
 

  گوشتی هاي جوجه خونی هاي فرآسنجهبر عملکرد و  آب نیترات مختلف اثرسطوح بررسی

 
  2همایون امینی -*1علی رضا حسابی نامقی

  10/6/1392 تاریخ دریافت:

  30/2/1393 تاریخ پذیرش:

  

  چکیده

 جوجه قطعه 240 تعداد .شد انجام گوشتی يها جوجه خونی هاي فرآسنجه  و عملکرد بر آب نیترات مختلف اثر سطوح بررسی منظور این آزمایش به

 مصـرفی  آب شـامل  تیمارها .قرار گرفتند تصادفی کامالً طرح هر تکرار در قالب در جوجه قطعه 12 و تکرار 4تیمار،  5 در 308نر سویه راس  روزه یک

 گروه یک. بودند نیترات در هر لیتر آب آشامیدنی گرم میلی 100 و 70 ،40 سطح 3در هر لیتر (تیمار شاهد) و  گرم نیترات میلی 10 حاوي حدود مرغداري

اما  نداشت، اثري خوراك بر مصرف آب نیترات مختلف سطوح دادکه نشان نتایج .بود) میلی گرم نیترات در لیتر 8/1( حداقل نیترات آب کننده نیز مصرف

 کـاهش  شاهد گروه به نسبت داري بطور معنی) میلی گرم در لیتر 8/1(حداقل نیترات  آب کننده دریافت در گروه روزگی 1-42 در فاصله خوراك مصرف

 وزن افزایش ها سایرگروه به نسبت شاهد گروه نداشت. ها جوجه روزانه وزن افزایش بر روي داري تأثیر معنی روزگی 21 در نیترات مختلف سطوح .یافت

 1-42 در فاصـله  خـوراك  تبـدیل  دار ضـریب  معنی افزایش موجب نیترات رمگ میلی 100 مصرف .داد نشان کل دوره گرم/روز) در 3را (حدود  داري معنی

 و طحـال  وزن بیشـترین  دادکـه  نشان لنفاوي هاي اندام حداقل ضریب تبدیل خوراك در گروه دریافت کننده آب معمولی مشاهده شد. وزن .شد روزگی

 امـا  داري نداشـت،  اثر معنـی  گوشتی هاي جوجه سرم خون LDLبر  تنیترا مختلف مشاهده شد. سطوح نیترات گرم میلی 70 آب در تیمار حاوي بورس

پـروتئین سـرم    میـزان  شد. بیشترین) گرم در لیتر میلی 8/1(حداقل نیترات  آب کننده دریافت در گروه HDL/LDLکلسیم، پتاسیم،  میزان باعث افزایش

عملکرد و افزایش میزان گلوکز و  کاهش موجب آب، نیترات سطوح فزایشا دادکه نشان آزمایش بطورکلی نتایج این .گردید شاهد مشاهده در گروه خون

LDL  هاي گوشتی گردید.  خون در جوجه  

  

  .خونی هاي  فرآسنجه گوشتی، عملکرد،  هاي نیترات، جوجه :کلیدي هاي واژه

  

     1 مقدمه

 دفع براي جذبی هاي چاه کشور از مکانیسم از نقاط در بسیاري

 انسانی هاي در فاضالب چون و شود می هاستفاد شهري هاي فاضالب

 آب هاي در سفره نیترات میزان است، احتماالً باال نیترات و اوره میزان

ین طی تحقیقات ق). محق4 و 7مجاز است ( باالتر از حد زیرزمینی

انجام گرفته به این نتایج دست یافتند که استفاده کشاورزان از 

هاي  اورزي به آبهاي کش کودهاي شیمیایی و تراوش رواناب

زیرزمینی و در نتیجه استفاده انسان از محصوالت کشاورزي و 

باشد که  هاي کشاورزي از عواملی می هاي آلوده شده با رواناب آب

). 20و  23شود ( باعث بروز سرطان دستگاه گوارش و اسهال خونی می

جهش در  ینوع ها نشان داد که نیترات منجر به برخی از بررسی

شواهد به ). همچنین 24شود ( می کیو سومات نالیژرم يها سلول

                                                             
تغذیه طیور و استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  يدکتر -1
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داد که نیترات آب بر نشان  یو انسان یوانیدست آمده از مطالعات ح

