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 مقدمه

عنوان يکي از مهمترين صنايع در حال رشد به شدت مورد توجه قرار گرفته و تقاضا امروزه صنعت پرورش طيور به

محصوالت حاصل از اين صنعت نيز به طور چشمگيري افزايش يافته است. از مهمترين مشخصات صنعت جهت 

کوشش در  هاي خاص علمي در اين مزارع،دامپروري امروز، افزايش تراکم دام و طيور در مزارع جديد، اعمال مديريت

در بازدهي توليد و تغيير  افزايش سريع اما اين باشد.جهت بهبود ضريب تبديل غذايي و تسريع در رشد دام و طيور مي

هاي ها و پيدايش ناهنجاريدر نظام طبيعي زندگي دام و طيور، هرگز بدون هزينه نبوده است. شيوع سريع انواع بيماري

 .(4691و همکاران،  Britton)باشد متابوليک از ثمرات پرورش صنعتي دام و طيور مي

هاي عفوني، استفاده وضعيت سيستم ايمني و کاهش حساسيت حيوانات به بيماريهاي مفيد جهت بهبود حليکي از راه

هاي ايمني را دچار . کمبودهاي مزمن و شديد مواد مغذي، پاسخ(Liu ،4666)باشد هاي سيستم ايمني مياز محرک

خصوص زماني دهند. کمبودهاي شديد مواد مغذي بههاي عفوني را افزايش مياختالل نموده و حساسيت به بيماري

هاي لنفوئيدي اوليه و تکامل سيستم آور هستند که در اوايل زندگي و در زمان توسعه بافتبراي سيستم ايمني زيان

 .(Kirk ،4661)ايمني رخ دهند 

اي مانند متيونين، ليزين و ترئونين، امکان کاهش سطح پروتئين جيره را تا آمينه قابليت دسترسي تجاري به اسيدهاي

تئين ها تأمين گردد. کاهش سطح پروکند که نيازهاي آمينواسيدي طيور براي نگهداري و رشد بافتفراهم مي موقعي

چنين تحمل حرارتي طيور را در دهد. همتروژن را کاهش ميجيره، بازده استفاده از نيتروژن را بهبود بخشيده و دفع ني

با کاهش سطح پروتئين  دهد. اما همزمانمي در بستر کاهشمحدوده حرارتي باال، بهبود بخشيده و سطح آمونياک را 

ها به منظور به اسيدي طيور براي نگهداري و رشد پيوسته بافتدي جيره بايد با نيازهاي آمينوجيره، ترکيب آمينواسي

 دست آوردن عملکرد بهينه، مطابقت پيدا کند.

هاي با پروتئين پايين، مسيرهاي آنزيمي ترئونين در جيره ميالدي مطالعات درباره سطح نياز ترئونين، بازده 69در دهه 

آمينه بر سيستم ايمني آغاز گرديده که تا به امروز نيز اين مطالعات ادامه داشته براي کاتابوليسم ترئونين و تأثير اين اسيد

 .(4669، همکارانو  Kidd)و در حال بررسي جزئيات مربوط به اثرات بيولوژيک ترئونين مي باشند 

هايي حاکي از افزايش عملکرد توليدي و بهبود ترکيب هاي اهلي از هنگام انتشار گزارشاستفاده از ترئونين در جيره دام

اهميت بيشتري يافته است. گزارش شده که مصرف ترئونين باعث ( 6999و همکاران،  Baylan)محصوالت حيواني 
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و  Faria)هاي تخمگذار و مرغ (6991، همکارانو  Ciftci)هاي گوشتي افزايش عملکرد توليدي در جوجه

 گردد.مي (Jahanian ،6949)هاي گوشتي و نيز افزايش قدرت سيستم ايمني در جوجه (6996همکاران، 

 

 صفات عملکردی

Ramaru ( بيان نمودند 6944و همکاران ) با ترئونين مکمل  ولي ،هاي کم پروتئينهايي که با جيرهجوجهعملکرد

ها همچنين گزارش نسبت به گروهي که فقط جيره کم پروتئين دريافت کرده بودند، بهبود يافت. آن ،بودندشده  تغذيه

مصرف  ،روزگي 41درصد  ليزين و ترئونين، در سن  91/9ها با جيره هاي کم پروتئين حاوي تغذيه جوجهبا کردند که 

( عنوان کردند که سطح پروتئين جيره 6994) همکارانو  Barkley. يافتافزايش و ضريب تبديل بهبود  خوراک

