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چکیده
آزمایش حاضر بهه منوهور بررسهی تهث یر سهوو متاهاوت ترنهونین بهر بهار میکروبهی الشهه بهر  054قوعهه جوجهههای گوشهتی سهویه
راس  843انجام په یرفت .جوجهههابهه وهورت تدهادفی بهه پهنت تیمهار آزمایشهی و شهش تکهرار  15جوجهه در ههر تکهرارر در قا ه
یهک طهر کهامالت تدهادفی اختدها یافتنهد .جیهرهههای آزمایشهی شهام سهوو متاهاوت ترنهونین بها پهنت سهو ،114 ،144 ،04
 124و  184درود تووهیه دسهتورا عم سهویه راس  843بهود .تها یر مکمه ترنهونین بهر بهار میکروبهی الشهه در جوجهه گوشهتی نهر
و مهاده معنهی دار P>4/45ر بهود .درالشهه جوجهه ههای گوشهتی تیمهارهها متاهاوتر سها مونال مشهاهده نشهد .در رقهت  - 1ر
بیشترین میزان بهار میکروبهی در تیمهار 04دروهد ترنهونین مشهاهده شهد ،کهه بها تیمارههای  144،124و 184دروهد ترنهونین تاهاوت
معنهی دار نشهد و هی بها تیمههار 114دروهد ترنهونین تاهاوت معنهی دار P>4/45ر شهد .در رقهت -2ر کمتهرین میهزان بهار میکروبهی
الشههه در تیمههار 114دروههد ترنههونین مشههاهده شههد کههه بهها تیمارهههای 04،144،124و 184دروههد ترنههونین تاههاوت معنههی داری
P>4/45ر بود .همچنین در حجم ک بار میکروبهی کمتهرین میهزان مربهو بهه تیمهار 114دروهد ترنهونین بهود کهه بها ب یهه تیمارهها
تاهاوت معنهی دار P>4/45ر شهد .بهتهرین سهو بهرای اسهیدهای آمینهه ترنهونین در جیهره جوجهه گوشهتی سهو  114دروهد
ترنونین بود که در ایهن سهو مناسه تهرین میهزان بهارمیکروبی گوشهت بهود و جوجهه هها از حها عملکهرد در مناسهتترین وضهعیت
قرار داشتند.
واژگان کلیدی:اسید آمینه ،ال-ترنونین ،بار میکروبی الشه ،جوجه گوشتی.

مقدمه
طی سالهای اخیر ،تو یدات طیور با تغییرات زیادی

آمینه ترنونین وجود داشته باشد .آ ودگی میکروبی دستگاه

مواجه شده است .ژنوتیپها به وورت چشمگیری در

گوارش میتواند منجر به ترش زیاد موسین و متعاقتات

زمینه نرخ رشد و عملکرد ،بهتود یافتهاند .عوام متعددی

افزایش نیاز به ترنونین در پرنده شود Corozo et al.,

بر کیایت گوشت الشه مرغ تا یر میگ ارد .از این جمله

2008ر .از سوی دیگر کمتود ترنونین میتواند به طور

میتوان به عوام تغ یهای اشاره نمود که بر بار میکروبی

معنیداری ساخت موسین را مخت

کرده و از میزان

الشه و دستگاه گوارش مو ر میباشد .از مهمترین عوام

فعا یت الیه غشایی دستگاه گوارش بکاهد مهری و

تغ یه ای که بر کیایت الشه مو ر است اسیدهای آمینه

همکاران1801 ،ر .موسینها از اجزای اولی الیه مخاطی

میباشند .این موضوع ،نیاز برای یک بازبینی در احتیاجات

هستند و واض است که اکثر ترنونین مدرف شده ،توسط

تغ یهای جوجههای گوشتی امروزی را تثیید می کند

روده برای ساخت موکوس و پروتئین ترشحی مورد

Relandeau and Bellego, 2004ر .اسید آمینه

استااده قرار میگیرد ،موسین ن ش محافوتی برای

ترنونین به عنوان یک جزء مهم تشکی دهنده ترشحات

عاونتهای باکتریایی دارد Linden et al., 2008ر.
اسیدهای امینه یزین و ترنونین جیره

دستگاه گوارش ،یکی از حیاتیترین اسیدهای آمینه در

افزایش سو

نگهداری بافت مخاطی روده است که ممکن است در ا ر

غ ایی ک بار میکروبی دستگاه گوارش را کاهش و ست

عاونتهای میکروبی احتمال افزایش احتیاجات اسید

بهتود کیایت الشه جوجه های گوشتی شد Kheiri and
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ارتتا بین بار میکروبی گوشت و ترنونین درجوجه
Alibeyghi, 2017ر .در نتیجه باید از یک سو به تعیین

احتیاجات ،م دار پروتئین تثمین شده در جیره ،سو

دقیق م ادیر مورد نیاز اسیدهای آمینه قاب هضم پرنده و

پروتئین ذخیره شده و م دار غ ای دریافتی

از سویی دیگر به باالنس دقیق آنها در جیره توجه داشت،

and Liebert, 2007ر ،فاکتورهای مهمی هستند.

