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 مقاله پژوهشی

قابل هضم  نیزیبه ل نیوال یها آل و نسبت دهیا نیبه سطوح مختلف پروتئ یگوشت یها پاسخ جوجه
 نیدر دوره آغاز رهیج
 *2، محمدحسین شهیر1مقدم یصالحرضا 

 .رانیدانشگاه زنجان، زنجان، ا ،یدانشکده کشاورز ،یدامگروه علوم دکتری،  ی. دانشجو1
 .رانیدانشگاه زنجان، زنجان، ا ،یدانشکده کشاورز ،یگروه علوم دام. دانشیار، 2

 29/05/1400 تاریخ پذیرش مقاله:                         02/03/1400 تاریخ دریافت مقاله:
 

 چکیده
به  نیوال یها و نسبت( تر کمدرصد  10و  308جیره )توصیه سویه راس  آل دهیا نیبه سطوح مختلف پروتئ یگوشت یها پاسخ جوجهمنظور بررسی  به
روزه در قطعه جوجه گوشتی نر یک 500با استفاده از  روزگی(، پژوهشی 10)یک تا  نیدر دوره آغازدرصد(  83و  80، 77، 74، 71)هضم  قابل نیزیل

ره سبب یج آل دهین ایکاهش سطح پروتئانجام شد. نتایج نشان دادند ، تیمار و پنج تکرار 10تصادفی که شامل  کامالًبا طرح  2×5قالب آرایش فاکتوریل 
 رهیج آل دهیا نیبا کاهش پروتئ زیم استخوان نی(. درصد خاکستر و کلسP<01/0شد ) ییغذا لیتبد بیوزن بدن، مصرف خوراک و بهبود ضر شیافزا
ن و ین، گلوبولین کل، آلبومیغلظت کلسترول، گلوکز، پروتئآل جیره سبب کاهش . کاهش سطح پروتئین ایده(P<05/0) افتی شیافزا یدار یطور معن به

ل خوراک در یب تبدیین ضرتر کمنه و یش وزن، درصد الشه و سیروزگی، افزا 10ین میانگین وزن بدن در سن تر بیش(. P<05/0) م سرم خون شدیکلس
ها و درصد خاکستر و ین میانگین مصرف خوراک، درصد رانتر بیشکه، یدرحال .(P<05/0هضم مشاهده شد ) ن قابلیزیلن به یدرصد وال 74نسبت 

غیر از صفات  داری بین دو فاکتور آزمایشی به(. اثر متقابل معنیP<05/0آمد ) دست بههضم  ن قابلیزین به لیدرصد وال 77م استخوان در نسبت یکلس
آل جیره ن ایدهیپروتئ درصدی سطح 10 کاهش پژوهش، نیا جینتا براساس(. در مجموع P<05/0) ر سرم خون مشاهده نشددرصد الشه و غلظت فسف

های عملکرد و صفات  شاخص براساسهضم  پذیر است. نسبت مناسب والین به لیزین قابل آل اسیدهای آمینه ضروری، امکاندهیا های با حفظ نسبت
 شود.درصد پیشنهاد می 77صفات استخوان،  براساسدرصد و  74الشه، 

