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چکيد ه 

پژوهش حارض به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام )CP( و ترئونین )Thr( جیره بر پاسخ ایمنی و پارامرت های بیوشیمیایی خون در 

بوقلمون های بومی ایران انجام گردید. تعداد 160 بوقلمون بومی نر 4 هفته بطور تصادفی به آزمایش فاکتوریل 5×2 تخصیص یافتند. تیامرها شامل 

دو سطح  جیره ای پروتئین خام  )90 و 100 درصد توصیه NRC( و 5 سطح ترئونین )0/75 0/85، 0/95، 1/05 و 1/15 درصد جیره( بودند. نتایج 

 .)P>0/05( نشان داد که کاهش سطح پروتئین خام جیره بر روی پاسخ ایمنی سلولی و هومورال و پارامرت های رسم خون اثر معنی داری نداشت

همچنین مقادیر مختلف ترئونین نتوانسته بود پاسخ ایمنی سلولی و پاسخ آنتی بادی در برابر SRBC در 7 روز پس از چالش اول را در بوقلمون های 

 SRBC اگرچه در چالش ثانویه تیامرهای حاوی 0/85 و 1/15 درصد ترئونین، باالترین سطح آنتی بادی در برابر .)P>0/05(بومی تحت تاثیر قرار دهد

را داشته و با گروه حاوی 0/95 ترئونین اختالف معنی داری داشتند )P>0/05(. سطوح مختلف پروتئین خام و اسید آمینه ترئونین اثر معنی داری بر 

مقادیر گلوکز، کلسرتول، تری گلیرسید، آلبومین، HDL، LDL و VLDL نداشتند )P>0/05(. اگرچه سطح 1/05 درصد ترئونین، سطح توتال پروتئین 

و اسید اوریک را در رسم بوقلمون های بومی بطور معنی داری افزایش داده بود )P>0/05(. باستثنای اسید اوریک، هیچ اثر متقابلی بین پروتئین خام 

و ترئونین در پارامرتهای اندازه گیری شده مشاهده نگردید )P>0/05(. نتایج مطالعه حارض بطور کلی نشان داد که مکمل کردن اسید آمینه ترئونین 

در جیره می تواند باعث بهبود پاسخ ایمنی هومورال و افزایش سطح اسید اوریک رسم در بوقلمون های بومی گردد، اگرچه مقادیر مختلف پروتئین 

خام تاثیری بر این پارامرتها نداشت.  
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The present study aimed at investigating the effects of different dietary crude protein (CP) and threonine (Thr) levels 
on immune response and blood biochemical parameters on Iranian native turkeys. A total of 160 native turkeys with 
4wk of age were randomly assigned to a 2×5 factorial arrangement. Treatments including three different CP dietary 
levels (90  and 100% of NRC recommendations) and Thr in 5 levels (0.75, 0.85, 0.95, 1.05 and 1.15% of diet). Results 
indicated that reduction of dietary CP level not significantly effect on cell-mediated and humoral immune response 
and blood serum parameters (P>0.05). Also different amounts of threonine not influenced on cell-mediated immune 
response and antibody response versus SRBC in 7 days after injection in native turkeys (P>0.05). However, in secon-
dry challenge, treatments containing 0.85 and 1.15 % threonine had highest antibody concentration versus SRBC  and 
had significant difference with groups of 0.95 % threonine (P<0.05). Different levels of CP and Thr amino acid had 
not significant effect on glucose, cholesterol, triglyceride, albumin, HDL, VLDL and LDL concentration (P>0.05), 
However level of 1.05 of threonine  significantly increased serum total protein and uric acid concentrations in serum 
native turkeys (P<0.05). Except of uric acid, any interaction effect not observed between CP and Thr in measured 
parameters(P>.05). Results of present study generally indicated that supplementation of Thr amino acid to diet could 
be improve humoral immune response and increase serum uric acid level in native turkeys, However different amounts 
of CP had not affect on this parameters.