ها به ترئونين است و همچنين وجود رابطه بين نياز به ترئونين و غلظت ترين عامل موثر بر پاسخ جوجهغذايي مهم

و  هاي استارترهاي کم پروتئين در دورهنشان داده شد که در جيره يي ديگرپروتئين جيره را گزارش کردند. در مطالعه

و همکاران،  Ciftci) شودهاي گوشتي ميافزودن اسيدهاي آمينه مثل ترئونين، سبب حفظ عملکرد جوجه ،يپايان

6991.) Kidd  هاي گوشتي تحت رقابت گزارش نمودند که وزن بدن و بازده خوراک در جوجه (6992)و همکاران

باشد که ها بيانگر اين حقيقت ميواکنشگونه باکتريايي، با افزايش ترئونين، به صورت خطي افزايش يافت که اين

باشد که باشد. بخشي از نياز باالي ترئونين در روده، براي سنتز موسين ميترئونين براي نگهداري بافت روده، مهم مي

. بنابراين (6994، همکارانو  Lu؛ Lamont ،4666) دهددرصد ترکيب آمينواسيدي آن را تشکيل مي 29حدود 

-ترئونين در جيره، براي نگهداري و تکامل اپيتليوم روده و وظايف ديواره مخاطي، داراي اهميت اول ميسطوح کافي از 

  باشد.

هاي آمينواسيدي باالنس بودن جيره از نظر مکمل بستگي بههاي کم پروتئين، در استفاده از جيره ،عملکرد بهينه طيور

هاي کم (، مکمل نمودن جيره6996و همکاران ) Kidd براساس نتايجو  (6991؛ و همکاران Ceylanدارد )

( که اين موضوع از 6996؛ همکارانو  Kiddشود )ميموجب بهبود عملکرد  ،هاپروتئين با مخلوطي از اسيدآمينه

 .لحاظ اقتصادي شايان توجه است

 درجه دوم ومثبت ترئونين داراي رابطه  استفاده از با زنافزاش و(، مبني بر اين که 4661) همکارانو  Kiddنتايج 

بر نتايج حاصل از اين تائيدي  ،مي باشد، ترئونين به صورت منحني درجه دوماستفاده از ضريب تبديل با  همچنين بهبود

( نيز گزارش کردند که کمبود پالسمايي ترئونين سبب بروز يک پاسخ ايمني 4669)و همکاران  Kidd تحقيق است.

 .را کاهش داداک شد که مصرف خور

 )Jahanian ،6949و  4661 ،و همکاران Chung ؛4611 ،همکارانو  Smlth) در بررسي هاي گذشته

همچنين در  .روزگي( شد 42-61که سطوح مختلف ترئونين موجب بهبود رشد در طول دوره رشد ) شدهگزارش 

سطوح مختلف ترئونين موجب بهبود ( نشان داده شد که در دوره پاياني نيز 4661و همکاران ) Chungمطالعه 

هاي دار در ضريب تبديل جوجه( بهبود معني4669) و همکاران Kidd. گرديدهاي گوشتي عملکرد رشد جوجه

دهد که نياز طيور براي بهبود عملکرد هاي حاضر نشان مييافته ودن ترئونين به جيره نشان دادند.گوشتي را با افز

، گزارش دادند که (6996و همکاران ) Tagayتم ايمني براي ترئونين کمتر است. نسبت به نياز براي بهبود سيس



 

 

درصد  449با بر طبق اين آزمايش، حداکثر وزن  و ترئونين در جيره بيشترين وزن را در پي دارددرصد  11/9مقدار 

شود. ينمترئونين باعث افزايش وزن  کهنشان دادند  (6994و همکاران ) Dozier شود.يمترئونين جيره حاصل 

Lemme ( 6994و همکاران ) درصد  11/9را براي افزايش وزن در مقايسه با  درصد 99/9سطحNRC (4661 )

 پيشنهاد دادند.