غلوت اسیدهای آمینه در جیره بایستی کامالت موابق با

همچنین شرایط محیوی و تحریک سیستم ایمنی نیز

نیازهای نگهداری ،سنتز بافتهای پروتئینی و کیایت

ممکن است احتیاجات اندازهگیری شده را تحت تث یر قرار

و

بین سوو مورد

الشه

جوجه

گوشتی

تثمین

مهری

شوند

دهند Kidd et al., 2003ر .ارتتا

Samadi

همکاران1801،ر.

استااده ،ال -ترنونین بر بار میکروبی الشه درسالمت

احتیاجات اسیدهای آمینه در حیوانات در حال رشد به

گوشت برای تغ یه مهم بوده که در این تح یق مورد

فاکتورهای زیادی مث ژنوتیپ ،سن و جنس بستگی دارد

بررسی قرار می گیرد.

Muhl and Liebert, 2008ر .به عالوه روش اندازهگیری
جدول  .1ترتی و م دار مواد مغ ی محاسته شده در جیره آزمایشی تغ یه شده به جوجه از سن 4ه21و 05-22روزگی

ماده غ ایی

جیره دوره آغازین

جیره دوره رشد

 4تا  21روزگی

 22تا  05روزگی

تیمار

تیمار

%144

%144

ذرت

05/544

54/814

گندم

10

10

کنجا ه سویا

88/864

20/644

نمک

4/844

4/844

ال-ترنونین

4/154

4/114

دی کلسیم فساات

1/624

1/624

پودرودف

1/044

1/014

روغن سویا

2/644

1/044

مکم معدنی

4/254

4/254

مکم ویتامینی

4/254

4/254

ماسه شنر

4/804

4/254

جوش شیرین

4/244

4/244
ترکی موادمغ ی

انرژی متابو یسمی

8444

8444

پروتئین خام %ر

21/62

24/21

% TSAAر

4/600

4/600

ترنونین %ر

4/051

4/350

کلسیم %ر

4/030

4/000

فسارفراهم %ر

4/002

4/080

()kcal/kg

73

سال چهارم /شماره  /2تابستان - 69صفحات  73تا 44

مجله میکروب شناسی مواد غذائی
مواد و روشها

مههدت  20سههاعت در دمههای  80درجههه سههانتیگههراد

جوجه ها ،جیره ها و طر آزمایش

گههرمخانهههگ ه اری شههد .تعههداد پرگنههههههای مربههو بههه

این آزمایش به منوور بررسی ا ر سوو مختلف ترنونین

پلیههتهههای رقتههی کههه بههین  144تهها  844عههدد بههود،

جوجههای گوشتی در مرحلهی

شمارش گردیهد .متوسهط تعهداد کلنهی شهمارش شهده از

آغازین و رشد انجام شد .در این آزمایش از تعداد 054

هههر رقههت مربوطههه محاسههته و در عکههس ضههری رقههت

قوعه جوجه گوشتی نر و ماده سویه رأس  843در  5واحد

ضرب و بهه عنهوان تعهداد کلنهی بهه دسهت مهی آیهد کهه

آزمایشی با  6تکرار اختداوی یافتند به نحوی که در هر

نمایهانگر که بهار میکروبهی مهی باشهد .(Markey and

واحد آزمایشی  15قوعه جوجه هر تکرار دو عدد جوجهر

) Leonard 2013همچنههین بههرای تعیههین و محاسههته

با میانگین وزنی مشابه استااده شد .تیمارهای آزمایشی

سا مونال یهک گهرم از گوشهت را در  0سهی سهی محهیط

شام پنت سو ترنونین  124 ،114 ،144 ،04و 184

کشههت  ،SF1بههه مههدت  20سههاعت در دمههای  00درجههه

بربار میکروبی الشه

درودر ترنونین توویه شده دستورا عم

سانتی گهراد قهرار مهی دههیم ،سهپس یهک سهی سهی از

راس 843

XLD2

ال
) (Ross 2007بود .دادههای آزمایشی در یک طر کام ت

شهههیرابه را در محهههیط کشهههت

تدادفی تجزیه واریانس شدند برای هر یک از دورههای

سههاعت و در دمههای  80درجههه سههانتیگههراد قههرار مههی

آغازین و رشد دو جیره پایه جدول 1ر طتق دستورا عم

دهههیم .اگههر پرگنههه قرمههز بهها مرکههز سههیاه مشههاهده شههود

راس  843تنویم شد که حاوی  144درود ترنونین

مشههکوب بههه وجههود سهها مونال اسههت

توویه شده بود و سپس م ادیر  14درود کاهش و تا

1990ر.

