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  :چکیده

براي این . روزه مقایسه گردید 49در یک دوره سه سطح الیزینحاويهاي غذایی با جیرهدو سویه جوجه گوشتی عملکرد  در این آزمایش،

تکرار   3ی با تیمار آزمایش 6جوجه گوشتی به قطعه 180منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی طراحی گردید و تعداد 

سطح الیزین % 85(و سه سطح الیزین ) 308و راس آکرزپالسآربور(جوجه گوشتی سویهتیمارهاي آزمایشی شامل دو . اختصاص یافتند

اثرات اصلی سطوح  روزگی، 1- 49در دوره سنی . بود )سطح الیزین استاندارد% 115و  سطح استانداردتوصیه شده در کاتالوگ استاندارد،

همچنین اثرات متقابل سویه و سطح . (P>0/01)دار نبودهاي گوشتی معنیسویه جوجه هاي گوشتی بر عملکرد تولیدي جوجهالیزین و 

دار با کاهش سطح الیزین بطور معنیجوجه ها درصد سینه .(P>0/01)الیزین جیره نیز بر عملکرد جوجه هاي گوشتی معنی دار نبود

صفات الشه  بر بازدهسویه   یت سطح الیزین را بر افزایش وزن سینه تایید می نماید ولی اثراتکه این نتیجه اهم )>01/0P(یافت کاهش 

  .(P>0/01)نبودداري معنی

  جوجه هاي گوشتی،سطح الیزین جیره ، سویه، عملکرد، صفات الشه  :واژگان کلیدي

  

  مقدمه

در شود و نیاز است که بـه صـورت سـنتتیک    دن حیوان ساخته نمیمی باشد که به اندازه کافی در ب طیورهاي آمینه ضروري الیزین از اسید

به . زمینه اي که اخیراً براي تحقیقات مورد توجه قرار گرفته تعیین نیازهاي لیزین براي تولید گوشت سینه است. ان استفاده شود.جیره حیو

بـا فـرض   ). 1(اي پرندگان از طریق تغذیه بسیار مشکل استجز در شرایط کمبود ، و اثرات بارز آن ، تاثیر گذاشتن بر میانگین توده ماهیچه 

اي به طور کامل مشخص نشده اینکه پرندگان با حداکثر پتانسیل ژنتیکی رشد کنند نقش اسیدهاي آمینه مصرفی در میانگین توده  ماهیچه

تواند رشد یک ماهیچـه را نسـبت   اینکه جیره می اي دارند ثابت کردنمشابهها الگوي اسیدهاي آمینه بسیاراز آنجایی که تمام ماهیچه. است

لیکن بسیاري از متخصصین تغذیه پذیرفته اند که نیازهاي لیزین براي تولید گوشت . باشدها تحت تاثیر قرار دهد مشکل میبه سایر ماهیچه

پیشنهاد کردند که نیاز لیزین بـراي تولیـد   ) 2(کید و همکاران. سینه نسبت به نیازهاي آن براي رشد بهینه و استفاده از غذا بیشتر می باشد

روزگـی بـا سـطح     42مطالعه آنان حداکثر تولید گوشت سـینه در  . باشدگوشت سینه بیش از نیازهاي الزم براي حداکثر رشد اندام دیگر می

.درصد به دست آمده است 06/1روزگی  49تا  48لیزین و در دوره  25/1

  

  مواد وروش ها

آزمـایش بصـورت فاکتوریـل در    . تهیه گردیـد کرز آقطعه جوجه گوشتی سویه آربور 90و  308وشتی سویه راسقطعه جوجه گ 90تعداد 

قطعـه جوجـه    10تکرار و در هر تکـرار   3تیمار آزمایشی با  6جوجه گوشتی به قطعه 180قالب طرح کامال تصادفی طراحی گردید و تعداد 

سـطح الیـزین   % 85(و سه سطح الیـزین  ) 308و راس آکرزپالسآربور(جوجه گوشتیسویهتیمارهاي آزمایشی شامل دو . اختصاص یافتند

در سه مرحله آغازین، رشد و مرحله پایانی به مدت  بود و )سطح الیزین استاندارد% 115و  سطح استانداردتوصیه شده در کاتالوگ استاندارد،

بـراي  . گردیدا توجه به تعداد پرندگان موجود در هر واحد محاسبه میمیانگین وزن بدن یک پرنده ب  .روز به روش سیستم بستر اجرا شد 49
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مصـرف خـوراك واحـدهاي آزمایشـی از روي     . شدمحاسبه افزایش وزن در هر مقطع زمانی، اختالف وزن بدن انتها و ابتداي دوره تعیین می

در هـر مقطـع    هفتگیبا تقسیم اضافه وزن .شدعیین میاختالف بین خوراك داده شده در ابتداي هفته و خوراك باقیمانده در انتهاي دوره ت

