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و هاپروتئین جیره بر غلظت الکترولیتمیزان تاثیر تري متیل گالیسین و 
هاي گوشتی تحت تنش گرماییلیپیدهاي خون جوجه

2آهنگريییوسف جعفرو3، سعید حسنی2، بهروز دستار1سید رضا هاشمی

دهیچک
هاي غذایی با پروتئین متعادل و کم ن در جیرهاین تحقیق به منظور بررسی تاثیر تري متیل گالیسی

. هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی انجام شدها و لیپیدهاي خون جوجهپروتئین بر غلظت الکترولیت
تیمار آزمایشی مختلف 4روزگی با 42تا 21از سن 308هاي گوشتی سویه راس براي این منظور جوجه

مقدار پروتئین توصیه شده انجمن ملی (با پروتئین متعادل یره شامل جیتیمارهاي آزمایش. تغذیه شدند
بود که با ) درصد مقدار پروتئین توصیه شده انجمن ملی تحقیقات85(و جیره کم پروتئین ) تحقیقات

تیمار 4هر یک از.گرم در هر کیلوگرم جیره مکمل شدند5/1مکمل نمودن تري متیل گالیسین به مقدار 
جوجه در هر 4روزگی،  تعداد 35در سن .  بودجوجه قطعه18و هر تکرار شامل کرار ت6شامل یآزمایش

. گذاري شدندهاي قبل و پس از تنش شمارههاي خونی در زمانگیري فراسنجهجهت اندازهیواحد آزمایش
درجه 37ساعت تحت شرایط تنش گرمایی 8در طول سه هفته آزمایش پرندگان روزانه به مدت 

دو (2×2×2هاي آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با آرایش فاکتوریل داده.گراد قرار داشتندسانتی
ها توسط تجزیه واریانس و مقایسه میانگین) سطح پروتئین، دو سطح تري متیل گالیسین  و دو جنس

). >05/0P(دبودارمعنیرشدةها در دورسطح پروتئین بر افزایش وزن جوجه. آزمون دانکن انجام شد
روزگی 42تا 21هاي گوشتی در دوره داري بر افزایش وزن جوجهاثر معنیتري متیل گالیسینسطح 

). <05/0P(هاي گوشتی تحت تاثیر سطح پروتئین قرار گرفت مصرف خوراك جوجه). < 05/0P(نداشت 
یره کم پروتئین مصرف خوراك پرندگان تغذیه شده با جیره حاوي سطح پروتئین متعادل نسبت به  ج

سطح ). <05/0P(نداشت یمصرفخوراك مقدارداري بر اثر معنیتري متیل گالیسینافزودن . بیشتر بود
پروتئین جیره، ). <05/0P(داري بر ضریب تبدیل خوراك نداشتند اثر معنیتري متیل گالیسینپروتئین و 

هاي قبل و پس از هاي خون در زمانو لیپیدهاالکترولیتغلظتتري متیل گالیسین و جنس تاثیري بر 
56/3به 34/4اعمال تنش گرمایی سبب کاهش غلظت  پتاسیم خون از  ). <05/0P(اعمال تنش نداشتند

69/112، کلسترول از 46/80به 01/64گلیسیرید از و افزایش چشمگیر غلظت تريمیلی اکی واالن در لیتر 
اعمال تنش گرمایی ). >05/0P(شدلیتر گرم در دسییلیم49/74به 75/67خون از  HDLو 57/135به 

). <05/0P( تاثیري بر غلظت سدیم و کلسیم خون نداشت

هاي خون، لیپیدهاي خون، جوجه گوشتی، تنش گرماییتري متیل گالیسین، الکترولیت: يدیکليهاواژه

)hashemi@gau.ac.ir:نویسنده مسوول(، علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشگاه ،استادیار-1
علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانشگاه دان، دانشیاراستاد و -3و 2

13/6/90:تاریخ پذیرش16/9/89: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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دمهمق
هاي هاي گوشتی در درجه حرارتجوجه

