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 چکیده
بر  دسترسی به دان هایو روش اسیدآمینو  مختلف رات سطوحیثتأ این مطالعه، بررسی هدف از

تصادفی و به روش  این آزمایش در قالب طرح کامالًبود.  های گوشتی جوجه سیستم ایمنی عملکرد و

 ةروزگی تا پایان دور 12فاکتوریل با سه روش دسترسی به دان و دو سطح اسیدآمینه انجام شد. از 

دسترسی متناوب و محدودیت غذایی با پرورش سه روش دسترسی آزاد به دان، محدودیت غذایی با 

لیزین طبق سطح  ۀهای آزمایشی شامل دو سطح اسید آمین دسترسی پیوسته به دان اعمال شد. جیره

تکرار و هر تکرار دارای شش هر تیمار شامل  .درصد بیشتر از آن بود 8آرین و سطح  ۀسویپیشنهادی 

 >P)11/1(دار اطور معن یوسته به دان بهپگوشتی بود. محدودیت غذایی با دسترسی  ۀقطعه جوج 23

اوب و پیوسته ضریب تبدیل ندهی مت های خوراک با اعمال روشسبب کاهش درصد تلفات و حذفی شد. 

 با افزایش سطح اسیدهای آمینه درصد لنفوسیت کاهش بهبود یافت. >P)11/1(دار اطور معن غذایی به

. نتایج نشان داد که >P)11/1(افزایش یافت درصد هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت  یافت و

همراه روش محدودیت غذایی با دسترسی پیوسته به دان  آرین به ۀها بر اساس سطح توصی تنظیم جیره

ثیر منفی بر عملکرد رشد داشته باشد، سبب تقویت سیستم ایمنی سلولی و نه ایمنی أبدون اینکه ت

 شود. خونی می

 

 .گوشتی، روش دسترسی به دان، سیستم ایمنی، عملکرد ۀجوج ،اسید آمینه های کلیدی: واژه
 

 مقدمه

 هاي اصالح هاي گوشتي امروزي با اعمال برنامه جوجه

نژادي از قابلیت سرعت رشد زیاد برخوردار شدند 

(Lemme et al., 2009; Cobb-Vantress, 2012; 

Svihus et al., 2010)، هاي  رشد نسبي اندام همچنین

هاي امروزي در مقایسه با  سویهمختلف بدن در 

تغییر یافته است. به  3340هاي پرورشي سال  جوجه

سینه نسبت به وزن زنده دو برابر شده  ةعنوان مثال عضل

درصد( و در مقابل وزن نسبي  3درصد در مقابل  32)

روزگي کاهش یافته است. به این  چهاردهقلب بعد از 

کمترشدن سینه به معني  ةمعني که انتخاب براي عضل

(. Schmidt et al., 2009وزن نسبي قلب بوده است )

عروقي افزایش -بنابراین شرایط براي بروز تنش قلبي

نشان ، Lemme et al. (2009)یافته است. در تحقیق 

داده شد افزایش اسیدهاي آمینه در سنین اولیه در 

ترند  عروقي حساس-هایي که به مشکالت قلبي سویه
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ن نتیجه اشود. این محقق ایي ميسبب افزایش تلفات نه

کارگیري سطوح کمتر اسیدهاي آمینه در  هگرفتند که ب

آغازین و رشد عملکرد مشابه با گروه آزمایشي با  ةجیر

دارد. ارتباط ها  سطوح بیشتر اسیدهاي آمینه در این دوره

Yussefi et al. (2010) محدودیت غذایي  ةبا اعمال برنام

 دارياحدودیت به طور معنهاي تحت م در گروهمتناوب 

)04/0(P<  آزاد  ةگروه تغذی در مقایسه باوزن بیشتري

روزگي مشاهده کردند. در آزمایش  53و  52در سنین 

Yussefi et al. (2010)  ضریب تبدیل خوراک در

داري اطور معن دهي متناوب به خوراک ةهاي با برنام گروه

)04/0(P< ود.آزاد کمتر ب ةگروه تغذی در مقایسه با  

هیپوفیز  -سازي محور هیپوتاالموس تنش سبب فعال

شود. با فعالیت این محور  و غدد فوق کلیوي مي

یابد  آزادسازي هورمون آدرنوکورتیکوسترون افزایش مي

که غدد فوق کلیوي را براي ترشح و آزادسازي 

 & Mobergکند ) کورتیکوسترون به خون تحریک مي

Mench, 2000 تغییر متابولیسم (. کورتیکوسترون سبب

هاي ساختماني(،  پروتئین )افزایش کاتابولیسم پروتئین

شود  چربي و کاهش سطح جذب مواد مغذي در روده مي

(Garriga et al., 2006; Rajkumar et al., 2006 بنابر .)

