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چکیده
اثرات سطوح مختلف مکمل دیال -متیونین در جیرۀ آغازین جوجههای گوشتي بر عملکرد ،ایمني هومورال ،بازده الشه و
شاخصهای خوني در یک طرح کامالَ تصادفي مورد بررسي قرار گرفت .تعداد  822قطعه جوجهی یکرروزه آمیختره را
 802به  61گروه ( 4تیمار 4 ،تکرار و  62جوجه در هر تکرار) تقسیم شدند .تیمارهای غذایي چهرار سرط ( 0/2 ،0/7جیرره
شرراهد مطرراب  0/9 ،) NRCو  %6/0از اسرریدهای آمینرره گرروگرددار بودنررد .در 86روزگرري ،مصرررا غررذا و افرريایو وز
جوجههایي که اولین سط اسیدهای آمینه گوگرددار را دریافت کردند ،بطور معنيداری از  8گرروه دیررر کمترر برود (بره
ترتیر  46/28 ،40/07 ،81/78و  89/98گرررب برره ازای هررر جوجرره در روز جهررت مصرررا غررذا 82/29 ،84/46 ،86/18 ،و
 82/91گرب به ازای هر جوجه در روز جهت افيایو وز ) ( .)P>0/02ضری تبدیل غذا در جوجههایي که باالترین سرط
اسیدهای آمینه گوگرددار را دریافت کردند ،بطور معنيداری از گروه اول کمتر بود (بره ترتیر  6/24و .)P>0/02( )6/70
تیتر آنتي بادی بر علیه ویرو

بیماری نیوکاسل در جوجههای گروههای سروب و چهرارب بیررتر از گرروه دوب و گرروه

دوب بیرتر از گروه اول بود (به ترتی  8/2 ،4/0 ،4/2و  .)P>0/02( )6/0جوجههای گوشتي که سرط  % 0/9از اسریدهای
آمینه گوگرددار را در دوره آغازین مصرا کردند در  48روزگي چربي شکمي کمتری نسبت به گروه اول داشرتند (6/22
درصد در مقابل  8/2درصد) ( .)P>0/02نتایج این تحقی نرا داد که جهت بهبود ایمني هومرورال جوجرههای گوشرتي و
کاهو چربي حفره بطني ،مقدار اسیدهای آمینه گوگرددار در جیره آغازین باید نسربت بره توصریه ان مرن تحقیقرات ملري
( )6994افيایو یابد.
واژههای كلیدی :متیونین ،جوجههای گوشتي ،عملکرد ،ایمني و پروتئینهای خو
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 .)8001با توجه به گياردهای اخیر به نظر ميرسد کره

در تعیین احتیاجات طیور نه تنها باید به عملکرد آ هرا

نیاز اسیدهای آمینه گوگرددار جهت عملکررد مطلروب برا

توجه داشت ،بلکه باید ایمني آ ها را هم در نظرر گرفرت

هما نیاز برای ایمني مطلوب متفاوت باشد .عليرغم این

(ناکلي .)6922 ،این در حرالي اسرت کره ان مرن تحقیقرات

گيارشات ،ان مرن تحقیقرات ملري ( )6994نیراز متیرونین

ملي( )6994احتیاجات مرواد مذرذی طیرور را برر اسرا

جوجررههای گوشررتي در مرحلرره آغررازین را حرردود 0/72

نرا نداد عالیم بالیني کمبود ،توصیه کررده اسرت .از

درصررد جیررره (در سررط انرررژی  8900کیلوکررالری بررر

طرا دیرر به نظر ميرسد که تذذیه در اوایل زندگي برر

کیلوگرب) در حالت پرورد مخلوط اعالب کرده است کره

عملکرررد و ایمنرري طیررور مرروثر اسررت (المایررا  8001و

به نظر ميرسد نیاز بره برازنرری دارد .هردا از اجررای

زولکفالی و همکارا .)6994

این تحقی بررسي اثر سرطوح مختلرف دیال -متیرونین

متیونین اسید آمینهای ضروری برای طیور ميباشرد،

در جیرۀ آغازین جوجههای گوشرتي برر عملکررد نهرایي

بنررابراین بایررد در جیرررهی غررذایي طیررور موجررود باشررد.

( 48روزگررري) ،ایمنررري هومرررورال ،برررازده الشررره و

متیونین اولین اسید آمینه محدود کننده در جیرههای برر

پروتئینهای خو است.

