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 چکیده

های خونی و  آرژنین بر عملکرد رشد، فراسنجه-هدف از مطالعۀ حاضر تعیین تأثیرات سطوح باالی ال

 132در این پژوهش های گوشتی سویۀ راس در دورۀ آغازین بود.  ۀ مرغکیفیت گوشت الشه در جوج

 113و  161، 153، 111) غذاییۀ جیر 4تصادفی با  روزه در قالب طرح کامالً گوشتی یک ۀجوجقطعه 

روزگی تغذیه شدند.  11تا  1از تکرار  4و  (کاتالوگ راس ۀهضم بر اساس توصی درصد آرژنین قابل

 .شد و بازده خوراک محاسبه گیری اندازه ،ها ها و مصرف خوراک آن جوجهزن و، دهم آزمایشدر روز 

ی و ران، ا نهیسو وزن ماهیچۀ و کشتار شدند  گیری ، خونجوجه از هر تکرار انتخابقطعه  3همچنین 

ی خونی ارزیابی شدند. سپس ها فراسنجهو نیروی برش( و  pHی )رنگ، ا نهیسکیفیت گوشت ماهیچۀ 

آنالیز شدند. بر اساس نتایج، بیشترین درصد افزایش وزن  SASافزار  نرم GLMس رویۀ بر اسا ها داده

درصد(  16/22ی )ا نهیسدرصد( و وزن نسبی ماهیچۀ  35/6درصد(، بازده خوراک ) 33/2ی )روزگ 11

درصد آرژنین مشاهده  161درصد( در مقایسه با گروه شاهد، در جیرۀ غذایی  53/11و ماهیچۀ ران )

 31/26درصد(، تیروکسین ) 45/61یدوتیرونین ) (. همچنین بیشترین درصد افزایش تری>P 15/1شد )

درصد( پالسمایی در مقایسه با گروه شاهد، در  31/25یدوتیرونین به تیروکسین ) درصد( و نسبت تری

درصد  113(. از سوی دیگر، در جیرۀ غذایی >P 11/1درصد آرژنین مشاهده شد ) 113جیرۀ غذایی 

درصد(  13/25گلیسرید ) درصد( و تری 33/14های کلسترول ) ین، کاهش چشمگیر درصد غلظتآرژن

درصد(  63/2) 41درصد( و ساعت  15/2) 24ساعت  pHدرصد( و  33/26پالسما، نیروی برش )

که  داد نشان قیتحق نیا جینتا طورکلی به(. >P 15/1گوشت در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد )

ترین نتیجه را در  هضم بر اساس توصیۀ کاتالوگ راس، مطلوب درصد آرژنین قابل 161مصرف مقدار 

 های پالسمایی دارد. بهبود رشد، کمیت و کیفیت گوشت و فراسنجه
 

 .کیفیت گوشت ،های خونی عملکرد رشد، فراسنجه ،گوشتی ۀآرژنین، جوج های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

و  ها کیوتیب یآنتمصرف  آور زیانآثار  ةدلیل مشاهد به

های رشد مصنوعی بر انسان،  بسیاری از محرک

بهبود  منظور بههای جدید و طبیعی  شناسایی روش

رشد و همچنین کیفیت الشه ضروری است. آرژنین 

 صورت بهضروری در طیور است که  ای اسیدآمینه

 ,.Ball et al) استمرسوم در مواد خوراکی موجود 

یوانات مورد های مختلف ح (. در بین گونه2007
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به  ؛مطالعه، پرندگان بیشترین نیاز را به آرژنین دارند

که از یک سو پرندگان قادر به سنتز  سبباین 

 و به دلیل سرعت رشد باال، یستندزادی آرژنین ن درون

 زیادپروتئین نیز  ةبرای ذخیر موردنیازآرژنین  مقدار

(. از سوی دیگر، احتیاجات Ball et al., 2007است )

ش سن و بهبود پوشش یبا افزا ها جوجهن یآرژن ییغذا

ن یآرژن مقدار زیادل وجود یه به دلک ابدی یمش یپر افزا

(. با توجه Khajali & Widerman, 2010در پرهاست )

ای پرندگان پیش از خروج از  الیاف ماهیچه اینکهبه 

 یا چهیماه(، رشد Smith, 1963گیرند ) تخم شکل می

 4ای های ماهواره فعالیت سلولبه  ،پس از خروج از تخم

 است ها وابسته هایپرتروفی ماهیچه جهینتو در 

(Moss, 1968سلول .) ای پس از خروج از  های ماهواره

 یبرهایفتخم قادر به تکثیر، تمایز و اتصال به 

ای  ماهیچه یبرهایفای موجود یا تشکیل  ماهیچه

 اینکهبا توجه به  .(Moss, 1968) جدیدی هستند

ای در اولین روز بعد از خروج از تخم  ی ماهوارهها سلول

فعالیت میتوزی  روزگی هفتکامالً فعال هستند، اما در 

یابد  سوم زمان خروج از تخم کاهش می به یک ها آن

(Moore et al., 2005)،  دسترسی به خوراک مناسب

آغازین(،  ةها بعد از خروج از تخم )دور برای جوجه

ای  های ماهواره یر سلولشرط ضروری برای تحریک تکث

ای  و رشد ماهیچه برهایوفیمدر  ها آنو در نتیجه ادغام 

(. نتایج مطالعات Fernandes et al., 2009است )

بر افزایش وزن، افزایش  را مختلف آثار مثبت آرژنین

بهبود ضریب تبدیل خوراک در طیور و  ماهیچه

 ;Kwak et al., 2001; De Boo et al., 2005گوشتی)

Jobgen et al., 2009; Fernandes et al., 2009; Nall. 