سو

بهههه مهههدت 20

Colle et al.,

تجزیه و تحلی دادهها

 184درود به آن جیره افزوده شد .جیرههای

آزمایشی در دو دورهی آغازین  21-1روزگیر و رشد

بهها توجههه بههه وجههود  5سههو مکم ه ترنههونین در جیههره

 00-22روزگیر در اختیار جوجهها قرار داده شد .پرندهها

124 ،114 ،144 ،04و 184دروههههد ترنههههونین طتههههق

در طول دورهی آزمایش دسترسی آزاد به آب و جیرههای

تووههیه دسههتورا عم راس 843ر دادههههای ایههن تح یههق

آزمایش داشتند.

بههه وههورت یههک آزمههایش در قا هه طههر پایههه کههامالت

واات مورد ارزیابی

تدههادفی بهها پههنت تیمههار و شههش تکههرار تجزیههه واریههانس
SAS8

بها رویهه

GLM0

روش تعیین و محاسته ی بارمیکروبی گوشت

شد .دادههها بها نرمافهزار آمهاری

یک گهرم گوشهت مهرغ را در  0سهیسهی محهیط کشهت

مورد تجزیه قرار گرفهت و م ایسهه میانگینهها بها آزمهون

پپتون واتهر بهه وهورت شهیرابه در مهیآوریهم و از رقهت

دانکن در سو احتمال  4/45انجام گرفت.

 14-1تهیههه شههده ،یههک سههریال رقههت از 14-2 -14-6ر

نتایج

در محههیط کشههت تهیههه شههد بههرای ایههن منوههور م ههدار

تا یر مکمه ترنهونین بهر بهار میکروبهی الشهه در جوجهه

یههک میلههی یتههر از هههر رقههت ،بههه  0میلههی یتههر محههیط

گوشههتی مههاده معنههیدار P>4/45ر شههد .در هههیک کههدام

کشههت اضههافه شههدر .از سههه رقههت پایههانی مربههو بههه هههر

از تیمارهههها سههها مونال مشهههاهده نشهههد .در رقهههت -1

نمونه ،میهزان یهک میلهی یتهر بهه داخه پلیهت محهیط

بیشههترین میههزان بههار میکروبههی در تیمههار  04دروههد

نوترینهت آگههاردر پلیهت سههاخته مهی شههودرریخته کشههت
1Selenite F Broth
2 Xylose Lysine Decarboxylate-agar
3.Statistical Analysis System
4. General Linear Model

سوحی مهی دههیم در محهیط کشهت نوترینهت آگهار بهه
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ارتتا بین بار میکروبی گوشت و ترنونین درجوجه
ترنههونین تووههیه شههده سههویه راس  843مشههاهده شههد

ترنههونین مشههاهده شههد کههه بهها تیمارهههای 04،144،124

کهههه بههها تیمارههههای 144،124و 184دروهههد ترنهههونین

و 184دروهههد ترنهههونین تاهههاوت معنهههیدار P>4/45ر

تااوت معنیدار نشد ،امها بها تیمهار  114دروهد ترنهونین

داشههت .همچنههین در حجهم که بههار میکروبههی کمتههرین

تاههاوت معنههیدار شههد P>4/45ر .در رقههت -2کمتههرین

میههزان مربههو بههه تیمههار  114دروههد ترنههونین بههود کههه

میهههزان بهههار میکروبهههی الشهههه در تیمهههار  114دروهههد

با ب یه تیمارها تااوت معنیدار P>4/45ر شد.

