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 "مقاله پژوهشی"
 

 عملکرد، بر کیاستنویدیگواناسید و  3D نیتامیوای مازاد تغذیهمختلف سطوح  ریتأث
تنش متأثر از  یگوشت هایجوجهو رفتار  یکیولوژیزیف هایشاخص یبرخخصوصیات الشه، 

 کیالکت دوزیاس

 30/11/1400تاریخ پذیرش:            6/7/1400تاریخ دریافت: 
 21 تا 10 :صفحه

 

 چکیده مبسوط
عنوان یک تنش فیزیولوژیکی مطرح شود. در تواند بهکند و میهای گوشتی بروز میشد سریع جوجههیپوکسی و ر اسیدوز الکتیک در نتیجه مقدمه و هدف:

های فیزیولوژیکی و رفتاری ها، برخی شاخصو اسید گوانیدینواستیک بر عملکرد، وزن نسبی اندام 3Dای ویتامین دو آزمایش جداگانه تأثیر سطوح مازاد تغذیه
 سیدوز الکتیک بررسی شد.های گوشتی تحت تنش ادر جوجه

در سطوح صفر )کنترل منفی و  3Dبرای مطالعه تأثیر ویتامین  ب،یترتهب 308 -قطعه جوجه گوشتی سویه راس 144در هر دو آزمایش تعداد  ها:مواد و روش
ی و اسید گوانیدینواستیک در سطوح صفر، روزگ 29تا  21صورت تزریق زیرجلدی در دوره رشد در سن به IU50000 و  40000، 30000، 20000کنترل مثبت(، 

پرنده در  ششتکرار و  چهار مار،یت ششبا  یدر قالب طرح بلوک کامل تصادفروزگی  40تا 32خوراک در دوره پایانی در سن  g/kg 3و  4/2، 8/1، 2/1، 6/0
 .هر تکرار استفاده شد

پرندگان کنترل منفی و پرندگان دریافت با  سهیدر مقا 3D نیتامیو IU 50000کننده افتیپرندگان دری در کبد لیپیدهای در آزمایش اول، غلظت ها:یافته
 8/1 تغذیه شده با جیره حاویپرندگان  یماندرصد زندهدر آزمایش دوم، (. p<05/0) درصد کمتر بود 16/19و  79/21ترتیب، به ،3D نیتامیو IU 30000کننده 

های رفتاری تحت فراوانی فراسنجه(. p<05/0)گوانیدینواستیک باالتر بود اسید g  2/1و 6/0کننده  افتیدر ندگانپر اسید گوانیدینواستیک در مقایسه با g  3و
 (.p<05/0ای اسید گوانیدینواستیک قرار گرفت )و همچنین سطوح جیره 3Dتأثیر تزریق ویتامین 

تأثیرات  g/kg 8/1گوانیدینواستیک به جیره غذایی در سطح و افزودن اسید IU 00050 در سطح 3Dدهند تزریق زیرجلدی ویتامین نتایج نشان می گیری:نتیجه
 دارد. یگوشت هایجوجهالکتیک در مثبتی بر تعدیل تنش فیزیولوژیکی ناشی از تزریق اسید

 

 3Dتامین های رفتاری، ویتنش فیزیولوژیکی، جوجه گوشتی، فراسنجهاسید گوانیدینواستیک، اسیدوز الکتیک،  کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه
های گوشتی موجب شده نژاد جوجههای خاص اصالحبرنامه    

متوازن در غیرصورت هاست که سرعت رشد این پرندگان ب
طور مثال، ههای مختلف بدن افزایش یابد. بها و دستگاهاندام

عروقی و تنفسی متناسب با رشد بافت  - های قلبیسیستم
بنابراین، اختالل در تعادل  .استای توسعه پیدا نکرده ماهیچه

 کننده اکسیژن )عضله سینه( و های مصرفبین رشد اندام
ها( به ایجاد کننده اکسیژن )قلب و ریه های تأمیناندام

الکتیک و اختالالت متابولیکی در هیپوکسی، افزایش اسید
 (.38های گوشتی منجر شده است )های تجاری جوجهسویه
در نتیجه هضم و  ،مصرف خوراکزایش افدنبال به ن،یهمچن
، اسید الکتیک بیشتری در روده تولید و جذب هانجام شد تخمیر

و پرنده را دچار  گذاشتهتأثیر خون باز  - دیود و بر تعادل اسشمی
اختالل  باعث یکیالکت دوزیاس (.30کند )میمتابولیکی اسیدوز 

ی تمیآرو  یعروق - یقلب ستمیس بیآسها، غشا سلولعملکرد  در
. اسیدوز الکتیک (22) شودها میاختالل در عملکرد کلیهنیز  و

یا کاهش اسید الکتیک ممکن است در اثر افزایش میزان تولید 
طبیعی،  طور(. به21حاصل شود )از خون آن  سرعت حذف

های پوکسی و رشد سریع جوجههی اسیدوز الکتیک در نتیجه
یک تنش فیزیولوژیکی  به عنوان تواندو می کندگوشتی بروز می

 دیاسغلظت  سریع شیکه افزا شود. نشان داده شده استمطرح 
 هایهدر جوج 1یخون در بروز سندرم مرگ ناگهان کیالکت

 (.19است ) لیدخ یگوشت

ممکن است نقش مهمی در در پرندگان  3Dکمبود ویتامین 
های ایجاد بسیاری از اختالالت متابولیکی از جمله بیماری

از طریق افزایش  3D (. ویتامین36وقی ایفا کند )عر -قلبی
، تولید اکسید در اندوتلیال اکسید نیتریک سنتاز آنزیم فعالیت

این ویتامین محلول در  .(2) دهدافزایش میدر خون نیتریک را 
نشانگرهای در نتیجه همچنین باعث کاهش التهاب و  ،چربی

قادر است  ،نشود و با تعدیل فشار خواکسیداتیو می تنشزیستی 
 نیتامیکمبود و(. 41از پیشرفت نارسایی قلبی جلوگیری کند )

3D  رندهیگ انیکاهش ب لیاز قب و کار سازممکن است با چند 
ترشح  یجبران شیو افزا 4ناقل گلوکز  تیکاهش فعال ن،یانسول

و  نیمقاومت به انسول شیمنجر به افزا ،هورمون پاراتورمون
از طرف دیگر،  (.26شود ) در بدن یچرب سوخت و سازاختالل در 

ممکن  2دیاس کینواستیدیگواناند که گزارشات متعدد نشان داده
از  ا، ی(29عمل کند ) میمستق دانیپرواکس کیعنوان است به

که  نیو آرژن نیمرتبط با آن از جمله کرات هایتیمتابول قیطر
 یدانیاکسیآزاد هستند، اثر آنت هایکالیقادر به دفع راد

نشان دادند که  ریاخ های(. پژوهش39ند )اعمال ک مستقیمریغ
 آمینهاسید نیگزیجا یطور مؤثربه تواندیم گوانیدینواستیک اسید
مصرف  (.9شود ) یتگوش هایجوجه ییغذا رهیدر ج نیآرژن

GAA شود ساز کراتین باعث میعنوان پیشا منشأ خارجی بهب
جام کارهای دیگر زاد برای اندرون GAAسازهای تولید تا پیش

در بدن مانند تشکیل پروتئین، تولید نیتریک اکسید یا سنتز 
جویی قرار گیرند. نیتریک اکسید حاصل ها مورد صرفهاسیدآمینه

1- Sudden death syndrome (SDS)                                                                                       2- Guanidinoacetic acid (GAA) 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی

 

 
 
 
 

 4پریزادیان بهمن و 3ماسوری بابک ،2نیاخسروی اهلل حشمت ،1رومندنیاب زینب 
 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران، دانشجوی دکتری -1

 (khosravi_fafa@yahoo.comنویسنده مسوول: ، )آباد، ایرانگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم، استاد -2
 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران ،استادیار -3
 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران ،استادیار -4
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http://rap.sanru.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
mailto:khosravi_fafa@yahoo.com
http://dx.doi.org/10.52547/rap.13.37.10
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518622.1401.13.37.4.4
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1240-fa.html
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از آرژنین، فعالیت منبسط کنندگی قوی عروق را داشته و احتماالً 
تواند در کاهش برخی مشکالت با تعدیل فشارخون می

 داشته باشد. متابولیکی در طیور نقش
اسید و  3D ها حاکی از آن است که ویتامیناین یافته   

توانند سالمت قلب را در جوجه میاحتماالً  گوانیدینواستیک
الکتیک را کاهش  گوشتی بهبود بخشند و اثرات سوء اسیدوز

اثرات تزریق هدف بررسی با حاضر مطالعه بنابراین، دهند. 
اسید  ایرهیو سطوح ج 3Dای ویتامین سطوح مازاد تغذیه

های فیزیولوژیکی بر عملکرد، برخی فراسنجه گوانیدینواستیک
های گوشتی تحت تنش اسیدوز و صفات رفتاری در جوجه

 الکتیک انجام شد.
 

