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 چکیده

 تعیین نیاز مجدد مواد مغذی و ارزش جایگزینی افزودنی های تجاری در جیره های کاربردی در جهت :یعاتمطال ینهزم

مادر گوشتتت ی  یاز آرژنین در جیرههدفبهبود عملکرد مرغ  جدد ن یابی م به منظور ارز کاربردی : این تحقیق  های 

سط مرغ شدن آرژنین تو ش ی و امکان یدک  سید )گمادرگو س یک ا شد. GAAوانیدینوا  320: آزمایش با روش کار( انجام 

سویه راس  سطح  308قطعه مرغ مادر  شامل دو  صورت فاک وریل،  صفر و  GAAبه  صد جیره غذایی( و چهار 12/0) در

صد جیره غذایی(9/0و  6/0، 3/0، 0سطح آرژنین افزوده )  اب شد. نیاز آرژنین انجام هف گی 63 تا 54 سنی دوره در در

اثر م قابل آرژنین و : نتایج خوراک تعیین شتتد. آرژنین از عملکردی صتتفات برای غیرخطی و طیخ تابعیت از استت فاده

GAA دار بود معنی قابلیت باروری بر(05/0>P) .تابعیت ایمونوگلوبولینG وی لین از ستتتطو  و نفوذ استتت رم در  یه  ری

کشتتتی کل جوجهمرغ تولیدی و قابلرانه تخمبر ستتت GAAاثر آرژنین افزوده و (. P<05/0دار بود )افزایشتتتی آرژنین معنی

نی  رندگان با هرچند افزودن آرژنین باعث افزایش فراوا (،P<05/0)دار نبود دوره )مرغ  نه( و وضتتعیت  وشتتش  ر معنی

یاز  مل  ر )ام  کا نه بیشتتت رینو ( شتتتد 5 وشتتتش  یدی مرغتخم ستتترا با 3/0افزودن  با تول درصتتتد آرژنین همراه 

 نهروزا جیره مصرف زمان مدت درصد،9/0 و 6/0افزوده تا  آرژنین میزان افزایش شد. با د حاصلاسیگوانیدینواس یک

مرغ ، ستترانه کل تخممرغ تولیدیتخمه کل هضتتم برای ستترانیافت. نیاز آرژنین قابل افزایش برابر دو تا دارمعنی به طور

، 87/0، 85/0ح ستا  آرژنین جیره  ایه به ترتی  ابا  Gوی لین و ایمونوگلوبولین ریکشتی، نفوذ است رم در  یهجوجهقابل

صد  34/1و  03/1 ست.در سط راهنمای  رورش ا شده تو صیه  شد، که بیش از میزان تو صد 12/0با اعمال  برآورد  در

GAAشد.27/1و  00/1، 91/0، 02/1برای موارد مزبور به ترتی   افزوده ، نیاز آرژنین  یی:گیری نهانتیجه درصد برآورد 

کافوی ت، 308راس  یهسو یمادرگوش شده توسط راهنمای  رورش مرغ یهتوص ینمقدار آرژن یش،آزما ینا یجاس ن ابراس

 ، جایگزین بخشی از آرژنین برای صفت باروری شد.GAAافزودن نماید و یرا نم  رنده ینا یازن

 

اسیدمرغ مادر گوش ی، آرژنین، گوانیدینواس یک کلیدی:گان واژ
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 مقدمه

د گله مرغ مادر گوشتت ی با افزایش ستتن به شتتدت عملکر

کاران کاهش می بد )زاغری و هم تداوم تجمع 2013یا  .)

و ساز چربی، ها، اخ الل در تنظیم سوخت چربی در بافت

سیگنال های مرتبط با های هورمونی و م ابولیتتغییر در 

( 2005و همکاران ) مثل را در  ی دارد. در مطالعه فوتولید

مادر و افزایش نستتتبت  با افزودن به جیره مرغ  آرژنین 

یان  روتئین به لیزین، ب مل آرژنین  به عوا های م صتتتل 

(، که باعث تنظیم افزایشتتتی SREBPs) 1تنظیمی استتت رول

های درگیر در بیوستتتن ز چربی می شتتتوند، کاهش آنزیم

 درصد جیره، 262/1در سطح  ای آرژنیندر مطالعه یافت.

ید و وزن تخم مادر گوشتتت ی بهبود مرغ را در تول مرغ 

کاران  ید )ستتتیلوا و هم که بیش از میزان 2012بخشتتت  )

هادی راهنمای  رورش راس  ( استتتت.2013) 308 یشتتتن

جاتبرآورد اح  مادر یا تأم در یگوشتتت  مرغ  هت   ینج

به  یهاو جوجه ینجن یاجاتاح  ی و نیزعملکرد یازهاین

استتیدهای . افزودن یردگیشتتده صتتورت م یختفر یتازگ

مستت لزم دانش مناستت  در به خوراک  یوعمصتتن آمینه

باروری و  یت،  ید، کیف ها بر تول یک آن نه اثرات م ابول زمی

جایگزینی ترکیبات مرغ استتتت. درآوری تخمقابلیت جوجه

سیدهای آمینه مصنوعی )مانند  مغذی غنی از  روتئین با ا

کان  لیزین، م یونین و ترئونین( امروزه اق صتتتتادی و ام

رای ستتایر ترکیبات موثر ادامه ها ب ذیر استتت و بررستتی

ترکیبی استتت که از ( GAA)2استتید. گوانیدینواستت یکدارد

گلیستتتین -توستتتط آنزیم آرژنین آرژنین و گلیستتتین

شود. و با دریافت گروه م یل سن ز می 3آمیدینوترانسفراز

که در  شتود، به کراتین تبدیل می4آدنوزیل م یونین-از اس

سیاری ازنقش دارد ATPاحیای  کشورها ممنوعیت  . در ب

حیوانی، باعث  های فرعی با منشتتتااستتت فاده از فراورده

کمبود کراتین به عنوان یک ماده مغذی نیمه ضتتروری که 

شتتود تنها در مواد خام با منشتتأ حیوانی وجود دارد، می
                                                           

1 Sterol regulatory element binding proteins 
2 Guanidino acetic acid 
3 Arginine-Glycin amidinotransferase 
4 S-adenosylmethione 