Key words: Threonine- Crude protein- Immune response- Blood parameters

مقدمه

و  گیری  وزن  میزان  نظیر  بوقلمون  مناسب  پرورشی  خصوصیات 
الشه  افت  اندک  درصد  پائین،  غذایی  تبدیل  رضیب  زیاد،  رشد  رسعت 
با سایر طیور صنعتی، باعث شده  ارزش غذایی مناسب تر در مقایسه  و 
که پرورش این پرنده به طور صنعتی به منظور رفع بخشی از نیازهای 
بوقلمون  جیره   .)14( باشد  گسرتش  حال  در  جهان  رسارس  در  پروتئینی 
باعث  که  می باشد  باالتری  پروتئین  دارای  گوشتی  به جوجه های  نسبت 
پروتئین  بوقلمون،  جیره  گران قیمت  و  اصلی  اجزای  از  یکی  است  شده 
گذشته  سال  چندین  طی  در   .)10( آمینه  باشد  اسیدهای  بخصوص  و 
تالش هایی برای استفاده جیره هایی با پروتئین خام پایین تر و مکمل شده 
با اسیدهای آمینه مصنوعی انجام گردیده است)6(. دلیل این امر می تواند 
تامین فرصت های مهم برای متخصصین تغذیه جهت استفاده جیره هایی 

با حداقل قیمت به منظور کاهش هزینه های جیره و به تبع آن کاهش 
دفع ازت به محیط می باشد )7(. بنابراین کاهش پروتئین خام جیره عالوه 
بر کاهش هزینه جیره می تواند اثرات سودمندی از قبیل افزایش کارآیی 
استفاده از پروتئین جیره، کاهش دفع نیرتوژن، کاهش اختالالت روده ای، 
باشد  داشته  اضافی  آمینه  اسیدهای  کردن  و حداقل  بسرت  کیفیت  بهبود 
)6(. گزارش شده که ترئونین بعد از میتونین  و لیزین سومین اسید آمینه 
محدودکننده رشد در جیره های معمول طیور )ذرت- سویا( می باشد، که 
جیره  خام  پروتئین  کاهش سطح  در  می تواند  جیره  در  آن  بهینه  تامین 
موثر باشد )6(. ترئونین )2-آمینو-3-هیدروکسی بوتیریک اسید( با وزن 
مولکولی 119/12 و حاوی 11/76 درصد ازت می باشد و بدلیل اینکه ترانس 
مورد  مقدار  درصد   100 ندارد،  پیش ساز  واسطه  ماده  و  منی شود  آمینه 
نیاز آن باید توسط جیره تامین گردد )7(. در رابطه با نقش اسید آمینه 
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ترئونین در بدن پرنده می توان به سنتز و تجزیه پروتئین، تبدیل اسکلت 
کربنی اسیدهای آمینه به گلوگز، چربی، انرژی، CO2 و H2O، تشکیل اسید 
رسین  پیش ساز  پر،  پروتئین  پلی پپتیدی  ساختامن  از  جزئی   ،)6( اوریک 
و گالیسین و درگیر در سیستم ایمنی )9( اشاره کرد. طبق مطالب ذکر 
شده  و با توجه به اینکه طیور بومی رسمایه ملی هر کشوری می باشند 
و مطالعات خیلی کمی در رابطه با اثرات مقادیر مختلف پروتئین خام و 
اسیدهای آمینه در بوقلمون های بومی کشور صورت پذیرفته است، هدف 
پژوهش حارض  ارزیابی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و اسیدآمینه 
ترئونین بر پاسخ ایمنی و فراسنجه های بیوشیمیایی خون در بوقلمون های 

بومی می باشد.

