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های گوشتی پرورش یافته در طی فصول گرم تریپتوفان در جوجه نقش و نیاز   
  مدیر علمی شرکت مرغ نوجانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسالمی کرج و -ابوالفضل زارعی 

 

 مقدمه
تاثیر منفی بر روی خوراک  اند که تنش حرارتی،  تواند تاثیر بسزائی بر روی تولید طیور بگذارد. محققین گزارش داده حرارت محیطی باال می درجه

دارد بدن  وزن  افزایش  و  و    . (Howlider and Rose 1987 ,Geraert et al. 1996)مصرفی  معدنی  مواد  چربی،  پروتئین،  انرژی،  مقادیر 

  (Sonaiya, 1989; Balnave and Oliva, 1990).باشندای مشابه می های غذائی طیور در شرایط تنش حرارتی از نظر تغذیهها در جیره ویتامین 

های گوشتی بدرستی مشخص نشده است. محققین های جیره غذائی روی پاسخ جوجه حرارت محیطی باال و اسیدآمینه اما اثر متقابل بین درجه 

داده  دمای  گزارش  در  متوسط  بطور  تریپتوفان  به  نیاز  که  دمای    35اند  در  که  بود  آنهائی  مشابه  خیلی  سلسیوس  سلسیوس    25درجه  درجه 

بودندنگهدار شده  اسیدآمینه (Shan et al. 2003)ی  بین  همبستگی  سایرین  درجه .  و  تریپتوفان  و  ترئونین  نظیر  ضروری  دوره  های  حرارت 

   (Dozier et al., 2000; Opoola et al., 2017).  پرورش را گزارش دادند 

تغذیه ویژه  احتیاجات  اندازه بنابراین  در شرایط خنثی   که  میای  نمایدنمی شود،  گیری  تامین  متفاوت  در شرایط  را  نیاز حیوان   ,NRC) تواند 

تواند باعث پاسخ معکوس در  حرارت محیط می . این اختالف در نیازها ممکن است ناشی از ژنوتیپ پرنده ، سن و فصل پرورش باشد. درجه (1994

.  لذا احتیاجات اسیدآمینه )%(  NRC, 1994)شود و برعکس) می تر، خوراک مصرفی بیشتر  حرارت پائین مصرف خوراک شود ، بطوریکه در درجه 

 های گرم افزایش یابد. باید در محیط 

(. اما اطالعات نسبتا کمی در خصوص تاثیر درجه حرارت بر روی این  1دارد )جدول    وجود  مرغ  در   تریپتوفان   به  نیاز   خصوص  در   زیادی  گزارشات 

های گوشتی  حرارت محیطی باال ونیاز بهینه تریپتوفان در جوجه اله تشریح اثر متقابل بین درجه نیاز موجود است. بنابراین، هدف اصلی این مق

 باشد. می

 
مقدار توصیه شده تریپتوفان قابل هضم ) درصد ( برای جوجه های گوشتی  –  1جدول    
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 ان گوشتی  مرغ روی برمحیطی باال   حرارت اثردرجه

  انجام   درستی  به  آنها   بدن  دمای   تنظیم   تا  دهند  می   تغییر  ایگونه   به   را  خود  فیزیولوژی  مکانیزم های  و  رفتار   ، پرندگان  باال   دمایی  شرایط  تحت

  تنش  مدت  و  شدت   به  بستگی خصوص  این  در  که  دارند ،  حرارتی  های  تنش   برابر  در  مشابهی رفتارهای پرندگان مختلف  ، انواع  کلی  طور  شود . به

  کمتری  وقت گرفتند  قرار  حرارتی تنش شرایط   تحت که  پرندگانی داد، وی نشان Mack et al. 2013 تحقیق است . در متفاوت  هاپاسخ  ، واریانس 

زمان  غذا   خوردن   صرف   را   ، وقت  داشتند  نگه   باز   را  خود  های   بال   بیشتری  مدت ،    نمودند   زدن   له  له   و  آب   آشامیدن   صرف   را   بیشتری  کردند، 

 یافت .  کاهش مرغ عملکرد نتیجه  در و  نمودند استراحت  کردند ، بیشتر زدن قدم  و  حرکت صرف  را   کمتری

