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هايفراسنجه،مرغتخمآرژنین بر عملکرد، خصوصیات کیفی -الاستفاده ازتأثیر
در اواخر دوره تولیدگذارتخمخونی و هورمونی در مرغان 

5و طناز صابري فر4، بهرام شهره3، منصور رضایی2، سهیل یوسفی1محمد کاظمی فرد

)mo.kazemifard@gmail.com(نویسنده مسوول:، ع طبیعی ساريبنادانشگاه علوم کشاورزي و م،گروه علوم دامیاستادیار-1
گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی سارياستاد و استادیاردانشجوي دوره دکتري،-4و 3، 2

ع طبیعی گرگاندانشگاه علوم کشاورزي و منابگروه علوم دامی،دانشجوي دوره دکتري-5
17/7/95تاریخ پذیرش:19/10/94تاریخ دریافت: 

چکیده
هاي خونی و هورمونی فراسنجه،مرغتخمعملکرد تولیدي، خصوصیات کیفیبرآرژنین- الراتاثبررسیمنظوربهپژوهشاین
) در سنw36الین (-هايسویهگذارتخممرغ 48م شد. از تعداد در اواخر دوره تولید به مدت هشت هفته انجاگذارتخممرغان

سهتکرار و چهاردرصد) با 56/1و 44/1، 32/1، 20/1:سطح تیمار (کنترلچهارتصادفی با هفتگی در قالب طرح کامال98-92ّ
که به نحوي پخش شدند قفس16صورت تصادفی در ههفتگی مرغان وزن شدند و ب90شد. در سن استفادهپرنده در هر تکرار 

مرغ هر دو هفته ثبت صورت روزانه و خصوصیات کیفی تخمهوجود داشت. صفات عملکردي بهاحداقل اختالف وزنی در بین قفس
-آوري شد. افزایش سطح الجمعمرغتخمکلسترول زرده گیرياندازهمنظور بهاز هر قفسمرغتخمدر پایان آزمایش دو .شد

طور کلی نتایج به. )<05/0Pنداشت (مرغتخمبر عملکرد تولیدي مرغان و خصوصیات کیفی پوسته داريمعنیثر آرژنین در جیره ا
آرژنین بدون اینکه اثرات منفی روي صفات عملکرد تولیدي بگذارد باعث - پژوهش نشان داد که افزایش سطح الحاصل از این 

خون شد.غلظت کلسترول زرده و کاهش پروژسترون،بهبود واحد هاو

وزن مخصوص،، واحد هاوگذارتخممرغ ،کلسترول زرده،فراسنجه هورمونی، مرغتخمضخامت پوسته کلیدي: هايواژه

مقدمه
آمینه ضروري نقش بسیار اسیدعنوان یک هآرژنین ب

تحقیقات کند. هاي متابولیکی بدن ایفا میمهمی در فعالیت
تر آرژنین نسبت به لیزین نشان داد که استفاده از سطوح باال

شود میمرغتخمهاي طیور باعث افزایش درصد تولید در جیره
تواند محققان نشان دادند که اسید آمینه آرژنین می). 20(

طور شود و این هورمون بهLHباعث تحریک ترشح هورمون 
ها اثر داشته و باعث مستقیم بر تخمدان و رشد فولیکول

اسیدآمینه آرژنین جزئی .)5(شود میرغمتخمافزایش در تولید 
از هورمون وازوتوسین است که نقش مهمی را در انقباضات 

دارد بنابراین در میزان گذارتخمهاي اولیه رحم در مرغ
آرژنین توانایی تولید ).25(تواند مؤثر باشد ي میگذارتخم

همچنین این آمینو اسید قادر به ،نیتریک اکسید را دارد
بهبود عملکرد هاي آزاد از خون،رادیکالپاکسازي
سازي هورمون رشد،رهاهاي عضالنی،هاي سلولسیگنال

حمایت از کلسترول خوب و تنظیم متابولیسم چربی و سطح 
آرژنین در - جیره توسط السازي. مکملنمک در بدن است

دلیل هد که این امر بتواند بسیار مؤثر باشکاهش چربی بدن می
هاي هاي متابولیکی آنزیمآرژنین در فعالیت- النقش باالي 