et al., 2009; Jiao et al., 2010اند. از  ( نشان داده

در روند اصالح ژنتیکی  اینکهسوی دیگر به دلیل 

گوشتی، تنها به افزایش تولید ماهیچه )گوشت(  ۀجوج

کیفیت گوشت تولیدی تا حدودی  ،توجه شده است

افزایش روشنی  ،مطالعات کاهش یافته است. تعدادی از

، ای ماهیچه درونگوشت، افزایش محتوای چربی 

را با  رفتن آب گوشت ازدست و کاهشافزایش تردی 

 ,.Jiao et alمصرف آرژنین در جیره گزارش کردند )

                                                                               
1. Satellite cell 

2010; Ma et al., 2010; Wu et al., 2011) بنابراین ؛

 ةرسد استفاده از سطوح باالی آرژنین در دور به نظر می

غازین بتواند هم اثر مثبت بر رشد داشته باشد و هم آ

از آنجا که در یک  .کیفیت گوشت الشه را بهبود دهد

سطح خوراکی آرژنین  5 زپیشین، با استفاده ا پژوهش

درصد  73/4و  43/4، 55/4، 63/4، 93/4) هضم قابل

روزگی(، افزایش  24تا  4آغازین ) ۀجیره( در مرحل

ای را در  سینه ۀو فیلای  خطی وزن ماهیچه سینه

 ,.Fernandes et al) های گوشتی گزارش کردند جوجه

سطح باالتر از  9حاضر از  (؛ بنابراین در پژوهش2009

گوشتی  های آغازین در جوجه ةنیاز آرژنین در دور

راس استفاده شد تا بهترین سطح استفاده از آرژنین 

های خونی و  بهبود عملکرد رشد، فراسنجه منظور به

 آغازین مشخص شود.  ةدر دور فیت گوشت الشهکی

 

 ها مواد و روش

آرژنین بر -ال سطوح باالی اتریثتأتعیین  منظور به

های خونی و کیفیت گوشت  عملکرد رشد، فراسنجه

های گوشتی راس ماده، سطوح مختلف  در جوجه الشه

های غذایی اختصاص  به جیره 4آرژنین طبق جدول 

مرغ  ۀقطعه جوج 432 از یافت. در این پژوهش

راس )انتخاب تنها یک جنس  ۀسوی ةروز یکگوشتی 

ة . دورشدحذف اثر جنس بر نتایج( استفاده  منظور به

روزگی در سالن  40از زمان تولد تا انتهای  یشیآزما

ادامه  دانشگاه تهران گروه علوم دامی ۀپرورش جوج

هایی با میانگین  از جوجه های این پژوهش یافت. جوجه

. زمان شدند( انتخاب 44/60±23/0د یکسان )وزن تول

ای  قطعه 42های  ها در گروه ورود به سالن، جوجه

با میانگین  جیرة غذاییتکرار در هر  6)مشاهده( در 

های غذایی اختصاص داده  وزن تقریبی یکسان به جیره

 دارای. قبل از پژوهش، تمام مواد خوراکی شدند

( و AOAC, 1995) ترکیب شیمیایی پروتئین بر اساس

در ( Andrews & Baldar, 1985) اسیدآمینهمحتوای 

و سپس  آزمایشگاه مرکزی دگوسا در تهران آنالیز شد

 های بر اساس جدول هضم قابل اسیدآمینۀمحتوای 

NRC (1994.محاسبه شد ) پس مقادیر حقیقی س

شده در جیره و  هحاصل از آنالیز شیمیایی اقالم استفاد

 افزار نرمدر  ها آن هضم قابل ۀآمین یدهایاسمحتوای 
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UFFDA  پرکننده ةپایه }فاقد ماد ةجیر و گرفتقرار 

های حقیقی و  )ماسه( و آرژنین{ بر اساس این ارزش

تنظیم و ترکیب  ،هضم قابل ۀآمین یدهایاسبر اساس 

 افزار نرمپایه با استفاده از  ةمواد مغذی کل جیر

UFFDA  ة(. پس از تنظیم جیر4گزارش شد )جدول 

کردن  غذایی با اضافه ة، بر اساس نوع جیرپایه

( به W381918, Aldrichهای مختلف آرژنین ) نسبت

های غذایی تنظیم شد.  آرژنین جیره قدارجای ماسه، م

 قدارم ( در این پژوهش4غذایی  ة)جیر شاهدگروه 

در کیلوگرم  هضم قابلآرژنین  ةدرصد جیر 94/4

 400) کردیافت در روزگی 40تا  4 ۀخوراک را در فاصل

 کاتالوگ راس ۀبر اساس توصی هضم قابلدرصد آرژنین 

و  445، 459به ترتیب  6و  9، 2 های (. گروه2007

بر  شده توصیه هضم قابلآرژنین  قداردرصد م 459

در طول . کردندکاتالوگ راس دریافت  ۀاساس توصی

 ۀو برنامبود  انهآزاد آبپژوهش دسترسی به  ةدور

ساعت  4ساعت روشنایی و  29 ةدربردارندنوردهی 

تاریکی بود. در تمام مدت پژوهش تلفات، وزن تلفات و 

 دهممانی رکوردبرداری شد. در روز  تعداد روزهای زنده

کشی شدند و  وزن گروهی صورت به ها پرنده پژوهش

ضریب تبدیل  تا گیری شد اندازه ها آنمصرف خوراک 

ر د .دشومحاسبه  بر اساس روز مرغ (FCRغذایی )

جوجه از هر  قطعه 9 (دهمپژوهش )روز  ةپایان دور

 صورت بهغذایی(  ةجوجه در هر جیر 42تکرار )

ساعت تحت  9ها  پرنده تصادفی انتخاب شدند.