 هامواد و روش
نر  جنس قطعه جوجه گوشتی 144 تعداد در آزمایش اول،   

ار در چهار تکربرای بررسی تأثیر شش تیمار  308 -سویه راس
روزگی استفاده  21در سن  یدر قالب طرح بلوک کامل تصادف

 ی،مصنوع طورهبسالن  یبرنامه نورده آزمایش،دوره  یدر طشد. 
اعمال شد.  یکیساعت تار یکو  ییساعت روشنا 23به صورت 

و  یوسدرجه سلس 25سالن در طول دوره،  یدما یانگینم
اجرای ها در طول درصد بود. جوجه 65تا  55 یرطوبت نسب

 هاجوجه. داشتند دسترسی آزاد صورتبه دان و آب به آزمایش
 و پیش آغازین ییغذا رهیبا جمطابق  یروزگ تا ده کیاز سن 
شدند  هیتغذ آغازین ییغذا رهیبا ج یروزگ 20تا  11 از سن

 افزارنرم کمکغذایی مورد استفاده با  هایجیره (.1)جدول 
شرکت تولیدکننده های و طبق توصیه UFFDA نویسیجیره

. ندتنظیم شد 308 -جوجه برای احتیاجات غذایی سویه راس
منفی )فرو کردن نیدل بدون  کنترلنظر شامل  تیمارهای مورد

 روغن ml 5/0مثبت،  کنترلتزریق( و تزریق مقادیر صفر )
در  3D ویتامین IU 50000 و 00400 ،00003، 00020(، تونیز

ml 5/0 جلدی در پشت  صورت زیرکه به ندبود تونیز روغن
 48الکتیک،  برای القای اسیدوز .ندها تزریق شدگردن جوجه

 ml 2/0 (µlها تمام جوجه، 3Dساعت بعد از تزریق ویتامین 
 40الکتیک  به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( محلول اسید 191

صورت تزریق داخل وریدی ، مرک، آلمان( را به100366درصد )
الکتیک در دو نوبت دیگر  (. تزریق اسید18،32دریافت کردند )

به ازای هر  µl 286و  ml 3/0 (191و  2/0ترتیب با مقادیر به
ساعت، تکرار شد.  48کیلوگرم وزن بدن( در فواصل زمانی 

ساعت پس از آخرین تزریق )در سن  48های آزمایشی، جوجه
با اعمال چهار  صورت انفرادی توزین و سپسبه ،روزگی( 29

 کشتار شدند. رسنگی ساعت گ
قطعه جوجه گوشتی نر  144 تعداد ،دومجداگانه  شیآزما در    

قالب طرح شرایط مشابه با آزمایش اول در در  308 -سویه راس
تکرار چهار شش تیمار و بلوک کامل تصادفی برای مطالعه اثر 

 40تا  32و شش قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار در سن 
. تیمارهای مورد نظر شامل یک ندگرفت ورد استفاده قرارروزگی م

  gو 4/2، 8/1، 2/1، 6/0جیره غذایی پایه حاوی سطوح صفر، 
ها در چند نوبت جیره در کیلوگرم بود. اسید گوانیدینواستیک 3

 اسید گوانیدینواستیک .ندتهیه و در اختیار پرندگان قرار گرفت
روی )تهیه شده از شرکت ایوانیک دگوسا( با آب گرم مخلوط و 

اسپری  به مقادیر ذکر شدهغذایی  در هر وعدهها جوجه خوراک

ساعت بعد از آغاز تغذیه با  48شد. برای القای اسیدوز الکتیک، 
به ازای  ml 3/0 (µl 195، هاتمام جوجه GAAجیره حاوی 

درصد را  40الکتیک  هر کیلوگرم وزن بدن( محلول اسید
تزریق  صورت تزریق داخل وریدی دریافت کردند.به

 mlو  3/0ترتیب با مقادیر اسیدالکتیک در دو نوبت دیگر به
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( در فواصل  µl 260و  195) 4/0

ساعت پس  48ساعت تکرار شد. پرندگان آزمایشی،  48زمانی 
کشی و سپس با اعمال چهار ساعت از تزریق سوم، وزن

قدار خوراک گرسنگی کشتار شدند. در ابتدای هر آزمایش م
های هر واحد آزمایشی قرار مشخص و یکسانی در اختیار پرنده

ها مانده در دانخوریگرفت. در پایان آزمایش مقدار خوراک باقی
 ن شد.یوزت

ز مناسب ، یک مطالعه پایلوت برای تعیین ددر هر دو آزمایش
الکتیک برای القای قطعی اسیدوز الکتیک با توجه به  اسید
( و 18ده از مطالعات هوانگ و همکاران )های اخذ شایده

(، به این شرح انجام گرفت؛ در آزمایش 32) شوخدلم و همکاران
صورت گاواژ درصد به 40و  20الکتیک  اولیه محلول اسید

ید روزگی اعمال گردید. همچنین محلول اس 40دهانی در 
در سنین  ml 6/0زها از صفر تا درصد( با افزایش د 40الکتیک )

ز اسید ه ورید بال تزریق شد. تزریق هر دروزگی ب 40و  33، 22
های گوشتی با وزن بدن نزدیک به جوجهالکتیک به پنج جوجه

های آزمایشی برای بروز عالیم آزمایش صورت گرفت. جوجه
ساعت پس از تزریق تحت  24طی  SDSاسیدوز و مرگ شبیه 

های هر در پایان هر آزمایش، جوجه(. 2نظر قرار گرفتند )جدول 
ها محاسبه شد. ضریب واحد آزمایشی توزین و میانگین وزن آن

تبدیل خوراک نیز با تقسیم نمودن میزان خوراک مصرفی بر 
میزان افزایش وزن )برحسب گرم( محاسبه گردید. تعداد تلفات 

صورت روزانه ثبت شد. تعداد تلفات در هر واحد آزمایشی به
شاخص نظور شد. محاسبه خوراک مصرفی و افزایش وزن م

 :یی تولید با استفاده از فرمول زیر محاسبه شدآکار

کارآیی تولید شاخص 
=

میانگین وزن  بدن (کیلوگرم) × درصد ماندگاری

طول دوره (روز) × ضریب خوراک تبدیل
× 100 

 جداگانه طوربه در پایان هر آزمایشهای آزمایشی وجهج
مورد  صفاتگرفتند.  قرار الشه تجزیه مورد و کشتار کشی،وزن

 چربی وزن ،الشه، وزن سینه، وزن ران شامل وزن گیریاندازه
بود.  لوزالمعدهو وزن پیش معده  کبد، قلب، وزن شکمی، حفره

طحال و  فابریسیوس، پرنده وزن بورس هر برای این، بر عالوه
بر اساس الشه  یوزن نسبگردید.  ثبت و گیریاندازه تیموس

گیری مورد اندازه هایبافتو  اجزا و سایر درصد وزن زنده
برای بررسی میزان  .شدند آنالیز و بیان الشه وزن درصد برحسب

بر اساس روش ها لیپید بافتکلسترول بافت کبد و قلب، ابتدا 
غلظت کلسترول در چربی استخراجی  استخراج شد.( 11فولچ )

با دستگاه در هر نمونه با استفاده از کیت تجاری پارس آزمون 
پروتئین  ، ماپادا، چین( انجام گرفت.UV-1600تومتر )اسپکتروف

 لدال تعیین گردید.تفاده از روش کبافت کبد با اس
غذا خوردن، خوابیدن، چرت  :های رفتاری شاملفراسنجه   

الکتیک  زدن و نشستن در هر آزمایش پس از هر بار تزریق اسید
که، تعداد طوری(. به28گوشتی ارزیابی شد ) هایدر جوجه
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 12...... ................................................................................. خصوصیات الشه عملکرد، بر کیاستنویدیگواناسید و  3D نیتامیوای مازاد تغذیهمختلف سطوح  ریتأث

