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چکیده
آزمایشی به منظور تعیین مناسبترین سطح لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده در مرحله آغازین ( 2-82روزگی)
بوقلمونهای نر گوشتی سویه  BUT,6انجام شد .این آزمایش بر روی  061قطعه بوقلمون در قالب طرح کامالً تصادفی
با  2تیمار ( 2سطح اسیدآمینه لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده( 0/33 :جیره پایه)،0/63 ،0/44 ،0/52 ،0/514 ،
 0/244 ،0/52 ،0/514درصد) در  5تکرار و  4قطعه پرنده در هر تکرار انجام گرفت .جیرههای آزمایشی از لحاظ میزان
انرژی قابل سوخت و ساز ،نیتروژن ،تعادل الکترولیتها و سایر موادمغذی یکسان بودند .افزایش وزن ،مصرف خوراک،
ضریب تبدیل غذایی در طی دوره آزمایشی اندازه گیری شدند .افزایش سطوح لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده
باعث افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی گردید ( .)P<1/14کمترین و بیشترین افزایش وزن بترتیب مربوط به
جیره پایه و سطح لیزین 0/514درصد بود .در مورد ضریب تبدیل نیز همین روند مشاهده شد .با برازش مدلهای خط
شکسته ،منحنی درجه دو و خط شکسته درجه دو میزان نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده به ترتیب برای
افزایش وزن بدن  0/65 ،0/46±1/15و 0/64±1/0و برای ضریب تبدیل غذایی0/54 ،0/42±1/14و  0/55±1/0درصد
برآورد شد .در مجموع با توجه به نتایج تحقیق حاضر نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بوقلمونهای نر
گوشتی در دوره آغازین برای افزایش وزن بدن در دامنه  0/46تا  0/65و برای ضریب تبدیل در دامنه  0/42تا
0/54درصد توصیه میشود.
واژگان کلیدی :اسیدآمینه لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد ،مدل خط شکسته  ،منحنی درجه دوم ،نیاز ،بوقلمون

مقدمه

اسیدآمینه در ذخیرهی پروتئین بوده و وارد سایر

لیزین دومین اسیدآمینه محدودکننده رشد در جیرههای

مسیرهای متابولیکی دیگر نمیشود و سطح احتیاجات

طیور بر پایه ذرت و کنجاله سویا میباشد (شهیر و

آن به میزان اندکی توسط سایر فعالیتهای متابولیکی

همکاران  0323و بیکر و همکاران  .)8118لیزین به

تحت تاثیر قرار میگیرد .بنابراین ،تعیین مقداردقیق نیاز

عنوان اسیدآمینه مرجع در پروتئین ایدهآل در نظر

لیزین ضروری است (دستار و همکاران .)0323

گرفته میشود ،که دلیل عمده آن ،استفاده بیشتر این
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نیاز لیزین بوقلمونها در مرحله آغازین بر اساس