 صورت به و سپس گرفتنددهی قرار  محدودیت خوراک

های  نمونهو کشتار شدند.  گیری خون، انفرادی توزین

شد و پس  آوری های حاوی هپارین جمع خون در لوله

دور در دقیقه، پالسمای  9000از سانتریفیوژ با سرعت 

گراد  سانتی ۀدرج -20ها جداسازی و در سرمای  نمونه

گرم فاقد محتویات  ۀاری شد. پس از کشتار، الشدنگه

شکم توزین شد و نسبت آن به وزن قبل از کشتار 

. پس از تفکیک الشه، شد)بازده الشه( محاسبه 

 ها آنان توزین شدند و نسبت وزن ای و ر سینه ۀچیماه

قبل از کشتار )وزن نسبی( گزارش شد.  ةبه وزن زند

برای بررسی صفات  یا نهیس ۀماهیچ ۀهمچنین نمون

گوشت  pH گیری اندازه. برای شدکیفی الشه استفاده 

ساخت  527 4متر )دیجیتال متروهم pHاز دستگاه 

مون از آز ،گیری نیروی برش گوشت سوئد(، برای اندازه

 9سنج )اینستران و دستگاه بافت 2برش وارنر براتسلر

و برای  ساخت انگلستان( M350-10CTمدل

 6سنج )مینولتا دستگاه رنگ ،رنگ گوشت گیری اندازه

های  استفاده شد. غلظت ساخت ژاپن( CR-400مدل 

پالسما با روش  ةگلیسرید و اور گلوکز، کلسترول، تری

های شرکت  از کیتکالریمتری و با استفاده -آنزیمی

شیمی در یک مرحله با استفاده از دستگاه  زیست

د. حساسیت و شدنگیری  اسپکتروفتومتری اندازه

به ترتیب برای گلوکز  5ضریب تغییرات داخل پژوهشی

 5، کلسترول درصد 7/9لیتر و  گرم در دسی میلی 2

 5گلیسرید  ، تریدرصد 73/0لیتر و  گرم در دسی میلی

 2/0و اوره  درصد 45/4لیتر و  گرم در دسی میلی

 های هورمونبودند.  درصد 5/9لیتر و  گرم در دسی میلی

T3 وT4 های شرکت  توسط کیتISOTOP  مجارستان

در یک مرحله و با استفاده از روش رادیوایمونواسی به 

بادی و با استفاده از  دار با آنتی های پوشش لوله ۀوسیل

WIZARDدستگاه گاماکانتر )
2
 Automatic Gamma 

Counter, PerkinElmer,USAند. شدگیری  ( اندازه

 T4کیت  حساسیت و ضریب تغییرات داخل پژوهشی

 قدارم T3و کیت  درصد 9/4نانومول بر لیتر و  7 مقدار

 بودند.  درصد 7/6نانومول بر لیتر و 9/0

 

 مدل آماری

تصادفی با استفاده از مدل  ها در قالب طرح کامالً داده 

 SAS 9.2 افزار آماری نرم GLM ۀتفاده از رویزیر و با اس

ها  آنالیز شدند. اثر قفس، طبقه و همچنین اثر متقابل آن

دار نبودند.  ایک معن که هیچ شدغذایی بررسی  ةدر جیر

عنوان عامل کواریت در نظر  در طی آنالیز اثر وزن اولیه به

دانکن  ۀها با آزمون آماری چنددامن گرفته شد. میانگین

در نظر  05/0ی نیز یداری نها او سطح معن ه شدندمقایس

غیرمهم  یی پس از حذف فاکتورهایگرفته شد. مدل نها

                                                                               
1. Metrohm 

2. Warner Bratzler Shear force 

3. Instron 

4. Minolta 

5. Intra-assay CV 
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 صورت زیر است: ها( به متقابل آن تأثیرات)قفس، طبقه و 

ijijiij e)WBBW(bAy   
i=1, 2, 3, 4  
j= 1, 2, 3, 4  
k=1, 2, 3, 4  

l=1  مشاهده(  9)میانگین 

yij j اُمین مشاهده در i اُمین سطح آرژنین ،µ 

 b، اثر سطوح مختلف آرژنین Ai، میانگین جمعیت

 WB، ها جوجهاز وزن بدن  yضریب تابعیت خطی 

خطای تصادفی یا  eij و ها جوجهمیانگین وزن بدن 

 است. باقیمانده
 

 های غذایی . اجزا و ترکیب مواد مغذی جیره4جدول 

 غذایی یها جیرهدرصد آرژنین  

 مواد خوراکی 
 )درصد(

 هضم درصد آرژنین قابل 400
 کاتالوگ راس  بر اساس

 (4)جیرة غذایی 

 هضم  درصد آرژنین قابل 459
 کاتالوگ راس  بر اساس

 (2)جیرة غذایی 

 هضم  درصد آرژنین قابل 445
 بر اساس کاتالوگ راس 

 (9)جیرة غذایی 

 هضم  درصد آرژنین قابل 459
 راسبر اساس کاتالوگ 
 (6)جیرة غذایی 

 76/44 76/44 76/44 76/44 ذرت

 44/23 44/23 44/23 44/23 کنجالۀ سویا

 20 20 20 20 کنجالۀ کانوال

 20 20 20 20 گندم

 07/5 07/5 07/5 07/5 روغن خوراکی

 32/4 32/4 32/4 32/4 کلسیم فسفات دی

 44/4 44/4 44/4 44/4 سنگ آهک

 64/0 64/0 64/0 64/0 نمک

4مل ویتامینهمک
 9/0 9/0 9/0 9/0 

2مکمل معدنی
 9/0 9/0 9/0 9/0 

 25/0 25/0 25/0 25/0 متیونین-ال-دی

 29/0 29/0 29/0 29/0 الیزین-ال

 07/0 07/0 07/0 07/0 ترئونین-ال

 64/0 44/0 54/0 5/4 اینرت )ماسه(

 03/4 53/0 43/0 0 شده ال آرژنین اضافه
 6/2 2/2 2 94/4 هضم کل آرژنین قابل-ال

   ترکیب مواد مغذی جیرة پایه )بر حسب درصد(     

     9025 (Kcal/kgانرژی قابل متابولیسم )