  وضعیت   کاهش  و   گوشت  کیفیت  کاهش   میر،    و  مرگ  نرخ   افزایش   با  ارتباط  در  حرارتی  استرس   که   اند  داده  انجام شده گزارش   مطالعات   از   بسیاری

  پیک   نرخ   که  نمودند  اشاره   warris et al (2005)  سال  سه  طی   طوالنی   مطالعه  یک  . در   (Mitchell kettlewell ,1998)است    بوده  پرنده   رفاه 

 است .   پیوسته وقوع  به  تابستان ماههای طی  در تلفات 

 متابولیسم تریپتوفان  

  انتقال   ) یک  سرتونین   ساز   پیش   عنوان   به  ، تریپتوفان  بعالوه  شود .   می  محسوب   پروتئین   سنتز   برای  ضروری   آمینه  اسیدهای  از  یکی   تریپتوفان 

 باشد .   می  ( B3ویتامین  نیاسین )  و عصبی (   یک هورمون مالتونین )  عصبی (، دهنده

،  پیام  دهنده  انتقال  : یک  از   است   عبارت   آن  های  نقش   که  است  بیوژنیک   آمین   یک  سرتونین    تاثیر   و  دهنده  ،جنبش   کننده  تنظیم   یک  عصبی 

کننده حافظه ، خواب و اشتها ) تنظیم کننده خوراک مصرفی ( و یک میانجی یا واسطه در تعدادی    تعدیل  یک  گوارش ،  دستگاه  غده  ترشح   گذار

 باشد  از بیماری های عصبی می 

)Floc'h and Seve, 2007., 2007; Le et al(Dennis and Charney, 1998; Irwin Lucki, 1998; Peter   . 

دارد،    وجود  بدن  سرتاسر  در   گسترده  طور  . به(    Harde land et al 2006)  جاست    همه  در  حاضر  و   کارههمه  هورمونی   مولکول  یک  مالتونین

.   می  تولید  ریزدرون مترشحه    مخاطی  هایسلول  وسیله  به  مالتونین  جائیکه(     konturek et al., 2007  (گوارش    دستگاه  در  مخصوصاً شود 

 .  (Konturek et al .,2007  )باشد می TNFو  NF-KB  بیان ژن   بازدارندگی از ناشی اثر این  که دارد قوی  تورمی و  التهابی  ضد اثر  مالتونین

  از   برداری   بهره  کاهش  باعث  نیاسین   و پروتئین ها می شود . کمبود  ها، چربی   هاکربوهیدرات   از   انرژی   شدن  آزاد  باعث  (   3B) ویتامین    نیاسین

 .  (  Lesson et al., 1979)   است  نیاز   مورد  خوراک مصرف  کاهش  و طبیعی  استخوان تشکیل  برای ، که شودفسفرمی   و کلسیم



 
 (   Rabbani & Barik 2017نقش تریپتوفان در مسیرهای متابولیکی مختلف )   –  1شکل  

 

 باال   دمای   شرایط  تحت  گوشتی  های  جوجه  عملکرد  روی   بر تریپتوفان  تاثیر 

Opoola   همکاران ایجاد   ADG)  روزانه   وزن   میانگین  در   داری   معنی  افزایش  که   دادند  گزارش  2017  سال  در   و  با  شودمی   (    سطح   افزایش  . 

)    0/ 15از    جیره  تریپتوفان  %12 %  Trp:Lys=  به  )23 /0  (  %18%  Trp:Lys=    به کاهش می کند )    0/ 31  از( و سپس در مرحله آغازین شروع   %

25%Trp:Lys=  ) .    ، پایانی  مرحله  در  از    ADGهمچنین  تریپتوفان  سطح  افزایش  )  0/ 13با   %12%  Trp:Lys=  ) 0/ 21  به  (  %18 %  Trp:Lys=  )

  که   دادند   ( گزارش2005و همکاران )  Corzo( و  2005و همکاران )  Fatufe( کاهش می یابد .    =Trp:Lys  % 22% )  0/ 25افزایش یافته و در سطح  

استفاده   افزایشی   مقادیر   از   که  گوشتی  های  جوجه .    مواجه  بدن   وزن  افزایش   با   بودند   کرده  تریپتوفان  )   corzoشدند    ( سطح 2005و همکاران 

