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چکیده
 شیآزما.  بود یگوشت يهادر جوجهروده شناسی و ریختبر عملکرد رشد  نیسطوح مختلف ترئوناثر یبررس آزمایشنیهدف از ا

 آزمایشنیمختلف ا يهاماریت. انجام شدقطعه جوجه در هر تکرار  10شامل ار تکر 4و  ماریت 4با  یطرح کامالً تصادفیک در قالب 
 درصد 10/0سطح + هیپا يرهیج ،نیونئتر درصد 05/0سطح +هیپا يرهیج ،)نیبدون اضافه کردن ترئون(کنترل  ایشاهد  ماریت: شامل
هاي گوشتی در همورد نیاز جوجغذایی احتیاجات. استفاده شدی روزگ 1-42از نیترئون درصد 15/0سطح +هیپا يرهیج و نیترئون
وزن روزانه،  شیبر افزا نیترئونسطح. استخراج گردید 308جداول راهنماي پرورش نژاد راسهاي مختلف آزمایش، با استفاده از دوره

ماریمربوط به ترشد  عملکرد نیبهتر. )>05/0P(ي داشتداریمعناثر و راندمان الشه ییغذا لیتبد بیضر ،ها مصرف خوراك جوجه
نیسطح ترئون شیبا افزا. بود) نیترئون افزودن بدون(شاهد  ماریعملکرد مربوط به ت نیترو کم هیپا يرهیج+ نیدرصد ترئون 1/0

 1/0ماریتکهدادنشانروزگی 42شناسی در ریختآزمایشهمچنین نتایج.  کرد دایپ شیافزا یشیآزما يمارهایالشه در تراندمان 
 1/0سطح،در شرایط این آزمایش. )>05/0P(باریک گردیدي رودهژژنوم يپرزهاارتفاعسبب افزایش هیپا يرهیج+ نیدرصد ترئون
.شدهاي گوشتی جوجهباریک يشناسی رودهو ریخت سبب بهبود عمکرد رشد، راندمان الشههیپا يرهیج+ نیدرصد ترئون

باریک يروده ،شناسی، ریختالشه راندمان ،عملکرد رشدن،یترئون: يدیکل کلمات

مقدمه
عملکرد و  يینهزمدرهایی طیور به پیشرفتصنعت.

افزایش تراکم  يیلهوسبههاي گوشتی تولید جوجه
توان تراکم می.استیافته دستاسیدآمینه در جیره 

غذایی را تا حد قابل توجهی کاهش داد و  يپروتئین جیره
در عین حال تراکم اسیدهاي آمینه را فقط در حد 

 Laclercq and(احتیاجات پرنده نگهداشت و تأمین نمود

Beaumint محققین بیان کردند که کاهش رشد و ). 1987
کاهش پروتئین خام جیره  يوسیلهه عملکرد حیواناتی که ب

هاي مکمل يوسیلهه توان بایجاد شده است را می
 Hussein(و انرژي اضافی تا حدي برطرف کرد اسیدآمینه 

et al.2001( .ينتایج برخی تحقیقات نشان داده که نحوه 
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گوشتی طیور تواند تأثیر متفاوتی بر عملکردهضم می

.Dari et al(داشته باشد  2005, Rezaei et al. 2004, 

Rostagno et al. هاي در تنظیم جیره براي جوجه). 1995
گوشتی در شرایط تجاري، سطح ترئونین باید مورد توجه 

ی آن هزینه بر است و کمبود آن کارایزیرا مازاد  ،قرار گیرد
از لیزین را کاهش  دار و استفادههاي گوگردکل اسید آمینه

 يترئونین به عنوان سومین اسیدآمینه. دهدمی
 يذرت و کنجاله يبر پایه(طیور  يمحدودکننده در جیره

سازي آن در جیره به منظور کاهش بوده و مکمل) سویا
افزودن  .پذیر خواهد بودپروتئین خام جیره امکان
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امکان هاي گوشتی،جوجه يترئونین به جیره ياسیدآمینه
آورد کاهش درصد پروتئین خام جیره را فراهم می

)Everett et al. ترئونین اعمال مهمی در بدن به .)2010
این اعمال شامل رشد پرها، پاسخ سیستم .عهده دارد

Lemme(باشد دستگاه گوارشی میایمنی و رشد  et al. 

