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 چكیده

و صفات  ، راندمان انرژتیكاليزين بر عملكرد اسیدآمینه و بل متابولیسمقا ثرات سطوح متفاوت انرژیابه منظور بررسی 

 اليزين× سطح  2در  قابل متابولیسم انرژی ) فاکتوريله روش بآزمايشی  ،آربورآکرز سويه گوشتی های جوجهالشه 

در دوره سنی ر در هر تكراقطعه  11تكرار و  3در قطعه جوجه گوشتی 181 با  تصادفی در قالب طرح کامالًسطح(  3در

در کاتالوگ  پیشنهادی متابولیسم سطح انرژی باهای غذايی جیره آزمايشیجوجه  گروه سه اجرا شد.روزگی  1 – 94

 جوجه گروه 3( و درصد پیشنهادی کاتالوگ 118و  111، 88 ) اليزين اسید آمینه سطح 3با  را )سطح استاندارد(پرورشی

سطح  زکمتر ا کیلوکالری در کیلوگرم 211) کمتر قابل متابولیسم انرژی غذايی حاوی سطح هایجیره ديگر آزمايشی

مصرف های سنی در بقیه دوره، روزگی 1 – 19دوره سنیبه استثناء  .با همان سطوح اليزين دريافت کردند را استاندارد(

 بهبود يافت یدارطور معنیباستاندارد  قابل متابولیسمخوراك، افزايش وزن و ضريب تبديل غذايی در سطح انرژی 

(18/1P<).  پیدا کردکاهش  و افزايش وزن خوراك مصرفی ،با کاهش سطح اليزين روزگی ، 1 – 28در دوره سنی 

(18/1P<) توان که می دادايج نشان نت قرار نگرفت.سطوح اليزين  تحت تأثیر صفات تولیدی، های سنیولی در بقیه دوره

های بررسی داده استفاده کرد. غذايی روزگی در جیره 28در دوره پس از  وگپیشنهادی کاتالدرصد  88از سطح اليزين 

 درجیره های غذايی  AMEnمقادير  ،و اليزين قابل متابولیسمراندمان انرژتیك نشان داد که با کاهش سطح انرژی 

 قابل انرژیح وسط بازده الشه و درصد ران تحت تاثیر. يابدمیکاهش  (>18/1P) یدارهای گوشتی بطور معنیجوجه

 مقدار سینه و وزن درصدو اليزين  متابولیسم قابل کاهش سطح انرژی نگرفت ولی قرار اليزين اسیدآمینهو  متابولیسم

 .(>18/1P) دادکاهش   هادر جوجهرا  گوشت سینه

 

 اسید آمینه اليزين،  ،قابل متابولیسم انرژی ،عملكرد ،جوجه های گوشتی هاي كلیدي:واژه
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Abstract 

An experiment was conducted in order to evaluate the effect of different metabolizable energy and 

lysine levels on the growth performance and carcass quality of Arbor Acres(AA) broiler chickens. 

A total 180 of one day-old broiler chickens were randomly allocated to each of 6 treatments with 3 

replicates in CRD design as factorial arrangement (2 metabolizable energy levels × 3 lysine levels) 

with 10 sex-mixed birds each. Three experimental bird groups received the experimental diets 

formulated to meet AA nutrient requirements for metabolizable energy with three levels of lysine 

(85, 100, and 115 percent of recommended level) and other three bird groups received the 

experimental diets with 200 Kcal/Kg deficient in metabolizable energy with same three levels of 

lysine. Except at 1- 14 days of age, feed intake, body weight gain and FCR of broilers  were 

improved significantly (P<0.05) in standard energy level in other growth periods. With decreasing 

of lysine level in diets, feed intake and body weight gain was decreased at 1- 28 days but 

performance traits were not influenced by lysine levels in other growth periods. The results showed 

that may be used 85% of recommended level of lysine in diet at 28 - 49 days of age. Body weight 

gain and FCR was improved in standard level of energy at 1- 49 days of age. It was concluded that 

AMEn values were significantly (P<0.05) decreased with declining levels of metabolizable energy 

and lysine in broiler diets. Dressing percent and thigh weight percent was not affected by 

metabolizable energy and lysine levels. Breast weight percent and breast meat value decreased with 

lowering levels of metabolizable energy and lysine in diets. 
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 مقدمه

با توجه به پايین بودن تولید منابع خوراکی مورد 

استفاده در تغذيه طیور در کشور در مقايسه با تقاضای 

باالی آن، دولت ناگزير به واردات بخش اعظم مواد 

بطور باشد. نیاز واحدهای مرغداری می خوراکی مورد

های گوشتی بر اساس پرورش دهندگان جوجهمعمول، 

در بازار و امكان دسترسی به آنها،  قیمت اقالم خوراك

های گوناگون هايی با ويژگیجیره تجربه و سلیقه خوداز

کنند. اولین ويژگی ها استفاده میبرای تغذيه جوجه

گیرد، سطح انرژی جیره جیره که مورد توجه قرار می

است و اغلب پايه و اساس انتخاب غلظت ساير مواد 

. با (NRC 1449) گیردمغذی، بويژه پروتئین قرارمی

ثیری که سطح انرژی جیره بر هزينه خوراك أتوجه به ت

توان از يك طرف و سرعت رشد ار طرف ديگر دارد، می

ای را در تعیین بازده اقتصادی در صنعت نقش عمده

های مرغ گوشتی برای آن قائل شد. جیره پرورش

-ها را افزايش میانرژی اگر چه سرعت رشد جوجهپر

mailto:mehrzad.hossein@gmail.com
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بسیار گران  جیره ها معموالً ر ايران ايندهند، ولی د

