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 8حسن کرمانشاهی -8عبدالمنصور طهماسبی -8ابوالقاسم گلیان -*1حسن محمدی عمارت

 4/5/1931 :تاریخ دریافت

 82/2/1938 :تاریخ پذیرش

 

 چكيده

 51( با Hy-line W-36) قطعه مرغ تخمگذار027های توليدی تخم مرغ،شاخصجهت بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام و ليزين جيره بر 
درصد(  08/7و  07/7 ،00/7 ،01/7 ،05/7درصد( و پنج سطح ليزين ) 51و  51، 51تيمار غذايي تغذيه شدند. تيمارهای غذايي شامل سه سطح پروتئين )

هفتگي تغذيه  11تا  20روزه از سن  20ها به مدت چهار دوره في اعمال شدند. مرغو در قالب طرح بلوکهای کامل تصاد 8×1بودند که به روش فاکتوريل 
قطعه مرغ يك تكرار را تشكيل دادند و هر چهار تكرار مرغ  با يك جيره تغذيه شدند. با افزايش سططح پطروتئين جيطره،     52شدند. هر سه قفس مجاوربا 

(. وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ توليدی روزانه، ضريب تبديل غذا  نيز تحت  >7/7P 1ش يافت )درصد در کل دوره افزاي 00/ 0به  01توليد تخم مرغ از 
 08/7بطه   05/7(، در حاليكه مصرف خوراك تغيير معني داری نداشت. با افزايش سطح ليطزين جيطره )از   >P 71/7تأثير سطح پروتئين جيره قرار گرفت )

(. تغيير سطح ليزين جيره تأثير معني داری بر توليد و وزن تخم مطرغ، گطرم   >P 71/7ری تغيير کرد )درصد(، ميزان خوراك مصرفي مرغها بطور معني دا
های شكسته و دو زرده، پوسته و اجزای داخلي تخم مرغ نداشت. به طور کلي به نظر تخم مرغ توليدی روزانه، وزن مخصوص تخم مرغ، درصد تخم مرغ

هفتگي مي تواند سطبب عملكطرد    11تا  20درصد  ليزين در سنين  05/7درصد پروتئين و  51ره های حاوی گذار با جيمي رسد که تغذيه مرغ های تخم
 مطلوب مرغ ها شود.

 
 .های تخمگذارپروتئين، ليزين، شاخص های توليدی، مرغواژه هاي كليدي: 

 

 123مقدمه

تحقيقات دربطاره نيازهطای غطذايي و    ، های پرتوليدبا انتخاب الين
(. 0رسطد) ارزيابي سطوح مواد مغذی در جيره آنها ضروری به نظر مطي 

های منتشر شده نشان مي دهد که نيازهای مرغ تخمگذار بطه  گزارش
پروتئين و ليزين دائماً در حال تغييراست و اين نيازها برای رسيدن بطه  
حداکثر توليد و بهره وری بهتر از خوراك مصرفي بايد به ططور مطداوم   

ين بطاال سطبب   ئجيره های حطاوی پطروت  استفاده از .گرچه ارزيابي شوند
ين بطاال بطر   ئهای با پروتد اما مصرف جيرهنشويد ميبهبود عملكرد تول

نيتطرونن   همچنين هي آن اثر مي گذارد.دروی قيمت تخم مرغ و سود
مين آنها و اثراتي که بر محيط زيسطت مطي   أهزينه ت دليلفضوالت به 

بطين سططح    موجطود  . بطدليل ارتبطام مسطتقيم   سطت گذارد مورد توجه ا

                                                           
 استاديار گروه علوم دامي دانشكده کشاورزی دانشگاه زابل، -5

 استاد گروه علوم دامي دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد، -2

 (Email:hasansmohmmadi@yahoo.com      نويسنده مسئول:-)*

 ، و جهطت طريط  فضطوالت   از دفعطي  نيترونن جيطره و مقطدارنيترونن  
نياز به فرمولطه کطردن مناسطب      ع،کاهش دفع مواد مغذی از راه مدفو

(. بنابراين بسيار منطقطي اسطت کطه بطا حطداقل      9,5ودقي  جيره است)
مناسطبترين توليطد و   ،ين و سطوح مناسطب اسطيدهای آمينطه جيره   ئپروت

 (. 57ين بدست آيد)ئبيشترين بازده استفاده از پروت
های تخمگذار به ليطزين تحقيط    برروی نياز مرغ یبسيارمحققان 

اين تفاوتها ممكن است بطه  اند. را گزارش نمودهمتفاوتي و نتايج  کرده
ای در جيطره نياز مرغ به ليطزين را   (1علت ترکيب جيره پايه باشد.بری)

تعيطين  ميلي گرم   127روزانه ،کنجاله سويا -ذرت 17به  17با نسبت 
 127ميزان ليزين مورد نيطاز روزانطه را بطين    (50سلوجانسون)( و 1کرد)
پايطه گنطدم تعيطين    بطر  ميلي گرم در هنگطام اسطتفاده از جيطره     117تا