اینکه زیست فراهمی اسیدهای آمینه در اکثر مواد

مقادیر کل توسط انجمن ملی تحقیقات ( )0995در نتیجه

خوراکی کمتر از صد درصد میباشد و همچنین زیست

مطالعات متعدد (تاتل و همکاران  ،0955دملو و همکاران

فراهمی آنها بین منابع خوراکی مختلف متفاوت است،

 0954و هارویتز و همکاران  0/6 )0923درصد گزارش

مقایسه مواد خوراکی بر اساس اسیدهای آمینه زیست

شده است .مطالعات اندکی در تعیین نیاز لیزین قابل

فراهم ،معیار دقیقتری از ارزش تغذیهای آنها نسبت به

هضم در بوقلمونها انجام شده است و نتایج کسب شده

اسیدهای آمینه کل ارائه میدهد (راویندران و همکاران

از این مطالعات کامالً متغیر است .دلیل این تغییرات به

 .)0999در ارتباط با اندازهگیری قابلیت هضم اسیدهای

سویه (بیلگیلی و همکاران  ،)0998پاسخ مورد بررسی

آمینه مواد خوراکی در ادرار دو مساله مخلوط شدن

نظیر رشد یا ضریب تبدیل غذایی (سیبالد  )0925و

ادرار و مدفوع و همچنین حضور باکتریها در سکوم

عوامل محیطی نسبت داده میشود (والیس و همکاران

بحث برانگیز میباشد .باکتریهای موجود در سکوم

 .)0925عالوه بر این روش آماری مورد استفاده برای

ممکن است ترکیب اسیدآمینه با منشاء داخلی دفع شده

تخمین میتواند منجر به اختالفات قابل توجهی در

را نیز تحت تاثیر قرار دهند (پارسونز  .)0926برای از

توصیه شود (بیکر و همکاران  .)8118به عنوان مثال

بین بردن اثر باکتریها بر هضم اسیدهای آمینه از جمع

بیکر و همکاران ( )8118در مطالعهی نیاز لیزین جوجه

آوری محتویات ایلئوم پس از کشتن پرندگان (والیس و

های گوشتی گزارش کرد که نیاز لیزین بر پایه معادله

همکاران  ،)0925مواد ضدمیکروبی (دیرک و همکاران

رگرسیون درجه دوم بترتیب برای حداکثر افزایش وزن

 ،)0926پرندگان عاری از میکروارگانیسم (سوآرز و

بدن و ضریب تبدیل غذایی  0/12و  0/04درصد می

همکاران  )0955و یا برداشتن روده کور با عمل جراحی

باشد .درصورتی که بر پایه روش رگرسیون خط

(پارسونز  )0926میتوان استفاده نمود .آنالیز محتویات

شکسته  1/24و  1/95بود .از این رو ،مقایسه تعیین نیاز

ایلئومی نسبت به مدفوع روش قابل اعتمادی برای

بدست آمده از مطالعات مختلف مشکل است .بنابراین،

سنجش قابلیت هضم پروتئین و اسیدآمینه در طیور می-

مقایسه بین آزمایشات دز -پاسخ بایستی با احتیاط

باشد (راویندران و همکاران 0999و کادیم و همکاران

انجام شود .بولینگ و همکاران ( )0992نیاز لیزین قابل

 .)8118واژه قابلیت هضم ایلئومی استاندارد 0زمانی

هضم بوقلمون را طی سن  2تا  86روزگی  0/38برای

مورد استفاده است که ضرایب قابلیت هضم ظاهری

افزایش وزن بهینه و 0/35درصد برای ضریب تبدیل

ایلئومی ،برای دفع اندوژنوسی پایه اسیدآمینه تصحیح

غذایی بهینه عنوان نمود .تامپسون و همکاران ()8115

شود .دفع اسیدآمینه با منشا داخلی میتواند به  8بخش

نیاز لیزین قابل هضم برای بوقلمون ماده نیکوالس سفید

تقسیم شود .اولین بخش جریان اسیدآمینه با منشاء

را از سن  5تا  04روزگی  0/89درصد برای افزایش

داخلی پایه (مستقل از جیره) که بیان کننده اسیدهای

وزن بدن گزارش نمود .نتایج مشابه توسط فیرمن و

آمینه دفع شده بدون توجه به تغذیه حیوان است .بخش

همکاران ( )8115با استفاده از سویه نیکوالس سفید

خاص (وابسته به جیره) در نتیجه ماهیت جیره که می-

تغذیه شده با جیرههای آزمایشی از سن  5تا 02

تواند بر مقدار اسیدآمینهای که به دستگاه گوارش ترشح

روزگی گزارش شد و نیاز لیزین قابل هضم برای

میشود اثر بگذارد (استاین و همکاران .)8115

افزایش وزن بدن بهینه  0/30درصد تخمین زده شد.

با توجه به تحقیقات اندک در زمینه برآورد نیاز لیزین

اسیدهای آمینه موجود در موادخوراکی به میزان صد

قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بوقلمونهای نر

درصد برای پرنده قابل استفاده نیستند .با توجه به
Standardized Ileal Digestible

1
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گوشتی ،هدف از تحقیق حاضر برآورد نیاز لیزین قابل

آزمایش بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم ایلئومی

هضم ایلئومی استاندارد شده بر اساس ضریب تبدیل

استاندارد شده صورت گرفت .تجزیه تقریبی خوراک-

غذایی و افزایش وزن با استفاده از مدلهای خط

های مصرفی شامل پروتئین خام ،فیبر خام ،خاکستر

شکسته ،درجه دوم و خط شکسته درجه دو در

خام ،عصارهی اتری  ،کلسیم ،فسفر و انرژی خام انجام

بوقلمونهای نر سویه  BUT-6در دوره آغازین ( 2تا

گردید .تمام اسیدهای آمینه مصنوعی به صورت ایزومر

82روزگی) بود.