رشتتد و فرایند  یبرا ینجن یازن(. 2008)رینگل و همکاران 

 استتت. وابستت ه ATPبه ستتن ز  یاز تخم به طورکل خروج

درصتتتورتیکه جیره مرغ مادر فاقد منابع  روتئین حیوانی 

به کراتین  GAAو بنابراین فاقد کراتین است. قابلیت تبدیل 

شد شاهده  لمه ) با افزایش تراکم کراتین خون و ماهیچه م

موراکامی  (.2012 ، میشل و همکارانa,b2007 و همکاران

عه2013و همکاران ) با افزودن (، مطال جیره  به GAAای 

بلدرچین مادر به عنوان مدل مشتتتابه مرغ مادرگوشتتت ی، 

ها را مرغدرآوری و باروری تخمبهبود در قابلیت جوجه

ند.  در  GAA درصتتتتد12/0همچنین افزودن گزارش نمو

ساخت جیره جوجه های جوان، با جبران نقش آرژنین در 

شد، آرژنین جیره را یدک نمود ) دیلگر کراتین و عملکرد ر

کاران مایش اثر افزودن  (.2013 و هم و  GAAدر این آز

آرژنین در جیره کاربردی بر عملکرد مرغ مادر گوشتتت ی 

هف گی بررسی و نیاز آرژنین بدون و با  63تا  54در سن 

 در جیره تعیین شد. GAAاعمال 
 

 هامواد و روش

 54در ستتن  308قطعه مرغ مادر ستتویه راس  320تعداد 

تولید تقریباً یکستتتان  تجاری براستتتاس هف گی از یک گله

خا  و در  عاد 32ان  م رمربع توزیع  5/2×25/1 ن در اب

 برنامه نوریهف گی  رورش یاف ند.  63شتتتدند و تا ستتتن

ساعت تاریکی مطابق با راهنمای 10ساعت روشنایی و14

 ( اجرا شد.2013) 308 رورش راس

 تیمار آزمایشی

شامل  صورت فاک وریل )  8آزمایش  ( بود 4×2تیمار به 

گرم در  2/1)صتتتفر و  GAAستتتطح  2عوامل شتتتامل  و

سیدآمینه آرژنین افزوده ) 4کیلوگرم( و  ، 3، صفرسطح ا

گرم در کیلوگرم( بود. بتته منظور تعیین نیتتاز  9و  6

استیدآمینه آرژنین از ستطح صتفر و با توجه به امکانات، 

حداکثر ستتطح بدون مستتمومیت، اطمینان از دستت رستتی 



 25                                                            یدتول دوره يانتها دری مرغ مادرگوشت ینآرژن یازن یینتعو  دیاسیدینواستیک گوانبا  توانایی یدک شدن آرژنین

 12/0و کارایی به ر ستتتطح طیور به این ترکی  در جیره 

در آزمایشات  یشین )موراکامی و همکاران  GAAدرصد 

ترکی  مواد خوراکی جیره  ایه در  ( استت فاده شتتد.2013

، ارائه شتتده استتت. جیره بر  ایه ذرت و ستتویا، با 1جدول

(. برای تنظیم 1مشتتتخصتتته کمبود در آرژنین بود )جدول

زین و آرژنین جایگ GAAهشتتت جیره آزمایشتتی مقادیر 

شد. قبل از تنظیم جیره  ایه، میزان  سه در خوراک  ایه  ما

متتواد متتغتتذی متتوجتتود در متتواد ختتوراکتتی بتته روش 

AOAC (2006 )استتت ک روستتتکو ی مادون قرمز و روش 

توسط شرکت ایوانیک دگوسا تعیین شد و بعد از مخلوط 

مح وی  GAAنمودن مواد خوراکی میزان اسیدآمینه ها و 

در آلمان به  AlzChemشرکت تیمارهای آزمایشی توسط 

نی یو فی  گرا تو کرومتتا گزارش انتتدازه 1روش  یری و  گ

شتتریده و در مطالعه  GAAهمچنین مقادیر. (1شتتد)جدول

میزان انرژی روزانه مح وی . ارائه شتتتد (2016)همکاران

خوراک در اب دای هر هف ه با استت فاده از معادله شتتماره 

ستتت   (، محاستتتبه گردید و 2012) و همکاران یک رییز

صد  که معادل تفاوت انرژی مورد نیاز  رورش در 20 در

قف  و روی بستتت ر استتتت به این میزان انرژی اضتتتافه 

طور م وسط میزان جیره روزانه به (.2004شد)ساکامورا 

بود. 155در طول دوره آزمتتایش  توزیع خوراک گرم 

روزانه یکبار و تا یک ستتاعت بعد از روشتتنایی صتتورت 

، CreAminoاز ماده تجاری  GAA جهت تأمینگرفت. می

 درصتتد96محصتتول شتترکت ایوانیک دگوستتا با خلو  

  اس فاده شد.

 صفات مورد بررسی

 عملکرد تولید و وضعیت تغذیه

آوری و به تفکیک تولیدی و قابل جمع روزانه هامرغتخم

مدت زمان شد. اهری( ثبت کشی )براساس شکل ظجوجه

 62ستتتن هر واحد آزمایشتتتی در  مصتتترف جیره روزانه

 گیری شد. اندازههف گی 

                                                           
1Ion-Exchange chromatography  

 ترکیب موادخوراکی و مواد مغذی جیره پایه  -1جدول
Table1- Ingredients and chemical composition of diet 