های تخمگذار انجمن ملي تحقيقات آمريكانياز روزانه مرغ(. 50)نمودند
( و 58شطايدلر) ك و نطوا .  ميلطي گطرم گطزارش نمطود     077به ليزين را 

 107ها به ليزين )نياز روزانه مرغ( اظهار داشتند 51شايدلر و همكاران)
احتياجطات  ميلي گرم( در هنگام بهترين عملكرد توليطد در مقايسطه بطا    

 پژوهشهای علوم دامی ايران  نشريه
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( کمتطر مطي   5991انجمن ملي تحقيقات آمريكطا ) تعيين شده از سوی 
( نشان دادند با افزايش مقدار ليطزين  51شايدلر و همكاران )(. 52)باشد

پارامترهای توليطد تخطم    همه ،ميلي گرم 5777به177دريافتي روزانه از
. (51)مرغ در مرغهای لگهورن سفيد به صورت خطي افزايش مي يابد

که توليد تخم مرغ و مصطرف زيطاد    در مطالعات ديگری نشان داده شد
. با توجه بطه مطالطب   غذا تحت تاثير ليزين باالی جيره قرار نمي گيرد

پروتئين مورد اشاره، هدف از اين آزمايش، تعيين اثرات سطوح مختلف 
های تخمگذار در و اسيد آمينه ليزين جيره برکميت و کيفيت توليد مرغ

 فاز اول تخمگذارياست.
 
 

 مواد و روشها

 انتخاب مرغها و سالن

اليطن   -قطعطه مطرغ تخمگطذار هطای     027آزمايش تعداد  در اين 
(Hy-line W-36)  براساس توليد روزانه  وانتخاب  هفتگي 21در سن

 20 سطن  تيمارها از شدند. تخم مرغ در دوره پيش آزمايش گروه بندی
ك تكرار ي. از هر تيمار يافتهفتگي ادامه  11هفتگي اعمال و تا سن 

  ایاز قفس های پلكاني دو طبقطه   رديف )بلوك(هر  بطور تصادفي در
داخطل   . شرايط محيطيگرفت تا  اثر سطح قفس به حداقل برسدقرار 

درجطه   50-22در حطدود   سالنتحت کنترل بوده و دمای  سالن کامالً
 51و  شطد  مطي  حفظ شد. عمل تهويه به طور مرتب انجام سانتي گراد

 ساعت نور ثابت روزانه اعمال گرديد.

 
 اساس درصد ماده خشك(های آزمايشي )بر يرهجترکيب مواد خوراکي و ترکيب شيميايي  -1جدول 

     11 11 11 1(٪پروتئين )

 03/0 00/0 11/0 11/0 211/0 11/0 11/0 (٪ليزین )

        (٪ماده خوراكی )
 51/19 2/19 11/11 11/12 71/17 10/17 90/11 ذرت

 0/22 0/22 58/59 1/51 51 05/50 51/58 کنجاله سويا
 1/8 1/8 01/57 11/51 1/25 0/0 8/1 کنجاله آفتاب گردان

 0/2 0/2 01/2 01/2 01/2 01/2 01/2 پودر استخوان 
 80/2 81/2 11/2 10/2 11/2 0/5 81/5 روغن سويا
 19/0 10/0 1/0 19/0 19/0 1/0 01/0 سنگ آهك 

 89/7 89/7 80/7 82/7 8/7 80/7 80/7 سديم
 50/7 50/7 51/7 51/7 51/7 50/7 59/7 متيونين
 78/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 70/7 ليزين

 71/7 71/7 71/7 71/7 71/7 71/7 71/7 8پرميكس مينرال
 71/7 71/7 71/7 71/7 71/7 71/7 71/7 8پرميكس ويتامين

 577 577 577 577 577 577 577 جمع

 (٪) ترکيب شميايي جيره 
 انرنی قابل سوخت و ساز
 )کيلو کالری / کيلو گرم( 

2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 

 51 51 51 51 51 51 51 پروتئين خام
 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 کلسيم

 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 فسفر قابل دسترس
 08/7 07/7 00/7 01/7 05/7 05/7 05/7 ليزين قابل دسترس

قسمت مساوی تقسيم و به ترتيب   1درصد بود. سپس هر جيره پايه به  05/7ميزان ليزين آنها برابردرصد پروتئين طوری فرموله شدند که   50و  51،51جيره های پايه حاوی-5
 درصد ليزين تهيه شوند.  08/7و  07/7 ،00/7 ،01/7 ،05/7درصد ليزين اضافه شد تا تيمار های غذايي دارای سطوح  52/7و  79/7 ، 71/7 ، 78/7، به هر قسمت مقادير صفر