شوند و لذا ممكن است حداکثر بازده اقتصادی تمام می

فرخوی و ، 1339صديق پور ) نداشته باشند هرا به همرا

 NRC و 1443هولشیمیر و روئیسینگ ، 1331همكاران 

تراکم يا سطح مناسب انرژی،  اساس. بر اين (1449

ك را برای واحد سطحی است که کمترين هزينه خورا

 .داشته باشدبر) گوشت يا تخم مرغ ( در  تولید طیور

کاهش در مصرف خوراك و  (1449) لسون و همكاران

افزايش در ضريب تبديل غذايی را با افزايش سطوح 

( طی 2119 )انرژی مشاهده نمودند. صالح و همكاران

ای حهت بررسی اثرات انرژی بر روی عملكرد مطالعه

نمودند که  ( گزارش2و راس 1شتی )هیبروی گوهاجوجه

-های تغذيه شده با جیرهمیزان رشد نسبی در جوجه

اسید آمینه  .هايی با سطح انرژی کمتر، بیشتر بود

اليزين مهمترين اسید آمینه در رشد گوشت طیور بويژه 

های طیور اليزين سینه است. در اغلب جیره عضله رشد

و  استرلینگ .تجزو اسیدهای آمینه محدود کننده اس

( گزارش کردند که افزايش سطوح 2113) همكاران

داری روی افزايش وزن زنده، اليزين اثرات معنی

 در مقابل مصرف خوراك و ضريب تبديل غذايی دارد.

عملكرد  گزارش کردند که (2118 ) آراجو و همكاران

قرار نمی سطوح اليزين  تحت تاثیرهای گوشتی جوجه

منتشره از  نشريات ئه شده درعملكردهای اراگیرد. 

های مختلف تحت های تولید کننده آمیختهسوی شرکت

العمل )برنامه نوری، دستور  شرايط خاص و طبق

آب و  شرايط ر درهای مذکوشرکت تراکم، تغذيه و دما( 

توان به هوايی خاص بدست آمده است و هیچ گاه نمی

ی و منزله يك ضمانتنامه تلقی شود. سطوح معمول انرژ

 گوشتیهای جوجهاسیدهای آمینه بويژه اليزين درجیره

های جوجه راهنمای پرورشی سويه هایچهدردفتر

گوشتی آمده است. اين اطالعات تنها يك راهنمای عملی 

کنند و های گوشتی را بیان نمیهستند و نیازهای سويه

                                                           
1
 Hybro 

2
 Ross 

الزم است که میزان انرژی، اليزين جیره که بهترين 

ای تعیین هند داشت در شرايط منطقهسوددهی را خوا

 نتايج آزمايشات مختلف نشان داده است که گردند.

های غذايی بسته انرژی آزاد شده از مواد غذايی و جیره

انرژی و ساير مواد ) سطوح مواد مغذیبه سويه و 

بررسی  با (2114 ) وهمكاران کند. زوتغییر می (مغذی

 38و  18،  8ی)های پرورشدر دورهاثرات سطوح انرژی 

با کاهش ك راندمان انرژتی کهروزگی( گزارش نمودند 

 .سطح انرژی در دوره های پرورشی کاهش يافت

-ها آريورآکرز از جمله سويه های گوشتی سويهجوجه

که در ايران و هچنین در استان آذربايجان است  یي

شرقی مورد استفاده فرار می گیرد ولی اغلب مرغداران 

 .ای دارندمنطقه از عملكرد آن در شرايطاطالعات اندکی 

قابل  سطح انرژی اتاثربررسی هدف پژوهش حاضر، 

، راندمان اليزين جیره بر عملكرد اسید آمینهو متابولیسم

های آمیخته گوشتی و خصوصیات الشه جوجه انرژتیك

 .بودآربورآکرزپالس 

 

 ها مواد و روش

 جوجه ها و پرورش آنها

ی سويه تجارتی آربوراکرز قطعه جوجه گوشت 181از 

با به جیره های غذايی به منظور تعیین عملكرد پالس 

آزمايشی  اليزين قابل متابولیسم انرژیمتفاوت ح وسط

مرحله ، پیش پايانی و مرحله آغازين، رشد  چهاردر

 شد. استفادهبستر پرورش  روش سیستم  درپايانی 

کیلو  211، آزمايشی الزم به ذکر است سطح انرژی

تر از سطح انرژی استاندارد پايینلری در کیلوگرم کا

سطح  و هچه راهنمای پرورشی مربوطمندرج در دفتر

تر و سطح حداکثر اليزين پايین  درصد 18حداقل اليزين 

)سطح درصد باالتر از سطح اليزين استاندارد  18

در  توصیه شده در کاتالوگ پرورشی سويه مربوطه(

  نظر گرفته شد.
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  .گوشتي هاي( جوجه روزگي11 -82 ) رشد و ( روزگي 1 -11) هاي آغازيندر صد مواد متشکله و تركیب جیره -1جدول 

    رشد      آغازين   مرحله آزمايش

 6 1 1 3 8 1 6 1 1 3 8 1 1جیره
             )درصد(اجزاي جیره

 11/61 11/61 11/61 96/12 96/12 96/12 9/16 9/16 9/16 31/15 31/15 31/15 ذرت

 9/19 9/19 9/19 51/81 51/81 51/81 11/83 11/83 11/83 11/35 11/35 11/35 كنجاله سويا

 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 كنجاله آفتابگردان

 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 كنجاله تخم پنبه

 56/1 56/1 56/1 11/1 11/1 11/1 83/1 83/1 83/1 93/1 93/1 93/1 روغن

 11/8 52/8 3 18/5 56/5 1 99/1 81/1 1/1 96/3 83/1 1/1 گندم سبوس

 62/1 62/1 62/1 68/1 68/1 68/1 2/1 2/1 2/1 52/1 52/1 52/1 پودر صدف

 11/5 11/5 11/5 29/5 29/5 29/5 5/5 5/5 5/5 51/1 51/1 51/1 كلسیم فسفاتدي

 19/5 19/5 19/5 12/5 12/5 12/5 13/5 13/5 13/5 12/5 12/5 12/5 نمک

 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 2مکمل ويتامیني

 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 3مکمل معدني

 83/5 83/5 83/5 81/5 81/5 81/5 3/5 3/5 3/5 33/5 33/5 33/5 متیونیندي ال 

 13/5 35/5 52/5 19/5 81/5 51/5 68/5 36/5 11/5 15/5 3/5 53/5 كلرايد اليزين
             9محاسبه شده موادمغذي

