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اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیرههای دارای نسبت ایدهآل اسیدهای آمینه
در دوره آغازین بر عملكرد ،صفات الشه و فراسنجههای سرم خون جوجههای گوشتی
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چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در دوره آغازین بر عمکرد ،صفات الشه و فراسنجههاا سارخ ناو
جوجهها گوشتی انجاخ شد .چهارصد قطعه جوجه نروس گوشتی یکروزه سویه راس  803در سن  0-00روزگی به  00تیمار دارا  4تکرار انتصاا
یافت .آزمایش در قالب طرح كامالً تصادفی به صورت فاكتوریل  2×5انجاخ شد .آرژنین قابل هضم شامل پنج سطح ( 0/80 ،0/03 ،0/05توصایه راس)،
 0/44و  0/55درصد و پروتئین قابل هضم شامل  03و  20درصد جیره بود .پس از  00روزگی تمامی جوجهها جیره یکسا دریافت كردند .نتاایج نااا
داد كه سطوح آرژنین و پروتئین و اثرات متقابل این دو تأثیر معنیدار بر مصرف نوراک ،افزایش وز جوجهها و ضریب تبدیل داشت .سطوح پاروتئین
نوراک بر وز نسبی كبد و چربی حفره شکمی در سن  00روزگی ،وز نسبی روده درسن  42روزگی معنیدار بود .اثرات سطوح مختلف آرژنین بر وز
نسبی كبد و چربی حفره شکمی ،در سن  00روزگی معنیدار بود .اثرات متقابل سطوح مختلف آرژنین و پروتئین بر وز نسبی كبد و طول نسبی دئودنوخ
و ژژنوخ در دوره آغازین ازنظر آمار معنیدار بود .اثرات سطوح متفاوت پروتئین بر غلظت پروتئین كل ،آلبومین و فسفر سرخ معنیدار باود .اثار ساطوح
مختلف آرژنین بر غلظت اسید اوریک و كلسیم سرخ معنیدار بود .با توجه به نتایج این آزمایش میتوا گفت سطح آرژنین و پروتئین قابل هضم توصایه
شده توسط شركت راس مناسب میباشد.
واژههای کلیدی :آرژنین قابل هضم ،پروتئین قابل هضم ،جوجه گوشتی ،عملکرد ،فراسنجهها نو .

مقدمه

1

حدود  55درصد هزینهها پرورش جوجهها گوشاتی را هزیناه
نوراک تاکیل میدهد .این امر اهمیت هر چه بیااتر ماواد تااکیل
دهنده نوراک را ناا میدهد ( .)48در حادود  25درصاد از هزیناه
نوراک نیز مربوط به تأمین اسیدها آمینه است .در عین حال ،اثرات
كمبود و عدخ تواز آنها بر تولید بیاتر از مقدار فوق مای باشاد (،06
 20و  .)85كاهش پروتئین نوراک میتواند ابزار مناساب در جهات
صرفه جویی در هزینه نوراک باشد .این امر عالوه بر تأثیر مثبات بار
هزینهها باعث بازدهی بهتر در استفاده از نیتاروژ  ،كااهش نیتاروژ
دفعی ،بهبود مقاومت در برابر تغییرات دمایی و كاهش میزا آمونیاک
تولید در طیاور مایشاود ( 80 ،80 ،3و  .)50در برنای از مطالعاات
 -0به ترتیب دانش آمونته كارشناسی ارشد و دكتر گروه علوخ دامی ،داناکده
كااورز  ،داناگاه فردوسی ماهد،
 -2دانایار گروه علوخ دامی ،داناکده كااورز  ،داناگاه فردوسی ماهد،
 -8اساتید گروه علوخ دامی ،داناکده كااورز  ،داناگاه فردوسی ماهد.
)Email: hassanabadi@um.ac.ir
(* نویسنده مسئول:

گذشته ،تغذیه جیرهها غذایی با پروتئین پایین در جوجهها گوشتی
عملکرد رشد را كاهش داد .پیانهاد شده است كاه احتیاجاات اساید-
ها آمینه جوجهها گوشتی به صورت نطی با پاروتئین نااخ جیاره
غذایی افزایش مییابد ( 26و .)40
نیاز اسیدها آمیناه تحات تاأثیر عوامال مختلفای مثال ساطح
پروتئین ،سطح انرژ  ،حضور ممانعت كننده ها پروتئازهاا ،بیماار ،
تراكم در سالن ،فضا دانخور  ،تنشها گرمایی و سرمایی ،جانس
و ظرفیت برا تولید گوشت لخم و چربای تغییار ماییاباد؛ بناابراین
احتیاجات اسیدها آمینه برا تماخ پرندگا و تحت شارایط مختلاف
تغذیه ا و محیطی یکسا نیست ( .)40با این وجاود الگاو ایادهآل
بین اسیدها آمینه (نسبتها اسیدآمینه ایدهآل) در اثر عوامال فاوق
بدو تغییر باقی میماند .بر اسااس نظریاه نسابتهاا اسایدآمیناه
ایدهآل ،با تعیین این نسبتها و نیاز لیزین كه در این روش به عناوا
اسیدآمینه مرجع در نظر گرفته میشود میتوا نیاز سایر اسیدآمینههاا
را محاسبه كرد (.)8
آرژنین یک اسید آمینه ضرور بارا پرنادگا اسات و بایاد در
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نوراک در مقادیر كافی برا حمایت از سنتز پروتئین ،رشد ،پردرآور
و دیگر كنشها بیولوژیکی كلید فارآهم شاود (،05 ،08 ،9 ،5 ،2
 20و  .)88اگر چه بیاتر پستاندارا میتوانند آرژناین را بارا تاأمین
نیازهایاا تولید كنند اما جوجهها نمیتوانند آرژنین را از طریق سانتز
مجدد ( )de novoسنتز كنند و بنابراین جوجهها نیاز مطلق به آرژنین
دارند ( .)52نیاز به آرژنین تحت تأثیر منبع پروتئین نوراكی قرار مای-
گیرد ( .)4نیاز به آرژنین متغیر است  ،از نیاز پایین  0/35درصاد جیاره
برا جیرهها معمولی یا كاربرد تا تقریباً  0/3درصد بارا جیاره-
ها نالص كه كازئین منبع پروتئینی آ میباشد (.)84
با توجه به مطالب ذكر شده هدف از انجاخ این آزماایش بررسای
تأثیر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیرههاا دارا
نسبت ایدهآل اسایدها آمیناه بار فراسانجههاا ناونی و عملکارد
جوجهها گوشتی نر بود.

مواد و روشها
برا انجاخ این تحقیق  400قطعه جوجه گوشتی نار ساویه راس
 803از جوجهكای تجار نریدار شاد .جیاره هاا غاذایی ماورد
آزمایش شامل  00جیره غذایی با سطوح مختلاف آرژناین و پاروتئین
قابل هضم بود .تركیب جیره ها در جادول شاماره  0و  2آورده شاده
است .سطوح پروتئین قابل هضام  03و  20درصاد و ساطوح آرژناین
قابل هضم ( 0/80 ،0/03 ،0/05توصایه شاركت راس) 0/44 ،و 0/55
درصد بود .جیرهها غذایی مورد آزماایش باا اساتفاده از نارخ افازار
 UFFDAو بر اساس توصیه شركت راس ( )45تنظیم شد.
درجه حرارت سالن در روز اول پرورش  82درجه سانتیگراد بود
و هر روز  0/5درجاه ساانتیگراد از آ كاساته شاد تاا باه  20درجاه
سانتیگراد رسید .در مدت انجاخ آزمایش ،روشنایی  28ساعته و شدت
نور  4وات بر متر مربع بود .آب و نوراک به صاورت آزاد در انتیاار
جوجهها قرار گرفت .به هر واحد آزمایای  00قطعه جوجه انتصاا
یافت .وز جوجهها هر واحد نزدیک به میانگین وز كل جوجهها
بود و به صاورت تصاادفی در واحادها آزمایاای قارار داده شادند.
مساحت هر جایگاه  0×0متر و ارتفاع آ نیز  0متر بود .در دانل هر
جایگاه (واحد آزمایای) یک آبخاور اتوماتیاک زنگولاه ا و یاک
دانخور استوانه ا آویز قرار داشات .تاوزین جوجاههاا و ناوراک
مصرفی به صورت دورها برا تماخ واحدها آزمایای انجااخ شاد.
به منظور افزایش دقت در اندازه گیر افزایش وز بد  ،دانخور ها
 2ساعت قبل از توزین از دسترس جوجهها ناار مایشاد و بارا
جوجهها تلف شده نیز تصحیح انجااخ مایگرفات .مقادار ناوراک
مصرفی برا هر جوجه به صورت روزانه با استفاده از فرمول روز مرغ
بدست آمد و ضریب تبدیل برا هر واحد آزمایای از تقسایم مقادار
نوراک مصرفی بر افزایش وز بد در هر هفته محاسبه شد.

