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 .1دانشجوي دكتري ،گروه علوم دامي ،پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ايران.
 .9دانشيار ،گروه علوم دامي ،پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ايران.
 .4دانشيار ،گروه علوم دامي ،پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ايران.
تاريخ وصول مقاله1429/09/90 :

تاريخ پذيرش مقاله1429/03/19 :

چكيده
تأثیر مکمل ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین بر عملکردا خصوصیات التهها فراسهنجهههای کیفهی ووتهت و هورمهونههای تیروئیهدی
جوجههای ووت،ی کاب تحت تنش سرماییا با اس،فاده از  834قطاه جوجة نر ووت،ی یکروزه در قالب آزمهایش فاک،وریهل  2×2بهر
پایة طرح کامالً تصادفی با  4تیمار و  3تکرار و  02پرنده در هر تکرارا بررسی تد .جیرههای آزمایشی تامل جیرة تاهدا جیرة تهاهد
 0211 +میلیورم در کیلوورم ووانیدینواس،یک اسیدا جیرة تاهد  611 +میلیورم در کیلوورم ب،ائین و جیرة تهاهد بهه همهراه ههر دو
ترکیب با مقادیر ذکرتدها بودند .تنش سرمایی با کاهش دما و ثابت نگهدات،ن آن در محدودة  02-02درجة سان،یوهراد از روز  20تها
پایان دوره اعمال تد .ن،ایج نشان داد میزان تولید ووتت سینه در جوجههای دریافتکننده ووانیدینواس،یک اسید در مقایسهه بها وهروه
تاهد بیش،ر بود .اس،فاده از مکمل ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین در جیرة غذایی باعث افزایش تاخنهای روتهنایی (* )Lو قرمهزی
(* )aرنگ ووتت تدند .ب،ائین بهطور ماناداری درصد چربی ووتت سینه را کاهش داد .مقادیر  pHووتت طی وذتت زمانا رونهد
کاهشی نشان داد .افزودن ب،ائین به جیرها باعث افزایش مانادار  pHدر مقایسه با وروه تاهد تد .با توجه به ن،ایج این تحقیقا اسه،فاده
از ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین در جیرة جوجههای ووت،یا رمن بویود درصد ووتت سینه و کاهش چربی آنا رنگ ووتت را نیز
بویود میبخشد.
كلیدواژهها :ب،ائینا تنش سرماییا جوجه ووت،یا رنگ ووتتا ووانیدینواس،یک اسید.

* نویسنده مسئول

Email: torki@razi.ac.ir
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مقدمه

ب،ائین (تری م،یل ولیسین)ا ترکیب طییاهی موجهود در

هرروزه حیوانات با تنشهای محیطی م،نوعی از قییل تهنش

برخی ویاهان و میکرواروانیسم هاا در سوختوساز بدن دو

سرمایی روبهرو میتوند که در مناطق سردسیر رایج اسهت.

نقش موم بازی میکند [ .]2نخست اینکه بهعنهوان دهنهدة

کاهش دمای محیط به زیهر  03درجهة سهان،یوهرادا عامهل

وروه م،یلا باعث کاهش اح،یاجهات بهه دیگهر وهروهههای

کلیدی در ایجاد تنش سرمایی بوده که بیمهاریههای جهدی

دهندة م،یل ازجمله م،یونین و کولین میتود [ ]6و دومهین

را درن،یجهة نهاتوانی

نقش ب،ائین خاصهیت اسهموالری،ة آن اسهتا بههطهوریکهه

بدن در ورم کردن خودا بههدنیهال دارد .بههطهورکلیا تهنش

کلیههاا مغزا کیدا روده و لکوسیتها به آن وابس،هاند [.]01

سرمایی تأثیرات مومی در سالمت و آسایشا هورمونههای

وزارش های م،نوعی مینی بر تأثیر مانادار ب،هائین بهر بویهود

تیروئید و کیفیت ووتت حیوانات در مناطق سردسهیر دارد

تولید ووتت سینه و عملکرد رتد در جوجهههای ووته،ی

[ .]8دمای محیطی سرد با تأثیری که بر افهزایش اح،یاجهات

ارائهتده است [ .]21این آزمایش بههمنظهور بررسهی تهأثیر

وابس،ه به سرماا آسیب بهاف،ی و مهر

اکسیونا خروجی قلب و جریان خون داردا باعهث افهزایش

مکمل جیرهای ب،ائین و ووانیدینواس،یک اسید بهر عملکهردا

فشار خون ریوی تده که درنوایت بهه بطهن راسهت فشهار

خصوصیات التها کیفیت ووتت و هورمون های تیروئیدی

آورده و عاملی اب،دایی برای ایجاد آسیت به تهمار مهیرود

در جوجههای ووت،ی در ترایط تنش سرماییا انجام تد.

طیور جوان بودها چراکه ررر اق،صادی این عاررهه تقرییهاً

مواد و روش

[ .]3طی دهه های اخیرا آسیت عامل نگرانی بهرای صهنات
یک بیلیون دالر در سال تخمین زده تده است [.]3

در این مطالاها تاداد  834قطاه جوجة ووت،ی نر یکروزه

ووانیدینواس،یک اسیدا پیشساز بیوتیمیایی کهرآتینا از

سویة کابا در سیسه،م قفس به مدت  42روز به 4جیره بها

اسیدهای آمینه آرژنین و ولیسین بهوسیلة آنزیم ال-آرژنهین

 3تکرار و  02پرنده در هر تکهرار اخ،صهاص داده تهدند.

ولیسین آمیدینوترانسفراز در کلیه و کیهد پرنهدوان سهاخ،ه

4وروه آزمایشی در قالب آزمهایش فاک،وریهل  2×2بهر پایهة

میتود .ووانیدینواسه،یک اسهید بها اس-آدنوزیهل م،یهونین

طرح کامالً تصادفی تامل جیرة تاهد (جهدول  0محاسهیة

برای تولید کرآتینا م،یله تده و سرانجام مولکول  ATPبها

جیرة م،اادل براساس اح،یاجات توصیهتده کاتالو

دادن وروه فسفات به کراتینا ترکیب پرانرژی فسهفوکراتین

سهویه

کاب و با اس،فاده از نرمافزار )UFFDAا جیرة تاهد همهراه

را برای اح،یاجات سلول تولید میکند [ .]04در سهالههای

با  0211میلی ورم در کیلوورم ووانیدینواس،یک اسیدا جیهرة

اخیرا مطالااتی درخصوص تأثیر ووانیدینواس،یک اسهید بهر

تاهد همراه با  611میلیوهرم در کیلهوورم ب،هائین و جیهرة

عملکرد و کیفیت ووتت در جوجههای ووت،ی انجام تده

تاهد مکمل تده با هر دو ترکیب با مقادیر اتاره تده بود.

