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هاي خونفراسنجهیکی بر عملکرد واثرات تریپتوفان، مالتونین و رژیم تار
هاي گوشتی تحت تنش گرماییجوجه

5راضیه شهبازي بنیو4، نریمان میراعلمی3، محمد حسن زاده2اردشیر محیط، 1جلیلی کلوانیماریا

چکیده
هاي هاي خونی جوجهفراسنجهرژیم تاریکی بر عملکرد وبررسی اثرات تریپتوفان، مالتونین ومنظور در این تحقیق به

10متعادل و در قالب طرح کامال تصادفی با تکرار نا) هر دو جنس(قطعه جوجه گوشتی آرین 130گرماییتنشگوشتی تحت 
40تا 30هاي جیره از روزmg/kg40به میزان مالتونین،شاهدها شامل گروه تیمار. شدپرنده در هر واحد آزمایشی استفاده

ها از سنهمه تیمار.بودندروزگی40تا 10از تاریکی گروهروزگی و 40تا 10از جیرهدرصد 04/0به میزان تریپتوفان پرورش،
ترین در هفته سوم گروه تاریکی کم.واقع شدند) C°1±39(ساعت در معرض تنش گرمایی 6مدت روزگی، روزانه به 40-35

ترین میزان بیش.)P>05/0(ترین وزن را به خود اختصاص داد و در هفته چهارم گروه تریپتوفان بیش)P>05/0(افزایش وزن
روزگی 35در یدوتیرونینتري.)P>05/0(بود هاي تریپتوفان و مالتونین مربوط به تیمارروزگی 40درپروتئین با چگالی بااللیپو

نتایج آزمایش نشان .)P>05/0(یافتهاي تاریکی و مالتونین کاهش در گروهتیوباربیتوریک اسیدچنین همو تیمار تاریکی تحت 
از جمله هاي خونتري بر بهبود عملکرد و فراسنجهاما تاثیر بیششدروزگی استفاده 30که از مالتونین با وجود اینکه مکملداد

.هاي گوشتی داشتجوجهو کاهش سطح تیوباربیتوریک اسید پروتئین با چگالی باالافزایش لیپو

هاي خونی، مالتونینایی، فراسنجهگرمتنش، تریپتوفان:هاي کلیديواژه

مقدمه
از جمله عواملی که منجر به کاهش تولیدات طیور 

امل که از میان این عوگردد عوامل محیطی استمی
دراز آنجایی که.نمودتوان به تنش گرمایی اشارهمی

د رخشک وجود داگرم وبیشتر نقاط ایران آب و هواي
امکان تنش گرمایی بر اثر افزایش درجه حرارت خصوصاً

مشکالت حاصل از افزایش دماي .در تابستان وجود دارد
گذارد از یمحیط بر خون و ترکیبات حاصل از آن تاثیر م

خونی از اهمیت خاصی عواملاین رو مطالعات تنش بر 
تهویه ریوي در ،گرماشرایطر د.)4(برخوردار هستند

ویابد و منجر به عدم تعادل اسیدپرندگان افزایش می
هاي به همین دلیل اکثر مسیرشودباز خون می

توانند مانند شرایط طبیعی عمل کنند متابولیسمی نمی
بهتر بیشعمل کنندرشد مسیرکه در نایو به جاي

منجر که خودپرادزندمیتنظیم حفظ ثبات داخلی بدن
گرمایی سیستم تنش.)23(شودبه کاهش رشد می
هاي گوشتی از طریق کاهش تعداد ایمنی را در جوجه

ها به کاهش تکثیرلنفوسیتهاي سفید خون وگلبول
افزایش دما با چنینهم)5(مخاطره خواهند انداخت

تولید ترکیبات هاي آزاد و ز حد رادیکالاتولید بیش 
همراه است کهها در مایعات بدن و بافتفعال اکسیژن 

ر ساختار پروتئین و لیپیدهاي غشا ها باین رادیکال
هاي با باندهاي آزادرادیکالتداخل قوي و ندموثر
اي از زنجیرهها منجر به تشکیل یک اشباع در لیپیدغیر
ها دهیدــد و آلـپراکسیدروـاکسید، هیرـهاي پنشـواک
هاي آزاد، پراکسیداسیون را در رادیکال).25(.شودمی

ها در اکسیدپرغلظت لیپوبنابراین ها افزایش داده و سلول
تغییرات اکسیداتیو در نهایتیافته وها افزایش بافت

تیوباربیتوریکگر ي واکنشغلظت ماده،گرددحاصل می
غشا در یک شاخصی از پراکسیداسیون لیپید1اسید

و غشاي سلول نتیجه تداخل ترکیبات فعال اکسیژن
چندین راه جهت کاهش استرس ها سلول). 25(است 

هاي اکسیدانها آنتید که یکی از راهناکسیداتیو دار
گرمایی تنشاما .)13(آنزیمی و غیر آنزیمی است

هاي آنزیمی و اکسیدانموجب کاهش فعالیت آنتی
، Cهاي غیر آنزیمی مانند ویتامین اکسیدانآنتیکاهش