 
 

دقیقه در هر ساعت  2مدت دگانی که در هر واحد آزمایشی بهپرن
را  های رفتاری خوردن، خوابیدن، چرت زدن و نشستنفراسنجه

در که  ایجوجهبرای  (.14شمارش و ثبت شدند ) ،نشان دادند
خوراک  در حال نوک زدن بهو  گرفتمی کنار دانخوری قرار

روی زمین که  ای، پرندهرفتار خوردن در نظر گرفته شد ،بود
را نشان  نشستنرفتار  ،سطح بستر بودنشسته و بدنش مماس با 

حرکت ماندن یها و بخوابیدن هم با بستن چشمرفتار  .دادمی
در حالت نیز جوجه در رفتار چرت زدن و  شدپرنده مشخص می

کرد و حالت خواب خود را مدام باز و بسته می یاهمنشسته چش
  داد.میرا نشان  و خستگی آلودگی

 افزارنرمدر  Mixedهای کمی با استفاده از رویه کلیه داده    
قرار  لیتحل و هیتجزمورد  1/9، نسخه SASتحلیل آماری 

کرامر انجام شد.  -ها با آزمون توکیگرفت. مقایسه میانگین
 FERQهای رفتاری با استفاده از های مربوط به فراسنجهداده

PROC  مورد آنالیز فراوانی قرار  تحلیل آماری افزارنرمدر
 ، حداکثر احتمال خطای نوع اول،هاشیآزماگرفتند. برای همه 

های متعامد )خطی و درجه ( بود. کنتراستp<05/0پنج درصد )
)صفر،  3Dدوم( برای تعیین اثرات سطوح مختلف ویتامین 

( در آزمایش اول و IU 50000و  40000، 30000، 20000
، 8/1، 2/1، 6/0صفر، )ینواستیک اسید گوانیدسطوح مختلف 

ی مانزندههای داده ( در آزمایش دوم استفاده شد.g/kg 3و  4/2
والیس و  -دلیل نداشتن توزیع نرمال توسط آزمون کروسکالهب

 آنالیز شدند. PROC NONPARAMETRICبا 

 

 

 نتایج و بحث
 آزمایش پایلوت نشان داد که گاواژ دهانی محلول اسید    

در  SDS( قادر به ایجاد مرگ شبیه %40و  20الکتیک )
ر زهای باالتدر د الکتیک پرندگان نبود. اما تزریق وریدی اسید

دلیل اسیدوز به SDSباعث مرگ شبیه  ml 4/0و  3/0، 2/0از 
روزگی در همه  40و  33، 22ترتیب در سنین الکتیک به

راک، (. متوسط افزایش وزن، مصرف خو2پرندگان شد )جدول 

مانی در یی تولید و زندهضریب تبدیل خوراک، شاخص کارآ
 ویتامین تأثیر مصرف سطوح مختلفهای گوشتی، تحتجوجه

3D  (. 3روزگی قرار نگرفت )جدول 29تا   21در سن 
ی جوجه گوشتی هاگله پرورشحاکم بر  طیشرا به توجه با   

تجاری، اعتقاد بر این است که آنها اغلب مستعد کمبود ویتامین 
3D  ،های گوشتی اغلب با منابع های جوجهرو، جیرهاز اینهستند

، گزارشات شوند. خوشبختانهتکمیل می 3Dمصنوعی ویتامین 

 پایه غذاییهای جیرهات مواد مغذی ترکیباجزا و  -1جدول 
Table 1. Ingredients and nutrient composition of basal diets 

 

 پیش آغازین
 10)یک تا 

 روزگی(

 آغازین
 20تا  11)

 روزگی(

 رشد
 31تا  21)

 روزگی(

 پایانی
 روزگی( 40تا  32)

     اجزا جیره غذایی )%(
 29/69 15/65 17/61 99/55 ذرت

 00/26 00/30 00/34 00/39 (%44کنجاله سویا )
 00/1 10/1 10/1 20/1 پوسته صدف

 78/0 94/0 09/1 32/1 فسفر( %5/18کلسیم فسفات )دی
 40/1 20/1 00/1 80/0 روغن سویا

 08/0 13/0 13/0 13/0 طعام نمک
 50/0 50/0 50/0 50/0 *پیش مخلوط ویتامینی
 50/0 50/0 50/0 50/0 **پیش مخلوط مواد معدنی

 10/0 10/0 10/0 10/0 کربنات سدیمبی
DL   - 16/0 17/0 19/0 21/0 (%98) متیونین 

L   - 14/0 15/0 16/0 18/0 (%78هیدروکلراید ) الیزین 
L   - ( 99ترئونین%) 05/0 06/0 06/0 07/0 

 (شدهمحاسبهمواد مغذی ) باتیترک

 00/2910 00/2975 00/3030 00/3090 (kcal/kg) سازو  سوختانرژی قابل 
 75/17 15/19 60/20 45/22 پروتئین خام )%(

 28/4 20/4 09/4 54/3 خام )%(چربی
 56/2 56/2 59/2 78/2 فیبر خام )%(
 75/0 78/0 87/0 96/0 کلسیم )%(

 38/0 39/0 44/0 48/0 (%دسترس )فسفر قابل
 18/0 18/0 19/0 19/0 سدیم )%(
 65/0 65/0 65/0 70/0 پتاسیم )%(
 19/0 19/0 19/0 19/0 کلر )%(

 27/208 47/195 12/191 12/191 (mEq/kg) توازن الکترولیتی جیره
 44/0 47/0 51/0 56/0 متیونین )%(

 85/0 90/0 99/0 08/1 متیونین + سیستین )%(
 08/1 15/1 29/1 44/1 ترئونین )%(
 73/0 78/0 88/0 97/0 لیزین )%(
 88/0 94/0 06/1 17/1 آرژنین )%(

 3D (IU) 4800 4320 4000 3680ویتامین 
*: IU 000440  ویتامینA، IU 160000  3ویتامینD، IU 1500  ویتامینE، mg 128  ویتامینK ،mg 74  ،تیامینmg 260  ،ریبوفالوینmg 490  ،نیاسینmg 1600  اسید

 .کولین کلراید mg20000 ، دانیاکسیآنت mg250 بیوتین،  mg4 کوباالمین،  mg 6/0 ،کیفولید اس mg 60پیریدوکسین،  mg 120پانتوتنیک، 
** mg : 4800  ،منگنز mg4400  ،روی mg650  ،مس mg12  ،سلنیوم mg48  ید وmg 2000 .آهن 
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های گوشتی جوان تحمل ویتامین اند که جوجهقبلی تأیید کرده
3D ای را تا مازاد بر نیاز تغذیهIU 50000  در کیلوگرم خوراک

سازی کانی و اثرات مضری بر عملکرداضافی  3Dویتامین د و دارن
 (.3) گذارداستخوان آنها نمی

 

 

  3Dویتامینمختلف اثرات افزایش سطوح  ،حاضر گزارش در   

های جوان به اسیدوز حداکثر سطح فوق بر پاسخ جوجه تا
. گزارشات کمی پیرامون این موضوع بررسی شدالکتیک مکرر 

تأثیر  3Dای ویتامین تزریق سطوح مازاد تغذیهدر دسترس است. 
منفی بر میانگین افزایش وزن، میانگین مصرف خوراک و 

روزگی نداشت. این  29تا  21ضریب تبدیل خوراک در سن 
های قبلی مبنی بر تحمل جوجه موضوع حاکی از تأیید گزارش

در کیلوگرم  IU 50000میزان مازاد به 3Dگوشتی برای ویتامین 
نتایج این آزمایش نشان داد که اسیدوز الکتیک در (. 3است )
در  SDSدخیل است، چون مرگ با عالیم شبیه  SDSبروز 

مشاهده شد. این  3Dرغم تزریق ویتامین تمام پرندگان علی
های بسیاری از گزارشات قبلی با حیوانات نتایج با یافته

 .رد( مطابقت دا21،12(، و همچنین انسان )20،19مایشگاهی )زآ
مانی تحت جز زندههای عملکرد تولیدی پرندگان بهشاخص

در خوراک قرار نگرفت.  GAAتأثیر مصرف سطوح مختلف 
جیره  g/kg 3و  8/1کننده افتیدر پرندگان در یماندرصد زنده

