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  چکیده

هاي گوشتی در  پروتئین و اسیدهاي آمینه گوگرد دار قابل هضم جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی  ژژنوم  جوجهاثر بررسی  آزمایشی به منظور
. قطعـه اي تقسـیم شـدند    10گروه  30قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس به  300. انجام شد 2×3طرح کامال تصادفی به ترتیب فاکتوریلقالب 

و  DSAA (94/0 ،02/1(م ضـ درصد و سه سطح اسیدهاي آمینه گوگرد دار قابل ه 5/21و  5/19سطح پروتئین قابل هضم تیمارهاي آزمایشی شامل دو 
ش وزن در ایـن دوره تـأثیري   ، مصرف خوراك و ضریب تبدیل را در دوره آغازین افزایش داد اما بر افـزای  DSAAافزایش درصد . بودند جیره درصد 1/1

، افزایش وزن روزانه و مصرف خوراك در دوره پایانی و کل دوره افزایش یافت امـا بـر ضـریب تبـدیل     در دوره آغازین DSAAبا افزایش درصد  .نداشت
روزگـی اخـتالف     42و 10هـاي مختلـف روده کوچـک در   اجزاي الشه و وزن نسـبی قسـمت  ، در دوره آغازین DSAAبا افزایش سطح . تأثیري نداشت

 10ضـخامت ماهیچـه در  ژژنـوم در     ،با افزایش سطح پروتئین قابل هضـم . روزگی کاهش یافت 42وطه شکمی در چربی مح داري را نشان نداد اما معنی
 DSAAسطوح پروتئین قابـل هضـم و   .روزگی افزایش یافت 10،طول و عرض پرز در ناحیه ژژنوم در  DSAAبا افزایش درصد . روزگی افزایش یافت

  . روزگی نداشت 42و  10تأثیري بر طول نسبی اجزاي روده کوچک در 
  

  .هاي گوشتی جوجهاسیدهاي آمینه گوگرد دار قابل هضم، بافت شناسی ژژنوم، پروتئین قابل هضم،  :کلیدي هاي واژه
  

    3 2 1 مقدمه
پروتئین جزیی از جیره است که سنتز بافتهاي بـدن را کـه بـراي    

. )19( ترمیم و رشد مورد استفاده قرار مـی گیرنـد، تسـهیل مـی کنـد     
هاست که مشخص شده جیره اي که بر اساس کنجالـه سـویا بـه    مدت

ي عنوان منبع اولیه پروتئین تهیه می شود دچار کمبود اسیدهاي آمینه
گوگرد دار مانند متیونین و سیستین اسـت در نتیجـه تـأمین متیـونین     

در برخی از آخـرین تحقیقـات روي   . عموما براي جیره توصیه می شود
مینه براي جوجه هاي جوان، به ویژه لیـزین  نیازمندي هاي اسیدهاي آ

. مـورد توجـه قـرار گرفتـه انـد     )  SAA(و اسیدهاي آمینه گـوگرد دار  
در ) 4TSAA=اسیدآمینه گـوگرد دار کـل  (ین ئمتیونین به همراه سیست
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4- Total Sulfur Amino Acids 

. کننـد  واکنشهاي آنزیمی و سنتز پروتئین نقشهاي متعددي را ایفا می
ور بوده و نقشی مهـم در  متیونین اسیدآمینه اي ضروري در صنعت طی

متیـونین عمومـأ اولـین اسـیدآمینه     ). 30(ین دارد ئپیش سازي سیسـت 
محدود کننده در اغلب جیره هاي عملی براي جوجه هاي گوشتی می 

+ بنابراین بدست آوردن نیازمنـدي هـاي دقیـق متیـونین     ). 29(باشد 
ین براي تأمین حداکثر رشد در جوجـه هـاي گوشـتی تجـاري،     ئسیست
، متیونین SAA(اسیدهاي آمینه گوگرد دار ). 9(حیاتی می باشد  بسیار

نقش مهمی را در رشد جوجه ها دارا هسـتند زیـرا بـراي    ) ینئو سیست
سنتز پرها و  بعضی از فرآیندهاي بیوشـیمیایی   ،رشد بهینه ماهیچه ها

جـذب روده اي   .می باشندضروري ) مثأل به عنوان دهنده گروه متیل(
با افزایش سن در طول هفته اول زندگی، افزایش می گلوکز و متیونین 

