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 چکیده

و رشد شناسایی یک روش طبیعی به منظور بهبود کاهش کیفیت الشه در اثر اصالح ژنتیکی،  به دلیل زمینه مطالعاتی:

آرژنین بر -ال اسید آمینه ایمکمل تغذیهاثرهای  به منظور بررسی پژوهشاین  هدف: ضروری است. گوشتکیفیت 

روش  .طراحی شدروزگی  42تا  803 گوشتی سویه راس هایجوجههای خونی فراسنجهو  کیفیت گوشت الشه ،عملکرد

 تکرار 2 ،جیره غذایی 2تصادفی با  گوشتی یک روزه در قالب طرح کامالًمرغ جوجه قطعه  294در این پژوهش تعداد  کار:

آرژنین قابل هضم بر  درصد 238و  263، 258، 200های غذایی دارای تغذیه شدند. جیره مشاهده در هر تکرار 24و 

 42و  20روزگی تغذیه شدند. در روز  42تا  2از  ی غذایی آزمایشیهاجیره .بودند 803 اساس توصیه کاتالوگ راس

و  ، خونگیریجوجه از هر تکرار انتخابقطعه سه  ،42روز در  .گیری شداندازه هاپرنده و مصرف خوراکوزن ، آزمایش

که  نتایج نشان داد :نتایج گیری قرار گیرد.خونی مورد اندازه هایفراسنجهکیفیت گوشت و  کمیت وتا  ،کشتار شدند

 رهیجو  و ران سینه چهیماه، وزن بازده خوراک ،بدنوزن  (>05/0P)افزایش باالترین آرژنین  درصد 263 جیره غذایی

 های تیروییدینوهورمپالسمایی  غلظتو  قرمزی گوشتشاخص  (>05/0P) شیافزا نیباالتر نیآرژن درصد 238 ییغذا

 و دیسریگلیتر ییپالسما غلظت (>05/0P) کاهش موجب ییغذا رهیج نیآرژن شیافزا گرید یسو از .ه استرا در پی داشت

 263مصرف مقدار  نشان داد نتایج کلی این پژوهشدر پایان،  گیری نهایی:نتیجه. شد گوشت pH و برش یروین اوره،

کیفیت گوشت و  کمیت ورا در بهبود رشد،  یترمطلوبنتیجه  قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس،آرژنین درصد 

 .دارد خونهای فراسنجه

 

 کیفیت گوشتهای خونی، ، فراسنجهرشد عملکرد ،جوجه گوشتیآرژنین،  کلیدی: گانواژ
 

 

 مقدمه

تولید  با هدفتنها  گوشتی هایاصالح ژنتیکی جوجه

شده کیفیت گوشت تولیدی ، سبب کاهش گوشت بیشتر

؛ بنابراین شناسایی (4020 درمنیوا و یخواجعل) است

و همچنین  الشه کیفیتطبیعی به منظور بهبود یک روش 

 افزودنبا  هاآزمایشتعدادی از  ضروری است. رشد

mailto:marzebrahimi@tabrizu.ac.ir
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افزایش روشنی گوشت، افزایش  غذایی جیره بهآرژنین 

کاهش  ای، افزایش تردی ومحتوای چربی درون ماهیچه

جیاوو و ) مشاهده کردندرا  از دست رفتن آب گوشت

؛ وو و همکاران 4020؛ ما و همکاران 4020همکاران 

آرژنین یک اسید آمینه ضروری در طیور است  (.4022

 ساختنبود  به دلیل پرندگاندر . (4002بال و همکاران )

مقدار زیاد  و زادی آرژنین، سرعت رشد باالدرون

بال و )به آرژنین دارند  باالترینیاز  در پرها آرژنین

اثرهای . (4020خواجعلی و وایدرمن  ؛4002همکاران 

 بر افزایش وزن به جیره غذایی آرژنین-افزودن المثبت 

بهبود ضریب تبدیل خوراک  و ماهیچهوزن ، افزایش بدن

دبو و ؛ 4002کواک و همکاران ) در طیور گوشتی

؛ فرناندز و 4009جوبگن و همکاران ؛ 4005همکاران 

شده  گزارش (4009؛ نال و همکاران 4009همکاران 

پرندگان پیش  عضالت فیبرهایکه  با توجه به این .است

، رشد (2968اسمیت گیرند )از خروج از تخم شکل می

ای پس از خروج از تخم وابسته به فعالیت ماهیچه

هایپرتروفی  و در نتیجه 2ایهای ماهوارهسلول

ای های ماهواره(. سلول2963موس ها است )ماهیچه

تکثیر، تمایز و اتصال به  توانپس از خروج از تخم 

ای های ماهیچهای موجود یا تشکیل فیبرهای ماهیچهفیبر

با توجه به این که  .(2963موس )د نرا دارجدیدی 

ای بعد از خروج از های ماهوارهسلولفعالیت میتوزی 

(؛ 4005موره و همکاران یابد )کاهش می رفتهرفتهتخم، 

در ها برای جوجهبنابراین، دسترسی به خوراک مناسب 

شرط ضروری برای تحریک تکثیر ، های آغازینهفته

ای است ماهیچهای و در نتیجه رشد های ماهوارهسلول

همچنین تعدادی از  .(4009فرناندز و همکاران )

