
69.........................................................................................................................1398پاییز/ 25هم/ شماره دهشهاي تولیدات دامی سال پژو

نیآرژن-مختلف اليهاغلظتیمرغدرون تخمقیتزرریتاث
308راس یگوشتيهاگوشت جوجهتیفیک، عملکرد رشد و درآوريجوجهبر 

،4پور، حسین تقی3، حسین جانمحمدي2، مرضیه ابراهیمی1يسمیه امید
6زادهحمیدرضا قاسمو5دوستسیدهادي پیغمبر

وژي دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریزدانشجوي کارشناسی ارشد فیزیول-1
)mailto:marzebrahimi@tabrizu.ac.ir: مسوول(نویسنده،استادیار فیزیولوژي دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز-2

تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریزاستاد-3
نابع طبیعی استان آذربایجان شرقیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و مارشد شناس کار-4

دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریزعلوم و صنایع غذایی، گروه ، تکنولوژي غالتستادا-5
دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریزمهندسی بیوسیستم، گروه، يآالت کشاورزاستاد مهندسی ماشین-6

12/3/98تاریخ پذیرش: 28/2/98:دریافتتاریخ 
78تا69صفحه: 

چکیده 
اند، با این حال پژوهشی در را نشان دادهبر بهبود کیفیت گوشت و رشدآرژنینخوراکی مکملمثبتتاثیرهاي پیشین پژوهش

تزریق درون تاثیراین آزمایش با هدف بررسی ،بنابراین.آرژنین بر کیفیت گوشت وجود نداردمرغیتزریق درون تخمتاثیرمورد 
انجام شد. 308راس هاي گوشتیگوشت جوجهکیفیتدرآوري، عملکرد رشد وجوجهآرژنین بر - المختلف يهاغلظتمرغیتخم

5/0يهاغلظتتیمار آزمایشی (3با بارور از مزرعه مرغ مادر گوشتی در قالب طرح کامال تصادفی مرغ تخم300در این پژوهش، 
درصد اسید آمینه 5/0مرغیتزریق درون تخم- 1هاي آزمایشی شامل ) استفاده شد. گروهکلدرصد آرژنین و شاهد1و 
آب قیتزر({مجموع شاهد اولکلشاهدگروه- 3آرژنین، -درصد اسید آمینه ال1مرغی تزریق درون تخم-2آرژنین،-ال

هايتیمارهايجوجه،انجام شد. پس از تفریخکشیجوجهدوره 14ند و تزریق در روز بود)}بدون تزریقدوم (و شاهد)استریل
هر یک به چهار گروه مساوي تقسیم شده و در چهار قفس (تکرار) به صورت تصادفی قرار داده شدند. کلشاهدآرژنین و گروه 

قطعه جوجه از هر تکرار 3تعداد 24وشت، در روزمنظور بررسی کیفیت گبهروزگی ادامه یافت. 24دوره پرورش از زمان تولد تا 
بر صفات کیفی گوشت استفاده شدند. به منظور بررسی اي کشتار شدند و ماهیچه سینهکشی ووزنجوجه در هر تیمار)12(

روزانه، افزایش وزن ، روزه24و1،10وزن جوجه آرژنین بر-مختلف اليهاغلظتمرغی تزریق درون تخمتاثیر، اساس نتایج
، گوشتpHاگرچه. )p<05/0(ددار نبواي معنیماهیچه سینهوکندهوزن نسبی الشه پوستمصرف خوراك، ضریب تبدیل غذایی، 

مرغیتخمي تزریق درون تحت تاثیر تیمارها) Hو*a ،b* ،L*هاي رنگ گوشت (و شاخص، درصد خاکستردرصد چربی گوشت
داري تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی طور معنیبهCو شاخص D∆اندازي گوشت، مقدار بآ، )p<05/0قرار نگرفتند (آرژنین-ال

آرژنین نتوانست تاثیر - مختلف اليهاغلظتی مرغتخمنتایج کلی پژوهش حاضر، تزریق درونبر اساس). p>05/0قرار گرفتند (
داشته باشد. هروز24شتیهاي گوجوجهتولید و یا ترکیب گوشت عملکرد رشد، دار قابل توجهی بر معنی

گوشتی، کیفیت گوشت، جوجهمرغیآرژنین، تزریق درون تخم- ال: هاي کلیديواژه

مقدمه
تنها ، دلیل این که در روند اصالح ژنتیکی جوجه گوشتیبه

کیفیت ،به افزایش تولید ماهیچه (گوشت) توجه شده است
،ینگوشت تولیدي تا حدودي کاهش یافته است؛ بنابرا

شناسایی یک روش طبیعی براي بهبود تولید کمی و کیفی 
گوشت از اهمیت باالیی برخوردار است. 

بعد از .گذارندعوامل گوناگونی بر کیفیت گوشت اثر می
8/5به 2/7ماهیچه را از pHهوازي کشتار، متابولیسم غیر

دهد. سرعت جمود نعش دهد و جمود نعش رخ میکاهش می
هاي فیبر).22(گذارد ل تولید اثر میبر تمام مراح
تري هستند. جمود سریعداراي جمود نعش 1گالیکوالیتیک

اي جوجه گوشتی در حدود یک نعش در گوشت ماهیچه سینه
سرعت رشد بر سرعت جمود ).13(شود ساعت تکمیل می

، ینئپروتگذارد. مشخص شده است که کمبود نعش اثر می
در درجه pHکاهش سریع ).38(را در پی دارد pHافزایش 
هاي پروتئازهاي سلول(هاي باال، سیستم کالپاینحرارت
ول افزایش تردي ماهیچه پس از مرگ اي که مسوماهیچه
تردي پس از مرگ را کاهش اندازد،از کار میرا هستند)

تر کاهش سریع).12(شود گوشت میسفتیموجب ودهد می
pHتغییر شکل سریع شودمیوزین می2تغییر شکلسبب .

