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آرژنین در بهبود عملکرد رشد، صفات الشه و -تعیین بهترین سطح تغذیه ال
آغازین و رشدهايدر دورههاي گوشتیهاي خونی در جوجهفراسنجه

4مجید تبیانیانو3، محمود شیوازاد3، احمد زارع شحنه2، مرضیه ابراهیمی1زربخت انصاري پیرسرائی

چکیده 
در هاي خوناي و فراسنجهعملکرد رشد، صفات الشهبهبودآرژنین بر-الايتغذیهسطح بهترینعه حاضر تعیین هدف از مطال

جوجه قطعه جنس ماده 192در این آزمایش تعداد . بودآغازین و رشدهاي در دوره308هاي گوشتی سویه راسجوجه مرغ
حاوي ییهاي غذاجیره. تکرار بود4که هر جیره غذایی شامل ه شدندتغذیجیره غذایی 4تصادفی با در قالب طرح کامالگوشتی

پایان در . تغذیه شدندروزگی24تا 1آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس بودند و از % 183و % 168، 153%، 100%
آوري شده و کشتار شدند کدام جمعهاي خون از هر آزمایش، تعداد سه جوجه از هر تکرار به صورت تصادفی انتخاب، نمونهدوره

بر وزنافزاینده)>05/0P(دار معنییی آرژنین اثرغذاهاينتایج نشان دادند که جیره. دنگیري قرار گیرتا صفات الشه مورد اندازه
ییسماپالمکمل آرژنین غلظت. داشتوزن چربی شکمی کاهنده براثرورشد روده کوچکتولید ماهیچه و، بازده الشه، بدن
بر اساس . داد)>05/0P(گلیسرید و اوره را کاهشتريییهاي پالسماغلظتو)>05/0P(را افزایشو تیروکسین یدوتیرونینتري

بهترین نتیجه را در بهبود رشد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس،% 168نتایج حاصل از این مطالعه، مصرف میزان 
.داشتو صفات الشه

هاي خونی، جوجه گوشتیآرژنین، عملکرد رشد، صفات الشه، فراسنجه: هاي کلیديهواژ

مقدمه
نتایج مطالعات مختلف آثار مثبت آرژنین بر افزایش 

،8،9(وزن، افزایش ماهیچه، بهبود ضریب تبدیل خوراك 
و )31(کاهش چربی سفید الشه، )12،14،16،18،22

اي، وزن وتلیال رودههاي اندهمچنین بهبود رشد سلول
ژژنوم ،ددنومنسبی روده کوچک و افزایش ارتفاع پرزهاي 

اگرچه اغلب پستانداران ). 4،32(اند را نشان دادهایلیومو 
هاي خود بالغ قادر به سنتز آرژنین براي تامین نیاز

آرژنین نبوده و 1زادها قادر به سنتز درونهستند، جوجه
به تغذیه آرژنین براي تأمین بنابراین به طور کامل وابسته

ها به این دلیل به جوجه).27(هاي خود هستندنیاز
). 6(آرژنین احتیاج دارند که فاقد سیکل اوره هستند 

ها با افزایش سن و بهبود احتیاجات غذایی آرژنین جوجه
یابد که به دلیل وجود میزان باالي پوشش پر افزایش می
غذایی به آرژنین در نیاز ). 6(آرژنین در پرها است

3جیره تا % NRC ،25/1هاي گوشتی توسط جوجه
8تا 6جیره از % 97/0هفتگی و 6تا 3از % 1/1هفتگی، 

NRCتوصیه ). 23(هفتگی در نظر گرفته شده است

هاي براي نسبت آرژنین به الیزین در جوجه)23(1994
نشان داد که )11(جهانیان. است100به 104گوشتی 

هاي گوشتی پرورش یافته در اج آرژنین جوجهاحتی
شرایط نرمال محیطی براي حداکثر عملکرد رشد، بازده 

% 107و103، 101خوراك و عملکرد ایمنی نرمال 
ها وابسته به است و این ارزشNRCمیزان توصیه شده 

نیاز ) 17(و همکارانالبادن. غلظت پروتئین جیره است
ه صورت درصدي از کل هاي گوشتی را بآرژنین جوجه

اسیدهاي آمینه در جیره براي رشد حداکثري ماهیچه 
بر این اساس نیاز آرژنین. اي گزارش کردندسینه

هفتگی 6تا 3براي % 97/0هفتگی و 0- 2براي % 27/1
و فرناندزاین در حالی است که . گزارش شده است

سطح آرژنین قابل هضم 5زاستفاده ابا)9(همکاران
با )درصد جیره79/1و 69/1، 58/1، 49/1، 39/1(

، 183/1، 103/1هاي آرژنین به الیزین به ترتیب نسبت
26/1میزان ثابت الیزین (421/1و 341/1، 262/1

، افزایش خطی )روزگی21تا 1(در مرحله آغازین )درصد
هاي اي را در جوجهاي و فیله سینهوزن ماهیچه سینه

ه به نتایج مشاهده شده در با توج.گزارش کردندگوشتی 
تررسد استفاده از سطوح باالبه نظر می،)9(این آزمایش 

و وزن قادر باشد تأثیر مثبت بر رشد روزگی24تا آرژنین 
.اي داشته باشدماهیچه سینه

1- De novo

)zarbakht_ansari@yahoo.com: نویسنده مسوول(، علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه استادیار، -1
استادیار، دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز-2