 %  Ingredientمواد خوراکی

 Corn 50.45ذرت 

 Soya bean meal, 42.6% CP 16.04کنجاله سویا 

 Wheat 22.11گندم 

 Corn oil 0.68روغن ذرت 

 Dicalcium phosphate 1.26کلسیم فسفات دی

 Mineral oyster shall 7.45صدف معدنی 

 Common salt 0.31نمک 

 1Mineral premixes 0.25مکمل مواد معدنی 

 1Vitamin premix  0.25مکمل وی امینه 

 DL-Met, 99% 0.14م یونین  –ال دی

 L-Lys HCl, 78% 0.02لیزین  -ال 

 L-Thr 0.02ین ترئون  -ال 

 2Sand 1.02ماسه 

   Calculated nutrient contentمواد مغذی 

 AME (kcal/kg) 2800م ابولیسم قابل  انرژی

 CP 13.1 روتئین خام 

 Calcium 3.2کلسیم 

 Available phosphorus 0.32فسفر قابل دس رس 

 Sodium 0.15سدیم 

 Lys 0.57لیزین 

 3le LysDigestib 0.56لیزین قابل هضم 

 Met 0.37م یونین 

 Digestible Met 0.34 م یونین قابل هضم 

 Met + Cys 0.61 م یونین+سیس ین 

 Digestible Met + Cys 0.55م یونین+سیس ین قابل هضم 

 Thr 0.48ترئونین 

 Digestible Thr 0.45ترئونین قابل هضم 

 Arg 0.75آرژنین 

 Digestible Arg 0.73  آرژنین قابل هضم

 Guanidinoacetic acid(GAA) 0.00گوانیدینواس یک اسید 
1Provides (per kg of diet): vitamin A (retinyl acetate), 12 

000 IU; cholecalciferol,3500 IU; vitamin E (DL-a-

tocopheryl acetate), 100 IU; vitaminK, 5.0 mg; thiamin, 

3.0 mg; riboflavin, 12 mg; D-pantothenic acid,13 mg; 

niacin, 50 mg; pyridoxine, 6 mg; biotin, 0.66 mg; folic 

acid,2mg;vitaminB12, 0.03 mg;copper (CuSO4_5H2O), 

10 mg; iodine (KI),2 mg; iron (FeSO4_7H2O), 50 mg; 

manganese(MnSO4_H2O),120mg;selenium 
(Na2SeO3), 0.3mg; Zn (ZnO), 110mg. 

 2Sand was replaced by the dietary treatment groups. 
      3Values are standardized ileal digestible 
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به دلیل اثر آرژنین و مش قات آن بر  وشش  ر )خواجعلی 

ناحیه  شتتتت  وضتتتعیت  وشتتتش  ر ،(2010و وایدمن 

سن  ریک از واحدهای آزمایشیهای موجود در همرغ در 

با  یروی از روش گزارش شده توسط سیکور  هف گی، 63

کاران ) ندی 2004و هم به ب تا  نج رت یک  یاس  (، در مق

عدم  وشش  ر، نمره دو برای  نمره یک گردید؛ به طوریکه

سه برای زمانیکه یک خط  شش محدود به گردن، نمره   و

قد  ر بود، نمره چهار  فا مم د عرضتتتی برروی  شتتتت 

زمانیکه بخش فاقد  ر به مستتاحت یک ستتکه در محدوده 

 شت تا دم بود، و نمره  نج به  وشش تمام  ر اخ صا  

 داشت.

مز قر بول  ل گ گن  پاد یه  ل ع تن  پاد یار  ع مون   آز

 (SRBC)1گوسفند

س م ایمنی هومورال مرغ سی سن به منظور تحریک  ها در 

به عنوان آن ی 61 ند  ژن هف گی از گلبول قرمز گوستتتف

سیون  نج درصد گلبول شد. سوس ان س فاده  های قرمز ا

شد. این محلول به  سیالین تهیه  سفات  شده در بافر ف حل 

یشی لی ر به دو قطعه مرغ از هر واحد آزمامیلی2/0میزان 

( و 2008در عضتتله ستتینه تزریق شتتد)قری  و همکاران 

بال مرغ ید  عد خونگیری از ور فت روز ب مذکور ه های 

(، از 2IgM + 3IgGانجام شتتد. برای تعیین عیار  استتخ کل )

روش هموگلوتیناستتیون استت فاده شتتد. در هنگام قرائت 

( عک  آخرین رق ی 2logها، لگاری م در مبنای دو )نمونه

وگلوتیناستتتیون دیده شتتتد به عنوان عیار که در آن هم

 IgG(.  برای تعیین 1979و رودباک   ادتنی ثبت شد )بکار

سخ  IgMاز  سازی  ادتن  SRBCکه اجزا  ا س ند با جدا ه

ظت  با غل تانول ) کا  اا به مر قاوم  میکرولی ر در  1400م

 IgGلی ر بافر ستتتیالین فستتتفات( که در حقیقت میلی 100

سر این مقدار از سخ کل، آن ی بود و ک ساس به  ا بادی ح

بود  IgMدرصتتتد که معرف  5/1مرکا  ااتانول با خلو  

 به دست آمد.

