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 چکیده

ترئونین ممکن است با بهبود عملکرد و  اسید آمینهشود و در گله می تنشافزایش تراکم موجب بروز  زمینه مطالعاتی:

اسید افزودن سطوح مختلف  تأثیربه منظور بررسی  هدف:شود. تنش بر شرایط دستگاه گوارش موجب کاهش اثرات  تأثیر

متراکم  پرورشتنش  شرایط در گوشتی هایجوجه کوچک روده یشناسختیرالشه و  تیفیک عملکرد، بر ترئونین آمینه

 5تیمار و  4تصادفی با  در قالب طرح کامالً 308-گوشتی سویه راسخروس قطعه جوجه  495این آزمایش با استفاده از 

دریافت کننده  مترمربع(هر در  جوجه قطعه 10شاهد ) -1: عبارت بودند از یشیآزما یمارهایتروش کار: انجام شد.  تکرار

پرورش ( 3، دریافت کننده جیره پایه قطعه در هر مترمربع( 15متراکم )پرورش  -2، بر اساس ذرت و کنجاله سویا جیره پایه

متراکم پرورش ( 4و  (308-درصد نیاز سویه راس 110) نیترئون اسید آمینهدرصد  10 دریافت کننده جیره حاویمتراکم 

و  گله یکنواختیعملکرد، . (308-درصد نیاز سویه راس 120) نیترئون اسید آمینهدرصد  20 دریافت کننده جیره حاوی

 ژئوژنوم یشناسختیرو ، چربی و پروتئین ران و سینه الشه ، اجزاءییمیزان تلفات، شاخص تولید اروپا، هاشکل توزیع داده

نسبت به گروه شاهد بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک اعمال تراکم موجب کاهش وزن نتایج: شد.  گیریاندازه

ها در هر پن شد و چولگی منحنی توزیع جوجهوزن های سنگین جوجه درصداعمال تراکم منجر به کاهش . ( P< 01/0) شد

درصد تلفات، درصد ران و سینه  .ها در محدوده وزنی کمتر از میانگین بودنددر داخل هر تیمار منفی بود و بیشتر جوجه

درصد  10. افزودن ( P< 05/0)تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت  تأثیرتحت  های گوشتیجوجه کوچک روده یشناسختیرو 

اعمال  :نهاییگیری نتیجه (. P< 05/0) شدو پروتئین سینه الشه بازده شاخص تولید اروپایی، افزایش  مکمل ترئونین سبب

های جوجهرشد های گوشتی شد و مکمل ترئونین نیز قادر به جبران کاهش عملکرد جوجهرشد تراکم موجب کاهش عملکرد 

 .نبود تراکم گوشتی تحت تنش
 

 ، مورفولوژی، عملکردصفات الشهتراکم، ترئونین، جوجه گوشتی،   واژگان کلیدی:
 

 مقدمه

پرورش سنتی به شیوه  امروزه پرورش طیور گوشتی از

های مختلف از قبیل صنعتی عظیم تبدیل شده و در زمینه

)دنلی و  است ذیه، ژنتیک و مدیریت توسعه یافتهتغ

 افزایش میزان تراکم در واحد سطح. (2003همکاران 

یکی از  عنوانبهو  شدهمیزان تولید افزایش  منجر به

mailto:a.khatibjoo@gmail.com
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هزینه کارگری، سوخت و  مدیریتی جهت کاهشابزارهای 

)جهاندوست و  استمورد توجه قرار گرفته تجهیزات 

سیستم حمایتی  اخیراً، حالبا این .(1393همکاران، 

ررات استاندارد حیوانات در اتحادیه اروپا و افزایش مق

 است شدههای گوشتی تراکم در گله مانع افزایش ،الشه

افزایش تراکم گله سبب (. 2000)مرتنچار و همکاران 

درماتیت مفصل خرگوشی، بروز افزایش رطوبت بستر، 

کاهش  مشکالت پوستی و، بالشتک کف پا، زخم سینه

سلوام و ) دشوها میبندی الشه در کشتارگاه درجه

 .(2017همکاران 

های بر سومین اسیدآمینه محدودکننده در جیره، ترئونین

ترین یکی از حیاتیاست و پایه ذرت و کنجاله سویا 

اسیدهای آمینه در نگهداری بافت مخاطی روده است که 

 اثر آلودگی میکروبی نیاز طیور به آن افزایش می یابددر 

آلودگی میکروبی دستگاه (. 1992)هان و همکاران 

تواند منجر به ترشح زیاد موسین و متعاقباً میگوارش 

ها از موسین افزایش نیاز به ترئونین در پرنده شود.

اجزای اصلی الیه مخاطی هستند و اکثر ترئونین مصرف 

شده، توسط روده برای ساخت موکوس و پروتئین 

)کید و همکاران  گیردترشحی مورد استفاده قرار می

های در دهه ترئونینبه های گوشتی جوجهنیاز (. 2002

. با توجه به یار مورد مطالعه قرار گرفته استاخیر بس

شرایط محیطی مختلف  تأثیراینکه نیاز به ترئونین تحت 

گذار میزان تأثیرگیرد و یکی از این عوامل محیطی قرار می

بنابراین فرض بر این است که افزایش  ،تراکم گله است

تراکم گله با تغییر شرایط دستگاه گوارش منجر به تغییر 

لذا  های گوشتی شود.نیاز ترئونین در جیره جوجه

مکمل اسید آمینه  تأثیرآزمایش حاضر با هدف بررسی 

 ژژونوم یشناسختیرالشه و  تیفیعملکرد، کترئونین بر 

 پرورش متراکم طیدر شرا یگوشت هایروده جوجه

 انجام شد. 