استاد، دانشگاه تهران-3
کرج-موسسه تحققات سرم و واکسن رازي،استادیار-4

21/5/93: پذیرشتاریخ5/12/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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سطح باالتر از نیاز آرژنین 3بنابراین در آزمایش حاضر از 
گوشتی ايهدر جوجه)دوره آغازین و رشد(روزگی 24تا 

راس استفاده شد تا بهترین سطح استفاده از آرژنین 
این جهت افزایش حداکثري رشد و تولید ماهیچه در 

.مشخص شوددوره

هامواد و روش
آرژنین بر - به منظور تعیین اثر سطوح مختلف ال

جنس هاي گوشتی عملکرد رشد و ترکیب الشه در جوجه
آرژنین طبق جدول سطوح مختلف ،308راسسویه ماده 

در این پژوهش . اختصاص یافتغذایی هاي جیرهبه 1
گوشتی یک روزه سویه راس مرغقطعه جوجه192تعداد 

انتخاب جنس ماده به دلیل قابلیت باالتر ذخیره چربی (
12تکرار  و 4تیمار و 4قالب در ) نسبت به جنس نر

ن در سالروزگی 24پرنده در هر تکرار از زمان تولد تا 
دانشگاه تهران گروه علوم دامیگوشتی پرورش جوجه 
هاي مورد استفاده در این آزمایش جوجه. پرورش یافتند

هایی با میانگین وزن تولد یکساناز جوجه
قبل از شروع آزمایش، . شدندانتخاب )29/0±11/40(

تمام مواد خوراکی حاوي پروتئین بر اساس ترکیب 
در)2(قابل هضمینهید آمو محتواي اس)3(ییشیمیا

پس از آنالیز شده و آزمایشگاه مرکزي دگوسا در تهران 
، جیره پایه UFFDAافزار قرار دادن مقادیر حقیقی در نرم

اساس این بر } و آرژنین) ماسه(کننده فاقد ماده پر{
هاي آمینه قابل هضم هاي حقیقی و بر اساس اسیدارزش
جدول در پایهترکیب مواد مغذي کل جیرهشد وتنظیم

جیره بر اساس نوع پس از تنظیم جیره،.گزارش شد1
هاي مختلف آرژنینبا اضافه کردن نسبتغذایی

به )W381918:ژنینرآشماره کاتالوگ،Aldrichشرکت(
. تنظیم شدغذاییهاي جیرهجاي ماسه، میزان آرژنین 

31/1در این آزمایش میزان ) 1جیره غذایی (گروه کنترل 
جیره آرژنین قابل هضم در کیلوگرم خوراك را در درصد 

درصد جیره آرژنین قابل هضم در 21/1و دوره آغازین
100(ندکرددریافت دوره رشدکیلوگرم خوراك را در 

اساس توصیه کاتالوگ راسبرآرژنین قابل هضم درصد
و 168، 153به ترتیب 4و 3، 2هايدر گروه). 2007
قابل هضم توصیه شده بر درصد میزان آرژنین 183

و رشداساس توصیه کاتالوگ راس در دوره آغازین
ساعت 23برنامه نوردهی در بردارنده . کردنددریافت 

در طول دوره آزمایش . روشنایی و یک ساعت تاریکی بود
10در روز .شدبرداري رکورد آنهاتلفات و وزن بدن 

اهش پرنده در هر تکرار به منظور ک3پژوهش تعداد 
ها آزمایش، پرنده24و 10در روزهاي .تراکم حذف شدند

تاگیري شدکشی شدند و مصرف خوراك آنها اندازهوزن
مورد محاسبه قرار ) FCR(ضریب تبدیل غذایی 

جوجه از هر قطعه3تعداد پایان دوره پژوهش. گیرد
به صورت تصادفی ) غذاییجیره جوجه در هر 12(تکرار 

ساعت تحت 3ها به مدت س پرندهسپ. انتخاب شدند
در مرحله بعد، . گرفتنددهی قرار محدودیت خوراك

گیري و کشتار خوناز رگ گردنی کشی، ها وزنپرنده
هاي آزمایشی حاوي هاي خون در لولهنمونه. شدند

آوري شد و پس از سانتریفیوژ با سرعت هپارین جمع
شده و ها جداسازيدور در دقیقه، پالسماي نمونه3000

پس از . داري شدندگراد نگهدرجه سانتی- 20در سرماي 
کشتار، الشه گرم فاقد محتویات شکم توزین شد و نسبت 
. آن به وزن قبل از کشتار مورد محاسبه قرار گرفت

پس از . ندجداسازي و توزین شدحفره بطنیهاي چربی
اي، ران، قلب، جگر وسینهتفکیک الشه، وزن ماهیچه

و طول ) وزن روده تخلیه شده(همچنین وزن سنگدان و
مورد )ددنوم، ژژنوم و ایلیوم(هاي مختلف رودهقسمت
توزین 1اي سمت چپفیله سینه. گیري قرار گرفتنداندازه

متر گزارش شد و ضخامت، طول و عرض بر اساس سانتی
گلوکز، کلسترول، تري گلیسرید و اوره هاي غلظت. ندشد

کالریمتري و با استفاده از -یپالسما با روش آنزیم
هاي شرکت زیست شیمی در یک مرحله با استفاده کیت

. گیري قرار گرفتنداز دستگاه اسپکتروفتومتري مورد اندازه
به ترتیب 2حساسیت و ضریب تغییرات داخل آزمایشی

