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 چکیده

یکی از محصوالت فرعی کارخانجات تهیه نشاسته است است که به نظر می رسد بتوان از گلوتن گندم  زمینه مطالعاتی:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر  هدف:های گوشتی بعنوان یک منبع پروتئینی استفاده کرد.   آن در تغذیه جوجه

بر عملکرد، راندمان الشه و قابلیت هضم ایلئومی پروتئین در  لیزین اسید آمینه وگلوتن گندم مختلف استفاده از سطوح 

( و چهار 308 راهنمای راستوصیه صد در 85و  100دو سطح لیزین )از  روش کار:های گوشتی انجام گرفت. جوجه

 بهدرصد(  15و  11، 7، 0روزگی ) 22-42درصد( و  12و  8، 4، 0روزگی ) 0-21های دورهسطح افزایشی گلوتن گندم در 

ایی تقسیم و قطعه 15گروه  40قطعه جوجه گوشتی به  600شد. بررسیتصادفی  در قالب طرح کامالً 4×2فاکتوریل روش 

داری معنیتأثیر سطح لیزین جیره : نتایججیره آزمایشی اختصاص داده شدند.  8تصادفی به یکی از  گروه به طور 5هر 

 100های تغذیه شده با سطح جوجهولی راندمان الشه  ،بر صفات عملکردی و قابلیت هضم ایلئومی پروتئین نداشت

درصد گلوتن  12با جیره غذایی حاوی (. تغذیه >05/0Pدرصد بود ) 85داری باالتر از سطح درصد لیزین بطور معنی

ها در این دوره شد جوجهوزن و ضریب تبدیل غذایی افزایش دار میانگین معنیگندم در طی دوره آغازین باعث بهبود 

(05/0P<سطح استفاده از گلوتن گندم تأثیر معنی .)( 05/0داری بر درصد چربی محوطه شکمی داشتP<).  با افزایش

داری افزایش یافت معنیقابلیت هضم ایلئومی پروتئین بطور  رشددرصد در جیره  15صفر به سطح گلوتن گندم از 

(05/0P< .) :درصد  15و  12سطوح های غذایی حاوی تغذیه جیرهکه با  نتایج این آزمایش نشان دادنتیجه گیری نهایی

 لیو انتظار داشت های گوشتی راجهجو عملکرد مناسبتوان می رشدآغازین و های دورهطی گلوتن گندم به ترتیب در 

 خواهد شد. اندمان الشهکاهش رباعث ها این جیرهسطح لیزین کاهش 
 

 گلوتن گندم، لیزین عملکرد، قابلیت هضم ایلئومی پروتئین، جوجه گوشتی،  واژگان کلیدی:

 
 قدمهم

های یک دوره درصد هزینه 70تا  60با توجه به اینکه 

ط به هزینه خوراک های گوشتی مربوپرورش جوجه

سبب شده تا از بین راهکارهای  (NRC 1994) است

متعدد بکار گیری به منظور افزایش سودآوری در این 

های مرتبط با صنعت، توجه خاصی به کاهش هزینه
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ماده یک گلوتن گندم تولید خوراک معطوف گردد. 

 یا تهیهو غذایی  صنایعاز آن در ه خوراکی است ک

و همچنین  ییک منبع پروتئینن به عنواخوراک ماهی 

حدود  گلوتن گندم دارای .شودمیپلت چسبان استفاده 

کیلوکالری در کیلوگرم انرژی  3270،رطوبتدرصد  7

 13/0درصد پروتئین خام،  72قابل سوخت و ساز، 

 سدیمدرصد  44/0فسفر،  ودرصد  31/0کلسیم، درصد 

 های مهمپروتئین (.1393)قیصری و همکاران  باشدمی

این ماده  بوده وپروالمین  گلوتن گندم، گلوتنین و

های اسیدعالوه بر پروتئین منبع مناسبی از  خوراکی

 69/2)های گوگردداراسیدآمینهآمینه، مخصوصاً 

درصد(  85/1ترئونین ) ودرصد(  96/4)، لوسین درصد(

)قیصری و همکاران  استگوگرد معدنی همچنین و 

در گلوتن گندم مناسب آمینه  هایوازن اسیدت .(1393

ترین  دارای کمخوراکی  و نسبت به سایر مواد بوده

وجود این با  .(1984 بستر)و استای عوامل ضدتغذیه

در مقایسه با کنجاله سویا منبع فقیری از پروتئین گلوتن 

درصد( و یا  7/2در مقایسه با  3/1اسید آمینه لیزین )

 درصد( است 14/3در مقایسه با  65/2آرژنین )

از نظر (. NRC1994 ؛ 1393)قیصری و همکاران

 NRC) استلیزین و ترئونین فقیر اسیدهای آمینه 

قابلیت هضم ( 2009اوربیتیت و همکاران ) (.1994

و اسید  ایلئومی استاندارد شده پروتئین گلوتن گندم

 درصد 63تا  58 و 92تا  74 آمینه لیزین آن را به ترتیب

های بالغ خوک( 2005) متگز و همکاران کردند.گزارش 

 با جیره بر پایه گلوتن گندم و حاوی دو سطح لیزینرا 

تغذیه کردند. این محقیقن با استفاده از اسید آمینه 

تکنیک اکسیداسیون اسید آمینه شاخص ولوسین 

گلوتن گندم پایه  تغذیه با جیره غذایی برمشاهده کردند 

به با افزودن لیزین  امامنفی لوسین شد تعادل سبب 

در ارتباط با  .گردیدجیره غذایی تعادل مثبت ازت فراهم 

استفاده از گلوتن در جیره غذایی طیور آزمایشات 

 به عنوان نمونهبسیار محدودی انجام گرفته است. 