                                                           
1 Sheep Red Blood Cells 
2 Immunoglobulin M 
3Immunoglobulin G 
4  General linear model 

 ویتلیننفوذ اسپرم در الیه پریسنجش باروری و 

بر باروری و نفوذ اس رم در  یه  ری  GAAاثر آرژنین و 

شریده و همکاران) (، ارائه گردید. 2016وی لین در مطالعه 

های هر واحد نوعی تمام مرغبر این استتتاس تلقیح مصتتت

شی با دوز تلقیح  س رم  100×610میکرولی ر ) 250آزمای ا

هف گی )در ستتاعات بعد از  61به ازای هر مرغ( در ستتن 

بازه  روزه )در روزهای دوم، 16ظهر( انجام شتتتد و در 

سیزدهم،  انزدهم و  ش م، نهم، دوازدهم،  شم، ه ش  نجم، 

آوری شتتده از های جمعمرغشتتانزدهم    از تلقیح( تخم

جه گاه جو مار در دستتت  مای هر تی با د و  5/37کشتتتی 

خشتتک و گراد به ترتی  برای دماستتنج ستتان یدرجه 29

کشتتی قرار گرفت و    از گذشتتت چهار مرطو  جوجه

ها شکس ه شد و میزان باروری با محاسبه مرغ روز تخم

ها رشتتد هایی که بارور شتتده و جنین آنمرغدرصتتد تخم

گاه مرغخمکرده بود از ت های قرارداده شتتتده در دستتت 

کشی تعیین شد. برای شمارش منافذ ایجادشده در جوجه

یه  ری عدد   وی لین توستتتط استتت رم، از هر تکرار دو 

صنوعی تخم سوم و هف م بعد از تلقیح م مرغ در روزهای 

ان خا  شتتد،    از جداستتازی  یه زاینده از روی زرده 

شتتین با روش برامول و آمیزی با رنگ فومرغ و رنگتخم

س رم، 1995همکاران ) سط ا شده تو (، تعداد منافذ ایجاد 

سیم تعداد  شمارش از تق شد. قطر دایره منطقه  شمارش 

عدسی چشمی محاسبه شد  ×40محیط دید با بزرگنمایی

 م ر مربع گزارش شد.میلی5/0و تعداد منافذ در مساحت 

 تجزیه و تحلیل آماری
 SASر ستتیستت م تجزیه آماری )افزااجرای عملیات در نرم

ها با اس فاده از رویه (، انجام شد، تجزیه و تحلیل داده9.2

در قال  طر  کامالً تصتتادفی و ( GLM)4مدل عمومی خطی

انجام شد. فاک ورها شامل چهار  4×2به صورت فاک وریل

های هضتتتم با  لهبندی شتتتده آرژنین قابلستتتطح درجه

با  رصتتتد آرژنین، جیره د73/0افزایش برابر )جیره  ایه 
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 GAAدرصتتد آرژنین( و دو ستتطح 9/0و  6/0، 3/0 ایه+ 

صفر و  صد12/0) شی به چهار در ( بود و هر گروه آزمای

تجزیه واریان  برای بررستتتی  تکرار اخ صتتتا  یافت.

صتتتورت  GAAاثرات اصتتتلی و م قابل آرژنین افزوده و 

گرفت. برای مقایسه اثرات جزئی به دلیل تعدد منابع تغییر 

(، استتت فاده شتتتد. LSM)1آزمون میانگین حداقل مربعاتاز 

ش ر اثر سطو  افزایشی آرژنین، تابعیت  برای بررسی بی

صتتفات از ستتطو  افزایشتتی آرژنین، از مقایستتات روند 

شد.  س فاده  سه ا شامل تابعیت خطی، درجه دو و درجه 

برای  (NLIN)2تعیین نیتتاز آرژنین، بتتا رویتته غیرخطی

سرانه شامل  مرغ )کل و قابل تولید تخم صفات عملکردی 

کشتتتی(، میزان نفوذ استتت رم)بتتاروری( و ایمنی جوجتته

صیف  س  جهت تو شد. ان خا  مدل منا هومورال انجام 

تابعیت صفات از آرژنین افزوده بر اساس مقادیر ضرای  

( و کم رین value-Pدار بودن )( با ، سطح معنی2Rتبیین )

 رت گرفت.(، صوems)3میزان میانگین مربعات اش باه

 

 نتایج و بحث

صفات تولیدی، اثر آرژنین و گوانیدینواس یک اسید بر 

، ارائه 2در جدولمرغ مادرگوش ی  وضعیت تغذیه و ایمنی

 شده است. در ادامه به تفکیک بررسی می گردد.

 تولید و وضعیت تغذیه

، اثر منابع تغییر بر صتتتفات ستتترانه کل 2مطابق با جدول

کشتتتی به ازای هر  رنده از جهمرغ تولیدی و قابل جوتخم

با این وجود  (.P<05/0دار نبود )هف گی معنی 63تا  54

مرغ را به عنوان تابعی از افزودن مسایر محققین تولید تخ

آرژنین به جیره و افزایش نستتتبت آرژنین به لیزین بیان 

در  .(2012ستتتیلوا و همکاران  ،2009)باستتتیونی نمودند 

مرغ (، کاهش تولید تخم2012مطالعه ستتتیلوا و همکاران )

درصتتد آرژنین گزارش شتتد، 262/1در ستتطو  با تر از 

نه و انرژی  های آمی ید  عادل استتت عدم ت یل  به دل ما ً  اح 

مصتتترفی برای م ابولیستتتم و همچنین انرژی مورد نیاز 
                                                           

1  Least square means 
2 None linear 
3 Mean square error 

های با ستتتطو  برای م ابولیستتتم و دفع آرژنین در جیره

سامرز  سون و  شد )لی سیار با ی آرژنین با (. در 2001ب

(، افزودن همزمتتان 1392مطتتالعتته خلجی و همکتتاران)

یل  آرژنین، ایزوفالوان ستتتویا و هیدرکستتتی  رو یل م 

های بر  ایه ذرت و به جیره ستتتلولز با ویستتتکوزی ه با 

سویا حاوی سطو  انرژی برابر با سطح انرژی راهنمای 

درصتتد با تر از این میزان 40و 308 رورش ستتویه راس

یان د به افزایش درصتتتد انرژی، در  ا ید، منجر  وره تول

سبت 19و  39مرغ، به ترتی  به میزان تولید تخم صد ن در

صرف  روتئین با کیفیت  ایین، اثر  شد. م شاهد  به گروه 

ندارد.  روتئین درون غذیه  روتئین حیوان  زاد فوری بر ت

سلول شی و  شحات گوار شی از تر سی جدا نا های موکو

ئین موجود در مجرای شده بین یک سوم تا یک دوم  روت

یل میروده یاد  روتئین ای را تشتتتک یان ز هد. این جر د

نهدرون ید آمی ی  استتت با ترک بت، برای زاد  ثا باً  ای تقری

کردن اثرات کوتاه مدت مصتترف  روتئین کم ارزش خنثی

رود. به همین دلیل، از نوستتتانات زیاد ترکی  به کار می

شود ی میاسیدهای آمینه و سطو  آنها در مجرا جلوگیر

یل کاران )کف فاوت معنی2003زاده و هم عدم ت دار در (؛ 

ید تخم کل تول نه  با کم رین مرغ در بین گروهستتترا های 

ستتطح آرژنین افزوده )ستتطح کمبود آرژنین( و ستتطو  

با تر در این آزمایش به دلیل اولویت بدن در استت فاده از 

آرژنین در مسیرهای مخ لف م ابولیسمی و تا حدودی به 

 زاد بر ترکی  خوراک بود.لیل تأثیر  روتئین دروند

 ایمنی هومورال

طابق یه  ادگن  ،2جدول م اثر آرژنین، بر تی ر  ادتن عل

ند ) . (P<05/0)دار بود ( معنیSRBCگلبول قرمز گوستتتف

و  6/0در ستتتطو   کم رین مقادیر به ترتی  بیشتتت رین و

مشتتاهده  GAAدر عدم حضتتور و  صتتفر آرژنین افزوده

های مادر با عوامل اس رس زای بسیاری اعم از  مرغ شد.