 

 هامواد و روش

سطوح اثرات افزودن این آزمایش به منظور بررسی 

های گوشتی ترئونین بر عملکرد جوجه آمینو اسید مختلف

جوجه  قطعه 495 انجام شد. تعدادتراکم پرورش متحت 

با میانگین وزنی  308-یک روزه سویه راس گوشتینر 

تکرار  5، تیمار 4 هب تصادفیدر قالب طرح کامال گرم  42

 بهبه ترتیب )جوجه در هر تکرار  27و  18و تعداد 

ابعاد هر  .اختصاص داده شدند (تیمارهای عادی و متراکم

عبارت بودند  یشیآزما یمارهایمتر بود. ت 5/1×2/1پن 

دریافت کننده  متر مربع(یک قطعه در  10شاهد ) -1: از

درصد ترئونین قابل  60/0و  69/0، 79/0حاوی  جیره پایه

های هضم استاندارد شده ایلئومی به ترتیب در دوره

قطعه در  15متراکم )پرورش  -2، آغازین، رشد و پایانی

متراکم پرورش ( 3، دریافت کننده جیره پایه متر مربع( یک

 نیدرصد مکمل ترئون 10 دریافت جیره حاویهمراه با 

 66/0و  76/0، 88/0حاوی ) 99 با درصد خلوصپودری 

درصد ترئونین قابل هضم استاندارد شده ایلئومی به 

پرورش ( 4و  های آغازین، رشد و پایانی(ترتیب در دوره

درصد مکمل  20 دریافت جیره حاویهمراه با متراکم 

درصد ترئونین قابل  72/0و  83/0، 96/0حاوی ) نیترئون

های هضم استاندارد شده ایلئومی به ترتیب در دوره

مکمل ترئونین از شرکت دگوسا . رشد و پایانی(آغازین، 

تحقیقات بر اساس مشاهدات عینی و همچنین تهیه شد. 

قطعه در  15 میزان تراکم (،2016گذشته )کاید و همکاران 

 .انتخاب شدهر متر مربع 

مورد  ییغذا یها رهیج یمواد مغذ ریمقاد نییتع یبرا

جیره از اجزاء  نهیام یدهایاس نییتعو همچنین  استفاده

 شگاهیو گلوتن ذرت توسط آزما ایذرت، کنجاله سو لیقب

)دگوسا( با استفاده از دستگاه مادون  کیوونیشرکت ا

و مقادیر قابلیت هضم استاندارد  انجام شد  کیقرمز نزد

)روسالز  ها تعیین شدروتئینی جیرهپ شده ایلئومی اجزاء

برای هر کدام از اقالم خوراکی سه . (2011و همکاران 

 های آزمایشی برجیرهنمونه مورد آنالیز قرار گرفت. 

های مختلف در دوره 308-های سویه راساساس توصیه
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کنجاله سویا در سه دوره -بر پایه ذرت پرورش و

روزگی( و پایانی  11-24روزگی(، رشد ) 1-10آغازین )

 (.2005همکاران )هوهلر و  روزگی( تهیه شد 25 -42)

های آزمایشی در مواد خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره

ها در طول دوره جوجه است. آورده شده 1جدول 

آزمایش از سیستم نوری مداوم برخوردار بودند و آب و 

و  قرار داشتها دسترس آنخوراک به صورت آزاد در 

ای راهنمای پرورش های تغذیههفته با توصیه 6به مدت 

پرورش یافتند. هر پن دارای یک  308-ه راسسوی

 6/172سانتیمنتر و محیط  56دانخوری سطلی با قطر 

سانتیمتر  5/9سانتیمتر بود که برای تیمار شاهد عادی 

 4/6دانخوری به ازاء هر پرنده و برای تیمار متراکم 

 سانتیمتر به ازاء هر پرنده دانخوری اختصاص یافت.

ها در پایان هر دوره هو خوراک مصرفی جوجوزن بدن 

درصد تلفات و  زین شیآزما انیدر پاگیری شد. اندازه

 European)یی اروپا دیتول ییشاخص کارا

production efficiency factor: EPEF ) با استفاده از

 :(.2008)آواد و همکاران  دمحاسبه ش ریفرمول ز

EPEF =  
(%)  زنده مانی   × (Kg) وزن بدن 

(d)  سن  ×   ضریب تبدیل خوراک  
× 100 

 

 پایه )گرم در کیلوگرم( مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول 
Table 1- Feed ingredients and nutrient composition of basal diet (%) 

Finisher (25-42d) Grower (11-24d) Starter (1-10d) Ingredient (g/kg) 
66.8 60.7 66.8 Corn 

28.1 29.6 28.1 Soybean meal  
1.6 1.0 1.6 Vegetable oil 
0.0 4.6 0.0 Corn gluten (60% CP) 

0.2 0.2 0.2 DL-methionine 
0.2 0.3 0.2 L-Lysine hydrochloride 
0.0 0.0 0.0 L-Threonine 

1.2 1.5 1.2 Di- calcium phosphate 
1.1 1.1 1.1 Calcium carbonate 
0.3 0.3 0.3 Salt 
0.2 0.2 0.2 NaHCO3 

0.5 0.5 0.5 Vitamin and Mineral premix1 

   Calculated composition  
3100 3050 2980 AME(Kcal/Kg) 

18 20.8 23.8 Crude protein (%) 
0.96 1.10 1.25 Lysine SID (%) 
0.43 0.52 0.58 Methionine SID (%) 
0.69 0.80 0.90 Methionine + Cysteine SID (%) 
0.60 0.69 0.79 Threonine SID (%) 
0.18 0.21 0.23 Tryptophan SID (%) 
1.09 1.21 1.38 Arginine SID (%) 
.86 0.95 1.05 Calcium (%) 