5ل ، کلسترو%7/3لیتر و گرم در دسیمیلی2براي گلوکز 
5د گلیسریتري، %79/0لیتر و گرم در دسیمیلی
گرم در میلی2/0و اوره % 68/1لیتر و گرم در دسیمیلی
توسط T4و T3هاي هورمون.بودند% 5/3لیتر و دسی
مجارستان در یک مرحله و ISOTOPهاي شرکت کیت

هاي با استفاده از روش رادیوایمونواسی به وسیله لوله
اکانتر بادي و با استفاده از دستگاه گامدار با آنتیپوشش

حساسیت و ضریب . گیري قرار گرفتندمورد اندازه
نانومول بر 7به میزان T4کیت تغییرات داخل آزمایشی

نانومول بر لیتر و3/0به میزان T3و کیت % 3/6لیتر و 
.بودند% 7/4

هاي مورد استفاده در قسمت عملکرد بدین شرح معادله
:می باشند

) + ه زنده بودندهاي تلف شدتعداد روزهایی که مرغ(
هاي زنده در پایان هر تعداد مرغ× تعداد روزهاي آن دوره(

روز مرغ) = دوره
+ وزن تلفات(-)ها در اول دوره پرورشوزن گروهی جوجه(

ها در افزایش وزن جوجه)=وزن گروهی پایان دوره پرورش
هر دوره

ها در پایان هر دوره افزایش وزن گروهی جوجه/روز مرغ
ن افزایش وزن روزانه هر قطعهمیانگی=پرورش

مقدار خوراك مصرفی هر گروه در هر دوره / روز مرغ
میانگین خوراك مصرفی روزانه هر قطعه=پرورش

1- Left major Pectoralis 2- Intra-assay CV
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میانگین خوراك / میانگین افزایش وزن روزانه هر قطعه
ها ضریب تبدیل غذایی جوجه=مصرفی روزانه هر قطعه

در هر دوره
میانگین افزایش / همیانگین خوراك مصرفی روزانه هر قطع

ها در هر دورهبازده غذایی جوجه= وزن روزانه هر قطعه
ها در قالب طرح کامل تصادفی براي داده:مدل آماري

رویهدوره آغازین با استفاده از مدل زیر و با استفاده از
GLMافزار آمارينرمSAS 9.2اثر قفس، . آنالیز شدند

مورد یره غذاییجطبقه و همچنین اثر متقابل آنها در 
در طی . دار نبودندبررسی قرار گرفت که هیچ یک معنی

آنالیز اثر وزن اولیه به عنوان عامل کواریت در نظر گرفته 
ها با آزمون چند دامنه دانکن انجام و مقایسه میانگین. شد

مدل . در نظر گرفته شد05/0داري نهائی نیز سطح معنی

قفس، طبقه و (هم هاي غیر منهائی پس از حذف فاکتور
:بودبصورت زیر ) ت متقابل آنهااثرا

Yijkl = µ + Ai + α jk + eijkl
i=1, 2, 3, 4
j= 1, 2, 3, 4
k=1, 2, 3, 4
l=1 ) مشاهده3میانگین (

Yijkl :l اُمین مشاهده درj اُمین قفس درk اُمین طبقه در
iاُمین سطح آرژنین ،µ :میانگین جمعیت،Ai : اثر سطوح

از میانگین Yضریب تابعیت خطی : α، مختلف آرژنین
، اُمkاُم و طبقه jها در قفسوزن بدن جوجه

: jkها در قفسمیانگین وزن بدن جوجهj اُم و طبقهk

خطاي تصادفی یا باقی مانده: eijkl، روزگی1اُم در 

)بر حسب درصد(هاي غذایی در آزمایش هاجزاء و ترکیب مواد مغذي جیر-1جدول 
308بر اساس کاتالوگ راسهاي غذاییدرصد آرژنین قابل هضم جیره

آرژنین قابل هضم% 100(%)مواد خوراکی 
)1جیره غذایی (

آرژنین قابل هضم% 153
)2جیره غذایی (

آرژنین قابل هضم% 168
)3جیره غذایی (

آرژنین قابل هضم% 183
)4جیره غذایی (

روزگی24- 11روزگی10- 1روزگی24- 11روزگی10- 1روزگی24- 11روزگی10- 1روزگی24- 11روزگی10- 1
74/1630/2374/1630/2374/1630/2374/1630/23ذرت

11/2951/2211/2951/2211/2951/2211/2951/22کنجاله سویا
2020202020202020کانوال
2020202020202020گندم

07/866/807/866/807/866/807/866/8سویاروغن 
92/168/192/168/192/168/192/168/1کلسیم فسفاتدي

11/189/011/189/011/189/011/189/0سنگ آهک
41/042/041/042/041/042/041/042/0نمک

13/03/03/03/03/03/03/03/0مکمل ویتامینه
23/03/03/03/03/03/03/03/0مکمل معدنی

25/020/025/020/025/020/025/020/0متیونین- ال- دي
23/019/023/019/023/019/023/019/0الیزین- ال
07/005/007/005/007/005/007/005/0ترئونین- ال

5/15/181/086/061/071/041/05/0ماسه
0069/064/089/079/009/11ال آرژنین اضافه شده

31/121/1285/12/224/221/2آرژنین قابل هضم کل- ال
)بر حسب درصد(ترکیب مواد مغذي جیره پایه 

