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 چکیده
قطعه جوجه  594بررسی شد. در این آزمایش تعداد  گوشتی های جوجه خونی های فراسنجه و ایمنی پاسخ عملکرد، بر تأثیر تراکم گله و سطوح مکمل ترئونین

 10شاهد ) -1عبارت بودند از  یشیآزما یمارهایتاختصاص داده شد.  تکرار پنجتیمار و  به چهارتصادفی  در قالب طرح کامالً، 803وس گوشتی سویه راسخر
تر  بیش نیدرصد ترئون 20و  10 ترتیب ی بهحاو رهیج +( متراکم 5و  8 ه،یپا رهیج +قطعه در مترمربع(  14متراکم ) -2 ه،یپا رهیکننده ج افتیقطعه در مترمربع( در

های پرورش و افزایش شاخص بازده تولید نتایج نشان داد که تراکم باال موجب کاهش مصرف خوراک، وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در تمامی دوره .از نیاز
(. اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد تلفات، تیتر P<01/0های گوشتی را کاهش داد )جوجهبدن  وزنی و خوراک مصرف ره،یج نیسطح ترئون شیافزااروپائی شد و 

های خونی، غلظت اسپارتات آمینوترانسفراز و مالون  های خونی، شمار سلول بادی نیوکاسل و آنفلوآنزا، پاسخ ایمنی سلولی علیه فیتوهماگلوتینین، متابولیتآنتی
درصد ترئونین بیش از نیاز تغذیه شدند،  20حاوی   هایی که با جیرهنسفراز در خون جوجههای گوشتی معنی دار نبود. مقدار آالنین آمینوترا آلدهید سرم جوجهدی

قطعه در هر مترمربع( مکمل ترئونین )هر دو سطح افزودنی( موجب بهبود  14طورکلی، تحت شرایط این آزمایش )تراکم  (. بهP<04/0باالتر از سایر تیمارها بود )
 تری در این زمینه است. د و نیازمند تحقیقات بیشهای گوشتی نشعملکرد و ایمنی جوجه

 
 .پاسخ ایمنی، تراکم، ترئونین، جوجه گوشتی، عملکرد :ها دواژهیکل
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Abstract 
The effects of high stocking density and threonine (Thr) supplementation on performance and immunity in broiler chickens was evaluated. In 
this experiment 495 male Ross-308 broiler chickens were allocated to 4 treatments with 5 replicates in a completely randomized design. The 
dietary treatment consisted of: 1) basal diet as control with low density (10 birds/m2), 2) high density group (15 birds/m2 which fed basal 
diet) and 3 and 4) high density group which fed diet containing 10 and 20 percent Thr higher than requirment, respectively. The results 
showed that high stocking density decreased feed intake, body weight and feed conversion ratio at different period of production and 
increased European production efficiency factor (EPEF). Thr supplementation also reduced growth performance parameters (P < 0.05). 
Dietary treatments deseased antibody titer against NewCastle, but avian influenza virus, cell mediated immunity against phytoheamaglutinin, 
blood metabolites, blood cell count, and serum spartat aminotransferase and malondialdehyde concentration did noy change significantly. 
Serum alanine aminotransferase concentration in broiler chickens fed diet containing 20 percent Thr higher than requirment was higher than 
the others (P < 0.05). In conclusion, under the condition of this study (15 birds/m2), Thr supplementation (both of the levels) did not 
improved broiler chickens performance and immunity and more research is needed in this subject. 
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 مقدمه 