پایرره ترت  -سررویا ميباشررد کرره برره تذذیرره جوجررههای
گوشتي ميرسند .مقدار این اسید آمینه در ایرن جیرههرا
آ قدر نیست که نیاز جوجههای گوشتي را ترایمین کنرد،
بنابراین متیونین باید بصرورت مکمرل غرذایي بره جیرره
جوجههای گوشتي اضافه شرود .دیال -متیرونین شرکل
سنتتیک این اسید آمینه است که در جیرره طیرور بیررتر
مورد استفاده قرار ميگیرد .چو متیونین در بد پرنده
به سیستین تبدیل ميشود ،نیاز مرغ بصورت متیرونین
سیستین بیرا ميشرود کره حرداقل  20درصرد آ بایرد
متیونین باشد (ان من تحقیقات ملي .)6994
اکثر تحقیقات ان اب گرفتره نررا دادهانرد کره مکمرل
متیررونین در جیرررهی غررذایي جوجررههای گوشررتي موج ر
بهبود افيایو وز  ،مصرا غذا و ضری تبردیل غرذایي
ميشررود (نصرریری مقرردب و همکررارا  ،6821زرقرري و
همکارا  ،6829س ادی و همکارا  ،6827دملرو ،6994
پررک  ،6991روبررین و همکررارا  ،8007ویرررا و همکررارا
 8004و زولکفالی و همکارا  .)6994امرا در مرورد اثرر
مکمل متیونین در جیرره جوجرههای گوشرتي برر ایمنري
سلولي یا ایمني هومورال نترایج متفراوتي گريارد شرده
اسررت (بارگرراوا و همکررارا  ،6970روبررین و همکررارا
 ،8007سررواین و جرروری  ،8000تسرریاگبي و همکررارا
 ،6972aتسرریاگبي و همکررارا 6972bو ژا و همکررارا

مواد و روشها
مدیریت پرورش
تعررداد  822قطعرره جوجرره گوشررتي یکررروزه مخلرروط از
سویهی را

 802و با میانرین وز  42±0/78گرب از یک

واحد جوجهکري ت اری تهیره شرد .جوجرهها بصرورت
تصادفي بره  61گرروه  62ترایي تقسریم شردند و در 61
قفس (واحد آزمایرري) بره ابعراد  6مترر  8مترر توزیر
شدند .مدیریت پرورد ،تهویه و نور مطراب برا توصریه
راهنمای پرورد جوجههای گوشرتي آمیختره را

802

صررورت گرفررت .در طررول دورۀ آ زمررایو غررذا و آب
بصورت آزاد در اختیار جوجهها قرار داده شرد .برنامره
واکسیناسرریو طب ر برنامرره پیرررنهادی محررل پرررورد
ان اب شد.
جیرههای غذایی
جیرههای غذایي آزمایري شامل  4سط اسیدهای آمینه
گوگرددار (متیونین سیستین) بودند .این سرطوح حراوی
 0/9 ،0/2 ،0/7و  6درصررد اسرریدهای آمینرره گرروگرددار
بودنررد .جهررت ای رراد ایررن سررطوح از اسرریدهای آمینرره
گوگرددار مقادیر  0/808 ،0/606 ،0و  0/808درصرد دی
ال -متیررونین سررنتتیک برره جیررره پایرره اضررافه شررد .ایررن
جیرههای غذایي از  0تا  86روزگي در اختیار جوجههای
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گوشتي قرار گرفت .در دوره  86تا  48روزگي جوجرهها

شاخصهای ایمنی

جیره یکسا مصرا کردند که انررژی متابولیسرمي آ

در روزهررای  0و  86دوره آزمررایو از هررر تکرررار دو

 8900کیلوکالری بر کیلوگرب جیرره و پرروتئین خراب آ

جوجه به تصادا انتخراب شرده و از سرسس خرونریری

 62/8درصد جیرره برود .ترکیر جیررۀ غرذایي پایره در

گردید و سررب خرو برا دور  6000دور در دقیقره و بره

جدول  6آمده است.

مدت  60دقیقه توس سانتریفوژ جدا گردیرد .در مرحلره

عملکرد

بعد ،میريا آنتيبرادی نمونرهها علیره ویررو

جهت تعیین افيایو وز  ،مصرا غذا و ضرری تبردیل

نیوکاسررل برره رود  HIانرردازهگیری شررد (بارگرراوا و

غرذایي از رود روز جوجرره استفادهرررد .در ایررن رود

همکارا  .)6970در سن  86روزگي تعرداد یرک جوجره از

میانرین وز بد و مصررا خروراب بصرورت هفترري

هر واحد آزمایرري ( 4جوجره در هرر تیمرار) بره تصرادا

توزین ميشد و وز الشه تلفات در افيایو وز هفتري

انتخاب شده ،با اِترر خفره شردند و شرکم آنهرا براز شرده و
فابرسیو

بیمراری

آنها با دقت جدا و با ترازوی برا

در نظر گرفته مي شد.

طحال و بور

بازده الشه

دقت  0/006گرب وز کرري شردند .نسربت وز طحرال یرا
به وز جوجه زنده به دست آمد.

در سن  48روزگي ،یک جوجه نر و یک جوجره مراده از

بور

هر واحد آزمایري ،کره از نظرر وز بره میرانرین گرروه

پروتئینهای خون و شاخصهای خونی

نيدیک بودند ،انتخاب ،توزین و کرتار شدند .کررتار بره

در  86روزگرري از هررر واحررد آزمایررري دو جوجرره برره

رود قط گرد از ناحیره برین مهرره اول و دوب گررد

صررورت تصررادفي انتخرراب شررده و از سرریاهر بررال

ان اب شرد .الشرهها پرس از قررار گررفتن در آب داغ بره

خونریری به مقدار  8سي سي به عمرل آمرد .نمونرههای

وسیله دست پرکني و آماده قطعهبندی شردند .بالفاصرله

خو در دمای اتاق لخته شده و سررب رویري جردا شرد.