 يترین اسید آمینهترین و بیشترئونین مهم). 2004
به اهمیت ترئونین . باشدموجود در ترشحات داخلی می

آن در حفظ دستگاه گوارش و  ينگهدارندهیل نقش دل
 .Dozier et al(و)Stoll et al. 1998(باشدتولید می

مکمل ترئونین در جیره براي رشد مطلوب . )2000
تواند منجر به کاهش جوجه ضروري است و کمبود آن می

.Corzo et al(حجم سینه و کاهش رشد الشه شود 

از طرفی، ترئونین در سنتز پروتئین در بدن . )2007
ت و نقش مهمی در متابولیسم سرین و ضروري اس

اثرات مثبت این . )Peng et al. 2007(گالیسین دارد 
یدآمینه بر برخی از صفات چون مصرف خوراك و اس

است  شدهگزارشضریب تبدیل غذایی خوراك 
)Martinez et al. -احتیاجات ترئونین در جوجه. )1999

عواملی . باشدمختلف متغیر می هاي گوشتی در سنین
نظیر درصد پروتئین خام جیره، نژاد، سن و جنس پرنده و 

توانند بر احتیاجات جیره می يمواد اصلی تشکیل دهنده
Ciftci(ترئونین تأثیر بگذارند  and Ceylan نیاز ).2004

هاي اخیر بسیار هاي گوشتی جوان در دههترئونین جوجه
تخمیندر طی این  .گرفته استمورد مطالعه قرار 

تا  68/0ازنرگوشتیهايجوجهدرکلترئونیناحتیاجات
درصد جیره گزارش  75/0تا  58/0درصد و ماده از  79/0

هدف از این تحقیق نیز ). Kidd et al. 2004(شده است
بررسی اثر سطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد و 

.گوشتی بودهاي شناسی روده در جوجهریخت

کارمواد و روش 
قطعه جوجه خروس یک 160در این آزمایش تعداد 

قالب یک در 308تجاري راس  ينر گوشتی سویه يروزه
اي در قطعه 10تکرار  4تیمار و  4طرح کامالً تصادفی به 

شامل واحد آزمایشی تقسیم شدند و  16هر تیمار یعنی 
سطوح ، و)پایه بدون اضافه کردن ترئونین يجیره(شاهد

.  پایه بودند يجیره+ درصد ترئونین 15/0و  10/0، 05/0
 24-11(رشد ) روزگی 10-1(ها به صورت آغازینهجیر

و بر اساس جداول ) روزگی 42-25(و پایانی ) روزگی
به محض ورود .راهنماي پرورش نژاد راس تنظیم گردید

و خوراك در دسترس وجود به جایگاه آب آشامیدنی 
ی هاي آزمایشی مطابق احتیاجات غذایجیره. داشت
راس و با توجه به ترکیبات مواد خوراکی با انرژي  يسویه

هاي مختلف و پروتئین یکسان براي تیمارها و دوره
 يبر پایه) روزگی 25- 42و  11-24، 0- 10(پرورش 

ار افزها از نرمسویا تهیه و براي تنظیم جیره–ذرت
UFFDA استفاده شد.
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گوشتیيهاجوجههاي مختلف رشد آزمایشی دورهدر تیمارهاياستفادهموردهايجیرهترکیب :1جدول 

اجزاي جیره
)روزگی42 -25(دوره پایانی)روزگی24-11(دوره رشد)روزگی0-10(دوره آغازین

ترئونین در جیرهدر جیرهترئونین ترئونین در جیره
%0.15%0.1%0.05شاهد%0.15%0.1%0.05شاهد%0.15%0.1%0.05شاهد