-افزایش در قابلیت هضـم اسـیدآمینه در یـک جیـره ذرت    ). 25(یابد 
که در یک نقطه از آن ضـرایب  نشان دادروزگی  10تا  1سویا در دوره 

قابلیت هضم مشابه موارد گزارش شده بـراي جوجـه هـاي بـالغ مـی      
 0از (ي در طول دوره آغـازین  بنابراین نیازمندي هاي تغذیه ا. )5(شود

باید با در نظر گرفتن این تغییرات فیزیولـوژیکی بـرآورد   ) روزگی 21تا 
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زمان %  17شوند زیرا اولین هفته زندگی در جوجه هاي امروزي تقریبأ 
هـدف از انجـام ایـن تحقیـق     ). 16(شـود   رشد جوجه ها محسوب می

بـه صـورت   (ارتعیین سطح مطلوب پروتئین و اسیدهاي آمینه گوگرد د
در دوره ي آغازین جوجه هاي گوشتی، بررسی اثر متقابل ) قابل هضم

سطوح مختلف اسیدهاي آمینه گوگرد دار و پروتئین قابل هضم و تأثیر 
موارد مذکور بر پارامترهاي بافت شناسی ژژنوم جوجـه هـاي گوشـتی    

  .می باشد
  مواد و روش ها

ــایش   ــن آزم ــب در ای ــرح قال ــه ترت  ط ــادفی ب ــامال تص ــب ک ی
قطعـه   300. روزه انجـام شـد   42در یک دوره  2×3 ریل2×3فاکتوریل

)  گـرم  49میانگین وزن اولیه ( 308جوجه گوشتی یک روزه نژاد راس 
در طـول دوره پـرورش، یـک    . از شرکت مرغداران طـوس تهیـه شـد   

دانخوري آویز و یک آبخوري در هـرپن قـرار داده شـد و پرنـدگان در     
روشـنایی  . ب و غذا دسترسی آزاد داشـتند تمام طول دوره آزمایش به آ

درجه سانتیگراد بودکه  32ساعته بود و دماي اولیه سالن نیز  24سالن 
بر اساس راهنماي  شرکت راس دمـاي سـالن طـی روزهـاي بعـدي      

-هاي آزمایشی شامل جیـره تجـاري برپایـه ذرت    جیره .کاهش یافت
درصـد   5/21و  5/19دو سطح پروتئین قابل هضم  دارايکنجاله سویا 

، DSAA (94/0(و سه سطح اسیدهاي آمینه گوگرد دار قابـل هضـم   
دوره هاي رشد و  بود در) 1جدول(درصد در دوره آغازین  1/1و  02/1

تغذیـه شـدند   کنجالـه سـویا   -تجاري بر پایه ذرت  هايجیره با پایانی
درصـد   8که سطح اول توصیه راس و سطوح بعدي هرکدام ) 2جدول(

ها با توجه به جداول احتیاجـات راس   جیره. بلی هستندباالتر از سطح ق
براي هریک از دوره هاي رشد و پایانی فرموله شد بـه اسـتثناي    308

درصـد   1/1و  02/1درصد پروتئین قابل هضم و سـطوح   5/21سطح 
اسیدهاي آمینه گوگرد دار قابل هضـم در دوره آغـازین کـه بـاالتر از     

به ازاي هـر   یک جوجه روزگی 10سن در . بودند 308احتیاجات راس 
شـد، پـس از    که از نظر وزنی به میانگین پن نزدیک بود انتخابتکرار 

 1×1خالی کردن محتویات شکم و در آوردن روده ي کوچـک، حـدود   
سپس مراحل آمـاده  . سانتیمتر از قسمت میانی بافت ژژنوم جدا گردید

بـا روش   2دستگاه آماده سازي بافـت   سازي نمونه هاي بافتی بوسیله
در آزمایشگاه براي آماده سازي نمونه ). 11( گیرا و همکاران انجام شد

قرار دادن در الکل اتیلیک بـا درجـات   (هاي بافتی سه مرحله آبگیري 
اشـباع سـازي   (و پارافینـه شـدن   ) بـا زایلـول  (، شفاف سازي )صعودي

از ) میکرومتـر  5-6(جهت  تهیه  برشهاي عرضی . انجام گردید) نمونه
 - Laica RM 2145(اه میکروتوم  نیمـه اتوماتیـک  چرخـان     دستگ

Germany (روزگـی طـول نسـبی     42و  10همچنین در  .استفاده شد
روزگی یک قطعه  42در . اجزاي مختلف روده کوچک اندازه گیري شد

