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  چکيده

  

 ٥٧٦ عملکرد رشد يل روي به روش فاکتورين با استفاده از طرح کامالً تصادفي آب و بتائير شوريتاث

 ٢٠٠٠ و ١٠٠٠، ٠(م يسه سطح کلرورسد. ش شدي آزماي هفته ا٦ک دوره ي نر، در يقطعه جوجه گوشت

ب به آب يبه ترت)  درصد٢٢٥/٠ و ١٥٠/٠، ٠٧٥/٠،  ٠٠٠/٠( ن يو چهار سطح بتائ) تري گرم در ليليم

  ات الشه يان دوره، خصوصيدر پا. ه آزاد قرار گرفتنديه اضافه شده و مورد تغذيره پاي و جيدنيآشام

ن پرندگان ي قطعه از ا٩٦)  و قلبي حفره بطنينه، کبد، چربي ران، عضله سيشامل بازده الشه، درصدها(

 منجر به ي روزگ٤٢ و ٢٨، ٢١ن ين در سني آب و بتائيش سطح شوريافزا.  قرار گرفتيد بررسمور

م آب، يش سطح کلرورسديافزا. ) P> ٠٥/٠(د ي گردييل غذايب تبديش وزن بدن و بهبود ضريافزا

 را به ي روزگ٤٢ تا ٢٩ و ي روزگ٢١ تا ١١ ي دوره هايزان خوراک مصرفينسبت به گروه کنترل، م

باال % ٧نه را يم آب، وزن عضله  سي کلرورسدير بااليمقاد. ) P> ٠١/٠(ش داد يافزا% ٧و % ١٢ب يترت

ش وزن بدن و بهبود ين افزايانگي مين بر رويم و بتائين سطوح کلرورسدياثر متقابل ب. ) P> ٠١/٠(برد 

ن در ي بتائج حاصله احتماالًيطبق نتا. ) P> ٠٥/٠( دار بود ي معني روزگ٢١ در سن ييل غذايب تبديضر

ط ي کند، شرايشرکت م) آب شور (يوم روده در برابر عامل بر هم زننده تعادل اسمزي تليمحافظت از اپ

 .  شودي  مي بخشد و منجر به استفاده بهتر از مواد مغذيهضم و جذب را در دستگاه گوارش بهبود م
  

 ات الشهي ، آب شور، عملکرد رشد، خصوصين، جوجه گوشتي  بتائ:يدي کليواژه ها
  

  مقدمه
ميزان آب مصرفي در طيور تحت تاثير عوامل مختلفي 
چون سن، درجه حرارت محيطي، سطوح نمک هاي سديم و 
پتاسيم جيره، سطح پروتئين جيره، شکل غذاي مصرفي، 
مواد جامد محلول در آب، آنزيم ها و افزودني هاي خوراکي 

شخص موتو و کاند ميکال شيدر آزما. )۱۲(قرار مي گيرد 
) كلرورسديم، كربنات سديم( افزايش نمك طعام شد که

 افزايش ميزان رطوبت آن امديپموجب افزايش مصرف آب و 
ميزان افزايش ( گرديدتلفات پرندگان بستر و افزايش 

از صفر نيز  درصد و كربنات سديم ٦/٠كلرورسديم از صفر تا 
 مصرف آب شور فشار خون افزايش با .) درصد بود٠٦/٠تا 
ته و از طرف ديگر براي دفع امالح، افزايش مصرف آب، ياف

آبكي شدن مدفوع، افزايش رطوبت بستر و كاهش غلظت 
 كليوي و كاهش عپتاسيم خون كه در نتيجه افزايش دف

. )۱۲(افتد   اتفاق مي،باشد سطح كل پتاسيم در بدن مي
 بهم خوردنكاهش توليد،  پيامد اين مساله، كاهش رشد،

  هايي مانند آسيت، بروز بيمارياتيون و  ك–تعادل آنيون 
تغيير در تعادل . )۱۲، ۶( باشد  مييوزتورم كليه و كوكسيد
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وژيكي يولهاي طبيعي، فيز  كاتيون بسياري از فعاليت–آنيون 
ب بتواند س و متابوليكي بدن را تحت تاثير قرار داده و مي

كاهش عملكرد، كاهش بازده توليد و افزايش ضريب تبديل 
 آب تامين ي اصلعمنب در حال حاضر .)۱۲( گردد
از لحاظ   است که عمدتاًينيرزمي کشور آب زيها يمرغدار

ش از حد تحمل يبوجود امالح اضافي، به خصوص سديم 
  جهت مرتفع نمودن مشكل و استي گوشتيها جوجه
 ،كم كردن نمك جيرهاز جمله هاي مختلفي  ، روشالذکر فوق

اين . گيرد ها انجام مي ريب در مرغداخريد آب يا تصفيه آ
 را در زمينه تري مناسب تا راه حل شت در نظر داپژوهش

مطالعه كاهش تاثيرات منفي آب شور بر جوجه گوشتي 
 که نتايج زيانباري را نيز آثار سوءنمايد و امکان کاهش اين 

اگزوژنيک در جيره به دنبال دارد با وارد کردن بتائين 
ک ماده يبتائين، .  قرار دهد، مورد مطالعههاي گوشتيجوجه
تمامي باً در بدن ي محلول در آب است که تقريعيطب

 از ي فقط تعداد معدودي ولموجودات زنده ساخته مي شود
وانات مهره دار ي از حيبعض ژه چغندرقند وياهان به ويگ

ره ياد در بدن خود ذخين ماده را به مقدار زيان ، ايمانند آبز
وانات يه حي که مورد تغذييک ها از خوراياري بس.  کننديم

ن موجود در يا مقدار بتائين هستند يرند فاقد بتائي گيقرار م
  ).۱جدول (ز است يآنها ناچ

  

 مقدار بتائين موجود در بعضي از اجزاي خوراك ‐۱جدول 
  )گرم در كيلوگرمميلي(طيور

  ميزان بتائين
(mg/kg) 

 ميزان بتائين  اجزاي خوراك
(mg/kg)  

 اجزاي خوراك

 مالس تغليظ شده  ۱۱۶۰۰  جو دوسر  ۵۹۰
  گندم  ۳۹۶۰  جو  ۷۳۰
*ناچيز   نخودفرنگي  ۱۶۰  كنجاله تخم منداب 
 كنجاله بادام زميني  ۲۵۲۰  ذرت  *ناچيز
  سبوس گندم  ۲۶۷۵  كنجاله گلوتن ذرت  *ناچيز
  زبره گندم  ۴۹۸۰  كنجاله كنجد  *ناچيز
  پودر يونجه  ۱۷۷۰  كنجاله سويا  *ناچيز
  پودر ماهي  ۱۱۸۰  كنجاله سويا  *ناچيز

   كمتر از حد قابل تشخيص*
  

اسيد آمينه ه مشتق سه متيل ييايمياز نظر ش ني  بتائ
م کننده ي، تنظ ليعنوان دهنده گروه مت و به گاليسين است
 نقش يفاي و مرتفع کننده عارضه کبد چرب ايفشار اسمز

ن در ي بتائآثار و يل دهندگيت متيخاص). ۴۱(  کنديم
 از پژوهش ها مورد ياري در بسيبطن حفره يکاهش چرب

با استفاده ) ۱۹۹۳( ورتانن و همکاران. بحث قرار گرفته است
 ي از آلودگيا و سطوح مختلفيسو ه ذرتي بر پاييره هاياز ج
ه ي تغذي مثبت جوجه هاي عکس العمل هاييايديکوکس

 يقاتيگروه تحق. نمودندن را گزارش يشده با مکمل بتائ
 ين را روير مثبت بتائيتاث) ۱۹۹۰ (ينليساندرسون و مک