باشد تأثیرگذار تواند  عملکرد غده تیروئید و همچنین بروز سرطان می

 به آب نیترات نمودند ) گزارش11و همکاران ( ). گریزل13و  10(

 عبارتی به و یا افسردگی باعث که و مضر یک عامل اصلی عنوان

 هفتگی 6 تا 4 در سنرا  ها جوجه وزن و ها شده جوجه رفتن تولک

 میزان افزایش که است داده نشان ها بررسی .دهد تأثیر قرار می تحت

 تأثیر بسزایی گوشتی و میر و عملکرد مرغان مرگ روي نیترات آب

کبد و  Aین ویتام میزان تخمگذار نیز کاهش و در مرغان )11دارد (

محققین طی ). 26و  19، 17( داشت را به دنبال خواهدبتاکاروتن 

 تحقیقات صورت گرفته روي مرغ تخمگذار به این نتیجه رسیدند که

 افزایش سطوح نیترات باعث افزایش مقدار ید در تخم مرغ خواهد شد

کننده این  آزمایشات صورت گرفته  بیان شواهد تجربی و. )17(

 مقایسه در خود حساسیت بیشتري از ها ت که بوقلمونموضوع بوده اس

آب حاوي نیترات نشان کننده  ها و مرغان تخمگذار مصرف با جوجه

آب حاوي  p.p.m 1000  هاي بوقلمونی که مقدار جوجه. )2و3( ندداد

 افزایش تلفات و هفتگی به بعد با 5ز ا نیترات مصرف کرده بودند،

آزمایش  ).17و 22(دندکاهش رشد مواجه ش و یتنفس مشکالت
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روي بلدرچین ژاپنی که آب حاوي مقادیر باالي  صورت گرفته بر

که  نشان دهنده این موضوع بوده است ،نیترات مصرف کرده بودند

داري  معنی نتوانسته است بطور p.p.m3960 نیترات مصرفی به مقدار

 p.p.m  ردامق اما مصرف  ،روزگی شود 7ها در باعث مرگ بلدرچین

روزگی  4ها در  داري در بلدرچین میر معنی نیترات باعث مرگ و 5280

هاي کشور یکی از  . افزایش میزان نیترات آب در مرغداري)17(گردید 

دهد که اثرات نیترات بر  ها نشان می مشکالت پیش رو است و بررسی

از  هاي گوشتی با ابهامات متعددي همراه است. بنابراین هدف جوجه

بر عملکرد  آب نیترات مختلف سطوح اثرات بررسی آزمایش این انجام

 مقایسه و همچنین لنفاوي هاي اندام و وزن خونی هاي فرآسنجه و 

 .کم نیترات است وآب نیترات مختلف سطوح میان

  

  ها مواد و روش

  حیوانات آزمایشی

گوشتی یـک روزه سـویه    نرقطعه جوجه  240در این مطالعه تعداد 

پـن بـا    20ها به طور تصـادفی در   وجه. سپس جاستفاده شد 308راس 

 . در هر تکرار جاي گرفتند جوجه قطعه 12

  

 تیمارهاي آزمایشی

 12تکـرار و   4 ،تیمار 5با این مطالعه در قالب طرح کامالً تصادفی 

ابتدا میزان نیترات آب مصـرفی   .انجام گرفتقطعه جوجه در هر تکرار 

1الروگرافیپ مرغداري در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه
گیـري   انـدازه  

گرم در لیتر بود و به عنوان تیمار شاهد انتخـاب   میلی 10شد که حدود 

 100و  70، 40گردید. سطوح نیترات در سایر تیمارها عبـارت بودنـد از  

درصـد بـا    100گرم در لیتر که بوسیله نیترات سـدیم بـا خلـوص     میلی

ب بـا حـداقل   پـنجم آ  تیمار محاسبات الزم به سطح مورد نظر رسید و

در  گرم در لیتر) بود که از آب حداقل نیترات موجـود  میلی 8/1نیترات (

کشور(آب معدنی) استفاده شد. جوجه ها خوراك را مطابق با احتیاجات 

  دریافت نمودند. 1غذایی سویه راس و طبق جدول شماره 

  

  صفات تولیدي

هـا و محاسـبات مربـوط بـه ضـریب       ، وزن جوجهخوراك مصرفی

آن  بعـد از  و روزگـی،  11-21روزگـی،   1-10فواصل در ذاییتبدیل غ

روزگی جهت محاسبات مربوط به عملکرد انجام  42بصورت هفتگی تا 

بـا دقـت    نیز از ترازوي دیجیتـالی  ها و جوجه جهت توزین خوراك. شد

هاي هر تکـرار در   از تفاضل میانگین وزن جوجه. استفاده شد گرم یک

ن هر جوجه در هفته و سپس در هر روز دو توزین پی در پی، اضافه وز
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  .فرانسه است  Mecro این دستگاه ساخت شرکت