ران، (ي الشـه  که به میانگین پن نزدیک بود انتخاب و ذبح شد و اجزا
هـاي   قسمتچربی محوطه شکمی و (هاي داخلی  و اندام) سینه، پشت

   .گیري شدند اندازه) مختلف روده کوچک
  

  شاخص هاي عملکرد
) WG2(، اضافه وزن روزانـه  )FI1(میانگین مصرف خوراك روزانه 

براي هر گروه از پرنـدگان بـراي هـر    ) FCR3(و ضریب تبدیل غذایی 
تلفات روزانه وزن شد و براي تصحیح ضریب تبدیل . دوره محاسبه شد

  .ایی مورد استفاده قرار گرفتغذ
  

  تجزیه و تحلیل آماري
) ANOVA(تجزیه واریـانس    SASها توسط نرم افزار  تمام داده

هاي معنی  براي تعیین تفاوت. شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
  ).P>05/0(استفاده شد  دانکندار بین میانگین تیمارها از آزمون 

 

  نتایج و بحث
سطوح پروتئین و اسیدهاي آمینه گوگرد دار قابل اثرات مربوط به 

هضم بر میانگین خوراك مصـرفی روزانـه، ضـریب تبـدیل غـذایی و      
افـزایش درصـد    آورده شـده اسـت   3افـزایش وزن روزانـه در جـدول    

DSAA    مصرف خوراك و ضریب تبـدیل غـذایی را در دوره آغـازین ،
افـزایش  . شـت تأثیري ندا بدنی پرورش افزایش داد اما بر افزایش وزن

DSAA  داري جیره آغازین به مقدار بیشتر از توصیه راس، تأثیر معنـی
در افزایش وزن روزانه، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی در دوره 

در دوره آغازین، افـزایش وزن   DSAAبا افزایش درصد . رشد نداشت
روزانه و مصرف خوراك در دوره پایانی و کل دوره پرورش جوجه هاي 

به طور معنی داري افزایش یافت اما بر ضریب تبـدیل غـذایی    گوشتی
درصدي پروتئین قابل هضم و اثر متقابـل   10کاهش  .تأثیري نداشت

آن با سطح اسیدهاي آمینه گوگرددار قابل هضم جیره آغازین، تأثیري 
در افزایش وزن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك در هیچ یک 

و  CPدرصد  20تفاده از جیره هاي با اس .از دوره هاي پرورش نداشت
 926/0و  705/0و  CPدرصـد   22یا  TSAAدرصد  926/0و  641/0

 7تا  1هیچ تفاوتی بین افزایش وزن جوجه ها در طول  TSAAدرصد 
  ).6(نشان نداد روزگی 

تـاثیري  جیره در دوره ي آغازین  CP يدرصد 2همچنین کاهش 
آزمایش حاضر نشان نتایج . )17و  20(بر روي اضافه وزن بدن نداشت 

کیلـو کـالري انـرژي قابـل      3025داد که در جیره هاي آغازین حاوي 
جیره ، میزان پروتئین قابل هضـم را مـی تـوان    بر کیلوگرم متابولیسم 
گرم بر کیلوگرم جیره بدون اثر منفی بر عملکرد، کـاهش   20حدودأ تا 

 .ی شودداد که در این حالت اسیدآمینه مکمل به جیره اضافه م
                                                             
1 - Feed Intake 
2 - Weight Gain 
3 - Feed Conversion Ratio 
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  )روزگی 10تا  0از (ترکیب و میزان مواد مغذي جیره هاي آزمایشی در دوره ي آغازین  -1جدول 

Table 1- The composition of the experimental diets in starter period (0-10 days) 
 درصد اسیدآمینه گوگرد دار در  جیره با پروتئین قابل هضم

  درصد 5/21
Percentage of SAA in a Diet with 21.5% of 

DP 

 درصد اسیدآمینه گوگرد دار در جیره با پروتئین قابل هضم 
 درصد 5/19

Percentage of SAA in a Diet with 19.5% of 
DP 

(%)اجزاء تشکیل دهنده جیره   
Diet Ingredients (%) 

1.1 1.02 0.94  1.1 1.02 0.94 
رت ذ 54.63 51.28 51.11  50.15 50.14 50.12   

Corn 
%)44( کنجاله ي سویا 37.05 37.63 37.24  32.57 32.58 32.54  

Soybean Meal (44%) 
 کنجاله گلوتن ذرت _ _ 0.19  7.32 7.41 7.53

Corn Gluten Meal 
 پودر ماهی 1.00 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00