52/4722/505/4977/4835/514/5357/5172/5164/4696/5076/5092/50)درصد(ذرت
5/323/3184/3065/3073/2722/2697/2586/2568/2453/2542/233/23)درصد(سویا نجالهک

1511/141591/151515171720202020)درصد(گندم
000063/196/003/198/031/267/162/156/1)درصد(روغن سویا
44/139/14/14/134/134/134/134/127/127/128/128/1)درصد(پودرصدف

دي کلسیم فسفات
)درصد(

8/171/171/171/162/163/163/163/152/153/153/11.53

4/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/0)درصد(نمک
مکمل ویتامین 

)درصد(1ومینرال
5/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/0

16/015/017/018/0013/014/014/005/01/011/011/0)درصد(ال لیزین
متیونیندي ال 

)درصد(
48/06/048/048/043/043/043/043/04/04/04/04/0

005/01/015/0005/01/015/0005/01/015/0)درصد(ال ترئونین
100100100100100100100100100100100100مجموع

انرژي قابل متابولیسم 
)Kcal/Kg(

295029502950295030503050305030503100310031003100

222222222020202019191919)درصد(خامپروتئین
ابل دسترسقفسفر 

)درصد(
5/05/05/05/0475/0475/0475/0475/045/045/045/045/0

ppm(75/175/175//175/1745/1745/1745/1745/1783/17/17/17/1(سدیم
55/054/056/056/05/048/048/049/043/043/043/043/0)درصد(متیونین
سیستین+متیونین

)درصد(
94/093/094/094/082/085/08/085/077/078/075/075/0

32/13/125/13/115/112/11/115/105/11/111)درصد(آرژنین
28/128/126/128/11/11111198/098/0)درصد(لیزین

85/09/0948/0997/075/08/084/089/065/07/0748/077/0)درصد(ترئونین
21/02/022/022/02/018/018/018/018/018/016/016/0)درصد(تریپتوفان

واحد  E ،121المللی؛ ویتامین واحد بین 2300کلسیفرول، المللی؛ کوله  واحد بین A ،11000ویتامین : این مقادیر به ازاي هر کیلوگرم جیره حاوي1
 03/0بیوتین، گرم میلی 1گرم؛ اسید فولیک،  میلی 4گرم؛ ریبوفالوین؛  میلی 4گرم؛ تیامین، میلی B12 ،02/0گرم؛ ویتامین  میلی K3 ،2ویتامینالمللی؛ بین

سلنات (گرم؛ سلنیوم  میلی 100گرم؛ سولفات منگنز،  میلی 125/0اتوکسی کوئین،  گرم؛ میلی 840گرم؛ کولین کلراید،  میلی 4گرم؛ پیرودوکسین،  میلی
.باشدگرم می میلی 50گرم؛ آهن،  میلی 100گرم؛ سولفات مس،  میلی1گرم؛ ید،  میلی 2/0، )سدیم
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،افزایش وزن بدن روزانهدر این آزمایش میانگین 
الشهدرصدغذایی،تبدیلبضریروزانه،مصرفیخوراك

ازیکهردرباریک  يهمچنین مرفولوژي بافت رودهو
وتجزیهموردوگیرياندازهجداگانهطوربهتیمارها
پرورش از  يدوره42در روز .گرفتندقرارآماريتحلیل

)قطعه از هر تیمار 8(جوجهقطعه  دوواحد آزمایشی هر
میانگین وزنی واحد آزمایشی نزدیک بود، جهت  بهکه 

پرندگان انتخاب شده توزین و با جا .شدانتخاب کشتار 
 يگردن کشتار شدند و بالفاصله، محوطه يجایی مهرهه ب

از  ها از سطح روده،پس از زدودن آلودگیشکمی باز و
براي متر سانتی دوهایی به طول نمونه، ژژنوم قسمت میانی