ضـریب تبـدیل خـوراك    . با در نظر گرفتن تعداد تلفات، محاسبه گردید

هفته و هر دوره رشد و همچنین در کل دوره از تقسـیم   مصرفی در هر

هـا در هـر دوره مشـخص بـر      میانگین خوراك مصرفی روزانـه جوجـه  

  ر گرفت.مورد محاسبه قرامیانگین اضافه وزن روزانه آن دوره 

  

  وزن اعضاي لنفوئیدي

روزگی (پایان دوره) از هر تکرار آزمایشی یک پرنـده بطـور    42در 

تصادفی انتخاب و پس از کشـتار اعضـاي مـورد نظـر جـدا شـد. وزن       

اعضاي سیستم لنفوئیدي (طحال، تیمـوس و بـورس فابریسـیوس) بـا     

وزن گیري شد و نسبت بـه   گرم اندازه 01/0استفاده از ترازوي با دقت 

  بدن محاسبه گردید.

  

  هاي خونی فرآسنجه 

 42و  21هاي خونی مـورد نظـر در سـنین     فرآسنجه براي ارزیابی 

روزگی از هر تکرار آزمایشی بطور تصـادفی دو جوجـه انتخـاب شـد و     

هاي هر پن با یکـدیگر مخلـوط و    پس از خونگیري از ورید بال، نمونه

تــا زمـان انجــام  درجـه   -20پـس از جداسـازي ســرم آنهـا در دمــاي    

آزمایشات حفظ گردیدند. سایر صـفات آزمایشـی مـورد مطالعـه بـدین      

خـون توسـط دسـتگاه    HDL و   LDLگیـري گلـوکز،   شرح بود: اندازه

عناصـر سـدیم، پتاسـیم و    . انجام شدهاي مربوطه  و با کیت 2اتوآنالیزر

گیـري   . انـدازه صورت گرفت 3توسط دستگاه الکترولیت آناالیزر کلسیم

  تعیین گردید. 4هاي تجاري کل نیز به روش آنزیمی و با کیت پروتئین

  

  طرح آماري و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها

هاي به دست آمده از  داده) SAS  )25افزار آماري  با استفاده از نرم

. در ضـمن مقایسـات   شدها را تجزیه و تحلیل  آزمایشات و رکودبرداري

انجـام شـد. مـدل    اي دانکـن   امنهها با استفاده از آزمون چند د میانگین

  آماري طرح به شرح زیر بود:

eij+Rj+Ti+µ=jXi  

 µ =میانگین

   = Ti)اتامین تیمار(سطوح نیتر iاثر 

  Rj=اثرتکرار

  Eij=اثرخطاي آزمایش
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  (بر حسب درصد) روزگی 1-42 درفاصلهدهنده و ترکیبات شیمیایی جیره هاي غذایی اجزاي تشکیل - 1جدول

 دان پس دان میان دان پیش  

  روزگی 28-42  روزگی 11-28  روزگی 1-10  اجزاي جیره 

  60  56  9/52  ذرت

  8/24  2/28  34  کنجاله سویا

  7  7  4  گندم

  32/1  35/1  38/1  دي کلسیم فسفات

  1  1/1  12/1  کربنات کلسیم

  33/0  34/0  35/0  نمک طعام

  67/4  66/4  65/4  روغن سویا

  18/0  2/0  23/0  ال لیزین هیدروکلرید

  1/0  15/0  17/0  دي ال متیونین

  3/0  5/0  6/0  1مکمل ویتامینی

  1مکمل معدنی

  مقادیرمحاسبه شده
6/0  5/0  3/0  

  kcal/kg( 3000  3020  3060( انرژي متابولیسمی

  5/19  5/20  23   پروتئین خام

  7/0  8/0  8/0   کلسیم

 5/0 5/0  5/0   فسفرقابل دسترسی

  5/0  6/0  7/0  متیونین

  1  1/1  2/1   لیزین

  01/1  19/1  29/1 آرژنین 

  69/0  78/0  81/0 ینئسیست متیونین+ 

  59/0  68/0  73/0 ترئونین 

  16/0  18/0  21/0 تریپتوفان

واحد  A ،800000ویتامین  المللی واحد بین 3600000 و هر کیلوگرم آن داراي درتن کیلوگرم 5/2ویتامینی مکمل - 1

 3300ویتامین،  گرم میلی K3 ،72ویتامین  گرم میلی E ،1600ویتامین  یالملل واحد بین D3 14400 المللی ویتامین بین

 500پیرودوکسین،  گرم میلی 1200تیامین،  گرم میلی 12000پانتوتنیک اسید،  گرم میلی 4000، ریبوفالوین گرم میلی

نیز  معدنی مکمل .د استکلری کولین گرم 400و  بیوتین گرم میلی B12 ،2000ویتامین گرم میلی 400اسید فولیک،  گرم میلی

