03/0 01/0±03/0 01/0±03/0 01/0±02/0 01/0±02/0 01/0±02/0 01/0±02/0 3وزن بورس 

53/0 01/0±05/0 01/0±07/0 01/0±07/0 01/0±06/0 01/0±06/0 01/0±06/0 01/0±06/0 01/0±05/0 4وزن نسبی بورس 

84/0 01/0±03/0 01/0±03/0 01/0±04/0 01/0±03/0 01/0±03/0 01/0±03/0 01/0±03/0 01/0±03/0 3وزن تیموس 

86/0 01/0±08/0 01/0±07/0 01/0±09/0 01/0±08/0 01/0±08/0 01/0±08/0 01/0±08/0 01/0±08/0 4وس وزن نسبی تیم

70/0 01/0±01/0 01/0±02/0 01/0±02/0 01/0±02/0 01/0±01/0 01/0±01/0 01/0±01/0 01/0±01/0 3وزن طحال

96/0 01/0±03/0 01/0±04/0 01/0±04/0 01/0±04/0 01/0±04/0 01/0±04/0 01/0±03/0 01/0±03/0 4وزن نسبی طحال 

).p>05/0(ندارندآماريلحاظبهداريمعنیاختالفمشابهحروفباهايمیانگین. باشندمیرداستانداخطاي±مربعاتحداقلمیانگینشاملهاداده: *
درصد-4گرم، -3لیتر، دسیدرگرم-2یتر، لدسیدرگرممیلی-1 پژوهشهاي تولیدات دامی سال نهم/ شماره 
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Abstract
Methionine is the first limiting amino acid in poultry which has a primary role in stimulating

protein synthesis and growth. This study was designed to investigate the effect of dietary intake
of different levels of DL-methionine on hatchability, carcass characteristics, and blood
parameters of day-old Ross 308 broiler chicks. For this purpose, 240 fertile broiler breeder eggs
were used in a completely randomized design with eight treatments and 30 eggs per treatment.
The experimental treatments included injection of different levels of DL-methionine (0.19, 0.38,
0.57, 0.76, 0.95, and 1.14 %) dissolved in 1 ml sterile distilled water, along with a sham-control
group (sterile water injection) and a control group (non- injected). After hatching, the chickens
were weighed and blood samples were taken and slaughtered to measure carcass characteristics.
In ovo injection of different levels of DL-methionine caused a reduction in hatchability
(P<0.01), especially by 1.14 % DL-methionine treatment. Based on the results, in ovo injection
of DL-methionine increased carcass weight, carcass yield, thigh weight, relative thigh weight,
proventriculus weight, liver weight, and relative liver weight (P<0.05). In ovo feeding of DL-
methionine increased serum protein concentration (P<0.01), whilst decreased serum glucose and
urea concentration (P<0.01). Hatchling weight, serum cholesterol and triglyceride oncentrations,
and also immune system organs weight were not affected by treatments (P>0.05). The overall
results of the present study indicated that regardless of low hatchability in methionine
treatments, in ovo injection of 0.76% DL-methionine had the best growth response and then, is
an advisable level of this experiment.

Keywords: Blood metabolites, Broiler chicks, Carcass characteristics, DL-methionine, In ovo
injection
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