های آرژنین بر متابولیت مثبتاثرهای ها پژوهش

افزایش  ،پالسمایی اوره غلظتکاهش شامل  پالسمایی

کاهش غلظت  و های تیروییدیهورمونمطلوب غلظت 

رایلی و همکاران اند )را نشان داده خونگلیسیرید تری

(. 4022؛ یاوو و همکاران 4009همکاران و  تن؛ 2996

                                                           
1 Satellite cell 

، 89/2سطح خوراکی آرژنین قابل هضم ) 5استفاده ار 

درصد جیره( در مرحله  29/2و  69/2، 53/2، 29/2

افزایش خطی وزن  موجب روزگی( 42تا  2آغازین )

های گوشتی در جوجهای ای و فیله سینهماهیچه سینه

راین در بناب .(4009فرناندز و همکاران ) است شده

تا سن سطح باالتر از نیاز آرژنین  8حاضر از  پژوهش

( دوره آغازین و رشد طبق کاتالوگ راس)روزگی  42

گوشتی راس استفاده شد تا بهترین سطح  هایدر جوجه

 کیفیت گوشت الشه،به منظور بهبود استفاده از آرژنین 

 روز 42طی در های خونی فراسنجهو عملکرد رشد 

 مشخص شود. 
 

 هامواد و روش

قطعه جوجه مرغ گوشتی یک  294تعداد  در این پژوهش

مورد استفاده قرار گرفت. دوره  803 روزه سویه راس

روزگی در سالن پرورش  42تا  یک روزگیآزمایشی از 

یافت.  انجام دانشگاه تهران جوجه گروه علوم دامی

با میانگین  آزمایشهای مورد استفاده در این جوجه

ها در شدند. جوجه( انتخاب 22/20±49/0)وزن یکسان 

تکرار در هر جیره غذایی  2ای در قطعه 24های گروه

ترکیب ، پژوهششدند. قبل از شروع اختصاص داده 

 ( و محتوای اسید آمینهAOAC 2995) شیمیایی

 دارایتمام مواد خوراکی ( 2935اندروز و بالدار )

در  گندم()ذرت، کنجاله سویا، کانوال و پروتین 

و  شد گیریاندازهآزمایشگاه مرکزی دگوسا در تهران 

سپس محتوای اسید آمینه قابل هضم بر اساس جداول 

NRC (2992.محاسبه شد ) پس مقادیر حقیقی حاصل س

در جیره مواد خوراکی مورد استفاده شیمیایی  تجزیهاز 

های آمینه قابل هضم آنها در نرم اسید مقادیرو غذایی 

جیره پایه بر اساس  قرار داده شد و UFFDAافزار 

های آمینه قابل های حقیقی و بر اساس اسیدارزش

هضم تنظیم و ترکیب مواد مغذی کل جیره پایه با 

(. 2گزارش شد )جدول  UFFDAفزار ااستفاده از نرم 

، بر اساس نوع جیره غذایی با پایه پس از تنظیم جیره
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 2کت آلدریچشرهای مختلف آرژنین )اضافه کردن نسبت

مقدار ( به جای ماسه، W381918با شماره کاتالوگ 

گروه کنترل  در های غذایی تنظیم شد.آرژنین جیره

درصد جیره  82/2 مقدارها جوجه( 2)جیره غذایی 

کیلوگرم خوراک را در فاصله هر آرژنین قابل هضم در 

درصد جیره آرژنین قابل  42/2 مقدار و روزگی 20تا  2

 42تا  22کیلوگرم خوراک در فاصله  هر دررا هضم 

درصد آرژنین قابل هضم  200) ندکرددریافت  روزگی

، 4های(. در گروه4002 بر اساس توصیه کاتالوگ راس

آرژنین مقدار درصد  238و  263، 258به ترتیب  2و  8

قابل هضم توصیه شده بر اساس توصیه کاتالوگ راس 

 کردند.دریافت 

و  آببه آزاد دسترسی  ندگانآزمایش پردر طول دوره  

 48و برنامه نوردهی در بردارنده  داشتند خوراک

ساعت روشنایی و یک ساعت تاریکی بود. در تمام مدت 

مانی تلفات، وزن تلفات و تعداد روزهای زنده پژوهش

پرنده  8پژوهش تعداد  20در روز رکورد برداری شد. 

 روز در هر تکرار به منظور کاهش تراکم حذف شدند. از

کشی وزن به صورت گروهی هاپرنده پژوهش 42و  20

بازده  تا گیری شدشدند و مصرف خوراک آنها اندازه

در  .گیردمورد محاسبه قرار  بر اساس روز مرغ خوراک

جوجه از  قطعه 8تعداد  (42پایان دوره پژوهش )روز 

جوجه در هر جیره غذایی( به صورت  24هر تکرار )

ساعت  8ها به مدت پرندهسپس  تصادفی انتخاب شدند.