پس از پرکني ،حفرره بطنري بره صرورت عمرود برر خر

این سربها در لولههای مخصوص ریخته شد و به مدت

میاني بد شکافته شد و چربي حفرره بطنري موجرود در

 60دقیقه با دور  8000دور در دقیقه سرانتریفوژ شردند.

ناحیه شکم ،ناحیه مقعد و اطراا سنردا جمر آوری و

پس از جداسازی سرب ،پروتئین تاب و آلبومین سررب برا

توزین شد .نوار چربي موجود در البالی روده هرا جري

استفاده از دسرتراه CHEMISTRY ANALYSER,

چربي شکمي محسوب نرد .درصد چربري حفرره بطنري

 Stat fax 3300اندازه گیری شدند .همچنرین بخرري از

در سن  48روزگي نسبت بره وز الشره قابرل مصررا

خو هما جوجه در تیروب هرای حراوی  EDTAقررار

محاسبه گردید .پس از خرار کررد امعرا و احررا و

داده شدند و جهت اندازه گیری شاخصهای دیرر خرو

پاب کرد سنردا  ،الشه خالي همرراه برا سرنردا پراب

(گلبولهرررای سرررفید ،گلبولهرررای قرمررري ،هموگلررروبین،

شده ،قل و کبرد (بره همررا کیسره صرفرا) تروزین شرد.

هماتوکریت ،میانرین ح م سلولي ،محتوای متوس وز

درصد الشه قابل مصرا نسبت به وز زنرده محاسربه

هموگلرروبین ،میررانرین غلظررت هموگلرروبین ،پررروتئین کررل

شد.

سرررب و آلبررومین سرررب) مررورد اسررتفاده قرررار گرفتنررد.

سینه از محل اتصال قسمت پررتي-شرکمي دنردهها ،کره

اندازهگیری شراخصهای خروني برا رود توضری داده
و همکارا ( )6971صورت گرفت.

غضروفي اسرت و توسر باریکرهای از چربري پوشریده

شده توس را

شده ،جدا گردید و همراه با استخوا توزین شد .درصد

تجزیه و مدل آماری -ت يیه آماری دادههای این

سینه نسبت به وز الشه قابل مصرا محاسبه گردید.

آزمایو با بسته نربافياری  )6991( SASنسخه 9.6
صورت گرفت و برای مقایسه میانرینها ،از آزمو چند
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دامنهای دانکن استفادهرد.
نتایج
در جرردول  8نتررایج مربرروط برره اثررر سررطوح متفرراوت
اسیدهای آمینه گوگرددار در جیرره آغرازین جوجرههای
گوشتي بر افيایو وز  ،مصرا غذا ،ضری تبدیل غرذا
برره افرريایو وز در دوره آغررازین ،رشررد و کررل دوره
پرورد نرا داده شده است .در دوره آغرازین تفراوت
آماری معنيداریبین افيایو وز روزانه جوجههایي کره
سررط  0/7درصررد از اسرریدهای آمینرره گرروگرددار را
مصرا کردند (86/18گرب به ازای هرر جوجره در روز)
با بقیه گروههای وجود دارد( .)P>0/02بیرترین افيایو
وز در این دوره مربوط به جوجههایي است کره سرط
 6/0درصررد از اسرریدهای آمینرره گرروگرددار را مصرررا
کردند ( 82/91گرب به ازای هر جوجه در روز) .در دوره
رشررد و کررل دوره تفرراوت معنرريداری در افرريایو وز
گروههای آزمایري مراهده نرد ،ولري جوجرههایي کره
سررط  0/9درصررد از اسرریدهای آمینرره گرروگرددار را
مصرا کردند دارای بیرترین افيایو وز در کل دوره
بودند ( 26/06گرب به ازای هر جوجه در روز).
تف راوت معنرريداری ( )p>0/02بررین مصرررا خرروراب
جوجررههایي کرره سررط  0/7درصررد از اسرریدهای آمینرره
گوگرددار را مصررا کردنرد ( 81/78گررب بره ازای هرر
جوجه در روز) با بقیره گرروههرای آزمایرري ،در دورهی
آغازین وجود دارد .بیرترین میيا مصرا غذا در ایرن
دوره مربوط به جوجههایي است که سرط  0/9درصرد
از اسیدهای آمینه گوگرددار را مصررا کردنرد (46/28
گرب به ازای هرر جوجره در روز) .در دوره رشرد و کرل
دوره تفرراوت معنرريداری در میرريا مصرررا خرروراب
گروههای آزمایري مراهده نرد ،ولري جوجرههایي کره
سررط  0/2درصررد از اسرریدهای آمینرره گرروگرددار را
مصرا کردنرد بیررترین مصررا غرذا در کرل دوره را
داشتند ( 91/20گرب به ازای هر جوجه در روز).
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کمترین ضری تبدیل غذا در دوره آغرازین ،مربروط بره
جوجههایي بود که سط  6/0درصد از اسریدهای آمینره
گوگرددار را مصرا کردند ( )6/24و بیررترین ضرری
تبدیل خوراب مربوط به گروه  0/7درصرد برود (،)6/70
که این تفاوت بین دو گروه معني دار برود ( .)p>0/02در
دوره رشررد و کررل دوره تفرراوت معنرريداری در ضررری
تبرردیل تیمارهررا مررراهده نرررد ،ولرري جوجررههایي کرره
سط  6/0درصد از اسیدهای آمینه گوگرددار را مصرا
کردنررد دارای کمترررین ضررری تبرردیل غررذا در کررل دوره
بودند (.)6/29
در جرردول  8نتررایج مربرروط برره اثررر سررطوح متفرراوت
اسیدهای آمینه گوگرددار در جیرره آغرازین جوجرههای
گوشتي بر درصرد اجريای الشره در  48روزگري نررا
داده شده اسرت .همانرونره کره در جردول  8نررا داده
شررده اسررت ،تفرراوت معنرريداری بررین تیمارهررای غررذایي
مررراهده نرررد ،ولرري جوجررههایي کرره در دوره آغررازین
سررط  0/2درصررد از اسرریدهای آمینرره گرروگرددار را
مصرررا کردنررد ،در  48روزگرري وز الشرره بیرررتری
داشتند ( 6288/2گرب) .تفاوت معنيداری بین تیمارهرای
غررذایي در مررورد درصررد سررینه مررراهده نرررد ،ولرري
جوجررههایي کرره در دوره آغررازین سررط  6/0درصررد از
اسرریدهای آمینرره گرروگرددار را مصرررا کردنررد ،در 48
روزگرري درصررد سررینه بیرررتری داشررتند ( 84/0درصررد
الشه).
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جدول -1تركیب جیره پایه
اجيای خوراب