ال بود به استثناء متیونین که به صورت دی ال بود.
تمام اسیدهای آمینه مصنوعی مورد استفاده ساخت

موادو روشها

شرکت دگوسا بودند .خوراک مصرفی و افزایش وزن

این آزمایش با استفاده از  061قطعه بوقلمون نر

بدن به صورت دورهای رکوردبرداری شد.همه دادههای

گوشتی سویه  BUT,6وارداتی از آلمان در

بدست آمده توسط نرم افزار  )8113( SASو با کمک

زمستان 0390به منظور تعیین نیاز لیزین قابل هضم

رویه  GLMمورد آنالیز آماری قرار گرفتند .اختالف

ایلئومی استاندارد شده در قالب طرح کامالً تصادفی با

بین میانگینها در سطح احتمال  4درصد با استفاده از

هشت تیمار ،چهار تکرار و پنج قطعه پرنده در هر تکرار

گزینه  LSMEANSنرم افزار  SASمشخص گردید.

انجام شد .تمام جوجهها تا شروع آزمایش (سن 2

مدل رگرسیونی خط شکسته ،درجه دو و خط شکسته

روزگی) با جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا تغذیه

درجه دو (رابطه 8 ،0و ) 3برای برآورد نیاز لیزین قابل

شدند 8 .ساعت قبل از شروع آزمایش پرندگان گرسنه

هضم ایلئومی استاندارد با استفاده از رویه  NLINنرم

نگهداشته شده و پس از توزین به طور تصادفی بین

افزار ( SASرابینز و همکاران  )8116برازش شد.

تیمارهای مختلف با میانگین وزن یکسان پخش شدند.

معادالت مربوط به مدلهای رگرسیون در ذیل اشاره

تیمارهای آزمایشی شامل جیرههایی با سطوح

شده است.

(0/33جیره پایه)،0/514 ، 0/63 ،0/44 ،0/52 ،0/514 ،

رابطه )1

 0/24 ، 0/52درصد لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد

( for X < RY = Ymax for X

)Y = Ymax + U×(R – X
)≥ R

شده بودند .برای تهیه جیرههای آزمایشی ،سطوح
مختلف لیزین (،1/3 ،1/884 ،1/04 ،1/154

،1/354

1/484 ،1/54درصد) با جایگزینی با ال -گلوتامین (به
منظور ثابت نگهداشتن سطح پروتئین خام جیره) به
جیره پایه افزوده شد (جدول .)0

تمام جیرههای

رابطه)2

Y = aX2 + bX + c

رابطه )3
≥ Y = Ymax + U×(R - X)2 for X < R) Y = Ymax for X
)R

آزمایشی دارای پروتئین و انرژی یکسان بودند .برای
برآورد میزان اسیدهای آمینه

قابل هضم ایلئومی

استاندارد شده مواد خوراکی از ضرایب هضمی ارائه
شده توسط شرکت ایوانیک دگوسا ()Amino-Dat.4
استفاده شد .قبل از شروع آزمایش جهت تنظیم دقیق
جیرهها ،اسیدهای آمینه مواد خوراکی با روش
اسپکتروسکوپی انعکاسی با اشعه مادون قرمز توسط
شرکت ایوانیک دگوسا اندازه گیری شد .تنظیم جیرههای

پاسخ= Y؛ حداکثر پاسخ= Ymax؛ دز= X؛ نیاز=R
c،b،aو Uپارامترهای تخمین زده شده مدلها میباشند.
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-0

جدول -1ترکیب جیره پایه (درصد)
مواد خوراکی

درصد

ذرت

36/6

کنجاله سویا

59/8

گلوتن ذرت

4

هرکیلوگرم جیره حاوی:ویتامین 5511،Aواحد بین

المللی؛ کوله کلسیفرول8541،واحبین المللی؛دی ال توکوفرول
استات 00واحد بین المللی؛ نیاسین 55میلی گرم؛ د-پنتوتنیک
اسید03/8میلی

گرم؛

ویتامین8/8،B6میلی

ریبوفالوین،
گرم؛

4/4

میلی

منادیون0/64میلیگرم؛

اسیدفولیک0/0میلی گرم؛ تیامین0/0میلی گرم؛ بیوتین1/00میلی

دی کلسیم فسفات

8/96

کربنات کلسیم

0/45

-8

8/8

ید 8 ،میلی گرم؛ منیزیوم85،میلی گرم؛ سلنیوم1/02،میلی گرم.