با توجه به اینکه .)7،16(باشدمؤثر بر لیپولیز چربی در بدن می
با افزایش کهباشد یک منبع پروتئینی مناسب میمرغتخم

شود و از سوي دیگر به علت کم میآن سن پرنده میزان تولید 
مشکالت قلبی عروقی موجود سعی بر کاهش غلظت 

باشد. احتیاجات و افزایش تولید میمرغتخمترول زرده کلس
یابد که غذایی آرژنین با افزایش سن و پوشش پر افزایش می

با کاهش . )16(به دلیل وجود میزان باالي آرژنین در پرهاست 
مرغتخممرغ و وزن درصد اسید آمینه جیره، میزان تولید تخم

ین در بدن طیور آرژن-و از طرفی چون ال)21(یابد کاهش می
شود، طیور بیشترین نیاز را به این اسید آمینه دارندساخته نمی

نقش مهمی در متابولیسم و بیوسنتز بسیاري از ، آرژنین. )4(
هاي بدن از جمله پروتئین، کراتین، اورنیتین و غیره ایفا ملکول

هاي مختلف حیوانات، ). در بین گونه2،16،25کند (می
این امر به دلیل این .یاز را به آرژنین دارندپرندگان بیشترین ن

زادي آرژنین نبوده یک سو پرندگان قادر به سنتز دروناست از 
و از سوي دیگر به دلیل سرعت رشد باال، آرژنین مورد نیاز 

با توجه به این بنابر.)3،8(براي ذخیره پروتئین نیز باال است 
نیاز در سنین آمینه و افزایشزادي این اسیدعدم تولید درون

در این آمینواسید هاي مؤثري که باالتر و همچنین نقش
سی آزمایشی به منظور بررهاي متابولیکی در بدن دارد فعالیت

آرژنین در جیره عملکرد، - اثر استفاده از سطوح مختلف ال
، میزان کلسترول زرده ومرغتخمخصوصیات کیفی 

مورد انجام گذارتخمنی مرغان هاي خونی و هورموفراسنجه
شد.

هامواد و روش
) در w36الین (-هايسویهگذارتخممرغقطعه48تعداد

طرح کامالّقالبدرشدند. آزمایشانتخابهفتگی90سن 
قطعهسهوتکرارچهار تیمار،چهارشاملتصادفی

آزمایشیتیمارهايبه اجرا درآمد.تکرارهردرمرغ
ن ــد ال آرژنیــصدر20/1د با ــشاهل جیرهـشام

)Degussa Corporation, Kennesaw, GA ( توصیه شده
در جیره برپایهالین- نژاد هايگذارتخمراهنماي پرورش مرغ 

حاوي سهتیمار ،32/1حاويدوتیمار سویا،کنجالهوذرت
درصد ال آرژنین بود. در طول 56/1دارايچهارتیمار و44/1

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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قرار هاي مرغاد در اختیار طور آزه دوره آزمایش آب و خوراك ب
تنظیم گرادسانتیدرجه 21گرفت. دماي سالن پرورش حدود 

ساعت روشنایی 16شد و برنامه نوردهی در طول شبانه روز 
و وزن مرغتخمبر اساس تولید هامرغهفتگی 90بود. در سن 

ها پراکنش یافتند و پس از دو هفته تغذیه دوره بدن در قفس
داخل هر گروه هاي مرغان حاصل شد کهعادت پذیري اطمین

. تیمارهاي آزمایشی بودندمشابه مرغتخمتوده از لحاظ تولید 
قرار ها مرغهفته در اختیارششمدت ههفتگی ب92از سن 
گرفتند. 