در  Klasing et al. (2004)توسط  شده ارائهگزارش 

ف ها صر درصد از انرژي دریافتي جوجه 3شرایط معمول 

شود که این مقدار در شرایط تنشي  هاي ایمني مي پاسخ

 Hu et(. در پژوهش Feng et al., 2012یابد ) افزایش مي

al. (2008, 2010)  نشان داده شد که استفاده از

تکثیر سلول پوششي روده را به  ،کورتیکوسترون در جیره

اندازد. در واقع ارتفاع پرز و عمق کریپت در  خیر ميأت

یابد. همچنین این  ورتیکوسترون کاهش ميپاسخ به ک

ن نشان دادند که استفاده از کورتیکوسترون سبب امحقق

کاهش سطح گلوکز پالسما، افزایش قابلیت هضم ظاهري 

شود.  پروتئین و افزایش فعالیت تریپسین و آمیالز مي

هاي گوشتي را  کوچک جوجه ةبنابراین توانایي جذب رود

یابد.  لکرد رشد کاهش ميعم و در پي آن دهد کاهش مي

هاي مختلفي از   در طول زندگي پرنده، تنش به صورت

هاي محیطي بسیار سرد یا بسیار  جمله درجه حرارت

 گرم، بیماري، تهویة نامناسب، سرعت رشد زیاد و ...

 افتد.  اتفاق مي

اند که محدودیت غذایي  برخي تحقیقات نشان داده

نش در پرنده ایجاد گرسنگي باعث بروز ت ةبه واسط

 ;De Jong et al., 2002; Jong et al., 2002شود ) مي

Hangalapura et al., 2005; Payne et al., 1990 .)

کاهش ایمني در پرندگان تحت محدودیت غذایي ممکن 

کنندگي محدودیت بر ترشح  است به دلیل اثر تحریک

هاي  هاي کورتیکواستروئیدي باشد که مهارکننده هورمون

 Dibnerند )هستها  بادي در مقابل تولید آنتي قدرتمندي

& Knight, 1998 ،محققان بهبود  برخي(. به هرحال

هاي ایمني را با اعمال محدودیت خوراکي در  پاسخ

 ;Klasinng, 1988 ) هاي گوشتي گزارش کردند جوجه

Khajavi et al., 2003 گزارش .)Jang et al. (2009) 

 60ذایي به میزان دهد که اعمال محدودیت غ نشان مي

درصد خوراک مصرفي گروه شاهد جهت حفظ شرایط 

دهد  و ایمني را افزایش مي استآسایش پرنده کافي 

ثیر منفي داشته باشد. به أبدون اینکه بر عملکرد رشد ت

یید نشده است که آیا محدودیت أهر حال به وضوح ت

اي  هاي گوشتي که اشتهاي حریصانه خوراک در جوجه

اندازد یا نه.  ایمني پرنده را به مخاطره ميدارند پاسخ 

تحقیق حاضر به منظور بررسي اثر محدودیت  بنابراین

زماني دسترسي به خوراک و نیز اعمال محدودیت تا 

رات متقابل بین یثتأپرورش و همچنین  ةپایان دور

سطوح اسیدهاي آمینه و محدودیت غذایي بر عملکرد و 

 ام شد.هاي گوشتي انج سیستم ایمني جوجه

 
 

 ها مواد و روش

در قالب  2 × 3آزمایش فاکتوریل به صورت این تحقیق 

در هر گروه آزمایشي تکرار شش  تصادفي با طرح کامالً

پرورش و اصالح نژاد مرغ  جتمعدر سالن تحقیقات م

هاي بهداشتي و  برنامه همة. اجرا شد کنار بابلآرین الین 

به  .گرفتجام مدیریتي بر اساس اصول و مقررات مرکز ان

خروس با  جوجهقطعه  23متر(  3×2جایگاه )به ابعاد هر

 .اختصاص یافت گرم 56±3 وزن

فاکتورهاي آزمایشي شامل دو سطح اسیدهاي آمینه 

(. سطح 2و  3 هاي دهي بود )جدول و سه روش خوراک

راهنماي پرورش  ةلیزین بر اساس توصی ةاسید آمین

درصد بیشتر از  2( و 3آرین )سطح  ةگوشتي سوی ةجوج

(. سطح 3332( تنظیم شد )راهنماي آرین، 2آن )سطح 

اي است که در جدول  بیشترین سطح اسیدهاي آمینه 2
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ها آمده است و همچنین در  نیازهاي غذایي سایر سویه