هاي تهیه نمونه. شد برداريشناسی نمونهبافتمطالعات 
درصد به منظور زدوده شدن 9/0شده با محلول سالین 

هاي در ظرف داده شدند و سپس شستشو محتویات آن
به درصد10مخصوص نگهداري نمونه حاوي فرمالین 

 24بعد از . هاي بافتی قرار گرفتندمنظور ثابت شدن نمونه
ها تا زمان تعویض شد و نمونهساعت محلول ثابت کننده 

شناسی در ظروف نگهداري شدند هاي بافتانجام آزمایش
)Ziprin et al. 1991.(

شستشوي (سازي بافت شامل آبگیري مراحل آماده
سازي و شفاف، )اتیلیک چندین باره با محلول کامل الکل

هاي پارافینه با استفاده از از بلوك. ه کردن انجام شدپارافین
میکرومتر  60يدستگاه میکروتوم نیمه اتومات به فاصله

هاي برش. میکرومتر تهیه شد 6- 7دو برش با ضخامت 
گراد شناور سانتی يدرجه 40تهیه شده داخل آب با دماي 

گرم قرار  يهاي حاوي برش روي صفحهالم. شدند
پارافین اضافی ذوب و  ،گرفتند تا ضمن خشک شدن

روي الم هاي پایدار شدهآمیزي بافترنگ.خارج شود
از هر تکرار .شد انجام)H&E(با هماتوکسیلین و ائوزین

مقطع بافتی  8هر جوجه،  ياز روده .انتخاب شد جوجه 2
میانگین ارتفاع و یک پرز از هر مقطع بررسی و گرفته شد 

انتهاي از  زطول پر ارتفاع. شدپرز براي هر تکرار محاسبه 
گیري اندازه. شد ها منظورکریپت يدهانهتا باالیی پرز 

کریپت  يعمق کریپت از اتصاالت پرز وکریپت تا پایه

نسبت طول  همچنین.)Geyra et al. 2001(محاسبه شد
-ها با اندازهپرزعرض .تعیین گردید پرز به عمق کریپت

 سوم ارتفاع پرزو دیک سوم وگیري میانگین عرض در
 × (2π)پرز از طریق فرمول سطح مساحت . محاسبه شد

(VW/2) × (VL)  گردید محاسبه)Iji et al. 2001 .(
هاي بافتی روده با استفاده از دستگاه گیري فراسنجه اندازه

اسالیدها توسط . آنالیزور و گرفتن عکس انجام گردید
 MicrometricsTM SE Premium Versionمیکروسکوپ 

 ,Visiopharmافزار نرم يبرداري و به وسیلهعکس2.8

Albertslund, (Version 2.3.1.3) stereological  آنالیز
 SASافزار آمارينتایج حاصل با استفاده از نرم.شدند
مورد تجزیه و تحلیل  GLMخطی  يبا رویه1/9ينسخه

مقایسات میانگین با آزمون توکی در سطح . قرار گرفت
.انجام شد) 05/0(داري معنی

-نرمازاستفادهباهاو مرتب کردن داده میتنظ پس از

يها با استفاده از رویهتجزیه و تحلیل داده، Excelافزار
GLM افزار آماري نرمSAS)2002 ( ًدر قالب طرح کامال

ها با میانگین. تکرار انجام گرفت 4تیمار و  4تصادفی با 
درصد مورد  5در سطح  1روش میانگین حداقل مربعات

مدل آماري که در این طرح استفاده . مقایسه قرار گرفتند
:گردید بدین صورت بود

: هاي بدون تکرار مدل آماري براي داده
Yij = µ + Ti + Eij

: هاي تکرار دار مدل آماري به شرح زیر استو براي داده
Yijkm = µ + Ti + Wj +TWij + Eijkm

:عبارتند از که اجزاي این طرح 
 :میانگین کل تیمارها
اثر سطوح تیمارها: ��
اثر هفته: ��

��∗ اثر متقابل تیمار و هفته: ��
اثر خطاي آزمایشی: ����

1- Least Square Means
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نتایج
عملکرد رشد

ست که ا حاکی از این 2نتایج عملکرد رشد در جدول 
 یشیآزما هايگروه روزانهوزن  شیبر افزا نیترئونسطح 

نشان  جینتا نیا).>05/0P(داشته است  يداریمعن ریتأث
و  1/0، 05/0سطوح (نیترئون يدارا يهارهیداد که ج

 يدارا) نیبدون ترئون(شاهد مارینسبت به ت) درصد 15/0
 ن،ی، همچن)>05/0P(باشند یم يترشیوزن ب شیافزا

-درصد ال 1/0ي با هارهیوزن در ج شیافزا نیترشیب

. مشاهده شديدارا نیترئوندرصد ال15/0ونیترئون
مختلف  هاي آزمایشیدر گروه خوراك لیتبد بضری

در که طور همان.)>05/0P(داشتيداریتفاوت معن
 سببنیترئون، افزایش نشان داده شده است 2جدول 

 شدهیشیآزما هايگروه لیتبد بیدار ضریبهبود معن
 ماریمربوط به ت لیتبد بیضر نیبهتر). >05/0P(است 

 نیترشیو ب) 77/1(باشدیم نیترئوندرصد ال 1/0سطح 
-یم) نیترئون بدون(شاهد  ماریمربوط به ت لیتبد بیضر

 يدارا يهاماریبهبود عملکرد ت يباشد که نشان دهنده
درصد  1/0از سطح  نیترئون شیباشد و با افزایم نیترئون

 لیتبد بیضر زانیم نیترئوندرصد ال 15/0به  نیترئونال
 يهیبر اساس تجز. دار نبودیکرد که البته معن دایپ شیافزا
مختلف  يمارهایت نیخوراك ب مصرفهاداده انسیوار

که  يبه طور. دیمشاهده گرد) >05/0P(يداریتفاوت معن
و سطح شاهد  نیترشیب يدارا نیترئوندرصد ال 10/0ح سط
 يهارهیمقدار مصرف خوراك بود و ج نیترکم يدارا
حد  نیترئوندرصد ال 05/0و  نیترئوندرصد ال 15/0يدارا

مختلف  يمارهایتاثر 3در جدول .دو بودند نیواسط ا
را نشان داده است، و همان راندمان الشه بر  یشیآزما

 راندماننیسطح ترئون شیشود با افزایگونه که مشاهده م
.کرد دایپ شیافزا یشیآزما يمارهایدر ت) درصد(الشه 

هاي گوشتیاثر سطوح مختلف ترئونین بر عملکرد و درصد الشه در جوجه  :2جدول 

تیمارها
متغیر

افزایش وزن روزانه
)گرم (

مصرف خوراك
)گرم(

ضریب تبدیل
راندمان الشه

)درصد(
42/47c98/88c88/1a88/70cشاهد

25/50b24/91b82/1a26/72bدرصد ال ترئونین 05/0

93/51a1/92a77/1a29/73aدرصد ال ترئونین1/0

66/51a77/91ab78/1a38/73aدرصد ال ترئونین 15/0

9/131/1082/0084/1میانگین خطاي استاندارد
p-value0</00010</00010</20230</0001

)>05/0P(باشددار بین تیمارها میمعنی فاختال يحروف غیرمشابه نشانه

باریک يوزن  و طول اجزاي روده
نتایج مربوط به وزن روده و طول اجزاي روده در 

شود طور که مشاهده میارائه شده است و همان 3جدول 
) بدون ترئونین(ترین وزن روده مربوط به تیمار شاهدبیش

-درصد ال 1/0ترین میزان آن نیز مربوط به تیمار کمبود و 

بود و در مورد نتایج مربوط به طول اجزاي روده  ترئونین
ترین طول دئودنوم و ژژئوم مربوط به تیمار شاهد نیز بیش