است .این مطالاهات نشهان دادنهد مکمهل ووانیدینواسه،یک

برنامة نوری بهصورت  28ساعت روتنایی و یهک سهاعت

اسید در جیرة جوجهههای ووته،ی باعهث بویهود عملکهرد

خاموتی تنظیم تد و پرندوان در تمام مهدت آزمهایش بهه

بهههویههوه رههریب تیههدیل خههورا ا ورههایت التههه و

آب و خورا ا دس،رسی آزاد دات،ند .دمای سالن در 0تها 2

فراسنجههای کیفیت ووتت ازجمله ظرفیت نگوهداری آب

روزوی پرورش در محدودة  82-82درجهة سهان،یوهراد و

ووتت تد [ .]02در مطالاهای دیگرا ووانیدینواس،یک اسید

سپس در روزههای هشه،م تها یهازدهم پهرورش تها دمهای

تههأثیری بههر کیفیههت ووتههت نداتههت امهها تههاخن * aدر

81درجة سان،ی وراد حفظ تد .سپس برنامة کاهشی دما بهه

پرندوان دریافتکنندة این ترکیب کاهش یافت [.]02
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تأث یر مکمل گوانیدينواستیک اسید و بتائین بر عملکرد ،خصوصیات الشه ،كیفیت گوشت و هورمونهای تیروئیدی در جوجههای گوشتي تحت
تنش سرمايي

سان،یوراد کم و تا پایان دوره ثابت نگهدات،ه تد.

میزان یک تا دو درجه در روز اجرا تدا بهطوریکه تها روز
 20ام دورة پرورش دمای سالن تا محهدودة  02-02درجهة

جدول  .1مواد خوراكي و تركیب مواد مغذی جیرههای آزمايشي
پیشآغازین
( 0تا  00روزوی)

آغازین
( 02تا  22روزوی)

پایانی
( 28تا  42روزوی)

ذرت ( 2/3درصد پروتئین)
ولوتن ذرت
کنجاله سویا
روغن ویاهی
سنگآهک
دیکلسیم فسفات 0
نمک
بیکربنات سدیم
مکمل مواد مادنی 2
مکمل وی،امینی 8
دی آل م،یونین
آل لیزین
آل ترئونین
4
فیلر (ماسه)
مواد مغذی تأمینتده

42/66
2/77
41/23
8/72
0/20
2/81
1/238
1/007
1/22
1/22
1/812
1/064
1/184
1/031

28/84
0/33
82/67
4/41
0
2/18
1/237
1/172
1/22
1/22
1/234
1/04
1/088
1/031

28/07
86/62
2/76
1/72
0/32
1/802
1/148
1/22
1/22
1/263
1/162
1/188
1/031

انرژی سوختوسازی (کیلوکالری در کیلوورم)
پروتئین (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر در دس،رس (درصد)
سدیم (درصد)
فییر خام (درصد)
کولین (پی پیام)
لیزین قابلهضم (درصد)
م،یونین قابلهضم (درصد)
م،یونین +سیس،ین قابلهضم (درصد)
ترئونین قابلهضم (درصد)
تریپ،وفان قابلهضم (درصد)
آرژنین قابلهضم (درصد)
ایزولوسین قابلهضم (درصد)
لوسین قابلهضم (درصد)

2732
22/02
0/14
1/47
1/06
8/31
0/67
0/27
1/64
1/72
1/32
1/22
0/21
1/74
0/73

8123
20/22
1/37
1/44
1/06
8/26
0/61
0/02
1/23
1/33
1/34
1/28
0/82
1/34
0/26

8081
07/21
1/34
1/40
1/06
1/22
0/27
0/01
1/22
1/38
1/22
1/28
0/84
1/30
0/27

مواد خوراکی

 .0حاوی  03/2درصد فسفر و  20درصد کلسیم
 .2مکمل مادنی  21میلیورم آهن (سولفات)ا  3میلیورم مس (سولفات)ا  62میلیورم منگنز (اکسید)ا  22میلیورم روی (اکسید)ا  2میلیورمید (کلسیم یهدات) و 1/8
میلیورم سلنیوم را به ازای هر کیلوورم جیره فراهم کرد.
 .8مکمل وی،امینه مقادیر  00211واحد بینالمللی وی،امین Aا  2011واحد بینالمللی وی،امین D3ا  22میلیورم وی،امین Eا  41میلیورم نیکوتینیهک اسهیدا  82میلهیوهرم
کلسیم پان،وتئاتا  4/4میلیورم رییوفالوینا  1/3میلیورم فولیک اسید را به ازای هر کیلوورم جیره فراهم کرد.
 .4ترکییات ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین جایگزین بخش ماسه در جیرههای آزمایشی تد.
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ووتتا اندازهویری تد [ .]06کالییراسیون  pHم،ر با اسه،فاده از

در روز 42ا باقیمانههده خههورا و جوجههههههای هههر تکههرار

بافر اس،اندارد صورت ورفت.

به منظور سهنجش صهفات عملکهردی پرنهدوان تهوزین تهدندا
همچنین یک جوجه از هر تکرار بههصهورت تصهادفی ان،خهابا

فراسنجة رنگ ووتت با اس،فاده از نرمافزار ف،وتاپ ارزیابی

زیر بال خونویری و کش،ار تهد.