( تفاوت Yussefi et al., 2013پژوهش قبلي نویسنده )

داري با سطح نخست ایجاد کرد. در هر دو سطح امعن

اقل نسبت اسیدهاي آمینه به لیزین قابل لیزین، حد

(. براي 3آرین رعایت شد )جدول  ةهضم بر اساس توصی

ها به  مواد خوراکي نمونه ةتعیین میزان اسیدهاي آمین

 ةدان ةها بر پای ارسال شد. جیره 3شرکت ایونیک دگوسا

زماني  ةسویا و در چهار دور ةذرت و کنجال ةگندم، دان

روزگي تنظیم شدند.  36-53و  39-24، 25-32، 33-0

ها آزادانه به خوراک دسترسي  روزگي همة جوجه 33تا 

 روزگي تا پایان دورة پرورش سه روش 32داشتند. از 

دسترسي به دان شامل دسترسي آزاد، محدودیت غذایي 

با دسترسي متناوب و محدودیت غذایي با دسترسي 

پیوسته اعمال شد. در روش دسترسي آزاد به دان به 

ها  روز جوجه ثناي یک ساعت خاموشي در طول شبانهاست

آزادانه به خوراک دسترسي داشتند. روش محدودیت 

روزگي 25تا  32غذایي با دسترسي متناوب به دان از 

عدم دسترسي و یک  هساعت چهار ةشامل چهار دور

عدم  هساعت سه ةساعت دسترسي به دان و یک دور

ساعت  33دسترسي و یک ساعت دسترسي به دان بود )

روزگي 53 تا 25ساعت عدم دسترسي(. از  4 و دسترسي

روش محدودیت غذایي با دسترسي متناوب شامل پنج 

محرومیت و یک ساعت تغذیه سپس  هساعت سه ةدور

 دشساعت متوالي دسترسي آزاد به خوراک اعمال  چهار
 ساعت عدم دسترسي(. در 3ساعت دسترسي و  34)

 32پیوسته به دان از روش محدودیت غذایي با دسترسي 

 چهارو  ششروزگي به ترتیب 53تا  24روزگي و از 25تا 

ها تا  ها نبود. جیره ساعت متوالي دان در دسترس پرنده

روزگي به صورت کرامبل و سپس تا پایان دوره 25

روزگي با  2صورت پلت تهیه شدند. خوراک و آب تا  به

اختیار قندي در  استفاده از سیني دانخوري و آبخوري کله

ها قرار گرفت و بعد از آن تا پایان دوره از دانخوري  جوجه

عدد در هر تکرار(  چهارآویز و سیستم آبخوري نیپل )

 .استفاده شد
 

. سطح انرژي قابل متابولیسم )کیلوکالري بر کیلوگرم(، پروتئین خام )درصد(، لیزین قابل هضم )درصد( و نسبت اسیدهاي 3جدول 
 هاي آزمایشي سنین مختلف جیرهآمینه به لیزین در 

 سن )روز(  0 – 30  33 – 25  24 – 34  39 – 53

3040 3000 2300 2240 AMEn1 

 *سطوح اسید آمینه  3 2 3 2 3 2 3 2

 لیزین )%( 34/3 26/3 00/3 02/3 32/0 00/3 22/0 35/0
 حداقل نسبت اسیدهاي آمینه به لیزین 

 متیونین + سیستین 65 69 62 62
 ترئونین 94 99 96 96
 تریپتوفان 39 39 39 39

 آرژنین 303 305 304 304
 ایزولوسین 96 92 93 93
 والین 64 69 66 66

درصد بیشتر از  30تا  2: 2شده توسط سویة آرین و سطح  : سطح توصیه3)*( سطح / شده براي نقطة صفر ابقاي ازت  قابل متابولیسم ظاهري تصحیح انرژي. 3
 ین. سطوح کلسیم، فسفر قابل دسترس و سدیم براي هر دو سطح اسیدهاي آمینه یکسان است.  توصیه سویة آر

 
 دهي در سنین مختلف )روز( هاي خوراک . روش2جدول 

 24 – 53 32 – 25 0 – 33  روش

 دسترسي آزاد به دان در طول دورة آزمایش 3دسترسي آزاد به دان

 ساعت محرومیت از دان 34 ساعت محرومیت از دان33 دسترسي آزاد به دان 2محدودیت غذایي متناوب
 ساعت محرومیت 5 ساعت محرومیت 9 دسترسي آزاد به دان 3محدودیت غذایي پیوسته

