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 چکیده

 1/0)صفر، آرژنین-ال وگرم در کیلوگرم(  میلی 250و 125 ) صفر،سازی سطوح مختلف مسمکمل این تحقیق جهت ارزیابی اثر 

تعداد  کانوال انجام گرفت. ۀکنجال ۀهای بر پایهای گوشتی تغذیه شده با جیرهبر وزن بدن و حساسیت به آسیت در جوجه درصد (2/0و

 9( و در قالب طرح کامالً تصادفی با 3×3روزگی در یک آزمون فاکتوریل) 21در سن  308گوشتی نر سویۀ راس قطعه جوجۀ  405

گرم در میلی 250روزگی( مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از سطح  42تا  21روز) 21ر هر تکرار به مدت قطعه د 9تکرار و  5تیمار، 

درصد مکمل آرژنین به جیره باعث کاهش وزن نسبی  2/0داری باعث بهبود وزن بدن گردید. افزودن سطح کیلوگرم مس به طور معنی

ها را بطن کل به راست بطن وزن نسبتحالی که استفاده از مکمل مس  ها گردید، دربطن قلب و نسبت وزن بطن راست به کل

گرم در کیلوگرم مس میلی 250های تغذیه شده با سطح داری در درصد هماتوکریت جوجهافزایش داد. همچنین افزایش معنی

ها درصد هماتوکریت خون جوجههای قرمز و سازی آرژنین به جیره باعث کاهش غلظت هموگلوبین، تعداد گلبولمکمل مشاهده شد.

تواند به ترتیب سازی جیرۀ بر پایۀ کنجالۀ کانوال با آرژنین و مکمل مس میگردید. به طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که مکمل

 بر عملکرد گردد.ها تعدیل اثرات نامطلوب گلوگوزینوالت های ریوی وباعث بهبود همودینامیک

  

 گلوبین، نسبت وزن بطن راست به مجموع دو بطن، وزن بدن.ریت، همو: هماتوککلیدی کلمات
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 مقدمه  

-)کریماست برخوردار خاصی اهمیت از گوشتی هایجوجهزنیا مورد پروتئین مینأت در گیاهی أمنش با پروتئینی هایمکمل از استفاده

 آمینههای اسید خوب تعادل سویا از ۀکنجال .شودمیطیور شناخته  ۀدر جیر پروتئینی منبع ترینمهم عنوانبه سویا ۀکنجال (.1390زاده،

 قیمت افزون روز به افزایش توجه با (. اما1393همکاران،  )پیوستگان واستاسیدهای آمینه باالی  هضم قابلیتدارای و  بوده برخوردار

های پروتئینی جایگزین با قیمت مناسب جهانی و همچنین وارداتی بودن آن، متخصصین تغذیه به دنبال یافتن مکمل بازار سویا در ۀکنجال

 وگلوکوزینوالت اسیداروسیک کلزای دارای ۀکنجال ۀشد حاصال هایواریته از استفاده ،امروزه .هستندو تناسب اسیدهای آمینه مطلوب 

میکرومول  30کمتر از و درصد اسیداروسیک2کمتر از )ها استاین واریته ۀاز جمل صفرکلزا دو مورد توجه قرار گرفته است که رقم ،پایین

 برخوردار آمینه نیزهای اسید مناسبتعادل از بوده و خام درصد پروتئین 35-40 دارای کانوال ۀکنجال (.Zeb, 1998;برگرم گلوکوزینوالت

 اسیدهای آمینه آن هضم قابلیت همچنینو  ظاهری متابولیسم قابل انرژی مقدار ،با این وجود اما(، Payvastegan et al., 2013است)

 .(Izadinia et al., 2010)است سویا ۀکنجال از کمتر

 ولی هستند غیرفعال نظر بیولوژیکی از ایعوامل ضدتغذیه این .هستندکانوال  ۀکنجالای ترین ترکیبات ضدتغذیهها از مهمگلوکوزینوالت

 مصرف کاهش ،طور کلیه. ب(Tripathi and Mishra, 2001)هستند متفاوتی ایضدتغذیه اثرات دارای هاآن درولیزۀ از ناشی محصوالت

تیروئید  ۀغد و کبد، کلیه در هایپرتروفی تیروئیدی، ایجاد هایهورمون سطح تولید، هایپرتیروئیدیسم، کاهش رشد، کاهش خوراک، کاهش

 ,Kermanshahi and Abbasipour)هستند گوشتی هایجوجه ها درگلوکوزینوالت ایضدتغذیه اثرات از کبدی هایآنزیم فعالیت و تغییر

2006 ).  