قطعه جوجه در  10)پرورش بیش از افزایش تراکم گله 

یکی از ابزارهای کارآمد مدیریتی جهت ( مترمربعهر 

وب محسوری در پرورش طیور  افزایش تولید و بهره

با افزایش میزان تراکم در واحد سطح، میزان . ]19[شود  می

مدیریتی جهت و یکی از ابزارهای  یابدمیتولید افزایش 

 است. شرایطهزینه کارگری، سوخت و تجهیزات  کاهش

ین هزینه تر کم، در زمان فروش ، سیستم تولید، وزن منطقه

ین سودآوری از جمله عواملی است تر بیششده و  صرف

. ]8[ نددارثیر أها در واحد سطح ت ر تراکم جوجهکه ب

موجب کاهش عملکرد، افزایش افزایش میزان تراکم گله 

شود که ناشی از بروز ومیر و عوارض اسکلتی می مرگ

باشد که بر سیستم ایمنی پرنده تأثیر گذاشته تنش در گله می

های باکتریایی و و سبب ناتوانی حیوان در مقابل بیماری

. در رابطه با تأثیر تراکم بر عملکرد ]28[ود ویروسی ش

های ضد و نقیضی وجود دارد.  های گوشتی گزارشجوجه

اند که تراکم تأثیری بر عملکرد ها گزارش کرده برخی پژوهش

که دیگران . درحالی]1[های گوشتی نداشته است جوجه

و  ]14، 25[اند که تراکم موجب کاهش عملکرد  گزارش کرده

گران  پژوهش. ]5[شود ومیر و مشکالت پا می افزایش مرگ

دلیل کاهش حرکت هوا در  اند که تراکم باال بهگزارش کرده

اطراف پرنده منجر به بروز تنش حرارتی و اکسیداتیو 

آلدهید سرمی( و عدم تعادل در فلور دی )افزایش مالون

 .]4[شود های گوشتی میمیکروبی جوجه

 گرینقش د ن،یپروتئدر سنتز  نیعالوه بر نقش ترئون

مانند حفظ  گرید یکیولوژیب یآن در عملکردها

 ایناست.  یمنیا ستمیدستگاه گوارش و س یچگپار یک

 در گاماگلوبین دهنده تشکیل اصلی وجز آمینه اسید

باشد و در سنتز موسین، تحریک و می حیوانات پالسمای

در  چنین همبادی و ها، افزایش تولید آنتیتکثیر لنفوسیت

طور نسبی حاوی ها بهمنی نقش دارد. ایمونوگلوبولینای

اصلی  یترئونین از اجزامقادیر زیادی ترئونین هستند. 

افزودن و  باشد های سرم حیوانات مختلف می گاماگلوبولین

 میزانهومورال،  یمنیا پاسخ نیترئونمکمل درصد  10

را  هاتینسبت لنفوس چنین همو  سرمی هاینیگلوبولایمنو

که نیاز به ترئونین  . با توجه به این]21[بخشد می بهبود

گیرد و یکی از تحت تأثیر شرایط محیطی مختلف قرار می

این عوامل محیطی تأثیرگذار میزان تراکم گله است، 

بنابراین فرض شد که افزایش تراکم گله با تغییر شرایط 

دستگاه گوارش منجر به تغییر نیاز ترئونین در جیره 

لذا آزمایش حاضر با هدف  شتی شود.های گوجوجه

عملکرد، پاسخ بررسی تأثیر مکمل اسید آمینه ترئونین بر 

 طیدر شرا یگوشت هایجوجه یخون هایو فراسنجه یمنیا

 انجام شد.  پرورش متراکم

 

 ها واد و روشم

قطعه جوجه گوشتی یک  594در این آزمایش از تعداد 

ر قالب مخلوط جنس نر و ماده د 803روزه سویه راس

 13تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار و تعداد  طرح کامالً

ترتیب در تیمارهای  قطعه جوجه در هر تکرار به 22و 

 140×120 ابعاد هر پنعادی و متراکم استفاده شد. 

درصد  90/0و  99/0، 29/0جیره پایه دارای متر بود. سانتی

در  ترتیب ترئونین قابل هضم استانداردشده ایلئومی به

های آغازین، رشد و پایانی بود و میزان ترئونین در  دوره

از  تر بیشدرصد  20و  10تیمارهای متراکم به میزان برابر، 

 یمارهایتمیزان ترئونین جیره پایه در نظر گرفته شد. 

)تغذیه با جیره  شاهدگروه  -1 عبارت بودند از یشیآزما

عادی(، ؛ تراکم مترمربعدر جوجه گوشتی قطعه  10و پایه

و تغذیه با جیره  مترمربعقطعه در هر  14متراکم )گروه  -2

درصد  10و تغذیه با جیره حاوی  متراکمگروه  -8، پایه(

و تغذیه با جیره  متراکمگروه  -5و  بیش از نیاز نیترئون

  .بیش از نیاز نیدرصد ترئون 20حاوی 
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 (درصدپایه )  یمیایی جیرهترکیب ش مواد خوراکی و .2 جدول

 ن یآغاز ماده خوراکی

 روزگی( 21تا   کی)

 رشد 

 روزگی( 14-22)

 پایانی 

 روزگی( 41-13)

 68/88 88/81 11/33 ذرت

 21/18 83/11 12/33 درصد پروتئین( 44)ا یکنجالة سو

 81/2 11/2 11/2 گیاهیروغن 

 11/1 81/4 31/8 درصد پروتئین( 81) گلوتن ذرت

 21/1 11/1 14/1 تیونینم -ال دی

 28/1 18/1 18/1 لیزین هیدروکلرید -ال

 12/1 14/1 13/1 ترئونین -ال

 11/2 43/2 31/2 کلسیم فسفات دی

 21/2 24/2 31/2 کربنات کلسیم

 18/1 13/1 14/1 طعام نمک

 23/1 11/1 11/1 جوش شیرین

 31/1 31/1 31/1 1و معدنی 2مکمل ویتامینه

 پایه   هریترکیب شیمیایی ج

 3211 3131 1181 کیلوگرم( سم )کیلوکالری دریقابل متابول یانرژ

 28 8/11 6/13 ن خام )درصد(یپروتئ

3)درصد( هضم قابل ن یزیل
 13/2 21/2 18/1 

 43/1 31/1 38/1 )درصد( قابل هضم متیونین  

 81/1 81/1 11/1 )درصد( قابل هضمن یستئین + سیونیمت

4صد()در قابل هضم ترئونین 
 61/1 81/1 81/1 

 88/1 13/1 13/2 م )درصد(یکلس

 43/1 48/1 31/1 فسفر )درصد(

 116 128 131 کاتیون )میلی اکی واالن در کیلوگرم( -آنیون 

 ،K ویتامین گرم E ، 8/1گرم ویتامین  D3 ،1/6 المللی ویتامین واحد بین A  ،811111 المللی ویتامین  واحد بین 3811111هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوی:  .2

