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تأثیرات تغذیۀ سطوح باالی ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت
و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی
مرضیه ابراهیمی ،*1احمد زارع شحنه ،2محمود شیوازاد 3و زربخت انصاری پیرسرائی
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 .1استادیار ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز
 2و  .3استاد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .4استادیار ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت - 1332/11/4 :تاریخ تصویب)1334/3/11 :

چکیده
هدف از مطالعۀ حاضر تعیین تأثیرات سطوح باالی ال-آرژنین بر عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی و
کیفیت گوشت الشه در جوجۀ مرغهای گوشتی سویۀ راس در دورۀ آغازین بود .در این پژوهش 132
قطعه جوجۀ گوشتی یکروزه در قالب طرح کامالً تصادفی با  4جیرۀ غذایی ( 161 ،153 ،111و 113
درصد آرژنین قابلهضم بر اساس توصیۀ کاتالوگ راس) و  4تکرار از  1تا  11روزگی تغذیه شدند.
در روز دهم آزمایش ،وزن جوجهها و مصرف خوراک آنها ،اندازهگیری و بازده خوراک محاسبه شد.
همچنین  3قطعه جوجه از هر تکرار انتخاب ،خونگیری و کشتار شدند و وزن ماهیچۀ سینهای و ران،
کیفیت گوشت ماهیچۀ سینهای (رنگ pH ،و نیروی برش) و فراسنجههای خونی ارزیابی شدند .سپس
دادهها بر اساس رویۀ  GLMنرمافزار  SASآنالیز شدند .بر اساس نتایج ،بیشترین درصد افزایش وزن
 11روزگی ( 2/33درصد) ،بازده خوراک ( 6/35درصد) و وزن نسبی ماهیچۀ سینهای ( 22/16درصد)
و ماهیچۀ ران ( 11/53درصد) در مقایسه با گروه شاهد ،در جیرۀ غذایی  161درصد آرژنین مشاهده
شد ( .)P< 1/15همچنین بیشترین درصد افزایش ترییدوتیرونین ( 61/45درصد) ،تیروکسین (26/31
درصد) و نسبت ترییدوتیرونین به تیروکسین ( 25/31درصد) پالسمایی در مقایسه با گروه شاهد ،در
جیرۀ غذایی  113درصد آرژنین مشاهده شد ( .)P< 1/11از سوی دیگر ،در جیرۀ غذایی  113درصد
آرژنین ،کاهش چشمگیر درصد غلظتهای کلسترول ( 14/33درصد) و تریگلیسرید ( 25/13درصد)
پالسما ،نیروی برش ( 26/33درصد) و  pHساعت  2/15( 24درصد) و ساعت  2/63( 41درصد)
گوشت در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد ( .)P< 1/15بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که
مصرف مقدار  161درصد آرژنین قابلهضم بر اساس توصیۀ کاتالوگ راس ،مطلوبترین نتیجه را در
بهبود رشد ،کمیت و کیفیت گوشت و فراسنجههای پالسمایی دارد.
واژههای کلیدی :آرژنین ،جوجۀ گوشتی ،عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی ،کیفیت گوشت.
مقدمه
به دلیل مشاهدة آثار زیانآور مصرف آنتیبیوتیکها و
بسیاری از محرکهای رشد مصنوعی بر انسان،
شناسایی روشهای جدید و طبیعی بهمنظور بهبود
* تلفن03466034762 :

رشد و همچنین کیفیت الشه ضروری است .آرژنین
اسیدآمینهای ضروری در طیور است که بهصورت
مرسوم در مواد خوراکی موجود است ( Ball et al.,
 .)2007در بین گونههای مختلف حیوانات مورد
E-mail: marzebrahimi@tabrizu.ac.ir, marzebrahimi@ut.ac.ir
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مطالعه ،پرندگان بیشترین نیاز را به آرژنین دارند؛ به
این سبب که از یک سو پرندگان قادر به سنتز
درونزادی آرژنین نیستند و به دلیل سرعت رشد باال،
مقدار آرژنین موردنیاز برای ذخیرة پروتئین نیز زیاد
است ( .)Ball et al., 2007از سوی دیگر ،احتیاجات
غذایی آرژنین جوجهها با افزایش سن و بهبود پوشش
پر افزایش مییابد که به دلیل وجود مقدار زیاد آرژنین
در پرهاست ( .)Khajali & Widerman, 2010با توجه
به اینکه الیاف ماهیچهای پرندگان پیش از خروج از
تخم شکل میگیرند ( ،)Smith, 1963رشد ماهیچهای
4
پس از خروج از تخم ،به فعالیت سلولهای ماهوارهای
و در نتیجه هایپرتروفی ماهیچهها وابسته است
( .)Moss, 1968سلولهای ماهوارهای پس از خروج از
تخم قادر به تکثیر ،تمایز و اتصال به فیبرهای
ماهیچهای موجود یا تشکیل فیبرهای ماهیچهای
جدیدی هستند ( .)Moss, 1968با توجه به اینکه
سلولهای ماهوارهای در اولین روز بعد از خروج از تخم
کامالً فعال هستند ،اما در هفتروزگی فعالیت میتوزی
آنها به یکسوم زمان خروج از تخم کاهش مییابد
( ،)Moore et al., 2005دسترسی به خوراک مناسب
برای جوجهها بعد از خروج از تخم (دورة آغازین)،
شرط ضروری برای تحریک تکثیر سلولهای ماهوارهای
و در نتیجه ادغام آنها در میوفیبرها و رشد ماهیچهای
است ( .)Fernandes et al., 2009نتایج مطالعات
مختلف آثار مثبت آرژنین را بر افزایش وزن ،افزایش
ماهیچه و بهبود ضریب تبدیل خوراک در طیور
گوشتی( ;Kwak et al., 2001; De Boo et al., 2005
.Jobgen et al., 2009; Fernandes et al., 2009; Nall
 )et al., 2009; Jiao et al., 2010نشان دادهاند .از
سوی دیگر به دلیل اینکه در روند اصالح ژنتیکی
جوجۀ گوشتی ،تنها به افزایش تولید ماهیچه (گوشت)
توجه شده است ،کیفیت گوشت تولیدی تا حدودی
کاهش یافته است .تعدادی از مطالعات ،افزایش روشنی
گوشت ،افزایش محتوای چربی درونماهیچهای،
افزایش تردی و کاهش ازدسترفتن آب گوشت را با
مصرف آرژنین در جیره گزارش کردند ( Jiao et al.,