 ساعت محرومیت: چهار دورة چهارساعته محرومیت و یک ساعت تغذیه و یک دورة سه ساعته محرومیت و یک 33. 2   /    روز  . یک ساعت خاموشي در هر شبانه3
 ساعتة محرومیت و یک ساعت تغذیه و سپس چهار ساعت متوالي دسترسي آزاد به خوراک ساعت محرومیت: پنج دورة سه 34. 3/      ساعت تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Evonik Degussa 
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روزگي از هر تکرار دو قطعه کشتار  52و  25، 33در 

کشي شد و   شدند و کبد، طحال و بورس فابریسیوس وزن

ها به صورت درصدي از وزن بدن محاسبه شد. در  اوزان آن

روزگي از هر تکرار دو پرنده انتخاب و با استفاده از  56

گیري انجام شد.  سرنگ آغشته به مادة ضد انعقاد، خون

 Wrigh’sسپس با یک قطره خون گسترش تهیه و به روش 

staining
آمیزي شد. شمارش تفریقي  ( رنگ1961) 

استفاده از میکروسکوپ نوري و با هتروفیل و لنفوسیت با 

برابر انجام شد. در سه ناحیه هر الم  3000نمایي  درشت

گلبول سفید )به تفکیک شمارش هتروفیل و  300

بادي  گیري تیتر آنتي لمفوسیت( شمارش شد. براي اندازه

روزگي از هر تکرار دو قطعه  56علیه ویروس نیوکاسل در 

گیري  سي خون سي 2 ها جوجه انتخاب و از ورید بال آن

آوري  شده جمع هاي هپارینه هاي خون داخل لوله شد. نمونه

دور در دقیقه به  32000هاي هپارینه با سرعت  شد. لوله

ها جدا و تا زمان  دقیقه سانتریفیوژ شدند. سرم 4مدت 

گراد(  درجة سانتي -20بادي در فریزر) گیري تیتر آنتي اندازه

ژن ویروس  ي علیه آنتيباد نگهداري شدند. تیتر آنتي

 ,.Akhlaghi et alانجام شد ) HIبیماري نیوکاسل به روش 

بادي علیه  گیري تیتر آنتي (. همچنین براي اندازه2012

 36و  23در روزهاي  3ژن گلبول قرمز گوسفند آنتي

آزمایش از هر تکرار )واحد آزمایش( سه پرنده انتخاب و 

محلول  سي به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن سي 3/0

که سه بار با سرم  SRBCدرصد  30سوسپانسیون 

فیزیولوژیک شستشو داده شده بود، از طریق ورید بال به 

روزگي از پرندگان  54و  22ها تزریق شد. به ترتیب در  آن

هاي خون یک  آوري شد. نمونه هاي خون جمع مزبور نمونه

 .دماي اتاق قرار داده شدند تا سرم از خون جدا شودروز در 

دقیقه  4دور در دقیقه به مدت  32000خون با سرعت 

بادي در  سانتریفیوژ و سرم جدا گردید و تا زمان تیتر آنتي

هاي  گراد( نگهداري شدند. نمونه درجة سانتي -20فریزر )

شدن سیستم کمپلمان و عدم تداخل  سرمي جهت خنثي

دقیقه در دماي  30آن با پادتن ضد گلبول قرمز گوسفند 

گراد در گرمخانه گذاشته شد. براي تعیین  سانتيدرجة  44

( از روش هماگلوتیناسیون IgG  +IgMتیتر پاسخ کل )

(Isakov et al., 2005; Ambrose & Donner, 1973 )

ها لگاریتم در  میکروتیتر استفاده شد. در هنگام قرائت نمونه

                                                                                  
1. Sheep Red Blood Cell (SRBC)  

عکس آخر رقتي که در آن هماگلوتیناسیون دیده  2مبناي 

نوان عیار پادتني ثبت شد. براي تعیین ع شود، به مي

هستند  SRBCکه اجزاي پاسخ به  IgMو  IgGگیري  اندازه

( که MERبادي مقاوم به مرکاپتااتانول ) با جداسازي آنتي

هست و کسر این مقدار از پاسخ کل  IgGدر حقیقت 

( را به MESبادي حساس به مرکاپتااتانول ) توان آنتي مي

 ,Qureshi & Havensteinاست) IgMدست آورد که معرف 

 :بود به صورت زیرشده  استفادهمدل آماري  .(1994
yijk= µ+Ti+Sj+TSij+eijk 

 میانگین µ، مقدار هر مشاهده yijk در این مدل

هاي  روشاثر  Sjسطوح اسیدهاي آمینه، اثر  Ti،  جمعیت

اسیدهاي آمینه و اثر متقابل  TSij، دسترسي به دان

عوامل تصادفي اثر  eijkن و هاي دسترسي به دا روش

 مانده هستند. باقي

 Statgraphics Centurian آماري رافزا نرم GLMة از روی

XVI, version 16.1.11  شرکت(Stat Point ) براي آنالیز

 ها استفاده شد. داده

 