25تا 23(باالتر از منطقه آسایش حرارتی 
شوند دچار تنش گرمایی می) گراددرجه سانتی

هاي و در این حالت تغییر در سیستم
تغییر در . گیردفیزیولوژیکی بدن صورت می

pHهاي خون و تغییر در مقدار الکترولیت

باشدخون از مهمترین این تغییرات می
در پرندگان با افزایش دماي محیط به).1،21(

،منظور افزایش دفع حرارت از طریق تبخیر
زدن له له.یابدسرعت تنفس افزایش می

بیشتري دفع شده Co2پرندگان باعث می شود 
تغییر در بدنو در نتیجه تعادل اسید و باز 

pHشود این عوامل باعث می.خواهد یافت

در این حالت . )1،6(ش یابد افزای7/7خون به 
مصرف آب و دفع ادرار افزایش یافته و غشاي 

ند نها نفوذپذیر شده و محتویات سلول ماسلول
زیم و پروتئین از سلول یپتاسیم، فسفر، من

خارج شده و همگی به همراه یون سدیم خون 
با سرعتی بیشتر از حالت طبیعی از طریق کلیه 

یون کلر به ا این همه، غلظتب.شونددفع می
میافزایش اي در پالسما ابل مالحظهقطور 

تباس یون کلر براي کمک به حظاهراً ا. یابد
خون به سطح طبیعی صورت pHپایین آمدن 

) 1،2(ایت بوالسن و همکاران ).6(پذیرد می
تواند گزارش کردند افزایش دماي محیط می

هاي سدیم و کلر را افزایش و غلظت یون
.و پتاسیم پالسما را کاهش دهدهاي فسفریون

کهکردند وقتیگزارش )6(بورجز و همکاران
گراددرجه سانتی41به 24دماي محیط از 

یابد غلظت سدیم و پتاسیم خون بطور افزایش 
از تغییرات . یابدکاهش میچشمگیري

توان به افزایش ترشح فیزیولوژیکی دیگر می
این )20،21،23(اشاره کرد ACTHهورمون 

گلیسیرید خون را افزایش هورمون سطح تري
گزارش)20(شین و همکاران. )6،16(دهد می

ها در ش ترشح آدرنوکورتیکوئیدیکردند که افزا
ش ـزایـــاعث افــرمایی بــش گــان تنــزم

افزایش غلظت .شودمیگلیسیرید تري
هاي چرب در هنگام تنش انرژي الزم اسید

هاي نیاز از اسیدوردترکیبات ماختبراي س
. کندفراهم میرا آمینههاي چرب و اسید

مورد نیاز براي ATPبخصوص آن که 
گلوکونئوژنز از اکسیداسیون اسیدهاي چرب با 

.)14،15،16(شود بلند تامین میزنجیر 
یا بتائینتجاري متیل گالیسین با نامتري

بتافین یک اسمولیت آلی است که در کبد و 
اي هشود و براي سایر بافتخته میکلیه سا

تري متیل .)5(بدن قابل استفاده نیست 
تواند از طریق خوراك یا از طریق گالیسین  می

واردانتشار فرآیندآشامیدن از طریق 
ساختمان به با توجه و هاي بدن شده سلول

با تاثیر بر جذب، دفع، دمولکولی دو قطبی خو
،اخل سلولهاي موجود در مایع دتعویض یون

فشار اسمزي سلول را ثابت نگه دارد و از 
تغییرات شدید الکترولیت در هنگام تنش 

در اثر ورود تري متیل .جلوگیري نماید
ها گالیسین  به داخل سلول تعویض یون

جهت تنظیم فشار اسمزي کمتر صورت گرفته 
سدیم پتاسیم کاسته شده در پمپو از فعالیت 

شود سلول کم مینتیجه نیاز به انرژي در 
متابولیسم مواد فرآیندبازدهی ). 13،24(

ي در بدن صدرصد نیست و مقداري گرما ذمغ
پروتئین در مقاسیه با .شودتولید می
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ترین ماده ها کم بازدهکربوهیدرات و چربی
ي است و در نتیجه مصرف آن گرماي ذمغ

