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چکیده
زمینۀ مطالعه :کاهش در سطح پروتئین ،اسیدهای آمینه و یا تغییر در تعادل الکترولیتی جیره به عنوان راهکارهای مؤثر جهت جلوگیری از اثرات مضر تنش
حرارتی در طیور پیشنهاد شده است.
هدف :مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ترئونین و تعادل کاتیون-آنیون جیره در جوجههای گوشتی تحت شرایط تنش حرارتی انجام شد.
روشکار :از تعداد  700قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه (سویه راس  )308به مدت  6هفته در شرایط دمای باالی محیطی استفاده شد .این آزمایش بهصورت
ال تصادفی با  7تیمار ) 5تکرار برای هر تیمار و  20جوجه برای هر تکرار) انجام شد .فاکتورهای آزمایشی شامل  2سطح
فاکتوریل  2 × 3 + 1در قالب طرح کام ً
ترئونین (سطح توصیه شده و  10درصد باالتر از سطح توصیه شده) و  3تعادل الکترولیتی جیره ( 250 ،175و  325میلیاکیواالن در کیلوگرم جیره) بودند .یک
تیمار با سطح نرمال ترئونین (سطح توصیه شده) و تعادل الکترولیتی  250در شرایط دمایی مطلوب به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد.
نتایج :اگرچه هیچ اثر متقابلی بین سطح ترئونین و تعادل الکترولیتی وجود نداشت ،تعادل الکترولیتی  175شاخص عملکرد را در مقایسه با تعادل الکترولیتی
 250یا  325افزایش داد ( .)P>0/05با تعادل الکترولیتی  175یا  250میلیاکیواالن در کیلوگرم ،نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت و سطح پرز در ژژنوم بهبود
یافت ( .)P>0/05همچنین کاهش سطح تعادل الکترولیتی جیره منجر به افزایش انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای نیتروژن شد ( .)P>0/05افزون بر این،
افزایش در جمعیت الکتوباسیلها و بیفیدوباکتریوم در سکوم و قابلیت هضم پروتئین با افزایش سطح ترئونین جیره مشاهده شد (.)P>0/05
نتیجهگیری نهایی :با توجه به این نتایج ،استفاده از سطح باالی ترئونین یا سطح پایین تعادل الکترولیتی جیره ( 175میلیاکیواالن در کیلوگرم) برای بهبود
عملکرد ،انرژی متابولیسمی و بهبود فلور میکروبی روده جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی میتواند مفید باشد.
کلمات کلیدی :ترئونین ،تعادل الکترولیتی ،تنش حرارتی ،جوجههای گوشتی ،سالمت روده
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
نشان داده است که گونه های امروزی طیور نسبت به تنش
گرمایی مزمن بسیار حساس شده اند ( .)3،4عملکرد تولیدی
ضعیف ،کم آبی بدن ،نرخ زنده مانی کم و افت کیفیت الشه با
افزایش چربی و کاهش توده عضالنی اسکلتی در جوجه های
گوشتی در معرض تنش حرارتی مشاهده می شود (.)5،6
گزارش شده است که دستگاه گوارش به عنوان اولین اندام
هدف در نظر گرفته می شود که در ساختار و عملکرد خود

تنش گرمایی به عنوان یک چالش مهم برای پرورش طیور در
مناطق آب و هوای گرم در نظر گرفته میشود که باعث
خسارات اقتصادی عمده در صنعت طیور می شود .تنش
گرمایی زمانی شروع میشود که دمای محیط برای گونه های
طیور باالتر از منطقه آسایش ( 18-24درجه سانتیگراد)
باشد ( )1و یا زمانی که گرمای تولید شده توسط پرنده از
توانایی آن برای دفع حرارت فراتر رود ( .)2مطالعات اخیر
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تحت تأثیر تنش قرار می گیرد .اثرات منفی تنش گرمایی بر
ریخت شناسی دستگاه گوارش شامل کاهش ارتفاع پرز،
افزایش عمق کریپت و سطح جذبی پرزها در مطالعات مختلف
گزارش شده است ( .) 7-9همچنین اثرات نامطلوب تنش
گرمایی بر جمعیت میکروبی روده و به تبع آن هضم و جذب
مواد مغذی در جوجه های گوشتی گزارش شده است (.)3،10
طی تنش گرمایی ،از دست دادن بیش از حد دی اکسید
کربن ناشی از له له زدن باعث افزایش  pHخون با کاهش
غلظت دی اکسید کربن در گردش خون ( )CO2و کاهش
فشار جزئی  CO2و اسید کربنیک ( )H2CO3میگردد .در
نتیجه ،پرندگان دچار آلکالوز تنفسی می شوند ( .)11بنابراین،
تنش گرمایی یکی از محرک های اصلی عدم تعادل الکترولیتی
به شمار می رود ( ،)12-14زیرا جوجه های گوشتی وقتی
تحت تنش گرمایی قرار می گیرند ،تعداد تنفس را برای حفظ
هموستاز افزایش می دهند .کاهش مداوم یونهای HCO3-
همراه با بازجذب کلیوی  Cl-به عنوان یک جبران متابولیک
برای آلکالوز خون ممکن است منجر به اسیدی شدن مایعات
خارج سلولی شود ( .)15اسیدوز متابولیک ممکن است منجر
به ورود یونهای هیدروژن ( )H+به سلول ها بهعنوان
جایگزین پتاسیم ( )K+شود که در نتیجه منجر به افزایش
غلظت  K+پالسما (هیپرکالمی) و سپس افزایش دفع  K+از
کلیه گردد ( .)16گزارش هایی مبنی بر افزایش دفع
الکترولیت های  K+و  Na+در ادرار و مدفوع در جوجه های
گوشتی در معرض دمای باالی محیط وجود دارد (.)11
تغییرات در  pHسیستمیک در پاسخ به تنش گرمایی پیچیده
است ،شامل یک فاز پاسخ تنفسی اولیه می باشد که می تواند
آلکالوز سیستمیک ایجاد کند و سپس پدیده های جبرانی
شامل مکانیسم هایی است که می تواند اسیدوز سیستمیک
ایجاد کند.
 Monginدر سال  1981اهمیت حفظ تعادل صحیح بین
یونهای تکظرفیتی  ،K+سدیم ( )Na+و کلرید ( )Cl-را در
جیرههای غذایی مشخص کرد تا حداکثر عملکرد تولیدی حاصل
گردد ( .)14بنابر گزارش مطالعات گذشته در شرایط نرمال
محیطی ،تعادل الکترولیتی جیره ( Dietaryelectrolyte
 )balance (DEB) = K+ + Na+ - Clباید برابر با 250میلیاکیواالن در کیلوگرم باشد تا تعادل اسید و باز و عملکرد
مطلوب حفظ شود Borges .و همکاران در سال  2003اثرات