  H2. گرم میلی 41و  B12 گرم میلی B9 ،8 گرم B6 ،4/1 گرم 268/2گرم کلسیم دپنتونات،  B3 ،11/3 گرم B2، 88/22 گرم B1 ،84/1 گرم 6/1

گرم ید  و  318/1گرم مس،  4گرم آهن،  11گرم روی،  88/33گرم منگنز )اکسید(،  88/31گرم کولین کلراید،  211هر کیلوگرم مکمل مواد معدنی حاوی . 1

  م.گرم سلنیو  18/1

  .اسید آمینه قابل هضم استانداردشده ایلئومی .3
جیره و درصد(  61/1و  66/1، 88/1ترتیب حاوی  به پایانی و رشد ،آغازین )در دوره ازیاز ن شیب نیدرصد ترئون 21 یحاو رهیبا ج هیگروه متراکم و تغذجیره  .4

 .درصد( 68/1و  84/1 ،14/1ترتیب حاوی  به پایانیو  رشد ،آغازین )در دوره ازیاز ن شیب نیدرصد ترئون 11 یحاو رهیا جب هیگروه متراکم و تغذ

 

سویه راس  کاتالوگهای آزمایشی براساس جیره

بر  های مختلف پرورش ودر دوره( 2004شرکت آویاژن )

 1-10کنجاله سویا در سه دوره آغازین ) -پایه ذرت

 24 -52روزگی( و پایانی ) 11-25د )روزگی(، رش

دهنده و  . مواد خوراکی تشکیل]9[ شد تنظیمروزگی( 

آورده  1های آزمایشی در جدول ترکیبات شیمیایی جیره

 یاجزا چنین هم و طیور ای آمینه اسید نیاز است. شده

 هضم قابل آمینه اسید براساس ها جیره مختلف
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 وسیله به و ]12 ،9[گردید  برآورد ایلئومی استانداردشده

 یاجزا هی. تجزشدند تنظیم UFFDA نویسی جیره افزار نرم

و گلوتن ذرت  ایذرت، کنجاله سو لیره از قبیج ینیپروتئ

)دگوسا( با استفاده از  کیوونیشرکت ا شگاهیتوسط آزما

ی در یمیزان روشنا انجام شد. کیدستگاه مادون قرمز نزد

س از آن تا ساعت و پ 25سه روز ابتدائی دوره پرورش 

ساعت بود و میزان رطوبت سالن  28انتهای دوره پرورش 

بعد از بروز تلفات،  درصد حفظ شد. 40-44در محدوده 

شده به خود  فضای پن به اندازه مساحتی که جوجه تلف

وزن بدن، صورت فیزیکی کم شد.  اختصاص داده بود به

و درصد تلفات  یوزن بدن و خوراک مصرف شیافزا

و ضریب  شد یرگیهر دوره اندازه انیپاها در  جوجه

. شده براساس تلفات محاسبه شد تبدیل خوراک تصحیح

ی با استفاده یفاکتور تولید بازده اروپا زین شیآزما انیدر پا

 .   محاسبه شد 1از رابطه 

 ییاروپا دیتول بازده شاخص=                (        1رابطه 

 ÷گاری( درصد ماند ×سن فروش(  ÷)وزن زنده )

 (10×)ضریب تبدیل خوراک 

 از و انتخاب تکرار هر از جوجه نر دو روزگی، 50 در

شد  استفاده خون نمونه دو تهیه برای هاآن بال زیر سیاهرگ

 و هتروفیل و لنفوسیت شمارش برای خون نمونه و یک

های خون استفاده شد. گیری متابولیتاندازه برای دیگری

( و آسپارتات ALTینوترانسفراز )آمهای آالنینغلظت آنزیم

و  آلدهید سرمیدی ، غلظت مالون(ASTآمینوترانسفراز )

 کل، پروتئین کلسترول، مانند گلوکز، خونی های متابولیت

LDL- و کلسترول HDL- هایبا استفاده از کیت کلسترول 

؛ گلوکز، 1009110)کلسترول،  آزمون پارس شرکت

 دستگاه و( 1009182گلیسرید،  و تری 1012112

 به روش( UV 1600 PC, Shimadzu, Japan) اسپکتوفوتومتر

  .]20[شد  گیریاندازه سنجی رنگ -آنزیمی

 2واکسیناسیون علیه نیوکاسل و آنفلوآنزا در روز 

علیه نیوکاسل  12روش ترزیق زیرپوستی و در روز  به

بادی علیه بیماری تیترآنتیروش خوراکی انجام گرفت.  به

 روز پس از آخرین واکسیناسیون 10، فلوانزانیوکاسل و آن

با روش هماگلوتیناسیون  روزگی(، 12و  25ترتیب  )به

(HI )از روش سریع، حساس و  .]19[ شد گیریاندازه

 گیریاندازه( برای TBAاختصاصی تیوباربیتوریک اسید )