 و بدن وزن بهبود سبب جيره، کيلوگرم در گرم 1 به 9 از جيره ترئونين افزايش شد داده نشان ديگري آزمايشات در

 اما نگرفت قرار تأثير تحت کيلوگرم در گرم 1 به 9 از ترئونين افزايش با ايمني هاياندام وزن. شد مصرفي خوراک

 با زمانيکه ترئونين، کيلوگرم در گرم 1 با شده تغذيه هايجوجه در چند هر. يافت بهبود هاجيره اين در تبديل ضريب

 کيلوگرم در گرم 461 با زمانيکه به نسبت تريپايين تبديل ضريب شدند، تغذيه کيلوگرم در پروتئين گرم 661

 يافت بهبود شدند، تغذيه کيلوگرم در ترئونين گرم 1 با زمانيکه نر هايجوجه عملکرد. داشتند شدند، تغذيه پروتئين

(Kidd 6996 همکاران، و.) 

Kidd بهبود سبب زياد، و کم پروتئين حاوي هايجيره به ترئونين افزايش که کردند گزارش( 6996) همکاران و 

 باالي سطح حاوي هايجيره در ترئونين گرم 1 با شده تغذيه هايجوجه در که بود درحالي اين و شد تبديل ضريب

 براي نياز مورد ترئونين حداکثر. بود پايين جيره پروتئين که شد زماني به نسبت تبديل ضريب کاهش سبب پروتئين،

 (4611)و همکاران  Smlth گزارش به(. 6999 همکاران، و Dozier) شد زده تخمين درصد 19/9 بدن وزن

 وزن براي آن امامقدار بود، درصد 16/9 گوشتي هايجوجه رشد دوره در مطلوب تبديل ضريب براي نياز مورد ترئونين

 .آمد دست به درصد 91/9 بدن،

هاي سالمت روده بهبود ( ترئونين عملکرد رشد را از طريق بهبود شاخص6941و همکاران ) Abbasiدر آزماش 

نسبت  (291درصد بيشتر از نياز پيشنهادي راس  49) درصد ترئونين در جيره 449بخشد. استفاده از حداقل سطح مي

هاي روده و نياز کمتر به افتدهد که اين افزايش نشان دهنده تخريب کمتر بطول پرز به عمق کريپت را افزايش مي

هاي با ارتفاع چنين در پرزگردد. همآمينه است. افزايش طول پرز منجر به افزايش ناحيه جذب پرز ميانرژي و اسيدهاي

 يابدگردند افزايش و در پي آن قابليت هضم بهبود ميهاي گوارشي که از رأس پرز ترشح ميبيشتر، فعاليت آنزيم

(Horn  ،6996و همکاران)ش يچنين در آزما. همAbbasi ( افزايش سطح ترئونين در جيره 6941و همکاران )

هاي جامي از طريق توليد موسين موجب حفاظت از هاي جامي گرديد که سلولمالحظه تعداد سلولموجب افزايش قابل

درصد ترئونين از طريق  449گردند. بنابراين نتايج آن ها نشان داد که جيره با روده و ناحيه جذب مواد مغذي مي

هاي جامي، سالمتي دستگاه گوارش و متعاقباً توسعه مورفولوژي روده همانند افزايش سطح ناحيه جذب و تعداد سلول

 بخشد.عملکرد رشد را بهبود مي

کنند که يک همبستگي منفي بين عملکرد بيان مي (Jahanian ،6949؛ 4666و همکاران،  Li) هاي قبلييافته

گر آن است که جيره (  بيان6941و همکاران ) Abbasiرشد و تحريکات سيستم ايمني وجود دارد. نتايج مطالعه 

بخشد، بلکه اين سطح تنها ضريب تبديل غذا و ميانگين افزايش وزن روزانه را بهبود ميدرصد ترئونين نه 449حاوي 

هاي گوشتي گر آن است نياز ترئونين جوجهها بيانگردد. اين يافتهبادي ميتحريک توليد آنتي از مکمل ترئونين سبب

نظر از ميزان زيرا صرف (؛4614و همکاران،  Bhargava) باشدبادي بيشتر از نياز آن براي رشد ميبراي توليد آنتي



 

 

به تيمارهايي بود که با سطوح بااليي از متعلق  SRBCبادي عليه سطح پروتئين جيره، باالترين سطح تيتر آنتي

 ترئونين تغذيه شده بودند.

 

 خصوصیات الشه 

Kidd ( نشان دادند با افزايش ميزان ترئونين جيره به ميزان 4661و همکاران )و وزن  درصد وزن الشه گرم 14/9

( نيز نشان داد کاهش سطح 4661)و همکاران  Kiddهمچنين نتايج افزايش يافت.  سينه و وزن چربي بطني 

ير مهمي بر گوشت سينه دارد به تأثمقدار ترئونين جيره ترئونين در جيره موجب کاهش ميزان چربي بطني مي شود. 