گرفتند، به صورت دهی قرار تحت محدودیت خوراک

های نمونهو کشتار شدند.  ، خونگیریکشیوزنانفرادی 

آوری شد و پس از های حاوی هپارین جمعخون در لوله

 25برای  دور در دقیقه 8000سانتریفیوژ با سرعت 

 -40 مایدها جداسازی شده و در ، پالسمای نمونهدقیقه

داری شدند. پس از کشتار، الشه گراد نگهدرجه سانتی

گرم فاقد محتویات شکم توزین شد و نسبت آن به وزن 

قبل از کشتار )بازده الشه( مورد محاسبه قرار گرفت. 

 کشیوزنای و ران سینه پس از تفکیک الشه، ماهیچه

                                                           
1Aldrich  

به وزن زنده قبل از کشتار  هاو نسبت وزن آن ندشد

همچنین نمونه ماهیچه  .ند)وزن نسبی( گزارش شد

ای برای بررسی صفات کیفی الشه مورد استفاده سینه

  قرار گرفت.

متر  pHگوشت از دستگاه  pHبرای اندازه گیری 

، برای د(ئساخت کشور سو 342 4)دیجیتال متروهم

وارنر آزمون برش از  گوشت گیری نیروی برشاندازه

سنج با دستگاه بافتو  (2993)هانیکل  8براتسلر

 ساخت کشور انگلستان( 10CT-M350مدل 2اینستران)

سنج دستگاه رنگ گوشت و برای اندازه گیری رنگ

 استفاده شد. ساخت ژاپن( CR-400مدل  5)مینولتا

گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید و اوره های غلظت 

و با استفاده از  کالریمتری-پالسما با روش آنزیمی

های شرکت زیست شیمی در یک مرحله با استفاده کیت

 ساخت Clima-617) از دستگاه اسپکتروفتومتری

 تیحساسگیری قرار گرفتند. مورد اندازه (ایاسپان کشور

 4 گلوکز یبرا بیترت به سنجش داخل راتییتغ بیضر و

 5 کلسترول درصد، 2/8 و تریلیدس در گرمیلیم

 5 دیسریگلیتر ،درصد 29/0 و تریلیدس در گرمیلیم

 4/0 اوره و درصد 63/2 و تریلیدس در گرمیلیم

هورمون . بودند درصد 5/8 و تریلیدس در گرمیلیم

 ISOTOPهای شرکت توسط کیت 4Tو 3Tهای 

مجارستان در یک مرحله و با استفاده از روش 

دار با های پوششرادیوایمونواسی به وسیله لوله

بادی و با استفاده از دستگاه گاماکانتر آنتی

(Automatic Gamma Counter,  2WIZARD

PerkinElmer, USA) گیری قرار گرفتند. مورد اندازه

 به T4 تیک سنجش داخل راتییتغ بیضر و تیحساس

 به T3 تیک ودرصد  8/6 و تریل بر نانومول 2 مقدار

 .بودنددرصد  2/2 و تریل بر نانومول 8/0 مقدار

                                                           
2 Metrohm 
3 Warner Bratzler Shear force 
4 Instron 
5 Minolta 
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تصادفی و با  ها در قالب طرح کامالًدادهمدل آماری: 

آنالیز  SASنرم افزار آماری GLMاستفاده از رویه 

 ایها با آزمون آماری چند دامنهشدند. مقایسه میانگین

در نظر  05/0ی نیز یداری نهامعنی دانکن انجام و سطح

 گرفته شد. 

 

 های غذایی در آزمایش )بر حسب درصد(اجزاء و ترکیب مواد مغذی جیره-1جدول 

 بر اساس کاتالوگ راس غذایی هایدرصد آرژنین قابل هضم جیره 

 مواد خوراکی )%(
 آرژنین قابل هضم 111%

 (1) جیره غذایی 

 آرژنین قابل هضم % 153

 (4) جیره غذایی 

 آرژنین قابل هضم % 161

 (3) جیره غذایی 

 آرژنین قابل هضم % 113

 (2) جیره غذایی 

 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 کنجاله سویا

 40 40 40 40 40 40 40 40 کانوالکنجاله 

 40 40 40 40 40 40 40 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 آهکسنگ 

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

 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 2مکمل ویتامینه

 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 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 الیزین-ال

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

 5/0 22/0 22/0 62/0 36/0 32/0 5/2 5/2 ماسه

 2 09/2 29/0 39/0 62/0 69/0 0 0 ال آرژنین 

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

   پایه )درصد(ترکیب مواد مغذی جیره 

 دوره رشد دوره آغازین 

   
 8045 8250 (Kcal/kgانرژی قابل متابولیسم )

    62/42 03/42 پروتین خام

    66/23 63/40 پروتین قابل هضم

    9/0 05/2 کلسیم

    25/0 5/0 فسفر قابل دسترس

    2/2 42/2 لیزین قابل هضم

    5/0 53/0 متیونین قابل هضم

    32/0 92/0 متیونین+سیستئین قابل هضم

    28/0 38/0 ترئونین قابل هضم

    25/0 35/0 ایزولوسین قابل هضم

    84/2 52/2 آرژنین کل

    42/2 82/2 آرژنین قابل هضم

    48/0 46/0 تریپتوفان قابل هضم

    24/2 56/2 لوسین قابل هضم

    32/0 92/0 والین قابل هضم

میلی گرم  E ،2300هزار واحد بین المللی ویتامین  D3 ،23میلیون واحد بین المللی  A ،4میلیون واحد بین المللی ویتامین  9هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل  2

