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 چکیده

 شناسیخصوصیات ریخت ،رشد بر آرژینین-ال اسید آمینه سطوح باالیاستفاده از  هروز 42 اثراتحاضر  در مطالعه

 294تعداد  پژوهش. در این مورد بررسی قرار گرفت 803 های گوشتی سویه راسدر جوجه مرغسیستم ایمنی  و روده

تغذیه  رارمشاهده در هر تک 24و  تکرار 2 ،خوراکیجیره  2تصادفی با  جوجه گوشتی یک روزه در قالب طرح کامالقطعه 

راس سویه قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ  آرژینین % 238و  %263، %258، %200دارای خوراکیهای . جیرهشدند

کشی شده و مصرف خوراک آنها ها وزنجوجه ،پژوهش 42و  20هایتغذیه شدند. در روز روزگی 42تا  2بودند و از 

تا  و کشتار شدند جوجه از هر تکرار به صورت تصادفی انتخابقطعه تعداد سه  پایانی آزمایش، در روزگیری شد. اندازه

 گیریاندازههای مربوط به سیستم ایمنی وزن اندام وتعیین شده روده کوچک شناسی و بافت وزنی، طولی هایشاخصه

زایش افمتوسط  ،نبدبر وزن  (>P 05/0)دار افزاینده اثر معنی خوراک آرژینین سطوح باالینتایج نشان دادند که د. نوش

روده و طول  نسبی وزن ،Pتیموس و طحال و واکنش پوست به فیتوهماگلوتینین نسبی وزن  وزن روزانه، بازده خوراک،

نسبت طول پرز به عمق کریپت، تعداد ، در حالی که داشت ژژنوم و های ددنومها و عمق کریپتطول پرزو  کوچک

، پژوهش. بر اساس نتایج حاصل از این (>P 05/0) ژژنوم کاهش یافت و های گابلت و ضخامت اپیتلیوم ددنومسلول

بهترین نتیجه را در بهبود رشد  راس،سویه قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ  آرژینیندرصد 263مصرف میزان 

را و صفات ایمنی  شناسی بافت روده کوچکهای طولی و وزنی و بافتو همچنین بهبود ویژگی داشتهای گوشتی جوجه

قابل  آرژینیندرصد263روزگی مقدار  42تا  2ها از سنین شود در خوراک جوجهتوصیه می ،از این رو به همراه داشت.

 مانی استفاده شود.برای بهبود رشد و افزایش زنده هضم
 

 روده کوچک ریخت شناسیرشد،  ،جوجه گوشتی ،ایمنیاعضای دستگاه ، آرژینین کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

ها و بسیاری از بیوتیکه به محدودیت مصرف آنتیبا توج

به دلیل مشاهده آثار جانبی و های رشد مصنوعی محرک

های جدید و ی روشیآور آنها بر انسان، شناسازیان گاهی

سیستم ایمنی تقویت طبیعی به منظور بهبود رشد و 

یک اسید آمینه ضروری در طیور  آرژینین ضروری است.

در مواد خوراکی موجود  یعاداست که به صورت 

های پیشین، نتایج پژوهش(. 4002)بال و همکاران  باشدمی

ای، های اندوتلیال رودهبر رشد سلول آرژینیناثرات مثبت 

وزن نسبی روده کوچک، افزایش ارتفاع پرزهای ددنوم، 

ژژنوم و ایلیوم و در نتیجه بهبود جذب و انتقال مواد 

تورت -)بوچرت اندش کردهای را گزارمغذی از مسیر روده

با توجه به  (.4022یاوو و همکاران  و 4020و همکاران 

رشد و توسعه بافت روده کوچک از طریق بهبود این که 

تواند افزایش رشد جوجه را در پی داشته هضم و جذب می

هر ( و 2999یونی  و 2996ووچی و همکاران )یاما باشد

ی خود به ظرفیت عملکرد سیستم گوارشی چه زودتر

های جوان زودتر خواهند توانست از مواد برسد، جوجه

مغذی استفاده بهینه کنند و برابر ظرفیت ژنتیکی خود رشد 

؛ (4002یونی و فرکت  و 4008)یونی و همکاران  کنند

در  آرژینینرسد استفاده از تیمار به نظر می ،بنابراین

ده، های ابتدایی پرورش بتواند با بهبود رشد بافت روهفته

 های جوان را در پی داشته باشد.بهبود رشد جوجه

بر  آرژینینها اثرات مثبت تعدادی از پژوهشهمچنین 

افزایش وزن، افزایش ماهیچه، بهبود ضریب تبدیل خوراک 

؛ فرناندز و 4002)کواک و همکاران  در طیور گوشتی

الدراجی و  و 4020؛ جیاوو و همکاران 4009همکاران 

مشخص  از سوی دیگر، ند.ازارش کردهرا گ (4024صالیح 

بر سیستم ایمنی و به طور ویژه  آرژینینشده است که 

ارد؛ به طوری که وزن های ایمنی سلولی اثر مثبت دپاسخ

بادی را مفوییدی )تیموس و طحال( و پاسخ آنتیهای لاندام

 (.4009مونیر و همکاران  و 4009)جهانیان  دهدبهبود می

فرناندز و  در یک آزمایش پیشین با توجه به این که

قابل هضم  آرژینینسطح  5 ز( با استفاده ا4009) همکاران

درصد جیره( با  29/2و  69/2، 53/2، 29/2، 89/2)

، 238/2، 208/2به الیزین به ترتیب  آرژینینهای نسبت

درصد(  46/2)میزان ثابت الیزین  242/2و  822/2، 464/2

گی(، افزایش خطی وزن روز 42تا  2در مرحله آغازین )

های گوشتی ای را در جوجهای و فیله سینهماهیچه سینه

سطح باالتر از نیاز  8از  پژوهش حاضردر  ؛گزارش کردند

)باالتر نسبت به پژوهش فرناندز و همکاران  آرژینین

های روزگی )دوره آغازین و رشد( در جوجه 42تا  (4009

 آرژینین االیبح وسط اتاثرگوشتی راس استفاده شد تا 

 و سیستم ایمنی بافت رودههای ویژگیعملکرد رشد، بر 

 . مورد بررسی قرار گیردروز  42طی  در

 

