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 چكيده

شناسی  های خون و بافت پایانی بر عملکرد، فراسنجه  الکترولیتی جیر  هضم و توازن منظور بررسی اثر سط  پروتئین قاب   این آزمایش به
صفور    در قالفب طفرح کفامالً تصفادفی و بفه      308 راس ةگوشتی مخلفوط دو جفنس سفوی    ةقطعه جوج 500روده با استااده از تعداد 

 350و  300، 250، 200، 150) یالکترولیتف   درصفد( و پفنج سفط  تفوازن    19و  5/16هضفم )   قابف    با دو سط  پروتئین 2×5فاکتوری  
روزگی به   42-28از  ها انجام شد. جوجه ای قطعه 10با پنج تکرار روزگی(  42تا  25) پایانی  جیره( در دور واالن در کیلوگرم اکی میلی

  قرار گرفتند. افزایش سط  پروتئین اثری بفر اففزایش وزن دور  گراد  سانتی  ةدرج 32±2یی مد  هرت ساعت روزانه تحت تنش گرما
  گوشفتی تغذیفه شفده بفا جیفر      هفای   گوشتی تحت تنش گرمایی نداشت. مصرف خوراک و ضریب تبفدی  جوجفه   های پایانی جوجه

واالن  اکفی  میلفی  200ین ضریب تبدی  در تفوازن  (. بیرترین افزایش وزن و کمتر>05/0pپروتئین بود )درصد 19از بیرتر  ،درصد5/16
 هفای  . بیرفترین اففزایش وزن در جوجفه   دار نبفود  معنا واالن اکی میلی 150و  300ترتیب تنها با تیمارهای  به که تااو  آنها مراهده شد

 هفای  جوجه سرم(. >05/0p)الکترولیت مراهده شد  واالن توازن اکی میلی 200درصد پروتئین و 5/16حاوی   گوشتی تغذیه شده با جیر
گلیسرید کمتر اما پروتئین ک ، کفراتینین و   هضم، دارای تری  قاب   پروتئین درصد5/16درصد در مقایسه با 19حاوی   تغذیه شده با جیر

ده رو شناسفی  هفای باففت   ویژگفی تأثیری بفر   ،درصد19درصد به 5/16از  جیره (. افزایش پروتئین>05/0pاسید اوریک باالتری بودند )
، مسفاحت سفط  پفرز را اففزایش داد     واالن اکفی  میلفی  250 یگوشتی تحت تنش گرمایی با تعادل الکترولیتف  های جوجه ة. تغذیتشدان
(05/0p<).  ، درصفد  5/16حفاوی    جیفر  ،تفنش گرمفایی  در شفرایط  گوشفتی   های جوجهپرورش پایانی   در دوربر اساس نتایج حاص

 .شود توصیه میواالن  اکی میلی 200 یپروتئین قاب  هضم و توازن الکترولیت

 .گوشتی، عملکرد ةهضم، تنش گرمایی، توازن الکترولیتی جیره، جوج پروتئین قاب  ها: واژه كلید
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 مقدمه

 ةهای متعددی، برای به حداق  رساندن اثر منای درج روش

گوشففتی  هففای حففرار  بففاال بففر صففاا  تولیففدی جوجففه 

مففدیریتی شففام   متعففدد کارهففای اسففت. راه شففده پیرففنهاد

)محففدودیت خففوراک و تففراکم پففرورش(، سففالن مناسففب 

، نفوع سفقف(، اسفتااده از دسفتااه )ففن،      هفا  )ارتااع سالن

مقفاوم در   هفای  مه پاش(، بهبود ژنتیکی )سفویه  های سیستم

)سط  پروتئین، انفرژی   ای تغذیه های برابر حرار ( و شیوه

خسارا  در جیره( برای به حداق  رسانیدن  ها و الکترولیت

 [.20تنش گرمایی توصیه شده است ]

تغییر میزان پروتئین جیره برای کاهش اثفر منافی تفنش    

 و 17گوشتی پیرفنهاد شفده اسفت ]    های گرمایی در جوجه

و  هفا  در مقایسه با چربی ها وساز پروتئین [، زیرا سوخت25

های  [. جیره20کنند ] میگرمای زیادی تولید  ها کربوهیدرا 

باعففث افففزایش تولیففد گرمففا در بففدن    غنففی از پففروتئین

رسد کفه   میحال به نظر  این شوند. با میهای گوشتی  جوجه

اثر تنش گرمایی در پرندگان تا حدودی به پفروتئین جیفره   

آمینفه و پفروتئین در    هفای  وابسته اسفت. احتیاجفا  اسفید   

شرایط دمایی بدون تنش تعیین شفده اسفت و پفرورش در    

ت احتیاجا  پرنفده بفه مفواد    ممکن اس زا باال یا تنش یدما

[. تحقیقفا  نرفان داده اسفت کفه     12مغذی را تغییر دهد ]

کاهش گرمای افزایری ناشی از مصرف خوراک، با کفاهش  

توانفد   مفی شرط تأمین نیفاز اسفیدهای آمینفه،      پروتئین و به

عملکرد پرندگان را در شرایط تنش گرمایی بهبفود ببخرفد   

 [.26و  25]

جیره منجر به اسیدوز یا آلکفالوز  عدم توازن الکترولیتی 

فرآیندهای متفابولیکی حفداکثر    ،شود و در نتیجه میتناسی 

بهتفرین عملکفرد در    [.24و  2] کارایی را نخواهنفد داشفت  

در جیره با توازن الکترولیتی گراد  سانتی ةدرج 25-19دمای 

[. 7االن در کیلفوگرم گفزارش شفده اسفت ]    و اکی میلی 280

بفاال هنافام مصفرف     هفای  در دمفا عملکرد طیفور   همچنین

یابفد   میالکترولیتی بهبود  تر باال های حاوی توازن های جیره

های  [. اثر منابع مختلف سدیم، پتاسیم و کلر را در توازن2]