 ليزين همان طور که در جدول نشان داده شده است با تغيير مواد خوراکي تنظيم شده اند. 08/7و  07/7، 00/7، 01/7، 05/7درصد پروتئين و مقادير  51 های حاویجيره -2
 12B:72/7واحد بين الملي: ويتامين  E  :525واحدبين المللي ؛ ويتامين   9097واحدبين المللي؛ کوله کلسيفرول:  A :57777اين مقادير به ازای هر کيلو گرم جيره: ويتامين   -8

ميلي گرم؛ پنتوتنات  1ميلي گرم؛ پيرودوکسين:  78/7ميلي گرم؛ بيوتين:  5ميلي گرم؛ اسيد فوليك:  22ميلي گرم؛ نياسين:  7711/7ميلي گرم؛ ريبوفالوين:  1ميلي گرم: تيامين: 
ميلي  577ميلي گرم؛ سولفات مس:  5ميلي گرم؛ يد:  2/7ميلي گرم؛ سلنيوم :  577؛ سولفات منگنز:  521/7کوئين: ميلي گرم؛ اتوکسي  017ميلي گرم؛ کولين کلرايد:  17کلسيم: 

 ميلي گرم. 17گرم؛ آهن: 
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 هاي غذايي موردآزمايشجيره

و  بلوکهطای کامطل تصطادفي    پرندگان مورد آزمايش در قالب طرح
و ( درصطد  51و  51 ،51ين )ئبا سه سطح پروت 8×1فاکتوريل  آزمايش

تغذيطه   درصطد(  08/7و  07/7، 00/7، 05/7،01/7) ليطزين پنج سططح  
قطعه ای مرغ تخمگطذار    52شدند و به هرتيمار آزمايشي چهار تكرار 

قطعه مرغ و هر سه قفطس مجطاور    1اختصاص يافت .هر قفس حاوی 
ها بر پايه ذرت زرد و کنجاله سطويا  جيرهيك تكرار را تشكيل مي داد. 

. مطواد  دشط  انطدازه گيريمطي  خوراك مصرفيهرچهار هفته يكبطار   وتهيه 
مطاب  بطا نيازهطای    خوراکو گرم 577 انهمصرف روز بر اساس  مغذی

ساير  ليزينن و يپروتئبه استثنای . فرموله شدندHy-Lineتوصيه شده 
ين شطدند.جيره  توصطيه شطدهتأم  درسططح   هاو انرنی جيره مواد مغذی

درصد پروتئين طوری تنظيم شدند کطه   51و  51 ،51های پايه حاوی 
 1درصد بود. سطپس هطر جيطره پايطه بطه       05/7ميزان ليزين آنها برابر 

 ،78/7 ،قسمت مساوی تقسيم و به ترتيب به هر قسمت مقطادير صطفر  
درصد ليزين جايگزين ذرت گرديد تطا تيمارهطای    52/7و  79/7 ،71/7

درصد ليطزين   08/7و  07/7 ،00/7 ،01/7 ،05/7ای سطوح غذايي دار
نشان داده  5های آزمايشي در جدول تهيه شوند. ترکيب شيميايي جيره

 در کل دوره آزمايش به صورت آزاد بود. مصرف آب و دان شده است. 
 

 جمع آوري داده ها 

تمام تخم مرغ های توليدی هر تكرار بطور روزانه شمارش و ثبت 
در سطه  جمع آوری شدهاز هر تكرار وزن همه تخم مرغهای . گرديدند

  تخم مطرغ هطای  درصد  د.هفته( تعيين ش 1روز متوالي پايان هر دوره )
برای تعيطين گطرم تخطم     .دو دو زرده به طور روزانه تعيينگرديشكسته 

 درهطر دوره   توليطدی  هطای  تخطم مطرغ  تعداد ، در هر روزمرغ توليدی 
توليدی سه روز پاياني هر دوره ضطرب و  تخم مرغ های وزن  ميانگين

وزن  .دتقسطيم شطط  20سطپس بطر تعططداد مرغهطای هطر تكططرار و عطدد      
های سه روز متوالي پايان هر دوره در هر تكطرار   مخصوص تخم مرغ

وزن  ،اندازه گيری شد. پس از اندازه گيريوزن تخم مرغها در هوا و آب
وزن در وزن در آب(/  -مخصططوص از طريطط  فرمططول د)وزن در هططوا 

تخم مرغ از تفاضطل وزن کامطل    وزن محتويات هوا({ محاسبه گرديد.
سطه روز   در تكطرار  تخم مرغ و وزن پوسته آنها ازتخم مرغ هطای هطر  

تخطم مطرغ از روش    اجطزای . بطرای تعيطين   دوره بدست آمد هر يپايان
(. پطس از شكسطتن   50)( اسطتفاده  شطد  50) توصيفي شيفر و همكاران

سطاعت در هطوای اتطا      21تشو و بطه مطدت   پوسته آن شس ،تخم مرغ
وزن شطد.  پس از جدا شدن ازسطفيده  نيز زرده خشك و توزين گرديد. 

