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 چکیده  
زمینه مطالعه: علیرغم اینکه پاسخ های سیستم ایمنی و فیزیولوژیک بدن تحت تأثیر نوع و سطح مواد مغذی جیره هستند، جیره نویسی در 
طیور عمدتاًً بر اساس شاخص های تولیدی انجام می شود و از شاخص هایی ایمنی چشم پوشی می شود. هدف: تحقیق حاضر جهت بررسی اثرات 
تنظیم جیره  غذایی مطابق با سیستم های مختلف بیان انرژی )انرژی قابل متابولیسم حقیقی و ظاهری تصحیح شده برای ازت( و اسیدآمینه )کل 
و قابل هضم( بر عملکرد و پاســخ های سیستم ایمنی جوجه های گوشتی ســویه آرین طراحی و اجرا شد. روش کار: در این پژوهش تعداد 1440 
قطعه جوجه گوشتی آرین در 8 گروه آزمایشی )تیمار( با 6 تکرار و هر تکرار)واحد آزمایشی( شامل 30 قطعه جوجه ی یک روزه آرین، در قالب یک 
TAAF( دو معیار بیان اسیدآمینه خوراک ،)AMEn و TMEn( شامل دو معیار بیان انرژی خوراک )طرح کاماًل تصادفی با روش فاکتوریل )2×2×2
وDAAF( و دو شــیوه ی بیان نیاز اســیدآمینه ای پرنده )TAAR و DAAR( طی دو دوره پرورش )21-1 و 42-22 روزگی( مورد استفاده قرار گرفت. 
نتایج: نتایج نشان داد هنگامی که مبنای جیره نویسی استفاده از سیستم انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت و اسیدآمینه قابل 
هضم متناسب با نیاز پرنده باشد، بازدهی تولیدی بیشتری حاصل می شود. اگرچه بهترین پاسخ  آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی و کمترین 
نسبت هتروفیل به لمفویست مربوط به تیمارهایی بود که با جیره های تنظیمی مطابق با سیستم انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده 
برای ازت تغذیه شده بودند و سطوح باالتری از مقدار اسیدآمینه استاندارد مورد نیازدریافت کرده بودند. نتیجه گیری نهایی: بهگزینی برای افزایش 
سرعت رشد در طیور، باعث تقویت فرایندهای متابولیک و فیزیولوژیک در راستای استفاده از خوراک شده و سهم کمتری از مواد مغذی جیره به 
سایر سیستم های حیاتی بدن اختصاص داده خواهد شد. استفاده از سیستم های TMEn و DAA جهت جیر نویسی، باعث بهبود عملکرد تولیدی 
و تضعیف پاسخ های ایمنی می شود. لذا پیشنهاد می شود در شرایط عادی پرورش، جیره های غذایی بر اساس سیستم های TMEnوDAA تنظیم 
شوند، ولی در مواقعی که احتمال ایجاد تنش وجود دارد جهت اطمینان از تقویت و بهبود سیستم ایمنی از سطوح باالتر انرژی و اسیدآمینه در جیره 

استفاده شود.