باالتر  g 2/1و  6/0کننده افتیدر پرندگان غذایی در مقایسه با
 g6/0  کنندهافتین دردر پرندگا یمان(. درصد زندهp<05/0)بود 

GAA  داری کمتر از طور معنیبهدر کیلوگرم جیره غذایی
دار تفاوت معنی عدم. (3؛ جدول p<05/0)بود  کنترلپرندگان 

مطابق تولیدی سطوح مختلف اسید گوانیدینواستیک بر عملکرد 
بر خالف بسیاری از  ( و35) با نتیجه تحقیق شریفی و همکاران

پور و در مطالعه احمدی (.10،27)بود  های دیگرگزارش
در پرندگان تغذیه  خوراک(، بهبود ضریب تبدیل 1همکاران )

در کیلوگرم  g5/1 GAA شده با جیره غذایی حاوی یک و 

مربوط به  جیره غذایی مشاهده شد. چنین اثر مثبتی احتماالً
باشد کیناز میکراتین -در تقویت سیستم کراتین GAAعملکرد 

 کند. قبالًرا در بیوانرژتیک سلولی ایفا میکه نقش محوری 
است که اسید الکتیک در خون تا حد زیادی از  شده نشان داده

طریق گلوکونئوژنز در کبد و قشر کلیه و به مقدار بسیار کمتر از 
ها مانند کبد، کلیه، عضله، طریق اکسیداسیون در بسیاری از اندام

ک فرض برای توجیه بنابراین، ی (.21شود )قلب و مغز حذف می
تواند می SDSدر کاهش عالیم و مرگ ناشی از  GAAاثر 

های مرتبط با آن مانند آرژنین و یا متابولیت GAAدخالت 
که طوریهنیتریک اکسید در مسیرهای تبدیل الکتات باشد. ب

کاهش  جهینت و در زیکولیموجب مهار گل تواندیمد یاکس کیترین
 .(7شود ) د الکتاتیتول
وزن نسبی  تأثیری بر 3Dسطوح مختلف ویتامین  مصرف   

، طحال، بورس لوزالمعدهالشه، چربی حفره شکمی، پیش معده، 
وزن نسبی سینه در پرندگان و تیموس نداشت. فابریسیوس 

کمتر از  3Dویتامین  IU 50000و  20000دریافت کننده 
پرندگان  .(4جدول  ،p<05/0)مثبت بود  کنترلپرندگان تیمار 

میانگین  داریطور معنیبه 3D ویتامین IU 30000کننده دریافت
 IUبیشتر نسبت به پرندگان دریافت کننده وزن نسبی ران 

استحکام بر  یادیز اثر D ویتامین .(p<05/0)داشتند  40000
ساق پا  خاکستر ( و افزایش محتوای17)استخوان درشت نی 

 استخوان تراکمو کاهش آن ممکن است باعث کاهش دارد 
 یلدلبه 3D یتامینو یایهتغذ مازاد سطوح .(33) گردد پا ساق

بهبود  یندر ا است ممکنبر وزن استخوان ران  یاحتمال یرثأت
.باشد موثروزن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الکتیک جهت القای اسیدوز الکتیکدز اسینتایج مطالعه اولیه برای تنظیم د -2جدول 
Table 2. The results from a preliminary study to adjust the lactic acid dose for induction of lactic acidosis 

 *معیار روش مصرف سن )روز(
 (mlالکتیک ) سطوح اسید

 الکتیک محلول اسید
0 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 4 5 6 7 

 SDS 0 - - - - - - 0 0 0 0 20%مرگ شبیه  ژ دهانیگاوا 40
 SDS 0 - - - - - - 0 0 0 0 40%مرگ شبیه  گاواژ دهانی 40
 SDS 0 0 1 5 5 5 5 - - - - 40%مرگ شبیه  تزریق داخل وریدی 22
 SDS 0 0 0 1 5 5 5 - - - - 40%مرگ شبیه  تزریق داخل وریدی 33
 SDS 0 0 0 1 3 5 5 - - - - 40%مرگ شبیه  تزریق داخل وریدی 40

 (، مشخص شده است.28توسط نیوبری و همکاران ) SDSمرگ شبیه : *
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 های همانی )%( در جوجیی تولید و زنده، ضریب تبدیل خوراک، شاخص کارآ(g)(، متوسط مصرف خوراک gمیانگین متوسط افزایش وزن ) -3جدول 
 روزگی( 40تا  32) GAAروزگی( و  29تا  21) 3Dکننده سطوح مختلف ویتامین  الکتیک و دریافتگوشتی متأثر از تزریق مکرر اسید            

Table 3. Means of average gain (g), average feed intake (g), feed conversion ratio, production efficiency index  
                and survival (%) in broiler chicks affected by repeated injections of lactic acid and received different levels  
                of vitamin D3 (21 to 29 days) and GAA (32 to 40 days) 

 1مانیزنده یی تولیدشاخص کارآ ضریب تبدیل خوراک خوراک متوسط مصرف وزن متوسط افزایش آزمایش

  3D (IU)ین ویتام
 67/91 63/225 16/2 63/1473 67/680 )کنترل منفی(
 67/91 28/228 12/2 09/1476 04/697 )کنترل مثبت(

20000 96/649 34/1399 15/2 30/190 17/79 
30000 29/696 71/1463 10/2 87/221 50/87 
40000 04/702 42/1458 08/2 93/212 33/83 
50000 75/700 00/1477 11/2 23/229 67/91 

SEM 710/28 171/51 082/0 826/21 479/7 
GAA (g/kg)      

 ab333/58 11/114 71/2 33/1058 04/391 صفر
6/0 83/390 08/1025 62/2 272/78 c667/41 
2/1 54/385 83/957 48/2 630/94 bc833/45 
8/1 63/406 17/1024 52/2 76/124 a500/62 
4/2 17/400 75/998 50/2 97/104 abc167/54 

3 04/379 58/1021 70/2 81/119 a500/62 

SEM 7176/37 3520/74 1257/0 489/11 3921/4 
      اریدسطح معنی
 3D 7802/0 6549/0 9784/0 7845/0 7741/0ویتامین 

 8698/0 7343/0 7214/0 7211/0 5211/0 تابعیت خطی
 3398/0 4299/0 9715/0 5505/0 6410/0 تابعیت درجه دوم

GAA 9960/0 8731/0 5077/0 0987/0 0364/0 
 0562/0 2344/0 5349/0 6007/0 9728/0 تابعیت خطی

 0788/0 3900/0 0670/0 4037/0 7556/0 تابعیت درجه دوم
c-a :باشندیم داریمعنآماری دارای تفاوت  ازلحاظدر هر ستون،  رمشابهیغهای با حروف میانگین (05/0>p.) 

SEMارد میانگین: خطای استاند. 
 شدند. زیآنال سیوال-کروسکال یناپارامتر آزمون از استفاده با هاداده -1

 

تأثیری بر درصد وزن الشه،  GAA مصرف سطوح مختلف    
و  فابریسیوس سینه، ران، چربی حفره شکمی، طحال، بورس

معده در شیپنسبی وزن های گوشتی نداشت. تیموس جوجه
 کنترلبیشتر از پرندگان  g/kg 3 GAAکننده افتیپرندگان در

(. p<05/0) بود g/kg4/2 GAA و  2/1 کنندهو پرندگان دریافت
در  g4/2 GAA  کنندهافتیپرندگان دروزن نسبی این اندام در 

، 6/0کننده کیلوگرم جیره غذایی، در مقایسه با پرندگان دریافت
در  لوزالمعدهوزن نسبی  کمتر بود. g/kg 3 GAAو  8/1

کمتر از پرندگان  g/kg 6/0 GAAکننده ن دریافتپرندگا
 (.p<05/0)بود  g/kg 3 GAAو  4/2 ،8/1کننده سطوح دریافت
 تغییر سبب الگوی خوراک، به GAAسطوح مختلف  افزودن
 مصرف (.4؛ جدول p<05/0) شدلوزالمعده در وزن نسبی  خطی

 کبد و قلب نسبی وزن بر تأثیری 3D یتامینسطوح مختلف و
 IU 50000کننده افتیپرندگان دردر  کبد یچرب غلظت نداشت.