Fish Powder 
 روغن گیاهی 2.83 3.89 3.94  2.60 2.60 2.60

Vegetable Oil 
   سنگ آهک 1.60 1.59 1.59  1.60 1.60 1.60

Limestone 
 دي کلسیم فسفات 1.33 1.35 1.35  1.35 1.35 1.35

Dicalcium Phosphat 

0.50 0.50 0.50 
 

0.50 0.50 0.50 
1و معدنی یمکمل ویتامین  

Vitamin and Mineral 
Supplements1 

   طعام نمک 0.33 0.34 0.34  0.32 0.32 0.34
Salt 

 دي ال متیونین 0.34 0.42 0.51  0.40 0.32 0.23
DL-Methionine 

هیدرو کلراید ال لیزین 0.20 0.19 0.20  0.29 0.29 0.29  
L-Lysine Hydrochloride 

   ترئونین -ال 0.04 0.03 0.04  _ _ _
L-Threonine 

   ماسه 0.15 1.78 2.00  1.90 1.90 1.90
Sand 

   کل 100 100 100  100 100 100
Total 

(%) مواد مغذي         
Nutrient 

  قابل سوخت و ساز انرژي 3025 3025 3025  3025 3025 3025
Metabolisable Energy (kCal/kg) 

 پروتئین خام 21.96 21.97 21.96  24.10 24.10 24.10
Crude Protein 

  پروتئین قابل هضم 19.5 19.5 19.5  21.5 21.5 21.5
Digestible Protein 

 آرژنین قابل هضم 1.31 1.31 1.31  1.32 1.32 1.32
Digestible Arginine 

قابل هضم لیزین 1.27 1.27 1.27  1.27 1.27 1.27  
Digestible Lysine 

 متیونین قابل هضم 0.66 0.74 0.82  0.79 0.71 0.63
Digestible Methionine 

 سیستین قابل هضم 0.27 0.27 0.27  0.29 0.29 0.30
Digestible Cysteine 

گرم؛  میلی K3 ،2/2اللملی؛ ویتامین  واحد بین E ،11المللی؛ ویتامین  واحد بین 2500المللی؛ کوله کلسیفرول،  واحد بین A ،8800ویتامین : مکمل ویتامینه و معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره حاوي1
گرم؛ اسید  میلی 5/2گرم؛ پیرودوکسین،  میلی 15/0بیوتین،  گرم؛ میلی 5/0میلی گرم؛ اسید فولیک،  35گرم؛ نیاسین،  میلی 4فالوین؛ گرم؛ ریبو میلی 5/1 گرم؛ تیامین، میلی B12 ،01/0ویتامین 

گرم؛  میلی 6گرم؛ مس،  میلی9/0گرم؛ ید،  یلیم 2/0، )سلنات سدیم(میلی گرم؛ سلنیوم  75میلی گرم؛ منگنز،  65میلی گرم؛ روي،  190گرم؛ بتائین،  میلی 50میلی گرم؛ کولین کلراید،  8پنتوتنیک، 
 .گرم می باشد میلی 75آهن، 

1Vitamin premix provided (per kilogram of diet): Vitamin A: 8800 IU; Cholecalsiferol: 2500 IU; Vitamin E: 11 IU; Vitamin K3: 2.2 
mg; Vitamin B12: 0.01 mg; Thiamin: 1.5 mg; Riboflavin: 4 mg; Niacin: 45 mg; Folic Acid: 0.5 mg; Biotin: 0.15 mg; Pyridoxine:  2.5 
mg; Pantothenic acid: 8 mg; Colin chloride: 50 mg; Betaiene: 190 mg; Zn: 65 mg; Mn: 75 mg; Se: 0.2 mg; I: 0.9 mg; Cu: 6 mg; Fe: 
75 mg. 
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  )روزگی 42تا  11(پایانی ترکیب و میزان مواد مغذي جیره هاي رشد و  - 2جدول 
Table 2- The Composition and of the nutrients of the diets (11-42 days) 

  (%) اجزاء تشکیل دهنده جیره
Diet Ingredients (%) 

 رشد
Grower 

 پایانی
Finisher 

)روزگی 23تا  11(  
(11-23 d) 

)روزگی 42تا  24(  
(24-42 d) 

  رت ذ
Corn 55.22 61.38 

%)44( اله ي سویاکنج  
Soybean Meal (44%) 