 نتایج و بحث

در این آزمایش سطح اسیدهاي آمینه بر مقدار تلفات و 

محدودیت غذایي با ز روش حذفي تأثیري نداشت. استفاده ا

سبب کاهش  >P)04/0(طور معنادار  به دسترسي پیوسته

( شد 22/34در مقابل  43/30درصد تلفات و حذفي )

هاي  (. محققان زیادي به مؤثربودن برنامه3)جدول 

هاي گوشتي  محدودیت غذایي در کاهش تلفات جوجه

 ,.Wijtten et al., 2010; Demir et al)اذعان داشتند. 

2004; Yussefi et al., 2010) .Wijtten et al. (2008)  بیان

داشتند که کاهش فعالیت متابولیکي و در نتیجه کاهش 

نیاز به اکسیژن ممکن است عاملي براي کاهش تلفات باشد، 

 ویژه زماني که فعالیت متابولیکي حداکثر است. به

( عدم 3بر اساس نتایج آزمایش حاضر )جدول 

ثیر أها ت ر وزن نهایي بدن جوجهدسترسي به خوراک ب

منفي نداشته است. اگرچه افزایش سطح اسیدهاي آمینه 

محدودیت غذایي  ةسبب افزایش وزن بدن شد ولي نحو

ثر بود، ؤها به سطوح اسیدهاي آمینه م بر پاسخ جوجه

که وقتي از سطح پایین اسیدهاي آمینه در  طوري به

پیوسته شد اعمال محدودیت غذایي  جیره استفاده مي

 د. شسبب حصول وزن بیشتري 
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 *روزه53هاي گوشتي در دورة  روي خصوصیات عملکردي جوجه سطوح اسید آمینه و روش دسترسي به دان. تأثیرات اصلي و متقابل 3جدول 

 ضریب تبدیل غذایي مصرف خوراک وزن بدن تلفات و حذفي  اصلي فاکتورها هاياثر

 اسید آمینه سطوح

 366/3 4324 2333 63/35  آرین ةتوصی

 352/3 4390 3093 24/35  بیشتر از سطح توصیه

 دسترسي به دان روش

 ab22/34 3033 a9059 a 339/3  3آزاد

 a64/36 3029 b4223 b 332/3   2متناوب

 b43/30 3033 ab4323 b 343/3  3پیوسته

 اثرات متقابل 

 سطوح اسید آمینه

 آرین ةتوصی

 c2342 9002 a030/2 53/35 آزاد

 bc2322 4234 bc364/3 25/32 متناوب

 ab3053 4263 cd324/3 26/30 پیوسته

      

 بیشتر از سطح توصیه

 a3303 9024 bc392/3 35/34 آزاد

 ab3095 4225 d302/3 96/39 متناوب

 bc3036 4363 ab320/3 34/30 پیوسته

Pooled SEM 3229/2 3/22 2/93 036/0 

CV (%) 63/40 2/2 9/2 3/2 

 سطح احتمال  منابع واریانس 

 043/0 400/0 033/0 2533/0 اسید آمینه

 006/0 033/0 363/0 0462/0 دسترسي به دانروش 

 003/0 343/0 035/0 2252/0 اثر متقابل
   روز . یک ساعت خاموشي در هر شبانه3

 .محرومیت و یک ساعت تغذیه هساعت سه ةمحرومیت و یک ساعت تغذیه و یک دور هتساعچهار  ةساعت محرومیت: چهار دور 33. 2

 ساعت متوالي دسترسي آزاد به خوراکچهار سپس و محرومیت و یک ساعت تغذیه  هساعتة سه ساعت محرومیت: پنج دور 34. 3
 >P).04/0(دارند  يدارامعن تفاوت ير آمارظن ازمتفاوت  حروف با ریمقادهر ستون  در* 

 