. میزان استفاده شد سرمهای  پراکسیداسیون چربی در نمونه

سنجی و با استفاده ا با روش رنگهجذب نوری در نمونه

 ,UV 1600 PC, Shimadzu) دستگاه اسپکتروفتومتراز 

Japan)  غلظت گیری و اندازه نانومتر 485در طول موج

 . ]10[ها محاسبه شد آلدهید نمونهدی مالون

 علیه سلولی ایمنی گیری پاسخاندازه منظور به

 جهجو یک تکرار هر از 82 روز در فیتوهماگلوتینین،

 ضخامت میکرومتر دستگاه با و انتخاب تصادفی طور به

 سپس و شد گیریاندازه( صفر ساعت عنوان به)پا  پرده

 پرده به( SPB)سالین  فسفات بافر محلول لیترمیلی 1/0

 لیترمیلی 1/0 و( چهارم و سوم انگشتان بین) راست پای

 ناحیه در همان چپ پای پرده به فیتوهماگلوتینین محلول

( تزریق از بعد ساعت 53 و 25) نوبت 2 در. شد یقتزر

 میکرومتر توسط هاجوجه پای پرده( تورم) ضخامت

 صورت به نتیجه و شد گیریاندازه لوترون دیجیتال

و با  مذکور ثبت ساعات در پا پرده ضخامت شاخص

 محاسبه سلولی ایمنی پاسخ شاخص 2 رابطه از استفاده

 .]20[شد 

 W= (RLP – RL) – (LLB – LL)      (2رابطه 

 شاخص یا پا پرده ضخامت شاخص ،W رابطه، این در

 ،RLPمیکرومتر؛  برحسب فیتوهماگلوتینین تحریک

فیتوهماگلوتینین؛  تزریق از بعد چپ پای پرده ضخامت

RL، تزریق از قبل چپ پای پرده ضخامت 

 از بعد راست پای پرده ضخامت ،LLBفیتوهماگلوتینین؛ 

 قبل راست پای پرده ضخامت ،LL و فسفات بافر تزریق
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روزگی دو  52در سن  .باشدمی فسفات بافر تزریق از

کشتار قطعه جوجه از هر تکرار انتخاب و به روش متداول 

طحال و بورس ، وزن نسبی تیموسشدند. سپس 

 شد. براساس درصدی وزن بدن محاسبهفابریسیوس 

( 5/9نسخه )  SASافزار حاصل توسط نرم یها داده

)تعداد متفاوت جوجه در هر  GLMرویه  2005سال 

 نیانگیو م هیتجز 8دلیل بروز تلفات( برای مدل  تکرار به

درصد و با آزمون چند  پنج یداریدر سطح معن مارهایت

 .]18[ شدند سهیدانکن با هم مقا یا دامنه

 Yij = µ + Ti + eij                                     (8رابطه 

 ؛مشاهدات نیانگیم، µ ؛مشاهدات،  Yij،رابطه نیا در

Ti ،  اثر تیمارi  وeij ،مربوط به هر  یتصادف یاثر خطا

 مشاهده است. 

که در ساعات  دلیل این پاسخ ایمنی سلولی به های داده

گیری شده بود با رویه اندازه گیریمتوالی اندازه

( برای مدل آماری Repeated Measurementتکرارشونده )

 دند.تجزیه ش 5

 yijk = μ + Ti + бij + Wk +(T×W)ik + eijk        (5رابطه 

؛ i ، اثر تیمار Tiارزش هر مشاهده؛ ،Yijk ،رابطه نیا در

Wk،  اثر زمان )ساعت(؛(T×W)ik،  اثر متقابل بین تیمارi  و

، اثر واریانس بین ماده آزمایشی داخل تیمارها бij؛ kزمان 

های مکرر داخل  گیری و برابر با کوواریانس بین اندازه

 ، اثر خطای آزمایشی است.eijkهای آزمایشی و  ماده

 

 نتایج و بحث

های گوشتی در بر عملکرد جوجه یشیاثر تیمارهای آزما

های آزمایشی تأثیری  نشان داده شده است. جیره 2جدول 

های گوشتی در دوره رشد و درصد  بر وزن بدن جوجه

غازین، رشد، پایانی و تلفات کل دوره نداشتند. در دوره آ

 رهیشده با ج هیتغذهای گروه شاهد )کل دوره جوجه

( خوراک نیسطوح باالتر ترئون یحاو رهیج ایو  یمعمول

های گروه شاهد مصرف کردند  ی نسبت به جوجهتر کم

های  که در دوره پایانی و کل دوره، جوجهدرحالی

کننده  شده با جیره شاهد و گروه متراکم دریافت تغذیه

از نیاز، وزن بدن  تر بیش نیترئون درصد 10 یحاو رهیج

(. در دوره P<04/0باالتری نسبت به سایر تیمارها داشتند )