     05/26 پروتئین خام

     45/20 هضم پروتئین قابل

     05/4 کلسیم

     5/0 فسفر قابل دسترس

     27/4 هضم لیزین قابل

     55/0 هضم متیونین قابل

     36/0 هضم ین قابلمتیونین+سیستئ

     59/0 هضم ترئونین قابل

     55/0 هضم ایزولوسین قابل

     54/4 آرژنین کل

     94/4 هضم آرژنین قابل

     24/0 هضم تریپتوفان قابل

     54/4 هضم لوسین قابل

     37/0 هضم والین قابل

گرم ویتامین  میلی E ،4500المللی ویتامین  هزار واحد بین D3 ،45المللی  میلیون واحد بین A ،2مللی ویتامین ال میلیون واحد بین 3. هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل 4
B1 ،4400 گرم ویتامین  میلیB2 ،40 گرم ویتامین  هزار میلیB3 ،9 گرم ویتامین  هزار میلیB6 ،45 گرم ویتامین  میلیB12 ،2 گرم ویتامین  هزار میلیK3گرم  ، هزار میلی

 اکسیدان بود. گرم آنتی گرم کلراید کولین و هزار میلی هزار میلی H2 ،500گرم ویتامین  میلی B5 ،400گرم ویتامین  هزار میلی B9 ،90ویتامین 
گرم ید و  یلیگرم مس، هزار م هزار میلی 40گرم روی، هزار میلی 55گرم آهن،  هزار میلی 50گرم منگنز،  هزار میلی 400. هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل 2

 گرم سلنیوم بود. میلی 200
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 نتایج و بحث

(، افزایش وزن روزانه >05/0P)ی روزگ 40وزن 

(04/0P<( و بازده غذایی )05/0P< )داری  امعن طور به

 نیو اغذایی افزایش یافت  ةآرژنین جیر سطوح باالی اب

 شاهدگروه  در مقایسه با 9غذایی  ةافزایش در جیر

(. این در حالی است که در 2دولبیشترین بود )ج

های  جیره تأثیرمصرف خوراک تحت  رو شیپپژوهش 

(. نتایج این 2(، )جدول<P 05/0غذایی قرار نگرفت )

 Kwak et al. (2001 ،)Munirپژوهش مشابه با نتایج 

et al. (2009 ،)Nall et al. (2009 و )Yao et al. 

بهی با ( نتایج مشا2009) Jahanian اگرچه( بود. 2011)

های وزن و ضریب تبدیل  پژوهش در مورد شاخصهاین 

دار مصرف  اافزایش معنولی خوراک گزارش کرد، 

گزارش کرد.  را نیز خوراک با افزایش آرژنین در جیره

Yao et al. (2011 نشان دادند که مکمل خوراکی )

روزه  24های  جیره در خوک درصد4 قدارآرژنین به م

صرف خوراک نداشت، در روز، اثری بر م 7به مدت 

حالی که افزایش وزن روزانه و بازده خوراک را افزایش 

( گزارش کردند که مصرف 2009) .Nall et alداد. 

ی بدن را افزایش یآرژنین در موش صحرایی وزن نها

( نشان دادند که استفاده از 2001) .Kwak et alداد. 

 بههای گوشتی  جوجه ةریدرصد آرژنین در ج 59/4

دوم تا چهارم( در مقابل مصرف  ۀهفته )از هفت 2مدت 

موجب بهبود بازده  ،رهیدرصد آرژنین در ج 59/0

 کنندة دریافتو افزایش وزن بدن در گروه  خوراک

( گزارش کرد در 2009) Jahanianمکمل آرژنین شد. 

سطح  5های حاوی  گوشتی که جیره یها جوجه

درصد  420 و 440، 400، 30، 50آرژنین به ترتیب

دریافت را NRC (1994 )براساس  شده توصیهآرژنین 

کردند، کمبود آرژنین در جیره موجب کاهش مصرف 

خوراک، وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل خوراک شد. 

Munir et al. (2009 گزارش کردند که افزودن )درصد  2

ی و در روزگ 4های گوشتی از  آرژنین به خوراک جوجه

 ها شد. وزن بدن آن طول دورة پرورش، باعث افزایش

 
 عملکرد رشد و تولید گوشتآرژنین بر سطوح باالی  دارایهای غذایی  اثر جیره. 2جدول 

 4شده گیری صفات اندازه

 بر اساس کاتالوگ راس های غذایی هضم جیره درصد آرژنین قابل

  درصد400

 هضم آرژنین قابل

 (4)جیرة غذایی 

  درصد 459

 هضم آرژنین قابل

 (2 )جیرة غذایی

  درصد445

 هضم آرژنین قابل

 (9)جیرة غذایی 

  درصد459

 هضم آرژنین قابل

 (6)جیرة غذایی 

P-value 

2 مربوط به عملکرد رشد یها یژگیو
      

 c 44/0±66/45 ab42/0±32/45 a 40/0±23/43 bc 44/0±73/45 04/0 روزگی )گرم( 4-40افزایش وزن روزانه از

 46/0 53/25±45/0 79/25±45/0 34/25±47/0 45/23±44/0 گی )گرم(روز 4-40مصرف خوراک روزانه از 

 a 02/0±55/4 ab02/0±59/4 b 02/0±63/4 ab 02/0±52/4 06/0 روزگی 4-40ضریب تبدیل خوراک از 

 b 04/0±49/0 ab04/0±45/0 a 04/0±47/0 a 04/0±44/0 06/0 روزگی 4-40بازده خوراک از 

 b 47/4±05/225 a25/4±75/225 a 42/4±99/290 ab 46/4±05/227 09/0 ی )گرم(روزگ 40وزن زندة بدن در 