1. Satellite cell

)2010; Ma et al., 2010; Wu et al., 2011؛ بنابراین
به نظر میرسد استفاده از سطوح باالی آرژنین در دورة
آغازین بتواند هم اثر مثبت بر رشد داشته باشد و هم
کیفیت گوشت الشه را بهبود دهد .از آنجا که در یک
پژوهش پیشین ،با استفاده از  5سطح خوراکی آرژنین
قابلهضم ( 4/43 ،4/55 ،4/63 ،4/93و  4/73درصد
جیره) در مرحلۀ آغازین ( 4تا  24روزگی) ،افزایش
خطی وزن ماهیچه سینهای و فیلۀ سینهای را در
جوجههای گوشتی گزارش کردند ( Fernandes et al.,
)2009؛ بنابراین در پژوهش حاضر از  9سطح باالتر از
نیاز آرژنین در دورة آغازین در جوجههای گوشتی
راس استفاده شد تا بهترین سطح استفاده از آرژنین
بهمنظور بهبود عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی و
کیفیت گوشت الشه در دورة آغازین مشخص شود.
مواد و روشها
بهمنظور تعیین تأثیرات سطوح باالی ال-آرژنین بر
عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی و کیفیت گوشت
الشه در جوجههای گوشتی راس ماده ،سطوح مختلف
آرژنین طبق جدول  4به جیرههای غذایی اختصاص
یافت .در این پژوهش از  432قطعه جوجۀ مرغ
گوشتی یکروزة سویۀ راس (انتخاب تنها یک جنس
بهمنظور حذف اثر جنس بر نتایج) استفاده شد .دورة
آزمایشی از زمان تولد تا انتهای  40روزگی در سالن
پرورش جوجۀ گروه علوم دامی دانشگاه تهران ادامه
یافت .جوجههای این پژوهش از جوجههایی با میانگین
وزن تولد یکسان ( )60/44±0/23انتخاب شدند .زمان
ورود به سالن ،جوجهها در گروههای  42قطعهای
(مشاهده) در  6تکرار در هر جیرة غذایی با میانگین
وزن تقریبی یکسان به جیرههای غذایی اختصاص داده
شدند .قبل از پژوهش ،تمام مواد خوراکی دارای
پروتئین بر اساس ترکیب شیمیایی ( )AOAC, 1995و
محتوای اسیدآمینه ( )Andrews & Baldar, 1985در
آزمایشگاه مرکزی دگوسا در تهران آنالیز شد و سپس
محتوای اسیدآمینۀ قابلهضم بر اساس جدولهای
 )1994( NRCمحاسبه شد .سپس مقادیر حقیقی
حاصل از آنالیز شیمیایی اقالم استفادهشده در جیره و
محتوای اسیدهای آمینۀ قابلهضم آنها در نرمافزار
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 UFFDAقرار گرفت و جیرة پایه {فاقد مادة پرکننده
(ماسه) و آرژنین} بر اساس این ارزشهای حقیقی و
بر اساس اسیدهای آمینۀ قابلهضم ،تنظیم و ترکیب
مواد مغذی کل جیرة پایه با استفاده از نرمافزار
 UFFDAگزارش شد (جدول  .)4پس از تنظیم جیرة
پایه ،بر اساس نوع جیرة غذایی با اضافهکردن
نسبتهای مختلف آرژنین ( )W381918, Aldrichبه
جای ماسه ،مقدار آرژنین جیرههای غذایی تنظیم شد.
گروه شاهد (جیرة غذایی  )4در این پژوهش مقدار
 4/94درصد جیرة آرژنین قابلهضم در کیلوگرم
خوراک را در فاصلۀ  4تا  40روزگی دریافت کرد (400
درصد آرژنین قابلهضم بر اساس توصیۀ کاتالوگ راس
 .)2007گروههای  9 ،2و  6به ترتیب  445 ،459و
 459درصد مقدار آرژنین قابلهضم توصیهشده بر
اساس توصیۀ کاتالوگ راس دریافت کردند .در طول
دورة پژوهش دسترسی به آب آزادانه بود و برنامۀ
نوردهی دربردارندة  29ساعت روشنایی و  4ساعت
تاریکی بود .در تمام مدت پژوهش تلفات ،وزن تلفات و
تعداد روزهای زندهمانی رکوردبرداری شد .در روز دهم
پژوهش پرندهها بهصورت گروهی وزنکشی شدند و
مصرف خوراک آنها اندازهگیری شد تا ضریب تبدیل
غذایی ( )FCRبر اساس روز مرغ محاسبه شود .در
پایان دورة پژوهش (روز دهم)  9قطعه جوجه از هر
تکرار ( 42جوجه در هر جیرة غذایی) بهصورت
تصادفی انتخاب شدند .پرندهها  9ساعت تحت
محدودیت خوراکدهی قرار گرفتند و سپس بهصورت
انفرادی توزین ،خونگیری و کشتار شدند .نمونههای
خون در لولههای حاوی هپارین جمعآوری شد و پس
از سانتریفیوژ با سرعت  9000دور در دقیقه ،پالسمای
نمونهها جداسازی و در سرمای  -20درجۀ سانتیگراد
نگهداری شد .پس از کشتار ،الشۀ گرم فاقد محتویات
شکم توزین شد و نسبت آن به وزن قبل از کشتار
(بازده الشه) محاسبه شد .پس از تفکیک الشه،
ماهیچۀ سینهای و ران توزین شدند و نسبت وزن آنها
به وزن زندة قبل از کشتار (وزن نسبی) گزارش شد.
همچنین نمونۀ ماهیچۀ سینهای برای بررسی صفات
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کیفی الشه استفاده شد .برای اندازهگیری  pHگوشت
از دستگاه  pHمتر (دیجیتال متروهم 527 4ساخت
سوئد) ،برای اندازهگیری نیروی برش گوشت ،از آزمون
9
برش وارنر براتسلر 2و دستگاه بافتسنج (اینستران
مدل M350-10CTساخت انگلستان) و برای
6
اندازهگیری رنگ گوشت ،دستگاه رنگسنج (مینولتا
مدل  CR-400ساخت ژاپن) استفاده شد .غلظتهای
گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید و اورة پالسما با روش
آنزیمی-کالریمتری و با استفاده از کیتهای شرکت
زیستشیمی در یک مرحله با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتری اندازهگیری شدند .حساسیت و
ضریب تغییرات داخل پژوهشی 5به ترتیب برای گلوکز
 2میلیگرم در دسیلیتر و  9/7درصد ،کلسترول 5
میلیگرم در دسیلیتر و  0/73درصد ،تریگلیسرید 5
میلیگرم در دسیلیتر و  4/45درصد و اوره 0/2
میلیگرم در دسیلیتر و  9/5درصد بودند .هورمونهای
T3و  T4توسط کیتهای شرکت  ISOTOPمجارستان
در یک مرحله و با استفاده از روش رادیوایمونواسی به
وسیلۀ لولههای پوششدار با آنتیبادی و با استفاده از
دستگاه گاماکانتر ( WIZARD2 Automatic Gamma
 )Counter, PerkinElmer,USAاندازهگیری شدند.
حساسیت و ضریب تغییرات داخل پژوهشی کیت T4
مقدار  7نانومول بر لیتر و  4/9درصد و کیت  T3مقدار
 0/9نانومول بر لیتر و 6/7درصد بودند.
مدل آماری