های گروه متراکم )عادی رشد، پایانی و کل دوره، جوجه

کننده مکمل ترئونین( ضریب تبدیل خوراک  یا دریافت

(. >04/0Pتری در مقایسه با گروه شاهد داشتند )پائین

، در مقایسه با گروه شاهد، گروه متراکم ینچن هم

 10 یحاو رهیجیا گروه متراکم  یمعمول رهیشده با ج هیتغذ

 دیشاخص بازده تولاز نیاز، دارای  تر بیش نیترئون درصد

 (.>04/0Pی باالتری بودند )یاروپا

مشابه نتایج آزمایش حاضر، افزایش تراکم گله، میزان 

یش تراکم در کل خوراک مصرفی را کاهش داد و افزا

، مترمربعقطعه در هر  13به  15و  18دوره پرورش از 

. طی ]4[های گوشتی را کاهش داد  وزن بدن جوجه

 پژوهشی مشابه، محققین اثر پنج سطح مکمل ترئونین

گرم در کیلوگرم( و دو سطح  100و  24/0، 40/0، 24/0)

( را مترمربعپرنده در هر  12در مقابل  4/19تراکم )

لعه قرار دادند و برخالف نتایج آزمایش حاضر موردمطا

های گوشتی تحت تأثیر  گزارش کردند که عملکرد جوجه

. کاهش ]1[مکمل ترئونین و تراکم گله قرار نگرفت 

های گوشتی در اثر تنش تراکم به عوامل عملکرد جوجه

افزایش تراکم موجب کاهش  -1مختلفی ارتباط دارد: 

شود که منجر به افزایش جریان هوا در اطراف پرنده می

دلیل کاهش تماس  دمای محیط در اطراف بدن جوجه به

دلیل کاهش  به -2باشد،  بدن پرنده با هوای اطراف می

جریان هوا در اطراف پرنده، منجر به افزایش آمونیاک و 

دلیل  کاهش مصرف به -8شود و کاهش کیفیت هوای می

کاهش  دلیل تنش حرارتی و دسترسی به آب و خوراک به

 .]24 و 4[شود  خوری می خوری و آب فضای دان
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 های گوشتی. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجه1جدول 

P-value های آزمایشی جیره 2 1 3 4 ها نیانگیاستاندارد م یخطا 

 روزگی( 21دوره آغازین )یک تا       

12/1> 31/3  38/318 c 64/411 c 44/421 b 13/414 a رفی )گرم(خوراک مص 

11/1 22/4  38/318 b 88/313 b 13/321 ab 61/314 a )وزن بدن )گرم 

13/1 64/3  38/188 b 88/183 b 13/166 ab 61/181 a )افزایش وزن بدن )گرم 

34/1 111/1  41/2  31/2  48/2  41/2  ضریب تبدیل خوراک مصرفی 

 روزگی( 22-14دوره رشد )      

12/1> 11/28  13/2243 b 62/2282 b 14/2226 b 88/2132 a )خوراک مصرفی )گرم 

26/1 11/24  83/113  61/2118  81/2113  61/184  وزن بدن )گرم( 

11/1 82/22  43/846 b 14/613 a 86/884 a 11/841 b )افزایش وزن بدن )گرم 

 12/1> 113/1  b 66/2  b 83/2  b 83/2  a 13/2  ضریب تبدیل خوراک مصرفی 

 روزگی( 13-41دوره پایانی )      

12/1> 32/38  38/1482 b 31/1344 b 11/1311 b 61/3114 a )خوراک مصرفی )گرم 

12/1> 84/13  88/1314 c 11/1313 ab 11/1484  b 18/1383 a )وزن بدن )گرم 

12/1> 33/18  83/2388 c 26/2324 ab 21/2481 b 81/2363 a )افزایش وزن بدن )گرم 

12/1> 143/1  b 82/2  b 88/2  b 62/2  a 18/2  ضریب تبدیل خوراک مصرفی 
 روزگی( 41کل دوره )یک تا       

12/1> 41/83  11/4114 b 83/4218 b 61/4138 b 81/4661 a )خوراک مصرفی )گرم 

12/1> 84/13  88/1314 c 11/1313 ab 11/1484  b 18/1383 a )وزن بدن )گرم 

12/1> 88/11  88/1181 c 11/1482 ab 11/1411  b 18/1313 a )افزایش وزن بدن )گرم 

12/1< 113/1  b 68/2  b 83/2  b 86/2  a 81/2  ضریب تبدیل خوراک مصرفی 

13/1 31/2  18/3  23/3  41/2  88/2  تلفات )درصد( 

113/1 13/6  12/311 b 88/331 a 86/341 a 44/311 b شاخص بازده تولید اروپائی 

a,b: ها در هر ردیف با حروف غیرمشابه معنیمیانگین تفاوت( 13/1دار استP<.) 
( 3(،هیپا رهیبا ج هیقطعه در هر مترمربع و تغذ 23گروه متراکم ) -1(، یدر مترمربع؛ تراکم عاد یقطعه جوجه گوشت 21و هیپا رهیبا ج هیگروه شاهد )تغذ -2♦