 Tripathi and)استها ایتک معده ۀها در جیرگلوکوزینوالتای های فلزی از راهکارهای تعدیل اثرات ضد تغذیهسازی نمکمکمل

Mishra, 2001)ها، گلوکوزینوالت ۀمحصوالت حاصل از تجزی نوعتواند از طریق تغییر می سازی سولفات مس در جیره احتماالً. مکمل

-ثیر قرار دهدأن سمیت کنجاله کلزا را تحت تای و میزاحاصل از تجزیه، ارزش تغذیه ۀها و یا تولید محصوالت ثانویتشکیل کمپلکس با آن
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Abstract 

This study was conducted to investigate the effect of different levels of supplemental copper (0, 125 and 250 mg/kg;Cu) and 

L-arginine (0, 0.1 and 0.2 %; Arg) on body weight and susceptibility to ascites in broiler chicks which fed by canola meal 

based diets. A total of 405 male broilers (21d old Ross 308) were used in a (3×3) factorial experiment completely 

randomized design with 5 replications  (9 birds per pen) during a three-weeks period (22-42 d). Body weight was 

significantly improved when 250 mg/kg Cu was added to diets. Addition of 0.2 % Arg to diets reduced the relative weight of 

heart and right ventricular weight to total ventricular weight ratio (RV/TV), while feeding birds by supplemental Cu 

significantly increased RV/TV ratio. Likewise, a significant increase in packed cell volume percentage was observed by 

feeding 250 mg/kg supplemental Cu. Blood hemoglobin, packed cell volume and total erythrocyte count showed significant 

decrease when Arg was supplements into diets. Totally, the results of this study showed that fortification of the canola based 

diet with Arg and Cu beneficially improved pulmonary hemodynamics and alleviate the adverse effects of glucosinolates on 

performance consequently. 
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Tripathi  and Mishra, 2007) .) نمودن غیرفعال با تواندبر نیاز می مازاد مس افزودن که است داده نشان گرفته انجام هایبررسی نتایج 

 هایجوجه در کانوال ۀکنجال باالتر سطوح از استفاده در رشد اثرات بازدارندگی کاهش موجب هاتینوالزگلوکو ۀتجزی از حاصل ترکیبات

تیروئید و  ۀاستفاده از مکمل مس به شکل محلول باعث بهبود عملکرد، وضعیت غد (.Schone,1988) and Ludke گردد گوشتی

 ,Schone et al., 1988; Ludke and Schone)شده استکلزا  ۀحاوی کنجال ۀهای تغذیه شده با جیرهای تیروئیدی در خوکهورمون

1988; Schone et al., 1990.)  

طیور  ۀبا این وجود، افزودن مس به جیر.  استگرم در کیلوگرم میلی 8 ،های گوشتیدر مورد مس مورد نیاز جوجه NRC(1994) ۀتوصی

محدود برای نقش ضد باکتریای عنصر مس   (.Pesti and Bakalli, 1996تواند به عنوان محرک رشد عمل کند)های دارویی میدر غلظت

 Pang andهای معرفی شده جهت اثرات محرک رشد است)یکی از مکانیسم ،های پاتوژن دستگاه گوارشو یا توقف رشد باکتری کردن

Applegate, 2007 .) Baker ( و 1991همکاران)وChoi و Paik(1989بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک را در جوجه ) های

( 2011و همکاران)Samanta   .سولفات گزارش کردند أگرم در کیلوگرم مس از منشمیلی 250تا  125گوشتی تغذیه شده با سطوح 

  های گوشتی باعث بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل گردید.جوجه ۀگرم در کیلوگرم مس به جیرمیلی 150مشاهده کردند که افزودن 

 ۀکنجال ینآرژن درصد 66 أیبآن تقر ینمقدار آرژن یول گوگرددار است، ۀینآم یدهایاس یکانوال منبع غنۀ اگرچه کنجالقابل ذکر است که  

تر پایین ،کانوال ۀکنجالدر  نیز قابلیت هضم آرژنین ،عالوهب .(NRC ،1994;گرم در کیلوگرم14/3در برابر  گرم در کیلوگرم08/2)است یاسو

مین آن از طریق أشود و لذا تآمینه ضروری محسوب می اسید آرژنین یکدر پرندگان،  (.Izadinia et al., 2010)استسویا  ۀاز کنجال

قوی  ۀکنندمتسع یک اکسید نیتریک. است آرژنین در بدن وظایف مهم اکسید نیتریک از در سنتز شرکت ضروری است. ایجیرهمنبع 

 1شماره  واندوتلین سروتونین مانند عروقی هایکنندهمنقبض تولید یا مهار و تنظیم عروق ۀدیوار صاف ۀچۀما گشاد کردن و بااست  عروق

 یشافزا یجادا برثر ؤاز عوامل م یتریکن یداکس یکاهش سنتز و فراهم .(Khajali et al., 2011)دشومی ریوی عروق مقاومت کاهش باعث

-اندوتلیالی سنتز میتوسط نیتریک اکسید سنتاز  ریوی عروق اندوتلیوم نیتریک در (. اکسیدShaul, 2002است) یویفشار خون ر

 یافته پرورش گوشتی هایجوجه ۀآرژنین به جیر -( مشاهده کردند که افزودن ال2005و همکاران) Tan .(Wideman et al., 2008شود)

از  همچنین آرژنین احتمال وقوع آسیت را کاهش داد. داد،سنتز اکسید نیتریک را افزایش  ۀبه طور قابل توج سرمایی تنش شرایط در

 هایفعالیت پیشبرد ها، درآمینپلی (.Khajali and Wideman, 2010)شود ها محسوب میآمینهای اصلی جهت سنتز پلیسازپیش

