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 چکیده
در قالب طرح  یآزمایش گوشتی،های  جوجه های غذایی و لیزین جیرهخام  به منظور تعیین سطح بهینه اقتصادی پروتئین

درصد کمتر یا بیشتراز این  یک یا دو ب،سطح پروتئین خام ) توصیه سویه کا 5 با 5×2فاکتوریل کامال تصادفی به روش 
آزمایشی در  غذایی های انجام شد. جیره( وسویه کاب NRC (4991)توصیه لیزین جیره ) آمینه اسید ( و دو سطحتوصیه

رت آزاد روزگی( بصو19-12) 2روزگی( و پایانی12-22)4روزگی(، پایانی22-44) روزگی(، رشد40-0) مرحله آغازین 1
 برای تجزیه و گیری شد. های مذکور اندازه دوره ف خوراک درمصر ها قرار گرفتند. افزایش وزن و در اختیار جوجه

سطوح مختلف پروتئین خام  حداکثر سود استفاده شد. اثراز دو شاخص حداقل هزینه و  ،های حاصل تحلیل اقتصادی داده
. (>04/0P) بود ( معنی دار2ها )به جز دوره پایانی  تمام دورهو لیزین بر مصرف خوراک و میانگین افزایش وزن در 
 در حالیکه اثر سطوح لیزین بر ضریب ،(>04/0P)داشت  غذایی سطوح مختلف پروتئین تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل

آغازین  دوره معنی دار نبود. اثرات متقابل سطوح مختلف پروتئین و لیزین جیره فقط بر مصرف خوراک غذایی تبدیل
(05/0P<)میانگین افزایش وزن دوره رشد ، (05/0P<) کل دوره پرورش و (04/0P<)  دوره رشدغذایی و ضریب تبدیل 
(05/0P<) ساستر بودن روش حداکثر سود را نشان داد. با در نظر تحلیل اقتصادی دقیق و ح معنی دار بود. تجزیه و

کامال از لحاظ  سویه کاب گرفتن معیار حداکثر سود، افزایش سطح پروتئین جیره تا حد دو درصد نسبت به توصیه
د پروتئین درص2/5اقتصادی سودمند است. همچنین نتایج نشان داد که افزایش لیزین جیره تا حد توصیه سویه کاب )

های با پروتئین  توجیه اقتصادی دارد ودر جیره توصیه سویه کابهای با پروتئین کمتر از سطح  ه( فقط در جیرهخام جیر
 استفاده شود.( درصد پروتئین خام جیره 2/1) NRC (4991) باالتراز توصیه این سویه بهتر است از توصیه لیزین
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Abstract:  

In order to determine the economic optimal level of crude protein and lysine (Lys) in broilers diet, 

an experiment was performed based on compeletly randomized design in a 5×2 factorial 

experiment, with 5 levels of crude protein (Cobb recommendation and ± 1 or ±2 percent point 

higher or lower than Cobb recommendation) and 2 levels of dietary lysine (5.8 or 4.8 percent of 

dietary protein level). Birds had ad libitum access to diets in starter (0-10 days of age), grower (10-

28d), finisher 1 (28-42d) and finisher 2 (42-49d) periods. Feed intake and average weight gain were 

measured at the end of each period. Minimum feed cost per kilogram live weight and maximum 

profit was used for economical analysis of data. Different level of crude protein and Lys had 

significant (P<0.01) effects on feed intake, average weight gain (except of finisher 2 periods). 

Different level of protein had significant (P<0.01) effect on feed conversion ratio, while levels of 

Lys had not significant effect on feed conversion ratio. The interaction between different level of 

protein and Lys was significant on feed intake at starter period (P<0.05), weight gain in grower 

(P<0.05) and entire rearing period (P<0.01) and feed conversion ratio (P<0.05) in grower period. 

Economical analysis showed the accuracy and sensitivity of the maximum benefit. For maximising 

benefit, increasing the level of dietary protein more than two percent higher from Cobb 

recommendation was economically justifiable. Also, results showed that increasing dietary Lys up 

to Cobb recommendation is economically profitable, especially in low protein diets, but if protein 

content in diets be more than Cobb recommendation, use of NRC Lys recommendation can be 

beneficial. 
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 مقدمه
جیره مهمترین های آمینه  اسیدپروتئین یا در حقیقت 

رشد و همچنین هزینه خوراک سرعت عامل تعیین کننده 
)ویجتن و همکاران  باشند های گوشتی می هدر جوج

پروتئین جیره باید پاسخگوی نیاز طیور  در کل، .(2001
های  گوناگون باشد البته جنبههای آمینه  اسید به

شود تا حداکثر  کامالً در نظر گرفته  داقتصادی نیز بای
 (. 2002سود ممکن به دست آید)ایتس و همکاران 

ن یا به محققین متعددی اثرات مثبت افزایش پروتئی
ه را بر عملکرد، اسیدهای جیر عبارت بهتردانسیته آمینو

های گوشتی  آوری پرورش جوجه صفات الشه و سود
، بارتو و a2005  اند )کروزو و همکاران گزارش نموده

همچنین  (.2000و تمیم و همکاران  4992پالونیک 
اند کاهش  ای زیادی وجود دارد که نشان دادهه گزارش

بیشتر از حد سطح پروتئین خام جیره باعث کاهش 
 شود ملکرد و مخصوصا رشد عضله سینه میع
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توان با افزودن  . البته می(4921)موریس و همکاران 
وری نظیر لیزین و مصنوعی ضرهای آمینه  اسید

 عملکرد را تا حدودی جبران نمود متیونین این کاهش

 (.2004 )حسین و همکاران
بین تعیین سطح پروتئین جیره باید به رابطه متقابل  در

آبب و موریس پروتئین خام و لیزین جیره توجه نمود. 
محاسبه کردند که لیزین مورد نیاز درصد ثابتی  (4990)

( درصد پروتئین خام جیره2/5) از سطح پروتئین جیره
سطح لیزین را   NRC (1994)باشد در حالی که می

( درصد پروتئین خام جیره2/1توصیه )کمتر از این 
اند  های جدیدتر نشان داده . گزارشنهاد نموده استپیش

که نیاز لیزین )به صورت درصدی از پروتئین جیره( با 
مثال یابد.  یش سطح پروتئین خام جیره کاهش میافزا

درصد و  22های تغذیه شده با پروتئین خام  جوجه
های تغذیه شده با  درصد در مقایسه با جوجه 4/4یزین ل