واژه های کلیدی: جوجه گوشتی، جیره نویسی، سیستم ایمنی

مقدمه
طی 50-40 سال اخیر صنعت پرورش طیور ترقی و بهبود زیادی داشته که 

این موضوع نتیجه پیشرفت های ژنتیکی، تغذیه ای و کنترل شرایط محیط 

پرورش بوده اســت )14(. روش سنتی انتخاب بر مبنای صفات فنوتیپی در 

نژاد های گوشتی باعث بهبود رشد و افزایش تولید در طی نیم قرن اخیر شده 

اســت، اما متاسفانه چنین فشارهایی با کاهش تنوع ژنتیکی و ضعف کلی 

در دستگاه ایمنی طیور همراه بوده است )17،36(. به عنوان مثال مشخص 

شــده که وزن بدن همبستگی منفی با پاسخ آنتی بادی به SRBC )گلوبول 

قرمز گوســفندی( دارد )32،34(. همچنین پاسخ ایمنی همورال جوجه های 

تجاری نوین، نســبت به ســویه هایی که در سال های گذشته مورد پرورش 

قرار می گرفتند، کاهش یافته است )3(. لذا طیوری که رشد  سریع تری دارند 

در مقایســه با آن هایی که دارای رشــد کند تری هستند، آسیب بیشتری از 

بیماری هــا و تحریکات محیطی می بینند و عیار آنتی بادی پایین تری دارند 

)35(. بنابراین اتخاد اســتراتژی های تغذیه ای و ژنتیکی در راستای تقویت 

سیستم ایمنی طیور، ضروری می باشد.علیرغم اینکه پاسخ های فیزیولوژیک 

و سیســتم ایمنی تحت تأثیر نوع و ســطح مواد مغذی جیره قرار دارند ولی 

جیره نویســی در طیور عمدتاًً بر اساس شاخص های تولیدی انجام شده و از 

شــاخص هایی ایمنی و فیزیولوژیک چشم پوشی می شود. انرژی و پروتئین 

به عنوان دو ماده  مغذی اساســی، می توانند از طریق تأثیر بر ســرعت رشد، 

سیســتم ایمنی را نیز تحت تأثیر قرار دهند )12(. ضمنًا با توجه به ســاختار 

پروتئینی ســلول ها و فاکتورهای سیســتم ایمنی ، مقدار، تناسب و قابلیت 

دسترســی به اســید های آمینه نقش اساســی در موفقیت این سیستم دارد 

)15،22(. کمبود و عدم تناســب مواد مغذی جیره، پروتئین سازی و سیستم 

ایمنی بدن را به مخاطره خواهد انداخت و لذا تولید و عملکرد نیز تحت تأثیر 

قــرار می گیرد )5(. عالوه بــر انتخاب ژنتیکی، بعضی از عوامل غیرژنتیکی 
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در پاســخ هاى ایمنی )از طریق ایجاد تغییر در میزان بلوغ سیستم ایمنی( و 

همچنین میزان آنتی بادى تولید شده در برابرعفونت ها را تغییر دهند )22(.

قباًل از واژه  انرژی حیاتی قابل دسترس، به جای انرژی قابل متابولیسم 

اســتفاده می شد ولی امروزه، انرژی قابل متابولیسم در مفهوم کلی استفاده 

می شود. انرژی قابل متابولیسم که در تغذیه طیور مورد استفاده قرار می گیرد، 

یک واژه  کلی اســت. زیرا مقادیر انرژی قابل متابولیسم به دو بخش انرژی 

قابل متابولیســم ظاهری و انرژی قابل متابولیسم حقیقی تقسیم می شود. 

هر کدام از این معیارها را می توان از نظر تعادل ازت در نقطه  صفر تصحیح 

نمود. بنابراین ارزش انرژی قابل متابولیسم خوراک های طیور را می توان در 

چهار نوع، انرژی قابل متابولیسم ظاهری )AME(، انرژی قابل متابولیسم 

ظاهری تصحیح شده برای ازت )AMEn(، انرژی قابل متابولیسم حقیقی 

 )TMEn( و انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت )TME(

برآورد نمود. در ضمن مشــخص شده است که کل انرژی و آمینو اسید های 

جیره به طور صددرصد مورد اســتفاده پرنده قرار نمی گیرند و مقدار فراهمی 

آن ها برای هر پرنده بستگی به سویه پرنده، مقدار مصرف خوراک، عوامل 

ضد مغذی، نوع خوراک، سیســتم تغذیه ای و فرآوری های انجام شده روی 

خــوراک دارد. لذا آگاهی از ضرایب قابلیت هضم، کارایی و مقدار فراهمی 

هریک از مواد مغذی خوراک ضروری می باشد )10(. پیشنهاد شده است که 

تنظیم جیره های غذایی براساس نیاز اسید آمینه قابل هضم، باعث تأمین نیاز 

واقعی پرنده شده و لذا صرفه جویی اقتصادی را در پی دارد )1(. تنظیم جیره ها 

 AMEn( با در نظر گرفتن شیوه  تعیین انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی

و TMEn( می تواند سطوح مختلفی از انرژی را در اختیار پرنده قرار دهد که 

پاسخ های تولیدی و ایمنی متفاوتی را در پی خواهد داشت. لذا تحقیق حاضر 

جهت بررسی اثرات تنظیم جیره  غذایی مطابق با سیستم های مختلف بیان 

انرژی )انرژی قابل متابولیسم حقیقی و ظاهری تصحیح شده برای ازت( و 

اسیدآمینه )کل و قابل هضم( بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی 

سویه آرین، طراحی و اجرا شد.

مواد و روش کار
در این پژوهش تعداد 1440 قطعه جوجه گوشــتی سویه تجاری آرین 

در 8 گروه آزمایشــی )تیمار( با 6 تکرار و هر تکرار )واحد آزمایشــی( شامل 

30 قطعــه جوجه یکروزه آرین )15 قطعه نر و 15 قطعه ماده( در قالب یک 

طرح کاماًل تصادفی با روش فاکتوریل )2×2×2(، شامل دو معیار بیان انرژی 

TAAF( دو معیــار بیان اســیدآمینه خوراک ،)AMEn وTMEn( خــوراک

 ،)TAAR , DAAR( و دو شــیوه بیــان نیاز اســیدآمینه ای پرنــده )DAAF و

طــی دو دوره  پرورش )21-1 و 42-22 روزگی( مورد اســتفاده قرار گرفت. 

الگوی تنظیم جیره ها، اسیدآمینه کل و قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم 

ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت خوراک، جداول احتیاجات جوجه 

گوشتی آرین، ضرایب اسیدآمینه ایده آل )Feedstuff ,2012( و استفاده از 

نــرم افزار UFFDA بود. در مورد جیره های آزمایشــی که اطالعات مربوط 

بــه آن ها در جداول 1 و 2 درج گردیده اســت، توضیــح این نکته ضروری 

اســت که به دلیل تفاوت در مقادیر AMEn و TMEn خوراک، جیره هایی 

که مطابق با سیســتم AMEn تنظیم شدند علیرغم اینکه از لحاظ عددی 

مقــدار انرژی  شــان برابر با جیره های تنظیم شــده مطابق بــا TMEn بود 

ولی کالری بیشــتری را در اختیار پرنده قرار دادند. هم چنین جیره هایی که 

احتیاجات اسیدآمینه قابل هضم آن ها با استفاده از اطالعات اسیدآمینه کل 

خوراکتنظیم شــد )TAAF×DAAR( و جیره هایی که احتیاجات اســیدآمینه 

کل در آن ها با اســتفاده از مقادیر اسیدآمینه قابل هضم خوراک تنظیم شد 

)DAAF×TAAR(، به ترتیب مقادیری کمتر و بیشتر از مقدار اسیدآمینه یمورد 

نیاز دریافت کردند.