پریدگی و رنگرا پایین آوردهداري آبظرفیت نگهمیوزین،
انتخاب براي وزن بدن و تولید .)12(گوشت را در پی دارد

اي موجب کاهش محتواي گلیکوژن ماهیچه ماهیچه سینه
نشان داده شده ).10(آن شده است pHاي و افزایش سینه

با سفتی باالتر در ايهاي ماهیچهاست که کاهش قطر فیبر
و رنگ گوشت همبستگی pHبین ).26(گوشت همراه است 

باالي گوشت موجب pHطوري که باالیی وجود دارد؛ به
این در حالی است که ).21(شود شدن رنگ گوشت میتیره

افزایش روشنی pHطور کلی پذیرفته شده است که کاهش به
اي ینههمچنین ماهیچه س).21(گوشت را در پی دارد 

از ).10(باالتر) است *Lتر (تر روشنپرندگانی با رشد سریع
گزارش کردند با ) 11(چارترین و همکارانسوي دیگر،

.یابدافزایش چربی ماهیچه زردي و روشنی گوشت افزایش می
مرغی مواد مغذي ا تزریق درون تخمبهاتعدادي از پژوهش

گزارش کردند. تزریق کیفیت گوشت را در طیور رشد وبهبود
آسکوربیک موجب بهبود بازده خوراك و اسیدمرغی درون تخم

1- Glycolytic fibers 2- Denaturation

کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه علوم 
پژوهشهاي تولیدات دامی
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دوره پرورش شد 45در روز اي تردي باالتر ماهیچه سینه
مرغی پربیوتیک و در یک مطالعه تزریق درون تخم). 44(

و کلسترولpHسینبیوتیک اثري بر چربی شکمی و همچنین 
ماهیچه یل خوراك، ضریب تبدنداشت، اما اي ماهیچه سینه

افزایش و کالژن رااي و قطر فیبرهاي ماهیچهاي سینه
کاهش یافت، این در حالی است که و تولید الشه را ماهیچه 

و اي تغییرات هیستوپاتولوژیکی مضري بر ماهیچه سینه
همچنین در پژوهشی دیگر ).31(نداشتکیفیت گوشت 

خوراك، بهبود مصرف تزریق درون تخم مرغی گلوکز موجب
و ماندگاري باالتر ازت شد وضریب تبدیل خوراك، نرخ رشد

اي افزایش تردي گوشت، آبداري و طعم گوشت ماهیچه سینه
مرغی اسیدهاي تزریق درون تخم).29(همراه داشترا به

آمینه موجب افزایش وزن و مصرف خوراك در اردك شد
مرغی کراتینپژوهشی دیگر، تزریق درون تخمدر).23(

اسید است) پیروات (ترکیب آلی که داراي کراتین و پیرویک
اندازي گوشت و نیروي برش ، رنگ گوشت، آبpHاثري بر 

آن نداشت، با این حال موجب افزایش باالتر وزن، مصرف 
ي گوشتی شدهاي ماهیچه جوجههاخوراك و قطر میوفیبریل

)45( .
صورت هآرژنین یک اسیدآمینه ضروري در طیور است که ب

ها تعدادي از آزمایش).8(استعادي در مواد خوراکی موجود 
وزن، ماهیچه با افزودن آرژنین به جیره غذایی افزایش

روشنی گوشت،اي،افزایش قطر فیبرهاي ماهیچهاي،سینه
همراه گوشت را بهترديوايمحتواي چربی درون ماهیچه

، 15، 6، 5(داننشان دادهداري آب گوشتافزایش ظرفیت نگه
هاي پیشین، بر اساس پژوهش).42، 30، 27، 20، 17، 16

افزایش محتواي چربی، مصرف خوراکی آرژنین موجب 
همچنین ).16،40(شده استو گلیکوژن ماهیچهینئپروت

مقدار افزایش) گزارش کردند که15ابراهیمی و همکاران (
و pHکاهش موجب هاي گوشتیجوجهغذایی جیرهآرژنین

سایر .شده استايسینهگوشت ماهیچهنیروي برش 
وزن، مرغی آرژنین بهبود با تزریق درون تخمهاپژوهش

، 3، 2، 1(تولید گوشت باالتر را نشان دادندعملکرد رشد و 
منظور بهبود بهآرژنین تعدادي از عملکردهاي مهم ).24، 18

قطر افزایش رشد، سرعت بهبود کیفیت گوشت شامل 
اي در طی دوره هاي ماهواره، افزایش تعداد سلولهایلمیوفیبر
که است اي درون ماهیچهافزایش محتواي چربیوجنینی

سنتاز و اکسیدکردن سیستم نیتریکفعالاز طریق آن مکانیسم
(هورمون رشد و هورمون رشد هاهمچنین بهبود هورمون

د شومیانجامهاآمینپلیافزایش ساخت و)1انسولینی شبه
؛ بنابراین با توجه به موارد اشاره شده)43، 28، 20، 16، 8(

بهبود بتواندمرغی آرژنین رود تزریق درون تخممیانتظار
از این رو و.را موجب شودي گوشتی هاکیفیت گوشت جوجه

تزریق درونتاثیرمنظور بررسی با توجه به نبود پژوهشی به
تاثیراضر هش حدر پژومرغی آرژنین بر کیفیت الشه، تخم

آرژنین بر -مختلف الهايغلظتمرغی تزریق درون تخم
هاي ت گوشت جوجهکیفی، عملکرد رشد و درآوريجوجه

گوشتی بررسی شد.