در .  اعالم کردند جوجه هاي حفره بطنيزان چربيکاهش م
که ) ۲۰۰۰ ( ا و ماکيگارس‐ويج، پژوهش استين نتايمقابل ا
ب ي سينوع(وک يمانه گندم، جو، ي بر پايهاه رياز ج
ن يتامدر نقش (ن يا و مکمل کولي، سوي پودرماه،)ينيزم

 از پاسخ ي استفاده نمودند حاک)ازيل مورد نيکننده گروه مت
به مکمل   دار نبودن عکس العمل جوجه هاي و معنيجزئ
 که استفاده از گزارش نمودندگر يقات دي تحق.ن بوديبتائ

 يزان خوراک مصرفيره، وزن بدن و مين در جيمکمل بتائ
پژوهش ). ۵(د ي بهبود بخشيانيخوک ها را در دوره پا

 دار ي از کاهش معنياکز حين) b۲۰۰۱(وس و همکاران يمات
 بود که با يين دنده خوک هايه دهمي در ناحيضخامت چرب

ه شده يلوگرم خوراک تغذين در کي گرم بتائ۵/۲ تا ۲۵/۱
مولفان مقاله  منابع انجام شده توسط يطبق بررس. بودند
اسمواليتيک  در مورد آثار يخ اطالعاتين تاري، تا احاضر
ات الشه يص عملکرد و خصويرواگزوژنيک ن يبتائ

   و جيره حاوي مقدار کافي  که با آب شورييها جوجه
. منتشر نشده استه شده باشند ي تغذگروه هاي دهنده متيل

 اگزوژنيک در نيبتائ بررسي اثر، لذا هدف از اين پژوهش
 ي گوشتيات الشه جوجه هاي عملکرد و خصوصي روجيره،

  .استدر پاسخ به مصرف آب شور 
  

   و روش هادموا
 در محل ايستگاه ١٣٨٤ دي ماه سال ١٤ ازمايش اين آز

آموزشي پژوهشي دانشكده علوم زراعي و دامي پرديس 
 كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به مدت شش هفته

سويه  هاي گوشتي نر در اين تحقيق از جوجه. انجام شد
بعد . ديگردشي استفاده يراس  به عنوان حيوان آزما يتجار

 ،پرتفاوت در سرعت رشد جنسيت از روي از مرحله تعيين 
 جايگاه ٤٨ قطعه جوجه گوشتي نر در ميان ٥٧٦تعداد 
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در دوره آغازين، جيره همه گروه هاي  .آزمايشي توزيع شدند
آزمايشي يکسان و فاقد بتائين بود و تمامي گروه ها از آب 

به اين استفاده نمودند ) بدون افزودن کلرور سديم(مزرعه 
 روزگي ١١در آزمايش اصلي كه از سن ترتيب سعي شد 

و ساير اثرات شد اثري تحت عنوان اثرات مادري  شروع مي
هاي آزمايشي تا حد امكان  در ميان نبوده و همه گروهاوليه 

 ساعت ٤در پايان روز دهم پس از اينكه . يكسان شده باشند
گرسنگي به منظور تخليه دستگاه گوارش جوجه ها در نظر 

ريق محاسبه ميانگين كلي هر جايگاه گرفته شد، از ط
ها يكسان  آزمايشي تالش شد كه ميانگين وزن همه جايگاه

در . كاهش يابدو ميانگين وزن جايگاه ها شود تا دامنه وزن 
، ٠( روز يازدهم و با شروع آزمايش ، چهار سطح بتائين

 ميکلرورسد و سه سطح ) درصد ٢٢٥/٠ ، ١٥/٠ ، ٠٧٥/٠
و  رهيج ب به ي، به ترت)گرم در ليتر  ميلي٢۰۰۰، ١۰۰۰، ۰(

 چهار ،يشيگروه آزمابراي هر .  اضافه شدنديدنيآب آشام
جوجه ها در طول دوره آزمايش روي . تكرار نظر گرفته شد
 طور آزاد در اختيار هآب و دان ب. بستر پرورش يافتند

دماي آشيانه طبق استاندارد جوجه . ها قرار داشت جوجه
 ٤گراد و پس از آن هر  سانتي  درجه ٣٢اول  گوشتي در روز

روز يك درجه كاهش داده شد و از هفته پنجم به بعد كه 
گراد رسيد تا پايان دوره اين  سانتي  درجه٢٢دما به حدود 

 تا ٦٠ن يببا آب پاشي درصد رطوبت نسبي . شددما حفظ 
با توجه به هدف آزمايش بين . دين گرديتام درصد ٧٠
 سطح شوري آب تفاوت وجود هاي آزمايشي از نظر گروه

طول دوره آزمايش آب به در داشت لذا جهت اطمينان، 
اين كار در . ها ريخته مي شد صورت دستي داخل آبخوري

 که يگروه( كردند مورد گروهي كه از آب مزرعه استفاده مي
 نيز انجام گرفت تا )شدمي م به آب آنها افزوده نيکلرورسد
ش از يپ.  آب يكسان باشندها از نظر نحوه توزيع همه گروه
آب مصرفي محل اجراي  موجود در ترکيباتش، يشروع آزما
آزمايشگاه تغذيه گروه علوم دامي دانشكده علوم در آزمايش

طبق نتايج به .   قرار گرفت تجزيه كيفي مورد زراعي و دامي
 ۶۲۰ معادلب مصرفي آ١يکيت الکتريهدادست آمده 

 ۰۰۳۵/۰ مي، سد۷د  حدوpH متر، ميکروزيمنس بر سانتي

                                                                               
1. EC: Electrical Conductivity 

ي رو ، درصد ۰۰۳/۰ميزي، مندرصد ۰۰۱۱/۰ميپتاس ،درصد
 ميلي گرم در ليتر ۲۰۷/۰ وآهن  ميلي گرم در ليتر۰۳۱/۰

بات ي ترکيشي آزمايره هايم جيقبل از تنظ. دنديبرآورد گرد
 .A.O.A.C  متداولي طبق روش هاي مواد خوراکيمحتو

 قابل يرژان. ندقرار گرفت يبيتقرمورد تجزيه ) ١٩٩٠(
ر يا و ذرت با استفاده از روابط زيسوخت و ساز کنجاله سو

  ):۱۳(محاسبه شدند 
MEn= ( ×۲۱/۳۶ CP) +  ( ×۴/۸۵  EE)  + ( ×۲۶/۳۷  NFE)   
MEn= ( ×۵/۳۷ CP) +  ( ×۳۹/۴۶  EE)  + ( ×۹/۱۴  NFE)   

  جيره ها ميزان انرژي و پروتئين،احتياجات مواد مغذي
 رشد و پاياني برطبق احتياجات هاي مختلف آغازين، در دوره
 ٣٠٨راس  شده در راهنماي مديريت جوجه گوشتي ارائه

 در ۱قات جدوليج تحقيبا استناد بر نتا. )۳۳ (تنظيم شدند
اين آزمايش نيز بتائين جيره پايه که براساس ذرت و سويا 

ن يل ايهمان طور که در ذ زيرا بود ناچيز در نظر گرفته شد
 ين مواد خوراکين موجود در ايئجدول ذکر شده است بتا

به . ص گزارش شده استي حد قابل تشخكمتر از و يجزئ
  به جيره،اين ترتيب دو سطح از سطوح بتائين اضافه شده

مطابق توصيه شركت سازنده آن در نظر گرفته شد و دو 
سطح ديگر جهت بررسي پاسخ پرندگان، مقاديري باالتر و 

شايان ذكر است كه . ندتر از اين توصيه انتخاب شد پايين
 و به منظور ممانعت از ايفاي نقش جهت تامين نياز كولين

 ميزان كولين موجود در اجزاي متيل دهندگي توسط بتائين،
جيره پايه در نظر گرفته شد و كمبود آن از طريق افزودن 

كولين كلرايد مورد استفاده در . دگرديكولين كلرايد تامين 
درصد و  ۶۰ با درجه خلوص اين آزمايش به صورت پودر،