 %جیره

ترت

29/62

کن اله سویا

82/97

روغن آفتابرردا

6/82

دی کلسیم فسفات

6/48

صدا

6/81

نمک

0/48

مکمل ویتامیني

0/82

مکمل مواد معدني

0/82

ترکیبات محاسبه شده
انرژی قابل متابولیسم
(کیلوکالری در کیلوگرب)

8900

پروتئین خاب

80/24

اسید لینولئیک

6/42

الیاا خاب

8/7

کلسیم

0/9

فسفر قابل دستر

0/46

سدیم

0/62

لیيین

6/68

متیونین سیستین

0/7

آرژینین

6/82

ترئونین

0/72

تریستوفا

0/82

فنیل آالنین تیروزین

6/24

ترکیبات آنالیي شده
پروتئین خاب

80/28

کلسیم

0/98

فسفر کل

0/22

مقدار ویتامینها در هر  8/2کیلوگرب مکمل :ویتامین  66000000، Aواحد بین المللي؛ ویتامین  6200000 ،D3واحد بین
المللي؛ویتامین  81000 ،Eمیلي گرب؛ویتامین  2000 ،K3میلي گرب؛ تیامین 6280 ،میلي گرب؛ ریبوفالوین 7200 ،میلي گرب؛ نیاسین،
 80400میلي گرب؛ اسید پانتوتنیک 68840 ،میلي گرب؛ بیوتین 2000 ،میلي گرب؛ اسید فولیک 6810 ،میلي گرب؛ ویتامین 61000 ،B12
میکرو گرب و اتوکسي کویین  600میلي گرب.
مکمل مواد معدني در هر  8/2کیلوگرب دارای منرني 616/8 ،گرب؛ روی 24/2 ،گرب؛ آهن 820 ،گرب؛ مس 80 ،گرب؛ ید 6/1 ،گرب؛
کبالت 0/47 ،گرب و سلنیم  80گرب بود.
بر اسا

گيارشات مواد خوراکي ان من تحقیقات ملي (.)6994
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جدول  -2اثر سطوح مختلف اسیدهای آمینه گوگرددار در جیره آغازین بر عملکرد جوجههای گوشتی در
دورۀ آغازین ،رشد و كل دوره پرورش

درصد
متیونین سیستین

افيایو وز روزانه (روز/جوجه/گرب)
 0-86روزگي

 86-48روزگي

 0-48روزگي

0/ 7

21/22 b±0/22

77/62±2/77

72/26±1/77

0/ 2

27/71 a±1/22

77/11±1/12

72/72±1/07

0/ 6

27/76a±0/77

72/77±1/27

71/01±0/22

1/ 0

27/62 a±0/76

77/76±1/27

76/77±0/72

مصرا غذا (روز/جوجه/گرب)
0/ 7

72/72 b±1/71

177/77±7/07

67/77±2/76

0/ 2

70/07 a±1/22

172/67±7/27

62/70±2/76

0/ 6

71/72a±0/77

171/77±2/67

62/77±1/12

1/ 0

76/62 a±0/77

171/77±7/77

67/77±2/02

ضری تبدیل غذا به افيایو وز (گرب/گرب)
0/ 7

1/70 a±0/01

2/07±0/07

1/66±0/07

0/ 2

1/27ab±0/02

2/06±0/07

1/62±0/07

0/ 6

1/22 ±0/07

1/62±0/02

1/62±0/07

1/ 0

1/77 b±0/07

2/02±0/07

1/26±0/02

ab

مقادیر بصورت (±SDمیانرین) نرا داده شدهاند.
 :a-bدر هر ستو اعدادی که حروا مرابه ندارند تفاوت معنيدار ( ) P>0/02دارند.
تفاوت معنيداری بین تیمارهای غذایي در مرورد درصرد