      9به الشهمربوط  یها یژگیو

 <c 45/0±59/56 b44/0±44/55 a 45/0±9/54 b 45/0±45/55 04/0 بازده الشه

 <c 44/0±45/92 b 74/0±35/94 a 49/0±43/60 b 46/0±70/96 04/0 ای )گرم( وزن ماهیچۀ سینه

 <d 26/0±24/46 b 24/0±49/44 a 29/0±62/47 c 29/0±24/45 04/0 ی به وزن بدنا نهیسهیچۀ وزن نسبی ما

 <c 65/0±76/94 b 54/0±93/95 a 64/0±45/95 b 64/0±74/99 04/0 وزن ران )گرم(

 <c 43/0±03/46 b 20/0±64/45 a 45/0±54/44 b 45/0±55/46 04/0 وزن نسبی ران به وزن بدن

 (.p<05/0داری به لحاظ آماری ندارند ) های با حروف مشابه اختالف معنی باشند. در هر سطر میانگین می SEM±یانگین ها شامل م داده. 4

 صورت گروهی آنالیز و گزارش شده است. ها به داده .2

 کشتارشده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است. ۀجوج 9صورت میانگین  ها به داده .9
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آرژنین بر بازده الشه در مقایسه با اثر جیرة غذایی 

(، >04/0Pای ) (، وزن ماهیچۀ سینه>04/0P)وزن زنده 

(، >04/0P) ای به وزن بدن وزن نسبی ماهیچۀ سینه

ران  ۀماهیچ ( و وزن نسبی>04/0Pران ) ۀوزن ماهیچ

بود و بیشترین  دار امعن( همگی >04/0Pبه وزن بدن )

 جیرة غذاییر افزایش در تولید الشه و تولید گوشت د

( مشاهده شد هضم قابلدرصد آرژنین  445سوم )

 Jobgen(. نتایج پژوهش حاضر مشابه نتایج 2 )جدول

et al. (2009 ،)Fernandes et al. (2009،) Jiao et al. 

 .Jobgen et al بود. Wu et al. (2011) و (2010)

( گزارش کردند که مکمل آرژنین در آب 2009)

افزایش  هفته 42به مدت های چاق  خوراکی موش

در گروه  را پرورش ةدار وزن ماهیچه در طول دور امعن

 .Jiao et alآرژنین در پی داشته است.  کنندة دریافت

، 400، 50سطوح مختلف آرژنین ) ۀ( با مقایس2010)

( نشان دادند که NRCاحتیاجات  درصد 460و  420

و های ران  داری رشد ماهیچه امعن طور بهمکمل آرژنین 

دهد و با افزایش سطح آرژنین این  سینه را افزایش می

ای بیشتر مشاهده  سینه ۀخصوص در ماهیچ بهافزایش 

 5( نشان دادند که 2009) .Fernandes et alشود.  می

و  43/4، 55/4، 63/4، 93/4سطح خوراکی آرژنین )

های آرژنین به الیزین به ترتیب  درصد( با نسبت 73/4

 قدار)م 624/4و  964/4، 242/4، 459/4، 409/4

 24تا  4آغازین ) ۀدرصد( در مرحل 24/4ثابت الیزین 

 ۀای و فیل سینه ۀروزگی(، موجب افزایش وزن ماهیچ

و قطر میوفیبریل در  24و  7 یروزهاای در  سینه

( گزارش 2011) .Wu et alشد.  24و  46 یروزها

کردند که مکمل آرژنین در اردک تولید ماهیچه و 

  را افزایش داده است.پروتئین 

 یرهایمسمشخص شده است که آرژنین از طریق 

 :مسیر اول ؛دهد قرار می تأثیرمختلفی رشد را تحت 

هاست و  یکی از اجزای اصلی پروتئین اسیدآمینهاین 

آرژنین تنها از طریق خوراک در  اینکهبه دلیل 

شود، کمبود خوراکی آرژنین اثر  پرندگان تأمین می

 ,Jahanianگذارد ) تز پروتئین میمستقیمی بر سن

مشخص شده است که آرژنین  :(. مسیر دوم2009

های بتا پانکراس و ترشح  ترشح انسولین را از سلول

 Floyd etدهد ) هورمون رشد را از هیپوفیز افزایش می

al., 1966; Davis, 1972 اثرات هورمون رشد به .)