Eتنشآن عالوه بر) 31(شودها میو مالتونین از بافت
گلیسرید، مایی موجب افزایش سطح گلوکز، تريگر

ها و منتج به افزایش ها و لیپیدکاتابولیسم پروتئین
ده ازاز آنجایی که استفا.)4(شودکلسترول میغلظت 
بندي هزینه باالیی دارد کننده و عایقهاي خنکسیستم

مــکا ـهایر روشــت به ســکاري جیره نسبتــدس

)m_jalili_2012@yahoo.com: نویسنده مسوول(کارشناس ارشد، دانشگاه گیالن، -1
، دانشگاه گیالنکارشناس ارشدو استادیار-5و 2

استاد، دانشگاه تهران-3
حیاتی، رشتآزمایشگاه علوم دامپزشک-4

1/4/93: تاریخ پذیرش15/10/92: تاریخ دریافت

1- Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS)

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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40تا 30هاي جیره از روزmg/kg40به میزان مالتونین،شاهدها شامل گروه تیمار. شدپرنده در هر واحد آزمایشی استفاده

ها از سنهمه تیمار.بودندروزگی40تا 10از تاریکی گروهروزگی و 40تا 10از جیرهدرصد 04/0به میزان تریپتوفان پرورش،
ترین در هفته سوم گروه تاریکی کم.واقع شدند) C°1±39(ساعت در معرض تنش گرمایی 6مدت روزگی، روزانه به 40-35

ترین میزان بیش.)P>05/0(ترین وزن را به خود اختصاص داد و در هفته چهارم گروه تریپتوفان بیش)P>05/0(افزایش وزن
روزگی 35در یدوتیرونینتري.)P>05/0(بود هاي تریپتوفان و مالتونین مربوط به تیمارروزگی 40درپروتئین با چگالی بااللیپو

نتایج آزمایش نشان .)P>05/0(یافتهاي تاریکی و مالتونین کاهش در گروهتیوباربیتوریک اسیدچنین همو تیمار تاریکی تحت 
از جمله هاي خونتري بر بهبود عملکرد و فراسنجهاما تاثیر بیششدروزگی استفاده 30که از مالتونین با وجود اینکه مکملداد
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امکان تنش گرمایی بر اثر افزایش درجه حرارت خصوصاً

مشکالت حاصل از افزایش دماي .در تابستان وجود دارد
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خونی از اهمیت خاصی عواملاین رو مطالعات تنش بر 
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گلیسرید، مایی موجب افزایش سطح گلوکز، تريگر

ها و منتج به افزایش ها و لیپیدکاتابولیسم پروتئین
ده ازاز آنجایی که استفا.)4(شودکلسترول میغلظت 
بندي هزینه باالیی دارد کننده و عایقهاي خنکسیستم

مــکا ـهایر روشــت به ســکاري جیره نسبتــدس

)m_jalili_2012@yahoo.com: نویسنده مسوول(کارشناس ارشد، دانشگاه گیالن، -1
، دانشگاه گیالنکارشناس ارشدو استادیار-5و 2

استاد، دانشگاه تهران-3
حیاتی، رشتآزمایشگاه علوم دامپزشک-4

1/4/93: تاریخ پذیرش15/10/92: تاریخ دریافت

1- Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS)

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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آمینه تریپتوفان یک اسید.)31(رسدنظر میتر بههزینه
ساز دو هاست و پیشختاري در همه پروتئینجزء سا

هورمون سروتونین و مالتونین است که موجب بهبود 
پالسما مصرف خوراك و افزایش غلظت تریپتوفان 

متوکسی -5- استیل- ان(مالتونین). 12(دشومی
مرحله هورمونی است که در طول شب یا در) تریپتامین

ي وسیله غدهتاریکی به- روشناییچرخهتاریکی در 
مالتونین یک . شودآل تولید و ترشح میپینه
از میان غشاها و موانع تواند میوبودهاکسیدان قوي آنتی

در سلول DNAبنابراین قادر به حفاظت ازعبور کند 
این هورمون .)18(باشد میهاي اکسیداتیو آسیببرابر 

ي خونهاتواند مصرف خوراك، سطح گلوکز و لیپیدمی
پیشگیري کندLDLو از اکسید شدن نمودهرا تعدیل

از ي درشتهالي مولکوکنندهمالتونین محافظت).24(
بوسیله است که این عملهاي اکسیداتیوآسیب
هاي اثر مستقیم بر آنزیمباهاي آزاد سازي رادیکالخنثی
منظور که به،)37(شودمیانجام اکسیدانی آنتی

از اکسید شدن، سطح آنزیم گلوتاتیونLDLحفاظت 
امحققان بطرفیاز).24(دهدرا افزایش میاکسیدازپر

هاي جوجهعملکرداستفاده از رژیم تاریکی جهت بهبود
زیرا فعالیت فیزیکی اندهایی انجام دادهبررسیگوشتی 

لذا صرف انرژي و ده و تر شطول تاریکی کمدر پرنده
خوراك استفاده ازو راندمانتولید حرارت کاهش یافته 