هامواد و روش
مرغی تخمتزریق درونتاثیربا هدف بررسی پژوهشاین 

هاي گوشت جوجهکیفیت بر آرژنین -مختلف الهايغلظت
مرغتخم300پژوهش، در این انجام شد. 308راس گوشتی

هفته تهیه شد. 27بارور از مزرعه مرغ مادر گوشتی با سن گله
هاي شده و در وزنبنديبر اساس وزن طبقههامرغخمت

100طوري که بهها اختصاص داده شدندیکسان به تیمار
مرغ در تخم100درصد آرژنین، 5/0مرغ در گروه تیمار تخم

کل در گروه شاهد مرغتخم100درصد آرژنین، 1ر گروه تیما
شاهد در گروه مرغتخم50و اولدر گروه شاهدمرغتخم50(

در دستگاه هامرغتخماختصاص داده شده و سپس)دوم
هاي آزمایشی شامل بنابراین گروه. کشی قرار داده شدندجوجه

ن آرژنی- آمینه الدرصد اسید5/0مرغیتزریق درون تخم- 1
تزریق -2لیتر آب استریل)، آرژنین در میلی-گرم المیلی5(

گرم میلی10آرژنین (-آمینه الدرصد اسید1مرغیدرون تخم
کل گروه شاهد - 3لیتر آب استریل)، آرژنین در میلی-ال
(تزریق آب استریل به تنهایی) و شاهد مجموع شاهد اول{

دوره 14وز بودند و تزریق در ر(بدون تزریق)} دوم 
رطوبت و چرخش طبقات دستگاه دما وانکوباسیون انجام شد. 

شد. در زمان تزریق به صورت روزانه کنترل میکشی بهجوجه
با استفاده از نوربینی بررسی هامرغخممرغ، ابتدا تدرون تخم

مرده بود هاآنیی که نطفه نداشتند یا جنین هامرغخمشدند ت
ي سالم محدوده کیسه هوایی با هامرغخمحذف شدند و در ت

-پنبهوسیلهگذاري گردید. سپس بهعالمتاستفاده از مداد 
وسیله سوزن شده و بهالکل محدوده تزریق ضدعفونی

االي مرز کیسه هوایی متري بمیلی4الی 3مخصوص در 
سطح در مرحله بعد،شده و تزریق انجام شد. منفذي ایجاد

شده و با الکل ضدعفونی-ا پنبهمرغ بدر تخممنفذ ایجاد شده 
کشی به دستگاه جوجههامرغخمتسپس.چسب مسدود شد
کشی دماي دستگاه روز آخر دوره جوجه3در انتقال داده شدند. 

درصد 70اد و رطوبت آن روي گردرجه سانتی37روي 
به سبدهاي مخصوص هچري انتقال هامرغخمشده و تتنظیم

هاي ، ابتدا سالن جوجههامرغخمقبل از تفریخ تداده شدند. 
گوشتی واقع در ساختمان متابولیسم پرندگان در ایستگاه 
آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزي خلعت پوشان (واقع 

تعمیر سازي شد و باسمنج) تمیز-لومتري جاده تبریزکی7در 
منظور جلوگیري از خروج جوجه از ها و بستن منافذ آن بهقفس

35ها دماي سالن به پیش از ورود جوجهقفس انجام شد.
، هامرغخمتپس از تفریخ گراد رسانده شد.سانتیدرجه
درصد همچنینکشی شدند. شده وزنهاي تازه هچجوجه
نشده ي هچهامرغمحاسبه و گزارش شد و تخمدرآوريجوجه

مرحله رشد، زمان تلفات جنینینیز شکسته شدند و بر اساس
5/0هايغلظتتیمارهاي هاي جوجهسپس . برداريآنها رکورد

هاي (مجموع جوجهکل آرژنین و گروه شاهد -الدرصد 1و 
هر یک به چهار گروه مساوي )دومو شاهدشاهد اول

صورت تصادفی قرار شده و در چهار قفس (تکرار) بهتقسیم
تکرار). دوره پرورش از زمان تولد تا 4تیمار با 3داده شدند (
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-روزگی در سالن پرورش طیور در ایستگاه آموزشی24انتهاي
پژوهشی خلعت پوشان دانشگاه تبریز ادامه یافت. در دوره 

هاي آزمایشی جیره یکسانی را هاي گروهپرورش همگی جوجه
در طی دوره 308بر اساس جداول احتیاجات غذایی راس 

روزگی 24الی11روزگی و دوره رشد از10آغازین از یک الی 
.)1(جدول کردنددریافت

صورت آزاد و برنامه نوردهی در بردارنده ی به آب بهدسترس
هاجوجهوزن ساعت روشنایی و یک ساعت تاریکی بود. 23
و گیري شدصورت گروهی اندازهبه24و10يهاروزدر

روزگی اندازه گیري شدند و 24و 10مصرف خوراك در پایان 
ك روزانه و ضریب تبدیل افزایش وزن روزانه، مصرف خورا

صورت روز مرغ محاسبه و گزارش ی براي کل دوره بهغذای
قطعه جوجه از هر 3تعداد آزمایش 24شد. همچنین در روز 

جوجه در هر تیمار) با میانگین وزن نزدیک متوسط 12تکرار (
کنده و کشتار شدند. سپس وزن الشه پوستوزن گروه انتخاب 

گیري شده و وزن نسبی آنها به ازهاي اندو وزن ماهیچه سینه
منظور بررسی کیفیت . بهشدمحاسبه وزن بدن جوجه زنده

اي سمت راست هاي گوشت ماهیچه سینهاز نمونهگوشت،
شت تازه و اي (گورنگ گوشت ماهیچه سینهاستفاده شد. 

