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 چکیده

ایشی های عملکردی آزمهای گوشتی در دوره پایانی با استفاده از ارزیابی پاسخجوجهلیزین قابل هضم به منظور تعیین نیاز 

 06/1، 00/1، 94/0، 88/0ح وسطتیمار ) 5در قالب طرح کاماًل تصادفی با کاب گوشتی خروس قطعه جوجه  300 با استفاده از

انجام شد.  (روزگی 23-38دوره پایانی )جه در هر تکرار، در قطعه جو 10تکرار و  شش(، جیرهلیزین قابل هضم  درصد 12/1 و

دار در طول دوره پایانی به طور خطی و معنیافزایش وزن و  روزگی 38 میانگین وزن لیزین قابل هضم جیرهبا افزایش سطح 

شه راندمان البا افزایش سطح لیزین قابل هضم جیره وزن . دار کاهش یافتو ضریب تبدیل غذایی به طور خطی و معنی افزایش

هضم  لیزین قابلنیاز . یافتکاهش چربی محوطه بطنی و  دار افزایشمعنیبه طور به وزن الشه نسبت گوشت سینه نسبی و 

گوشت  بازدهو غذایی ضریب تبدیل ، افزایش وزن، روزگی 38برای وزن معادله خط شگسته  در دوره پایانی با استفاده ازجیره 

لیزین قابل هضم جیره  بر اساس نتایج این تحقیق، نیازدرصد جیره برآورد شد.  02/1و  01/1، 95/0، 94/0به ترتیب  سینه

بعالوه نیاز لیزین قابل هضم برای بروز  درصد جیره برآورد شد. 95/0- 02/1در دامنه دوره پایانی در کاب  های گوشتیجوجه

 بهینه رشد عضله سینه باالتر از افزایش وزن است.
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 مقدمه

اهمیت  ها ازهای گوشتی و تامین احتیاجات آنهای پرورش طیور مربوط به تغذیه است، تغذیه مرغدرصد هزینه 60حدود 

ست که باید مورد توجه قرار گیرد صی برخوردار ا سید .خا ضروری ا شکیل می 10-13های آمینه  صد جیره طیور را ت  دهنددر

(NRC, 1994). دارای های مصرفی طیور جیرهای که در های آمینهای طیور و بخصوص اسیدتعیین دقیق احتیاجات اسید آمینه

اهمیت استتتتفاده از مقادیر دقیق  .(Leeson and Summers, 2005) اهمیت بستتتزایی دارد( متیونین و لیزین)کمبود هستتتتند

باال . های مورد بحث در علم تغذیه استتتدر جیره برای طیور به دالیل متعدد از مهمترین موضتتو  های آمینهاستتیدپروتئین و 

 ودشتاز مواردی استت که ستبب افزایش فشتار متابولیکی بر پرنده می جیره های آمینهاستیدنامتعادلی و  بودن ستطح پروتئین

(Akbari Moghaddam Kakhki et al., 2016) .اوریک نموده ن اضافی بصورت اسید ژیوان انرژی خود را صرف دفع نیترولذا ح

این تحقیق با هدف تعیین نیاز . (Fisher, 1998) شتودو این انرژی از دستترستی برای تولید گوشتت و یا افزایش وزن خاری می

 انجام شد. پرورش در مرحله پایانی  500کاب های گوشتی لیزین قابل هضم جیره جوجه
 

 هامواد و روش

های جیره :تیمار شامل 5با  کابسویه تجاری گوشتی خروس  قطعه جوجه 300آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با تعداد 

در دوره قطعه جوجه در هر تکرار  10تکرار و  6، با لیزین قابل هضمدرصد  12/1 و 06/1، 00/1، 94/0، 88/0دارای سطوح 

ترکیب شیمیایی مواد خوراکی پایه )ذرت و کنجاله سویا( مورد استفاده در فرموالسیون  انجام شد. روزگی( 23-42پایانی) 

استخرای  توصیه سویه کاب  جداول استاندارد غذاییاحتیاجات غذایی از  اندازه گیری شد. NIRبه روش های آزمایشی جیره

بر پایه ذرت های آزمایشی جیره UFFDAبا استفاده از نرم افزار کامپیوتری جیره نویسی و  (Cobb-Vantress, 2016) گردیدند

  .شدندتنظیم و اسیدهای آمینه قابل هضم و کنجاله سویا 
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. شدندساعت قطع دان وزن کشی  4های هر باکس به صورت گروهی بعد از جوجهروزگی(  42) آزمایشدوره در پایان 
و تقسیم آن بر تعداد دوره آزمایش های هر باکس در انتها و ابتدای متوسط افزایش وزن تجاری هر جوجه از تفاضل وزن جوجه