دادهها در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از مدل
زیر و با استفاده از رویۀ  GLMنرمافزار آماری SAS 9.2
آنالیز شدند .اثر قفس ،طبقه و همچنین اثر متقابل آنها
در جیرة غذایی بررسی شد که هیچیک معنادار نبودند.
در طی آنالیز اثر وزن اولیه بهعنوان عامل کواریت در نظر
گرفته شد .میانگینها با آزمون آماری چنددامنۀ دانکن
مقایسه شدند و سطح معناداری نهایی نیز  0/05در نظر
گرفته شد .مدل نهایی پس از حذف فاکتورهای غیرمهم
1. Metrohm
2. Warner Bratzler Shear force
3. Instron
4. Minolta
5. Intra-assay CV
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 j yijاُمین مشاهده در  iاُمین سطح آرژنینµ ،
میانگین جمعیت Ai ،اثر سطوح مختلف آرژنینb ،
ضریب تابعیت خطی  yاز وزن بدن جوجههاBW ،
میانگین وزن بدن جوجهها و  eijخطای تصادفی یا
باقیمانده است.

(قفس ،طبقه و تأثیرات متقابل آنها) بهصورت زیر است:
y ij    A i  b (BWij  BW)  e ij

i=1, 2, 3, 4
j= 1, 2, 3, 4
k=1, 2, 3, 4

( l=1میانگین  9مشاهده)

جدول  .4اجزا و ترکیب مواد مغذی جیرههای غذایی
درصد آرژنین جیرههای غذایی
مواد خوراکی
(درصد)

 400درصد آرژنین قابلهضم
بر اساس کاتالوگ راس
(جیرة غذایی )4

44/76
ذرت
23/44
کنجالۀ سویا
20
کنجالۀ کانوال
20
گندم
5/07
روغن خوراکی
4/32
دیکلسیم فسفات
4/44
سنگ آهک
0/64
نمک
4
0/9
مکمل ویتامینه
2
0/9
مکمل معدنی
0/25
دی-ال-متیونین
0/29
ال-الیزین
0/07
ال-ترئونین
4/5
اینرت (ماسه)
0
ال آرژنین اضافهشده
4/94
ال-آرژنین قابلهضم کل
ترکیب مواد مغذی جیرة پایه (بر حسب درصد)
9025
انرژی قابل متابولیسم ()Kcal/kg
26/05
پروتئین خام
20/45
پروتئین قابلهضم
4/05
کلسیم
0/5
فسفر قابل دسترس
4/27
لیزین قابلهضم
0/55
متیونین قابلهضم
0/36
متیونین+سیستئین قابلهضم
0/59
ترئونین قابلهضم
0/55
ایزولوسین قابلهضم
4/54
آرژنین کل
4/94
آرژنین قابلهضم
0/24
تریپتوفان قابلهضم
4/54
لوسین قابلهضم
0/37
والین قابلهضم