سطوح مختلف  240 ،120 ،0( DEBو  360میلیاکیواالن بر
کیلوگرم) را بر عملکرد جوجههای گوشتی تحت شرایط تابستان
بررسی و مشاهده کردند که  DEBمعادل  240میلیاکیواالن
بر کیلوگرم بهترین نتایج را در رابطه با افزایش وزن بدن و ضریب
تبدیل خوراک نشان داد ( .)17در مطالعهای در بلدرچینهای
ژاپنی تحت شرایط تنش حرارتی از جیرههای با تعادل
الکترولیتی مختلف ( 286 ،241 ،196 ،140و 320
میلیاکیواالن در کیلوگرم) استفاده شد و بهترین نتیجه از نظر
عملکرد تولیدی و کیفیت تخممرغ در گروههای تغذیه شده با
جیره حاوی تعادل الکترولیتی  196و  241میلیاکیواالن در
کیلوگرم مشاهده شد ( .)13اگرچه گزارشهای اولیه نشان
میدهد که حداکثر عملکرد معمو ًال در جوجههای گوشتی تغذیه
شده با جیره با تعادل الکترولیتی  250میلیاکیواالن بر کیلوگرم
مشاهده میشود ،شواهد نشان میدهد که تجویز جیرههای با
تعادل الکترولیتی پایین ممکن است اثرات مفیدی بر عملکرد
پرندگان به دلیل ویژگیهای اسیدی آنها داشته باشد (.)18
از سوی دیگر ،برهمکنش هایی بین  DEBو پروتئین
خام جیره یا برخی از اسیدهای آمینه نشان داده شده است
( .)19همچنین گزارش شده است که تغییرات در تعادل
الکترولیتی جیره ممکن است بر مسیر متابولیک و سرنوشت
بسیاری از اسیدهای آمینه مانند سرین ،گلیسین و اسیدهای
آمینه شاخه دار تأثیر بگذارد ( Patience .)20و همکاران در
سال  1987تأکید کردند که متابولیسم کلیوی و کبدی لیزین
و تریپتوفان می تواند تحت تأثیر تعادل اسید-باز جیره غذایی
باشد ( .)21از این مطالعات ،می توان نتیجه گرفت که
متابولیسم اسیدهای آمینه هم هموستازی اسید-باز را تحت
تأثیر قرار می دهد و هم تحت تأثیر این هموستازی قرار
می گیرد .ترئونین سومین اسید آمینه محدود کننده است که
در فرآیندهای متابولیکی مهم مانند تشکیل اسید اوریک و
سنتز پروتئین نقش دارد .گزارش شده است که ترئونین جزء
مهم موکوس ( 40درصد پروتئین موجود در
گلیکوپروتئین های مخاطی ) در دستگاه گوارش است
( .)22،23موسین ها قابل هضم نیستند و ترئونین مرتبط با
آن ها قابل بازیابی نیست .بنابراین الزم است که نیاز این اسید
آمینه با افزودن ال-ترئونین در جیره غذایی جوجه های
گوشتی تأمین شود و یا به صورت توام از کنجاله سویا و پودر
گوشت به عنوان مهمترین مواد تشکیل دهنده تأمین کننده
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ترئونین در جیره طیور استفاده شود ( .)24اخیراً در مطالعهای
اخیر در جوجه های گوشتی سویه  Vencobb‐400چالش
یافته با تنش گرمایی ،مکمل ترئونین در سطوح  110و
120درصد سطح توصیه شده تجاری ،موجب بهبود عملکرد
رشد ،صفات الشه و سالمت روده گردید ( .)25همچنین
بهبود در مقدار انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ابقاء
نیتروژن ( ،) AMEnقابلیت هضم پروتئین خام و خصوصیات
مورفولوژیک دستگاه گوارش با تغذیه  112و  124درصد
سطح توصیه شده ترئونین در جوجه های گوشتی چالش یافته
با کوکسیدیوز مشاهده شد ( .)26همچنین نتایج مطالعه
 Kheiriو  Alibeyghiدر سال  2020نشان داد که افزایش
میزان ترئونین جیره به میزان  120درصد سطح توصیه
 ) 27( NRCموجب کاهش جمعیت کل میکروب های روده
گردید ( .)28بر اساس مطالعه ای ،اگر استفاده از مکمل
اسیدهای آمینه نظیر ترئونین و تریپتوفان سنتتیک افزایش
یابد ،با کاهش پتاسیم جیره ناشی از کم شدن سطوح کنجاله
دانه های روغنی نظیر کنجاله سویا و کانوال در جیره ،میزان
اسیدیته آن کاهش می یابد .همچنین اثبات شده است که
جذب اسیدهای آمینه در روده کوچک به سطح سدیم بستگی
دارد و پتاسیم نیز به جذب اسیدهای آمینه توسط سلول های
بدن کمک می کند ( .)21بر اساس اطالعات موجود در
نشریات علمی ،هیچ اطالعاتی در مورد اثرات سطوح مختلف
ترئونین جیره غذایی در تقابل با تعادل الکترولیتی جیره بر
فراسنجه های سالمت روده به خصوص در شرایط چالشی
مانند تنش گرمایی در دسترس نیست .بنابراین ،هدف از
مطالعه حاضر بررسی اثرات جداگانه و متقابل بین تعادل
الکترولیتی جیره و سطوح مختلف ترئونین جیره غذایی بر
عملکرد تولیدی ،مورفولوژی روده باریک ،جمعیت میکروبی
سکوم و قاب لیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی تحت
شرایط تنش گرمایی بود.

مواد و روش کار
پرنده ها ،جیره های آزمایشی و مدیریت پرورش:
در مطالعه حاضر 700 ،قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه
(راس  ) 308با وزن اولیه مشابه از یک جوجهکشی تجاری
خریداری گردید .مطالعه حاضر یک آرایش فاکتوریل  3×2با
دو سطح ترئونین (سطح توصیه شده تجاری و  10درصد باالتر
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از سطح توصیه شده تجاری) و سه تعادل الکترولیتی جیره
( 250 ،325و  175میلی اکی واالن در کیلوگرم جیره) ،به
عالوه یک تیمار شاهد بود .تیمار شاهد در شرایط دمای
مطلوب محیطی پرورش یافتند و با جیره غذایی پایه (جیره
حاوی سطح توصیه شده ترئونین با تعادل الکترولیتی 250
میلی اکی واالن در کیلوگرم جیره) تغذیه شدند .جوجه ها تا
سن  10روزگی با جیره یکسان (جیره جوجه های تیمار با
سطح توصیه شده ترئونین و تعادل الکترولیتی 250
میلی اکی واالن در کیلوگرم جیره) تغذیه شدند .از سن 11
روزگی ،جوجه ها به  7گروه آزمایشی (هر تیمار حاوی 5
تکرار و  20جوجه در هر تکرار) تقسیم شدند .در همه
تیمارهای آزمایشی ،میزان انرژی متابولیسمی و سطح
پروتئین و اسیدهای آمینه لیزین قابل هضم و متیونین +
سیستئین قابل هضم در جیره های آغازین ،رشد و پایانی
مطابق با سطح توصیه شده کاتالوگ پرورشی سویه راس 308
(Ross 308 Broiler Nutrition Specs 2014, EN-
 )Aviagenتنظیم شدند .از نمک های کاتیونی کلرید سدیم،
بیکربنات سدیم ،بیکربنات پتاسیم و نمک آنیونی کلرید
آمونیوم برای تنظیم تعادل الکترولیتی جیره استفاده شد
( .)12،17غلظت سدیم در تمام جیره های آزمایشی با استفاده
از کلرید سدیم و بیکربنات سدیم یکسان سازی شد و دستیابی
به تعادل الکترولیتی مورد نیاز در جیره با تغییر در غلظت
پتاسیم و کلر جیره (تغییر بین غلظت بیکربنات پتاسیم و
کلرید آمونیوم) حاصل شد .اجزای مواد خوراکی و ترکیب
مواد مغذی جیره های آزمایشی مورد استفاده در دوره رشد
( 10تا  24روزگی) و دوره پایانی ( 24تا  42روزگی) در جدول
 1نشان داده شده است.
آزمایش در دو اتاق مجزا با قابلیت کنترل دمای محیط
انجام شد .هر اتاق مجهز به بخاریهای برقی قابل حمل با
ترموستات (قدرت  2000وات) بود که هر کدام دارای یک فن
برای گردش هوای گرم بود .رطوبت نسبی ( ،)RHکه با یک
رطوبت ساز (ظرفیت  4/5لیتر) در داخل اتاقها تأمین شد ،در
طول دوره آزمایشی بین  50تا  60درصد متغیر بود .دما در 3
روز اول برای همه جوجهها بین  33تا  34درجه سانتیگراد
حفظ شد و به تدریج  3درجه سانتیگراد در هفته کم شد تا به
دمای نهایی  22درجه سانتیگراد در گروه شاهد کاهش یافت،
در حالی که دمای سالن برای  6گروه تحت تنش گرمایی (HS-
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 1تا  8 )HS-6ساعت ( 10:00تا  )18:00بدون تغییر باقی ماند
(یعنی همان دمای بین  33تا  34درجه سانتیگراد بهعنوان
دمای تنش در این ساعات) و سپس به همان سطح دمایی در
گروه شاهد برای  16ساعت باقی مانده روزانه تنظیم میشد.
اتاقها با استفاده از یک تهویه با جریان پیوسته و با فشار کنترل
شده با حرکت هوا از طریق منافذ ورودی هوا به صورت مکانیکی
تهویه شدند .جیرههای آزمایشی (به صورت مش) و آب
آشامیدنی به طور آزاد از روز  0تا  42در دسترس بود .تا سه
روزگی از برنامه روشنایی  24ساعت نور و از  3روزگی تا پایان
آزمایش از برنامه  1ساعت خاموشی و  23ساعت روشنایی
استفاده شد.