و مجمطوع وزن زرده و  وزن کطل تخطم مطرغ    تفاضطل   وزن آلبومين از
از هطم  توسطقاشقك مخطتص زرده  . زرده و سفيده پوسته تعيين گرديد

ز سططح زرده  آلبطومين اضطافي ا  ، ند. با استفاده از حوله کاغذیدجدا ش

در همان روز  ،51ها در ساعت جمع آوری تخم مرغ د. پس ازفته شرگ
ند. درپايان هطردوره  دگيريشاندازها غشاه همراه باپوسته  و زرده، سفيده

خطوراك داده و مانطده انطدازه     تفاضطل )چهار هفته( خوراك مصرفي از 
و بطر اسطاس آن ضطريب     ثبطت روزانطه  به طور عداد تلفات . تگيری شد

ديل خوراك به صورت گرم غذای مصرفي به ازای گرم تخطم مطرغ   تب
 .ديمحاسبهگرد در هر دوره برای هر تكرار  توليدی
 

 آناليز داده ها

و بطا اسطتفاده از    SASتمام داده ها با استفاده از نرم افزار آمطاری  
و در قالطب ططرح    8×1( به روش فاکتوريل ANOVAآناليز واريانس )

آناليز شدند.مقايسات ميطانگين توسطط آزمطون    بلوکهای کامل تصادفي 
 درصد انجام پذيرفت. 1چند دامنه ای دانكن در سطح آماری 

 

 نتایج و بحث

 ميزان تخم مرغ توليدي   

تأثير سطوح مختلف پروتئين وليزين جيره بطر درصطد تخطم مطرغ     
نشان داده شده است.اثر اصلي پروتئين جيره  2های توليدی در جدول 

هفتگيوکطل دوره  معنطي دار    82-81تخم مرغ در دوره  بر درصد توليد
(. با افزايش سطح پروتئين جيطره، درصطد توليطد تخطم     >P 7/7 1بود )

مرغ به صورت خطي افزايش يافت. اين بهبود در ميطزان توليطد تخطم    
مرغ را مي توان به استفاده بهينه از اسيدهای آمينطه غيطر ضطروری در    

و همچنين اسطتفاده از اسطيد هطای    نتيجه افزايش سطح پروتئين جيره 
( 55آمينه ضروری در سنتز پروتئين نسطبت داد.  ميانطگ و سطپيرس )   

درصطد( اثطر معنطي     51و  52گزارش کردند که سطح پروتئين جيطره ) 
(. همچنطين نتطايج مطالعطه هطارمز و     55داری بر توليد تخم مطرغ دارد) 

رصد( بر توليد د 51و  0/52( از تأثير معني دار پروتئين  جيره )1راسل )
 51تخم مرغ حكايت دارد بطوريكه توليد تخطم مطرغ در جيطره دارای    

درصطد   0/52درصد پروتئين بطور معني داری بيشطتر از جيطره حطاوی    
( نشان داد که با افطزايش  51(.مطالعه نواك و همكاران )1پروتئين بود)

هفتگطي،   27-18درصطد( در سطن    50و  51، 51سطح پروتئين جيره )
(. در ايطن  58يد تخم مرغ به صورت خطي افزايش مي يابطد) درصد تول

آزمايش، اثر اصلي ليزين و اثر متقابل پروتئين و ليزين بر درصد توليطد  
( نيططز 8(. آميفططول و همكططاران )<71/7Pتخطم مططرغ معنططي دار نبطود )  
درصد مكمطل ليطزين بطه جيطره دارای      5/7گزارش کردند که افزودن 

(. چنطين  8درصد توليد تخم مرغ ندارد) درصد پروتئين تأثيری بر 5/51
به نظر مي رسد که افزايش سطح پروتئين جيره مي تواند سبب بهبود 
توليد تخم مرغ شود، اما سطح مطلوب اقتصادی پروتئين جيره بايد بطا  
توجه به نيترونن دفعي و اثرات زيست محيططي و همچنطين وضطعيت    
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مقطدار ممكطن يعنطي     اقتصادی در نظر گرفته شود، لذا بايد به کمترين
 درصد اکتفا نمود.  50تا  51

 

 يهفتگ 20-11 ينتخم مرغ در سن يدبر درصد تول يزينو ل يناثر سطوح مختلف پروتئ -2جدول 

 سن )هفته( اثرات اصلی

 32-20 31-32 10-31 11-10 11-20 

      پروتئين
51 1/97 b0/00 5/01 9/05 b 01 
51 0/97 a1/09 01 8/08 ab 9/01 
51 5/92 a1/97 1/01 1/08 a0/00 