مصرف خوراک و  4/4درصد پروتئین خام و لیزین  22
و همکاران  ش)روو ضریب تبدیل غذایی بهتری داشتند

بنابراین ضروری است که در هنگام تعیین سطح  (.2001
 لیزین آن را نیز مشخص نمود.سطح  ،پروتئین جیره

اقتصادی مواد مغذی جیره از  تعیین سطح بهینه در
شود. در سالهای  میهای متعددی استفاده  شاخص

 4910ای بعد از شاخص وزن زنده، در ساله4920
هزینه خوراک به  4920، در دهه ضریب تبدیل خوراک

 4990ازای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده و در دهه 
کیلوگرم گوشت سینه به ک به ازای تولید هر هزینه خورا

تعیین سطح بهینه  های اقتصادی برای عنوان شاخص
ارایه شدند. همه این  طیورهای  مواد مغذی جیره

قل سازی هزینه پرورش را های ارایه شده حدا شاخص
در نظر داشتند در حالی که هم اکنون تاکید بیشتر 

منهای  اکثر سود )درآمددهندگان برکسب حد پرورش
لذا با (. htpp://www.Aviagen.comباشد ) هزینه( می

 یره بر سودتوجه به تاثیر مهم سطح پروتئین و لیزین ج
های گوشتی و کمبود تحقیق در  آوری پرورش جوجه

سطح بهینه  تعیین ، هدف تحقیق حاضراین زمینه
 قل هزینه وبا توجه به معیارهای حداپروتئین و لیزین 

 بود.حداکثرسود 
 

 مواد و روش ها
و بیست قطعه جوجه گوشتی  در این تحقیق چهارصد

 5با  5×2در یک آزمایش فاکتوریل  500یک روزه کاب 

، (P0)ب ی سویه کا ، توصیه4جدول [سطح پروتئین 
 ، یکتر از توصیه پایین (P-2) و دو درصد (P-1) یک

(P1) و دو درصد (P2) و دو سطح  ]باالتر از توصیه

د پروتئین خام مطابق توصیه سویه درص 2/5 [لیزین 
مطابق  (L0)درصد پروتئین خام  2/1و  (L1) کاب

ر مورد آزمایش درسه تکرا]  NRC (1994)توصیه 
 قرار گرفتند. 

 

 خام جیره های آزمایشیسطوح پروتئین   -1جدول 

 تیمار های آزمایشی

P-2 P-1 P0  P+1 P+2 دوره های آزمایشی 

 روزگی(0 -40آغازین ) 22 22 24 20 49

 روزگی(40-22رشد ) 24 20 49 42 41

 روزگی( 12-29) 4پایانی  20 49 42 41 42

 روزگی (12 -19) 2پایانی  49 42 41 42 45

2-P  =تر از توصیه سویه؛  پروتئین دو درصد پایینP-1 =؛ تر از توصیه سویه پروتئین یک درصد پایینP0 =؛ پروتئین بر اساس توصیه سویهP1 =
 پروتئین دو درصد باالتر از توصیه سویه= P2ین یک درصد باالتر از توصیه سویه؛ پروتئ
روزگی( بر اساس  12-12) 2روزگی( و پایانی  22-12) 4روزگی(، پایانی  40-22روزگی(، رشد ) 0-40دوره آغازین ) 1های آزمایشی در  جیره

 (. 5و  1، 2، 2تنظیم شد )جدول  بتوصیه سویه کا
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 روزگی( 10تا  0های آزمایشی در دوره استارتر ) رکیب جیرهت -2جدول      

 (٪اجزای جیره )
 4های آزمایشی تیمار 

 P-2L1
 

P-2L0 P-1L1 P-1L0 P0L1 P0L0 P1L1 P1L0 P2L1 P2L0 

 52 2/52 59 25/59 9/24 5/22 1/21 25 01/21 55/21  ذرت
 9/22 5/22 1/29 15/22 25/22 25/21 5/21 9/22 4/22 22  کنجاله سویا
 15/2 2/2 5 5 2 2 2 2 4 5/0  گلوتن ذرت
 2 2 2 95/4 15/4 2/4 25/4 25/4 25/4 4/4  روغن سویا

 2/4 2/4 2/4 2/4 1/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4  کربنات کلسیم 
 2/2 2/2 2/2 2/2 1/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2  دی کلسیم فسفات

 2/0 2/0 2/0 2/0 5/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0  نمک
 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0  2مکمل ویتامین
 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0  2مکمل معدنی

DL- 45/0 45/0 425/0 49/0 22/0 24/0 22/0 22/0 22/0 2/0  متیونین 
 0 25/0 0 2/0 0 2/0 0 22/0 0 25/0  ال لیزین هیدرو کلراید

         یب شیمیایی جیره های آزمایشیترک
 انرژی قابل متابولیسم

 (MJ/Kg ) 
 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2922 

 22 22 22 22 24 24 20 20 49 49  پروتئین خام

 4/4 22/4 02/4 25/4 49/4 22/4 92/0 41/4 94/0 44/4  جیره( ٪لیزین)

 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5  پروتئین( ٪لیزین )
 52/0 54/0 52/0 51/0 55/0 52/0 55/0 51/0 51/0 59/0  متیونین

 4/0  4/0 4/0 4/0  4/0 4/0 4/0  4/0 4/0 4/0  کلسیم
 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0  سدسترفسفر قابل 

 1412 1251 2925 1049 2111 2212 2120 2224 2214 2122  قیمت جیره )ریال(
4 .

