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  چکیده

هفتگـی) بـر    92-103بـري (   کپـس از تولـ  جیـره در دوره   لیزین قابـل هضـم  به منظور بررسی اثر سطح یک آزمایش 
در قالـب یـک طـرح     "W36هـاي الیـن   " سویهگذار    تخمقطعه مرغ  288با استفاده از گذار    تخمعملکرد تولیدي مرغان 

، 59/0سطح ( 6اي شامل قطعه مرغ در هر واحد انجام شد. تیمارهاي تغذیه 8تکرار و  6تیمار،  6تصادفی با  بلوك کامل
-قابل هضم جیره بـر شـاخص   لیزینجیره بود. اثر سطح در قابل هضم  لیزیندرصد)  84/0و  79/0، 74/0، 69/0، 64/0

مـرغ و  ي، گرم تخم مرغ تولیدي روزانـه، ضـریب تبـدیل غـذایی، وزن تخـم     گذار   تخمهاي عملکرد تولیدي شامل درصد 
نتـایج ایـن آزمـایش نشـان داد در دوره پـس از       ).<05/0Pدار نشد (معنیهاي تولیدي شاخص واحد هاو در تخم مرغ

ندارد. بـه نظـر   هاي عملکردي و کیفیت تخم مرغ تولیدي اثر قابل هضم جیره بر شاخص لیزینزایش سطح تولک بري اف
درصد در جیره  05/0گذار در دوره پس از تولک بري را می توان بمقدار می رسد که لیزین قابل هضم جیره مرغان تخم

  کاهش داد بدون اینکه در تولید اثري داشته باشد. 
 گذار   ، لیزین قابل هضم، مرغان تخمملکردعکلمات کلیدي: 

  
 مقدمه 

کارایی استفاده از پروتئین در  )5( دهنددرصد از هزینه هاي خوراك را به خود اختصاص می 85انرژي و پروتئین حدود 
دفـع  . افزایش کارایی غذایی از طریق کاهش )4( جیره وابسته به میزان، ترکیب و قابلیت هضم اسیدهاي آمینه می باشد

هـاي  تواند به بهبود عملکرد تولیدي منجر شود و هم چنین کاهش دفع مواد مغذي در راسـتاي سیاسـت   مواد مغذي می
حفاظت از محیط زیست می باشد. بنابراین شناخت فراهمی مواد مغذي جیره و تعریـف دقیـق از احتیاجـات پرنـده دو     

ثیر منفـی  أهـاي خـوراك و نگرانـی تـ    ، افزایش ممتد هزینـه عالوه بر این ).14( کلید مهم در بهبود کارایی خوراك است
هاي پرورش فشرده طیور بر روي محیط زیست، متخصصین علم تغذیـه را وادار مـی سـازد تـا همـواره سـطوح        سیستم

    ).11( ي مورد نیاز در جیره طیور را تعیین کنندپروتئین و اسیدهاي آمینه
و بـه منظـور   باشـد   مـی  گـذار    تخمهاي مرغان د کننده در اکثر جیرهي محدواسیدهاي آمینه ءجزاسید آمینه لیزین 

میـزان  ). 11و  6، 3گـردن (  میآمینه به جیره اضافه  هاي  ي سنتتیک جهت تعادل اسیدوري، اسیدهاي آمینهبهبود بهره
محیطـی و   یطبه مواد مغذي از جمله اسیدهاي آمینـه ضـروري بسـتگی بـه مرحلـه تولیـد و شـرا        گذار   مرغان تخمنیاز 

به اسیدهاي گذار    مرغان تخمهاي منتشر شده توسط محققین مقادیر مختلفی براي نیاز فیزیولوژیکی پرنده دارد. گزارش
وري از بنابراین براي حداکثر بهـره ). 2( گاهی بین یافته ها نتایج متناقض وجود دارد اند و کننده بیان کرده  آمینه محدود

  آمینه محدود کننده همواره مورد ارزیابی قرار گیرد.  اسیدهاي بهگذار    خممرغان تخوراك باید نیاز 
 

  هامواد و روش
انجـام شـد. بـراي انجـام ایـن       ، دانشـگاه فردوسـی مشـهد   کشاورزيمرکز تحقیقات دام و طیور دانشکده این مطالعه در 