 ،بعالوه (.Smith, 1990نقش دارند) سلول جذب اسیدهای آمینه توسط و همچنین هاو پروتئین DNA ،RNAسنتز  جمله از آنابولیکی

 ین وانسول رشد، هورمون ترشح یکباعث تحر همچنین و ینسنتز پروتئ جهت آن یدسترس یشافزا سبب یرهبه ج ینافزودن آرژن

 (.et al., 1999 Kwak)گرددیم یروکسینت

 سویا ممکن است ۀبا کنجال کانوال ۀکنجال جایگزینیلذا تر است، سویا پایین ۀکانوال نسبت به کنجال ۀکه میزان آرژنین کنجال از آنجایی 

 گزارش( 2010)و همکاران  Izadinia. (Izadinia et al., 2012)طیور از طریق جیره گردد نیاز در مورد آرژنین کاهش فراهمی باعث

 پالسما را کاهش اکسیدنیتریک تنش سرمایی، غلظت تحت گوشتی هایدر جوجه سویا ۀکنجال جای به کانوال ۀکنجال جایگزینی که کردند

کانوال  ۀدیگری نیز استفاده از سطوح باالی کنجال ۀمطالع داد. در افزایش آسیت را از ناشی تلفاتها و بطن کل به راست بطن وزن و نسبت

دار وزن نسبی قلب،  نسبت وزن بطن راست به کل دار غلظت اکسید نیتریک پالسما و افزایش معنیتحت تنش سرمایی باعث کاهش معنی

با بررسی  در آزمایشی (2012همکاران) و Hazim (.Khajali et al., 2011د)های گوشتی گردیها و تلفات ناشی از آسیت در جوجهبطن

 که نشان دادندیره در ج ینآرژندرصد  04/0و  04/0 ،02/0استفاده از سطوح  با یگوشت یهابر عملکرد جوجه ینسطوح مختلف آرژن یرثأت

( گزارش 2001و همکاران) Kidd .گردیدوزن  یشافزا خوراک و یلتبد یبضر مصرف خوراک، باعث بهبود آرژنین در جیرهسطوح  یشافزا

 . یدرشد گردعملکرد سبب بهبود  ۀبه طور قابل توج (درصد2/0)ینگرم آرژنیلوگرم در ک 2 یسازکردند که مکمل

های گوشتی و حساسیت به آسیت در جوجه افزایش وزنسازی سطوح مختلف مس و آرژنین بر بررسی اثرات مکمل ،هدف از این مطالعه

 ایضد تغذیه اثرات تعدیلمس، هدف این آزمایش  با کانوال ۀکنجال آوریبا عملرابطه  کانوال بود. در ۀکنجال ۀپای های برتغذیه شده با جیره

و کاهش احتمال وقوع افزایش وزن بهبود  ،و هدف از افزودن آرژنین در جیره ر عملکرد پرندهکانوال ب کنجاله موجود در هایگلوکوزینوالت

 کانوال بود. ۀکنجال ۀبر پای ۀهای گوشتی تغذیه شده با جیرآسیت در جوجه
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 هامواد و روش

 لیدر قالب آزمون فاکتور یتصادف طرح کامالً کی( در 308راس هی)سوروزه کی یطعه جوجه خروس گوشتق 405 از تعداد شیآزما نیدر ا

و  1/0)صفر،  آرژنینسطح  3( و لوگرمکیگرم در یلیم  250و  125)صفر، مس به شکل محلولسطح  3 کانوال با ۀکنجال آوریعملبا  3×3

های آزمایشی با جیره. تغذیه شدندمعمولی  ۀآغازین( با جیر ۀدورروزگی) 21روزگی تا سن  1ها از سن گردید. جوجهاستفاده درصد(   2/0

WUFFDAاستفاده از نرم افزار 
تنظیم شدند و از NRC(1994 )های توصیه، با سطوح انرژی قابل متابولیسم و پروتئین یکسان بر اساس 1

گرم در میلیصفر  یحاو ۀریشامل: ج یشیآزما یها رهیج(. 1)جدول ندها قرار گرفترشد( در اختیار جوجه ۀروزگی)جیر 42تا  22سن 

گرم در یلیصفر م یحاو ۀری، جیندرصد آرژن 1/0مس+   لوگرمیگرم در کیلیصفر م یحاو ۀری، جدرصد آرژنینصفر  کیلوگرم مس+

گرم در یلیم 125 یحاو ۀری، جنیدرصد آرژن صفرمس+   لوگرمیگرم در کیلیم 125 یحاو ۀری، جنیدرصد آرژن2/0مس+   لوگرمیک

گرم در یلیم 250 یحاو ۀری، جنیدرصد آرژن 2/0مس+   لوگرمیگرم در کیلیم 125 یحاو ۀری، جنیدرصد آرژن 1/0مس+   لوگرمیک

گرم در یلیم 250 یحاو ۀریو ج نیدرصد آرژن1/0مس+   لوگرمیگرم در کیلیم 250 یحاو ۀری، جنیمس+  صفر درصد آرژن لوگرمیک

آزمایش  ۀشرایط محیطی برای تمام پرندگان یکنواخت بود و آب وخوراک به صورت آزاد طی دور .بودند نیدرصد آرژن 2/0 مس+  لوگرمیک