SE 15/7 11/7 12/7 11/7 11/7 
      ليزين
05/7 9/95 8/97 8/01 2/08 5/00 
01/7 1/97 1/09 2/01 2/02 1/01 
00/7 0/97 1/00 5/01 1/08 8/00 
07/7  95 1/09 1/01 1/02 8/01 
08/7 1/95 97 2/01 08 2/00 

SE 09/7 10/7 10/7 02/7 10/7 
 سطح احتمال

 722/7 528/7 509/7 7772/7 517/7 پروتئين
 107/7 101/7 581/7 111/7 017/7 ليزين
 581/7 795/7 552/7 159/7 705/7 ليزين پروتئين

 .(>71/7P)ميانگين های هر ستون با حروف غير مشابه دارای اختالف معني دار مي باشند 

 

 وزن تخم مرغ

تأثير سطوح مختلف پروتئين وليزين جيره بر ميانگين وزن تخطم   
نشان داده شده است. اثر اصلي پروتئين  8مرغ های توليدی در جدول 

 17-11جيره بر وزن تخم مطرغ در تمطام سطنين و کطل دوره بطه جطز       
ميطزان وزن تخطم مطرغ    (. بيشطترين  >71/7Pهفتگي معنطي دار بطود )  

هفتگطي رونطد    17-11درصد است. حتي در سطن   51مربوم به سطح 
درصد قابطل مشطاهده بطود.     51به  51افزايش وزن تخم مرغ از سطح 

هفتگطي   27-18( نشان داد که در سطن  58مطالعه نواك و همكاران )
درصد(   50و  51، 51وزن تخم مرغها تحت تأثيرسطح پروتئين جيره )

(. اثر اصلي ليزين و اثطر متقابطل پطروتئين و ليطزين      58رد)قرار نمي گي
(. نطواك و همكطاران   <71/7Pجيره بر وزن تخم مرغ  معني دار نبود )

 97/7بطه   07/7( نشان دادند که افطزايش سططح ليطزين جيطره از     51)
(. دليل اين تنطاق  را  51درصد با افزايش وزن تخم مرغ همراه است)

مينه ای متفاوت سويه های مورد آزمايش مي توان به احتياجات اسيد آ
 در اين مطالعات نسبت داد.  

 

 گرم تخم مرغ توليدي روزانه

تأثير سطوح مختلف پروتئين وليزين جيره بر ميانگين گطرم تخطم   
نشطان داده شطده اسطت. اثطر اصطلي       1مرغ توليدی روزانطه در جطدول   

م تخم هفتگي بر گر 20-82پروتئين در تمام سنين و کل دوره به جز 
(، بطه طوريكطه بيشطترين    >7/7P 5مرغ توليدی روزانه معني دار بطود ) 

درصطد   51ميزان ميانگين گرم تخطم مطرغ توليطدی روزانطه در سططح      
مشاهده مي شود. اثر اصلي پروتئين بر گرم تخم مرغ توليدی در تمام 

درصد روند افزايشي داشت. بطر   51به  51دوره های آزمايشي از سطح 
( نشان داد 2771ن مطالعه، تحقيقات نواك و همكاران )خالف نتايج اي

درصطد( در سطن    51و  1/51، 58که با افزايش سطح پروتئين جيطره ) 
(. 58هفتگي، گرم تخم مرغ توليدی روزانه کاهش مطي يابطد)   11-11

اثر اصلي ليزين و اثر متقابل پروتئين وليزين جيره برگطرم تخطم مطرغ    
( 55ايج تحقيقات ميانطگ و سطپيرس )  توليدی روزانه معني دار نبود. نت
درصد( بر گرم  11/7و  11/7 11/7،  81/7نشان داد که سطح ليزين )

(. افطزايش گطرم تخطم مطرغ     55تخم مرغ توليدی روزانه مطثثر اسطت)  
توليدی روزانه در فاز اول تخم گذاری که تخطم مطرغ هطا بطه صطورت      

شدت تحت  تواند بهباشند، ميوزني و درصد توليد در حال افزايش مي
تأثير پروتئين جيره قرار گيرد)آزمايش حاضر(، در صطورتي کطه در فطاز    

باشطد بطه ميطزان    دوم تخم گذاری که ميزان توليد در حال کاهش مي
 (.58) کمتری اثرگذار است

 

 مصرف خوراك

تأثير سطوح مختلف پروتئين وليزين جيطره بطر ميطانگين مصطرف     
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اصلي پروتئين جيطره بطر    نشان داده شده است. اثر 1خوراك در جدول 
 مصرف خوراك معني دار نبود.