 (. 6999، و همکاران Baylan) تواند باعث کاهش وزن نسبي سينه شوديمطوري که محدوديت ترئونين 

Abbasi بر وزن  ،نظر از ميزان پروتئين افزايش سطوح مختلف ترئونين صرفکه ( گزارش کردند 6941) و همکاران

( 6991) همکارانو  Ciftci .سينه و ران افزايش يافتوزن سينه و ران موثر بود و با افزايش سطح ترئونين ميزان 

وتئين باال شد در هاي با کم پروتئين و با پرنشان دادند افزايش غلظت ترئونين جيره موجب افزايش ميزان سينه در جيره

ها صورتيکه وزن ران فقط در تيمارهاي با پروتئين خام باال با افزايش غلظت ترئونين افزايش يافت. برخي گزارش

 گزارشات اخير شود.کنند که افزايش ترئونين جيره موجب افزايش درصد گوشت قابل مصرف بيشتر ميپيشنهاد مي

(Aletor  ،؛ 6999و همکارانAlleman  ،6999و همکاران )گر افزايش وزن نسبي چربي بطني پس از تغذيه بيان

داري بر ( تغذيه ترئونين تأثير معني6941و همکاران ) Abbasiهاي باشد. در يافتههاي با پروتئين پايين ميجيره

و همکاران  Dozier، (4666)و همکاران  Mackهاي اين نتيجه مطابق با يافتهروي اين صفت نداشت که 

(6994) ،Rosa  و  (6994)و همکارانJahanian (6949) باشد.مي 

Aletor ( و 6999) و همکارانAlleman ( نشان دادند نسبت وزن چربي به شکل عددي با 6999و همکاران )

و همکاران  Dozierروي چربي بطني نداشت.  ي برافزودن ترئونين اثر و جيره هاي پروتئين خام پايين کاهش يافت

و همکاران  Allemanجيره قرار نگرفت. بيان نمودند بازده گوشت سينه تحت تأثير غلظت ترئونين ( 6999)

هاي گوشتي کاهش يافت، اما گزارش نمودند که با کاهش غلظت پروتئين جيره، ميزان گوشت سينه جوجه (6999)

و  Ciftci)ئونين جيره، بازده و وزن نسبي سينه باشند که با افزايش ترگر اين حقيقت ميمطالعات بسياري بيان

 (4666و همکاران،  Mackو  ؛Jahanian  ،6949 ؛ 6994و  6999و همکاران،  Dozier؛ 6991همکاران، 

طور به (4666و همکاران،  Mackو ؛ 6994و  6999و همکاران،  Dozier ؛6991و همکاران،  Ciftci)و ران 

داري در نشان دادند که افزايش ترئونين جيره، سبب افزايش معني (6991) همکارانو  Ciftciيابد. آشکار افزايش مي

-هاي با پروتئين باال چنين افزايش بازده ران در جيرهبازده گوشت سينه در هر دو سطح باال و پايين پروتئين خام و هم

براي بازده گوشت سينه باالتر از هاي گوشتي بيان نمودند که نياز ترئونين جوجه (4661) همکارانو  Kiddگرديد. 

و ران در ه نشان دادند که بازده گوشت سين (4661) و همکاران Chungچنين نياز آن براي افزايش وزن است. هم

 يابد.ش ميپاسخ به ترئونين افزاي

 

 



 

 

 

 

 سیستم ایمنی

 Li ؛4614همکاران،  و Bhargava)اند که ترئونين نقش تنظيمي در سيستم ايمني دارد ها نشان دادهاغلب گزارش

و  Li)باشد و سيستم ايمني به دريافت ترئونين حساس مي (6999و همکاران،  Wangو ؛ 6991و همکاران، 

ها بوده و نياز گزارش کردند که ترئونين ترکيب اصلي گاماگلوبولين (6991و همکاران ) Kim(. 4666همکاران، 

و همکاران،  Bhargava)باشد ها براي رشد ميبيشتر از نياز آنبادي هاي گوشتي براي توليد آنتيترئونين جوجه

بادي عليه بيماري نيوکاسل بوده و مقدار بيشتر آن جهت رشد مصرف ها به ترئونين، براي توليد آنتيهجنياز جو .(4614

و  Ramaru(. 4614و همکاران،  Bhargava) شد بادي در بدن جوجه هاشد. والين نيز سبب افزايش توليد آنتي

هاي کم پروتئين  بر روي توليد آنتي بادي عليه بيماري اثر افزودن ترئونين به جيره ( عنوان نمودند6944همکاران )

هاي درصد ترئونين به جيره جوجه 91/9( گزارش کرد که افزودن 6949) Jahanianنيوکاسل تاثير گذار نبود. 