  .است سلنیوم گرم 8ید و گرم میلی 640مس،  گرم16آهن،  گرم100 روي، گرم 44منگنز،  گرم 64داراي  در هر کیلوگرم

  

  و بحث نتایج

  بر صفات تولیدي نیترات مختلف اثر سطوح

کرد شامل مصرف لعمصفات  سطوح مختلف نیترات بر تأثیرنتایج 

 .ارائه شده اسـت  2دیل غذایی در جدول خوراك، وزن بدن و ضریب تب

روزگـی   1-21 نتایج آزمایش بر روي مصرف خوراك در فاصله زمـانی 

ــدارد  نشــان دادکــه تفــاوت معنــی داري در مصــرف خــوراك وجــود ن

)05/0>P.(  ــانی ــله زم ــا در فاص ــاوت  1-42 و 21-42 ام ــی تف روزگ

به نحـوي کـه    ،)P>05/0( داري در مصرف خوراك مشاهده شد معنی

ترین و کمترین مصرف خوراك بـه ترتیـب در گـروه شـاهد و آب     بیش

این آزمایش کل حداقل نیترات مشاهده شد. نکته جالب این بود که در 

مصرف خوراك در گروه مصرف کننده آب حداقل نیترات نسبت به آب 

داري نشان داد کـه احتمـاال بـه حـذف برخـی از       معمولی کاهش معنی

هـاي صـورت گرفتـه     بط است. بررسیامالح در آب حداقل نیترات مرت

توسط محققین بر روي سایر حیوانات نشان دهنده این موضـوع بـوده   

است که سطوح مختلف نیترات با مقادیر باال تأثیرگذاري بیشـتري بـر   

شود. مصرف آب حاوي مقـادیر بـاالي    آنها دارد و باعث مسمومیت می

مومیت نیترات باعث بی اشتهایی، کاهش مصرف خوراك، ضعف و مس

مرغـان  صورت گرفته دیگر بـر روي   درتحقیقات). 21شود. ( حیوان می

 کـه نیتـرات سـدیم در   به این نتـایج دسـت یافتنـد    تخمگذار محققین 

بـه   منجـر  آب آشـامیدنی،  در )2000تـا   صـفر  p.p.m( مختلف مقادیر

گزارشـات  سفیده تخم مرغ خواهد شد.  نیترات در زرده و رداافزایش مق

آب حـاوي   ابتـداي آزمـایش،   وقتی پرنـدگان در که حاکی از آن است 
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یافـت  نیترات تخم مرغ افزایش  ، میزانمصرف کرده بودندباال نیترات 