P-2L1= ؛ تر از توصیه سویه لیزین بر اساس توصیه سویه و پروتئین دو درصد پایینP-2L0 =لیزین بر اساس توصیهNRC ) 
تر از  لیزین بر اساس توصیه سویه و پروتئین یک درصد پایین =P-1L1؛ تر از توصیه سویه و پروتئین دو درصد پایین )4991

لیزین و پروتئین  =P0L1؛ تر از توصیه سویه و پروتئین یک درصد پایین )4991NRC(لیزین بر اساس توصیه= P-1L0؛ توصیه سویه

لیزین بر اساس = P1L1و پروتئین بر اساس توصیه سویه؛  )4991NRC(لیزین بر اساس توصیه = P0L0؛ توصیه سویهبراساس 
و پروتئین یک درصد  )4991NRC(لیزین بر اساس توصیه = P1L0 ؛توصیه سویه و پروتئین یک درصد باال تر از توصیه سویه

لیزین بر اساس = P2L0لیزین بر اساس توصیه سویه و پروتئین دو درصد باالتر از توصیه سویه؛ = P2L1؛ باالتر از توصیه سویه
 .و پروتئین دو درصد باالتر از توصیه سویه )4991NRC(توصیه 

میلی K (1واحد بین المللیE (20 ،)واحد بین المللی(، D3 ) 1000واحد بین المللیA (42000  ، )هر کیلوگرم حاوی ویتامین های 2
میلی گرم(، پیریدوکسین 15میلی گرم(، نیاسین )25میلی گرم(، پانتوتنیک اسید )5/42میلی گرم(، ریبو فالوین ) 5/1گرم(، تیامین )

هر 2میلی گرم( می باشد.  225میلی گرم ( و کولین )25/0رم( ، بیوتین)میلی گ01/0) B12میلی گرم(، 5/2میلی گرم(، اسید فولیک )1)
 ( بر حسب میلی گرم می باشد.5/0( و سلنیوم)5/2(، ید)212(، منگنز)244(، روی)25(، مس)425کیلوگرم حاوی اهن)
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 روزگی( 22تا  10های آزمایشی در دوره رشد ) ترکیب جیره -3جدول      

 (٪اجزای جیره )
 4ای آزمایشیه تیمار 

 P-2L1
 

P-2L0 P-1L1 P-1L0 P0L1 P0L0 P1L1 P1L0 P2L1 P2L0 

 51/59 01/52 51/22 04/22 55/25 99/25 25/22 12/22 22/12 12/14  ذرت
 11/29 44/24 42/21 5/22 19/21 21/22 22/24 21/24 41/49 24/42  کنجاله سویا
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  گلوتن ذرت
 12/2 24/2 2 9/2 59/2 12/2 02/2 59/2 25/4 41/2  روغن سویا

 45/4 45/4 45/4 45/4 42/4 42/4 41/4 42/4 41/4 41/4  کربنات کلسیم 
 44/2 44/2 42/2 42/2 45/2 45/2 41/2 41/2 49/4 49/2  دی کلسیم فسفات

 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0  نمک
 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0  2مکمل ویتامین
 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0  2مکمل معدنی

DL- 41/0 42/0 2/0 2/0 22/0 22/0 25/0 22/0 22/0 22/0  متیونین 
 0 49/0 0 2/0 01/0 24/0 02/0 22/0 09/0 21/0  ال لیزین هیدرو کلراید

         ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی
 انرژی قابل متابولیسم

 (MJ/Kg ) 
 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 

 24 24 20 20 49 49 42 42 41 41  پروتئین خام

 02/4 21/4 95/0 42/4 92/0 42/4 22/0 05/4 22/0 4  جیره( ٪لیزین)

 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5  پروتئین( ٪لیزین )
 50/0 50/0 52/0 52/0 52/0 52/0 51/0 55/0 52/0 52/0  متیونین

 92/0  92/0 92/0 92/0  92/0 92/0 92/0  92/0 92/0 92/0  کلسیم
 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0  سدسترفسفر قابل 

 1041 1404 2922 1041 2252 2922 2159 2929 2242 2210  قیمت جیره )ریال(
 .4، زیرنویس شماره 2توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول   .4
 .2و  2، زیرنویس شماره 2توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول . 2و  2
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 روزگی( 42تا  22) 1های آزمایشی در دوره پایانی  ترکیب جیره -4جدول      

 (٪اجزای جیره )
 4زمایشیهای آ تیمار 

 P-2L1
 

P-2L0 P-1L1 P-1L0 P0L1 P0L0 P1L1 P1L0 P2L1 P2L0 

 41/24 95/24 42/21 19/21 40/21 11/21 02/29 22/10 40/12 21/12  ذرت
 22/21 94/22 92/21 22/21 25/22 52/24 52/24 02/49 05/41 10/42  کنجاله سویا
 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2  گلوتن ذرت
 21/1 12/1 25/1 01/1 22/2 21/2 14/2 21/2 91/2 22/2  روغن سویا

 09/4 09/4 09/4 09/4 40/4 40/4 44/4 44/4 44/4 44/4  کربنات کلسیم 
 92/4 92/4 92/4 92/4 2 2 02/2 02/2 01/2 01/2  دی کلسیم فسفات

 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0  نمک
 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0  2مینمکمل ویتا

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0  2مکمل معدنی
DL- 20/0 20/0 22/0 22/0 22/0 21/0 25/0 22/0 22/0 29/0  متیونین 

 0 22/0 02/0 29/0 05/0 24/0 01/0 24/0 4/0 22/0  ال لیزین هیدرو کلراید
         رکیب شیمیایی جیره های آزمایشیت

 انرژی قابل متابولیسم
 (MJ/Kg ) 

 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 

 20 20 49 49 42 42 41 41 42 42  پروتئین خام

 92/0 42/4 92/0 40/4 22/0 05/4 24/0 99/0 11/0 92/0  جیره( ٪لیزین)

 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5  پروتئین( ٪لیزین )
 54/0 54/0 52/0 52/0 52/0 52/0 52/0 52/0 55/0 55/0  متیونین

 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0  کلسیم
 11/0 11/0 11/0 11/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0  سدسترفسفر قابل 

 1422 1422 1054 1409 2952 1022 2922 2921 2192 2251  قیمت جیره )ریال(
 .4، زیرنویس شماره 2توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول   .4

 .2و  2، زیرنویس شماره 2توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول . 2و  2
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 روزگی( 42تا  42) 2های آزمایشی در دوره پایانی  ترکیب جیره -5جدول      

 (٪ره )اجزای جی
 4های آزمایشی تیمار 

 P-2L1
 

P-2L0 P-1L1 P-1L0 P0L1 P0L0 P1L1 P1L0 P2L1 P2L0 

 01/21 12/21 01/21 22/21 02/10 15/10 05/12 29/12 02/12 21/12  ذرت
 45/25 22/21 11/22 20/24 22/49 04/49 45/41 12/42 52/41 22/42  کنجاله سویا
 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2  گلوتن ذرت
 22/1 02/1 25/2 25/2 12/2 22/2 2 22/2 52/2 14/2  روغن سویا

 02/4 02/4 09/4 09/4 09/4 40/4 40/4 40/4 44/4 44/4  کربنات کلسیم 
 99/4 2 04/2 02/2 02/2 01/2 05/2 02/2 01/2 02/2  دی کلسیم فسفات