، K3گرم ویتامین هزار میلی B12 ،4مین گرم ویتامیلی B6 ،25گرم ویتامین هزار میلی B3 ،8گرم ویتامین هزار میلی B2 ،20گرم ویتامین میلی B1 ،6600ویتامین 

 گرم آنتی اکسیدان بود.گرم کلراید کولین و هزار میلیهزار میلی H2 ،500گرم ویتامین میلی B5 ،200گرم ویتامین هزار میلی B9 ،80گرم ویتامین هزار میلی
 400گرم ید و گرم مس، هزار میلیهزار میلی 20گرم روی،هزار میلی 35آهن، گرم هزار میلی 50گرم منگنز، هزار میلی 200هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل  4

 گرم سلنیم بود.میلی
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 نتایج و بحث

، افزایش وزن روزانه (>P 05/0) گیروز 42و  20وزن 

(02/0 P<) ( 05/0و بازده غذایی P<)  به طور

و  8، 4 تیمارداری به وسیله سطوح باالی آرژنین )معنی

( جیره غذایی افزایش یافت و این افزایش در جیره 2

(. 4نسبت به گروه کنترل بیشترین بود )جدول 8غذایی 

پژوهش مصرف خوراک این این در حالی است که در 

اگر  (،<05/0Pهای غذایی قرار نگرفت )تحت تاثیر جیره

روزگی مشاهده  42اهش مصرف خوراک در چه روند ک

(. نتایج حاصل از این پژوهش مشابه با 4شد )جدول

مونیر و همکاران  (،4002)کواک و همکاران نتایج 

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

( نتایج مشابهی با 4009) جهانیان( بود. اگر چه 4022)

ریب های وزن و ضپژوهش حاضر در مورد شاخصه

دار مصرف تبدیل خوراک گزارش کرد، افزایش معنی

یاوو خوراک را با افزایش آرژنین در جیره گزارش کرد. 

( نشان دادند که مکمل خوراکی 4022)و همکاران 

جیره  درصد 2مقدار روزه به  42های آرژنین در خوک

روز، اثری بر روی مصرف خوراک نداشت،  2به مدت 

در حالی که افزایش وزن روزانه و بازده خوراک را 

در موش صحرایی  (4009) نال و همکاران افزایش داد.

مصرف آرژنین وزن پایانی بدن با گزارش کردند که 

نشان دادند که  (4002)کواک و همکاران . یابدمیافزایش 

های درصد آرژنین در جیره جوجه 58/2استفاده از 

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

درصد آرژنین در جیره موجب  58/0مقابل مصرف 

بهبود بازده خوراک و افزایش وزن بدن در گروه 

( 4009) جهانیاندریافت کننده مکمل آرژنین شد. 

های حاوی های گوشتی که جیرهگزارش کرد در جوجه

 240، یا 220، 200، 90، 30آرژنین به ترتیبسطح  5

 NRCآرژنین توصیه شده براساس مقدار درصد 

دریافت کردند، کمبود آرژنین در جیره موجب  (2992)

کاهش مصرف خوراک، وزن بدن و افزایش ضریب 

گزارش  (4009)مونیر و همکاران تبدیل خوراک شد. 

درصد آرژنین به خوراک  4کردند که افزودن 

گی و در طول دوره روز 2های گوشتی از جوجه

 ها شد.پرورش، باعث افزایش وزن بدن در جوجه

های مشخص شده است که آرژنین از طریق مسیر

: مسیر اول( این اسید اثر می گذارد رشد بر مختلفی

ها است و به دلیل این آمینه یکی از اجزای اصلی پروتین

 فراهمندگان که آرژنین تنها از طریق خوراک در پر

شود، کمبود خوراکی آرژنین اثر مستقیمی بر سنتز می

مشخص  مسیر دوم .(4009جهانیان )گذارد پروتین می

های بتا شده است که آرژنین ترشح انسولین را از سلول

پانکراس و ترشح هورمون رشد را از هیپوفیز افزایش 

اثرهای  (.2924؛ دیویس 2966فلوید و همکاران )دهد می

رشد شبه انسولینی  هایهورمون رشد به وسیله فاکتور

(IGF :IGF-I  وIGF-IIمیانجی )فرناندز شود )گری می

(. فاکتورهای رشد شبه انسولینی نیز 4009و همکاران 

آنابولیک بر ماهیچه اسکلتی داشته و تکثیر و اثرهای 

ای را افزایش داده و تجمع های ماهوارهتمایز سلول

میوفیبریلی را از طریق افزایش سنتز و های پروتین

فرناندز و دهند )کاهش تجزیه پروتینی افزایش می

ها (. بنابراین استفاده از آرژنین در جوجه4009همکاران 

از طریق افزایش هورمون رشد و فاکتورهای رشد شبه 

ای های ماهوارهانسولینی و تحریک تکثیر و تمایز سلول

فرناندز و افزایش دهد ) ای رارشد ماهیچه تواندمی

مسیر سوم( آرژنین با افزایش فعالیت  (.4009همکاران 

اورنیتین )یک پیش ماده  موجب ساختآرژیناز 

(. 4020خواجعلی و وایدرمن ) شودمیآمینی( پلی

( اورنیتین را به ODCاورنیتین دکربوکسیالز )