با نام تجاري محصول شرکت دانيسکو بتائين مورد استفاده 
در تنظيم جيره از  . درصد بود٩٦ و درجه خلوص S1بتافين 

  ها تعادل دقيق الكتروليت.  استفاده شدUFFDAنرم افزار 
(Na+K-Cl)به تعادل دقيق اسيدهاي آمينه .  رعايت گرديد

د ينواسيره براساس آمي جيدهاينواسيم آميتنظ .توجه شدنيز
اين نكته نيز مدنظر قرار داشت كه . گرفتقابل هضم انجام 

بتائين باشد كه اين خواسته با  مكمل ويتاميني فاقد
 اطالعات درج شده روي پاكت مكمل ويتاميني مطابقت

هاي آزمايشي مختلف از نظر   جيره گروه،هدر هر دور. نمود



   ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹مجله علوم دامي ايران، دوره   ۱۲۰

  

ها  ين خام، تعادل الكتروليتانرژي قابل سوخت و ساز، پروتئ
  و تنها تفاوت بين جيره ها،و ساير مواد مغذي يكسان بودند

جيره هر سه دوره به صورت . سطوح بتائين اضافه شده بود
ها تغيير  توجه به سن جوجهبا آردي تهيه شد و اندازه ذرات 

. دگردييه آب شور از كلرورسديم استفاده جهت ته. داده شد
ح مختلف شوري به صورت روزانه تهيه آب مصرفي با سطو

بيني حجم آبي كه بايد روزانه تهيه مي شد  پيش. گرديد مي
 با ٣٠٨ گوشتي راس جوجهطبق پيشنهاد راهنماي مديريت 

 ليتر مصرف آب به ازاء هر ٨/١اي،  امكانات آبخوري زنگوله
 در كنار اين مقادير با در .كيلوگرم دان در نظر گرفته شد

مال ريخت و پاش و پرت شدن آب در حين نظر گرفتن احت
ميزان برآورد شده بر  درصد نيز اضافه ١٠توزيع دستي آب، 

توجه به نسبت مصرف آب به دان در . در نظر گرفته مي شد
 نشان دهنده مصرف بيشتر آب در ، هاي مختلف بين گروه

پرندگاني بود كه از آب با سطح شوري باالتر استفاده 
ها  صرف روزانه اين گروهتري براي مكردند لذا آب بيش مي

از جمله اقداماتي كه در بحث تامين آب . دگرديتهيه مي 
مصرفي روزانه مورد توجه قرار داشت حصول اطمينان از 

 آبخوري ها روزانه  بود و به اين منظورتميز بودن آب مصرفي
طبق برآورد حجم آب مورد نظر براي تهيه . شدند نظافت مي

هاي   با توجه به نسبت،رورسديم الزمآب شور، مقدار كل
گرم كلرورسديم در هر ليتر آب   ميلي٢٠٠٠ و ١٠٠٠

 ± ١شد و توسط ترازوي ديجيتالي با دقت  مشخص مي
ز آنجا كه آب خيلي گرم و يا سرد  ا.گرديد گرم توزين مي

دهد،  مصرف آب را كم كرده و رشد را تحت تاثير قرار مي
حاوي آب مصرفي در درب دار قرار سطل هاي محل است

داخل آشيانه در نظر گرفته شد تا دماي آب با دماي آشيانه 
آب هر سطل توسط   در هر نوبت توزيع آب،. يكسان باشد

-ميكامالً مخلوط مخصوص همان سطل ميله پالستيكي 
 ،روزگي پس از چهار ساعت گرسنگي٤٢ در پايان .گرديد

. انجام گرفت نده در هر تكرار باقي ماجوجه هايتوزين 
ي شميانگين هر تكرار محاسبه گرديد و سپس با وزن ك

 خروس كه وزني نزديك به ميانگين وزن آن وانفرادي د
بعد از کشتار به .  داشتند انتخاب شدند راجايگاه آزمايشي

 اجزاء الشه شامل ي،ن مهره گردن و پرکني اولييروش جابجا

 حفره  ها، قلب، كبد و چربي الها، سينه، ب ناحيه پشت، ران
 )کلوآکشامل چربي اطراف دستگاه گوارش و اطراف (بطني 

آزمايش اين در  .ندديک گرديجهت محاسبه درصد آنها تفک
 که در قالب طرح کامالً تصادفي و به صورت ۴×۳فاکتوريل 

ع همه يت نرمال بودن توزيابتدا وضمتوازن انجام گرفت، 
ه هر صفت با استفاده از تست  مربوط بيشي آزمايگروه ها
در مورد .  قرار گرفتيمورد بررس١فرنياسم ‐فکالموگرا
تحت نرم ود آناليز واريانس ع آنها نرمال بي که توزيصفات
 که يدر مورد صفات.  انجام شد GLMهي و روSAS افزار
در مورد . ل انجام شديات تبديرنرمال داشتند عمليع غيتوز
 نرمال نشدند از تست يال دادهيچ تبدي که با هيصفات
 جهت SPSSافزار  تحت نرم٢سي کروسکال واليرپارامتريغ
ن روش بدون توجه يرا اين ها استفاده شد زيانگيسه ميمقا

.  دهدين ها را انجام ميانگيسه ميمقا به نرمال بودن داده ها
 معني نشان دهنده  نتيجه تجزيه واريانس  که يدر موارد
از آزمون  بود ستقل روي بروز صفت اثر متغيرهاي مندار بود

 اگر. شد استفاده  SASافزار  اي دانكن و تحت نرم چند دامنه
دار بودن اثرات متقابل   معنيانگري بواريانستجزيه نتيجه 

افزار  روي بروز صفت بود گروه بندي دانكن با استفاده از نرم
MSTAT-Cيمار روي که اثر تيدر موارد. گرفت  انجام مي 

 SAS دار بود نوع رابطه توسط نرم افزار يعنک صفت مي
 رابطه يفراسنجه ها. ديت گزارش گرديآزمون و رابطه تابع

ه ي و روSASت به روش حداقل مربعات توسط نرم افزار يتابع
 ). ۳۲،۲( ديبرآوردگرد) Proc NLN  (ير خطيغ

  

  جينتا

  اثر کلرور سديم اضافه شده به آب

 دهـد کـه بـا       ين م  نشا ۳ج به دست آمده در جدول       ينتا
در ( م اضافه شده به آب، وزن بدن        يش سطح کلرور سد   يافزا
 تـا   ۱۱ (يزان خوراک مصرف  ي، م )ي روزگ ۴۲و  ۲۸،  ۲۱ن  يسن
 که  ي روزگ ۴۲(نه  يو درصد عضله س   ) ي روزگ ۴۲ تا   ۲۹ و   ۲۱

  ش يافزا)  ذکر نشده است۳ مربوط به آن در جدول يداده ها

                                                                               
1. Kolmogorov-Smirnov 
2. Kruskal Wallis 
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به  پايه  محتوي جيره مواد مغذيو تركيبخوراکي  مواد‐۲جدول 
  صورت مصرفي

 ۴۲ تا ۲۹
 روزگي

 ۲۸ تا ۱۱
 روزگي

 ۱۰ تا ۰
 روزگي

 (%)موادخوراکي

 ذرت ۶۰/۷٥ ۶٥/۵٢ ۶٨/۷٣
 کنجاله سويا ۳۴/۵٧ ۳۰/۱٢ ۲۷/٣٨
 صدف ۸۳/۰ ۷۶/۰ ۷۵/۰
 سيم فسفاتلدي ک ۲۲/۲ ۹۶/۱ ۸/۱
 نمک ۳٣/٠ ۰/٢٣ ۰/٢٣
  بي كربنات سديم  ٠٥/٠  ١٩/٠ ١٩/٠
 ۱مکمل معدني ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰
 ٢مکمل ويتامينه ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰
 متيونين‐ ال‐دي ۲۶/۰ ۲۷/۰ ۱۹/۰
 هيدروکلرايد‐  ليزين‐ ال ۳۸/۰ ۳۷/۰ ۱۸/۰
 کولين کلرايد  ١١/٠ ۰/۰٨ ۰/۰٥
 جمع ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