 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0  نمک
 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0  2مکمل ویتامین
 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0  2مکمل معدنی

DL- 42/0 41/0 49/0 20/0 24/0 22/0 21/0 25/0 21/0 21/0  متیونین 
 02/0 2/0 01/0 22/0 01/0 25/0 44/0 22/0 42/0 21/0  ال لیزین هیدرو کلراید

         ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی
 انرژی قابل متابولیسم

 (MJ/Kg ) 
 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 

 49 49 42 42 41 41 42 42 45 45  پروتئین خام

 92/0 44/4 22/0 02/4 22/0 99/0 12/0 92/0 12/0 9/0  جیره( ٪لیزین)

 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5 2/1 2/5  ئین(پروت ٪لیزین )
 12/0 11/0 12/0 19/0 19/0 19/0 54/0 54/0 52/0 52/0  متیونین

 90/0  90/0 90/0 90/0  90/0 90/0 90/0  90/0 90/0 90/0  کلسیم
 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0  سدسترفسفر قابل 

 1001 1015 2922 2992 2215 2945 2112 2221 2292 2150  قیمت جیره )ریال(
 .4، زیرنویس شماره 2توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول   .4
 .2و  2، زیرنویس شماره 2توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول . 2و  2
 

، کنجاله سویا و گلوتن ذرت ها براساس ذرت این جیره
ها  ای از این خوراک وع آزمایش نمونهوده و قبل از شرب

 4گوساد اسیدهای آمینه به شرکت جهت تعیین درصد

 در آلمان ارسال شد. 
های راهنمای  دهی در این آزمایش بر اساس توصیهنور

مصرف خوراک و  .اجرا گردید 500کاب پرورش جوجه 
ای اندازه گیری  زایش وزن در پایان هر دوره تغذیهاف

 ثبت گردید. روزانه جمع آوری و شد. تلفات به صورت
 متر )به مساحت 5/4× 5/4 دبه ابعا یآزمایش های واحد

                                                           
1
 Degussa 

درجه  بودند. قطعه جوجه 41دارای ( متر مربع 25/2
درجه سیلسیوس   22 ± 4حرارت سالن در هفته اوّل  

درجه سیلسیوس در هر هفته تا  2بود که به میزان 
دما تا این  درجه سیلسیوس کاهش داده شد و 22دمای 

پایان دوره ثابت باقی ماند. به منظور تعیین سطح 
اقتصادی پروتئین و لیزین جیره از دو شاخص هزینه 

م افزایش وزن و سود گر خوراک به ازای هر کیلو
شد. هزینه خوراک به ازای هر ای استفاده  ناخالص تغذیه

( 4) شماره گرم افزایش وزن براساس فرمول کیلو
 :(4222و کریمی  )حاجی رحیمیمحاسبه شد



 1311/ سال1شماره  22هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                        موسوي، شهیر و ....                 67

 

 شماره هزینه کل خوراک مصرفی با استفاده از رابطه
 تعیین گردید: (2)
(4) 

 
(2) 

 
 مقدار بهF4  و F1،F2 ، F3 (2) شماره فرمول که در 

های آغازین، رشد،  مصرف خوراک )کیلوگرم( در دوره
نیز قیمت هر  C4 و  C1،C2 ، C3 و  2 و 4 پایانی

های فوق بودند.  در دوره (کیلوگرم جیره آزمایشی)ریال
 فرمولهمچنین برای محاسبه سود حاصل از تغذیه از 

 :استفاده شد( 2) شماره
(2) 

 

 درآمد بصورت زیر محاسبه شد: (2شماره ) در فرمول
مربوط به هر درآمد)ریال( = میانگین افزایش وزن کل 

قیمت فروش هر کیلوگرم وزن  ×جیره آزمایشی
 )ریال(زنده

های حاصل با استفاده از  آماری داده تجزیه و تحلیل
مدل با استفاده از  SAS (9.1) نرم افزار  GLMرویه 
  :انجام شدزیر  آماری

yIJk=µ+Pi+Lj+PLIJ+EIjk 
اثر سطح لیزین، Lj اثر سطح پروتئین،  Piدر این مدل، 

PLIJ  اثر متقابل سطح پروتئین و سطح لیزین وeijk 

نگین با استفاده از مقایسه میا باشد. خطای آزمایشی می
 ای دانکن انجام گرفت. نهآزمون چند دام

 
 نتایج و بحث

، لیزین و همچنین اثرات پروتئیناثرات سطوح مختلف 
های  این دو عامل بر مصرف خوراک جوجه متقابل

 آورده شده است. 2جدول  گوشتی در

اثرات سطوح پروتئین جیره در دوره آغازین، رشد، 
مصرف خوراک معنی دار بود و کل دوره بر  4پایانی 

(04/0P<در تمامی دوره .)  های ذکر شده بیشترین
و کمترین مصرف P-2 مصرف خوراک متعلق به تیمار 

بود. البته این اختالف در  P2خوراک متعلق به تیمار 
تواند به دلیل زمان  معنی دار نبود که می 2دوره پایانی

 0-19هفته( باشد. در کل دوره ) 4کوتاه این دوره )
گرمی  592یک اختالف  P2 و P-2 روزگی( بین سطوح

در مصرف خوراک مشاهده شد. در واقع با توجه به 
شود که سطوح باالتر از  اعداد جدول مشاهده می

تر از  تر و سطوح پائین توصیه، خوراک مصرفی پائین
توصیه نیز مصرف خوراک باالتری داشته است. با 

گردد که بعد از  اط میتوجه به نتایج فوق اینگونه استنب
انرژی جیره، کمیت و کیفیت پروتئین جیره نیز در 

)پا و سامرز  مصرف خوراک بسیار تاثیر گذار است
های گوشتی آن مقدار از  رسد جوجه . به نظر می(4994

نماید تا نیاز آنها را به  پروتئین جیره را مصرف می
  های آمینه ضروری و غیر ضروری برآورده نماید. اسید

 2/1در مقابل  2/5اثر نسبت لیزین به پروتئین جیره )
های آزمایش )به  در تمام دوره درصد پروتئین جیره(

( بر مصرف خوراک معنی دار 2غیر از دوره پایانی
و افزایش آن سبب افزایش مصرف  (>04/0Pبود)

های استرلینگ و  خوراک گردید. این نتایج با یافته
فزایش مصرف ( مطابقت داشت. ا2002همکاران )