و  IGF :IGF-Iانسولینی ) رشد شبه یفاکتورهاوسیله 

IGF-IIشود ) گری می ( میانجیFernandes et al., 

انسولینی نیز تأثیرات  (. فاکتورهای رشد شبه2009

آنابولیک بر ماهیچۀ اسکلتی دارد و تکثیر و تمایز 

دهد و تجمع  ای را افزایش می های ماهواره سلول

های میوفیبریلی را از طریق افزایش سنتز و  پروتئین

 Fernandes etد )بخش ایش میکاهش تجزیۀ پروتئینی افز

al., 2009) ها از  بنابراین استفاده از آرژنین در جوجه؛

طریق افزایش هورمون رشد و فاکتورهای رشد 

های  انسولینی و تحریک تکثیر و تمایز سلول شبه

ای را افزایش دهد  ای قادر است رشد ماهیچه ماهواره

(Fernandes et al., 2009 مسیر سوم: آرژنین با .) افزایش

مادة  فعالیت آرژیناز، تشکیل اورنیتین )یک پیش

 ,Khajali & Widerman) آمینی( را در پی دارد پلی

( اورنیتین را به ODC(. اورنیتین دکربوکسیالز )2010

و  2کند. سپس اسپرمیدین تبدیل می 4پوترسین

 6لینوپروپیآمتوالی گروه  شدن اضافهبه وسیلۀ  9اسپرمین

 4و اسپرمین سنتاز 5سپرمیدین سنتازو از طریق عملکرد ا

ی پوترسین، اسپرمیدین و ها نیآم یپل. شوند یمحاصل 

اسپرمین اثرات محرک رشد دارند که احتماالً به دلیل بار 

(. Khajali & Widerman, 2010هاست ) مثبت خالص آن

عملکردهای آنابولیکی را در بدن تقویت  ها نیآم یپل

و  DNA ،RNA سنتز توان یمعنوان مثال  که به کنند یم

پروتئین و همچنین جذب اسیدهای آمینه به وسیلۀ 

(. Khajali & Widerman, 2010را نام برد ) ها سلول

مسیر چهارم: از طریق تولید اکسید نیتریک به وسیلۀ 

آرژنین و  -فعالیت آنزیم نیتریک اکسید سنتاز بر روی ال

 Jobgenاثرات آن بر رشد و متابولیسم بدن اعمال شود )

et al., 2006 .) 

 نیرونیدوتی یترآرژنین جیرة غذایی، غلظت هورمون 

(T3( ،)04/0P<تیروکسین ،) (T4،) (04/0P<و نسبت ) 

( پالسمایی را افزایش داد و >04/0P) T4به T3هورمون 

                                                                               
1. Putrescine  

2. Spermidine  

3. Spermine  

4. Amino propyl 

5. Spermidine synthase 

6. Spermine synthase 
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(. 9بود )جدول  ینهاین افزایش بیش 6 جیرة غذاییدر 

Riley et al. (1996 )نتایج پژوهش حاضر با نتایج 

( در تضاد بود. 2009) .Jobgen et alموافق و با نتایج 

داری بر غلظت گلوکز پالسمایی اآرژنین اثر معن اگرچه

گلیسرید  (، تری>P 04/0نداشت، غلظت کلسترول )

(04/0 P<( و اوره )04/0 P< .پالسمایی را کاهش داد )

گلیسرید  بیشترین کاهش در غلظت کلسترول و تری

 بیشترین هده شد، در حالی کهمشا 6 جیرة غذاییدر 

بود  9 جیرة غذاییپالسمایی در ة کاهش در غلظت اور

(. نتایج پژوهش حاضر مشابه با نتایج 9)جدول 

Jobgen et al. (2009 ،)Lassala et al. (2010 و )Yao 

et al. (2011بود. در مورد گلوکز و تری ) گلیسرید، 

Floyd et al. (1966 و )Nall et al. (2009ن ) تایج

 Rileyگزارش کردند.  را حاضر مخالف با نتایج پژوهش

et al. (1996 نشان دادند که کمبود )آرژنین  یا هیتغذ

 T3و  T4، کاهش سطوح کمان رنگینآالی  در ماهی قزل

5یدیناز کبدی ) پالسمایی و کاهش فعالیت دی
ʹ
D) را 

 Jobgenدر پی دارد.  ،است T3به  T4که مسئول تبدیل 

et al. (2009 گزارش کردند که ) مکمل آرژنین افزودن

هفته،  42های چاق به مدت  در آب خوراکی موش

یدوتیرونین و  غلظت سرمی هورمون رشد، تری

قرار نداد، ولی کاهش غلظت  تأثیر تیروکسین را تحت

گلیسرید و اوره را در پی داشت.  سرمی گلوکز، تری

Lassala et al. (2010 با تزریق آرژنین )های  میش به

گلیسیرید  آبستن، کاهش سطوح آمونیاک و تری

( نشان 2011) .Yao et alپالسمایی را گزارش کردند. 

 درصد 4 قداردادند که مکمل خوراکی آرژنین به م

روز، غلظت  7روزه به مدت  24های  جیره در خوک

ی دیگر یپالسمایی آمونیاک و اوره را کاهش داد. از سو

( نشان 1966) .Floyd et al حاضر، در تضاد با پژوهش

دادند که تزریق داخل رگی آرژنین در انسان موجب 

 .Nall et alافزایش غلظت پالسمایی گلوکز شد و

افزایش  ،( با مصرف آرژنین در موش صحرایی2009)

  غلظت پالسمایی گلیسرول را گزارش کردند.

 
 ی خونیها فراسنجهیت گوشت الشه و کیفآرژنین بر سطوح باالی  دارایهای غذایی  اثر جیره .9 جدول

 4شده گیری صفات اندازه

 بر اساس کاتالوگ راس های غذایی هضم جیره درصد آرژنین قابل

  درصد400

 هضم آرژنین قابل

 (4)جیرة غذایی 

  درصد459

 هضم آرژنین قابل

 (2)جیرة غذایی 

  درصد445

 هضم آرژنین قابل

 (9)جیرة غذایی 

  درصد459

 هضم آرژنین قابل

 (6)جیرة غذایی 

P-value 

2ی خونیها فراسنجه
      

 <a 76/0±75/442 b 73/0±57/404 c 70/0±03/402 d 72/0±36/35 04/0 لیتر( گرم در دسی کلسترول )میلی

 <a 46/0±45/50 b 45/0±49/62 c 44/0±92/93 c 42/0±53/97 04/0 لیتر( گرم در دسی گلیسرید )میلی تری

 26/0 94/294±32/0 76/295±30/0 56/295±04/4 92/297±36/0 لیتر( سیگرم در د گلوکز )میلی

 <a 49/0±49/4 b 46/0±73/5 c 42/0±23/5 a 42/0±60/4 04/0 لیتر( گرم در دسی اوره )میلی