این دما ممکن .شودمیدنسبتاً بیشتري تولی
است فشار زیادي را بر مکانیسم دفع حرارت 

.)17،18(وارد کند )  زدنله له(بدن طیور 
تري ن و یرشات اندکی در مورد تاثیر پروتئگزا

بر تغییرات فیزیولوژیکی متیل گالیسین
هاي گوشتی تحت تنش گرمایی وجود جوجه

بررسی حاضر هدف از آزمایش از این رو . دارد
تاثیر تري متیل گالیسین و سطح پروتئین

ها و لیپیدهاي الکترولیتبر غلظتخام جیره
گوشتی تحت هايخون  در دو جنس از جوجه

.انجام شدتنش گرمایی 

هاروشومواد
308هاي گوشتی سویه تجاري راس جوجه

تا قبل از شروع آزمایش با یک جیره متعادل 
بر اساس احتیاجات توصیه شده انجمن ملی 

وي بستر پرورش رتغذیه و ) NRC(تحقیقات 
روزگی پرندگان در بیست و یک. داده شدند

د آزمایش توزیع واح24پس از توزین در 
نوع چهار دوره پرورش42تا 21از روز . شدند
به صورت آزاد در اختیار یآزمایشجیره

یهاي آزمایشخوراك. پرندگان قرار گرفت
شامل دو جیره پایه حاوي سطح پروتئین 

مقدار پروتئین توصیه شده انجمن (استاندارد 
درصد 85(و کم پروتئین) ملی تحقیقات

وصیه شده انجمن ملی مقدار پروتئین ت
هاي هر یک از جیره). 1جدول(بود ) تحقیقات

گرم در کیلوگرم 5/1پایه با مقدار 
تا چهار ندتري متیل گالیسین  نیز ترکیب شد

شامل دو سطح پروتئین و دو یتیمار آزمایش

هر . سطح تري متیل گالیسین  حاصل شود
تکرار و هر6شامل ییک از تیمارهاي آزمایش

در طی .بودپرنده قطعه 18شامل تکرار 
آزمایش آب به صورت آزاد در اختیار پرندگان 

در طول سه هفته آزمایش پرندگان . قرار داشت
بعد از ظهر به 6صبح تا 10روزانه از ساعت 

37مدت هشت ساعت تحت تنش گرمایی 
اعمال تنش . گرفتندقرار میگراددرجه سانتی

الن تو سط گرمایی بدین شکل بود که دماي س
37ظهر به 12صبح تا 10هیتر از ساعت 

بعد از 4رسید و تا ساعت گراد میدرجه سانتی
پس از ساعت . ماندظهر در همان دما ثابت می

عصر دما بتدریج 6بعد از ظهر تا ساعت 4
یافت تا به درجه حرارت مطلوب کاهش می

صبح 10بعد از ظهر  تا 6از ساعت . رسیدمی
مطابق با دماي مطلوب مورد نیاز روز بعد دما
روزگی از چهار پرنده در 35در . پرندگان بود

دو قطعه خروس و دو قطعه (یهر واحد آزمایش
هاي گذاري شده بودند در زمانکه شماره) مرغ

گیري از سیاهرگ بال قبل و پس از تنش خون
گیري عمل جدا سازي پس از  خون. انجام شد

و پتاسیم با دستگاه سرم انجام و مقدار سدیم 
ون ــــها خهـــفتومتر و سایر فراسنجفلیم

گلیسسرید، کلسترول لسیم، تريـــامل کــش
هاي آزمایشگاهی کیتازبا استفاده HDLو 

توسط دستگاه شرکت پارس آزمون و
.گیري شداسپکتروفتومتر اندازه

هاي آزمایش در قالب طرح کامال داده
دو سطح (2×2×2تصادفی با آرایش فاکتوریل

پروتئین، دو سطح تري متیل گالیسین  و دو 
تجزیه واریانسSASافزار توسط نرم) جنس

ها توسط آزمون دانکن و مقایسه میانگین) 19(
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هاي خونی هر یک از فراسنجه. )8(انجام شد 
و پس از تنش توسط آزمون هاي قبل در زمان

tبا یکدیگر مقایسه شدند.