 هامواد و روش

بر  آرژینین -ال باالیسطوح  اتبه منظور تعیین اثر

در  بافت روده و سیستم ایمنیهای ویژگیعملکرد رشد، 

 آرژینینهای گوشتی راس ماده، سطوح مختلف جوجه

اختصاص یافت. تعداد  خوراکیهای به جیره 2جدول  طبق

قطعه جوجه مرغ گوشتی یک روزه سویه راس  294

( تنها یک جنس به منظور حذف اثر جنس بر نتایج)انتخاب 

در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. دوره آزمایشی 

روزگی در سالن  42از زمان تولد آغاز شده و تا انتهای 

ادامه یافت.  دانشگاه تهران علوم دامیپرورش جوجه گروه 

هایی با های مورد استفاده در این آزمایش از جوجهجوجه

شدند. انتخاب ( 22/20±49/0میانگین وزن تولد یکسان )

ای قطعه 24های ها در گروهزمان ورود به سالن، جوجه

با میانگین  خوراکیتکرار در هر جیره  2)مشاهده( در 

اختصاص داده  خوراکیهای جیره وزن تقریبی یکسان به

 شدند. 
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 هادر آزمایش )بر حسب درصد(اجزاء و ترکیب مواد مغذی جیره-1جدول 

 بر اساس کاتالوگ راسهاقابل هضم جیره آرژینیندرصد  

 مواد خوراکی )%(
 قابل هضم آرژینین 111%

 (1) جیره 

 قابل هضم آرژینین % 153

 (2) جیره 

 ابل هضمق آرژینین % 161

 (3) جیره 

 قابل هضم آرژینین % 113

 (4) جیره 

 روزگی 42-22 روزگی 20-2 روزگی 42-22 روزگی 20-2 روزگی 42-22 روزگی 20-2 روزگی 42-22 روزگی 2-20 

 80/48 22/26 80/48 22/26 80/48 22/26 80/48 22/26 ذرت

 52/44 22/49 52/44 22/49 52/44 22/49 52/44 22/49 درصد پروتین( 68/22) کنجاله سویا

 00/40 00/40 00/40 00/40 00/40 00/40 00/40 00/40 کانوال

 00/40 00/40 00/40 00/40 00/40 00/40 00/40 00/40 گندم

 66/3 02/3 66/3 02/3 66/3 02/3 66/3 02/3 سویاروغن 

 63/2 94/2 63/2 94/2 63/2 94/2 63/2 94/2 کلسیم فسفاتدی

 39/0 22/2 39/0 22/2 39/0 22/2 39/0 22/2 سنگ آهک

 24/0 22/0 24/0 22/0 24/0 22/0 24/0 22/0 طعام نمک

 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 2مکمل ویتامینه

 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 4مکمل معدنی

 40/0 45/0 40/0 45/0 40/0 45/0 40/0 45/0 متیونین -ال-دی

 29/0 48/0 29/0 48/0 29/0 48/0 29/0 48/0 هیدروکلراید ینالیز-ال

 05/0 02/0 05/0 02/0 05/0 02/0 05/0 02/0 ترئونین-ال

 50/0 22/0 22/0 62/0 36/0 32/0 50/2 50/2 ماسه

 00/2 09/2 29/0 39/0 62/0 69/0 0 0 اضافه شده آرژینینال 

 42/4 20/4 00/4 40/4 35/2 00/4 42/2 82/2 قابل هضم کل آرژینین-ال

 

 ترکیب مواد مغذی جیره پایه )بر حسب درصد(
  

 روزگی( 42-22) دوره رشد روزگی( 20-2) دوره آغازین 
   

 8045 8250 (Kcal/kgانرژی قابل متابولیسم )

    62/42 03/42 پروتئین خام

    66/23 63/40 پروتئین قابل هضم

    90/0 05/2 کلسیم

    25/0 50/0 سفسفر قابل دستر

    2/2 42/2 لیزین قابل هضم

    50/0 53/0 متیونین قابل هضم

    32/0 92/0 سیستین قابل هضم متیونین+

    28/0 38/0 ترئونین قابل هضم

    25/0 35/0 ایزولوسین قابل هضم

    84/2 52/2 کل آرژینین

    42/2 82/2 قابل هضم آرژینین

    48/0 46/0 تریپتوفان قابل هضم

    24/2 56/2 لوسین قابل هضم

    32/0 92/0 والین قابل هضم

گرم میلی 1B ،6600گرم ویتامین میلی E ،2300المللی ویتامین هزار واحد بین 3D ،23المللی میلیون واحد بین A ،4المللی ویتامین میلیون واحد بین 9هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل  2

گرم ویتامین هزار میلی 9B ،80گرم ویتامین ، هزار میلی3Kگرم ویتامین هزار میلی 12B ،4گرم ویتامین میلی 6B ،25گرم ویتامین هزار میلی 3B ،8گرم ویتامین هزار میلی 2B ،20ویتامین 

5B ،200 2گرم ویتامین میلیH ،500 کسیدان بود.اگرم آنتیگرم کلراید کولین و هزار میلیهزار میلی 
 گرم سلنیم بود.میلی 400گرم ید و گرم مس، هزار میلیهزار میلی 20گرم روی،هزار میلی 35گرم آهن، هزار میلی 50گرم منگنز، هزار میلی 200گرم مکمل معدنی شامل هر کیلو 4
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قبل از شروع آزمایش، تمام مواد خوراکی حاوی پروتئین 

و محتوای اسید  (AOAC 4000) ییبر اساس ترکیب شیمیا

در آزمایشگاه مرکزی ( 2935)اندروز و بالدار  آمینه

و محتوای اسید آمینه قابل هضم با دگوسا در تهران آنالیز 

 ( محاسبه شد. سپس با2992) NRCاستفاده از جداول 

قرار دادن مقادیر حقیقی حاصل از آنالیز شیمیایی اقالم 

آمینه قابل  هایو محتوای اسید استفاده شده در جیره

، جیره پایه }فاقد ماده UFFDAدر نرم افزار  هضم آنها

های { بر اساس این ارزشآرژینینکننده )ماسه( و پر

های آمینه قابل هضم تنظیم و حقیقی و بر اساس اسید

فزار نرم ترکیب مواد مغذی کل جیره پایه با استفاده از

UFFDA  پس از تنظیم جیره، بر. (2گزارش شد )جدول 

های با اضافه کردن نسبت خوراکیجیره اساس نوع 

( Aldrich Sigma, W381918,98.5%,USA) آرژینینمختلف 

تنظیم  خوراکیهای جیره آرژینینبه جای ماسه، میزان 

 82/2( در این آزمایش میزان 2گروه کنترل )جیره  شد.