الکترولیتی یکسان جیره بررسی و به این نتیجه رسیدند کفه  

منففابع  در مقایسففه بففاسففدیم و پتاسففیم  کربنففا  بففیمنففابع 

عملکفرد بهتفری در   باعفث  پتاسیم  سولاا سدیم و  کربنا 

[. لذا تغییر در 3شوند ] میطیور گوشتی تحت تنش گرمایی 

برای بهبفود عملکفرد    یعنوان راه بهتوازن الکترولیتی جیره 

کم پروتئین پیرنهاد   گوشتی تغذیه شده با جیر های جوجه

متناسفب بفا تغییفر      [. توازن الکترولیت جیفر 1] شده است

[. توازن الکترولیتی 1کند ] خام جیره تغییر می میزان پروتئین

بفازی   ةآمینف  هفای  وساز تعفدادی از اسفید   تواند سوخت می

مخصوصاً لیزین و آرژنین را تحت تأثیر قرار دهد. لیفزین و  

حیوانفاتی کفه بفا     هفای  آمینه بازی در باففت  های سایر اسید

یابنفد و   مفی شوند تجمع  با کمبود پتاسیم تغذیه می ای جیره

 ةتوانفد اسفیدآمین   مفی  ته به شد  کمبود پتاسفیم، لیفزین   بس

حیوان باشد. متأساانه ایفن تجمفع و    ةاصلی در بافت عضل

افزایش لیزین ناشی از کمبود پتاسیم، موجب کفاهش رشفد   

شود. میزان اففزایش لیفزین در باففت     شدید در پرندگان می

تقریباً با مقدار کاهش پتاسیم بافت برابر است و این اشفاره  

حاظ توازن یونی طبیعی  برایبازی  ةآمین های دارد که اسید

[. در طیور بین سطوح لیزین 21کنند ] میعنوان بافر عم   به

طفوری کفه لیفزین     متقاب  وجود دارد، به و آرژنین جیره اثر

دلیف  تحریفک آرژینفاز کلیفوی، موجفب       اضافی، احتماالً به

مختلفف  [. تحقیقفا   23شود ] میکمبود متابولیکی آرژنین 

توانفد اثفر    مفی نران دادند که مقفادیر بفاالی پتاسفیم جیفره     

نففامطلو  ایففن تففداخ  بففر رشففد پرنففده را مرتاففع نمایففد، 

که نران دادند هناام باال بودن کلر جیره، این عفدم   درحالی

 هفای  نظر از توازن اسفید  [. صرف23شود ] میتوازن تردید 

رنفده دارد.  آمینه، مقادیر باالی کلر اثر نامطلوبی بفر رشفد پ  

منابع پتاسیم )بیکربنا  و سولاا ( نسبت به منابع سدیم و 

کلر تلافا  کمتفری را در شفرایط تفنش گرمفایی موجفب       



 گوشتی تحت تنش گرمایی های جوجه ةشناسی رود خون و ریخت های پایانی بر عملکرد، فراسنجه ةاثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیر

 

 1396پاییز   3شماره   19دوره 
713 

 آثفار بررسفی  پفژوهش،  [. هدف از انجفام ایفن   2] شوند می

هضفم و الکترولیفت جیفره      سطوح مختلف پفروتئین قابف   

  شناسی رود های خونی و بافت پایانی بر عملکرد، فراسنجه

 گوشتی تحت تنش گرمایی بود. های جوجه

 

 ها مواد و روش

 ةگوشتی سفوی  ةقطعه جوج 550برای انجام این تحقیق، از 

گفرم   5/36مخلوط دو جفنس بفا میفاناین وزن     308راس 

صور  گروهفی   روزگی به 23تا سن  ها جوجه شد.استااده 

 روزگی تفوزین و بفه   24سپس در سن  ؛پرورش داده شدند

واحفدهای آزمایرفی توزیفع شفدند.      صور  یکسفان بفین   

آغفازین و رشفد     روزگفی بفا دو جیفر    24تا سن  ها جوجه

آزمایرفی تغذیفه    هفای  با جیره گیروز 25( و از 1)جدول 

صفور  تصفادفی     های هر پن بفه  (. جوجه2شدند )جدول 

غذایی تغذیه شدند تا هر پنج پفن یفک     جیر 10با یکی از 

 هفای  ذایی جوجفه جیره غذایی دریافت کنند. احتیاجا  غف 

. شفد تفأمین   2009شفرکت راس    ةگوشتی براساس توصفی 

تصفادفی بفه روش    الًآزمایری در قالب طرح کام های جیره

که از دو سط  پفروتئین   طوری ه. بشدتنظیم  2×5فاکتوری  

، 150پنج سط  الکترولیت  ودرصد  19و  5/16هضم   قاب 

جیفره  در کیلفوگرم   واالن اکفی  میلی 350و  300، 250، 200

نرفان   2 غفذایی در جفدول   هفای  استااده شد. ترکیب جیره

آزمایری فاقد هرگونه داروی ضفد  های داده شده است. جیره

 بودند. بیوتیک کوکسیدیوز و آنتی

و سفه   گفی روز 28سن از  ها جوجهگرمایی برای تنش 

 42 سن آزمایری اعمال و تا های از تغذیه با جیره پسروز 

صب  تا سفاعت   10از ساعت  اه روزگی ادامه یافت. جوجه

هرت ساعت تحت تنش بودنفد. دمفا در    عصر به مد  18

تفا   50با رطوبت نسبی گراد  سانتی ةدرج 32±2زمان تنش 

 32±2درصد بود. دمای سالن در مد  یک ساعت بفه   60

افزایش و نیز در عرض یفک سفاعت بفه    گراد  سانتی ةدرج

ی تفأمین  یافت. برا میکاهش گراد  سانتی ةدرج 21±2دمای 

عنفوان منبفع گرمفایی کمکفی       گرمای سالن از جت هیتر بفه 

 استااده شد.

گیفری شفد و    انفدازه دور  پایفانی  مصرف خفوراک در  

  در انتهفای دور نیفز  ضریب تبدی  خوراک و افزایش وزن 

آزمایش از سفه تکفرار هفر     42پایانی محاسبه شد. در روز 

طریفق  تیمار یک جوجه با میاناین وزنی پفن انتخفا  و از   

از شفش سفاعت    پفس هفا   خونایری شد. جوجه از آنها بال

بفا   هفا  نمونفه . گرسنای، توزین و سپس کرتار شدنداعمال 

دقیقه سانتریاوژ  15دور در دقیقه و به مد   3000سرعت 

 -20سرم در دمای  های شد و سرم از خون جدا شد. نمونه

هفای بعفدی در    تفا زمفان انجفام آزمفایش    گراد  سانتی ةدرج

محتویا  سرم از لحفا  آلبفومین،    ناهداری شدند. یخچال

گلیسیرید، پروتئین کف ، کفراتینین و    کلسترول، گلوکز، تری

هفای پفارس    و کیت 1توسط دستااه اتوآالنایزراسیداوریک 

 گیری شد. هاندازآزمون 

  کوچک )دودنفوم، ژژونفوم، ایلئفوم( و رود     طول رود

قسفمت میفانی    از متر گیری شد. حدود نیم سانتی کور اندازه

 شناسفی  ریخفت  بفرای کرتار شده  های بافت ژژونوم جوجه

شفد و   برداری شد. پس از برش طولی روده باز روده نمونه

درصد، محتویفا  داخف     9/0محلول نمکی نرمال  ةوسیل  به

داخف    هفا  روده و سط  خارج روده شسترفو شفد. نمونفه   

سفاعت قفرار داده    24درصد بفه مفد     10محلول فرمالین 

 ة. ارتااع پرز، عرض پرز، عمق کریپت، ضخامت الیف شدند

، نسبت ارتااع پرز به عمفق کریپفت و مسفاحت    ای ماهیچه

)پهنففای پففرز در یففک  ×  2-1× سففط  پففرز )ارتاففاع پففرز  

سففوم+پهنای پففرز در دو سففوم از ارتاففاع پففرز(( محاسففبه  

 [.14]شدند

                                                           
1. Bio Systems S. A. – Costa Brava 30,08030 Barcelona, 

Spain 
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 روزگی( 24تا  0های آغازین و رشد ) ه. تركیب و میزان مواد مغذی جیر1جدول 