-درصد ال 05/0ترین طول  ایلئوم مربوط به تیماربیشو

ترین طول مربوط به هر سه قسمت روده و کم ترئونین
ترئونین بود و همچنین بین درصد ال 1/0به تیمار  مربوط

طور که در جدول نشان داده شده تیمارهاي مختلف همان
داري از لحاظ وزن روده و طول اختالف معنی است
.روده وجود داشت ياجزا
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باریک و اجزا يوزن و طول روده:3جدول 

تیمارها
اجزاءوزن  و طول روده و 

وزن روده
)درصد از وزن کل( 

طول دئودنوم
)مترسانتی(

طول ژژئوم
)مترسانتی(

طول ایلئوم
)مترسانتی(

32/2a64/33a28/83a58/82bشاهد

06/2bc25/32bc21/82b28/84aدرصد ال ترئونین 05/0

95/1c06/32c46/79d66/80cدرصد ال ترئونین 1/0

11/2b86/32b46/81c66/82bدرصد ال ترئونین15/0

148/0703/046/134/1میانگین خطاي استاندارد
p-value0</00010</00010</00010</0001

.)>05/0P(باشددار بین تیمارها میاختالف معنی ينشانهدر هر ستون حروف غیرمشابه 

باریک يروده شناسی ژژنومریخت
 4در جدول  رودهشناسی ژژنوم نتایج مربوط به ریخت

ترین شود بیشطور که مشاهده میارائه شده است و همان
-درصد ال 1/0باریک مربوط به تیمار يارتفاع پرز روده

بدون (ترین ارتفاع مربوط به تیمار شاهدو کم ترئونین
ترین عمق در مورد عمق کریپت نیز بیشبود و ) ترئونین

ترین عمق بود و کم ترئونیندرصد ال 1/0مربوط به تیمار 
ترین ترئونین بود و بیشدرصد ال 15/0مربوط به تیمار 

 15/0مربوط به تیمارنسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت 
بدون (ترین مربوط به تیمار شاهدو کم ترئونیندرصد ال

طور مچنین بین تیمارهاي مختلف همانو هبود ) ترئونین
داري از اختالف معنی که در جدول نشان داده شده است
نسبت ارتفاع پرز به  لحاظ ارتفاع پرز و عمق کریپت و

.وجود داشت عمق کریپت

باریک در تیمارهاي مختلف يشناسی ژژنوم رودهریخت:4جدول 

تیمارها
شناسی ژژنوم روده باریکریخت 

نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت)میکرومتر(عمق کریپت)میکرومتر(ارتفاع پرز
1165d226b18/5cشاهد

1201c227b32/5bدرصد ال ترئونین 05/0

1283a241a33/5bدرصد ال ترئونین 1/0

1253b206c09/6aدرصد ال ترئونین 15/0

53/4712/13386/0خطاي استانداردمیانگین 
p-value0</00010</00010</0001

.)>05/0P(باشددار بین تیمارها میاختالف معنی يحروف غیرمشابه نشانه
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گرفتهقرارهیپا يرهیج+ نیدرصد ترئون 1/0ثیرأتتحتکهگوشتیهايجوجهباریکي رودهژئوژنومهیستومورفومتري:1شکل
.)باشدمیکرومتر می 1283میانگین حدود (یافتافزایشپرزهاطولواست

بحث
صفات عملکردي شامل خوراك مصرفی، افزایش وزن 

.گزارش شده است 2و ضریب تبدیل غذایی در جدول 
 )>05/0p(داري نتایج حاصل از این آزمایش تفاوت معنی

در افزایش وزن و مصرف خوراك در بین تیمارها نشان 
بهبود  ينشان دهندهلیتبد بیضرهاي همچنین داده. داد