تد [ .]0بهرای تایهین فراسهنجهههای Lا  aو  bدر تایهین رنهگ

نمونه ههای خون به منظور ورف،ن پالسما و نوای،اً ارزیابی مقهادیر

نمونه های ووتت سینها از نمونههها عکهس دیجی،هالی ورف،هه و

هورمهونههای تیروئیههدی (بها اسه،فاده از کیههتههای تخصصههی

سپس در نرمافزار ف،وتاپ ارزیابی تد .برای ایجاد ترایط ثابهت

هورمونهای تیروئیدی پیش،از طب به روش االیزا)ا در لولهههای

و یکنواخت در هنگام ورف،ن عکس های دیجی،الیا جایههای بهه

آزمایشهی دارای هپهارین جمهعآوری تد .پالسمای نمونههههای

ابااد  21×21×61سان،یم،ر (طولا عرض و ارتفاع) تویهه تهد و

خون پهس از سان،ریفیوژ با سرعت  8211دور در دقیقها جهدا و

دیوار داخلی آن با رنگ سفید (برای بازتابش نور المپ از تمهام

در دمای  -21درجهه سهان،یوهراد نگههوداری تههدند .پههس از

جوات به سمت نمونه) پوتش داده تد .از المپ کممصرف (61

کش،ارا التهههای فاقهد مح،ویهات تهکما چربهی تهکمیا وزن

وات) بههرای تههأمین نههور اسهه،فاده تههد .در زیههر المههپا فویههل

ماهیچه سینها پاا بال و کید توزین تدند .سرانجام نمونههای کید

آلومینیومی کاسه ای تکل براق به عمق  01سان،یم،ر و قطهر 81

و ووتت سینة پرندوان نیز برای ارزیابی میزان ولیکوژن کیهدی

سان،یم،ر قرار داده تد تا عهالوه بهر پخهش یکنواخهت نهورا از

و فراسنجه های کیفیت ووتت (تامل درصهد رطوبهتا چربهیا

تابش مس،قیم نور به سهطح نمونهه و همچنهین از تشهکیل سهایه

 pHووتتا ظرفیت نگوداری آب و رنگ ووتت) با اس،فاده از

جلوویری تود .فاصلة دوربهین از سهطح نمونهه  22سهان،یم،هر

مقادیر مربوط به درخشندوی (*)Lا قرمهزی (* )aو زردی (*)bا

تنظیم تد .در هنگام عکسبرداریا در محفظه بسه،ه تهد .بهرای

ارزیابی تدند [.]0

انجام این کار از دوربین 08مگاپیکسلی اس،فاده تد .عکس ههای

وزنکشی و سپس از سیاهر

برای اندازهویری ولیکوژن کیدا نخست ولیکوژن با اسه،فاده

دیجی،الی با نرم افزار ف،وتاپ هشتا تجزیهه وتحلیهل تهدند .در

از ترکییی اسیدی به ولهوکز هیهدرولیز و سهپس غلظهت ولهوکز

حال حارر فضای رنگی * L* a* bمهدلی اسهت کهه بههمنظهور

حاصله اندازهویری تد [ .]20بهاخ،صارا یک ورم از کید جهدا و

اندازهویری رنگ مواد غذایی بیش،ر مرسوم است .م،غیرهای

Lا a

پس از حذف بافتهای همیندا همراه با دو سیسی آب مقطر بها

و  bتاخن هایی برای تیروی-روتهنی (دامنهه صهفر تها )011ا

اس،فاده از دس،گاه هموژنایزرا هموژن تهد .در مرحلهة باهدا دو

قرمزی -سیزی و زردی-آبهی (دامنهه  -021تها  )+021وهزارش

سیسی اسیدکلریدریک چوار نرمال به محلول ارافه و به مهدت

تههدند [ .]0بهها قهههرار دادن نمونهههههههههها در آون  71درجههههه

دو ساعت در بن ماری با دمای  71-32درجة سهان،یوهراد قهرار

سههان،ی وراد بههه مههدت  24سههاعتا مهادة خشهک (درصهد)

داده تد تا ولیکوژن به ولوکز هیدرولیز تیدیل تود .باد از سرد

نمونههای ووتت انهدازهویهری و درصهد چربهی نیهز بهه روش

تدن محلولا مقدار دو سیسهی هیدروکسهید سهدیم دو نرمهال

عصارة اتری تایهین تهد .بهرای تایهین ظرفیهت نگوهداری آبا

بهمنظور خنﺜیسازی (رساندن  pHمحلهول بهه  2تها  )2/8بهه آن

نمونههایی که از قیل در فریزر نگوداری تده بودند به مدت 24

افزوده تد .در مرحلة نواییا غلظت ولوکز محلول با اسه،فاده از

ساعت در دمای 4درجة سان،یوهراد قهرار ورف،نهد تها از حالهت

کیت پهارس آزمهون و بهه روش ف،وم،ریهک انهدازهویهری تهد.

انجماد خارج توند .سهپس تکهة کهوچکی از ووتهت (بها وزن

س هینهای

تقرییی  8تا  4ورم) بریده و بهعنوان وزن اولیه ( )M1توزین تد.

( )Pectoralis major muscleسمت راست از ههر پرنهده کشه،ار

نمونه های ووتت در کاغذهای صهافی پیچیهده و در لولههههای

تدها جدا و  pHووتت سینه بونگام کش،ار و فواصل زمانی 81ا

اس،یل مخصوص سان،ریفوژ قرار داده تدند .سپس نمونهه هها در

61ا 021ا  031و  241دقیقه باد از کش،ار با قهرار دادن مسه،قیم

سان،ریفوژ 4درجة سان،ی وراد ( 3111دور بر دقیقها به مهدت 81

الک،ههرود دسهه،گاه  pHم،ههر ( )Sartorius pH meterدر نمونههة

دقیقه) سان،ریفوژ و دوباره تهوزین تهدند (وزن ثانویهه  .)M2در

بهههمنظههور ارزیههابی pHووتههت سههینها فیلههه بههزر
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پایان نمونهها در آون  012درجة سان،یوراد به مدت  24ساعتا

ووت،یا یکنواخت نیست .در برخی مطالاات ب،ائین سهیب

خشههک و تههوزین تههدند (وزن پایههانی  .)M3بهها توجههه بههه وزن

بویود رریب تیدیل و وزن بدن در جوجههای ووت،ی تهد

نمونههاا ظرفیت نگوداری آب با اسه،فاده از رابطههههای  0تها 8

[ 4و  .]02از سوی دیگهر ب،هائین در جیهرهههای بها کمیهود

محاسیه تد [.]00

م،یونین تأثیری بهر وزنا رهریب تیهدیل و میهزان مصهرف

( )0افت سان،ریفوژ (= )Aوزن اولیه – وزن ثانویه

خههورا پرنههده نداتههت [ .]21در مطالاههة بررسههی تههأثیر

( )2مح،وی کل آب ( = )Bوزن اولیه – وزن پایانی

ووانیدینواسهه،یک اسههید بههر عملکههرد و کیفیههت ووتههت

( )8ظرفیههت نگوههداری آب ((= )WHCافههت سههان،ریفوژ/

جوجههای ووت،یا ن،ایج تأثیر مﺜیت ووانیدینواس،یک اسهید

مح،وی کل آب)0 -

بر کیفیت ووتت در مقایسه با وروه آزمایشی تهاهد منفهی

دادههای حاصل از این پووهش با اس،فاده از نرمافزار آمهاری

که دریافت کنندة جیرة فاقد پودر ماهی بههعنهوان منیاهی از

 ]03[ SAS 9.1برای مدلهای ( 4دادههای عملکردا هورمونهای
تیروئیدیا کیفیت ووتت) و ( 2دادههای مربوط به  pHووتت)ا