خوراک در نتیجه افزایش نسبت لیزین به پروتئین جیره 
)آبب و های آمینه  تواند به خاطر بهبود توازن اسید می

)رضایی و  (، خوش خوراکی جیره4990موریس 
و یا افزایش وزن بیشتر و در نتیجه باال  (2002 همکاران

باشد. عدم  (2004)لکلرک و بامونت رفتن نیاز به لیزین 
ر معنی دار نسبت لیزین به پروتئین جیره در دوره تاثی

باید این نسبت  دهد که در سنین باالتر نشان می 2پایانی 
 (.2002)کروزو و همکاران  کاهش یابد
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 اثرسطوح مختلف لیزین و پروتئین بر میانگین مصرف خوراك جوجه های گوشتی در دوره های مختلف )گرم( -6جدول 

  2زینلی  4پروتئین
 آغازین

(40-0) 
 رشد

(22-40) 
4پایانی  

(12-22) 
2پایانی  

(19-12)  
 کل دوره

(19-0) 

P-2    20/211  a 52/4222  a 22/4942  a 14/4254  25/1225  a 

P-1    14/222  b 02/4259  ab 22/4121  ab 20/4295  15/1550  b 

P0 )29/224    )توصیه سویه  b 22/4491  b 10/4125  b 02/4220  00/1225  bc 

P1    20/221  b 24/4421  b 12/4222  b 54/4214  52/1211  c 

P2    10/201  c 12/4459  b 12/4252  b 54/4249  44/1212  c 

SEM    02/1  12/25  22/51  42/59  41/22  

         
  L0  91/249   b 21/4455  b 24/4299  b 21/4254  12/1225  b 

  L1  
10/225  توصیه سویه()  a 21/4221  a 52/4191  a 44/4229  92/1529  a 

  SEM  52/2  1/22  22/22  1/21  92/54  
       2اثرات متقابل

P-2L0  2/222  bc 02/4252  92/4251  92/4229  20/1210  

P-2L1  14/222  a 02/4291  52/4922  22/4212  94/5000  

P-1L0  5/220  bcd
 22/4222  50/4121  12/4211  24/1122  

P-1L1  22/222  b 12/4224  22/4200  12/4242  29/1222  

P0L0  2/222  bcd 22/4092  20/4212  42/4225  20/1222  
P0L1)50/229  )توصیه سویه  b 00/4291  22/4195  02/4205  10/1522  

P1L0  1/222  bcd 22/4091  22/4225  02/4201  19/1452  

P1L1  22/222  b 00/4224  52/4144  92/4224  22/1292  

P2L0  10/202  cd
 12/4021  02/4202  05/4201  22/1402  

P2L1  40/202  d 10/4224  11/4144  92/4224  92/1222  

SEM  11/5  41/50  11/12  22/22  42/442  
 .4توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول    .4
2 . L0 =لیزین بر اساس توصیه NRC ) 4991( ؛L1 =لیزین بر اساس توصیه سویه 
 .4، زیرنویس شماره 2ندرج در ذیل جدول توضیحات مطابق با توضیحات م .2
a  وb ( 05/0و ... در هر ستون و در هر زیر گروه، میانگین هایی که حروف همانند دارند، تفاوت آماری معنی داریP<ندارند ). 
 

های  دورهدر لیزین جیره  نسبتو  سطوح پروتئین
مرحله آغازین( اثر متقابل  به غیر ازمختلف پرورش )

باال بردن ر مصرف خوراک نشان ندادند و معنی داری د
 باعث افزایش در تمام سطوح پروتئین (L1)سطح لیزین 

ها نیز با نتایج تحقیقات  این یافته مصرف خوراک شد.
و  b 2005 متعددی مطابقت داشت )کروزو و همکاران

غازین افزودن نسبت لیزین در در دوره آفقط  (. 2002
ن باعث بهبود زیادی های با سطوح پروتئین پائی جیره

درحالی  (>05/0P)درصد( در مصرف خوراک شد  20)
نسبت تاثیر  که در سطوح باالی پروتئین افزودن این
 استرلینگ و معنی داری بر مصرف خوراک نداشت.

شده است که در دوره  ( نیز گزارش2002) همکاران
های گوشتی سویه کاب با افزودن لیزین  آغازین جوجه

 دهند. رف خوراک را نشان میره افزایش مصجی
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پروتئین، لیزین و همچنین اثرات  ثرات سطوح مختلفا
های  عامل بر میانگین افزایش وزن جوجهمتقابل این دو 

 آورده شده است.  1گوشتی در جدول 

 
مختلف  پرورش)گرم( اثرسطوح مختلف لیزین و پروتئین بر میانگین افزایش وزن جوجه های گوشتی در دوره های  -7جدول   

  2لیزین  4پروتئین
 آغازین

(40-0) 
 رشد

(22-40) 
4پایانی  

(12-22) 
2پایانی  

(19-12)  
 کل دوره

(19-0) 

P-2    90/412  c 29/221  c 15/4012  c 20/591  b 25/2120  e 

P-1    52/415  c 41/229  c 01/4452  b 29/591  b 11/2521  d 
P0 )20/451    )توصیه سویه  b 22/122  b 10/4422  b 95/102  a 24/2120  c 

P1    52/452  b 90/120  b 22/4259  a 04/212  

ab 
22/2224  b 

P2    22/421  a 02/212  a 21/4211  a 22/254  

ab 
44/2910  a 

SEM    92/2  2/42  24/25  45/21  44/20  

         
  L0  90/412  b 92/229  b 20/4412  b 12/250  11/2222  b 

  L1  
51/424  ه(توصیه سوی)  a 21/129  a 24/4202  a 91/222  50/2114  a 

  SEM  25/4  20/2  22/42  41/41  01/49  

       2اثرات متقابل

P-2L0  12/422  02/202  bd 22/4040  21/525  02/2214  d 

P-2L1  02/451  22/211  c 02/4022  22/209  22/2199  c 

P-1L0  22/422  22/512  d 02/4095  41/511  22/2220  cd 

P-1L1  20/452  22/105  b 42/4224  21/245  29/2291  b 

P0L0  22/451  21/122  b 20/4015  40/154  11/2101  b 
P0L1)12/459  )توصیه سویه  10/112  b 49/4492  19/251  42/2152  b 

P1L0  22/454  92/120  b 22/4224  49/215  12/2222  b 

P1L1  22/425  22/110  b 42/4221  22/210  22/2241  ab 

P2L0  25/422  25/221   a 24/4222  42/222  12/2921   a 

P2L1  92/412  42/224   a 01/4211  20/222  19/2912   a 

SEM  41/1  22/49  19/22  10/22  51/12  
 .4توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول     .4
2 . L0 =لیزین بر اساس توصیه NRC ) 4991 ( ؛L1 =لیزین بر اساس توصیه سویه 
 .4، زیرنویس شماره 2توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول  .2
a  وb ( 05/0و ... در هر ستون و در هر زیر گروه، میانگین هایی که حروف همانند دارند، تفاوت آماری معنی داریp<ندارند ). 