شرایط یخچال) با دستگاه شده درداريساعت نگه24گوشت 
گیري پن) اندازهساخت ژاCR-400مدل 1سنج (مینولتارنگ

ها در شدن مقدار عددي رنگ، نمونهشد. براي مشخص
دستگاه قرار داده شد و ترین فاصله به مرکز تابشینزدیک

عنوان به*bبه عنوان شاخص قرمزي، *aصورت نتایج به
عنوان شاخص روشنی گوشت گزارش به*Lشاخص زردي و

) و تفاوت c(3رنگ)، مشخصه h(2شدند. همچنین زاویه رنگ
هاي زیر محاسبه و گزارش ) با استفاده از فرمولD∆(4رنگ

شدند: 
h = arctan (b*/a*)
c = (a*2 + b*2)1/2

∆D = [(L*1 - L*2)
2 + (a*1 - a*2)

2 + (b*1 - b*2)
2]1/2

L*1: ،میانگین روشنی کنترلa*1: ،میانگین قرمزي کنترل
b*1: ،میانگین زردي کنترلL*2:یا 5/0نگین روشنی تیمار میا

درصد 1یا 5/0میانگین قرمزي تیمار :a*2درصد آرژنین، 1
درصد آرژنین. 1یا 5/0میانگین زردي تیمار :b*2آرژنین، 

مورد پژوهش قرار گرفت و متوسط بار تکرار15هر نمونه با 
گوشت pHها استفاده شد. این مقادیر براي آنالیز آماري داده

) و با استفاده از AOAC)7س از کشتار با روش ساعت پ24
pHساخت کشور سوئد) انجام 5827متر (دیجیتال متروهم

و تعیین مقدار شیرابه 6اندازي گوشتگیري آبشد. براي اندازه
) استفاده شد. 36و همکاران (سائنماهایاكتولیدي از روش 

هاي ماهیچه نمونه٧درصد چربی یا عصاره اتريهمچنین
گیري و گزارش شدنداندازهو درصد خاکستر ماهیچه ايهسین

)7 .(
افزارنرمGLMها با استفاده از رویه در پایان داده

SAS ها با استفاده از آنالیز شدند و مقایسه میانگین) 37(9.2
صورت کرامر انجام شد. همچنین نتایج به- آزمون توکی

.ندگزارش شدخطاي استاندارد ±میانگین حداقل مربعات 

GLMرویه با هر دو شیوه آزمون فیشر و درآوريجوجه
SASافزار نرم .) آنالیز شد37(9.2

مدل آماري پژوهش حاضر به شرح ذیل بود:
Yijk = µ + Ti +Sj + b (Yijk - 000Y ) +eijk

i=1, 2, 3 ها)(تیمار
j= 1, 2 (اثر جنس)
k =1 – 12

اُمین جنسیت درjاُمین مشاهده با Yijk:kطوري که به
iاُمین تیمار؛µمیانگین جمعیت؛ :Ti تیمارهاي مختلف؛ :Sj :

ها؛مرغاز وزن تخمY: ضریب تابعیت خطی bاثر جنس؛
000Yها؛مرغ: وزن تخمeijk.خطاي تصادفی یا باقی مانده :

نتایج و بحث
ريدرآوجوجه

2کشی در جدول تلفات جنینی در مراحل مختلف جوجه
، درصد درآوريجوجهبر اساس نتایج گزارش شده است.

درصد، در گروه شاهد 28درآوري در گروه شاهد اول جوجه
درصد 5/0مرغی درصد، در گروه تزریق درون تخم48دوم 

درصد 1مرغی درصد و در گروه تزریق درون تخم49آرژنین 
درآوريجوجهتفاوت درصد درصد مشاهده شد و40ین آرژن

دار نبود ها با استفاده از هر دو نوع آنالیز آماري معنیبین گروه
)05/0p>.( ،از يشماربرخالف نتایج پژوهش حاضر

بهبود درصد نیآرژنیمرغدرون تخمقیها با تزرپژوهش
) 18و همکاران (یمیابراه.را گزارش کردنديدرآورجوجه

مختلف يهانسبتیمرغدرون تخمقیزارش کردند تزرگ
تیقابلي برداریطور معنبهنیزیال- به النیآرژن-ال

در يدرآوردرصد جوجهنیو باالتراثر گذاشتيدرآورجوجه
یدراج- مشاهده شد. النیزیبه النیدرصد آرژن7/90نسبت 

صد در3و 2، 1محلول تریلیلیم5/0قی) با تزر3و همکاران (
درصد 3و 2نشان دادند سطوح یژاپننیدر بلدرچنیال آرژن

داشته است. یرا در پيرآوردنرخ جوجهبیشتریننیآرژن-ال
گرمیلیم15و 10قی) با تزر19ادوارد و همکاران (نیهمچن

یکشجوجه9آب مقطر در روز تریکرولیم100در نیال آرژن
را مشاهده يدرآورمرغ بهبود جوجهتخمکیوتیآمنعیبه ما

یساعت قطع12یروزگ14بعد از ادیتلفات زلیدلکردند.
آخر يتلفات را در روزهايداریطور معنهکه بباشدیبرق م
داد. شی) افزایروزگ20و 19(يدرآورجوجه

ايوزن ماهیچه سینهو جوجه وزنعملکرد رشد،
زه، رو10روزه، وزن جوجه بر اساس نتایج وزن جوجه یک

