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 چکیده
دمـای بـدن و    ،های بـا سـطوح متفـاوت پـروتئین بـر صـفات تولیـدی        این آزمایش برای بررسی اثر مکمل بتائین در جیره  

های گوشتی سـویه   جوجه.  روزگی انجام شد42 تا 21های گوشتی در شرایط تنش گرمایی و در سن       های خون جوجه   پروتئین
 قطعـه   432تعـداد    ی روزگـ  21سـن   در   . روزگی با یک جیره متعادل تغذیه و برروی بستر پرورش یافتند           21 تا سن    308س  أر

جیـره   -2 جیره حاوی مقدار پروتئین توصیه شده انجمن ملی تحقیقات           -1: شامل جوجه گوشتی با یکی از چهار تیمار غذایی       
 جیـره  -4 درصد مکمل بتـائین  15/0 جیره اول به اضافه -3 درصد مقدار پروتئین توصیه شده انجمن ملی تحقیقات         85حاوی  

در طـی سـه هفتـه       . ای بـود    قطعـه  18 تکـرار    6هر تیمار آزمایش شـامل      . غذیه شدند  درصد مکمل بتائین ت    15/0دوم به اضافه    
 6در هر واحد آزمایش تعداد      . قرار گرفتند گراد   ی درجه سانت  37 ساعت تحت تنش گرمایی      8آزمایش پرندگان روزانه به مدت      

 روزگـی و همچنـین      38 و   32،  28در سـنین     یین تـنش گرمـا    یدر حـ  گیری دمای بدن در زمـان قبـل و           پرنده به منظور اندازه   
نتایج آزمایش نشان داد صفات تولیدی پرنـدگان تغذیـه شـده بـا              . گذاری شدند   روزگی شماره  35های خونی در سن      فراسنجه

مقـدار  . بـاالتر بـود   ن نسبت به سایر تیمارهـای آزمایشـی         جیره حاوی مقدار پروتئین توصیه شده انجمن ملی تحقیقات و بتائی          
 32ولی افزودن مکمـل بتـائین سـبب افـزایش دمـای بـدن در                ) <05/0P(یری بر دمای بدن پرندگان نداشت       ثأپروتئین جیره ت  

تیمارهـای  ). >05/0P( روزگـی بـاالتر بـود        38هـا در     ها نسـبت بـه مـرغ       همچنین دمای بدن خروس   . )>05/0P(روزگی شد   
ر هماتوکریـت در پرنـدگان تغذیـه شـده بـا            و مقـدا  ) <05/0P(های خون پرندگان نداشت      ثیری بر غلظت پروتئین   أآزمایشی ت 

 32 اعمال تنش گرمایی سبب افزایش دمای بدن پرنـدگان در            .)>05/0P(پروتئین متعادل نسبت به جیره کم پروتئین باالتر بود          
 28ولی بر دمای بدن پرنـدگان در        ) >P 05/0( روزگی و همچنین افزایش مقدار پروتئین تام، آلبومین و هماتوکریت شد             38و  

 ).<05/0P(ثیری نداشت أروزگی و مقدار گلوبولین ت
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 مقدمه
ای از درجه حرارت محیط به نام  پرندگان در منطقه

با  )گراد  یدرجه سانت 25 تا 23(منطقه آسایش حرارتی 
 درجه حرارت بدن خود را ،انرژیقدار ن میمترکصرف 

  در درجه حرارت باالتر از این منطقه.دارند ثابت نگه می
دچار آن پرندگان دچار تنش گرمایی و به تبع  یحرارت

جهت پرنده در این حالت . شوند افزایش دمای بدن می
 این اتالف انرژی .ندک یمصرف مخنک کردن بدن انرژی 

ارد و باعث کاهش صفات دا ثیر بسزایی بر عملکرد آنهأت
همچنین تنش گرمایی باعث بهم خوردن . شود یمتولیدی 

گزارش شده است تنش . گردد بدن می یتعادل هورمون
 که این افزایش دمای هگرمایی باعث افزایش دمای بدن شد

اهاو، ی(تواند باعث کاهش مصرف خوراک شود  بدن می
ردند وقتی  بیان ک)2002(راسری  کینوانیچ و  انگ. )1997