دوره رشددوره آغازین
Kcal/kg(30253150(انرژي قابل متابولیسم 

08/2461/21پروتئین خام
68/2066/18قابل هضمپروتئین
05/19/0کلسیم

5/045/0فسفر قابل دسترس
27/11/1لیزین قابل هضم

58/05/0متیونین قابل هضم
94/084/0سیستئین قابل هضم+متیونین

83/073/0ترئونین قابل هضم
85/075/0ایزولوسین قابل هضم

51/132/1آرژنین کل
31/121/1آرژنین قابل هضم

26/023/0تریپتوفان قابل هضم
56/142/1لوسین قابل هضم
97/087/0والین قابل هضم

گرم میلیB1 ،6600گرم ویتامین میلیE،1800هزار واحد بین المللی ویتامین D3 ،18میلیون واحد بین المللی A ،2میلیون واحد بین المللی ویتامین 9هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل - 1
B5 ،100گرم ویتامین هزار میلیB9 ،30گرم ویتامین ، هزار میلیK3گرم ویتامین هزار میلیB12 ،2گرم ویتامین میلیB6 ،15گرم ویتامین هزار میلیB3 ،3گرم ویتامین هزار میلیB2 ،10ویتامین 

.گرم آنتی اکسیدان بودگرم کلراید کولین و هزار میلیهزار میلیH2 ،500گرم ویتامین میلی
.گرم سلنیم بودمیلی200گرم ید و گرم مس، هزار میلیهزار میلی10گرم روي،هزار میلی85گرم آهن، هزار میلی50هزار میلی گرم منگنز، 100هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل - 2
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نتایج و بحث
گیروز24و ) >05/0P(10ها درجوجهوزن

)01/0P<(غذاییجیره داري تحت تأثیر به طور معنی
نسبت به گروه 3غذاییجیره ند وآرژنین قرار گرفت

). 2جدول(داري را نشان داد کنترل افزایش معنی
اگرچه در آزمایش حاضر مصرف خوراك تحت تأثیر 

قرار نگرفت، افزایش وزن روزانه غذاییهاي جیره

)05/0P< (غذاییزده و با)05/0P<(24و 10در سن
جیره درداري را نشان دادند وافزایش معنیگیروز

نتایج ). 2جدول(این میزان باالترین بود3غذایی
و همکارانکواكحاصل از این آزمایش مشابه با نتایج 

و یاووو) 20(و همکارانمنیر، )11(جهانیان، )16(
.بود) 32(همکاران

نشان دادند که استفاده از ) 16(و همکارانکواك 
هاي گوشتی براي آرژنین در جیره جوجهدرصد 53/1

هفته موجب بهبود بازده خوراك و افزایش وزن 2مدت 
اگر چه .بدن در گروه دریافت کننده مکمل آرژنین شد

نتایج مشابهی با آزمایش حاضر در مورد ) 11(جهانیان
هاي وزن و ضریب تبدیل خوراك گزارش کرد، شاخصه

با افزایش آرژنیننیزمصرف خوراك را دار افزایش معنی
گزارش ) 20(و همکارانمنیر. جیره گزارش کرددر

هاي درصد آرژنین به خوراك جوجه2کردند که افزودن 
و یاوو.ها شدباعث افزایش وزن بدن در جوجهگوشتی

نشان دادند که مکمل خوراکی آرژنین در ) 32(همکاران
، اثري بر روي مصرف خوراك جیره% 1ها به میزان وكخ

نداشت، در حالی که وزن روزانه و بازده خوراك را 
.افزایش داد
، الشه فاقد )>05/0P(الشه پوست کنده وزن 

نسبت به وزن الشه بازدهو ) >01/0P(محتویات شکم 

آرژنین قرار غذاییجیره نیز تحت تأثیر ) >05/0P(زنده 
دار وزن ماهیچه آرژنین افزایش معنی). 2جدول(گرفتند 

اي سمت چپ ، ماهیچه سینه)>01/0P(اي هسین
)05/0P<(،اي سمت چپ ضخامت ماهیچه سینه
)05/0P<( و وزن ران)01/0P<( را در پی داشت و در

جدول(بهترین پاسخ را نشان داد3غذاییجیره همگی
نسبی وزن بر آرژنین حاوي غذاییهايجیرهاگر چه ). 2

ماهیچه وزن نسبی و) =14/0P(به وزن زنده بدنران
دار نداشت، اما اثر معنی)=12/0P(به وزن بدنايسینه

در مقایسه بین تیمارها با آزمون آماري چند دامنه 
دار نسبت به گروه افزایش معنی3غذاییجیره دانکن،

محوطه وزن نسبی چربی ). 2جدول(کنترل داشت 
هايجیرهتحت تأثیر )>01/0P(به وزن بدن بطنی
4غذاییجیره در و کاهش یافتآرژنین حاوي یغذای

نتایج آزمایش ).2جدول(کمترین میزان مشاهده شد
و جیاوو، )9(و همکارانفرناندزنتایج باحاضر مشابه

سطوح مختلف آرژنین بر عملکرد رشد و صفات الشهداراي هاي غذایی جیرهثیر تا-2جدول
308س بر اساس کاتالوگ راغذاییهايدرصد آرژنین قابل هضم جیره