مواد و روش ها
برای انجام این آزمایش، تعداد 160 قطعه بوقلمون بومی نر 4 هفته 
در طرح کامال تصادفی فاکتوریل 5×2 به 10 گروه آزمایشی با 4 تکرار 
)4 پرنده در هر تکرار( اختصاص یافتند. پروتئین خام جیره در دو سطح 
26 درصد )توصیه NRC( و 23/4 درصد )90 درصد توصیه NRC( و 5 
سطح ترئونین شامل سطوح 0/75، 0/85، 0/95, 1/05 و 1/15 درصد جیره 
بوقلمون های  تغذیه ای  نیازهای  در مورد  اطالعات  نبود  دلیل  به  بودند. 
بوقلمون های  برای   )1994(  NRC در  که  تغذیه ای  احتیاجات  از  بومی 
جیره ها،  کردن  متعادل  برای  گردید.  استفاده  است،  آورده شده  تجاری 
اول جیره ای با حداقل ترئونین که برابر با 0/75 درصد جیره بود، متعادل 
گردید. سپس به تدریج با فاصله 0/1 درصد جیره، اسید آمینه ال-ترئونین 
آنالیز  و  غذایی  اقالم  گردید.  ال-گلوتامیک  جایگزین  پایه،  جیره های  در 
مواد مغذی جیره های آزمایشی در جدول 1 آورده شده است. آزمایش در 
ایستگاه تحقیقات بوقلمون کشور واقع در شهرستان خداآفرین در استان 
خوراک  و  آب  به  پرندگان  دسرتسی  پذیرفت.  صورت  رشقی  آذربایجان 
آزاد بود و طول دوره آزمایش در دوره رشد )4 تا 8 هفتگی( بود. در 
از  انتخاب و  از هر تکرار یک قطعه بوقلمون به تصادف  پایان آزمایش 
سیاهرگ بال آن ها یک منونه خون برای جداسازی رسم گرفته شد. برای 
یک  به  تکرار  هر  از  روزگی   35 سن  در  هومورال  ایمنی  پاسخ  سنجش 
گردید. جهت  تزریق  آنتی ژن  عنوان  به  گوسفند  قرمز  گلبول های  پرنده 
محلول  در  گوسفند  از  خون گیری  گوسفند،  قرمز  گلبول های  استخراج 
گردید. سپس  انجام  انعقاد(  از  جلوگیری  )برای  درصد   4 سیرتات سدیم 
گلبول های قرمز گوسفند سه بار توسط بافر سالین فسفاته (PBS) شستشو 
 PBS داده شد. بعد سوسپانسیون 5 درصد گلبول های قرمز گوسفند در
از  بعد  گردید. یک هفته  تزریق  سینه  به عضله  میلی لیرت   0/2 میزان  به 
تزریق خون گیری از سیاهرگ بال پرندگان به عمل آمد و پس از خون گیری 
ثانویه گلبول های قرمز گوسفند به میزان 0/2  به منظور تحریک چالش 
آمد.  ثانویه بعمل  نیز خون گیری  تزریق شده و در 49 روزگی  میلی لیرت 
رسم منونه های خون در دمای 37 درجه سانتی گراد جداسازی شد، سپس 
با استفاده از روش هم آگلوتیناسیون غلظت آنتی بادی های تولید شده بر 
ضد SRBC اندازه گیری گردید )11(. برای اندازه گیری پاسخ ایمنی سلولی 
در سن 50 روزگی، 1پرنده از هر قفس پس از عالمت  گذاري با رنگ   آبی، 
 0/1 )حاوی  نیرتوکلروبنزن  دی  میلی لیرت   0/25 با  پوست  چالش  بوسیله 
و  استون   4:1 نسبت  از  شد.  داده  چالش   DNCB میلی لیرت  در  میلی گرم 

روغن زیتون به عنوان حالل استفاده شدند. روش کار به این صورت بود 
که یک ناحیه نسبتاً بدون پر با مساحت تقریبا cm2 10 در طرف راست و 
چپ بدن برای چالش با حالل و DNCB انتخاب شدند. به  منظور بررسی 
میزان واکنش، ضخامت پوست پیش از چالش و 12، 24 و 48 ساعت پس 
از چالش اندازه  گیری شد. هر عدد اندازه گیری شده میانگینی از سه تکرار 
از ناحیه مورد نظر بوده و به عنوان میانگین هر پرنده درون هر قفس 
هر  در  پوست  افزایش ضخامت  میانگین  شد.   گرفته  نظر  در  آزمایشی 
پرنده از اختالف ضخامت قبل و بعد از هر چالش به دست آمد. همچنین 
رسم  میلی لیرت   0/1 در  شده  )حل  فیتوهامگلوتنین  محلول  میلی لیرت   0/1
فیزیولوژی( بین پرده پای انگشتان سه و چهار پای راست بوقلمون ها )1 
بوقلمون از هر تکرار( با استفاده از رسنگ انسولین تزریق شد. همچنین 
مقدار 0/1 میلی لیرت رسم فیزیولوژی به عنوان گروه شاهد به پای چپ 
 48 و   24  ،12 از  پس  انگشتان  بین  پرده  گردید. ضخامت  تزریق  پرنده 
ساعت تزریق با استفاده از دستگاه کولیس با دقت 0/01 میلی مرت اندازه 
گیری شد. اختالف ضخامت پرده بین انگشتان پا در قبل و بعد از تزریق 