 
 .آل، والین دار، جوجه گوشتی، جیره کم پروتئین، نسبت ایده اسید آمینه شاخه ها:کلیدواژه
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Abstract 
In order to evaluate the response of broiler chicks to different levels of dietary ideal protein (Ross 308 strain recommendation and 10% less) and 
digestible valine to lysine ratio (71, 74, 77, 80, and 83%) in the starter period (one to 10 days of age), a study was performed using 500-day-old male 
broilers in a 2×5 factorial arrangements based on a completely randomized design including 10 treatments and 5 replications. The results showed that 
reducing dietary ideal protein level increased body weight, feed intake and improved feed conversion ratio (P<0.01). The percentage of bone ash and 
calcium content also increased significantly with decreasing dietary ideal protein (P <0.05). The reduction of the dietary ideal protein level decreased 
the concentrations of serum cholesterol, glucose, total protein, albumin, globulin, calcium, and phosphorus (P<0.05). The highest average body weight 
at 10 day of age, weight gain, carcass and breast percentages and the lowest feed conversion ratio were observed at 74% of digestible valine to lysine 
ratio (P<0.05); while the highest average feed intake, thigh percentage, bone ash and calcium percentage were obtained at 77% of digestible valine to 
lysine ratio (P<0.05). No significant interaction was observed between the two experimental factors except for the carcass percentage traits (P<0.05) 
and serum phosphorus concentration (P<0.01). In conclusion, based on the results of this study, a 10% reduction in dietary ideal protein levels is 
possible by maintaining ideal ratios of essential amino acids. The proper ratio of digestible valine to lysine is recommended to be 74% based on 
performance indices and carcass traits, and 77% based on bone traits. 
 
Keywords: Branched-chain amino acid, Broiler, Ideal ratio, Low protein diet, Valine. 
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 مقدمه

  امروزه تغذیه پروتئین در طیور بر مبنای توازن اسیدهای آمینه

همراه مقادیر  آل( به های ایده هضم جیره )نسبتضروری قابل 

مناسبی از اسیدهای آمینه غیرضروری بنا شده است و همانند 

[. 15گیرد ] نویسی قرار نمیگذشته، پروتئین خام مبنای جیره

تأمین دقیق مقادیر موردنیاز اسیدهای آمینه ضروری در جیره 

طیور، امری ضروری است چرا که کمبود حتی یک اسید 

تواند باعث کاهش عملکرد و از طرف  آمینه ضروری می

دیگر مصرف زیاد پروتئین سبب ایجاد فشار متابولیکی و دفع 

اوریک، افزایش مواد نیتروژنی در بستر و کاهش   تر اسید بیش

و  10وساز جیره شود ] بازده استفاده از انرژی قابل سوخت

وه بر ضروری مصنوعی عال  [. استفاده از اسیدهای آمینه20

ای، منجر به کاهش پروتئین خام  تأمین کمبودهای اسیدآمینه

اسیدهای آمینه و در  ونیناسیدآمجیره و به حداقل رساندن 

شده خوراک و کاهش دفع  نهایت سبب کاهش قیمت تمام

محیطی  زیستهای  [. نگرانی11شود ] نیتروژن به محیط می

در فضوالت بار ترکیبات نیتروژنی موجود  در مورد آثار زیان

طیور، سبب افزایش مطالعات در زمینه کاهش سطح پروتئین 

کردن  خام جیره و افزودن اسیدهای آمینه مصنوعی برای بهینه

کثر کارایی استفاده از منابع های طیور و حدا تولید فرآورده

 [.24پروتئین جیره شده است ]