تیتر آنتي بادی ( )HIبر علیه ویرو
فابریسریو

بیماری نیوکاسرل،
در  86روزگري

را مراهده نرد ،ولي جوجههایي کره در دوره آغرازین

وز نسبي طحال و بور

سررط  0/9درصررد از اسرریدهای آمینرره گرروگرددار را

نرا داده شده است .تفاوت میانرین تیتر آنتي بادی برر

مصرررا کردنررد ،در  48روزگرري درصررد را بیرررتری

علیه ویرو

بیماری نیوکاسل در گروه شاهد با گروهي

داشررتند ( 88/2درصررد الشرره) .جوجررههایي کرره در دوره

که  0/2درصرد اسرید آمینرو گروگرددار دریافرت کردنرد،

آغازین سط  0/9درصد از اسریدهای آمینره گروگرددار

معنيدار بود( .)P>0/02تفاوت معنيداری بین گروههای

را مصرررا کردنررد ،در  48روزگرري بطررور معنرريداری

آزمایرررري در مرررورد وز نسررربي طحرررال و برررور

( )P>0/02درصد چربي حفره بطنري کمترری نسربت بره

فابریسرریو

گررروه  0/7درصررد داشررتند ( %6/22در مقابررل  .)%8/2در

آزمایررري در کررل دوره برره ترتی ر سررط اسررید آمینرره

جدول  4اطالعات مربوط به اثر سطوح مختلف اسیدهای

گوگرددار جیره  4/61 ،8/94 ،1/78و  2/22درصرد برود،

آمینه گوگرددار در جیره آغازین جوجههای گوشتي برر

که تفاوت معنيدار نداشتند.

مررراهده نرررد .میررانرین تلفررات تیمارهررای

اثر سطوح مختلف مکمل ديال_متیونین بر عملکرد ،صفات الشه ،سیستم ایمنی و پروتئینهاي خون جوجههاي گوشتی
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جدول  -7اثر سطوح مختلف اسیدهای آمینه گوگرددار در جیره آغازین جوجههای گوشتی بر خصوصیات الشه در انتهای
*

دوره آزمایش ( 72روزگی)

درصد متیونین  +سیستین جیرۀ آغازین

خصوصیات الشه

0/7

0/2

0/ 9

6/0

وز زنده (گرب)

8478/6±28/2

8289/2±684/2

8287/6±668/2

8202/0±92/1

وز الشه (گرب)

6729/2±27/8

6288/2±21/0

6281/7±70/4

6201/6±19/0

الشه (درصدی از وز زنده بد )

78/4±0/1

78/8±6/0

78/0±6/0

78/6±0/1

نسبت سینه (درصدی از الشه بد )

88/1±6/8

88/2±6/8

88/9±6/6

84/0±6/4

نسبت را (درصدی از الشه بد )

88/6±6/0

86/22±6/6

88/2±6/2

86/8±6/8

8/20 a±0/86

8/60ab±0/88

6/22 b±0/86

6/90ab±0/86

نسبت چربي بطني (درصدی از الشه
بد )

مقادیر بصورت (±SDمیانرین) نرا داده شدهاند.
 :a-bدر هر ردیف اعدادی که حروا مرابه ندارند تفاوت معنيدار ( ) P>0/02دارند.
جدول  -7اثر سطوح مختلف اسیدهای آمینه گوگرددار در جیره آغازین جوجههای گوشتی بر تیتر آنتی بادی
*

( )HIبر علیه ویروس بیماری نیوكاسل و وزن نسبی طحال و بورس فابرسیوس در  21روزگی
درصد

وز نسبي طحال

وز نسبي بور

(600گرب وز

(600گرب وز

بد /میلیررب)

بد /میلیررب)
806/98±67/20

متیونین سیستین

HI
(یک روزگي)

HI
( 86روزگي)

0/7

7/20±0/82

6/00 c±0/00

18/19±4/88

0/2

7/46±0/20

8/20 b±0/20

78/16±8/27

808/24±64/90

0/9

7/49±0/42

a

4/00 ±0/20

14/88±1/84

868/12±84/27

6/0

7/47±0/28

4/20 a±0/20

19/17±2/47

867/72±64/24

مقادیر بصورت (±SDمیانرین) نرا داده شدهاند.
 : a-bدر هر ستو اعدادی که حروا مرابه ندارند تفاوت معنيدار ( )P>0/02دارند.

در جرردول  2اثررر سررطوح متفرراوت اسرریدهای آمینرره

جیره  0/7درصد را مصرا کردنرد پرروتئین کرل سررب

گرروگرددار در جیررره آغررازین جوجررههای گوشررتي بررر

کمتری ( 6/46گرب در 600میلي لیتر سرب خو ) داشتند.

شاخصهای خوني و پروتئینهای خرو در  86روزگري

همچنین بین تیمارهای غذایي تفاوت معنيداری در مورد

نرا داده شده است .سرطوح مختلرف اسریدهای آمینره

آلبومین سرب مراهده نرد ،ولي جوجرههایي کره سرط

گرروگرددار ترراثیر معنرريداری بررر شرراخصهای خرروني

 0/9درصررد از اسرریدهای آمینرره گرروگرددار را مصرررا

نداشت .تفاوت معنيداری بین جیرههای غذایي در مورد

کردند ،در  86روزگي آلبومین سرب بیررتر ( 8/98میلري

پروتئین کل سرب مرراهده نررد ،ولري جوجرههایي کره

گرب در 600میلي لیتر سرب خو ) ،و آ هرایي کره جیرره

سررط  0/9درصررد از اسرریدهای آمینرره گرروگرددار را

 0/7درصد را مصرا کردند ،آلبومین سرب کمتر (8/40

مصرا کردند ،در  86روزگي پروتئین کل سررب بیررتر

میلي گرب در 600میلي لیتر سرب خو ) داشتند.