 459درصد آرژنین قابلهضم
بر اساس کاتالوگ راس
(جیرة غذایی )2

 445درصد آرژنین قابلهضم
بر اساس کاتالوگ راس
(جیرة غذایی )9

 459درصد آرژنین قابلهضم
بر اساس کاتالوگ راس
(جیرة غذایی )6

44/76
23/44
20
20
5/07
4/32
4/44
0/64
0/9
0/9
0/25
0/29
0/07
0/54
0/43
2

44/76
23/44
20
20
5/07
4/32
4/44
0/64
0/9
0/9
0/25
0/29
0/07
0/44
0/53
2/2

44/76
23/44
20
20
5/07
4/32
4/44
0/64
0/9
0/9
0/25
0/29
0/07
0/64
4/03
2/6

 .4هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل  3میلیون واحد بینالمللی ویتامین  2 ،Aمیلیون واحد بینالمللی  45 ،D3هزار واحد بینالمللی ویتامین  4500 ،Eمیلیگرم ویتامین
 4400 ،B1میلیگرم ویتامین  40 ،B2هزار میلیگرم ویتامین  9 ،B3هزار میلیگرم ویتامین  45 ،B6میلیگرم ویتامین  2 ،B12هزار میلیگرم ویتامین  ،K3هزار میلیگرم
ویتامین  90 ،B9هزار میلیگرم ویتامین  400 ،B5میلیگرم ویتامین  500 ،H2هزار میلیگرم کلراید کولین و هزار میلیگرم آنتیاکسیدان بود.
 .2هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل  400هزار میلیگرم منگنز 50 ،هزار میلیگرم آهن 55 ،هزار میلیگرم روی 40،هزار میلیگرم مس ،هزار میلیگرم ید و
 200میلیگرم سلنیوم بود.
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حالی که افزایش وزن روزانه و بازده خوراک را افزایش
داد )2009( Nall et al. .گزارش کردند که مصرف
آرژنین در موش صحرایی وزن نهایی بدن را افزایش
داد )2001( Kwak et al. .نشان دادند که استفاده از
 4/59درصد آرژنین در جیرة جوجههای گوشتی به
مدت  2هفته (از هفتۀ دوم تا چهارم) در مقابل مصرف
 0/59درصد آرژنین در جیره ،موجب بهبود بازده
خوراک و افزایش وزن بدن در گروه دریافتکنندة
مکمل آرژنین شد )2009( Jahanian .گزارش کرد در
جوجههای گوشتی که جیرههای حاوی  5سطح
آرژنین به ترتیب 440 ،400 ،30 ،50و  420درصد
آرژنین توصیهشده براساس  )1994( NRCرا دریافت
کردند ،کمبود آرژنین در جیره موجب کاهش مصرف
خوراک ،وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل خوراک شد.
 )2009( Munir et al.گزارش کردند که افزودن  2درصد
آرژنین به خوراک جوجههای گوشتی از  4روزگی و در
طول دورة پرورش ،باعث افزایش وزن بدن آنها شد.

نتایج و بحث
وزن  40روزگی ( ،)P<0/05افزایش وزن روزانه
( )P<0/04و بازده غذایی ( )P<0/05بهطور معناداری
با سطوح باالی آرژنین جیرة غذایی افزایش یافت و این
افزایش در جیرة غذایی  9در مقایسه با گروه شاهد
بیشترین بود (جدول .)2این در حالی است که در
پژوهش پیشرو مصرف خوراک تحت تأثیر جیرههای
غذایی قرار نگرفت (( ،)P> 0/05جدول .)2نتایج این
پژوهش مشابه با نتایج Munir ،)2001( Kwak et al.
 )2009( Nall et al. ،)2009( et al.و Yao et al.
( )2011بود .اگرچه  )2009( Jahanianنتایج مشابهی با
این پژوهش در مورد شاخصههای وزن و ضریب تبدیل
خوراک گزارش کرد ،ولی افزایش معنادار مصرف
خوراک با افزایش آرژنین در جیره را نیز گزارش کرد.
 )2011( Yao et al.نشان دادند که مکمل خوراکی
آرژنین به مقدار 4درصد جیره در خوکهای  24روزه
به مدت  7روز ،اثری بر مصرف خوراک نداشت ،در

جدول  .2اثر جیرههای غذایی دارای سطوح باالی آرژنین بر عملکرد رشد و تولید گوشت
درصد آرژنین قابلهضم جیرههای غذایی بر اساس کاتالوگ راس
400درصد

 459درصد

445درصد

459درصد

آرژنین قابلهضم

آرژنین قابلهضم

آرژنین قابلهضم

آرژنین قابلهضم

(جیرة غذایی )4

(جیرة غذایی )2

(جیرة غذایی )9

(جیرة غذایی )6

4

صفات اندازهگیریشده

ویژگیهای مربوط به عملکرد رشد

P-value

2

افزایش وزن روزانه از 4-40روزگی (گرم)

45/66±0/44 c

45/32±0/42ab

43/23±0/40 a

45/73±0/44 bc

0/04

مصرف خوراک روزانه از  4-40روزگی (گرم)

23/45±0/44

25/34±0/47

25/79±0/45

25/53±0/45

0/46

4/55±0/02

4/59±0/02

4/63±0/02

4/52±0/02

0/06

0/49±0/04 b

0/45±0/04ab

0/44±0/04 a

0/06

227/05±4/46

0/09

a

ضریب تبدیل خوراک از  4-40روزگی
بازده خوراک از  4-40روزگی
b

وزن زندة بدن در  40روزگی (گرم)