) 2145روی اسالید شیشه ای قرار گرفتند و با
هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شدند .برای هر نمونه
بافتی  2برش و روی هر برش  10اندازه گیری انجام شد .جهت
بررسی ریخت شناسی نمونه های بافتی از میکروسکوپ نوری
)(Olympus corporation, BX Model U TV 0.5
استفاده شد .شاخص های ریخت شناسی پرزهای روده شامل
طول پرز (نوک پرز تا محل اتصال کریپت) ،عرض پرز
(متوسط عرض پرز در ابتدا ،وسط و انتهای پرز) و عمق
کریپت (پایه پرز تا الیه زیر مخاط) روی  10پرز سالم انتخاب
شده از هر نمونه اندازه گیری شد .سطح جذبی پرزها نیز با
استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:

عملکرد رشد :پرندگان هر واحد آزمایشی در انتهای

( /2میانگین عرض پرز) × (میانگین طول پرز) ×( π
 =)2سطح جذبی پرزها

هر دوره پرورش توزین شدند و افزایش وزن هر واحد از
اختالف وزن انتها و ابتدای دوره محاسبه شد .قبل از توزین،
خوراک پرندگان به مدت  3ساعت قطع شد تا از لحاظ
وضعیت دستگاه گوارش یکسان باشند .راندمان مصرف
خوراک از تقسیم میانگین افزایش وزن جوجه ها بر میانگین
خوراک مصرفی برای کل دوره محاسبه شد .در طول آزمایش،
روزانه و قبل از تخصیص خوراک به هر واحد آزمایشی ،تعداد
تلفات در کارتکس های هر واحد آزمایشی ثبت و وزن تلفات
آن روز یادداشت گردید .از میزان تلفات روزانه در تعیین روز
مرغ هر واحد آزمایشی استفاده گردید .یکنواختی گله در سن
 42روزگی و توسط روش  Amiriو همکاران در سال 2019
محاسبه شدند ( .)7مطابق این روش ،نرخ یکنواختی گله با
وزن کشی انفرادی پرندگان از این فرمول محاسبه گردید:
نرخ یکنواختی = ([ - 100انحراف معیار ÷ میانگین افزایش
وزن) × ]100
ریخت شناسی بافت ژژنوم روده باریک :به منظور
بررسی بافت شناسی مخاط ژژونوم جوجه ها در سن 42
روزگی ،از هر تکرار یک نمونه بافتی به ابعاد  1سانتی متر از
نقطه میانی ژژونوم یک جوجه تهیه شد و در فرمالین 10
درصد برای مطالعه بافت تثبیت شد .نمونه های بافتی در
دستگاه آماده سازی خودکار بافت قرار گرفتند و با عبور از
محلول فرمالین  10درصد سه مرحله آبگیری ،شفاف سازی
و پارافینه کردن انجام شد .نمونهها با ضخامت  5میکرومتر با
استفاده از میکروتوم نیمه خودکار (Model Leica RM

جمعیت میکروبی :در روز  42آزمایش ،یک پرنده در هر
تکرار ( 5پرنده در هر تیمار) انتخاب و کشتار شدند .محتویات
گوارشی سکوم بالفاصله پس از کشتار جمعآوری شد .برای
جداسازی و شمارش فلور میکروبی روده 1 ،گرم نمونه تازه
گوارشی در شرایط کامالً استریل و با محلول رقیق بی هوازی
( )Anaerobic dilution solution, ADSدر نسبت  1به
 10تحت شرایط  CO2مخلوط شد .رقت بیشتر در  ADSبرای
شمارش باکتریهای بی هوازی انجام شد .غلظتهای اولیه در
 ADSبه صورت مرحلهای در محلول بافر فسفات نمکی با pH
 7/4برای شمارش باکتریهای هوازی رقیق شد .رقیق سازی با
ضریب رقت  10تا آمادهسازی رقتهای  10-7 ،10-5و  10-9برای
نمونههای سکوم ادامه یافت 0/1 .میلیلیتر نمونه از هر رقت در
 2تکرار روی سطح محیط کشت آگار گسترش یافت .برای
شمارش جمعیت کل باکتریهای بی هوازی از آگار ویلکینز-
چالجرن ،برای الکتوباسیلها از آگار  ،MRSبرای
بیفیدوباکتریوم از آگار  ،BSMبرای کلیفرمها از آگار
مککانکی ،برای اشرشیاکلی از آگار  EMBو برای
کلستریدیومها از آگار  TSCاستفاده شد .محیط کشتهای
آگارهای مرتبط با باکتریهای بیهوازی ،الکتوباسیلها،
بیفیدوباکتریوم و کلستریدیومها در انکوباتور بیهوازی CO2دار
(حاوی  5درصد) و بقیه محیطهای کشت در انکوباتور هوازی
قرار داده شدند .دمای انکوباسیون برای تمام محیطهای کشت
 37درجه سانتیگراد تنظیم شد .مدت زمان انکوباسیون نیز برای
تمام محیطهای کشت  48ساعت بود .شمارش باکتریایی با
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محاسبه و بر اساس واحدهای تشکیل دهنده کلنی ( )CFUدر
هر گرم نمونه بیان شد.

استفاده از دستگاه کلنی کانتر و به صورت استاندارد از روی
شمارش تعداد کلنیها در هر پلت و ضرب آن در ضریب رقت
جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب جیرههای آزمایشی در دورههای مختلف آزمایشی.
جیره1

تعادل الکترولیتی
(میلیاکیواالن/کیلوگرم)
سطح ترئونین (درصد)

 10تا  24روزگی
250

175
100

110

100

110

325
100

 24تا  42روزگی
250

175
110

100

110

100

110

325
100

110

اجزای جیره (درصد)
ذرت

57/60

57/60

57/60

57/60

57/60

57/60

62/92

62/92

62/92

62/92

62/92

62/92

کنجاله سویا

28/56

28/56

28/56

28/56

28/56

28/56

22/95

22/95

22/95

22/95

22/95

22/95

کنجاله گلوتن ذرت

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/21

5/21

5/21

5/21

5/21

5/21

روغن سویا

3/20

3/20

3/20

3/20

3/20

3/20

3/80

3/80

3/80

3/80

3/80

3/80

مونو کلسیم فسفات

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/18

1/18

1/18

1/18

1/18

1/18

کربنات کلسیم

1/45

1/45

1/45

1/45

1/45

1/45

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

نمک

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

بیکربنات سدیم

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

0/07

بیکربنات پتاسیم

-

-

0/10

0/10

0/88

0/88

-

-

0/19

0/19

0/95

0/95

کلرید آمونیوم

0/38

0/38

-

-

-

-

0/28

0/28

-

-

-

-

 -DLمتیونین

0/22

0/22

0/22

0/22

0/22

0/22

0/20

0/20

0/20

0/20

0/20

0/20

 -Lلیزین ،هیدروکلرید

0/36

0/36

0/36

0/36

0/36

0/36

0/37

0/37

0/37

0/37

0/37

0/37

0/16

0/25

0/16

0/25

0/16

0/25

0/14

0/23

0/14

0/23

0/14

0/23

 -Lترئونین
مکمل مواد معدنی
مکمل

2

ویتامینی3

شن ساختمان

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/77

0/68

1/05

0/96

0/27

0/18

0/79

0/70

0/88

0/79

0/12

0/03

ترکیب محاسبه شده
انرژی قابل متابولیسم
(کیلوکالری/کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)

3100

3100

3100

3100

3100

3100

3200

3200

3200

3200

3200

3200

21/5

21/5

21/5

21/5

21/5

21/5

19/5

19/5

19/5

19/5

19/5

19/5

کلسیم (درصد)

0/87

0/87

0/87

0/87

0/87

0/87

0/80

0/80

0/80

0/80

0/80

0/80

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/44

0/44

0/44

0/44

0/44

0/44

0/40

0/40

0/40

0/40

0/40

0/40

سدیم (درصد)

0/16

0/16

0/16

0/16

0/16

0/16

0/16

0/16

0/16

0/16

0/16

0/16

پتاسیم (درصد)

0/80

0/80

0/82

0/82

1/12

1/12

0/74

0/74

0/83

0/83

1/11

1/11

کلر (درصد)

0/53

0/53

0/28

0/28

0/28

0/28

0/46

0/46

0/27

0/27

0/25

0/25

لیزین قابل هضم (درصد)

1/15

1/15

1/15

1/15

1/15

1/15

1/03

1/03

1/03

1/03

1/03

1/03

متیونین  +سیستئین (درصد)

0/87

0/87

0/87

0/87

0/87

0/87

0/80

0/80

0/80

0/80

0/80

0/80

ترئونین قابل هضم (درصد)