افزایش سطح اسیدهاي آمینه بر وزن نسبي بورس 

وزن نسبي طحال در  .(5 جدولثیري نداشت )أت

ثیر سطح افزایشي اسیدهاي آمینه أروزگي تحت ت52

در این سن  . همچنین>P)04/0(یافت دار اکاهش معن

دار وزن نسبي اعدم دسترسي به دان سبب افزایش معن

هاي  ش. وزن نسبي بورس در رو>P)04/0(طحال شد 

محدودیت غذایي با دسترسي متناوب و پیوسته بیشتر از 

 دار نبود.اها معن گروه دسترسي آزاد به دان بود، اما تفاوت

Katanbaf et al. (1989)  گزارش کردند که افزایش وزن

هاي لنفاوي به عنوان بهبود پاسخ ایمني در  نسبي اندام

دند گزارش کر Liew et al. (2003)شود.  نظر گرفته مي

هاي دخیل در ایمني  ها و وزن اندام بادي که تولید آنتي

هایي که به  شده در حد اشتها و آن هاي تغذیه بین جوجه

درصد اشتها تغذیه شده بودند، تفاوت  90میزان 

نیز گزارش  Ravindran et al. (2006)داري نداشت. امعن

تواند وزن  به آب( مي E. coliکردند که تنش )افزودن 

 .Houshmand et alاي لنفي را کاهش دهد. ه اندام

ثیر أنشان داد که افزایش سطح پروتئین جیره ت (2010)

 .Hangalapura et alداري بر وزن طحال ندارد. امعن

تواند بر  هاي ژنتیکي مي بیان داشتند که تفاوت (2005)

نولوژیکي تحت شرایط وپاسخ فیزیولوژیک و ایم

ها مشاهده کردند  آنگذار باشد. رثیأمحدودیت غذایي ت

که تحت شرایط محدودیت شدید غذایي وزن نسبي 

بادي کم( کمتر از گروه  )الین آنتي Lطحال در گروه الین 

کورتیکوسترون در  بادي بیشتر( بود. سطح )آنتي Hالین 

 بود. Hبیشتر از الین  Lگروه الین 
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گرم وزن بدن( کبد،  300روي وزن نسبي )گرم به ازاي  به دان سطوح اسید آمینه و روش دسترسي. تأثیرات اصلي و متقابل 5جدول 

 *روزگي52و  25، 33طحال و بورس در سنین 

 اصلي فاکتورها تأثیرات
 بورس  طحال  کبد 

 33 25 52  33 25 52  33 25 52 

             سطوح اسید آمینه

 333/0 253/0 362/0  339/0 303/0 032/0  329/2 240/2 420/3  آرین ةتوصی

 332/0 223/0 362/0  303/0 304/0 034/0  304/2 230/2 330/3  بیشتر از سطح توصیه

             روش دسترسي به دان

 b034/0  - 233/0 332/0 303/0 -  233/2 230/2 -  3آزاد

 a320/0  - 234/0 353/0 302/0 -  223/2 230/2 -  2متناوب

 a333/0  - 253/0 352/0 306/0 -  362/2 250/2 -  3پیوسته

           متقابل تأثیرات

 آرین ةتوصی

 ab302/0 bc039/0  - 223/0 330/0 -  232/2 200/2 - آزاد

 b022/0 a350/0  - 293/0 359/0 -  333/2 220/2 - متناوب

 a333/0 b333/0  - 235/0 336/0 -  526/2 290/2 - پیوسته

 سطح توصیه بیشتر از

 ab032/0 c035/0  - 203/0 326/0 -  354/2 290/2 - آزاد

 a336/0 bc033/0  - 202/0 350/0 -  243/2 630/2 - متناوب

 ab300/0 bc333/0  - 242/0 356/0 -  336/2 220/2 - پیوسته

Pooled SEM 
 329/0 324/0 336/0  035/0 002/0 009/0  032/0 022/0 033/0 

CV (%)
  200/3 300/34 3/33  600/33 600/32 200/32  600/23 300/23 300/35 

 سطح احتمال  منابع واریانس

 995/0 332/0 203/0  009/0 699/0 232/0  223/0 632/0 244/0  سطح اسید آمینه

 393/0 423/0 -  003/0 236/0 -  602/0 320/0 -  روش دسترسي به دان

 235/0 295/0 -  002/0 029/0 -  926/0 290/0 -  اثر متقابل

   روز . یک ساعت خاموشي در هر شبانه3

 ساعت محرومیت: چهار دورة چهار ساعته محرومیت و یک ساعت تغذیه و یک دورة سه ساعته محرومیت و یک ساعت تغذیه. 33. 2

 ساعت محرومیت: پنج دورة سه ساعته محرومیت و یک ساعت تغذیه و سپس چهار ساعت متوالي دسترسي آزاد به خوراک 34. 3
 >P).04/0(دارند  يدارامعن تفاوت ينطر آمار ازمتفاوت  حروف با ریمقادهر ستون  در* 

 

هاي  اثر سطوح مختلف اسیدهاي آمینه و روش

نیوکاسل،  ي علیه واکسنباد محدودیت غذایي بر عیار آنتي

SRBC هاي  کل و ایمونوگلوبولینM  وG  .معنادار نبود

محدودیت هاي  روشدر  SRBCپاسخ به  با این حال

و پیوسته از گروه تغذیة آزاد  غذایي با دسترسي متناوب

در طول دورة  Jang et al. (2009). (4)جدولکمتر بود 

 IgGمحدودیت غذایي اختالف معناداري در مقادیر 

نشان داد که  Houshmand (2010)مشاهده نکردند. 