٦/۲۳۸٢/٢٥٣ ٨/٢٤٨٨ ٣۰  )ريال(قيمت 
  مواد مغذيتركيب

٥٠/٢٩٢٦ ٦٠/٢٨٨٩ ٤٧/٢٨٢٩ کيلوکالري در (
 )گرمکيلو

  قابل متابوليسم انرژي

 پروتئين خام % ٨٨/٢٠ ٣٢/١٩ ١٧/١٨
 كلسيم % ١ ٩/٠ ٨٥/٠
 فسفر زيست فراهم % ٥/٠ ٤٥/٠ ٤٢/٠
 سديم % ١٦/٠ ١٦/٠ ١٦/٠
 پتاسيم % ٨٧/٠ ٨٠/٠ ٧٥/٠

ميلي اکي واالن ( ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠
 )درکيلوگرم

  نآنيو‐ كاتيون

 كلر % ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠
 ولئيك اسيدلين % ٤٧/١ ٥٦/١ ٦٢/١
 ۳ قابل هضمليزين % ١/۲۲ ١/۱۲ ۹۲/۰
 ۳  قابل هضممتيونين  % ٠/٥۴ ٠/٥۴ ٠/٤۵
 ۳ قابل هضمين ئسيست % ٠/۲۷ ٠/۲۵ ٠/۲۴

  ين  ئسيست+ متيونين   ٠/۸۱ ۷٩/٠ ٠/۶۹
      %                قابل هضم

  كولين     )ميلي گرم  درکيلوگرم( ١٨٠٠ ١٦٠٠ ١٤٠٠
: كيلوگرم از خوراك مقادير زير را تـامين مـي نمـود            مكمل معدني در هر    ‐١

٥٠ ،   )H2O۷سـولفات آهـن     ( آهـن    ؛گـرم   ميلي١٠٠،  )اكسيد منگنز (منگنز  
،)٥ H2Oسـولفات مـس     (مس  ؛گرم   ميلي ١٠٠،)اكسيد روي ( روي   ؛گرم  ميلي
،)سـديم سـلنيت   ( سـلنيوم    ؛گـرم    ميلي ١ ،)يدات كلسيم ( يد     ميلي گرم؛  ١٠
   گرم  ميلي۰/٢
:يتاميني در هر كيلوگرم از خوراك مقادير زير را تامين مي نمود           مكمل و  ‐٢

ويتـامين؛  گرم   ميلي B1   ، ۸/۱ن  يتامي و  المللي؛  واحد بين  ٩٠٠٠  ، Aويتامين  
B2   ، ؛گـرم    ميلي ١٠ كلسيم پانتوتنات،  ؛گرم   ميلي ٣٠ نياسين،   ؛گرم   ميلي ٦/٦

B12 ويتــامين ؛گــرم  ميلــي١ فوليــك اســيد، ؛گــرم  ميلــي٣ ، B6ويتــامين 

ــي۰۱۵/۰، ــوتين، ميل ــي١/۰گرم؛بي ــرم  ميل ــامين ؛گ ــد٢٠٠٠ ، D3 ويت  واح
؛گـرم    ميلـي  ٢،K3 واحد بـين المللـي؛ ويتـامين         ١٨ ،   Eالمللي؛ ويتامين     بين

 .گرم  ميلي٥٠٠كولين كلرايد، 
 براي محاسبه قابليت هضم حقيقي اسيدهاي آمينه متيونين، سيستئين ‐۳

جـدولقابليت هـضم ارائـه شـده در          از ضرايب    و ليزين محتوي ذرت و سويا     
 .استفاده شد) ۱۹۹۳(ران پولن 

  

 ي روزگ۴۲و ۲۸، ۲۱ييل غذايب تبدين ضريافتند همچني
  ضمن افزايش سطح شوري آب،. >P)۰۱/۰(افت يز بهبود ين

 روزگي، ۲۸ تا ۲۲افزايش ميزان خوراک مصرفي دوره 
افزايش درصد تلفات کل دوره و کاهش درصد ران ها و 

ره بطني مالحظه شد که هيچ يک از موارد نامبرده چربي حف
 ساير صفات بررسي شده. از لحاظ آماري معني دار نبودند

تحت تاثير سطح کلرور ) درصد هاي الشه، کبد و قلب(
كل . سديم آب آشاميدني با روند خاصي تغيير ننمودند

.  درصد كل گله بود٧/١معادل آزمايش تلفات در طول دوره 
ت آمده بين صفت وزن بدن و سطح کلرور همبستگي به دس

سديم اضافه شده به آب در تمامي سنين مورد بررسي حدود 
 با ميانگين خوراك مصرفي روزانهبين .  >P)۰۱/۰( بود ۷/۰

سطوح کلرور سديم اضافه شده به آب همبستگي مثبت 
، ۲۱ تا ۱۱اين همبستگي در دوره هاي سني . مشاهده شد

 و ۳۳/۰، ۶۷/۰گي به ترتيب برابر  روز۴۲ تا ۲۹ و ۲۸ تا ۲۲
 روزگي ۴۲ و ۲۸، ۲۱در سنين .  >P)۰۵/۰( بودند ۵۵/۰

   ،   ‐ ۷۴/۰بررسي هاي انجام شده حاکي از همبستگي
 بين شوري آب و ضريب تبديل غذايي – ۵۰/۰ و – ۶۳/۰

در مورد ترکيبات الشه فقط همبستگي .  >P)۰۱/۰(بودند 
از r) =۴۹/۰(نه بين کلرور سديم آب با درصد عضله سي

همبستگي بين کلرور . >P)۰۱/۰(لحاظ آماري معني دار بود
سديم اضافه شده به آب با درصد تلفات مثبت ولي از لحاظ 

  .r) =۱۳/۰(آماري معني دار نبود
  اثر بتائين اضافه شده به خوراک

مشاهدات اين آزمايش نشاندهنده افزايش معني دار وزن 
 ۴۲ و ۲۸، ۲۱در سنين بدن و بهبود ضريب تبديل غذايي 

 ن اضافه شده به خوراکيسطح بتائروزگي در برابر افزايش 
اين عامل باعث افزايش درصد عضله ). ۳جدول (مي باشد 

سينه، درصد کبد و درصد چربي حفره بطني گرديدکه از 
ن اضافه ي سطح بتائافزايش با. لحاظ آماري معني دار نبودند

، ك مصرفي روزانهميانگين خورا بر روي شده به خوراک
 تلفات كل دوره الشه، ران ها، قلب و هاي مربوط بهدرصد
ل يب تبدين و ضري بتائدرصدن يب. ده نشدي دير مشخصيتاث
    :ديگرد رابطه درجه دوم مشاهده ي روزگ٤٢ در سن ييغذا

FCR۴۲=  ۸۵۶۶/۱ -  ۲۱۳۱/۱  bet + ۷۸۵۹/۳  bet               ۲ 
(R۲

= ۸/۰ ) 

 و ن اضافه شده به خوراکيبتائسطح ن ي بيهمبستگ
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ل يب تبديضرصفات وزن بدن، ميزان خوراک مصرفي، 
نتيجه .  بررسي شدندتلفات كل دوره، اجزاي الشه و ييغذا

اين بررسي نشان داد که در ميان صفات نامبرده، فقط 
 در ي روزگ٤٢ ييل غذايب تبدين و ضريبتائهمبستگي بين 

 مورد سطوح در.  r)  =‐۳۷/۰ ( معني دار بود ۰۵/۰سطح 
 .به دست آمدr  =۰بتائين و درصد تلفات 

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که اثر 
متقابل بتائين اضافه شده به خوراک و کلرورسديم اضافه 