فراســنجه های تولیدی شــامل افزایش وزن زنده، خوراک مصرفی و 

ضریب تبدیل غذایی از طریق وزن کشی های هفتگی محاسبه شد. در سن 

28 روزگــی از ورید بال دو قطعه پرنده از هر واحد آزمایشــی جهت تعیین 

نسبت هتروفیل به لمفوســیت )به عنوان شاخص تحریک سیستم ایمنی( 

توســط لوله های حاوی ماده ضد انقاد خــون خون گیری به عمل آمد. پس 

از تهیه گســترش خونی مناسبروی الم، ازروش رنگ آمیزی گیمسا جهت 

بررسی نمونه ها استفاده شد. 

جهت ســنجش عیار کل آنتی بادی تولیدی نســبت بــه گلوبول قرمز 

گوسفندی به عنوان یک آنتی ژن غیر بیماریزا، در سن 28 روزگی به 2 پرنده 

از هر واحد آزمایشی مقدار SRBC 1/5 ml از طریق ورید بال تزریق شد. پنج 

روز بعد از تزریق، از پرنده های مذکور نمونه خون تهیه شد. عیار کل آنتی بادی 

تولیدی علیه SRBC با استفاده از روش میکروتیتر هماگلوتیناسیون تعیین 

شد )16(. اندازه گیری IgG و IgM به عنوان اجزای پاسخ آنتی بادی نسبت 

به SRBC با اندازه گیری عیار آنتی بادی مقاوم به مرکاپتواتانول )IgG( و کسر 

این مقدار از عیار کل آنتی بادی، مقدار آنتی بادی حساس به مرکاپتواتانول 

)IgM( محاســبه شد. نتایج حاصل از فراسنجه های تولیدی و پاسخ ایمنی 

در قالب مدل آماری ذیل و توســط نرم افزار آماری SAS )2002( تجزیه و 

تحلیل شد و میانگین هایی که از لحاظ آماری دارای تفاوت معنی دار بودند 

)p>0.05( توسط آزمون چند دامنه ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند.

Yijkl= µ+αβγijk+ αi+ βj+ γk+ αβij+ βγjk+ αγik+εIjk+eijkl

 = αi ،اثر میانگین صفت = µ ،مقدار مشــاهده برای هر صفت = Yijkl

اثر اصلی عامل اول )دو معیار بیان انرژی: انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری 

و حقیقی تصحیح شده برای ازت مواد خوراکی(، βj = اثر اصلی عامل دوم 

)دو معیار بیان اسیدهای آمینه: اسیدآمینه کل و قابل هضم مواد خوراکی(، 

γk = اثر اصلی عامل سوم )دو معیار بیان اسیدهای آمینه: اسیدآمینه کل و 

قابل هضم مورد نیاز در جوجه های گوشــتی(، αβij = اثر متقابل عامل اول 

و دوم، αγik = اثر متقابل عامل اول و ســوم، βγjk = اثر متقابل عامل دوم 

و سوم، αβγijk = اثر متقابل عامل اول ، دوم و سوم،εijk = خطای آزمایشو 
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eijkl= خطای نمونه برداری

نتایج
فراسنجه های تولیدی: نتایج مربوط به فراسنجه های تولیدی در جدول 

3 درج شــده  اســت. از میان سیستم های انرژی، شــیوه TMEn و از میان 

روش های بیان نیاز به اسیدآمینه، روش DAAR باعث ایجاد باالترین وزن 

زنــده در تیمارهای مربوط به خود شــدند )p>0.05(. در صورتی که تفاوت 

معنی داری بین شیوه  های بیان اسیدآمینه خوراک در زمینه وزن زنده وجود 

نداشــت )p<0.05(. بررســی اثرات متقابل تیمارهای مختلف در سن 42 

روزگی نشــان داد که تیمار TMEn×TAAF بیش تریــن وزن زنده و تیمار 

AMEn×TAAF کم تریــن وزن زنــده را بــه خود اختصاص دادند و ســایر 

.)p<0.05( تیمارها اثر معنی داری بر وزن زنده در 42 روزگی نداشتند

با بررسی اثرات اصلی مشخص شد که بیش ترین مقدار افزایش وزن 

روزانه طی کل دوره را تیمار TMEn به خود اختصاص داد. هم چنین سیستم 

DAAR در مقایسه با TAAR، افزایش وزن بیشتری را اعمال کرد ولی بین 

تیمارهای TAAF و DAAF تفاوتی در زمینه افزایش وزن روزانه در ســطح 

معنی دار 0/05 مشاهده نشــد. اثرات متقابل روش بیان انرژی و اسیدامینه 

 AMEn×TAAR مورد نیاز به  گونه ای بود که کمترین افزایش وزن را تیمار

تجربه کرد. درحالی که در بررسی اثرات متقابل شیوه بیان اسیدآمینه خوراک 

و اسیدآمینه موردنیاز مشخص شد که بیشترین افزایش وزن روزانه مربوط 

به تیمار DAAF×DAAR بود.