کراتین را نشان داد که اح،مهاالً ایهن ن،یجهه ناتهی از تهأثیر

تجزیه و میانگینها بهوسیلة آزمون دانکن مقایسه تدند .در مدل

ووانیدینواس،یک اسید بهر میهزان کهراتین ماهیچهههها اسهت

مربوط به دادههای  pHاز رویهه  MIXEDو سهاخ،ار واریهانس-

[ .]02در مطالاة حاررا عدم وجود پاسخ مانادار به مکمهل

کوواریانس ) ANTE(1اس،فاده تد.

ب،ائین و ووانیدینواس،یک اسهید در جیهره ممکهن اسهت بهه

()4

Yijk = µ + Ai+ Bj+ ABij+ eijk

()2

Yijk = T + Ai+ Bj+ ABij+TABij+C+ eijk

تفاوت ترایط آزمایش با مطالاات دیگهر مهرتیط باتهد .در
ایههن مطالاههه تههنش سههرمایی بهههعلههت افههزایش اح،یاجههات

که Yijkا مقدار مشاهدة مربوط به سطح  iام ووانیدینواسه،یک
اسید و سطح  jام ب،ائین در تکرار µ kا میانگین Aiا اثر سهطح

نگوداریا باعث افزایش تقارای انرژی در جوجهه تهده و

i

از سوی دیگر حضور ووانیدینواسه،یک اسهید نیهز موجهب

ام ووانیدینواس،یک اسید Bjا اثر سطح  jام ب،ائین Tا اثهر زمهان
ABijا بههرهمکههنش ووانیدینواسهه،یک اسههید و ب،ههائین

افزایش نیهاز بهه وهروه ههای م،یهل فاهال بههمنظهور انجهام

TABijا

مسیرهای م،ابولیکی خودا تهده اسهت .بهه نظهر مهیرسهد

برهم کنش زمان و ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین Cا اثهر واحهد
نمونهویری (مرغ) بهعنوان عامل تصادفی و eijkا ات،یاه آزمایشهی

مقادیر ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین جوابووی نیاز پرنده

هس،ند.

در چنین ترایطی نیودها لهذا تهأثیر مانهاداری بهر عملکهرد
مشاهده نشده است.

نتایج و بحث

افههزودن ووانیدینواسهه،یک اسههید و ب،ههائین بههه جیههرة

تأثیر افزودن ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین به جیره بهر عملکهرد

جوجههای ووت،ی تحت تنش سرماییا تأثیر مانهاداری بهر

جوجههای ووت،ی تحت تنش سرمایی در جدول  2آمده اسهت.

صفات مربوط به الته و مقدار ولیکهوژن کیهدی پرنهدوان

عملکههرد تولیههدی پرنههدوانا تحههت تههأثیر مکمههل جیههرهای

نداتت .در میان صفات ارزیهابی تهدها درصهد وزن نسهیی

ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین قرار نگرفت .بین ووانیدینواس،یک
اسید و ب،ائین بر رریب تیدیل خورا

ووتت سینه در پرنهدوان دریافهتکننهده ووانیدینواسه،یک

دورة پایانیا اثهر م،قابهل

اسید در مقایسهه بها وروههی کهه ایهن ترکیهب را دریافهت

ماناداری مشاهده تد .بو،رین مقدار رهریب تیهدیل مربهوط بهه

نکردندا بهطهور مانهاداری بیشه،ر بهود .ازسهویدیگهرا اثهر

وروه آزمایشی تاهد بود.

ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین جیره بر سطوح هورمونهای

ن،ایج آزمایش های مخ،لف تأثیر ب،ائین بر عملکرد مهرغ

تیروئیدی مانادار نیودا اما به لحاظ عددی سطح بهاالتری از
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هورمون  T3در وروه های دریافهتکننهده ووانیدینواسه،یک

اسید و ب،ائین بهر میهزان هورمهون  T4تیروئیهد اثهر م،قابهل

اسید و ب،ائین مشاهده تد .همچنینا بهین ووانیدینواسه،یک

ماناداری مشاهده تد (جدولهای  8و .)4

جدول  .2تأثیر مکمل گوانیدينواستیک اسید و بتائین بر عملکرد در جوجههای گوشتي تحت تنش سرما (میانگین  ±انحراف معیار)
وروههای آزمایشی

وزن زنده

افزایش وزن

مصرف خورا

(کیلوورم)

(ورم /جوجه /روز)

(ورم /جوجه /روز)

رریب تیدیل

آثار اصلی
ووانیدینواسهه،یک اسهید (میلههیوههرم در
کیلوورم)
صفر

2/162 ±1/18

42/22 ±0/82

78/46 ±0/81

2/14 ±1/18

0211

2/168 ±1/18

40/00 ±0/36

72/37 ±0/48

2/01 ±1/12

ب،ائین (میلیورم در کیلوورم)
صفر

2/12 ±1/12

40/28 ±0/34

74/70 ±0/27

2/16 ±1/18

611

2/12 ±1/14

42/06 ±0/42

74/42 ±0/20

2/17 ±1/18

آثار م،قابل
ب،ائین

ووانیدینواس،یک اسید

صفر

صفر (وروه تاهد)

2/01 ±1/122

48/62 ±2/88

78/21 ±2/11

611

صفر

2/12 ±1/121

40/42 ±2/82

78/22 ±2/11

صفر

0211

2/14 ±1/121

87/83 ±2/81

76/60 ±2/10

611

0211

2/13 ±1/120

42/34 ±2/88

72/02 ±2/10

منیع تغییرات

0/72 ±1/141
b

±1/140a
2/02
±1/140a
2/04
±1/141ab
2/16

P- value

ووانیدینواس،یک اسید

1/732

1/286

1/284

1/030

ب،ائین

1/633

1/237

1/321

1/420

ووانیدینواس،یک اسید× ب،ائین

1/276

1/286

1/623

1/100

 a-bتفاوت ارقام در هر س،ون با حروف م،فاوت مانادار است (.)p<1/12
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جدول  .4تأثیر مکمل گوانیدينواستیک اسید و بتائین بر سطح گلیکوژن كبد و هورمونهای تیروئیدی در جوجههای گوشتي تحت
تنش سرما (میانگین  ±انحراف معیار)
وروههای آزمایشی