احتیاجاتاساسبرآزمایشیمختلفهايگروهبرايهاجیره
) w36الین (- هايگذارتخممرغپرورشراهنمايدرشدهذکر

ها تنظیم شدند و تمامی جیرهUFFDAافزارنرمازاستفادهبا
از لحاظ محتواي انرژي، پروتئین و سایر مواد مغذي یکسان 

بودند. 
گیري و اندازههفتهمصرف خوراك هر دوآزمایشطولدر

هايمرغتخمو مرغتخم، وزن مرغتخمشد. تولید ثبت
یانگین وزن شکسته هر روز ثبت شدند. درصد تولید، م

هاي و ضریب تبدیل غذایی با فرمولمرغتخم، توده مرغتخم
زیر محاسبه شدند:

هر واحد = درصد تولیدمرغتخمتعداد مرغ هر واحد / تعداد 
تولیدي = میانگین مرغتخمتولیدي / وزن کل مرغتخمتعداد 

مرغتخموزن 
غمرتخم= توده مرغتخممیانگین وزن ×/ درصد تولید 100

هر واحد آزمایشی
هر واحد / مصرف خوراك هر واحد = ضریب مرغتخمتوده 

تبدیل خوراك 
گیرياندازهها براي مرغتخمدر چهار روز آخر هر دو هفته 

ول و ، طگذاريخصوصیات کیفی جمع آوري و پس از شماره
شد و پس از آن با گیرياندازهعرض آن توسط کولیس 

گیريهزانداتوزین شدند. برايگرم 01/0ترازوي دیجیتالی 
به ترتیب وسط، مرغتخمپوسته، سه قسمت پوسته ضخامت

دقتبامیکرومتردستگاهازبا استفادهنوك تیز و نوك پهن
شدن پوسته ازخشکشد. بعدضخامتتعیینمترمیلی001/0

گیري شد. با اندازهدیجیتالیپوسته با ترازويوزندر آون،
مرغتخموزن 7056/0(بر سطح پوستهتقسیم وزن پوسته 

دست آمدهنسبت وزن پوسته در واحد سطح ب) 99782/3×

ازمرغتخمزردهرنگگیرياندازهبراي.)1975(کارتر 
استفادهاند،شدهبنديرنگ15تا1کارتوش رنگ که با شماره

شدحاسبهمArchimedesبا روشوزن مخصوص.شد
دستگاهازغلیظسفیدهارتفاعگیرياندازهبراي.)14(

واحد هاو از فرمول گیرياندازهشد. براي استفادهسنجارتفاع
زیر استفاده شد:

)56/7+37/0w7/1–H (10log100واحد هاو =
Hگرم) و : ارتفاع سفیده (میلیW (گرم) مرغتخم: وزن

.باشدمی
(بعد از صبح 11ساعت ،در پایان دوره آزمایش

براي تهیه نمونه خون جهت از هر تکرار دو مرغ ي) ذارگتخم
هاي خونی نظیر کلسترول، گلوکز، تري گیري فراسنجهاندازاه

هاي و غلظت هورمون2ALTو HDL،AST1گلیسیرید، 
بتا استرادیول و پروژسترون استفاده شد. خونگیري از - 17

ها انجام شد و نمونه خون در لوله حاوي رگ بال چپ مرغ
EDTA1500فیوژ از خون جدا شد (ریخته و پالسما با سانتری

وپروژسترونغلظتدقیقه). 20دور در دقیقه بمدت 
Stat Fax)(ریدر با االیزااسترادیول و210

,Diaplus, North York(هاي شرکت دیاپالسبا کیت
Ontario, Canada (گیري شد. غلظت کلسترول، اندازه

ما با استفاده از دستگاه اتو آناالیزر گلوکز، تري گلیسیرید پالس
هاي و کیت)BS120, Mindray, Shenzhen, China(مدل 

گیري گیري شد. براي اندازهشرکت پارس آزمون اندازه
بطور تصادفی در پایان دورهمرغتخمنمونه 8کلسترول زرده، 

ها زرده مرغتخمپز کردن هر تیمار انتخاب شدند. پس از آباز
گرم از نمونه 1/0راي تعیین میزان کلسترول جدا شد. ها بآن

دقیقه در دماي 10با ایزوپروپانول مخلوط و پس از آن بمدت 
دور در دقیقه سانتریوفیوژ شد. 1300گراد با درجه سانتیچهار

توسط دستگاه مرغتخمسپس محتواي کلسترول زرده 
500با طول موج )Apel, PD-303S, Japan(اسپکتوفتومتر 
افزارنرمازاستفادهباآمدهبدستهايدادهشد.نانومتر تعیین 