 اقالم جیره )درصد(
 رشد  آغازین 

 روزگی( 11-24)  صار روزگی(-10) 

 33/63  58/57  ذر 

 99/27  66/34  درصد(44سویا ) ةکنجال

 5/2  02/1  گلوتن ذر  ةکنجال

 2  2  پودر ماهی

 31/0  68/0  روغن گیاهی

 30/1  38/1  آهک سنگ

 12/1  10/1  دی کلسیم فساا 

 18/0  28/0  منمک طعا

 26/0  05/0  بیکربنا  سدیم

 50/0  50/0  1مکم  ویتامینه و معدنی

 27/0  21/0  لیزین هیدرو کلراید-ال

 24/0  50/0  متیونین-دی ال

 -  04/0  ترئونین -ال

 100  100  جمع ک 

     مواد مغذی محاسبه شده )درصد(

 3000  2950   )کیلوکالری در کیلوگرم(وساز  سوختانرژی قاب  

 5/18  20  هضم )درصد( پروتئین قاب 

 12/1  23/1  هضم)درصد( لیزین قاب 

 13/1  27/1  هضم)درصد( آرژنین قاب 

 8/0  07/1  هضم)درصد( متیونین+سیستین قاب 

 7/0  81/0  هضم)درصد( ترئونین قاب 

 2/0  23/0  هضم)درصد( تریپتوفان قاب 

 85/0  1  کلسیم)درصد(

 42/0  48/0  دسترس)درصد( در سار ف

 2/0  18/0  سدیم)درصد(

 81/0  92/0  پتاسیم)درصد(

 16/0  22/0  کلر)درصد(

 250  250  آنیون )میلی اکی واالن در کیلوگرم(-توازن کاتیون
 E،11المللی؛ ویتامین  واحد بین 2500کلسیارول،  المللی؛ کوله واحد بین A ،8800مکم  ویتامینه و مواد معدنی به ازای هر کیلوگرم جیرهر ویتامین  .1

گرم؛ میلی 35گرم؛ نیاسین،  میلی 4گرم؛ ریبوفالوین؛  میلی 5/1 گرم؛ تیامین، میلی B12 ،01/0گرم؛ ویتامین  میلی K3 ،2/2المللی؛ ویتامین  واحد بین

 190گرم؛ بتائین،  میلی 50گرم؛کولین کلراید،  میلی 8اسید پنتوتنیک، گرم؛ میلی 5/2گرم؛ پیرودوکسین،  میلی 15/0بیوتین،  گرم؛ میلی 5/0اسیدفولیک، 
 گرم. میلی 75گرم؛ آهن،  میلی 6گرم؛ مس،  میلی 9/0گرم؛ ید،  میلی 2/0گرم؛ سلنیوم،  میلی 75گرم؛ منانز،  میلی 65گرم؛ روی،  میلی
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 روزگی( 42تا  25پایانی ) ةآزمایشی در دور های . مواد خوراكی و مواد مغذی جیره2جدول 

 اقالم جیره )درصد(
 هضم درصد پروتئین قاب  19 هضم درصد پروتئین قاب  5/16

150 200 250 300 350 
 

150 200 250 300 350 

 69/60 69/61 74/62 80/63 37/63  25/65 25/66 33/67 68/67 69/67 ذر 

 80/23 59/23 36/23 98/22 06/23  62/24 40/24 18/24 82/23 82/23 درصد(44سویا ) ةکنجال

 00/8 00/8 00/8 00/8 00/8  00/2 00/2 00/2 18/2 18/2 گلوتن ذر  ةکنجال

 00/1 00/1 00/1 00/1 00/1  00/1 00/1 00/1 00/1 00/1 پودر ماهی

 60/1 29/1 97/0 66/0 79/0  13/2 82/1 49/1 38/1 38/1 روغن گیاهی

 25/1 25/1 25/1 26/1 26/1  25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 آهک سنگ

 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1  16/1 16/1 15/1 16/1 16/1 دی کلسیم فساا 

 19/0 19/0 19/0 22/0 26/0  19/0 19/0 19/0 06/0 25/0 نمک طعام

 50/0 50/0 50 50/0 50/0  50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 1مکم  ویتامینه و معدنی

 18/0 18/0 19/0 25/0 26/0  20/0 21/0 21/0 22/0 22/0 کلرایدو لیزین هیدر-ال

 12/0 12/0 12/0 13/0 13/0  24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 متیونین-دی ال

 11/0 11/0 11/0 06/0 -  12/0 12/0 12/0 31/0 03/0 کربنا  سدیم بی

 42/1 94/0 43/0 - -  34/1 86/0 34/0 - - کربنا  پتاسیم

 - - - - 23/0  - - - 20/0 28/0 کلراید آمونیوم

 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 جمع ک 

            مواد مغذی محاسبه شده

 انفففففففرژی قابففففففف 

)کیلوکالری در وسفاز   سوخت

 کیلوگرم(

3100 3100 3100 3100 3100  3100 3100 3100 3100 3100 

 19 19 19 19 19  5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 هضم)درصد( پروتئین قاب 

 08/1 08/1 08/1 07/1 07/1  99/0 99/0 99/0 99/0 99/0 هضم )درصد( ژینین قاب آر

 94/0 94/0 94/0 98/0 98/0  94/0 94/0 94/0 94/0 94/0 هضم )درصد( لیزین قاب 

 70/0 70/0 70/0 70/0 70/0  63/0 63/0 63/0 63/0 63/0 هضم )درصد( ترئونین قاب 

متیونین+سیسففففففففففففتین 

 هضم)درصد( قاب 

73/0 73/0 73/0 73/0 73/0  73/0 73/0 73/0 73/0 73/0 

 18/0 18/0 18/0 18/0 18/0  18/0 18/0 18/0 18/0 18/0 هضم)درصد( تریپتوفان قاب 

 82/0 82/0 82/0 82/0 82/0  82/0 82/0 82/0 82/0 82/0 کلسیم)درصد(

 41/0 41/0 41/0 41/0 41/0  41/0 41/0 41/0 41/0 41/0 دسترس)درصد( در فسار 
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 روزگی( 42تا  25پایانی ) ةآزمایشی در دور های . مواد خوراكی و مواد مغذی جیره2جدول 

 اقالم جیره )درصد(
 هضم درصد پروتئین قاب  19 هضم درصد پروتئین قاب  5/16

150 200 250 300 350 
 

150 200 250 300 350 

 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0  16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 سدیم)درصد(