 نیا جینتا.باشدیم نیترئون يرادايهاماریعملکرد ت
تواند یبه خوراك م نینشان داد که افزودن ترئون شیآزما

 ریثأت لیتبد بیضرافزایش وزن و ،بر مصرف خوراك
 يترئونین به جیره يآمینهافزودن اسید.داشته باشد

هاي گوشتی امکان کاهش درصد پروتئین خام جیره جوجه
اثرات مثبت این .)Everett et al. 2010(آورد را فراهم می

آمینه بر برخی از صفات چون مصرف خوراك و یداس
است  شدهگزارشضریب تبدیل غذایی خوراك 

)Martinez et al. 1999(.
ترین افزایش وزن، خوراك مصرفی و بهترین بیش

درصد ترئونین  1/0ضریب تبدیل غذایی مربوط به سطح 
ه افزایش وزن بدن با افزایش سطح ترئونین با نتایج ب. بود

 Kidd et(دست آمده توسط محققین دیگر مطابقت دارد 

al. 2004, Martinez et al. 1999 .(محققین گزارش  این
-کردند که ترئونین، اثري مستقیم بر افزایش وزن جوجه

یره، هاي گوشتی داشته و با افزایش سطح ترئونین ج
از . یابدگیري افزایش میطور چشمه افزایش وزن نیز ب

هایی دیگر نشان داد که افزایش سطح طرفی، آزمایش
 .Everett et al(بخشد ترئونین وزن بدن را بهبود نمی

ها، گزارش  هایی دیگر از آزمایش محققین در یافته). 2010
حال رشد با افزایش ترئونین هاي در دند در جوجهکر

بر. )Lemme 2003(ضریب تبدیل خوراك بهینه شد
 و همکارانKhanدست آمده، در آزمایش ه خالف نتایج ب

 هايروزگی روي جوجه 35تا  1که از سن  2006در سال
 778/0گوشتی انجام گرفته بود وقتی سطوح ترئونین از 

درصد افزایش یافت ضریب تبدیل خوراك بهبود پیدا 
نتایج این آزمایش نشان داد که سطوح باالتر . نکرد

گردد که با ترئونین باعث افزایش خوراك مصرفی می
 Mohammadi gheisar(نتایج محققین دیگر مغایرت دارد 

et al. 2011, Figueiredo et al. 2012( .ها اعالم کردند آن
ثیري بر مصرف خوراك أکه افزودن ترئونین به جیره، ت



. . . اثر سطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد، راندمان الشه و 

1397111، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره چهاردهم، شماره 

طور کلی عدم تعادل آمینواسیدهاي موجود در ه ب. ندارد
دلیل این . گردد پالسما موجب کاهش مصرف خوراك می

طیور و  يهها ممکن است، تفاوت در نوع و سویتفاوت
. همچنین شرایط محیطی باشد

که سطوح  هاي قبلی نیز حاکی از این بودنتایج آزمایش
تواند، بهبود یابد  می) NRC)1994توصیه شدهترئونین 

)Acar et al. 2001, Novak et al. 2004 .(شیبا افزا 
 يمارهایدر ت) درصد(الشه  راندماننیسطح ترئون

در سال و همکاران Kidd. کرد دایپ شیافزا یشیآزما
به  59/0از  رهیج نیترئون شینشان دادند که افزا2004

گوشت  دیالشه و تول دیباعث بهبود تول رهیدرصد ج 73/0
گزارش 2007در سال کروزو و همکاران .  شودیم نهیس

کردند که مکمل ترئونین در جیره براي رشد مطلوب 
تواند منجر به کاهش جوجه ضروري است و کمبود آن می

Corzo et(. رشد الشه شود حجم گوشت سینه و کاهش

al. 2003(.
ازبعدمحدودکنندهي ترئونین معموالً سومین اسیدآمینه    

ي کنجاله- ذرتي پایهبرهايجیرهدرلیزینومتیونین
 Fernandez(است بودهسویاي کنجاله-گندمیاوسویا

et al. 1994, Han et al. 1992  .( هايجوجهترئونیننیاز
عواملیاغلبوبودهمتفاوتمختلفشرایطدرگوشتی