 

 يهفتگ 20-11 ينبر وزن تخم مرغ )گرم(در سن يزينو ل يناثر سطوح مختلف پروتئ -3جدول 

 سن )هفته( اثرات اصلی

 32-20 31-32 10-31 11-10 11-20 

      پروتئين
51 b9/10 ab 8/19 b0/19 8/15 ab 1/19 
51 ab10 b 1/10 b 5/17 2/15 b 2/19 
51 a9/10 a 17 a 1/15 8/12 a 8/17 

SE 20/7 89/7 80/7 11/7 85/7 
      ليزين
05/7 1/10 19 2/17 1/15 0/19 
01/7 0/10 5/17 5/17 8/12 5/17 
00/7 0/10 2/19 2/15 15 1/19 
07/7  8/10 5/19 17 1/15 1/19 
08/7 9/10 9/10 0/17 0/15 1/19 

SE 81/7 1/7 10/7 10/7 1/7 
 سطح احتمال

 711/7 509/7 770/7 71/7 720/7 پروتئين
 050/7 111/7 891/7 171/7 202/7 ليزين
 110/7 171/7 281/7 158/7 298/7 ليزين پروتئين

 .(>71/7P)ميانگين های هر ستون با حروف غير مشابه دارای اختالف معني دار مي باشند 

 
 يهفتگ 20-11 ينروزانه در سن يدیبر گرم تخم مرغ تول يزينو ل يناثر سطوح مختلف پروتئ -1جدول 

 سن )هفته( اثرات اصلی

 32-20 31-32 10-31 11-10 11-20 

      پروتئين
51 1/12 b 12 b2/17 b2/17 b 8/15 
51 1/18 b1/12 ab 5/15 ab 17 b 0/15 
51 8/18 a 2/11 a 1/12 a 12 a 2/18 

SE 15/7 11/7 1/7 81/7 20/7 
      ليزين
05/7 1/12 2/18 8/15 15 1/12 
01/7 2/11 1/18 1/17 2/15 5/12 
00/7 0/12 12 15 5/15 5/12 
07/7  0/12 1/12 9/17 15 5/15 
08/7 1/18 5/18 1/12 5/15 5/12 

SE 11/7 10/7 11/7 11/7 81/7 
 سطح احتمال

 7775/7 771/7 779/7 772/7 150/7 پروتئين
 015/7 990/7 285/7 878/7 817/7 ليزين
 580/7 812/7 218/7 518/7 121/7 ليزين پروتئين

 .(>71/7P)ميانگين های هر ستون با حروف غير مشابه دارای اختالف معني دار مي باشند 

 
درصد( اثر معني داری بر مصرف خوراك ندارد. اما تحقيقات  51و  52)( نيز گزارش کردند که سطح پروتئين جيره 55ميانگ و سپيرس )
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هفتگي بطا افطزايش سططح پطروتئين      27-18ديگری نشان داد که  در 
درصد(، مصرف خوراك به صورت خطي افطزايش   50و  51، 51جيره )

و  81-17سطنين   مي يابد. اثر اصلي ليزين جيره بر مصرف خوراك در
(. بطر اسطاس   7/7P<()58 1هفتگي و کل دوره معني دار بود ) 11-17
، 11/7،  81/7( سططح ليطزين جيطره )   55های ميانگ و سپيرس )يافته
درصد( بر مصرف خوراك مثثر است. در مطالعه شهير و  11/7و  11/7

( الگوی مصرف خوراك نشان داد که افطزودن ليطزين بطه    2همكاران )
درصطد، رونطد افزايشطي مصطرف      11/7ی تخمگذار تا حد جيره مرغها

خوراك را به دنبال دارد در حاليكه  مصرف بيشتر اين اسيد آمينه، روند 
 (. 2کاهشي مصرف خوراك را به همراه خواهد داشت)

 

 ضريب تبديل خوراك

تأثير سطوح مختلف پطروتئين وليطزين جيطره بطر ضطريب تبطديل       
ست. اثر اصلي پروتئين بر ضريب نشان داده شده ا 1خوراك در جدول 

هفتگطي و کطل دوره    81- 17و  82-81تبديل خطوراك در دوره هطای  
(. در همه دوره های آزمايشي و کطل دوره بطا   >7/7P 5معني دار بود )

افزايش سطح پروتئين جيطره، ضطريب تبطديل خطوراك بهبطود يافطت.       
درصد(  50و  51، 51مشخص شد که با افزايش سطح پروتئين  جيره )

هفتگي، ضريب تبديل خوراك به صورت خطي بهبود  27-18در سن 
(. اثر اصلي ليزين جيره بر ضريب تبديل خطوراك در همطه   58مي يابد)

(. اثطر متقابطل   >7/7P 5هفتگي( معني دار بود ) 17-11سنين )به جز 
پروتئين و ليزين جيره بر ضطريب تبطديل خطوراك اثطر معنطي داری را      

( نشان دادند که با افطزودن ليطزين بطه    2ن )نشان نداد. شهير و همكارا
جيره پايه، روند ضريب تبديل غذايي بهبود مي يابد. اين محققين روند 
کاهشي ضريب تبديل غذايي را به روند کاهشي مصرف خوراك و بطه  
طور همزمان روند نسبتاً ثابت بازده توليد تخم مرغ در نتيجطه افطزودن   