ولیکوژن کیدی
(میلیمول بر ورم)

(نانوورم بر

میلیلی،ر)T3

T4

(میکروورم بر دسیلی،ر)

اثرات اصلی
ووانیدینواس،یک اسید (میلیورم در کیلوورم)
صفر

2/22±1/22

2/21±1/42

8/26±1/12

0211

0/73±1/07

8/83±1/32

4/18±1/46

ب،ائین (میلیورم در کیلوورم)
صفر

2/23±1/22

2/30±1/23

4/80±1/87

611

0/72±1/07

8/12±1/72

8/43±1/02

آثار م،قابل
ب،ائین

ووانیدینواس،یک اسید

صفر

صفر

2/83 ±1/886

2/82 ±0/14

8/22 ±1/822

611

صفر

2/02 ±1/884

2/62 ±0/14

8/22 ±1/822

صفر

0211

2/07 ±1/884

8/22 ±0/12

a

4/32 ±1/822

611

0211

0/23 ±1/881

8/21 ±0/12

8/21 ±1/821

منابع تغییرات

ab
ab

b

P- Value

ووانیدینواس،یک اسید

1/420

1/402

1/424

ب،ائین

1/820

1/312

1/146

ووانیدینواس،یک اسید× ب،ائین

1/277

1/722

1/140

 a-bتفاوت ارقام در هر س،ون با حروف م،فاوت است (.)p<1/12
مطابق با ن،یجة مطالاهة حارهرا در پووهشهی کهه بههمنظهور

در بررسههی تههأثیر افههزودن ووانیدینواسهه،یک اسههید بههه جیههرة

بررسههی تههأثیر مکمههلکههردن جیههره جوجههههههای ووتهه،ی بهها

جوجههای ووت،یا تفهاوت مانهاداری در مقهدار هورمهونههای

ووانیدینواس،یک اسهید انجهام تهدا عملکهرد تولیهدی بهاالتر در

تیروئیدی وروههای آزمایشی مشاهده نشد که با ن،هایج پهووهش

مقایسه با پرندوان وهروه تهاهد مشهاهده تهد .براسهاس ن،هایج

حارر مطابقت داتت [.]02

وههزارشتههدها درصههد تولیههد ووتههت ران و سههینه در وههروه

در مطالاههات بررسههی تههأثیر ب،ههائین بههر عملکههرد تولیههدی و

دریافت کنندة  0211میلی ورم در کیلوورم ووانیدینواس،یک اسیدا

خصوصیات الته در جوجههای ووت،یا افزایش مانادار ووتت

بهطور ماناداری بیش،ر از سایر وروهها بود [ .]02از دالیهل تهأثیر

سینه و بویود عملکرد تولیدی و کاهش چربهی تهکمی مشهاهده

مﺜیت ووانیدینواس،یک اسید بر عملکرد تولیدی و افزایش درصد

تد [ 4و  .]21چون ب،ائین رمن اهدا وروههای م،یلا در ساخت

ووتتا افزایش مقدار کراتین در سلولهای ماهیچهه و درن،یجهه

کهههارنی،ینا فسهههفاتیدیل کهههولین و کهههراتین نقهههش مومهههی در

افزایش توده ماهیچه ای وزارشتده است [ .]02از سوی دیگهرا

سوخت وساز پروتئین و انرژی سلول داردا از ایهن رو مهیتهوان
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تصور کرد که بویود درصد الته بدون چربیا ناتی از دس،رسهی

ب،ائین تغذیه تدندا ظرفیت نگوداری آب باالتر بود کهه اح،مهاالً

بیش،ر م،یونین و سیس،ین برای ذخیره پروتئین بهوده اسهت [.]08

باعث بویود کیفیت ووتت تده است .میزان چربهی موجهود در

افزایش اس،فاده از اسهیدهای آمینهه جیهره بهرای پهروتئینسهازی

ووتت سینه در پرندوان دریافتکنندة جیرة مکمل تده بها 611

ممکن است باعث کهاهش میهزان اسهیدآمینه در دسه،رس بهرای

میلیورم ب،ائین در هر کیلوورم خورا ا بهطور ماناداری کهاهش

دآمینه تدن و به دنیال آن ساخت چربی و ذخیره در بافت چربی

یافت (جدول  .)2میانگین  pHووتت بالفاصهله پهس از کشه،ار

باتد [ .]22به نظهر مهی رسهد در مطالاهة حارهر مقهدار ب،هائین

 2/77بود که با وذتت زمان بههطهور مانهاداری رونهد کاهشهی

اس،فادهتده در ترایط سرما و در حضور ووانیدینواسه،یک اسهید

داتت .همچنین  pHووتت در وروه دریافتکنندة جیرة حهاوی

جوابووی نیاز پرنده برای تأمین تقارای تحمیلتده وروه م،یل

 611میلی ورم ب،ائین در مقایسه بها وهروه فاقهد ب،هائینا بههطهور

و بهدنیال آن تولید سوبس،راهای انهرژی در ایهن تهرایط نیهود و

ماناداری باالتر بود (جدول .)6
کیفیت ووتت (ظاهرا بافت و آبداری) بر ان،خاب و پذیرش

ازاینرو تأثیر ماناداری در عملکرد تولیدی مشاهده نشد.
از آنجاییکه کید منیع تأمین ولوکز خون است و قراروهرف،ن

مصرفکننده تأثیروذار است .ظاهر ووتت تحت تهأثیر عهواملی

طیههور در ماههرض سههرما باعههث تحمیههل تقارههای انههرژی

ازجمله pHا رنگ و خشکی ووتت قرار میویرد .رنهگا  pHو

سوختوسازی بیش،ر بر بدن و افهزایش ولیکوژنهولیز مهیتهودا

ظرفیت نگوداری آب ووتت ارتیاط بسیار نزدیکی بها یکهدیگر

اح،مههاالً کیههد در مقایسههه بهها ماهیچههها بههرای تخلیههة ولیکههوژن

دارند و به ورهایت انهرژی و یها مقهدار ولیکهوژن موجهود در

حساس تر بوده و بهعنوان نخس،ین منیع انرژی برای پرنده عمهل

ماهیچه در زمان کش،ار که بهتدت تحت تأثیر تنشههای قیهل و

میکند .ازاین رو در مطالاة حاررا میزان ولیکوژن کیهد ارزیهابی

در طههول زمههان کشهه،ار اسههتا بسهه،گی دارد [ .]24ذخههایر کههم

تد .افزودن ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین بهه جیهره در تهرایط