0/77

0/85

0/77

0/85

0/77

0/85

0/69

0/76

0/69

0/76

0/69

0/76

1تعادل الکترولیتی جیره – 2 .DEB= (Na+ + K+) – Clهر کیلوگرم جیره حاوی مکمل مواد معدنی حاوی 120:میلیگرم منگنز 100 ،میلیگرم روی30،
میلیگرم آهن 15 ،میلیگرم مس 1 ،میلیگرم ید و سلنیوم  0/3میلیگرم میباشد 3 .هرکیلوگرم جیره حاوی مکمل ویتامینه حاوی IU 9000:ویتامین3500 ،A
 IUویتامین  50 ،D3میلیگرم ویتامین  2/2 ،Eمیلیگرم ویتامین  1/80 ،K3میلیگرم ویتامین  6/6 ،B1میلیگرم ویتامین  40 ،B2میلیگرم ویتامین 15 ،B3
میلیگرم کلسیم دیپنتوتنات 3 ،میلیگرم ویتامین  1/6 ،B6میلیگرم ویتامین  0/015 ،B9میلیگرم ویتامین  B12و  450میلیگرم کولین کلراید.
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جدول  .2اثرات سطوح ترئونین جیره و تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد تولیدی جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی (.)HS
گروههای آزمایشی
HS-1
HS-2
HS-3
HS-4
HS-5
HS-6

سطح ترئونین
(توصیه تجاری)

تعادل الکترولیتی
(میلیاکیواالن در کیلوگرم)

افزایش وزن
(گرم)

خوراک مصرفی
(گرم)

راندمان مصرف خوراک

یکنواختی
(درصد)

عملکرد2

175
175
250
250
325
325

2354 abc
2407 ab
2324 bc
2342 bc
2270 c
2324 bc
2442 a
31/3
0/014

4184
4163
4164
4163
4144
4211
4209
38/7
0/816

0/ 563 ab
0/ 579 a
0/ 558 ab
0/ 562 ab
0/548 b
0/552 b
0/580 a
0/008
0/046

84/30
86/65
84/91
86/04
83/61
85/93
88/07
1/260
0/240

312/ 4 a
325/3 a
297/ 7 ab
299/6 ab
277/ 4 b
283/0 b
318/ 5 a
9/06
0/006

2316
2358
18/9

4164
4179
23/1

0/556
0/564
0/005

84/27
86/21
0/758

295/8
302/6
5/27

2381
2333
2297
23/2

4173
4164
4178
28/3

0/571
0/560
0/550
0/006

85/48
85/47
84/77
0/928

318/8 a
298/7 b
280/2 c
6/46

0/137
0/055
0/827

0/640
0/939
0/524

0/255
0/054
0/727

0/084
0/826
0/871

0/372
0/001
0/831

 100درصد
 110درصد
 100درصد
 110درصد
 100درصد
 110درصد
شاهد
SEM
( P-valueطرح کامالً تصادفی)
ترئونین جیره (توصیه تجاری)
 100درصد
 110درصد

SEM
تعادل الکترولیتی جیره (میلیاکیواالن در کیلوگرم)
175
250
325
SEM
( P-valueفاکتوریل )3 × 2
ترئونین
تعادل الکترولیتی جیره
ترئونین × تعادل الکترولیتی جیره

شاخص

 حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است 2 .شاخص عملکرد از این فرمول محاسبه شد([ × 100 :سن کشتار × ضریبتبدیل غذایی)(/درصد ماندگاری × میانگین وزن کشتار)] = شاخص عملکرد.

قابلیت هضم مواد مغذی :به منظور تعیین قابلیت هضم
ظاهری ایلئومی مواد مغذی 3 ،روز قبل از جمعآوری محتویات
ایلئوم (روز  )39اکسید کروم ( 3گرم در کیلوگرم) به عنوان یک
نشانگر به جیره اضافه شد .در پایان آزمایش (در روز  ،)42دو
جوجه از هر تکرار با توجه به میانگین وزنی پن انتخاب و کشتار
شد و از محتویات ایلئوم آنها نمونهبرداری به عمل آمد.
نمونههای ایلئوم به همراه نمونههای خوراک به آزمایشگاه جهت
تعیین مقدار ماده خشک ،چربی خام ،پروتئین خام ،کلسیم،
فسفر و انرژی خام انتقال داده شد .تعیین ماده خشک (برای
خوراک) ،خاکستر خام ،چربی خام و پروتئین خام در نمونههای
خوراک و فضوالت با استفاده از روش استاندارد ذکر شده در
AOAC Int., 2005, Arlington, VA., (AOAC
 )USAصورت گرفت.
قابلیت هضم ظاهری ایلئومی مواد مغذی بهصورت زیر
محاسبه شد:

× )[(markerdiet/markerid
])(nutrientid/nutrientdiet

1-

=

AIDC

در این رابطه  nutrientdietو  markerdietغلظت مواد
مغذی و اکسید کروم در خوراک و  Nutrientidو markerid
غلظت همان مواد مغذی و اکسید کروم در محتویات ایلئوم
هستند.
مقدار  AMEnنیز از رابطه زیر محاسبه گردید:
× AMEn (kcal/kg of diet) = GEdiet – [(GEid
])IF) + 8.22 × (Ndiet –Nid × IF
که  GEdietانرژی خام خوراک (کیلوکالری در کیلوگرم)،
 GEidانرژی خام محتویات هضمی (کیلوکالری/کیلوگرم)IF ،
معادل فاکتور تصحیح برای تعیین نسبت غیرقابل هضم مواد
خوراکی (( Ndiet ،)markerdiet/markeridغلظت نیتروژن در
خوراک و  Nidغلظت نیتروژن در محتویات ایلئوم و 8/22
معادل انرژی خام اسید اوریک (کیلوکالری در کیلوگرم) است.
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جدول  .3اثرات سطوح ترئونین جیره و تعادل الکترولیتی جیره بر فراسنجههای مورفولوژی ژژنوم در جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی (.)HS
گروههای
آزمایشی
HS-1
HS-2
HS-3
HS-4
HS-5
HS-6

سطح ترئونین (توصیه
تجاری)
 100درصد
 110درصد
 100درصد
 110درصد
 100درصد
 110درصد
شاهد

تعادل الکترولیتی
(میلیاکیواالن در کیلوگرم)
175
175
250
250
325
325

SEM
( P-valueطرح کامالً تصادفی)
ترئونین جیره (توصیه تجاری)
 100درصد
 110درصد
SEM
تعادل الکترولیتی جیره (میلیاکیواالن در کیلوگرم)
175
250
325
SEM
( P-valueفاکتوریل )3 × 2
ترئونین
تعادل الکترولیتی جیره
ترئونین × تعادل الکترولیتی جیره

طول پرز
(میکرومتر)
1202bc
1355ab
1238bc
1347ab
1115c
1241bc
1419a
53/0
0/006

عرض پرز
(میکرومتر)
125/4 b
127/7 b
131/ 7 b
142/2 b
134/2 b
131/1 b
162/1 a
6/82
0/012

عمق کریپت
(میکرومتر)
241/4
231/8
235/4
224/1
251/0
232/8
202/2
14/26
0/358

طول پرز :عمق
کریپت
5/02 bc
5/89 b
5/39 bc
6/14 ab
4/52 c
5/35 bc
7/04 a
0/370
0/002

سطح جذبی پرز
(میلیمتر مربع)
0/472 c
0/539 bc
0/508 c
0/597 b
0/471 c
0/512 bc
0/721 a
0/028
>0/001

1185b
1314a
28/9

130/4
133/7
4/23

242/6
229/6
8/54

4/98 b
5/79 a
0/225

0/484 b
0/550 a
0/016

1278
1292
1179
8/35

126/5
137/0
132/6
5/18

236/6
229/8
241/9
10/46

5/46
5/76
4/94
0/275

0/506
0/553
0/492
0/019

0/004
0/063
0/910

0/592
0/375
0/649

0/292
0/715
0/954

0/015
0/122
0/989

0/008
0/084
0/681

 حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است.جدول  .4اثرات سطوح ترئونین جیره و تعادل الکترولیتی جیره بر جمعیت باکتریهای ( )log10 CFU/gسکوم در جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی (.)HS
گروههای
آزمایشی

سطح ترئونین
(توصیه تجاری)

تعادل الکترولیتی
(میلیاکیواالن در کیلوگرم)