 27/1 08/1 88/0 71/0 71/0  27/1 08/1 88/0 74/0 74/0 پتاسیم)درصد(

 16/0 16/0 16/0 18/0 36/0  16/0 16/0 16/0 21/0 38/0 کلر)درصد(

آنیفون )میلفی   -توازن کاتیون

 اکی واالن در کیلوگرم(

150 200 250 300 350  150 200 250 300 350 

 E،11المللفی؛ ویتفامین    واحد بفین  2500کلسیارول،  لهالمللی؛ کو واحد بین A ،8800به ازای هر کیلوگرم جیرهر ویتامین مکم  ویتامینه و مواد معدنی  .1

؛ گفرم  میلفی  35گفرم؛ نیاسفین،    میلفی  4گفرم؛ ریبفوفالوین؛    میلی 5/1 گرم؛ تیامین، میلی B12 ،01/0گرم؛ ویتامین  میلی K3 ،2/2المللی؛ ویتامین  واحد بین

 190گفرم؛ بتفائین،    میلفی  50گرم؛کفولین کلرایفد،    میلی 8گرم؛ اسید پنتوتنیک، میلی 5/2گرم؛ پیرودوکسین،  میلی 15/0بیوتین،  گرم؛ میلی 5/0 اسیدفولیک،

 گرم. میلی 75گرم؛ آهن،  میلی 6گرم؛ مس،  میلی 9/0گرم؛ ید،  میلی 2/0گرم؛ سلنیوم،  میلی 75گرم؛ منانز،  میلی 65گرم؛ روی،  میلی

 

 1/9نسفخه   SASافزار  های حاص  با استااده از نرم هداد

و تجزیفه شفدند    خطفی عمفومی   هفای  روش مفدل و  [22]

ای دانکفن در سفط     ها به کمک آزمون چنفد دامنفه   میاناین

 ( مقایسه شدند.p<05/0احتمال پنج درصد )

 

 نتایج و بحث

دار نبفود   اهضم بر افزایش وزن، معنف   اثر سط  پروتئین قاب 

تغذیه شده  های با این حال افزایش وزن جوجه (،3)جدول 

هضم از نظر عددی   درصد پروتئین قاب  19با جیره حاوی 

درصفد   5/16 حفاوی   بیرتر از پرندگان تغذیه شده با جیفر 

  (. افزایش وزن پرندگانی که با جیفر >05/0pپروتئین بود )

واالن توازن الکترولیفت تغذیفه شفدند     اکی میلی 200حاوی 

هفایی بففا تعففادل   پرنففدگان تغذیففه شفده بففا جیففره بیرفتر از  

(. کمتفففرین >05/0p) بفففود 350و  250، 150الکترولیتفففی 

تغذیفه شفده بفا جیفره      هفای  افزایش وزن مربوط به جوجه

واالن در کیلوگرم بود و از این نظر بفا   اکی یمیل 350حاوی 

، 150 هایی با تعادل الکترولیتفی  پرندگان تغذیه شده با جیره

 (.>05/0p) ااو  داشتندت 300 و 200

   حفاوی شفده بفا جیفر    تغذیفه  های افزایش وزن جوجه

واالن تفففوازن  اکفففی میلفففی 200درصفففد پفففروتئین و  5/16

 (>05/0p)بطور معناداری بیرتر از سایر تیمارها الکترولیت 

تغذیه  های داری با اضافه وزن جوجه ا؛ ولی اختالف معنبود

و  150هضفم و    درصد پروتئین قاب 19دارای   شده با جیر

 (.<05/0p) واالن توازن الکترولیتی نداشتند اکی  یمیل 300یا 

کففه سففط   شففده اسففتگففزارش در تحقیقففا  پیرففین 

 افزایش برپروتئین جیره در طول تنش گرمایی حاد و مزمن 

و پرندگان پرورش یافته تحفت   داردداری  اوزن بدن اثر معن 

اکفنش منافی   شرایط دمای باال به افزایش پفروتئین جیفره و  

در زمانی که  عمده های [. یکی از نارانی12]دهند  مینران 

گوشفتی کفه    هفای  پروتئین باال برای جوجفه   تغذیه با جیر

داشته بودند، بفار حفرار  اضفافی      تحت تنش گرمایی ناه

[. تولید حفرار   10پروتئین است ] وساز سوختاز  حاص 

 ةرجف د 32پفروتئین جیفره بفر پرنفدگانی کفه در       ةوسفیل   به

گفزارش  . [19و  11] اثر نداشت ،پرورش یافتندگراد  سانتی

هناامی که پرندگان در در که پروتئولیز عضال  شده است 

حاوی پفروتئین زیفاد تغذیفه شفدند،       تنش گرمایی با جیر
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انرژی ناشفی   ةتمای  به کاهش داشت؛ که ممکن است هزین