جدول .2ا ر سوو مختلف ترنونین جیره بر بارمیکروبی الشه در جوجههای گوشتی ماده
سوو متااوت ترنونین %

TC-1

TC-2

salmonela

T-cont

04

0a

0a

144

0ab

5ab

114

2b

1b

124

0ab

2b

-

05×142a

184

5ab

8b

2 ab

04×14

8b

1×14

2b

5×14

5×142b

SEM

4/8834

4/0208

-

4/8100

سو معنی داری

**

**

-

**

وجود حروف متااوت روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختالف معنیدار است P<4/45ر.
 :SEMمجموع خوای معیار میانگین

ترنونین بر بار میکروبی الشه در جوجه

تا یر مکمه ترنهونین بهر بهار میکروبهی الشهه در جوجهه

تا یر مکم

گوشتی نر معنی دار P>4/45ر شد .در هیک کدام از

گوشههتی نههر و مههاده معنههیدار P>4/45ر بههود .درهههر دو

تیمارها سا مونال مشاهده نشد .در رقت  -1بیشترین

جهنس وههیککهدام از تیمههارهها سها مونال مشهاهده نشههد.

میزان بار میکروبی در تیمار  04درود ترنونین توویه

در رقههت  - 1بیشههترین میههزان بههار میکروبههی در تیمههار

شده سویه راس  843مشاهده شد که با تیمار  184درود

 04دروهههد ترنهههونین تووهههیه شهههده سهههویه راس 843

ترنونین تااوت معنیدار نشد ،اما با تیمارهای

مشههاهده شههد کههه بهها تیمارهههای 144،124و 184دروههد

 124،144،114درود ترنونین تااوت معنیدار P>4/45ر

ترنونین تااوت معنهیدار نشهد .امها بها تیمهار  114دروهد

شد .در رقت  -2کمترین میزان بار میکروبی الشه در

ترنههونین تاههاوت معنههیدار P>4/45ر شههد .در رقههت -2

تیمار  114درود ترنونین مشاهده شد که با

کمتههرین میههزان بههار میکروبههی الشههه در تیمههار 114

تیمارهای 124,144درود ترنونین تااوت معنی-

دروههد ترنههونین مشههاهده شههد کههه بهها تیمارهههای 04

دار P<4/45ر نشد و با تیمار  04درود ترنونین تااوت

 144،124،و 184دروههد ترنههونین تاههاوت معنههیدار بههود

بار

P>4/45ر .همچنهههین در حجهههم کههه بهههار میکروبهههی

به تیمار  114درود

کمتههرین میههزان مربههو بههه تیمههار  114دروههد ترنههونین

ترنونین بود که با تیمار 04درود ترنونین تااوت معنیدار

بههود کههه بهها ب یههه تیمارههها تاههاوت معنههیدار P>4/45ر

P>4/45ر شد .اما ب یه تیمارها تااوت معنیدار

شههد .در کهه سههالمت جوجهههههها و م اومههت در م ابهه

P<4/45ر نشد.

پاتوژنها مرتتط با سیسهتم ایمنهی جوجهههها مهی باشهد.

بحث

مکم ه کههردن ترنههونین در سههو  114دروههد ترنههونین

معنیدار شد P>4/45ر .همچنین در حجم ک
میکروبی کمترین میزان مربو
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
توویه شهده سهویه راس  843منجهر بهه بهتهود سیسهتم

نتههایت ایههن تح یههق (2007) Peng et al., ،نشههان

ایمنی و در نهایهت کهاهش ابهتالء بهه عوامه بیمهاری زا

دادند که دروهد ترنهونین در گامهاگلوبو ین سهرم جوجهه

و کههاهش بههار میکروبههی گوشههت خواهههد شههد .موافههق بهها

گوشتی باال میباشد.

جدول .8ا ر سوو مختلف ترنونین جیره بر بارمیکروبی الشه در جوجههای گوشتی نر
سوو متااوت ترنونین %

TC-1

TC-2

salmonela

T-cont

04

6a

0a

144

2b

8b

114

1b

2b

124

8b

8b

-

84×142a

184

5ab

5ab

2ab

25×14

1×142b
2ab

24×14

2ab

10×14

SEM

4/2214

4/8024

-

4/2130

سو معنی داری

**

**

-

**

وجود حروف متااوت روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختالف معنیدار است P<4/45ر.
 :SEMمجموع خوای معیار میانگین