در سن  00روزگی از هر پن یک قطعه جوجه با میانگین وزنی پن
انتخاب شد و از سیاهرگ بال نمونه نو تهیه گردیاد .نموناههاا باه
مدت  80دقیقه در دما اتاق نگهدار شد ،سپس به مدت  05دقیقه
با سرعت  8000دور در دقیقه سانتریفوژ شد و سرخ از نو جادا شاد.
نمونهها سرخ در میکروتیوب (میکروتیوب  )2ccریختاه و در دماا
 -20درجه سانتیگراد تا زما آنالیز توسط دساتگاه اتوآنااالیزر (Bio
Systems S. A. – Costa Brava 30,08030 Barcelona,

) Spainدر یخچال نگهدار شد .محتویاات سارخ از لحاال غلظات
آلبومین  ،كلساترول ،گلاوكز ،تار گلیسایرید ،پاروتئین كال،AST ،
 ،ALTكلسیم ،فسفر و اسیداوریک توسط دستگاه اتوآنااالیزر انادازه-
گیر شد.
به منظور بررسی اثرات جیرهها غذایی مورد آزمایش بر شانص
ها الشه ،در روز  00و  42آزمایش از هر جایگاه یک قطعاه جوجاه
با وز نزدیک به میانگین هما تکرار به صورت تصادفی انتخاب و
كاتار شد .وز را  ،سینه ،پات ،بال ،تیره پات (گرد تا دخ) ،كباد،
پیش معده ،سنگدا  ،قلاب ،پاانکراس ،وز روده كوچاک (دئودناوخ،
ژژناوخ ،ایلئااوخ) و وز چرباای محوطاه شااکمی ،طااول روده كوچااک
(دئودنوخ ،ژژنوخ ،ایلئوخ) توزین و اندازهگیر شدند .ایان آزماایش در
قالب یک طرح كامالً تصادفی و به صورت فاكتوریال  2×5باا چهاار
تکرار انجاخ شد .اطالعات بدسات آماده توساط برناماه نارخ افازار
 )46( SASو با رویه مدل نطی عماومی ) (GLMتجزیاه گردیاد.
میانگینها مربوط به اثرات اصلی و اثارات متقابال باا اساتفاده از
برنامه نرخ افزار  SASو به روش آزمو چند دامنه ا دانکن مورد
مقایسه قرار گرفتند (.)P>0/05

نتایج و بحث
مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی

نتایج حاصل از این آزمایش در مورد میاانگین ناوراک مصارفی
روزانه و ضریب تبدیل غذایی در جدول  8گزارش شده اسات .ساطوح
متفاوت آرژنین و پروتئین قابل هضم بار میاانگین ناوراک مصارفی
روزانه جوجهها در دوره آغازین معنیدار بود ولی در سنین باالتر از نظر
آمار معنیدار نبود ( .)P<0/05اثرات متقابل آرژنین و پروتئین قابال
هضم بر میانگین نوراک مصرفی در دوره آغازین نیز معنیدار بود ولی
در سنین باالتر معنایدار نباود ( .)P<0/05در ماورد میاانگین اثارات
متقابل پروتئین و آرژنین قابل هضم در دوره آغازین میتاوا گفات،
بیاترین و كمترین مقدار نوراک مصرفی روزانه به ترتیب مربوط باه
سطوح  20درصد پروتئین قابل هضم دارا  0/05درصد آرژنین قابال
هضم و  03درصد پروتئین قابل هضم دارا  0/55درصد آرژنین قابل
هضم بود.

اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیرههای دارای نسبت ایدهآل اسیدهای آمینه...
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جدول  -1تركیب و میزا مواد مغذ جیرهها غذایی مورد آزمایش در دوره آغازین ( 0تا  00روزگی)
)Table 1- Ingredients and composition of the experimental starter diets (1-10 d