گرم  3و  5/1کانوال با یون مس از روش اسپری استفاده شد. بدین منظور مقدار  ۀآوری کنجالدر اختیار پرندگان قرار گرفت. برای عمل

کانوال( به طور کامل حل و سپس به طور یکنواخت روی  ۀسی آب)به ازای هر کیلوگرم کنجالسی 900درات در مقدار ۀسولفات مس پنتا

گراد تا حصول وزن ثابت حرارت داده سانتی ۀدرج 60ساعت با دمای  24آوری شده به مدت های عملال اسپری گردید. کنجالهکانو ۀکنجال

شدند. سپس  ، کشتار و خونگیریانتخاب میانگین تکرار(به  نزدیکوزن  )دارایاز هر تکرار قطعه جوجه کیروزگی،  42 سندر شدند. 

 ۀهای اطراف قلب، بطن راست از محل اتصال به دیوارچربی . پس از جداکردن عروق وو وزن گردید جدا قلب و محتویات درونی شکم خارج

خون، یکی درون  ۀدو نمونگرم محاسبه شد. 001/0ها با ترازوی با دقت وزن آن ،بین دو بطن جدا گردید و پس از شستشو با آب معمولی

-دوم درون لوله گروهگیری میزان آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز سرم و  منظور اندازههبو ضد انعقاد جهت جداسازی سرم  ۀعاری از ماد ۀلول

مورد استفاده قرار گرفت. های قرمز خون  منظور تعیین غلظت هموگلوبین، هماتوکریت و شمارش گلبول هبو ضد انعقاد  ۀهای دارای ماد

2لیتر)قرمز در خون بر حسب فمتومقادیر میانگین حجم یک گلبول
MCV میانگین وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز بر حسب ،)

MCHپیکوگرم)
4( و میانگین غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز بر حسب درصد)3

MCHC .از طریق روابط زیر محاسبه گردید ) 

MCV=
   هماتوکریت

متر میلی مکعب تعداد گلبول قرمز بر حسب میلیون در 
 

MCH= 
لیتر میلی خون    غلظت هموگلوبین بر حسب گرم در    

متر میلی مکعب خون تعداد گلبول قرمز بر حسب میلیون در 
 

MCHC= 
لیتر میلی خون غلظت هموگلوبین بر حسب گرم در     

هماتوکریت
  

توسط  یتصادف طرح کامالً هیبر پا 3×3 لیآزمون فاکتور کیدر قالب  ر،یز یبا استفاده از مدل آمار شیآزما نیحاصل از ا یهاداده ۀیکل 

5روش از صفات به  کیهر یبرا هانیانگیم ۀسیو مقا دیگرد یآمار هیتجز SASنرم افزار  GLM ۀیرو
LSMEANS 5 یو در سطح آمار 

 باشد:مدل آماری طرح به شکل زیر می .شد درصد انجام 

yijk = µ + Ai + Bj + ABij + eijk 

yijkمقدار صفت مورد نظر : µکل نیانگی: م   Ai اثر سطح :iام مس Bj اثر سطح :j آرژنین امABij آرژنین  : اثر متقابل مس وeijk اثر :

 .عوامل ناشناخته در هر مشاهده ای یشیآزما یخطا

                                                           
1
Windows User Friendly Feed Formulation Done Again  

2
 Mean corpuscular volume 

3
 Mean Corpuscular Hemoglobin 

4
 Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration 

5
 Least square means 
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 های رشد و آغازیندورهدر  یشیآزما های یرهج ی)درصد( و مواد مغذیاقالم خوراک یبترک  :1جدول 

 

 واحد)%( اقالم خوراکی ردیف
 جیره آغازین

(0-21) 

 جیره رشد

(21-42) 

34/55 55 % ذرت 1  
سویا ۀکنجال 2  % 38 0 
کانوال ۀلکنجا 3  % 0 10/34  
53/3 0 % پودر گلوتن ذرت 4  
63/0 % روغن سویا 5  80/3  
کلسیم فسفاتدی 6  % 15/2  34/1  

14/1 % کربنات کلسیم 5  00/1  
30/0 % نمک طعام 8  30/0  
1مکمل ویتامینی 9  % 25/0  25/0  
2مکمل معدنی 10  % 25/0  25/0  
 محاسبه شده در جیره  ترکیبات

 3000 2900 کیلوکالری/کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم 1

خام پروتئین 2  % 22 20 

54/2 % فیبرخام 3  06/5  

01/1 % کلسیم 4  91/0  

45/0 % فسفرقابل دسترس  5  35/0  

54/1 % آرژنین  6  05/1  

35/1 % لیزین  5  05/1  

90/0 % متیونین+ سیستئین  8  54/0  

53/1 % اسید لینولئیک  9  16/3  
گرم میلی E ،2المللی ویتامین  واحد بین  D3، 18المللی ویتامین واحد بین A ،2000المللی ویتامین واحد بین 900هر یک کیلوگرم از مکمل ویتامینی حاوی 1