 و  >P)۰۵/۰( روزگي ۲۱شده به آب فقط بر روي وزن بدن 
.  معني دار بود >P)۰۱/۰( روزگي ۲۱ييل غذايب تبديضر

ات مورد بررسي اثر متقابل بتائين و شوري در مورد ساير صف
  . آب از لحاظ آماري معني دار نبود

   
 ۱ اثرات مستقل و متقابل سطوح بتائين اضافه شده به جيره و کلرورسديم اضافه شده به آب بر ميانگين و خطاي استاندارد ميانگين‐ ۳جدول

  مختلفدر سنين  ۴و ضريب تبديل غذايي۳، وزن بدن ۲خوراک مصرفي روزانه
  ضريب تبديل غذايي  وزن بدن  خوراک مصرفي روزانه

 ۲۱ تا ۱۱اثرات اصلي و متقابل
 روزگي

 ۲۸ تا ۲۲
 روزگي

 ۴۲ تا ۲۹
 روزگي

 روزگي۴۲ روزگي۲۸ روزگي۲۱ روزگي۴۲ روزگي۲۸ روزگي۲۱

  )گرم:گرم( )گرم( )روز/ پرنده/ گرم( 
  )گرم در ليترميلي(کلرور سديم 

۰  b ۸۹/۶۲  ۰۱/۱۰۵  b ۰۶/۱۶۲  b۰۵/۵۴۸  b۵۸/۸۹۲  b۲۷/۲۱۱۷ a۶۸/۱  ۸۶/۱ a  a۸۶/۱  
۱۰۰۰  a ۶۶/۷۰  ۲۱/۱۱۰  a ۲۰/۱۷۰  a۰۰/۶۸۷  a۵۷/۱۱۴۰  a۱۹/۲۳۶۳ b۴۶/۱  ۵۶/۱ b  b۷۶/۱  
۲۰۰۰  a۴۲/۷۰  ۹۷/۱۱۳  a۵۰/۱۷۳  a۷۹/۶۸۴  a۹۱/۱۱۳۵  a۴۶/۲۴۰۴ b۴۶/۱  ۵۸/۱ b  b۷۶/۱  
SEM ۷۴/۰ ۷۱/۲ ۶۹/۱ ۲۱/۵ ۱۵/۱۱ ۳۷/۲۴ ۰۱/۰ ۰۳/۰ ۰۱/۰ 
           (%)بتائين
۰۰۰/۰  ۵۶/۶۸ ۶۵/۱۱۲ ۸۴/۱۶۶ ۷۹/۶۲۳ b  ۹۶/۱۰۲۳b ۹۶/۲۲۲۶ b۵۹/۱ a  ۷۵/۱a  a۸۶/۱  
۰۷۵/۰  ۳۸/۶۷  ۷۷/۱۰۹ ۲۶/۱۶۷ ۱۹/۶۴۵ a  ۳۱/۱۰۶۰ab۵۷/۲۲۹۲ ab۵۱/۱b  ۶۵/۱ b  b۷۸/۱  
۱۵۰/۰  ۴۰/۶۷ ۸۱/۱۰۷ ۲۶/۱۶۹ ۵۲/۶۴۲ a ۱۰۶۶a ۲۸/۲۳۲۰a۵۱/۱ b  ۶۲/۱ b  b۷۶/۱  
۲۲۵/۰  ۶۲/۶۸ ۷۰/۱۰۸ ۹۹/۱۷۰ ۳۰/۶۴۸ a ۹۲/۱۰۷۴a ۰۹/۲۳۴۰a۵۲/۱ b  ۶۴/۱ b  b۷۷/۱  

SEM  ۸۵/۰ ۱۳/۳ ۹۵/۱  ۰۱/۶ ۸۷/۱۲  ۱۴/۲۸  ۰۲/۰ ۰۳/۰ ۰۲/۰  
 اثر متقابل کلرور سديم و بتائين

۰×۰۰۰/۰  ۱۷/۶۲ ۷۲/۱۰۳ ۹۱/۱۵۳  c۸۵/۵۰۸ ۰۶/۸۱۴ ۳۸/۱۹۴۱ a۷۹/۱  ۰۱/۲  ۹۷/۱  
۰×۰۷۵/۰  ۲۷/۶۱ ۶۸/۱۰۲ ۹۱/۱۶۲  b۳۵/۵۴۶ ۰۲/۸۸۸ ۱۲/۲۱۲۸ b۶۵/۱  ۸۲/۱  ۸۳/۱  
۰×۱۵۰/۰  ۸۷/۶۳ ۳۴/۱۰۱ ۹۲/۱۶۶  b۳۱/۵۷۰  ۵۴/۹۳۸  ۴۵/۲۲۲۱  b۶۳/۱  ۷۵/۱  ۷۹/۱  
۰×۲۲۵/۰  ۲۵/۶۴ ۳۱/۱۱۲ ۵۱/۱۶۴ b۶۷/۵۶۶  ۶۹/۹۲۹  ۱۳/۲۱۷۸  b۶۵/۱  ۸۶/۱  ۸۵/۱  

۱۰۰۰×۰۰۰/۰  ۱۲/۷۱ ۲۴/۱۱۳ ۰۸/۱۷۱ a۶۰/۶۷۷  ۴۸/۱۱۲۴  ۴۸/۲۳۳۷  c۴۹/۱  ۶۰/۱  ۸۰/۱  
۱۰۰۰×۰۷۵/۰  ۸۸/۷۱ ۹۰/۱۱۲ ۵۵/۱۶۹ a۶۵/۷۰۳  ۵۰/۱۱۶۲  ۲۵/۲۳۷۲  c۴۴/۱  ۵۵/۱  ۷۷/۱  
۱۰۰۰×۱۵۰/۰  ۱۳/۶۹ ۲۱/۱۰۵ ۹۶/۱۶۴ a۲۹/۶۸۲  ۰۰/۱۱۲۵  ۸۸/۲۳۲۱  c۴۵/۱  ۵۳/۱  ۷۴/۱  
۱۰۰۰×۲۲۵/۰  ۵۰/۷۰ ۴۸/۱۰۹ ۲۲/۱۷۵ a۴۷/۶۸۴  ۲۸/۱۱۵۰  ۸۳/۲۴۲۰  c۴۶/۱  ۵۴/۱  ۷۵/۱  
۲۰۰۰×۰۰۰/۰  ۴۰/۷۲ ۹۸/۱۲۰ ۵۲/۱۷۵ a۹۰/۶۸۴  ۳۳/۱۱۳۳  ۷۰/۲۴۰۱  c۴۹/۱  ۶۵/۱  ۸۰/۱  
۲۰۰۰×۰۷۵/۰  ۹۹/۶۸ ۷۲/۱۱۳ ۳۴/۱۶۹ a۵۶/۶۸۵  ۴۰/۱۱۳۰  ۳۲/۲۳۷۷  c۴۴/۱  ۵۸/۱  ۷۵/۱  
۲۰۰۰×۱۵۰/۰  ۱۹/۶۹ ۸۸/۱۱۶ ۹۱/۱۷۵ a۹۵/۶۷۴  ۱۳/۱۱۳۵  ۵۲/۲۴۱۷  c۴۶/۱  ۵۹/۱  ۷۶/۱  
۲۰۰۰×۲۲۵/۰  ۱۲/۷۱ ۳۱/۱۰۴ ۲۵/۱۷۳ a۷۵/۶۹۳  ۷۹/۱۱۴۴  ۳۱/۲۴۲۱  c۴۵/۱  ۵۲/۱  ۷۲/۱  
SEM ۴۷/۱ ۴۲/۵ ۳۷/۳ ۴۲/۱۰ ۳۰/۲۲ ۷۴/۴۸ ۰۳/۰ ۰۶/۰ ۰۳/۰ 