درصدی  5/2ها بیانگر این است که کاهش  بررسی

بر  قابل توجه تأثیربدون تواند می هسطح پروتئین جیر

درصدی نیتروژن دفعی  21سبب کاهش  عملکرد پرنده،

 اسیدهای کردن مکملگزارش شده است  [.24و  15] شود

تجاری همانند متیونین، لیزین و ترئونین در جیره،  آمینه

تواند به مقدار قابل  های تولید، می ضمن کاهش هزینه

خوراک را کاهش داده و در  ای غلظت پروتئین خاممالحظه

تأمین  را فقط در حد ی آمینهاسیدها غلظتحال  عین

در است که نشان داده شده  [.1]دارد احتیاجات پرنده نگه 

های گوشتی به شرط حفظ مرحله آغازین پرورش جوجه

، کاهش سطح به لیزین نسبت اسیدهای آمینه ضروری

از  [.15] ی بر عملکرد پرنده نداردتأثیرجیره پروتئین 

های بر پایه  سوی دیگر، کاهش سطح پروتئین در جیره

کنجاله سویا و افزودن اسیدهای آمینه لیزین،  -ذرت

تواند باعث در حاشیه قرارگرفتن  متیونین و ترئونین می

دار از جمله والین و ایزولوسین میزان اسیدهای آمینه شاخه

در جیره شده که در نهایت باعث محدودکنندگی این 

 [.21] شود مییدهای آمینه و کاهش عملکرد پرنده اس

دار )والین، ایزولوسین و لوسین( اسیدهای آمینه شاخه

 وساز سوخت، یهموستاز انرژ میتنظ ،رشد در ینقش مهم

در  یمنیا و یسلول عملکرد ،، سالمت رودهنیپروتئ و دیپیل

گزارش شده است که این دسته از  [.19] دارند واناتیح

دستگاه  بهبود توسعه والین سبب ویژه بهی آمینه هااسید

رشد  هیدر مراحل اول یعضالن یها سلول ریو تکث گوارش

اسید  سمیمتابول یمحل اصلاز سوی دیگر،  .[21]شوند  می

در  نیوال بنابرایناست.  چهیدر ماه نیوالآمینه 

 .[19ی دارد ]نقش مهم  چهیماهساخت و  یساز نیپروتئ

عنوان چهارمین اسید  های گوشتی به جوجه والین در جیره

 توان بابنابراین می .آمینه محدودکننده شناخته شده است

دار محدودکننده نظیر والین  اسیدهای آمینه شاخهتأمین 

و کاهش  [17]های گوشتی سبب عملکرد بهینه در جوجه

 آثاراز سوی دیگر،  [.20]های تولید شد هزینه تر بیش

های گوشتی را  پروتئین بر جوجه های کم منفی جیره

ی بر بهبود دیمف تأثیرتوان از طریق افزودن والین که  می

 4دارد، برطرف نمود ] نیپروتئ و ساخت روده یمورفولوژ

به  7/22[. در پژوهشی با کاهش پروتئین جیره از 17و 

های  دوره پرورش جوجه 21تا  8در روزهای  7/21

داری در  کاهش معنی گوشتی و افزودن اسید آمینه والین،

گزارش شده  چنین هم [.9]افزایش وزن بدن مشاهده نشد 

است افزودن والین به جیره با پروتئین کاهش یافته در سن 

سبب  [4]روزگی  12تا  یکو  [20]روزگی  21تا  یک
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توجهی در افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل  بهبود قابل

 .شدغذایی 

 براساسنویسی  که در روش جیره با توجه به این

آل، نسبت اسیدهای آمینه قابل هضم ضروری  پروتئین ایده

گیرد، اهمیت تعیین  جیره به لیزین مورداستفاده قرار می

نسبت بهینه اسیدهای آمینه ضروری به لیزین مشخص 

شود. مطالعات محدودی در مورد نسبت والین به لیزین می

های  پرورش جوجه قابل هضم در مرحله آغازین دوره

اعداد متفاوت و  چنین همگوشتی صورت گرفته است. 

در منابع   درصد برای این نسبت 82تا  73ای از  گسترده

دالیل متفاوتی  [.17و  8، 4، 2]مختلف گزارش شده است 

برای این تغییرات در نسبت لیزین به والین گزارش شده 

 یها رهیدر ج نیمختلف پروتئ سطوحاست که شامل 

اقالم  نه،یآم یدهایاسسطوح استفاده از سایر  ،یشیزماآ

سن،  جنس، ه،یسو ره،یجخوراکی مورداستفاده برای تهیه 

 آماری روشو  یبررسموردهای  ی، شاخصشیآزما طیشرا

  .[10و  2]باشد  یم ازین نییتع

در نتیجه با توجه به مطالب فوق، الزم است جهت 

 تأثیرتعیین نسبت بهینه والین به لیزین قابل هضم و نیز 

های متعددی  سطح پروتئین جیره بر این نسبت، پژوهش

صورت گیرد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 

آل و نسبت والین به لیزین سطوح مختلف پروتئین ایده

بر عملکرد رشد، صفات الشه، قابل هضم جیره 

های خونی و خصوصیات شیمیایی استخوان  فراسنجه

 های گوشتی در مرحله آغازین بود. جوجه

 