که در زمان مشاهده کردند ( 2006)مصلحی و افشار 

درصد گلوتن گندم در جیره  5و  5/2 سطوح استفاده از

ن مصرف خوراک و اضافه وزن غذایی بیشترین میزا

درصد  5/2های تغذیه شده با جوجهمربوط به روزانه 

درصد گلوتن گندم بهترین  5ولی گروه بود گلوتن گندم 

ضریب تبدیل خوراک را به خود اختصاص داد.  یحیی 

 درصد 6تا  3( نیز بیان نمود که استفاده از 1379زاده )

ی بهترین های گوشتجوجهگلوتن گندم در جیره غذایی 

یصری و همکاران قشد. باعث ضریب تبدیل خوراک را 

نیز میانگین مصرف خوراک و وزن بدن باالتر  (1392)

و ضریب تبدیل غذایی برابر با گروه شاهد را برای 

های غذایی حاوی با جیرهتغذیه شده های گوشتی جوجه

، 10-1درصد گلوتن گندم به ترتیب در سنین  10و  8، 6

در همچنین مشاهده کردند. روزگی  49-25و  11-24

انرژی قابل ( 1393) تحقیق دیگری قیصری و همکاران

ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای سوخت ساز 

های گوشتی به ترتیب جوجهدر نیتروژن گلوتن گندم را 

 کیلوکالری در کیلوگرم گزارش کردند.  4134و  3270

هدف از تغذیه پروتئین در طیور تأمین بطور کلی 

اسیدهای آمینه قابل استفاده در سطح بافتی به منظور 

رفع احتیاجات نگهداری و رشد است )جانمحمدی و 

(. در طیور، لیزین بعنوان دومین 1389 همکاران

 تأثیر زیادی برجیره غذایی اسیدآمینه محدود کننده 

آمینه لیزین  دارد، ولی احتیاجات اسید ی آنهاتولیدتوان 

و  ح پروتئینوفی از جمله سطتحت تأثیر عوامل مختل

انرژی، ترکیب جیره غذایی و همچنین سویه پرنده قرار 

آمینه مرجع در  بعنوان اسیداسید آمینه لیزین دارد. 

آل در  روتئین ایدهتنظیم جیره غذایی طیور براساس پ

 اسیدنقش عمده این دلیل آن نیز  که شودمینظر گرفته 

بافت ماهیچه عه رشد و توسپروتئین و خیره آمینه در ذ

پور رضا و همکاران باشد )مییژه عضله سینه بو

های گوشتی امروزی برای عملکرد بهینه جوجه (.1390

های گوشتی جوجهو تولید گوشت سینه در مقایسه با 

آمینه های به اسیداز لحاظ کمی های گذشته سال

؛ دوزیر و 2004بیشتری نیاز دارند )کید و همکاران 
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لیزین مورد نیاز بدین ترتیب میزان (. 2008همکاران 

برای به حداکثر رساندن تولید عضله سینه ممکن است 

برای افزایش وزن بدن و آن باالتر از مقدار مورد نیاز 

رمن و وگ ؛1991راندمان غذایی باشد )آسر و همکاران 

( نشان 1998لکلرسک )ارتباط  در این(. 1995همکاران 

ای به حداقل رساندن برمورد نیاز داد که سطح لیزین 

شکمی، بهبود ضریب تبدیل محوطه درصد چربی 

خوراک و به حداکثر رساندن عضله سینه و افزایش 

وزن روزانه بیشتر از مقادیر توصیه شده توسط انجمن 

بایستی البته . است( NRC 1994تحقیقات ملی آمریکا )

اسیدهای پروتئین و مصرف بیش از حد متذکر شد که 

شود نجر به افزایش ذخیره پروتئین نمیمهمیشه آمینه 

نیز افزایش یابد  هاتجزیه آنمیزان زیرا ممکن است 

 (. 2004 و لیسون  اوردانتا رینکن)
بدین ترتیب با توجه به در دسترس بودن گلوتن گندم 

فراورده فرعی و بعنوان یک منبع پروتئینی با ارزش 

و همچنین عدم وجود حاصل از صنعت تولید نشاسته 

در زمینه ارزش غذایی آن در منابع علمی العات کافی اط

با هدف حاضر تحقیق های گوشتی جوجهجهت تغذیه 

استفاده از سطوح افزایشی گلوتن گندم تأثیر بررسی 

درصد نیاز  85و  100) لیزیندو سطح مکمل همرا ه با 

 تغذیه سویه راساهنمای ردفترچه  توصیه شده توسط

و قابلیت هضم ایلئومی شه ، راندمان البر عملکرد( 308

 انجام گرفت.های گوشتی جوجهپروتئین در 

 

 هاروشمواد و 

-در دورهگندم سطح افزایشی گلوتن  4از این تحقیق در 

روزگی(  22 -42روزگی( و رشد ) 0-21های آغازین )

درصد مقادیر لیزین  85و  100به همراه  دو سطح 

راس  توسط دفترچه راهنمای تغذیه سویهتوصیه شده 

در گلوتن گندم  سطوحدر نظر گرفته شد. ( 2007) 308

بود که برای درصد  12و  8، 4، 0 شاملآغازین  جیره

بقیه سطوح )صفر درصد( دوره رشد به جز گروه شاهد 

 600تعداد افزایش یافت. درصد  15و  11، 7به ترتیب به 

با میانگین  308قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه راس 

 5ایی تقسیم و هر قطعه 15گروه  40ه بگرم  45وزنی 

های آزمایشی هگروه به طور تصادفی به یکی از جیر

های دورههای آزمایشی جیرهاختصاص داده شدند. 

احتیاجات غذایی توصیه شده اساس بر آغازین و رشد 

تنظیم  308دفترچه راهنمای تغذیه سویه راس  توسط

 ند.یه شدها تغذجوجهپلت به  شکلبه و ( 2و 1ول ا)جد

جوجه ها در طول آزمایش به آب و خوراک دسترسی 

ساعت  72آزاد داشتند. برنامه نوردهی سالن نیز در 

 23تا پایان دوره سپس ساعته  24ابتدایی به صورت 

ساعت خاموشی اعمال شد.  1ساعت روشنایی و

وزن روزانه، وزن بدن و افزایش مصرف خوراک، 

و کل زین و رشد آغاهای دورهضریب تبدیل غذایی در 

برای  .نداندازه گیری و محاسبه شدآزمایش دوره 

روزگی دو  42در سن بررسی صفات مربوط به الشه 

که دارای زمینی )پن(  هر قفس خروس ازقطعه جوجه 

 شدند. کشتار وزن نزدیک به میانگین گروه انتخاب و 

چربی محوطه شکمی، بورس ، سرد وزن الشه

عاری از  روده کوچک و هفابریسیوس، طحال، لوزالمعد

گرفته و بر اساس  گیری قراراندازهورد ممواد هضمی 

درصدی از وزن زنده بدن محاسبه گردیدند. جهت 

گیری قابلیت هضم ایلئومی پروتئین نیز در سن اندازه

روزگی دو قطعه جوجه خروس از هر قفس به طور  42

تصادفی انتنخاب و پس از کشتار به روش جابجایی 

سانتی متر بعد  2دن محتویات ناحیه ایلئوم )از مهره گر

سانتی متر باالتر از دریچه ایلئوسکال(  4از زائده مکل تا 

به آرامی به کمک آب مقطر درون ظروف مخصوص 

درجه  -20تخلیه و جهت آزمایشات بعدی در دمای 

های مواد هضمی گراد قرار داده شدند. نمونهسانتی

 55ردن در دمای ایلئومی و خوراک پس از خشک ک

گراد، بوسیله آسیاب پودر و برای همگنی درجه سانتی

میلیمتری عبور داده شدند. جهت  2/0بیشتر از الک 



 1394/ سال2شماره  25هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                        ينظر و  يصریق     136