استت رس گرستتنگی، استت رس ناشتتی از تخمگذاری و نیز 

ست  س رس چاقی مواجه اند و ایمنی آنها دچار اخ الل ا ا
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عاتی تأثیر آرژنین بر 1392)خلجی و همکاران  (. در مطال

ایمنی با افزودن آرژنین به جیره مشتتتاهده شتتتد   استتتخ

 (.2010علی و وایدمن، )خواجه

بادی علیه گلبول قرمز تأثیر سطوح افزایشی آرژنین و گوانیدینواستیک اسید بر صفات تولیدی، تغذیه و تیتر آنتی  -2لجدو

 با  کمبود آرژنین  فزایشی آرژنین در جیره پایهاهای مادرگوشتی تغذیه شده با سطوح گوسفند در مرغ
Table 2- Effect of Arginine and supplemental guanidino acetic acid (GAA) on production, nutrition and antibody 

titer against SRBC of broiler breeder hens fed graded levels of Arg in an Arg-deficient basal diet 

 تیمار

Treatment 

تعداد سرانه 

مرغ کل تخم

 54تولیدی از

 هفتگی 63تا

تعداد سرانه کل 

قابل مرغتخم

کشی جوجه

 54تولیدی از

 هفتگی 63تا

مدت زمان مصرف 

( یقهروزانه)دق یرهج

 یهف گ 62در سن 

شاخص  وشش 

 63 ر در سن 

 هف گی

عیار  ادتن تی ر

علیه  ادگن گلبول 

 قرمز گوسفند

 Gایمونوگلوبولین

 آرژنتتتیتتتن

1Arg 

2GAA 3HHTE 4HHHE (min)5CUT 6FSC Anti SRBC7 8IgG 

0  27.78 22.56 c71.25 4.60 0.40± b 5.36 0.36 ±3.60  

0.3  29.90 25.18 c 62.50 4.63 0.43± ab 6.00  0.39± 4.45 

0.6  28.20 22.80 b 113.38 4.60 0.39± a 6.88  0.35± 4.96 

0.9  24.79 20.28 a194.13 4.69 0.39± b5.67  0.35± 4.21 
        

   SEM 2.32 2.06 12.27  0.13 اش باه معیار  
       

 0 27.25 22.40 112.19 4.69 0.29± 5.94  0.26± 4.32 

 0.12 28.08 23.00 108.44 4.57 0.27± 6.01  0.25± 4.29 
        

   SEM 1.64 1.46 8.67 0.09  اش باه معیار   
       

0 0 30.90 24.44 54.50 4.49 0.56± 5.14 0.51± 3.33 
0 0.12 24.65 20.68 88.00 4.71 0.56± 5.57 0.51± 3.86 

0.3 0 28.25 24.35 63.75 4.62 0.67± 6.00 0.61± 4.40 
0.3 0.12 31.56 26.02 61.25 4.64 0.53± 6.00 0.48± 4.50 
0.6 0 27.34 22.62 107.50 4.85 0.56± 7.00 0.51± 5.43 
0.6 0.12 28.96 22.98 119.25 4.34 0.53± 6.75 0.48± 4.50 
0.9 0 22.40 18.22 223.00 4.79 0.53± 5.63 0.48± 4.13 
0.9 0.12 27.17 22.33 165.25 4.58 0.56± 5.71 0.51± 4.29 

        

   SEM 3.27 2.95 17.35 0.18 اش باه معیار   

 p-value   

 Arg 0.48 0.43 <0.0001 0.96 <0.05 0.08  آرژنین   

GAA 0.72 0.78 0.76 0.38 0.81 0.92 

Arg×GAA 0.36 0.60 0.08 0.25 0.91 0.53 

Regression p-value ) تابعیت صفات از آرژنین افزوده (   

 linear  0.11 0.17 <0.0001 0.18 0.33 0.11 خطی  

 quadratic 0.73 0.50 0.002 0.60 <0.07 0.02   2درجه

 cubic 0.69 0.94 0.56 0.63 0.36 0.26    3درجه

a,b,cLsmeans within each column without common superscript are significantly  different (P<0.05) 
1Arginine, 2 Guanidinoacetic Acid, 3 Hen Housed Total Egg (week 54-63), 4 Hen Housed Hatching Egg (week 54-63), 
5Clean Up Time (week 62), 6Feather score(week 63), 7 Antibody titer against Sheep Red Blood Cells, 8 
Immunogolobolin G 
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 و نفوذ اسپرم  باروری

طابق کاران) م یده و هم عه شتتتر طال بل ا(، 2016م قا ثر م 

. (P<05/0)دار بود بر بتتاروری معنی GAAآرژنین و 

درصتتد 24در ستتطح صتتفر آرژنین باعث  GAAافزودن 

افزایش نفوذ استتت رم شتتتد. باروری بهینه در ارتباط با 

موجود در  ATPتواند از کیفیت اس رماتوزوآ است که می

مایع سمینال دس گاه تناسلی در مسیر رسیدن به تخمک 

س فاده کند و صفحه زایا را  یه  ری ا وی لین موجود در  

کامی و همکتاران  ید )مورا مایع 2013هیتدرولیز نمتا  .)