225/05±4/47

ab

225/75±4/25

a

b

ab

0/47±0/04 a
a

290/99±4/42

ab

9

ویژگیهای مربوط به الشه
بازده الشه

56/59±0/45 c

55/44±0/44b

92/45±0/44

94/35±0/74

60/43±0/49

96/70±0/46

>0/04

47/62±0/29 a

45/24±0/29 c

>0/04

b

99/74±0/64

>0/04

b

46/55±0/45

>0/04

وزن ماهیچۀ سینهای (گرم)

c

وزن نسبی ماهیچۀ سینهای به وزن بدن

46/24±0/26 d

44/49±0/24 b
b

95/93±0/54

a

95/45±0/64

b

45/64±0/20

a

44/54±0/45

وزن ران (گرم)

c

94/76±0/65

وزن نسبی ران به وزن بدن

c

46/03±0/43

b

54/9±0/45 a

55/45±0/45 b

>0/04

a

b

 .4دادهها شامل میانگین  SEM±میباشند .در هر سطر میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیداری به لحاظ آماری ندارند (.)p>0/05
 .2دادهها بهصورت گروهی آنالیز و گزارش شده است.
 .9دادهها بهصورت میانگین  9جوجۀ کشتارشده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است.
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اثر جیرة غذایی آرژنین بر بازده الشه در مقایسه با
وزن زنده ( ،)P<0/04وزن ماهیچۀ سینهای (،)P<0/04
وزن نسبی ماهیچۀ سینهای به وزن بدن (،)P<0/04
وزن ماهیچۀ ران ( )P<0/04و وزن نسبی ماهیچۀ ران
به وزن بدن ( )P<0/04همگی معنادار بود و بیشترین
افزایش در تولید الشه و تولید گوشت در جیرة غذایی
سوم ( 445درصد آرژنین قابلهضم) مشاهده شد
(جدول  .)2نتایج پژوهش حاضر مشابه نتایج Jobgen
Jiao et al. ،)2009( Fernandes et al. ،)2009( et al.
( )2010و  )2011( Wu et al.بودJobgen et al. .
( )2009گزارش کردند که مکمل آرژنین در آب
خوراکی موشهای چاق به مدت  42هفته افزایش
معنادار وزن ماهیچه در طول دورة پرورش را در گروه
دریافتکنندة آرژنین در پی داشته استJiao et al. .
( )2010با مقایسۀ سطوح مختلف آرژنین (،400 ،50
 420و  460درصد احتیاجات  )NRCنشان دادند که
مکمل آرژنین بهطور معناداری رشد ماهیچههای ران و
سینه را افزایش میدهد و با افزایش سطح آرژنین این
افزایش بهخصوص در ماهیچۀ سینهای بیشتر مشاهده
میشود )2009( Fernandes et al. .نشان دادند که 5
سطح خوراکی آرژنین ( 4/43 ،4/55 ،4/63 ،4/93و
 4/73درصد) با نسبتهای آرژنین به الیزین به ترتیب
 4/964 ،4/242 ،4/459 ،4/409و ( 4/624مقدار
ثابت الیزین  4/24درصد) در مرحلۀ آغازین ( 4تا 24
روزگی) ،موجب افزایش وزن ماهیچۀ سینهای و فیلۀ
سینهای در روزهای  7و  24و قطر میوفیبریل در
روزهای  46و  24شد )2011( Wu et al. .گزارش
کردند که مکمل آرژنین در اردک تولید ماهیچه و
پروتئین را افزایش داده است.
مشخص شده است که آرژنین از طریق مسیرهای
مختلفی رشد را تحت تأثیر قرار میدهد؛ مسیر اول:
این اسیدآمینه یکی از اجزای اصلی پروتئینهاست و
به دلیل اینکه آرژنین تنها از طریق خوراک در
پرندگان تأمین میشود ،کمبود خوراکی آرژنین اثر
مستقیمی بر سنتز پروتئین میگذارد ( Jahanian,
 .)2009مسیر دوم :مشخص شده است که آرژنین
ترشح انسولین را از سلولهای بتا پانکراس و ترشح
هورمون رشد را از هیپوفیز افزایش میدهد ( Floyd et

 .)al., 1966; Davis, 1972اثرات هورمون رشد به
وسیله فاکتورهای رشد شبهانسولینی ( IGF-I :IGFو
 )IGF-IIمیانجیگری میشود ( Fernandes et al.,
 .)2009فاکتورهای رشد شبهانسولینی نیز تأثیرات
آنابولیک بر ماهیچۀ اسکلتی دارد و تکثیر و تمایز
سلولهای ماهوارهای را افزایش میدهد و تجمع
پروتئینهای میوفیبریلی را از طریق افزایش سنتز و
کاهش تجزیۀ پروتئینی افزایش میبخشد ( Fernandes et
)al., 2009؛ بنابراین استفاده از آرژنین در جوجهها از
طریق افزایش هورمون رشد و فاکتورهای رشد
شبهانسولینی و تحریک تکثیر و تمایز سلولهای
ماهوارهای قادر است رشد ماهیچهای را افزایش دهد
( .)Fernandes et al., 2009مسیر سوم :آرژنین با افزایش
فعالیت آرژیناز ،تشکیل اورنیتین (یک پیشمادة
پلیآمینی) را در پی دارد ( Khajali & Widerman,
 .)2010اورنیتین دکربوکسیالز ( )ODCاورنیتین را به
پوترسین 4تبدیل میکند .سپس اسپرمیدین 2و
6
اسپرمین 9به وسیلۀ اضافهشدن توالی گروه آمینوپروپیل
4
و از طریق عملکرد اسپرمیدین سنتاز 5و اسپرمین سنتاز
حاصل میشوند .پلیآمینهای پوترسین ،اسپرمیدین و
اسپرمین اثرات محرک رشد دارند که احتماالً به دلیل بار
مثبت خالص آنهاست (.)Khajali & Widerman, 2010
پلیآمینها عملکردهای آنابولیکی را در بدن تقویت
میکنند که بهعنوان مثال میتوان سنتز  RNA ،DNAو
پروتئین و همچنین جذب اسیدهای آمینه به وسیلۀ
سلولها را نام برد (.)Khajali & Widerman, 2010
مسیر چهارم :از طریق تولید اکسید نیتریک به وسیلۀ
فعالیت آنزیم نیتریک اکسید سنتاز بر روی ال -آرژنین و
اثرات آن بر رشد و متابولیسم بدن اعمال شود ( Jobgen
.)et al., 2006
آرژنین جیرة غذایی ،غلظت هورمون ترییدوتیرونین
( ،)P<0/04( ،)T3تیروکسین ( )P<0/04( ،)T4و نسبت
هورمون T3به  )P<0/04( T4پالسمایی را افزایش داد و