 

های مرحله تعیین قابلیت هضم ایلئومی پروتئین در جیره

رشد، خاکستر نامحلول در اسید بعنوان نشانگر داخلی 

( و میزان پروتئین خام 1981)فروایچی و تاکاهاشی 

( AOAC 1997ی خوراک و محتویات ایلئوم )هاونهنم

برای اندازه گیری خاکستر نامحلول  اندازه گیری شدند.

گرم نمونه  5گرم نمونه ایلئوم و یا  3در اسید ابتدا 

میلی لیتری منتقل و به هر بشر  250خوراک به بشر 

نرمال اضافه گردید.  4میلی لیتر اسید کلرید ریک  100

دقیقه روی هیتر قرارداده  30مدت سپس هر نمونه به 

شد تا مایع نسبتاً همگنی حاصل شود. محلول فوق 

سپس از کاغذ صافی فاقد خاکستر عبور داده شد. پس 

از آن کاغذ صافی حاوی قسمت نامحلول خوراک به 

درون بوته چینی انتقال و در کوره الکتریکی با دمای 

شدند. ساعت قرارداده  6گراد به مدت درجه سانتی 600

های حاوی خاکستر با ترازوی دیجیتال پس از آن بوته

گرم( توزین و میزان خاکستر نامحلول   0001/0)با دقت 

در اسید هر نمونه بر اساس وزن اولیه آن محاسبه 

 .گردید
های حاصل از این تحقیق با استفاده از نرم افزار داده

( مورد تجزیه و تحلیل آماری 2003) SASآماری 

تیمارهای آزمایشی برای  تند. مقایسه میانگینقرارگرف

هر یک از صفات مورد مطالعه نیز با استفاده از آزمون 

LSD درصد  5داری آماری در سطح انجام و معنی

 مورد بررسی قرار گرفت.
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 روزگی( 21-0ایشی مورد استفاده در دوره آغازین )های آزماجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول

 دوره آغازین 

 
 لیزین %85 (1)لیزین  %100 اجزای جیره )%(

 12 8 4 0 12 8 4 0 گلوتن گندم 

 4/62 3/61 4/60 59 5/62 4/61 5/60 59 (% 8) ذرت

 3/15 6/22 30 37 7/14 22  4/29 5/36 (% 44)کنجاله سویا 

 68/1 66/1 65/1 62/1 68/1 66/1 65/1 62/1 کربنات کلسیم

 42/1 35/1 3/1 22/1 42/1 35/1 3/1 22/1 منو کلسیم فسفات

 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 آنزیم فیتاز

 0 1/0 21/0 328/0 0 0 12/0 235/0 نمک طعام

 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 (%60کولین کلراید )

 551/0 365/0 189/0 0 832/0 649/0 466/0 281/0 ال ـ لیزین

 285/0 3/0 32/0 337/0 287/0 31/0 328/0 345/0 دی ـ ال  متیونین

 224/0 175/0 131/0 085/0 231/0 181/0 141/0 095/0 ال ـ ترئونین

 24/0 19/0 12/0 05/0 24/0 32/0 25/0 18/0 بی کربنات سدیم

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 (2) مکمل ویتامینی

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 (3)مکمل مواد معدنی

         ترکیب محاسیه شده

 2832 2860 2860 2870 2832 2860 2860 2870 (kcal/kgانرژی قابل سوخت و ساز )

 22 9/21 9/21 7/21 22 9/21 9/21 7/21 پروتئین خام)%(

 7/0 9/0 2/1 4/1 7/0 9/0 2/1 4/1 آرژنین)%(

 1/1 1/1 1/1 1/1 3/1 3/1 3/1 3/1 لیزین)%(

 1 1 1 1 1 1 1 1 متیونین + سیستین)%(

 89/0 88/0 88/0 88/0 89/0 88/0 88/0 88/0 ترئونین)%(

 1 1 1 1 1 1 1 1 کلسیم)%(

 48/0 48/0 48/0 47/0 48/0 48/0 48/0 47/0 فسفر قابل دسترس)%(

 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 سدیم)%(

 230 195 157 101 233 197 159 119 (meq/kg)کاتیون آنیون  تعادل 

واحد بین المللی  A ،000/000/4واحد بین المللی ویتامین  000/000/13هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی  -2 .308نسبت به مقدار پیشنهادی راس  -1

میلی گریم  B2 ،000/50میلی گرم ویتامین  B1 ،000/8میلی گرم ویتامین  K ،000/3میلی گرم ویتامین  E ،000/3واحد بین المللی ویتامین  D3 ،000/40ویتامین 

 -3. میلی گرم بیوتین 170و B12میلی گرم ویتامین  B9 ،18میلی گرم ویتامین  B6 ،000/2میلی گرم ویتامین  000/4میلی گرم پانتونیک اسید،  000/15نیاسین، 

 350میلی گرم ید و  200/1میلی گرم مس،  000/15میلی گرم روی ،  000/100میلی گرم آهن،  000/60میلی گرم منگنز،  000/120عدنی حاوی هر کیلوگرم مکمل م

 میلی گرم سلنیوم 
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 روزگی( 42-21های آزمایشی مورد استفاده در دوره رشد )اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره -2جدول

 دوره پایانی 

 
 لیزین %85 (1)لیزین  %100 اجزای جیره )%(

 15 11 7 0 15 11 7 0 گلوتن گندم

 6/68 7/67 8/66 65 7/68 8/67 9/66 1/65 (%8) ذرت

 4/3 9/10 3/18 1/31 3 4/10 8/17 7/30 (%44)کنجاله سویا 

 450/1 439/1 428/1 408/1 451/1 440/1 429/1 409/1 کربنات کلسیم

 0 0 081/0 278/0 0 0 0 212/0 بی کربنات سدیم 

 216/1 160/1 103/1 006/1 221/1 164/1 108/1 011/1 منو کلسیم فسفات

 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 روغن سویا

 295/8 959/5 663/3 017/0 484/8 147/6 811/3 167/0 آنزیمیت

 716/0 533/0 351/0 033/0 923/0 741/0 558/0 239/0 ال ـ لیزین

 107/0 128/0 148/0 184/0 113/0 133/0 154/0 190/0 ی ـ ال  متیونیند

 147/0 102/0 057/0 0 155/0 110/0 064/0 0 ال ـ ترئونین

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 (%60کولین کلراید )