0.43 0.48 0.50 Available phosphorus (%) 
0.18 0.18 0.18 Sodium (%) 
0.23 0.23 0.23 Chlorine (%) 
207 216 239 3DCAB(mEq/kg) 
1.46 1.37 1.23 Linoleic acid (%) 

1Each kg of vitamin and trace mineral premix provided: Vitamin A: 13500 I.U.; vitamin D3: 2000 I.U.; vitamin E: 30 

I.U. DL-α-tocopheryl acetate; vitamin K3: 2 mg; vitamin B1: 1 mg; vitamin B2: 6 mg; niacin: 30 mg; pantothenic acid: 

12 mg; vitamin B6: 3 mg; vitamin B12: 10 μg; biotin: 0.1 mg; choline chloride: 500 mg; Fe: 50 mg; Cu: 8 mg; Mn: 80 

mg; Zn: 60 mg; I: 0.5 mg; Co: 0.2 mg; Se: 0.15 mg. 
2SID= Standardized ileal digestibility and 3DCAB= Dietary cation - anion - balance. 
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 تراکم بر صفات پراکندگی گلهتأثیر به منظور بررسی 

میانگین، بیشترین وزن، ضریب پراکندگی و تفاوت وزن )

بین بزرگترین و کوچکترین پرنده( و صفات شکل توزیع 

هر پن به  هایها )چولگی و کشیدگی(، تمام جوجهداده

کشی شدند و صفات تجزیه تحلیل صورت انفرادی وزن

های هر پن به صورت جداگانه ثبت گردیدند. شدند و داده

 42به منظور بررسی صفات مرتبط با الشه، در سن 

تکرار یک جوجه با شرایط نزدیک به  روزگی از هر

ساعت گرسنگی قبل از کشتار  6میانگین گروه انتخاب و 

پس از توزین، کشتار شدند و وزن ها هاعمال شد. جوج

الشه، ران و سینه و چربی محوطه بطنی به صورت 

)فولچ  روش به ران و سینهچربی  جداگانه توزین شد و

و پروتئین ران و سینه به روش کلدال  (1957و همکاران 

 .(2002)فلدسین و همکاران گیری شد اندازه

)بخش میانی( از ژئوژنوم پس از شستشو با آب مقطر، 

متر از قسمت سانتی 3حدود های کشتار شده روده جوجه

با  تهیه سطح مقطع از و بعد م جدا شدقسمت میانی ژژنو

ساخت  HistoCore BIOCUTمدل  دستگاه میکروتوم

طول ویلی، عرض ویلی و ، Biosystems Leicaشرکت 

 نسبت، با استفاده از میکروسکوپ نوری عمق کریپت

و سطح مقطع ویلی نیز با  کریپتارتفاع پرز به عمق 

سطح مقطع ویلی= استفاده از فرمول زیر محاسبه شد: 

)دلوس سانتوس  π ×2 (×2÷  یلی)عرض و×  یلیطول و

از هر نمونه سالم ویلی  10تعداد (. 2007و همکاران 

 ارزیابی شد.

 5و  ماریت 4در  ی تصادفها  به صورت طرح کامالًداده

و با استفاده از نرم  GLM هیتکرار با استفاده از رو

 لیو تحل هیمورد تجز 2004سال  4/9نسخه   SASافزار

 یداریدر سطح معن مارهایت نیانگیقرار گرفتند و م یآمار

 سهیدانکن با هم مقا یادرصد و با آزمون چند دامنه 5

 Univariateهای پراکندگی گله نیز با رویه داده شدند.

 آنالیز شدند.

 

 

 تایج و بحثن

های گوشتی در اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجه

های آزمایشی نشان داده شده است. جیره 2جدول 

های گوشتی در دوره رشد و ی بر وزن بدن جوجهتأثیر

درصد تلفات کل دوره نداشتند. در دوره آغازین، رشد، 

)عادی یا مکمل  های گروه متراکمپایانی و کل دوره جوجه

شده با ترئونین( خوراک مصرفی کمتری نسبت به 

های گروه شاهد داشتند درحالیکه در دوره پایانی جوجه

گروه  های تغذیه شده با جیره شاهد وو کل دوره، جوجه

ترئونین وزن بدن  مکملدرصد  10متراکم دریافت کننده 

(. در  P< 05/0باالتری نسبت به سایر تیمارها داشتند )

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

)عادی یا دریافت کننده مکمل ترئونین( ضریب تبدیل 

تری در مقایسه با گروه شاهد داشتند خوراک پائین

(05/0P <  ،همچنین .) در مقایسه با گروه شاهد، گروه

درصد مکمل  10متراکم یا گروه متراکم دریافت کننده 

باالتری  کارایی تولید اروپاییخص شاترئونین، دارای 

 (.  > 05/0P) بودند

افزایش تراکم گله، میزان مشابه نتایج آزمایش حاضر، 

آبادی و پوررابری، خوراک مصرفی را کاهش داد )حسن

طی پژوهشی مشابه اما  (2002فدیس و همکاران ؛ 1388

 سطح مکمل ترئونین 5آزمایش حاضر، محققین اثر 

گرم در کیلوگرم( و دو سطح  100و  75/0، 50/0، 25/0)

 پرنده در هر متر مربع( را مورد 12در مقابل  5/16تراکم )

مطالعه قرار دادند و بر خالف نتایج آزمایش حاضر 

های گوشتی جوجهخوراک مصرفی گزارش کردند که 

تحت تأثیر مکمل ترئونین و تراکم گله قرار نگرفت )اعظم 

توان به سطح دلیل اختالف نتایج را می(. 2015و گوگاری 

(، سطح تراکم 74/0در مقابل  79/0ترئونین جیره پایه )