درصد آرژنین قابل هضم در جیره با پروتئین قابل هضم  03درصد

درصد آرژنین قابل هضم در جیره با پروتئین قابل هضم  20درصد

1.57

1.44

1.31

1.18

1.05

1.57

1.44

1.31

1.18

1.05

66.11

65.51

64.91

64.30

63.78

58.06

57.87

57.69

58.89

58.53

21.84

22.94

24.04

25.14

23.91

31.71

31.40

31.09

25.21

18.95

3.00

3.00

3.00

3.00

4.35

2.65

3.42

4.19

8.00

12.26

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.73

1.61

1.49

1.00

1.00

1.47

1.45

1.44

1.43

1.43

1.36

1.36

1.35

1.39

1.44

1.61

1.61

1.61

1.63

1.62

1.61

1.61

1.61

1.62

1.63

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.42

0.41

0.40

0.38

0.37

0.33

0.32

0.31

0.28

0.26

0.66

0.62

0.59

0.55

0.58

0.35

0.35

0.35

0.51

0.67

0.19

0.17

0.15

0.14

0.14

0.06

0.05

0.05

0.08

0.11

0.66

0.62

0.59

0.55

0.58

0.35

0.21

0.07

0.03

-

0.04

0.04

0.03

0.03

0.03

-

-

-

0.02

0.04

1.27

1.01

0.76

3.00

1.00

-

-

-

1.17

3025

3025

3025

3025

3025

3025

3025

3025

3025

3025

19.87

19.93

19.99

20.04

20.05

22.34

22.36

22.39

22.29

22.18

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

1.57

1.44

1.31

1.18

1.05

1.57

1.44

1.31

1.18

1.05

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

0.81

0.88

0.96

1.07

1.21

0.81

0.88

0.96

1.07

1.21

اقالخ نوراكی
Ingredients

ذرت
corn

كنجاله سویا
)Soybean meal (44%

كنجاله گلوتن ذرت
Corn gluten meal

پودر ماهی
Fish meal

روغن سویا
Soy oil

د كلسیم فسفات
Dicalcium phosphate

سنگ آهک
Limestone

نمک طعاخ
Salt

پیش مخلوط ویتامینه و

معدنی0

Vitamin and mineral
premix

د -ال متیونین
DL-Methionine

ال-لیزین هیدروكلرید
L-lysine HCL

ال-ترئونین
L- Threonine

ال -آرژنین
L-Arginine

ال -تریپتوفا
L- Tryptophan

شن

3.31
Sand
مواد مغذ محاسبه شده ()Calculated nutrients

انرژ قابل متابولیسم
(كیلوكالر /كیلوگرخ)
Metabolizable energy
)(kcal/kg

پروتئین ناخ ()%
)Crude protein (%

پروتئین قابل هضم ()%
Digestible protein

آرژنین قابل هضم ()%
)Digestible Arginine (%

لیزین قابل هضم ()%
)Digestible Lysine (%

نسبت لیزین به آرژنین قابل هضم
Digestible
Lysine/Arginine
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ادامه جدول 0
Continiuation of Table 1
0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.94

0.94

0.94

0.94

0.94

0.94

0.94

0.94

0.94

0.94

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

ترئونین قابل هضم ()%
)Digestible Threonine (%

متیونین  +سیستین قابل هضم ()%
Digestible Methionine +
)Cystine (%
)Digestible Tryptophan (%

كلسیم ()%
)Calcium (%

فسفر قابل دسترس ()%
)Available phosphorous (%

سدیم ()%

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
)Sodium (%
1Premix provided: vitamin A: 8800 IU; vitamin D : 2500 IU; vitamin E: 11 IU; vitamin K: 2.2 mg; vitamin B : 2.5 mg; vitamin B :
3
6
12
0.01 mg; Niacin: 35 mg; Pantothenic acid: 8 mg; Folic acid: 0.5 mg; Choline: 50 mg. Mn: 75 mg; Fe: 75 mg; Zn: 65 mg; Cu: 6 mg; Se:
0.2 mg; Cu: 6 mg and Iodine: 0.9 mg.