ه محققان دریافتنفد کف   [.3] را کاهش دهداز ذخیره پروتئین 

 180حاوی کمتفر از   های گوشتی که جیره های وزن جوجه

واالن تفوازن الکترولیتفی دریاففت     اکی میلی 300و بیرتر از 

که میزان سفدیم و   هناامی[. 15] کاهش یافت ،کرده بودند

واالن  اکی میلی 199 یکلر را برای رسیدن به سط  الکترولیت

 .[2] نردمراهده  بیرتریوزن   ، افزایشدادندتغییر 

هفای تغذیفه    مصرف خوراک جوجهدر آزمایش حاضر، 

هضفم در    درصفد پفروتئین قابف     5/16حاوی   شده با جیر

هضم   درصد پروتئین قاب  19  هایی که با جیر مقایسه با آن

سفطوح  (. >05/0pداری بیرتر بود ) اطور معن تغذیه شدند به

 داری اپایانی در تنش گرمایی اثر معن  توازن الکترولیتی جیر

(. اثفر متقابف  بفین    <05/0p) بر مصفرف خفوراک نداشفت   

بفر مصفرف خفوراک     یسطوح پروتئین و تفوازن الکترولیتف  

 (. <05/0pدار نبود ) امعن

، کاهش سفط  پفروتئین بفر    ای تغذیه های در میان شیوه

مغفذی    این مفاد  وساز سوختاست که  استوار این واقعیت

د گرمای بیرفتری نسفبت بفه چربفی و کربوهیفدرا  تولیف      

[. کاهش مقدار پروتئین جیره، مقدار تولید گرما 20کند ] می 

گوشففتی را کففاهش  هففای در خففالل تففنش گرمففایی جوجففه

 بفا تغذیفة  کفه   شده اسفت گزارش  حال این [. با16دهد ] می

هفای   بفاال بفه جوجفه   ی هاپروتئین در دما های غنی از جیره

در آزمایرفی،  [. 12] نیافتمصرف خوراک کاهش گوشتی، 

 202مصففرف خففوراک در تففوازن الکترولیتففی   بیرففترین 

 ة[. بفا تغذیف  2مراهده شد ]بر کیلوگرم جیره االن و اکی میلی

 یگوشتی با سفطوح مختلفف تفوازن الکترولیتف     های جوجه

داری در مقففدار  ااخففتالف معنفف ،شففرایط تابسففتان جیففره در

 [. بفا 5گوشتی مرفاهده نرفد ]   های  خوراک مصرفی جوجه

کفه بفا    ییش تفوازن الکترولیتف  حال، در پاسفش بفه اففزا    این

دست آمده بود، کفاهش مصفرف    بهبه جیره کردن کلر  هاضاف

 [.21]شد خوراک مراهده 

بفا  ، اعمال شده در این آزمایش در شرایط تنش گرمایی

 19حاوی   پایانی با جیر  در دور های گوشتی تغذیه جوجه

  جیفر در مقایسه بفا  ضریب تبدی  خوراک  ،پروتئیندرصد 

(. >05/0p)یافت بهبود  یدار امعنطور  درصد به 5/16حاوی 

ضریب تبفدی   بر  پایانی  در دوراثر توازن الکترولیتی جیره 

(. ضریب تبفدی  خفوراک   >05/0p)دار بود  نیز معنا خوراک

 200حففاوی   گوشففتی تغذیففه شففده بففا جیففر هففای جوجففه

و  300، 250داری کمتر از سفطوح   بطور معناواالن  اکی میلی

 150اما اختالف معناداری با سفط    واالن بود یاک میلی 350

 .نداشت واالن اکی میلی

اثر متقاب  پروتئین و توازن الکترولیت، ضفریب تبفدی    

بفا   نتفایج (. ایفن  <05/0p) خوراک را تحت تأثیر قرار نفداد 

شفده  [. گفزارش  16و  4] قبلفی مطابقفت داشفت    های یافته

هش اثفر  کا جیره باعثافزایش اندک پروتئین خام  است که

از پژوهرفاران   . برخفی [12]شفود   مفی  منای تنش گرمایی

حفاوی    بهترین پاسش عملکرد پرندگان تغذیه شده با جیفر 

 پروتئین بفاال در مفد  تفنش گرمفایی را نرفان دادنفد؛ بفا       

گوشفتی   ةجوج ةتغذی بار زیان محققان بسیاری آثارحال  این

 ردندتنش گرمایی را گزارش ک  پروتئین باال در دور  با جیر

 [. 25و  10]

افزایش توازن الکترولیتفی جیفره    شده است که گزارش

 افزایش باعثواالن توازن الکترولیت(  اکی میلی 340تا  40)

دوم و افزایش خطی ضفریب تبفدی     ةصور  درج  وزن به 

[. در شرایط تابستان، 2] دوش میخوراک و مصرف خوراک 

وازن واالن تفف اکففی میلففی 240شففده بففا  تغذیففه هففای جوجففه

وزن و ضریب تبدی  خفوراک را    الکترولیت بهترین افزایش

واالن تفففوازن  اکفففی میلفففی 360و  120، 0در مقایسفففه بفففا 

، حفداق   گفراد  سفانتی  ةدرج 30الکترولیت داشتند )حداکثر 

 [.6] درصد( 5/75؛ رطوبت نسبی گراد سانتی ةدرج 23
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روزگی( بر عملکرد  25-42پایانی ) ةواالن در كیلوگرم( جیر اكی یلیهضم و توازن الکترولیت )م . اثر سطوح پروتئین قابل3جدول 

 ی گوشتی تحت تنش گرماییها جوجه

 ضریب تبدی   مصرف خوراک )گرم(    افزایش وزن زنده )گرم(  آثار

     پروتئین قاب  هضم)درصد(

5/16 37/1189  a78/2421 a04/2 

19 90/1199  b60/2338 b95/1 
SEM 080/11  751/23 016/0 

     واالن در کیلوگرم( اکی یتوازن الکترولیت )میل

150 b09/1195  39/2363 bc97/1 

200 a13/1248  65/2392 c91/1 

250 bc53/1175  95/2346 ab00/2 

300 ab79/1213  58/2449 ab02/2 

350 c65/1140  40/2348 a06/2 
SEM 519/17  554/37 026/0 

     ینپروتئ× توازن الکترولیتی

150  ×5/16 bcd37/1170  11/2383 03/2 

200  ×5/16 a74/1288  79/2455 90/1 

250  ×5/16 cd71/1154  00/2399 08/2 

300  ×5/16 bcd56/1183  92/2480 10/2 

350  ×5/16 cd48/1149  08/2390 08/2 

150  ×19 abc80/1219  66/2343 92/1 

200  ×19 bcd51/1207  50/2329 93/1 

250  ×19 bcd36/1196  89/2294 92/1 

300  ×19 ab02/1244  24/2418 94/1 

350  ×19 d81/1131  71/2306 04/2 
SEM 776/24  110/53 037/0 

  
P-values 

  
%DP 505/0 017/0 005/0 
DEB 001/0  284/0 008/0 

%DP × DEB 034/0  934/0 075/0 

a-dاامرابه معنر تااو  ارقام هر ستون با حرف ن(05/0دار استp <.) 

SEMها ر اشتباه استاندارد میاناین 
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 شدگوشتی نر گزارش  های روی جوجهبر  یآزمایر در

ن واال اکی میلی 140و  240، 340که میزان الکترولیت جیره )

وزن   مصرف خوراک، افزایش برداری  ادر کیلوگرم(، اثر معن

کفه در سفیک     گوشتی های بدن و توازن نیتروژن در جوجه

سفاعت در   10روزانه تنش گرمایی قرار گرفتنفد، نداشفت )  

حفرار    ةساعت در درجف  14و  33 ± 0/2حرار   ةدرج

 [.18و  8( ]گراد سانتی5/22 ± 5/3

نتایج مربوط به اثر سطوح پروتئین و توازن الکترولیفت  

 هفای  های سرم جوجه پایانی بر غلظت متابولیت  دور  جیر

 4روزگی در جدول  42یی در سن گوشتی تحت تنش گرما

اثفر  جیفر   هضفم    شده است. سط  پفروتئین قابف    گزارش

داری بر غلظت اسیداوریک، پفروتئین کف ، کفراتینین و     امعن

 19جیفر  حفاوی    .(>05/0pگلیسیرید سفرم داشفت )   ی تر

سط  اسید اوریک، پروتئین ک   ،هضم  درصد پروتئین قاب 

نسبت به جیفر  حفاوی    طور معناداری بهرا سرم و کراتینین 

سفط  تفوازن    افزایش داد.هضم   درصد پروتئین قاب  5/16

های خفونی   داری بر هیچ یک از فراسنجه االکترولیت اثر معن

 (.<05/0pگوشتی تحت تنش گرمایی نداشت ) های جوجه

هضم و توازن الکترولیتی جیفره    اثر متقاب  پروتئین قاب 

از  یفففک ( روی هففیچ >05/0pجففز اسفففید اوریففک )    بففه 

 داری نداشت. اسرم اثر معن های متابولیت

گلیسفیرید   تفری  غلظت، جیره هضم  سط  پروتئین قاب 

 قففرار دادتففأثیر تحففت داری  اطففور معنفف هبففخففون را سففرم 

(05/0p< .) هضفم   درصد پروتئین قابف   5/16جیر  حاوی، 

طفور معنفاداری نسفبت     بهسرم را  هایگلیسیرید غلظت تری

 اففزایش داد. هضفم    پروتئین قاب  درصد 19به جیر  حاوی 

بفاال،   محیطفی  در شفرایط حفرار    شده است کفه گزارش 

های خونی بلدرچین مثف  گلفوکز، سفدیم،     از فاکتور برخی

گلیسرید، کلسترول و اسیداوریک افزایش و در مقابف    یتر

روی  عففهمطال بففا[. 2پففروتئین و آلبففومین کففاهش یافففت ] 