قابل هضم در کیلوگرم خوراک را  آرژینیندرصد جیره 

 آرژینیندرصد جیره  42/2و  وزگیر20تا  2در فاصله 

 42تا  22قابل هضم در کیلوگرم خوراک را در فاصله 

قابل هضم بر  آرژینیندرصد  200) ندکرددریافت  روزگی

در ها جوجه(. 4002 اساس توصیه کاتالوگ راس

درصد  238و  263، 258به ترتیب  2و  8، 4هایگروه

وصیه قابل هضم توصیه شده بر اساس ت آرژینینمیزان 

آب بر اساس برنامه  کردند.راس دریافت سویه کاتالوگ 

استاندارد پرورش جوجه گوشتی راس و برنامه نوردهی 

 ساعت روشنایی و یک ساعت تاریکی بود. 48در بردارنده 

در تمام مدت آزمایش تلفات، وزن تلفات و تعداد روزهای 

 8تعداد  ،پژوهش 20در روز  مانی رکوردبرداری شد.زنده

پرنده در هر تکرار به منظور کاهش تراکم حذف عه قط

کشی ها وزنآزمایش، پرنده 42و  20در روزهای  شدند.

ضریب  تا گیری شدشدند و مصرف خوراک آنها اندازه

پایان دوره . گیرد( مورد محاسبه قرار FCR) خوراکتبدیل 

جوجه در  24جوجه از هر تکرار ) قطعه 8تعداد  پژوهش

 به صورت تصادفی انتخاب شدند.( خوراکیهر جیره 

ساعت تحت محدودیت  8ها به مدت پرندهسپس 

ها مصرف خوراک و وزن جوجهگرفتند، دهی قرار خوراک

گیری شد و سپس افزایش وزن به صورت گروهی اندازه

( بر FCR) خوراکروزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل 

 تعداد 42همچنین، در روز  مرغ گزارش شدند.حسب روز

جوجه در هر جیره قطعه  24جوجه از هر تکرار )قطعه  8

توزین و کشتار   ،( به صورت تصادفی انتخابخوراکی

در زمان کشتار، وزن و طول سه بخش روده شدند. 

گیری و گزارش باریک؛ ددنوم، ژژنوم و ایلیوم اندازه

 20های سه قسمت روده در فرمالین شدند. همچنین نمونه

و به منظور تعیین طول پرزها، عمق  داری شدنددرصد نگه

ددنوم،  های گابلتتلیوم و تعداد سلو، ضخامت اپی2هاشیار

شناسی ها به آزمایشگاه بافتژژنوم و ایلیوم، نمونه

به منظور  انتقال یافتند. دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی

های مربوط به سیستم پژوهش در مورد وضعیت بافت

ای تیموسی، بورس فابریسیوس و هایمنی، وزن همه لوب

قطعه روزگی )سه  42های کشتار شده در طحال جوجه

جوجه در هر جیره قطعه  24جوجه در هر تکرار، 

با تعیین ایمنی سلولی، شد.(، توزین و گزارش خوراکی

بر  4تست حساسیت باالی بازوفیلی جلدیاستفاده از 

P2 (P-PHA )با استفاده از فیتوهماگلوتینین  8موجود زنده

 20526-025با شماره کاتالوگ  5ساخت شرکت گیبکو

پژوهش، شبکه  48بدین منظور در روز . انجام گرفت

جوجه در هر قفس( با یک  8پای راست ) 6ایپنجه

متری تعیین شد. های میلیمیکرومتر حساس در اندازه

میکروگرم از  200 گیری،بالفاصله پس از اندازه

لیتر محلول نمک میلی 2/0در  2)معلق Pفیتوهماگلوتینین 

ای تزریق شد. تورم شبکه استریل( به درون شبکه پنجه

گیری ساعت پس از تزریق مورد اندازه 42و  24ای پنجه

                                                           

1 Cript 
2 Cutaneous basophil hypersensivity test  
3In vivo 
4Phytohemagglutinin P 
5Gibco 
6Toe web 
7Suspended 
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قرار گرفت. پاسخ سیستم ایمنی جوجه به وسیله کم کردن 

گیری )زمان صفر( از ضخامت پوست نخستین اندازه

س از تزریق ساعت پ 42و  24میانگین ضخامت پوست در 

 (.2990)کوریر و دلوچ  پوستی محاسبه و گزارش شد

ها در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده دادهمدل آماری: 

 افزار آمارینرم  GLMرویه از مدل زیر و با استفاده از

SAS 9.2  .اثر قفس، طبقه و همچنین اثر متقابل آنالیز شدند

فت که هیچ مورد بررسی قرار گر خوراکیجیره آنها در 

ان دار نبودند. در طی آنالیز اثر وزن اولیه به عنویک معنی

ها با . مقایسه میانگینعامل کواریت در نظر گرفته شد

داری آزمون آماری چند دامنه دانکن انجام و سطح معنی

پس از حذف ی ینهادر نظر گرفته شد. مدل  05/0نیز ی ینها

ه تقابل آنها( بهای غیرمهم )قفس، طبقه و اثرات مفاکتور

 باشد:صورت زیر می
Yijkl = µ + Ai + α jk + eijkl 

i=1, 2, 3, 4 

j= 1, 2, 3, 4 

k=1, 2, 3, 4 
l=1 مشاهده( 8)میانگین   

ijklY :l  اُمین مشاهده درj   اُمین قفسس درk    اُمسین طبقسه درi 

: اثسر سسطوح   iA ،: میسانگین جمعیست  µ ،آرژینسین اُمین سطح 

از میسانگین   Y: ضسریب تابعیست خطسی     α،ینآرژینس مختلف 

میسانگین   :jk،اُم kاُم و طبقسه   jها در قفسس وزن بدن جوجه

، روزگسی  2اُم در  kاُم و طبقسه   jها در قفسوزن بدن جوجه

ijkleخطای تصادفی یا باقی مانده : 