 قابل متابولیسم انرژي

 (درکیلوگرم کالریکیلو)
3518 3518 3518 8218 8218 8218 3111 3111 3111 8911 8911 8911 

 53/12 53/12 53/12 85 85 85 6/85 6/85 6/85 88 88 88 پروتئین خام)%(

 1 1 1 88/5 88/5 88/5 1 1 1 13/5 13/5 13/5 چربي خام)%(

 21/5 21/5 21/5 9/5 9/5 9/5 91/5 91/5 91/5 1 1 1 كلسیم)%(

 18/5 18/5 18/5 11/5 11/5 11/5 15/5 15/5 15/5 1/5 1/5 1/5 )%(قابل استفاده فسفر

 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 83/5 83/5 83/5 81/5 81/5 81/5 سديم)%(

 18/5 18/5 18/5 33/5 33/5 33/5 1/5 1/5 1/5 31/5 31/5 31/5 كلر)%(

 83/1 83/1 83/1 33/1 33/1 33/1 35/1 35/1 35/1 12/1 12/1 12/1 آرژنین)%(

 82/1 11/1 91/5 36/1 12/1 553/1 11/1 86/1 55/1 11/1 31/1 11/1 اليزين)%(

 18/5 18/5 18/5 11/5 11/5 11/5 6/5 6/5 6/5 61/5 61/5 61/5 متیونین)%(

 2/5 2/5 2/5 21/5 21/5 21/5 91/5 91/5 91/5 95/5 95/5 95/5 متیونین +سیستین)%(

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 فسفربه  كلسیمنسبت 

 115 115 115 115 115 115 132 132 132 132 132 132 پروتئین به انرژينسب 
 

-)انرررژی3 جیررره غررذايی اسررتاندارد(،اسررتانداردیاليزين)انرررژی2 ره غررذايیجیرر حررداقل(،اسررتانداردیاليزين)انرررژی 1جیررره غررذايی 1

جیرره  آزمايشرییاليزين اسرتاندارد( و   )انرژی 8 جیره غذايی حداقل(آزمايشییاليزين)انرژی9 جیره غذايی حداکثر(،استانداردیاليزين

 آزمايشییاليزين حداکثر(.)انرژی 9 غذايی
واحرد برین    D3 ،2111 ويترامین واحد بین االمللری   A ،311111ويتامین واحد بین االمللی  1111111ی دارای هر کیلوگرم مكمل ويتامین2

 میلری گررم ويترامین    B3 ،2111 میلی گرم ويتامین B2 ،811میلی گرم ويتامین  B1  ،281میلی گرم ويتامین  K ،2111ويتامیناالمللی 

B5 ،1111 میلی گرم ويتامین B6،2 ینمیلی گرم ويتام B12 ،81  ،هر کیلروگرم مكمرل   3 گرم آنتی اکسیدان بود. 1228گرم کولین کلرايد
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میلی گرم پتاسریم،   11میلی گرم منیزيم،  8میلی گرم مس،  8/1میلی گرم آهن،  9میلی گرم روی،  9میلی گرم منگنز،  11معندنی دارای

  .میلی گرم يد بود 18/1میلی گرم سلنیم و  1/1میلی گرم کبالت،  1/11

 .جیره های غذايی بر اساس احتیاجات سويه جوجه گوشتی آربور آکرز با استفاده از کاتالوگ پرورشی مربوطه تنظیم گردبد9

 

 .گوشتي هايروزگي( جوجه 36 -19 ) پاياني و روزگي( 82 -31) هاي پیش پايانيدر صد مواد متشکله و تركیب جیره -8جدول 

    رشد      آغازين   مرحله آزمايش

 6 1 1 3 8 1 6 1 1 3 8 1 1جیره

             اجزاي جیره)درصد(

 36/62 36/62 36/62 31/61 31/61 31/61 51/61 51/61 51/61 29/68 29/68 29/68 ذرت

 22/6 22/6 22/6 11/13 11/13 11/13 53/11 53/11 53/11 61/12 61/12 61/12 كنجاله سويا

 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 كنجاله آفتابگردان

 2 2 2 2/6 2/6 2/6 1 1 1 6/1 6/1 6/1 كنجاله تخم پنبه

 11/8 11/8 11/8 96/1 96/1 96/1 59/8 59/8 59/8 95/1 95/1 95/1 روغن

 11/3 31/3 1/3 12/5 59/5 1 12/1 59/1 1 21/5 53/1 81/1 گندم سبوس

 61/1 61/1 61/1 6/1 6/1 6/1 5/1 5/1 5/1 63/1 63/1 63/1 پودر صدف

 58/5 58/5 58/5 35/5 35/5 35/5 31/5 31/5 31/5 69/5 69/5 69/5 كلسیم فسفاتدي

 11/5 11/5 11/5 12/5 12/5 12/5 11/5 11/5 11/5 12/5 12/5 12/5 نمک

 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 2مکمل ويتامیني

 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 81/5 3مکمل معدني

 88/5 88/5 88/5 86/5 86/5 86/5 88/5 88/5 88/5 81/5 81/5 81/5 متیونیندي ال 

 65/5 12/5 82/5 61/5 1/5 19/5 61/5 13/5 88/5 16/5 31/5 18/5 كلرايد اليزين
             9محاسبه شده مواد مغذي

 قابل متابولیسم انرژي

 (لوگرمکیلوکالری درکی)
3196 3196 3196 8996 8996 8996 3812 3812 3812 3512 3512 3512 

 91/11 91/11 91/11 15 15 15 25/16 25/16 25/16 12 12 12 پروتئین خام)%(

 31/1 31/1 31/1 98/5 98/5 98/5 56/1 56/1 56/1 2/5 2/5 2/5 چربي خام)%(

 5/5 5/5 5/5 56/5 56/5 56/5 2/5 2/5 2/5 21/5 21/5 21/5 كلسیم)%(

 31/5 31/5 31/5 32/5 32/5 32/5 1/5 1/5 1/5 181/5 181/5 181/5 )%(قابل استفاده  فسفر