نتایج وزن بدن نشـان   .)1(که با کاهش مصرف خوراك نیز همراه بود 

داري در وزن  روزگــی تفــاوت معنــی 1-21 داد کــه در فاصــله زمــانی

 1-42 ،21-42 اصـله زمـانی  امـا در ف ) P<05/0( ها وجود ندارد جوجه

 .)P>05/0( هـا مشـاهده شـد    وزن جوجـه  داري در روزگی تفاوت معنی

تیمـار آب معمـولی و آب   بیشترین و کمترین وزن به ترتیب مربوط به 

همان طورکـه نتـایج نشـان داد وزن    گرم نیترات بود.  میلی 100حاوي 

گرفـت،  تیمارها قرار نتأثیر تحت  )1-10( جوجه در اوایل دوره پرورش

اما تقریبا از اواسط دوره پرورش تیمارهاي آزمایشـی از لحـاظ کـاهش    

ــی  ــور معن ــرار   ) P>05/0( داري وزن بط ــرات آب ق ــأثیر نیت ــت ت تح

گرفت.کاهش وزن از اواسط دوره پرورش توسـط محققـین دیگـر نیـز     

کـه   باشـد  این گزارشات مؤید این موضوع می ).12(گزارش شده است 

عنـوان یـک عامـل اصـلی و مضـر باعـث       آب حاوي نیترات بـاال بـه   

 6 تـا  4 در فاصلهتأثیر ها شد و بیشترین  پژمردگی و کاهش وزن جوجه

این تغییرات در تمـام تیمارهـایی کـه نیتـرات      .هفتگی مشاهده گردید

ها نشـان   هفتگی به بعد اثر خود را در جوجه 4 افزایش یافته بود از سن

ع بوده که سـمیت نیتـرات   مطالعات دیگر حاکی از این موضو. )11( داد

شود. همچنین مقـدار نیتـرات در    به طور مزمن باعث تضعیف رشد می

لیتر باعث کـاهش نـرخ   /گرم میلی 5تا  3 آب آشامیدنی طیور به میزان

آزمایشات دیگري روي مرغ  .)20(گردد  هاي گوشتی می رشد در جوجه

آب حــاوي روزه  28مرغــانی کــه در یــک دوره  نشــان دادتخمگــذار 

بطــور  ،گــرم در لیتــر نیتــرات اســتفاده کــرده بودنــد میلــی 300دارمقــ

همچنـین در  . )6شـدند (  روبـرو داري با کاهش تولید تخـم مـرغ    معنی

طوالنی مدت نیترات ممکن است اثرات مزمن خود را بر طیـور نشـان   

تغذیه شـده  هاي  نتایج این آزمایش بر میانگین ضریب تبدیل مرغ .دهد

روزگـی   1-21 شـان داد در فاصـله زمـانی   با سطوح مختلف نیتـرات ن 

-42امـا در . )P<05/0( داري در ضریب تبدیل وجود ندارد تفاوت معنی

روزگی بیشترین ضریب تبدیل مربوط به تیمارهـایی بودکـه از آب    21

لیتـر اسـتفاده کـرده بودنـد وکمتـرین       گرم نیترات در میلی 100 حاوي

مشاهده شـد.  ) شاهد(گرم در لیتر  میلی 10 ضریب تبدیل در آب حاوي

دهدکـه سـطوح نیتـرات در ابتـداي دوره      نتایج این آزمایش نشان مـی 

هاي  روزگی اثري بر ضریب تبدیل غذایی در جوجه 11-21پرورش در 

رسـیدن بـه انتهـاي دوره پـرورش      اما با گذشت زمان و ،گوشتی ندارد

دهد بـه نحـوي کـه     نشان می را سطوح باالي نیترات اثرات مضر خود

نیتـرات   لیتـر  گـرم در  میلـی  100وزگـی گـروه مصـرف کننـده     ر 42در

شـاید بتـوان ایـن    ، دهنـد  نشـان مـی   بیشترین ضریب تبدیل غذایی را

شـدن نیتـرات و    افزایش ضریب تبدیل توسط مرغان گوشتی را به باند

کاهش اکسیژن رسانی توسط خـون و تـأثیر آن بـر مصـرف خـوراك      

ایی کـه از آب حـاوي   نسبت داد. افزایش ضریب تبدیل توسط تیمارهـ 

)  نیـز  20( لیف و همکـاران  نیترات باال استفاده کرده بودند در گزارش

 50 و 300 بیان نمودند سـطوح  )5( اما بارتون و همکاران .مشاهده شد

داري را بر ضریب تبـدیل   میلی گرم در لیتر نیترات نتوانست تأثیر معنی

علـت اخـتالف    نتایج شاید به هاي گوشتی بگذاردکه اختالف در جوجه

هـاي   در سطوح مختلف نیترات و یا عوامل دیگر باشد، هرچنـد تئـوري  

اثــرات کــه بــه دلیــل دیگــري در ایــن خصــوص مطــرح شــده اســت 

اي مـواد سـمیاز قبیـل نیتـرات بـر روي سیسـتم هورمـونی و         چندگانه

  .)18( باشد ترشحات داخلی دستگاه گوارش حیوان می

  