 ها مواد و روش

)دو  2×5آرایش فاکتوریل  یک صورت بهپژوهش حاضر 

آل و پنج سطح نسبت والین به لیزین سطح پروتئین ایده

 10تصادفی با  کامالً قابل هضم جیره( در قالب طرح

قطعه جوجه نر گوشتی در هر  10تیمار، پنج تکرار و 

روزگی( انجام شد.  10تکرار در دوره آغازین )سن یک تا 

آل جیره )حفظ نسبت اسیدهای  دو سطح پروتئین ایده

آمینه ضروری به لیزین قابل هضم( در این آزمایش 

موردبررسی قرار گرفت که شامل لیزین قابل هضم در 

از  تر کمدرصد  10( و RP) 308یه سویه راس سطح توص

درصد(. نسبت  28/1در مقابل  15/1( بود )LPتوصیه )

 80، 77، 74، 71والین به لیزین قابل هضم در پنج سطح )

 درصد( در نظر گرفته شد.  83و

 308های غذایی مطابق راهنمای تغذیه سویه راس جیره

[ تنظیم شدند 23] UFFDAافزار  ( و با استفاده از نرم2018)

(. نسبت سایر اسیدهای آمینه ضروری محدودکننده 1)جدول 

 آلهای ایدهبه لیزین قابل هضم جیره با استفاده از نسبت

شده توسط راهنمای پرورش سویه راس، یکسان در  توصیه

آل اسیدهای آمینه های ایده[. نسبت8نظر گرفته شدند ]

 ر دو جیرهضروری محدودکننده به لیزین قابل هضم در ه

که در  با توجه به این پایه و آزمایشی، ثابت و یکسان بودند.

آل برای گلیسین به  نسبت ایده پرورش سویه راس،راهنمای 

لیزین مشخص نشده است، با استفاده از سایر منابع علمی این 

 درصد در نظر گرفته شد.  126نسبت 

از  LPو  RPهای  آل در جیره های ایده برای تنظیم نسبت

کره(، ایزولوسین ، CJاسیدهای آمینه سنتتیک آرژنین )

(BIOBASIC( و گلیسین )کانادا ،BIOBASIC )کانادا ،

های پایه عالوه بر متیونین، لیزین و ترئونین استفاده شد. جیره

بوده و سایر  71دارای نسبت والین به لیزین قابل هضم 

زودن والین های والین به لیزین قابل هضم، از طریق افنسبت

ها، تنظیم شدند. با افزودن ، کره( به این جیرهCJسنتتیک )

پتاسیم، غلظت سدیم، پتاسیم  نمک، جوش شیرین و کربنات

منظور تنظیم  ها یکسان در نظر گرفته شد. به و کلر جیره

روش  تر جیره پایه، مقدار اسیدهای آمینه مواد خوراکی به دقیق

 1100-2500ول موج سنجی انعکاسی مادون قرمز )ط طیف

 FOSS analyticalپنج تاب ) 5000نانومتر( با دستگاه مدل 
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AB ،گیری  دگوسا اندازه -وسیله شرکت ایوانیک ( بهسوئد

ها براساس اسیدهای آمینه قابل هضم ایلئومی شد. تنظیم جیره

استانداردشده، انجام گرفت. برای برآورد اسیدهای آمینه قابل 

ها از ضرایب قابلیت  ده خوراکهضم ایلئومی استانداردش

Amino dat5افزار  هضم پیشنهادی شرکت ایوانیک و نرم
® 

 [.5( استفاده شد ]02/1)نسخه 

 

 روزگی( 10های آزمایشی )سن یک تا . مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره1جدول 

 مواد خوراکی )درصد(
 های آزمایشیجیره

 3مواد مغذیترکیب 
 های آزمایشیجیره

RP
1 LP

2 RP LP 

 3000 3000 )کیلوکالری در هر کیلوگرم( انرژی متابولیسمی 8886/57 0448/51 ذرت

 9929/19 1311/22 پروتئین خام )درصد( 1782/34 1439/40 درصد پروتئین( 8/42کنجاله سویا )