،مصرف خوراك، وزن روزانهشیافزا،روزه24وزن جوجه 
کنده و همچنین وزن نسبی الشه پوستیی غذالیتبدبیضر

اي هیچ یک تحت تاثیر تیمارهاي و وزن نسبی ماهیچه سینه
)، <05/0pآرژنین قرار نگرفتند (-مرغی التزریق درون تخم

ران ). مخالف با نتایج پژوهش حاضر، گائو و همکا3(جدول 
درصد آرژنین افزایش1) با تزریق درون تخم مرغی 24(

روزگی را 7وزن تا جوجه یک روزه و همچنین افزایش
) با تزریق درون 18گزارش کردند. ابراهیمی و همکاران (

1- Minolta 2- Hue angle 3- Chroma 4- Colour differ 5- Metrohm
6- Drip loss 7- Ether Extract
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الیزین - آرژنین به ال- هاي مختلف المرغی نسبتتخم
اي را افزایش وزن جوجه یک روزه و وزن ماهیچه سینه

) گزارش 1و همکاران (عبدالعلی زاده الوانقد. گزارش کردن
آرژنین - هاي مختلف المرغی نسبتکردند تزریق درون تخم

بر وزن جوجه، وزن نسبی دهنده الیزین اثر افزایش-به ال
داشت. از ايکنده و وزن نسبی ماهیچه سینهالشه پوست

) با افزایش سطح آرژنین 43سوي دیگر، خو و همکاران (
همراه افزایش وزگی بهر42و 24زایش وزن بدن را در ه، افجیر

و ) IGF-I(1انسولینی غلظت هورمون رشد، فاکتور رشد شبه
هايغلظتتغذیه را گزارش کردند. همچنین انسولین سرم

هاي وزن جوجه،رشدعملکرد موجب بهبود باالي آرژنین
.)14، 6، 5شده است (ايو افزایش وزن ماهیچه سینهگوشتی

درصد 2) گزارش کردند که افزودن 32نیر و همکاران (مو
روزگی و در طول 1هاي گوشتی از ین به خوراك جوجهآرژن

ها شد. بنابراین دوره پرورش، باعث افزایش وزن بدن در جوجه
رسد که اثرهاي مثبت تزریق درون تخم مرغیبه نظر می

و روزه قابل مشاهده باشد آرژنین بر رشد، تنها در جوجه یک
روزگی ادامه پیدا 24تا ممکن است نتوانداین اثرهاي مثبت 

باالي آرژنین در طی دوره هايغلظتکند. از این رو تغذیه 
تواند از ادامه روند رشد حمایت بیشتري کند. پرورش می

هاي گوشتی (بر اساس ماده خشک)جهاجزاء و ترکیب مواد مغذي جیره آغازین و رشد جو- 1جدول 
Table 1. Ingredient composition and nutrient concentrations of the starter and grower diets (on a dry matter basis)

دوره رشد
روزگی)1-24(

دوره آغازین
روزگی)1-10( ترکیب جیره

6/58 5/51 ذرت
5/2 1 گلوتن
8/29 6/38 سویا

4 5/2 پودر ماهی
8/0 4/1 روغن
75/1 2 فسفاتسیمکلدي
1/1 2/1 کلسیمکربنات
17/0 18/0 نمک
- 06/0 شیرینجوش
5/0 6/0 مکمل ویتامین و مواد معدنی
32/0 33/0 متیونین
27/0 25/0 لیزین
- 1/0 D3ویتامین 

- 1/0 Eویتامین 

- 08/0 کلرایدکولین
05/0 05/0 کوکسیدیوزضد
05/0 05/0 قارچضد

پایهترکیب مواد مغذي جیره 
3050 3000 انرژي (کیلو کالري در کیلوگرم)

5/19 5/21 پروتئین کل (درصد)
1/1 33/1 لیزین (درصد)
52/0 55/0 متیونین (درصد)
45/0 5/0 فسفر قابل دسترس (درصد)
9/0 1 کلسیم (درصد)
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وريدرآآرژنین بر جوجه-سطوح مختلف المرغیتزریق درون تخماثر - 2جدول 
Table 2. The effect of in ovo injection of different levels of L-arginine on hatchability

هاي مختلفوضعیت
کل بدون نطفه زنده روزگی14تلفات بعد از  روزگی 14تلفات قبل از  تیمار

50
67/16

7
33/2
00/14
33/33

14
67/4
00/28
02/11

26
67/8
00/52
67/21

3
00/1
00/6
38/9

شاهد اول

50
67/16

5
67/1
00/10
81/23

24
00/8
00/48
90/18

17
67/5
00/34
17/14

4
33/1
00/8
50/12

شاهد دوم

100
33/33

4
33/1
00/4
05/19

49
33/16
00/49
58/38

37
33/12
00/37
83/30

10
33/3
00/10
25/31

درصد 5/0تزریق 
آرژنین

100
33/33

5
67/1
00/5
81/23

40
33/13
00/40
50/31

40
33/13
00/40
33/33

15
00/5
00/15
88/46

درصد 1تزریق 
آرژنین

300
00/100

21
00/7

127
33/42

120
00/40

32
67/10 کل

باشد.ها به ترتیب از باال به پایین شامل تعداد، درصد کل، درصد در هر تیمار و درصد در هر ستون میدر هر ستون داده

pHايماهیچه سینه
مرغیتخمتزریق درون اگر چه حاضر،پژوهشدر 
گوشت pHداري برمعنیتاثیرآرژنین - مختلف الهايغلظت
درصد آرژنین نسبت 1و 5/0هاي تیماري گروهpH، نداشت