  لنفاوي هاي ماندا بر وزن نیترات مختلف اثر سطوح

سـطوح   هاي لنفاوي در طیوري کـه آب حـاوي   میانگین وزن اندام

. اسـت  آمـده  3شـماره   جـدول  در نیترات استفاده کرده بودنـد  مختلف

داري  آید، تفـاوت معنـی   هاي این آزمایش بر می  گونه که از داده همان

بطوري که  . )P>05/0( شود بورس و تیموس دیده می در وزن طحال،

بورس مربوط بـه تیمارهـایی اسـت کـه از آب      زن طحال وبیشترین و

گرم در لیتر نیترات استفاده کرده بودند و کمتـرین وزن   میلی 70حاوي 

دیـده   )میلـی گـرم نیتـرات در لیتـر     8/1(در تیمار آب حداقل نیتـرات  

دهدکـه سـطوح    بررسی کلی نتایج در این خصوص نشان مـی . شود می

اکثـر  . ي لنفوئیـدي گردیـده اسـت   نیترات منجر به افزایش وزن اعضا

محققین کاهش وزن اعضاي لنفوئیدي را چنانچه ناشی از درگیري بـا  

ها نباشد به عنوان کاهش عملکرد سیستم ایمنی حیوان بـرآورد   بیماري

ـ به دل اندامهاي لنفاويوزن  شیافزا .)16کنند ( می بصـورت   نکـه یا لی

 يهـا  مـار یت در است و از سـوي دیگـر   شده انیاز وزن بدن ب يدرصد

ـ اشـاید  ) 2بدست آمده (جدول يرشد کمتر ) mg/l 70( باال تراتین  نی

  .باشدوزن بدن کمتر  لیتفاوت به دل

وزن نسبت وزن بـورس، طحـال    شیبا افزا یگوشت يدر جوجه ها

باشـد   شـتر یب رشـد که هـر چـه سـرعت     ابدی یبه وزن بدن کاهش م

نویـه نیتـرات از   هرچند اثـرات ثا است.  شتریاندامها ب نیکاهش نسبت ا

ها و سایر اثـرات مضـر آن را    جمله کاهش میزان خون رسانی به سلول

نیز باید مورد توجه قرار داد. آزمایشـات دیگـر توسـط محققـین نشـان      

هاي گوشتی، در  افزایش میزان نیترات آب مصرفی جوجه دهدکه با می

 ها از قبیل طحـال و  دوره انتهایی پرورش اعضاي لنفوئیدي این جوجه

تحقیقـات  ). همچنـین  15(تیموس باکاهش وزن مواجـه خواهـد شـد    

دیگري نیز کاهش وزن بورس فابریسیوس در مقادیر باالي نیتـرات را  

 هاي سیستم ایمنـی در  ، که ممکن است باکاهش پاسخاند گزارش کرده

که با نتایج این آزمایش مغایر است، ممکن است به دلیـل   ارتباط باشد

انتخابی ایـن مغـایرت رخ داده باشـد، هرچنـد     تفاوت در سطوح نیتزات 

تـري از سیسـتم ایمنـی     بررسیهاي دقیق تر به همراه آزمایشات کامـل 

 .)17(باید مورد نظر باشد 
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 )برحسب گرم/پرنده( هاي گوشتی اثرسطوح مختلف نیترات بر میانگین روزانه صفات تولیدي جوجه _2جدول

  )(mg/lسطوح نیترات 
  میانگین ضریب تبدیل  بدن وزن  میانگین اضافه وزن دوره  ورهمیانگین مصرف خوراك د

21-1  42-21  42-1  21-1  42-21  42-1  21  42  21-1  42-21  42-1  

10  44/50  a57/132  a50/91 49/32  a24/72  a37/52  5/717  a2234  55/1  b 83/1  c 74/1  

40  29/49  ab72/127  ab51/88  27/31  b94/67  b60/49 7/691  b2118  58/1  b 88/1  bc 78/1  

70  08/50  ab12/127  ab59/88  32/31  bc9/66  b15/49  7/692  b2099  60/1  b 89/1  ab 80/1  

100  20/49  ab77/128  ab98/88 57/31  c91/64  b24/48  698  b2061 55/1  a 98/1  a 84/1  

8/1  68/46  b07/125  b88/85 18/29  b11/68  b64/48  648  b2078  60/1  b 83/1  bc 76/1  

  0134/0  023/0  028/0  76/21  94/23  51/0  943/0  14/1  137/1  783/1  191/1  ستانداردمیانگین خطاي ا

  .  )>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند         

  