در آزمایای كاه توساط ماالمو و همکاارا ( )2008انجااخ شاد،
جیاارههااایی بااا سااطوح  03 ،20 ،22و  06درصااد پااروتئین ناااخ بااه
جوجه ها گوشتی نورانده شد .نتایج آزمایش ناا داد كه با كااهش
سطح پروتئین ناخ ،نوراک مصرفی جوجههاا كااهش ماییاباد .ایان
محققا دلیل كاهش مصرف نوراک را به مصارف ناكاافی برنای از
اسیدها آمینه ضرور مربوط دانستند ( .)83در آزمایش حاضر نیز باا
كاهش درصد پروتئین ناخ جیره آغازین ،ناوراک مصارفی جوجاههاا
كاهش یافت كه می تواند به دلیل مصرف ناكافی برنای از اسایدها
آمینه و عدخ تعادل آنها باشد.
اثرات سطوح مختلف آرژنین و پاروتئین قابال هضام بار ضاریب
تبدیل نوراک جوجهها در دوره آغازین معنایدار باود (جادول .)8اثار
آرژناین قاباال هضام باار ضاریب تباادیل غاذایی دوره رشااد (00-24
روزگی) ،دوره پایانی ( 25-42روزگی) و كل دوره یعنی سان صافر تاا
 42روزگی معنیدار نبود ولی تأثیر ساطوح پاروتئین قابال هضام ،بار
ضریب تبدیل غذایی در دوره پایانی ( 25-42روزگی) و ضریب تبادیل
غذایی كل دوره معنیدار بود( .)P>0/05اثرات متقابل سطوح مختلاف
پروتئین و آرژنین قابل هضم باه طاور معنایدار ( )P>0/05سابب
بهبود ضریب تبدیل غذایی دوره آغازین گردید .با توجاه باه میاانگین
مربوط به اثرات متقابل پروتئین و آرژنین قابل هضام در دوره آغاازین
آزمایش كمترین و بیاترین ضریب تبدیل غذایی به ترتیب مربوط به
جیره غذایی  20درصد پروتئین قابل هضم دارا  0/80درصد آرژناین
قابل هضم و  03درصد پروتئین قابل هضم دارا  0/55درصد آرژنین
قابل هضم بود .میانگین مربوط به اثرات متقابل پروتئین و آرژنین قابل
هضم بر ضریب تبدیل غذایی دوره رشد ( 00-24روزگی) ،دوره پایانی
( 25-42روزگی) و كل دوره یعنی سن صفر تاا  42روزگای معنایدار
نبود.

همانطور كه در جدول  8در بخش میانگین اثرات متقابل مااهده
می شود ،با افزایش اسید آمینه آرژنین در ساطح پاروتئین  20درصاد،
ضریب تبدیل غذایی روند كاهای داشته است و بالعکس باا افازایش
این اسید آمینه در ساطح پاروتئین  03درصاد ،ضاریب تبادیل روناد
افزایای داشته است .تدانلها در شرایطی كه سطح پروتئین جیره بااال
و پایین باشد ،بیاتر مااهده می شود .تفاوت در احتیاجاات اسایدها
آمینه در سطوح مختلف پروتئین جیره توسط محققا زیااد گازارش
شده است .به عقیده موریس و همکارا ( )0935افزایش ایان تادانل
ها به دلیل تغییر در تعادل اسیدها آمینه جیره می باشد( .)40در این
آزمایش مااهده گردید زمانی كه سطوح آرژنین قابل هضام افازایش
یافت ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین بهبود پیادا كارد تاا ساطح
 0/80درصد آرژنین قابل هضم توصیه شده توسط شاركت راس ()45
كه نسبت به سطوح دیگر آرژنین قابل هضم بیاترین تأثیر را بر بهبود
ضریب تبدیل غذایی داشت .زمانی كه مصارف آرژناین افازایش پیادا
میكند باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی میشاود ( .)04همچناین در
این آزمایش با كاهش درصد پروتئین قابل هضم جیره غذایی ،مصرف
نوراک كاهش یافته و ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین نامطلوب-
تر میشود .حسن آباد و همکارا ( )25گزارش كردند كه با كاهش
درصد پروتئین ناخ جیره غذایی ،مصرف نوراک كاهش یافته و ضریب
تبدیل غذایی نامطلوبتر میشود كه با یافتهها این آزمایش برابر
میكند .لکرسک ( )85دریافت كه با كاهش پروتئین ناخ جیره مقادار
نوراک مصرفی در دوره آغازین به میزا  2-5درصاد كااهش یافات.
پژوهاگرا گزارش كردند كه كاهش پروتئین جیاره غاذایی در دوره
آغازین ممکن است مصرف نوراک را تحات تااثیر قارار ندهاد ولای
ممکن است راندما غذایی را بهبود دهد ( 23 ،28 ،05و .)42
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) روزگی42  تا00(  تركیب و میزا مواد مغذ جیرهها غذایی مورد آزمایش در دورهها رشد و پایانی-2 جدول
Table 2- Ingredients and composition of the experimental grower and finisher diets (11-42 d)

اقالخ نوراكی
Ingredients

ذرت
corn

كنجاله سویا
Soybean meal (44%)