دس گاه تولیدمثلی حیوانات حاوی مقادیر با یی از کراتین 

ست و می سفات ا س قیم با اثر و کراتین ف تواند به طور م

بر تحرک فالژ ، م ابولیستتم استت رماتوزوآ را بهبود دهد. 

عه مو  GAA(، کراتین و 2013راکامی و همکاران)در مطال

به جیره بلدرچین مادر، افزایش  GAAمرغ با افزودن تخم

فت  جهیا یت جو قابل طه مستتت قیم بین  درآوری و و راب

 مرغ گزارش شد.مح وای کراتین تخم

 تعیین نیاز آرژنین

، معاد ت تعیین نیاز آرژنین برای صتتتفات 4و  3جداول 

مرغ تولیدی، ستترانه کل خمعملکردی شتتامل ستترانه کل ت

وی لین کشی، نفوذ اس رم در  یه  ریمرغ قابل جوجهتخم

را نشان  GAAحاوی  وهای با جیره فاقد در گروه IgGو 

، نمودارهای تابعیت این صفات از آرژنین 1دهد. شکل می

صد 12/0افزوده در گروه های با جیره حاوی  و  GAAدر

شان می سطو   GAAهای فاقد در گروه دهد.فاقد آن را ن

مرغ آرژنین افزوده مورد نیتتاز برای ستتترانتته کتتل تخم

کشتتی، نفوذ استت رم و ایمنی هومورال جوجهتولیدی، قابل

تیتت   تر (، 2R،24/0=value-P=20/0درصتتتتد )12/0بتته 

درصتتتد 3/0(، 2R ،27/0=value-P=18/0درصتتتد  )14/0

(31/0=2R  ،002/0 =value-P و )2=33/0درصتتد )61/0R ،

008/0=P-value.برآورد شد ) 

 

 

 

رآورد نیاز آرژنین افزوده مرغ مادرگوشتی با ب  -3جدول

 GAAخوراک فاقد 

Table3- Estimated Arginine requirement of broiler 

breeder without GAA 

 Equation  2R p-value ems معادله مدل

  HHTE مرغسرانه تولید تخم

(2Z)×11.30-(1Z)×4.65-31.37 =Y 

0.20 0.24 43.05 

      

کشی جوجهمرغ قابلسرانه تولید تخم
HHHE 

24.38 + x3.99 + 2 x 11.98-  =Y 

0.18 0.27 35.30 

      

از نفوذ اس رم)هف مین روز    

 Sperm penetration(day تلقیح(

7) 

 (2Z)×0.03-(1Z)× 1.10-1.72=Y 

0.31 0.002 0.05 

      

 (IgGایمنی)

 (2Z)×4.49-(1Z)×33.3-5.44=Y 0.33 0.008 1.23 

Y عملکرد؛ ،x  1آرژنین افزوده )درصد خوراک( ؛، سطوZ، (x-

R2 (؛Z ،(R-x؛) R  2سطح نیاز آرژنین افزوده )درصد خوراک(؛R ،

، emsمعادله مدل؛ و داری، سطح معنیvalue-Pضری  تبیین؛ 

 میانگین مربعات اش باه
Y, performance; x, Added Arg level(%feed); Z1,(R-x); 

Z2,(x-R); R, estimated added Arg demand (%feed); R2, 

Coefficient of Determination; P-value, The significance 

level of model equation; mse, Mean Square Error; 
 

 

رآورد نیاز آرژنین افزوده مرغ مادرگوشتی با ب  -4جدول

 GAAخوراک حاوی 

Table4- Estimated Arginine requirement of broiler 

breeder with GAA 

 Equation 2R p-value ems معادله مدل

  HHTE مرغسرانه تولید تخم

(2Z)×7.33-(1Z)× 23.63-

31.5=Y 

0.17 0.29 37.13 

      

-قابلمرغسرانه تولید تخم

 کشیجوجه

HHHE 

(2Z)×6.15-(1Z)×31.37-

26.35=Y 

0.13 0.39 27.72 

      

 ازتلقیح(نفوذاس رم)هف مین روز   

Sperm penetration(day 7) 

(2Z)×0.19-(1Z)× 0.36-1.82=Y 

0.04 0.46 0.05 

      

 (IgGایمنی)

3.88+x2.57  +2x2.38-  =Y 

0.03 0.65 2.24 

Y, performance; x, Added Arg level(%feed); Z1,(R-x); Z2,(x-R); R, 

estimated added Arg demand (%feed); R2, Coefficient of 

Determination; P-value, The significance level of model equation; 
mse, Mean Square Error; 
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Optimum total B  Optimum total A 

R2 Arg(%of 

diet) 

 R2 Arg(%of diet)  

0.18 0.87 No supplemental GAA 0.20 0.85 No supplemental GAA 

0.13 0.91 0.12%supplemental 

GAA 

0.17 1.02 0.12%supplemental GAA 

 

 

Optimum total D  Optimum total C 
R2 Arg(%of 

diet) 
 R2 Arg(%of 

diet) 
 

0.33 1.34 No supplemental GAA 0.31 1.03 No supplemental GAA 

0.03 1.27 0.12%supplemental 

GAA 

0.04 1.00 0.12%supplemental GAA 

نفوذ اسپرم ( Cجه کشی، سرانه تخم مرغ قابل جو( Bمرغ تولیدی، سرانه کل تخم( Aصفات عملکردی شامل  تابعیت -1شکل 

از  ایمنیبه عنوان  Gایمونوگلوبولین  (D در الیه پری ویتلیلن در هفتمین روز تلقیح مصنوعی به عنوان نرخ باروری و

 از آرژنین افزوده با مدل های خط شکسته و درجه دوخوراک( و برآورد نی%آرژنین افزوده)
 Figure1- Regression models fitted to Hen Housed Total Eggs(A),Hen Housed Hatched Eggs(B), Sperm 

penetration in the perivitelline layer as fertility rate(C) and Immunoglobulin G(IgG) as immune responses(D) 

data of birds fed graded levels of Arg in an Arg-deficient basal diet in the absence and presence of GAA to 

estimate  added Arginine requirement 
 Added Arg% گوانیدینواس یک اسید است. )  12/0نقطه و س اره به ترتی  نشاندهنده ی داده های  رندگان با گروه های خوراک فاقد و حاوی 

سرانه تولید تخم HHTEخوراک(؛  %، آرژنین افزوده) سرانهHHHE مرغ کل)به ازای هر مرغ(،  شی)به ازای هر مرغ قابل جوجهتولید تخم ،  ک

 (؛G، تی ر ایمونوگلوبولین IgGوی لین؛ ، نفوذ اس رم در  یه  ریSP مرغ(؛  
Dot and star symbols represent data from birds receiving 0 and 0.12% supplemental GAA, respectively 
 The fitted responses (Y) vs. supplemental added Arg concentration(X in % of diet) were broken line and quadratic (table 3 and 4). 