بررســی اثرات اصلی سیســتم های مختلف جیره نویسی نشان داد که 

تیمارهایــی که جیره های تنظیم شــده بــا روش TMEn را دریافت کرده 

بودند، به  طور معنی داری خوراک بیشتری مصرف کردند. همچنین سیستم 

DAAR در مقایسه با TAAR اثرات معنی داری بر افزایش خوراک مصرفی 

اِعمال کرد. بررســی نتایج مربوط به اثرات متقابل سیستم های بیان انرژی 

و اســیدآمینه خوراک نشــان داد که کمترین مقدار مصرف خوراک مربوط 

سیستم های جیره نویسی و پاسخ های ایمنی

جدول 1. جیره های آزمایشی دوره آغازین )21-1 روزگی(.

قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازتقابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازتشیوه بیان انرژی:

قابل هضمکلقابل هضمکلشیوه بیان اسیدآمینه خوراک:

قابل هضمکلقابل هضمکلقابل هضمکلقابل هضمکلشیوه بیان احتیاجات اسیدآمینه:

54/3558/9550/5554/8154/5756/7052/1554/38دانه ذرت

37/5534/2139/5036/7837/3432/9538/8536/20کنجاله سویا

00002/214/811/272/96سبوس گندم

1/751/103/482/361/251/133/402/05پودر ماهی

2/942/333/302/801/121/001/151/10روغن گیاهی

0/240/140/260/160/250/140/260/17دی ال متیونین

0/120/100/150/140/130/100/160/15ال لیزین

0/890/950/840/900/920/990/880/93پودر صدف

1/351/401/111/251/391/351/081/25دی کلسیم فسفات

0/320/330/300/310/330/330/300/32نمک طعام

0/250/250/250/250/250/250/250/25مکمل ویتامینی

0/250/250/250/250/250/250/250/25مکمل معدنی

آنالیز جیره )%(

 )kcal/kg( 30503050305030503050305030503050انرژی قابل متابولیسم

2220/523/5222220/523/522پروتئین خام

0/460/400/460/400/460/400/460/40متیونین

0/850/730/850/730/850/730/850/73متیونین + سیستین

1/251/071/251/071/251/071/251/07لیزین

0/790/670/790/670/790/670/790/67ترئونین

0/210/180/210/180/210/180/210/18تریپتوفان

1/311/121/311/121/311/121/311/12آرژنین

0/760/650/760/650/760/650/760/65والین

1/01/01/01/01/01/01/01/0کلسیم

0/50/50/50/50/50/50/50/5فسفر قابل دسترس

)meq/kg( 250250250250250250250250تعادل الکترولیتی
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به تیمــار AMEn×TAAF بود )p>0.05(. ولــی اثرات متقابل روش بیان 

اسیدآمینه خوراک و اسیدآمینه مورد نیاز به  گونه ای بود که کل دوره )42-

1 روزگی( بیشــترین خوراک مصرفی به تیمار DAAF×DAAR اختصاص 

داشــت. این درحالی اســت که ســایر تیمارهای اِعمال شــده، اثر متقابل 

معنی داری بر خوراک مصرفی نداشتند.

بهترین ضریب تبدیل غذایی ناشی از سیستم های بیان انرژی، مربوط 

به تیمار AMEn بود در حالی که اثرات اصلی و متقابل ســایر سیستم های 

بیان و تأمین انرژی و اسیدآمینه، معنی دار نبود.

فراســنجه های ایمنی: نتایج مربوط به پاســخ های سیســتم ایمنی در 

 SRBC جدول 4 ارائه شــده  است. بیشــترین عیار آنتی بادی تولیدی علیه

و کمتریــن نســبت هتروفیل به لمفوســیت مربوط بــه تیمارهایی بود که 

 .)p>0.05( را دریافت کــرده بودند AMEn جیره هــای تنظیمی مطابق با

 DAAF تیمارهایی که در آن ها جهت بیان اســیدآمینه خوراک از سیســتم

استفاده شــده بود، بیشترین عیار IgM را داشتند )p>0.05(. سیستم های 

بیان انرژی و اســیدآمینه خوراک اثر مقابل معنی داری بر پاسخ های ایمنی 

جوجه های گوشــتی ســویه آرین اِعمال نکردند درحالی کــه کمترین عیار 

آنتی بادی علیه SRBC، کمترین مقدار IgG و باالترین نبســت هتروفیل 

به لمفوســیت به تیمار TMEn×TAAR اختصاص داشــت. بررســی نتایج 

مربوط به اثرات متقابل شــیوه بیان و تأمین اســیدآمینه نشان داد که تیمار 

 .)p>0.05( را دارد SRBC باالترین عیار آنتی بادی علیــه DAAF×TAAR

اثر متقابل هرسه سیستم جیره نویسی بر پاسخ های ایمنی به  گونه ای بود که 

کمترین سطح لمفوسیت و باالترین نسبت هتروفیل به لمفوسیت را تیمار 

.)p>0.05( تجربه کرد TMEn×TAAF×DAAR

بحث
مطالعات نشــان داده اند که جوجه های گوشــتی توانایی عادت پذیری 

بــا جیره های حاوی ســطوح انرژی پایین تر را دارنــد و در صورتی که زمان 

جدول 2. جیره های آزمایشی دوره پایانی )42-22 روزگی(.

قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازتقابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازتشیوه بیان انرژی:

قابل هضمکلقابل هضمکلشیوه بیان اسیدآمینه خوراک:

قابل هضمکلقابل هضمکلقابل هضمکلقابل هضمکلشیوه بیان احتیاجات اسیدآمینه:

56/4861/4753/9556/8557/8662/6653/7158/55دانه ذرت

33/2729/2533/8632/5432/4928/8336/1831/53کنجاله سویا

2/502/502/002/504/004/004/004/00دانه گندم

0/750/053/511/250/850/501/251/55پودر ماهی

3/863/113/953/741/250/501/781/00روغن گیاهی

0/130/110/160/150/130/100/160/13دی ال متیونین

0/120/100/140/130/120/050/130/11ال لیزین

0/900/980/880/910/970/990/870/98پودر صدف

1/221/200/801/131/431/471/151/25دی کلسیم فسفات

0/280/280/250/300/400/400/270/40نمک طعام

0/250/250/250/250/250/250/250/25مکمل ویتامینی

0/250/250/250/250/250/250/250/25مکمل معدنی

آنالیز جیره )%(

 )kcal/kg( 31503150315031503150315031503150انرژی قابل متابولیسم

2018/521/5202018/521/520پروتئین خام

0/380/330/380/330/380/330/380/33متیونین

0/810/700/810/700/810/700/810/70متیونین + سیستین

1/151/001/151/001/151/001/151/00لیزین

0/740/640/740/640/740/640/740/64ترئونین 

0/170/150/170/150/170/150/170/15تریپتوفان 

1/151/001/151/001/151/001/151/00آرژنین

0/550/480/550/480/550/480/550/48والین

0/900/900/900/900/900/900/900/90کلسیم

0/450/450/450/450/450/450/450/45فسفر قابل دسترس

)meq/kg( 225225225225225225225225تعادل الکترولیتی
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کافی در اختیار داشته باشند می توانند با جیره های کم انرژی به وزن مطلوب 

دســت یابند )27(. در مطالعه حاضر نیز علیرغم کاهش ســطح انرژی جیره 

در طول استفاده از سیستم TMEn، هیچ گونه تأثیر منفی در رشد جوجه ها 

مشاهده نشد و حتی ســرعت رشد، افزایش معنی داری در مقایسه با روش 

AMEn داشــت. اگرچه طیور به طور معمول بــرای دریافت انرژی، مقدار 

خوراک مصرفی خود را تنظیم می کنند اما همیشه این تنظیم مصرف دقیق 

نمی باشــد و مشخص شده است که این تنظیم در حین مصرف جیره های 

نسبتًا کم انرژی، دقیق تر خواهد بود )NRC ,1994(. بهبود رشد در تحقیق 

حاضر را می توان به بهبود کارایی انرژی در جیر ه های کم انرژی تر نســبت 

 Dozier داد. نتایج این پژوهش در مورد خوراک مصرفی با نتایج تحقیقات

و همکاران در سال 2007 و Kamran و همکاران در سال 2008 مطابقت 

دارد. گزارش شده است که تنظیم جیره ها بر اساس اسیدآمینه قابل هضم، 

باعث افزایش معنی دار وزن بدن می شود )20(. سیستم TAAR به دلیل عدم 

دسترســی متناسب با نیاز پرنده به کلیه اســید های آمینه، منجر به کاهش 

مصرف خــوراک می شــود در تحقیق حاضر نیز تنظیــم جیره های غذایی 

طبق روش اســیدآمینه کل، خوراک مصرفی را کاهش داد. Maiorka و 

همکاران در ســال 2004 اعالم کردند که تنظیم جیره براساس اسیدآمینه 

 Zaghari کل روی خوراک مصرفی و افزایش وزن بی تأثیر اســت. اگرچه

در ســال 2006 طی تحقیقی گزارش کرد که استفاده از سیستم اسیدآمینه 

قابل هضم به جای کل، امکان برآورده کردن نیازهای اسیدآمینه ای طیور را 

افزایش می دهد و باعث بهبود ضریب تبدیل می شود، نتایج تحقیق حاضر 

گزارش Zaghari را تأیید می کند.

تحقیقات نشان می دهد که هرچه عیار آنتی بادی تولیدی علیه گلبول 

قرمز گوسفندی بیشتر بوده و همچنین سطح لمفوسیت باالتر باشد )نسبت 

سیستم های جیره نویسی و پاسخ های ایمنی

جدول 3. اثرات1سیســتم های مختلف جیره نویســی بر فراســنجه های تولیدی جوجه های گوشتی سویه آرین )42-1روزگی(. 1 میانگین هایی که در هر ستون دارای حروف غیرمشابه 
هستند در سطح 0/0۵ دارای تفاوت معنی دار هستند.