در هر متر مربع( و سویه مورد  5/16در مقابل  15)

  .آزمایش )راس در مقابل کاب( ارتباط داد
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 0-10در شرایط پرورش متراکم در دوره آغازین ) های گوشتیجوجهرشد بر عملکرد  ترئونین-افزودن ال  تأثیر -2جدول 

 روزگی( 1-42روزگی( و کل دوره ) 25-42روزگی( پایانی ) 11-24روزگی(، رشد )
Table 2- Effect of adding L-threonine on broiler chickens' growth performance under stocking density during 

starter period (0-10 d), grower (11-24 d), finisher (25-42 d) and total period (1-42 d). 
 Experimental diets1   

Items C SD SD+10Thr SD+20Thr SEM P-Value 

Starter (1-10 d)       

Feed intake (g/d) 42.4a 41.0b 40.0c 39.8c 0.36 0.01 

Body weight gain (g/d) 28.27a 27.70ab 26.39b 26.64b 0.41 0.02 

FCR 1.50 1.48 1.52 1.49 0.02 0.34 

Grower (11-24 d)       

Feed intake (g/d) 89.4a 79.8b 83.0b 81.8b 1.4 0.01 

Body weight gain (g/d) 45.7 48.9 50.3 49.1 1.0 0.17 

FCR 1.96a 1.63b 1.65b 1.67b 0.02 0.01 

Finisher (25-42 d)       

Feed intake (g/d) 171.9a 139.4b 140.2b 137.9b 3.1 0.01 

Body weight gain (g/d) 88.9a 81.1b 84.1ab 79.3c 1.5 0.01 

FCR 1.93a 1.71b 1.67b 1.74b 0.05 0.01 

Total (1-42 d)       

Feed intake (g/d) 113.6a 96.1b 97.3b 95.8b 1.5 0.01 

Body weight gain (g/d) 60.1a 58.7b 59.1ab 56.7b 0.6 0.01 

FCR 1.89a 1.67b 1.65b 1.69b 0.03 0.01 

Mortality (%) 1.88 1.42 5.13 1.28 1.31 0.23 

Live weight/m2 (kg) 25.65c 39.97a 37.85ab 36.35b 0.33 0.01 

EPEF 316.96b 347.25a 346.27a 337.08ab 7.22 0.01 
a-d Means within the same row with different superscripts differ significantly (P < 0.05). 
1C: control, SD: high stocking density, SD+10% Thr: high stocking density + 10 % Thr, and SD+20 %Thr: high 

stocking density + 20 percent supplemental threonine. 

2FCR= feed conversion ratio and EPEF=  European production efficiency factor. 

دیگری گزارش شده است که مکمل ترئونین  در آزمایش

های گوشتی در دوره رشد بر مصرف خوراک جوجه

. در (2011قیصر و همکاران )محمدیی نداشت تأثیر

مقابل برخالف نتایج آزمایش حاضر، افزایش سطح 

ترئونین جیره، منجر به افزایش خوراک مصرفی 

؛ خان و 2002)شان و همکاران های گوشتی شد جوجه

 308-های غذایی سویه راس. توصیه(2006همکاران 

معموال برای تأمین نیازهای پرندگان در شرایط سالمت 

ت اما شرایط نامناسب آل ارائه شده اسو مدیریت ایده

های گوشتی به ترئونین را محیطی و بیماری، نیاز جوجه

 (.2010)معروفیان و همکاران دهد افزایش می

در پژوهش حاضر، مکمل ترئونین مانع از کاهش خوراک 

مصرفی ناشی از استرس تراکم باال نشد و علت باالتر 

راک در جیره شاهد بدون تراکم بودن میزان مصرف خو

ممکن است وجود فضای کافی و دسترسی بیشتر 

های تغذیه جوجه ها به دانخوری و آبخوری باشد.جوجه

شده با جیره شاهد دارای باالترین وزن بدن بودند و 

های گوشتی استرس تراکم موجب کاهش وزن بدن جوجه

بر  شد و مکمل ترئونین قادر به جبران اثر استرس تراکم

مشابه با . (P <05/0)های گوشتی نبود وزن بدن جوجه

ها نشان داده است نتایج آزمایش حاضر، بعضی پژوهش

 18به  14و  13افزایش تراکم در کل دوره پرورش از  که
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های گوشتی را قطعه در هر متر مربع، وزن بدن جوجه

فدیس و همکاران ؛ 1395کاهش داد )پالیزدار و همکاران، 

، پرورش تحت شرایط 2بر اساس نتایج جدول  .(2002

با مکمل ترئونین نسبت به گروه شاهد  همراهمتراکم 

 .(P >01/0)داشتند  یترکم خوراک ضریب تبدیل

 رهیشده با ج هیگروه متراکم و گروه تغذ یهاجوجه

نسبت به گروه شاهد  نیدرصد مکمل ترئون 10 یحاو

 20داشتند اما  یباالتر یاروپائ دیتول ییکاراشاخص 

 دیتول ییمنجر به کاهش فاکتور کارا نیدرصد مکمل ترئون

تفاوت  یبا گروه شاهد عاد کهیشد به طور یاروپائ

برخالف نتایج آزمایش  .(P >05/0) نداشت یداریمعن

، 25/0) سطح مکمل ترئونین 5حاضر، محققین با اعمال 

گرم در کیلوگرم( در دو سطح تراکم  100و  75/0، 50/0

پرنده در هر متر مربع( گزارش کردند  12در مقابل  5/16)