1)بر حسب درصد(هاي آزمایشی جیرهشیمیاییترکیبمواد متشکله و - 1جدول 

جیره با پروتئین اجزاء جیره
)CP=NRC(متعادل 

4جیره کم پروتئین

)CP=0.85NRC(
87/7CP=(92/5562/66(ذرت 

2/42CP=(47/3537/26(کنجاله سویا 
10/516/3روغن گیاهی

42/143/1صدف
12/121/1دي کلسیم فسفات

34/034/0نمک طعام
225/025/0مکمل معدنی

325/025/0مکمل ویتامینی 
DL -05/012/0متیونین

L -11/0---- لیزین هیدرو کلراید
L -07/0---- ترئونین

04/004/0کوکسیدیو استات
03/003/0آنتی اکسیدانت

(%)ترکیب مواد مغذي 
31003100)کیلوگرمدرکیلوکالري (انرژي قابل متابولیسم 

40/1963/16پروتئین خام
10/197/0لیزین 

37/040/0متیونین
70/070/0سیستئین+ متیونین
77/072/0ترئونین
90/090/0کلسیم 

35/035/0فسفر
.هستند) NRC(مواد مغذي توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات ها حاوي حداقل مقدار جیره-1
گرم سلنیوم 2/0گرم ید و 16/0گرم مس، 4گرم روي، 11گرم آهن، 25گرم منگنز، 32: هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل -2

.است
D3 ،1800المللی ویتامین واحد بینA ،200000واحد بین المللی ویتامین 900000: هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی شامل-3

گرمB3 ،3گرم ویتامینB2 ،1گرم ویتامین B1 ،825/0گرم ویتامین K3 ،18/0گرم ویتامین E ،4/0واحد بین المللی ویتامین 
.گرم کولین کلراید استB12 ،50گرم ویتامین B9،15/0گرم ویتامین B6 ،125/0گرم ویتامین B5،3/0ویتامین 

.باشدمی) NRC(درصد مقدار پروتئین توصیه شده انجمن ملی تحقیقات 85حاوي ئینجیره کم پروت-4
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بحثوجینتا
هاي گوشتی در دوره رشد عملکرد جوجه

سطح اثر . شده استهارائ2در جدول 
21ةها در دورپروتئین بر افزایش وزن جوجه

سطح ). >05/0P(بوددارمعنیروزگی42تا
داري بر افزایش وزن بتائین اثر معنی

روزگی 42تا 21هاي گوشتی در دوره جوجه
هاي مصرف خوراك جوجه). <05/0P(نداشت 

گوشتی تحت تاثیر سطح پروتئین قرار گرفت 
)05/0P< .( مصرف خوراك پرندگان تغذیه

شده با جیره حاوي سطح پروتئین متعادل 
افزودن . نسبت به  جیره کم پروتئین بیشتر بود

ی مصرفخوراك مقدارداري بر بتائین اثر معنی
سطح پروتئین و ). <05/0P(نداشت هاجوجه

داري بر ضریب تبدیل خوراك بتائین اثر معنی
).<05/0P(نداشتند 

م تنش گرمایی مصرف خوراك در هنگا
به همین دلیل برخی محققین .یابدکاهش می

گزارش کردند که باید سطح پروتئین جیره 
افزایش یابد تا  پرنده بتواند میزان کافی 

المان و لک لرك). 22(پروتئین در یافت نماید 
نیز گزارش کردند که تهیه یک جیره کم )3(

اسیدهاي و مکمل شده با ) درصد16(پروتئین 
آمینه ضروري الزم در مقایسه با جیره با سطح 