منفی و پرندگان تزریق  کنترلپرندگان با  سهیدر مقا 3D نیتامیو
 16/19و  79/21ترتیب، به 3D نیتامیو IU 30000 شده با

 یدرصد چرب 3D نیتامیو قیتزر (.p<05/0) درصد کمتر بود
رندگان تمام پ (.p<05/0کاهش داد ) یرخطیغ روندکبد را با 

الکتیک بودند و درصد چربی کبد تحت تنش تزریق مکرر اسید
الکتات به هنگام آنها افزایش یافت. در حقیقت با افزایش 

 عنوانبه ر آنجاد کتیک، بخشی از آن به کبد رفته واسیدوز ال
کبد محل اصلی  شود.ساز گلوکونئوژنز به پیروات تبدیل میپیش

شرایط خاص، چربی بیش  سنتز چربی در طیور است اما تحت
بیماری متابولیکی و منجر به تجمع یابد تواند در کبد از حد می

 (.6کبد چرب در پرندگان و عملکرد غیر طبیعی کبد شود )
 یدرصد چرب، 3D نیتامیو IU 50000 کننده افتیپرندگان در

نتایج  .نشان دادندپرندگان  ریبا سا سهیدر مقا کمتری را کبد
با کاهش  3Dنشان داده است که ویتامین از مطالعات  برخی

های (، سطح سایتوکین25) ASTو  ALTهای سطح آنزیم
پیش التهابی، چربی کبد و بهبود مقاومت به انسولین اثرات 

با کاهش  3Dهمچنین ویتامین  مثبتی بر بهبود کبد چرب دارد.
اکسیدانی، تأثیر و افزایش ظرفیت آنتید یآلدهیدمالونسطح 

های مختلف از جمله تعدیل استرس اکسیداتیو در بافت مثبتی بر
گردش  میق تنظیاز طر تواندیم 3D نیتامیو (.34قلب دارد )

  ونیداسیت اکسیو تقو پوژنزیچرب آزاد، مهار ل یدهایاس
(. در 40) شود کبد در یاز تجمع چرب یریباعث جلوگ، هایچرب

توان گفت می 3Dتوجیه ساز و کار مولکولی این اثرات ویتامین 
بخشی از کمپلکس که  1L16ATGتواند بیان می 3Dویتامین 

ATG5-ATG12  ها ضروری برای تشکیل اتوفاگوزوم واست
باشد را افزایش دهد و از این طریق سبب کاهش انباشته می

ظیم متابولیسم لیپید در کبد و همچنین تن شدن چربی در کبد
 نیتامیمکمل و دیفوا دیگر نیز مطالعاتهای یافته (.13) شود

3D  را تایید نموده  یالکلریمبتال به کبد چرب غ مارانیببهبود در
 .  (34است )
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  دیاسهای گوشتی متأثر از تزریق مکرر میانگین وزن نسبی الشه )درصد وزن زنده( و اجزاء الشه )درصد وزن الشه( در جوجه -4 جدول
 GAAو  3D ف ویتامینسطوح مختل کنندهافتیدرو  کیالکت           

Table 4. Means of relative carcass weight (% of live body weight) and carcass components (% of carcass weight)  
                in broiler chicks affected by repeated injections of lactic acid and received different levels of vitamin D3  
                and GAA 

 تیموس بورس طحال پانکراس پیش معده چربی شکمی ران سینه الشه آزمایش
  3D (IU)ویتامین 

 ab434/34 ab985/26 454/2 645/0 407/0 227/0 221/0 066/0 350/69 )کنترل منفی(
 a932/34 ab032/27 372/2 629/0 386/0 212/0 222/0 068/0 856/68 )کنترل مثبت(

20000 515/68 b276/33 ab144/27 441/2 663/0 405/0 227/0 232/0 069/0 
30000 326/68 ab798/33 a845/27 433/2 626/0 355/0 205/0 232/0 062/0 
40000 611/69 ab289/34 b908/26 405/2 604/0 374/0 248/0 239/0 064/0 
50000 778/69 b668/33 ab790/27 482/2 607/0 363/0 221/0 221/0 063/0 

SEM 6271/0 3818/0 2839/0 1080/0 0249/0 0189/0 0137/0 0144/0 0031/0 
GAA (g/kg)  

 bc476/0 ab339/0 174/0 215/0 046/0 840/2 282/26 637/32 503/72 صفر
6/0 943/72 417/32 717/26 662/2 ab547/0 b322/0 209/0 224/0 040/0 
2/1 060/72 774/32 170/26 804/2 bc495/0 ab334/0 210/0 190/0 043/0 
8/1 647/72 583/32 223/26 879/2 ab537/0 a376/0 183/0 195/0 044/0 
4/2 154/72 725/32 228/26 513/2 c462/0 a373/0 212/0 172/0 043/0 

3 428/71 246/32 192/26 799/2 a576/0 a371/0 204/0 208/0 044/0 

SEM 5586/0 5/0 3155/0 1705/0 0242/0 0161/0 0138/0 0148/0 0034/0 
          اریدسطح معنی
 3D 3561/0 0389/0 0496/0 9769/0 5980/0 0832/0 3485/0 9251/0 3416/0ویتامین 

 0985/0 8896/0 3579/0 1436/0 1816/0 5600/0 1452/0 2036/0 1166/0 تابعیت خطی
 5933/0 3735/0 6893/0 8860/0 6064/0 9980/0 9261/0 1497/0 2390/0 تابعیت درجه دوم

GAA 9722/0 8075/0 8162/0 5938/0 0055/0 0452/0 1901/0 1643/0 8847/0 
 5564/0 1091/0 2553/0 0050/0 1464/0 6853/0 3790/0 3126/0 7722/0 تابعیت خطی

 1768/0 1768/0 3708/0 8483/0 5662/0 8825/0 9762/0 4541/0 6988/0 تابعیت درجه دوم
c-a: باشندیم ردایمعنآماری دارای تفاوت  ازلحاظدر هر ستون،  رمشابهیغهای با حروف میانگین (05/0>p). 

SEMخطای استاندارد میانگین :. 
 

 یدرصد چرب نیانگیحاضر م قیدر تحق، 3Dبر خالف ویتامین    
از هشت درصد بود و  شیب GAA کنندهافتیکبد پرندگان در

را  یگوشت هایبافت کبد جوجه ینتوانست چرب GAAمصرف 
های نیتریک اکسید مشتق شده از آرژنین نقش کاهش دهد.

های ختلفی از جمله متابولیسم لیپید از طریق افزایش بیان ژنم
های درگیر در اکسیداسیون اسیدهای چرب و مهار بیان ژن

(. نشان 24کند )اسیدهای چرب را بازی می ساختمسئول در 
داده شده است که در چنین شرایطی، فعالیت سرمی برخی 

یش افزا GAAهای کبدی در پرندگان دریافت کننده آنزیم
 GAAیافت، احتماال مستعد بودن پرندگان به کبد چرب توسط 

(. میانگین غلظت 4ای با این تغییرات آنزیمی ارتباط دارد )جیره
های گوشتی تحت تأثیر مصرف کلسترول بافت کبد جوجه

غلظت خطی تغییر نمود. در یک الگوی غیر 3D نیتامیو
 IU50000 کننده کلسترول در بافت کبد پرندگان دریافت

منفی و پرندگان  کنترلنسبت به پرندگان تیمار  3Dویتامین 
(. p<05/0بیشتر بود ) 3Dکننده سایر سطوح ویتامین دریافت

تغییری در درصد پروتئین بافت کبد و غلظت  3Dتجویز ویتامین 
های گوشتی متأثر از تنش اسیدوز کلسترول بافت قلب در جوجه

 IU و 20000 کنندهتافیپرندگان درالکتیک ایجاد نکرد. 
نسبت به  بیشتریقلب بافت  یچرب غلظت 3D نیتامیو 40000

درصد( و  37/16و  71/15ترتیب، منفی )به کنترلپرندگان 

ترتیب، )به 3D نیتامیو IU 30000کننده پرندگان دریافت
  (.5 ؛ جدولp<05/0) درصد( داشتند 36/21و  74/20

بافت در کلسترول و لیپیدها غلظت نسبی،  وزن نیانگیم     
های متأثر از تنش اسیدوز الکتیک تحت تأثیر جوجه کبد و قلب

قرار نگرفت. ولی درصد پروتئین کبد در  GAA ایسطوح جیره
بیشتر از پرندگان  g/kg8/1 GAA کننده پرندگان دریافت

؛ جدول p<05/0بود ) g/kg 4/2 GAAو  2/1کننده دریافت
غلظت کلسترول در یک بافت تابع اند که (. محققان نشان داده5