ابد ی یش میافزاگراد   درجه سانتی36 به 23دمای محیط از 
گراد  سانتی  درجه69/43  به19/41دمای بدن پرنده از 

را جهت  یمتعددای  کارهای تغذیه  محققین راه.رسد می
م و یتم( کنند کاهش اثرات تنش گرمایی پیشنهاد می

انگ و ی ج؛2002اوجانو و والدروپ، ؛ 2000اران، کهم
ر بدن کامل دمواد سوخت و ساز فرآیند  .)2005اران، کهم

ترین ماده مغذی است که   پروتئین کم بازده.نیست
انگ یج (واند بار گرمایی زیادی را به بدن تحمیل کندت می

های  اند که جیره  محققین گزارش کرده).2005اران، کو هم
کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه ضروری راهکار 

اوجانو و (است برای کاهش اثرات تنش گرمایی مناسبی 
در همین  .)2005اران، کانگ و همی؛ ج2002والدروپ، 

. متناقض در این مورد وجود داردهای  حال برخی گزارش
 بیان کردند که جیره با پروتئین )2000( تمیم و همکاران

  .شود ویژه افزایش وزن می هباال سبب بهبود عملکرد ب
ه ک است یت آلی اسمولکین یسیل گلی متیا ترین یبتائ

ر بر یثأ خود با تی دو قطبیولکبه واسطه ساختمان مول
ع ی موجود در مایها ونیض ی جذب، دفع و تعویها ندیفرآ

ن یبتائ. دارد ی را ثابت نگه می، فشار اسمزیداخل سلول
دن به بدن وارد شود یا آشامی کق خورایتواند از طر یم

ه ک گزارش شده است ).2000، کا و میوگارسیاست(
ه به ک ی در پرندگانیدنیق آشامین از طریاستفاده از بتائ

 درجه 37 ییر تنش گرمایثأ ساعت تحت ت6مدت 
 و یدیاند سبب بهبود صفات تول گراد قرار داشته یسانت
انتو و یگارس(شود  ی می روزگ48 در سن یزان ماندگاریم

 خون pH ییدر هنگام تنش گرما). 2000اران، کهم
ن هنگام یشود در ا یس میالوزکش و سبب بروز آلیزااف

م یتواند با تنظ ی منیر بتائی نظی آلیها تیاستفاده از اسمول
ر ین و سای سلول از خروج پروتئیفشار اسمز

از سلول یرده و نک یری از سلول جلوگی آلیها تیاسمول
 ). 2003 گرهام،(اهش دهد ک را یبه انرژ

ت تولیدی، دمای این تحقیق به منظور بررسی صفا
های  های خون و هماتوکریت جوجه بدن و پروتئین

گوشتی در پاسخ به بتائین و سطح پروتئین جیره در 
 .شرایط تنش گرمایی انجام گریده است

 
 ها مواد و روش

شامل هدف از این آزمایش بررسی صفات تولیدی 
 و کل خورایب تبدی، ضرکش وزن، مصرف خورایافزا

های خونی  رخی فراسنجهدمای بدن و بن یهمچن
 تا 21 در سن 308س أسویه تجاری ر های گوشتی جوجه

برای این منظور .  روزگی و در شرایط تنش گرمایی بود42
ن توصیه یمقدار پروتئ(دو جیره پایه حاوی پروتئین متعادل 

 درصد مقدار 85(و کم پروتئین ) NRC ،1994 شده
 42 تا 21برای دوره ) NRC، 1994 پروتئین توصیه شده
 ی مقدار،یقبل از تهیه جیره آزمایش. روزگی تهیه شد

پروتئین خام ذرت و کنجاله سویا برای اطمینان از وجود 
هر دو جیره . مقادیر کافی پروتئین در آزمایشگاه تعیین شد

دارای انرژی یکسان و به استثنای پروتئین خام حاوی 
وصیه شده توسط انجمن ملی تحداقل مقدار مواد مغذی 

 ).1جدول ( حقیقات بودندت



1)بر حسب درصد(های پایه   ترکیب جیره-1جدول 
.