پرندهجنسیتوسننژاد،جیره،پروتئینهمانند مقدار
دهندمیقرارتأثیرتحتراترئونیننیازمیزانتخمین

)Barkley and Wallis 2001  .(Lawدر سال  همکارانو
ي جیره با کمبود که به دنبال تغذیه نمودندگزارش 2007

هاي جامی و مقدار روده، تعداد سلولترئونین حجم 
اي موسین تولید شده در روده به شکل قابل مالحظه

رسد که تأمین سطوح لذا به نظر می.  کاهش یافته است
کافی ترئونین در جیره، جهت نگهداري و تکامل اپیتلیوم 

باشد و ي مخاطی حائز اهمیت میروده و وظایف دیواره
هاي با نبال تغذیه جیرههمچنین گزارش نمودند که به د

هاي جامی و کمبود ترئونین حجم روده، تعداد سلول
-لذا به نظر می.  یابدمقدار موسین تولید شده کاهش می

ي رسد که با توجه به نیاز باالي روده به اسید آمینه
ترئونین، افزودن سطوح باالتر از نیاز این اسید آمینه بتواند 

.بهبود بخشدهاي اپیتلیومی روده را شاخص
عملکرد از نظر  نیبهتر با توجه به نتایج به دست آمده    

 بیوزن بدن، مصرف خوراك و ضر شیافزا نیانگیم
درصد  1/0ماریمربوط به ت یروزگ 1-42در  لیتبد

و این سطح ترئونین قابل بود  هیپا يرهیج+ نیترئون
-رهیج+ نیدرصد ترئون 1/0ماریتهمچنین .  توصیه است

روزگی سبب افزایش عرض پرزها و  42در هیپا ي
.  ي باریک گردیدهاي ژژنوم رودهافزایش عمق کریپت

هایی در سطح مولکولی به منظور شود، پژوهشپیشنهاد می
هاي مرتبط با بررسی اثرات ترئونین جیره بر بیان ژن

.انجام گیرد) MUC2(2شناسی روده نظیر میوسین ریخت

تشکر و قدردانی
کل  يدانند تا از مسئوالن و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد کاشمر و اداره محققین بر خود الزم میوسیله بدین

.دامپزشکی خراسان جنوبی جهت همکاري در اجراي تحقیق کمال تشکر و قدردانی را بنمایند
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Abstract 
The purpose of this experiment was to evaluate the effect of different levels of threonine on 

growth performance, efficiency of carcass and in broilers.The experiment was done in a 
completely randomized design arrangement and chicks (Ross 308, 1-d old) were randomly 
assigned to 4 treatment groups of 4 replicates each including 10 chicks per replicate. Chicks 
were offered four levels of threonine including: basal diet (without adding threonine), diets 
containing threonine  as recommended by Ross 308 manual guide (level 0/05% threonine + 
basal diet  , level 0/1% threonine + basal diet  and level 0/15% threonine+ basal diet at 
Starter(1-10),Grower(11-24 days) and finisher(25-42 days) periods. The threonine level  on 
daily gain, feed intake and feed conversion ratio were significant effect (P<0/05).The best 
Growth Performance of 1-42 day in terms of  daily weight gain, feed intake and feed 
conversion ratio  was treatment 0/1% of the threonine  and the lowest was the control (non-
Thr), respectively. Also, The results of experiment showed that treatment 0/1% of the 
threonine  increased villus height at 42 days (P<0.05). With regard to condition of this 
experiment, Level of 0/1% of the threonine surplus theronine basal diet  improved the Growth 
performance, Carcass efficancy  and morphology of the small intestine of broilers.

Key words: Threonine, Growth performance, Carcass efficancy, Morphology small intestine
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