-المکمل  تأثیرهای گوشتی تحت که ضریب تبدیل جوجه

 12)و تراکم گله گرم بر کیلوگرم جیره(  25/0-1)ترئونین 

عظم )اقرار نگرفت قطعه در هر متر مربع(  5/16در مقابل 

توان به که دلیل اختالف نتایج را می (2015و گوگاری  

میزان (، 74/0در مقابل  79/0سطح ترئونین جیره پایه )

در هر متر  5/16در مقابل  15سطح تراکم )ترئونین مکمل، 

و سویه مورد آزمایش )راس در مقابل کاب( ارتباط  مربع(

ی بر ضریب تبدیل تأثیرهمچنین مکمل ترئونین . داد

و  1997)کید و همکاران های گوشتی نداشت جوجه

پرورش در آزمایش حاضر (. 2010معروفیان و همکاران 

تلفات داری بر معنیتأثیر  مربع جوجه در هر متر 16

های پژوهشنداشت که علت قطعی برای آن یافت نشد. 

های گوشتی اند که درصد تلفات جوجهمتعددی نشان داده

)سلوام و های مختلف قرار نگرفت تراکم تأثیرتحت 

؛ کواید و همکاران 2002ران ؛ فدیس و همکا2017همکاران 

(.2001دوزیر و همکاران و   2016

وزن  عیو توز یصفات پراکندگهای آزمایشی بر اثر جیره

نشان داده شده است.  3در جدول  یگوشت هایجوجه بدن

 نهائی نتایج نشان داد که اعمال تراکم منجر به کاهش وزن

های پرورش یافته در شرایط که جوجهبدن شد به طوری

یا مکمل شده با ترئونین( بدون افزودن ترئونین متراکم )

تری های گروه شاهد جوجه های سبکنسبت به جوجه

درحالیکه  ( > 0P/ 01در باالترین محدوده وزنی داشتند )

های گوشتی، میزان انحراف معیار، حداقل وزن جوجه

ها در ضریب تغییرات، کشیدگی منحنی توزیع جوجه

 تأثیرها تحت داخل هر تیمار و محدوده وزنی بین جوجه

 

 42) متراکم رورشپ طیاشر درهای گوشتی بر صفات پراکندگی و توزیع وزن بدن جوجهافزودن ال ترئونین   تأثیر -3جدول 

 روزگی(

Table 3- Effect of adding L-threonine on broiler chickens' body weight variation and distribution parameters 

under stocking density (42 d age) 

 Experimental diets2   

Parameters C SD SD+10Thr SD+20Thr SEM P-Value 

Maximum weight 3178.8a 2987.5b 2936.2c 2797.5c 57.15 0.002 
Minimum weight 1990.0 1875.1 1828.8 1858.9 75.28 0.47 
Mean of body weight 2565.2a 2507.4b 2523.9b 2423.7c 18.67 0.001 
Standard deviation 299.1 253.5 259.3 221.1 21.27 0.12 
Standard error 70.5a 48.8b 49.9b 43.0b 4.76 0.005 
Coefficient of variation 11.7 10.3 10.4 9.4 0.82 0.28 
Skewness 0.29 -0.31 -0.53 -0.33 0.205 0.06 
Kurtosis 0.49 0.45 0.77 0.21 0.295 0.63 
Range 1188 1112 1108 939 114.3 0.48 
a-d Means within the same row with different superscripts differ significantly (P < 0.05). 
1Sample size in each pen for control group was 18 birds and for other treatment groups was 27 birds. 

2 C: control, SD: high stocking density, SD+10% Thr: high stocking density + 10 % Thr, and SD+20 %Thr:  high 

stocking density + 20 percent supplemental threonine. 
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نشان داد  3تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. نتایج جدول 

ها در داخل هر تیمار تمایل که چولگی منحنی توزیع جوجه

های به طوریکه جوجه ( = 0P/ 06داری داشت )معنیبه 

تحت تنش تراکم )عادی یا دریافت کننده جیره حاوی 

دارای کشیدگی منفی بودند که به معنی مکمل ترئونین( 

ها در محدوده وزنی کمتر از این است که بیشتر جوجه

و این صفت از لحاظ اقتصادی مطلوب  بودندمیانگین 

پراکندگی گله )ریز و درشت  نیست زیرا موجب افزایش

دامنه وزنی در  شود.شدن یا ریز به نظر آمدن گله( می

علت حال قرار نگرفت با این تأثیرهای مختلف تحت گروه

توان به تراکم کمتر، شاهد را میدامنه گسترده در گروه 

های این فضای بازتر و افزایش احتمالی فعالیت جوجه

 گروه ارتباط داد.

آزمایشی بر وزن نسبی اجزاء الشه در  هایاثر جیره

است. وزن نسبی سینه، ران و  نشان داده شده 4جدول 

های آزمایشی قرار نگرفت. جیره تأثیرچربی بطنی تحت 

های تحت تنش تراکم و تغذیه نسبت به گروه شاهد، جوجه

درصد مکمل ترئونین  20و  10های حاوی شده با جیره

به (.  > 05/0Pبودند )دارای وزن نسبی الشه باالتری 

همزمان تراکم و  تأثیرمنظور مقایسه نتایج، در رابطه با 

های گوشتی تحقیق ترئونین بر درصد الشه جوجه

موافق با نتایج آزمایش مشابهی یافت نشد. با این حال، 

قطعه در هر  18و  14، 10حاضر، محققین با اعمال تراکم 

قطعه در هر  18متر مربع، گزارش کردند که تراکم 

های گوشتی مترمربع موجب کاهش درصد الشه جوجه

-)ال داری نداشتمعنی تأثیرشد اما بر وزن ران و سینه 

ی بر تأثیرتیمارهای آزمایشی (. 2004هارتی -دیک و ال

درصد کبد، سنگدان و چربی بطنی نداشتند )عدم گزارش 

سطح  5محققین با اعمال نتایج( و موافق با این نتایج، 

گرم در  100و  75/0، 50/0، 25/0) مکمل ترئونین

پرنده در  12در مقابل  5/16کیلوگرم( در دو سطح تراکم )