 

 )NRC85/0 = CP(جیره کم پروتئین  )CP=NRC(جیره با پروتئین متعادل  

 CP=( 92/55 62/66 87/7(ذرت 

 CP=( 47/35 37/26 2/42(کنجاله سویا 

 16/3 10/5 روغن سویا

 43/1 42/1 صدف

 21/1 12/1 دی کلسیم فسفات

 34/0 34/0 نمک

 25/0 25/0 2مکمل ویتامینی

 25/0 25/0 3مکمل معدنی

DL-12/0 05/0  متیونین 

L-11/0 ----  لیزین 

L-07/0 ----  ترئونین 

 04/0 04/0 کوکسیدیو استات

 03/0 03/0 آنتی اکسیدانت

   :ترکیب مواد مغذی محاسبه شده 

ز انرژی قابل سوخت و سا
 )کیلوگرم/کیلوکالری

3100 3100 

 63/16 40/19 )درصد(پروتئین خام 

 89/0 89/0 )درصد( کلسیم

 35/0 35/0 )درصد( فسفر غیر فیتاته

 15/0 15/0 )درصد( سدیم

 97/0 1/1 )درصد( لیزین

 4/0 37/0 )درصد( متیونین

 7/0 7/0 )درصد( سیستین+ متیونین 

 .)NRC، 1994 (ها حاوی حداقل مقدار مواد مغذی توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات هستند ـ جیره1
ــر-2 ــامل  5/2 هـ ــامینی شـ ــل ویتـ ــوگرم از مکمـ ــامین IU 000/000/9:  کیلـ ــامین A ،IU 000/000/2 ویتـ ــامین D3 ، IU 000/18 ویتـ  ، E ویتـ

mg 000/2 ویتــــامین K3 ، mg 1800 ویتــــامین B1 ،mg 600/6 ویتــــامین  B2 ،mg 000/10ویتــــامین B3 ،mg 000/30 ویتــــامین B5، 
mg  000/3 ویتامین B6 ،mg 15 ویتامین B12 ، mg 000/500کولین کلراید است . 

ــر -3 ــامل   5/2 هـ ــدنی شـ ــل معـ ــوگرم مکمـ ــز، mg 000/100:  کیلـ ــن، mg 000/50 منگنـ ــس، mg 000/10 روی، mg000/100 آهـ  mg مـ
 . سلنیوم استmg 200و   ید000/1

 
درصد مکمل 15/0های پایه مقدار  به هر یک از جیره

 ین با نام تجاریسیگل لیمت ین مورد استفاده تریبتائ(بتائین 
افزوده شد تا در مجموع چهار تیمار ) ن بوده استیبتاف

ـ جیره با پروتئین 2ـ جیره با پروتئین متعادل 1 :غذایی
ـ جیره 4ـ جیره کم پروتئین 3ل بتائین عالوه مکم متعادل به

هر تیمار  .دست آمد  بهعالوه مکمل بتائین کم پروتئین به
قطعه پرنده در هر تکرار  18آزمایشی دارای شش تکرار با 

 قطعه جوجه گوشتی مورد 432بنابراین در مجموع . بود
 روزگی با جیره متعادل 21 پرندگان تا. استفاده قرار گرفت

 و وکالری در کیلوگرم انرژی قابل سوخت کیل2900حاوی 
روی بستر پرورش ردرصد پروتئین تغذیه و ب20ساز و 

ش پرندگان یان آزمای تا پای روزگ21یافته بودند و از سن 
 بعدازظهر تحت 6صبح تا  10 ساعت از 8روزانه به مدت 

در طی . گراد قرار گرفتند یسانت  درجه37 ییتنش گرما



رت آزاد در اختیار پرندگان صو آزمایش آب و خوراک به
صورت هفتگی  ها به توزین خوراک و جوجه. قرار داشت
 پرنده در هر واحد آزمایش جهت 6تعداد . انجام شد

های  های خونی در زمان گیری دمای بدن و فراسنجه اندازه
. گذاری شده بودند ن تنش گرمایی شمارهیقبل و در ح

در روزهای  1ها بوسیله دماسنج دیجیتال دمای بدن جوجه
 صبح 6 روزگی از طریق کلوآک در ساعت 38 و 32، 28

گیری  اندازه) ن تنشیدر ح( 14و ساعت ) قبل از تنش(
 روزگی نیز 35در . )2002، ین راسریکچ و یانگ وان (شد

