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طبیعي دانشگاه تهران  

        يافتــن راهكار اقتصادي مناســب برای مرتفع نمودن مشــكالت مربوط به 
کیفیــت آب، به ويژه در بحث شــوري  آب با توجه به اينكــه منبع اصلي تأمین 
آب در مرغداري هاي کشــور، آب زيرزمیني اســت و امالح ســديم زيادي دارد 
ضروري مي باشــد. اين پژوهش نقش اسمواليتیک بتائین اضافه   شده به خوراک 
را روي جوجه  هاي گوشــتي تجاري تحت تنش شوري آب، بررسي نمود و میزان 
فراسنجه  هاي مؤثر در فشار اسمزي خون )سديم، پتاسیم، کلر و آلبومین(، میزان 
هماتوکريت، فشار اسمزي در سطح سلول  هاي اپیتلیوم دودنوم، ژوژنوم و ايلئوم، 
فشــار اسمزي پالسماي  خون، ســرانه خوراک مصرفي روزانه، وزن بدن، ضريب 
تبديــل غذايي، مقدار آب مصرفي و آب دفعي روزانه را مطالعه کرد. پاســخ  هاي 
دريافتي به اهداف طرح براي سؤال آيا اثرات منفي مصرف آب شور در جوجه هاي 
گوشــتي، با افزودن بتائین به جیره آنها کاهش مي يابد،مثبت و در مورد سؤال آيا 
آب  شــور در حضور بتائین، فشاراســمزي روده را باال مي برد، منفي است. طبق 
نتايج، افزودن 1/5 کیلوگرم بتائین به هر تن خوراک، اثرات منفي آب شــور را در 
جوجه هاي گوشتي تخفیف مي دهد. با ارزيابي اقتصادي طرح، 39 کیلوگرم اضافه 
تولید گروه آزمايشــي )141 پرنده تغذيه شده با آب  شور و جیره شاهد به  عالوه 
بتائین( نسبت به گروه   شاهد )141 پرنده تغذيه شده با آب    شور و جیره شاهد 

بر پايه ذرت _ سويا( به دنبال مصرف 1/386 کیلوگرم بتائین به  دست آمد. 
نتايج اجراي طرح حاضر صرفه جويي مناسبي را به دنبال داشته و در مقیاس هاي 

بزرگ تر )مرغداري هاي صنعتي(، قابل اجرا مي باشد. 