The optimal supplemental added Arg concentration for HHTE, HHHE, LogSP+1 and Log2 IgG were 0.12 , 0.14 ,0.3 and 0.61% of 

the diet in the absence and 0.29, 0.18, 0.27 and 0.54% in the presence of GAA, respectively. Optimal Arg concentrations shown in 

each panel represent the total Arg concentration, which accounts for the analyzed dietary Arg contained in the practical basal diet 

Arg (0.73% Arg). 
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حاوی  یاز برای GAAدر جیره  ، ستتتطو  آرژنین مورد ن

= 2R ،29/0=17/0درصتتد )29/0 صتتفات مذکور به ترتی 

value-P ،)18/0( 2=13/0درصتتتتدR ،39/0 =value-P ،)

درصتتد 54/0( و2R ،46/0 =value-P=04/0درصتتد )27/0

(03/0=2R ،65/0 =value-P .برآورد شتتتتد ) بتتا افزودن

مقادیر برآورد شتتتده به آرژنین جیره  ایه، نیاز آرژنین 

سطح  صفات به ترتی  در  و  03/1، 87/0، 85/0برای این 

و  00/1، 91/0، 02/1و GAAدرصتتتد در جیره فاقد  34/1

، تعیین شد؛ که مغایر با GAAدرصد در جیره حاوی 27/1

راهنمای  رورشتتی ستتویه  نیاز توصتتیه شتتده توستتط

درصتتد برای ان های دوره 77/0( برابر با 2013) 308راس

له اول  نده در مرح یاز این  ر  رورش استتتتت. همچنین ن

ست، درحالیکه در 79/0 رورش،  شده ا شنهاد  صد   ی در

، ستتتطح آرژنین بهینه (2012) و همکاران یلواستتت مطالعه

ساس تابعیت درجه دو،  شد که 262/1برا صد گزارش  در

برابر نیاز توصیه شده است. همبس گی مثبت 5/1یش از ب

یه  ری با  بین نفوذ استتت رم در   وی لین و ستتتتایر و 

های باروری گزارش شتتتده استتتت )گمولکا و شتتتاخص

کا  کاستتت عث افزایش خطی 2005کا  با (. افزودن آرژنین 

وی لین در ستتتومین باروری و نفوذ استتت رم در  یه  ری

رو تعیین نیاز از این روز    از تلقیح مصتتتنوعی شتتتد؛

برای صفت باروری براساس نفوذ اس رم در هف مین روز 

(. افزودن C، بخش1   از تلقیح صتتتورت گرفت )شتتتکل

GAA  عث نفوذ با یه(  در ستتتطح کمبود آرژنین)جیره  ا

درصد آرژنین افزوده 34/0اس رم معادل  اسخ در سطح 

شان GAAبا جیره فاقد  در یدک  GAAدهنده قابلیت شد، ن

ردن آرژنین جیره برای صتتتفت باروری استتتت. دامنه ک

اح یاجات آرژنین طیور تحت تأثیر وضتتتعیت جیره، دما، 

ماری له و تنش بی به شتتتتدت م غیر استتتتت. تراکم گ ها 

(، با ارائه شتتتواهدی از نقش 2010علی و وایدمن )خواجه

ه ستتندرم ( در  یشتتگیری از اب ال بNOنی ریک اکستتاید )

با ی ریوی جات (، PHS) فشتتتار  یا که اح  ند  یان نمود ب

NRC (1994نمی ،) سخ شد،  ا سخگوی حداکثر ر تواند  ا

یاف ه تحت در طیور  رورش PHSایمنی و  یشتتتگیری از 

به طور  ، باشتتد.PHSشتترایط محیطی با   انستتیل اب ال به 

مشتتابه در آزمایش حاضتتر نیز نیاز آرژنین برای حداکثر 

یاز آرژ58/0بادی تی ر آن ی نین برای درصتتتتد بیش از ن

ید تخم یاز برای مرغ استتتتت. تول کاهش آرژنین مورد ن

به  GAAوی لین با افزودن حداکثر نفوذ اس رم به  یه  ری

یت  قابل یانگر  یاز آرژنین  GAAخوراک، ب یل ن عد در ت

 برای حفظ باروری است. خوراک

 

 گیرینتیجه

بر استتتاس ن ایج این آزمایش اح یاجات آرژنین بیش از 

شده  سویه راس سطح توصیه  توسط راهنمای  رورش 

آرژنین برای بیشتتتینه ؤثر ، جایگزین مGAAاستتتت.  308

 ایه با مشخصه کمبود در آرژنین و نسبت  تولید در جیره

که افزودن  به لیزین نبود. درحالی به  GAA ایین آرژنین 

 75/43جیره با مشتتتخصتتته کمبود آرژنین، باروری را تا 

درصد  34/0سطح درصد افزایش داد و عملکردی معادل 

 داشت.  GAAآرژنین افزوده در جیره فاقد 

 

 قدردانی

دگوستتا انجام  یوانیکشتترکت ا یمال یتبا حما یقتحق ینا

و  یرآن شتترکت تقد یو کارشتتناستتان فن یریتشتتد. از مد

و کارشناسان شرکت  یریتاز مد همچنین گردد.یتشکر م

متتادر  هتتایمرغ ینبتته ختتاطر تتتأم یتتلآرتتتا جوجتته اردب

شود.یم یس اسگزار
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Introduction: Researches on the effects of dietary Arginine (Arg) and Guanidioacetic acid (GAA) 

indicated that requirements for Arg in poultry diets vary significantly depending on feed composition, 

disease challenges and environmental conditions (Khajali and Wideman. 2010). Reproductive 

performance and fertility of broiler breeder flock are decreased sharply with ageing (Zaghari et al. 