 <d 09/0±96/4 c 06/0±42/4 b 09/0±76/4 a 09/0±45/2 04/0 (تریلیدوتیرونین )نانومول در  تری

 <d 47/0±66/64 c 72/0±75/65 b 46/0±65/63 a 45/0±53/52 04/0 (تریلتیروکسین )نانومول در 

 <c 05/0±25/9 b 05/0±53/9 b 07/0±57/9 a 05/0±49/6 04/0 نسبت تری یدوتیرونین به تیروکسین )درصد(

9کیفیت گوشت مربوط به  یها یژگیو
      

 <c 05/0±79/9 c 05/0±34/9 b 07/0±25/6 a 07/0±47/6 04/0 (*aقرمزی گوشت )

 a 40/0±09/4 ab 44/0±59/5 ab 03/0±79/5 b 40/0±44/5 49/0 (*bزردی گوشت )

 44/4±06/46 75/4±24/46 55/4±54/47 44/4±49/43 45/0 (*Lروشنی گوشت )

pH  ساعت پس از کشتار 26گوشت a 02/0±56/5 b 02/0±75/5 b 04/0±79/5 b 02/0±72/5 04/0 

pH  رساعت پس از کشتا 65گوشت a 009/0±70/5 b 006/0±40/5 c 009/0±55/5 d 009/0±55/5 04/0> 

 <a 94/0±93/42 b 96/0±52/40 c 90/0±97/3 c 94/0±42/3 04/0 نیروی برش )نیوتن(

 (.P<05/0داری به لحاظ آماری ندارند ) اهای با حروف مشابه اختالف معن ند. در هر سطر میانگینهست SEM±ها شامل میانگین  داده .4

 کشتارشده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است. ۀجوج 2صورت میانگین  ها به داده .2

  کشتارشده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است. ۀجوج 9صورت میانگین  ها به داده .9
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بهترین  9 جیرة غذاییحاضر  در پژوهش اینکه 

و تولید ماهیچه داشت، نتیجه را در افزایش وزن 

باشد که این سطح آرژنین قادر  علتواند به این ت می

ای را ایجاد  اسیدآمینهبوده از یک سو بهترین تعادل 

از سوی دیگر این  ؛بهتری داشته باشد کند و رشد

با تحریک مسیر نیتریک  ممکن استسطح آرژنین 

رات خود را بر یثتأهورمون رشد  اکساید سنتاز و مسیر

این نکته که در سری  اما با توجه به؛ رشد اعمال کند

و کاهش است چهارم، این افزایش وزن کاهش یافته 

و از سوی دیگر  شده  مشاهدههای پالسمایی  چربی

پالسمایی افزایش یافته است، این تغییر  ةسطح اور

خصوص  بهیدی ئهای تیرو به هورمون توان میروند را 

هورمون  نسبت)افزایش  T3افزایش چشمگیر هورمون 

T3  بهT4 )ر سری چهارم مربوط دانست. نتایج د

پیشین اثر آرژنین را بر افزایش هورمون  یها پژوهش

 Floyd etاند ) یدی نشان دادهئهای تیرو رشد و هورمون

al., 1966; Riley et al., 1996 و نشان داده شده )

یدیناز نوع  است که هورمون رشد با کاهش فعالیت دی

III (5DIIIو در نتیجه کاهش تجزی )ۀ T3  و افزایش

I (5یدیناز نوع  فعالیت دی
ʹ
DI که مسئول تولید )T3  از

T4 قادر است است ،T3 زیادی  قدارجریان خون را به م

؛ (Vasilatos-Younken et al., 2000افزایش دهد )

حاضر غلظت هورمون رشد  در پژوهش اگرچهبنابراین 

گیری نشد، ولی با توجه به افزایش چشمگیر  اندازه

 جیرة غذاییدر  T3ویژه  بهیدی ئی تیروها هورمون

 رفته رفتهرسد افزایش غلظت آرژنین  چهارم، به نظر می

جیرة اما در  .غلظت هورمون رشد را افزایش داده است

چهارم این افزایش غلظت هورمون رشد با  غذایی

از  ،های تیروییدی تولید هورمونة تحریک بیش از انداز

ترکیب اثر آرژنین و رشد در این گروه کاسته و  قدارم

کلی بدن(  وساز سوختیدی )افزایش ئتیرو های هورمون

های مربوط به چربی در این  کاهش شدید متابولیت

گروه را در پی داشته است و افزایش اوره در گروه 

ناشی از افزایش  وساز سوختافزایش  سبب چهارم به

 ای است.  یدی و کاتابولیسم ماهیچهئهای تیرو هورمون

ذایی آرژنین افزایش شاخص قرمزی گوشت جیرة غ

(، >04/0P( را در پی داشت )*aی )ا نهیسماهیچۀ 

طوری که در جیرة غذایی چهارم بیشترین قرمزی در  به

ی مشاهده شد. این در حالی است که ا نهیسماهیچۀ 

( و روشنی *bافزودن آرژنین به جیره اثری بر زردی )

(L* نتایج این 9( گوشت نداشت )جدول .) پژوهش با

اثری از که Ma et al. (2010 )و Jiao et al. (2010 )نتایج 

مشاهده نکردند، ( گوشت *aمکمل آرژنین بر قرمزی )

ی پیشین نشان داده شده است ها پژوهشدر . مخالف بود

که عامل  که آرژنین از طریق تولید اکسید نیتریک

هاست، جریان خون را به  دهندة گشادی رگ افزایش

حساس به انسولین و از جمله بافت ماهیچه های  بافت

(؛ Baron, 1994; Baron et al., 1995دهد ) افزایش می

ها،  رسد این اثر آرژنین بر گشادی رگ بنابراین به نظر می

افزایش میوگلوبین بافتی را در پی داشته و از این طریق 

 قرمزی گوشت افزایش یافته است. 

