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  چکیده
سـطوح مختلـف    حـاوي  هـاي گوشـتی  هاي آغازین جوجهبه منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف گوانیدینواستیک اسید به جیره

 3100و  2950 ،2800(سه سطح انرژي قابـل متابولیسـم   اب 33آزمایشی به صورت فاکتوریل ،هاي عملکرد تولیديانرژي بر شاخص
قطعه جوجـه   450%) در قالب طرح کامالً تصادفی با 12/0و  06/0(صفر، ) و سه سطح گوانیدینو استیک اسیدگرمکیلو کالري در کیلو

تنظیم و از سن  2009سال  308بر اساس توصیه راهنماي راس  هاهانجام شد. جیراي قطعه 10تکرار  5در  308گوشتی نر سویه راس 
روزگـی،   10(وزن هاي عملکـرد تولیـدي  شاخصباعث بهبوده انرژي افزایش سطح روزگی در دسترس پرندگان قرار گرفت.  10تا  1

ن با افـزایش سـطح گوانیـدینو    همچنی .)>05/0P(شددار معنیبه طور ) خوراكافزایش وزن روزانه، خوراك مصرفی و ضریب تبدیل 
وزن نسـبی  هاي عملکرد تولیدي بهبود یافتند.کیلو کالري بر کیلو گرم) شاخص 3100(هاي پر انرژيصوص در جیرهبه خ اسیداستیک

. نتایج حاصل از این آزمایش نشان یافتبه طور خطی افزایش  جیرهدرعضله سینه و عضله ران با افزایش سطح گوانیدینو استیک اسید 
تواند منجر به بهبود عملکـرد  میگرم کیلوکالري بر کیلو 3100انرژي با سطح هاي در جیره اسیدن مکمل گوانیدینو استیکدداد که افزو

  شود.

  گوانیدینواستیک اسید ،عملکرد سطح انرژي، هاي گوشتی،: جوجهکلیديکلمات 

  مقدمه
ده است که حیوانات پرورش ، نتایج تحقیقات نشان داشودانجام میمنابع گیاهی  حاويهاي در حال حاضر عمدتاً تغذیه طیور با جیره

) یک پیشسـاز  GAA(اسیدتین مواجه هستند. گوانیدینواستیکهایی حاوي مقادیر کم یا فاقد پروتئین حیوانی با کمبود کرایافته با جیره
-ره مـی به جی GAAشود. با افزودن آدنوزیل متیونین به کراتین تبدیل می-  Sبراي کراتین است که با اخذ یک گروه متیل از ضروري

گیرد افزودن آن بـه  در بدن از آرژنین صورت میGAAها را افزایش داد. با توجه به اینکه سنتز توان میزان کراتین ذخیره شده در بافت
هاي گوشتی با رشد سریع به دلیـل  به جیره جوجهGAAگردد. بنابراین افزودن  نیز آرژنین -تواند باعث کاهش احتیاجات الجیره می

از سیستم کراتین و کراتین فسفات اهمیت  ATPو به دلیل تولید مجدد  )2(است مفید نها به منبع کراتین جهت رشد عضلهنیاز باالي آ
  .)7(هاي گوشتی با رشد سریع داردزیادي در مدیریت انرژي قلب در جوجه

-رشد و کارایی خوراك در جوجهسویا باعث افزایش  -هاي بر پایه ذرت به جیره GAAگزارش کردند افزودن )8(رینگل و همکاران

بـوده و نسـبت بـه     يتـر در مقایسه با کراتین و آرژنین افزودنـی ارزان  GAAشود. آنچه که اهمیت دارد این است که هاي گوشتی می
پایـه ذرت  هاي بر یرهبا توجه به این که آرژنین پنجمین اسید آمینه محدود کننده در ج) و 1(باشدکراتین به لحاظ شیمیایی پایدارتر می

در مطالعات جداگانه نشـان  )3() و دیلگر و همکاران4(دي برخوردار است. جیمز و همکارانسویا است، این موضوع از اهمیت زیا –
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(جیره لحـاظ میـزان آرژنـین کمبـود دارنـد،      هایی کـه بـه  به جیره GAAهنگامی که  جایگزین مناسبی براي آرژنین است. GAAندداد
شود. این نتـایج بـه روشـنی    ده شود بهبود قابل توجهی در افزایش وزن و کارایی مصرف خوراك مشاهده میکازئین)، افزو -دکستروز

 بخشد.هاي داراي کمبود آرژنین بهبود میهاي گوشتی تغذیه شده با جیرهعملکرد رشد را در جوجه GAAنشان داد که 

  هامواد وروش
پـن   45به طور تصـادفی بـین    308گوشتی سویه راس ي یک روزهعه جوجهچهار صدوپنجاه قط -پرندگان، جایگاه و شرایط پرورش

هـا  قطعه پرنده تا میانگین وزنی مسـاوي در پـن   10اي تقسیم شد که در هر واحد آزمایشی (واحدهاي آزمایشی)بر روي بستر به گونه
، دماي محل به ارتفاع یک متر محصور گرم بود. هر پن توسط مانع توري 40±2 ها در شروع آزمایشمیانگین وزن جوجهحاصل شود. 