 8/5 8/5 8/5 81/5 81/5 81/5 8/5 8/5 8/5 81/5 81/5 81/5 سديم)%(

 32/5 32/5 32/5 36/5 36/5 36/5 35/5 35/5 35/5 31/5 31/5 31/5 كلر)%(

 55/1 55/1 55/1 11/1 11/1 11/1 1/1 1/1 1/1 19/1 19/1 19/1 آرژنین)%(

 11/1 95/5 28/5 126/1 53/1 22/5 151/1 581/1 265/5 81/1 59/1 93/5 اليزين)%(

 12/5 12/5 12/5 13/5 13/5 13/5 19/5 19/5 19/5 13/5 13/5 13/5 متیونین)%(

 53/5 53/5 53/5 59/5 59/5 59/5 51/5 51/5 51/5 2/5 2/5 2/5 ن)%(یمتیونین +سیست

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 فسفربه  كلسیمنسبت 

 129 129 129 129 129 129 155 155 155 155 155 155 پروتئین به انرژينسب 
-)انرررژی3 جیررره غررذايی اسررتاندارد(،اسررتانداردیاليزين)انرررژی2 جیررره غررذايی حررداقل(،اسررتانداردیاليزين)انرررژی 1جیررره غررذايی  1

آزمايشرییاليزين اسرتاندارد( و جیرره    )انرژی 8 جیره غذايی حداقل(آزمايشییاليزين)انرژی9 جیره غذايی حداکثر(،زيناستانداردیالي

 آزمايشییاليزين حداکثر(.)انرژی 9غذايی 
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واحرد برین    D3 ،2111واحد بین االمللی ويترامین   A ،311111واحد بین االمللی ويتامین  1111111هر کیلوگرم مكمل ويتامینی دارای  2

 میلری گررم ويترامین    B3 ،2111 میلی گرم ويتامین B2 ،811میلی گرم ويتامین  B1  ،281میلی گرم ويتامین  K ،2111االمللی ويتامین

B5 ،1111 میلی گرم ويتامین B6،2 میلی گرم ويتامین B12 ،81  ،هر کیلروگرم مكمرل   3 گرم آنتی اکسیدان بود. 1228گرم کولین کلرايد

میلی گرم پتاسریم،   11میلی گرم منیزيم،  8میلی گرم مس،  8/1میلی گرم آهن،  9میلی گرم روی،  9میلی گرم منگنز،  11ارایمعندنی د

 میلی گرم يد بود  18/1میلی گرم سلنیم و  1/1میلی گرم کبالت،  1/11

 .گ پرورشی مربوطه تنظیم گردبدجیره های غذايی بر اساس احتیاجات سويه جوجه گوشتی آربور آکرز با استفاده از کاتالو9

 

واحد  18در ها بصورت مخلوطی از دو جنس جوجه 

 94تا سن  روی بستر قطعه جوجه  11آزمايشی حاوی 

ساعت  3پرورش يافته و از برنامه نوری روزگی 

و برنامه واکسیناسیون ساعت روشنايی  21تاريكی و 

. در کل دوره شداستفاده ای برای پرورش آنها منطقه

 ند .ها به طور آزاد به آب و غذا دسترسی داشتوجهج

اساس برآزمايشی های جیره: غذاييهايجیره 

-دوره ) 9احتیاجات جوجه گوشتی سويه آربور برای 

 18-28روزگی(، دوره رشد ) 1-19)  دوره آغازين

و دوره  روزگی( 28-38)روزگی(، دوره پیش پايانی

اجزای  (.2و1دند)جداول ش روزگی(( تهیه 38-94پايانی )

اصلی آن ذرت و سويا بود و از کنجاله آفتابگردان و 

کنجاله تخم پنبه برای رقیق سازی جیره پايه از نظر 

سطح اليزين )اليزين حداقل( استفاده شد. نسبت انرژی 

به پروتئین و ساير مواد مغذی در تمام جیره های 

      غذايی، ثابت در نظر گرفته شد.

در طررول آزمررايش صررفات  مطالعففه: صفففات مففورد

افزايش وزن، میزان خروراك مصررفی و ضرريب تبرديل     

گرديرد.  غذايی بصورت هفتگی و تلفات بطور روزانه ثبت 

دارای وزنرری سررالم و قطعرره خررروس ) 3 روزگرری 38در 

پن( از هر پن بر داشرته شرد   هر  نزديك به میانگین وزن 

 مجهررز برره و پررس از قرررار دادن در داخررل قفررس هررای  

جهرت  سراعت   29به مردت  آبخوری و دانخوری جداگانه 

تخلیه دستگاه گوارش از بقايای خوراك مصرفی گرسنه 

 پرس از عرادت پرذيری خرروس هرا بره      نگهداشته شدند. 

مصرف غذا و آب در قفس، میزان مصرف غذا بره طرور   

شد و  روز فضوالت جمع آوری 3به مدت  روزانه ثبت و

  اد نگهرداری شررد. درجره سررانتیگر  -21فريرزر در دمررای  

 31های فضوالت  پرس از خشرك شردن در دمرای     نمونه

درجه سانتیگراد  به همراه غرذای مصررفی  در معرر     

( و انررژی خام)برا اسرتفاده از     )روش کلدال ازت تجزيه

انرررژی قابررل   قرررار گرفررت.  دسررتگاه بمررب کررالريمتر(، 

 صرفر ازت  تعادل ایبر تصحیح شده متابولیسم ظاهری 

 شد. محاسبه فرمول زير با استفاده از

AMEn/gr= [) (Fi×GEf)-(E×GEe)  ( -(NR×K)]   / Fi 

Fi =   گرم(خوراك مصرفی )