و  4تبدیل می کند. سپس اسپرمیدین 2پوترسین

شدن توالی گروه به وسیله اضافه 8اسپرمین

و  5و از طریق عملکرد اسپرمیدین سنتاز 2پروپیلآمینو

                                                           
1 Putrescine  
2 Spermidine  
3 Spermine  
4 Amino propyl 
5 Spermidine synthase 
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های آمینشوند. پلیمی ساخته 2اسپرمین سنتاز

 هستند وپوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین محرک رشد 

و پروتین  و DNA ،RNAسنتزافزایش بنابراین موجب 

ها همچنین جذب اسیدهای آمینه به وسیله سلول

از (. مسیر چهارم( 4020خواجعلی و وایدرمن ) شوندمی

طریق تولید اکسید نیتریک به وسیله فعالیت آنزیم 

آن اثرهای آرژنین و  -نیتریک اکسید سنتاز بر روی ال

جوبگن و بر رشد و متابولیسم بدن اعمال شود )

 (. 4006همکاران 

 4T( و >05/0P) 3Tآرژنین غلظت هورمون  جیره غذایی

(02/0 P< پالسمایی را افزایش داد و در جیره غذایی )2 

پژوهش  این نتایج (.8)جدول این افزایش بیشترین بود 

با  مخالف( و 2996) رایلی و همکارانموافق با نتایج 

بود. اگر چه آرژنین اثر  (4009) جوبگن و همکاراننتایج 

بر غلظت گلوکز و کلسترول  (<05/0Pداری )معنی

( و >P 02/0گلیسرید )پالسمایی نداشت، غلظت تری

( پالسمایی را کاهش داد. بیشترین >P 02/0اوره )

مشاهده  2گلیسرید در جیره غذایی کاهش در غلظت تری

شد، در حالی که بیشترین کاهش در غلظت اوره 

نتایج  (.8)جدول بود  8پالسمایی در جیره غذایی 

 جوبگن و همکاراناضر مشابه با نتایج پژوهش ح

( بود. در مورد گلوکز 4022) یاوو و همکارانو  (4009)

نال و و  (2966)فلوید و همکاران گلیسرید و تری

نتایج مخالف با نتایج پژوهش حاضر ( 4009)همکاران 

( نشان دادند که 2996)رایلی و همکاران  گزارش کردند.

آالی رنگین کمان، ای آرژنین در ماهی قزلکمبود تغذیه

پالسمایی و کاهش فعالیت  3Tو  4Tکاهش سطوح 

، را در است 3Tبه  4Tکه مسوول تبدیل یدیناز کبدی دی

 که کردند گزارش( 4009) همکاران و جوبگن پی دارد.