 2637/1 4096/1 لیزین )درصد( 0510/3 0128/4 روغن سویا

 9048/0 0103/1 متیونین+ سیستئین )درصد( 9786/1 9377/1 کلسیم فسفات دی

 8897/0 9875/0 ترئونین )درصد( 1075/1 0924/1 کربنات کلسیم

 6491/1 7844/1 لوسین )درصد( 2290/0 2612/0 نمک

 9205/0 0292/1 والین )درصد( 1786/0 1300/0 بیکربنات سدیم

 3098/1 4633/1 آرژنین )درصد( 0907/0 0200/0 کربنات پتاسیم

 2340/0 2664/0 تریپتوفان )درصد( 2500/0 2500/0 4مکمل ویتامینی

 1520/1 2800/1 لیزین قابل هضم )درصد( 2500/0 2500/0 5مکمل معدنی

 8525/0 9472/0 متیونین+ سیستئین قابل هضم )درصد( 3241/0 3792/0 متیونین -دی ال

 7718/0 8576/0 ترئونین قابل هضم )درصد( 2622/0 2638/0 لیزین هیدروکلراید -ال

 5356/1 6442/1 لوسین قابل هضم )درصد( 1376/0 1550/0 ترئونین -ال

 8179/0 9088/0 والین قابل هضم )درصد( 0 0 والین -ال

 2096/1 3440/1 آرژنین قابل هضم )درصد( 0279/0 0295/0 ایزولوسین -ال

 2067/0 2343/0 تریپتوفان قابل هضم )درصد( 036/0 030/0 آرژنین -ال

 1800/0 1800/0 سدیم )درصد( 110/0 0 گلیسین -ال

 100 100 جمع
 8900/0 8900/0 پتاسیم )درصد(

 2500/0 2500/0 کلر )درصد(

 شده  آل توصیه . پروتئین ایده1

 یافته آل کاهش . پروتئین ایده2

دهنده خوراک. برای برآورد سایر مواد مغذی، اطالعات انحمن ملی تحقیقات  پروتئین خام، کلسیم و فسفر اجزای تشکیل شده گیری. برآوردشده براساس مقادیر اندازه3

 ( مورداستفاده قرار گرفت.NRC, 1994آمریکا )

، Kگرم؛ ویتامین میلی E ،18000المللی؛ ویتامین د بینواح D3 ،2000000المللی؛ ویتامین واحد بین A ،9000000از مکمل ویتامینی شامل ویتامین  کیلوگرم 5/2. هر 4

واحد  B6 ،2940گرم؛ ویتامین میلی B5 ،29625گرم؛ ویتامین میلی B3 ،9800گرم؛ ویتامین میلی B2 ،6600گرم؛ ویتامین میلی B1 ،1750گرم؛ ویتامین میلی 2000

 گرم بود.میلی H2 ،100گرم؛ ویتامین یمیل B12 ،15گرم؛ ویتامین میلی B9 ،1000ویتامین  المللی؛ بین

 85000، اکسید روی گرم؛ میلی 50000 ،سولفات آهن گرم؛ میلی 198400، اکسید منگنزگرم؛ میلی 500000کولین کلراید،  شامل معدنی مواد مکمل از کیلوگرم 5/2 هر. 5

 بود. گرم میلی 200، سلنیومو  گرم میلی 992، یدات کلسیم گرم؛ میلی 10000، مس گرم؛ سولفات میلی
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جوجه گوشتی قطعه  500برای انجام این آزمایش، تعداد 