مشخصی خوراک توزین و در مقدار در ابتدایی دوره آزمایش خوراک هر تکرار مصرف مقدار به منظور تعیین  .پرنده بدست آمد
و ظروف ها ها، دان باقیمانده در دانخوریکشی جوجهنیز قبل از وزندوره در پایان . هر باکس توزیع گردیدظروف مربوط به 

ز روتعداد تلفات در هر  شد. محاسبه دورهدر کل ضریب تبدیل غذایی اصالح شده بر اساس روز مرغ  .ندآوری و توزین شدجمع
 . شدثبت میآوری و جمع

که دارای وزنی معادل میانگین وزن تکرار  (تیمار آزمایشیقطعه به ازای هر  6تکرار )قطعه پرنده از هر  1روزگی،  42در سن 
 چربی حفره بطنی و گوشت احشایی،های جدا کردن اندامبعد از  و به روش ذبح اسالمی کشتار و بالفاصله پرکنی، انتخاببود، 

گرم  001/0با دقت وزن کل الشه، چربی حفره بطنی و گوشت سینه جیتالی یبا استفاده از ترازوی دسینه به دقت تفکیک و 
و گوشت سینه به گرم وزن زنده/ گرم(  100به صورت درصدی از وزن زنده )الشه و چربی حفره بطنی وزن نسبی  .توزین شدند

مرتب و با استفاده از  Excelافزار ها با استفاده از نرمداده محاسبه شد.گرم وزن الشه/گرم(  100صورت درصدی از وزن الشه )
خط شکسته استفاده شده برای عیت تابمدل . (SAS, 2003) تجزیه و تحلیل آماری شدند SAS 9.1 نرم افزار آماری GLMرویه 

 بود.  1فرمول به شرح لیزین قابل هضم  تعیین نیاز
  LRX –Y = L + U(R(     :1فرمول 

ست وه ب  Rو  Lدر این معادله شک ست پرندهمعادل مقدار نیاز   Rترتیب طول وعرض نقطه  ست از  LRX. ا های  Xعبارت ا
 .معادل صتتفر استتت LRX-Rاستتت  X>Rطبق تعریف وقتیکه .باشتتدشتتیب خط قبل از نقطه شتتکستتت می Uو  Rکوچکتر از 
برای های گوشتتتی قابل هضتتم جیره پایانی جوجه لیزیننیاز  .شتتودبرآورد می های این روش به روش حداقل مربعاتفراستتنجه
 .(Robbins et al., 2006) سینه برازش شدگوشت های عملکردی، راندمان الشه و شاخص

 

 نتایج و بحث
ارائه  1های عملکردی در دوره پایانی بر اساس روز مرغ در جدول بر فراسنجه لیزین قابل هضم جیرهتاثیر سطوح مختلف 

 .رفتقرار نگ لیزین قابل هضم جیرهگونه که نتایج نشان داد خوراک مصرفی روزانه تحت تاثیر سطوح مختلف همان .شده است
ار دطور خطی و معنیبهمصرفی لیزین قابل هضم جیره افزایش وزن روزانه با تغییرات سطوح مختلف روزگی و  42میانگین وزن 

 یلبهترین ضریب تبدباالترین میزان رشد و طوریکه هب. طور خطی و معنی دار کاهش یافتبهضریب تبدیل غذایی و افزایش 
ضریب بدترین ترین رشد و پاییندرصد و  12/1 و 06/1ح در سطغذایی در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی لیزین قابل هضم 

و وزن نسبی الشه به وزن زنده و وزن  چربی حفره بطنیوزن نسبی  .بودلیزین قابل هضم  درصد 88/0در سطح تبدیل غذایی 
رین راندمان تپایینبه طوریکه . قرار گرفتلیزین قابل هضم جیره تحت تاثیر سطوح مختلف نسبی گوشت سینه به وزن الشه 

لیزین قابل درصد  88/0پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی مربوط به الشه و گوشت سینه و باالترین میزان چربی حفره بطنی 
ا های گوشتی در دوره پایانی بجوجهلیزین نیاز تعیین نتایج مربوط به . داری داشتبود که با سایر سطوح تفاوت معنیهضم 

بروز بهینه برای قابل هضم جیره سطح مطلوب لیزین  .ارائه شده است 2 در جدولعیت خط شکسته مدل تاب استفاده از روش
، 94/0به ترتیب  سینه گوشتراندمان  و غذایی، ضریب تبدیل افزایش وزن، روزگی 38وزن های مورد سنجش شامل شاخص

 . درصد برآورد شد 02/1و  01/1، 95/0
های گوشتی به شاخص عملکردی مورد بررسی احتیاجات لیزین قابل هضم جیره در جوجهنتایج این مطالعه نشان داد که 

وابسته است به طوری که احتیاجات لیزین برآورد شده برای سطح بهینه ضریب تبدیل غذایی بیشتر از افزایش وزن بدست آمد 
 ,Labadan Jr et al., 2001)مطابقت دارد درصد(. نتایج بدست آمده با گزارش سایر محققین  91/0درصد در مقایسه با  01/1)