تواند از اثرات منفی درصد نمی20پروتئین 
گرما جلوگیري کند و باعث کاهش عملکرد 

ها بر اساس در این آزمایش جیره. شودمی
. هاي انجمن ملی تحقیقات تهیه شدندتوصیه

احتیاجات اسید آمینه گزارش شده توسط 
براي دامنه آسایش انجمن ملی تحقیقات

اگرچه گزارشاتی وجود . باشدحرارتی خنثی می
هاي آمینه دارد مبنی بر اینکه  مقدار  اسید

نظیر لیزین و آرژنین که توسط انجمن ملی 
هاي جوجهتحقیقات گزارش شده است براي 

6تا 4گوشتی تحت تنش گرمایی در سن 
هفتگی کافی است و افزایش آنها تاثیري بر 

اما گزارشات ) 7(پرندگان ندارد عملکرد 
دیگري نیز وجود دارد که مقدار برخی از اسید 
آمینه نظیر متیونین و گلیسین در شرایط 

).  11(تنش گرمایی باید افزایش یابد 
گزارشاتی نیز وجود دارد که کاهش سطح 

درصد و همچنین افزودن 15پروتئین جیره تا 
ردنداغذاییبتائین تاثیري بر ضریب تبدیل 

)9. (
و تنش گرمایی بر یتاثیر تیمارهاي آزمایش

ها در جدول هاي خون جوجهغلظت الکترولیت
سطح پروتئین، تري متیل .شده استارائه 3

دار بر غلظت گالیسین و جنس تاثیر معنی
سدیم و کلسیم سرم خون پرندگان در 

هاي قبل و پس از اعمال تنش گرمایی و زمان
ر زمان قبل از تنش همچنین غلظت پتاسیم د

غلظت پتاسیم . )<05/0P(گرمایی نداشت 
خون در پرندگانی که با جیره حاوي سطح 
پروتئین متعادل تغذیه شده بودند نسبت به 
آنهایی که از جیره کم پروتئین استفاده کردند 

درصد 5/8در زمان پس از اعمال تنش گرمایی 
افزودن تري متیل گالیسین  به . بیشتر بود

درصد به جیره پرندگان سبب 15/0میزان 
درصدي غلظت پتاسیم خون 18/7کاهش 

اعمال تنش . پس از اعمال تنش گرمایی شد
دار غلظت پتاسیم گرمایی سبب کاهش معنی

غلظت سدیم و اما بر) >05/0P(خون شد 
).<05/0P(دار نداشت کلسیم خون تاثیر معنی
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گزارشات متناقضی در مورد تغییر مقدار 
هاي سرم خون پرندگان در زمان الکترولیت

ایت بوالسن و . تنش گرمایی وجود دارد
همکاران گزارش کردند وقتی دماي محیط به 

رسد درجه حرارت گراد میدرجه سانتی41
گراد درجه سانتی45تا  8/44بدن پرندگان به 

در این حالت غلظت یون .یابدافزایش می
و هاي فسفرسدیم و کلر افزایش و غلظت یون

جان و .)2(باشدپتاسیم پالسما کاهش می
جورج نیز گزارش کردند کبوترهایی که در 
معرض تنش گرمایی و محرومیت از آب قرار 

فتند سطح سدیم خون افزایش و سطح رگ
در مقابل ).12(یابدپتاسیم سرم کاهش می

و همکاران نشان دادند پرندگانی که به آراد 
تا 35ساعت در معرض تنش 12تا 10مدت 

گراد قرار  داشتند و به طور درجه سانتی42
طبیعی آب بدن خود را از دست دادند هیچ 

داري در غلظت سدیم، گونه تغییر معنی
و اسموالریته خون آنها مپتاسیم، کلر، کلسی

کاهش نشد ولی غلظت فسفات سرم مشاهده
همچنین گزارش شده .)4(چشمگیري داشت

است که قرار گرفتن مرغ خانگی در درجه 
گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی37حرارت 