) و براي22گرفتند (قرارتحلیلوتجزیهموردSASآماري 
دانکن در سطح اي دامنهچندزآزموناهامیانگینمقایسه

).11(درصد استفاده شدپنجداريمعنی

1- Aspartate aminotransferase 2- Alanine transaminase
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گذارتخمشیمیایی جیره مرغان درصد مواد خوراکی و ترکیبات- 1جدول 
Table 1. Percentage of feed and chemical composition of laying hens diet

تیمارهامواد خوراکی (%)
123شاهد

69/6169/6169/6169/61ذرت
04/2204/2204/2204/22کنجاله سویا

87/1087/1087/1087/10کربنات کلسیم
39/139/139/139/1دي کلسیم فسفات

41/041/041/041/0نمک
3333روغن سویا

125/025/025/025/0مکمل معدنی
225/025/025/025/0مکمل ویتامینه
1/01/01/01/0دي ال متیونین

(%)ترکیب شیمیایی محاسبه شده
2814281428142814)گرمکیلوکالري بر کیلو(مانرژي قابل متابولیس

00/1504/1508/1516/15پروتئین خام (%)
4/04/04/04/0(%)فسفر قابل دسترس

5/45/45/45/4کلسیم (%)
20/132/144/156/1ال آرژنین (%)

643/0643/0643/0643/0متیونین + سیستئین (%)
849/0849/0849/0849/0(%)لیزین

1/0گرم، کبالت میلی5/0گرم، ید میلی10گرم، مس میلی60گرم، روي میلی25، آهن گرم میلی100: منگنز باشدمیهرکیلوگرم از مکمل معدنی حاوي مقادیر خالص زیر - 1
گرممیلی2/0میلی گرم و سلنیم 

B66، ویتامین گرممیلیB210، ویتامین گرممیلیB14المللی، ویتامین واحد بینA15000: ویتامین باشدمیهر کیلوگرم از مکمل ویتامینه حاوي مقادیر خالص زیر - 2
Eگرم، ویتامین میلیD33000گرم، ویتامین میلی10گرم، بیوتین میلی20، نیاسین گرمیلیم2اسید فولیک گرممیلی15، اسید پانتوتنیک گرممیلیB1225، ویتامین گرممیلی

گرممیلی400میلی گرم و کولین K35گرم، ویتامین میلی15
3 -

نتایج و بحث
استفاده از سطوح مختلف اسید آمینه آرژنین در جیره 

صفات ي بر داردر اواخر دوره تولید اثر معنیگذارتخممرغان 
، وزن مرغتخماز جمله تولید گذارتخممرغان يعملکرد

، مصرف خوراك و ضریب تبدیل مرغتخم، توده مرغتخم
نه در اسید آمیاین ). افزایش جزیی 2نداشت (جدول غذایی 

مرغتخمداري بر درصد تولید و وزن اواخر دوره تولید اثر معنی
). با پیشرفت 24رد (که با نتایج این آزمایش مطابقت دانداشت
و مرغتخمي، اندازه گذارتخمتولید و در اواخر دوره مرحله 

تغییر سطح اسید تأثیرکمتر تحت مرغتخمدرصد تولید 
). علت استفاده از آرژنین براي 24(گرفتقرار هاي جیره آمینه

ثیر این اسید آمینه دلیل تاّهتواند بمیمرغتخمافزایش تولید 
باشد که غلظت پالسمایی آن در خون LHمون بر تولید هور

ي در بیشترین مقدار گذارتخمدر هنگام گذارتخمهاي بوقلمون
ي، افزایش سطح گذارتخم). در انتهاي دوره 18خود بود (

سبب کاهش مصرف خوراك و پروتئین و اسید آمینه در جیره
با نتایج حاصل از این شد که مرغتخمبهبود افزایش وزن 

تواند به دلیل سن بسیار مطابقت ندارد که این امر میآزمایش
و افزایش ناچیز درصد اسید آمینه در جیره گذارتخمباالي گله 

