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  چکیده

در قالب  یآزمايش گذارمرغان تخم توليدی عملکرد هایقابل هضم بر شاخصليزين ی آمينهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف اسيد  به

 5با هفتگی،  11تا  92در دامنه  سنی "W-36های الين "سويه گذار قطعه مرغ تخم 222استفاده از  تصادفی با طرح بلوک کامالً

 ليزينی قابل هضم آمينه تيمارهای آزمايشی شامل سطوح مختلف اسيد .انجام شدپرنده در هر واحد آزمايشی  8تکرار و  5 ،تيمار

  "W-36الين -های"احتياجات راهنمای جيره های آزمايشی بر اساس توصيه درصد( بود. 857/2و  827/2 ،757/2، 727/2، 657/2)

در اين آزمايش اثر بلوک معنی  شد.تنظيم  ليزينبه جز گرم در روز(  422)ميزان خوراک مصرفی هر قطعه  ی پيک توليدبرای مرحله

که در نتيجه  شدتغيير معنی دار مصرف خوراک باعث درصد  857/2به درصد  657/2ز ا قابل هضم ليزينسطح افزايش  دار نبود.

افزايش با  ميلی گرم تغيير کرد. 861و  821، 765، 676، 642ميزان ليزين قابل هضم دريافتی به ازای هر قطعه در روز به ترتيب 

در ( >25/2Pبهبود معنی دار )ميلی گرم در روز به ازای هر پرنده باعث  765تا  ميلی گرم 642از  دريافتی ليزين قابل هضم

)گرم( و افزايش مصرف  18/52به  82/12از  گرم تخم مرغ توليدی روزانهدرصد و  36/87به  91/89گذاری از افزايش درصد تخم

تعيين احتياجات از شد.  37/4به  92/2گرم در روز به ازای هر پرنده و کاهش ضريب تبديل غذايی از   28/424به  49/39خوراک از 

نشان داد ميزان احتياجات برای دستيابی به بهترين درصد توليد تخم مرغ، گرم تخم درجه دوم  دالت رگرسيونیاطريق مع

 ميلی گرم ليزين در هر روز به ازای هر مرغ می باشد. 829و  844 ،823و ضريب تبديل به ترتيب  روزانهمرغ توليدی 

 

  تولیدی گذار، عملکردتخم انقابل هضم، مرغ لیزینکلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه

 که اين رغم علی آمينه ی محدود کننده تاثير زيادی بر توليد دارد.در جيره ی طيور به عنوان دومين اسيدليزين 

 مبحث پروتئين در مرجع اسيدآمينه عنوان به ليزين ولی است طيور جيره کننده در محدود آمينه اسيد اولين متيونين

 همانند و بوده پروتئين ذخيره در اسيدآمينه اين استفاده بيشتر آن، عمده دليل که شود؛ می گرفته نظر در آل ايده

مصرف می  متابوليکی هایفعاليت ساير توسطاز آن   اندکی ميزانو  شودنمی ديگر متابوليکی مسيرهای وارد ساير متيونين

 (4)شود 

ی افزودن ليزين به جيره, صورت گرفته است های مبنی بر بهبود عملکرد توليدی مرغان تخم گذار در نتيجه گزارش

ی اسيد آمينه به تخمگذار مرغهای نياز در تعيين متناقض که نشان دهنده ی نقش مهم اسيد آمينه ی ليزين است. نتايج
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 نيز توليدی مختلف پارامترهای دربرای مقادير بهينه  ليزينی اسيدآمينه ميزان تخمين در اختالفاتی ليزين و همچنين

 .دارد وجود

 NRC 1994 توصيه هاینشان داد که احتياجات توصيه شده ليزين در  (2)رلنتايج بدست امده توسط نواک و شيدي

 افزايش اين پژوهشگران به منظور پايين است.عه( برای توليد بهينه بسيار ميلی گيرم به ازای هر روز برای هر قط 682)

ميلی گرم ليزين را به ازای هر  322تا  852توليد تخم مرغ ميزان درصد ضريب تبديل و  ،ليدی روزانه وميزان تخم مرغ ت

 4222تا  522بهترين ميزان توليد در سويه لگهورن ميزان  هم برای حصول (9)پرنده در هر روز پيشنهاد دادند. شيديلر

اين ازمايش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ليزين  هر پرنده در هر روز را پيشنهاد داد. برایميلی گرم ليزين مصرفی 

 الين صورت گرفت.-گذار هایهضم بر عملکردی توليدی مرغان تخم قابل

 

  مواد و روش ها

که توليد درصد  85 هفتگی و با 92در سن  "W-36الين -های"گذار سويه قطعه مرغ تخم 222از آزمايش در اين