( 6/20گرب در 600میلي لیتر سرب خو ) و آ هرایي کره

امیري اندي
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جدول  -7اثر سطوح مختلف اسیدهای آمینه گوگرددار در جیره آغازین جوجههای گوشتی بر شاخصهای خونی و
*

پروتئینهای سرم خون در  21روزگی

متیونین سیستین (درصد در جیره آغازین)

صفت

0/7

0/2

0/9

6/0

گلبول سفید)هيار در میلیمتر مکع (

84/22±0/21

81/07±6/24

88/27±6/92

84/97±6/70

گلبول قرمي)میلیو در میلیمتر مکع (

8/88±0/04

8/87±0/61

8/69±0/60

8/82±0/68

هموگلوبین) 600میلي لیتر /گرب(

68/00±0/84

68/07±0/28

68/82±0/72

68/77±0/12

هماتوکریت) درصد(

86/20±0/77

88/68±8/89

80/67±6/44

86/98±6/18

میانرین ح م سلولي )میلي متر مکع (

646/77±6/94

689/82±0/21

682/20±6/07

646/27±0/22

محتوای متوس وز هموگلوبین) پیکوگرب(

89/08±0/28

87/90±0/12

82/78±6/48

82/77±0/41

میانرین غلظت هموگلوبین سلولي(600میلي لیتر /گرب)

40/90±0/18

89/22±0/41

40/28±0/22

40/00±0/87

پروتئین کل سرب)600میلي لیتر /گرب(

6/46±0/60

6/42±0/60

6/20±0/62

6/42±0/82

آلبومین سرب (600میلي لیتر/میلي گرب)

8/40±0/60

8/20±0/80

8/98±0/82

8/12±0/01

مقادیر بصورت (±SDمیانرین) نرا داده شدهاند.

بحث

گوشتي (یعني هما پیرنهاد ان من تحقیقات ملي) مرورد

طب جدول  8افيایو سط اسیدهای آمینره گروگرددار

تاییررد قرررار گرفررت .در دوره رشررد پرنرردگا تیمررار 0/7

در جیره آغازین (در سط انرژی  8900کیلوکرالری برر

درصد با مصرا غذای بیرتر توانستند کاهو رشرد را

کیلوگرب جیره) موجر بهبرود افريایو وز جوجرههای

جبرا کنند ،بنابراین تفاوتي بین تیمارها مراهده نرد.

گوشتي در  86روزگي شد .نترایج ایرن تحقیر برا نترایج

به نظر مي رسد کاهو زیاد هر یک از اسیدهای آمینه

ویرا و همکارا ( ،)8004نصریری و همکرارا ( )6821و

ضروری در جیره طیور در هر سط انررژی مري توانرد

روبین و همکارا ( )8007هماهنگ است ،ولري برا نتی ره

موج کاهو مصرا غذا گردد و این موضرو بخراطر

تحقی فاتوفا و رودهاتسکورد ( )8002در تناقض اسرت.

به هم خورد تواز اسیدهای آمینه خرو اسرت (دملرو

روبرررین و همکرررارا ( )8007سرررطوح  0/2 ،0/1و 0/92

 .)6994در این تحقی نیي این نتی ره بدسرت آمرد .جهرت

درصد از اسیدهای آمینه گوگرددار را در جیرهی آغرازین

مصرا مطلوب غرذا در دوره آغرازین پررورد جوجره

جوجههای گوشتي استفاده کردنرد (انررژی جیرره 8620

هررای گوشررتي سررط 0/2درصررد از اسرریدهای آمینرره

کیلوکالری در کیلوگرب جیره برود) و تفراوت معنريداری

گوگرددار (پیرنهاد ان من تحقیقات ملي) ،سط مطلروبي

را در افيایو وز جوجههای گوشتي برین سرط اول و

است.

دو سررط دیرررر مررراهده کردنررد .در تحقیرر ویرررا و

افيایو اسیدهای آمینه خرالص در جیرره (بخصروص

همکارا ( )8004هرم کره از  64ترا  82روزگري صرورت

متیونین) موج بهبود ضری تبدیل غذایي ميشود ،کره

گرفت ،نتی ه مرابهي بدست آمرد .آ هرا بهتررین سرط

این نتی ه در تحقی حاضر و اکثر تحقیقات بدست آمرده

اسیدهای آمینه گوگرددار در جیرره آغرازین جوجرههای

است (روبین و همکارا  ،8007زرقي و همکرارا ،6829

گوشررتي را (در  2تررا  86روزگرري) حرردود 0/7درصررد

و ویرا و همکارا  .)8004این در حالي است کره سرطوح

پیرنهاد کردنرد ،ولري در ایرن تحقیر سرط 0/2درصرد

پیرنهادی اسیدهای آمینه گروگرددار در جیرره آغرازین

اسیدهای آمینه گوگرددار در جیره آغازین جوجره هرای

جوجههای گوشتي در تحقیقرات مختلرف بررای ضرری

اثر سطوح مختلف مکمل ديال_متیونین بر عملکرد ،صفات الشه ،سیستم ایمنی و پروتئینهاي خون جوجههاي گوشتی
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تبدیل غذایي متفراوت اسرت ،کره بخراطر سرطوح انررژی