 

 نتایج و بحث

( >P 02/0گی )روز 42( و >P 05/0) 20 ها درجوجه وزن

قرار  آرژینینداری تحت تأثیر جیره خوراکی ر معنیبه طو

جیره ) آرژینیندرصد  263دارای  جیره خوراکی ند وگرفت

داری را نشان داد نسبت به گروه کنترل افزایش معنی (8

(. اگرچه در آزمایش حاضر مصرف خوراک تحت 4)جدول

 قرار نگرفت آرژینین های خوراکیجیرهاثر کلی تأثیر 

(05/0P>)،  تا  22با مقایسه نتایج مربوط به خوراک ولی

روزگی با آزمون آماری چند دامنه دانکن، نتایج کاهش  42

جیره نشان  آرژینینمصرف خوراک را با افزایش محتوای 

های دادند به طوری که کمترین مصرف خوراک در جوجه

همچنین  (.4)جدول جیره خوراکی چهارم مشاهده شد

و بازده خوراکی  (>P 02/0افزایش وزن روزانه )

(05/0P< )داری راگی افزایش معنیروز 42و  20در سن 

 8نشان دادند و در جیره خوراکی  نسبت به گروه کنترل

نتایج حاصل از این  (.4باالترین بود )جدول افزایشاین 

(، مونیر و 4002کواک و همکاران ) آزمایش مشابه با نتایج

یاوو و  ( و4009(، نال و همکاران )4009همکاران )

( در مورد 4009) جهانیانبود. نتایج  (4022همکاران )

های وزن و ضریب تبدیل خوراک مشابه با شاخصه

در حالی که نتایج مخالف با نتایج ما ، بود  آزمایش حاضر

  دارافزایش معنیها )جوجه مصرف خوراکدر مورد 

گزارش کرد.  (در جیره آرژینینمصرف خوراک با افزایش 

( نشان دادند که مکمل خوراکی 4022) ارانیاوو و همک

جیره به مدت  %2روزه به میزان  42های در خوک آرژینین

روز، اثری بر روی مصرف خوراک نداشت، در حالی که  2

میانگین افزایش وزن روزانه و بازده خوراک را افزایش 

( گزارش کردند که مصرف 4009). نال و همکاران داد

بدن را افزایش  پایانیزن در موش صحرایی و آرژینین

( نشان دادند که 4002) . کواک و همکارانداده است

های در جیره جوجه آرژینیندرصد  58/2استفاده از 

هفته )از هفته دوم تا چهارم( در  4گوشتی برای مدت 

موجب  ،در جیره آرژینیندرصد  58/0مقابل مصرف 

 بهبود بازده خوراک و افزایش وزن بدن در گروه دریافت

( گزارش کرد در 4009) جهانیانشد.  آرژینینکننده مکمل 

به  آرژینینسطح  5های حاوی های گوشتی که جیرهجوجه

 آرژینیندرصد میزان  240، یا 220، 200، 90، 30ترتیب

دریافت کردند، کمبود  NRC (2992)توصیه شده براساس 

در جیره موجب کاهش مصرف خوراک، وزن بدن  آرژینین

 مونیر و همکاران ب تبدیل خوراک شد.و افزایش ضری

به  آرژینیندرصد  4( گزارش کردند که افزودن 4009)

گی و در طول دوره روز 2های گوشتی از خوراک جوجه

 ها شد.پرورش، باعث افزایش وزن بدن در جوجه
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ه سیستم ایمنی در طی های مربوط بو شاخصه بر عملکرد رشد آرژینین باالیهای خوراکی حاوی سطوح اثر جیره -2جدول

 دوره رشد

 خوراکیبر اساس کاتالوگ راسهایقابل هضم جیره آرژینیندرصد  

 1صفات مورد اندازه گیری
قابل  آرژینین 111%

 هضم

 (1) جیره 

قابل  آرژینین % 153

 هضم

 (2) جیره 

قابل  آرژینین % 161

 هضم

 (3) جیره 

قابل  آرژینین % 113

 هضم

 (4) جیره 

P-value 

      2ت مربوط به عملکرد رشدصفا

 c 22/0±22/23 ab24/0±94/23 a 20/0±49/29 bc 22/0±29/23 02/0 4 روزگی )گرم( 20-2افزایش وزن روزانه از 

 22/0 59/43±25/0 28/43±25/0 92/43±22/0 25/49±26/0 4 روزگی )گرم( 20-2مصرف خوراک روزانه از 

 a 04/0±53/2 ab04/0±58/2 b 04/0±29/2 ab 04/0±54/2 02/0 4روزگی  20-2ضریب تبدیل خوراک از 

 b 02/0±68/0 ab02/0±65/0 a 02/0±62/0 a 02/0±66/0 02/0 4روزگی 20-2بازده خوراک از 

 b 22/2±03/445 a45/2±25/443 a 24/2±88/480 ab 22/2±03/442 08/0 4 گی )گرم(روز 20وزن زنده بدن در 

 <b 26/0±86/50 a34/0±59/55 a 28/0±02/52 b 22/0±55/54 02/0 4 زگی )گرم(رو 42-22افزایش وزن روزانه از 

 روزگی )گرم( 42-22مصرف خوراک روزانه از 

4 

a 84/4±24/98 ab23/4±22/32 ab 42/4±24/32 b 45/4±94/34 09/0 

 a 02/0±36/2 b02/0±52/2 b 02/0±58/2 b 02/0±53/2 02/0 4روزگی 42-22ضریب تبدیل خوراک از 

 b 04/0±52/0 a04/0±62/0 a 04/0±65/0 a 04/0±68/0 04/0 4روزگی 42-22بازده خوراک از 

 <bc 66/20±24/923 b22/22±38/925 a 22/20±00/2024 c 82/20±94/928 02/0 4 گی )گرم(روز 42وزن زنده بدن در 

      3های مربوط به سیستم ایمنیشاخصه

20/2±09/0 )گرم(فابریسیوس وزن بورس   20/0±22/2 09/0±25/2 09/0±32/2 22/0 

به وزن بدن فابریسیوس وزن بورس نسبت 

 )درصد(

02/0±23/0 02/0±23/0 02/0±22/0 02/0±29/0 46/0 

 <c08/0±29/0 b02/0±92/0 b08/0±99/0 a08/0±25/2 02/0 وزن طحال )گرم(

 <c002/0±03/0 b008/0±09/0 b008/0±09/0 a008/0±24/0 02/0 وزنطحال به وزن بدن )درصد(نسبت 