درصد چربی محوطـه بطنـی،   صفاتدر انتهاي دوره نیز   .تعیین شد هفتگیدر همان مقطع، ضریب تبدیل غذایی  هفتگیبر مصرف خوراك 

نرم    آماري با استفاده از کلیه محاسبات. اندازه گیري شددرصد کبد ،درصد قلب، درصد سنگدان، درصد گوشت سینه، درصد گوشت ران، ب

  :مدل آماري طرح آزمایشی به صورت زیر می باشد.انجام شد SAS)2008(افزار

Yijkl=µ+Ai+Bj+ABij +εijkl

µ :میانگین جامعه    Ai :اثر اصلی فاکتور سویه    Bj :اثر اصلی فاکتورانرژي    ABij :انرژي×اثر متقابل سویه   εijk: آزمایشاشتباه  

  

  و بحثنتایج 

بـر میـانگین مصـرف    ) الیزین حـداقل، الیـزین اسـتاندارد و الیـزین حـداکثر      (شود که اثرات سطوح الیزینمشاهده می 1با توجه به جدول 

در پژوهشی با بررسـی  ) 3(آراجو و همکاران. (P>0/01)دار نبوده استهاي گوشتی معنیجوجه، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی خوراك

روزگی تحت تاثیر اثـرات سـطوح الیـزین     44-55هاي گوشتی در دوره سنی یزین گزارش نمودند که مصرف خوراك جوجهاثرات سطوح ال

عدم تعادل اسیدهاي آمینه ممکن است از طریق تاثیرات بر گیرنده هاي هیپوتاالموس بر میانگین مصرف خوراك را دسـتخوش  . قرار نگرفت

دار نشـده اسـت ولـی آنچـه     هاي گوشـتی معنـی  ات سطوح الیزین روي میانگین افزایش وزن جوجهاثرروزگی  1-49از . تغییرات قرار دهند

بـه گمـان   . میانگین رشد، با توجه به مصرف غذاي کمتر در این سطح الیزین، کاهش یافته است ،واضح و روشن است با کاهش سطح الیزین

چرا که در این پژوهش با افـزایش   .تداخلی بین الیزین و آرژنین نسبت دادزیاد کاهش رشد ناشی از افزایش سطح الیزین را می توان به اثر 

با توجه به اینکه سطوح الیزین  بر رشد نهایی و ضریب تبدیل غذایی جوجه هاي گوشتی  .شده استنسطح الیزین، تراکم آرژنین تغییر داده 

 قـرار ضریب تبدیل غـذایی تحـت تـاثیر سـطوح الیـزین       .هد بودتاثیر نکرده است لذا اقتصادي ترین سطح الیزین، سطح الیزین حداقل خوا

در کـل دوره پرورشـی   . سطح الیزین بـوده اسـت   اقتصادي تریناز لحاظ بهبود در این فاکتور تولیدي  حداقللذا سطح الیزین . نگرفته است

ی بین دو سویه تفاوت معنـی داري در  در نتیجه در کل دوره پرورش (P>0/05)اثرات سویه بر میانگین مصرف خوراك معنی دار نشده است

. میانگین رشد مشاهده نشده است

  

روزگی 49-0اثرات اصلی سطح الیزین بر میانگین مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها در  - 1جدول

  ضریب تبدیل غذایی  افزایش وزن گرم  مصرف خوراك گرم  سطح الیزین

  85/1  2610  4835  1الیزین حداقل

  85/1  2730  5040  2الیزین استاندارد

4950269084/1  3الیزین حداکثر

NSNSNS  معنی داريسطح

SEM06/68  40/38  016/0  
  سطح الیزین استاندارد 115%3). کاتالوگ پرورشی(الیزین استاندارد2. سطح الیزین استاندارد 1%85

باشدر در سطح احتمال درج شده میدامشترك در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیغیرحروف

روزگی 49-0اثرات اصلی سویه مرغ بر میانگین مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها در  - 2جدول

  ضریب تبدیل غذایی  گرم افزایش وزن  مصرف خوراك گرم  سویه

  86/1  2690  4970  آربور ایکرز

  83/1  2670  4885  308راس 

NSNSNS  معنی داريسطح

SEM50/55  35/31  013/0  

  باشددار در سطح احتمال درج شده میمشترك در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیغیرحروف
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ولـی بـا     دار نشـده اسـت  هـاي گوشـتی معنـی   جوجهالیزین بر میانگین مصرف خوراك×روزگی اثرات متقابل سویه 1–49در دوره سنی

دار هاي گوشـتی معنـی  الیزین بر میانگین رشد جوجه×اثرات متقابل سویه. مصرف خوراك کاهش یافته استکاهش سطح الیزین میانگین 