(جدول )، P=08/0روند کاهشی نشان داد (کل به گروه شاهد 
اي گوشتی با هتغذیه جوجهباهاي مشابه). پژوهش3

درصد 183و 153، 100، 168(درصدهاي مختلف آرژنین
)،راسکمپانیبر اساس توصیه غذاییقابل هضمآرژنین

48ساعت و 24را در اي گوشت ماهیچه سینهpHکاهش 
این در حالی .)15، 14(گزارش کردندساعت پس از کشتار 

ن درصد آرژنی5/0یا 1) با مصرف 30است که ما و همکاران (
گوشت مشاهده نکردند.pHبرتاثیريها در جیره خوك

% آرژنین و1گزارش کردند که )25همچنین گو و همکاران (
1%CLAبرتاثیريدر خوكpH45 ساعت بعد 48دقیقه و

از سوي دیگر، تن و همکاران از کشتار گوشت نداشته است.
دقیقه 45گوشت pHافزایش درصد آرژنین1) با مصرف 40(
گزارش س از کشتار در ماهیچه النگیسیموس پشتی خوكپ

) با مصرف 40با توجه به این که تن و همکاران (کردند. 
بنابراین ؛آرژنین، افزایش گلیکوژن ماهیچه را گزارش کردند

رسد افزایش آرژنین در پژوهش حاضر ممکن است نظر میبه
ب اي، همراه بوده و موجبا افزایش محتواي گلیکوژن ماهیچه

چنین مشخص شده اي شده است. همماهیچهpHکاهش 
)؛ 38را در پی دارد (pHین، افزایش ئاست که کمبود پروت

ست افزایش آرژنین با بنابراین در پژوهش حاضر ممکن ا
هاي پژوهش. ایجاد کرده استرا pHین، کاهش ئافزایش پروت

نشان فساد میکروبی مقداررا درگوشتpHپیشین اهمیت 
پایین گوشت موجب افزایش ماندگاري pH). 35د (انداده

در pHرود این کاهش می). بنابراین انتظار4شود (گوشت می
مرغی آرژنین، موجب افزایش ماندگارياثر تزریق درون تخم

گوشت شود. 

ايماهیچه سینهاندازي آب
داري تحت تاثیر تیمارهاي طور معنیاندازي گوشت بهآب

،نتایجبر اساس ). 3(جدول )، p>01/0فت (آزمایشی قرار گر
افزایش درصد درصد آرژنین موجب1مرغیتخمتزریق درون 

نسبت به گروه شاهددرصد 44/144مقدار اندازي گوشت بهآب
مرغیتخمدرصد نسبت به گروه تزریق درون 07/139و کل

درصد 1مرغیتخم(گروه تزریق درون شددرصد آرژنین 5/0
این در حالی است که ،ندازي بیشتري نشان داد)آرژنین آب ا

درصد 5/0تیمار و شاهد کلي بین گروه دارمعنیتفاوت 
مخالف با نتایج پژوهش اندازي مشاهده نشد. آرژنین از نظر آب

% 1گزارش کردند که تغذیه)25حاضر، گو و همکاران (
رفتن آب از دستبرتاثیريدر خوكCLA%1آرژنین و

درصد 1) با مصرف 30ما و همکاران (ه است. گوشت نداشت
رفتن آب گوشت دستها کاهش از آرژنین در جیره خوك

ساعت بعد از کشتار گزارش کردند.24را در ايماهیچه
موجب تغییر شکلpHکاهش سریعگزارش شده است که

).12(شودمیداري آب ظرفیت نگهآمدن و پایینمیوزین
اندازي در گروه تزریق افزایش آبدرسمینظربنابراین به

تر در اینپایینpHدلیلبهدرصد آرژنین 1مرغیتخمدرون 
ی است که در گروه تزریق درون در حالاست. اینگروه
ر حدي نبوده است دpHدرصد آرژنین کاهش 5/0مرغی تخم

اندازي گوشت تاثیر منفی بگذارد.که بتواند بر آب
ايینهماهیچه سو خاکستر چربی 

هايغلظتمرغی تزریق درون تخمتاثیر، بر اساس نتایج
ماهیچهو خاکستر درصد چربیآرژنین بر-مختلف ال

مخالف با نتایج ).3)، (جدول p<05/0دار نبود (معنیايسینه
با باالبردن سطح) 16پژوهش حاضر، ابراهیمی و همکاران (

دهنده و فزایشهاي گوشتی اثر اآرژنین جیـره غـذایی جوجه
و همچنین بیان ايبـر چربـی ماهیچه سینهراآرژنیندار معنی

، در حالی که هاي لیپوژنیک بافت ماهیچه گزارش کردندژن
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وو و همچنین،.خاکستر تحت تاثیر آرژنین قرار نگرفت
چربی افزایش مصرف آرژنین در اردك، با ) 42همکاران (

) با 30و همکاران (ما .گزارش کردنداي را ماهیچهدرون
ها افزایش محتواي درصد آرژنین در جیره خوك1مصرف 

) 40تن و همکاران (اي را گزارش کردند.چربی داخل ماهیچه
گزارش ماهیچهدر پژوهش مشابهی افزایش محتواي چربی

اگرچه مصرف خوراکی آرژنین موجب بهبود بنابراین، کردند.
مرغی آرژنینتخمتزریق دروناي شده است، چربی ماهیچه

باالي آرژنین در هايغلظتنتوانست آثار مثبت مشابه با تغذیه 
داشته باشد.را طی دوره رشد

اينیروي برش ماهیچه سینه
هايغلظتتزریق تاثیرنتایج آزمایش حاضر نشان داد 

دار معنیايآرژنین بر نیروي برش ماهیچه سینه- مختلف ال
در نیروي برش کاهش عددي با این حال)،p<05/0نبود (
ابراهیمی و ).3(جدول مشاهده شد آرژنیندرصد5/0تیمار 