36.21 30.46 

 روغن گیاهی
Vegetable Oil 

4.47 4.29 

 Limestone  1.40 1.36  سنگ آهک
 دي کلسیم فسفات
Dicalcium Phosphate 

1.29 1.20 

1ه و معدنیمکمل ویتامین  

Vitamin and Mineral Supplement1 
0.50 0.50 

  طعام نمک
   Salt  0.32 0.29 

 دي ال متیونین
DL- Methionine 

0.36 0.31 

هیدرو کلراید ال لیزین  
L-Lysine Hydrochloride 

0.20 0.19 

  ترئونین -ال
   L-Threonine 0.03 0.02 

  کل
   Total  100 100 

(%)مواد مغذي   
Nutrients (%) 

  

  قابل سوخت و ساز انرژي
Metabolisable Energy (kCal/kg) 

3150 3200 

 تئین خامپرو
Crude Protein   21.49 19.00 

 پروتئین قابل هضم
Digestible Protein 

18.66 16.89 

 آرژنین قابل هضم
Digestible Arginine 

1.25 1.1 

قابل هضم لیزین  
Digestible Lysine 

1.19 1.05 

قابل هضم سیستین+ متیونین   
Digestible Methionine + Cysteine 

0.91 0.81 

ابل هضمق متیونین  
Digestible Methionine 

0.66 0.59 

قابل هضم ترئونین  
Digestible Threonine 

0.79 0.71 

قابل هضم تریپتوفان  
Digestible Triptophane 

0.21 0.18 
گرم؛  میلی K3 ،2/2اللملی؛ ویتامین  واحد بین E ،11المللی؛ ویتامین  نواحد بی 2500، المللی؛ کوله کلسیفرول بینواحد  A ،8800ویتامین : و معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره حاوي مکمل ویتامینی1

گرم؛ اسید  میلی 5/2گرم؛ پیرودوکسین،  میلی 15/0بیوتین،  گرم؛ میلی 5/0میلی گرم؛ اسید فولیک،  35یاسین، نگرم؛  میلی 4گرم؛ ریبوفالوین؛  میلی 5/1 گرم؛ تیامین، میلی B12 ،01/0ویتامین 
گرم؛  میلی 6گرم؛ مس،  میلی9/0گرم؛ ید،  میلی 2/0، )سلنات سدیم(میلی گرم؛ سلنیوم  75میلی گرم؛ منگنز،  65میلی گرم؛ روي،  190گرم؛ بتائین،  میلی 50لی گرم؛ کولین کلراید، می 8پنتوتنیک، 

  .گرم می باشد میلی 75آهن، 
1Vitamin premix provided (per kilogram of diet): Vitamin A: 8800 IU; Cholecalsiferol: 2500 IU; Vitamin E: 11 IU; Vitamin K3: 2.2 
mg; Vitamin B12: 0.01 mg; Thiamin: 1.5 mg; Riboflavin: 4 mg; Niacin: 45 mg; Folic Acid: 0.5 mg; Biotin: 0.15 mg; Pyridoxine:  2.5 
mg; Pantothenic acid: 8 mg; Colin chloride: 50 mg; Betaiene: 190 mg; Zn: 65 mg; Mn: 75 mg; Se: 0.2 mg; I: 0.9 mg; Cu: 6 mg; Fe: 
75 mg. 
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) 21(با کاهش سطح پروتئین در جیره، دفع نیتروژن کاهش یافته 

کاهش سـطح  .و همچنین به کاهش هزینه جیره نیز کمک خواهد شد
درصـد هـیچ تـأثیر معنـی داري بـر       18درصد به  21پروتئین جیره از 

 10افزایش وزن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل خـوراك در دوره ي  
که همگـی در تطـابق بـا     )8( شتروزگی ندا 28تا  19روزگی و  19تا 

کاهش پروتئین جیـره غـذایی   . نتایج حاصل از تحقیق حاضر می باشد
ي آغازین ممکن است مصرف خوراك را تحت تأثیر قرار ندهد در دوره

جیره هـایی بـا   ). 18 و7(که با یافته هاي این آزمایش برابري می کند 
ري تکمیلـی  با اسیدهاي آمینه ضرو) NRCدرصد  90(پروتئین پایین 

در مقایسه با جیره هایی با پروتئین بـاال تـأثیر مشـابهی بـر عملکـرد      
نامناسب بر درصد هیچ اثر  10کاهش پروتئین جیره زیر ). 23(داشتند 