بر حسب میلی مرت بیان شد)15(.
کل  لیپیدی)  پروفایل  شامل  بیوشیمیایی  متغیرهای  اندازه گیری 
کلسرتول، تری گلیرسید و لیپوپروتئین با چگالی باال)HDL(، گلوگز، پروتئین، 
آلبومین و اسید اوریک در منونه های رسم توسط کیت های تشخیص کمی 
خریداری شده از رشکت پارس آزمون به روش اسپکرتوفتومرتی انجام شد. 
مقادیر لیپوپروتئین با چگالی پایین )LDL( و لیپوپروتئین باچگالی خیلی 

پایین )VLDL( نیز بر اساس فرمول های فریدوالد )4( بدست آمدند:

 ، )2004(9.1 SAS تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم  افزار
رویه GLM و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن 
نتایج  به ذکر است مقایسه  احتامل 0/05 صورت گرفت. الزم  در سطح 
مربوط به تیرتآنتی بادی در برابر سلول های رسخ گوسفند پس از اعامل 

تبدیل لگاریتمی)بر مبنای 10( بر روی داده های اولّیه انجام گرفت.

نتایج و بحث

پاسخ ایمنی

برابر سلول های  در  آنتی بادی  پاسخ  بر  آزمایشی  اثرگروه های  نتایج 
قرمز خون گوسفند (SRBC) در جدول 2 آورده شده است. اثرات اصلی 
سطح پروتئین جیره بر میزان آنتی بادی در برابر گلبول های قرمز گوسفند 
معنی دار نبود )p < 0/05(. سطوح مختلف ترئونین در یک هفته بعد از 
چالش نتوانسته بودند اثر معنی داری بر تیرت آنتی بادی در برابر گلبول های 
قرمز گوسفند نداشته است )p < 0/05(. در چالش ثانویه )14 روز پس از 
اولین تزریق( با گلبول های قرمز گوسفند، تیرت آنتی بادی بطور معنی داری 
ترئونین  تیامر حاوی 1/15درصد  بطوری که  بود،  گرفته  قرار  تاثیر  تحت 
باالترین تیرت آنتی بادی را داشته و تفاوت معنی داری با تیامر حاوی 0/75 
و 0/95 درصد ترئونین داشتند )p > 0/05(، اگرچه اختالف تیامر حاوی 
معنی دار  ترئونین  درصد   1/05 و   0/85 سطوح  با  ترئونین  درصد   1/15
معنی داری  اثر  ثانویه  چالش  در  خام  پروتئین  سطح   .)p  <  0/05( نبود 

ارزیابی سطوح مختلف پروتئین خام و  ...
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 )p > 0/05( بر تیرت آنتی بادی رسم خون در بوقملون های بومی نداشت
همچنین بین سطوح پروتئین و ترئونین جیره هیچ اثر متقابلی برای سطح 