بدن و    وزن  ، افزایش  مصرفی   خوراک   برای   ترتیب  به  کیلوگرم  هر   گرم در   2/ 2و    2/ 1،    2نمودند :    پیشنهاد  زیر   صورت   به   را   تریپتوفان  پیشنهادی

  خوراک   در  افزایش  دلیل   به   آن   از  بخشی  است  ممکن   مازاد   تریپتوفان   تامین   نتیجه از  یک  عنوان  به   باالتر   بدن   وزن  افزایش   غذایی .   تبدیل   ضریب 

بهتر   یا  و  مصرفی )    جیره  ضروری  هایآمینه   اسید  باالنس  .    opoola et al., 2017باشد    سطح   بهترین  که   ندداد   نشان  رگرسیونی   نتایج( 

(و    =Trp:Lys%19)  %24/0روزگی    0  –  28های حاره در  محیط   در   یا گرما  فصل  طی در  گوشتی  های   جوجه  وزن  افزایش  حداکثر  برای جیره  تریپتوفان 

)    =Trp:Lys  %18/ 4)  %0/ 21روزگی    33  –  56برای سنین   باشد  این  opoola et al .,2017( می    2019  آویاژن  استاندارد  از  باالتر  مقادیر  (.  

  ممکن  2019  آویاژن   به   نسبت     opoolaآزمایش    در   تریپتوفان   نیاز   مقدار   بودن  باال   دالیل  از  است . یکی   =trp:lys  % 16  در آن   مقادیر   که  هستند

 باشد .    باال حرارت  درجه شرایط  دلیل به  است

 
 تغذیه گرما  فصل درطی تریپتوفان ایجیره  سطوح با که روزگی ( 33-56روزگی و  0-28گوشتی )  های جوجه پایانی و آغازین وزن افزایش میانگین -2شکل 

اند . شده  



 
  فصل طی  که در تریپتوفان جیره ای سطوح با روزگی (  33-56روزگی و  0-28گوشتی )  های جوجه پایانی و آغازین مرحله غذایی تبدیل ضریب -3شکل 

اند . شده تغذیه گرما  

 

، عالوه  )   opoola  به  همکاران  گزارش2017و  دوره  هم  جیره،  تریپتوفان  میزان  افزایش  با  گوشتی   های  جوجه  مصرفی  خوراک   که  دادند  (    در 

،    باال  حرارت   درجه  شرایط  تحت   که  دادند  نشان  ( همچنین2002و همکاران )  Tabiri( .    4یابد ) شکل    می   افزایش  پایانی   در دوره  هم  و  آغازین

های    تریپتوفان  باالیی  مقادیر   از   که  آنهایی   با  مقایسه  در  داشته  تریپایین   مصرفی   ، خوراک  جیره  تریپتوفان   پایین  سطوح   با   شده   تغذیه  مرغ 

  مسئول   که  باشد   سرتونین  ساز   پیش  عنوان   به   تریپتوفان  نقش   دلیل   به  است  ممکن   مصرفی  خوراک   در  افزایش  از  بودند . بخشی  کرده   استفاده

  می شود ،   اشتها  افزایش  باعث  که   گرلین  رشحت  است   ممکن   تریپتوفان  که  دادند  ( گزارش2007و همکاران )   Zhang  عالوه  است . به   اشتها  افزایش

 شود .   مصرفی  خوراک افزایش  باعث  نهایت در و نموده تحریک را

 
 گرما فصل طی که در تریپتوفان جیره ای  سطوح با روزگی (  33-56روزگی و  0-28گوشتی )  های جوجه پایانی و آغازین مرحله خوراک مصرفی -4شکل 

اند . شده تغذیه  

 

 نتیجه گیری 
( برای مرحله آغازین    =trp:lys  % 19% )   0/ 24بایستی   گرم   هوایی  و  آب   شرایط  در   یافته   پرورش   گوشتی جوجه های  در  تریپتوفان  نیاز  بهینه  سطح

 روزگی ( باشد .    33-56( برای مرحله پایانی )  =trp:lys % 18/ 4% ) 0/ 21روزگی ( و  28-0)

 منابع: 
 Jul.15,2020مورخ   cjbio.netاقتباس از سایت 

 