HS-1
HS-2
HS-3
HS-4
HS-5
HS-6

 100درصد
 110درصد
 100درصد
 110درصد
 100درصد
 110درصد

175
175
250
250
325
325
شاهد

SEM
( P-valueطرح کامالً تصادفی)
ترئونین جیره (توصیه تجاری)
 100درصد
 110درصد
SEM
تعادل الکترولیتی جیره (میلیاکیواالن در کیلوگرم)
175
250
325
SEM
( P-valueفاکتوریل )3 × 2
ترئونین
تعادل الکترولیتی جیره
ترئونین × تعادل الکترولیتی جیره

تعداد کل بیهوازی

الکتوباسیلها

بیفیدوباکتریوم

کلیفرمها

اشریشیاکلی

کلستریدیومها

9/40
9/59
9/09
9/64
9/56
9/58
10/43
0/331
0/208

7/87 b
8/58 b
8/03 b
8/83 b
8/30 b
8/70 b
9/94 a
0/358
0/008

8/04 b
8/74 ab
8/29 b
8/94 ab
7/95 b
8/32 b
9/53 a
0/313
0/016

8/01 a
9/29 a
8/21 a
8/91 a
8/42 a
8/87 a
6/56 b
0/653
0/006

7/73 a
8/05 a
8/16 a
8/29 a
8/00 a
8/20 a
5/82 b
0/515
0/027

7/15 a
7/64 a
6/91 a
7/34 a
7/35 a
7/81 a
5/21 b
0/523
0/031

9/35
9/60
0/189

8/07 b
8/70 a
0/213

8/09 b
8/67 a
0/167

8/21 b
9/03 a
0/355

7/96
8/18
0/304

7/14
7/60
0/302

9/49
9/36
9/57
0/231

8/23
8/43
8/50
0/261

8/39
8/61
8/14
0/204

8/65
8/56
8/64
0/412

7/89
8/22
8/10
0/372

7/39
7/12
7/58
0/370

0/350
0/819
0/710

0/046
0/747
0/850

0/023
0/271
0/818

0/133
0/976
0/636

0/620
0/819
0/984

0/291
0/679
0/997
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جدول  .5اثرات سطوح ترئونین جیره و تعادل الکترولیتی جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی و انرژی متابولیسمی تصحیح شده بر اساس ذخیره نیتروژن ()AMEn
در جوجههای گوشتی در شرایط تنش حرارتی (.)HS
گروههای
آزمایشی
HS-1
HS-2
HS-3
HS-4
HS-5
HS-6

سطح ترئونین
(توصیه تجاری)
 100درصد
 110درصد
 100درصد
 110درصد
 100درصد
 110درصد
شاهد

تعادل الکترولیتی
(میلیاکیواالن در کیلوگرم)
175
175
250
250
325
325

SEM
( P-valueطرح کامالً تصادفی)
ترئونین جیره (توصیه تجاری)
 100درصد
 110درصد

( AMEnکیلوکالری
بر کیلوگرم)
3104ab
3112ab
3098ab
3106ab
3016b
3026b
3181a
31/4
0/017

ماده خشک
(درصد)
78/87
79/90
79/26
79/56
78/79
79/35
80/92
0/747
0/478

پروتئین خام
(درصد)
72/73 bc
74/40 ab
72/49 bc
73/52 abc
71/12 c
72/17 bc
75/72 a
0/763
0/005

چربی
(درصد)
81/14
81/66
82/00
82/45
81/42
81/19
84/95
1/130
0/253

کلسیم
(درصد)
39/20
40/15
38/68
38/08
39/23
39/40
44/92
1/647
0/113

52/14 b
51/72 b
52/52 b
53/08 b
51/08 b
50/19 b
58/06 a
1/548
0/033

78/97
79/60
0/445

71/76 b
73/72 a
0/466

81/52
81/77
0/666

39/04
39/21
0/985

51/91
51/66
0/934

3073
3082
18/9

79/39
79/41
79/07
0/545

73/57
73/01
71/65
0/570

81/40
82/22
81/30
0/816

39/67
38/38
39/32
1/206

51/93
52/80
50/63
1/144

3108a
3102a
3021b
23/1

0/326
0/886
0/889

0/006
0/068
0/898

0/795
0/685
0/937

0/904
0/739
0/903

0/853
0/416
0/900

0/740
0/024
0/998

SEM
تعادل الکترولیتی جیره (میلیاکیواالن در کیلوگرم)
175
250
325
SEM
( P-valueفاکتوریل )3 × 2
ترئونین
تعادل الکترولیتی جیره
ترئونین × تعادل الکترولیتی جیره

فسفر (درصد)

 -حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است.

واکاوی آماری دادهها :دادههای گروههای آزمایشی به
استثنای گروه شاهد به روش فاکتوریل  3×2توسط نرم
افزار ( SASنسخه  )9/1و با استفاده از رویه  GLMتجزیه
شدند .دادههای هفت گروه ،از جمله گروه شاهد برای یک طرح
کامالً تصادفی تجزیه شد .میانگینها با استفاده از آزمون توکی
و در سطح  5درصد مقایسه شدند.
مدل آماری طرح فاکتوریل به صورت زیر بود:
Yijl= +Ai+Bj+ ABij + eijl
در این رابطه Yijl ،نشان دهنده مقدار عددی هر مشاهده
در آزمایش μ ،میانگین مشاهدات Ai ،نشان دهنده اثرات سطح
ترئونین و  Bjنشان دهنده اثر تعادل الکترولیتی جیرهABij ،
اثر متقابل سطح ترئونین و تعادل الکترولیتی جیره و  eijlاثر
خطای آزمایشی میباشد.
ال تصادفی به صورت زیر بود:
مدل آماری طرح کام ً
Yij = μ + Ti + eij

در این رابطه ،Yij ،مقدار مشاهده تیمار  iام در تکرار
jام؛  ،μمیانگین صفت؛  ،Tiاثر تیمار  iام و  ،eijاثر خطای
آزمایشی است.