آرژنین قابل هضم% 1100صفات مورد اندازه گیري
)1جیره غذایی ( 

آرژنین قابل هضم% 153
)2جیره غذایی ( 

آرژنین قابل هضم% 168
)3غذایی جیره( 

آرژنین قابل هضم% 183
P-value)4جیره غذایی ( 

2c11/0±44/18ab12/0±92/18a10/0±29/19bc11/0±79/1801/0)گرم(روزگی 10- 1افزایش وزن روزانه از 
59/2814/0±73/2815/0±91/2815/0±15/2917/0±216/0)گرم(روزگی 10- 1مصرف خوراك روزانه از 

2a02/0±58/1ab02/0±53/102/0±49/1ab02/0±52/104/0روزگی 10- 1اك از ضریب تبدیل خور
2b01/0±63/0ab01/0±65/0a01/0±67/0a01/0±66/004/0روزگی10- 1بازده خوراك از 

2b17/1±08/225a25/1±75/228a12/1±33/230ab14/1±08/22703/0)گرم(گی روز10وزن زنده بدن در 
>2b76/0±36/50a82/0±59/55a73/0±07/57b74/0±55/5201/0)گرم(روزگی 24- 11نه از افزایش وزن روزا

2a32/2±42/93ab48/2±44/87ab21/2±42/87b25/2±92/8209/0)گرم(روزگی 24- 11مصرف خوراك روزانه از 
2a04/0±86/1b04/0±57/1b04/0±53/1b04/0±58/101/0روزگی24- 11ضریب تبدیل خوراك از 

2b02/0±54/0a02/0±64/0a02/0±65/0a02/0±63/002/0روزگی24- 11بازده خوراك از 
>2bc66/10±42/948b44/11±83/975a17/10±00/1012c37/10±92/94301/0)گرم(گی روز24وزن زنده بدن در 

b99/16±2/778ab23/18±58/807a21/16±08/855b53/16±25/75503/0)گرم(روزگی 24وزن الشه پوست کنده در 
>c74/6±25/558b24/7±33/592a44/6±17/639c56/6±17/55701/0)گرم(روزگی24وزن الشه فاقد محتویات شکمی در 

b73/0±89/58ab79/0±73/60a70/0±22/63b71/0±05/5902/0روزگی24بازده الشه در 
b08/5±72/184b45/5±60/198a85/4±51/220b94/4±02/19401/0)گرم(روزگی 24اي در وزن ماهیچه سینه

b57/0±47/19ab62/0±37/20a55/0±79/21ab56/0±58/2012/0)درصد(روزگی 24اي به وزن بدن در وزن نسبی ماهیچه سینه
b87/3±84/94b15/4±45/101a69/3±69/115b76/3±07/10004/0)گرم(روزگی 24اي سمت چپ در وزن ماهیچه سینه

b05/0±97/2b06/0±02/3a05/0±29/3b05/0±01/302/0)سانتی متر(روزگی 24اي سمت چپ در ضخامت ماهیچه سینه
b95/3±25/161b24/4±85/170a77/3±75/188b84/3±72/16401/0)گرم(روزگی 24وزن ران در 

b45/0±01/17ab48/0±50/17a43/0±66/18ab44/0±47/1714/0)درصد(روزگی 24وزن نسبی ران به وزن بدن در 
>a06/0±51/1b07/0±24/1bc06/0±08/1c06/0±92/001/0)درصد(روزگی 24وزن نسبی چربی شکمی به وزن بدن در 

b15/0±38/5ab16/0±78/5a15/0±01/6b15/0±38/509/0)گرم(روزگی 24در وزن قلب
57/063/0±59/001/0±59/001/0±57/001/0±01/0)درصد(روزگی 24وزن نسبی قلب به وزن بدن در 

).>05/0P(داري به لحاظ آماري ندارند هاي با حروف مشابه اختالف معنیمیانگین. باشندخطاي استاندارد میانگین می±ها شامل میانگین داده- 1
بر اساس روز مرغ- 2
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)30(و همکارانوو، )28(و همکارانتن،)12(همکاران
نشان ) 9(و همکاران فرناندز. بود) 1(صالیحوالدراجیو

، 58/1، 49/1، 39/1(خوراکی آرژنین سطح 5دادند که 
درصد، 26/1با میزان ثابت الیزین ) درصد79/1و 69/1

اي و فیله سینه،ايموجب افزایش وزن ماهیچه سینه
با مقایسه ) 12(و همکارانجیاوو. قطر میوفیبریل شد

% 140و 120، 100، 80(سطوح مختلف آرژنین 
ن به طور نشان دادند که مکمل آرژنی) NRCاحتیاجات 

ران و سینه را افزایش هايداري رشد ماهیچهمعنی
دهد و با افزایش سطح آرژنین این افزایش خصوصاً می

و تن. شوداي بیشتر مشاهده میدر ماهیچه سینه
درصد 1نشان دادند که با اضافه کردن ) 28(همکاران

ها، میزان بافت چربی الشه کاهش آرژنین به جیره خوك
گزارش کردند که مکمل ) 30(و همکارانوو. یابدمی

هاي آرژنین در اردك ذخیره چربی الشه و اندازه سلول
چربی بافت شکمی را کاهش داده و تولید ماهیچه و 

با ) 1(صالیحوالدراجی. پروتئین را افزایش داده است
درصد آرژنین به خوراك 06/0و 04/0اضافه کردن 