کمبررود متیررونین باشررد ،مکمررل متیررونین جهررت سرراخت

متفاوت جیرهها مي باشد .طب نتایج تحقیر حاضرر ،برا

پروتئین بکار مي رود .از طرا دیرر کارنیتین که در کبد

سط انرژی  8900کیلوکالری در کیلوگرب جیره غرذایي،

از متیرررونین سرررنتي مررري شرررود ،اهمیرررت ویررر های در

اگر سط اسیدهای آمینه گروگرددار  0/2درصرد باشرد،

بتااکسیداسررریو اسررریدهای چررررب بلنرررد زن یرررر دارد

بهترین ضری تبدیل غذا در دوره آغازین بدست ميآید.

(زولکفررالی و همکررارا  .)6994بنررابراین از ایررن طری ر

تذییرات سط اسیدهای آمینه گوگرددار جیرره غرذایي

مکمل متیونین ،چربي حفره بطني را کراهو مري دهرد و

جوجههای گوشتي موج تذییر وز و درصد الشه مي

وز بد را افيایو مي دهد .البته افيایو فعالیرت لیسراز

شود (کارو و هیل  6916و چاتوپادیا و همکارا .)8001

حسا

به هورمرو در چربري حفرره بطنري را نبایرد از

امرا در ایررن تحقیر چرو جوجررههای گوشررتي در دوره

نظر دور داشت ،چرا که مرخص شده که مکمل متیونین

رشد ( 48-86روزگري) جیرره یکسرا مصررا کردنرد،

موج افيایو فعالیت این هورمو ميشرود (زولکفرالی

تفرراوتي در وز و درصررد الشرره آ هررا در  48روزگرري

و همکارا .)6994

مراهده نرد .با این حرال مررغ هرای گرروه  0/7درصرد
وز الشه کمتری در مقایسه با بقیه تیمارها داشتند.

در مورد تاثیر اسریدهای آمینره گروگرددار برر ایمنري
هومورال نتایج متفاوتي گيارد شده است .طبر جردول

مرخص شده که وقتي سط متیونین بعالوه سیستین

 4در این تحقی سطوح باالتر اسیدهای آمینه گروگرددار

قابل هضم در جیره جوجههای گوشتي در حال رشرد از

موج بهبود تیتر آنتي بادی برر علیره ویررو

بیمراری

 0/72درصررد بیرررتر شررود ،افيایررري در درصررد سررینه

نیوکاسل در جوجرههای واکسرینه شرده در  86روزگري

مراهده نخواهد شد (پک  .)6991در ایرن تحقیر نیري برا

شد .این نتی ه با نتایج تحقیقات سواین و جوری ()8000

افرريایو سررط اسرریدهای آمینرره گرروگرددار در جیررره

و تسیاگبي و همکارا ( )6927bمواف و با نتایج مطالعه

آغررازین ،درصررد سررینه در  48روزگرري رونررد افيایررري

روبین و همکارا ( )8007و بارگاوا و همکرارا ()6976

داشته است که از نظر آماری معنيدار نبوده است.

در تناقض اسرت .دالیرل تفراوت در نترایج بدسرت آمرده

با افريایو سرط

اسریدهای آمینره گروگرددار جیرره،

توس محققین مختلف احتماالی بخاطر وجود آنتري برادی

چربي حفره بطني کاهو مري یابرد (برترراب و همکرارا

مادری در اوایل زندگي جوجه ها باشرد ،کره نترایج تیترر

 ،6996کرررارو و هیرررل  6916و چاتوپادیرررا و همکرررارا

آنتي بادی را تحت تاثیر قرار ميدهد .تحقیقات بیرتر در

 .)8001در این تحقی برا اینکره پرنردگا در دوره رشرد

این زمینه ضروری به نظر ميرسد.

جیره یکسا مصرا کردند ،چربي حفرره بطنري (در 48

اندازهگیری وز نسبي طحرال و برور

فابریسریو

روزگي) در گروهري کره سرط 0/9درصرد از اسریدهای

از جهت بررسي رشد و نمو ارگا های لنفوئیدی ابتدایي،

آمینه گوگرددار را مصرا کردنرد بطرور معنريداری از

اهمیررت بسرريایي دارد (المایررا ،8001فاسرروییل و آلتررور

گروه  0/7درصد کمتر بود.