روغن سویا
مکمل ویتامینی
مکمل معدنی

0

8

گرم؛

گرم؛ ویتامین 2/2 ،B12میلی گرم.
منگنز00،میلی گرم؛ روی 00میلی گرم؛ آهن 6،میلی گرم؛

1/4
1/4

نمک

1/5

دی ال -متیونین

1/84

ال لیزین هیدروکلراید

--

ال-ترئونین

1/0

ال گلوتامین

1/5

کولین کلراید

1/14

نتایج و بحث
تاثیر مقادیر مختلف لیزین قابل هضم بر عملکرد
بوقلمونهای نر گوشتی در جدول  8نشان داده شده
است .کمترین افزایش وزن بدن مربوط به تیماری است
که در آن از مکمل لیزین استفاده نشده بود (جیره پایه).
با بررسی افزایش وزن سایر گروهها مشخص شد که با
افزودن مکمل لیزین افزایش وزن بهبود ( )P<1/14یافته
است .بیشترین میزان افزایش وزن بدن در تیمار حاوی

اجزای مواد مغذی جیره(درصد)
انرژی قابل متابولیسم محاسبه شده

8211

(کیلوکالری/کیلوگرم)

 0/514درصد لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده
دیده میشود که نشان دهنده اثرات مثبت افزودن لیزین

پروتئین(درصد)

82

کلسیم

0/5

فسفرقابل استفاده

1/5

سدیم

1/06

اسیدآمینه قابل هضم ایلئومی

جیره تا این سطوح میباشد .استرلینگ و همکاران
( )8116گزارش نمودند افزودن لیزین به جیرههای بر
پایه ذرت وکنجاله سویا باعث بهبود معنیدار افزایش
وزن بدن میشود .طبق یافتههای ایشان میتوان این
افزایش را به بهبود ریخت شناسی روده نسبت داد .در

استاندارد (درصد)
لیزین

0/33

سنین ابتدایی ،افزایش سریع در ساخت پروتئین وجود
دارد .افزودن لیزین ،افزایش ساخت پروتئین را بهبود

متیونین

1/69

متیونین +سیستین

0/0

میبخشد .بنابراین هنگامی که به جیرهی غذایی مکمل

ترئونین

0/14

لیزین افزوده میشود ،آنها افزایش وزن بهتری نشان

آرژنین

0/5

میدهند .چندین سازکار احتمالی برای افزایش رشد

پروفیل اسیدآمینه ایده آل (درصد)

جوجهها در پاسخ به افزودن لیزین جیره وجود دارد

متیونین

40

که شامل قابلیت دسترسی لیزین برای سنتز پروتئین،

متیونین+سیستین

28

ترئونین

59

تحریک ترشح هورمونهایی مانند انسولین ،گلوکاگون،

آرژنین

085

هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین که نتیجه آن
افزایش سنتز پروتئین و مصرف خوراک میتواند باشد.

تعیین نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بوقلمونهاي نر گوشتی در دوره آغازین