ولیکوژن ماهیچه در زمان کش،ار با تولید کم،ر اسیدالک،یک پهس

محیطی با دمای پایینا اثهر مانهاداری بهر میهزان ولیکهوژن کیهد

از مر ا باعث ایجاد  pHنوایی باالتر تده کهه بهه رنهگ تیهره و

نداتت .به نظر میرسد که تنش سرمایی مالیمتر و طوالنیتر بها

نیمه عمر کوتاه تر ووتت ناتی از رتهد باک،ریهایی بیشه،ر در آن

سازواری پرندوان همراه تده و دلیل اح،مهالی نیهود تفهاوت در

می انجامد .در مقابلا ذخایر ولیکوژن باال ممکن است بالفاصهله

وروههای آزمایشی بوده است.

پس از کش،ار به کاهش سریع  pHو درن،یجه  pHپهایین ووتهت

تأثیر افزودن ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین بر صفات کیفهی

بیانجامد .این ترایط باعث دنهاتوره تهدن پهروتئینههاا ووتهت

ووتت تامل رنهگا ظرفیهت نگوهداری آبا درصهد چربهی و

رنگ پریده و ظرفیت کم،ر نگوداری آب مهیتهود .وابسه،گی و

رطوبت و  pHووتتا بهه ترتیهب در جهدولههای  2و  6آمهده

ارتیاط رنگ به مقدار  pHووتت وزارشتده است [ .]7در ایهن

است .تفاوت مانهاداری در تهاخنههای رنگهی * Lو * aبهین

مطالاه ووتت با ظاهر تیرهتر دارای  pHباالتر و ووتهت بها

وروههای آزمایشهی مشهاهده تهد .تهاخن روتهنایی (* )Lدر

پایینتر رنگ روتنتری داتت .همچنین ترایط محیطی ازجمله

پرندوانی که مکمل ووانیدینواس،یک اسید و ب،ائین دریافت کهرده

دما می تواند بر کیفیت ووتت اثروذار باتد .قرار وهرف،ن طیهور

بودنههدا بههاالتر بههود .همچنههین تههاخن قرمههزی (* )aدر وههروه

در مارض دمای سرد قیل از کشه،ارا باعهث افهزایش نهاچیز

دریافتکنندة ووانیدینواس،یک اسید به تکل ماناداری باالتر بهود

نوایی تده و به ووتت سینه با رنگی تیرهتر و ظرفیت نگوداری

(رنگ ووتت قرمزتر) .ظرفیت نگوداری آب و میهزان رطوبهت

آب باالتر منجر میتود [.]8

pH

pH

ووتت سینه بین وروههای آزمایشی اخ،الف ماناداری نداتهت

افزودن ووانیدینواس،یک اسید به جیرة جوجههههای ووته،ی

اما به لحاظ عددی در پرندوانی که بها ووانیدینواسه،یک اسهید و

سیب کاهش  pHووتت و افهزایش تهاخن * Lتهد [ .]02در
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معصومه نصیراالسالمي ،مهران تركي ،علیرضا عبدالمحمدی

افزایش ذخایر انرژی در ماهیچه قیل از کش،ارا ممکن است تولید

مطالاه ای دیگر با افزودن ووانیدینواس،یک اسید به جیهرة خهو

کهه بههمنظهور تهأمین اح،یاجهات

تفاوت ماناداری در مقهادیر *Lو* aبهین وهروهههای آزمایشهی

بی هوازی الک،ات باد از مر

مشاهده نشدا ولی مقدار* bبهه تهکل مانهاداری کهاهش یافهتا

انرژی از مسیر فرایندهای بی هوازی صورت میویردا بهه تهأخیر

ولیکن مشابه با مطالاهة حارهر افهزودن ووانیدینواسه،یک اسهید

اف،اده و به دنیال آن کاهش  pHنیز دیرتهر رخ خواههد داد [.]28

باعث افزایش  pHتهد [ .]28اورچهه در ایهن مطالاهها افهزایش

اورچه افزایش  pHدر این مطالاه به لحاظ آماری مانهادار نیهود

عددی  pHدیده تد .از آنجایی که تنش در طهول پهرورش و یها

اما می تواند به علت تولید کهراتین از ووانیدینواسه،یک اسهید در

ان،قال می تواند باعث تخلیة تهدید ولیکهوژن ماهیچهه تهودا بها

ماهیچه بهعنوان منیع انرژی باتد.

جدول  .5تأثیر مکمل گوانیدينواستیک اسید و بتائین بر كیفیت گوشت در جوجههای گوشتي تحت تنش سرما
(میانگین  ±انحراف معیار)
رنگ ووتت
وروههای آزمایشی

آنالیز تقرییی ووتت سینه
ظرفیت

*L

*a

رطوبت

چربی

*b

نگوداری آب

(درصد)

(درصد)

ووانیدینواس،یک اسید (میلیورم
در کیلوورم)
صفر
0211

28/22±1/88 28/72±8/44 02/84±1/46 07/32±1/41b 22/34±1/24b

6/81±0/14

28/27±1/86 26/21±0/68 02/61±1/84

2/82±0/23

26/60±1/41a

22/80±1/28a

ب،ائین (میلیورم در کیلوورم)
صفر

22/22±1/47b

21/02±1/42

28/21±1/81 24/38±8/23 02/72±1/48

3/62±1/32a

611

26/33±1/48a

22/10±1/28

28/26±1/40 22/64±0/22 02/12±1/40

2/12±1/32b

p- Value

ووانیدینواس،یک اسید

1/126

1/142

1/082

1/623

1/824

1/444

ب،ائین

1/102

1/024

1/422

1/378

1/712

1/122

ووانیدینواس،یک اسید× ب،ائین

1/224

1/202

1/222

1/247

1/033

1/727

 a-bتفاوت ارقام در هر س،ون با حروف م،فاوتا مانادار است (.)p<1/12
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تأث یر مکمل گوانیدينواستیک اسید و بتائین بر عملکرد ،خصوصیات الشه ،كیفیت گوشت و هورمونهای تیروئیدی در جوجههای گوشتي تحت
تنش سرمايي