 <b22/0±44/8 b26/0±58/8 a22/0±29/2 a22/0±03/5 02/0 وزن تیموس )گرم(

 <c02/0±82/0 c04/0±86/0 b02/0±22/0 a02/0±52/0 02/0 وزنتیموس به وزن بدن )درصد(نسبت 

CBH-Test متر()میلی d08/0±94/0 c08/0±22/2 b08/0±84/2 a08/0±29/2 02/0> 

 (.P<05/0داری به لحاظ آماری ندارند)های با حروف مشابه اختالف معنیباشند. در هر سطر میانگینمی SEM±میانگین ها شامل داده 2
 شده است.بیان  ها به صورت گروهی آنالیز وداده 4
 شده است. بیانجوجه کشتار شده در هر گروه آنالیز و  8ها به صورت میانگین داده 8

 

 
 
 

 

(، وزن >02/0Pبر وزن طحال ) ینینآرژ خوراکیاثر جیره 

(، وزن تیموس P<02/0نسبی طحال به وزن بدن )

(02/0P<( وزن نسبی تیموس به وزن بدن ،)02/0>P و )

CBH-Test (02/0P< افزاینده بود، به طوری که با افزایش )

این افزایش بیشتر شده و باالترین مقدار در  آرژینینمقدار 

 خوراکیشد. جیره مشاهده  آرژینین 2 خوراکیجیره 

بر وزن بورس و وزن نسبی بورس به وزن بدن  آرژینین

ها سایر پژوهش (.4(، )جدول <05/0P) اثری نداشت

مشاهده کردند به پژوهش حاضر  مشابهی با هاییافته

که  نشان دادند( 2999) کواک و همکاران طوری که

یدی را یلمفو هایبافتبه طور چشمگیری رشد  آرژینین

ده و این اثرات در تیموس و طحال قابل دا افزایش

های گوشتی بوده تر از بورس فابریسیوس جوجهمالحظه

 آرژینینافزایش دریافتند  (4002کید و همکاران ) است.

توصیه شده بر اساس  مقدار %240به  %200جیره از 

NRC (2992 بهبود ایمنی همورال و سلولی را در پی )

که  مشاهده کردند( 4009مونیر و همکاران )داشته است. 

های گوشتی خوراک جوجه در آرژینیندرصد  4 مصرف
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ه پرورش، افزایش وزن روزگی و در طول دور 2از 

 ها را در پی داشته است.مفوییدی در جوجههای لاندام

 58/2نشان دادند که استفاده از  (4002کواک و همکاران )

ای ه( جوجهآرژینیندر جیره )سطح باالی  آرژینیندرصد 

هفته )از هفته دوم تا چهارم( در  4گوشتی برای مدت 

در جیره )سطح  آرژینیندرصد  58/0مقابل مصرف 

(، بهبود وزن نسبی تیموس و طحال، آرژینینناکافی 

تیموسی، فعالیت باالتر های فوسیتملافزایش تعداد کل 

میتوژنی در پاسخ به فیتوهماگلوتینین و تولید اکسید 

را در  آرژینینروه دریافت کننده مکمل نیتریک باالتر در گ

کمبود  که دریافتند( 4009) جهانیان پی داشته است.

بر  دهندهکاهشاثر  های گوشتیجوجه در جیره آرژینین

مفوییدی )تیموس و طحال(، و اثر تخریبی های لوزن اندام

و نشان  دارد P2بر واکنش پوست به فیتوهماگلوتینین 

های هایی که در پاسخمفوییدی، آنهای لاز بین اندام دادند

جیره  آرژینینایمنی سلولی شرکت دارند، به کمبود 

به جیره  آرژینینکردن اضافه کهد؛ به طور هستنتر حساس

 در سطحی باالتر از نیاز برای عملکرد مناسب رشد

موجب افزایش وزن تیموس )و به نوبه ( 4009)جهانیان 

های شد و درصد های ایمنی سلولی(خود، افزایش پاسخ

، واکنش حساسیت باالی سلولی آرژینینباالی مکمل 

بادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل پوست و پاسخ آنتی

شناسایی  آرژینیندو مسیر در متابولیسم  را افزایش داد.

اند که برای عملکرد سیستم ایمنی ضروری هستند. شده

ین به اوره و اورنیت آرژینینمسیر آرژیناز هست ) نخست:

را به وسیله عمل اورنیتین  4هاآمینشود( که پلیتبدیل می

کند. این مسیر تولید ( تولید میODC) 8دکربوکسیالز

 آرژینیناست که به وسیله آن  آمینی، مکانیسمیپلی

)کلین و موریس  کندرا تقویت میفوسیتی ملمیتوژنز 

آرژیناز یک  تحریکهمچنین پیشنهاد شده است  (.2923

در سیتوتوکسیتی سلول تومور  اربردیکمسیر 

                                                           

1 Phytohemagglutinin P 
2Polyamines 
3Ornithine decarboxylase  

 است 2آرژینینگری شده ماکروفاژ وابسته به میانجی

، 4003، رودریگس و اوچوا 2923کوری و همکاران )