.)p < 0/05( مشاهده نگردید SRBC آنتی بادی در برابر
ترئونین زمانیکه پوست  سطوح مختلف پروتئین خام و اسید آمینه 
بدن بوقلمون ها با دی نیرتوکلروبنزن به چالش کشیده شد، اثر معنی داری 
 .)p < 0/05( روی افزایش ضخامت پوست نسبت به قبل از چالش نداشت
به پرده  از تزریق محلول فیتوهامگلوتنین  در 12، 24 و 48 ساعت بعد 
از ساعات ذکر شده در بین  پا قبل و بعد  نیز اختالف ضخامت پرده  پا 
تیامرهای آزمایشی تفاوت معنی داری نداشت )p < 0/05(. اثرات متقابل 
بین پروتئین خام و اسیدآمینه ترئونین در هیچ یک از پاسخ های ایمنی 
سلولی سنجش شده معنی دار نبود )p < 0/05(. الزم به ذکر است که با 
نگاه اجاملی به داده های جدول 3 می توان بیان کرد که با افزایش ترئونین 
سطوح  به  نسبت  فیتوهامگلوتنین  و  نیرتوکلروبنزن  دی  به  پاسخ  جیره 
پایین تر ترئونین باالتر بوده است، خصوصا در 24 ساعت بعد از تزریق 
فیتوهامگلوتنین به پرده پا، تیامر حاوی 1/15 درصد ترونین باالترین پاسخ 
را نسبت به سایر گروه های آزمایشی داشت، هر چند که این تفاوت از 

.)p < 0/05( نظر آماری معنی دار نشده بود
که  داده اند  نشان  و  ایمینوگلوبولین هابوده  از  مهمی  جزء  ترئونین 
افزایش  ایمینوگلوبولین ها در خون  افزایش سطح آن در جیره، سطح  با 
پیدا می کند که این نقش ترئونین در تعدیل سیستم ایمنی بدن را نشان 
به سایر  نسبت  ترئونین  آمینه رضوری  اسیدهای  بین  در   .)16( می دهد 
اسیدهای آمینه رضوری به مقدار خیلی بیشرتی در شبکه پورتال اعامء و 
احشاء (Portal-drained viscera) استفاده می گردد. بیان کردند که میزان 
ترئونین در پروتئین های روده بیش از 30 درصد می باشد و پیشنهاد شده 
که ترئونین فعالیت و حفاظت روده را تحت تاثیر قرار می دهد که این 
می تواند نقش رضوری ترئونین در روده و تولید موسین را نشان دهد 
)3( و از آنجایی که موسین در متاس مستقیم با باکرتی های دستگاه گوارش 
است، بنابراین تغییرات در موسین ممکن است خصوصیات الیه موکوسی 
را تغییر داده و منجر به تغییر فعالیت حفاظتی روده و همچنین هضم و 
جذب مواد مغذی گردد )5(. بنابراین تغییرات در ترئونین جیره می تواند 
تغییر  را  بدن  ایمنی  دفاع  نهایت  در  و  موکوسی  ایمنی  دفاع  مکانیسم 
پذیرفته،  صورت  اخیرا  که  نیز  مطالعه ای  در  نیز  راستا  همین  در  دهد. 
بیان کردند که ترئونین سطح آنتی بادی های طبیعی رسم و تراوش موسین 
با  نیز بطور خطی   IgY افزایش داده و سطح  روده در اردک های پکنی 
همچنین  بود)16(.  یافته  افزایش  خون  رسم  در  ترئونین  سطح  افزایش 
محققین بیان کردند که حساسیت پوستی به تزریق 0/1 فیتوهامگلوتنین 
بین انگشتان سه و چهار، توسط سطوح مختلف ترئونین جیره تحت تاثیر 
قرار نگرفته بود، هر چند تیامر حاوی 0/87 درصد ترئونین، 24 ساعت 
پس از تزریق فیتوهامگلوتنین، باالترین پاسخ را نسبت به سایر تیامرها 
دادند  انجام  گوشتی  جوجه های  روی  بر  که  مطالعه ای  در  است.  داشته 
نشان داده شده که کاهش سطح پروتئین خام جیره اثر معنی داری روی 
مکمل  جوجه های  اما  است،  نداشته  گوشتی  جوجه های  ایمنی  سیستم 
شده با ترئونین تیرت آنتی بادی را در برابر ویروس بیامری نیوکاسل بطور 
معنی داری افزایش داده بود )1(. نتایج مطالعات ذکر شده با یافته های 

مطالعه حارض همسو می باشد.