 .ازیاز ن شیب نیندرصد ترئو 11 یحاو رهیبا ج هی( گروه متراکم و تغذ4و  ازیاز ن شیب نیدرصد ترئون 21 یحاو رهیبا ج هیگروه متراکم و تغذ
 

های رشد و پایانی  ایش وزن در دورهمنجر به بهبود افز

داری طوریکه با گروه شاهد عادی تفاوت معنیشد به

 گران پژوهشنداشتند. مشابه با نتایج آزمایش حاضر، 

گزارش کردند که مکمل ترئونین باعث بهبود وزن بدن 

افزایش  چنین هم. ]22و  28[شود طی دوره پایانی می

ک مصرفی ترئونین جیره، منجر به افزایش خورا

های غذایی سویه . توصیه]3[های گوشتی شد  جوجه

های گوشتی برای احتیاجات ترئونین در جوجه 803راس

نظر  درصد گزارش شده است و به 9/0و  99/0، 29/0

زا مثل تراکم برای رسد که این مقدار برای شرایط تنشمی

های بهبود مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک جوجه

کافی نیست و ممکن است سطوح باالتر تحت تنش تراکم 
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. گزارش شده است که ]9[منجر به بهبود عملکرد شود 

بین لیزین یا انرژی قابل متابولیسم با تراکم گله اثر متقابلی 

رسد در  نظر می که بهدرحالی ]19[وجود نداشته است 

آزمایش حاضر تراکم گله روی نیاز ترئونین حداقل در وزن 

ذار باشد. در آزمایش حاضر درصد تلفات پایان دوره تأثیرگ

تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. در توافق با نتایج 

های گوشتی تحت تأثیر  آزمایش حاضر، درصد تلفات جوجه

  .]4، 15[های مختلف قرار نگرفت  تراکم

خصوص طحال نقش بسیار مهمی  ههای ایمنی باندام

ها دارند و وزن آنهای گوشتی های ایمنی جوجهدر پاسخ

شاخصی از ایمنی در پرندگان است. نسبت به تیمار 

دار وزن نسبی عادی، اعمال تراکم موجب کاهش معنی

غده تیموس شد که در توافق با کاهش وزن تیموس در 

و  20، 19آزمایش حاضر گزارش شده است که تراکم )

( موجب کاهش وزن طحال، مترمربعقطعه در هر  25

. تأثیر تیمارهای آزمایشی ]11[شود میبورس و تیموس 

بر وزن طحال و بورس، درصد لنفوسیت، هتروفیل و 

( که 8دار نبود )جدول لنفوسیت معنی به هتروفیل نسبت

. تراکم باالی گله ]1[در توافق با نتایج سایرین است 

ها تواند موجب بروز تنش و کاهش سطح ایمنی جوجه می

صورت  به د را احتماالًشود که در آزمایش حاضر اثر خو

کاهش وزن نسبی تیموس نشان داده است. علت عدم 

های خونی در آزمایش حاضر را تأثیر ترئونین بر سلول

توان متفاوت بودن سطوح ترئونین استفاده شده در  می

های مختلف برای ایجاد الگوی اسیدآمینه مناسب آزمایش

ن هتروفیل و دانست. مشابه با این نتایج، افزایش تراکم میزا

 .]3[لنفوسیت پرندگان را تحت تأثیر قرار نداد 

ویروس  بادی علیه آنتی تیتر بر آزمایشی تیمارهای

های کبدی آسپارتات آنفلوآنزا، فعالیت آنزیم و نیوکاسل

داری آلدهید سرم تأثیر معنی دی آمینوترانسفراز و مالون

که فعالیت آنزیم آالنین درحالی .(5نداشتند )جدول 

 10شده با جیره حاوی  های تغذیهمینوترانسفراز جوجهآ

 20تر از جیره حاوی  از نیاز، پائین تر بیشدرصد ترئونین 

( ولی با گروه شاهد >04/0Pدرصد مکمل ترئونین بود )

 گران پژوهشداری نداشت. طی پژوهشی مشابه،  تفاوت معنی

گرم  100و  24/0، 40/0، 24/0) سطح مکمل ترئونین 4اثر 

پرنده در  12در مقابل  4/19کیلوگرم( و دو سطح تراکم )در 

( را مورد مطالعه قرار دادند و مشابه نتایج آزمایش مترمربعهر 

های سرمی حاضر گزارش کردند که میزان ایمنوگلوبولین

تحت تأثیر مکمل ترئونین و تراکم گله قرار نگرفت و تراکم 

 .]1[ها نداشت گله تأثیری بر غلظت ایمنوگلوبولین

بادی به این معنی است که عدم تأثیر ترئونین بر تیتر آنتی

های گوشتی برای ترئونین در جیره جوجه 9/0و  99/0، 29/0

 .]12[فی است بروز حداکثر پاسخ ایمنی در شرایط تراکم کا

 
 گوشتی هایجوجه یخون یها سلول تیجمعهای لنفوئیدی )درصد از وزن بدن( و  . اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندام3جدول 