E  = )گرم(    فضوالت کل     

GEf =    کیلو کالری( خوراك انرژی خام يك گرم(  

GEe =  کیلو کالری(فضوالت انرژی خام يك گرم(    
  

NR =   گررم(( دفعری  ازت × )گررم(  فضروالت  )کرل(-

     )گرم((مصرفی ازت × )گرم( رفی مص)خوراك 

K= 22/8  
 

 11به مدت ها جوجهقبل از کشتار   روزگی 94در سن 

ساعت از دسترسی به غذا جهت تخلیه دستگاه گوارش 

ساعت از دسترسی به آب محروم شدند و از هر پن  9و 

يك خروس و يك مرغ با میانگین وزنی تقريبا مشابه با 

نتخاب، و پس از کشتار و میانگین وزنی واحد مربوطه ا

 گرم اندازه گیری شدند. ±1الشه به دقت  اجزاء پرکنی

جهت تجزيه و تحلیل داده ها از مدل آماری زير استفاده 

 شد:
Yijk=µ+Ai+Bj+ABij+eijk 

: میانگین µ: هر مشاهده در آزمايش، Yijkکه در آن 

: اثر اصلی Bj، انرژی: اثر اصلی فاکتور Ai، جامعه
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: eijk  و اليزين× : اثر متقابل انرژیABij، اليزينفاکتور

-بدست آمده به وسیله نرمهای داده. آزمايشی هاشتبا

مقايسه  تجزيه و تحلیل و SAS  (2112)آماری افزار

در سطح  3روش میانگین حداقل مربعاتبه ها میانگین

 انجام شد. درصد 8 احتمال اشتباه

 

  و بحث نتايج

 خوراك مصرفي  

  بر مصرف خوراك طی و اليزين ژیاثرات سطح انر

 آورده 3های مختلف آزمايشی در جدول ها و دورههفته

میزان مصرف روزگی  1-28در دوره سنی شده است. 

ثیر أبه طور هفتگی تحت ت های گوشتیجوجه خوراك

. بطوری که (>18/1P) تراکم انرژی جیره واقع شد

زايش هايی با تراکم انرژی کمتر موجب افتغذيه از جیره

یره های با تراکم انرژی مصرف خوراك در مقايسه با ج

)سطح انرژی تعیین شده در کاتالوگ  استاندارد

سامرز و ) شد نساير محققیهمانند نتايج  پرورشی(

لسون و سامرز  ، 2119، صالح و همكاران  1489لسون 

به می توان افزايش مصرف غذا را  .(1381مروج  ،1449

با سطح  هایوجود در جیرهم تراکم انرژیکم بودن 

 هايی با سطح انرژیجیره نسبت به انرژی آزمايشی

به طوريكه جوجه برای تامین   نسبت داد.استاندارد 

انرژی مورد نیاز خود مجبور به مصرف بیشتری از 

های با سطح برای تامین انرژی جیره خوراك شده است.

ه با توج .انرژی استاندارد، از چربی استفاده شده است

های جوان از چربی موجود توان استفاده جوجه به اينكه

جوجه و در اين صورت  کم است، های پرانرژیجیره در

خود، مجبور به مصرف مورد نیاز برای تامین انرژی

عدم  لذا در پژوهش حاضر ،شودبیشتر خوراك می

 1 – 28در دوره سنی  دخالت چربی بر مصرف خوراك

کروداقی و  1389اسمیت  پستی و)شود تأيید می روزگی

. الزم به ذکر است که قابلیت هضم و جذب (1488

د. نهای جیره در تامین انرژی اهمیت زيادی دارچربی

                                                           
3
 Least square means 

قابلیت هضم شود که می زياد بودن چربی جیره باعث

های هضم شده ممكن چربی آن کاهش يابد. همچنین

فارل و همكاران ) است در سوخت و ساز شرکت نكنند

جوجه برای رفع نیاز انرژی اين صورت،  . در(1433

های با سطح انرژی زيادتر بیش از حد جیره خود از

مورد انتظار استفاده خواهد کرد. چون در اين پژوهش 

، لذا میزان تفاوت زيادی نداردها درصد چربی بین جیره

تحت تأثیر چربی جیره واقع ها جوجه مصرف خوراك

 ،روزگی 28 – 94از  دوره رشد، ادامه  در .نشده است

اثرات سطوح انرژی بر میزان مصرف  بطور هفتگی

مقايسه میزان مصرف خوراك . نشد دارخوراك معنی

 دهد که می روزگی( نشان1 -94) در کل دوره آزمايشی

 

های گوشتی تحت تاثیر جوجهخوراك میزان مصرف 

مین و ) اثرات سطح انرژی جیره قرار نگرفته است

ين نتیجه حاکی از اين است که کاهش . ا(2113همكاران 

تر از سطح انرژی پايین کیلوکالری در کیلوگرم 211

دار میزان معنی ای نیست که بطوراستاندارد، به اندازه

 های گوشتی را افزايش دهد.مصرف خوراك جوجه

ند که مكانیسم گزارش کرد( 1488روت و وايزمن )

کمتر توسعه  ،تنظیم انرژی برای جوجه های کم سن

ها به تدريج مصرف خود را با میزان وجوجه يافته است

دهند که نتايج پژوهش حاضر با انرژی جیره تطبیق می

 1 – 19در دوره سنی  يافته مزبور مطابقت ندارد.

روزگی مصرف خوراك بین دو سطح اليزين حداقل و 

 18 – 28دار نبود. ولی در دوره سنی استاندارد معنی

مصرف خوراك نسبت  ،اهش سطح اليزينروزگی با ک

 یبه سطح اليزين تعیین شده کاتالوگ بطور معنی دار

اثرات سطوح اليزين بر . (>18/1P) کاهش يافته است

از يك  بعدی های سنیدوره میزان افزايش خوراك در

ها از پژوهشننايج برخی  .کنندقاعده کلی پیروی نمی

ره غذايی نشان داده که با افزايش سطح اليزين جی

مصرف خوراك متاثر نشده است. البادان و همكاران 

-جوجه خوراك( نیز گزارش کردند که مصرف 2111)
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 سطوح متفاوت اليزين متاثر نشدندهای گوشتی بوسیله 

اليزين  × نرژیا های پرورشی اثرات متقابلدر تمام هفته

 .بر میزان مصرف غذا معنی دار نبود

 

)بر  روي میزان مصرف خوراك هفتگي و كل دوره آزمايش انها انرژي، اليزين و اثرات متقابل مختلف اثرات سطوح -3جدول 