هفته استفاده شد. پرندگان انتخاب شده در سـالن   92با سن  "W-36هاي الین"قطعه مرغ سویه  288آزمایش از تعداد 
واحد آزمایشـی) بـا وزن گروهـی     36به طور تصادفی بین واحدهاي آزمایشی ( ومجهز به سیستم قفس دو طبقه مستقر 
قفس مجاور هم به عنوان یـک واحـد آزمایشـی در نظـر      2قطعه مرغ بود و هر  4یکسان تقسیم شدند. هر قفس حاوي 



 
-هایی از هم جدا شدند به گونهري و محل استقرار تخم مرغ مربوط به هر واحد آزمایشی بوسیله حایلگرفته شد. دانخو

در طول آزمـایش، شـرایط محیطـی    اي که خوراك و تخم مرغ تولیدي هر واحد با واحد آزمایشی مجاور مخلوط نگردد. 
اد بـه آب آشـامیدنی و غـذا دسترسـی     هـا بـه صـورت آز    . تمامی مـرغ مین شدأتآزمایشی یکسان  هاي گروه ي براي همه

سـاعت   16گراد تنظیم شد، برنامه نور دهی شامل درجه سانتی 18داشتند. در طول دوره آزمایش دماي سالن در حدود 
  ساعت خاموشی در شبانه روز بود. 8روشنایی و 

تیمارهـاي  قطعه پرنده در هر تکـرار انجـام شـد.     8تکرار و  6تیمار،  6تصادفی با  آزمایش در قالب طرح بلوك کامل
-یـره . جمصـرفی بـود  جیره  درصد) 84/0و  79/0، 74/0، 69/0، 64/0، 59/0(لیزین قابل هضم سطح  6اي شامل تغذیه

 "W36الیـن  هـاي "سـویه   گـذار    تخـم توصیه احتیاجات غـذایی مرغـان   به و با توجه  ذرت و سویاهاي آزمایشی بر پایه 
    ).  7( شدتنظیم   UFFDAنویسی جیره افزار رمتفاده از ن) با اس2015(

در طول دوره آزمایش میزان تولید تخم مرغ در هر واحد آزمایشی به صورت روزانـه (تعـداد و وزن) رکـورد بـرداري     
خوراك اي تخم مرغ (روز /پرنده / گرم) نیز اندازه گیري شد. میزان  ي (درصد) و تولید تودهگذار   تخمشد. متوسط درصد 

مصرفی هر واحد آزمایشی در مراحل سنی فوق رکورد و پس از تصحیح تلفات میزان خوراك مصرفی (روز /پرنده / گرم) 
محاسبه شد. ضریب تبدیل غذایی هر واحد آزمایشی در مراحل سنی فـوق از تقسـیم خـوراك مصـرفی بـه تخـم مـرغ        

و میزان انرژي و پروتئین مصـرفی هـر قطعـه محاسـبه      تولیدي محاسبه شد. هزینه خوراك به ازاي یک کیلو گرم تولید
  شد.

و رویـه مـدل عمـومی     SASتصادفی، با استفاده از نرم افـزار آمـاري   هاي بدست آمده در قالب طرح بلوك کاملداده
اي دانکـن در  مربوطه توسط آزمون چند دامنه يها. میانگین)12( مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند GLMخطی 
و تـوان دوم اثـر سـطح انـرژي و تـراکم مـواد       آنالیز رگرسیون خطـی   ) مقایسه شدند.>05/0Pدرصد ( 5احتمال سطح 

 مغذي جیره براي کلیه مشاهدات انجام شد.   
 