گرم اسید میلی 10گرم نیاسین، میلی B12 ،30میکروگرم ویتامین  B6  ،15گرم ویتامین میلی B2 ،3گرم ویتامین میلی B1 ،6/6گرم ویتامین میلی K3 ،8/1ویتامین 

 گرم آنتی اکسیدان بود. میلی 100گرم اسید فولیک و میلی 25/1گرم کولین، میلی 200گرم بیوتین، میلی 1/0پانتوتنیک، 
 گرم سلنیوم بود.میلی 2/0گرم ید، میلی 8/0گرم مس، میلی 10گرم روی، میلی 85گرم آهن، میلی 50گرم منگنز، میلی 100هر یک کیلوگرم از مکمل معدنی شامل 2

 

 نتایج         

سازی آرژنین  قرار چ یک از مکملۀارائه شده است. وزن بدن تحت تأثیر  2نتایج مربوط به اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن بدن در جدول 

ها دار وزن بدن جوجهیلوگرم باعث افزایش معنیکگرم در کیلوگرم در میلی 250کنجاله کانوال با سطح  عمل آوری(. <05/0Pنگرفت)

عمل اما اثر فاکتور اصلی سطوح (، <05/0P)های اصلی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت(. اثرات متقابل فاکتورP<05/0گردید)

 سازی آرژنین کمتر بود.مس بر وزن بدن در سطح صفر آرژنین در مقایسه با سایر سطوح مکمل آوری

(، ولی تنها 2( گردید)جدول RV/TV1( نسبت وزن بطن راست به مجموع دو بطن قلب )P<05/0افزایش سطح آرژنین جیره باعث کاهش)

سازی آرژنین در جیره . وزن نسبی قلب نیز با افزایش درصد مکملدار بوددرصد آرژنین از نظر آماری معنی 2/0تفاوت بین سطح صفر و 

آرژنین در مقایسه با گروه تغذیه  2/0های مکمل شده با سطح های تغذیه شده با جیرهوزن نسبی قلب در جوجه ( وP<05/0کاهش یافت)

                                                           
1
 Right ventricle: total ventricle Mean Corpuscular Hemoglobin 

1
 Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration 

1
 Least square means 

1
 Right ventricle: Total ventricle 
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 (P<01/0)داریبه طور معنی RV/TV ، نسبتجیره(. با افزایش سطح مس در 2تر بود)جدول پایه بدون مکمل آرژنین پایین ۀشده با جیر

با این وجود، گرم در کیلوگرم مس مشاهده گردید. میلی 250تغذیه شده با سطح  هایجوجهشترین وزن نسبی قلب در یافزایش یافت و ب

با افزایش سطح مس در چند وزن نسبی قلب  بر وزن نسبی قلب نداشت. هر (<05/0P)داریکانوال با مس تأثیر معنی ۀآوری کنجالعمل

کانوال با مس باعث افزایش  ۀآوری کنجالنشان داده شده است، عمل 2جیره به شکل عددی افزایش یافت. همانطور که در جدول 

(05/0>P) اختالف  میلی گرم در کیلوگرم مس 250 غلظت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز سرم گردید، ولی تنها بین گروه صفر و گروه

 .(<05/0P)داری بر غلظت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز نداشت ر وجود داشت. افزودن آرژنین در جیره اثر معنیدامعنی

 MCV و MCHC ،MCHهای قرمز، غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت، نتایج مربوط به تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول 

-عملهای قرمز و غلظت هموگلوبین تحت تأثیر اثر اصلی شده است. تعداد گلبول ارائه 3روزگی در جدول  42های گوشتی در سن  جوجه

غلظت هموگلوبین  (P<01/0)سازی آرژنین در جیره باعث افزایش (، درحالیکه مکمل<05/0Pکانوال با مس قرار نگرفت) ۀکنجال آوری

 1/0ه با سطوح صفر و های قرمز در مقایس( تعداد گلبولP<05/0) داردرصد آرژنین در جیره باعث افزایش معنی 2/0افزودن سطح  .گردید

داری باالتر گرم در کیلوگرم مس از منشأ سولفات به طور معنی میلی 250با سطح های تغذیه شده توکریت جوجهدرصد هما درصد گردید.

همچنین افزودن آرژنین به جیره باعث  (.P<05/0گرم در کیلوگرم بود)میلی 125سطوح صفر و های تغذیه شده بااز مقدار مربوط به جوجه

با مس  آوریعملاثر متقابلی بین سطوح  که است ذکر های گوشتی گردید. قابلجوجهخون درصد هماتوکریت  (P<01/0)دارکاهش معنی

سازی مس و نتایج این آزمایش نشان داد که مکمل (<05/0P)پارامترهای مورد بررسی مشاهده نشد برسازی آرژنین در جیره و مکمل

 . ردروزگی ندا 42های گوشتی در سن  جوجه MCVو  MCHC ،MCHداری بر پارامترهای تأثیر معنی هاو اثرات متقابل آنآرژنین 

 

 بحث

کانوال  ۀکنجال ۀبر پای ۀهای تغذیه شده با جیرکانوال با مس باعث بهبود وزن بدن جوجه ۀآوری کنجالنتایج این آزمایش نشان داد که عمل

(. (Tripathi and Mishra, 2007باشدعملکرد می بر هاگلوکوزینوالت منفی اثرات تعدیل هایروش از یکی مس مکمل از استفاده گردید.