۱‐S.E.M.= √MSE(mean square) ÷ √N (number of replicate)     Standard error of mean   ۲‐غيرمشابه در هر ستون مربوط به خوراك مصرفي روزانه ، نمايانگر تفاوت  حروف 
 اثرات  براي اثر بتائين و۰۵/۰در سطح  وم اضافه شده به آبيکلرورسد اثر  براي۰۱/۰دار در سطح در هر ستون مربوط به وزن بدن نمايانگر تفاوت معني  حروف غيرمشابه‐ ۳   . است۰۱/۰معني دار در سطح 

 ين براي دار اثر بتائين حروف تفاوت معنيا.  باشديم اضافه شده به آب و اثرات متقابل ميکلرورسد براي اثر۰۱/۰دار در سطح نمايانگر تفاوت معنيب ي در هر ستون به ترت حروف غيرمشابه‐ ۴.   باشدي ممتقابل
  .  دهندي نشان م۰۵/۰ح  در سطي روزگ۲۸ل  يب تبدي و در مورد ضر۰۱/۰ را در سطح ي روزگ۴۲و ۲۱ل يب تبديضر



  ۱۲۳  ....های گوشتی  تاثير بتائين جيره بر عملکرد و خصوصيات الشه جوجه: ش و همکارانهنربخ  

 

  بحث
   ميانگين خوراك مصرفي روزانه در سنين مختلف

جدول (نتايج مربوط به بررسي ميزان خوراک مصرفي 
 روزگي ٢٨ تا ٢٢در دوره سني حاکي از اين است که ) ۳

هاي گروه شاهد با ميانگين خوراك مصرفي روزانه جوجه
کلرور  با سطح باالتر كه آبمورد مشابه در جوجه هايي 

 يدار را دريافت كرده بودند اگر چه تفاوت معني سديم
 درصد ٨٦/٧ درصد و٧٢/٤نداشت ولي به ترتيب به ميزان 

 در .ن تر بوديي پا کلرور سديمنسبت به  سطح اول و دوم 
 ميانگين خوراك مصرفي روزانه  روزگي۲۱ تا ۱۱دوره سني 

  ميلي گرم در ليتر کلرور۲۰۰۰ و ۱۰۰۰سطوح حاوي در 
سديم اضافه شده به آب اگرچه تفاوت معني داري نداشتند 

ميلي گرم در ليتر  ۱۰۰۰ سطح خوراك مصرفيولي ميزان 
گرم  ميلي۲۰۰۰بيشتر از سطح با   درصد٢٣/٠کلرور سديم

نيز  روزگي ٤٢ تا ٢٩ دوره  مورددر.  بودميکلرور سددر ليتر 
هاي مصرف کننده ميانگين خوراك مصرفي روزانه جوجه

  در آب آشاميدنيميکلرورسدگرم در ليتر  ميلي۲۰۰۰ سطح
 درصد نسبت به گروه استفاده کننده از سطح ٩٤/١زان يبه م

 .باالتر بودآب مصرفي  ميکلرورسدگرم در ليتر  ميلي١۰۰۰
 ۴۲ تا ۲۹ و ۲۱ تا ۱۱ ي در دوره سنقين تحقيج اينتا

  د يرا تائ) ٢٠٠٤(ورکا و همکاران ي ،گزارشات مايروزگ
جه ي با نتي روزگ۲۸ تا۲۲ ين در دوره سني، همچنديما نيم

) ۱۹۹۲( و همکارانيفيش عفي آزماي روزگ۲۸ تا ۱۱دوره 
ده با توجه  به شواهد ين پديل بروز ايدل. اردمطابقت د

 يشنهاديم نسبت به سطح پياز باالتر سدي به ن،موجود
ز مانند يم نيسد.  اشاره دارد۳۰۸ت راس يري مديراهنما

 و ي جهت حفظ فشار اسمزيم جزو عناصر ضروريکلرو پتاس
  سطح . باشد ي ميعيباز در حد نرمال و طب‐ديتعادل اس

  ها تين الکتروليم و تعادل بي و مناسب سديکاف
 (Na+K-Cl)در مورد  )۱۹۹۷(ن و ساور يتوسط منج

منجين و ساور (شنهاد شد ي هفته اول پرورش پيها رهيج
ن يدر آخر. ))۲۰۰۴ن،استناد شده توسط مايورکا و همکارا(
 هفته اول ياز برايم مورد ني سطح سدNRCش يرايو

 NRC% (۲۰/۰به ) ۱۹۸۴ش يرايو NRC% (۱۵/۰پرورش از 

 ۱۹۹۴شيراي وNRCشنهاداتيپ.  افتيش يافزا )۱۹۹۴ش يرايو
 و ۱۸/۰، ۲/۰ب ي به ترتيانيرشد و پا ن،ي آغازيها  دورهيبرا

  ۳۰۸راس ت يري مدي که راهنماي باشد در حالي م۱۶/۰
به .  کندي اعالم م۱۶/۰از را در هر سه دوره مذکور ين نيا
 يزان برآورد راهنماي شود که ميب مالحظه مين ترتيا

 ۲۵، ۱۹۹۴شيراي وNRC  نسبت به ۳۰۸ت راس يريمد
جه حاصل شده ي رسد که نتيبه نظر م. ن تر استييدرصد پا

.  اشدم در ارتباط بياز سدي تواند با نيز ميش نين آزمايدر ا
 يسع شتري  پرندگان با مصرف آب  شور بيبه  احتمال قو

 ي معنيند که همبستگين کمبود را برطرف نماياند ا کرده
 مشهود ي روزگ۴۲ ين خوراک و آب مصرفيز بي ن۶۳/۰دار 
ز با وزن ي ني روزگ۴۲ تا ۲۹ دوره يخوراک مصرف.  باشديم

 ۸۹/۰ معادل ي داري باال و معنيهمبستگ) ي روزگ۴۲(بدن 
 ييل غذايب تبديزان در مورد ضرين ميو ا را نشان داد

م يشتر سديبه دنبال مصرف ب.  به دست آمد‐۶۴/۰معادل 
ک اشتها ير آن بر تحريکه هم در جذب موثر است وهم تاث

ر قرار گرفت و يشناخته شده است مصرف خوراک تحت تاث
م ينشان دادند که سد) ۲۰۰۰ (ياسکالن و نو. افتيش يافزا

 موثراست، در ترشح يزان خوراک مصرفينکه در مي بر اعالوه
.  دارديز نقش مهمي ني گوارشيم هاي آنزيت برخيو فعال
ن خوراک در ين صفت در برابر سطح بتائي ايرير پذيتاث

 يش انجام شده توسط کرمانشاهي با گزارش آزماموافقت
 . باشديم) ٢٠٠١(

  وزن بدن 
م اضافه شده يکلرور سدش سطح يق با افزاين تحقيدر ا

ن يا که افت يش يافزا دار يمعن  به صورت آب، وزن بدنبه 
. رت داردي مغا)١٩٩٢( و همکاران يفيعفجه با گزارش ينت

علت اين مغايرت، تفاوت در سطوح کلرورسديم اضافه شده 
 وزن بدن اثر يز روين نيسطح بتائ شيافزا. باشدبه آب مي

 ي که رويت گوناگونجه با مطالعاين نتيا. نشان داد يشيافزا
ور و خوک ي مختلف اعم از انواع طيتک معده احيوانات 

ات و چصورت گرفته است مطابقت دارد، به جز گزارش اس
 ي درصد۰۴/۰سطح ر بودن ي تاثيکه ب) ١٩٩٧(همکاران 

جوجه گوشتي ش وزن روزانه ي افزايرا رو اگزوژنيكن يبتائ
ا افزايش سطح دار وزن بدن ب افزايش معني . اعالم نمودندنر

تواند به دليل  مي) ۳جدول ( آب کلرور سديم اضافه شده به
بقاء آب و حجم افزايش يافته مايعات داخل و خارج سلولي 