 ۀهیچگوشت ما pHآرژنین کاهش  جیرة غذایی

پس  65 ساعت ( و>04/0P) 26 ی را در ساعتا نهیس

( در پی داشت و این کاهش >04/0Pاز کشتار )

ی که طور به شد؛با افزایش آرژنین بیشتر  رفته رفته

مشاهده شد )جدول  6 جیرة غذاییدر  pHکمترین 

و  Ma et al. (2010)(. نتایج پژوهش حاضر با نتایج 9

Tan et al. (2009که نشان دا )درصد  4 دند مصرف

 ،نداردگوشت  pH بر اثریخوک  ةآرژنین در جیر

نشان دادند که  Chiang et al. (2008). مخالف بود

یدی در بوقلمون با ئهای تیرو افزایش مقدار هورمون

های  گوشت همراه است. افزایش هورمون pHافزایش 

ها را  در ماهیچه سلولی درونیدی افزایش کلسیم ئتیرو

، سلولی درونه به دنبال افزایش کلسیم ک در پی دارد

یابد که موجب کاهش تولید  افزایش می ATPمصرف 

اسید الکتیک در زمان جمود نعش شده و از افت 

بهبود کیفیت الشه جلوگیری  منظور به pHمناسب 

 (.Arai et al., 1991; Connely et al., 1994) کند می

آرژنین،  ( با مصرف2009) .Tan et al اینکهبا توجه به 

در  اگرچه ؛افزایش گلیکوژن ماهیچه را گزارش کردند

های  های هورمون افزایش غلظتپژوهش حاضر 

ها با افزایش آرژنین  دی در پالسمای جوجهئیتیرو

افزایش آرژنین در ممکن است جیره همراه بود، 

ای،  پژوهش حاضر با افزایش محتوای گلیکوژن ماهیچه
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و  26به مدت  pH اینکهو با توجه به است همراه بوده 

به نظر  ،گیری شده است ساعت پس از کشتار اندازه 65

(، به 2009) .Tan et alرسد برخالف نتایج پژوهش  می

ای  ماهیچه pHکاهش دلیل وجود فرصت کافی، 

از سوی دیگر مشخص شده است  .است شده مشاهده

 را در پی دارد pHکه کمبود پروتئین، افزایش 

(Schreurs et al., 1995؛)  بنابراین در پژوهش حاضر

ممکن است افزایش آرژنین با افزایش پروتئین جیره، 

 را به همراه داشته باشد. pHکاهش 

آرژنین  جیرة غذایی ا( نیز بP<04/0نیروی برش )

 6جیرة غذایی ی که در طور بهیافت،  یدار امعنکاهش 

مشابه  (.9کمترین نیروی برش مشاهده شد )جدول 

نشان دادند که  Jiao et al. (2010)ضر با پژوهش حا

در حالی  ؛با افزایش آرژنین، نیروی برش کاهش یافت

 5/0یا  4 مصرفبا Ma et al. (2010 ) در پژوهش  که

روی آرژنین اثری  ،ها خوک ةدرصد آرژنین در جیر

Wu et al. (2011 ) نیروی برش گوشت نداشت.

ین با افزایش آرژن راافزایش محتوای چربی ماهیچه 

آثار مثبت افزایش  ةبا توجه به مشاهد ؛گزارش کردند

 .Chartrin et alتوسط  ماهیچهچربی ماهیچه بر تردی 

آرژنین از طریق بهبود چربی  رسد ، به نظر می(2006)

 .Warner et alتردی گوشت را بهبود داده است.  ،الشه

 ای ماهیچه دروننشان دادند که افزایش چربی ( 2010)

های پیوندی از غلظت کالژن  صله بین بافتبا افزایش فا

تردی را افزایش  غیرمستقیم صورت بهو  کاهد میبافتی 

همچنین، نشان داده شده است که قطر کمتر دهد.  می

ری در گوشت یشتای با سختی ب ماهیچه یبرهایف

بنابراین احتمال ؛ (Hurling et al., 1996همراه است )

یش قطر فیبرهای دارد آرژنین با افزایش رشد و افزا

( نیز توانسته Fernandes et al., 2009ای ) ماهیچه

رات مثبت خود را بر تردی گوشت تأثیقسمتی از  باشد

ها نشان دادند که کاهش  پژوهش اگرچهاعمال کند. 

های باال، سیستم کالپاین را  در درجه حرارت pHسریع 

کند و تردی پس از مرگ را کاهش  می رفعالیغ

در اما با توجه به اینکه (، Dransfield, 1994دهد ) می

ساعت بعد از  65و  pH 26پژوهش حاضر کاهش 

و این روند کاهشی معمول است کشتار گزارش شده 

برخوردار نبوده است، بنابراین  آور زیانبوده و از شدت 

 ی بر تردی گوشت نداشته است.آور زیاناثر  pHکاهش 

 

 گیری  نتیجه

ش حاضر جیرة غذایی سوم با توجه به اینکه در پژوه

هضم( بهترین نتیجه را در بهبود  درصد آرژنین قابل 445)

داشته و همزمان کیفیت گوشت الشه و  رشد

ی خونی را نیز بهبود داده است، بهترین سطح ها فراسنجه

منظور بهبود  ی و سطح قابل توصیۀ آرژنین بها هیتغذ

ی خونی ها فراسنجهصفات کمی و کیفی گوشت و بهبود 

 است. 
 

 سپاسگزاری

از حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی  وسیله بدین

کشاورزی دانشگاه تهران و صندوق حمایت از  ةدانشکد

این پژوهش را  جرایپژوهشگران و فناوران کشور که ا

.دشو میسر ساختند، صمیمانه تشکر و قدردانی می
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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.  
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