ضریب تبدیل غذاییخوراک مصرفی )g/bird/day(افزایش وزن روزانه )g/bird/day(وزن زنده )g(اثرات اصلی

AMEn2088 b48/74 b95/64 b1/96 b

TMEn2245 a52/47 a107/07 a 2/04 a

TAAF216350/22100/631/99

DAAF217050/69102/072/01

TAAR2126 b49/64 b99/78 b2/01

DAAR2207 a51/57 a 102/92 a 2/00

اثرات متقابل

AMEn    ×    TAAF2020 c47/c11 93/26 c1/98

AMEn    ×    DAAF2157 b50/37 b98/01 b1/95

TMEn    ×    TAAF2306 a 53/93 a108/00 a 2/00

TMEn    ×    DAAF2183 b51/01  106/14 a 2/08

AMEn    ×    TAAR1989 b46/39 b92/642/00

AMEn    ×    DAAR2187 a 51/10 a 98/631/93

TMEn    ×    TAAR2263 a52/90 a 106/932/02

TMEn    ×    DAAR2227 a52/04 a107/212/06

TAAF×    TAAR214550/08100/66 b2/01

TAAF×    DAAR218150/97100/60 b1/97

DAAF×    TAAR210749/2198/90 b2/01

DAAF×    DAAR233352/17105/25 a2/02

AMEn  ×  TAAF×  TAAR195545/5593/102/04

AMEn  ×  TAAF×  DAAR208548/6893/411/92

AMEn  ×  DAAF×  TAAR202447/2392/171/95

AMEn  ×  DAAF×  DAAR228953/52103/851/94

TMEn  ×  TAAF×  TAAR233554/61108/221/98

TMEn  ×  TAAF×  DAAR227753/25107/782/03

TMEn  ×  DAAF×  TAAR219151/20105/632/06

TMEn  ×  DAAF×  DAAR217650/82106/642/10

)SEM( 5/645/755/194/77انحراف استانداردمیانگین
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هتروفیل به لمفوسیت کمتر باشد( سیستم ایمنی در حیوان قوی تر است )38(. 

در تحقیق حاضر افزایش سطح انرژی جیره )استفاده از سیستم AMEn( و 

تأمین اسیدهای آمینه بیشتر از مقدار نیازمندی استاندارد )استفاده از سیستم 

DAAF×TAAR( باعث تقویت سیســتم ایمنی جمعیت مورد مطالعه شــد. 

این در حالی بود که این شــیوه های جیره نویسی، عملکرد تولیدی بهتری 

به دنبال نداشتند در واقع همان طور که از نتایج برمی آید مقادیر نیاز سیستم 

ایمنی به انرژی و اسیدهای آمینه جهت فعالیت بهتر، بیش از احتیاجات رشد 

بهینه است. گزارش شده است که استفاده از سطوح باالتر اسیدهای آمینه 

دخیل در روند ایمنولوژیک )نظیر آرژنین، لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار( 

می توانــد باعث بهبود عملکرد سیســتم ایمنی و لذا ســالمت پرنده شــود 

)21،25(. لذا طیور جهت دست یابی به پاسخ قوی تر در مواجهه با پاتوژن ها 

به ســطح بیشتری از اســیدهای آمینه نیاز دارند. اگرچه در پی انجام برخی 

تحقیقات نیز مشاهد شــده که پاسخ ایمنی در جوجه هایی که با جیره های 

کم کالری تغذیه شــده بودند در مقایسه با جوجه های شاهد تفاوتی نداشت 

 Golian .4(، که این نتیجه گیری با نتایج پژوهش حاضر در تناقض است(

و همکاران در سال2010 گزارش کرد که با افزایش پلکانی انرژی جیره از 

Kcal 2900 به Kcal 3200، عیار آنتی بادی علیه SRBC به صورت خطی 

کاهش می یابد. Paraharaj و همکاران در ســال1997عنوان نمودند که 

غلظت پایین مواد مغذی در جیره پاســخ ایمنی برابر و حتی گاهی بیشــتر 

از ســطوح عادی مواد مغذی ایجاد می کند. Korver و همکاران در ســال 

1998بیان داشــت که تغذیه از جیره های کم انــرژی )2900Kcal( باعث 

کاهش عملکرد تولیدی در برابر جیره های پر انرژی )3200Kcal( می شود 

جدول 4. اثرات سیستم های مختلف جیره نویسی بر پاسخ ایمنی همورال جوجه های گوشتی سویه آرین. 1 میانگین هایی که در هر ستون دارای حروف غیرمشابه هستند در سطح 
0/0۵ دارای تفاوت معنی دار هستند.