گذارتخمآرژنین در جیره مرغان - ). افزودن مکمل ال1باشد (
شود که میمرغتخمسبب بهبود افزایش وزن و درصد تولید 

همچنین ).20(نداشتبا نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت 
برخی محققان بیان کردند که افزایش میزان آرژنین با توجه به 
اثر آنتاگونیستی آن بر متیونین باعث افزایش مصرف خوراك 
شد که با نتایج این آزمایش مغایرت دارد چون در این آزمایش 

میزان آرژنین خیلی باال در نظر گرفته نشود و شودمیسعی 
با توجه به اینکه سطح لیزین . ستاین افزایش جزئی بوده ا

توان تصور کرد که آرژیناز نمیاینثابت در نظر گرفته شد بنابر
فعال شده و باعث تجزیه آرژنین شده و افزایش نیاز آن را با 

افزایش سطح اسید آمینه .)6(مصرف خوراك باعث شده است
تأثیردر اواخر دوره تولید گذارتخمآرژنین در جیره مرغان -ال

ها، مرغتخمداري بر درصد تولید، افزایش وزن و اندازه معنی
که با نتایج این آزمایش مطابقت رنگ و شاخص زرده نداشت

دارمعنیمرغتخمآرژنین بر وزن -اثر افزایش ال).23(رددا
نبود که برخی از محققان این نکته را با عدم افزایش وزن 

تبط دانستندآمده است مر3که در جدول مرغتخمسفیده 
)20.(
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14.......................................................................... ...............................خونی وهايفراسنجه،مرغتخمآرژنین بر عملکرد، خصوصیات کیفی -الاستفاده ازتأثیر

هفتگی)92-98در انتهاي دوره تولید (گذارتخمتاثیر سطوح مختلف ال آرژنین بر صفات عملکردي مرغان - 2جدول 
Table 2. Effect of different levels of L-Arginine on productive performance in laying hens at late phase of production

(92-98 week)

پارامترها
تیماره

مرغتخمتولید 
(%)

مرغتخموزن 
(گرم)

مرغتخمتوده 
پرنده در گرم/(

)روز
مصرف خوراكمرغتخمشاخص شکل 

)پرنده در روزگرم/(
ضریب تبدیل 

گرم توده 100گرم/(
)مرغتخم

25/5670/6221/3534/7311/10704/3شاهد
247/6540/6125/3335/7448/10929/3تیمار 
343/7071/6260/3428/7401/11119/3تیمار 
485/6794/6102/3484/7499/11232/3تیمار 
14/079/054/079/086/050/0يدارمعنیسطح 

a-b05/0است (دارمعنیمشابه : تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرP<(
گرم در کیلوگرم ال آرژنین       44/1: جیره حاوي 3گرم در کیلوگرم ال آرژنین تیمار 32/1: جیره حاوي 2تیمار گرم در کیلوگرم ال آرژنین   20/1وي جیره شاهد: حا

گرم در کیلوگرم ال آرژنین56/1: جیره حاوي 4تیمار 

هاي آرژنین در جیره مرغ-افزایش سطح اسید آمینه ال
وزن، رنگ و ،داري بر نسبت وزن سفیدهمعنیتأثیرگذارتخم

). افزایش سطح 3ول نداشت (جدو واحد هاوشاخص زرده
در اواخر دوره گذارتخمآرژنین در جیره مرغان -اسید آمینه ال

ها، مرغتخمي بر درصد تولید، افزایش وزن دارمعنیتأثیرتولید 
این پژوهش که با نتایجنداشتنسبت وزن سفیده و زرده 

آرژنین در جیره- افزایش سطح البا ). 18(داشتمطابقت 
شد مشاهده گذارتخمداري در واحد هاو مرغان تمایل به معنی

)09/0P=.( سبب ایجاد ال آرژنیندرصد66/1جیره حاوي
شد. مرغتخمداري در غلظت کلسترول نیتمایل به مع

آرژنین سبب کاهش- طوریکه افزایش در سطح الهب

آرژنین -از آنجا که ال). =06/0Pشد (مرغتخمکلسترول 
افزایش سطح آن در ها را دارد خاصیت لیپولیز کردن چربی