 
جیره بر میانگین افزایش اثر سطوح مختلف پروتئین 

های پرورش به  دورههای گوشتی در تمام  وزن جوجه
R 99/0)معنی دار بود  2غیر از پایانی 

2=  ،04/0P<) با .
دریافتی افزایش سطح پروتئین جیره میزان پروتئین 

  توسط جوجه های گوشتی افزایش یافت. مثال در تیمار
P-2200های گوشتی حدود  در کل دوره پرورش جوجه 

 P+2 پروتئین دریافت کردند در حالی که در تیمارگرم 
گرم دریافت کردند  250های گوشتی در کل دوره  جوجه
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های  جوجه تواند دلیل افزایش وزن بیشتر که این امر می
 )سطح( پروتئین جیره باشد گوشتی با افزایش درصد

بین سطح  2دردوره پایانی (. 2001)ویجتن و همکاران 
و سطوح  500پروتئین توصیه شده توسط کاتالوگ کاب

داری مشاهده نشد و بیشترین باالتر تفاوت معنی 
افزایش وزن نیز مربوط به سطح توصیه بود. عدم تاثیر 

تئین جیره بر رشد دراین مرحله افزایش سطح پرو
تواند به دلیل این باشد که در این مرحله رشد بافت  می

پروتئینی بدن قبال کامل شده است و سطوح توصیه 
 شده توسط کاب برای تامین نیاز کافی است.

بر میانگین نسبت لیزین به پروتئین جیره باال بردن اثر 
ها بغیر  های گوشتی در  تمام دوره ایش وزن جوجهافز

. در انتهای دوره (>04/0P)معنی دار بود  2از پایانی 
درصد  L1 (2/5لیزین  نسبتروزگی( 19) پرورش

گرمی  402پروتئین جیره( باعث ایجاد اختالف وزن 
)استرلینگ ; ئین جیره( شددرصد پروت 2/1) L0نسبت به 

و وازکوئز و  2002، بکر و همکاران 2002و همکاران 
دلیل بهبود افزایش وزن در نتیجه افزودن . (4991پستی 
توان مرتبط با بهبود مصرف خوراک  لیزین را می نسبت

در نتیجه کاهش  جیره وهای آمینه  اسید، بهبود توازن 
ه افزودن تجزیه آنها دانست. نشان داده شده است ک

های گوشتی سبب افزایش ترشح  لیزین به جیره مرغ
 شود که منجر به برداشت بهتر سولین از پانکراس میان

ازخون به داخل سلولها شده و کاهش های آمینه  اسید
تجزیه آنها و افت اسید اوریک خون را به دنبال خواهد 

 معنی دار نبودن اثر(. 4922 )مارای و همکاران داشت
ر افزایش وزن دردوره ب ن به پروتئین جیرهنسبت لیزی

تواند به دلیل تکمیل شدن رشد بافت  می 2پایانی 
)کروزو و همکاران  پروتئینی بدن در این مرحله باشد

2002.) 
های رشد  پروتئین و لیزین در دورهاثر متقابل سطوح 

(05/0P<و کل دوره بر افزایش وزن ) دار  معنی
ر سطوح پروتئین (، بدین صورت که د>04/0Pبود)

افزودن نسبت لیزین  ( P-1و  P-2) تر از توصیه کاب  پائین
ای  ن جیره ( باعث بهبود قابل مالحظهدرصد پروتئی2/5)

( در افزایش وزن شد ولی گرم در کل دوره200)تا حد 

درسطح پروتئین باالتر از توصیه سویه کاب افزودن 
اری بر افزایش وزن نداشت. لیزین تاثیر معنی د

های آمینه  اسید های کم پروتئین عدم توازن رجیرهد
 ها توانایی تامین نیاز وجود دارد و همچنین این جیره

 های آمینه اسیدضروری مخصوصا های آمینه  اسید
لذا با افزودن لیزین محدود کننده نظیر لیزین را ندارند 

 های آمینه اسیدها باعث افزایش دریافت این  به این جیره
د رشد خواهیم بود. و در نتیجه شاهد بهبو محدود کننده

باالتر از توصیه هایی با پروتئین  برعکس در جیره
ضروری محدود کننده به  های آمینه اسیدسویه، نیاز 

شود و لزومی جهت باال بردن نسبت  خوبی برآورده می
موریس ) درصد پروتئین وجود ندارد2/5به 2/1لیزین از 

 (.4921و همکاران 
های  ، اثر سطوح پروتئین در دوره2جدول با توجه به 

اک معنی دار بود خورمختلف پرورش بر ضریب تبدیل 
(04/0P<بهترین ض .) ریب تبدیل )کمترین( در تمام

های پرورش مربوط به باالترین سطح پروتئین  دوره
 سطح بود. همچنین با افزایش P2ها یعنی سطح  جیره

 ک روند خطیدر کل دوره ی P2به  P-2جیره از پروتئین 
(92/0 R

2
بهبود ضریب تبدیل مشاهده شد. با افزایش  (=

غلظت پروتئین جیره مصرف خوراک کاهش یافت و 
بهبود نشان داد، لذا بهبود قابل  میانگین افزایش وزن

مالحظه ضریب تبدیل کامال قابل انتظار است. همچنین 
ائین را در ها، ضریب تبدیل فوق العاده پ دقت در داده

دهد. با آزمایشی که بر روی  مارها نشان میاکثر تی
گردید که  ، مشاهدههای گوشتی تجاری انجام شد سویه

تواند تحت تاثیر سویه تجاری قرار  ضریب تبدیل می
همچنین محققین دیگری (. 4992)اسمیت و همکاران گیرد

نسبت به  500نیز نتیجه گیری کردند که سویه کاب 
 ضریب تبدیل در سطوح متفاوت پروتئین 202راس 