،بنابراین هدف از این مطالعه.)30(یابدیمافزایش 
چنینهمومالتونین و تریپتوفان در جیرهارزیابی اثرات 

استفاده از رژیم تاریکی در طول تابستان به منظور 
تحت تنش گرماییطیوربر عملکرد مقایسه کارایی آنها 

.بوده است

هامواد و روش
قطعه جوجه گوشتی 130،پژوهشاین انجام براي 

استان کناراز مزرعه الین بابل) هر دو جنس(سویه آرین 
تهیه شد و در قالب گرم49مازندران با میانگین وزنی 
و مساويتیمار در تکرار نا4یک طرح کامال تصادفی با

تیمارها . آزمایشی توزیع شدنددر هر واحدپرنده10
40(،مالتونیني کنندهمصرفگروه،شاهدگروه شامل 

گروه ، )روزگی40تا 30گرم در هرکیلوگرم از میلی
3هر یک با )روزگی40تا 10از (رژیم تاریکی داراي 

درصد 04/0(تریپتوفان ي کنندهمصرفتکرار و گروه 
براي همه . تکرار بودند4با )روزگی40تا 10ازجیره
روشنایی ساعت 23ي پرورش دوره9تا 1ها از روز تیمار

ساعت تاریکی اعمال شد و این روند براي تمامی 1و 
ي جز گروه داراي رژیم تاریکی که از برنامهها بهتیمار
ي پرورش ادامه ، تا پایان دوره)15(اي برخوردار بود ویژه
11و10: (صورت زیر استبهبرنامه تاریکی. یافت

ساعت 5: روزگی13و12ساعت تاریکی، 4: روزگی
33و32ساعت تاریکی، 6: روزگی31تا 14تاریکی، 

ساعت 4: روزگی35و34ساعت تاریکی، 5: روزگی
: روزگی42ساعت تاریکی، 3: روزگی41تا 36تاریکی، 

پرورش به يپرندگان در طول دوره.)ساعت تاریکییک
غذاییهايجیرهو آب و دان آزادانه دسترسی داشتند

دهنده و ترکیب شیمیایی اجزاي تشکیل1که در جدول
بر طبق مدل پیشنهادي از شرکت آنها نشان داده شد

تنش گرمایی از روز .ندتهیه شدصورت آماده بهدگوسا 
14از ساعت (ساعت6ي پرورش روزانه دوره40تا35

ی گراد براي تمامدرجه سانتی39±1با دماي ) 20الی 
، افزایش وزن و خوراك مصرفی. شدها اعمالگروه

. محاسبه شدصورت هفتگیبهضریب تبدیل غذایی
د، گلیسریجهت بررسی غلظت گلوکز، تري

خون در روزهاي pHسرم و HDL-c،LDL-cکلسترول،
به پرنده8رورش از هر تیمار پدوره 40و 30، 10

که عمل آمدبهگیري خونهاتصادف انتخاب شد و از آن
داراي یکی،لیتريمیلی2گیري از دو سرنگ خونبراي

EDTAپالسما و براي تهیهترتیببهآنو دیگري فاقد
ي دوره38و 35چنین در روزهاي هماستفاده شدسرم

گیري سطوح پرنده براي اندازه10پرورش از هر تیمار 
ه بپالسماو کورتیکوسترونTBARS، 1یدوتیرونینتري

سطوح گلوکز و . شدندگیري و خونتصادف انتخاب
با دستگاه اسپکتروفتومتري و با استفاده هاي سرملیپید

شدندهاي تجاري شرکت پارس آزمون تعیین از کیت
Bio chemicalخون با استفاده از دستگاهpHو)34(

analyzerیدوتیرونین با هورمون تري.مشخص شد
و در 2ایمنی سنجی رادیوییاستفاده از آزمایشات 

. گیري شداندازه)9(و همکاران داراسمطابقت با روش
گیري با استفاده از یک آنتی اندازهاینطور مختصرهب

Byk-Sangtec Diagnosticaشرکت(سرم تجاري 
GmbHدر ترکیب با یک شناساگر خاص) ، آلمان

.ام شدـانج)انـلستـانگ، Amershamرکتـش(
ایمنی سنجی رادیوییکیتکورتیکوسترون با استفاده از 

تعیین . گیري شداندازه) انگلستانIDSشرکت (
TBARS طبق اسپکتروفتومتريبا استفاده از دستگاه

در پایان .پذیرفتصورت ) 21،22(و همکاران لینروش 
قطعه پرنده با وزن نزدیک به 8دوره از هر تیمار 

هاي و انداممیانگین انتخاب و جهت بررسی کیفیت الشه
و درصد هریک از اجزا شدند و بازده الشهکشتاردرونی

هاي حاصل از یافته. شدمحاسبه درونیهاياندامو 
)SAS)32افزار آماري آزمایش با استفاده از نرم

و براي مقایسه شدندتحلیل تجزیه وGLMيرویه
استفاده 05/0ها از روش آزمون دانکن در سطحمیانگین