  اثر سطوح مختلف آب حاوي نیترات بر اعضاي لنفوئیدي (بر حسب درصد وزن زنده)- 3جدول

 تیموس  فابریسیوس ورسب طحال  )(mg/l نیترات  سطوح

10  bc122/0  b263/0  a502/0  

40  bc115/0  b297/0  c296/0  

70  a149/0  a375/0  b391/0  

100  ab137/0  b284/0 bc373/0  

8/1  c109/0  b249/0  b380/0  

  02/0  02/0  007/0  میانگین خطاي استاندارد

  .  )>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند                                                        
  

  هاي خونی فرآسنجه سطوح نیترات بر  اثر

  میزان عناصر سرم خون

بیـان   5و  4درجدول هاي خونی  فرآسنجه سطوح نیترات بر  اثرات

 نتایج در خصوص کلسیم نشان داد که آب حـداقل نیتـرات   .شده است

 42امـا در   ،روزگـی گردیـد   21موجب کاهش میـزان ایـن عنصـر در    

میلـی گـرم    10روزگی حداقل میزان کلسیم در گـروه مصـرف کننـده    

نیترات مشاهده شد. افزایش یون کلسیم در گـروه دریافـت کننـده آب    

روزگـی قابـل    42در  )میلی گـرم نیتـرات در لیتـر    8/1(حداقل نیترات 

فـزایش وزن را نشـان داد. آب حـداقل    این گروه کمترین ا .توجه است

فاقد برخی از ترکیبـات طبیعـی    )میلی گرم نیترات در لیتر 8/1(نیترات 

آبهاي معمولی است و احتماال برخـی از ترکیبـات در آبهـاي معمـولی     

افـزایش یـون    شـاید  شود، باعث تغییرات در سطوح یون هاي بدن می

هـاي دیگـري    شپژوه هرچند .کلسیم هم به این موضوع مربوط باشد

این ابهامات روشن شود. نتایج بر روي سدیم خون نشـان   الزم است تا

روزگی نتوانسته اسـت اثـر    21 داد که سطوح باالي نیترات آب درسن

اما  .)P<05/0( هاي گوشتی بگذارد داري روي سدیم خون جوجه معنی

بـه نظـر   . )P>05/0( داري شـد  روزگی باعث تفاوت معنـی  42 در سن

گـرم در لیتـر باعـث افـزایش      میلی 70 وح نیترات تا سطحرسد سط می

شاید تأمین نیترات مـورد نیـاز آزمـایش از     .شود میزان سدیم خون می

باشد. نتـایج بـر   مؤثر ها  منابع سدیمی، در افزایش یون سدیم این گروه

و  21 روي پتاسیم خون نشان دادکه سطوح باالي نیترات آب در سـن 

هـاي گوشـتی    بر روي پتاسیم خون جوجـه  داري معنیتأثیر روزگی  42

هاي خـون از جملـه پتاسـیم از     تغییرات یون .)P>05/0(گذاشته است 

دالیـل واضـحی بـراي     نتایج قابل توجه در این آزمایش است، هرچند

مشاهده این نتایج وجود ندارد. نتایج کلی این آزمایش بر روي پروتئین 

ن میزان پروتئین خـون  کل سرم خون نشان داد که گروه شاهد باالتری

هـاي پالسـما از اسـیدهاي آمینـه اي      اغلب پـروتئین  دهد. را نشان می

ها است و تولید ایـن   شوندکه منشا آنها غذا یا کاتابولیسم بافت تولید می

مقادیر کم یا زیاد پروتئین کل سرم  .گیرد در کبد صورت می ها پروتئین

شـان از بیمـاري   دهـد ن  که میزان کل پروتئین را در خـون نشـان مـی   

باشـدکه بـراي یـافتن علـت آن بـه       خاصی ندارد، اما بیـانگر ایـن مـی   

این آزمایش نشان دادکه گـروه  . تري نیاز است آزمایشات تکمیلی دقیق

هـر چنـد ایـن    ، دهـد  شاهد باالترین میزان پروتئین خون را نشان مـی 

 انـد  برخی از محققین گزارش نمـوده  .نتایج نیاز به بررسی بیشتري دارد

شـاید  . )14(دهـد   که سموم مختلف میزان پروتئین خون را کاهش می

هاي گوشتی نیز در مقابل سطوح نیترات رفتـاري مشـابه سـم را     جوجه

الزم به ذکر است که در بررسـی همـاتولوژي خـون،     .نشان داده باشند

در . مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت، بیشترین ارتباط را با تغذیه دارنـد 

ترین ناقل اکسیژن در بدن است و از دو قسـمت   بین مهمواقع هموگلو

. تشکیل شده است) بخش حاوي آهن( هم و) بخش پروتئینی( گلوبین

پروتئین به حمل و نقل مواد مغذي و تنظیم و حفظ تعادل مایعات بدن 

کند و براي سیستم ایمنی بدن براي دفاع در برابر مهاجمـان   کمک می

    .)16(خارجی ضروري است 



  1393 تابستان 2، شماره 6جلد  ایران علوم دامیپژوهشهاي نشریه      128

  

  )mg/dlبر حسب  ( یروزگ 21در یگوشت يها جوجه یخون يها فرآسنجه آب بر  تراتیاثر سطوح مختلف ن- 4دولج

  LDL  HDL  گلوکز  پروتئین کل  پتاسیم  سدیم  مکلسی  (mg/l) سطوح  نیترات  

10  ab1/10  153  b6/4  b1/3  c170  c2/57  a2/82  

40  ab22/10  4/153  bc3/4  b8/2  b227 b2/67  c2/73  

70  a2/11  9/153  b7/4  a9/3  a256 a9/75  bc5/76  

100  ab12/10  2/152  c4 b1/3  a244 a78 ab7/79  

8/1  b2/9  2/152  a6/5  b3  c171 c5/51  ab80 

  74/1  88/2  74/4  124/0  159/0  07/1  43/0  میانگین خطاي استاندارد

  .  )>05/0P(اختالف معنی دار می باشند  میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي                                  

  

  )mg/dlبرحسب ( روزگی 42در هاي گوشتی  هاي خونی جوجه فرآسنجه سطوح مختلف نیترات آب بر اثر- 5جدول
  LDL  HDL  گلوکز  پروتئین کل  پتاسیم  سدیم  کلسیم  )(mg/l سطوح  نیترات