تنها سوبسترای اصلی برای  آرژینین دوم: (.4009جهانیان 

های بیولوژیکی است. تولید اکسید نیتریک در سیستم

عمل اکسید نیتریک به وسیله  آرژینیناکسید نیتریک از 

گر شود. اکسیدنیتریک یک میانجیسنتاز تولید می

های ایمونولوژیکی و محصول کردپاراکرین ویژه عمل

سیتوتوکسیتی ماکروفاژهای فعال شده پرندگان است 

 (.4008)قریشی 

بر وزن،  (>05/0P) اثر افزاینده آرژینین خوراکیجیره 

های قسمتو طول  )به جز وزن نسبی ددنوم( وزن نسبی

مختلف روده )ددنوم، ژژنوم و ایلیوم( و همچنین نسبت 

داشت و روزگی  42در طول کل روده کوچک به وزن بدن 

ها نشان را در این شاخصه 8 خوراکینتایج برتری جیره 

اثر افزاینده  ژژنوم و ددنوم (. در بافت8دادند )جدول 

(02/0P< ) ها و طولبر عمق کریپت آرژینین خوراکیجیره 

حاوی  خوراکیها مشاهده شد که این افزایش در جیره پرز

بیشترین  (چهارمقابل هضم )جیره  آرژینیندرصد  238

ضخامت  آرژینین خوراکیبود. از سوی دیگر، جیره 

)به جز های گابلت و تعداد سلول(>02/0P)تلیوم اپی

داد و این کاهش در جیره  را کاهش (>02/0P) ایلیوم(،

 خوراکی(. جیره 8ترین بود )جدول چهارم بیش خوراکی

بر نسبت طول پرز به عمق ( >02/0P)اثر کاهنده  آرژینین

داشت و در مقایسه بین  ژژنوم و در بافت ددنومکریپت 

چهارم  خوراکی، در جیره آرژینین خوراکیهای جیره

(. مشابه با نتایج 8کمترین نسبت مشاهده شد )جدول 

 6/0با مصرف ( 4020همکاران )و وو  پژوهش حاضر،

های از شیر گرفته شده نشان در خوک آرژینیندرصد 

پالسمائی، رشد روده  آرژینینغلظت  آرژینیندادند مکمل 

ها در ددنوم، ژژنوم و ایلیوم، عمق کوچک، طول پرز

های گابلت در کریپت در ژژنوم و ایلیوم، تعداد سلول

                                                           

4 Arginine dependent macrophage- mediated tumor cell 

cytotoxicity 
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 موکوس روده )ژژنوم و ایلیوم( و وزن کلی بدن را افزایش

ثیر أتداد، در حالی که نسبت طول پرز به عمق کریپت تحت 

قرار نگرفت. افزایش طول پرز و  آرژینین خوراکیجیره 

ای همراه بود. همچنین، عمق کریپت با کاهش تجزیه روده

نشان دادند که مکمل خوراکی ( 4022یاوو و همکاران )

جیره به  %2روزه به مقدار  42های خوکبچه در  آرژینین

روز، وزن نسبی روده کوچک و ارتفاع پرزهای  2مدت 

ددنوم، ژژنوم و ایلیوم را افزایش داد. این در حالی است 

نتایج متفاوتی گزارش  (4024موراکمی و همکاران ) که

 89/2جیره از  آرژینینبا افزایش  کردند به طوری که آنها

م در دوره آغازین، افزایش قابل هض آرژینین %29/2تا 

نسبت پرز ددنوم به عمق کریپت و کاهش عمق کریپت در 

( 4020تن و همکاران ) را گزارش کردند. آرژینینپاسخ به 

بر بافت روده را  آرژینیندر پژوهش خود پایه ملکولی اثر 

به  آرژینینتشریح کردند و نشان دادند اضافه کردن 

لی القا شده با محیط کشت بافت روده خوک، مرگ سلو

( را کاهش، تولید LPSهای باکتری )ساکاریدلیپوپلی

پروتئین را افزایش و تجزیه پروتئین را در هر دو گروه 

کاهش داد. همچنین نشان دادند  LPSکنترل و تیمار شده با 

)افزایش  mTORبا فعال کردن مسیر سیگنالی  آرژینین

( در 4EBP1و  mTOR ،S6K1سطوح فسفریله شده 

های انتروسیت روده )مکانیسم درون سلولی تجمع ولسل

ای( افزایش تولید پروتئین را های رودهپروتئین در سلول

و  TLR4سطوح  آرژینین ،از سوی دیگر در پی دارد.

را  LPSهای تیمار شده با در سلول NFκBسطوح فسفریله 

اثرات محافظتی بر علیه  آرژینینکاهش داده و بدین ترتیب 

ها از طریق بر انتروسیت LPSء شده توسط صدمه القا

 دارد. TLR4و  mTORمسیر سیگنالی 

های گابلت مسئول ترشح میوسین و سایر سلول

فعال هستند تا سد فیزیکی در سطح های زیستملکول

؛ وانگ و 4002)ال و همکاران  موکوس روده ایجاد کنند

اگر چه در پژوهش حاضر افزایش (. 4002همکاران 

های گابلت همراه بود، اما با ا کاهش تعداد سلولب آرژینین

بر رشد و سیستم  آرژینینتوجه به مشاهده آثار مثبت 

ها و با توجه به مشاهده آثار محافظتی ایمنی در جوجه

تن و  های بافت روده در پژوهشبر انتروسیت آرژینین

بر ایمنی اپیتلیوم  آرژینینو اثرات مثبت ( 4020همکاران )

رسد به نظر نمی(، 4006ایاده و همکاران )ت ایروده

اثر تخریبی بر عملکرد ایمنی بافت روده داشته  آرژینین

های گابلت تنها ترشح اضافی باشد و کاهش تعداد سلول

موکوس را کاهش داده است و بنابراین در کاهش هدررفت 

های تر سلولانرژی نقش داشته است. همچنین تعداد پایین

دهنده عدم وجود م روده کوچک نشانتلیوگابلت در اپی

زا در روده است که نیاز به الیه موکوسی شرایط تنش

 (.4020)نویدشاد و همکاران  محافظ را کاهش داده است

تلیوم روده کوچک در پژوهش حاضر کاهش ضخامت اپی

)ویسک  مشاهده شد. با توجه به نتایج مطالعات پیشین

تلیوم روده کاهش ضخامت اپی( 4000بدفورد  و 2923

فرایند جذب، افزایش جذب مواد  شدنکوچک موجب آسان

شود می ایهرود داری مسیرخوراکی و کاهش انرژی نگه

و بدین ترتیب انرژی بیشتری به سمت تولید گوشت 

 رود.می

در پژوهش حاضر افزایش طول پرز و عمق کریپت رفته 

با نین مشاهده شد. افزایش طول پرز یرفته با افزایش آرژ

افزایش سطح جذبی در افزایش جذب مواد مغذی از مسیر 

همچنین کریپت به (. 2994)کاسپاری نقش دارد ای هرود

)یارسون  شودعنوان کارخانه تولید پرز در نظر گرفته می

نسبت طول پرز به عمق کریپت به (. 2932و همکاران 

عنوان یک شاخص برای تخمین ظرفیت هضمی روده 

 (2992پالسکه و همکاران ) شود.می کوچک در نظر گرفته

نشان دادند که طول پرز همبستگی مثبتی با افزایش وزن 

زنده بدن و مصرف خوراک دارد. کاهش در نسبت طول 

پرز به عمق کریپت به عنوان یک عامل مضر در هضم و 

شود. همچنین کاهش نسبت طول جذب در نظر گرفته می

های یر سلولپرز به عمق کریپت با افزایش سرعت تکث

تجزیه شده  DNAهای دارای کریپتی و تعداد سلول

ریزی شده سلولی( همراه است دهنده مرگ برنامه)نشان
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 ها استآور باالتر انتروسیتکه هر دو نشان دهنده ترن