جدول  .6تأثیر مکمل گوانیدينواستیک اسید و بتائین بر  pHگوشت سینه در جوجههای گوشتي تحت تنش سرما
(میانگین  ±انحراف معیار)
میانگین ±

وروههای آزمایشی

SE

زمان
بالفاصله پس از کش،ار

2/77 ± 1/12

 81دقیقه پس از کش،ار

2/38 ± 1/12

 61دقیقه پس از کش،ار

2/22 ± 1/14

 021دقیقه پس از کش،ار

2/30 ± 1/14

 031دقیقه پس از کش،ار

2/27 ± 1/18

 241دقیقه پس از کش،ار

2/38 ± 1/12

a

b
b
b
b
b

ووانیدینواس،یک اسید (میلیورم در کیلوورم)
صفر

2/23 ± 1/12

0211

2/37 ± 1/12

ب،ائین (میلیورم در کیلوورم)
صفر

2/28 ± 1/12b

611

2/74 ± 1/18

a

p-value

زمان

1/102

ووانیدینواس،یک اسید

1/162

ب،ائین

1/1113

ووانیدینواس،یک اسید ×ب،ائین

1/203

زمان × ب،ائین× ووانیدینواس،یک اسید

1/764

 a-bتفاوت ارقام در هر س،ون با حروف م،فاوت مانادار است (.)p<1/12
در مطالاة بررسی تأثیر افهزودن ب،هائین بهه جیهرها افهزایش

چربی تکمی درن،یجة تهأثیر ب،هائین بهر سهوخت وسهاز چربهی

تاخن قرمزی (* )aووتت در خو های تغذیهتده با ب،هائین

وزارشتده اسهت کهه اح،مهاالً ناتهی از نقهش آن در سهاخت

در مقایسه با وروه تاهد مشاهده تد اما مقادیر تهاخنههای

کارنی،ین است [ .]02چون کارنی،ین برای ان،قال اسیدهای چرب

* Lو* bتحت تأثیر قرار نگرفت [ .]2مشهابه بها ن،هایج تحقیهق

بلند زنجیر از غشای داخلی می،وکندری به منظهور اکسیداسهیون

حاررا خو های تغذیهتهده بها ب،هائین چربهی التهه کم،هر و

رروری استا ب،ائین با ترکت غیرمس،قیم در ساخت آن باعث

کیفیت ووتت بو،ری در مقایسه با وروه تاهد دات،ندا اما تأثیر

تولید التهای با چربی کم،ر میتود [ .]08ازسویدیگرا ب،هائین

مانادار نیهود [ .]2کهاهش

وروه م،یل خود را برای ساخت لسی،ینا ترکیهب تسهویلکننهدة

ب،ائین بر مقدار  pHووتت در خو
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 علیرضا عبدالمحمدی، مهران تركي،معصومه نصیراالسالمي

during transportation of broiler chickens on

قال داده و باعث تأثیر بر میهزان چربهی،قال چربی در بدنا ان،ان

quality of the pectorals major muscle.

ه بهه، افهزایش فاالیهت آنهزیم لیپهاز وابسه.]07[ الته میتهود

Poultry Science 89:1033–1041.

هائین،هورمون در خو و پرندوان نیز به دنیال مکملسازی با ب

[4]. Esteve-Garcia E and Mack S (2000) The

 کهاهش ذخیهرة چربهی در خهو.]22و6[ مشاهده تده اسهت

effect of DL-methionine and betaine on
carcass

ائین ناتی از کاهش نرخ ساخت لیپیهد،بهدنیال تغذیه با مکمل ب

characteristics in broilers. Animal Feed

بهوسیلة بافت چربی بهدنیال کهاهش فاالیهت و بیهان ژن آنهزیم

growth

performance

and

.]2[ ازا وزارشتده است،لیپوژنیک اسید چرب سن

Science and Technology 87: 85-93

ایج این مطالاها افزایش میهزان تولیهدا کهاهش،بهطورکلی ن

[5]. Han SY, Lee JI, Joo ST and Park GB (2009)
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فاده از،چربههی و تغییههر رنههگ ووتههت سههینه را بهههدنی هال اسهه

and pork quality of finishing pigs. Asian-
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Australasian Journal of Animal Sciences
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22(5): 706 - 711
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[6]. Huang CQ, Xu ZR, Han XY and Li WF
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(2006) Changes in hormones, Growth factor

 باالترا دارای رنگ تیرهتر و ظرفیت نگوداری آبpH ووتت با

and lipid metabolism in finishing pigs fed

ائین، بهمنظور تکمیل اطالعات حاصل از افزودن ب.باالتری است

betaine. Livestock Science 105: 78-85.

یک اسههید در تههرایط تههنش سههرماییا توصههیه،و ووانیدینواسهه

[7]. Huang QC, Xu ZR, Han XY and Li WF
(2008)

Effect

supplementation

of
on

dietary

betaine

ار اعمهال و،میتود تنش سرمایی بهصورت حاد و قیل از کشه

lipogenic

enzyme

.ارزیابیهای الزم انجام توند

activities and fatty acid synthase mRNA
expression in finishing pigs. Animal Feed

منابع

Science and Technology 140:365-375.

) ام ان5911(  فرحنا ی ع،

[8]. Ipek A and Sahan U (2006) Effects of cold

جحی ار

 افشار.]0[

stress on broiler performance and ascites

استفاده از نرمافةار فتح اپ برا اندازهگیر رنگ

susceptibility. Asian- Ausralasian Journal of

 بررسی تغییرات رنگ خرما مضافتی:محاد فذایی

Animal Sciences 19(5): 734- 738

بم در طی رساندن مصنحعی نشریش اژوهشها
64-93 :)5(1 صنایع فذایی ایران

[9]. Khalafalla FA, Fatma HMA, Zahran DA and
Mosa AMMA (2011) Influence of feed

[2]. Attia YA, Hassan RA, Shehatta MH and

additives in quality of broiler carcasses.