كنجاله گلوتن ذرت
Corn gluten meal

روغن سویا
Soy oil

د كلسیم فسفات
Dicalcium phosphate

سنگ آهک
Limestone

نمک طعاخ
Salt
0معدنی

پیش مخلوط ویتامینه و

Vitamin and mineral
premix

 ال متیونین- د
DL-Methionine

 لیزین هیدروكلرید-ال
L-lysine HCL

 درصد20 درصد آرژنین قابل هضم در جیره با پروتئین قابل هضم

 درصد03 درصد آرژنین قابل هضم در جیره با پروتئین قابل هضم

) روزگی00-24( رشد

) روزگی25-42( پایانی

59.50

64.45

28.05

24.13

5.30

4.23

3.03

3.34

1.33

1.23

1.42

1.37

0.34

0.29

0.5

0.5

0.24

0.22

0.28

0.25

3150

3200

21.00

19.00

18.74

16.98

1.14

1.02

1.10

0.97

0.73

0.65

0.84

0.76

0.18

0.16

0.90

0.85

0.45

0.42

مواد مغذ محاسبه شده
Calculated nutrients

انرژ قابل متابولیسم
)كیلوگرخ/ (كیلوكالر
Metabolizable energy
(kcal/kg)

)%( پروتئین ناخ
Crude protein (%)

)%( پروتئین قابل هضم
Digestible protein

)%( آرژنین قابل هضم
Digestible Arginine (%)

)%( لیزین قابل هضم
Digestible Lysine (%)

)%( ترئونین قابل هضم
Digestible Threonine (%)

)%(  سیستین قابل هضم+ متیونین
Digestible Methionine +
Cystine (%)
Digestible Tryptophan (%)

)%( كلسیم
Calcium (%)

)%( فسفر قابل دسترس
Available phosphorous (%)

)%( سدیم

0.18
0.16
Sodium (%)
Premix provided: vitamin A: 8800 IU; vitamin D3: 2500 IU; vitamin E: 11 IU; vitamin K: 2.2 mg; vitamin B6: 2.5 mg; vitamin B12:
0.01 mg; Niacin: 35 mg; Pantothenic acid: 8 mg; Folic acid: 0.5 mg; Choline: 50 mg. Mn: 75 mg; Fe: 75 mg; Zn: 65 mg; Cu: 6 mg; Se:
0.2 mg; Cu: 6 mg and Iodine: 0.9 mg.
1
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افزایش وزن روزانه

اثرات سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم بر افزایش وز
روزانه جوجهها گوشاتی در دوره آغاازین معنایدار باود (.)P>0/05
آرژنین قابل هضم بر افزایش وز روزانه جوجههاا گوشاتی در دوره
رشد ( 00-24روزگی) ،دوره پایانی ( 25-42روزگی) و كل دوره یعنای
سن صفر تا  42روزگی معنیدار نبود ولی اثار ساطوح پاروتئین قابال
هضم ،بر افزایش وز روزانه جوجهها گوشتی كل دوره معنیدار بود
( .)P>0/05میانگین اثرات متقابل سطوح متفاوت پاروتئین و آرژناین
قابل هضم بر افزایش وز روزانه جوجههاا در دوره آغاازین معنایدار
بود ( .)P>0/05در مورد میانگین مربوط به اثارات متقابال پاروتئین و
آرژنین قابل هضم بیاترین و كمترین میانگین افزایش وز روزاناه در
دوره آغازین به ترتیب مربوط به نوراک  20درصد پروتئین قابل هضم
دارا  0/80درصد آرژنین قابل هضم و  03درصد پروتئین قابل هضم
دارا  0/55درصد آرژنین قابل هضم بود .میانگین مربوط باه اثارات
متقابل پروتئین و آرژنین قابل هضم بر افزایش وز روزانه دوره رشاد
( 00-24روزگی) ،دوره پایانی ( 25-42روزگی) و كل دوره یعنی سان
صفر تا  42روزگی معنیدار نبود.
همانطور كه در جدول  8ماااهده مای شاود ،باا افازایش ساطح
آرژنین از  0/05به  0/80در دوره آغازین ،افزایش وز روزاناه در كال
دوره پرورش ( 0-42روزگی) به بیاترین مقدار در میا تیمارها رسیده
است ()52/45؛ هر چند كه تفاوت معنی دار با سایر تیمارهاا نادارد.
سپس با افزایش سطح آرژنین ،افازایش وز از نظار عادد كااهش
یافته است .ناا داده شده است كه برا تضامین عملکارد مطلاوب
رشد ،وجود مقادیر كافی آرژنین در جیره پرندگا الزامی مایباشاد (،2
 20 ،05 ،08 ،3 ،5و  .)88با افزایش مقدار پاروتئین جیاره وز باد
افزایش مییابد كه این امر در نتیجه بهبود ضریب تبدیل غذایی است
( .)50رابینز ( )44گزارش كرد كه سطوح باال پروتئین سبب افزایش
وز روزانه بد جوجهها میشاود .در مطالعاات كناونی ،جوجاههاا
تغذیه شده با جیرهها حاو  20/5درصد پروتئین پاسخها رشاد
بهتر داشتند .این نتیجه با گزارش دیویس و آوستیک ( )09مطابقات
دارد كه در آ جوجهها تغذیه شده با جیرهها حاو پاروتئین بااال
( 20/5درصد پروتئین ناخ) افزایش وز بهتر گرفتند (.)86
اجزای الشه و دستگاه گوارش