 حسب گرم(

 1-94 39-94 93-94 39-92 28-38 18-28  22-28  18-21 1-19  2-11  1-3 دوره سنی

            سطح انرژي

 b113 b815 b355 b151 b581 b1135 951 1512 1385 8325 1215 انرژی استاندارد

 a181 a853 a395 a158 a553 a1815 1555 1551 1355 8115 1595 انرژی آزمايشی
SEM 8/8 2/1 5/1 3/15 3/9 5/32 5/81 1/86 3/35 8/18 5/91 

            سطح اليزين

 b113 b811 b365 b115  b586 b1135 1589 1511 1312 8365 1295 حداقل

 ab112 ab861 ab325 b182 a526 a1335 929 1526 1321 8155 1515 استاندارد

 a181 a855 a155 a155 b531 b1815 911 1565 1338 8155 1915 حداکثر
SEM 6/8 9/1 5/5 6/18 3/11 1/15 1/31 5/38 5/11 9/63 1/111 

            اثرات متقابل

 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns اليزين×انرژي

 ندارند. (>P 18/1)در سطح احتمال تفاوت معنی داری  وف مشترك از لحاظ آماریدرهرستون میانگین های دارای حر

 

 افزايش وزن 

های اثرات سطح انرژی و اليزين بر افزايش وزن جوجه

های مختلف آزمايشی در ها و دورهگوشتی طی هفته

     در دوره سنی نشان داده شده است. 9 جدول شماره

ها با تگی جوجهروزگی بطور هف 22 - 28و  1 – 19

های دارای سطح توجه به مصرف غذای بیشتر با جیره

 . (>18/1P)داشتند بیشتریافزايش وزن ، انرژی کمتر

روزگی جوجه های تغذيه  18 – 28ولی در دوره سنی 

شده با سطح انرژی تعیین شده کاتالوگ از افزايش وزن 

 28 -94دردوره سنی  (.>18/1Pند)دخوبی برخوردار بو

تاثیر تراکم انرژی جیره  سرعت رشد تحت یزن روزگی

هايی با تراکم انرژی جیرهاز . بطوريكه تغذيه واقع شد

هايی با تراکم انرژی کمتر استاندارد  در مقايسه با جیره

ای هشد. اين نتايج با يافتهموجب افزايش سرعت رشد 

 ها مطابقت داردارائه شده در بسیاری از گزارش

و  هولشیمیر ،1488لدسون دونا ،1339صديق پور )

يكی از علل . (1449حسین  و همكاران  ،1443همكاران 

های جوان اين امر کم بودن احتمالی توان استفاده جوجه

 پرانرژی تر است. لذا های جیرهدراز چربی موجود 

های جیره های گوشتی در سنین باالتر با مصرفجوجه

فزايش تراکم استاندارد رشد خوبی داشتند. همچنین با ا

 انرژی درهر کیلوگرم جیره انتظار افزايش رشد قابل 

. با اين وجود، گزارشهايی نیز مبنی بر بودبینی پیش

های عدم تاثیر سطح انرژی جیره بر سرعت رشد جوجه

در کل  (.1449لسون و همكاران ) گوشتی وجود دارد

-های گوشتی با جیرهمیزان رشد جوجه دوره پرورشی

 ارای سطح انرژی استاندارد بیشتر بودهای غذايی د

(18/1P<) . افزايش تراکم انرژی در هردر حقیقت 

های گوشتی جوجه و توان استفاده بهترکیلوگرم جیره 

 بیشتر به رشد رمنجاز چربی موجود در سنین باالتر 

 1-28در دوره سنی  شده است.های گوشتی جوجه
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 دارمعنی اتاثر نتايج حاکی ازروزگی در پايان هر هفته، 

های ن افزايش وزن بدن جوجهح اليزين بر میزاوسط

توان دريافت اين است می آنچه .(>18/1P) ودب گوشتی

که از هفته اول تا چهارم رساندن سطح اليزين جیره به 

سطح اليزين استاندارد منجر به کاهش رشد شده  %88

با توجه به نقش اسیدآمینه اليزين در رشد و  .است

وزن سینه و الشه ، کاهش وزن ناشی از کاهش  افزايش

 28 -94ز ا اليزين در جیره غذايی قابل درك است.

-روزگی اثرات سطوح اليزين بر افزايش وزن بدن معنی

استرلینگ و همكاران ) استرلینگ و همكاران دار نبود.

( نیز طی آزمايشی حهت تعیین اقتصادی ترين 2113

روزگی(  3 -13ی )ی گوشتهاجوجه سطح اليزين برای

سطح اليزين جیره  کاهشگزارش نمودند که بدنبال 

رشد  ،در کل دوره .می يابدافزايش وزن زنده کاهش 

ی گوشتی تحت تأثیر سطوح اليزين قرار هاجوجه

البادان و همكاران و  2118آراجو و همكاران نگرفت )

دهد که در ( . لذا نتايج پژوهش حاضر نشان می2111

-حداقلای مرغدار استفاده از سطح اليزينحالت کلی بر

ين روی اليز× انرژی است. اثرات متقابلتراقتصادی

 1 -19سنی هایدوره در وزن صفت تولیدی افزايش

به طوريكه کمترين رشد  .(>18/1P)دار بودمعنیروزگی

با جیره های غذايی دارای سطح انرژی تعیین شده 

  د.کاتالوگ و سطح اليزين حداقل حاصل ش

 ضريب تبديل غذايي

اثرات سطح انرژی و اليزين بر ضريب تبديل غذايی 

های مختلف ها و دورههای گوشتی طی هفتهجوجه

نشان داده شده است.  8آزمايشی در جدول شماره 

های پرورشی سوم تا هفته ضريب تبديل غذايی در هفته

. (>18/1P)ت تاثیر سطح انرژی جیره واقع شدحآخر ت

کاهش تراکم انرژی جیره، ضريب تبديل  بطوريكه با

غذايی افزايش يافته است. در توجیه بهبود ضريب تبديل 

ی هاجوجهتوان افزايش رشد غذايی در سنین باالتر می

های غذايی دارای سطح انرژی گوشتی با جیره

استاندارد )افزايش توان استفاده از چربی جیره در 

در هر کیلوگرم سنین باالتر و افزايش تراکم انرژی 

 جیره( را از عوامل دخیل در افزايش اين فاکتور دانست

، 2118حسین و همكاران ، 2118آراجو و همكاران )