10  c9/9  b1/153 ab8/4  a4/4 c183 2/30  a7/73  

40  bc4/10  ab1/157  b8/3  b9/2 a220  2/35  a7/80  

70  c10  a160 ab6/4  ab7/3 ab208  3/31  a5/74  

100  ab1/11  ab6/156  ab7/4  b2/3 a219  2/31  a7/73  

8/1  a8/11  b8/153  a5/5  b3 b199  2/31  b7/63  

  27/2  55/1  09/5  31/0  36/0  33/1  30/0  میانگین خطاي استاندارد

  .  )>05/0P(هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند میانگین هاي                            
  

نتایج بر روي گلوکز خون نشان داد که سطوح نیتـرات منجـر بـه    

افزایش گلوکز خون در هنگام مواجه شدن . افزایش گلوکز خون گردید

شـودکه ناشـی ازترشـح     با شرایط تـنش و اسـترس نیـز مشـاهده مـی     

)، احتماالسطوح نیترات منجر بـه  8باشد ( ئوژنز میهاي گلوکون هورمون

   .ایجاد حالت تنش و مواجه شدن حیوان با آن گردیده است

  

 هـاي گوشـتی بـا    افزایش سطح گلوکز یکی از مشـکالت جوجـه  

افـزایش   خون آنها بیشتر از حد مجـاز  قند است که مقادیر رشد حداکثر

ح مختلـف  نشـان داد کـه سـطو    LDLنتایج در خصـوص   .)9یابد ( می

 42روزگـی گردیـد امـا در     21نیترات موجـب افـزایش میـزان آن در    

خـون مشـاهده نشـد.     LDLداري بر روي میـزان   روزگی تفاوت معنی

روزگی بر اثـر افـزایش سـطوح نیتـرات تـا       21 درخون  LDLافزایش

 .دهـد  هاي خونی نشا ن مـی  واکنش حدودي اثرات مضر این سم را بر

  LDLهـاي محیطـی نیـز باعـث افـزایش       تـنش  اي و شرایط بد تغذیه

حمـل   LDLتوسـط  درصد کلسترول موجود در خون70 حدود .شود می

 .بـرد  هاي بدن می کلسترول را از کبد گرفته و به بافت LDL. شود می

دهـد و بـه    هاي بدن خاصیت چسبندگی می این نوع کلسترول به بافت

شـدن و   چسبد و سـبب باریـک   ها می راحتی به جدار داخلی دیواره رگ

از این رو به کلسترول ، گردد ها می در نهایت انسداد مجراي داخلی رگ

). نتایج این آزمایش نشان دادکـه نیتـرات ممکـن    14( بد معروف است

نقش داشته باشد، هـر   LDL جمله ازاست در افزایش عوامل بد خون 

 HDLدر بررسـی میـزان    .هاي تکمیلی وجود دارد چند نیاز به پژوهش

شود که گروه مصرف کننده آب حـداقل نیتـرات کمتـرین     مشاهده می

را نشان داد این گروه کمترین افزایش وزن را هـم نشـان   HDL میزان

خـون و افـزایش    HDLبرخی از محققین به ارتباط مستقیم میان . داد

  ).27(اند  هاي گوشتی اشاره نموده وزن و کاهش تلفات در جوجه

طوح مختلف نیترات آب بر سنتایج کلی این آزمایش نشان داد که 

هـا تـأثیر    روي مصرف خوراك، افزایش وزن و ضـریب تبـدیل جوجـه   

هـاي   و منجر به کاهش عملکـرد جوجـه  ) >05/0P( داري داشت معنی

بیشــترین میــزان مصــرف خــوراك، افــزایش وزن و . گوشــتی گردیــد

. کمترین ضـریب تبـدیل در کـل دوره در آب معمـولی، مشـاهده شـد      

نیـز منجـر بـه کـاهش عملکـرد      ه کم نیترات شدهمچنین آب تصفیه 

بـر  )  >05/0P( داري سطوح مختلف نیترات آب تـأثیرمعنی  .حیوان شد

هـاي لنفوئیـدي در طیـور گوشـتی داشـت، بـه نحـوي کـه          روي اندام

گـرم در لیتـر نیتـرات     میلی 70 بیشترین وزن بورس و طحال در سطح

زن مشــاهده شــد و در مجمــوع ســطوح نیتــرات منجــر بــه افــزایش و

سطوح نیترات در افزایش کلسترول بـد خـون   . هاي لنفاوي گردید اندام

. بود اما در میزان کلسترول خوب تـأثیري نداشـت  مؤثر  LDLاز قبیل 

مصـرف آب  . سطوح نیترات منجر به افزایش سطح گلوگز خون گردید

هاي پتاسیم وکلسیم خـون مـوثر    حداقل نیترات در افزایش میزان یون

  .بود
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