 5/0(روزانـه  سـاعت بـه تدریج   72د تنظـیم، پـس از   گرادرجه سانتی 32-35ها به سالن در دامنه استقرار پرندگان در بدو ورود جوجه
 50-60درجه حاصل شد. در طول دوره آزمایش رطوبت نسبی سـالن در دامنـه    20-22گراد کاهش تا دماي ثابت درجه) درجه سانتی

دسترسی و آب ها به خوراك در کل دوره آزمایش، جوجهساعت خاموشی اعمال شد.  1ساعت روشنایی و  23درصد و برنامه نوري 
  مداوم داشتند.

ر هـر  دقطعـه پرنـده    10تکـرار و   5 ،تیمار 9با اعمال تیمارهاي آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی -هاي آزمایشیجیرهتیمارها و 
بـا اسـتفاده از نـرم     308ه راهنمـاي راس  هاي آزمایشی بر اساس حداقل مقادیر مواد مغذي توصیه شدی انجام شد. جیرهواحد آزمایش

  تنظیم شدند. UFFDAافزار 
ها در بدو ورود و پایـان دوره  در طول دوره آزمایش خوراك مصرفی رکورد شده، همچنین وزن جوجه -يریمورد اندازه گ يپارامترها

) و وزن پایان g/ b/ d(افزایش وزن روزانه، خوراك مصرفی هاي عملکرد تولیدي شاملو با توجه به اطالعات شاخصآزمایش تعیین 
روزگـی یـک    10( گرم خوراك مصرفی به گرم رشد روزانه) محاسبه شد. همچنـین در سـن   ) و ضریب تبدیل غذاییg(دوره آزمایش

ود انتخاب و کشتار شد. اجزاي الشه و احشایی به منظور سـنجش وزن نسـبی   قطعه پرنده که به میانگین وزن واحد آزمایشی نزدیک ب
  خارج و توزین شد. 

و رویـه مـدل    SASها بدست آمده از آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی، با اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاري    داده -هاآنالیز آماري داده
) انجـام  >05/0P(ده از آزمون دانکن در سطح احتمالها با استفایانگینمورد تجزیه آماري قرار گرفتند. مقایسه م GLMعمومی خطی 

100پس از تبدیل ( ي نسبی (درصد)هاشد. داده
xarcSin.مورد تجزیه آماري قرار گرفتند (  

  

  نتایج وبحث
هـاي  ضـریب تبـدیل غـذایی جوجـه     و روزگی، رشد، خوراك مصرفی روزانه 10وزن بر  اثر سطح انرژي و مکمل گوانیدین در جیره

 10(وزن هـاي عملکـرد تولیـدي   بـر تمـامی شـاخص   اثر سطح انرژي گزارش شده است.  1روزگی در جدول  1-10شتی در سن گو
اسـید  ). ولی اثر سطوح گوانیدینو استیک>05/0P(و ضریب تبدیل غذایی) معنی دار شدروزگی، افزایش وزن روزانه، خوراك مصرفی 

ه بـا افـزایش سـطح گوانیـدینو     نشد. البت دار هاي عملکرد تولیدي معنیسید بر شاخصاانیدینو استیکو اثر متقابل سطوح انرژي با گو
، رشد روزانه و ضریب تبدیل غـذایی  روزگی 10وزن  )کیلو کالري بر کیلو گرم 3100(هاي پر انرژيید به خصوص در جیرهاساستیک

ه طـوري کـه ایشـان گـزارش نمودنـد اسـتفاده از مکمـل        ) مطابقت دارد ب5(دست آمده با گزارش لمه و همکارانبهبود یافتند. نتایج ب
دهد. ایشـان در مطالعـه   هاي گوشتی نر و ماده بهبود میگیاهی عملکرد را در جوجههاي تماماً % در جیره12/0سید تا اگوانیدینواستیک
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هـاي مصـرفی بـا    جیـره  کـه بـا مکمـل نمـودن     هاي گوشتی نیز نتیجه مشابه گزارش کردنـد و عنـوان داشـتند   دیگر بر روي بوقلمون
) ضـریب  9و  8() و رینگل و همکـاران 6(د یافت. همچنین میشیلز و همکارانهاي پرواري بهبواسید عملکرد بوقلمونگوانیدینواستیک