 (.2992)پالسکه و همکاران 

 

 

 روزگی( 24) در پایان دوره رشد دههای بافت روبر ویژگی آرژینین باالیدارای سطوح  خوراکیهای اثر جیره -3جدول

  بر اساس کاتالوگ راسخوراکیهایقابل هضم جیره آرژینیندرصد  

 2و1صفات مورد اندازه گیری

 آرژینین 111%

 قابل هضم

 (1) جیره 

 آرژینین % 153

 قابل هضم

 (2) جیره 

 آرژینین % 161

 قابل هضم

 (3) جیره 

قابل  آرژینین % 113

 هضم

 (4) جیره 

P-value 

 b86/0±36/6 ab89/0±08/3 a82/0±23/3 ab85/0±22/2 05/0 وزن ددنوم )گرم(

 b02/0±24/0 ab02/0±34/0 a02/0±32/0 ab02/0±34/0 22/0 )درصد(وزن ددنوم به وزن بدن نسبت 

 <c45/0±66/45 b42/0±26/42 a42/0±24/49 c42/0±24/46 02/0 طول ددنوم )سانتی متر(

 <d45/0±54/22 b42/0±53/28 a42/0±42/25 c42/0±62/24 02/0 وزن ژژنوم )گرم(

 <c08/0±44/2 b08/0±89/2 a08/0±50/2 b08/0±82/2 02/0 )درصد(وزن ژژنوم به وزن بدن نسبت 

 <c52/0±62/60 b53/0±45/68 a54/0±54/62 bc58/0±82/62 02/0 طول ژژنوم )سانتی متر(

 <c22/0±29/3 b24/0±65/9 a22/0±58/20 c22/0±93/3 02/0 وزن ایلیوم )گرم(

 <c02/0±94/0 b02/0±99/0 a02/0±02/2 bc02/0±95/0 02/0 )درصد(وزن ایلیوم به وزن بدن نسبت 

 <b25/0±22/64 b23/0±22/68 a28/0±29/20 b22/0±88/64 02/0 طول ایلیوم )سانتی متر(

 <d28/0±03/42 b26/0±03/82 a22/0±58/82 c24/0±86/49 02/0 وزن روده کوچک )گرم(

روده کوچک به وزن بدن وزن نسبت 

 )درصد(

c05/0±36/4 b06/0±23/8 a05/0±24/8 b05/0±22/8 02/0> 

 <c53/0±29/223 b64/0±24/252 a55/0±28/262 c56/0±38/229 02/0 طول روده کوچک )سانتی متر(

نسبت طول روده کوچک به وزن بدن 

 )درصد( 

c05/0±66/25 b05/0±32/25 a02/0±58/26 b02/0±33/25 02/0> 

 <d20/2±50/283 c50/2±56/225 b82/2±64/252 a86/2±56/268 02/0 های ددنوم )میکرومتر(عمق کریپت

 <a42/2±29/22 a88/2±92/24 b29/2±50/82 b42/2±32/82 02/0 ددنوم )میکرومتر(تلیوم اپیالیه ضخامت

 <a83/0±64/20 a22/0±25/9 b86/0±82/5 b82/0±45/2 02/0 های گابلت ددنومتعداد سلول

 <b09/2±56/2280 a83/2±92/2325 a39/8±82/2340 a92/8±82/2340 02/0 های ددنوم )میکرومتر(طول پرز

نسبت طول پرز ددنوم به عمق کریپت 

 ددنوم

a22/0±50/24 a25/0±29/24 b28/0±23/22 c28/0±28/22 02/0> 

 <c03/2±00/224 b26/2±29/242 ab08/2±45/280 a05/2±25/282 02/0 های ژژنوم )میکرومتر(عمق کریپت

 <a29/2±24/20 b43/2±50/82 b22/2±45/82 b26/2±25/43 02/0 ژژنوم )میکرومتر(تلیوم اپیالیه ضخامت

 <a48/0±32/9 b45/0±82/6 bc44/0±00/6 c48/0±50/5 02/0 های گابلت ژژنومتعداد سلول

 <c49/5±50/322 bc62/5±45/368 ab02/5±82/323 a22/5±00/339 02/0 های ژژنوم )میکرومتر(طول پرز

نسبت طول پرز ژژنوم به عمق کریپت 

 ژژنوم

a02/0±52/2 b05/0±29/6 b02/0±25/6 b02/0±22/6 02/0> 

 63/0 64/282±42/2 45/288±42/2 29/288±89/2 56/284±80/2 های ایلیوم )میکرومتر(عمق کریپت

 a68/0±45/20 ab63/0±82/83 bc60/0±32/86 c62/0±00/86 02/0 تلیوم ایلیوم )میکرومتر(اپیالیه ضخامت

 62/0 50/6±42/0 64/6±46/0 64/6±49/0 32/6±42/0 های گابلت ایلیومتعداد سلول

 b80/2±82/230 ab32/2±82/302 a92/6±25/303 a20/2±25/325 02/0 های ایلیوم )میکرومتر(طول پرز

 85/0 06/6±02/0 02/6±02/0 02/6±03/0 39/5±02/0 یومنسبت طول پرز ایلیوم به عمق کریپت ایل

 
 (.>05/0Pداری به لحاظ آماری ندارند )های با حروف مشابه اختالف معنیباشند. میانگینخطای استاندارد میانگین می±ها شامل میانگین داده2
 .شده است بیانجوجه کشتار شده در هر گروه آنالیز و  8ها به صورت میانگین داده4