های قبل از تنش و پس از اعمال تنش از پرندگان  در زمان
خون از سیاهرگ بال سی  سی 4گذاری شده مقدار  شماره

 .گرفته شد
های  خون داخل لولهسی  سی 1پس از خونگیری مقدار 

 ریخته شد و EDTAآزمایش حاوی ماده ضد انعقاد 
) HANNA(بالفاصله مقدار هماتوکریت توسط دستگاه 

خون به داخل لوله سی  سی 3 همچنین مقدار .تعیین شد
و ز تهیه سرم مقدار پروتئین تام آزمایش ریخته شد و پس ا

 و 540 یها  در طول موجیبراساس روش نور سنجآلبومین 
 شد یریگ اندازه 2تروفتومترک نانومتر توسط دستگاه اسپ650

ن ین تام و آلبومین از اختالف مقدار پروتئیو مقدار گلوبول
 قالب های مربوط به صفات تولیدی در داده. دیمحاسبه گرد
توسط نرم  2× 2  تصادفی با آرایش فاکتوریلطرح کامالً

عامل اول سطح پروتئین .  تجزیه واریانس شدSASافزار 
های مربوط  داده. جیره و عامل دوم سطح مکمل بتائین بود

های خون در قالب طرح کامالً  به دمای بدن، فراسنجه
 رافزا  توسط نرم2 × 2 × 2تصادفی با آرایش فاکتوریل 

SASن جیره، یعامل اول سطح پروتئ.  تجزیه واریانس شد
. عامل دوم سطح مکمل بتائین و عامل سوم جنس بود

ها توسط آزمون دانکن و در سطح احتمال  مقایسه میانگین
های مربوط به  همچنین میانگین داده. درصد انجام شد 5

ن یدر حهای قبل و  زمان های خون در دمای بدن و فراسنجه
 . با یکدیگر مقایسه شدندt توسط آزمون تنش گرمایی

 
                                                 

1- Digital thermometer Omron, flaxy temp  
2- Spectrophotometer 

 نتایج و بحث
تاثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات : یدیصفات تول

 3 و 2، 1های  های گوشتی در شکل تولیدی جوجه
های حاوی سطح  پرندگانی که با جیره. گزارش شده است

پروتئین متعادل و مکمل بتائین تغذیه شده بودند دارای 
اک بیشتری نسبت به سایر افزایش وزن و مصرف خور

ها بودند که مقدار آن نسبت به جیره کم پروتئین  گروه
ثیری بر أتیمارهای آزمایش ت). >P 05/0(دار بود  معنی

نتایج متناقضی . )<05/0P( ضریب تبدیل خوراک نداشتند
ثیر سطح پروتئین جیره بر صفات تولیدی أدر مورد ت

اران، کمم و هیتم (های گوشتی گزارش شده است جوجه
اران، کانگ و همی؛ ج2002؛ اوجانو و والدروپ، 2000
نشان  که  وجود داردهایی در عین حال گزارش. )2005
ها نظیر متیونین و  دهد مقدار برخی از اسیدآمینه می

اوجانو  (گلیسین در شرایط تنش گرمایی باید افزایش یابد
در این . )2005اران، کانگ و همی؛ ج2002و والدروپ، 

که حاوی  ای تهیه شدند  ها به گونه ش اگرچه جیرهآزمای
حداقل مقدار مواد مغذی توصیه شده انجمن ملی 

آمینه نظیر  یهاتحقیقات باشند ولی مقدار برخی از اسید
های با  های کم پروتئین نسبت به جیره گلیسین در جیره

 کمبود برخی از ،رو از این. بودپروتئین متعادل کمتر 
های کم پروتئین در  ر گلیسین در جیره آمینه نظییهااسید

 عدم تعادلشرایط تنش گرمایی ممکن است سبب بروز 
 . )2005اران، کانگ و همیج (اسید آمینه شود

) 1965(در این هنگام براساس نظریه هارپر و راجر 
مصرف خوراک کاهش و به تبع آن وزن پرندگان نیز 

 .)1965هارپر و راجر،  (کاهش یافته است



 
 
 
 
 
 
 
 

 تأثیر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن پرندگان در -1شکل 
 . روزگی42 تا 21دوره 

 