 0 0 081/0 278/0 0 0 0 212/0 نمک طعام

 005/0 005/0 005/0 005/0 005/0 005/0 005/0/ 005/0 آنزیم فیتاز

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 (2)مکمل ویتامینی 

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 (3)مکمل مواد معدنی

         ترکیبات محاسیه شده

 2940 2950 2950 2950 2940 2950 2950 2950 (kcal/kgانرژی قابل سوخت و ساز )

 15/19 15/19 15/19 09/19 15/19 15/19 15/19 09/19 پروتئین خام)%(

 37/0 61/0 85/0 26/1 36/0 61/0 84/0 26/1 آرژنین)%(

 1 1 1 1 15/1 15/1 15/1 15/1 لیزین)%(

 79/0 79/0 79/0 79/0 79/0 79/0 79/0 79/0 متیونین + سیستین)%(

 69/0 69/0 69/0 69/0 69/0 69/0 69/0 69/0 ترئونین)%(

 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 کلسیم)%(

 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 فسفر قابل دسترس)%(

 14/0 14/0 14/0 14/0 14/0 14/0 14/0 14/0 سدیم)%(

 204 143 85 28 206 145 99 41 (meq/kg)تعادل کاتیون آنیون 

واحد بین المللی ویتامین  A ،000/000/4واحد بین المللی ویتامین  000/000/13هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی  -2 . 308نسبت به مقدار پیشنهادی راس  -1

D3 ،000/40  واحد بین المللی ویتامینE ،000/3  میلی گرم ویتامینK ،000/3  میلی گرم ویتامینB1 ،000/8  میلی گرم ویتامینB2 ،000/50  ،میلی گریم نیاسین

 میلی گرم بیوتین  170و B12میلی گرم ویتامین  B9 ،18میلی گرم ویتامین  B6 ،000/2یتامین میلی گرم و 000/4میلی گرم پانتونیک اسید،  000/15

میلی گرم ید و  200/1میلی گرم مس،  000/15میلی گرم روی ،  000/100میلی گرم آهن،  000/60میلی گرم منگنز،  000/120هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی  -3

 میلی گرم سلنیوم  350
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 بحث نتایج و

و سطوح مختلف لیزین ، سطوح افزایشی گلوتن گندماثر 

 در جدولهای گوشتی جوجهبر عملکرد ها آناثر متقابل 

غذایی اثر جیره  سطح لیزینشده است. نشان داده  3

وزن ، روزانه میانگین مصرف خوراکبر داری معنی

ها در جوجهوزن و ضریب تبدیل غذایی افزایش بدن، 

رشد و کل دوره آزمایش نداشت.  ،های آغازینطی دوره

با توجه به مقدار انرژی که داد نشان فوق نتایج 

 2850 حدود )به ترتیب  های مراحل آغازین و رشدجیره

درصدی  15کاهش کیلو کالری در کیلوگرم(  2950و 

درصد در 1/1به  3/1ح آن از وسطکاهش مقدار لیزین و 

ره رشد درصد در طی دو 1به  15/1 از دوره آغازین و

باشند ( می1994)NRC که برابر با مقادیر پیشنهادی 

ایی بر عملکرد جوجه در هریک از مالحظهقابل تأثیر 

نصیری مقدم یش نداشت. امراحل فوق و کل دوره آزم

سطوح لیزین اثر ( گزارش کردند که 1385و همکاران )

داری بر ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین معنی

لیزین باعث افزایش سطح درصد  10نداشت هر چند که 

 مکانیسم کنترل مصرف  .بهبود ضریب تبدیل غذایی شد

بستگی به غلظت اسیدهای آمینه خون اگرچه خوراک 

 جیره اسیدهای آمینهو پروتئین دارد ولی اغلب میزان 

مصرف خوراک میزان اثرات غیر مستقیمی بر غذایی 

است منجر  عدم تعادل اسیدهای آمینه، ممکن البته دارند.

ها تغییرات سریع در مصرف خوراک جوجهایجاد به 

( گزارش کردند که به 2002بیکر و همکاران )شود. 

موازات افزایش سطوح لیزین جیره غذایی میزان افزایش 

ماند ولی مصرف خوراک رو به کاهش وزن ثابت می

خواهد گذاشت و باعث خواهد شد تا ضریب تبدیل 

یش وزن به سطوح باالتر لیزین غذایی در مقایسه با افزا

پاسخ مثبت دهد. برخی دیگر از محققین نیز بیان 

اند که مصرف خوراک تحت تأثیر سطح پروتئین و کرده

گیرد )اسکالن و پالونیک لیزین جیره غذایی قرار می

( یا 1954( بطوریکه هرگونه کمبود )آلماکویست 2002

 مصرف بیش از حد اسیدهای آمینه )دیملو و لویز

تواند بر مصرف خوراک تأثیر گذار باشد. ( می1971

رسد عالوه بر میزان و شدت تغییر البته به نظر می

غلظت اسیدهای آمینه مقدار انرژی قابل سوخت و ساز 

ها به جیره غذایی نیز در پاسخ مصرف خوراک جوجه

کاهش یا افزایش غلظت پروتئین و اسیدهای آمینه مؤثر 

درصدی  15مایش حاضر کاهش باشد. برای مثال در آز

لیزین جیره غذایی در طی دوره آغازین و رشد تأثیر 

داری بر میانگین مصرف خوراک و قابل مالحظه و معنی

بدنبال آن میزان اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایی 

های مذکور یا کل دوره ههای آزمایشی در طی دورگروه

 آزمایش نداشت. در آزمایش حاضر با افزایش سطح

درصد در طی دوره آغازین  12گلوتن گندم از صفر به 

میزان مصرف خوراک تغییر نکرد ولی میانگین وزن 

بدن، افزایش وزن و در نتیجه ضریب تبدیل غذایی بطور 

(. البته در طی دوره >05/0Pداری بهبود یافت )معنی

درصدی سطح گلوتن گندم نسبت به  3رشد افزایش 

ری بر صفات عملکردی دادوره آغازین تأثیر معنی

ها در طی این دوره و یا میانگین آنها در کل دوره جوجه

آزمایش نداشت. با این وجود در طی دوره رشد یا کل 

دوره آزمایش میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل 

های حاوی گلوتن غذایی گروهای تغذیه شده با  جیره

گندم بهتر از گروه کنترل بود. قیصری و همکاران 

( نیز میانگین مصرف خوراک و وزن بدن باالتر 1392)