ه میفزان اوره،  کف  شفد بلدرچین در حفرار  بفاال، مرفاهده    

گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول خون افزایش و پفروتئین  

 [.2کاهش یافت ]خون  و آلبومین

بفدن خفود   برخالف پستانداران، پرندگان نیتروژن مازاد 

 ةکننفد. مرحلف   میصور  اسید اوریک دفع  را بجای اوره به

اکسیداز کفه   نهایی ترکی  اسیداوریک توسط آنزیم گزانتین

 اکسفیداز  شود. مقدار گزانتین مین است کنترل حاوی مولیبد

کنفد.   مفی با مقفدار پفروتئین جیفره تغییفر      ها در کبد جوجه

گلیسین بخری از مولکول اسید اوریک است. هر  ةاسیدآمین

شود، گلیسین نیز  میاسید اوریک دفع  زمان که یک مولکول

شود و به همین دلی  اسفت کفه میفزان احتیفاج بفه       میدفع 

 [.23] استباالتر  ها رتگلیسین در م

اففزایش غلظفت اسفید اوریفک     گزارش شده است کفه  

وزن پرندگان تغذیه شده با   پالسما وابسته به کاهش افزایش

[. 1االن توازن الکترولیتی بفود ] و اکی میلی 513حاوی   جیر

همچنین گفزارش کردنفد کفه تفوازن الکترولیتفی پفایین در       

 ث کاهش غلظفت اسفید  داری باع امقایسه با باال به طور معن

تغییفر در   الً؛ احتماشداوریک و افزایش فعالیت آسپاراژیناز 

غلظت اسید اوریک مربوط به تغییفر در نفر  تولیفد اسفید     

حفاوی    اوریک است و کاهش رشد در اثر تغذیه بفا جیفر  

دلیف  کفاهش اثفر     الکترولیت و پروتئین باال ممکن است بفه 

ی پتاسفیم و کلفر   پروتئین باشد. سفط  بفاال    قابلیت استااد

شود، این تغییر  میموجب افزایش غلظت اسید اوریک سرم 

به خاطر دگرگونی در نسبت نر  برداشفت کلیفه بفه نفر      

داری  ا[. سطوح پروتئین اثفر معنف  7سنتز اسید اوریک است ]

 19پروتئین ک  سرم گذاشت که باالترین سط  در تیمار  بر

 (.>05/0pهضم مراهده شد ) درصد پروتئین قاب 

سطوح مختلف پروتئین جیفره بفر کفراتینین سفرم اثفر      

(. در راسففتای افففزایش سففط  >05/0pداری داشففت ) امعنفف

هضم جیره، غلظت کراتینین سرم نیز اففزایش    پروتئین قاب 

 2/0یافت. مقدار طبیعی کفراتینین سفرم پرنفدگان کمتفر از     

 [. 13]شده است گزارش  لیتر گرم در دسی میلی
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روزگی( بر  25-42پایانی ) ةواالن در كیلوگرم( جیر اكی هضم و توازن الکترولیت )میلی پروتئین قابل . اثر سطوح4جدول 

 گوشتی تحت تنش گرمایی های های خون جوجه سنجهفرا

 آلبومین آثار
g/l 

 کلسترول
mg/dl 

 گلوکز
mg/dl 

 پروتئین ک  
g/l 

 تری گلیسرید
mg/dl 

 اسید اوریک
mg/dl 

 کراتینین
mg/l 

%DP
         

5/16 23/11 63/139 55/146  b91/25 a96/67 b95/2 b072/0 

19 18/11 59/134 84/142  a78/28 b25/54 a33/4 a135/0 

SEM 432/0 446/4 771/0  916/0 314/3 251/0 011/0 

DEB
         

150 92/11 12/139 84/143  27/26 83/56 90/2 106/0 

200 24/12 51/138 70/143  65/28 99/61 14/4 098/0 

250 74/10 07/134 37/142  01/27 11/58 07/3 101/0 

300 27/10 38/129 75/148  50/26 60/71 99/3 116/0 

350 88/10 46/144 81/144  29/28 99/56 10/4 111/0 

SEM 683/0 031/7 543/7  449/1 240/5 397/0 017/0 

%DP × DEB         

150  ×5/16 63/11 36/146 05/140  16/25 22/60 bc22/3 068/0 

200  ×5/16 80/12 57/140 87/151  69/26 72/73 bc63/3 079/0 

250  ×5/16 64/10 41/137 48/141  04/26 23/56 c33/2 075/0 

300  ×5/16 93/9 79/135 37/160  34/25 21/88 bc26/3 090/0 

350  ×5/16 17/11 04/138 98/138  32/26 41/61 c30/2 045/0 

150  ×19 21/12 88/131 64/147  39/27 44/53 c59/2 144/0 

200  ×19 67/11 47/136 53/135  60/30 27/50 ab66/4 117/0 

250  ×19 84/10 73/130 26/143  97/27 00/60 bc81/3 127/0 

300  ×19 61/10 99/122 13/137  66/27 99/54 a72/4 133/0 

350  ×19 59/10 89/150 64/150  26/30 58/52 a90/5 155/0 

SEM 967/0 943/0 668/10  049/2 410/7 562/0 024/0 

    
P-values 

    

%DP 935/0 432/0 588/0 039/0 008/0 001/0 0007/0 

DEB 246/0 632/0 979/0  706/0 267/0 095/0 983/0 

%DP × DEB 856/0 668/0 419/0  976/0 145/0 024/0 605/0 

:a-b-c هستنددار ابا حرف غیرمرترک دارای اختالف معنو برای هر عام  هر ستون  های میاناین (05/0P<.) 