متیونین در جیره آغـازین  با افزایش سطح ). 24(عملکرد پرنده نداشت 
غازین جوجه هاي گوشتی، افزایش وزن و مصرف خوراك در دوره ي آ

درصد هیچ  1درصد به  85/0از  TSAAبا افزایش . )3(یري ننمود تغی
تـا   1و  7تـا   1تفاوت معنی داري بر  افزایش وزن در طول دوره هاي 

 .که مشابه نتایج تحقیق حاضر مـی باشـد   )9( روزگی مشاهده نشد 10
ــونین  115و  110در جوجــه هــایی کــه مقــادیر  را  NRCدرصــد متی

روزگـی بـه شـکل معنـی      49زن بدن در دریافت کرده بودند، اضافه و
داري افزایش یافت که علت احتمالی آن را ایـن مسـأله دانسـتند کـه     
متیونین به صورت کامل در اغلب جیره ها تأمین نمی شود و احتمـاأل  

 هايتوصیهبسیار بیشتر از  هاخروسنیازمندي متیونین براي جوجه ها 
NRC ه دسترسـی  مصرف خوراك و رشد جوجه هـایی کـ  . )13( است

متیـونین   -درصد ال 5/1درصد پروتئین خام و  10آزاد به جیره حاوي 
شد پاهاي ضعیف در چنین جوجه هایی گزارش  کاهش یافت و داشتند

درصد متیونین اضافی در جیره هیچ اثر نـامطلوبی بـر    1حداکثر . )27(
باالتر از این مقدار متیونین موجب . اضافه وزن یا بازده خوراك نداشت

با افزایش نسـبت اسـیدهاي آمینـه     .)12( هش اضافه وزن می شودکا
 77و  DSAA/Lys) (50 ،62 ،69(گوگرد دار قابل هضـم بـه لیـزین    

بـه شـکل معنـی    روزگـی   35تا  14افزایش وزن بدن در دوره ) درصد
اسیدهاي آمینه گـوگرد دار  همچنین کاهش ). 29(داري افزایش یافت 

 DSAA/Lys 77(قابل هضم در یک جیره با پـروتئین متعـادل شـده    
ــازده شــد ) درصــد  نســبت مناســبو احتمــاال موجــب نقصــان در ب

DSAA/Lys    درصــد  77بـراي بهبــود رشــد در جوجـه هــا بــاالتر از
در آزمایش حاضر با افزایش نسبت اسیدهاي آمینه گوگرد دار  .باشد می

درصد در جیره  86و  80به  74از ) DSAA/Lys( لیزینقابل هضم به 
و  3/40آغازین، اضافه وزن در دوره پایانی و کل دوره به ترتیب حدود 

  .درصد افزایش یافت 5/24
نتایج تأثیر سطوح پروتئین قابل هضم و اسـیدهاي آمینـه گـوگرد دار    

در جیره ي آغازین بر اجـزاي الشـه و دسـتگاه    ) DSAA(قابل هضم 
نشـان   )4(جوجه هاي گوشتی بر اساس وزن نسبی در جـدول  گوارش 

، اجزاي الشـه و وزن نسـبی   DSAAبا افزایش سطح . داده شده است
روزگی اخـتالف معنـی داري را    42قسمتهاي مختلف روده کوچک در

ــکمی در    ــه ش ــی محوط ــا چرب ــداد ام ــان ن ــاهش   42نش ــی ک روزگ
ردن بـازده  از متیونین براي بهینـه کـ   یسطوح مشابه). >05/0P(یافت

 هفته مورد نیاز اسـت  6تا  3جیره و گوشت سینه در محدوده ي سنی 
با اینکه متیونین می تواند تجمع چربی محوطه شکمی را با تأثیر . )22(

امـا نشـان داده   ) 26(چربی ساز تغییر دهـد  / بر آنزیم هاي چربی سوز
 ترشده که کافی بودن اسـیدهاي آمینـه گـوگرد دار کـل بسـیار مـوثر      

قبأل مشاهده شده است که تأمین متیونین تا حد ). 22و15(ند بود خواه
موجب بهبود گوشت سـینه در جوجـه هـاي     TSAAارضاي نیازهاي 
هر دو سـطح متیـونین   ). 14( هفتگی می شود  6تا  3گوشتی در سن 

موجب کاهش چربی محوطه شکمی شده ) NRCدرصد  115و  110(
این یافته را دیگران نیـز  . )13( و با افزایش سطح متیونین بهبود یافت