نتایج مربوط به شانصها الشه و دستگاه گوارش در جدول ،4
 5و  6گزارش شده است .سطوح پاروتئین و آرژناین قابال هضام بار
اجزا الشه قابل مصرف در دوره آغازین تأثیر معنیدار ()P<0/05
نداشت (جدول .)4اثرات سطوح متفاوت پروتئین و آرژنین قابل هضام
بر اجزا الشه قابل مصرف در دوره پایانی از نظر آمار معنیدار نبود

( .)P<0/05اثرات متقابل سطوح متفاوت پروتئین قابل هضم و آرژنین
قابل هضم بر اجزا الشه قابال مصارف معنایدار نباود (.)P<0/05
فرناندز و همکارا ( )24گزارش كردند كه مکمال آرژناین در ساطوح
باالتر از توصیهها انجمن ملی تحقیقات در طی دوره آغاازین رشاد
ماهیچه را در جوجهها گوشتی بهبود بخاید .كید و همکاارا ()82
ناا دادند كه كاهش پروتئین به زیر  92درصد توصیه انجمان ملای
تحقیقات بازده و وز گوشت سینه را محدود مای كناد اماا در باازده
الشه تأثیر ندارد .سل ( )49دو آزماایش بارا ارزیاابی جیارههاا
حاو پروتئین پایین ،بهینه و بااال و تاأثیر آ رو رشاد بوقلماو و
تركیب الشه انجاخ داد .بوقلمو ها نر تغذیه شده با جیرهها حاو
 98درصد پروتئین توصیه شده انجمن ملی تحقیقات بعالوه اسیدها
آمینه ضرور  ،تنها در یک آزمایش بازده گوشت سینه برابر با 000
درصد پروتئین توصیه شده داشتند.
اثرات سطوح متفاوت پروتئین قابل هضام بار وز نسابی كباد و
چربی بطنی در دوره آغازین ،و همچنین وز نسبی سنگدا  ،ایلئوخ و
طول نسبی ایلئوخ و دئودنوخ در دوره پایانی معنایدار باود ()P>0/05
(جدول  5و  .)6اثرت سطوح متفاوت آرژنین قابل هضم بر وز نسابی
كبد و چربی بطنی در دوره آغاازین معنایدار باود ( .)P>0/05اثارات
متقابل سطوح متفاوت پروتئین و آرژنین قابل هضام در دوره آغاازین
تأثیر معنیدار ( )P>0/05بر وز نسبی كبد و طول نسبی دئودنوخ و
ژژنوخ داشت ولی دیگر انداخها دانلی بد تحت تأثیر قرار نگرفتناد
(جدول  5و  .)6اثرات متقابل سطوح متفاوت پروتئین و آرژناین قابال
هضم در دوره پایانی بر شانصها الشه و دستگاه گوارش معنایدار
نبود (.)P< 0/05
افزایش چربی حفره شکمی و چربی الشه هنگاخ استفاده از جیره-
ها كم پروتئین توسط اغلب پژوهاگرا گزارش شدهاست ( 04 ،0و
 .)03تغییر از جیره كم پروتئین به جیره پر پروتئین ،ظرف  5روز میزا
چربی الشه را به حالت اول برگرداند .این تغییارات كاامال مساتقل از
تغییر میزا انرژ جیره نبود ،بلکه تحت تأثیر تعادل انرژ و پروتئین
جیره غذایی قرار داشت ( .)22همچنین گزارش شد زمانی كه مصارف
آرژنین افزایش پیدا میكند چربی محوطاه شاکمی كااهش ماییاباد
(08و .)58اسیدها آمینه به نوبی انرژ را برا عملکرد طبیعی روده
فراهم كرده ،ادامه حیات رودها را ابقاء میكنند .از آ جایی كه بافت
ها رودها نسبتاً سرعت تغییر و تبدیل پروتئینی باالیی دارند ،جیاره
ها با پروتئین باال ،یک ماده مغذ (پروتئین ناخ) را برا متابولیسم
پایه فراهم میكنند و باعث توسعه روده كوچک میشوند ( .)45در این
آزمایش با افزایش پروتئین جیره وز كبد افزایش یافته است كاه باه
نظر می رسد به دلیل افزایش متابولیسام آ در كباد مای باشاد؛ اماا
افزایش وز این انداخ در پاساخ باه ساطوح آرژناین از روناد ناصای
برنوردار نبود و برا نویسندگا قابل تفسیر نمی باشد.
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فراسنجههای سرم خون