میزان لیپید آن است و کلسترول از اجزای عمده در سندروم 
باشد و ممکن است به طور مستقیم با چربی کبد متابولیک می
    IUکننده(. در آزمایش حاضر، پرندگان دریافت31مرتبط باشد )

بیشترین غلظت کلسترول بافت کبد را در  3Dویتامین  50000
کننده سایر منفی و دریافت کنترلا پرندگان تیمار مقایسه ب

از طریق  3Dنشان دادند. سنتز ویتامین  3Dسطوح ویتامین 
های اپیتلیال روده با اکسیداسیون کلسترول خوراک یا سلول

شود شروع می دهیدروکلسترول3D (7- )ویتامین  -صفرا به پرو
(. افزایش 5یابد )درم، انتقال میو سپس به پوست، عمدتاً اپی

دریافتی از طریق تزریق زیرجلدی احتماالً باعث  3Dویتامین 
کاهش این روند و افزایش جذب کلسترول از روده و نهایتاً انتقال 
به کبد شده است. لذا، احتماالً افزایش کلسترول چربی در بافت 

دلیل به 3Dویتامین  IU 50000کبد پرندگان دریافت کننده 
 باشد.میتجمع کلسترول در کبد 
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  از متأثر یگوشت یهاجوجه در کبد( %) نیپروتئ وتر کبد و قلب ( بافتmg/gنسبی )%(، غلظت کلسترول و چربی ) میانگین وزن -5جدول 
 GAA و 3D نیتامیو مختلف سطوح کنندهافتیدر و کیالکت دیاس مکرر قیتزر            

Table 5. Means of relative weight (%), cholesterol and fat concentration (mg/g) liver and heart wet tissue and liver     
               protein (%) in broiler chicks affected by repeated injections of lactic acid and received different levels of  
                vitamin D3 and GAA 

 آزمایش
 قلب  کبد

 کلسترول یچرب نسبی زنو  پروتئین کلسترول چربی نسبی وزن

         3D (IU) ویتامین
 a45/81 b75/1 10/63  728/0 b70/54 76/1 440/4 )کنترل منفی(

 ab67/72 ab92/1 60/61  748/0 ab65/57 71/1 330/4 (مثبت)کنترل 
20000 638/4 ab31/76 b78/1 91/60  751/0 a90/64 62/1 
30000 378/4 a80/78 b71/1 66/61  753/0 b44/51 83/1 
40000 176/4 ab14/76 b79/1 09/63  707/0 a41/65 69/1 
50000 288/4 b70/63 a17/2 26/62  752/0 ab97/57 55/1 

SEM 1591/0 160/4 114/0 174/3  0230/0 800/2 110/0 
GAA (g/kg)         

 ab88/51  633/0 90/58 79/1 74/1 47/85 894/3 صفر
6/0 651/3 00/80 75/1 ab15/49  677/0 32/58 90/1 
2/1 027/4 85/80 79/1 b26/47  690/0 60/59 72/1 
8/1 568/3 53/84 75/1 a57/55  640/0 23/59 03/2 
4/2 678/3 19/84 78/1 b59/45  677/0 84/55 18/2 

3 065/4 51/80 80/1 ab90/50  711/0 07/58 75/1 
SEM 1616/0 770/5 119/0 156/2  029/0 490/2 149/0 

 یداریمعنسطح 

 3D 3205/0 0336/0 0403/0 9952/0  6400/0 0051/0 4568/0ویتامین 
 3749/0 8970/0 5696/0  9963/0 1565/0 1460/0 1711/0 تابعیت خطی

 2141/0 8560/0 6427/0  5424/0 0060/0 0130/0 5055/0 تابعیت درجه دوم
GAA 1313/0 9630/0 9985/0 0339/0  3261/0 8840/0 2001/0 

 4374/0 4052/0 1533/0  6897/0 6897/0 8776/0 7188/0 تابعیت خطی
 2945/0 6649/0 8557/0  6921/0 9956/0 9082/0 1506/0 تابعیت درجه دوم

b-:a باشندیم داریمعنآماری دارای تفاوت  ازلحاظدر هر ستون،  رمشابهیغهای با حروف میانگین (05/0>p.) 
SEMارد میانگین.: خطای استاند 

 
غذایی، در کیلوگرم جیره  g 8/1 GAAکننده پرندگان دریافت  

 درصد پروتئین بافت کبد باالتری را نسبت به پرندگان دریافت
اسید نشان دادند.  g/kg4/2 GAA و  2/1کننده سطوح 

( که 9،27در تشکیل آرژنین دخالت دارد )گوانیدینواستیک 
چون پوترسین، اسپرمیدین و آمین محرک رشد همساز پلیپیش

ها عملکردهای آنابولیک در بدن آمیناسپرمین است. این پلی
ها و همچنین جذب سلولی ، پروتئینRNA ،DNAمانند سنتز 

 (.23اسیدهای آمینه دارند )
های چهار ساعتی اول، دوم، فراوانی رفتار خوردن در دوره   

یر مصرف سوم و چهارم پس از تزریق اسید الکتیک تحت تأث
(. 6؛ جدول p<05/0قرار گرفت ) 3Dسطوح مختلف ویتامین 

 فراوانی رفتار خوردن در چهار ساعت اول پس از تزریق اسید
 3Dکننده سطوح مختلف ویتامین الکتیک در پرندگان دریافت

ترتیب بیشتر مثبت، به کنترلمنفی و  کنترلنسبت به پرندگان 
 IUکنندهان دریافتو کمتر بود. در چهار ساعت دوم، پرندگ

درصد( را نسبت به  00/20رفتار خوردن ) 3Dویتامین  50000
درصد( با فراوانی بیشتری نشان  59/10مثبت ) کنترلپرندگان 

فراوانی  3Dکننده سطوح مختلف ویتامین دادند. پرندگان دریافت
منفی و مثبت در کنترل رفتار خوردن کمتر را نسبت پرندگان 

ز تزریق اسید الکتیک نشان دادند. چهار ساعت سوم پس ا
فراوانی رفتار خوردن در چهار ساعت چهارم پس از تزریق اسید 

 IU 40000و  20000کننده الکتیک در پرندگان دریافت
 3Dویتامین  IU 30000 کنندهو پرندگان دریافت 3Dویتامین 

 (.p<05/0ترتیب بیشتر و کمتر بود )بهکنترل نسبت به پرندگان 

در  3Dرفتار خوابیدن در پرندگان با تزریق ویتامین فراوانی 
مثبت در کنترل نسبت به پرندگان  IU30000 و 20000سطوح 

الکتیک کمتر بود، اما  چهار ساعت اول پس از تزریق اسید
ویتامین  IU 50000و  40000کننده سطوح پرندگان دریافت

3D  مثبت و منفی فراوانی رفتار کنترل نسبت به پرندگان
 IUبیدن بیشتر را نشان دادند. پرندگان دریافت کننده خوا

فراوانی بیشتر کنترل در مقایسه با پرندگان  3Dویتامین  50000
رفتار خوابیدن در چهار ساعت دوم پس از تزریق اسید الکتیک 

کننده را داشتند. فراوانی رفتار خوابیدن در پرندگان دریافت
نسبت به  3D ویتامین IU 50000و  40000، 20000سطوح 

 منفی در چهار ساعت سوم پس از تزریق اسیدکنترل پرندگان 
و  40000، 20000الکتیک کمتر بود. پرندگان دریافت کننده 

IU 50000  3ویتامینD  دارای فراوانی رفتار خوابیدن کمتری
مثبت در چهار ساعت چهارم پس کنترل در مقایسه با پرندگان 

 (.6؛ جدول p<05/0الکتیک بودند ) از تزریق اسید
زدن را ، فراوانی رفتار چرت3D نیتامیو IU 50000تزریق    

منفی و مثبت در چهار ساعت اول پس کنترل نسبت به پرندگان 
الکتیک کاهش داد. در چهار ساعت دوم پس از  از تزریق اسید

الکتیک، فراوانی رفتار چرت زدن در پرندگان  تزریق اسید
نسبت به پرندگان  3Dین کننده سطوح مختلف ویتامدریافت
 IU 50000و  40000کمتر بود. پرندگان دریافت کننده کنترل 

ترتیب به 3Dویتامین  IU 20000و پرندگان دریافت کننده 
دارای فراوانی رفتار چرت زدن کمتر و بیشتر در مقایسه با 