Logisticي میزان تلفات از رویهبراي تجزیه آماري .شد

1- Triiodothronine (T3) 2- Radioimmunoassay
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که مالتونینتوجه به اینبا.استفاده شد
)Vitane Pharmaceuticalي دوره30از روز ) آمریکا

هاي انجام پرورش به جیره اضافه شد بنابراین بررسی

شاهد، تاریکی و روزگی بین سه تیمار30تا شده 
.پذیرفتتریپتوفان صورت

جیره ترکیب شیمیایی ي واجزاي تشکیل دهنده-1جدول 
پایانی رشد آغازین )%(مواد خوراکی

روزگی42-29 روزگی28-15 روزگی14-1
1/52 3/43 8/39 ذرت

15 15 15 گندم
35/27 1/34 8/36 کنجاله سویا
95/1 9/3 8/3 روغن
1/1 2/1 6/1 کربنات کلسیم
5/2 5/2 3 پروویمیکنسانتره

100 100 100 مجموع
ترکیب شیمیایی جیره

2950 2953 2902 رژي  ن ولیسم ا ب ا مت ل  اب kcal(ق /kg(
5/18 5/20 5/21 روتئین خام (%)پ

73/4 47/6 3/6 (%)خامچربی
91/1 47/2 75/2 ئیک ینول ل %)اسید  )
57/3 87/3 4 (%)فیبر
08/1 19/1 28/1 یزین (%)ل
48/0 52/0 57/0 (%)متیونین
79/0 86/0 92/0 (%)سیستین+متیونین
71/0 77/0 81/0 ونین رئ (%)ت
21/0 24/0 25/0 ان ریپتوف (%)ت
65/0 78/0 98/0 (%)کلسیم
4/0 45/0 52/0 ابل فسفر (%)دسترسق

14/0 14/0 17/0 (%)سدیم
15/0 16/0 18/0 (%)کلر

نتایج و بحث 
قبل و بعد از تنش اك رنتایج مربوط به مصرف خو

بعد از اعمال تنش . ارائه شده است2جدولدرگرمایی 
داري از نظر مصرف خوراك ها تفاوت معنیتیمار،گرمایی

پرندگانی که با اعمال تنش گرمایی قبل از و نداشتند
مصرف ي دردارمعنیافزایش تریپتوفان تیمار شده بودند

.نشان دادندو پنجمسوم، هاي دومخوراك در هفته

)روز/ گرم(هاي گوشتی تاریکی بر مصرف خوراك جوجهرژیماثرات تریپتوفان، مالتونین و - 2جدول 
بعد از مصرف مالتونینقبل از مصرف مالتونین

هفته ششمهفته پنجمهفته چهارممهفته سوهفته دومهفته اولتیمارها
)بعد از تنش گرمایی(

33/20b80/50b989/140b51/18525/176شاهد
b85/18185/158----مالتونین

20/20b92/50b04/9306/141b11/18549/163تاریکی
12/20a08/57a16/11330/160a14/19824/188تریپتوفان

SEM201/090/0202/3763/4476/2457/7
P-value93/00001/0009/013/004/052/0

.)P>05/0(ست اهابین تیمارداري اختالف معنیدهندهحروف متفاوت در هر ستون نشان

توسط دست آمده ه نتایج این آزمایش با نتایج ب
بر مصرف که گزارش کردند رژیم تاریکیبرخی محققان

شوین .)7،10(دارداري ندارد مطابقت دخوراك اثر معنی
18تر از روشنایی کماعالم کردند و همکارانالردنر

و از ) 33(دهد کاهش میراساعت مصرف خوراك 
تر از آنجایی که ساعات روشنایی طی این آزمایش به کم

بنابراین عدم کاهش مصرف خوراك ،ساعت نرسید18

و همکاراناونباسیالردور از انتظار نبود، با این حال 
هاي برنامهاعالم کردند که مصرف خوراك با اعمال )28(

)11(و همکارانعمادي. یابدکاهش میمتناوب نوري
ك اعالم کردند که تریپتوفان باعث افزایش مصرف خورا

فان ي تریپتودلیل وظیفههتواند بشود که این اثر میمی
. ترانسمیتر سروتونین باشدنوروساز به عنوان پیش

سطوح مختلف اثر)10(و همکارانسالمونی -ال
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گذار بررسی کردند که تخمهاتریپتوفان را در مرغ
وفان اضافه شده به درصد تریپت04/0مشخص شد سطح 

داري بر مصرف خوراك نداشت که با جیره اثر معنی
. ي این آزمایش در هفته پایانی تطابق داردنتیجه

)روز/ گرم(هاي گوشتی اثرات تریپتوفان، مالتونین و رژیم تاریکی بر افزایش وزن جوجه- 3جدول 
از مصرف مالتونینبعدقبل از مصرف مالتونین

هفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اولتیمارها
)بعد از تنش گرمایی(