و ضریب تبدیل غذایی برابر با گروه شاهد را در کل 

های گوشتی روزگی( برای جوجه 49-1دوره آزمایش )

درصد  10و  8، 6های غذایی حاوی تغذیه شده با جیره

 49-25و  24-11، 10-1گلوتن گندم به ترتیب در سنین 

ه نتایج آزمایش حاضر در روزگی گزارش کردند. البت

دار سطوح باالی گلوتن گندم رابطه با عدم تأثیر معنی

جیره بر میانگین مصرف خوراک با نتایج گزارش شده 

( مغایرت دارد. 1383توسط افشار و همکاران ) 
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 تبدیل غذایی جوجه های گوشتی در مراحل مختلف میانگین مصرف خوراک، وزن بدن، افزایش وزن و ضریب بر گندم گلوتنی شیافزا وسطوح نیزیل ریثأت -3جدول 

  

 مصرف خوراک  

 )گرم /روز(  

 ضریب تبدیل غذایی    افزایش وزن )گرم( )گرم/روز( وزن بدن     

 )گرم/گرم (    

 42-1 42-21 21-1  42-1 42-21 21-1  42  21  42-0 42-21 21-0 اثرات اصلی /  سن )روز( 

               1سطح لیزین 

2/48 درصد 100  09/144  2/91   3/795  6/2644   1/36 06/88 08/62  33/1 63/1 47/1 

3/48 درصد 85   1/143  9/90   7/794  8/2604   08/36 1/86 1/61  34/1 66/1 48/1 

324/0 خطای معیار  782/0  417/0   96/4  95/18   236/0 917/0 451/0  007/0 015/0 011/0 
P-value   8295/0  4181/0  9466/0   9412/0 1469/0  9367/0 1585/0 1464/0  7119/0 2229/0 2528/0 

               سطوح گلوتن گندم )%(

0-0 2/48  5/144  4/91   bc5/787 6/2587  bc7/35 7/85 7/60  ab35/1 69/1 49/1 

4-7 2/48  9/143  2/91   c5/777 4/2634  c2/35 4/88 8/61  a36/1 63/1 47/1 

8-11 9/47  5/314  7/90   ab3/799 6/2646  ab3/36 9/87 1/62  bc32/1 63/1 46/1 

12-15 7/48  4/142  9/90   a8/815 1/2630  a08/37 3/86 7/61  c31/1 65/1 47/1 

459/0 خطای معیار  10/1  590/0   01/7 81/26  334/0 29/1 1/2  010/0 021/0 015/0 
P-value   8398/0  6046/0  7324/0   0037/0 4441/0  0038/0 4191/0 4423/0  0022/0 1956/0 2374/0 

               اثرات متقابل

0-0×100 3/48 3/147  8/92  de1/771 1/2645     de9/34 ab2/89 1/62  ab38/1 ab64/1 49/1 

0-0× 85 1/48 8/141  1/90  bc9/803 2/2530  bc 5/36 C2/82 3/59  cd32/1 a72/1 51/1 

4-7 ×100 27/48 5/143  04/91  bcd07/793 5/2597  bcd36  abc9/85 9/60  bc34/1 ab67/1 49/1 

4-7 × 85 2/48 3/144  4/91  e9/761 3/2617  e5/34 a9/90 7/62  a39/1 b58/1 45/1 

8-11 ×100 7/47 2/143  3/90  cde2/781 4/2678  cde4/35 ab3/90 8/62  bc34/1 b59/1 43/1 

8-11× 85 2/48 8/143  2/91  ab4/817 8/2614  ab1/37 bc5/85 3/61  d29/1 a68/1 48/1 

12-15 ×100 7/48  2/142  7/90  a8/835 4/2657  a38 abc7/86 3/62  d28/1 ab64/1 45/1 

12-15× 85 7/48  7/142  1/91  bcd8/795 8/2602  bcd1/36 abc86 61  bc34/1 ab66/1 49/1 

 022/0 030/0 014/0  9/1 83/1 473/0  9/37 91/9  832/0 56/1 649/0 خطای معیار
P-value     9583/0  1449/0  1475/0   0003/0 1023/0  0003/0 0138/0 1016/0  0001/0 0270/0 2694/0 

d-a . در هر ستون میانگین( 05/0های فاقد حروف مشابه با یکدیگر اختالف معنی داری دارندP<.) 1-  308نسبت به مقدار پیشنهادی راس 
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دار میانگین مصرف خوراک را این محققین کاهش معنی

های گوشتی تغذیه شده با سطوح باالتر از در جوجه

درصد(  10و  5/7، 5درصد گلوتن گندم )سطوح  5/2

گزارش کردند. با این وجود، آنها باالترین میزان اضافه 

تغذیه شده با های وزن را در گروه کنترل و گروه

درصد گلوتن گندم مشاهده کردند.  5و  5/2سطوح 

گزارشات دیگری نیز مبنی بر بهبود عملکرد و بویژه 

های تغذیه شده با گلوتن ضریب تبدیل غذایی جوجه

گندم در مقایسه با گروه شاهد )توسط دیگر محققین 

( ارائه شده 2006افشار و مصلحی  و 1379)یحیی زاده 

یکسان بودن غلظت انرژی، پروتئین و  با توجه به است.