جه ي خون در نتيش فشار اسمزيافزا را باي زاتفاق افتاده باشد



   ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹مجله علوم دامي ايران، دوره   ۱۲۴

  

بررسي . ابدي يش مي افزايع مصرفي حجم ما،مصرف نمک
  سديمر سطح كلرورثهمزمان درصد اجزاء الشه در كنار ا

دار وزن عضله سينه  جز افزايش معنيه  آب باضافه شده به
 داري را نشان نداد  در رابطه با ساير اجزاء الشه افزايش معني

بنابراين افزايش وزن به دست آمده به احتمال زياد، بيشتر 
باشد تا  مي به دليل افزايش رطوبت موجود در گوشت

ن يط اي به دست آمده در شراجي نتا.افزايش چربي يا پروتئين
 ي حاويره هايک به جين اگزوژنيش که سطوح بتائيآزما

 از يل افزوده شدند، حاکي دهنده متي گروه هايمقدار کاف
 ي گوشتيش وزن بدن جوجه هاين در افزاين است که بتائيا

اين مورد مشاهده ). ۳جدول  (ر مثبت داشته استينر تاث
شرايط هضم و جذب در توان به دليل بهبود  را مي شده

اعث ب كه ارتباط دادداخل دستگاه گوارش در اثر بتائين 
 با نتايج وشود  بهبود استفاده از مواد غذايي مصرف شده مي

ن امر يل ايدل. دارد نيز همخواني ۳ضريب تبديل در جدول 
ت بودن و محافظت از يات اسموالي توان به خصوصيرا م
تنظيم . ن نسبت داديائواره روده توسط بتي ديموکوس ءغشا

فشار اسمزي توسط بتائين، با توجه به ساختمان ملکولي دو 
به اين ترتيب که . قطبي اين ماده کامالً قابل توجيه است

بتائين، با تأثير بر روي جذب، دفع و تعويض يون هاي 
موجود در مايع داخل سلولي، فشار اسمزي سلول را ثابت 

را در برابر واره روده ين ديبتائبه اين ترتيب . نگه مي دارد
و  محافظت نموده يعوامل مختلف برهم زننده تعادل اسمز

 مسالههمين . کند ي روده ممانعت ميب سلول ها يازتخر
 ييگر صرفه جوي از طرف د وش مواد جذب شدهيموجب افزا

ش ي که موجب افزامي گردد آندوژنوس يزان مواد دفعيدر م
يکي بتائين در تنظيم اهميت فيزيولوژ.  شوديوزن بدن م

فشار اسمزي سلول، با توجه به نقش آب موجود در سلول، 
به عنوان عامل کليدي در تعيين وضعيت فيزيولوژيکي سلول 

زيرا تغيير در حجم سلول مي تواند سبب . مشخص مي شود
ق با ين تحقيج اينتا. بروز تغييراتي در فعاليت سلول گردد

وس و ساترن يو مات) ١٩٩٩(ن و همکاران يج آگوستينتا
 عملکرد بتائين به عنوان يک مولکول .مطابقت دارد) ٢٠٠٠(

دو قطبي در جلوگيري از تخريب سلول هاي روده به اين 
نحو است که همواره تا زماني که محتواي روده نسبت به 

است به کنترل ) هايپراسموتيک( تر پالسماي خون غليظ

کند   کمک ميفشار اسمزي درون سلول هاي اپي تليال روده
زيرا در اين شرايط سلول هاي روده بايد از عهده فشارهاي 

عالوه بر اين ازآنجا که سلول هاي . اسمزي متفاوتي برآيند
روده واسطه تبادل آب، مواد حل شده کوچک مثل يون ها و 
مواد مغذي و ماکرو مولکول ها بين پالسما و مايع روده 

يي وجود باشند، فرآيند هضم و جذب مواد غذا مي
هايي را  براي حفظ تعادل اسمزي ضروري  مکانيسم

محافظت اسمزي باعث حفظ تعادل آب و حجم . سازد مي
هاي روده مي شود، در نتيجه ترشح آنزيم هاي  سلول

 ابتائين، همچنين بروز اسهال ر. گوارشي را تسهيل مي کند
 نيزکم مي شود زيرا در طيور كاهش داده و دفع مواد مغذي

  سهال برهم زننده تعادل اسمزي و يوني در عارضه ا
در اين شرايط با مصرف . سلول هاي پوششي روده مي باشد

بتائين مي توان تعادل برهم خورده بر اثر اين عوامل را 
 عملكرد ،كاهش دفع مواد معدني برقرار نمود و نهايتا ًمجددا

تليوم  مطالعات الكتروفيزيولوژيكي اپي. بخشد را بهبود مي
ها در اپي تليوم روده  دهد كه بتائين انتقال يون مينشان 
مقداري از بتائين باهم . )۱۷( دهد ها را تغيير مي خوك
بتائين اگزوژنيك لذا شود   وابسته به سديم جذب مييانتقال
هاي وابسته  تواند به جذب مقدار بيشتري از سديم و يون مي

ان اكالند و همكار نتايج تحقيق. )۱۸(به سديم منجر شود
)bكند كه بتائين اگزوژنيك تاثير مثبتي بر  تاييد مي) ٢٠٠٥

در . هاي از شير گرفته شده دارد جذب مواد معدني در خوك
نشخواركنندگان مصرف محصوالت فرعي چغندرقند به 
عنوان منبع بتائين اگزوژنيك منجر به بهبود تخمير 

اين نتيجه به دليل افزايش .  شدNDFميكروبي بخش 
توليد شده در شكمبه به دست آمد فرار ب اسيدهاي چر

رسد كه ميزان تخمير در دستگاه گوارش  به نظر مي. )۴۲(
ها نيز مشابه آنچه در مورد نشخواركنندگان  اي تك معده

مطرح شد با مصرف بتائين اگزوژنيك تحت تاثير قرار 
و فرار هاي گوشتي توليد اسيد چرب  در جوجه. گيرد مي

تغييرات در فعاليت . )۱۶(يش يافت اسيد الكتيك روده افزا
تخمير باكتريايي درروده، به واسطه مصرف بتائين اگزوژنيك 

تائيد ) b۲۰۰۵(توسط نتايج تحقيق اكالند و همكاران 
هاي متيل  افزودن بتائين به جيره با كمبود گروه .شود مي

هاي از شير گرفته شده قابليت هضم فيبر خام  براي خوك
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مطابق برآورد تحقيق .  افزايش داد%٧جيره را به ميزان 
تغيير در فعاليت ميكروبي ) ٢٠٠٢(كالسينگ و همكاران 

تواند به واسطه اثر بتائين در كاهش  ها مي دودنوم جوجه
بهبود قابليت هضم . فشار اسمزي در دستگاه گوارش باشد

تواند ناشي از اثر بتائين بر افزايش فعاليت  مواد غذايي نيز مي
اين . )۳۰( اي صاف دودنوم باشد هاي ماهيچهانقباضي سلول 

افزايش با باال رفتن مقدار پانكراس ترشح شده و اختالط 
رسد كه تاثير بتائين  به نظر مي. مواد هضم شده رابطه دارد

روي فعاليت سلول ماهيچه روده بستگي به مقدار مصرف 
داشته باشد كه در سطوح باالتر، فعاليت سلول ماهيچه 

، به اين صورت كه احتماالً از ظرفيت جذب يابد كاهش مي
گزارش شده است كه با وارد نمودن . )۳۰(كاهد  دودنوم مي
 و نشخواركنندگان كوچك )۳۰( ها  گوسالهدودنومبتائين در

 غلظت متيونين، سيستئين و گاليسين پالسما افزايش )۲۹(
يافت ولي سطوح سيستئين در نشخواركنندگان كوچك 

افزايش غلظت گاليسين نشان . فتتحت تاثير قرار نگر
دهد كه دمتيله كردن كامل بتائين به منظور دردسترس  مي