نتایج
عملکرد رشد :اثرات تعادل الکترولیتی و سطوح ترئونین
جیره بر عملکرد تولیدی در جدول  2گزارش شده است .نتایج
حاصل نشان داد که تیمارهای آزمایشی اثر معنیداری بر خوراک
مصرفی و میزان یکنواختی جوجههای گوشتی نداشتند
( .)P<0/05گروه شاهد (حاوی سطح توصیه شده ترئونین با
تعادل الکترولیتی  250میلیاکیواالن در کیلوگرم جیره در
شرایط دمایی مطلوب) وزن بدن باالتری نسبت به همه گروههای
تحت تنش حرارتی به استثنای گروههای دارای تعادل
الکترولیتی  175نشان دادند ( .)P>0/05همچنین گروه با
تعادل الکترولیتی  175و ترئونین  10درصد باالتر از سطح
توصیه شده افزایش معنیداری در وزن بدن نسبت به گروه با
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ترئونین در سطح توصیه شده و تعادل الکترولیتی  325نشان
دادند ( ،)P>0/05ولی تفاوت معنیداری با سایر گروههای
آزمایشی نداشت .همچنین گروههای شاهد و گروه با تعادل
الکترولیتی  175و ترئونین  10درصد باالتر از سطح توصیه شده
نسبت به گروههای با تعادل الکترولیتی  325راندمان مصرف
خوراک باالتری داشتند ( .)P>0/05همچنین افزایش شاخص
عملکرد در تیمارهای شاهد و تیمارهای دارای تعادل الکترولیتی
 175در مقایسه با تیمارهای دارای تعادل الکترولیتی 325
مشاهده شد ( .)P>0/05اثر سطح ترئونین و اثر متقابل آن با
تعادل الکترولیتی بر افزایش وزن ،خوراک مصرفی ،راندمان
مصرف خوراک ،میزان یکنواختی و شاخص عملکرد در دوره 1
تا  42روزگی معنیدار نبود ( .)P<0/05البته یک تمایل به
افزایش میزان یکنواختی در پرندگانی که جیرههای حاوی
ترئونین  10درصد باالتر از سطح توصیه شده تغذیه شدند
مشاهده شد ( .)P=0/084در مورد تأثیر سطوح مختلف تعادل
الکترولیتی جیره ،تعادل پایین جیره ،تمایل به بهبود افزایش
وزن بدن ( )P=0/055و راندمان مصرف خوراک ( )P=0/054را
در شرایط تنش حرارتی نشان دادند .همچنین شاخص عملکرد
تفاوت معنیداری را در بین گروههای مختلف تعادل الکترولیتی
جیره نشان داد؛ بهطوریکه باالترین شاخص عملکرد در تیمار با
سطح پایین تعادل الکترولیتی مشاهده شد (.)P>0/05
فراسنجههای ریختشناسی ژژنوم :در مورد
فراسنجههای مورفولوژیکی ژژنوم (جدول  ،)3پرندههای تیمار
شاهد طول پرز باالتری نسبت به همه تیمارهای آزمایشی به
استثنای تیمارهای دارای سطح باالی ترئونین (با هر سطح تعادل
الکترولیتی) نشان دادند ( .)P>0/05همچنین گروه شاهد عرض
پرز باالتری در مقایسه به همه تیمارهای آزمایشی تحت شرایط
تنش حرارتی داشت ( .)P>0/05نسبت طول پرز به عمق
کریپت در همه تیمارهای آزمایشی به استثنای تیمار با ترئونین
 10درصد باالتر از سطح توصیه شده و تعادل الکترولیتی 250
نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت ( .)P>0/05همچنین
کمترین نسبت طول پرز به عمق کریپت در تیمار با ترئونین
سطح توصیه شده و تعادل الکترولیتی  325مشاهده شد که فقط
با تیمار شاهد و تیمار با ترئونین  10درصد باالتر از سطح توصیه
شده و تعادل الکترولیتی  250اختالف معنیداری را نشان داد
( .)P>0/05سطح جذبی پرزها نیز در همه گروههای آزمایشی
نسبت به گروه شاهد کاهش معنیداری نشان داد (.)P>0/05
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در بین تیمارهای آزمایشی تحت شرایط تنش حرارتی ،افزایش
در سطح جذبی پرزها در تیمار با ترئونین  10درصد باالتر از
سطح توصیه شده و تعادل الکترولیتی  250نسبت به تیمار با
سطح ترئونین توصیه شده و تعادل الکترولیتی  175مشاهده شد
( .)P>0/05تمایل به کاهش طول پرز ( )P=0/063و سطح
جذبی پرزها ( )P=0/084با افزایش تعادل الکترولیتی جیره
مشاهده شد .اثرات اصلی سطح ترئونین بر طول پرز ،نسبت طول
پرز به عمق کریپت و سطح جذبی پرزها نیز معنیدار بود؛
بهطوریکه افزایش سطح ترئونین جیره در شرایط تنش حرارتی
سبب افزایش این فراسنجهها گردید (.)P>0/05
جمعیت میکروبی سکوم :اثرات تیمارهای مختلف
آزمایشی بر جمعیت میکروبی ( )log10 CFU/gدر سکوم
جوجههای گوشتی در جدول  4نشان داده شده است .جمعیت
باالتر الکتوباسیلها و جمعیت کمتر کلیفرمها ،اشرشیاکلی و
کلستریدیومها در تیمار شاهد در مقایسه با تیمارهای آزمایشی
تحت شرایط تنش حرارتی مشاهده شد ( .)P>0/05همچنین
تیمار شاهد افزایش معنیدار جمعیت بیفیدوباکتریوم را در
مقایسه با همه تیمارهای آزمایشی به استثنای تیمارهای با
ترئونین  10درصد باالتر از سطح توصیه شده و تعادل الکترولیتی
 175یا  250نشان دادند ( .)P>0/05همچنین با افزایش سطح
ترئونین جیره جمعیت الکتویاسیلها و بیفیدوباکتریوم افزایش
یافت ( .)P>0/05اثر اصلی سطح تعادل الکترولیتی جیره و
اثرات متقابل آن با سطح ترئونین جیره بر این فراسنجههای ذکر
شده معنیدار نبود (.)P<0/05
قابلیت هضم مواد مغذی :اثرات سطوح ترئونین جیره و
تعادل الکترولیتی جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی و AMEn
در جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی در جدول 5
گزارش شده است .نتایج نشان داد اثر تیمارهای آزمایشی بر
قابلیت هضم پروتئین معنیدار بوده است ()P>0/05؛
بهطوریکه گروه شاهد نسبت به همه گروهها به استثنای
گروههای با ترئونین  10درصد باالتر از سطح توصیه شده و
تعادل الکترولیتی  175یا  ،250قابلیت هضم باالتری داشتند.
همچنین قابلیت هضم پروتئین در گروه با ترئونین  10درصد
باالتر از سطح توصیه شده و تعادل الکترولیتی  175نسبت به
گروه با سطح ترئونین توصیه شده و تعادل الکترولیتی 325
افزایش معنی داری نشان داد ( .)P>0/05قابلیت هضم فسفر
در تیمار شاهد نسبت به همه تیمارهای آزمایشی تحت تنش
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حرارتی افزایش معنی دار نشان داد ( .)P>0/05تیمار شاهد
در مقایسه با همه تیمارهای آزمایشی به استثنای تیمار با
سطح ترئونین توصیه شده و تعادل الکترولیتی  250افزایش
معنی داری را در قابلیت هضم انرژی نشان دادند (.)P>0/05
مقادیر  AMEnدر تیمار شاهد افزایش معنی داری را نسبت
به تیمارهای با تعادل الکترولیتی  325و سطح ترئونین توصیه
شده یا  10درصد باالتر از سطح توصیه شده نشان دادند
()P>0/05؛ ولی با سایر تیمارهای آزمایشی اختالف
معنی داری نداشتند .قابلیت هضم ماده خشک ،چربی و
کلسیم تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت .هیچ اثر
متقابلی بین سطح ترئونین و سطح تعادل الکترولیتی جیره
بر قابلیت هضم مواد مغذی و میزان  AMEnمشاهده نشد.
افزایش سطح ترئونین جیره سبب افزایش قابلیت هضم
پروتئین گردید ( .)P>0/05همچنین قابلیت هضم انرژی و
مقدار  AMEnبا افزایش تعادل الکترولیتی جیره کاهش
یافت (.)P>0/05

بحث
اثرات نامطلوب تنش حرارتی بر فراسنجههای عملکرد
رشد شامل افزایش وزن ،راندمان مصرف خوراک و شاخص
عملکرد جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی در کل دوره
آزمایشی در مطالعه حاضر با مطالعات قبلی ( )29-32مطابقت
داشت .در حیوانات تحت تنش گرمایی ،انرژی بیشتری برای
سازگاری با شرایط تنش صرف میشود ،بنابراین انرژی کمتری
برای رشد مصرف خواهد شد که منجر به کاهش عملکرد رشد
میگردد ( .)1همچنین گزارش شده است که تنش گرمایی بر
متابولیسم مواد مغذی از جمله گلوکز ،لیپیدها ،الیگوپپتیدها و
اسیدهای آمینه از طریق تغییر بیان  mRNAناقل آنها در
بافتهای مربوطه تأثیر منفی میگذارد ( ،)6که میتواند عملکرد
ضعیف جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی را توضیح دهد.
همانطور که نتایج افزایش وزن بدن ،راندمان مصرف خوراک و
شاخص عملکرد نشان داد با اضافه کردن ترئونین به خصوص به
میزان  10درصد باالتر از سطح توصیه شده راس در شرایط تنش
حرارتی عملکرد بهبود یافت که این میتواند از اثرات مثبت
افزودن اسید آمینه ترئونین بر سالمت دستگاه گوارش (جدول
 )3،4و بهبود قابلیت هضم پروتئین (جدول  )5در مطالعه حاضر
باشد Zarrin-Kavyani .در سال  2018خوراک مصرفی