93/1331/30a45/52b43/6635/8251/63شاهد
57/9046/57----مالتونین

12/1466/30b67/46b74/6464/7979/61تاریکی
77/1319/31a75/51a76/7516/8590/65تریپتوفان

SEM25/056/009/118/2881/1666/1
P-value88/085/0041/0045/024/034/0
.)P>05/0(ست اهابین تیمارداري اختالف معنیدهندهمتفاوت در هر ستون نشانحروف

تیمارنشان داده شد 3طور که در جدول همان
نسبت به ي سومدر هفتهافزایش وزناز نظرتاریکی 

.)P>05/0(بودتري کمدارمعنیطور بهها سایر تیمار
هفته درنیز پرندگانی که با تریپتوفان تیمار شده بودند

هايتیماربا افزایش وزن از نظرداري معنیتفاوتچهارم 
ها در سایر هفته، )P>05/0(و تاریکی نشان دادشاهد
) 14،15(و همکاران زاده حسن. نبوددار معنیهاتفاوت

هاي گوشتی تحت رژیم تاریکی جوجهگزارش کردند که 
درآن که اثراتهفتگی کاهش وزن داشته 3در 
چنین محققان دیگري همبوددار نهاي بعدي معنیهفته

وسیله ههاي پایانی بهفتهوزن دردارياثر معنینیز 
تواند یکه م)7(د اعمال رژیم تاریکی گزارش نکردن

هاي که نقش اصلی برنامهاچر،دلیل رشد جبرانی باشدبه
هماهنگیمنظور ها بهشنایی کاهش رشد اولیه جوجهرو

رشدسرعتبابدنداخلیهاياندامرشدمیزان
تر تر و اتالفات کمو از طرفی تولید حرارت کمهاماهیچه

هاي متابولیکی مانند آسیت دلیل کاهش بی نظمیبه
)8جدول (دار در اجزاي الشهاست و عدم تفاوت معنی

در گروه تاریکی موید رشد جبرانیشاهدنسبت به گروه 
.است

هاي گوشتیتاریکی بر ضریب تبدیل جوجهژیمراثرات تریپتوفان، مالتونین و -4جدول
از مصرف مالتونینبعدقبل از مصرف مالتونین

هفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اولتیمارها
)تنش گرماییبعد از(

46/168/1b87/118/2ab26/279/2شاهد
b008/278/2----مالتونین

43/166/1ab99/117/2a32/264/2تاریکی
46/183/1a18/212/2a34/282/2تریپتوفان

SEM015/0039/0051/0062/0055/0076/0
P-value78/013/002/094/0107/087/0

.)P>05/0(ست اهابین تیمارداري اختالف معنیدهندهحروف متفاوت در هر ستون نشان

4جدول درتبدیل غذاییضریبمربوط بهنتایج 
شود از جدول مشاهده میکه درطور همانآمده است

پرندگانی که با تریپتوفان تیمار شده نظر این صفت 
ندداري را نشان دادي سوم اختالف معنیهفتهدربودند

)05/0<P(میانگین ترینپاییني پنجمو در هفته
ضریب تبدیل به گروه مالتونین اختصاص یافت چرا که 

گروه ترین میانگین مربوط بهاز نظر افزایش وزن بیش
مالتونین بوده است با وجود اینکه استفاده از مالتونین 

اما در شدها دیرتر اعمال خوراکی نسبت به سایر تیمار
میانگین افزایش باعث بهبودطول همان زمان کوتاه نیز 

ي پنجم نسبت به ضریب تبدیل در هفتهکاهش وزن و 
هر چند بعد از اعمال تنش .شدهاي آزمایشی سایر گروه

ها مشاهده نشدداري بین تیمارگرمایی تفاوت معنی
)05/0>P(. اثر بودن رژیم بیبرخی آزمایشات، در

با شده است تاریکی بر ضریب تبدیل غذایی گزارش
هر چند،)7،27(مطابقت دارد حاضر آزمایش نتایج

نیز نشان دادند که با اعمال نور متناوب برخی از محققان
). 1،28(یابد بهبود میغذایی ضریب تبدیلو تاریکی 

در ضریب تبدیل نیز بهبود)11(و همکارانعمادي
غذایی را با مصرف تریپتوفان گزارش کردند که با نتایج 

در هاي خونفراسنجهبررسی .استمغایر بدست آمده 
داري بین روزگی نشان داد که اختالف معنی10

نشان ، اعداد)P<05/0(هاي آزمایشی وجود ندارد گروه
.نشدداده
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)ل از تنش گرماییقب(روزگی30خون درpHو ) لیتردسی/ گرممیلی(هاي سرمبر غلظت فراسنجههاتیماراثرات -5جدول

.)P>05/0(ها است دار بین تیماري اختالف معنیدهندهحروف متفاوت در هر ستون نشان

)5جدول(روزگی 30هاي خونی بررسی فراسنجه
pHي این است که سطح گلوکز سرم و دهندهنشان

داري از سایرین طور معنیبهتیمار تریپتوفان خون در 
تفاوت هافراسنجهو در سایر ) P>01/0(باالتر بود

وجود نداشتشاهدگروه ها با داري بین تیمارمعنی
)05/0>P (اثر چنین مشخص شد که رژیم تاریکی و هم