 مدت به چاق یهاموش یخوراک آب در نیآرژن مکمل

 رشد، هورمون یسرم غلظت بر یاثر هفته 24

 غلظت کاهش یول نداشت، نیروکسیت و نیرونیدوتییتر

. داشت یپ در را اوره و دیسریگلیتر گلوکز، یسرم

                                                           
1 Spermine synthase 

 یخوراک مکمل که دادند نشان( 4022) همکاران و اووی

 به رهیج %2مقدار  به روزه 42 یهاخوک در نیآرژن

 کاهش را اوره و اکیآمون ییپالسما غلظت روز، 2 مدت

 و دیفلو حاضر، پژوهش با مخالف گرید ییسو از. داد

 یرگ داخل قیتزر که دادند نشان( 2966) همکاران

 گلوکز ییپالسما غلظت شیافزا موجب انسان در نیآرژن

 در نیآرژن مصرف با( 4009) همکاران و نال و شد

 را سرولیگل ییپالسما غلظت شیافزا ییصحرا موش

  .کردند گزارش

بهترین  8جیره غذایی این که در پژوهش حاضر  علت

نتیجه را در مورد افزایش وزن و تولید ماهیچه داشته 

تواند به این دلیل باشد که این سطح آرژنین است می

ای را از یک سو بهترین تعادل اسید آمینه توانسته است

این  ،ایجاد کند و رشد بهتری داشته باشد. از سوی دیگر

با تحریک مسیر نیتریک  مکن استمسطح آرژنین 

خود را اثرهای اکساید سینتاز و مسیر هورمون رشد 

. اما با توجه به این نکته که در کرده باشدبر رشد اعمال 

چهارم، این افزایش وزن کاهش یافته و  جیره غذایی

گلیسرید پالسمایی مشاهده شده و از سوی کاهش تری

است، این تغییر  دیگر سطح اوره پالسمایی افزایش یافته

 به ویژههای تیروییدی و توان به هورمونروند را می

درصد  238تیمار در  3Tافزایش چشمگیر هورمون 

های پیشین اثر . نتایج پژوهشمربوط دانست آرژنین

های آرژنین را بر افزایش هورمون رشد و هورمون

؛ رایلی 2966فلوید و همکاران اند )تیروییدی نشان داده

( و نشان داده شده است که هورمون 2996همکاران و 

( و در 5DIII) IIIیدیناز نوع رشد با کاهش فعالیت دی

 Iیدیناز نوع و افزایش فعالیت دی 3Tنتیجه کاهش تجزیه 

(DIʹ5 که مسوول تولید )3T  4ازT تواند باشد، میمی

یونکن -وازیالتورجریان خون را افزایش دهد ) 3Tمقدار 

(. بنابراین، اگرچه در پژوهش حاضر 4000و همکاران 

گیری نشد، ولی با توجه به غلظت هورمون رشد اندازه

های تیروییدی در جیره غذایی افزایش چشمگیر هورمون

رفته چهارم، ممکن است افزایش غلظت آرژنین رفته
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افزایش غلظت هورمون رشد را در پی داشته است. در 

های دازه هورمونجیره غذایی چهارم تولید بیش از ان

تیروییدی از رشد در این گروه کاسته و ترکیب اثر 

های تیروییدی )افزایش سوخت و آرژنین و هورمون

گلیسرید در این گروه ساز کلی بدن( کاهش شدید تری

را در پی داشته است. افزایش اوره در گروه چهارم 

ممکن است به دلیل افزایش سوخت و ساز ناشی از 

ای های تیروییدی و کاتابولیسم ماهیچهافزایش هورمون

باشد. 

 

 صفات الشهعملکرد رشد و آرژنین بر  مختلفسطوح  دارایغذایی  هایاثر جیره -4جدول

 بر اساس کاتالوگ راس غذایی هایدرصد آرژنین قابل هضم جیره 

  111 1صفات مورد اندازه گیری

 (1) جیره غذایی 

153  

 (4) جیره غذایی 

161  

 (3جیره غذایی ) 

113  

 (2) جیره غذایی 
P-value 

مربوط به عملکرد  هایویژگی

 4 رشد

     

 روزگی )گرم( 20-2افزایش وزن روزانه از 

4 

c 22/0±22/23 ab24/0±94/23 a 20/0±49/29 bc 22/0±29/23 02/0 

روزگی  20-2مصرف خوراک روزانه از 

 4 )گرم(

26/0±25/49 22/0±92/43 25/0±28/43 25/0±59/43 22/0 

 b 02/0±68/0 ab02/0±65/0 a 02/0±62/0 a 02/0±66/0 02/0 روزگی 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 گی )گرم(روز 20وزن زنده بدن در 

 42-22افزایش وزن روزانه از 

 4 روزگی)گرم(

b 26/0±86/50 a34/0±59/55 a 28/0±02/52 b 22/0±55/54 02/0> 

روزگی  42-22مصرف خوراک روزانه از 

 4 )گرم(

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

 b 04/0±52/0 a04/0±62/0 a 04/0±65/0 a 04/0±68/0 04/0 روزگی 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  گی )گرم(روز 42وزن زنده بدن در 

     روزگی( 42به الشه )مربوط  هایویژگی

 b 28/0±39/53 ab29/0±28/60 a 20/0±44/68 b 22/0±05/59 04/0 بازده الشه   

 b 52/0±22/29 ab64/0±82/40 a 55/0±29/42 ab 56/0±53/40 24/0 ای )درصد(وزن نسبی ماهیچه سینه

 b 25/0±02/22 ab23/0±50/22 a 28/0±66/23 ab 22/0±22/22 22/0 وزن نسبی ران )درصد(

 (.p<05/0) دارند دارآماری معنی مشابه اختالفغیرهای با حروف باشند. در هر سطر میانگینمی SEM±ها شامل میانگین داده 2