های آزمایشی بر جیره هر متر مربع( گزارش کردند که

نداشتند.  تأثیرکبد، سنگدان و لوزالمعده  وزن نسبی

، 13، 10محققین نشان دادند که افزایش تراکم ) همچنین

 ،قطعه پرنده در متر مربع( درصد وزنی سینه 19و 16

را ، سنگدان و قلب ران، الشه، چربی بطنی، پیش معده

 (.1388آبادی و همکاران حسن) قرار نداد تأثیرتحت 

 

 )درصد( پرورش متراکم طیدر شرا روزگی 42در سن  های گوشتیجوجه الشهصفات بر  افزودن ال ترئونین تأثیر -4جدول 
Table 4- Effect of adding L-threonine on broiler chickens' carcass parameters under stocking density at 42 d 

of age (%) 
 Experimental diets1   

Parameters (%) C SD SD+10Thr SD+20Thr SEM P-Value 

Carcass yield   69.1b 71.1ab 72.0a 71.8a 0.65 0.03 

Breast 32.0 33.8 35.1 35.0 0.97 0.15 

Thigh 30.2 31.3 30.4 30.1 0.79 0.69 

Abdominal Fat 2.0 1.7 1.8 1.7 0.28 0.84 
a-d Means within the same row with different superscripts differ significantly (P < 0.05). 
1 C: control, SD: high stocking density, SD+10% Thr: high stocking density + 10 % Thr, and SD+20 %Thr: high 

stocking density + 20 percent supplemental threonine. 

محققین گزارش کردند که افزودن  ما، هاییافته با همسو

؛ دوزیر 1997)کید و همکاران درصد مکمل ترئونین  20

 120، 110ترئونین به میزان  افزودن و( 2001و همکاران 

 سبب ،(1391و همکاران،  پور)حسین NRCتوصیه 

های جوجهسینه  بر درصد تأثیرعدم و  الشه وزن افزایش

گزارش شده است که افزودن سطوح مختلف شد. گوشتی 

وزن نسبی سنگدان، قلب، ی بر تأثیرترئونین به جیره 

؛ 1999)ماک و همکاران پیش معده، چربی حفره شکمی 

های گوشتی جوجه( 2018کاویانی و همکاران -زرین

  .نداشت
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های در آزمایش حاضر افزودن مکمل ترئونین به جیره

 به ترئونینآزمایشی موجب افزایش وزن الشه شد. 

 وزن افزایش و رشد در آمینه ضروری اسید یک عنوان

 داشته نقش روده در موسین طریق  تولید از هاماهیچه

. همچنین شودمی مغذی بیشتر مواد جذب سبب که

و  بدن متابولیکی هایواکنش در ترئونین مؤثر حضور

سالمت  سبب که گوارشی مجرای در موسین تولید نیز

 شود،می مغذی مواد جذب در تأثیر و روده مخاط

 تأثیرباشد. عدم  افزایش وزن الشه بر دلیلی تواندمی

و  های داخلیتیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندام

ممکن است دالیلی متعددی  همچنین چربی حفره بطنی

ترین عامل تعیین که ژنتیک مهمداشته باشد از جمله این

همچنین میزان تجمع باشد. کننده رشد اجزای الشه می

میزان  تأثیربافت چربی و اندازه چربی بطنی تحت 

های گوشتی باشد. از انجا های سرم جوجهلیپوپروتئین

آزمایش های گوشتی در های سرم جوجهکه متابولیت

تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )عدم  تأثیرحاضر تحت 

ها(، بنابراین قابل انتظار بود که چربی حفره نمایش داده

تیمارهای آزمایشی قرار نگیرد.  تأثیربطنی چندان تحت 

دیگر عامل موثر بر میزان چربی حفره بطنی ژنتیک 

به واسطه یکسان بودن اساس های گوشتی است و جوجه

داری در های مورد آزمایش، اختالف معنیجوجه ژنتیکی

)دونالدسون و  های داخلی مشاهده نشدوزن نسبی اندام

 (.1985همکاران 

 چربی و پروتئیندرصد های آزمایشی بر اثر جیره

آمده  5های گوشتی در جدول و ران جوجه سینه گوشت

 است. 

 

 طیدر شراگوشتی های ران جوجهسینه و  گوشتخام  نیو پروتئ یچرب یمحتوبر تأثیر افزودن ال ترئونین  -5جدول

 )درصد( پرورش متراکم

Table 5- Effect of adding L-threonine on broiler chickens' breast and thigh meat fat and protein content 

under stocking density (%)  
  Experimental diets1   

Parameters  C SD SD+10Thr SD+20Thr SEM P-Value 
 

Crude Fat 
Thigh 9.67ab 6.75b 12.67a 11.67ab 0.19 0.03 

Breast 7.62 6.18 7.73 5.90 0.60 0.11 
 

Crude Protein 
Thigh 19.28 19.23 20.02 20.54 0.42 0.15 

Breast 21.24ab 20.20b 22.11a 22.13a 0.44 0.02 
a-d Means within the same row with different superscripts differ significantly (P < 0.05). 
1 C: control, SD: high stocking density, SD+10% Thr: high stocking density + 10 % Thr, and SD+20 %Thr: high 

stocking density + 20 percent supplemental threonine. 