الکتیک  در چهار ساعت سوم پس از تزریق اسیدکنترل پرندگان 

 

 
 بهمن پریزادیانو  بابک ماسوری، نیاحشمت اهلل خسروی ،زینب برومندنیا
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(. فراوانی کمتر رفتار نشستن در 6ل ؛ جدوp<05/0بودند )
نسبت به  3Dکننده تمام سطوح ویتامین پرندگان دریافت

 منفی در چهار ساعت اول پس از تزریق اسیدکنترل پرندگان 
الکتیک مشاهده شد، اما در چهار ساعت دوم پس از تزریق 

الکتیک فراوانی این رفتار بیشتر بود. پرندگان تزریق شده  اسید
رفتار نشستن را  3Dویتامین  IU 50000و  30000 ،20000با 

منفی در چهار کنترل با فراوانی کمتری نسبت به پرندگان گروه 
؛ p<05/0ساعت چهارم پس از تزریق اسید الکتیک بروز دادند )

 (.6جدول 
تمام صفات رفتاری مورد ارزیابی در این آزمایش تحت تأثیر      

گرفتند. با این وجود،  قرار 3Dتزریق سطوح مختلف ویتامین 
های مختلف زدن در زمانتاثیر پذیری صفات خوابیدن و چرت

 یمطالعه مقدمات کیدر الکتیک بیشتر بود.  پس از تزریق اسید
مورد استفاده در مطالعه  کیالکت -دیاس یزهاد نییتع یبرا

هر کدام به پنج پرنده  کیالکت دیاس افزایشی یزهاحاضر، د
 هیپرندگان به سرعت مرگ شب ن،یمعز د کی. در شد قیتزر

SDS تیدر نها د،یشد یرا نشان دادند که با انقباضات عضالن 
 یزو واژگون شدن همراه بود. حداقل دزدن خشن  ربال و پ با

در مطالعه حاضر  ،پرنده نشان داد نیکه پاسخ مشابه را در اول
 یزها. با د(4) در نظر گرفته شد کیالکت دوزیاس یالقا یبرا

 ،یخستگ یفراوان شیآستانه، پرندگان افزا سطح نیاز ا کمتر
 . ثابتدادندبا گردن افتاده را نشان  حالییرفتار چرت زدن و ب

 قیشده توسط تزر جادیا کیمتابول دوزیشده است که اس
 نازیفسفوفروکتوک لیاز قب کیتیکولیگل هایمیآنز کیالکتدیاس
(PFKرا غ )ساس انقباض عضالت را مختل و اح رفعال،ی

در هر (. 22) کندیم جادیرا ا تیسوزش در عضالت در حال فعال
الکتیک، تزریق اسید های زمانی چهار ساعته پس از یک از دوره

حداقل در یک سطح، سبب کاهش فراوانی  3Dتزریق ویتامین 
طور خاص، در مورد رفتار رفتار خوابیدن و چرت زدن شد. به

ح هوشیاری ناشی چرت زدن که به نوعی حاکی از کاهش سط
در چهار ساعت اول پس از  از اسیدوز است، کمترین فراوانی

ز پرندگانی مشاهده شد که بیشترین د، در کیالکت دیاس قیتزر
( را دریافت کردند. خستگی، نتیجه IU 50000) 3Dویتامین 

سطح ) 3Dنهایی کاهش عملکرد عضالنی است. کمبود ویتامین 
بیولوژیکی مرتبط  عواملی از پایین ویتامین در گردش خون( یک

های از طریق تأثیر بر گیرنده 3Dباشد. ویتامین با خستگی می
خود، برای حفظ عملکرد عضالت الزم است. کمبود ویتامین 

3D شود باعث ضعف عضالنی و میالژی )درد عضالنی( می
 3D(. بعالوه، مطالعات اخیر ارتباط بین سطح پایین ویتامین 16)

( و تحلیل Rotator cuff musclesده شانه )و عضالت گردانن
در  3D نیتامیو ریثأت(. 37دهند )رفتن چربی ران را نشان می

اثرات ضد  یبرا یگرید یاحتمال حیتوض ،کاهش التهاب
از آن است  یحاک یاست. مطالعات تجرب نیتامیو نیا یخستگ
 یالتهاب ضد رفتار کیرا به  T قادر است سلول 3D نیتامیکه و
(.8) دینما کیتحر

 
 سطوح  کننده افتیدرو  کیالکتوز دیاسهای گوشتی متأثر از در جوجه فراوانی رفتارهای خوردن، خوابیدن، چرت زدن و نشستن -6جدول 

 3Dیتامین و مختلف             
Table 6. Frequency of feeding, lying, napping and sitting behaviors in broiler chicks affected by repeated injections  
               of lactic acid and received different levels of vitamin D3 

فراسنجه رفتاری/زمان پس از 
 تزریق اسید الکتیک )ساعت(

 داریسطح معنی 3D (IU)ویتامین 
 کای اسکور 3Dویتامین  50000 40000 30000 20000 (+)کنترل (-)کنترل

         خوردن
4-1 90/9 76/23 86/13 86/13 82/17 79/20 0001/0> 00/505 

8-5 82/18 59/10 12/14 82/18 65/17 00/20 0001/0> 00/425 
12-9 37/31 61/19 65/17 92/3 69/15 76/11 0001/0> 00/255 
16-13 46/13 31/17 00/25 77/5 08/23 38/15 0001/0> 00/260 

         دنیخواب
4-1 71/15 20/17 86/14 92/15 26/18 05/18 0001/0> 00/2355 

8-5 06/16 85/15 28/17 04/15 24/15 53/20 0001/0> 00/2460 
12-9 67/13 18/19 70/12 89/20 73/14 84/18 0001/0> 00/1460 
16-13 95/16 49/19 68/15 19/21 75/9 95/16 0001/0> 00/1180 

         زدن چرت
4-1 76/22 48/14 17/15 24/17 24/17 10/13 0001/0> 00/725 

8-5 38/21 38/21 79/13 66/9 31/19 48/14 0001/0> 00/725 
12-9 75/18 63/15 44/23 63/15 50/12 06/14 0001/0> 00/320 
16-13 29/10 00/25 71/14 82/8 00/25 18/16 0001/0> 00/340 
         نشستن

4-1 32/28 16/14 39/12 04/15 16/14 93/15 0001/0> 00/565 
8-5 83/10 83/10 00/20 33/18 00/25 00/15 0001/0> 00/600 
12-9 81/14 00/0 11/11 81/14 93/25 33/33 0001/0> 00/108 
16-13 23/29 38/15 23/9 85/13 46/18 85/13 0001/0> 00/325 

 

سطوح  کننده افتیپرندگان درفراوانی رفتار خوردن در    
در چهار ساعت اول ترل کننسبت به پرندگان  GAAمختلف 

در پرندگان  رفتار خوردنپس از تزریق اسید الکتیک کمتر بود. 
در کیلوگرم جیره غذایی در  g3 GAA و  4/2دریافت کننده 

در چهار ساعت دوم پس از تزریق کنترل مقایسه با پرندگان 

ترتیب کمتر و بیشتر بروز یافت. پرندگان اسید الکتیک به
در کیلوگرم جیره غذایی  g 4/2 GAA و 2/1، 6/0کننده دریافت

فراوانی کمتری برای رفتار خوردن در کنترل نسبت به پرندگان 
کتیک داشتند. فراوانی ال چهار ساعت سوم پس از تزریق اسید

 GAAرفتار خوردن در پرندگان دریافت کننده سطوح مختلف 
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در چهار ساعت چهارم پس از تزریق کنترل نسبت به پرندگان 
 (. پرندگان 7؛ جدول p<05/0کتیک کمتر بود )ال اسید

در کیلوگرم جیره غذایی فراوانی  g2/1 GAA کننده دریافت
در چهار کنترل کمتری از رفتار خوابیدن را نسبت به پرندگان 

فراوانی رفتار الکتیک داشتند. ساعت اول پس از تزریق اسید
ز غیر ا GAAکننده تمام سطوح خوابیدن در پرندگان دریافت

در چهار ساعت دوم کنترل نسبت به پرندگان  g/kg 8/1سطح 
پس از تزریق اسید الکتیک کمتر بود. فراوانی رفتار خوابیدن در 

در چهار ساعت  GAAکننده سطوح مختلف  پرندگان دریافت
کنترل سوم پس از تزریق اسید الکتیک در مقایسه با پرندگان 