پارامتر های بیوشیمیایی خون

خون  بیوشیمیایی رسم  پارامرتهای  بر  آزمایشی  گروه های  اثر  نتایج 
در بوقلمون های بومی در جدول 4 آورده شده است. سطح پروتئین خام 
جیره اثر معنی داری بر هیچ از پارامرت های رسم اندازه گیری شده نداشت 
سطح  بود  نتوانسته  ترئونین  آمینه  اسید  مختلف  سطوح   .)p  <  0/05(
گلوکز، کلسرتول، تری گلیرسید، آلبومین، HDL، VLDL و LDL را تحت 
تاثیر قرار دهد )p < 0/05(، اگرچه سطح توتال پروتئین و اسید اوریک 
بطور معنی داری توسط سطوح مختلف ترئونین متاثر شده بود )0/05 < 
p(، بطوری که تیامر حاوی 1/05 درصد ترئونین باالترین سطح پروتئین و 
اسید اوریک را در رسم خون داشته و تفاوت آن با تیامرهای حاوی 0/85 
و 0/95 درصد ترئونین معنی دار بود )p > 0/05(، ولی با تیامر حاوی 1/15 
درصد ترئونین  اختالف معنی داری نداشت )p < 0/05(. گروه حاوی 1/05 
با گروه حاوی 0/75  درصد ترئونین سطح توتال پروتئین را در مقایسه 
درصد نیز بطور معنی داری افزایش داده بود )p > 0/05(. بین پروتئین 
خام و اسید آمینه ترئونین در فراسنجه های اندازه گیری شده اثر متقابلی 
مشاهده نگردید )p < 0/05(، باستثنای اسید اوریک که اثر متقابل بین 
 .)p > 0/05( دو عامل پروتئین خام و اسید آمینه ترئونین معنی دار بود

گزارش کردند که سطوح مختلف اسید آمینه ترئونین در جوجه های 
گوشتی اثر معنی داری بر ترکیبات رسم نداشت  )2(، که با نتایج مطالعه 
حارض به جز برای اسید اوریک و توتال پروتئین مطابقت داشت. دلیل 
احتاملی افزایش سطح توتال پروتئین و اسید اوریک رسم در سطوح باالتر 
اسیدآمینه ترئونین در پژوهش حارض را می توان به نقش این اسید آمینه 
به  ای  آمینه  اسید  نیرتوژن  در  مشارکت  و  پروتئین  تجزیه  و  سنتز  در  
داخل اسید اوریک اشاره کرد )6( که در نهایت می تواند باعث افزایش 
افزایش  در  ترئونین  نقش  دیگر  از طرف  گردد.  اسیداوریک رسم  سطح 
از  بهبود هضم و جذب مواد مغذی  باعث  تولید موسین )16( می تواند 
جمله پروتئین شده و سطح آن رادر رسم افزایش می دهد. در مطالعه  ای 
دیگر مطابق با پژوهش حارض بیان کردند که کاهش سطح پروتئین جیره 
برترکیبات رسم در بوقلمون های تجاری اثر معنی داری نداشت )8( که با 

مطابق با یافته های پژوهش حارض می باشد.

نتیجه گیری کلی

سطح  که  کرد  بیان  می توان  حارض  پژوهش  یافته های  به  توجه  با 
پروتئین خام جیره اثر معنی داری بر پاسخ ایمنی و پارامرت های بیوشیمیایی 
خون نداشت. اگرچه مکمل کردن جیره با اسید آمینه ترئونین در سطح 
1/15 درصد جیره توانست پاسخ آنتی بادی را در برابر گلبول های قرمز 
آمینه  اسید  درصد   1/05 و سطح  داده  بهبود  معنی داری  بطور  گوسفند 
بوقلمون های  در رسم  را  اوریک  اسید  و  پروتئین  توتال  سطح  ترئونین، 

بومی افزایش داد.
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جدول 1- اقالم غذایی و آنالیز جیره های پایه