. در )2002بهتری را نشان داد )استرلینگ و همکاران 
مجموع با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش سویه 

توان یک سویه با ضریب تبدیل مناسب  را می 500کاب 
سویه هوبارد  پروتئین نسبتا کم دانست.های با  در جیره

نسبت به سویه آرین ضریب تبدیل بهتری در سطوح 
  (.4211)طالبی  روتئین داردمتفاوت پ
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 های مختلف  پرورش)گرم( اثرسطوح مختلف لیزین و پروتئین بر ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی در دوره  -2جدول 

  2لیزین  4پروتئین
 آغازین

(40-0) 
 رشد

(22-40) 
4پایانی  

(12-22) 
2پایانی  

(19-12)  
 کل دوره

(19-0) 

P-2    22/4  a 44/2  a 22/4  a 21/2  a 94/4  a 

P-1    51/4  ab 92/4  a 52/4  a 20/2  ab 20/4  b 

P0 )11/4    )توصیه سویه  bc 22/4  b 52/4  a 11/4   c 20/4  c 

P1    12/4  c 59/4  b 22/4  bc 24/4  bc 54/4  cd 

P2    22/4  d 21/4  c 29/4  c 22/4  abc 11/4  d 

SEM    022/0  020/0  010/0  422/0  012/0  

         
  L0  12/4  12/4  50/4  91/4  22/4  

  L1  
12/4  توصیه سویه()  12/4  50/4  00/2  22/4  

  SEM  021/0  022/0  011/0  022/0  021/0  
       2اثرات متقابل

P-2L0  25/4  01/2   a 21/4  29/2  99/4  

P-2L1  21/4  42/2   a 24/4  25/2  00/2  

P-1L0  52/4  42/2   a 59/4  25/2  22/4  

P-1L1  52/4  24/4  b 11/4  45/2  12/4  

P0L0  11/4  52/4  bcd 51/4  10/4  52/4  

P0L1)19/4  )توصیه سویه  11/4  bc 50/4  22/4  21/4  

P1L0  11/4  52/4  cde 21/4  20/4  12/4  

P1L1  10/4  22/4  bcd 22/4  22/4  52/4  

P2L0  21/4  24/4  e 21/4  24/4  29/4  

P2L1  20/4  12/4  cde 21/4  95/4  19/4  

SEM  051/0  025/0  099/0  422/0  020/0  
 .4توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول   . 4
2 . L0 =لیزین بر اساس توصیهNRC  ) 4991(  ؛L1 =لیزین بر اساس توصیه سویه 
 .4، زیرنویس شماره 2توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول  .2
a  وb و ... در هر ستون و در هر زیر گروه، میا( 05/0نگین هایی که حروف همانند دارند، تفاوت آماری معنی داریP<ندارند ). 
 

نسبت لیزین به پروتئین جیره بر ضریب اثر افزایش 
های پرورش معنی  دوره کدام از تبدیل خوراک در هیچ

دار نبود. در نتیجه افزودن این نسبت به صورت هم 
زمان هم مصرف خوراک و هم میانگین افزایش وزن 

های محققین  ت که این نتیجه درتطابق با یافتههبود یافب
 های ولی با یافته (4921مختلف بود )موریس و همکاران 

تطابق  (2001و همکاران  و نگامبی 4922)لی و همکاران 
لیزین  افزایش که نشان داده شد یدر آزمایش نداشت.

جیره تاثیر مثبتی بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی 
به  15تا  45فزایش لیزین جیره بین روزهای ا دارد و

طور معنی داری، میزان ضریب تبدیل غذایی را بهبود 
افزایش مقدار لیزین . (4992)هلشیمر و ویرکمپ  دیبخش
ی پایانی به طور معنی داری ضریب تبدیل را  جیره

 NRC کاهش داد. در آزمایشی لیزین توصیه شده
برای  (یروزگ 52تا  12 ،مادهرا )جنس  (4991)

در  لیوکردند های عملکرد کافی بیان  شاخص
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)کروزو  محاسبه شد 92/0های نر حداقل لیزین را  جوجه
که  دنشان دادنتعدادی از محققین . (2002و همکاران 

ضریب تبدیل غذایی، زمانی که لیزین جیره بیشتر از 
 مناسب باشد، کاهشرشد  آن برای عملکردنیاز مقدار 
. اختالف (2002سترلینگ و همکاران )ا یابد می )بهبود(
ی غذایی  اری بین سطح مناسب لیزین در جیرهمعنی د

ضریب تبدیل وقتی که برای حداکثر وزن و کمترین 
همچنین . (4994)کل  د وجود داردنشو غذایی تغذیه می

لیزین توصیه شده توسط  تنشان داده شده که احتیاجا
NRC (4991) (Lo)  برای رشد و خوراک مصرفی
اما  ،باشد هفتگی مناسب می 2تا  0در سن ها  جوجه

ضریب تبدیل حداقل مقدار مورد نیاز جهت دستیابی به 
(. لیزین مورد نیاز برای 4991بکر و هان باالتر است )

روزگی، سطح  24ا سن حداکثر کردن راندمان خوراک ت
لیزین  .(2001ویجتن و همکاران ) باشد درصد می 22/4

ب تبدیل غذایی مناسب باالتر از مورد نیاز برای ضری
همچنین دریافت . (4992لکلرک ) دوشافزایش وزن بیان 

ها بر روی ضریب  که سطوح مختلف لیزین جیره شد
. این (4992هلشیمر و ویرکمپ ) تبدیل غذایی تاثیر ندارد

های ما مطابقت دارد و اینگونه به نظر  نتایج با یافته
برای به حداقل رسد که میزان لیزین مورد نیاز  می

رای رساندن ضریب تبدیل غذایی باالتر از میزان آن ب
همچنین در باشد.  افزایش وزن و خوراک مصرفی می

و استرلینگ  2001های مخالف )نگامبی و همکاران  یافته
( نیز سطوح لیزین باالتر از سطح 2002و همکاران 

 توصیه شده کاب اختالف معنی داری نداشتند.
لیزین جیره نسبت وافزایش پروتئین  اثر متقابل سطوح

معنی  بر ضریب تبدیل غذایی فقط در دوره رشد
پروتئین ه در سطوح کبدین صورت  .(>05/0P)بود

سطح توصیه کاب افزودن نسبت لیزین تغییر  تراز پائین
چندانی در ضریب تبدیل ایجاد ننمود ولی در سطوح 