که کلیه این نتایج مشابه با نتایج حاصـل از ایـن   ) 2و1(کنند تأیید می
 10بافت شناسی ژژنوم جوجه هاي گوشتی در سـن  . تحقیق می باشد

 DSAAدرصـدي   5/8افـزایش  . آورده شده است 5روزگی در جدول 
در  جیره آغازین ، طول و عرض پرز در ناحیه ژژنـوم روده ي کوچـک  

درصـدي پـروتئین قابـل     10با کاهش . روزگی را افزایش داد 10سن 
هضم جیره آغازین، ضخامت ماهیچه در ناحیه ژژنوم روده ي کوچـک  

با افزایش سطح اسید آمینه لیزین در . روزگی کاهش یافت 10در سن 
هاي گوشتی،  عرض پرزهاي روده به طـور معنـی   جیره آغازین جوجه

که در توافق با نتـایج حاصـل از تحقیـق    ) 28(داري افزایش پیدا کرد 
عـالوه بـر ایـن، در    . حاضر در رابطه با اسیدهاي آمینه گوگرد دار بـود 

صورتی که افزایش طول پرز روده در طول دوره آغازین اتفاق بیافتـد،  
آنگاه این امر موجب می شود که پرنده بتواند زودتر مواد مغذي جیـره  

ر نتیجه عملکـرد پرنـده بهبـود مـی     را به طور موثري مصرف کند و د
می توان چنین فرض کرد که افـزایش طـول پـرز روده موجـب     . یابد

افزایش طـول پـرز   . بهبود عملکرد پرنده در جذب مواد مغذي می شود
 ).28(روده موجب افزایش سطح جذب مواد مغذي در روده مـی شـود   

وجـب  افزایش طول پرزهاي روده لزومأ م البته بعضی محققین معتقدند
ایـن   کـه  افزایش و بهبود جذب مواد مغذي و عملکرد پرنده نمی شود

مربوط به عدم تعادل در اسیدهاي آمینـه جیـره باشـد    امر ممکن است 
در دوره آغازین سـطوح لیـزین قابـل هضـم بـر طـول پرزهـاي        ). 4(

نتـایج حاصـل در مـورد طـول     ). 10(و ژژنوم تأثیري نداشـت  دوازدهه
آورده  6روزگی در جـدول   42و  10سن  نسبی اجزاي روده کوچک در

سطوح پروتئین و اسیدهاي آمینه گـوگرد دار قابـل هضـم    . شده است
تأثیر معنی داري بر طول نسبی اجزاي روده ي کوچـک جوجـه هـاي    

  .روزگی نداشت 42و  10گوشتی در سن 
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بر بافت شناسی روده کوچک جوجه هاي گوشتی ) روزگی 0-10(در دوره  آغازین یدهاي آمینه گوگرد دار قابل هضم و اس تاثیر سطوح پروتئین قابل هضم -5جدول
  1روزگی 10در سن 

Table 5 – The effect of levels of Digestible Protein and Digestible Sulfur Amino Acids in starter period (0-10 
days) on the morphology of jejunum in broilers in the age of 10 days1 

 اثرات اصلی
Main Effects 

 ضخامت ماهیچه
Muscle Thickness 

 عمق کریپت
Crypt Depth 

 ارتفاع پرز
Villous Height 

 عرض پرز
Villous Width 

 درصد پروتیین قابل هضم
% of Digestible Protein 

    
19.5 26.81b 35.34 100.79 19.23 
21.5 31.15a 34.60 100.97 19.82 
S.E.M 1.227 0.903 2.311 0.635 
 درصد اسیدآمینه گوگرد دار قابل هضم
% of DSAA2 

    
0.94 30.60 36.12 96.28b 17.21b 
1.02 27.74 33.74 100.30ab 20.01a 
1.1 28.92 35.29 105.14a 20.89a 
S.E.M 1.444 1.063 2.720 0.748 
 منبع تغییرات
Source of Changes 

P-value 

DP 0.014 0.564 0.954 0.512 
DTSAA 0.421 0.313 0.045 0.004 
DTSAA×DP 0.847 0.800 0.239 0.171 

  ).P<0.05( باشند میداري  معنیغیر مشابه داراي اختالف  هر ستون با حروف هاي میانگین1
1Means within same column with different superscript are differ (P<0.05). 
2Digestible Sulfur Amino Acids 

 
  