سرم ندارد هايلیپید،داري بر سطوح گلوکزمعنی
)05/0>P(.همکاران وعمادي)استفاده از ) 11

تریپتوفان را همراه با افزایش گلوکز سرم گزارش کردند 
ري دلیل افزایش گلوکونئوژنز جهت برقراال بهاکه احتم

مکانیسم باشد،تعادل در میزان اسید آمینه می

م براي شرایط منظور تامین انرژي الزابولیکی بهمت
نشان تحقیقیدر.)29(گلوکونئوژنز است هموستاتیک 

هاي روشنایی اثري بر سطوح گلوکز، که برنامهه شدهداد
از طرفی درنتایج ).28(گلیسرید نداردکلسترول و تري

در خصوص ) 10(همکاران وسالمونی- الآزمایش 
هاي روشنایی و تریپتوفان بر مرغان تخمگذار اثرات دوره

روشنایی اثري بر سطوح هاي مشخص شد که دوره
ها ندارد اما تریپتوفان اگرچه بر کل کلسترول و کل لیپید

داري سطح طور معنیها اثري نداشته اما بهدلیپی
.شاهد کاهش داده استکلسترول را نسبت به گروه 

)تنش گرماییدر زمان(روزگی40خون در pHو ) لیتردسی/ گرممیلی(هاي سرم بر غلظت فراسنجههاتیماراثرات -6جدول
HDL-cLDL-cpHتري گلیسریدکلسترولگلوکزتیمارها

ab5/159b51/1135/88b047/4377/52c24/7شاهد
b88/133ab08/14219/73a433/7501/52b26/7مالتونین

a55/183ab08/13124/85b367/3767/76bc25/7تاریکی
ab56/165a69/15591/74a367/6835/72a28/7تریپتوفان

SEM205/7637/6607/3290/4977/5004/0
P-value14/01/037/00006/034/00004/0

.)P>05/0(ها است دار بین تیماري اختالف معنیدهندهحروف متفاوت در هر ستون نشان

هاي فراسنجهکه مربوط به 6با توجه به جدول 
روزگی 40در اعمال تنش گرمایی و در زمان خونی 

سرم HDL-cترین سطح که بیششد باشد مشخص می
تریپتوفان و مالتونین است هايمربوط به گروه

)01/0<P ( و سطح کلسترول سرم وpH خون
)01/0<P( باالتر بودشاهددر گروه تریپتوفان نسبت به .

از نظرمالتونین و تاریکی هاي گروهدرداري تفاوت معنی
مشاهده نشدبا شاهد LDL-cگلوکز، کلسترول، 

)05/0>P(.و همکارانینهساچنین هم)اعالم ) 31
سبب کاهشگرمایی تنشمالتونین در زمانکردند که

که علت شودمیسرم رید سیگلتريگلوکز، کلسترول و 
ها این کاهش را پایین آمدن سطح گلوکوکورتیکوئید

در آزمایش حاضر چنین اثري از کهبیان کردند در حالی
مشاهده گلیسرید گلوکز، کلسترول و تريمالتونین بر 
دار در سطح دلیل عدم تفاوت معنیتواند بهنشد که می

).7جدول (کوسترون در زمان تنش حرارتی باشد کورتی
که مشاهده شده است )3،18(در برخی تحقیقات

قادر به ،سرمHDL-cافزایش سطح عالوه برمالتونین 

LDL-cرید و سیگلح گلوکز، کلسترول، تريوسطکاهش
که نتایج این تحقیقات در خصوص اثر باشد مینیز سرم 

ا نتایج حاصل از آزمایش حاضر بHDL-cر مالتونین ب
مالتونینمانندهایی اکسیدانآنتی.مطابقت دارد

اثرات بنابراین هستند هاي متابولیسم لیپیدکنندهتعدیل
در زمان.)8(د نها دارمثبتی بر متابولیسم لیپوپروتئین

ها و پراکسیداسیون آنها لیپیدتجزیهگرمایی میزان تنش
شودیابد و باعث افزایش سطح کلسترول میافزایش می

در این زمان کافی نباشد و یا HDL-cحال اگرمیزان 
ها در حد مطلوب میزان جذب کلسترول توسط ماکروفاژ

، در )24(یابدصورت نگیرد کلسترول خون افزایش می
پرندگانی که با توسط HDL-cاین آزمایش سطح 

افزایش یافت اما با توجه به تریپتوفان تیمار شده بودند
افزایش احتماال این گروهسطح کلسترولباال بودن 

HDL-c به تنهایی قادر به برداشت کلسترول اضافی از
pHمالتونین بر و تاریکی عدم تاثیر رژیم. خون نیست

،15(توسط محققانی مختلف گزارش شده است خون 
خون در pHاوالنرواجیو و همکاران کاهش چندهر)17