هاي متابوليكي  هاي متيل براي واكنش قرار دادن گروه
با افزايش غلظت متيونين و سيستئين . صورت گرفته است

پالسما، احتمال قابليت دسترسي باالتر اسيدهاي آمينه 
براي مثال، افزايش رشد . داشتتوان انتظار  دار را مي گوگرد

پرندگان به دنبال مصرف مكمل بتائين، بهبود دسترسي  پر
به  نظر. )۱۱(به اسيدهاي آمينه گوگرددار را تائيد مي كند 

اينكه وجود متيونين و سيستئين براي ساخت پروتئين 
هاي با متيونين ناكافي منجر به  ضروري است، تغذيه جيره

ودي، در قابليت دسترسي هر بهب. شود كاهش رشد مي
اسيدهاي آمينه گوگرددار به واسطه حضور مكمل بتائين در 
. جيره باشد تاثير مثبتي روي عملكرد رشد خواهد داشت

هاي  هاي حاوي مقدار كافي گروه افزودن بتائين به جيره
  و خوك)۳۹(دهنده متيل باعث بهبود افزايش وزن در طيور

مطالعه ديگر حاكي از اما نتايج چندين .  خواهد شد)۱۰(
   تاثير بودن بتائين اگزوژنيك روي عملكرد حيوان است بي

)۲۲، ۲۳، ۲۸، ۳۶.( 
  ضريب تبديل غذايي

 ييل غذايب تبدي ضر روزگي۴۲ و ٢٨ ،٢١در سنين 
نسبت به گروه شاهد به  باالترين سطح بتائين مربوط به

بجز .  نشان دادنددرصد كاهش۸/۴و  ۳/٦ ،٤/٤ترتيب 
ن ير بودن بتائي تاثي بکه) ۱۹۹۷(ات و همکاران اسچمطالعه 
 اعالم نمود در يي جوجه گوشتيل غذايب تبدي ضريرا بر رو

ب ي ضري اثر کاهش انجام شده روي طيورر مطالعاتيسا
 شود که با يمالحظه ميي تحت تاثير بتائين ل غذايتبد
به نظر مي رسد که  .مطابقت دارد جه مطالعه حاضر،ينت

توان در تاثير  ين بر ضريب تبديل غذايي را ميدليل تاثير بتائ
اين  .بتائين بر خوراك مصرفي و وزن بدن جستجو كرد

و دستگاه  ها بهبود شرايط رودهنتيجه مي تواند به دليل 
 ميزانگوارش در اثر بتائين و همچنين عدم تاثير بتائين بر

در قسمت نتايج به آن اشاره ها كه  خوراك مصرفي جوجه
اين صورت كه با افزايش سطح بتائين جيره  به شد باشد

گيرد  ها قرار مي اي كه در دسترس جوجه ميزان مواد مغذي
يابد و هضم و جذب بهتر موجب افزايش وزن  افزايش مي

بدن و از طرف ديگر كاهش دفع مواد مغذي از طريق مدفوع 
  .بخشد شود كه همين امر ضريب تبديل را بهبود مي مي

   تلفات كل دوره

ي ميزان تلفات در دوره رشد نشان دهنده افزايش بررس
سطح کلرورسديم اضافه شده دار تلفات با افزايش  غير معني

 جوان در يجوجه هاگزارش شده است که  . آب بودبه
ب ي آسيسه با پرندگان مسن تر، نسبت به شوريمقا
استناد شده توسط ميرسليمي و (بارلو و همکاران  (رترنديپذ

به طور كلي با توجه به قابل اغماض بودن  .))۱۹۹۲همکاران،
 نسبت به اثر ندار نشدن آ ميزان تلفات و در نتيجه معني

توان چنين  كلرورسديم آب آشاميدني در كل دوره مي
ها در دوره رشد و پاياني به راحتي  استنباط نمود كه جوجه

 كلرورسديم را تحمل نمودند  ميلي گرم در ليتر٢۰۳۵تا 
 .ي به علت آسيت يا مسموميت ديده شودبدون اينكه تلفات
 يه و تفاوت هاير نوع گونه، سوي تحت تاثيالبته تحمل شور

 .  متفاوت استيفرد
   روزگي٤٢درصد اجزاء الشه در سن 

 سينه با افزايش سطح بتائين به ترتيب در  عضلهدرصد
 درصد بتائين نسبت به ٢٢٥/٠ و ۱۵۰/٠ ، ٠٧٥/٠سطوح 

 درصد، ٤٦/١به ميزان ) گزوژنيكفاقد بتائين ا(گروه شاهد 
. ) P <۰۵/۰(  درصد افزايش نشان داد٣٣/٣ درصد و ٧٥/١

سطوح نامبرده بتائين در  در ارتباط با درصد كبد نيز در
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 ٨٩/٧ درصد و ٧٤/٤ درصد، ٢١/٤مقايسه با گروه كنترل 
درصد چربي حفره بطني . درصد افزايش مالحظه گرديد

 ٢٢٥/٠ و ۱۵۰/٠ ، ٠٧٥/٠هاي حاوي هايي كه جيرهخروس
درصد بتائين اگزوژنيك را مصرف كرده بودند به ترتيب 

 درصد باالتر از گروه شاهد ٢٧/٩ درصد و ٦٢/٦ درصد، ٦٤/٤
  بررسي درصد قلب بين گروه كنترل و . بود
 ٤٤/٤دهنده كاهش كننده بتائين نشانهاي مصرفگروه

 ٢٢/٢بتائين و كاهش درصد  ۰۷۵/٠درصدي آن در سطح 
ها در سطح درصد ران. د در سطوح باالتر بتائين بوددرص

نسبت به سطح م اضافه شده به آب يکلرور سددوم و سوم 
  درصد كاهش يافت٦٧/٣ درصد و ٠٢/٢اول به ترتيب 

)۰۵/۰> P ( .هاي كاهش درصد چربي حفره بطني گروه
م اضافه شده به يکلرور سدكننده سطوح دوم و سوم مصرف

 درصد ٢٩/٤ درصد و ٦٨/٣ معادل نسبت به سطح اولآب 
 ريج با ساينتا اين سهيمقا. ) P <۰۵/۰(مشخص گرديد

 کند که درصد کبد و درصد قلب تحت يان ميقات بيتحق
. قرار نگرفتلرور سديم اضافه شده به آب ح کور سطيتاث
ش ين پژوهش در رابطه با افزايجه به دست آمده در اينت

ور ي طي که روياريشات بسينه با آزمايدرصد عضله س

س و سن  صورت گرفته است جن ه،يمتفاوت از لحاظ سو
ج حاصله احتماالً ي نتاطبق. )۲۴،۴۰(د ي نمايمطابقت م

وم روده در برابر عامل بر هم ي تلين در محافظت از اپيبتائ
ط ي کند، شرايشرکت م) آب شور (يزننده تعادل اسمز

نجر  بخشد و ميهضم و جذب را در دستگاه گوارش بهبود م
ن مشاهدات با يا.  شودي  ميبه استفاده بهتر از مواد مغذ

حد .   مطابقت داردييل غذايب تبدي حاصل از ضريداده ها
ش لحاظ ين آزمايور، در اي آب توسط طي تحمل شوريباال

  . نشده بود
  

  يسپاسگزار
 دكتر كالسينگ از دانشگاه اني آقااساتيد محترماز 

 اكالند از دانشگاه كاليفرنيا، دكتر موسنتين و دكتر
استاد محترم پرديس علوم    دكتر گرامي،ي آقاهيم، هوهن
 پرسنل وكامپيوتر دانشگاه تهران همچنين،آمار رياضي
 آزمايشگاه تغذيه و ايستگاه آموزشي  وم دامي،لگروه عف يشر

و پژوهشي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران 
 ياحي مهندس ريور،آقايژه مسئول متعهد بخش طيبه و

  . گرددي ميتشکر و قدردان
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