اجزاي ) یمتر بر کیلوگرم وزن زندهسانت(بر طول ) روزگی 0- 10(در دوره آغازین ) DSAA(و اسیدهاي آمینه گوگرد دار قابل هضم ) DP(تأثیر سطوح پروتئین قابل هضم  -6جدول
  1روزگی نسبی 42و  10روده کوچک در 

Table 6 – The effect of levels of Digestible Protein and Digestible Sulfur Amino Acids in the starter period (0-10 days) on 
the length of Jejunum (cm / kg of live weight) in days of 10 and 421 

اصلی اثرات  
Main Effects 

روزگی 10طول نسبی اجزاي روده ي کوچک در   
Relative Length of Small Intestine in day 10 

روزگی 42اجزاي روده ي کوچک در  طول نسبی   
Relative Length of Small Intestine in day 42 

 دئودنوم
Duodenum 

 ژژنوم
Jejunum 

 ایلئوم
Ileum 

 دئودنوم 
Duodenum 

ومـژژن  
Jejunum 

 ایلئوم
Ileum 

 درصد پروتیین قابل هضم
% of Digestible Protein 

       
19.5 12.88 27.87 26.74  1.39 3.12 3.08 
21.5 13.09 28.54 25.07  1.41 3.10 3.19 
S.E.M 0.333 1.420 1.132  0.034 0.081 0.102 
 درصد اسیدآمینه گوگرد دار قابل هضم
% of DSAA2 

       
0.94 13.86 27.78 26.78  1.44 3.17 3.30 
1.02 12.58 27.36 24.44  1.36 3.00 3.05 
1.1 12.53 29.48 26.50  1.41 3.16 3.04 
S.E.M 0.407 1.739 1.387  0.042 0.099 0.124 
 منبع تغییرات
Source of Changes P-value 

DP 0.6507 0.7452 0.3091  0.7154 0.9119 0.4478 
DTSAA 0.0501 0.6630 0.4407  0.3641 0.3865 0.2685 
DTSAA×DP 0.0910 0.1233 0.3221  0.3850 0.8388 0.4004 

   ).P<0.05( باشند دار می داراي اختالف معنیمشابه با حروف غیر  ستون هاي هر میانگین1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2Digestible Sulfur Amino Acids 

 
  



  گیري کلی نتیجه
افزایش درصد اسیدهاي آمینه گوگرد دار قابل هضم جیره آغازین، 

ریب تبـدیل غـذایی را در دوره آغـازین پـرورش     مصرف خوراك و ض
تـأثیر  همچنـین   افزایش داد اما بر روي افزایش وزن تـأثیري نداشـت  

معنی داري در افزایش وزن روزانه، مصرف خـوراك و ضـریب تبـدیل    
در دوره  DSAAبـا افـزایش درصـد     .نداشـت  نیز غذایی در دوره رشد

پایـانی و کـل    رهآغازین، افزایش وزن روزانه و مصرف خـوراك در دو 
ي گوشتی به طور معنی داري افزایش یافت امـا   ها دوره پرورش جوجه

درصـدي   10کـاهش   .بر روي ضریب تبدیل غذایی تـأثیري نداشـت  
پروتئین قابل هضم و همچنین اثر متقابل آن با سطح اسیدهاي آمینـه  
گوگرددار قابل هضم جیره آغازین، تـأثیري در افـزایش وزن، مصـرف    

یب تبدیل خوراك در هـیچ یـک از دوره هـاي پـرورش     خوراك و ضر
جیره آغازین، میـزان چربـی    DSAAدرصدي  5/8با افزایش  .نداشت

درصـدي   10کاهش  .روزگی کاهش یافت 42محوطه شکمی در سن 
جیـره آغـازین    DSAAدرصـدي   5/8پروتئین قابل هضم و افـزایش  

و ایلئـوم در  تأثیري بر اجزاي الشه، سینه، ران، پشت، دئودنوم، ژژنـوم  
درصـدي پـروتئین قابـل هضـم و      10کاهش  .روزگی نداشت 42سن 

جیره آغازین تأثیري بر اجـزاي الشـه،    DSAAدرصدي  5/8افزایش 
 .روزگـی نداشـت   42سینه، ران، پشت، دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم در سن 

ضـخامت  درصدي پروتئین قابل هضـم جیـره آغـازین،     10با کاهش 
 .کاهش یافتروزگی  10روده کوچک در سن  ماهیچه در ناحیه ژژنوم
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