دقیقه تغییر در غلظت 15درصد به مدت 45
بورجز و . )10(کنداسموالریته خون ایجاد نمی

وقتی دماي محیط گزارش کردند ) 2(همکاران 
درجه 41به24ساعت از 2در مدت 

مقدار سدیم و پتاسیم یافتگراد افزایش سانتی
به نظر .یابددار کاهش میخون به طور معنی

ها به واسطه مقدار دما رسد علت این تناقضمی
و مدت قرار گرفتن پرندگان در معرض گرما و 
همچنین سازش با گرماي محیطی باال باشد

بورجز و همکاران گزارش کردند که .)2،21(
آوري نمونه خون در زمان تنش ن جمعزما
اي در مورد پتاسیم تواند تخمین گستردهمی

آنها بیان کردند در زمان تنش . نشان دهد
گرمایی حاد وقتی که دماي بدن افزایش 

خون یابد خون رقیق شده و غلظت سدیممی
در اثر خونکاهش و غلظت پتاسیم

در زمان . یابدنفوذپذیري غشا افزایش می
پذیري با تنش گرمایی مزمن زیادي بقتطا

تولید پتاسیم از طریق ترکیب با یون بیکربنات 
غلظت تا شود میدفع،در اثر آلکالوزیسشده 

آن کاهش نرمال یا کمتر از سطح پتاسیم به 
در تایید نظرات بورجز و همکاران .)6(یابد 

که غلظت پتاسیم سرم کرد گزارش نیز ی جهو
5لت طبیعی هاي گوشتی در حاجوجه
اکی واالن در لیتر است که در حالت میلی

اکی واالن در میلی5/6تنش گرمایی حاد به 
لیتر افزایش و در زمان تنش گرمایی مزمن به 

یابدواالن در لیتر کاهش میاکیمیلی5/3
)1،10(.

سرم هايدر این آزمایش مقادیر الکترولیت
ایی روز از شروع تنش گرم14خون پس از 

در این حالت بر اساس نظرات .گیري شداندازه
توان بیان کرد که ی، بورجز و همکاران میجهو

پرندگان در شرایط تنش گرمایی مزمن و 
اند که حالت تطابق پذیري با تنش گرمایی بوده

به تبع آن غلظت پتاسیم خون کاهش یافته 
.)6،10(است

و تنش گرمایی بر یتاثیر تیمارهاي آزمایش
سرم HDLگلیسیرید، کلسترول و ظت تريغل

. شده استارائه 4خون پرندگان در جدول 
سطح پروتئین، تري متیل گالیسین  و جنس 
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هاي دار بر غلظت این فراسنجهتاثیر معنی
اعمال تنش گرمایی ). <05/0P(ندخونی نداشت

گلیسیرید، دار غلظت تريسبب افزایش معنی
یب به میزان خون به ترتHDLکلسترول و 

شین و . درصد شد74/6و 30/20، 66/25
همکاران گزارش کردند که تنش گرمایی سبب 

این .شودافزایش غلظت آدرنوکورتیکوئیدها می
گلوکونئوژنز و فرآیندهورمون باعث تحریک 
انرژي مورد . )20(شودافزایش گلوکز خون می

گلوکونئوژنز از اکسیداسیون فرآیندنیاز براي 
فرآیند. )16(شودي چرب تامین میاسیدها

گلوکونئوژنز همراه با لیپوژنز از بافت چربی 
گلیسیریدها و کلسترول است که طی آن تري

. شودبافت چربی به داخل خون رها می
گلیسیرید و همزمان با آزاد شدن تري

با یاید تانیز افزایش میHDLکلسترول، 
این انتقال کلسترول به کبد انرژي الزم براي 

.)15،21(را تامین کندفرآیند
توان بیان نمود که تنظیم در پایان می

درصد مقدار 85پروتئین جیره غذایی تا 
توصیه شده انجمن ملی تحقیقات و مکمل 
نمودن جیره با تري متیل گالیسین در زمان 