باالتر در طول رشد ،وزن بدن باالتر در طول دوره رشد و کل
دوره آزمایش و ضریب تبدیل خوراک بهتر در طول دوره آغازین
و رشد را در جوجههای گوشتی که  10درصد ترئونین اضافی
دریافت کردند مشاهده نمودند ( .)33همچنین در مطالعه دیگر
میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره
آزمایش ( 0تا  42روز) در جوجههای گوشتی با افزایش ترئونین
جیره از  85به  120درصد سطح توصیه  NRCبهبود یافت
( .)34در مطالعهای گزارش شد که ترئونین تأمین شده از مکمل
ال-ترئونین در مقایسه با ترئونین موجود در مواد خوراکی جیره
دسترسی باالتری برای اهداف رشد در جوجههای گوشتی دارد
( .)22همچنین در شرایط تنش حرارتی ،بهبود عملکرد رشد در
جوجههای گوشتی سویه  Vencobb‐400که جیرههای با
سطوح  110و  120درصد توصیه شده ترئونین (دستورالعمل
تغذیهای سویه تجاری) تغذیه شدند ،مشاهده شد ( .)25به نظر
میرسد این بهبود در عملکرد به نقش ترئونین مرتبط باشد که
برای سنتز پروتئین و حفظ سوخت و ساز پروتئین بدن الزم
است .در مقایسه با سایر اسیدهای آمینه ،جوجههای گوشتی به
دلیل سرعت سوخت و ساز باال و ترشحات زیاد روده ،نیاز به
ترئونین باالیی برای نگهداری دارند ( .)35همچنین مشخص
شده است که نیاز ترئونین جوجههای گوشتی تحت تأثیر عواملی
همانند مقدار پروتئین جیره ،نژاد و شرایط پرورش پرنده تحت
تأثیر قرار میگیرد ( .)36،37بنابراین در شرایط دمای باالی
محیطی که نیاز به مواد مغذی برای نگهداری به دلیل دفع باالتر
آن افزایش مییابد و از طرفی افزایش تجزیه پروتئین باعث عدم
تعادل اسیدهای آمینه و تغییر در سیستم انتقال آنها در بدن
میشود ،افزودن مکمل ترئونین به جیره میتواند منجر به بهبود
ساخت پروتئین و در نتیجه بهبود رشد گردد.
از آنجاییکه جوجهها در شرایط تنش گرمایی در معرض
آلکالوز تنفسی قرار میگیرند به نظر میرسد افزایش مصرف
بیکربنات سدیم یا بیکربنات پتاسیم که منجر به افزایش تعادل
الکترولیتی جیره میشود ،آلکالوز تنفسی را تشدید میکند.
بنابراین با توجه به بررسی اثرات اصلی تیمارها در مطالعه حاضر
کمترین شاخص عملکرد مربوط به گروه حاوی تعادل الکترولیتی
 325میلیاکیواالن در کیلوگرم بود که با افزودن بی کربنات
پتاسیم از  0/88درصد در جیره رشد و  0/95درصد در جیره
پایانی به دست آمد .در مطالعهای در جوجههای گوشتی گزارش
شد که کاهش تعادل الکترولیتی جیره با افزایش غلظت کلرید
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جیره با حذف بیکربنات خون میتواند باعث کاهش  pHخون
و حتی اسیدوز متابولیک شود ( .)12بنابراین ،در مطالعه حاضر،
کاهش سطح تعادل الکترولیت به میزان  175میلیاکیواالن در
کیلوگرم جیره حاصل از مصرف کلرید آمونیوم باعث بهبود رشد
و بازده غذایی شد.
در مطالعه حاضر ،کاهش ارتفاع پرز ،عمق کریپت بیشتر،
و سطح جذبی پایینتر در جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی
مشاهده شد که در تطابق با نتایج مطالعات قبلی ( )8،9میباشد.
در شرایط تنش گرمایی ،توزیع مجدد جریان خون از قسمت
مرکزی بدن به سمت محیطی منجر به کاهش جریان خون روده
شده و منجر به ایسکمی ( )Ischemiaروده میشود ( .)7این
ایسکمی میتواند باعث کاهش بازسازی الیه اپیتلیال روده شود
و منجر به پیدایش پرزهای کوتاهتر و کریپتهای عمیقتر در
اپتلیوم روده گردد ( .)38در مطالعه حاضر گرچه اثر متقابل
معنیداری بین تعادل الکترولیتی جیره و سطح ترئونین جیره
در مورد هیچ یک از فاکتورهای بافتشناسی روده مشاهده نشد،
اما بیشترین طول پرز در ژژنوم را جوجههای تغذیه شده با جیره
حاوی سطح پایین تعادل الکترولیتی ( 175میلیاکیواالن بر
کیلوگرم جیره) و سطح باالی ترئونین جیره ( 10درصد باالتر از
سطح توصیه شده) نشان دادند .همچنین نتایج مطالعه حاضر
نشان داد که مکمل ال-ترئونین در جیره غذایی باعث بهبود
مورفولوژی روده جوجههای گوشتی میشود .این نتایج در تطابق
با یافتههای مطالعات قبلی ( )25،34،39است ،زیرا ترئونین یک
اسید آمینه ضروری در تولید موسین است که حدود  40درصد
از پروتئینهای دستگاه گوارش را تشکیل میدهد .این موسین
یک پوشش نازک در قسمت داخلی روده ایجاد میکند و از آن
در برابر عوامل بیماریزا و ضد تغذیهای محافظت میکند (.)40
همچنین افزایش در دسترس بودن ترئونین ممکن است سنتز
موسین را تحریک کند و در نتیجه موجب محافظت و استحکام
بیشتر روده و در نتیجه سالمت بهتر روده گردد ( .)22با توجه
به اینکه اندازهگیری نسبت طول پرز به عمق کریپت به طور
کلی معرف بلوغ و ظرفیت عملکردی آنتروسیتها میباشد و
بیانگر سطح جذب روده محسوب میشود ،با توجه به نتایج
مطالعه حاضر میتوان گفت که افزایش ترئونین جیره در شرایط
تنش حرارتی عملکرد روده را به طور قابل توجهی بهبود
میبخشد .یک تمایل به کاهش طول پرز و سطح جذبی پرزها
در ژژنوم با افزایش سطح الکترولیتی مشاهده شد .به نظر
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میرسد در شرایط تنش حرارتی حفظ تعادل الکترولیت جیره
در حد نرمال و یا کاهش تعادل الکترولیتی جیره میتواند در
بهبود فراسنجههای بافتی روده مفید واقع شود .مطالعات
محدودی در خصوص اثرات تعادل الکترولیتی جیره بر ساختار
مورفولوژیک روده وجود دارد .به طور مشابه با نتایج مطالعه
حاضر ،در مطالعهای دیگر در جوجههای گوشتی در شرایط تنش
حرارتی مشاهده شد که تعادل الکترولیتی  150میلیاکیواالن
در کیلوگرم جیره بهترین نتایج را بر مورفولوژی دستگاه گوارش
در مقایسه با تعادل الکترولیتی  250و  350میلیاکیواالن در
کیلوگرم جیره نشان داد (.)18
نشان داده شده است که جمعیت میکروبی روده میتواند
یک عامل مهم برای سالمتی دستگاه گوارش در نظر گرفته شود.
در شرایط تنشزا ،تثبیت اکولوژی میکروبی روده مختل میشود
( .)4در مطالعه حاضر ،تنش گرمایی باعث کاهش تعداد
الکتوباسیلها و بیفیدوباکتریوم و افزایش تعداد کلیفرمها،
اشرشیاکلی و کلستریدیوم در سکوم شد که در تطابق با
یافتههای قبلی است که تنش گرمایی سبب افزایش باکتریهای
پاتوژن و کاهش جمعیت میکروبهای مفید میگردد (.)41،42
یکی از دالیل این تغییرات در جمعیت میکروبی در شرایط تنش
گرمایی میتواند مرتبط با افزایش  pHدستگاه گوارش
بهخصوص ناحیه سکوم ناشی از کاهش در تولید اسیدهای چرب
فرار باشد که منجر به تغییر در الگوی جمعیت میکروبی روده
میگردد ( .)43همچنین یکی از دالیل اثرات منفی تنش گرمایی
بر مورفولوژی روده ممکن است ناشی از تغییرات مضر در فلور
میکروبی روده باشد .اگرچه در مطالعه حاضر جمعیت میکروبی
سکوم جوجههای گوشتی تحت شرایط تنش حرارتی با تغییر
تعادل الکترولیتی جیره غذایی تغییر نکرد ،افزودن مکمل
ترئونین به جیره غذایی موجب افزایش معنیدار جمعیت
الکتوباسیلها و بیفیدوباکتریوم در سکوم جوجههای گوشتی
تحت شرایط تنش حرارتی شد .در مطالعه  Dongو همکاران
در سال  2017مشخص شد افزایش بیان ژنی موسین با افزودن
مکمل ترئونین به جیره غذایی ممکن است در تغییر ترکیب
میکروبی روده نقش داشته باشد ،زیرا موسینها در روده کوچک
قابل هضم نیستند و از این طریق میتوانند به سکوم برسند و
روی جمعیت میکروبی آن تأثیر داشته باشند ( .)44همچنین در
جوجهها ،مکمل ترئونین تعادل میکروبی روده را از طریق تعدیل
سیستم ایمنی بهواسطه افزایش ترشح  IgAو کاهش بیان