امر یش ضریب تبدیل شد. این پروتئین باالتر باعث افزا
های  اسیدالگوی  در توان دلیلی بر ایجاد عدم تعادل را می

جیره در سطوح باالی پروتئین جیره با افزودن آمینه 
  .لیزین دانست

های عملکرد تحقیق  برای تجزیه و تحلیل اقتصادی داده
اخص هزینه خوراک به ازای هر حاضر، از دو ش

سود حاصل از تغذیه هر یک از گرم وزن زنده و  کیلو
 (. 9 ها استفاده شد )جدول جیره

نتایج نشان داد که کاهش سطح پروتئین جیره نسبت به 
سطح توصیه سویه کاب  باعث افزایش قابل مالحظه 
هزینه تغذیه و کاهش قابل مالحظه سود خواهد شد 

(، در مقابل افزایش سطح پروتئین جیره نسبت 4)شکل 
اک به به توصیه سویه کاب تغییر چندانی در هزینه خور

گرم وزن زنده ایجاد نکرد ولی باعث  ازای هر کیلو
 افزایش قابل مالحظه سود گردید. 
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اثرسطوح مختلف لیزین و پروتئین بر هزینه هر کیلو گرم افزایش وزن و سود حاصل از تغذیه) به صورت درصد   -2جدول 
 وشتیهای گ سطح توصیه( در جوجه هزینه یا سودنسبی از

  2لیزین  4پروتئین
هزینه خوراک به ازای هر 

 *کیلوگرم افزایش وزن 
 سود حاصل از تغذیه

P-2    9/405  2/22  

P-1    9/404  2/29  

P0 )400 400    )توصیه سویه 

P1    1/92  9/402  

P2    2/99  1/409  

  L0  2/92  91 

  L1  
 400 400  توصیه سویه()

    2اثرات متقابل

P-2L0  2/91  9/11  

P-2L1  9/402  5/21  

P-1L0  1/95  9/12  

P-1L1  1/91  1/91  

P0L0  9/29  1/91  
P0L1)400 400  )توصیه سویه 

P1L0  4/90  2/402  

P1L1  2/91  402 

P2L0  5/90  2/401  

P2L1  1/91  402 
 .4توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول .  4
2 . L0 =لیزین بر اساس توصیه NRC ) 4991( ؛L1 =لیزین بر اساس توصیه سویه 
 .4، زیرنویس شماره 2توضیحات مطابق با توضیحات مندرج در ذیل جدول  .2

 4221ریال ( در سال 41000ریال( و وزن زنده ) 5420ریال( ، متوسط قیمت کنجاله سویا ) 2020* برحسب متوسط قیمت ذرت)
 

سود حداکثر و هزینه حداقل گاه دید از پروتئین بهینه سطح

80

100

120

P-2 P-1 P0 P1 P2

سویه توصیه به نسبت پروتئین سطح

رصد
ت د

نسب
به 

یه 
وص

ت

به خوراک هزینه
کیلو هر ازای
وزن افزایش

تغذیه از حاصل سود

 
های گوشتی) هزینه و سود سطح توصیه سویه،  ای جوجه خوراك و سود تغذیهاثر سطح پروتئین جیره بر هزینه  -1شکل 

 مساوی صد درصد در نظر گرفته شده است(
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های مختلف ذرت و کنجاله سویا  البته این یافته با قیمت
)داده ها آورده نشده است( و روند  امتحان گردید

حاصل یکسان بود. نشان داده شده است که هرچه 
وتئین باالتر برای مدت زمان بیشتری جیره هایی با پر

های گوشتی قرار  در طی دوره پرورش در اختیار جوجه
داده شود عملکرد و سود حاصل بهتر خواهد بود 

. همچنین نتایج این یافته (2001همکاران )رووش و 
حساس بودن شاخص سود حاصل از تغذیه را نسبت به 

ان هزینه خوراک به ازای هر کیلو گرم وزن زنده نش
محاسبات اقتصادی  رسد که در دهد و به نظر می می

ای استفاده از شاخص سود  مربوط به تحقیقات تغذیه
 بهتر باشد.

افزودن نسبت لیزین باعث افزایش چشمگیری در هزینه 
خوراک به ازای هر کیلو گرم وزن زنده گردید که از این 
دیدگاه افزودن لیزین غیر اقتصادی بود ولی از آنجایی 

های دارای پروتئین کمتر از  افزودن لیزین در جیرهکه 
سطح توصیه سویه کاب باعث افزایش قابل توجه سود 
شده بود در مجموع باعث افزایش سود حاصل از تغذیه 

تغذیه، افزودن  ای گردید. پس با توجه به دیدگاه هزینه
د افزودن لیزین اقتصادی نیست اما از لحاظ حداکثر سو

 باشد. دی میلیزین کامال اقتصا
توان گفت که  رد اثر متقابل پروتئین ولیزین میمو در

ای در سود با افزودن لیزین در  بهبود قابل توجه

تر از سطح سطح توصیه  های با پروتئین پایین جیره
های با  شود ولی در جیره سویه کاب مشاهده می

تغییر چندانی  سطح توصیه سویه کابپروتئین باالتر از 
در نتیجه افزودن لیزین حاصل  از تغذیهدر سود حاصل 

 گردد. نمی
 

 نتیجه گیری 
در مجموع نتایج حاضر نشان داد که افزایش پروتئین 
جیره به میزان بیشتر از سطح توصیه سویه کاب هم از 
لحاظ عملکرد و هم از لحاظ اقتصادی سودمند است 

 NRC (4991) بردن سطح لیزین از توصیه ولی باال
ئین جیره( فقط در شرایطی که پروتئین درصد پروت 2/1)

پایین تر در سطح توصیه سویه کاب جیره را نسبت به 
با توجه به  از این رو نظر بگیریم سودمند است.

پروتئین برای مناسب ح وسط ،های تحقیق حاضر یافته
های آغازین، رشد، پایانی  در دوره سود سازی حداکثر

 2) درصد49 و 20 ،24 ،22 به ترتیب برابر با 2و  4
شود. سطح  توصیه می درصد بیشتر از توصیه سویه(

درصد  2/1حداقل  ،لیزین نیز جهت حداکثر سازی سود
درصد  92/0و  92/0، 02/4، 4/4 پروتئین جیره معادل با

پیشنهاد  2و4، رشد، پایانی برای دوره های آغازین
  .شود می
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