هکار مناسبی جهت تواند راتنش گرمایی می
جیره تهیهکنترل تنش گرمایی و همچنین

.تر باشدیی با قیمت مناسبغذا

2و 1)وزگیر42تا 21(هاي گوشتی در دوره رشد پروتئین و بتائین بر عملکرد جوجهسطوح مختلف تاثیر - 2جدول 

غذاییضریب تبدیل 
)گرم:گرم(

مصرف خوراك
)روز/ پرنده/گرم(

افزایش وزن
)روز/ پرنده/گرم( تیمارها

:سطح پروتئین 
062/0±56/2 a01/1±7/101 a99/0±9/39 NRC

053/0±60/2 b25/1±4/96 b81/0±3/37 NRC85/0
:تري متیل گالیسینسطح 

068/0±62/2 13/1±2/99 95/0±0/38 )-(صفر 
041/0±54/2 65/1±9/98 99/0±1/39 (+)درصد15/0

:اثر متقابل 
069/0±49/2 a46/1±5/102 a07/1±3/41 NRC + تري متیل گالیسین
101/0±64/2 ab44/1±8/100 ab55/1±5/38 NRC – تري متیل گالیسین
105/0±58/2 c01/2±3/95 b81/2±0/37 85/0 NRC + گالیسینتري متیل
102/0±61/2 bc55/1±5/97 b22/1±6/37 85/0 NRC - گالیسینتري متیل

ــک از ا -1 ــر ی ــراي ه ــلی ب ــرات اص ــائین (ث ــروتئین و بت ــطح پ ــانگین ) س ــا می ــل آنه ــرات متقاب ــروف  و اث ــه داراي ح ــتون ک ــر س ــاي ه ه
).>05/0P(دار هستند باشند داراي اختالف معنینا مشابه می

.خطاي  استاندارد ارائه شده است±ها بصورت میانگین داده-2
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1هاي خونظت الکترولیتتاثیر تیمارهاي آزمایشی و تنش گرمایی بر غل- 3جدول 

فراسنجه
خونی

جنستري متیل گالیسینسطح پروتئین

NRC85درصدNRC

س
طح س

احتمال
درصد15/0صفر درصد

س
طح س

احتمال
مرغخروس

س
طح س

احتمال
میانگین کل

)mEq/L(سدیم

82/2قبل از تنش
±60/14795/2±70/145645/088/2±00/14789/2±30/146870/066/2±60/14510/3±70/147609/001/2±2/146

6/143±50/144690/097/1±96/14298/2±90/144574/074/2±60/14285/2±40/141244/088/2±10/14684/2±89/2پس از تنش

)mEq/L(پتاسیم 
40/4375/0a079/0±34/4±20/412/0±30/4889/011/0±30/412/0±30/4495/011/0±20/412/0±11/0قبل از تنش
50/3660/0b076/0±56/3±50/310/0±40/3088/009/0±60/310/0±40/3052/010/0±70/310/0±10/0پس از تنش

)mg/dl(کلسیم
70/9±10/10733/026/0±40/929/0±70/9080/025/0±80/927/0±90/9826/027/0±69/928/0±26/0قبل از تنش
20/10±20/10896/025/0±10/1046/0±50/10375/041/0±90/944/0±20/10878/043/0±10/1043/0±43/0پس از تنش

).>05/0P(دار هستند هاي موجود در هر ستون با حروف متفاوت داراي اختالف معنیمیانگین
.شده استخطاي استاندارد ارائه ±ها بصورت میانگینداده-1

تاثیر تري متیل گالیسین و 
میزان 

پروتئین جیره بر غلظت الکترولیت
ها

و لیپیدهاي خون 
................................................................................