شود.میمرغتخمجیره سبب کاهش غلظت کلسترول 
هاي آزاد از قادر به پاکسازي رادیکالآرژنین-الهمچنین 

،هاي عضالنیهاي سلولبهبود عملکرد سیگنال،خون
تنظیم و حمایت از کلسترول خوبرمون رشد،رهاسازي هو

). مکمل سازي جیره توسط24(متابولیسم چربی است
باشد مؤثرآرژنین در کاهش چربی بدن می تواند بسیار -ال

هاي دلیل نقش باالي ال آرژنین در فعالیتهکه این امر ب
باشد بر لیپولیز چربی در بدن میمؤثرهاي متابولیکی آنزیم

)10.(

هفتگی)92- 98در انتهاي دوره تولید (گذارتخمدر مرغان مرغتخمتاثیر سطوح مختلف ال آرژنین بر کیفیت - 3جدول 
Table 3. Effect of different levels of L-Arginine on egg quality in laying hens at late phase of production

(92-98 week)
هاپارامتر

کلسترول زرده (میلی گرم/گرم)واحد هاوشاخص زردهرنگ زردهنسبت زرده(%)ومین(%)نسبت آلبهاتیمار

98/6503/2691/541/078/8669/3شاهد
249/6284/2862/539/004/8779/2تیمار 
362/6364/2775/539/090/8956/2تیمار 
471/6398/2785/538/099/9261/1تیمار 
39/050/092/062/009/006/0يدارمعنیسطح 
a-b05/0است (دارمعنیمشابه : تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرP<(

گرم در کیلوگرم ال آرژنین        44/1: جیره حاوي 3گرم در کیلوگرم ال آرژنینتیمار 32/1: جیره حاوي 2گرم در کیلوگرم ال آرژنین        تیمار 20/1جیره شاهد: حاوي
گرم در کیلوگرم ال آرژنین56/1: جیره حاوي 4تیمار 

) افزایش 4پژوهش (جدولبا توجه به نتایج حاصل از این
، سطح پوستهداري بر وزنمعنیتأثیرآرژنین -لسطوح ا

نداشت. مهم ترین ، ضخامت پوسته و وزن مخصوصپوسته
مرغتخموزنواندازهوزن مرغ در زمان بلوغ،بر مؤثرعوامل 

اندازهافزایشپوسته،کیفیتکاهش). دلیل23باشد (می
اندازهافزایشکهطوريباشد، بهو سطح پوسته میمرغتخم
ضخامت و وزن نسبی پوستهمرغ منجر به کاهش مقدارتخم

افزایشی در اندازه و وزن حاضردر پژوهش اما و شود می
ي در وزن و دارمعنیمشاهده نشد بنابراین اختالف مرغتخم

،17(نیز مورد انتظار نبودبین تیمارها مرغتخمسطح پوسته 
اثر گذارتخم). افزایش سطح ال آرژنین در جیره مرغان 18

ي بر وزن و سطح پوسته نداشت که با نتایج ما دارمعنی
). 24مطابقت دارد (

هفتگی)92-98در انتهاي دوره تولید (گذارتخمدر مرغان مرغتخمتاثیر سطوح مختلف ال آرژنین بر کیفیت پوسته - 4جدول 
Table 4. Effect of different levels of L-Arginine on egg shell quality in laying hens at late phase of production (92-98 week)

هاپارامتر
هاتیمار

نسبت وزن پوسته 
)%(

سطح پوسته 
)متر مربعسانتی(

وزن پوسته در واحد سطح 
متر مربع)میلی گرم/ سانتی(

ضخامت پوسته
وزن مخصوص)مترمیلی(

97/704/7522/6842/007/1شاهد
265/815/7468/7344/006/1تیمار 
372/884/7517/7544/007/1تیمار 
430/882/7492/7043/007/1تیمار 
16/066/054/094/055/0يدارمعنیسطح 
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15.................. ................................................................................................................................1396/ پاییز 17پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

داري بر غلظت آرژنین در جیره اثر معنی-افزایش سطح ال
) 5-داشت (جدولگذارتخمپروژسترون در خون مرغان 