1- هرکیلوگرم مکمل ویتامینی داراي ترکیبات زیر بود: ویتامین A ۳۶۰۰۰۰۰ واحد بین المللی ، ویتامین D3 ۸۰۰۰۰۰ واحد بین المللی ، ویتامین E ۷۲۰۰ واحد بین المللی ، 
B 1۷۲۰ میلی گرم ، ویتامین B2  ۲۶۴۰ میلی گرم ، اسید پانتوتنیک ۴۰۰۰ میلی گرم ،  اسید نیکوتنیک 1۲۰۰۰ میلی گرم ، ویتامین B ۶1۲۰۰ میلی گرم ، اسید فولیک ۴۰۰ میلی 

 گرم ،  ویتامین B 1۲۶ میلی گرم ، ویتامین K ۳۸۰۰ میلی گرم ،  بیوتین ۴۰ میلی گرم ، کولین کلراید 1۰۰۰۰۰ میلی گرم و آنتی اکسیدانت ۴۰۰۰۰ میلی گرم.
۲- هر کیلوگرم مکمل معدنی دارای ترکیبات زیربود: منگنز ۴۰۰۰۰ میلی گرم ، آهن ۲۰۰۰۰ میلی گرم ، مس ۴۰۰۰ میلی گرم ، ید ۴۰۰ میلی گرم ، سلنیوم ۸۰ میلی گرم ، روی 

۳۳۸۸۰ میلی گرم ، کولین کلراید 1۰۰۰۰۰ .

جیره با پروتئین خام100 % توصیه NRCجیره با پروتئین خام90 % توصیه NRCمواد خوراکی

36/1856/38گندم

----16/61دانه ذرت

38/1925/87کنجاله سويا 

0/9412/05گلوتن ذرت )57/48 درصد(

2/900/27روغن سويا

1/221/31کربنات کلسیم

1/971/96دي کلسیم فسفات

0/290/27نمك

0/250/25مکمل ويتامیني1

0/250/25مکمل معدني2

0/280/06دي- ال. متیونین

0/410/41ال-گلوتامیك

0/090/23ال-آرژنین

0/420/69ال- اليزين هیدروکلرايد

--------ال- ترئونین

مواد مغذي

)Kcal/Kg( 29002900انرژي قابل متابولیسم

23/426پروتئین خام %

11کلسیم %

0/500/50فسفر قابل دسترس %

0/150/15سديم %

0/970/80پتاسیم%

0/300/34کلر%

1/501/50اليزين %

0/590/53متیونین %

0/950/95متیونین + سیستئین %

0/360/42سیستئین%

1/51/5آرژنین%

0/750/75ترئونین %
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جدول ۲- اثر گروه های آزمایشی بر میزان تیتر آنتی بادی در برابر سلول های سرخ گوسفند در بوقلمون های بومی*

.)P>۰/5۰( میانگین هاي داخل هر ستون با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معني دار با هم مي باشند b ،a
*عکس لگاریتم در مبنای دو وقتی که هماگلوتیناسیون رخ داده است. 

7 روز پس از چالش ثانويه با 7SRBC روز پس از چالش اولیه با SRBCتیمارهای آزمايشی

درصد پروتئین خام

263/404/15

23/43/004/20

0/4580/344خطای استاندارد میانگین ها

ترئونین

 0/752/753/bc25

 0/854/624/ab87

 0/952/502/c88

 1/053/124/ab87

 1/153/005/a00

0/7240/545خطای استاندارد میانگین ها

اثرات متقابل

ترئونین پروتئین خام

0/753/753/25 26 درصد

0/854/755/25 26 درصد

0/951/752/00 26 درصد

1/053/504/50 26 درصد

1/153/255/75 26 درصد

0/751/753/25 23/4 درصد

0/854/504/50 23/4 درصد

0/953/253/75 23/4 درصد

1/052/755/25 23/4 درصد

1/152/754/25 23/4 درصد

1/0250/771خطای استاندارد میانگین ها

سطح احتمال

0/5420/919پروتئین خام

0/2860/018ترئونین

0/5640/273پروتئین خام*ترئونین
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جدول۳- اثر گرو های آزمایشی بر پاسخ ایمنی سلولی در بوقلمون های بومی