ها به بيماري نيوکاسل مؤثر بوده و سبب افزايش پاسخ اوليه عليه گوشتي در دوره آغازين، بر روي پاسخ ايمني جوجه

 بيماري نيوکاسل شد. 

Corzo ( 6992و همکاران،)  بادي عليه که ترئونين بر پاسخ آنتيگزارش کردندSRBC مطالعه کار  مؤثر واقع شد؛

سبب افزايش توليد  دار بوده وصد معنيدر 91/9بود که در سطح  اين محققين بر روي سطوح مختلف ترئونين

( نيز 6991و همکارانش ) Liبادي شد و عنوان کردند که اين افزايش به علت فعال شدن سيستم ايمني بود. آنتي

 ها مؤثر بودند.باديها بر روي توليد آنتياظهار کردند که به طور کلي اسيدآمينه

و  IgGنشان داد که هم پروتئين و هم ال ترئونين بر غلظت   SRBCنتايج حاصل از بررسي اثر تيتر ثانويه عليه 

احتماالً اين اثرات به علت سن پرنده و تحريک بيشتر که بادي کل مؤثر بودند و سبب افزايش اين فاکتورها، شدند آنتي

( 6999)و همکاران  Konashiها در تطابق با کار (. اين يافته6991و همکاران،  Liها بود )سيستم ايمني جوجه

تريپتوفان( سبب افزايش پاسخ  + ترئونين + هيستيدين + سرين + ها )گاليسيناسيدآمينه است که گزارش کردند

 Jahanianعالوه به. عنوان نمودند IgGافزايش آنتي بادي کل و که دليل آن را  شده SRBCبادي عليه آنتي

 شد. IgMکل اوليه و  باديافزودن ترئونين سبب بهبود تيتر آنتي که ( گزارش کرد6949)

Aezam ( گزارش کردند که افزودن 6944و همکاران )درصد ال ترئونين به جيره، سبب افزايش خطي سطح  2/9 

IgG و بيان کردند که اين مقدار ال ترئونين تاثير مثبت بر پاسخ ايمني بدن  بادي کل نسبت به جيره شاهد شدو آنتي

سبب تقويت ايمني  گوشتيهاي ( بيان نمود که افزودن ترئونين به جيره جوجه6949) Jahanianداشت. همچنين 

 ح بهينه پاسخ ايمنولوژيکي گرديد.هومورال در دوره آغازين شد و سبب ايجاد سط

هاي کم ترئونين مشاهده کردند که هاي تغذيه شده با جيره( در مطالعه بر روي جوجه4661) و همکاران تاکاهاشي

 Kiddهاي لنفاوي کاهش پيدا نکرد. بادي و توسعه ارگانکاهش يافت و اين در حالي بود که پاسخ آنتي هارشد جوجه

همچنين اين محققين در ارزيابي  ارد؛گزارش کردند که ترئونين اثري بر روي سيستم ايمني ند ز( ني6996و همکاران )

درصد جيره( و جيره  19/9تا  91/9حاوي ترئونين ) هايهاي تغذيه شده با جيرهايمني سلولي و هومورال در جوجه



 

 

و  Abbasi(. 4661و همکاران،  Kiddاند )فاقد ترئونين گزارش کردند که بهبودي در سيستم ايمني مشاهده نکرده

بادي بر عليه ويروس سطوح مختلف پروتئين و ترئونين جيره روي تيتر آنتي( گزارش کردند که وزن 6941همکاران )

طور عددي موجب کاهش ايمني در مقابل داري نداشت. اما کاهش پروتئين بهنيوکاسل در بين تيمارها تفاوت معني

SRBC  لوگ موجب افزايش پاسخ ايمني در مقابل القاي درصد پيشنهاد کاتو 449شد. افزايش سطح ترئونين تا

SRBC  .شدKidd ( افزايش سيستم ايمني سلولي و خوني در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با 4661) و همکاران

 Bhargava) کندترئونين عملکرد ايمني را تنظيم ميترئونين بهبود در ايمني کلي ديده نشد. شواهدي وجود دارد که 