 گوشت یقرمز شاخص شیافزا نیآرژن ییغذا رهیج

 یطور به ،(P<02/0) داشت یپ در را( *a) یانهیس چهیماه

 چهیماه در یقرمز نیشتریب چهارم ییغذا رهیج در که

 نیآرژن افزودن که است یحال در نیا. شد مشاهده یانهیس

 گوشت( *L) یروشن و( *b) یزرد بر یاثر رهیج به

 جینتا با مخالف پژوهش نیا جینتا(. 8 جدول) نداشت

 و ما و( 4020) همکاران و اوویج توسط شده مشاهده

 یقرمز بر نیآرژن مکمل از یاثر که بود( 4020) همکاران

(a* )نشان نیشیپ یهاپژوهش در. نکردند مشاهده گوشت 

 ک،یترین دیاکس دیتول قیطر از نیآرژن که است شده داده

 انیجر است، هارگ یگشاد دهنده شیافزا عامل کی که

 بافت جمله از و نیانسول به حساس یهابافت به را خون

 همکاران و بارون و 2992 بارون) دهدیم شیافزا چهیماه

 یگشاد بر نیآرژن اثر نیا است ممکن نیبنابرا ؛(2995

 نیا از و داشته یپ در را یبافت نیوگلوبیم شیافزا ها،رگ

 .باشد افتهی شیافزا گوشت یقرمز قیطر

 ایگوشت ماهیچه سینه pHکاهش موجب آرژنین  افزایش

رفته با و رفتهشد ( >02/0Pساعت پس از کشتار ) 23

مشاهده گوشت  pHدر کاهش بیشتری  ،افزایش آرژنین

وجود  2در جیره غذایی  pHبه طوری که کمترین  شد

گوشت ماهیچه  pH(. آرژنین اثری بر 8)جدول  داشت

ت )جدول ( پس از کشتار نداش<05/0Pساعت ) 42ای سینه

نشان  (4020) ما و همکاران( و 4009)تن و همکاران (. 8

 بر اثریخوک درصد آرژنین در جیره  2 دادند مصرف

pH  ندارد که موافق با گوشتpH  ساعت  42مشاهده شده

ساعت  23مشاهده شده  pHپس از کشتار و مخالف با 

نشان دادند  (4003) چیانگ و همکاران .پس از کشتار است

های تیروییدی در بوقلمون با که افزایش مقدار هورمون
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های گوشت همراه است. افزایش هورمون pHافزایش 

ها را در تیروییدی افزایش کلسیم درون سلولی در ماهیچه

 ویابد افزایش می ATPمصرف آن پی دارد، که به دنبال 

موجب کاهش تولید اسید الکتیک در زمان جمود نعش شده 

به منظور بهبود کیفیت الشه  pHو از افت مناسب 

کانلی و  و 2992آریا و همکاران ) کندجلوگیری می

( 4009)تن و همکاران با توجه به این که  (.2992همکاران 

با مصرف آرژنین، افزایش گلیکوژن ماهیچه را گزارش 

 افزایش غلظتدر پژوهش حاضر چه بنابراین اگرکردند، 

ها با افزایش های تیروییدی در پالسمای جوجههورمون

آرژنین جیره همراه بود، افزایش آرژنین در پژوهش 

ای، با افزایش محتوای گلیکوژن ماهیچهممکن است حاضر 

همراه بوده و با توجه به فرصت کافی در پژوهش حاضر 

(pH 23  برخالف نتایج پژوهش ،)تن ساعت پس از کشتار

ه شدمشاهده ای ماهیچه pHکاهش (، 4009) همکارانو 

از سوی دیگر مشخص شده است که کمبود پروتین،  .است

(؛ 2995شرورز و همکاران را در پی دارد ) pHافزایش 

بنابراین در پژوهش حاضر ممکن است افزایش آرژنین با 

 را به همراه داشته باشد. pHافزایش پروتین جیره، کاهش 

وسیله جیره غذایی آرژنین کاهش به  نیروی برش

 8 ، به طوری که در جیره غذایی(P<05/0) داری یافتمعنی

مشابه با (. 8کمترین نیروی برش مشاهده شد )جدول 

( نشان دادند که 4020)جیاوو و همکاران پژوهش حاضر، 

 ، در حالی کهبا افزایش آرژنین، نیروی برش کاهش یافت

درصد آرژنین  2یا  5/0 مصرفبا ( 4020) ما و همکاران

نیروی  برآرژنین اثری که در جیره خوکها نشان دادند 

افزایش ( 4022) وو و همکاران برش گوشت نداشت.

 را گزارش کردندمحتوای چربی ماهیچه با افزایش آرژنین 

مثبت افزایش چربی ماهیچه  اثرهای و با توجه به مشاهده

، به (4006) چارترین و همکارانتوسط  ماهیچهبر تردی 

آرژنین از طریق بهبود چربی الشه تردی  رسدنظر می

نشان ( 4020) وارنر و همکارانگوشت را بهبود داده است. 

ای با افزایش فاصله دادند که افزایش چربی درون ماهیچه

های پیوندی از غلظت کالژن بافتی کاسته و به بین بافت

ن، همچنیدهد. مستقیم تردی را افزایش میصورت غیر

ای با های ماهیچهنشان داده شده است که قطر کمتر فیبر

هرلینگ و همکاران سختی باالتری در گوشت همراه است )

آرژنین با افزایش رشد و  ممکن است(. بنابراین 2996

( 4009فرناندز و همکاران ای )افزایش قطر فیبرهای ماهیچه

مثبت خود را بر تردی گوشت اثرهای توانسته قسمتی از 

ها نشان دادند که کاهش زیاد و عمال کند. اگر چه پژوهشا

، سیستم کالپاین را زیادهای در درجه حرارت pHسریع 

دهد کند و تردی پس از مرگ را کاهش میفعال میغیر

(، در پژوهش حاضر با توجه به این که 2992درانسفیلد )

ساعت بعد از کشتار گزارش شده است، این  pH 23کاهش 

روند کاهشی معمول بوده و بر تردی گوشت اثری 

 نگذاشته است.
 