1. Putrescine
2. Spermidine
3. Spermine
4. Amino propyl
5. Spermidine synthase
6. Spermine synthase
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در جیرة غذایی  6این افزایش بیشینه بود (جدول .)9
نتایج پژوهش حاضر با نتایج )1996( Riley et al.
موافق و با نتایج  )2009( Jobgen et al.در تضاد بود.
اگرچه آرژنین اثر معناداری بر غلظت گلوکز پالسمایی
نداشت ،غلظت کلسترول ( ،)P< 0/04تریگلیسرید
( )P< 0/04و اوره ( )P< 0/04پالسمایی را کاهش داد.
بیشترین کاهش در غلظت کلسترول و تریگلیسرید
در جیرة غذایی  6مشاهده شد ،در حالی که بیشترین
کاهش در غلظت اورة پالسمایی در جیرة غذایی  9بود
(جدول  .)9نتایج پژوهش حاضر مشابه با نتایج
 )2010( Lassala et al. ،)2009( Jobgen et al.و Yao
 )2011( et al.بود .در مورد گلوکز و تریگلیسرید،
 )1966( Floyd et al.و  )2009( Nall et al.نتایج
مخالف با نتایج پژوهش حاضر را گزارش کردندRiley .
 )1996( et al.نشان دادند که کمبود تغذیهای آرژنین
در ماهی قزلآالی رنگینکمان ،کاهش سطوح  T4و T3
پالسمایی و کاهش فعالیت دییدیناز کبدی ( )5ʹDرا
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که مسئول تبدیل  T4به  T3است ،در پی دارد.
 )2009( et al.گزارش کردند که افزودن مکمل آرژنین
در آب خوراکی موشهای چاق به مدت  42هفته،
غلظت سرمی هورمون رشد ،ترییدوتیرونین و
تیروکسین را تحت تأثیر قرار نداد ،ولی کاهش غلظت
سرمی گلوکز ،تریگلیسرید و اوره را در پی داشت.
 )2010( Lassala et al.با تزریق آرژنین به میشهای
آبستن ،کاهش سطوح آمونیاک و تریگلیسیرید
پالسمایی را گزارش کردند )2011( Yao et al. .نشان
دادند که مکمل خوراکی آرژنین به مقدار  4درصد
جیره در خوکهای  24روزه به مدت  7روز ،غلظت
پالسمایی آمونیاک و اوره را کاهش داد .از سویی دیگر
در تضاد با پژوهش حاضر )1966( Floyd et al. ،نشان
دادند که تزریق داخل رگی آرژنین در انسان موجب
افزایش غلظت پالسمایی گلوکز شد وNall et al.
( )2009با مصرف آرژنین در موش صحرایی ،افزایش
غلظت پالسمایی گلیسرول را گزارش کردند.
Jobgen

جدول  .9اثر جیرههای غذایی دارای سطوح باالی آرژنین بر کیفیت گوشت الشه و فراسنجههای خونی
درصد آرژنین قابلهضم جیرههای غذایی بر اساس کاتالوگ راس
400درصد

459درصد

445درصد

459درصد

آرژنین قابلهضم

آرژنین قابلهضم

آرژنین قابلهضم

آرژنین قابلهضم

(جیرة غذایی )4

(جیرة غذایی )2

(جیرة غذایی )9

(جیرة غذایی )6

4

صفات اندازهگیریشده

P-value

2

فراسنجههای خونی

442/75±0/76

a

کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)
تریگلیسرید (میلیگرم در دسیلیتر)

a

50/45±0/46

404/57±0/73

b

62/49±0/45

b

c

402/03±0/70
93/92±0/44

c

d

35/36±0/72

>0/04

c

97/53±0/42

>0/04

گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

297/92±0/36

295/56±4/04

295/76±0/30

294/94±0/32

0/26

اوره (میلیگرم در دسیلیتر)

4/49±0/49 a

5/73±0/46 b

5/23±0/42 c

4/60±0/42 a

>0/04

4/96±0/09

4/42±0/06

4/76±0/09

2/45±0/09

>0/04

52/53±0/45

>0/04

6/49±0/05

>0/04

d

ترییدوتیرونین (نانومول در لیتر)

d

تیروکسین (نانومول در لیتر)

c

نسبت تری یدوتیرونین به تیروکسین (درصد)
ویژگیهای مربوط به کیفیت گوشت

64/66±0/47
9/25±0/05

c

65/75±0/72

c

b

9/53±0/05

b
b

63/65±0/46

b

9/57±0/07

a
a

a

9
c

9/79±0/05

c

9/34±0/05

زردی گوشت (*)b

a

4/09±0/40

ab

5/59±0/44

روشنی گوشت (*)L

قرمزی گوشت (*)a

 pHگوشت  26ساعت پس از کشتار

a

6/47±0/07

>0/04

b

5/44±0/40

0/49

46/06±4/44

46/24±4/75

47/54±4/55

43/49±4/44

0/45

5/56±0/02 a

5/75±0/02 b

5/79±0/04 b

5/72±0/02 b

0/04

b

5/40±0/006

5/55±0/009

5/55±0/009

>0/04

b

40/52±0/96

3/42±0/94

>0/04

 pHگوشت  65ساعت پس از کشتار

a

5/70±0/009

نیروی برش (نیوتن)

a

42/93±0/94

b

6/25±0/07

ab

5/79±0/03

c

c

3/97±0/90

d

c

 .4دادهها شامل میانگین  SEM±هستند .در هر سطر میانگینهای با حروف مشابه اختالف معناداری به لحاظ آماری ندارند (.)P>0/05
 .2دادهها بهصورت میانگین  2جوجۀ کشتارشده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است.
 .9دادهها بهصورت میانگین  9جوجۀ کشتارشده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است.