فراسنجه های ایمنیاثرات اصلی

SRBC3IgGIgMLymphocyteHetrophyleH/L

AMEn8/31 a5/313/000/590/27 b0/45 b

TMEn7/31 b4/622/690/580/28 a0/48 a

TAAF7/505/002/50 b0/590/270/47

DAAF8/124/943/19 a0/590/270/46

TAAR8/125/003/120/590/270/46

DAAR7/504/942/560/590/280/47

اثرات متقابل

AMEn    ×    TAAF7/755/252/500/590/270/45

AMEn    ×DAAF8/875/373/500/590/260/44

TMEn    ×TAAF7/254/752/500/580/280/48

TMEn    ×DAAF7/374/502/870/590/290/48

AMEn    ×TAAR8/00 4/62 ab2/380/600/270/45 c

AMEn    ×DAAR8/62 6/00 a2/620/590/260/45 c

TMEn    ×TAAR8/25 a5/37 a2/880/590/280/47 b

TMEn    ×DAAR6/37 b3/87 b2/500/580/290/49 a

TAAF×TAAR7/37 b4/752/620/590/270/46

TAAF×DAAR7/62 b5/252/370/580/270/47

DAAF×TAAR8/87 a5/253/620/600/280/46

DAAF×DAAR7/37 b4/622/750/590/270/46

AMEn  ×  TAAF×TAAR7/254/502/750/59 abc0/28 ab0/47 c

AMEn  ×TAAF×DAAR8/256/002/250/60 ab0/26 b0/43 ef

AMEn  ×  DAAF×  TAAR8/754/754/000/61 a0/26 b0/43 f

AMEn  ×DAAF×DAAR9/006/003/000/58 bc0/27 b0/46 cd

TMEn  ×  TAAF×TAAR7/505/002/500/59 abc0/27 b0/46 de 

TMEn  ×TAAF×DAAR7/004/502/500/57 c0/29 a0/51 a

TMEn  ×  DAAF×TAAR9/005/752/250/59 abc0/29 a0/49 b

TMEn  ×DAAF×DAAR5/753/252/500/60 ab0/28 ab0/47 c

)SEM( 0/410/330/201/030/730/01انحراف استانداردمیانگین
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در حالی که تأثیری بر کارایی سیستم ایمنی ندارد. نتایج تحقیق حاضر مغایر 

با گزارشات فوق بود، اگرچه اختالف کالری انرژی جیره های تحقیق حاضر 

کمتر از اختالف کالری جیره در این مطالعات بود. بین افزایش سرعت رشد 

و سیستم ایمنی همبســتگی منفی وجود دارد )28(، اکثر تحقیقات عنوان 

داشته اند که پاســخ ایمنی در جوجه هایی که سریع تر رشد می کنند نسبت 

به آن هایی که رشــد کند تری دارند، ضعیف تر اســت )Sklan .)2،9،35 و 

همــکاران در ســال 1994 اعالم کردند که اگر بدنبال ایجاد یک سیســتم 

ایمنی قدرتمند و کارآمد در طیور هستیم باید سطوح باالتری از مواد مغذی 

را نسبت به جیره های معمول در اختیار پرنده قرار دهیم.

رابطه مستقیمی بین اجزای اصلی سیستم ایمنی مانند غدد لمفاوی، 

تیموس طحال و سیستم عصبی مرکزی وجود دارد. سیستم ایمنی تغییرات 

فیزیولوژیک و متابولیک را از طریق سیستم عصبی دریافت کرده و عکس 

العمل نشــان می دهــد )22(. همچنین هورمون ها از یک ســو تحت تأثیر 

واسطه های متابولیک قرار می گیرند و از سوی دیگر باعث تقویت )هورمون 

رشد و تیروئید( و یا تضعیف )کورتیکوسترون( سیستم ایمنی می شوند )6(، 

بنابراین پاســخ های ایمنی کاماًل تحت تأثیر تغذیه و ســطوح مختلف مواد 

مغذی جیره قرار می گیرند.

غلظت انــرژی جیره به طور غیر مســتقیم بر خــوراک مصرفی و لذا 

سرعت رشد تأثیر دارد، عالوه بر این فعالیت هورمون هایی که روی سیستم 

ایمنی تأثیر دارند مثل تیروکسین، کورتیکواستروئیدها و کاته کوالمین ها نیز 

تحت تأثیر انرژی جیره قرار دارند )13،18(. افزایش ســرعت رشــد معمواًل 

در جوجه هایی مشــاهده می شود که ســطح گلوکز خون شان در مقایسه با 

جوجه های با رشــد کندتر، باالتر اســت )6(. اگرچه افزایش ســطح گلوکز 

خون، متابولیت الزم جهت رشــد ســریع تر را فراهم می کند، ولی هم زمان 

باعث افزایش ترشح کورتیکوســترون از غدد آدرنال شده که این هورمون 

باعث تضعیف سیســتم ایمنی می شــود. بنابراین می تــوان یکی از دالیل 

کاهش پاســخ ایمنی در تیمارهای TMEn در تحقیق حاضر را می توان به 

این موضوع نســبت داد. بخشی از فعالیت سیستم ایمنی از طریق افزایش 

تولید سایتوکاین ها و تکثیر لمفوسیت ها صورت می گیرد که این فرایندها به 

شــدت انرژی خواه هستند )19(. لذا پرندگان وقتی در معرض پاتوژن ها قرار 

می گیرند، برای تولید سلول های سیستم  ایمنی و آنتی بادی ها نیازمند انرژی 

بیشتری هســتند )31(، که این انرژی به عنوان بخشی از انرژی نگهداری 

قلمداد شده و می باید از طریق جیره تأمین شود.