صالح ، 2113مین و همكاران  ،  1449لسون و همكاران 

-باشد در تمام دورهآنچه مشهود می (.2113 و همكاران

ضريب تبديل غذايی از بر اثرات سطوح اليزينهای سنی 

. نتايج پژوهش (8نشد )جدول دار ظ آماری معنیلحا

حاضر نشان داد که رساندن سطح اليزين جیره غذايی 

سطح اليزين استاندارد بر اين فاکتور  88و % 118به %

دوره سنی داری نگذاشته است. در تولیدی تاثیر معنی

ضريب تبديل غذايی تحت تاثیر  روزگی نیز 1 -94

 نگرفت. قرارسطوح اليزين 
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)بر  روي میزان افزايش وزن هفتگي و كل دوره آزمايش آنهاانرژي، اليزين و اثرات متقابل  مختلف اثرات سطوح -1جدول 

 .حسب گرم(

 1-94 39-94 93-94 39-92 28-38 18-28  22-28  18-21 1-19  2-11  1-3 دوره سنی

            سطح انرژي

انرژی 

 استاندارد

b182 b125 b385 315  a123 a595 a113 a111 115 1155 a8515 

انرژی 

 آزمايشی

a139 a881 a355 353 b116 b515 b198 b192 181 1585 b8681 

SEM 6/1 5/8 1/1 8/1 2/9 1/18 3/11 9/83 8/81 6/32 5/11 

            سطح اليزين

 b186 b198 b385 b823 b131 b585 152 112 115 1555 8685 حداقل

 a136  a815 a315 a313 a155 a595 133 185 168 1595 8565 استاندارد

 a139 a811 a365 a381 a128 a215 111 191 185 1585 8695 حداکثر
SEM 5/8 3/3 1/1 8/1 5/18 3/11 2/12 8/89 2/35 8/15 1/66 

            اثرات متقابل

 ns ns * ns ns ns ns ns * * * اليزين×انرژي

 .(>P 18/1) تفاوت معنی داری ندارند تون میانگین های دارای حروف مشترك از لحاظ آماریدرهرس

 

 روي ضريب تبديل غذايي هفتگي و كل دوره آزمايشي. آنهاانرژي، اليزين و اثرات متقابل مختلف  اثرات سطوح  -1جدول 

 1-94 39-94 93-94 39-92 28-38 18-28  22-28  18-21 1-19  2-11  1-3 دوره سنی

            سطح انرژي

 a35/1 a15/1 b31/1 b11/1 b18/1 b25/1 b93/1 b38/8 15/8 b59/1 22/5 انرژی استاندارد

 b88/1 b52/1 a16/1 a51/1 a66/1 a51/8 a18/8 a12/8 15/8 a93/1 25/5 انرژی آزمايشی
SEM 511/5 588/5 515/5 536/5 582/5 533/5 518/5 511/5 532/5 511/5 515/5 

            سطح اليزين

 a62/1 ab19/1 53/8 29/1 16/8 85/8 25/1 11/1 11/1 33/1 29/5 حداقل

 a61/1 a62/1 25/1 55/8 18/8 85/8 23/1 35/1 11/1 82/1 26/5 استاندارد

 b13/1 b11/1 22/1 18/8 11/8 32/8 21/1 12/1 13/1 35/1 25/5 حداکثر
SEM 513/5 585/5 588/5 511/5 531/5 511/5 518/5 566/5 516/5 568/5 581/5 

            اثرات متقابل

 ns ns ns ns ns * ns ns ns ns ns اليزين×انرژي

 .(>P 18/1) درهرستون میانگین های دارای حروف مشترك از لحاظ آماری تفاوت معنی داری ندارند
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 راندمان انرژتیک

-ندمان انرژتیك در را یدارتفاوت معنی 9 طبق جدول  

های غذايی بین سطوح اليزين مشاهده شده جیره

ه يسو های گوشتیجوجه (. بطوريكه>11/1Pاست)

های غذايی با سطوح اليزين حداقل و جیره آکرز آربور

استاندارد را به ترتیب با بازدهی انرژتیك پايینتر و 

نیاز اين توان می لذا اند.باالتر مورد استفاده قرار داده

بازدهی  افزايش) تعیین شده در کاتالوگ يه به اليزينسو

 آنچه .يید کردأت را استاندارد( در سطح اليزين انرژی

-جیره قابل انتظار بود باالترين راندمان انرژتیك توسط

های غذايی با سطح انرژی استاندارد بدست آمده است. 

شد در سطح انرژی استاندارد بیان  الْهمانطور که قب

زان رشد نسبت يه سطح انرژی کمتر بیشنرين می

با توجه به تراکم انرژی بیشتر در  مشاهده شده است.

یره و درصد چربی بیشتر در سطح جواحد کیلوگرم 

انرژی استاندارد، افزايش راندمان انرژتیك در سطح 

اثرات  به با نظر انرژی استاندارد قابل انتظار بوده است.

مورد استفاده قرار  اليزين بر راندمان × متقابل انرژی

های های غذايی توسط جوجهگرفتن انرژی جیره

بايستی گفت که بیشترين راندمان انرژتیك با گوشتی 

استاندارد اليزين  انرژی حسطجیره های غذايی دارای 

در سويه آربور در هر دو  استاندارد حاصل شده است.