افزایش سطح پروتئین جیره تأثیر معناداري بر عیار 

 .Panda et alبادي علیه واکسن نیوکاسل نداشت.  آنتي

درصد  2/3نشان دادند با افزایش سطح لیزین از  (2011)

 SRBC بادي آنتيعیار درصد تفاوت معناداري در  5/3به 

طور  درصد به 3/3در سطح لیزین ایجاد نشد اما 

اظهار کرد که یک  Klasing (1988)معناداري کمتر بود. 

دورة محدودیت غذایي پاسخ سلولي و هومورال پرنده به 

هاي قرمز خوني گوسفند را افزایش  ژن سلول آنتي

 دهد. مي

هاي  اثر سطوح مختلف اسیدهاي آمینه بر فراسنجه

دار بود ا( معن9مربوط به سیستم ایمني سلولي )جدول

)04/0(P< افزایش سطح اسیدهاي آمینه سبب افزایش .

همچنین نسبت درصد هتروفیل و کاهش لنفوسیت شد. 

هتروفیل به لنفوسیت با افزایش سطح اسید آمینه 

محدودیت غذایي بر  ةاستفاده از برنامافزایش یافت. 

 . >P)04/0( دار داشتاثیر معنأهاي ایمني ت فراسنجه
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ژن گلبول قرمز  بادي علیه نیوکاسل و آنتي روي تیتر آنتي سطوح اسید آمینه و روش دسترسي به دان. تأثیرات اصلي و متقابل 4جدول 
 (SRBCگوسفند )پاسخ به تزریق 

 نیوکاسل  تأثیرات اصلي فاکتورها
 SRBC 3 

 Ig G  Ig M 
 3 2  3 2  3 2 

           سطح اسید آمینه
 363/3 952/3  262/4 539/2  952/9 093/5  360/5 آرینتوصیة 

 935/3 622/3  094/4 534/2  932/9 342/5  240/5 بیشتر از سطح توصیه
           روش دسترسي به دان

 935/3 653/3  352/4 423/2  053/6 333/5  420/5 2آزاد
 323/3 932/3  223/4 333/2  905/9 354/3  220/3 3متناوب
 530/3 934/3  355/5 332/2  364/9 045/5  360/5 5پیوسته

           تأثیرات متقابل 

توصیة 
 آرین

 562/3 000/2  392/4 400/2  233/9 400/5  640/5 آزاد
 242/3 554/3  334/4 332/2  554/9 662/3  400/3 متناوب
 322/3 400/3  266/4 566/2  996/9 332/3  240/5 پیوسته

 بیشتر 
از سطح 
 توصیه

 336/3 532/3  333/4 994/2  252/6 396/5  520/5 ادآز
 433/3 662/3  240/4 333/2  693/9 332/5  240/5 متناوب
 562/3 230/3  932/5 306/2  023/9 336/5  020/5 پیوسته

Pooled SEM  532/0  333/0 560/0  253/0 503/0  265/0 203/0 
CV (%)  900/23  200/32 400/39  300/25 400/32  500/32 200/32 

 سطح احتمال منابع واریانس
 333/0 653/0  423/0 339/0  236/0 633/0  236/0 سطح اسید آمینه

 295/0 223/0  435/0 423/0  392/0 543/0  222/0 روش دسترسي به دان
 963/0 206/0  923/0 632/0  432/0 402/0  523/0 اثر متقابل

 (.>04/0P) دارند يدارامعن تفاوت ينطر آمار ازمتفاوت  حروف با ریمقادهر ستون  در* 
 روزگي 54و  22گیري به ترتیب در  روزگي و خون36و  23در دو مرحلة  SRBC. تزریق 3
   روز . یک ساعت خاموشي در هر شبانه2
 یک ساعت تغذیه. ساعت محرومیت: چهار دورة چهار ساعته محرومیت و یک ساعت تغذیه و یک دورة سه ساعته محرومیت و 33. 3
 ساعت محرومیت: پنج دورة سه ساعته محرومیت و یک ساعت تغذیه و سپس چهار ساعت متوالي دسترسي آزاد به خوراک 34. 5
 