های آزمایشی بر درصد چربی سینه و درصد جیره

. افزودن مکمل ( P> 05/0) گذار نبودندتأثیرپروتئین ران 

های گوشتی پرورش یافته در ترئونین به جیره جوجه

افزایش درصد پروتئین گوشت شرایط متراکم منجر به 

های جیره. ( > 05/0P)های گوشتی شد سینه جوجه

نداشتند اما چربی  تأثیرآزمایشی بر درصد چربی سینه 

ران فقط در گروه تراکم باال بدون مکمل ترئونین کاهش 

داری نداشت یافت گرچه با گروه شاهد تفاوت معنی

(05/0 <P ) . با تضعیف )بدون مکمل ترئونین( تراکم باال

 میکروبی جمعیت سیستم ایمنی شرایط را برای حضور

 منجر کند که ممکن استگوارش فراهم می دستگاه مضر

مینه از تولید گوشت تغییر مسیر متابولیسم اسیدهای آ به

 نتیجه در ود کهشهای سیستم ایمنی به تولید میانجی

 یابد. به کاهش ایماهیچه بافت در پروتئین سازیذخیره

 برای میزبان با در روده موجود مضر هایباکتری عالوه

 نتیجه در و کنندمی رقابت آمینه اسیدهای از استفاده

در  موجود نیتروژن از استفاده راندمان توانندمی

)فوروس و دهند  کاهش بدن در را خوراک هایپروتئین
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ساخت پروتئین در بدن تابع قانون بشکه (. 1985کویوتا 

های آمینه است و کمبود هر کدام از اسید ایاسید آمینه

محدود کننده مقداری منجر به کاهش سنتز پروتئین 

مکمل ترئونین احتماال با کمک به جبران ترئونین  .شودمی

و افزایش میزان ترئونین قابل دسترس از دست رفته بدن 

پروتئین گوشت سینه ای برای سنتز در بشکه اسیدآمینه

  شده است.

روده ژژونوم  یشناسختیرهای آزمایشی بر تیماراثر 

آمده است.  6در جدول  های گوشتیجوجهباریک 

بر ارتفاع ویلی، عرض ویلی، عمق های آزمایشی تیمار

کریپت، سطح مقطع ویلی و نسبت طول ویلی به عرض 

 .( < 05/0P) نداشتندداری معنی تأثیرکریپت 

 

 در شرایط پرورش متراکم روزگی 42در سن  های گوشتیروده جوجه یشناسختیربر تأثیر  افزودن ال ترئونین  -6 جدول
  Table 6- Effect of adding L-threonine on broiler chickens' jejunum morphology under stocking density at 42 

d of age 
 Experimental diets1   

Parameters  C SD SD+10Thr SD+20Thr SEM2 P-Value 

Villous height (μm) 1003 1103 1207 1112 66.96 0.44 

Villous width (μm) 177 163 144 144 19.78 0.59 

Crypt depth (μm) 120 146 134 135 10.56 0.41 

Villous surface area (mm2) 554.7 568.0 549.5 800.8 76.3 0.92 

Villous height :crypt depth 8.47 7.50 9.32 8.28 0.77 0.45 
a-d Means within the same row with different superscripts differ significantly (P < 0.05). 
1 C: control, SD: high stocking density, SD+10% Thr: high stocking density + 10 % Thr, and SD+20 %Thr: high 

stocking density + 20 percent supplemental threonine. 

 

برداری و الزم به ذکر است که در آزمایش حاضر نمونه

روزگی  42های گوشتی در سن آنالیز بافت روده جوجه

صورت گرفته است و احتماالً میزان ترئونین جیره پایه 

های روده کافی بوده است. تمایز سلولبرای رشد و 

درصد از ترئونین مصرف شده توسط  40-50حدود 

شود که بخشی از نیاز حیوانات، در روده استفاده می

ترئونین با ذخیره پروتئین عضله ارتباط ندارد اما با 

 (.2005)شارت و همکاران  عملکرد روده مرتبط است

ان داد که ها نشمشابه با نتایج حاضر، بعضی پژوهش

به جیره، میزان ارتفاع ویلی، عمق  افزودن مکمل ترئونین

 تأثیرکریپت و نسبت طول ویلی به عمق کریپت را تحت 

و همکاران  افتخاری؛ 2016و همکاران  چن)قرار نداد 

مخالف با نتایج حاضر، گزارش شده است که  (.2015

، کاهش یلیتعداد وافزایش سطح ترئونین منجر به افزایش 

های گابلت عمق کریپت و ضخامت اپیتلیوم و تعداد سلول

که دلیل احتمالی اختالف  (2008)زعفریان و همکاران شد 

برداری، میزان ترئونین جیره نتایج به سن کشتار و نمونه

 .پایه و میزان ترئونین مکمل ممکن است مرتبط باشد

 محققین گزارش کردند که برخالف نتایج آزمایش حاضر،

درصد مکمل ترئونین، عمق کریپت را کاهش و  20و  10

های گوشتی نسبت طول ویلی به عمق کریپت ایلئوم جوجه

را افزایش داد اما مشابه با نتایج ما ارتفاع ویلی را تحت 

  (.2018)رشید و همکاران  قرار نداد تأثیر

 

 گیری کلینتیجه

رشد اعمال تراکم موجب کاهش عملکرد به طور کلی، 

و مکمل ترئونین قادر به جبران  های گوشتی شدجوجه

. اگرچه میزان اثرات منفی تراکم باال در هر متر مربع نبود

وزن استحصالی در هر متر مربع در شرایط متراکم 

افزایش یافت اما تراکم باالتر در هر متر مربع موجب 

های گوشتی شد و میزان کاهش بیشترین وزن جوجه

ها به سمت پائینتر از جوجه کشیدگی منحنی توزیع
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میانگین تمایل داشت که صفت مطلوبی از لحاظ بازار 