در داخل پن و بر روی  308روزه سویه تجاری راس نر یک

بستر پرورش داده شدند. درجه حرارت، رطوبت و برنامه 

نوری در طول دوره پرورش کامالً کنترل شده بود و 

طور تمام وقت و آزادانه به آب و خوراک  ها به جوجه

دسترسی داشتند. در طول دوره آزمایش، هیچ تلفاتی مشاهده 

ساعت گرسنگی،  پنجبا اعمال وره آزمایش، نشد. در انتهای د

میزان افزایش وزن و  کشی شدند. های هر پن وزن پرنده همه

گیری و  مقدار خوراک مصرفی در طی دوره آزمایش، اندازه

کشی،  ضریب تبدیل غذایی هر پن محاسبه شد. پس از وزن

دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب و کشتار شدند. قطعات 

ها  گیری و نسبت آن و چربی بطنی، اندازه  ها الشه، سینه، ران

چنین استخوان  به وزن زنده محاسبه شد. هم

های کشتارشده جهت  تارسومتاتارسوس پای راست پرنده

آوری  جمع تعیین درصد خاکستر و غلظت کلسیم استخوان،

ها در داخل آون خشک و بعد از توزین، داخل  شد. استخوان

. با استفاده از نسبت وزن خاکستر کوره الکتریکی قرار گرفتند

به وزن استخوان، درصد خاکستر استخوان محاسبه شد. برای 

شده  گیری غلظت کلسیم استخوان طبق روش توصیه اندازه

های خاکستر استخوان، تهیه [، ابتدا عصاره اسیدی از نمونه6]

شده، از طریق دستگاه جذب  شد. غلظت کلسیم محلول آماده

( ، ایاالت متحده آمریکاSpectrAA 220ل مد Varianاتمی )

های آزمایشی بر گیری شد. جهت مقایسه اثر جیرهاندازه

قطعه  دونمونه خون های خونی، در زمان کشتار، فراسنجه

 شد. گرفته هر تیمار( از پرنده 10تکرار ) هر از پرنده

دقیقه و  در دور 3000شده با سرعت  آوری های جمع نمونه

شود.  ها جدا شدند تا سرم آن ، سانتریفیوژدقیقه 10به مدت 

 گراد سانتی درجه -20 دمای در آنالیز زمان تا های سرم نمونه

های  کیتاستفاده از با های خونی  فراسنجه .شدند نگهداری

روش  و به )تهران، ایران( آزمون پارسشرکت 

و منطبق ، ژاپن( PD-3000UVمدل  Apelاسپکتروفتومتری )

کل  نیسطح گلوبول. گیری شدند اندازه ،کیت دستورالعمل با

کل سرم  نیپروتئ با نیآلبومتفاوت غلظت از خون، سرم 

  GLMرویه از استفاده با آمده دست به هایداده محاسبه شد.

و  ( تجزیه1[ طبق رابطه )22( ]1/9)نسخه   SASافزارنرم

 . شدند مقایسه دانکن ایچند دامنه آزمون کمک به ها میانگین

  Yijk = µ + Pi + Vj + PVij + eijk(                    1)رابطه 

 نیانگی، مµمشاهده؛  هر ، مقدارYijkکه،  طوری به

،  Vjآل جیره؛ سطح پروتئین ایده به مربوط ، اثرPiجامعه؛ 

 ،PVijنسبت والین به لیزین قابل هضم جیره؛  به مربوط اثر

یزین قابل نسبت والین به ل ×سطح پروتئین متقابل اثر

 شی است.یآزما خطای ، اثرeijkهضم؛ 

 

 نتایج و بحث

 یها بر صفات عملکرد جوجه یشیآزما یها رهیاثر ج

که  ییها آورده شده است. جوجه (2جدول )در  ،یگوشت

 رهیج آل دهیا نیپروتئ افتهی سطح کاهش یحاو یها رهیبا ج

و  تر بیشوزن باالتر، مصرف خوراک  شیشدند افزا هیتغذ

راس  هیسو هینسبت به سطح توص یتر کم لیتبد بیضر

 نیزیبه ل نینسبت وال شیافزا (.>01/0Pداشتند ) 308

وزن، مصرف  شیدرصد سبب بهبود افزا 77تا  71 از رهیج

(. اثر >05/0P) شد لیتبد بیو بهبود ضر خوراک باالتر

 نیزیبه ل نیو نسبت وال آلدهین این سطح پروتئیمتقابل ب

 بر عملکرد پرندگان نداشت.  یأثیرت ره،یقابل هضم ج

پروتئین جیره یکی از عوامل مؤثر بر افزایش وزن 

های گوشتی بوده و تأثیر منفی کاهش سطح  جوجه

پروتئین خام جیره بر افزایش وزن، گزارش شده است 

دهند که که برخی از مطالعات نشان می  یدرحال [.20]