 هضم قابلیت کلزا منجر به افزایش ۀکنجال با شده تغذیه هایخوک ۀجیر به کیلوگرم مس در گرممیلی 200 افزودن آزمایش، یک در

دارای  کلزای ۀکنجال ۀتغذی از قبل آوریعمل پیش که شده است گزارش(. et al., 1991 Rowan)گردید آمینه اسیدهای ایلئومی

 Schone etگردد) گوشتی هایجوجه عملکرد ها برگلوکوزینوالت نامطلوب اثرات تعدیل باعث تواندمی مس سولفات با باال گلوگوزینوالت

al., 1993). ،تیون داری ایزوتیوسیانات و اکسازولیدینطور معنیکلزا به ۀکنجال ۀهای بر پایافزودن سولفات مس به جیره در آزمایش دیگری

 Ludke andتیون بودند)داری بر ایزوتیوسیانات واکسازولیدینهای فلزی موردآزمایش فاقد تأثیرمعنیغیرفعال کرد، ولی سایر نمک را

Schone, 1998از حاصل ترکیبات نمودن غیرفعال با تواندبر نیاز می مازاد مس افزودن داده است که نشان گرفته انجام هایبررسی (. نتایج 

 های گوشتیدر جوجه کانوال سکنجاله باالتر سطوح از ناشی از استفاده رشد اثرات بازدارندگی کاهش موجب هاگلوکوسینوالت تجزیه

کلزا بر  ۀشکل محلول)یون(  باعث تخفیف اثرات نامطلوب استفاده از کنجالافزودن مکمل مس به  (.Ludke and Schone, 1998گردد)

 Schone et)کلزای دارای گلوکوزینوالت باال شده است ۀهای حاوی کنجالهای تغذیه شده با جیرهتیروئید در خوک ۀعملکرد و وضعیت غد

al., 1988; Ludke and Schone, 1988; Schone et al., 1990.) تولید در تغییر طریق از احتماالً جیره در مس لفاتسو سازیمکمل 

 میزان و ایتغذیه تجزیه، ارزش از حاصل ۀثانوی محصوالت تولید یا و هاآن با کمپلکس تشکیل ها،گلوکوزینوالت تجزیه از حاصل محصوالت

مس به  سولفات کیلوگرم در گرممیلی 150 سازیمکمل (.Tripathi and Mishra, 2007)دهدقرار می تأثیر تحت را کلزا ۀکنجال سمیت

 به متعلق)کاملینا ۀکنجال درصد 10 حاوی جیره با شده تغذیه گوشتی هایجوجه در عملکرد بهبود باعث جیره به شکل مکمل خشک

این وجود، در برخی از مطالعات نیز  با  .(Pekel et al., 2009گردید)( هاگلوکوزینوالت ایتغذیه ضد ترکیبات دارای براسیکای خانواده

های گوشتی های حاوی سطوح مختلف کنجاله کانوال بر عملکرد جوجهبه شکل مکمل خشک در جیره اثرات افزودن مس مازاد بر نیاز

 (. Payvastegan et al., 2013مشاهده نشده است)
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کانوال با سولفات مس محلول و مکمل آرژنین بر وزن بدن، وزن نسبی قلب، نسبت وزن بطن راست به  ۀاثرات عمل آوری کنجال :2جدول 

 روزگی 42کانوال در سن  ۀکنجال ۀبر پای ۀهای گوشتی تغذیه شده با جیرمجموع دو بطن و غلظت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز خون در جوجه

 (.P<05/0) هستنددرصد  5دار در سطح اختالف معنیدارای مشابه در هر ستون غیر اعداد دارای حرف

 

-کننده میهای پیشگیریطیور در  غلظت ۀها، افزودن مکمل مس به جیرگلوکوزینوالتعالوه بر نقش ممانعتی مس بر بروز اثرات منفی 

عمل عنصر مس به عنوان محرک رشد  ۀ(اگرچه مکانیسم دقیق نحوPesti and Bakalli, 1996تواند به عنوان محرک رشد عمل کند )

های پاتوژن در بین بردن و یا توقف رشد باکتری نقش ضد باکتریای مس در از ۀهای معرفی شدکامال مشخص نیست. یکی از مکانیسم

-(، که باعث افزایش دسترسی مواد مغذی برای میزبان میBunch et al., 1965; Hawbaker et al., 1961دستگاه گوارش است)

رفولوژیک طیور باعث بهبود خصوصیات مو ۀسازی مس در جیر(. همچنین گزارش شده است که مکملPayvastegan et al., 2013گردد)

های وابسته به مس بوده که طی اکسیداز از جمله آنزیم C(. بعالوه، آنزیم سیتوکروم Attia et al., 2013ها گردید)کوچک در اردک ۀرود

های بدن شرکت دارد و فعالیت آن تحت تأثیر وضعیت مس در بدن فسفوریالسیون اکسیداتیو در تولید آدنوزین تری فسفات در سلول

 (.  Gambling et al., 2011است)