 هاي مربوط به سیستم ایمني سلولي روي مقادیر فراسنجه سطوح اسید آمینه و روش دسترسي به دان. تأثیرات اصلي و متقابل 9جدول 

 ورهااصلي فاکت تأثیرات
 3فراسنجه 

 WBC RBC H.S L H/L 

       سطح اسید آمینه
 332/0 2/60 5/26 433/2 26390  آرین ةتوصی

 536/0 3/92 6/22 523/2 29333  بیشتر از سطح توصیه
       روش دسترسي به دان

 a 3/23 b0/92 a 533/0 552/2 26333  3آزاد
 b 2/26 a5/60 b 332/0 422/2 29029  2 متناوب
 b 2/26 a3/60 b 333/0 424/2 29290  3 پیوسته

 آرین ةتوصی
 553/0 0/92 2/23 336/2 22336 آزاد

 369/0 4/63 4/29 992/2 29323 متناوب
 366/0 0/63 4/29 400/2 29323 پیوسته

 بیشتر از سطح توصیه
 529/0 0/92 3/23 400/2 26960 آزاد

 520/0 3/93 0/23 333/2 24332 متناوب
 505/0 4/93 2/26 440/2 24436 وستهپی

Pooled SEM  232 33/0 95/0 49/0 03/0 
CV (%)  3/2 5/32 3/4 3/3 5/2 

 سطح احتمال  منابع واریانس
 339/0 032/0 039/0 625/0 302/0  سطح اسید آمینه

 033/0 <003/0 003/0 635/0 020/0  روش دسترسي به دان
 322/0 346/0 202/0 326/0 620/0  اثر متقابل

 >P).04/0(دارند  يدارامعن تفاوت ير آمارظن ازمتفاوت  حروف با ریمقادهر ستون  در* 

3 .WBCگلبول سفید خون؛ :RBC گلبول قرمز خون :(lμ /309 ؛)HS درصد هتروفیل؛ :L درصد لنفوسیت؛ :M درصد مونوسیت و :H/L :لنفوسیت به هتروفیل نسبت. 
   روز . یک ساعت خاموشي در هر شبانه2

 ساعت محرومیت: چهار دورة چهارساعته محرومیت و یک ساعت تغذیه و یک دورة سه ساعته محرومیت و یک ساعت تغذیه. 33. 3
 ساعت محرومیت: پنج دورة سه ساعته محرومیت و یک ساعت تغذیه و سپس چهار ساعت متوالي دسترسي آزاد به خوراک 34. 5
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و  سي متناوبمحدودیت غذایي با دسترهر دو روش 

پیوسته سبب کاهش درصد هتروفیل و افزایش لنفوسیت و 

در نتیجه کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت شد. 

Zulkifli et al. (2003)  گزارش کردند که نسبت هتروفیل

دهندة قابل اعتمادي از تنش است. در  به لنفوسیت نشان

کورتیکوسترون سبب  Hassanzadeh et al. (2004)گزارش 

یش نسبت هتروفیل به لنفوسیت و آزادسازي زودتر افزا

ها از مغز قرمز استخوان شد که افزایش درصد  لنفوسیت

 .Maxwell et alهاي نارس خون را در پي داشت.  لنفوسیت

نشان دادند که محدودیت غذایي باعث افزایش  (1991)

روزگي شد. 52معنادار نسبت هتروفیل به لنفوسیت در 

دهد که با اعمال محدودیت  ن ميهاي دیگر نشا پژوهش

هاي سفید،  غذایي در پرندگان تفاوت معناداري در گلبول

 ها ایجاد نشد ها و لنفوسیت ها، مونوسیت هتروفیل

(Kang, 2011; Nicole, 2006; Turkyilmaz, 2008 .)

گیري  اگرچه هورمون کورتیکوسترون در این پژوهش اندازه

 ,.Hu et alمحققان ) هاي برخي نشد ولي با توجه به یافته

هاي  ها و اندازة اندام توان کاهش درصد لنفوسیت ( مي2008

 لنفي را به افزایش این هورمون نسبت داد.

شده  هاي محدودیت غذایي اعمال طور کلي، برنامه به

ها بر اساس سطح  ویژه تنظیم جیره در این پژوهش، به

همراه روش محدودیت غذایي پیوسته  آرین به ةتوصی

تواند تدبیر مدیریتي خوبي براي تقویت سیستم  مي

 هاي گوشتي باشد. ایمني و بهبود عملکرد تولیدي جوجه
 

 یسپاسگزار
 

مجتمع مرغ الین آرین محترم از همکاري مدیریت و پرسنل 

 .گرددتشکر و قدرداني ميکنار در انجام این تحقیق  بابل
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