آرژنین بود -صد الدر56/1که داراي 4طوریکه در تیمار هب
لظت پروژسترون نسبت به جیره شاهد، داري در غکاهش معنی

با توجه به اینکه ).>05/0Pمشاهده شد (3و 2تیمار 
سیترولین توسط -آرژنین به ال- نیتریک از تبدیل الاکسید

شود و با توجه به نقش آنزیم نیتریک اکسید سنتتاز حاصل می
توان فرض کرد که با هاي آزاد میاین ماده در حذف رادیکال

اسید آمینه ایمنی پرنده باالتر رفته و در نتیجه افزایش این 
نیتریک اثر و تخریب بافت صورت نگرفت. اکسیدتجزیه

افزایی با پروژسترون دارد و از این طریق در ترشخات لوله هم
گزارش شده که حضور پروژسترون و رحمی اثرگذار است.

استروژن با هم در محیط کشت زمانی که رادیکال آزاد به 
ضافه شد کاهش پیدا کرد. حذف پروژسترون از محیط محیط ا

شود که آلفا میF2پروستاگالندین سازي رحمی باعث فعال

ایج تکه این نتایج با ن. )20(باشدمینتیجه آن تخریب بافت 
تواند دالیلی آزمایش مغایریت دارد که میبدست آمده در این 

، سن از جمله اثر معکوس افزایش سطح بر میزان پروژسترون
باالي پرنده یا تفاوت گونه حیوان داشته باشد. گزارش شده 

.است
ي بر گلوکز، تأثیرگذارتخممرغان تزریق پروژسترون به 

گلیسرید خون نداشت ولی بر خوراك مصرفی کلسترول و تري
تزریق همچنین هاي داخلی اثر گذار بود. و وزن برخی از اندام

). 26ث توقف تولید شد (پروژسترون بعد از سه هفته باع
هرچند در این آزمایش کاهش پروژسترون نتوانست تولید را 
افزایش دهد، شاید دلیل آن کاهش آن در سطح نرمال این 

مرغتخمهورمون و یا حاکی از دخالت عوامل دیگري در تولید 
دهد که افزایش سطح اسید باشد. همچنین نتایج نشان می

بر داريمعنیتاثیر گذارتخمغان آرژنین در جیره مر-آمینه ال 
بتا استرادیول نداشت.-17غلظت هورمون 

هفتگی)92-98در انتهاي دوره تولید (گذارتخمهاي هورمونی در مرغان تاثیر سطوح مختلف ال آرژنین بر فراسنجه- 5جدول 
Table 5. Effect of different levels of L-Arginine on hormones in laying hens at late phase of production (92-98 week)

هاپارامتر

هاتیمار
بتا استرادیول-17

)گرممیلی/(پیکو گرم
پروژسترون

)میلی گرم/(نانو گرم

50/211b76/3شاهد
260/138b65/2تیمار 
357/127b60/2تیمار 
455/128a06/1تیمار 
43/0004/0يدارمعنیسطح 

a-b05/0است (دارمعنیت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه : تفاوP< (
گرم در کیلوگرم ال آرژنین        44/1: جیره حاوي 3تیمار گرم در کیلوگرم ال آرژنین32/1: جیره حاوي 2تیمار گرم در کیلوگرم ال آرژنین20/1جیره شاهد: حاوي 

م ال آرژنینگرم در کیلوگر56/1: جیره حاوي 4تیمار 

) افزایش 6ن پژوهش (جدولبا توجه به نتایج حاصل از ای
هاي ي بر غلظت فراسنجهدارمعنیتأثیرآرژنین - سطوح ال

جیرهبهآرژنین- النداشت. افزودنگذارتخمخونی در مرغان 
بر غلظت گلوکز و کلسترول خون داريمعنیتاثیر طیور

). افزایش 15طابقت داشت (نداشت که با نتایج این آزمایش م
ناچیز سطوح اسید آمینه در جیره طیور در سنین باال غلظت 

افزودندهد.نمیهاي خونی را تحت تاثیر قرار سنجهفرا
گلوکزافزایشسببجیرهبهآرژنینالضرورياسیدآمینه