44

افزایش سطح لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده

روش آماری مورد استفاده (مقایسه میانگینها در برابر

نسبت به جیره پایه سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک

روشهای مدل سازی) میباشد که میتواند در میزان

شد که در تیمار حاوی 0/514درصد لیزین قابل هضم

نیاز برآورد شده تاثیر گذار باشد (پستی و همکاران

این تفاوت با جیره پایه معنیدار بود ( .)P<1/14روند

 .)8119میزان برآورد مکمل لیزین به روش مدل سازی

کاهشی ضریب تبدیل مشاهده شده در این آزمایش با

خط شکسته درجه دو از مقدار برآورد به شیوه خط

نتایج مطالعات قبلی تعیین نیاز لیزین قابل هضم

شکسته خطی بیشتر است که با گزارشهای پستی و

بوقلمون در مراحل مختلف رشد (بولینگ و همکاران

همکاران ( )8119مطابقت دارد .محققان میزان برآورد

 )0992تطابق داشت .در این مطالعه مشاهده گردید که

نیاز به شیوه خط شکسته درجه دو را دقیقتر و بیشتر

ضریب تبدیل غذایی زمانی که جیره با سطوح باالتر از

از برآورد به شیوه خط شکسته خطی دانستند (پستی و

توصیههای انجمن ملی تحقیقات ( )0995مکمل شدند

همکاران  8119و رابینز و همکاران .)8116

بهبود یافت ،که این نتیجه حاکی از آن است که میزان

علی رغم اینکه تحقیقات گستردهای در مورد تعیین نیاز

نیاز به لیزین برای حداکثر بهبود ضریب تبدیل غذایی و

لیزین در سویههای تجاری جوجههای گوشتی صورت

عملکرد بیش از توصیههای انجمن ملی تحقیقات ()0995

گرفته است دامنه تحقیقات در بوقلمونها محدود است.

است که با نتایج سایر محققین مطابقت دارد (لمه و

نیاز لیزین قابل هضم برآورد شده در این تحقیق با

همکاران 8118و فیرمن .)8115

نتایج کسب شده توسط سایر محققین (فیرمن ،8115

تاثیر تیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک معنیدار

تامپسون  8114و تاتل  )0955متفاوت است .عالوه بر

بود ( .)P<1/14افزایش مقدار لیزین قابل هضم ایلئومی

این روش آماری مورد استفاده برای تخمین میتواند

استاندارد تا  0/514درصد باعث بهبود عملکرد (رشد و

منجر به اختالفات قابل توجهی در توصیه شود (بیکر و

ضریب تبدیل غذایی) بوقلمونها گردید ( )P<1/14که

همکاران  .)8118از این رو مقایسه تعیین نیاز بدست

این مقدار برابر با 0/284درصد لیزین کل است که در

آمده از مطالعات مختلف مشکل است.

مقایسه با انجمن تحقیقات ملی ( )0995که  0/6درصد
لیزین کل را توصیه نموده است باالتر میباشد.

نتیجه گیری

با برازش مدلهای خط شکسته ،منحنی درجه دو و خط

میتوان نتیجه گیری کرد که سطوح لیزین قابل هضم

شکسته درجه دو میزان نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی

ایلئومی استاندارد شده مورد نیاز برای بهینه کردن

استاندارد به ترتیب برای افزایش وزن ،0/46 ± 1/15

افزایش وزن بدن متفاوت از سطوح مورد نیاز برای

 0/65و  0/64 ± 1/0و برای ضریب تبدیل غذایی±1/14

ضریب تبدیل میباشد .نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی

 0/54 ،0/42و 0/55 ±1/0درصد برآورد شد (جدول،3

استاندارد شده بدست آمده در تحقیق حاضر ( 0/46تا

اشکال  0تا  .)6نتایج مربوط به تعیین نیاز برای افزایش

 0/54درصد بر اساس میانگین پاسخهای رشد و

وزن بدن در این پژوهش با یافتههای محققین دیگر

ضریب تبدیل) باالتر از مقادیر توصیه شده توسط سایر

(فیرمن  8115و تامپسون و همکاران  )8115متفاوت

محققین و انجمن ملی تحقیقات ( )0995بود .با افزایش

میباشد .دلیل این اختالف میتواند به سویه ،طول دوره

سطوح لیزین بیشتر از نیاز افزایش وزن بدن ثابت مانده

آزمایش ،شرایط محیطی و مدلهای آماری نسبت داده

ولی خوراک مصرفی کاهش یافته است ،بنابراین در

شود .از مهمترین عوامل تاثیر گذار در تعیین بهترین

چنین شرایطی ضریب تبدیل بهبود مییابد .در واقع

سطح مکمل مورد نیاز برای حداکثر افزایش وزن بدن،

بهبود در ضریب تبدیل ممکن است در سطوح باالتر
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دیده شود به همین دلیل نیاز برای ضریب تبدیل غذایی

باالتر از افزایش وزن بدن میباشد.