:SEM ها خطای استاندارد میاناین 
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غنی  های باال بودن میزان کراتینین سرم در مصرف جیره

از پروتئین گزارش شده است. برخی از پژوهراران اظهفار  

  کلیفوی  کردند که کراتینین سرم، در نارسفایی و اخفتالال  

گففرم در  میلففی 5/1تففا  5/0یابففد و بففه  مففیانففدکی افففزایش 

نتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلفف   [.2رسد ] می لیتر دسی

-42پایفانی )   هضم و توازن الکترولیتی جیفر   پروتئین قاب 

گوشفتی   هفای  روده جوجفه  شناسفی  روزگی( بر ریخت 25

شففده اسففت.  گففزارش 5تحففت تففنش گرمففایی در جففدول 

درصد تغذیه شفدند،   5/16که با سط  پروتئین  یهای جوجه

اما عرض، مساحت سط  پرز و ضفخامت   ؛ارتااع پرز کمتر

درصفد پفروتئین    19نسبت به تیمار بیرتری  ای ماهیچه ةالی

داری بفر   ااثفر معنف  جیره (. سطوح پروتئین >05/0pداشتند )

پرزهفای   نسبت ارتااع پرز به عمق کریپت نداشت. ارتافاع 

 300و  250، 200 تفوازن الکترولیتفی  رهای بفا  روده در تیما

تااو  معناداری نداشفت و بطفور معنفاداری    االن و اکی میلی

 عفرض  بفود. واالن  اکی میلی 350و  150بیرتر از تیمارهای 

 250و  150 تففوازن الکترولیتففی  پففرز در تیمارهففای بففا    

طور  تااو  معناداری با یکدیار نداشت و بهواالن  اکی میلی

 300و  300، 200رفففففتر از تیمارهفففففای معنفففففاداری بی

ارتافاع پفرز بفه عمفق     باالترین شاخص  بود.واالن  اکی میلی

مرففاهده شففد؛ امففا واالن  اکففی میلففی 350در تیمففار  کریپففت

 واالن اکفی  میلفی  250اختالف آن از نظر آماری تنها با تیمار 

 250در تیمففار پففرز  معنففادار بففود. بیرففترین مسففاحت   

؛ که اختالف آن از نظر آماری بفا  مراهده شدواالن  اکی میلی

در تیمار  سایر تیمارها معنادار بود. بیرترین عمق کریپت نیز

مرفاهده شفد کفه اخفتالف آن از نظفر      واالن  اکی میلی 250

معنادار نبود. تافاو    واالن اکی میلی 200آماری تنها با تیمار 

 250و  200در تیمارهفففای  ای ماهیچفففه ةضفففخامت الیففف

نادار نبود ولفی بطفور معنفاداری بیرفتر از     معواالن  اکی میلی

تفوان   میاین نتایج  توجه بهبا  .(>05/0p) سایر تیمارها بود

 ،واالن تفوازن الکترولیتفی   اکفی  میلفی  200-300گات سط  

 کند. میتأمین  یبهترطور  بهسالمت روده را 

هضفم و تفوازن الکترلیتفی بفر      اثر متقاب  پروتئین قابف  

عمق کریپت، عمفق کریپفت و    به ارتااع، عرض، ارتااع پرز

 های جوجه .(>05/0pدار بود )اای معن ماهیچه ةضخامت الی

هضفم و   درصد پروتئین قابف   19حاوی   تغذیه شده با جیر

ارتافاع    ترتیب باالترین انفداز  واالن به اکی میلی 350و  300

پرز و نسفبت ارتافاع پفرز بفه عمفق کریپفت را داشفتند و        

درصد پفروتئین   5/16یره دارای تغذیه شده با ج های جوجه

ترتیفب   واالن بفه  اکفی  میلفی  200و  250، 250هضفم و   قاب 

 ةبففاالترین عففرض پففرز، عمففق کریپففت و ضففخامت الیفف  

 را داشتند. ای ماهیچه

هضم   نتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلف پروتئین قاب 

روزگی( بر طول  42تا  25پایانی )  و توازن الکترولیت جیر

نرفان داده شفده    6 در جفدول  هفا  جوجفه   رود های بخش

و اثفر متقابف     ی، توازن الکترولیتجیره است. سط  پروتئین

 . نداشتروده  های داری بر طول بخشامعن تأثیرآنها 

پروتئین جیره باعث دهد  نران میکه  ی وجود داردگزارش

شناسفی   [. با بررسی بافت10] شود میدستااه گوارش  ةتوسع

گوشتی تغذیفه   های ی روده در جوجههای پوشر ل پرز و سلو

کفه   مرخص شفد مد  طوالنی  کم پروتئین و به  شده با جیر

د؛ امفا بفا   دهنف  نمیدستااه گوارش تغییر خاصی نران  هایپرز

خیلی کم پروتئین تغییری در بافت روده صفور     جیر ةتغذی

مواد مغذی   کمبود مواد مغذی یا افزایش بیش از انداز. گرفت

 [.9شود ] میاز معمول بافت روده رشد کمتر  باعث

افزایش ارتااع پرز و نسبت ارتااع پرز به عمق کریپفت  

 هفای  مختلفف دسفتااه گفوارش جوجفه     هفای  برای بخفش 

پلت تغذیه شدند باعث بهبفود عملکفرد     گوشتی که با جیر

وساز مواد مغفذی شفد.    رشد و افزایش انرژی قاب  سوخت

جفذ    قابف   ةحیپرز ممکن است نا افزایش ارتااعدر واقع 

و منجر به بهبود فعالیت آنزیم هضمی و دهد پرز را افزایش 

 [.23افزایش جذ  بیرتر مواد مغذی از ناحیه پرز شود ]
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روزگی( بر  25-42پایانی ) ةواالن در كیلوگرم( جیر اكی هضم و تعادل الکترولیت )میلی . اثر سطوح پروتئین قابل5جدول 

 گوشتی تحت تنش گرمایی های تر( جوجهمیکروم 100شناسی ژژونوم ) ریخت

 آثار
 ارتااع

 پرز

 عرض

 پرز

 ارتااع پرز/

 عمق کریپت
 

 مساحت سط  پرز

 )میکرومتر مربع(

 عمق

 کریپت

 ضخامت

 ای الیه ماهیچه

%DP        

5/16 b72/128 a13/20 46/6  a8/2590 39/21 a04/28 

19 a09/131 b88/16 20/6  b9/2192 21/22 b06/23 

SEM 775/1 285/0 165/0  866/31 446/0 563/0 

DEB        

150 b51/117 a71/19 ab30/6  bc4/2310 cd40/20 b75/25 

200 a73/139 b85/17 ab42/6  b6/2487 ab11/23 a59/29 

250 a61/133 a58/20 b75/5  a1/2758 a68/24 a59/29 

300 a68/135 b89/17 a57/6  bc6/2392 bc73/21 bc10/24 

350 b02/124 b68/17 a73/6  c1/2189 d00/19 c71/22 

SEM 633/2 423/0 245/0  438/75 662/0 835/0 

%DP × DEB        

150  ×5/16 c77/117 ab04/21 a97/6  9/2473 e05/18 bc91/24 

200  ×5/16 b45/141 bcd32/19 ab64/6  8/2722 bc93/22 a00/36 

250  ×5/16 b03/141 a35/21 bc69/5  2/3017 a55/26 a97/33 

300  ×5/16 c30/124 abc06/20 ab56/6  3/2500 de42/20 b89/26 

350  ×5/16 c30/123 cd59/18 ab49/6  0/2284 de53/19 d10/21 

150  ×19 c12/117 de70/17 c30/5  2/2065 b93/23 b00/27 

200  ×19 b01/138 e38/16 abc19/6  4/2252 b29/23 cd17/23 

250  ×19 c48/122 bcd41/19 bc84/5  5/2369 bcd89/21 cd01/23 

300  ×19 a76/152 f63/14 ab58/6  0/2231 b70/23 d92/19 

350  ×19 c09/125 e31/16 a08/7  7/2046 e22/18 bc13/25 

SEM 671/3 591/0 342/0  218/105 923/0  

    
P-values 

   