  گزارش نمودند. GAAهاي تماماً گیاهی همراه با مکمل تري را در زمان استفاده از جیرهتبدیل غذایی مناسب
  
روزگی، رشد و خوراك مصرفی روزانه، ضـریب تبـدیل    10هاي عملکرد تولیدي؛ وزن اثر سطح انرژي و مکمل گوانیدین در جیره بر شاخص . 1جدول

 روزگی 1-10هاي گوشتی در مرحله سن خوراك جوجه

 ضریب تبدیل خوراك مصرفی رشد روزگی  10وزن   هامقایسه میانگین

 (g:g) ---------------- (g/b/d) (g)  تیمار:
        )kcal/ kgسطح انرژي (

2800    b04/219 b89/17 b94/26 a51/1 

2950    b81/228 b58/18 ab72/27 a50/1 

3100    a99/246 a69/20 a31/28 b38/1 

 03/0 35/0 42/0 01/4    خطاي استاندارد

 *** * *** ***    سطح احتمال معنی داري
        مکمل گوانیدین (%)

 50/1 38/27 39/18 23/226    فرص

06/0    04/238 55/19 29/28 46/1 

12/0    56/230 22/19 29/27 43/1 

 03/0 35/0 42/0 01/4    خطاي استاندارد

 Ns ns Ns Ns    سطح احتمال معنی داري
      گوانیدین × سطح انرژي

 bcd69/232 bcd96/18 ab07/28 abc48/1  صفر  2800

  06/0  abc06/235 bcd87/18 ab45/28 ab51/1 

  12/0  cd68/218 cd91/17 bc65/26 abc49/1 

 d13/211 d87/16 bc85/26 a60/1  صفر  2950

  06/0  bcd70/228 bcd90/18 ab00/28 abc49/1 

  12/0  cd30/217 cd91/17 c98/25 abc46/1 

 abc86/234 bc35/19 bc22/27 bc42/1  صفر  3100

  06/0  a38/250 ab89/20 ab44/28 bc37/1 

  12/0  a70/255 a82/21 a26/29 c34/1 

 05/0 62/0 72/0 95/6  خطاي استاندارد

 Ns ns 06/0 Ns  سطح احتمال معنی داري
a…c- 05/0هاي هر ستون براي هر اثر (اصلی و متقابل) که حرف مشترك ندارند داراي اختالف معنی دار هستند (میانگین P <(  

ns- * ،05/0( -اختالف معنی دار نیستP<** ،(- )01/0P<(  
  

دار نشـد.  هاي احشایی معنـی اثر سطح انرژي و مکمل گوانیدین و اثر متقابل بین آنها بر وزن نسبی اجزاي الشه و وزن نسبی اندام
ت آمـده بـا   زایش یافت. نتـایج بدسـ  فا به طور خطی جیرهاسید به ن با افزایش سطح گوانیدینو استیکالبته وزن عضله سینه و عضله را

  GAAوشت سینه در جیره با افزایش سـطوح ) مطابقت دارد به طوري که ایشان گزارش کردند درصد گ8(گزارش رینگل و همکاران
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یابد. همچنین مشخص شده است که  استفاده از مکمل کراتین در تغذیه ورزشکاران به ویژه مردان سـبب  به صورت خطی افزایش می
  ).10(دانندرا دلیل اصلی این موضوع میشود که افزایش آب نسبت به پروتئین می حجم گوشت بدون چربی افزایش

تواند منجر بـه بهبـود عملکـرد    هاي پر انرژي میاسید در جیرهد که افزون مکمل گوانیدینو استیکنتایج حاصل از این آزمایش نشان دا
  شود.
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Abstract 
The present study was carried out to investigate the effect of different levels of Guanidino acetic acid (GAA) on 
performance of very young broiler chicks fed wheat-soy diet containing different levels of metabolizable energy (ME). 
Four hundred fifty day old male broiler chicks (Ross 308), assigned to a factorial arrangement (3×3) with a completely 
randomized design with 5 replicates of 10 chicks each. The factors included 3 levels of GAA (0, 0.06 and 0.12 %) and 3 
levels of ME (2800, 2950 and 3100 kcal/ kg). The experimental diets were fed ad-libitum from 1to 10 d of age. The live 
body weight in 10 d and daily weight gain significantly increased and feed conversion ratio significantly decreased with 
increase in the level of ME up to 3100 kcal/kg. An increasein GAA levels supplementation,especially in the high ME 
diet, improved chick’s performance. The relative weights of pectoral and femur meat yield were increased with increase 
in GAA supplementation. In conclusion, this study revealed that,inclusion of GAA in the starter dietcontaining high 
levelME may improvebroiler chicks performance. 
KEYWORD: broiler chicks, Guanidino acetic acid, metabolizable energy and performance  