474

علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،2تابستان 4936

اینکه در پژوهش حاضر جیرة غذایی  9بهترین
نتیجه را در افزایش وزن و تولید ماهیچه داشت،
میتواند به این علت باشد که این سطح آرژنین قادر
بوده از یک سو بهترین تعادل اسیدآمینهای را ایجاد
کند و رشد بهتری داشته باشد؛ از سوی دیگر این
سطح آرژنین ممکن است با تحریک مسیر نیتریک
اکساید سنتاز و مسیر هورمون رشد تأثیرات خود را بر
رشد اعمال کند؛ اما با توجه به این نکته که در سری
چهارم ،این افزایش وزن کاهش یافته است و کاهش
چربیهای پالسمایی مشاهده شده و از سوی دیگر
سطح اورة پالسمایی افزایش یافته است ،این تغییر
روند را میتوان به هورمونهای تیروئیدی بهخصوص
افزایش چشمگیر هورمون ( T3افزایش نسبت هورمون
 T3به  )T4در سری چهارم مربوط دانست .نتایج
پژوهشهای پیشین اثر آرژنین را بر افزایش هورمون
رشد و هورمونهای تیروئیدی نشان دادهاند ( Floyd et
 )al., 1966; Riley et al., 1996و نشان داده شده
است که هورمون رشد با کاهش فعالیت دییدیناز نوع
 )5DIII( IIIو در نتیجه کاهش تجزیۀ  T3و افزایش
فعالیت دییدیناز نوع  )5ʹDI( Iکه مسئول تولید  T3از
 T4است ،قادر است  T3جریان خون را به مقدار زیادی
افزایش دهد ()Vasilatos-Younken et al., 2000؛
بنابراین اگرچه در پژوهش حاضر غلظت هورمون رشد
اندازهگیری نشد ،ولی با توجه به افزایش چشمگیر
هورمونهای تیروئیدی بهویژه  T3در جیرة غذایی
چهارم ،به نظر میرسد افزایش غلظت آرژنین رفتهرفته
غلظت هورمون رشد را افزایش داده است .اما در جیرة
غذایی چهارم این افزایش غلظت هورمون رشد با
تحریک بیش از اندازة تولید هورمونهای تیروییدی ،از
مقدار رشد در این گروه کاسته و ترکیب اثر آرژنین و
هورمونهای تیروئیدی (افزایش سوختوساز کلی بدن)
کاهش شدید متابولیتهای مربوط به چربی در این
گروه را در پی داشته است و افزایش اوره در گروه
چهارم بهسبب افزایش سوختوساز ناشی از افزایش
هورمونهای تیروئیدی و کاتابولیسم ماهیچهای است.
جیرة غذایی آرژنین افزایش شاخص قرمزی گوشت
ماهیچۀ سینهای (* )aرا در پی داشت (،)P<0/04