های آزمایشی حاوی سطوح های آمینه در جیرهاسید

های مختلف گلوتن گندم از یک سو و حساسیت جوجه

گوشتی به کیفیت پروتئین جیره غذایی بویژه در سنین 

رسد با افزایش سطح اولیه از سوی دیگر، به نظر می

هم کنجاله های آغازین و کاهش سگلوتن گندم در جیره

( و 5سویا در آنها، بهبود قابلیت هضم پروتئین )جدول 

الگوی اسیدهای آمینه باعث افزایش سرعت رشد، وزن 

ها در طی این بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی جوجه

 ( نیز گزارش کرد که1984دوره شده است. وبستر )

و  بودهآمینه در گلوتن گندم مناسب های وازن اسیدت

 ترین عوامل ضددارای کمخوراکی  مواد نسبت به سایر

 در  باشد.ی مییاتغذیه

دار قابلیت هضم ایلئومی معنیبهبود نیز آزمایش حاضر 

-جیرهپروتئین به موازات افزایش غلظت گلوتن گندم در 

( 5های مرحله رشد در مقایسه با گروه شاهد )جدول 

 عوامل ضدغلظت تر بودن کمتواند یکی از دالیل مینیز 

ایی موجود در گلوتن گندم در مقایسه با کنجاله غذیهت

  سویا باشد.

نیز با لیزین  سطح گلوتن ودر مورد اثرات متقابل 

توان مالحظه کرد که در طی می 3 مراجعه به جدول

 ،گرم( 8/835وزن بدن )میانگین بیشترین دوره آغازین 

ترین ضریب تبدیل کمو گرم در روز(  38وزن )افزایش 

 12تغذیه شده با های جوجه( مربوط به 28/1غذایی )

درصد لیزین پیشنهادی  100سطح و گندم درصد گلوتن 

داری بهتر از گروه معنیکه این مقادیر بطور  بودراس 

گروه  دوره رشد نیزپایان در . (>05/0Pند )بود شاهد

درصد گلوتن گندم و  7های حاوی تغذیه شده با جیره

وزن االترین میانگین درصد لیزین پیشنهادی راس ب 85

گرم در  3/90)وزن روزانه افزایش گرم(،  4/2678بدن )

را داشتند ( 58/1)ترین ضریب تبدیل غذایی کمو روز( 

داری با گروه شاهد نداشتند. با این که البته تفاوت معنی

داری بین معنیوجود در کل دوره آزمایش تفاوت 

های مصرف میانگینآزمایشی از لحاظ گروه  8میانگین 

وزن و ضریب تبدیل غذایی روزانه افزایش خوراک، 

توسط جذب آب با توجه به توانایی باالی وجود نداشت. 

به دنبال آن ایجاد حالت و درصد(  170)گلوتن گندم 

خمیری شکل و چسبندگی در مواد هضمی موجود در 

اک دستگاه گوارش انتظار کاهش میانگین مصرف خور

بویژه در  هاجوجهو بدنبال آن دیگر صفات تولیدی 

ویالمید زمان تغذیه با سطوح باالی گلوتن وجود داشت. 

( نیز گزارش 1997( و هگر و فرناندو )1997و همکاران )

نمودند که افزایش ویسکوزیته و ایجاد چسبندگی باعث 

، در هکاهش سرعت عبور محتویات دستگاه گوارش شد

ی مدت بیشتری در روده باقی مانده و نتیجه مواد غذای

البته گردد. میهمین مسئله باعث کاهش مصرف خوراک 

ترین تفاوت آزمایش الزم به ذکر است یکی از مهم

استفاده جهت انجام شده در  دیگر آزمایشاتحاضر با 

افشار و های گوشتی )جوجهاز گلوتن گندم در تغذیه 

یی زاده یح و ؛2006؛ افشار و مصلحی 1383 همکاران

مورد استفاده های غذایی جیرهروش فرآوری  (1379

رسد پلت کردن میبه نظر یش حاضر ادر آزم است.

نقش مهمی در تغییر و بافت خوراک های غذایی هجیر

خصوصیات فیزیکو شیمیایی خوراک و بویژه گلوتن 

در جهت کاهش ویسکوزیته مواد هضمی و افزایش گندم 

رده ک فادایر مواد مغذی قابلیت هضم پروتئین و دیگ

و با توجه به کیفیت مناسب پروتئین   . بدین ترتیباست

، اثرات تغییرات مذکور به (1984 بستر)و گلوتن گندم
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( 5قابلیت هضم ایلئومی پروتئین )جدول بهبود صورت 

اضافه وزن و ضریب وزن بدن، میانگین و همچنین 

ر وبست .ظاهر شده استهای گوشتی هجوجتبدیل غذایی 

گلوتن گندم عالوه بر اینکه منبع ( بیان کرد که 1984)

رود، منبع مناسبی از میپروتئینی مناسبی به شمار 

های گوگرددار اسیدآمینهآمینه، مخصوصاً های اسید

بسیار این ماده خوراکی ها در آمینهتوازن اسید و بوده 

 5/2ح وسط( نیز 1383. افشار و همکاران )مناسب است

سطوح به عنوان را گلوتن گندم درصد 5حداکثر  تا

 معرفی کردند. های گوشتیمناسب برای تغذیه جوجه

درصد پیشنهاد راس 100ح لیزینها با سطتغذیه جوجه 

دار معنیباعث افزایش  درصد 85در مقایسه سطح  308

با این  (. >05/0Pروزگی شد ) 42راندمان الشه در سن 

داری بر معنیاثر  ح لیزین جیره غذاییوسطوجود 

های لنفوئیدی، ، اندامشکمیدرصد چربی محوطه 

روده کوچک و سکوم نسبت به وزن زنده لوزالمعده، 

  .(4)جدول  های گوشتی مورد مطالعه نداشتجوجه
 

درصد الشه، چربی محوطه بطنی، بورس فابریسیوس، طحال،  بر گندم گلوتنی شیافزا وسطوح نیزیرلیتاث -4جدول 

 روزگی 42وچک و سکوم نسبت به وزن زنده در سن لوزالمعده، روده ک

 

 

 اثرات اصلی

 راندمان 

 الشه

چربی محوطه 

 شکمی 

 بورس

 فابریسیوس

 

 

 طحال

 

 

 لوزالمعده

 

روده 

 کوچک

 

 سکوم

 

        1سطح لیزین

 a4/70 31/1 074/0 129/0 223/0 69/3 461/0 درصد 100

 b 3/69 39/1 068/0 120/0 225/0 97/3 476/0 درصد 85

 0165/0 1142/0 0081/0 0086/0 0046/0 0619/0 3451/0 خطای معیار

P-value   0212/0  4416/0  4135/0  4896/0 8564/0 1833/0 5316/0  

        سطوح گلوتن گندم )%(

0-0 9/69 b19/1 066/0 115/0 219/0 a 95/3 515/0 

4-7 2/70 a55/1 066/0 139/0 229/0 a 18/4 459/0 

8-11 7/69 a51/1 074/0 128/0 231/0 ab 72/3 442/0 

12-15 5/69 b 16/1 079/0 116/0 220/0 b 46/3  457/0 

 0234/0 1618/0 0112/0 122/0. 0065/0 0876/0 4880/0 خطای معیار

P-value   6966/0  0289/0  4838/0  4486/0 8335/0 0223/0 8644/0  

b-a . با یکدیگر اختالف معنیهای فاقد حروف مشابه در هر ستون میانگین( 05/0داری دارندP<.) 