 و غذا دسترسی داشتند. , تمامی پرندگان به صورت آزاد به آب آشاميدنیی شرايط سالم و يکنواخت بودند استفاده شددارا

ساعت  8ساعت روشنايی و  46برنامه نوری . تنظيم شددرجه سانتی گراد  48تا  46در دامنه در طول آزمايش دمای سالن 

قابل هضم  ليزينی پنج سطح اسيد آمينه تيمارهای آزمايشی شامل جيره های حاوی .شددر شبانه روز اعمال ی خاموش

پرنده  8تکرار و  5تيمار به همراه  5بود که در قالب طرح بلوک کامل تصادفی,درصد( 85/2و  82/2، 75/2، 72/2، 65/2)

W-36" (2242 )الين -های"جيره های آزمايشی بر اساس توصيه احتياجات راهنمای در هر واحد آزمايشی انجام شد. 

پروتئين  .تنظيم شد آمينه ی ليزيناسيد گرم در روز( به جز  422پيک توليد )ميزان خوراک مصرفی هر قطعه  برای مرحله

و توسط  یگوشتهای جوجه اطالعات ) با استفاده از  یقابل هضم اقالم خوراک ی نهيآم دياسو اسيد های آمينه و هم چنين 

 42پيش از آزمايش و  هفته دوره 2طول آزمايش شامل  .گشت نييو تع زيا آنالسدگو کيوني( توسط شرکت اNIRدستگاه 

به  ( گرم توليد تخم مرغ توليدی روزانههفته رکورد برداری بود. در طول دوره آزمايش ميزان توليد تخم مرغ)درصد و 

همچنين و  شدمی رکورد برداری به صورت روزانه  و وزن تخم مرغ های توليدی هر واحد آزمايشی تعدادوسيله ی ثبت 

 شده و باقی مانده بدست آمد.خوراک داده  اختالفخوراک مصرفی در انتهای دوره از 

 

  نتایج و بحث

بر مصرف خوراک و در نتيجه ميزان به جيره آمينه ی ليزين  اثر افزودن اسيددر اين آزمايش اثر بلوک معنی دار نشد. 

 (.4)جدول نشان داد ر معنی داری اثپروتئين و انرژی دريافتی 

 
 44 تا 23هفته در یافتیدر یمغذ مواد و خوراک مصرف بر هضم قابل نیزیل سطوح اثر1جدول 

 سطح ليزين جيره)درصد(
 خوراک مصرفی

 )روز/پرنده/گرم(

 ليزين قابل هضم دريافتیميزان 

 )ميلی گرم/روز/مرغ(

 ميزان انرژی دريافتی

 )کيلوکالری/روز/مرغ(

 ميزان پروتئين دريافتی

 )گرم/روز/مرغ(

657/2  c49/39 e642   
c272 c92/41 

727/2 bc 69/35 d676 bc277 bc72/41 

757/2 ab28/424 c765 ab239  ab52/45 

827/2 a46/422 b821 a236 a72/45 

857/2 ab88/422 a861 b232 ab16/45 

SEM 23/4 24/3 71/9 22/2 

P-Value 2221/2 2224/2 2221/2 2226/2 
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( و و گرم تخم مرغ توليدی روزانه توليد تخم مرغ )درصدهای شاخصهمچنين افزايش سطوح ليزين قابل هضم بر 

 (.2اثر معنی داری داشت)جدول نيز ضريب تبديل 

 
 44 تا 23هفته در یدیتول عملکرد بر یافتیدر هضم قابل نیزیل اثر3جدول 

 دريافتی ليزين

 )روز/پرنده/ميلی گرم(

 توليد تخم 

 گرم تخم مرغ توليدی روزانه   گذاریدرصد تخم  ضريب تبديل غذايی

 (روز/پرنده/گرم)  )روز/ مرغ( 

216   b91/98  b 82/21 c 43/2 

272  b 36/58  b 22 /51 b 24/2 

727  ab 36/78  a 18/52 ab 37/4 

468  a21/34  a 71/95 a 87/4 

428  ab 22/88  a 22/45 ab 38/4 

SEM  94/4  75/4 218/2 

P-Value  2422/2  2229/2 2222/2 

 

اعث افزايش معنی دار ميلی گرم در روز به ازای هر پرنده ب 765تا  ميلی گرم 642از  دريافتی قابل هضم ليزينافزايش 

افزايش ليزين قابل هضم  گرم تخم مرغ توليدی روزانهدرصد و  36/87درصد به  91/89 توليد تخم مرغ)روز/مرغ( از

با افزايش  .)گرم( می گردد18/52به  82/12از  اين پارامترباعث افزايش  هر قطعه در روزميلی گرم به ازای  765دريافتی تا 

ميلی گرم به ازای هر قطعه در روز تنها موجب افزايش عددی درصد توليد تخم مرغ و  861به  765سطح ليزين دريافتی از 

 12 تاهفتگی  98 در سن  های اليندر آزمايشی که بر روی سويه  (1)و همکاران پروچسکا گرم توليد تخم مرغ روزانه شد.