ضریب تبدیل خوراک تأثیر تیمارهای آزمایشی بر  -2شکل 
 . روزگی42 تا 21پرندگان در دوره 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . روزگی42 تا 21 پرندگان در دوره مصرف خوراکتأثیر تیمارهای آزمایشی بر  -3شکل 
 

 بر دمای بدن پرندگان یثیر تیمارهای آزمایشأت:  بدنیدما
ر سطح پروتئین اث. شده استگزارش  2در جدول 

 و 32، 28پرندگان در روزهای بدن داری بر دمای  معنی
 32سطح بتائین فقط در ). <05/0P( روزگی نداشت 38

های  پرندگان در زمانبدن دار بر دمای  معنی ثیرأروزگی ت
طوری  به) >05/0P( تنش گرمایی داشتن یدر حقبل و 

که پرندگانی که از تیمارهای فاقد بتائین استفاده کرده 
 32 و 28 نیسنجنس در . ای بدن کمتری داشتندبودند دم

دار   پرورش بر دمای بدن پرندگان اثر معنی یروزگ
 روزگی دمای بدن 38ولی در ) <05/0P(نداشت 
 در 41/41(ها بود   در هنگام تنش بیشتر از مرغها خروس
 38 و 32اعمال تنش گرمایی در روزهای ). 22/41مقابل 

). >05/0P(رندگان داشت بر دمای بدن پ یدار معنی ثیرأت
سایر محققین نیز گزارش کردند که تنش گرمایی سبب 

؛ انگ 1997اهاو، ی( شود افزایش دمای بدن پرندگان می
 وساز سوختهمچنین میزان . )2002 ،ین راسریکچ و یوان

 و یمیر سلیم(باشد  ها می ها بیشتر از مرغ پایه خروس
شد تفاوت که با افزایش ر ییاز آنجا). 1374اران، کهم

توان بیان کرد  شود می ها بیشتر مشخص می وزن بین جنس
پایه ساز  و سوختدر اثر افزایش رشد و تغییر در میزان ه ک

 .ستاه ها بیشتر از مرغ مقدار تولید حرارت در خروس
 بر یثیر تیمارهای آزمایشأت : خونیها نیغلظت پروتئ

گزارش  3های خون پرندگان در جدول  غلظت پروتئین
 یدار ثیر معنیأسطح پروتئین، بتائین و جنس ت. ه استشد

بر غلظت پروتئین تام، آلبومین و گلوبولین سرم خون 
اعمال تنش گرمایی سبب ). <05/0P( پرندگان نداشت

ترتیب  دار غلظت پروتئین تام و آلبومین به افزایش معنی
ولی بر ) >05/0P(  درصد شد76/28 و 14/20میزان  به

ثیری نداشت أرم خون پرندگان تغلظت گلوبولین س
)05/0P> .(یهای پالسما پروتئین شده است گزارش 

 خون pHثری هستند که از تغییرات ؤخون بافرهای م
آلبومین از مهمترین . )1382، یمحمد( کنند جلوگیری می



 و مهمترین نقش آن در تنظیم بودههای پالسما  پروتیئن
 ستااسید و باز خون و تنظیم فشار اسمزی خون 

، ی محمد؛1376، یفی؛ نظ1374 ،ارانک و همیمیرسلیم(
همچنین در هنگام دهیدراتاسیون و کم آبی غلظت . )1382

در این آزمایش با ). 1376، یفینظ(یابد  آن افزایش می
توان نتیجه گرفت که  توجه به افزایش غلظت آلبومین می

هنگام تنش گرمایی و بروز آلکالوز تنفسی غلظت آلبومین 
 افزایش یافته تا بتواند با بروز یدار طور معنی هسرم ب

که  ییاز آنجا. آلکالوزیس در زمان تنش مبارزه نماید
 این افزایش بوده مهمترین پروتئین تام خون وآلبومین جز

ه ک از آنجا .منجر به افزایش پروتئین تام گردیده است
های آنتی ژنی  های سرم خون بیشتر در زمان تنش گلوبولین
ها بیشتر در واکنش ایمنی  یابند و این پروتئین  میافزایش

ثیری بر أنقش دارند به همین جهت اعمال تنش گرمایی ت
ثیر تیمارهای آزمایشی و تنش أت. میزان آنها نداشته است