 ..............
20
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1تاثیر تیمارهاي آزمایشی و تنش گرمایی بر غلظت لیپیدهاي خون- 4جدول 

فراسنجه
جنستري متیل گالیسینسطح پروتئین

میانگین کل
NRC85درصدNRC

سطح 
سطح درصد15/0صفر درصداحتمال

سطح مرغخروساحتمال
احتمال

)mg/dl(گلیسریدتري
30/62406/0b38/2±01/64±50/6574/2±40/63378/038/2±40/6458/2±50/61772/055/2±30/6661/2±52/2ز تنشقبل ا

70/79748/0a34/2±46/80±50/8133/4±10/84229/077/3±10/7705/4±20/81836/006/4±00/8004/0±02/4پس از تنش
)mg/dl(کلسترول 

60/108231/0b47/3±69/112±00/11591/3±30/114365/058/3±40/10969/3±10/111782/080/3±60/11287/3±62/3قبل از تنش
50/127072/0a48/3±57/135±30/14298/5±30/141119/050/5±50/12880/5±20/140197/069/5±60/12967/5±82/5پس از تنش

HDL -کلسترول)mg/dl(
00/64116/0b15/2±75/67±50/70020/3±80/64223/069/2±70/6989/2±00/69384/083/2±50/6592/2±80/2قبل از تنش
50/70083/0a10/2±49/74±20/7820/3±30/76372/097/2±40/7209/3±40/71191/009/3±20/7710/3±07/3پس از تنش

).>05/0P(دار هستند اي اختالف معنیهاي موجود در هر ستون با حروف متفاوت دارمیانگین
.خطاي استاندارد ارائه شده است±ها بصورت میانگینداده-1

پژوهشهاي تولیدات دامی
 /

سال پنجم
 /

شماره 
9 /

بهار و تابستان 
1393

 .......................................................................................................................
21
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Effect of Trimethylglycine and Dietary Protein Levels on Blood
Electrolytes and Lipids Concentrations in Broiler Chickens Subjected

to Heat Stress

Seyed Reza Hashemi1, Behroz Dastar2, Saeeid Hassani3 and Yousef Jafari
Ahangari2

Abstract
This experiment was conducted to compare the effect of trimethylglycine

supplementation in diets with sufficient or insufficient quantities of protein on blood
electrolytes and lipid concentrations in broilers subjected to heat stress condition. Ross
308 broilers were fed with four dietary treatments from 21 to 42 d of age. The
treatments consisted of a diet with sufficient levels of protein (protein recommendation
by NRC, 1994) and a low protein diet (0.85 protein recommendation by NRC, 1994)
that supplemented with trimethylglycine at 1.5 g/kg of diet. Each of 4 dietary treatments
was fed to six replicates with 18 chicks in each replicate. Four birds were wing banded
in each replicate to determining of blood parameters before and after heat stress
challenge at 35 d. Birds were daily exposed to 37oC for 8 hours. Dietary protein levels
had significant effects on body weight gain in the grower phase (P<0.05). Body weight
gain was not significantly affected by dietary trimethylglycine levels from 2l to 42 d
(P<0.05). Broiler feed consumption was affected by protein level (P<0.05). Feed intake
of broiler chickens fed diets with NRC protein levels was higher than those birds fed the
low protein diet.  Supplementing of trimethylglycine and dietary protein level had not
significant effect on feed conversion ratio (P<0.05). The results of the experiment also
showed that dietary protein level, trimethylglycine supplementation and sex had not
significant effect on blood electrolytes and lipids concentrations before and after heat
stress challenge (P>0.05). Heat stress significantly decreased blood potassium (from
4.34 to 3.56) and increased triglyceride (from 64.01 to 80.46), cholesterol (from 112.69
to 135.57) and HDL concentrations (from 67.75 to 74.49) (P< 0.05). Heat stress had not
significant effect on blood sodium and calcium concentrations.

Keywords: Trimethylglycine, Blood electrolytes, Blood lipids, Broilers, Heat stress

1- Assistant Professor, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources
(Corresponding author: hashemi@gau.ac.ir)

2 and 3- Professor and Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources
Received: December 7, 2010 Accepted: September 4, 2011

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-391-fa.html
http://www.tcpdf.org