بهطوری که در جیرة غذایی چهارم بیشترین قرمزی در
ماهیچۀ سینهای مشاهده شد .این در حالی است که
افزودن آرژنین به جیره اثری بر زردی (* )bو روشنی
(* )Lگوشت نداشت (جدول  .)9نتایج این پژوهش با
نتایج  )2010( Jiao et al.و  )2010( Ma et al.که اثری از
مکمل آرژنین بر قرمزی (* )aگوشت مشاهده نکردند،
مخالف بود .در پژوهشهای پیشین نشان داده شده است
که آرژنین از طریق تولید اکسید نیتریک که عامل
افزایشدهندة گشادی رگهاست ،جریان خون را به
بافتهای حساس به انسولین و از جمله بافت ماهیچه
افزایش میدهد ()Baron, 1994; Baron et al., 1995؛
بنابراین به نظر میرسد این اثر آرژنین بر گشادی رگها،
افزایش میوگلوبین بافتی را در پی داشته و از این طریق
قرمزی گوشت افزایش یافته است.
جیرة غذایی آرژنین کاهش  pHگوشت ماهیچۀ
سینهای را در ساعت  )P<0/04( 26و ساعت  65پس
از کشتار ( )P<0/04در پی داشت و این کاهش
رفتهرفته با افزایش آرژنین بیشتر شد؛ بهطوری که
کمترین  pHدر جیرة غذایی  6مشاهده شد (جدول
 .)9نتایج پژوهش حاضر با نتایج  )2010( Ma et al.و
 )2009( Tan et al.که نشان دادند مصرف  4درصد
آرژنین در جیرة خوک اثری بر  pHگوشت ندارد،
مخالف بود )2008( Chiang et al. .نشان دادند که
افزایش مقدار هورمونهای تیروئیدی در بوقلمون با
افزایش  pHگوشت همراه است .افزایش هورمونهای
تیروئیدی افزایش کلسیم درونسلولی در ماهیچهها را
در پی دارد که به دنبال افزایش کلسیم درونسلولی،
مصرف  ATPافزایش مییابد که موجب کاهش تولید
اسید الکتیک در زمان جمود نعش شده و از افت
مناسب  pHبهمنظور بهبود کیفیت الشه جلوگیری
میکند (.)Arai et al., 1991; Connely et al., 1994
با توجه به اینکه  )2009( Tan et al.با مصرف آرژنین،
افزایش گلیکوژن ماهیچه را گزارش کردند؛ اگرچه در
پژوهش حاضر افزایش غلظتهای هورمونهای
تیروئیدی در پالسمای جوجهها با افزایش آرژنین
جیره همراه بود ،ممکن است افزایش آرژنین در
پژوهش حاضر با افزایش محتوای گلیکوژن ماهیچهای،
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همراه بوده است و با توجه به اینکه  pHبه مدت  26و
 65ساعت پس از کشتار اندازهگیری شده است ،به نظر
میرسد برخالف نتایج پژوهش  ،)2009( Tan et al.به
دلیل وجود فرصت کافی ،کاهش  pHماهیچهای
مشاهدهشده است .از سوی دیگر مشخص شده است
که کمبود پروتئین ،افزایش  pHرا در پی دارد
()Schreurs et al., 1995؛ بنابراین در پژوهش حاضر
ممکن است افزایش آرژنین با افزایش پروتئین جیره،
کاهش  pHرا به همراه داشته باشد.
نیروی برش ( )P>0/04نیز با جیرة غذایی آرژنین
کاهش معناداری یافت ،بهطوری که در جیرة غذایی 6
کمترین نیروی برش مشاهده شد (جدول  .)9مشابه
با پژوهش حاضر  )2010( Jiao et al.نشان دادند که
با افزایش آرژنین ،نیروی برش کاهش یافت؛ در حالی
که در پژوهش  )2010( Ma et al.با مصرف  4یا 0/5
درصد آرژنین در جیرة خوکها ،آرژنین اثری روی
نیروی برش گوشت نداشت)2011( Wu et al. .
افزایش محتوای چربی ماهیچه را با افزایش آرژنین
گزارش کردند؛ با توجه به مشاهدة آثار مثبت افزایش
چربی ماهیچه بر تردی ماهیچه توسط Chartrin et al.
( ،)2006به نظر میرسد آرژنین از طریق بهبود چربی
الشه ،تردی گوشت را بهبود داده استWarner et al. .
( )2010نشان دادند که افزایش چربی درونماهیچهای
با افزایش فاصله بین بافتهای پیوندی از غلظت کالژن
بافتی میکاهد و بهصورت غیرمستقیم تردی را افزایش
میدهد .همچنین ،نشان داده شده است که قطر کمتر
فیبرهای ماهیچهای با سختی بیشتری در گوشت
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همراه است ()Hurling et al., 1996؛ بنابراین احتمال
دارد آرژنین با افزایش رشد و افزایش قطر فیبرهای
ماهیچهای ( )Fernandes et al., 2009نیز توانسته
باشد قسمتی از تأثیرات مثبت خود را بر تردی گوشت
اعمال کند .اگرچه پژوهشها نشان دادند که کاهش
سریع  pHدر درجه حرارتهای باال ،سیستم کالپاین را
غیرفعال میکند و تردی پس از مرگ را کاهش
میدهد ( ،)Dransfield, 1994اما با توجه به اینکه در
پژوهش حاضر کاهش  26 pHو  65ساعت بعد از
کشتار گزارش شده است و این روند کاهشی معمول
بوده و از شدت زیانآور برخوردار نبوده است ،بنابراین
کاهش  pHاثر زیانآوری بر تردی گوشت نداشته است.
نتیجهگیری

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر جیرة غذایی سوم
( 445درصد آرژنین قابلهضم) بهترین نتیجه را در بهبود
رشد داشته و همزمان کیفیت گوشت الشه و
فراسنجههای خونی را نیز بهبود داده است ،بهترین سطح
تغذیهای و سطح قابل توصیۀ آرژنین بهمنظور بهبود
صفات کمی و کیفی گوشت و بهبود فراسنجههای خونی
است.
سپاسگزاری
بدینوسیله از حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی
دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران و صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور که اجرای این پژوهش را
میسر ساختند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
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ABSTRACT
The objective of the present study was to determine the effects of feeding high levels of L-arginine on
growth performance, blood metabolites, and carcass meat quality of female Ross broiler chickens at the
starter period. In this experiment, 192 day old chicks were fed with 4 dietary treatments (100%, 153%,
168% and 183% of digestible arginine, based on the Ross catalogue recommendation) with 4 replications
in a completely randomized design from day 1 to 10. On 10 th day of experiment, chicks were weighed,
feed consumption was recorded, and feed efficiency was calculated. Also, three chickens per replication
were selected after sampling, blood were euthanized to measure breast and thigh muscle weights, meat
quality of the breast muscle (color, pH, and shear force). Data were analyzed based using proc GLM of
SAS software. According to the results, the highest increasing percentage for body weight (2.33%), feed
efficiency (6.35%), relative weight of breast (22.16%) and thigh (17.53%) muscles were observed in diet
with 168% digestible arginine relative to control group (P<0.05). Also, the highest increasing percentage
in plasma triiodothyronine (60.45%), thyroxine (26.91%), and relative triiodothyronine to thyroxine
(25.91%) was observed in diet with 183% digestible arginine relative to control group (P<0.01). On the
other hand, in 183% digestible arginine group noticeable decrease in percentages of plasma cholesterol
(14.93%) and triglyceride (25.19%) concentrations, shear force (26.39%) and 24 (2.05%) and 48 (2.63%)
h meat pH was observed (P<0.05) relative to the control group. The overall results of this study showed
that consumption level of 168% digestible arginine, as based of Ross catalogue recommendation, had the
best desirable results on growth, meat quality and plasma metabolites.
Keywords: arginine, blood parameters, broiler chicken, growth performance, meat quality.

 Corresponding Author E-mail: marzebrahimi@tabrizu.ac.ir, marzebrahimi@ut.ac.ir

Tel:+98 9144096742