وزن الشه، درصد دار هاي گوشتی، افزایش معنیجوجه
.اي و ران را گزارش کردندالشه، درصد ماهیچه سینه

دار آرژنین افزایش معنیحاويغذاییهايجیره
، وزن نسبی ژژنوم به وزن بدن )>01/0P(ددنومطول 

)01/0P<(، طول ژژنوم)01/0P<( به ایلیوم، وزن نسبی
را در پی ) >01/0P(ایلیوم، و طول )>01/0P(وزن بدن 

هاي وزنی و طولی در تمام شاخصه). 3جدول(اشت د
مربوط به بافت روده کوچک، تیمار سوم باالترین میزان 

وزن نسبی ددنوم اثر کلی تیمار آرژنین بر . را نشان داد
دار نبود، اما با مقایسه معنی)=14/0P(به وزن بدن 

با آزمون آماري چند دامنه دانکن، افزایش تیمارها
غذایی سوم نسبت به گروه کنترل دار جیره معنی

نتایج آزمایش حاضر مشابه با نتایج .مشاهده شد
یاووو )3(و همکارانوو، )4(و همکارانتورت-بوچرت

موراکمینتایج بود، در حالی که مخالف ) 32(و همکاران
) 4(و همکارانتورت-بوچرت.بود)21(و همکاران

اي وتلیال رودههاي اندنشان دادند که آرژنین رشد سلول
و همکارانوو. هاي تازه متولد شده را افزایش دادخوك

ها نشان دادند درصد آرژنین در خوك6/0با مصرف )3(
، ددنومدر پرزهامکمل آرژنین رشد روده کوچک، طول 

را ایلیومعمق کریپت در ژژنوم و وایلیومژژنوم و 
مکمل نشان دادند که ) 32(و همکارانیاوو.افزایش داد

% 1روزه به میزان 21هاي خوراکی آرژنین در خوك
روز، وزن نسبی روده کوچک را افزایش 7جیره به مدت 

هاي در خوكایلیومژژنوم و ،ددنومداد و ارتفاع پرزهاي 
.کننده مکمل آرژنین باالتر از گروه کنترل بوددریافت

با افزایش آرژنین جیره از)21(و همکارانموراکمی

آرژنین قابل هضم در دوره آغازین % 79/1تا 39/1
گزارش کردند که آرژنین روي وزن و طول روده اثري 

.نداشت
هاي مختلفی مشخص شده است که آرژنین از مسیر

این اسید ) مسیر اول: دهدرشد را تحت تأثیر قرار می
به طورها است و آمینه یکی از اجزاي اصلی پروتئین

) مسیر دوم. )11(گذاردمیاثر تئین بر سنتز پرومستقیم
هاي بتا پانکراس و آرژنین ترشح انسولین را از سلول

، 7(دهدترشح هورمون رشد را از هیپوفیز افزایش می
اثرات آنابولیک بر ماهیچه اسکلتی و از این طریق ) 10

آرژنین با افزایش فعالیت آرژیناز ) مسیر سوم). 9(دارد
را در پی ) آمینیماده پلییک پیش (تشکیل اورنیتین 

اورنیتین را ) ODC(اورنیتین دکربوکسیالز ).15(دارد
و 2اسپرمیدینسپس . کندتبدیل می1پوترسینبه

4پروپیلشدن توالی گروه آمینوبه وسیله اضافه3اسپرمین

و اسپرمین 5و از طریق عملکرد اسپرمیدین سنتاز
، پوترسین(هاآمینپلی. شوندحاصل می6سنتاز

شاملعملکردهاي آنابولیکی )اسپرمیدین و اسپرمین
و پروتئین و همچنین جذب DNA ،RNAسنتز

را در بدن تقویت ها اسیدهاي آمینه به وسیله سلول
از طریق تولید اکسید ) مسیر چهارم).26(کنند می

نیتریک سنتاز بر اکسید نیتریک به وسیله فعالیت آنزیم 
متابولیسم بدن رشد وآرژنین و اثرات آن بر-روي ال

اکسید نیتریک از طریق فعال کردن ).13(اعمال شود
گانه وابسته به گوانوزین منوفسفات هاي چندمسیر

انرژي از بافت چربی به سوق موجب ) cGMP(حلقوي 
).13(شودبافت ماهیچه جهت سنتز پروتئین می

)>T3)05/0Pآرژنین غلظت هورمون غذاییجیره 
جیره را افزایش داد و در ییپالسما)>T4)01/0Pو 

نتایج ).3جدول (بود بیشتریناین افزایش 4غذایی
و ) 24(رایلی و همکارانآزمایش حاضر موافق با نتایج

آرژنین . بود) 14(جوبگن و همکاراندر تضاد با نتایج
کلسترول و داري بر غلظت گلوکز اگرچه اثر معنی

را ییپالسما) >01/0P(سرید گلیتري،نداشتییپالسما
و کمترین میزان در جیره غذایی چهارم کاهش داد

با 3افزایش آرژنین تا سطح جیره غذایی . مشاهده شد
همراه بود، در حالی )>01/0P(پالسمائیکاهش اوره 

این 4تا سطح جیره غذایی که افزایش بیشتر آرژنین 
روند کاهش را معکوس کرد به طوري که در جیره 

افزایش ). 3جدول (افزایش اوره مشاهده گردید 4غذایی 
اوره به احتمال زیاد به دلیل افزایش فعالیت آرژیناز 