  نتایج و بحث
گذاري (بر حسب مرغ    اي تخم مرغ (روز /پرنده /گرم)، درصد تخم هاي عملکرد تولیدي شامل تولید توده میانگین شاخص

، مصرف خوراك (روز /پرنده /گرم)، ضریب تبدیل غذایی (گرم تخم مرغ تولیدي /گرم مصـرف خـوراك)، وزن تخـم    روز)
    گزارش شده است. 1مرغ و واحد هاو در جدول 

گرم تخـم مـرغ تولیـدي    ي، گذار   هاي عملکرد تولیدي شامل درصد تخملیزین قابل هضم جیره بر شاخصاثر سطح 
. نتـایج بدسـت   )<05/0Pشـد ( نمعنی دار مرغ و واحد هاو  ه، ضریب تبدیل غذایی، وزن تخممصرف خوراك روزان، روزانه

هاي عملکرد تولیدي و کیفیت تخـم مـرغ   آمده از این مطالعه عدم تأثیر افزایش سطح لیزین قابل هضم جیره بر شاخص
  تولیدي در دوره پس از تولک بري را در پرندگان مورد آزمایش نشان می دهد.

 وجـود دارد. نتـایج بسـیاري از آزمایشـات    هاي عملکردي شاخصنتایج متناقصی در مورد اثر غلظت لیزین جیره بر  
 اگرچـه ) 14و 8، 1( دار درصد تولید تخم مرغ در پاسخ به افزایش میزان لیزین دریافتی کل را نشان دادندافزایش معنی

تواند به  ). اختالف نتایج در تحقیقات مختلف می13و  10، 9(ه است دار مشاهده نشدکه در بعضی موارد، تغییرات معنی
در دوره پـس از تولـک بـري    نتـایج ایـن آزمـایش نشـان داد     دلیل دوره سنی پرندگان مورد آزمایش باشد. به طور کلی 

هـاي  افزایش سطح اسید آمینه لیزین قابل هضم جیره بـه بـیش از سـطح احتیاجـات توصـیه شـده سـویه بـر شـاخص         
  و کیفیت تخم مرغ تولیدي تاثیر نداشت. عملکردي 

  
 

  
  



 
  در دوره پس از تولک  گذار   تخممرغان تولیدي بر عملکرد آمینه  لیزین قابل هضم جیره  سطح اسید. اثر 1جدول 

  هفتگی) 103-92(
Table1. Effect of digestible lysine concentration on productive performance of laying hens during 

post molting (92–103 weeks)1 
 درصد تخمگذاري غلظت لیزین

گرم تخم مرغ 
 واحد هاو وزن تخم مرغ ضریب تبدیل مصرف خوراك تولیدي

Lysine concentration 
(%) Rate of lay 

(egg/hen d) 

Egg mass 
 (g egg /hen 

d) 

Feed intake 
 (g feed/hen 

d) 

FCR 
 (feed/egg 

mass) 

Egg 
weight 

 (g) 

Hugh 
unit 

0.59 60.900 37.342 88.850 2.381 61.737 83.099 
0.64 58.040  36.195 88.535 2.445 61.484 82.987 
0.69 60.160  37.264 92.028 2.492 61.681 82.900 
0.74 58.760  36.352 89.725 2.489 62.216 84.242 
0.79 57.700  36.261 86.845 2.418 63.277 83.188 
0.84 57.040  35.656 89.766 2.548 64.000 80.853 
SEM 0.031  1.878 2.311 0.089 0.722 1.635 
P-Value 0.890  0.920 0.721 0.650 0.121 0.660 

value-Regression analysis, P 
Linear 0.991 0.937 0.702 0.813 0.322 0.379 
Quadratic 0.950  0.909  0.696  0.861  0.252  0.358  
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Abstract 
This experiment was conducted to evaluate the effect of dietary digestible lysine 
concentration on performance of laying hens during post molting period (92-103Wks of 
age). Two hundred eighty eight, 92wk old hen were assigned to a completely 
randomized block design with 6 treatments and 6 replicates of 8 birds each. The dietary 
treatments were consisted of 6 concentrations of digestible lysine (0.59, 0.64, 0.69, 
0.74, 0.79 and 0.84% of diet). Egg production, egg mass, feed intake, feed conversion 
ratio and egg weight and hauh unit were not altered by dietary digestible lysine levels. 
The results of this experiment revealed that increased in the dietary digestible lysine 
concentration did not affect the egg production performance and egg quality during the 
post molting period of laying hens. It is seem that 0.05% reduction in recommended 
digestible lysine would not affect egg production during 92-103wks of age.  
 Key word: Performance, Digestible lysine, Laying hens 

 
 

 
 