سيستم ايمني با حساسيت ( و همچنين 6991 ،و همکاران Li ;6999 ،و همکاران Wang ;4614 ،و همکاران

بادي عليه کاهش سطح پروتئين جيره موجب کاهش تيتر آنتي(. 4666 ،و همکاران Li) شودبيشتر مي مصرف ترئونين

 ثانويه را افزايش داد درصد پاسخ اوليه و 449هاي قرمز خون گوسفند شد اما مکمل کردن جيره با ترئونين تا سلول

(Abbasi  ،6941و همکاران)گزارش شده است که ترکيب اصلي پالسما گاماگلوبولين است . (Kim و همکاران، 

 و Bhargava ،4614) ها نسبت به رشد بيشتر استبادي در جوجه( و نياز ترئونين براي توليد آنتي6991

Jahanian ، 6949 وانگ و همکاران و همچنين .)Li  نشان دادند که افزودن ترئونين سيستم ( 6991)و همکاران

 لحاظ از فقير هايجيره که شده گزارش دهد.بهبود مي IgGو   IgAايمني را از طريق افزايش غلظت موکوسي

 خواهند نيز ايمني سيستم تضعيف موجب يجهنت در شده و پالسما در آمينه اسيدهاي اغلب حجم کاهش سبب پروتئين،

 يا تعداد و T يهاسلول جمعيت در تغييرات که است شده يانب ديگري مطالعه (. در6991همکاران،  و Liشد )

 کاهش (.6999همکاران،  و Konashiباشد ) جيره در آمينه کمبود اسيدهاي دليل به تواندمي ماکروفاژها، عملکرد

 بستر و قفس در پرورش شرايط محيطي در هامونوسيت تعداد افزايش و تيموس وزن نسبي کاهش سبب ترئونين

گزارش نمود که نسبت هتروفيل به لنفوسيت تحت  Jahanian (6949) (.6992همکاران،  و Corzo) گردديم

باشد. ( مغاير مي6941و همکاران ) Abbasiتأثير سطوح مختلف ترئونين قرار نگرفت که با نتايج حاصل از مطالعه 

-کمبود ترئونين، تأثير بيشتري بر ايمني هومورال نسبت به ايمني سلولي گذاشت. همچنين گزارش نمود که ايشان هم

عالوه هاي ايمونولوژيکي نسبت به احتياجات رشد بيشتر بود. بهچنين پيشنهاد شد که نيازهاي ترئونين براي واکنش

همکاران  و  Konashiيابد.ش ميافزايش سطح پروتئين جيره، افزاي هاي اين اسيد آمينه همراه باميزان نيازمندي

  SRBCعليه  بادييآنت توليدات اوليه بر يريتأث جيره، ترئونين يا متيونين جزئي کمبود کردندکه بيان( 6999)

 .نداشت گوشتي هايجوجه گوسفندي( اريتروسيت عليه بادييآنت )توليدات

 

 گیرینتیجه

شناسي هاي عملکردي، خصوصيات الشه، بافتترئونين بر مؤلفهمطالعه حاضر، حاکي از تأثير سطوح مختلف اسيدآمينه 

-دار تيتر آنتيهاي گوشتي بود. در مطالعات مختلف، مصرف ترئونين موجب بهبود معنيروده و فاکتورهاي ايمني جوجه

-پاسخ ها گرديد. اين تحقيق گزارش نمود که براي دستيابي بهو افزايش ميزان گلبولين SRBCبادي عليه نيوکاسل و 

باشد. در براي اسيد آمينه ترئونين مي  291هاي مطلوب ايمونولوژيک، نياز به سطوحي باالتر از سطوح پيشنهادي راس 

عالوه مصرف مکمل ترئونين دار درصد سينه و ران گرديد. بهضمن افزايش سطح ترئونين در جيره، موجب بهبود معني



 

 

هاي با سطوح باالي پروتئين گرديد که اين تأثيرات بيشتر در جيره داري بر طول پرز و عمق کرپتموجب بهبود معني

داري بر ضريب تبديل خوراک داشتند و با صرف نظر هاي پروتئين و ترئونين، تأثير معنيچنين غلظتمشاهده گرديد. هم

پروتئين باال مشاهده از سطح پروتئين جيره، مکمل ترئونين بازده خوراک را بهبود بخشيد و بيشترين تأثير در جيره با 

 گرديد.
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