 ،8002زولکفالی و همکارا  .)6994المایا 8001در سال

متیونین به عنوا دهنده گروه متیرل عمرل مري کنرد و

 8001نرا داد که استفاده از مکمل متیونین ( 6گررب در

برای ترکیل تری متیل اتانول آمین ،یک گرروه متیرل بره

کیلوگرب غذا یا در یک لیتر آب آشامیدني) در  7روز اول

دی متیل اتانول آمین مي دهد .ترری متیرل اترانول آمرین

زندگي جوجه های گوشتي موج بهبود معنري دار وز
فابریسیو

نسبت به گروه شاهد

مسررتقیماَ برررای سررنتي لسرریتین اسررتفاده مرري شررود

نسبي طحال و بور

(ساندرسو و مک کینلي  .)6990لسیتین انتقال چربيها

در  82روزگرري شررد ( .)P>0/07در ایررن تحقی ر  ،اگرچرره

در داخل برد را تسرهیل مري کنرد .اگرر جیرره ای دارای

جوجه هایي که سطوح باالتر مکمل متیرونین را مصررا
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فابریسیو

بیررتری

داشتند ،ولي این بهبود نسبت به گرروه شراهد معنري دار
نبود .تحقیقات بیررتر در ایرن زمینره ضرروری بره نظرر
ميرسد.

گلبول قرمي و میانرین غلظرت هموگلروبین گلبرول قرمري
ميشود (.)P>0/02
در اغل تحقیقات ،مکمل متیونین تراثیری برر پرروتئین
کررل و آلبررومین سرررب خررو در  86روزگرري نداشررت

شاخصهای خوني از آ جهرت اهمیرت دارد کره مري

(چاتوپادیررا و همکررارا  ،8001پرابهاکررارا و همکررارا

تواند نرا دهنرده تذذیره کرافي پرنردگا باشرد (المایرا

 .)6991در ایرن تحقیر نیري ایرن نتی ره بدسرت آمررد .در

 8001و بل و اسرتورکي  .)6912در ایرن تحقیر سرطوح

آزمایو چاتوپادیا و همکرارا ( )8001مصررا سرطوح

مختلررف اسرریدهای آمینرره گرروگرددار جیررره ترراثیری بررر

مختلف متیونین در جوجههای گوشتي اثری بر پرروتئین

شررراخصهای خررروني نداشرررت ،ولررري از آن رررایي کررره

کل و آلبومین خو نداشرت ،کره نررا دهنرده سرالمت

شاخصهای اندازه گیری شده در محدوده طبیعري قررار

پرندگا مورد آزمایو مري باشرد .همرین نترایج توسر

داشررتند (در مقایسرره بررا اطالعررات گرريارد شررده بررل و

المایا ( )8001نیي بدست آمد .نتایج این تحقی نررا داد

اسررتورکي ( ،)6912مرري ترروا نتی رره گرفررت کرره همرره

که جهت بهبرود ایمنري هومرورال جوجرههای گوشرتي و

پرندگا تحت آزمایو از بابت شاخصهای خوني تذذیه

کرراهو چربرري حفررره بطنرري ،مقرردار اسرریدهای آمینرره

کافي داشتند .عدب تأثیر مکمل متیونین در جیره آغرازین

گوگرددار در جیره آغازین باید نسبت به توصیه ان مرن

جوجررههای گوشررتي بررر شرراخصهای خرروني در ایررن

تحقیقات ملي ( )6994افيایو یابد.

آزمرایو بررا نتی ره المایررا ( )8001و اولوبرو و همکررارا
( )6921در تناقض ميباشد .آ ها نرا دادند کره مکمرل
متیونین در جیرره آغرازین جوجرههای گوشرتي موجر

تشکر و قدردانی
از معاونررت پ وهررري دانرررراه آزاد اسررالمي واحررد

بهبود معنيدار شراخصهایي چرو هماتوکریرت ،تعرداد

سررنند کرره بودجرره ایررن طرررح پ وهررري را در اختیررار

گلبول های قرمي خو  ،تعداد گلبرول هرای سرفید خرو ،

نویسنده قرار داد ،ترکر ميشود.
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Abstract
In a completely randomized design, the effects of different levels of supplemental DL-methionine in
starter diet of broilers on performance, humeral immunity, carcass efficiency and heamatological
indices were investigated. Two hundred and eighty eight day-old Ross 308 hybrid chicks were
divided into 16 groups (4 treatments, 4 replicates and 18 chicks per replicate). Dietary treatments
were four levels of sulfur amino acids (SAA), (0.7, 0.8(control diet based on NRC), 0.9 and 1.0%).
At day of 21 old, feed intake and weight gain of 0.7% SAA group, were significantly lower than
other three groups (36.72 vs. 40.07, 41.52 and 39.92 g/chick/ day, for feed intake; 21.62 vs. 24.41,
25.59 and 25.96 g/chick/ day, for weight gain, respectively) (p≥0.05). Chicks consuming diet with
highest level of SAA had lower feed conversion rate than first group (1.54 vs. 1.70 g/g,
respectively) (p≥0.05). Antibody titer (HI) against Newcastle Disease Virus (NDV) in chicks of
third and fourth groups were higher (p≥0.05) than second group and second group was higher
(p≥0.05) than first group (4.5, 4.0, 2.5 and 1.0, respectively). Chicks consuming diet with 0.9% of
SAA, in starter, had lower abdominal fat than first group at day of 42 old (1.58% vs. 2.5%,
respectively) (p≥0.05). The results of this investigation indicated that for developing of humeral
immunity of broilers and lowering of abdominal fat, quantity of SAA in starter diet must increase
than NRC (1994) recommendation.
Key words: methionine, broilers, performance, immunity, blood proteins