فیتوهماگلوتنیندی نیتروکلروبنزنتیمارهای آزمايشی

48 ساعت24 ساعت12 ساعت48 ساعت24 ساعت12 ساعت

درصد پروتئین خام

26 0/3110/3260/2500/6180/5510/352

23/4 0/3760/3530/2850/6110/5050/403

ترئونین

 0/750/3670/3310/2810/6120/3900/369

 0/850/3790/3560/2610/5370/5060/290

 0/950/3560/3150/2260/6310/4750/385

 1/050/3140/3780/2970/5460/4700/390

 1/150/2990/3160/2720/7440/8000/453

اثرات متقابل

ترئونینپروتئین خام

0/750/3210/2440/2170/6500/3350/345 26 درصد

0/850/3360/3800/2550/4920/5100/250 26 درصد

0/950/3600/3380/2290/6370/4970/362 26 درصد

1/050/3050/4000/3240/5750/5250/420 26 درصد

1/150/2300/2660/2240/7350/8870/382 26 درصد

0/750/4140/4180/3450/5750/4450/392 23/4 درصد

0/850/4220/3320/2660/5820/5020/330 23/4 درصد

0/950/3520/2910/2240/6250/4520/407 23/4 درصد

1/050/3230/3560/2710/5170/4150/360 23/4 درصد

1/150/3680/3650/3200/7520/7120/522 23/4 درصد

1/2140/0230/0210/0440/0510/045خطای استاندارد میانگین ها

سطح احتمال

0/2870/5800/4270/9380/6610/614پروتئین خام

0/9000/9030/8790/6680/1380/891ترئونین

0/9410/4630/6870/9840/9250/979پروتئین خام*ترئونین
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جدول۴- اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و اسید آمینه ترئونین بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون در بوقلمون های بومی

HDLVLDLLDLاسید اوريكتوتال پروتئینآلبومینتری-گلیسريدکلسترولگلوگزتیمارهای آزمايشی

درصد پروتئین خام

26 131/4091/3086/551/763/914/4935/5317/3138/47

23/4 133/3092/8593/201/814/044/6138/1518/6436/06

SEM6/6843/3284/1680/0430/1200/1462/0890/8332/501

ترئونین

 0/75128/3891/5082/871/733/b864/ab8437/1916/5737/74

 0/85122/3886/3777/371/703/b814/b1432/8115/4738/09

 0/95124/7586/1298/501/703/b854/b2032/2519/7034/17

 1/05137/25100/5099/001/974/a345/a0542/1919/8038/51

 1/15149/0095/8791/621/804/ab004/ab5039/7518/3237/80

SEM10/5685/2626/5910/0680/0760/2323/3041/3183/954

اثرات متقابل

ترئونینپروتئین خام

0/75117/2592/7580/251/803/905/1238/7516/0537/95 26 درصد

0/85113/2587/7572/501/753/903/9231/8714/5041/37 26 درصد

0/95107/0082/0099/501/683/754/4030/6219/9031/47 26 درصد

1/05148/2590/5088/501/824/054/3736/2517/7036/55 26 درصد

1/15171/25103/5092/001/753/924/6040/1218/4044/97 26 درصد

0/75139/5090/2585/501/673/824/5535/6217/1037/52 23/4 درصد

0/85131/5085/0082/251/653/724/3533/7516/4534/80 23/4 درصد

0/95142/5090/2597/501/723/954/0033/8719/5036/87 23/4 درصد

1/05126/25110/50109/502/124/625/7248/1221/9040/47 23/4 درصد

1/15126/7588/2591/251/854/074/4039/3718/2530/62 23/4 درصد

14/9467/4419/3210/0960/1690/3274/6721/8645/592خطای استاندارد میانگین ها

سطح احتمال

0/8420/7440/2680/4660/2160/5660/3810/2680/502پروتئین خام

0/3920/2620/1050/0410/0240/0370/1750/1050/938ترئونین

0/0610/2030/7360/2040/2320/0400/5660/7360/394پروتئین خام*ترئونین
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