سـطح الیـزین   (هاي گوشتی از سطوح الیـزین، اسـتفاده از جیـره ارزان تـر     با توجه به رشد نهایی و عدم تاثیر پذیري رشد سویه. نشده است

  .به صرفه است) حداقل
  

روزگی 49-0سویه مرغ بر میانگین مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها در × طح الیزین اثرات متقابل س - 3جدول

  ضریب تبدیل غذایی  گرم افزایش وزن  مصرف خوراك گرم  تیمار

  87/1  2620  4900  11الیزین×آربور

  83/1  2760  5050  22الیزین×آربور

4950269084/1  33الیزین×آربور

  83/1  2620  4800  1الیزین×راس

  84/1  2680  4920  2الیزین×راس

  82/1  2700  4930  3الیزین×راس

  NSNSNS  معنی داريسطح

SEM26/96  31/54  023/0  

  باشددار در سطح احتمال درج شده میمشترك در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیغیرحروف

)بر حسب درصد وزن زنده بدن(روزگی  49ر سن اثرات اصلی سطوح متفاوت الیزین بر صفات الشه د -4جدول 

بازده   صفات الشه

  الشه 

  گوشت ران  گوشت سینه  چربی بطنی  سنگدان  کبد  قلب

  26/4  38/1  03/2  40/0  19/70  1الیزین حداقل
b

47/18  78/13  

  07/4  35/1  03/2  38/0  30/71  2الیزین استاندارد
a

47/20  51/13  

  88/3  32/1  14/2  43/0  90/70  3الیزین حداکثر
a

93/20  93/13  

  NS  NS  NS  NSNS  01/0  NS  معنی داريسطح

SEM35/0  021/0  064/0  033/0  16/0  35/0  18/0  

.باشددار در سطح احتمال درج شده میمشترك در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیغیرحروف             

  

ولـی  ). >01/0P(دار کاهش یافته اسـت سطح الیزین بطور معنی شود درصد گوشت سینه با کاهشمشاهده می4همانطور که در جدول 

که این نتیجه اهمیت سطح الیزین را بر افزایش وزن الشه و سـینه   مشاهده نشده) استاندارد و حداکثر(داري در سطوح الیزین معنیتفاوت

ان، قلـب، کبـد، سـنگدان، چربـی محوطـه بطنـی،       اثرات سطوح الیزین بر صفات مختلف الشه شامل راندمان الشه، درصد ر .تایید می نماید

اسید آمینه الیزین مهمترین اسید آمینـه در سـاختمان بافـت     با وجود اینکه. دار نبوده استگوشت ران و درصد استخوان ران و سینه معنی

داري در میـانگین رشـد   معنـی باشد، پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش سطح الیزین نسبت به سطح الیزین اسـتاندارد تفـاوت   میسینه 

هر چنـد کـه از لحـاظ عـددي بـا افـزایش سـطح        . سینه وجود نداشته ولی با کاهش سطح الیزین میانگین رشد این بافت کاهش یافته است

د سـینه  تنها دلیلی که می توان در مورد عدم تفاوت معنی دار در رش. ن استاندارد رشد سینه افزایش یافته استزیالیزین نسبت به سطح الی

در سطوح الیزین استاندارد و حداکثر ارائه داد این است که با افزایش سطح الیزین در این پژوهش نسبت الیزین بـه آرژنـین ثابـت در نظـر     

، گوشـت سـینه،   تمامی صفات الشه شامل راندمان الشه ، درصد سینه، ران، قلب، کبد، سـنگدان، چربـی محوطـه بطنـی    . نگرفته شده است

  . (P>0/01)اندالیزین قرار نگرفته×رصد استخوان سینه و ران تحت تاثیر اثرات سویهگوشت ران، د
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Response of Ross and Arbor acres Broiler Chickens to Different levels of Dietary 
Lysine

  

Abstract

This experiment was conducted to compare the performance of two strains of broiler chickens fed three levels of 
dietary lysine during 0-49 days of age. In a 2×3 factorial design, one hundred and eighty chicks were randomly 
assigned to two strains of chickens (Arbor Acres and Ross 308) and three levels of dietary lysine (85% of 
standard level, standard level and 115 % of standard level) with 3 replicates for each treatment. The main effects 
of lysine levels, strains of birds and interaction effects between them were not significant on production 
performance of birds during 1-49 days of age (P>0.01). Breast percentage of birds decreased significantly in 
those birds fed 85 % dietary lysine as compared to control group, indicating the importance of dietary lysine 
level in breast weight improvement of birds and there was no significant difference between carcass yield of 
birds fed different dietary lysine levels (P>0.01). 

Key Words: Broiler chicken, Strain, Lysine, Performance, Carcass yield

  