 308نسبت به مقدار پیشنهادی راس  -1

 

درصد  100های غذایی حاوی سطح البته تغذیه با جیره

 31/1درصد کاهش چربی محوطه شکمی ) 6لیزین باعث 

درصد وزن بدن( نسبت به تغذیه با  39/1درمقایسه با 

نقش و اهمیت درصد لیزین گردید. با توجه به  85سطح 

اسید آمینه لیزین در رشد و توسعه بافت ماهیچه بویژه 

های گوشتی )پور رضا و همکاران عضله سینه جوجه

( باالتر بودن راندمان الشه در سطوح باالتر لیزین 1390

های تواند با رشد بیشتر عضله سینه و ماهیچهمی

اسکلتی و تا حدودی کاهش چربی محوطه شکمی مرتبط 

ین ترتیب با توجه به اینکه عضله سینه حدود باشد. بد

درصد مجموع الشه را به خود اختصاص داده است  30

البادان و  ؛1990بسیاری از محققین  )موران و بیلگیلی

( اثر و 2003استرلینگ و همکاران  و 2001آستیک 

اهمیت نقش اسید آمینه لیزین بر رشد و توسعه عضله 
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( و 1987و همکاران )اند. کابل سینه را گزارش نموده

( نیز گزارش کردند که ترکیب الشه 1985دونالدسون )

تواند متاثر از سطح پروتئین و های گوشتی میجوجه

اسید آمینه جیره غذایی آنها باشد بطوریکه افزایش 

پروتئین خام و اسیدهای آمینه ضروری سبب افزایش 

گردد. سیبالد پروتئین و کاهش تجمع چربی در الشه می

( نیز گزارش نمودند که افزایش سطح 1986والنتز )و 

لیزین جیره غذایی سبب افزایش ابقای پروتئین در الشه 

 و کاهش ابقای چربی درآن خواهد شد.

گلوتن گندم  سطوح افزایشیگوشتی با  هایجوجهتغذیه 

های اندام و درصد داری بر راندمان الشهتأثیر معنی

و سکوم نسبت به روده کوچک لوزالمعده، لنفوئیدی، 

های گوشتی مورد مطالعه نداشت جوجهوزن زنده 

توان روند می( 4. البته با مراجعه به جدول )(4)جدول 

بعنوان یکی از  فابریسیوس افزایش درصد بورس

و مؤثر در زمینه تولید  Bهایلنفوسیت منشأهای بافت

به موازات افزایش را اسخ ایمنی همورال پآنتی بادی و 

های غذایی آغازین و رشد را جیرهن گندم در سطح گلوت

درصد  8و  4 ها با سطوحجوجهتغذیه  مشاهده کرد.

 افزایش آن به ترتیب بهگلوتن گندم طی دوره آغازین و 

میزان چربی محوطه  پایانیدرصد در دوره  11و  7

 افزایش داد( >05/0P)داری معنیشکمی را به طور 

رصد چربی محوطه ترین دکمبا این وجود  (.4جدول )

درصد وزن بدن( در گروه تغذیه شده با  16/1بطنی )

های آغازین و دورهسطوح گلوتن در طی بیشترین 

بدین  درصد( مشاهده شد. 15و  12)به ترتیب  پایانی

ترتیب با توجه به افزایش درصد چربی محوطه شکمی 

درصد و سپس کاهش آن در  11-8و  8-4های در گروه

توان این روند را نمیگلوتن  درصد 15-12گروه 

قیصری و یا سطوح آن ربط داد.  اثر گلوتنبه  مشخصاً 

( نیز با وجود افزایش قابل توجه 1392و همکاران )

راندمان الشه در برخی سطوح گلوتن در مقایسه با 

دار سطوح تأثیر معنیگروه شاهد ولی در نهایت عدم 

الشه مختلف گلوتن گندم جیره غذایی را بر راندمان 

 روزگی گزارش کردند.  49های گوشتی در سن جوجه
 

در  گندم گلوتن و نیزیلسطوح مختلف ریتاث -5جدول 

قابلیت هضم ایلئومی پروتئین در  برجیره رشد 

 های گوشتیجوجه

 قابلیت هضم )%( اثرات اصلی

  سطح لیزین

 6/48 درصد100

 6/49 درصد 85

 94/1 خطای معیار

p-value   4321/0 

  طح گلوتن گندم )%(س

0 c8/36 

7 b6/49 

11 b4/50 

15 a6/59 

 75/2 خطای معیار

p-value   0028/0 

  اثرات متقابل

0×100 d2/33 

0× 85 dc3/40 

7 ×100 bc1/48 

7 × 85 bc1/51 

11 ×100 bc9/48 

11× 85 b9/51 

15 ×100 a1/64 

15× 85 b1/55 

 89/3 خطای معیار

p-value   0134/0 

a –c   های فاقد حروف مشابه با یکدیگر در هر ستون میانگین

 (.>05/0Pداری دارند )اختالف معنی

در مورد درصد چربی محوطه شکمی نیز افشار و 

( گزارش کردند که این صفت در 1383همکاران )

 درصد گلوتن گندم بطور  5/7های تغذیه شده با جوجه
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آزمایشی بود.  هایداری بیشتر از سایر گروهمعنی

اثرات متقابل سطوح لیزین و گلوتن گندم بر راندمان 

 دار نبود.گیری معنیالشه و دیگر صفات مورد اندازه

های غذایی مرحله قابلیت هضم ایلئومی پروتئین جیره

ها قرار دار سطح لیزین این جیرهرشد تحت تاثیر معنی

درصد کاهش غلظت  15( اگرچه 5نگرفت  )جدول 

درصدی میانگین  1نه لیزین باعث افزایش اسیدآمی

های غذایی قابلیت هضم ایلئومی پروتئین خام جیره

نتایج درصد(.  6/48در مقایسه با  6/49دوره رشد شد )

( نیز نشان داد که 2012تحقیقات وینگو و همکاران )