 

که تنها به بیان  (2992پالسکه و همکاران )برخالف نظر 

همبستگی طول پرز با افزایش وزن زنده بدن و مصرف 

تن و همکاران  اند و با توجه به نتایجخوراک اشاره داشته

پژوهش حاضر نشان داد که مجموعه عوامل (، 4020)

وزنی، طولی و بافت شناسی، همگی در افزایش وزن نقش 

های وزنی و بر شاخصه آرژینینو برآیند اثرات  اندداشته

طولی و همچنین بافت شناسی، بیان کننده اثرات مثبت یا 

خواهد بود. همچنین با توجه به افزایش طول  آرژینینمنفی 
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ویلوس و عمق کریپت به صورت همزمان و با توجه به 

رسد کاهش ایجاد به نظر نمی(، 4020تن و همکاران )نتایج 

بت طول ویلوس به عمق کریپت ناشی از شده در نس

افزایش آپوپتوزیس بوده باشد و همچنین نتایج این 

این کاهش بر افزایش وزن  آیند بودنبدون پیپژوهش نیز 

رسد افزایش در عمق کریپت بدن را نشان داد. به نظر می

 آرژینینبه دلیل ماندگاری باالتر نیتروژن در اثر افزایش 

یجه، اگرچه افزایش عمق کریپت و ایجاد شده است. در نت

کاهش نسبت طول پرز به عمق کریپت، مبین افزایش تولید 

به عنوان یک عامل مضر  حتمیهای کریپتی است، سلول

در هضم و جذب نبوده و با افزایش تجزیه سلولی نیز 

 خوراکیجیره  8همراه نخواهد بود. به طور کلی، در سطح 

ن بر افزایش طول روده با توجه به نتایج مثبت آ آرژینین

باریک، وزن نسبی روده باریک، نسبت طول روده باریک 

های روده باریک و کاهش ضخامت به وزن بدن، طول پرز

های گابلت و با توجه به مشاهده تلیوم و تعداد سلولاپی

بر رشد بدن، بهترین هضم  آرژینیننتایج مثبت این سطح 

که افزایش و جذب را داشته است. این در حالی است 

، همزمان آرژینین خوراکیجیره  2تا سطح  آرژینینبیشتر 

های مختلف با کاهش طول، وزن و وزن نسبی قسمت

روده کوچک بود، که برآیند این اثرات موجب کاهش سطح 

جذبی در روده کوچک شده است و به همین دلیل در این 

 گروه کاهش وزن مشاهده شد. 

بهترین  8 خوراکی علت این که در پژوهش حاضر جیره

تواند به این نتیجه را در مورد افزایش وزن داشته است می

قادر بوده از  ممکن است آرژینیندلیل باشد که این سطح 

ای را ایجاد کند و رشد یک سو بهترین تعادل اسید آمینه

 آرژینینبهتری داشته باشد. از سوی دیگر، این سطح 

ریک اکساید احتماال قادر بوده با تحریک مسیر نیت

ها آمینسنتز پلی(، 4006)جوبگن و همکاران سینتاز

 و مسیر هورمون رشد( 4020)خواجعلی و وایدرمن 

اثرات خود را بر رشد اعمال کند. ( 2966)فلوید و همکاران 

از سویی دیگر، با توجه به افزایش وزن نسبی روده 

کوچک، طول روده کوچک، نسبت طول روده کوچک به 

تا  آرژینینای با افزایش های رودهل پرزوزن بدن و طو

بر افزایش  آرژینین، نشان دهنده اثر مثبت %263سطح 

تا  آرژینینافزایش  ،سطح هضم و جذب بوده و بنابراین

ها حمایت کرده است. این در از رشد در جوجه 263%

قابل هضم بر وزن و طول  آرژینین %238حالی است که 

است که به نوعی  داشته ندهدهشکاهای اثر بافت روده

نشان دهنده کاهش جذب مواد مغذی و کاهش رشد 

 باشد. می

 

 گیرینتیجه

درصد  263نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که افزودن 

 خوراکیقابل هضم بر اساس توصیه برنامه  آرژینین

بهبود وزن و ضریب تبدیل ، راسهای گوشتی جوجه

و بهبود  چکبهبود وزن نسبی و طول روده کو ،خوراکی

با توجه به  ،را در پی داشت. بنابراین های ایمنیشاخصه

مشاهده این اثرات مثبت بر رشد و با توجه به این که روند 

چهارم معکوس شده است،  خوراکیافزایش وزن در جیره 

ای سوم بهترین سطح تغذیه خوراکیرسد جیره به نظر می

ویت و تق به منظور تحریک رشد آرژینینقابل توصیه 

 است. سیستم ایمنی

 

 سپاسگزاریتشکرو 

معاونت محترم پژوهشی حمایت مالی بدین وسیله از 

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و صندوق حمایت از 

( 30000009)شماره طرح:  و فناوران کشورپژوهشگران 
صمیمانه  ،را میسر ساختند پژوهش اینکه امکان انجام 

 . شودمی سپاسگزاری
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Abstract 

The objective of the present study was to investigate the effects of using 24 days high dietary levels 

of L-arginine on growth, intestine morphology and immune system of female Ross broiler chicks. 

In this experiment, 192 day old chicks were fed with 4 dietary treatments, 4 replications and 12 

observations in each replication in a completely randomized design. 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. On 10th and 24th days of experiment, chicks were weighed and feed 

consumption was recorded. At the end of experiment, three chicks per replication were selected 

randomly and were slaughtered in order to determine weight, length and histology of small 

intestine, and to measure immune system tissues’ weight. The results showed that high dietary 

levels of arginine had a significant increasing effect (P<0.05) on body weight, average daily weight 

gain, feed efficiency, thymus and spleen relative weight, and skin reaction to phytohemagglutinin P, 

relative weight and length of small intestine, and villous height and crypt depth of duodenum and 

jejunum; while it decreased (P<0.05) villous height/crypt depth ratio, goblet cell number, and 

epithelium thickness of duodenum and jejunum. 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 of broiler chicks and it also improved weight, length and histology of small 

intestine, and immune characteristics. Therefore, it is advised to use 168% digestible arginine in 

broiler chicks’ feeding from day one to 24 in order to improve growth and viability. 
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