 گزارش شده 4گرمایی بر میزان هماتوکریت در جدول 
ها قبل از  سطح پروتئین بر میزان هماتوکریت جوجه. است

در ) >05/0P(دار داشت  ثیر معنیأگرمایی تاعمال تنش 
). <05/0P(ثیری بر آن نداشتند أکه بتائین و جنس ت حالی

دار هماتوکریت به  اعمال تنش گرمایی سبب افزایش معنی
گزارش شده است ). >05/0P( درصد گردید 45/7میزان 

اند نسبت  پرندگان شکاری که از جیره ضعیف تغذیه کرده
ه با جیره استاندارد دارای به پرندگان تغذیه شد

 . )1987اران، کفرر و هم (تری هستند هماتوکریت پایین

گزارش کردند در ) 2003( کین راسریانگ وانیچ و 
 ساعت در درجه حرارت 5های گوشتی که به مدت  جوجه

های گوشتی که  نسبت به جوجهگراد  درجه سانتی 1±32
تند و قرار داشگراد  درجه سانتی 26±2در درجه حرارت 

 49 و 42 ،35، 28میزان هماتوکریت آنها در روزهای 
اختالف  یروزگ 35گیری شد فقط در  روزگی اندازه

های پرورش  و در سایر دوره) >05/0P (داشتند یدار معنی
تغییرات ن یهمچن. داری دیده نشد اختالف معنی

هماتوکریت در زمان تنش و قبل از تنش به صورت 
 پرورش 49 و 28ر روزهای طوری که د نامنظم بود به

 42 و 35میزان هماتوکریت در زمان تنش بیشتر و در 
 .کمتر بود ییگرماروزگی میزان هماتوکریت در زمان تنش 

که در این تحقیق مقدار افزایش وزن  ییاز آنجا
پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی سطح پروتئین متعادل 

ار اکسیژن های کم پروتئین بیشتر بود، مقد نسبت به جیره
 این پرندگان ،رو از این. مورد نیاز آنها نیز بیشتر بوده است

دارای مقدار هموگلوبین و گلبول قرمز بیشتری بودند که 
این امر سبب افزایش هماتوکریت خون آنها شده است 
میزان افزایش هماتوکریت پس از اعمال تنش گرمایی به 

فعالیت در این هنگام  ،استواسطه افرایش تعداد تنفس 
این افزایش . یابد ویژه قفسه سینه افزایش می هعضالت ب

افزایش . استفعالیت با مصرف اکسیژن همراه 
تواند پاسخی به نیاز اکسیژن در زمان تنش  هماتوکریت می

 .گرمایی باشد
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Abstract 
    This experiment was conducted to evaluate the effects of betaine supplement in diets with different 
quantities of protein on the performance, body temperature and blood proteins of broiler chicks at 21 to 
42 days of age under heat stress. Broiler chicks of Ross 308 strain fed a common starter diet (2900 Kcal 
ME/kg and 20% CP) for three weeks. At 21days of age, four hundred and thirty two birds randomly 
assigned to four dietary treatments consisted of : 1- diet with sufficient quantity of protein recommended 
by NRC (1994), 2- a low protein diet with 0.85 quantity of protein recommended by NRC (1994),  
3- diet 1 plus 0.15% betaine supplement, 4- diet 2 plus 0.15% betaine supplement. Each  
of 4 dietary treatments was fed to six replicate groups of 18 chicks. During the three weeks of 
experiment, birds exposed daily to 37oc for 8 hours. Six birds were wing banded in each experimental 
unit for determining of body temperature and protein blood before and after heat stress. Results of 
experiment indicated that broilers were fed the standard diet with supplementation of betaine had better 
performance than other treatments. Dietary protein level had no significant effect on body temperature 
(P>0.05), but supplementing of betaine increased body temperature at 32 days of age (P<0.05). Also, 
male birds had significantly higher body temperature than female at 38 days of age (P<0.05). Dietary 
treatments had not any significant effect on blood proteins (P>0.05) and hematocrite value was higher 
for the birds were fed sufficient quantity of protein diet (P<0.05). Heat stress significantly increased 
body temperature at 32 and 38 days of age and also total protein, albumin and hematocrite (P<0.05). 
Heat stress had no significant effect on body temperature at 28 days of age and blood globulin 
concentration. 
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