 

 

 

 وزن بدن 1منابع تغییرات

 )گرم(

 وزن نسبی قلب

 )درصد(

RV/TV 
 )درصد(

 آسپارتات آمینوترانسفراز

 )واحد بین المللی در لیتر(

 مس )میلی گرم در کیلو گرم(

19/1930 صفر b 515/0  81/20 b 00/154 

125 03/1954 ab 535/0  35/23 a 65/195 

250 08/2056 a 568/0  50/23 a 20/194 

99/29 خطای استاندارد  016/0  60/0  49/6 

 آرژنین )درصد(

552/0 00/1943 صفر a 85/23 a 80/181 

1/0 14/1963 539/0 ab 18/22 ab 20/190 

2/0 95/2034 505/0 b 83/21 b 85/191 

016/0 99/29 خطای استاندارد  60/0  49/6 

 آرژنین ×مس 

 40/150 65/21 595/0 56/1865 صفر×صفر

 40/158 40/20 495/0 86/1850 1/0×صفر

 20/153 40/20 453/0 96/2053 2/0×صفر

 80/186 13/25 525/0 50/1946 صفر×125

125×1/0 28/1923 552/0 55/22 60/195 

125×2/0 32/1992 525/0 16/22 60/202 

 20/188 82/24 595/0 56/2016 صفر×250

250×1/0 28/2095 565/0 38/23 60/194 

250×2/0 56/2058 543/0 92/22 80/199 

 25/11 04/1 025/0 95/51 استاندارد خطای

 درصد احتمال

 041/0 002/0 068/0 011/0 مس

 505/0 045/0 021/0 088/0 آرژنین

 955/0 943/0 113/0 251/0 آرژنین×مس
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 (، غلظت هموگلوبین،RBCهای قرمز)کانوال با سولفات مس محلول و مکمل آرژنین بر درصد هماتوکریت، تعداد گلبول ۀآوری کنجالاثرات عمل :3جدول 

 گلبول یک در هموگلوبین غلظت ( و میانگینMCH(، میانگین وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز)MCVخون) در قرمز گلبول یک حجم میانگین

 روزگی 42کانوال در سن  ۀکنجال ۀبر پای ۀهای گوشتی تغذیه شده با جیر( در جوجهMCHCقرمز)

  (.P<05/0) هستنددرصد  5دار در سطح اختالف معنیدارای مشابه در هر ستون غیر اعداد دارای حرف

 بحث

آوری گردید. همچنین وزن نسبی قلب نیز متأثر از عمل RV/TVهای گوشتی باعث افزایش نسبت جوجه ۀسازی مس در جیرمکمل

محرک رشد  توان به اثراترا احتماالً می RV/TVکانوال با سولفات مس محلول به طور عددی افزایش یافت.  علت افزایش نسبت  ۀکنجال

-کانوال با مس، وزن بدن را به طور معنی ۀآوری کنجالعمل مس هنگام استفاده از سطوح دارویی آن در جیره نسبت داد. در آزمایش اخیر،

کانوالی  ۀهای تغذیه شده با کنجالتواند به علت سرعت رشد باالتر در جوجهداری افزایش داد. همچنین افزایش درصد هماتوکریت نیز می

گردد و در نهایت منجر به ها میسازی اریتروپوئیتین از کلیهباعث افزایش آزاد هیپوکسیآوری شده با سولفات مس محلول باشد. لعم

(. از دالیل افزایش 1388نیا و همکاران، های قرمز بالغ هستند)خضراییگردد که بزرگتر از گلبولهای قرمز جوان میافزایش تولید گلبول

های رغم ثابت بودن تعداد گلبولکانوالی عمل آوری شده با سولفات مس محلول )علی ۀهای تغذیه شده با کنجالجوجههماتوکریت در 

های تغذیه شده با دار غلظت هموگلوبین در جوجهها باشد. همچنین عدم افزایش معنیتواند حضور ماکروسیتوز رتیکولوسیتقرمز(، می

 هماتوکریت 1منابع تغییرات

)%( 

RBC 
در  ×106)