در مورد گلوکز و ). 33(کلیوي ایجاد شده است 
و همکاراننالو ) 10(و همکارانفلویدگلیسرید تري

و رایلی. نتایج مخالف آزمایش حاضر گزارش کردند) 22(
اي آرژنین ان دادند که کمبود تغذیهنش) 24(همکاران

1- Putrescine 2- Spermidine                                                        3- Spermine
4- Amino propyl                                                           5- Spermidine synthase                                         6- Spermine synthase
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T3و T4کاهش سطوح آالي رنگین کمان، در ماهی قزل

که ) 5׳D(کبديیدیناز و کاهش فعالیت ديییپالسما
. ، را در پی دارداستT3به T4مسئول تبدیل 

به طور کلی نتایج آزمایش حاضر نشان دادند که 
فزود، در حالی که ذخیره اي را ارشد ماهیچهآرژنین

بنابراین به نظر ،چربی در محوطه شکمی را کاست
رسد آرژنین با تغییر توزیع انرژي، انرژي را از سمت می

علت این .بافت چربی به بافت ماهیچه سوق داده است
بهترین نتیجه را در 3غذاییجیره در آزمایش حاضر که

تواند میمورد افزایش وزن و تولید ماهیچه داشته است

این سطح آرژنین بهترین تعادل - 1:باشدیلبه این دال
رشد بهتري بنابراینوکردهاي را ایجاد اسید آمینه

اي در تیمار سوم وزن و طول روده- 2. استداشته 
دهنده افزایش جذب بیشترین است که به نوعی نشان
این سطح -3. باشدمواد مغذي و افزایش رشد می

نیتریک اکسید با تحریک مسیر تممکن اسآرژنین 
سنتاز و مسیر هورمون رشد اثرات خود را بر رشد اعمال 

هاي تیروییدي تا سطحافزایش هورمون- 4.کرده باشد
آرژنین به صورت متعادل بوده است و جیره غذایی3

.اي را در پی داشته استافزایش رشد ماهیچه

هايها و هورمونطوح مختلف آرژنین بر خصوصیات بافت روده و غلظت متابولیتسداراي هاي غذایی جیرهتاثیر -3جدول
پالسمایی

308هاي غذایی بر اساس کاتالوگ راسدرصد آرژنین قابل هضم جیره

آرژنین قابل هضم% 100صفات مورد اندازه گیري
)1جیره غذایی (

آرژنین قابل هضم% 153
)2جیره غذایی (

هضمآرژنین قابل% 168
)3جیره غذایی (

آرژنین قابل هضم% 183
P-value)4جیره غذایی (

b04/0±72/0ab04/0±82/0a04/0±87/0ab04/0±82/014/0)درصد(وزن نسبی ددنوم به وزن بدن 
>c25/0±66/25b27/0±46/27a24/0±42/29c24/0±12/2601/0)سانتی متر(طول ددنوم 

>c03/0±22/1b03/0±39/1a03/0±50/1b03/0±34/101/0)صددر(وزن نسبی ژژنوم به وزن بدن 

>c54/0±67/60b58/0±25/63a52/0±52/67bc53/0±37/6101/0)سانتی متر(طول ژژنوم 

>c01/0±92/0b01/0±99/0a01/0±04/1bc01/0±95/001/0)درصد(وزن نسبی ایلیوم به وزن بدن 

>b45/0±17/62b48/0±71/63a43/0±19/70b44/0±33/6201/0)سانتی متر(طول ایلیوم 

79/8833/0±61/9625/9±68/9627/9±11/11648/13±40/9)لیترگرم در دسیمیلی(کلسترول 
83/25663/0±12/25368/8±28/24951/8±87/24157/9±92/8)لیترگرم در دسیمیلی(گلوکز 

>a88/1±74/64b02/2±21/54c79/1±72/46c83/1±48/4501/0)لیترگرم در دسیمیلی(گلیسرید تري

ab47/0±39/7b33/0±08/7c38/0±50/5a53/0±48/801/0)لیترگرم در دسیمیلی(اوره 
b20/0±37/1b22/0±51/1ab19/0±99/1a19/0±33/205/0)لیترنانومول در (یدوتیرونین تري

>c15/1±71/34b23/1±09/41a09/1±86/45a11/1±75/4701/0)لیترنانومول در (تیروکسین 
05/0P(داري به لحاظ آماري ندارند هاي با حروف مشابه اختالف معنیمیانگین. باشندخطاي استاندارد میانگین می±ها شامل میانگین داده <.(

معکوس شده و افزایش وزن روند،در سري چهارم
محوطه کاهش چربی همچنین، . کاهش یافته است

مشاهده شده و سطح ییپالسماگلیسریدتريو می شک
این تغییر روند را .افزایش یافته استییاوره پالسما

در سري T3می توان به افزایش چشمگیر هورمون 
هاي پیشین اثر نتایج آزمایش. چهارم مربوط دانست

هاي آرژنین را بر افزایش هورمون رشد و هورمون
و نشان داده شده است )10،24(انددي نشان دادهییتیرو

IIIیدیناز نوع که هورمون رشد با کاهش فعالیت دي

)5DIII ( و در نتیجه کاهش تجزیهT3 و افزایش فعالیت
T4از T3که مسئول تولید ) 5׳I)DIیدیناز نوع دي

جریان خون را به میزان T3میزان تواندمیباشد، می
زمایش بنابراین، اگرچه در آ). 29(زیادي افزایش دهد 