جیرهآرژنین در افزایش) گزارش کردند که 15، 14همکاران (
.دارددر پی نیروي برش راکاهش هاي گوشتی جوجهغذایی 

) نشان دادند که با افزایش 27همچنین جیائو و همکاران (
نشان هاي پیشین پژوهشش یافت.آرژنین، نیروي برش کاه

فعال ، سیستم کالپاین را غیرpHکاهش سریع که اندداده
این در حالی ).12دهد (را کاهش میگوشتکند و تردي می

موجب تردي باالتر گوشت pHاست که کاهش مناسب 
آثار مثبت افزایش چربی ماهیچه بر همچنین).9شود (می

) نشان 41و همکاران (وارنر. )11(نشان داده شده استتردي
اي با افزایش فاصله بین دادند که افزایش چربی درون ماهیچه

صورت از غلظت کالژن بافتی کاسته و بههاي پیونديبافت
، نشان از سوي دیگردهد.مستقیم تردي را افزایش میغیر

اي با سختی هاي ماهیچهداده شده است که قطر کمتر فیبر
این در حالی است که ). 26اه است (باالتري در گوشت همر

با افزایش آرژنین خوارکی اي افزایش قطر فیبرهاي ماهیچه
. با توجه به موارد گفته شده کاهش)20(گزارش شده است

5/0مرغی روي برش در تیمار تزریق درون تخمعددي نی
توان به افزایش محتواي چربی درون آرژنین را میدرصد

و یا افزایش pHکاهش مناسب ، در این گروههايماهیچه
احتمالی قطر میوفیبرها در این گروه مربوط دانست.

رنگ گوشت
هاي رنگ داري بر شاخصتیمارهاي آزمایشی تاثیر معنی

ساعت پس 24و )a ،b* ،L* ،C ،H*(گوشت در زمان کشتار
).3(جدول )، <05/0p(نداشتند )a ،b* ،L* ،H*از کشتار (

ساعت پس از کشتار به طور 24رنگمشخصهیا Cشاخص 
و)p>05/0داري تحت تاثیر تیمارها کاهش یافت (معنی

درصد آرژنین مشاهده شد 5/0بیشترین کاهش در تیمار 
در زمان کشتار در تیمار تفاوت رنگیا D∆مقدار ). 3(جدول 

ن بیشتر از تیمار تزریق درصد آرژنی1مرغی تزریق درون تخم
ساعت پس از کشتار 24درصد آرژنین و 5/0مرغی درون تخم

ین کمتر از تیمار تزریق درون درصد آرژن1این مقدار در گروه 
).3(جدول درصد آرژنین بود5/0مرغی تخم

آرژنین -مختلف الهايغلظتتزریق دارمعنینبود تاثیر 
مشابه با نتایج مشاهده شده توسط جیائو و شاخص قرمزي،بر

) بود که اثري از مکمل 30و ما و همکاران ()27همکاران (
این در حالی ) گوشت مشاهده نکردند.*aآرژنین بر قرمزي (

افزایش شاخص قرمزي ) 15ابراهیمی و همکاران (است که
گزارش آرژنین جیره اي را با افزایشگوشت ماهیچه سینه

.کردند
آرژنین بر- مختلف الهايغلظتدر پژوهش حاضر، تزریق 

ابراهیمی مشابه با نتایجتاثیر بود کهت بیشخص زردي گوشا
اثري ازبود که ) 27جیائو و همکاران (و )15و همکاران (

شاخص زردي گوشت افزودن سطح آرژنین خوراکی بر
مشاهده نکردند.

تزریق تحت تاثیر روشنی گوشتاز سوي دیگر،
نتایجمخالف با آرژنین قرار نگرفت که-مختلف الهاي غلظت

بود که ) 27جیائو و همکاران (و )15ابراهیمی و همکاران (
افزایش روشنی را با افزایش آرژنین جیره مشاهده کردند. 

بر رنگ pHعوامل گوناگونی مانند جیره و طور کلی،به
) 39بر طبق پژوهش سیموئز ().34(گذارند گوشت اثر می

اي ون ماهیچهروشنایی پایین با افزایش محتواي چربی در
شت همبستگی و رنگ گوpHهمراه است. از سوي دیگر، بین 

باالي گوشت موجب pHطوري که باالیی وجود دارد؛ به
این در حالی است که ). 21شود (میشدن رنگ گوشت تیره

افزایش روشنی pHطور کلی پذیرفته شده است که کاهش به
اي . همچنین ماهیچه سینه)21(گوشت را در پی دارد 

)؛10(باالتر) است *Lتر (تر، روشنپرندگانی با رشد سریع
طوري که سرعت رشد باال با کاهش ذخیره رنگدانه، افزایش به

تزریق درون بنابراین).33(روشنی گوشت را در پی دارد 
بر افزایش يدارتاثیر معنیاین که دلیل بهمرغی آرژنینتخم

هاي بر بیشتر شاخصيدارتاثیر معنینداشت، نتوانستوزن 
بگذارد. رنگ گوشت

اندازي آباگرچهپژوهش حاضرکلی بر اساس نتایج 
گوشت تحت تاثیر مشخصه رنگو گوشت، تفاوت رنگ

مختلف هايغلظتمرغی تیمارهاي تزریق درون تخم
ي وزنی و کیفی هاآرژنین قرار گرفتند، بیشتر شاخص-ال

ار نگرفتند. بنابراین گوشت تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قر
مرغی آرژنین نتوانست تاثیر مثبت و تزریق درون تخم

روزگی 24ي وزنی و کیفی گوشت تا هاماندگاري بر شاخص
داشته باشد.