 تیموس بورس طحال های آزمایشی جیره
 لنفوسیت  

 )درصد(

 هتروفیل 
 )درصد(

 نسبت هتروفیل 
 به لنفوسیت

 a33/1  63/64 63/14 33/1 21/1 21/1 (مترمربعقطعه در  21شاهد )
 b31/1  63/68 13/11 11/1 12/1 21/1 (مترمربعقطعه در  23متراکم )

 c11/1  31/63 14/13 31/1 28/1 21/1 از نیاز تر بیشدرصد ترئونین  21متراکم + 
 b38/1  13/61 13/11 13/1 28/1 22/1 از نیاز تر بیشدرصد ترئونین  11متراکم + 

 11/1 61/2 81/2  13/1 11/1 12/1 ها نیانگیاستاندارد م یخطا

P-Value 88/1 88/1 12/1<  312/1 164/1 314/1 
a,b: ها در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیمیانگین تفاوت( 13/1دار استP<.) 
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 گوشتی های سرم جوجهآلدهید  دیهای کبدی و غلظت مالون  فعالیت آنزیم بادی، . اثر تیمارهای آزمایشی بر تیتر آنتی4جدول 

  آنفوالنزا نیوکاسل های آزمایشی جیره
ALT 

 )واحد در لیتر(
AST 

 )واحد در لیتر(
MDA 

 لیتر( )نامول بر میلی
 

  ab1/22 1/181 48/1  1/1 1/1 (مترمربعقطعه در  21شاهد )

  ab1/28 63/113 41/1  13/2 31/1 (مترمربعقطعه در  23متراکم )

  b31/8 13/136 81/1  1/1 3/1 از نیاز تر شبیدرصد ترئونین  21متراکم + 
  a31/28 63/111 81/1  1/1 3/3 از نیاز تر بیشدرصد ترئونین  11متراکم + 

  112/1 61/42 44/1  38/1 31/2 ها نیانگیاستاندارد م یخطا

P-Value 63/1 68/1  14/1 81/1 16/1  
a,b: یعنر مشابه میها در هر ستون با حروف غنیانگیم تفاوت( 13/1دار استP<.) 

ALT ،آالنین آمینوترانسفراز :AST ،آسپارتات آمینوترانسفراز :MDAدیآلده ید  : مالون. 

 

نتایج آزمایش حاضر نشان داد که افزایش  چنین هم

منجر به سرکوب  مترمربعقطعه در هر  14تراکم گله به 

با  ای شود. در مطالعههای گوشتی نمیسیستم ایمنی جوجه

بادی علیه نیوکاسل افزایش سطوح ترئونین جیره تیتر آنتی

ای های گوشتی بر افزایش یافت و نیاز ترئونین جوجه

بادی بیش از نیاز رشد است  تولید سطوح مطلوب آنتی

بادی علیه نیوکاسل و . گزارش شده است که تیتر آنتی]2[

ها با افزودن ترئونین به جیره بهبود یافت تکثیر لکوسیت

 فعالیت آنزیمبر  یاثر منف ن،یترئون یسطوح باالو  ]9[

 . ]13[ نداشت نوترانسفرازیآم نیآالن

مکمل ترئونین سبب افزایش غلظت در آزمایش حاضر 

(. در شرایط P<04/0آمینوترانسفراز سرمی شد ) آالنین

وسیله  های آزاد تولیدشده بهعادی، پراکسید و رادیکال

اکسیدانی از بدن حذف های آنتیها و سیستماکسیدانآنتی

اما با افزایش تراکم و بروز تنش، غلظت  شوندمی

دهنده کاهش سطح  د که  نشانیابآلدهید افزایش میدی مالون

های آزاد است. اکسیدانی بدن و افزایش رادیکالنتیآ

آلدهید سرم، یکی از محصوالت نهایی در دی  مالون

دهنده میزان  پراکسیداسیون لیپیدها است و سطوح آن نشان

که در  . با توجه به این]15[آسیب اکسیداتیو در سلول است 

سایر  چنین هملدهید سرم و آدی آزمایش حاضر، میزان مالون

قطعه در هر  14های تنش افزایش نداشت، تراکم شاخص

در آزمایش حاضر منجر به بروز تنش سیستمیک در  مترمربع

 بدن طیور نشده است.