 با کاهش سطح پروتئین خوراک و حفظ سطح و نسبت

دهد که با  اسیدهای آمینه، کاهشی در رشد رخ نمی

، 4، 1]مطابقت دارند آمده در این مطالعه،  دست نتایج به

  [.24و  10
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 های گوشتی در مرحله آل و نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد جوجه اثر سطوح مختلف پروتئین ایده .2جدول 

 روزگی( 10آغازین دوره پرورش )سن یک تا 

 منابع تغییرات
 افزایش وزن 

 )گرم(

 وزن بدن 

 )گرم(

 مصرف خوراک

 )گرم(

 ضریب تبدیل 

 خوراک

     آل جیرهسطح پروتئین ایده

 b171 b214 b237 a390/1 پروتئین توصیه شده 

 a188 a232 a249 b324/1 پروتئین کاهش یافته 

 018/0 540/2 3/11 3/11 هامیانگین استاندارد خطای

     

     نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره )درصد(

71 b168 b212 abc244 a452/1 

74 a189 a233 ab249 b302/1 

77 a186 a230 a253 b362/1 

80 ab175 ab218 bc236 ab350/1 

83 ab179 ab222 c233 b302/1 

 028/0 83/3 69/4 63/4 هامیانگین استاندارد خطای

     

     نسبت والین به لیزین قابل هضم ×آلسطح پروتئین ایده

 522/1 239 201 157  71× توصیه

 337/1 242 226 181   74× توصیه

 396/1 243 219 174  77× توصیه

 367/1 227 209 166  80× توصیه

 348/1 236 215 175  83× توصیه

 385/1 248 223 179  71× یافته کاهش

 311/1 257 241 196  74× یافته کاهش

 329/1 262 242 197  77× یافته کاهش

 337/1 246 228 184  80× یافته کاهش

 255/1 231 228 184  83× یافته کاهش

 039/0 41/5 640/6 55/6 هامیانگین استاندارد خطای

     

 PـValue 

 008/0 004/0 001/0 001/0 آل جیرهسطح پروتئین ایده

 025/0 008/0 023/0 031/0 نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره

 1 185/0 947/0 882/0 نسبت والین به لیزین قابل هضم ×آلسطح پروتئین ایده

a-cتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ستون، معنی : ( 05/0دار است˂P.) 
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های کم پروتئین، شده با جیره های تغذیهدر جوجه