Dozier III et al., 2009, Dozier III et al., 2010, Cemin et al., 2017) با افزایش سطح لیزین قابل هضم جیره به باالتر از .
شود که میزان مصرف خوراک کاهش یافته در صورتی که میزان رشد ثابت مانده هینه، مشاهده میمیزان برآورد شده برای رشد ب

. (Baker et al., 2002)آید است و لذا سطح لیزین قابل هضم جیره برای بروز بهینه ضریب تبدیل غذایی باالتر از رشد بدست می
مطالعه نشان داد که میزان لیزین قابل هضم مورد نیاز برای بروز بهینه گوشت سینه باالتر سایر شاخص های این همچنین 

 .(Garcia et al., 2006, Cemin et al., 2017)عملکردی است که این نتایج با یافته سایر محققین مطابقت دارد 

 



 
   500های گوشتی کاب های عملکرد جوجهاثر سطح لیزین قابل هضم جیره پایانی بر شاخص -1جدول 

لیزین قابل  سطح

 )درصد( هضم جیره

 میانگین وزن زنده 
مصرف 

 خوراک

افزایش 

 وزن

ضریب تبدیل 

 غذایی

 گرم /گرم( 100) وزن نسبی

 
23 

 روزگی

38 

 روزگی

کل 

 الشه

چربی حفره 

 شکمی
 گوشت سینه

 الشه()وزن  )وزن زنده(  ---------------  )گرم(  ------------------  

88/0  695 b1936 2326 a1240 a88/1 b01/71 a31/2 b23/38 

94/0  695 a2002 2363 ab1306 b81/1 a14/73 b62/1 a41/40 

00/1  696 ab1996 2330 ab1299 b79/1 a25/73 b71/1 a10/42 

06/1  697 a2008 2323 a1310 b77/1 a81/73 b76/1 a43/41 

12/1  700 a2020 2341 a1320 b77/1 a99/72 b83/1 a15/42 
SEM  88/3 38/21 82/40 02/22 02/0 22/0 39/0 29/0 

  P-Valueپاسخ به سطح لیزین قابل هضم جیره، 

 01/0 26/0 06/0 01/0 02/0 94/0 01/0 33/0  خطی

 10/0 05/0 04/0 06/0 25/0 93/0 26/0 68/0  درجه دوم
a,b دارای اختالف معنیهای هر ستون با حرف غیر مشابه میانگین( 05/0دار هستندP<) 

 

های عملکردی با استفاده از مدل رگرسیونی برای بروز بهینه شاخص 500های گوشتی کاب برآورد نیاز لیزین قابل هضم جوجه -2جدول 

 خط شگسته خطی

 شاخص
 

 )درصد( برآورد نیاز لیزین قابل هضم
 تخمین %95دامنه 

P-Value 2R 
 باال پایین 

 93/0 060/0 00/1 89/0 95/0  روزگی 42میانگین وزن در سن 

 95/0 054/0 99/0 89/0 94/0  در دوره پایانیافزایش وزن 

 - - - - -  در دوره پایانی مصرف خوراک

 94/0 050/0 12/1 91/0 01/1  در دوره پایانی ضریب تبدیل غذایی

 92/0 077/0 01/1 88/0 94/0  روزگی 42در سن  وزن نسبی الشه

 95/0 040/0 20/1 85/0 02/1  روزگی42در سن  وزن نسبی گوشت سینه

 

 گیری کلینتیجه

درصد جیره  95/0- 12/1های گوشتی کاب در دوره پایانی در دامنه بر اساس نتایج این تحقیق، نیاز لیزین قابل هضم جوجه

 برآورد شد.
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ABSTRACT 

 
Abstract: 

An experiment was conducted to determine the lysine requirement of Cobb broiler chicks in finisher period 

by evaluation of performance responses, with using 300 male broiler chicks in a completely randomized design 

with five levels of lysine (0.88, 0.94, 1.00, 1.06, and 1.12 % in diets), six replicate and 10 chicks per each in the 

period of 23-38 days of age. Dietary lysine concentration did not have a significant impact on feed intake during 

finisher period. Live body weight at 38d of age and weight gain during finisher period were liner and significantly 

increased and feed conversion ratio was liner and significantly decreased with each increment in dietary digestible 

lysine concentration. Significant improvement in carcass, and breast yield were observed and abdominal fat 

relative weight significantly decreased by an increase in lysine intake. Lysine requirement in finisher period with 

using straight broken line models was obtained for final body weight 0.94%, for FCR 1.01%, for weight gain 

0.95%, for breast yield 1.02%. Therefore, based on these results, the digestible lysine requirement of Cobb broiler 

chicks in finisher period was estimated 0.95-1.02 percent of diet. Additionally, broiler lysine requirement for 

optimal breast yield is higher than optimal weight gain.     
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