قابلیت هضم پروتئین و اسیدهای آمینه در صورتیکه 

ینه تکمیل باشد جیره غذایی از نظر محتوای اسیدآم

تفاوتی نخواهد داشت. این محققین بیان کردند که قابلیت 

هضم ایلئومی اسیدهای آمینه با افزایش سطح اسیدآمینه 

 5/16جیره )زمانی که پروتئین خام جیره غذایی بیش از 

درصد باشد( افزایش نخواهد یافت و قابلیت هضم 

استاندارد شده ایلئومی اسیدآمینه مستقل از سطح 

از طرف دیگر سطح سیدهای آمینه جیره غذایی است. ا

داری بر های دوره رشد اثر معنیهجیرگلوتن گندم 

ها داشت هجیراین  قابلیت هضم ایلئومی پروتئین

(05/0P< همانگونه که در جدول .)با شود میمالحظه  5

درصد و  11یا  7از صفر به افزایش سطح گلوتن گندم 

قابلیت  پایانیهای مرحله جیرهدر درصد  15همچنین 

و  2/49، 6/49به  36هضم ایلئومی پروتئین به ترتیب از 

وجود رسد به نظر میدرصد افزایش پیدا کرد.  60

( 1984 )وبسترگلوتن گندم در ای کمتر تغذیه عوامل ضد

بویژه کنجاله سویا بعنوان نسبت به سایر مواد غذایی 

گلوتن  کی جایگزین شده توسطاترین ماده خوراصلی

باعث شده تا ( 2)جدول  پایانیگندم در طی مرحله 

های مذکور به هقابلیت هضم ایلئومی پروتئین جیر

داری افزایش معنیموازات افزایش سطح گلوتن بطور 

 ضدمواد حاوی بطور معمول مواد خوراکی یابد. 

موجب کاهش توسط حیوان پس از مصرف ای تغذیه

، مصرف خوراکقابلیت دسترسی مواد مغذی، کاهش 

 شوندیو افزایش ضریب تبدیل غذایی مکاهش رشد 

اثرات متقابل  (.1997هیدیش و 1994و رادر هتچوک)

نشان جیره مرحله رشد نیز ح لیزین و گلوتن گندم وسط

 به پایانیداد که در همه سطوح گلوتن گندم در دوره 

قابلیت هضم ایلئومی پروتئین  ،درصد 15استثنای سطح 

 100د نیاز لیزین نسبت به سطح درص 85در سطح 

با این وجود برای  داری داشت.افزایش غیر معنیدرصد 

درصد گلوتن کاهش سطح  15حاوی پایانی های هجیر

به طور  توصیه راسدرصد  85به  100لیزین از

داری باعث کاهش قابلیت هضم ایلئومی پروتئین معنی

 شد. ی غذاییهاهجیرخام این 

 

  نتیجه گیری

های لیزین توصیه غلظتهای غذایی حاوی جیرهبا  تغذیه

به های مختلف پرورش برای دوره 308راس سویه شده 

کل دوره را های گوشتی جوجه عملکردمیزان اندکی 

راندمان دار معنیفزایش اعث ولی با پرورش بهبود داد

 12گردید. با افزایش سطح گلوتن گندم تا  آنهاالشه 

ان مصرف خوراک افزایش درصد در دوره آغازین میز

افزایش وزن بدن، میزان دار معنیبهبود  و باعثیافت 

شد. آنها در این دوره غذایی وزن و ضریب تبدیل 

، 7از صفر به  پایانیه افزایش سطح گلوتن گندم در جیر

قابلیت هضم دار معنیدرصد باعث بهبود  15و  11

اری دمعنیها شد ولی تفاوت هجیراین ایلئومی پروتئین 

 بطور ها ایجاد نکرد.جوجهدر میانگین صفات تولیدی 

های صورت تغذیه جوجهرسد در کلی به نظر می

و  12تا سطوح غذایی پلت بتوان  هایهجیرگوشتی با 

های آغازین و هدرجیردرصد گلوتن گندم به ترتیب  15

 استفاده کرد.پایانی 

 

 اریزسپاسگ

عدت بـی دریـغ   نگارندگان بدینوسیله از همکاری و مسـا 

ــد  اعضــا   ــه تولی ــرم کارخان ــویژه مــدیر عامــل محت و ب

خـوراک دام و طیـور پــاک آورد آقـای مهنـدس محســن     
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قاسمی نژاد در جهت همکاری در تهیه خوراک کرامبل و 

و همچنین مهندس پیمان غیور پلت مورد نیاز این تحقیق 

کمـال  تحقیـق   نمراحـل اجرایـی ایـ    به دلیل همکـاری در 

 را دارند. تشکر و قدردانی

 

 مورد استفاده منابع

های گوشتی. مجموعه . بررسی اثر استفاده از گلوتن گندم بر توان تولیدی جوجه1383 ،اسکندر شیری نو  افشار م، لطف اللهیان ه
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Abstract 

BACKGROUND: Wheat gluten is one of the byproducts of starch plants that can be used in broiler 

nutrition as a protein source. OBJECTIVES: This experiment was conducted to evaluate the effects 

of different levels of wheat gluten meal and lysine amino acid on performance, carcass yield and 

ileal protein digestibility in broiler chickens. METHODS: Two levels of dietary lysine (100 and 

85% of the levels recommended by Ross 308 management guide) and 4 graded levels of wheat 

gluten meal during 0-21 (0, 4, 8 and 12%) and 21-42 days of age (0, 7, 11 and 15%) were used in a 

2×4 factorial arrangement of treatments based on a completely randomized design. Accordingly, 

600 day-old broiler chickens were divided into 40 groups of 15 chicks per each group, with each 5 

groups being assigned to one of the 8 treatments. RESULTS: The results showed that dietary lysine 

levels had no significant effects on growth performance and ileal protein digestibility, but  dressing 

percentage in chickens fed diets containing 100% lysine was significantly higher than those fed diet 

with 85% level (p<0.05). Feeding diets containing 12% wheat gluten significantly (p<0.05) 

improved average body weight gain and feed conversion ratio during starter period. Dietary level of 

wheat gluten had significant effect on average abdominal fat percentage (p<0.05). Furthermore, 

ileal protein digestibility significantly (p<0.05) increased as inclusion rate of wheat gluten increased 

from 0 to 15% in grower diets. CONCLUSION: The results indicate that with inclusion of 12 and 

15% wheat gluten in starter and grower diets, respectively, an appropriate performance can be 

expected for broiler chickens, but decreasing lysine levels of these diets cause decrease in carcass 

yield of the chickens. 
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