 (.2ليزين به جيره پايه نسبت دادند)
 

وزن مخصوص، درصد توليد تخم مرغ هااي كستاته و دو   

 زرده 

تأثير سططوح مختلطف پطروتئين وليطزين جيطره بطر ميطانگين وزن        
 0مخصوص و درصد توليد تخم مرغهای شكسته و دو زرده در جدول 

نشان داده شده است. در هيچ مقطعي از آزمايش، اثرات اصلي پروتئين 
توليد تخم مرغهطای شكسطته و دو    و ليزين و اثر متقابل آنها بر درصد

( مشخص شد 58زرده  معني دار نبود. در تحقيقات نواك و همكاران )
درصد(،  50و  51، 51هفتگي سطح پروتئين جيره ) 27-18که در سن 

(. اثر اصلي ليزين بطر  58تأثيری بر درصد تخم مرغهای شكسته ندارد)
بطودو   هفتگي معني دار 20-82وزن مخصوص تخم مرغ فقط در سن 

در هيچ مقطعي از دوره های آزمايش، اثر اصلي پروتئين و اثر متقابطل  
 آنها بر وزن مخصوص تخم مرغ معني دار نبود. 

اثر اصلي پروتئين جيره بر درصد محتويات مايع تخم مطرغ معنطي   
(. در هيچ دوره ها با افزايش سطح پطروتئين جيطره،   >71/7Pدار نبود )

 نيافت.درصد محتويات تخم مرغ تغيير 

 
 يهفتگ 20-11 ين)گرم( در سن يبر خوراك مصرف يزينو ل يناثر سطوح مختلف پروتئ -1جدول 

 سن )هفته( اثرات اصلی
 32-20 31-32 10-31 11-10 11-20 

      پروتئين
51 1/555 91 2/90 8/95 5/90 
51 5/557 97 0/91 9/97 8/99 
51 0/555 09 2/91 5/92 5/90 

SE 81/5 71/5 18/7 19/7 11/7 
      ليزين
05/7 555 5/91 ab 5/91 a0/92 a1/99 
01/7 8/555 09 a 2/90 ab 9/95 ab 9/90 
00/7 2/552 1/01 ab 9/91 b 5/97 b9/91 
07/7  1/557 1/91 a 1/90 ab 5/92 ab 1/90 
08/7 8/557 9/95 b 2/91 b 2/97 a 0/99 

SE 01/5 81/5 11/7 18/7 02/7 
 سطح احتمال

 590/7 251/7 710/7 181/7 075/7 پروتئين
 710/7 752/7 725/7 118/7 911/7 ليزين
 177/7 221/7 708/7 709/7 502/7 ليزين پروتئين

 .(>71/7P)ميانگين های هر ستون با حروف غير مشابه دارای اختالف معني دار مي باشند 
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 51و  1/52( پروتئين جيره )1بر اساس يافته های هارمز و راسل )
(. در 1درصد( تأثير معني داری بر محتويات مايع تخطم مطرغ نداشطت)   

هيچ مقطعي ازآزمايش، اثر اصلي ليزين و اثر متقابطل آنهطا بطر درصطد     
 محتويات مايع تخم مرغ معني دار نبود. 

مقطعي از دوره های آزمطايش، اثطرات اصطلي پطروتئين و      در هيچ
ليزين و اثر متقابل آنها بر درصد زرده مايع و آلبومين مايع تخطم مطرغ   

( نيز گزارش کردند کطه افطزودن   8معني دار نبود. آميفول و همكاران )
درصد پطروتئين تطأثيری    5/51درصد مكمل ليزين به جيره دارای  5/7

(. امطا   8مرغ )درصد آلبومين و زرده( نطدارد) بر صفات کيفي داخل تخم 
( نشان دادند که افزايش سططح ليطزين جيطره از    51نواك و همكاران )

درصد سبب کاهش درصد زرده مايع و افزايش  97/7و  07/7به  07/7
 (. 51درصد آلبومين مايع تخم مرغ مي گردد)

اثر اصلي پروتئين جيره بر درصد پوسته تخطم مطرغ در کطل دوره    
(. با افزايش سطح پروتئين جيره در تمام دوره >7/7P 1ي دار بود )معن

ها، ميانگين درصد پوسته تخم مرغ کاهش يافت. در تحقيقات نواك و 
( مشخص شد با افزايش سطح پطروتئين جيطره در سطن    58همكاران )

درصطد(، درصططد پوسطته کطاهش مططي     50و  51، 51هفتگطي )  18-27
متقابل آنها بر درصد پوسته تخم مطرغ   (. اثر اصلي ليزين و اثر58يابد)

( نيزگزارش کردنطد کطه افطزودن    8معني دار نبود. آميفول و همكاران )
درصد پطروتئين تطأثيری    5/51درصد مكمل ليزين به جيره دارای  5/7