 گیرینتیجه

جیره غذایی سوم  حاضربا توجه به این که در پژوهش  

درصد آرژنین قابل هضم( بهترین نتیجه را در بهبود  263)

های رشد داشته و همزمان کیفیت گوشت الشه و فراسنجه

ای و سطح خونی را بهبود داده است، بهترین سطح تغذیه

قابل توصیه آرژنین به منظور بهبود صفات کمی و کیفی 

 گوشت و بهبود فراسنجه های خونی است. 
 

 ر و سپاسگزاریتشک

بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشکده  

کشاورزی دانشگاه تهران و صندوق حمایت از 

 (90000338پژوهشگران و فناوران کشور )شماره طرح: 

که امکان انجام این پژوهش را میسر ساختند، صمیمانه 

 شود.سپاسگزاری می
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 روزگی 42های خونی در پایان کیفیت گوشت الشه و فراسنجهآرژنین بر  مختلفسطوح  دارایهای غذایی اثر جیره -3جدول

 بر اساس کاتالوگ راس غذایی هایدرصد آرژنین قابل هضم جیره 

 111 1صفات مورد اندازه گیری

 (1) جیره غذایی 

153  

 (4) جیره غذایی 

161  

 (3) جیره غذایی 

113  

 (2جیره غذایی ) 
P-value 

      4های خونیفراسنجه

 88/0 29/33±45/9 62/96±42/9 63/96±23/28 22/226±20/9 لیتر(گرم در دسیکلسترول )میلی

 <a 33/2±22/62 b 04/4±42/52 c 29/2±42/26 c 38/2±23/25 02/0 لیتر(گرم در دسیگلیسرید )میلیتری

 68/0 38/456±63/3 24/458±52/3 43/429±52/9 32/422±94/3 لیتر(گرم در دسیگلوکز )میلی

 ab 22/0±89/2 b 88/0±03/2 c 83/0±50/5 a 58/0±23/3 02/0 لیتر(گرم در دسیاوره )میلی

 b 40/0±82/2 b 44/0±52/2 ab 29/0±99/2 a 29/0±88/4 05/0 لیتر(یدوتیرونین )نانومول در تری

 <c 25/2±22/82 b 48/2±09/22 a 09/2±36/25 a 22/2±25/22 02/0 لیتر(تیروکسین )نانومول در 

کیفیت گوشت مربوط به  هایویژگی
3 

     

 b 42/0±52/8 b 46/0±56/8 a 48/0±68/2 a 42/0±28/5 02/0 (*aقرمزی گوشت )

 43/0±22/5 82/0±58/5 42/0±99/2 43/0±36/2 23/0 (*bزردی گوشت )

 82/4±68/29 23/4±95/40 40/4±85/48 45/4±58/42 22/0 (*Lروشنی گوشت )

pH  40/0 38/5±02/0 36/5±02/0 90/5±05/0 92/5±02/0 ساعت پس از کشتار 42گوشت 

pH  ساعت پس از کشتار 23گوشت a 08/0±00/6 ab 08/0±94/5 b 04/0±39/5 c 04/0±23/5 02/0> 

 a 26/0±54/25 ab 29/0±62/22 c 22/0±98/24 bc 25/0±89/28 08/0 نیروی برش )نیوتن(

 (.p<05/0) دارند داریمعن یآمار اختالف رمشابهیغ حروف با یهانیانگیم سطر هر در. باشندیم SEM± نیانگیم شامل هاداده 2
 جوجه کشتار شده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است. 4ها به صورت میانگین داده 4
 جوجه کشتار شده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است. 8ها به صورت میانگین داده 8
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Abstract  
BACKGROUND: For the reason of lower carcass quality because of genetic improvement, finding a 

natural way to improve growth and meat quality is necessary. OBJECTIVES: The present study was 

designed to investigate the effects of dietary supplementation of L-arginine on growth performance, 

carcass quality, and blood metabolites of female Ross 308 broiler chickens for 24 days. METHODS: 

In this experiment, 192- day -old female chicks were fed with 4 dietary treatments, 4 replications, 

and 12 observations in a completely randomized design. Dietary treatments were 100%, 153%, 

168% and 183% of digestible arginine, based on the Ross broiler recommendation. Diets were fed 

from 1 to 24d. On 10th and 24th days of experiment, birds weighed and feed consumption were 

recorded. At the end of experiment, three chickens per replication were selected; blood samples 

were collected and were euthanized to determine meat quantity and quality, and blood metabolites. 

RESULTS: Results showed that diet containing 168% arginine had the highest body weight, feed 

efficiency, and weight of breast and thigh muscles, while diet containing 183% arginine showed the 

highest meat redness index and plasma thyroid hormone concentrations (P<0.05). On the other 

hand, increasing in arginine of the diet reduced plasma concentrations of triglyceride, and urea, 

shear force and pH of the meat. CONCLUSIONS: In conclusion, the overall results of this study 

showed that consumption level of 168% digestible arginine, as based of Ross broiler 

recommendation, had the best desirable results on growth, meat quality and plasma metabolites.  
 

Keywords: Arginine, Blood parameters, Broiler chicken, Growth performance, Meat quality  