های گذاری جوجههای گوشتی و قیمتپسندی جوجه

 گوشتی نیست.
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Introduction: Stocking density is an important issue in the poultry industry, because it is highly 

related to the outcome of poultry productivity as well as animal welfare issues. Stocking density for 

broiler chickens is defined as the number of birds or the total live weight of birds in a fixed space 

(Estevez 2007). Therefore, high stocking density increases profitability due to a higher production of 

chicken meat per space (Puron et al. 1995). However, high stocking density was reported to decrease 

the absorptive capacity of broiler chickens by impairing villus structures of small intestine (Shakeri 

et al. 2014; Li et al. 2017). Regardless, physiological alterations in the gastrointestinal tract (GIT) of 

broiler chickens due to high stocking density in relation to productive performance have not been 

examined. Meanwhile, it is indicated that with increasing in stocking density, the productivity 

decreases because of increasing in  health problems and decreasing in the performance of broiler 

chickens (Estevez, 2007). Birds cannot synthesize threonine (Thr); therefore, it is one of essential 

amino acids. Threonine participates in protein synthesis and its catabolism produces many products 

important in metabolism. Threonine is considered as the third limiting amino acid after methionine 

and lysine for broiler chicks (Kidd et al. 1999; Ayasan and Okan 2006; Baylan et al. 2006; Ayasan et 

al. 2009). Kidd (2000) reported that threonine deficiency resulted in decreasing utilization of 

methionine + cyctein and lysine. In addition, threonine incorporated in a high concentration in γ-

globulin, it affects the immune function (Smith and Greene 1947; Crumpton and Wilkinson 1963; 

Tenenhouse and Deutsch 1966; Azzam et al. 2011a, b). Recently, Houshmand et al. (2012) observed 

significant interactions between protein level and stocking density for body weight gain and final 

body weight. Therefore, the aim of our study was to investigate the effects of dietary threonine levels 

on performance and meat quality of broilers chickens under different stocking density condition. 

Materials and methods: For this reason, 495 male Ross-308 broiler chickens from 1 to 42 days of 

age were used based on a completely randomized design with 4 treatments and 5 replicates. Two 

different stocking densities were achieved by raising a different number of broiler chickens per pen 

with identical floor size (1.2 m ×1.5 m). Two different stocking densities included 10 birds/m2 (18 

birds/pen) or 15 birds/m2 (27 birds/pen). The dietary treatments consisted of: 1) basal diet based on 

corn-soybean meal as control group that containing 0.79, 0.69 and 0.6 percent standardized ileal 

digestible Thr in starter, grower and finisher periods, respectively; 2) high stocking density group fed 

basal diet; 3) high stocking density group fed basal diet supplemented with 10 percent L-Thr higher 

than control group (diets containing 0.88, 0.76, and 0.66 percent standardized ileal digestible Thr in 

starter, grower and finisher periods, respectively); and 4) high stocking density group fed basal diet 

supplemented with 20 percent L-Thr higher than control group (diets containing 0.96, 0.83, and 0.72 
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percent standardized ileal digestible Thr in starter, grower and finisher periods, respectively). The bell 

feeder (56 cm diameter and 172.6 cm circompherence) were used and feeder space for control and 

stocking density groups were 9.5 and 6.4 cm per bird, respectively. The diets were formulized to meet 

the requirements of broilers as established by the Ross 308 broiler nutrition specification in starter 

(1-10d), grower (11-24d) and finisher (25-42d). The birds were reared under controlled conditions 

for temperature, ventilation, and lighting based on Ross-308 management guide booklet 

recommendations. The broiler chickens' diets were formulated based on standardized ileal digestible 

amino acids recommendations (Hoehler et al. 2005) and other requirements were obtained from Ross-

308 nutrition specification. Broiler chicken performance (feed intake, body weight gain, feed 

conversion efficiency, and European production efficiency factor), distribution and shape of 

distribution parameters, carcass parameters, and meat fat and protein percentage, and jejunum 

morphology were measured. Data were evaluated for variance homogeneity by Minitab 18 version 

(Minitab 2019 LLC) software and analyzed using GLM procedure (SAS 2004) based on a completely 

randomized design with 4 treatments and 5 replicates in each treatment. The mortality data were 

subjected to arc sine transformation prior to analysis, and then analyzed using GLM procedure (SAS 

2004). 

Results and discussion: The results showed that high stocking density significantly decreased feed 

intake, body weight, feed conversion ratio, and carcass yield of broilers, while Thr supplementation 

could not ameliorate the negative effects of high stocking density which were in agreement with 

Azzam et al. 2011a, b. European production efficiency factor (EPEF), breast, thigh and abdominal 

fat percentage, intestinal morphology, and breast fat and thigh meat protein percentage were not 

affected by treatments. Maximum weight of the birds was decreased by increasing in stocking density, 

but the minimum weight was not affected by treatments. The skewness was negative for high stocking 

density groups, which means that body weight of the most of the broiler chickens in these groups 

were lower than mean of the group. 

Conclusion: In conclusion, high stocking density lowered broiler chickens' performance. Although 

final body weight per m2 in high stocking density treatments were higher than control group, but high 

stocking density led to decrease in the maximum weight of the birds and had a negative skewness in 

the distribution of the birds. On the other hand, threonine supplementation could not compensate the 

negative effects of stocking density, though 10 percent Thr supplementation only increased breast 

meat protein as compared with control group. It is suggested that Thr supplementation is not a good 

treatment for improving the bird’s performance under high stocking density.   
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