( 51(. همچنين نطواك و همكطاران )  8بر درصد پوسته تخم مرغ ندارد)
 97/7و  07/7بطه   07/7نشان دادند که افزايش سطح ليطزين جيطره از   
(. به نظر مطي رسطد   51درصد تأثيری بر پوسته خشك تخم مرغ ندارد)

که با افزايش وزن تخم مرغ کطه بطا افطزايش سطن مطرغ اتفطا  مطي        
افتدکيفيت پوسته تخم مرغ کاهش مي يابد اين موضوع ممكن اسطت  
مربوم به کاهش درصد جذب کلسيم جيره باشد که بطا افطزايش سطن    

 (.5ت)نشان داده شده اس
 

 نتيجه گيري

با توجه به نتايج اين آزمايش، افزايش سطح پروتئين خطام  جيطره   
درصد در فاز اول تخمگذاری، درصطد توليطد تخطم     51به  51غذايي از 

مرغ، وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ توليدی روزانطه و ضطريب تبطديل    
خوراك را به طور معني داری بهبود مي دهد. اما افزايش ميزان ليزين 

هطای  درصطد تطأثيری در بهبطود عملكطرد مطرغ      08/7به  05/7يره از ج
سن نطدارد. افطزايش ميطزان پطروتئين و ليطزين جيطره        اينتخمگذار در

در فطاز اول تخمگطذاری نطدارد     توليطدی تأثيری بر کيفيطت تخطم مرغ  
مشطاهده  با افزايش پطروتئين  تخم مرغ اماافزايش ميزان درصد پوسته 

 .شد

 
 يهفتگ 20-11 ينخوراك )گرم در روز( در سن يلتبد يببر ضر يزينو ل يناثر سطوح مختلف پروتئ -1جدول 

 سن )هفته( اثرات اصلی

 32-20 31-32 10-31 11-10 11-20 

      پروتئين
51 58/2 a02/5 a91/5 05/5 a98/5 
51 51/2 b05/5 b00/5 00/5 ab00/5 
51 58/2 b12/5 c 01/5 00/5 b01/5 

SE 71/7 72/7 72/7 75/7 72/7 
      ليزين
05/7 b 70/2 a 00/5 a 00/5 05/5 00/5 
01/7 ab 2/2 b 12/5 a 95/5 07/5 00/5 
00/7 a21/2 b15/5 a09/5 00/5 00/5 
07/7  b70/2 a02/5 a92/5 05/5 92/5 
08/7 b 70/2 a00/5 b08/5 01/5 00/5 

SE 71/7 78/7 72/7 72/7 72/7 
 سطح احتمال

 772/7 711/7 7775/7 7775/7 918/7 پروتئين
 870/7 578/7 785/7 7775/7 721/7 ليزين
 2/7 702/7 1/7 7778/7 715/7 ليزين پروتئين

 .(>71/7P)ميانگين های هر ستون با حروف غير مشابه دارای اختالف معني دار مي باشند 
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 يهفتگ 20-11 ينتخم مرغ  و وزن مخصوص  در سن يشكسته، دوزرده، پوسته، اجزاء داخل یتخم مرغ ها يدبر درصد تول يزينو ل يناثر سطوح مختلف پروتئ -1جدول 

 اثرات اصلی
 تخم مرغ شكسته

 )درصد(

 تخم مرغ  

 دو زرده

 )درصد(

 وزن مخصوص

 )گرم(

 پوسته تخم مرغ

 )درصد(

 محتویات مایع

 )درصد(

 آلبومن مایع

 )درصد(

 زرده مایع

 )درصد(

        پروتئين
51 12/1 25/7 70/5 a 88/9 70/9 11 0/21 
51 71/1 28/7 70/5 ab 51/9 71/9 5/11 9/21 
51 50/1 2/7 58/5 b 5/9 70/9 1/11 1/21 

SE 12/7 78/7 78/7 71/7 70/7 59/7 75/7 
        ليزين
05/7 55/1 59/7 70/5 52/9 70/9 5/11 21 
01/7 12/1 25/7 51/5 85/9 70/9 1/11 1/21 
00/7 08/1 21/7 70/5 82/9 70/9 2/11 9/21 
07/7  12/1 59/7 70/5 21/9 71/9 1/11 1/21 
08/7 71/1 22/7 71/5 55/9 70/9 2/11 21 

SE 0/7 71/7 71/7 79/7 55/7 21/7 50/7 
 سطح احتمال

 501/7 701/7 985/7 750/7 800/7 085/7 172/7 پروتئين
 888/7 175/7 115/7 175/7 151/7 050/7 195/7 ليزين
 070/7 801/7 100/7 210/7 110/7 101/7 088/7 ليزين پروتئين

 .(>71/7P)ميانگين های هر ستون با حروف غير مشابه دارای اختالف معني دار مي باشند 
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