با ولی گیري نشد، حاضر غلظت هورمون رشد اندازه
دي و به طور ویژه ییهاي تیروتوجه به افزایش هورمون

T3 رسد افزایش چهارم، به نظر میغذاییجیره در
آیند و پیغلظت آرژنین رفته رفته غلظت هورمون رشد

این را افزایش داده است، هاي تیروییدي هورمونآن
جیره غذایی3ي تیروییدي تا سطحهاافزایش هورمون

اي را متعادل بوده است و افزایش رشد ماهیچهآرژنین
چهارم غذاییجیره سطحاما در در پی داشته است، 

میزاندي ازییهاي تیروتحریک بیش از اندازه هورمون
رشد در این گروه کاسته و ترکیب اثر آرژنین و هورمون 

کاهش ) لی بدنافزایش سوخت و ساز ک(دي ییهاي تیرو
هاي مربوط به چربی در این شدید چربی و متابولیت

گروه را در پی داشته است و افزایش اوره در گروه چهارم 
به دلیل افزایش سوخت و ساز ناشی از افزایش 

از .استاي و کاتابولیسم ماهیچهدي ییهاي تیروهورمون
آرژنین قابل هضم بر وزن و طول % 183دیگر، ییسو

اي نیز اثر منفی گذاشته و در تیمار چهارم ودهبافت ر
اي کاهش یافته است که به نوعی نشان وزن و طول روده

.باشددهنده کاهش جذب مواد مغذي و کاهش رشد می
وزن نسبی قلب به وزن آرژنین برغذاییجیره اگرچه اثر 

)=09/0P(وزن قلبدار نبود، اما این اثر بر معنیبدن
و با مقایسه داشتداري قرارنینزدیک به سطح مع

بیشترین تیمارها با آزمون آماري چند دامنه دانکن،
با ). 2جدول(بود 3افزایش وزن قلب مربوط به گروه 

هاي هاي مدرن جوجهتوجه به حساس بودن سویه
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گوشتی نسبت به آسیت و در نظر گرفتن این نکته که 
- روییز، )19(فریا-روییزولورنزونیسایر مطالعات مانند 

بهبود ) 5(فریا-روییزواورتگا-باتیسو ) 25(فریا
را عروقی و کاهش آسیت پرندگان - عملکرد سیستم قلبی

رسد ، به نظر میاندنشان دادهدر اثر استفاده از آرژنین 
قادر باشد مقاومتاحتماالآرژنینغذاییجیره 3سطح 
هاي گوشتی ایجاد را نسبت به آسیت در جوجهباالتري

. کند
حاوي غذاییجیره با توجه به نتایج آزمایش حاضر 

بهترین نتیجه را در بهبود درصد آرژنین قابل هضم168
، در و بهبود رشد روده داشته استتولید ماهیچهرشد، 

نتایج بدست آمده .حالی که چربی الشه کاهش یافت
چه سوق حاکی از آن است که انرژي به سمت بافت ماهی

اي و ماهیچهسینهیافته و افزایش قابل مالحظه ماهیچه

بنابراین با توجه به مشاهده .ران را در پی داشته است
و با توجه به بر تولید ماهیچه و رشداین اثرات مثبت

این که روند افزایش وزن در جیره غذایی چهارم معکوس 
رسد جیره غذایی سوم بهترین شده است، به نظر می

آرژنین به منظور تحریک قابل توصیه اي طح تغذیهس
.استايرشد ماهیچه

:و قدردانیتشکر
صندوق حمایت از حمایت مالی بدین وسیله از 

) 90000883طرح شماره (پژوهشگران و فناوران کشور 
معاونت محترم پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه و 

،سر ساختندرا میپژوهشاینکه امکان انجام تهران 
.دشومیصمیمانه تشکر و قدردانی 
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Determination of the Best Dietary Level of L-Arginine on Improving Growth
Performance, Carcass Traits and Blood Parameters in Broiler Chickens in the Starter

and Grower Periods

Zarbakht Ansari Pirsaraei1, Marziyeh Ebrahimi2, Ahmad Zare Shahneh3,
Mahmoud Shivazad3 and Majid Tebianian4

Abstract
The objective of the present study was to determine the best dietary level of L-arginine on the

growth performance, carcass traits, and blood parameters of female Ross broiler chickens in the
starter and grower periods. In this experiment, 192 day old female Ross broiler chicks were fed with
4 dietary treatments in a completely randomized design, in which each dietary treatment included 4
replications. Dietary treatments included 100%, 153%, 168% and 183% of digestible arginine,
based on the Ross catalogue recommendation, and were fed from day 1 to 24. At the end of
experiment, three chickens per replication were selected randomly, blood samples were collected
from each, and they were slaughtered in order to measure carcass traits. The results showed that
dietary arginine treatments had a significant (P<0.05) increasing effect on body weight, carcass
efficiency, muscle yield, and growth of small intestine and decreasing effect on abdominal fat
weight. Arginine supplementation increased (P<0.05) plasma concentrations of triiodothyronine and
thyroxin, but reduced (P<0.05) plasma concentrations of triglyceride and urea. According to the
results of this study, consumption level of 168% digestible arginine, based on the Ross catalogue
recommendation, had the best results on growth improvement and carcass traits.

Keywords: Arginine, Growth Performance, Carcass traits, Blood Parameters, Broiler Chicken
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