2013). It is suggested that the age-related decrease in fertility is more pronounced in females, in which 

the efficiency of sperm storage tubules decreases (Gomulka and Kapkowska. 2005). Silva et al. 

(2012) reported that dietary inclusion of Arg improved egg weight and egg production in broiler 

breeder hens. It has been reported that GAA supplementation improved hatchability and total fertility 

of eggs (Murakami et al. 2014). GAA may be beneficial in poultry diets because it may be able to 

spare Arg; this is an important point considering Arg is the fifth limiting AA in corn-soybean diets 

for poultry (Dilger et al 2013). This study was conducted to evaluate arginine requirement of broiler 

breeder hens in practical diet and investigating of the spare effect of GAA for Arg, as well.  

Material and methods: A total of 320 Ross 308 broiler breeder hens in a factorial arrangements 
were assigned to eight treatments (two concentrations of GAA (0 and 0.12%) × four concentrations 

of L-Arginine (0, 0.3, 0.6, and 0.9%)) with four replicates during 54 to 63 wk. of age. The hens 

received a practical diet containing 2800 kcal ME/kg and 13%CP. Basal diets were formulated to be 

singly deficient in Arg (73%). From 54 to 63 weeks of age. The number of produced eggs was 

recorded daily. At the end of experiment, the following parameters were studied: feed clean up time, 

feather score, IgG and antibodies against SRBC as immune responses. When the hens were 62 weeks 

old, the time taken by the hens to consume all the feed was measured. At 63 weeks old, feather 

coverage of the back of each hen was scored on a scale of 1 to 5, following modification to the system 

reported by Sikur et al. (2004). At 61 week of age, 2 birds, from each treatment group, were injected, 

intramuscularly, with 0.2 mL of 5% SRBC suspension prepared in 0.9% physiological saline. One 

week following the injection, the antibody production against SRBC was measured using 

microhemagglutination technique. Blood samples were collected from each treatment group. 

Antibody values were expressed as log2 of the reciprocal dilution where the last agglutination was 

observed (Gharib et al, 2008). To evaluate the fertility, the hens were inseminated with 250µl [100 × 

106 sperm/hen; diluted in a modified Beltsville extender without lecithin and glycerol] of the pooled 

semen at 61 and 62 weeks of age. The eggs were collected during 2 through 8 day following each 

insemination. The eggs were incubated for further analysis of fertility. Sperm penetration holes in the 

inner perivitelline layer overlying the germinal disc were enumerated on days 3 and 7 following each 

insemination (Sharide et al. 2015) as fertility. Arg requirement was determined by using broken line 

model, linear and non-linear regressions according to performance and dietary Arg concentration. 

Results and discussion: Effects of added Arg and GAA on the total hen housed egg production, hen 

housed hatching egg production and feather coverage was not significant (P<0.05) (Table 2). 

Although the most hen housed total egg production was resulted in 0.3% added Arg supplemented 

with GAA and addition of Arg increased frequency of birds with full back feather coverage (feather 
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score of 5). Feed clean up time was significantly become longer about two times, in 0.6% and 0.9% 

of added Arg. The results showed that the interaction of Arg and GAA was significant on fertility 

(Sharide et al. 2015). GAA may be important for poultry nutrition not only as a replacement for 

dietary Arg, an essential nutrient, but also to support overall energy homeostasis of the bird (Dilger 

et al. 2013).The efficacy of GAA as a creatine precursor has been shown in broilers (Michiels et al. 

2012), It has been reported that GAA was successfully absorbed by gastrointestinal tract of avian and 

there is a carry-over on the fluid of the reproductive tract; supplementation with GAA may be 

important to provide additional levels of creatine in the female reproductive tract, enabling the 

maintenance of the viability of a greater number of spermatozoa until they are used to perform 

fertilization, considering that birds may store spermatozoa after mating for long periods of time in the 

tubular gland of the uterovaginal junction and that creatine may improve the stability of cellular 

membranes (Murakami et al. 2014). Increasing dietary level of Arg resulted significant effect on anti 

SRBC. Dietary Arg levels and GAA did not affect (P > 0.05) on IgG production, although the 

regression of IgG was quadratic (P < 0.05) according to the increase in dietary Arg levels. The 

requirement of Arg during immunological responses has been widely studied because Arg is the 

substrate from which nitric oxide (NO) is generated. Nitric oxide also is a modulator of certain 

immune functions. It has been reported that Arg levels sufficient to support maximal performance 

rates are not adequate (Khajali and Wideman. 2010). Arg requirement for egg production, fertility 

and immunity were determined for breeders; four equations were developed from the feeding 

experiment to predict Arg needs for breeders in the absence (Table 3) and presence of 0.12% GAA 

(Table 4). The Broken line and quadratic responses allowed parameters to vary by supplemental Arg 

and GAA levels. When GAA was added to the Arg-deficient diet, there were improvements in both 

fertility and immunity (Fig 1). Digestible Arg required for hen housed total egg production, hen 

housed hatching egg production, sperm penetration and IgG in the absence of GAA, estimated 0.85, 

0.87, 1.03 and 1.27%, respectively and in the presence of 0.12% GAA estimated 1.02, 0.91, 1.00 and 

1.34%, respectively. Fitted regression of hen housed egg production, which was estimated Arg 

requirement, is in agreement with other observations of recent work (Silva et al. 2012). 

Conclusion: The results of this study revealed that, recommendation of Ross 308 management guide 

for Arg requirement is underestimated. This work suggested that GAA could increase performance 

of birds fed Arg-adequate corn-soybean meal diets. GAA spared part of Arg function for fertility. 
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