های خونی  های آزمایشی بر متابولیتاثر جیره

( نشان داده شده است. 4در )جدول  گوشتی های جوجه

گلیسرید،  کز، کلسترول، تریهای آزمایشی غلظت گلو جیره

آلبومین، لیپوپروتئین با دانسیته باال و لیپوپروتئین با دانسیته 

ین سرم را تحت تأثیر قرار ندادند. همسو با نتایج ما، یپا

، 15متعددی نشان دادند که افزایش تراکم ) های پژوهش

های خونی (، بر متابولیتمترمربعپرنده در هر  13و  19

اگرچه وزن بدن را  ]5[تأثیر نداشت  های گوشتی جوجه

کاهش داد. در مقابل، تراکم موجب افزایش کلسترول 

. سطح پروتئین سرم ]2[های گوشتی شد خون در جوجه

شاخصی از متابولیسم پروتئین و فعالیت ایمنی است و 

پروتئین کل سرم پرندگان حاوی آلبومین و گلوبولین است 

های  سرم از شاخصگلیسرید  و گلوکز، کلسترول و تری

پذیری به  باشند که در حین فاز عادت تنش در طیور می

 . ]8[یابند  تنش افزایش می

 بهنسبت  یسلول یمنیا پاسخاثر تیمارهای آزمایشی بر 

داری نبود شتی معنیهای گوفیتوهماگلوتینین جوجه قیتزر

( اما با گذشت زمان تزریق، باالترین شاخص 9 )جدول

ساعت پس از تزریق مشاهده شد  53ضخامت پرده پا در 

(01/0>P.) 
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 لیتر( گرم در دسی های گوشتی )میلیهای خونی جوجه های آزمایشی بر متابولیت. اثر جیره3جدول 
 لکلسترو-LDL کلسترول-HDL آلبومین کلسترول کل گلیسرید تری گلوکز های آزمایشی جیره

 1/38 6/36 33/2 4/213 3/48 1/148 (مترمربعقطعه در  21شاهد )

 6/86 3/34 31/2 3/221 3/42 3/134 (مترمربعقطعه در  23متراکم )

 1/33 4/13 41/2 3/212 3/42 3/114 از نیاز تر بیشدرصد ترئونین  21متراکم + 

 6/88 6/31 33/2 4/211 6/41 6/144 از نیاز تر بیشدرصد ترئونین  11متراکم + 

 62/4 81/1 11/1 14/8 63/3 48/1 ها نیانگیاستاندارد م یخطا
P-Value 11/1 11/1 16/1 68/1 42/1 21/1 

HDL لیپوپروتئین با چگالی زیاد و :LDL.لیپوپروتئین با چگالی کم : 

 
 های گوشتیفیتوهماگلوتینین جوجه قیتزر بهنسبت  یسلول یمنیا سخپا. اثر تیمارهای آزمایشی بر 8جدول 

 شاخص ضخامت پرده پا )میکرومتر( تیمارهای آزمایشی

 31/1 (مترمربعقطعه در  21شاهد )

 81/1 (مترمربعقطعه در  23متراکم )

 36/1 از نیاز تر بیشدرصد ترئونین  21متراکم + 

 31/1 نیاز از تر بیشدرصد ترئونین  11متراکم + 

 13/1 ها نیانگیاستاندارد م یخطا

P-Value  11/1 

  زمان

1 46/1b 

14 38/1b 

48 81/1a 

 13/1 ها نیانگیاستاندارد م یخطا

P-Value  12/1> 
a,b: یرمشابه معنیها در هر ستون با حروف غنیانگیم تفاوت( 13/1دار استP<.) 

 

مشابه نتایج آزمایش حاضر، مکمل ترئونین تأثیری بر 

فیتوهماگلوتینین  قیتزر بهنسبت  یسلول یمنیا پاسخ

ب پرده پای . آزمون التها]28[های گوشتی نداشت  جوجه

پرندگان شاخصی از توانایی سیستم ایمنی با واسطه سلولی 

های لنفاوی  است. فیتوهماگلوتینین یک عامل تحریکی سلول

T طور موضعی باعث بروز  است و تزریق آن به یک بافت به

. در ]21[شود  ها میهای التهابی و تکثیر لنفوسیت پاسخ

گرفتن درصد آزمایش حاضر با توجه به تحت تأثیر قرارن

دنبال افزایش ترئونین و با توجه به افزایش ها بهلنفوسیت

سهم این دسته لکوسیتی در سیستم ایمنی که در حقیقت 

رسد مکمل  نظر می ، بهباشند میبادی مسئول تولید آنتی

 ترئونین به جیره نتوانسته پاسخ سیستم ایمنی را بهبود دهد.

 طورکلی، اعمال تراکم موجب کاهش عملکرد به

های گوشتی شد و مکمل ترئونین اثرات منفی تنش  جوجه

های سیستم  تراکم را کاهش نداد. تنش تراکم گله شاخص

نظر  های گوشتی را تحت تأثیر قرار نداد. بهایمنی جوجه



 طاهرپور کامران ی،قرائ یاکبر محمد ،یجعفر هوشنگ جو،بیخط یعل ،یزار سوخته یکبر
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رسد که سطح ترئونین جیره پایه برای حصول به نتیجه  می

مطلوب در شرایط تراکم کافی باشد و نیاز به استفاده از 

 ح باالتری از مکمل ترئونین در شرایط تراکم نیست.سطو
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