جدول  -2عملکرد بوقلمونهای نر تغذیه شده با سطوح درجهبندی شده لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد ،گرم/پرنده؛ 2-22
روزگی)
تیمار

لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده افزایش وزن خوراک مصرفی ضریب تبدیل

0

0/33

8

0/514

538c
c

0448bcd
d

559

8/08 a
ab

0480

8/13

3

0/52

283b

0428bc

0/98bc

5

0/44

ab

ab

bc

0619

0/93

235

4

0/63

245ab

0650a

0/98bc

6

0/514

258a

0425abc

0/28c

5

0/52

ab

bcd

c

2

0/244

0465

0/26

239

281b

0438cd

0/25c

SEM

05/34

02/95

1/155

Pvalue

1/1110

1/110

1/110

a,b,c,dحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیداری میباشد(.)P<1/14

جدول -3برآورد نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بوقلمونهای نر گوشتی از سن  2تا  22روزگی با استفاده از
مدلهای آماری(میانگین±اشتباه معیار)
نوع مدل

احتیاجات برآورد شده حدود اطمینان R2
افزایش وزن

خط شکسته
تابعیت درجه دوم
خط شکسته درجه دوم

0/46 ± 1/15
0/65
0/64 ±1/0

احتیاجات برآورد شده حدود اطمینان R2
ضریب تبدیل غذایی

0/52-0/63

1/25

0/42 ± 1/14

-

1/93

0/54

0/56-0/24

1/26

0/55±1/0

0/52-0/65

1/25

-

1/98

0/44-0/93

1/90
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900
850
800
750
700
1.3 1.375 1.45 1.525 1.6 1.675 1.75 1.825 1.9
سطوح لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده(درصد)

شکل  -1نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده برای افزایش وزن با استفاده از مدل خط شکسته
900
850
800
750

1.90

1.83

1.75

1.68

1.60

1.53

1.45

1.38

700
1.30

سطوح لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده(درصد)

شکل  -2نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده برای افزایش وزن با استفاده از منحنی درجه دو
900
850
800
750
700
1.9

1.675 1.75 1.825

1.6

1.375 1.45 1.525

1.3

سطوح لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده(درصد)
شکل -3نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده برای افزایش وزن با استفاده از مدل خط شکسته درجه دوم
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2.15
2.05
1.95
1.85
1.75
1.65
1.3 1.375 1.45 1.525 1.6 1.675 1.75 1.825 1.9
سطوح لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده(درصد)

شکل  -4نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده برای ضریب تبدیل غذایی با استفاده از مدل خط شکسته
2.15
2.10
2.05
2.00
1.95
1.90
1.85
1.80
1.30 1.38 1.45 1.53 1.60 1.68 1.75 1.83 1.90
سطوح لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده(درصد)
شکل  -5نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده برای ضریب تبدیل غذایی با استفاده از منحنی درجه دو

2.15
2.05
1.95
1.85
1.75
1.65
1.3 1.375 1.45 1.525 1.6 1.675 1.75 1.825 1.9
سطوح لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده(درصد)
شکل -6نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده برای ضریب تبدیل غذایی با استفاده از مدل خط شکسته درجه دوم
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Abstract
The aim of the present study was to determine the appropriate standardized ileal digestible lysine
requirement in starter male BUT, 6 turkey poults (8-28 day of olds).One hundred sixty male BUT, 6
turkeys were used in a completely randomized design with eight treatments (8 levels of
standardized ileal digestible lysine: 1.33 (basal diet), 1.405, 1.48, 1.55, 1.63, 1.705, 1.78, 1.855%)
in 4 replicates of 5 birds in each. Weight gain, feed intake and feed conversion ratio were measured
during the trial period. Increasing of standardized ileal digestible lysine levels resulted an increase
of body weight and decrease of feed conversion ratio (P<0.05). The lowest and the highest body
weight gain and FCR related to basal and 1.705 % digestible lysine.By using of Broken LineLinear Ascending, Quadratic Polynomial and Broken Line- Quadratic Ascending standardized ileal
digestible lysine requirements for weight gain were 1.56±0.04, 1.67 and 1.65±0.1 and for FCR
were 1.58±0.05, 1.75 and 1.74±0.1 respectively. In conclusion, standardized ileal digestible lysine
requirements in starter for body weight gain ranged between 1.56 to 1.67 and for FCR between 1.58
to 1.75 %.
Key words: Standardized ileal digestible lysine, broken line, quadratic, requirements, Turkeys