%DP 008/0 0001/0 644/0 0001/0 115/0 0001/0 

DEB 0001/0 0001/0 019/0  0001/0 0001/0 0001/0 

%DP × DEB 0001/0 019/0 007/0  198/0 0001/0 0001/0 

:a-b-c-d-e-f هستنددار ابا حرف غیرمرترک دارای اختالف معنو برای هر عام  هر ستون  های میاناین (05/0p<). 

:SEM ها اشتباه استاندارد میاناین 
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روزگی( بر طول  25-42پایانی ) ةواالن در كیلوگرم( جیر اكی هضم و تعادل الکترولیت )میلی روتئین قابل. اثر سطوح پ6جدول 

 گوشتی تحت تنش گرمایی های گرم به وزن بدن( جوجه 100/متر روده )طول به سانتی های بخش

 کور  رود کوچک  رود ایلئوم  ژژونوم دودنوم آثار

%DP
       

5/16 55/1 52/3  82/3 90/8 77/0 

19 52/1 61/3  14/4 28/9 71/0 

SEM 056/0 139/0  137/0 297/0 032/0 

DEB
       

150 51/1 43/3  91/3 86/8 73/0 

200 64/1 52/3  12/4 30/9 73/0 

250 40/1 39/3  85/3 64/8 72/0 

300 49/1 71/3  87/3 07/9 77/0 

350 65/1 78/3  16/4 59/9 77/0 

SEM 088/0 220/0  216/0 470/0 051/0 

%DP × DEB       

150  ×5/16 65/1 61/3  85/3 11/9 88/0 

200  ×5/16 66/1 54/3  13/4 33/9 76/0 

250  ×5/16 41/1 35/3  66/3 43/8 71/0 

300  ×5/16 48/1 62/3  57/3 69/8 75/0 

350  ×5/16 57/1 47/3  89/3 94/8 77/0 

150  ×19 37/1 25/3  97/3 61/8 52/0 

200  ×19 63/1 50/3  12/4 26/9 69/0 

250  ×19 39/1 42/3  04/4 86/8 74/0 

300  ×19 50/1 79/3  17/4 46/9 79/0 

350  ×19 72/1 09/4  43/4 24/10 77/0 

SEM 125/0 311/0  306/0 665/0 071/0 

:SEM ها اشتباه استاندارد میاناین 
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رز و اففزایش نسفبت   اففزایش ارتافاع پف    افزون بر این،

گوشفتی تغذیفه    هفای  ارتااع پرز به عمق کریپت در جوجفه 

شده با پروتئین متوسط به کاهش باز ساخت موکوس روده 

بفه  پوشرفی روده   هفای  . کاهش بازساخت سلولانجامد می

و در نهایت موجفب نفر  رشفد    نیاز داشته ناهداری کمتر 

 ةا تغذیف [. ب17شود ] میبیرتر و یا نر  عملکرد بهتر حیوان 

گوشتی و بررسفی باففت    ةسطوح مختلف پروتئین به جوج

کفه پفروتئین متوسفط، ارتافاع پفرز،       شدآنها گزارش   رود

مساحت پرز و نسبت ارتااع پرز به عمق کریپت را کفاهش  

[. 17] داد و همچنین سالمت دستااه گوارش افزایش یافت

آمینه با  های با بررسی سطوح مختلف پروتئین و توازن اسید

که عمفق کریپفت    شدو بدون محدودیت خوراکی گزارش 

متعادل نسبت   تغذیه شده تا حد اشتها و با جیر های جوجه

نامتعادل بیرتر بوده و همچنین نسبت ارتااع پرز به   به جیر

تغذیه شده با تا حد اشتها و بفا   های مساحت پرز در جوجه

 [.23پروتئین متعادل بیرتر بود ]

بفا تفوازن    هفای  آزمفایش، جیفره   با توجه به نتایج ایفن 

واالن در کیلوگرم جیره  اکی میلی 300تا  200الکترولیتی بین 

درصففد پففروتئین قابفف  هضففم عملکففرد و   5/16و حففاوی 

گوشتی را در شرایط تفنش   های جوجه  رود شناسی ریخت

 5/16گرمایی بهبود بخرید. افزایش پروتئین قاب  هضفم از  

 ایش وزن نداشت.داری بر افزادرصد اثر معن 19به 
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Abstract 

This experiment was conducted to evaluate the effect of varying levels of digestible protein (DP) and 

dietary electrolyte balances (DEB) during the finisher period on performance, blood parameters and small 

intestine histology of broiler chickens exposed to heat stress. A total of 500 mixed sex chickens (Ross 

308) were used in a completely randomized design as a 2×5 factorial arrangement with two levels of DP 

(16.5% and 19%) and five levels of DEB (150, 200, 250, 300 and 350 meq/kg of diet) with five replicates 

of 10 birds each during the finisher period. The chicks were exposed to heat stress of 32±2°C for eight 

hours/day during 28-42 days of age. Increasing DP levels did not have a significant effect on weight gain 

under heat stress during the finisher period. Feed intake and feed conversion ratio (FCR) of chickens fed 

16.5% DP diet was significantly more than 19% DP fed birds (p<0.05). The highest weight gains and 

lowest FCR were observed in chickens fed 200 mEq/kg of diet EBD which were significantly different 

only with 300 and 150 mEq/kg EBD treatments. The highest weight gain was observed in broilers fed diet 

containing 16.5% DP and 200 mEq EBD. Broilers fed diet containing 19% DP in compare to those fed 

16.5% DP had lower plasma triglycerides and higher total protein, creatinine, and uric acid contents. 

Increasing digestible protein from 16.5% to 19% had no significant effect (p>0.05) on small intestine 

morphology. Diet containing 250 mEq/kg of diet EBD significantly (p<0.05) increased villi surface of 

small intestine in chickens suffering heat stress. It is concluded that feeding of broiler chickens exposed 

to heat stress during the finishing period with diet containing 16.5% digestible protein and 200 mEq/kg 

dietary electrolyte balances is recommendable. 

Keywords: broiler chickens, dietary electrolyte balance, digestible protein, heat stress, performance. 
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