داري نه در جهت اما در این تحقیق اثر معنیشود میخون

). افزودن درصد 7(اهده نشدافزایش و نه درجهت کاهش مش
و کلسترولکاهشطیور سببجیرهبهآرژنین-الباالي
شود که با نتایج این پژوهش میپالسماگلیسیریدتري

وگلیسریدتريکاهشیکی از دالیل ). 13(نداشتمطابقت 
نیتریکتولیدباآرژنینکهاستاینآرژنینتوسطل کلسترو
اثربدندرچربیتابولیسمموتولیدبراستقادراکسید،
سایروتریگلیسریدوکلسترولهايغلظتکاهشوبگذارد

).16باشد (داشتههمراهبهرای چربهايمتابولیت

هفتگی)92-98در انتهاي دوره تولید (گذارتخمهاي خونی در مرغان تاثیر سطوح مختلف ال آرژنین بر فراسنجه- 6جدول 
Table 6. Effect of different levels of l-Arginine on blood parameters in laying hens at late phase of production (92-98 week)

هاپارامتر
هاتیمار

گلوکز
میلی گرم/ دسی (

)لیتر
کلسترول

)میلی گرم/ دسی لیتر(
تري گلیسیرید

)میلی گرم/ دسی لیتر(
HDL

میلی گرم/ دسی (
)لیتر

AST
(واحد بین 

للی)الم

ALT
(واحد بین 

المللی)
75/21225/1053/139875/645/17575/3شاهد
275/21467/13917126825/1685/3تیمار 
350/2061427/147175/6725/19075/4تیمار 
450/20567/1213/13817025/1894تیمار 

53/032/065/072/060/064/0يدارمعنیسطح 
a-b05/0است (دارمعنیارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه : تفاوتP< (

: 4آرژنین  تیمار -گرم در کیلوگرم ال44/1: جیره حاوي 3تیمار آرژنین- گرم در کیلوگرم ال32/1: جیره حاوي 2گرم در کیلوگرم ال آرژنین تیمار 20/1جیره شاهد: حاوي 
گرم در کیلوگرم ال آرژنین56/1جیره حاوي 

آرژنین در -نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش سطح ال
داري بر در اواخر دوره تولید اثر معنیگذارتخمجیره مرغان 

، صفات عملکرد تولیدي و مرغتخمخصوصیات کیفی 

در اواخر دوره تولید گذارتخمهاي خونی مرغان فراسنجه
آرژنین سبب -الافزودن سطح نداشت. همچنین مشخص شد

دار غلظت هورمون پروژسترون در مرغان کاهش معنی
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16...................................................................................................... ...هاي خونی ومرغ، فراسنجهآرژنین بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم-تأثیراستفاده از ال

). همچنین افزایش ال آرژنین باعث >05/0Pشد (گذارتخم
) =06/0P(مرغتخمغلظت کلسترول داري در تمایل به معنی

) اما این اثر =09/0Pرا بین تیمارها نشان داد (و واحد هاو
.نبوددارمعنی
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Abstract
This experiment was conducted to investigate effects of l-arginine on productive performance and egg

quality parameters, blood and hormone parameters of laying hens in late phase of production for 8 weeks.
Forty eight Hy-Line W-36 were used in a completely randomize design with four level of l-arginine
(1/20=control diet, 1/32, 1/44 and 1/56 percent) and four replicate from 92-98 weeks of age. Layers were
weighed at 90 week of age and randomly distributed into 16 cages in order to have a similar pen body
weight.  The performance data were recorded daily, whereas the egg quality traits were determined
biweekly. At the end of experiment 2 eggs from each cage were collected for egg yolk cholesterol
analysis. Supplementation of l-arginine in diet did not have significant effect on productive performance
and egg shell quality in layers. Furthermore, the addition of l-arginine to diet did not have significant
effect on the egg yolk cholesterol (P> 0.05). The results of this study showed that supplementation of l-
arginine improved Hough unit and yolk cholesterol and blood progesterone with no adverse effect on
productive performance.

Keywords: Egg Shell Thickness, Hormone Parameters, Hough Unit, Layer Hen, Specific gravity, Yolk
Cholesterol
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