استفاده کردند، به   NRC 1994 بر اساس احتياجات توصيه درصد پروتئين خام  8/49 گی انجام دادند, از جيره دارایهفت

ليزين  طحافزايش س. تنظيم شده بود( درصد 58/4 ، 581/2، 49/4 ، 7/2)  اسيد آمينه ی ليزين که در سطوح  حسطجز 

اما تاثير معنی داری بر مصرف خوراک داشت و باعث افزايش مصرف ، تاثير معنی داری بر روی توليد تخم مرغ نداشت

تا دريافتی ليزين قابل هضم  افزايش ميزاندر اين آزمايش  گرم در روز به ازای هر پرنده شد. 4/422به  7/36خوراک از 

افزايش  گرم شد. 28/424گرم به  49/39مصرف خوراک از افزايش باعث  ميلی گرم به ازای هر پرنده در روز  765 ميزان

به  43/2باعث بهبود معنی دار ضريب تبديل از  ميلی گرم به ازای هر پرنده در روز، 765تا دريافتی ليزين قابل هضم  ميزان

نشان داد ميزان احتياجات برای دستيابی به بهترين درجه دوم  تعيين احتياجات از طريق معدالت رگرسيونی شد. 37/4

ميلی گرم ليزين در هر  829و  844 823و ضريب تبديل به ترتيب  روزانهدرصد توليد تخم مرغ، گرم تخم مرغ توليدی 

 روز به ازای هر مرغ می باشد.

 

 گیرینتیجه 

توليهد  11تها  92هفتهه  طی در ميلی گرم 765 به 642 زادريافتی  قابل هضمليزين  افزايش آزمايش، نتايج به توجه با

بهبهود نيهز افزايش معنی داری داشت و ضهريب تبهديل  و مصرف خوراک (گرم تخم مرغ توليدی روزانه و  درصدتخم مرغ )

توليد تخهم ميلی گرم در روز به ازای هر پرنده، درصد  861به  765. با افزايش ميزان ليزين قابل هضم دريافتی از نشان داد

تعيهين به منظور با توجه به نتايج حاصل شده  .مرغ و گرم تخم مرغ توليدی روزانه تنها به صورت عددی افزايش پيدا کردند

ميزان احتياجات برای دستيابی به بهترين درصد توليد تخم درجه دوم، مشخص شد  احتياجات از طريق معدالت رگرسيونی
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ميلی گرم ليزين در هر روز به ازای هر مهرغ  829و  844 823ضريب تبديل به ترتيب  و روزانهمرغ، گرم تخم مرغ توليدی 

 می باشد.
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An experiment was designed to evaluate the effects of different levels of digestible lysine on productive 

performance in laying hens. Experiment was designed in a Completely Randomized Design Block with 200 

Hy-line (W36) laying hens in 5 treatments and 5 replicate (consist of 8 hen) from 32 till 44 weeks of age. 

There was no significant effect among blocks. The basal diet was formulated to satisfy nutrition 

requirements, with the exception of lysine, according to recommendations by Hy-line management guide 

(2012). The levels of digestible lysine in this experiment were 0.657, 0.707, 0.757, 0.807 and 0.857 % of 

diet. The results showed that the increasing levels of digestible lysine from 0.657% to 0.757% significantly 

improved feed intake from 93.13 (g/b/d) to 101.08 and the digestible lysine intake of hen fed 0.657, 0.707, 

0.757 and  0.807% lys were calculated, based on feed consumption data to be 612, 676, 765, 824 and 864 

(mg/b/d), respectively. The increasing digestible lysine consumption from 612 to 765 (mg/b/d) significantly 

affected egg production (hen-day) and was improved it from 83.34 to 87.96% and also significantly 

improved egg mas by 42.82 to 50.48 (g/HD).Furthermore increasing intake of digestible lysine from 612 to 

765 (mg/HD) was improved feed conversion to 1.97. The result of this research shown increasing levels of 

digestible lysine to 0.757 percent of diet will improve productive performance. The result of broken-line 

regression analysis revealed that digestible lysine requirements for optimal egg production, egg mass and 

FCR was 809, 811 and 823 (mg/HD), respectively. 
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