سیستم ایمنی برای اجرای وظایف خود مجموعه  متنوعی از سلول ها 

و آنتی بادی هــا را در اختیار دارد که این مواد ســاختار پروتئینی دارند. پس 

ضعف سیســتم ایمنی ممکن اســت بر اثــر کاهش قابلیت دسترســی به 

اسید های آمینه الزم جهت سنتز پروتیئن های ضروری این سیستم، ایجاد 

شود )7(. متیونین، لیزین و آرژنین آمینو اسیدهایی هستند که نقش اساسی 

در فعالیت سیســتم ایمنی ایفا می کنند. متیونین از طریق شرکت در سنتز 

پروتئین ها، تحریک تکثیر ســلول های T و به عنوان پیش ساز گلوتاتیون، 

آرژنین از طریق شرکت در سیستم نیتریک اکساید و لیزین با تحریک تکثیر 

ســلول های سیستم ایمنی و آنتی بادی ها در فعالیت سیستم ایمنی دخالت 

می کنند )42(. هنگامی که این سیســتم با عوامل بیماریزا مواجه می شود، 

بخش اعظم افزایش در احتیاجات مواد مغذی طی دوره  تنش در پی افزایش 

تولید پروتئین های ضمیمه توسط سیستم ایمنی، رخ می دهد. به عنوان مثال 

سیستم ایمنی در شــرایط عادی، حدود 1/2% از کل لیزین جیره را به خود 

اختصاص می دهد در حالی که در شــرایط تنش نیاز به لیزین ممکن است 

تا 6 برابر افزایش یابد )22(. بنابراین هر کدام از سیســتم های جیره نویسی 

که بتواند دقیق تر نیازهای تولیدی و فیزیولوژیک طیور را برآورد کند، برای 

تنظیم جیره های غذایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در تحقیق حاضر، 

تیمارهایی توانستند پاسخ قوی تری نسبت به SRBC بدهند که از جیره های 

حاوی سطوح باالی پروتیئن تغذیه شده بودند. 

نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها: بهگزینی برای افزایش سرعت رشد 

در طیــور، باعث تقویــت فرایندهای متابولیک و فیزیولوژیک در راســتای 

اســتفاده از خوراک شــده و گسیل شــدن مواد مغذی را به سمت تولید در 

پی خواهد داشــت، بنابراین ســهم کمتــری از مواد مغذی جیره به ســایر 

سیستم های حیاتی بدن اختصاص داده خواهد شد. در تحقیق حاضر استفاده 

از سیستم های TMEn و DAA جهت جیر نویسی، اگرچه از یک سو باعث 

بهبود عملکرد تولیدی می شوند ولی از سوی دیگر تضعیف پاسخ های ایمنی 

را به دنبال دارند. لذا پیشــنهاد می شود در شرایط عادی پرورش، جیره های 

غذایی بر اساس سیستم های TMEn و DAA تنظیم شوند، ولی در مواقعی 

که احتمال ایجاد تنش وجود دارد جهت اطمینان از تقویت و بهبود سیستم 

ایمنی از سطوح باالتر انرژی و اسیدآمینه در جیره استفاده شود.

تشکر و قدردانی
از مسئولین بخش تحقیقات طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 

بــه دلیل فراهم نمــودن امکانات الزم برای اجرای این پژوهش ســپاس-

گزاری می شود.

سیستم های جیره نویسی و پاسخ های ایمنی
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Abstract:
BACKGROUND: Despite the fact that immune responses are influenced by dietary nu-

trients, feed formulation is mainly based on the productive responses, so the immunity 
indexes were ignored. OBJECTIVES: This study was carried out to determine the effects of 
diets formulation based on different expression systems of energy and amino acids of feeds 
and requirements on performance and immune responses of Arian chicks. METHODS: A 
total of 1440 Arian chicks were fed eight diets  arranged in a 2×2×2 factorial design with 
2 systems of energy expression (AMEn and TMEn), 2 methods of amino acids content of 
feeds (TAAF and DAAF) and 2 methods of amino acids requirement (TAAR and DAAR) 
from 1 to 42 days of age. Each treatment was replicated six times with each replicate 
consisting of 15 males and 15 females. RESULTS: The results showed that when the Feed 
formulation was based on TMEn and DAA, the productive parameters increased compared 
with AMEn and TAA (p<0.05). CONCLUSIONS: Selection for increase the growth rate in 
poultry, improve metabolic and physiological processes in order to use the feed. Therefore, 
lower proportions of nutrients will be allocated to other vital systems. However, the most 
suitable immune responses  were observed in   chicks that were fed diets which were set 
based on AMEn and received high level of amino acids. There is a negative correlation 
between immune responses and productive parameters. It is recommended that in normal 
conditions TMEn and DAA  be used and in stress conditions  AMEn and DAAF×TAAR   be 
added to feed formulation.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Experimental diets (Starter: 1-21d).

Table 2. Experimental diets (Finisher: 22-42d).

Table 3. Effects of feed formulation systems on performance (1-42d). 1 Means within Colum with different superscripts are signifi-
cantly different (p<0.05).
Table 4. Effects of feed formulation on  immune system parameters (42d). 1 Means within Colum with different superscripts are 
significantly different (p<0.05).