HDL-cLDL-cpHگلیسریدتري کلسترولگلوکزتیمارها

b188/10633/15458/7803/6358/75b26/7شاهد
b575/9940/14669/11333/7033/53b27/7تاریکی

a05/13869/16469/1299/7885/59a30/7تریپتوفان
SEM090/474/445/1352/559/5005/0

P-value0001/03/029/052/026/00001/0
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اثر رژیم تاریکی را مشاهده کردند که علت آن افزایش 
اکسید و عدم تغییر در غلظت یون ديفشار کربن

آیوست و همکاران استفاده از ).26(کربنات بوده است بی

کربنات در محرك تولید بیرامیکرو مول مالتونین1
ها در این سلولpHافزایش و متعاقباًهاي پانکراس سلول

).6(کردند گزارش
روزگی38و 35در تیوباربیتوریک اسید و کورتیکوستروني یدوتیرونین، ترغلظتبرهاتیماراثرات -7جدول 

)در زمان تنش گرمایی(روزگی 38 )قبل از تنش گرمایی(روزگی 35
Corti TBARS T3 Corti (ng/mL) TBARS (nmol/mL) T3 (ng/mL) تیمارها

86/8 a50/1 a56/1 ab94/4 44/1 a26/1 شاهد
74/5 b04/1 b62/0 b07/2 44/1 a25/1 مالتونین
86/5 b02/1 b56/0 ab81/5 52/1 b71/0 تاریکی
42/7 ab35/1 b55/0 a46/6 53/1 ab13/1 تریپتوفان
627/0 078/0 48/0 667/0 093/0 65/0 SEM
25/0 06/0 1/0 09/0 97/0 07/0 P-value

.)P>05/0(ها است دار بین تیماري اختالف معنیدهندهحروف متفاوت در هر ستون نشان

T3سطح نشان داده شد7جدولکه درطورهمان

وسیله اعمال تاریکیهبتنش گرماییپالسما قبل از
سطح کورتیکوسترون در گروه مالتونین . کاهش یافت
تر بود اما تفاوت پایینتیمار تریپتوفاننسبت به 

).P<05/0(نداشت و تاریکیداري با گروه شاهدمعنی
هاي نشان داده شده که پرورش جوجهدر این راستا

T3گوشتی تحت رژیم تاریکی منجر به کاهش سطح 

به دلیل کاهش در تشکیل این تواندشود که میمی
اما در ) 14،15،26(ي آن باشد ن یا افزایش تجزیههورمو

برنامه نوري متناوب سبب ) 1(پژوهش عباس و همکاران 
این آزمایش متفاوت است  يشد که با نتیجهT3افزایش

دار کاهش معنی) 2(عباس و همکاران در آزمایش 
روشنایی و مالتونین هاي کورتیکوسترون از طریق برنامه

ین آزمایش نیز او در هاي گوشتی گزارش شددر جوجه
. یافتتیمار مالتونین کاهش سطح کورتیکوسترون در 

افزایشتواند یکی از دالیل کاهش کورتیکوسترون می
میانگین وزن بدن و متعاقبا کاهش ضریب تبدیل در 

.باشددر تیمار مالتونین) 4و 3ول اجد(ي پنجمهفته
هاي روزگی نشان داد که تیمار38ها در نتایج نمونه

داري شاخص طور معنیتاریکی و مالتونین به
را کاهش دادند ) TBARS(ها پراکسیداسیون لیپید

)05/0<P(از نظر ها نسبت به گروه شاهدمامی تیمارو ت
در سطح ونشان دادندکاهش T3سطح هورمون 

افزایش . )P<05/0(کورتیکوسترون تفاوتی دیده نشد 
ازيـولید و آزادسـه تـرارت منتج بـه حـدرج
ن ــن بیــه در ایــود کــشیــها مدــیکوستروئیـکورت

کورتیکوسترون یک اثر کاتابولیکی از طریق تضعیف 
اما در این آزمایش ) 16(ها و کاهش رشد دارد ماهیچه

ها از نظر کورتیکوسترون تیمارطورکه اشاره شد همان
داري با گروه شاهد نداشتند بنابراین اثري بر تفاوت معنی

عملکرد رشدي پرندگان نداشته که عدم تفاوت بین 
)3جدول (ي ششم تیمارها از نظر افزایش وزن در هفته

کاهشازگزارشاتی.تاییدي بر مطالب ذکر شده است
وجود و تاریکیبا استفاده از مالتونینTBARSسطح
تواند میTBARSکاهش مشاهده شده در سطح ،دارد

این . باشدمالتونین اکسیدانیخاصیت آنتیبه دلیل 
مهار را از طریق ها لیپیداکسیداسیون تواندمیهورمون

و ترکیبات ) FeSo4جلوگیري از تجمع (هاي آهن یون
بنابراین پراکسیداسیون،فعال اکسیژن خنثی کند

.)13،19،20(دهد ها را کاهش میلیپید
بررسی مربوط بهنتایج به ترتیب9و 8جداول در 
ي پرورش در پایان دورههاي درونی و اندامالشه صفات

پرندگانی در وزن زنده درصد طحال به . ارائه شده است
تر کمشاهد نسبت به که با تریپتوفان تیمار شده بودند