سطح انرژی در سطح اليزين حداقل، بدنبال کاهش 

های سنی داشتیم اهش رشد را در دورهمصرف غذا، ک

لذا با توجه به همین کاهش در میزان رشد ، کاهش در 

 .راندمان انرژتیك قابل انتظار بوده است

 صفات الشه 

راندمان قسمتهای مختلف الشه تا حد زيادی به سن و 

ساختار ژنتیكی پرنده وابسته است صفات الشه در 

الشه تنها درصد  شده است. از بین اجزای ارائه 3جدول 

سینه ، ران ، گوشت سینه وگوشت ران تحت تاثیر 

ی ها. جوجه(>18/1P)های آزمايشی قرار گرفتند جیره

-معنی تغذيه شده با سطح انرژی استاندارد بطور

از رشد سینه، ران و گوشت ران )ران  (>18/1P)داری

عاری از استخوان( خوبی برخوردار بودند. با توجه به 

های تغذيه شده با سطح يش وزن بهتر جوجهرشد و افزا

انرژی استاندارد در سنین باالتر، نتیجه حاصل شده 

آراجو و همكاران قابل انتظار بود. آراجو و همكاران )

( نیز در مطالعات 2111( و فريتس و همكاران )2118

خود به نقش و تأثیر سطح انرژی جیره غذايی بر رشد 

دند. نتايچ پژوهش حاضر و بازده سینه و ران اذعان نمو

سطح  88نشان داد که کاهش سطح اليزين به میزان %

دار بر رشد سینه و گوشت اليزين استاندارد بطور معنی

سینه )سینه عاری از استخوان( اثرات منفی گذاشته 

با توجه به اينكه در پژوهش حاضر بنا  .(>18/1P) است

دوره های سنی و کل به داليل گفته شده در بیشتردوره

% سطح اليزين 88پرورشی در سطح اليزين حداقل )

های استاندارد( با کاهش مصرف غذا و رشد جوجه

گوشتی مواجه بوديم و با نظر به اينكه وزن و بازده 

دهد ماهیچه سینه بخش اعظمی از کل الشه را تشكیل می

کاهش رشد سینه ناشی از کاهش سطح اليزين برای ما 

گزارش  نیز (1441)اور و  قابل انتظار بود. موران

نمودند که اسید آمینه اليزين در جیره غذايی بیش از 

گردد. می مقدار تعیین شده باعث افزايش گوشت سینه 

در مطالعه حاضر اثرات افزايش سطح اليزين بر رشد 

دار سینه معنی دار نشد. با توجه به نبود اثرات معنی

الشه ،  افزايش سطح اليزين بر صفات تولیدی و صفات

عدم پاسخ رشد سینه به افزايش سطح اليزين قابل پیش 

های بینی بود. نسبت انرژی به پروتئین در تمام جیره

های سنی ثابت در نظر گرفته شد. لذا آزمايشی و دوره

اثرات سطوح انرژی و اليزين بر چربی محوطه بطنی 

 معنی دار نشد.
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جوجه هاي  )كیلوكالري در كیلوگرم(بر راندمان انرژتیک آنهان و اثرات متقابل انرژي، اليزيمختلف  اثرات سطوح  -6جدول

 .روزگي 39گوشتي در سن 

 اثرات
 انرژي

 استاندارد     آزمايشي

 اليزين

 حداقل  استاندراد  حداكثر

 متقابل

 اليزين×انرژي

 * a3112 b3135 b3851    a3636    a3185 راندمان انرژتیک

SEM   95/12 83/83 12/19 

 .(>P 18/1) درهرسطر میانگین های دارای حروف مشترك از لحاظ آماری تفاوت معنی داری ندارند

 
 19اليزين روي صفات الشه در انتهاي دوره آزمايشي)×اثرات سطوح انرژي، سطوح اليزين و اثرات متقابل انرژي -5جدول 

 .روزگي(

 اثرات متقابل اليزين انرژي اثرات

ژی انر صفات الشه

 استاندارد

انرژی 

 آزمايشی

 اليزين×انرژی حداکثر استاندارد حداقل

راندمان الشه 

 درصد سرد

38/94 42/94 14/94 24/31 18/31 ns 

 a31/28 b 33/23 b99/23 a28/28 a84/29 ns درصد سینه

 ns 11/21 88/14 33/21 19/21 18/21 درصد ران

 ns 99/1 33/1 91/1 99/1 34/1 درصد قلب

 ns 18/2 19/2 13/2 28/2 18/2 صد کبددر

 ns 13/1 18/1 28/1 18/1 21/1 درصد سنگدان

درصد چربی 

 بطنی

99/9 33/9 93/9 38/9 32/9 ns 

درصد گوشت 

 سینه

a28/21 b 88/18 a34/18 b34/14 b13/21 ns 

درصد گوشت 

 ران

a84/13 91/13 38/13 34/13 38/13 ns 

  .(>P 18/1) مشترك از لحاظ آماری تفاوت معنی داری ندارند درهرسطر میانگین های دارای حروف

 

 نتیجه گیري 

روزگی  با توجه به بهبود عملكرد  1– 19دردوره سنی 

توان می های گوشتی در سطح انرژی آزمايشی، جوجه

 از سطح انرژی کمتری در جیره استفاده کرد. در بقیه 

های سنی برای حصول حداکثر توان تولیدی دوره

ها، استفاده از سطح انرژی استاندارد )سطح وجهج

شود. در تعیین شده کاتالوگ پرورشی( توصیه می

روزگی )دوره آغازين و دوره رشد( 1 – 28  دوره سنی

با توجه به کاهش رشد با جیره های غذايی دارای سطح 

سطح اليزين تعیین شده کاتالوگ(  88اليزين حداقل )%

-ر جیره غذايی توصیه نمیاستفاده ازاين سطح اليزين د
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روزگی بدلیل نبود تفاوت  28 – 94شود.  در دوره سنی 

معنی دار اثرات سطوح اليزين بر میزان مصرف غذا، 

 88رشد و ضريب تبديل غذايی سطح اليزين حداقل) %

برای مرغدار از طح اليزين تعیین شده در کاتالوگ( س

در ضمن  لحاظ اقتصادی مزيت زيادی خواهد داشت.

وح انرژی و اليزين تعیین شده در کاتالوگ پرورشی سط

ترين سطوح به لحاظ افزايش راندمان انرژتیك اقتصادی

در نهايت بايد گفت که لزوم آشناسازی  باشد.می

های جديد اصالح نژاد يافته موجود مرغداران با سويه

های پرورشی مناسب در کشور و تهیه کاتالوگ

د در شرايط محیطی اساس عملكرد سويه های موجوبر

  و اقتصادی کشور احساس می شود.
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