تشکر و قدر دانی
دکتر غالمعلی مقدم،جناب آقايوسیله از همکاريبدین

دکتر صادق علیجانی و دکتر مجید علیایی در طی انجام این 
همچنین نویسندگان قدردانی شود. میوژه تشکر و قدردانیپر

دارند. معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز اعالم میخود را از
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وزن بدن و کمیت و کیفیت گوشت ماهیچهعملکرد رشد، آرژنین بر -مختلف الهايغلظتمرغی تزریق درون تخمتاثیر-3جدول
وزهر24هاي گوشتی اي جوجهسینه

Table 3. The effect of different levels of L-arginine in ovo injection on growth performance, body weight and
quantity and quality of breast meat in 24-day-old broiler chickens

آرژنین-مختلف اليهاغلظتی مرغتخمتزریق درون
P-valueدرصد آرژنین1تزریق درصد آرژنین5/0تزریق کلشاهدگیرياندازهصفات مورد

76/3826/0±67/3941/0±31/3938/0±42/0(گرم)روزهوزن جوجه یک
45/21995/0±77/22688/20±50/21888/20±88/20(گرم)روزه10وزن جوجه

03/83063/0±44/82189/24±64/85489/24±89/24(گرم)هروز24جوجهوزن
57/3142/0±86/3106/1±47/3306/1±06/1روزگی (گرم)1-24افزایش وزن روزانه 

79/6208/0±43/5427/3±27/6627/3±27/3روزگی (گرم)1-24مصرف خوراك 
83/110/0±63/106/0±77/106/0±06/0روزگی1-24ضریب تبدیل غذایی

79/7194/0±52/7155/0±64/7155/0±55/0کنده (درصد)وزن نسبی الشه پوست
40/2414/0±08/2430/0±55/2330/0±30/0اي به وزن بدن (درصد)وزن نسبی ماهیچه سینه

pH 10/608/0±22/605/0±24/605/0±05/0ساعت پس از کشتار24گوشت
>b20/0±07/2b20/0±15/2a19/0±99/201/0(درصد)ساعت پس از کشتار24اندازي گوشت آب

93/1775/0±49/2043/2±32/1856/2±56/2)درصد(بر اساس ماده خشک چربی ماهیچه
67/409/0±33/411/0±65/413/0±10/0)درصد(بر اساس ماده خشک خاکستر 

40/716/0±46/643/0±88/754/0±48/0نیروي برش (نیوتن)
رنگ گوشت بالفاصله پس از کشتار

a(66/0±72/1572/0±29/1666/0±74/1655/0*قرمزي گوشت (
b*(70/0±57/2177/0±98/2070/0±79/2072/0زردي گوشت (

L*(81/0±71/5889/0±80/5781/0±62/5760/0روشنی گوشت (
C64/0±80/2670/0±61/2664/0±83/2697/0
H03/0±94/003/0±91/003/0±89/042/0

∆D94/132/2
پس از کشتارساعت24رنگ گوشت 

a(57/0±84/1662/0±57/1657/0±45/1756/0*قرمزي گوشت (
b*(57/0±98/2162/0±24/2057/0±99/2013/0زردي گوشت (

L*(82/0±86/5990/0±25/5882/0±70/5839/0روشنی گوشت (
Ca36/0±80/27b39/0±19/26ab36/0±99/2602/0
H02/0±92/003/0±88/002/0±88/050/0

∆D27/265/1
باشند.خطاي استاندارد می	±حداقل مربعاتها شامل میانگین داده:*

a, b :05/0داري به لحاظ آماري دارند (هاي با حروف متفاوت در هر سطر اختالف معنیمیانگینp <.(
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Abstract
Previous studies have indicated the positive impact of dietary supplementation of arginine on

meat quality and growth, though there is no report regarding the effect of in ovo injection of
arginine on meat quality. So, the aim of this study was to evaluate the effect of in ovo injection
of different levels of L-arginine on hatchability, growth performance, and meat quality of Ross
308 broiler chickens. In this research, 300 fertile eggs were used in a completely randomized
design with three experimental treatments (levels of 0.5 and 1% of L- arginine and total
control). Experimental groups included: 1) in ovo injection of 0.5% L-arginine, 2- in ovo
injection of 1% L-arginine, 3) total control group {collected control 1 (injection of distilled
water) and control 2 (no injection)}, which were injected on d 14 of incubation. After hatching,
broiler chicks of arginine treatments and total control group were divided each into four equal
groups and placed randomly into four cages (replicates of the experiment). The rearing period
continued from hatching to d 24. In order to investigate the quality of meat, on day 24, three
chicks from each replicate (12 chicks per each treatment) were weighed, slaughtered and their
breast muscles were used for meat quality evaluation. Based on the results, in ovo injection of
different levels of L- arginine did not significantly affect 1, 10 and 24 day-old birds’ weight,
daily weight gain, feed intake, feed conversion ratio, and relative weight of scalped carcass and
breast muscle (P >0.05). Although, meat pH, meat fat and Ash content, and meat color indexes
(a*, b*, L*, H) were not affected by L- arginine in ovo injection treatments (P>0.05), meat
water loss, ΔD, and C indexes were significantly affected by experimental treatments (P 0˂.05).
Based on the overall results of this study, in ovo injection with different levels of L- arginine
could not have a significantly noticeable effect on growth performance, meat production and/or
meat quality of 24 day- old broiler chickens.

Keywords: Broiler chickens, In ovo injection, L- arginine, Meat quality
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