حسینعلی قاسمی \ تعادل الکترولیتی و ترئونین در تنش حرارتی

ژنهای التهابی  INF-γو  ،IL-1 βتغییر میدهد (.)35
بنابراین بهبود فراسنجههای مورفولوژیک روده همراه با افزایش
تعداد جمعیت باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک نظیر
الکتوباسیلها و بیفیدوباکتریوم در سکوم پرندگان تغذیه شده با
جیره غذایی با ترئونین بیش از حد نیاز در مطالعه حاضر ،نشان
دهنده رابطه بین ترئونین جیره غذایی و پویایی موسین روده،
میکروفلور و رشد الیه مخاطی روده است.
محققین نشان دادند که درجه حرارت باالی محیطی
ممکن است با افزایش تولید گونههای اکسیژن فعال و تخریب
سلولی بافت روده منجر به کاهش قابلیت هضم مواد مغذی شود
( .)45همچنین کاهش در قابلیت هضم پروتئین در شرایط تنش
گرمایی مزمن توسط محققین گزارش شد ( .)46از طرفی ،ثابت
شد که فعالیت آنزیمهای پروتئاز ،تریپسین ،و آمیالز نیز در
شرایط تنش گرمایی چرخشی (دمای  33درجه سانتیگراد برای
 8ساعت در روز در کل دوره) به طور معنیداری کاهش مییابد
( ،)47که این موضوع میتواند کاهش قابلیت هضم پروتئین و
انرژی و همچنین کاهش  AMEnتوسط تنش حرارتی را در
مطالعه حاضر توجیه کند .ترئونین اسید آمینه اصلی در موسین
روده است .این گلیکوپروتئین نقش مهمی در حفظ روده و
محافظت از آن در برابر اسیدیته شیرابه هضمی ،آنزیمهای
گوارشی و پاتوژنها دارد .عالوه بر این ،موسین در فیلتر مواد
مغذی در دستگاه گوارش نقش دارد و از این طریق بر هضم و
جذب مواد مغذی تأثیر میگذارد ( .)48،49به نظر میرسد در
مطالعه حاضر ،بهبود قابلیت هضم پروتئین با افزایش ترئونین
جیره احتماالً نتیجهای از بهبود در ساختار موروفولوژیکی روده
باشد .اگرچه تا کنون گزارشی در مورد اثرات تعادل الکترولیتی
جیره در شرایط تنش گرمایی بر قابلیت هضم خوراک ارائه نشده
است ،اما مطالعات زیادی به تأثیر منفی مقادیر باالی تعادل
الکترولیتی جیره بر قابلیت هضم اجزای خوراکی جیره
جوجههای گوشتی اشاره کردهاند .تغییرات در تعادل الکترولیتی
جیره ممکن است از طریق تغییر در  pHروده بر قابلیت هضم
مواد مغذی تأثیر بگذارد ( .)50در معده pH ،پایین فعالیت
آنزیمهای پروتئولیتیک را افزایش میدهد و دناتوراسیون
پروتئین را افزایش میدهد ( .)51عالوه بر این شرایط اسیدی
باعث بهبود قابلیت هضم نه تنها پروتئین ،بلکه سایر مواد مغذی

نیز میشود .در مطالعه حاضر با افزایش سطح تعادل الکترولیتی
جیره ،کاهش قابلیت هضم انرژی جیره و  AMEnو همچنین
تمایل به کاهش قابلیت هضم پروتئین مشاهده شد .با وجود
تأثیر تعادل الکترولیتی جیره بر قابلیت هضم پروتئین و انرژی،
قابلیت هضم چربی در جوجههای گوشتی تحت شرایط تنش
حرارتی تحت تأثیر سطوح مختلف تعادل الکترولیتی جیره قرار
نگرفت .این بدان معنی است که نقش اصلی تعادل الکترولیتی
جیره در تغییر شرایط معده و نقش کمتر در شرایط روده ممکن
است در عدم تأثیرگذاری تعادل الکترولیتی در هضم چربی
دخیل باشد ،زیرا هضم چربی در روده رخ میدهد .قابلیت هضم
کلسیم و فسفر نیز تحت تأثیر سطوح مختلف تعادل الکترولیتی
جیره قرار نگرفت که به نظر میرسد آزاد سازی فسفر و کلسیم
از فیتات توسط سطوح مختلف تعادل الکترولیتی تحت تأثیر قرار
نگرفته است .این موضوع نشان میدهد که که تعادل الکترولیتی
جیره ممکن است به جای هیدرولیز ،در الگوهای جذب مواد
مغذی مؤثر باشد.
نتیجهگیری نهایی :اگرچه اثر متقابلی بین تعادل
الکترولیتی و سطح ترئونین جیره در مطالعه حاضر مشاهده نشد،
اما تعادل الکترولیتی پایین جیره ( 175میلیاکیواالن در
کیلوگرم) در مقایسه با سطح باالی تعادل الکترولیتی (325
میلیاکیواالن در کیلوگرم جیره) اثرات مفید بر بهبود شاخص
عملکرد و انرژی متابولیسمی در جوجههای گوشتی تحت شرایط
تنش حرارتی داشت .همچنین بر اساس نتایج مطالعه حاضر،
افزودن  10درصد ترئونین باالتر از سطح توصیه شده تجاری در
جیره برای بهبود مورفولوژی روده و قابلیت هضم جوجههای
گوشتی در شرایط تنش گرمایی توصیه میگردد.

سپاسگزاری
هزینه و امکانات مورد استفاده در مطالعه حاضر از محل
اعتبارات معاونت پژوهشی دانشگاه اراک (طرح شماره
 )98/3840تأمین شده است که بدین وسیله مراتب قدردانی
اعالم میگردد.

تعارض منافع
بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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Abstract
BACKGROUND: Reducing the protein and amino acid content of diet or altering the dietary electrolyte balance were
suggested as the effective strategies to prevent the harmful effects of the heat stress in poultry.
OBJECTIVES: This study surveyed the effects of various levels of threonine and dietary cation-anion balance on the broiler
chickens under the heat stress conditions.
METHODS: 700 one-day-old male broilers (Ross 308) were used for 6 weeks under high- temperature conditions. This
experiment was conducted using a 2 × 3 + 1 factorial experiment based on a completely randomized design, with 7 treatments
(5 replicates per treatment and 20 birds per replicate). Experimental factors included two threonine concentrations
(recommended level and 10 % above recommended level) and three dietary electrolyte balances (175, 250, and 325 mEq/kg).
The control group considered the treatment with a normal threonine concentration (recommended level) and a dietary
electrolyte balance of 250 mEq/kg under optimal temperature conditions.
RESULTS: Although there was no interaction between threonine level and electrolyte balance, the electrolyte balance of
175 meq/kg increased the performance index compared to the electrolyte balance of 250 or 325 mEq/kg (P<0.05). The villus
height to crypt depth ratio and villus surface area in the jejunum improved with an electrolyte balance of 175 or 250 mEq/kg
(P<0.05). A decrease in the dietary electrolyte balance increased in the nitrogen-corrected apparent metabolizable energy
(P<0.05). Besides, an increase in the population of lactobacilli and bifidobacteria in the cecum, as well as an increase in
protein digestibility, were observed by increasing levels of threonine in the diet (P<0.05).
CONCLUSIONS: Based on these results, a high level of threonine or a low electrolyte balance in diet (175 mEq/kg) may
improve the performance, metabolizable energy, and intestinal microbial flora of broilers reared under heat stress.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Feed and chemical composition of diets during different experimental periods.
Table 2. The effects of dietary threonine levels and dietary electrolyte balance on the productive performance of broiler
chickens under heat stress (HS) conditions. Means within a column with different superscripts significantly differ (P<0.05).
Table 3. The effects of dietary threonine levels and dietary electrolyte balance on the jejunum morphological parameters in
broiler chickens under heat stress (HS) conditions. Means within a column with different superscripts significantly differ
(P<0.05).
Table 4. The effects of dietary threonine levels and dietary electrolyte balance on the cecum bacterial population (log10
CFU/g) in broiler chickens under heat stress (HS) conditions. Means within a column with different superscripts significantly
differ (P<0.05).
Table 5. The effects of dietary threonine levels and dietary electrolyte balance on the nutrient digestibility and nitrogencorrected apparent metabolizable energy (AMEn) in broiler chickens under heat stress (HS) conditions. Means within a
column with different superscripts significantly differ (P<0.05).
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