گامههاگلوبو ین نمایههانگر بخشههی از سههرم خههون اسههت کههه

از سههوی دیگههر دارای ن شهههای مهمههی در سههاختار و

حهههاوی بهههاالترین م هههدار ایمنوگلوبهههو ین آنتیبهههادیر

وظههایف سههلولهای دسههتگاه گههوارش میباشههد کههه از

میباشههههد .بهههها توجههههه بههههه اینکههههه در سههههاختمان

مهمتهههرین آنهههها میتهههوان بهههه دخا هههت در تشهههکی

ایمنوگلوبههو ین م ههادیر بههاالیی از وا ههین و ترنههونین بکههار

موسههین 5مترشههحه  84دروههد ترکیهه آمینواسههیدیر

رفتههه اسههت هه ا کمتههود هههر کههدام از ایههن اسههیدآمینه

از سهههلولهای مجهههاری نمهههود .همچنهههین یافتهههههای

میتوانههد پاسهه های ایمنههی را در جوجههههای گوشههتی

1991 Duval et al.,ر نیههز بیههان گههر آن اسههت کههه

تحههت تههث یر قههرار دهههد .زعاریههان و همکههاران میههزان

افههزودن دو میلههی مههول ترنههونین بههه محههیط کشههت

تیترآنتیبهههادی را در پاسهههه بهههه تزریههههق  SRBCدر

سلو ی ،سهت افهزایش سهنتز پهروتئین و بهتهود عملکهرد

روزهههای  16و  21روزگههی مههورد بررسههی قههرار دادنههد و

مکانیسههمهای انت ههال سههلو ی در ناوسههیتها گردیههده

بیان کردند کهه سهو ترنهونین بهر میهزان تیترآنتیبهادی

که پیامد ایهن امهر ،تحریهک رشهد سهلول و جلهوگیری از

Corozo

عمهده موسهین

تهههههث یر معنهههههیداری دارد.

al.,

et

مرگ آنها بهوده اسهت .ترنهونین ترکیه

)(2007میهههزان تیترآنتیبهههادی او یهههه را در پاسههه بهههه

روده و گلوبهههو ین پالسهههما در طیهههور و انسهههان اسهههت.

تزریهههق  SRBCدر سهههن  85روزگهههی در جوجهههههای

تو یههد آنتههیبههادی ،سههوو

 IgGسههرم و غلوتهههای

گوشههتی راس  843بهها سههو ترنههونین قابه هضههم 4/51

موکوسهی ژوژنهال  IgGو  IgAدر طیهور همچنهان کهه

و  4/02دروهد مهورد بررسهی قهرار دادنهد و ههیک تاههاوت

ترنههههونین افههههزایش مییابههههد ،افههههزایش مییابههههد .در

معنهههههیداری مشهههههاهده نکردنهههههد .بررسهههههیهای

جوجههههای گهههورن بهها بیمههاری نیوکاسهه ترنههونین

ایمونوشههیمیایی وههورت گرفتههه نشههان دهنههده آن اسههت

بیشههتری بههرای تو یههد مناسهه آنتههیبههادی نیههاز اسههت.

کههههه ترنههههونین از اجههههزاء اوههههلی آمینواسههههیدی

افههزایش ترنههونین جیههره سههندروم مههرگ ناگهههانی را در

گاماگلوبو ینهههای پالسههمای حیوانههات مختلههف بههوده و

5. Mousin
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خروسهههای اختههه شههده کههاهش داده اسههت .همچنههین

میزان رشد روده ای ،بارمیکروبی گوشت مشاهد شد .ا

پرنههدگان تغ یههه شههده بهها جیههره حههاوی ترنههونین پههایین،

جوجهها از حا عملکردی و بازده تو ید در مناس ترین

حساسیت به تومهور افهزایش یافتهه اسهت .بنهابراین ،ایهن

وضعیت قرار خواهند داشت .بدیهی است این امر سالمت و

نتههایت ن ههش ترنههونین را در عملکههرد ایمنههی و سههالمت

بهداشت گوشت را افزایش خواهد داد.

ا تههات میکننههد .ترنههونین در نگهههداری تمامیههت دفههاع-
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Abstract
An experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of threonine on
microbial carcass with use of 450 numbers of broiler chicks of the Ross 308.The chicks
randomly are allocated to five experimental treatments and six replications (15 chicks in each
replicates) in a completely randomized design. The experimental diets are including different
levels of threonine with five levels of 90, 100, 110, 120 and 130 percent of the recommended
Ross 308. The findings of the study shows the effect of experimental diets on microbial
carcass in female and male broiler are (p< 0.05) significant. In carcass broiler chicks
(different treatment) salmonella are not observed (P> 0/05). In dilution (-1) most level
microbial carcass in treatment 90٪ Threonine became observation, where with treatment 110
٪threonine are significant (p< 0.05). Dilution (-2) least level microbial carcass in treatment
110٪ became observation than another treatments are significant (p< 0.05).Too in total
content microbial carcass least level relevant on treatment 110٪ threonine was than another
treatments are significant (p< 0.05). Results showed that the increase of threonine up to %10
leads to improvement of broiler chicks.
Keywords:Amino acid, L-threonine, broiler chicks, microbial carcass.
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