نتایج مربوط به فراسنجهها سرخ نو درسن00روزگی در جدول
 5گزارش شده است .اثرات سطوح متفاوت پاروتئین قابال هضام بار
غلظت پروتئین كل ،آلبومین و فسفر سرخ نو معنایدار باود (-0/05
> )Pو با افزایش سطح پروتئین نوراک این فراسنجهها نیاز افازایش
پیدا كردند ،اما بر غلظت اسید اوریک ،تار گلیسارید ،گلاوكز،AST ،
 ،ALTكلسیم و كلسترول تأثیر نداشت .ایان در حالیسات كاه اثارات
سطوح مختلف آرژنین قابل هضم بر غلظت فراسنجهها اسید اوریک
و كلسیم سرخ نو از نظر آماار معنایدار باود ( ،)P>0/05اماا بار
غلظت پروتئین كل ،تر گلیسرید ،گلوكز ،ALT ،AST ،كلساترول،
آلباومین و فسافر سارخ ناو تاأثیر معنایدار نداشات (.)P<0/05
فراسنجهها سرخ نو تحت تاأثیر اثارات متقابال ساطوح متفااوت
پروتئین و آرژنین قابل هضم قرار نگرفتند.
نتایج پژوهشها انیر ناا میدهد كه یک رابطه كامالً نطای
بین سطح پروتئین جیره غذایی و میزا دفع نیتاروژ وجاود دارد (.)0
در جوجهها گوشتی ،كاهش سطح پروتئین جیره غاذایی منجار باه
كاهش نیتروژ كل دفعی گردیاد و نسابت نیتاروژ اسایداوریک باه
نیتروژ كل را كاهش داد ،ولی نسابت نیتاروژ آمونیااكی و اوره باه
نیتروژ كل تحت تأثیر قرار نگرفت ( .)25همچنین ماخص شد كاه

نسبت نیتروژ اسیداوریک و آمونیاک به نیتروژ كل با بهبود كیفیت
پروتئین كاهش مییابد .استفاده از جیرهها كم پروتئین مکمل شاده
با اسیدها آمینه مصنوعی ،باعث كاهش دفع اسیداوریک گردید ولی
بر دفع آمونیاک و اوره تاأثیر نداشات ( 6و  .)29لاویال و همکاارا
( )85گزارش كردند كه تغذیه با جیره حااو پاروتئین و اساید آمیناه
پایین ،غلظت پروتئین كل و آلبومین سرخ در جوجاههاا كااهش پیادا
كرد .مطالعات انیر پیانهاد كردند كه مکمل آرژنین و سیلیکات نقش
مهمی را در بهبود و رشاد اساتخوا هاا بلناد ایفاا مایكنناد (.)43
كارلیسل ( ،)9ویسر و هوكمن ( ،)55ناا دادند كه مکمال آرژناین و
سیلیکات بر متابولیسم و تکثیر مواد معدنی اساتخوا در جوجاههاا
گوشتی تأثیر میگذارند .آرژنین در سنتز سوبستراها الزخ در ساانت
كالژ (پلیآمین و ال-پرولین)  ،در عملکارد هورماو رشاد ،فااكتور
رشد شبه انسولین )IGF-I( 0و نیتریک اكساید نقاش دارد ( 02 ،00و
.)54
به طور كلی با توجه به نتایج این آزمایش میتاوا گفات ساطح
آرژنین و پروتئین قابل هضم توصیه شده توساط شاركت راس بارا
بروز عملکرد بهینه جوجهها گوشاتی نار ساویه راس  803مناساب
میباشد.
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