با شاهدمالتونین و تاریکیهاي تیماراما بوده است
و اونباسیالر. )P<05/0(نداشتند داري اختالف معنی

بر وزن رژیم تاریکیگزارش کردند که )28(همکاران
جهت تشریحیهاي کبد، طحال و بورس که شاخص

طحال از . اثري ندارد،هستندبررسی تنش گرمایی
ترین اعضاي بدن در سیستم ایمنی و ساخت مهم

.باشدخون میهايگلبول

تاریکی بر درصد اجزاي الشهرژیماثرات تریپتوفان، مالتونین و- 8جدول 
2چربی1بال1ران1سینهبازده الشهتیمارها

25/56ab21/3742/4402/919/2شاهد
39/57a63/3736/4402/922/2مالتونین

74/57ab53/3537/4574/914/2تاریکی
69/57b96/3431/4561/985/1تریپتوفان

SEM413/0418/0301/0225/001/0
P-value57/007/049/056/038/0

.)P>05/0(ها است دار بین تیماري اختالف معنیدهندهحروف متفاوت در هر ستون نشان
درصد نسبت به وزن زنده-2درصد نسبت به وزن الشه              - 1
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هاي درونی تاریکی بر وزن نسبی اندامرژیماثرات تریپتوفان، مالتونین و -9جدول 
بورسطحالکبدقلبتیموستیمارها

33/043/059/3a11/0ab08/0شاهد
29/046/018/3ab09/0ab08/0مالتونین

35/042/051/3ab08/0b07/0تاریکی
31/048/017/3b07/0a11/0تریپتوفان

SEM017/0014/0113/0007/0005/0
P-value6/051/043/007/008/0

.)P>05/0(ها است دار بین تیماري اختالف معنیدهندهحروف متفاوت در هر ستون نشان

هاي سفید از طرفی تنش حرارتی بر تعداد گلبول
ي ها از مراکز زایندهخون از طریق تخلیه لنفوسیت

کاهشطور همزمان باعثبهطحال اثر گذاشته و 
شود ها و تحلیل بافت طحال میهتروفیل،هالنفوسیت

هاي ایمنی خون، از این رو با کاهش تعداد سلول) 35(
ها و در نتیجه تر این سلولبه ساخت بیشناگریزطحال 

دست آمده هاعمال فشار مضاعف بر آن شده که نتایج ب
که ) 36(و همکارانتبیري هايدر این صفت با یافته

تریپتوفان را در شرایط تنش حرارتی سطوح مختلف 
این هاي دادههرچند،استمطابقاستفاده کرده بودند

توضیح کاملی در مورد کاهش وزن طحال آزمایش 
هاي ایمنی و شمارش دهند و احتماال بررسی واکنشنمی

.انست توجیهی براي این پدیده باشدتوها میگلبول
ي مربوط به دورههاي حاصل از ثبت تلفات دادهتجزیه

ها داري را بین تیمارگرمایی تفاوت معنیتنشاعمال 
که شدمشخصطور کلیبه.)P<05/0(نشان نداد

روزگی استفاده 30که از مالتونین با وجود اینمکمل
هاي عملکرد و فراسنجهبهبودبرتاثیر بیشترياما شد

هاي گوشتی قبل و بعد از اعمال تنش هجوجخونی 
بعدي اعمال هاياولویتدر شاید حرارتی داشته است و 

قراردر جیره تریپتوفان رژیم تاریکی و سپس استفاده از
.گیرند

دانیتشکر و قدر
هاي معاونت بدین وسیله نویسندگان مقاله از حمایت

پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران کمال 
.دانی را دارندقدر
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Effects of Tryptophan, Melatonin and Dark Period on Performance and
Bloodparameters of Broiler Chickens in Heat Stress Condition

Maria Jalili Kolavani1, Ardeshir Mohit2, Mohammad Hassanzadeh3, Nariman Miraalami4

and Razieh Shabazi Beni5

Abstract
A total of 130 Arian broiler chicks were used in this study in order to assess the effects of

tryptophan, melatonin and dark regimes on the performance and blood parameters of chickens
exposed to heat stress. The chicks were allocated to the experimental units in an unbalanced
completely randomized design. The treatments were control group, 40 mg of melatonin per kg
of diet from 30-40 days of age and 0.04% of tryptophan per kg of diet from 10-40 days of age
and dark period from 10-40 days of age. All treatments were daily exposed to heat stress
(39±1C°) for 6 hours from 35-40 days of age. Minimal weight gain was achieved in the third
weeks of age and the birds that received tryptophan treatment have highest weight in fourth
weeks of weights (P<0.05). The highest level of high density lipo-protein related to tryptophan
and melatonin treatments at 40 days (P<0.05). The level of T3 in darkness treatment at 35 days
and  TBARS level in darkenss and melatonin treatments were decreased (P<0.05). Results of
this experiment showed that melatonin supplementation however of its usage after 30 days but
had better influence in performance and blood parameters such as increased levels of high
density lipoprotein protein and lower of thiobarbituric acid.
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