Abdel-hady SB (2005) Growth, carcass

Journal of World's Poultry Research 2(3):

quality and serum constituents of slow

40-47.

growing chicks as affected by Betaine to
diets containing 2. Different levels of

[10]. Klasing KC, Adler KL, Remus JC and

methionine. International Journal of Poultry

Calvert CC (2002) Dietary betaína increases

Science 4:856-865.

intraepithelial lymphocytes in the duodenum

[3]. Dadgar S, Lee ES, Leer TLV, Burlinguette

of coccidian-infected chicks and increases

N, Classen HL, Crowe TG and Shand PJ

functional properties of phagocytes. Journal

(2010) Effect of microclimate temperature

of Nutrition 132(8):2274-2282

1397  بهار 1  شماره 20 دوره
016

 كیفیت گوشت و هورمونهای تیروئیدی در جوجههای گوشتي تحت، خصوصیات الشه،تأث یر مکمل گوانیدينواستیک اسید و بتائین بر عملکرد
تنش سرمايي
[11]. Kristensen L and Purslow PP (2001) The

Changes in body weight, composition and

effect of ageing on the water-holding
capacity of pork: role of cytoskeletal

hepatic enzyme activities in response to
dietary methionine, betaine, and choline

proteins. Meat Science 58:17-23.

levels in growing chicks. British Poultry
Science 31: 339-349.

[12]. Maghoul

MA,

Nassiri

Moghadam

H,

Kermanshahi H and Danesh Mesgaran M
(2009) The effect of different levels of coline

[20]. Sun H, Yang WR, Yang ZB, Wang Y, Jiang
SZ and Zhang GG (2008) Effects of betaine

and betaine on broilers performance and
carcass characteristics. Journal of animal and

supplementation to methionine deficient diet
on growth performance and carcass

veterinary advances 8(1):125-128.
[13]. McDevitt RM, Mack S and Wallis IR (2000)

characteristics of broilers. American Journal
of Animal and Veterinary Sciences 3: 78–84.

Can betaine partially replace or enhance the

[21]. Vanloon LJC, Murphy R, Oosterlaar AM,
Cameron-Smith
D,
Hargreaves
M,

effect of methionine by improving broiler
growth and carcass characteristics? British

Wagenmakers AJM and Snow R (2004)
Creatine supplementation increases glycogen

Poultry Science 41:473-480.
[14]. Meister A (1965) Biochemistry of the amino
acids. 2nd Ed. Acad. Press, New York. pp.

storage but not GLUT-4 expression in
human skeletal muscle. Clinical Science 106:

94, 636-684, and 757-768.

99–106

[15]. Michiels J, Maertens L, Buyse J, Lemme A,
Rademacher M, Dierick NA and De Smet S

[22]. Wallis IR (1999) Dietary supplements of
methionine increase breast meat yield and

(2012) Supplementation of guanidinoacetic acid
to broiler diets: Effects on performance, carcass

decrease abdominal fat in growing broiler
chickens. Australian Journal of Experimental

characteristics,

Agriculture 39:131-141.

meat

quality,

and

energy

metabolism. Poultry Science 91:402–412.

[23]. Wang LS, Shi BM, Shan AS, Zhang YY

[16]. Olivo R, Soares AL, Ida EI and
Shimokomaki M (2001) Dietary vitamin E

(2012) Effects of Guanidinoacetic acid on
growth performance, meat quality and

inhibits poultry PSE and improves meat
functional properties. Journal of Food

antioxidation in growing- finishing pigs.
Journal of animal and veterinary advances

Biochemistry 25: 271-283.

11(5): 631-636.

[17]. Ringel J, Lemme A, Redshaw MS and

[24]. Wariss PD (2000) Chapter 5: postmortem

Damme K (2008b) The effects of
supplemental guanidino acetic acid as a

changes in muscle and its conversion to
meat. Pages 100–102 in Meat Science: An

precursor of creatine in vegetable broiler

Introductory Text. CABI, New York.

diets on performance and carcass parameters.
Poultry Science 87(Suppl. 1):72. (Abst).

[25]. Zhan XA, Li JX, Xu ZR and Zhao RQ

[18]. SAS Institute (2009) SAS Users Guide.

(2006) Effects of methionine and betaine
supplementation on growth performance,

Version 9.1 reviews. SAS Institute Inc,

carcass composition and metabolism of

Cary, NC.
[19]. Saunderson CL and Mackinlay J (1990)

lipids in male broilers. British Poultry
Science 47:576-580.

1397  بهار 1  شماره 20 دوره
017

Journal of

Animal Production
(College of Abouraihan – University of Tehran)

Vol. 20 No. 1  Spring 2018

Effects of dietary supplemental guanidinoacetic acid and betaine on
performance, carcass characteristics, meat quality and thyroids hormone of
broilers subjected to cold stress
Masoomeh Nasiroleslami1, Mehran Torki2,  Ali reza Abdolmohammadi3
1. Ph.D. Student, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, Razi
University, Kermanshah, Iran
2. Associate Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources,
Razi University, Kermanshah, Iran
3. Associate Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources,
Razi University, Kermanshah, Iran

Received: September 11, 2017

Accepted: November 3, 2017

Abstract
This study was conducted to determine the effects of dietary supplemental guanidinoacetic acid and
betaine on performance, carcass characteristics, meat quality and thyroid hormones of broilers subjected
to cold stress. Based on a 2×2 factorial arrangement, 384 day-old male broiler chicks (Cobb) were
randomly distributed between four experimental diets (with 8 replicates and 12 birds per replicate)
included basal diet (as control) and the basal diet supplemented with 1200 mg/kg guanidinoacetic acid;
600 mg/kg betaine and 1200 mg/kg guanidinoacetic acid + 600 mg/kg betaine. In order to create cold
stress, on 21th day all birds were subjected to a low temperature (12-15°C), which was remained constant
until the end of the experiment. According to results, increase in breast meat was observed in birds fed
guanidinoacetic acid-included diet. Signiﬁcant increase in lightness (L*) and redness (a*) of meat color
were detected in birds fed diets supplemented with guanidinoacetic acid and betaine. Decrease in crud fat
percentage of breast meat was detected in birds fed the betaine-included diet. The meat pH decreased by
time. Increase in meat pH was observed in birds fed the betaine-included diet. In conclusion, improving
yield and decreasing crud fat percentage of breast meat were observed in birds fed the guanidinoacetic
acid- and betaine-included diets, respectively. Color indices of broiler breast meat was improved by diet
supplementation with guanidinoacetic acid and betaine.
Keywords: betaine, broiler, cold stress, guanidiniacetic acid, meat color.
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