 میکرولیتر(

 هموگلوبین

)گرم در دسی 

 لیتر(

MCV 

 )فمتولیتر(
MCH 

 )پیکوگرم(
MCHC 

)%( 

 مس

 )میلی گرم در کیلو گرم(

1/25 صفر b 39/3 31/10  54/80 68/30 81/3 

125 03/28 ab 34/3 99/10  15/84 92/32 95/3 

250 33/29 a 49/3 19/11  86/84 16/32 82/3 

 11/0 16/1 39/2 29/0 05/0 55/0 خطای استاندارد

 آرژنین )درصد(

50/29 صفر b 54/3 a 61/11 a 03/84 94/32 94/3 

1/0 81/25 ab 41/3 ab 52/10 b 15/82 92/30 59/3 

2/0 14/25 b 25/3 b 36/10 b 35/83 91/31 84/3 

 11/0 16/1 39/2 29/0 05/0 55/0 خطای استاندارد

   آرژنین ×مس 

 56/3 52/31 33/84 21/11 55/3 80/29 صفر×صفر

 65/3 62/28 90/55 65/9 41/3 28/26 1/0×صفر

 98/3 69/31 39/59 04/10 21/3 22/25 2/0×صفر

 18/4 55/33 34/80 88/11 55/3 50/28 صفر×125

125×1/0 00/28 29/3 54/10 32/85 95/31 58/3 

125×2/0 58/25 15/3 55/10 58/86 24/33 85/3 

 89/3 54/33 43/85 53/11 52/3 20/30 صفر×250

250×1/0 16/29 52/3 36/11 23/83 16/32 90/3 

250×2/0 62/28 41/3 45/10 93/83 59/30 66/3 

 19/0 04/2 45/4 50/0 13/0 99/0 استانداردخطای 

 درصد احتمال

 62/0 35/0 39/0 09/0 33/0 03/0 مس

 59/0 48/0 85/0 008/0 03/0 02/0 آرژنین

 44/0 85/0 56/0 51/0 55/0 36/0 آرژنین×مس
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های قرمز نابالغ باشد. افزایش میزان غلظت تواند به علت عدم بلوغ کافی گلبوللفات مس محلول میآوری شده با سوکانوالی عمل ۀکنجال

 (.  1388نیا و همکاران، های نابالغ است)خضراییبلوغ رتیکولوسیت ۀهموگلوبین به دنبال افزایش هماتوکریت نشان دهند

چه ۀقلب، کبد و ما ۀهای مختلف بدن طیور متفاوت است و به ترتیب در عضلتوزیع و پراکندگی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در بافت

-(. لذا افزایش غلظت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در جوجه1390مجابی و همکاران،  ;1388شود)خضرایی و همکاران، اسکلتی یافت می

قلب باشد.  ۀلت سرعت رشد باالتر و لذا فعالیت بیشتر عضلتواند به عآوری شده با سولفات مس محلول میعمل ۀهای تغذیه شده با کنجال

 (. 1393تواند باعث افزایش فعالیت کبد گردد)پیوستگان و همکاران، کانوال می ۀها در کنجالبعالوه، وجود گلوکوزینوالت

 ;Khajali et al., 2013بقت دارد)داری بر افزایش وزن بدن نداشت که با نتایج سایر محققین مطاآرژنین به جیره تأثیر معنیافزودن ال

Saki et al., 2013 طور معنی داری وزن نسبی قلب و نسبت وزن بطن راست به وزن کل درصد آرژنین به جیره به 2/0(.  افزودن سطح

-سطوح مکملداری از نظر مقادیر هماتوکریت، هموگلوبین و تعداد گلبول های قرمز خون بین ها را کاهش داد. همچنین تفاوت معنیبطن

ند که باعث تبدیل اورنیتین به هست 1های اوریکوتلیک مانند طیور فاقد آنزیم کربامیل فسفات سنتتاز سازی آرژنین مشاهده شد. گونه

 Tan etها باید از طریق جیره تامین گردد)باشند و نیاز آنگردد. بنابراین پرندگان قادر به سنتز آرژنین نمیسیترولین و نهایتاً آرژنین می

al., 2007سویا ممکن است باعث کاهش مقدار آرژنین جیره نسبت به مقدار مورد نیاز و  ۀکانوال با کنجال ۀ(. جایگزینی سطوح باالی کنجال

 (.Wideman et al., 1996لذا کاهش فراهمی نیتریک اکسید در شرایط سرعت رشد باال گردد)

فعالیت نیتریک اکسید سنتاز اندوتلیالی و متعاقباً افزایش تولید نیتریک اکسید و کاهش تواند باعث افزایش آرژنین به جیره میافزودن ال

(. با کاهش ویسکوزیته خون و مقاومت عروق ریوی، بطن راست قلب جهت پمپاژ خون به سمت Dobosz et al., 2005هماتوکریت گردد)

یابد. وزن نسبی قلب انعکاسی از میزان فعالیت این اندام کاهش می RV/TVها به نیروی کمتری نیاز خواهد داشت و در نتیجه نسبت اندام

یابد، لذا کاهش وزن نسبی قلب در بدن است و از آنجاییکه با افزودن آرژنین به جیره، ویسکوزیته خون و مقاومت عروق ریوی کاهش می

دار وزن نسبی نیتریک اکسید پالسما و افزایش معنیدار غلظت کانوال باعث کاهش معنی ۀنیز متصور است. استفاده از سطوح باالی کنجال

آرژنین به جیره از  -های گوشتی تحت استرس سرمایی گردید، در حالیکه با افزودن الها در جوجهقلب، نسبت وزن بطن راست به کل بطن

 ۀکنجال ۀا آرژنین و تیمار بر پایکانوالی مکمل شده ب ۀکنجال ۀهای بر پای، بین جیرهRV/TVنظر غلظت نیتریک اکسید پالسما و نسبت 

های جوجه ۀگرم در کیلوگرم آرژنین به جیر 10سازی (. در آزمایش دیگری، مکملKhajali et al., 2011سویا تفاوتی مشاهده نگردید)

  (.Khajali et al., 2013گردید) RV/TVگوشتی منجر به افزایش غلظت اکسید نیتریک سرم، کاهش هماتوکریت و کاهش نسبت 
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