غیر از  GAAوح کننده تمام سطبیشتر بود. پرندگان دریافت
فراوانی رفتار کنترل نسبت به پرندگان  g/kg4/2 و  6/0سطح 

 خوابیدن بیشتر را در چهار ساعت چهارم پس از تزریق اسید
کننده (. پرندگان دریافت7؛ جدول p<05/0کتیک داشتند )ال
در کیلوگرم جیره غذایی در چهار  g 4/2 GAAو  8/1، 2/1

زدن چرتفراوانی رفتار یک ساعت اول پس از تزریق اسید الکت
زدن داشتند. فراوانی رفتار چرتکنترل کمتر نسبت به پرندگان 

 غیر از سطح  GAAکننده سطوح مختلف در پرندگان دریافت

g/kg2/1  در چهار ساعت دوم و سوم کنترل نسبت به پرندگان
ترتیب بیشتر و کمتر بود. پرندگان پس از تزریق اسید الکتیک به

، g/kg8/1 غیر از سطح  GAAه سطوح مختلف دریافت کنند
زدن در مقایسه با پرندگان فراوانی کمتری برای رفتار چرت

در چهار ساعت چهارم پس از تزریق اسید الکتیک کنترل 
 (.7؛ جدول p<05/0داشتند )

به استثنای سطح  GAAکننده سطوح مختلف دریافت پرندگان  
g/kg 8/1 ار ساعت اول پس در چهکنترل ، نسبت به پرندگان

از تزریق اسید الکتیک رفتار نشستن را با فراوانی کمتری نشان 
 g  2/1 GAAکنندهدر پرندگان دریافتفراوانی این رفتار دادند. 

در چهار کنترل در کیلوگرم جیره غذایی نسبت به پرندگان 
؛ p<05/0الکتیک بیشتر بود )ساعت دوم پس از تزریق اسید

کاهش سطح هوشیاری و  یفراوان اضر،(. در مطالعه ح7جدول 
 دیاس افتیپرندگان پس از دردر  حالییو ب رفتار چرت زدن

ثابت . به وضوح افزایش یافت یدیور قیصورت تزربه کیالکت
احساس ، انقباض عضالت را مختل کیمتابول دوزیاس شده است

 کندیم جادیاو خستگی  تیسوزش در عضالت در حال فعال
های این مطالعه نشان داد که در اکثر ، یافته. بر این اساس(22)

حداقل در یک  GAAالکتیک، های پس از تزریق اسیدزمان
سطح، سبب کاهش فراوانی رفتار خوابیدن و چرت زدن شد. 

که  است بودهدر این امر دخیل  اکسید کیترینرسد نظر میبه
 د الکتاتیکاهش تول جهینت و در زیکولیموجب مهار گل تواندیم
 ییهاتیشتر متابولیبرداشت ب نیآرژن ،گرید ی(. از سو7ود )ش

 دهدیم شیافزا را اکیالکتات و آمون دروژناز،یدهمانند الکتات
 (.12) عضله مرتبط هستند یکه با خستگ

 

 سطوح  کننده فتایدرو  کیالکتوز دیاسهای گوشتی متأثر از در جوجهزدن و نشستن فراوانی رفتارهای خوردن، خوابیدن، چرت -7جدول 
 GAAمختلف              

Table 7. Frequency of feeding, lying, napping and sitting behaviors in broiler chicks affected by repeated injections  
              of lactic acid and received different levels of GAA 

 الکتیک )ساعت(فراسنجه رفتاری/زمان پس از تزریق اسید
GAA (g/kg) اریدسطح معنی 

 کای اسکور GAA 3 4/2 8/1 2/1 6/0 صفر
         خوردن

4-1 61/19 71/14 65/17 69/15 24/13 12/19 0001/0> 00/1020 

8-5 46/16 03/16 19/15 03/16 
08 

/13 21/23 0001/0> 00/1185 

12-9 48/18 76/15 61/7 20/21 30/16 65/20 0001/0> 00/920 
16-13 86/22 00/20 71/5 86/12 57/18 00/20 0001/0> 00/350 
         خوابیدن

4-1 32/15 85/16 22/14 60/18 75/15 26/19 0001/0> 00/2285 
8-5 14/17 76/14 38/12 14/22 67/16 90/16 0001/0> 00/2100 
12-9 15/14 69/17 45/17 57/15 45/17 69/17 0001/0> 00/2120 
16-13 67/16 06/12 73/17 86/19 60/15 09/18 0001/0> 00/1410 

         چرت زدن
4-1 98/17 22/20 61/14 36/12 73/15 10/19 0001/0> 00/445 

8-5 46/14 10/24 05/12 66/15 87/16 87/16 0001/0> 00/415 
12-9 64/23 27/7 91/30 27/7 55/14 36/16 0001/0> 00/275 
16-13 67/16 67/16 11/11 56/30 11/11 89/13 0127/0 00/180 
         نشستن

4-1 90/18 78/14 09/14 93/19 53/17 78/14 0001/0> 00/1455 
8-5 06/16 65/13 49/22 86/14 47/16 47/16 0001/0> 00/1245 
12-9 62/31 13/5 26/10 51/20 38/15 09/17 0001/0> 00/585 
16-13 62/9 38/15 38/15 23/19 08/23 31/17 0127/0 00/260 

 
 کلی گیرینتیجه

در باالترین سطح  3Dکلی تزریق زیرجلدی ویتامین طوربه   
خود، درصد چربی بافت کبد و فراوانی رفتار خوابیدن و چرت 

الکتیک را  های گوشتی متأثر از تزریق اسیدزدن در جوجه
کاهش داد. همچنین فراوانی کاهش هوشیاری ناشی از اسیدوز 

خوابیدن و چرت زدن اغلب تحت تأثیر و بروز صفات رفتاری 
های گوشتی در جوجه GAAای سطوح مختلف مصرف جیره

 g/kg8/1 در سطح  GAAای کاهش پیدا کرد. مصرف جیره
 g/kg3 و  8/1منجر به افزایش پروتئین بافت کبد و در سطوح 

های گوشتی متأثر از سبب افزایش درصد زندمانی در جوجه

  
 بهمن پریزادیانو  بابک ماسوری، نیاحشمت اهلل خسروی ،زینب برومندنیا
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 3Dشود که ویتامین گیری میتیجهالکتیک شد. ن تزریق اسید
در سطح  GAAو همچنین  IU50000 در سطح ای مازاد جیره

g/kg 8/1  جیره غذایی قادر به تغییرات مثبت در متابولیسم

ای و محیطی احتمال های جوجه گوشتی در شرایط تغذیهگله
 بروز اسیدوز الکتیک هستند.
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Extended Abstract 
Introduction and objectives: Lactic acidosis occurs as a result of hypoxia and rapid growth of 
broilers and can be considered as a physiological stress. In two experiments, the effect of extra 
nutritional levels of vitamin D3 and guanidinoacetic acid was investigated on performance, 
relative weight of organs, some physiological and behavioral parameters of broiler chicks under 
lactic acidosis stress.  
Material and Methods: In both experiments, 144 chickens of Ross 308 strain were used to study 
the effect of subcutaneous injection of vitamin D3 at 0 (negative and positive controls), 20,000, 
30,000, 40,000 and 50,000 international unit and dietary levels of GAA at 0, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 and 
3 g/kg in a randomized complete block design with 6 treatments, 4 replications and 6 birds per 
replication. 
Results: In the first experiment, liver fat concentrations in birds receiving 50,000 IU of vitamin 
D3 were 21.79% and 19.16% lower, respectively, compared to negative control and birds 
receiving 30,000 IU of vitamin D3 (p<0.05). In Experiment 2, the survival rate of birds receiving 
1.8 and 3 g/kg GAA in the diet was greater than the birds receiving 0.6 and 1.2 g/kg GAA 
(p<0.05). Behavioral parameters of the birds were affected by vitamin D3 injection as well as 
GAA dietary levels (p<0.05).  
Conclusion: The results show that subcutaneous injection of vitamin D3 at the level of 50,000 IU 
and adding GAA to diet at the level of 1.8 g/kg has positive effects on modulation of physiological 
stress caused by lactic acidosis in broilers.  
 
Keywords: Behavioral parameters, Broilers, Guanidinoacetic acid, Lactic acidosis, Physiological  
                   stress, Vitamin D3 
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