 پرندگان در هضم و جذب ییتوانا شیعالوه بر افزا

اسیدهای آمینه نیز کاهش  ونیداسیاکس، سرعت نیپروتئ

 سمیعنوان مکان بهها واکنش آن که این ،[24و  17]یابد می

و بهبود  نیپروتئاستفاده از بازده  افزایش سببی، جبران

با توجه به تجزیه  نینچ هم[. 15] شود میعملکرد رشد 

یافته،  های با پروتئین کاهش  اسیدهای آمینه در جیره تر کم

یابد  انرژی مصرفی برای دفع نیتروژن مازاد نیز کاهش می

که این امر سبب افزایش انرژی در دسترس پرنده برای 

 [.18گردد ]می تر بیشتولید 

تواند بر رشد و از سوی دیگر، سالمت روده نیز می

خوبی مشخص شده  گذار باشد. بهتأثیرعملکرد پرندگان 

های با پروتئین باال، اثرات منفی بر سالمت است که جیره

روده  یکه تا انتها ینیپروتئ [.7]دستگاه گوارش دارند 

انتهای تواند در یبالقوه م طور به، باشدکوچک هضم نشده 

د در موجو ی هوازیهایروده بزرگ توسط باکتر

 های تخمیر که شامل. فرآوردهشود ریتخمهای کور،  روده

ها و ها، فنلندولیها، انیمانند آمی مضر و سم باتیترک

 راتباال ممکن است اث یهادر غلظت هستند، اکیآمون

با  [.7] دنداشته باش پرندهبر رشد و عملکرد  یسوئ

 کاهش یبرا مشخصیسطح فعال  ،رسدینظر م بهحال  این

سطوح وجود دارد که ممکن است در  سطح پروتئین جیره

 نهیآمهای دیمکمل اساستفاده از با  یحتتر از آن پایین

 [.21]را بهبود داد  یگوشت یهاجوجه افزایش وزن نتوان

توان سطح حاضر، می پژوهشهای  یافته براساسبنابراین 

درصد نسبت  10اسیدهای آمینه ضروری جیره را تا حد 

آل، های ایده با حفظ نسبت 308سویه راس  به توصیه

کاهش داد. البته این کاهش مستلزم استفاده از اسیدهای 

باشد که در  آمینه مصنوعی نظیر ایزولوسین و گلیسین می

قبول، در دسترس  حال حاضر با قیمت تجاری قابل

در آینده با کاهش قیمت این اسیدهای آمینه  اما ،باشند نمی

ی را در سطح پروتئین جیره تر بیشتوان کاهش می

 های گوشتی انجام داد. جوجه

تأثیر نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد 

ها با دار بود که این یافته های گوشتی نیز معنی رشد جوجه

تطابق دارد و نشان  [12و  4، 2]های جدید  نتایج پژوهش

 دوره در نیوال مکمل یحاو یهارهیج مصرفدهد می

 تیگوش یهاجوجه روزانه وزن شیافزا سبب نیآغاز

درصد والین به لیزین  71شود. در مطالعه حاضر، نسبت  می

ترین عملکرد را از نظر قابل هضم )جیره پایه(، ضعیف

صفات مورد بررسی داشت که نشان از محدودکنندگی 

چنین، مطابق با  باشد. هماسیدآمینه والین در این نسبت می

حاضر، گزارش شده است که در سطوح باالی  نتایج مطالعه

درصد(، عملکرد پرندگان  80نسبت والین به لیزین )بیش از 

دهنده حساسیت پرندگان به نسبت یابد که نشانکاهش می

تر برای تجزیه و دفع  دلیل صرف انرژی بیش باالی والین، به

والین به  نسبت[. از سوی دیگر، 2مقدار اضافی والین است ]

قابل هضم جهت بهبود رشد و عملکرد در سن یک تا لیزین 

[ که با نتایج 4درصد گزارش شده است ] 5/77روزگی،  12

درصد مشاهده  77پژوهش حاضر که بهبود عملکرد تا نسبت 

 شد، تطابق کامل دارد. 

آل و نسبت  عدم وجود اثر متقابل بین سطح پروتئین ایده

ه در دامنه کاهش والین به لیزین قابل هضم جیره نشان داد ک

گرفته در این پژوهش، نسبت والین به لیزین  پروتئین انجام

درصد را  77تا  74توان نسبت باشد و میعدد ثابتی می

عنوان سطح بهینه برای نسبت والین به لیزین قابل هضم در  به

های  های گوشتی با توجه به یافته دوره آغازین پرورش جوجه

 آل، توصیه نمود. پروتئین ایدهاین پژوهش در سطوح مختلف 

های آزمایشی بر صفات الشه، نتایج مربوط به تأثیر جیره

( نشان داده 3ها و چربی محوطه بطنی، در جدول ) سینه، ران

یک از  آل جیره بر هیچ کاهش سطح پروتئین ایده .شده است

 صفات الشه تأثیری نداشت. 
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های گوشتی در  آل و نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره بر صفات الشه جوجه اثر سطوح مختلف پروتئین ایده .3جدول 

 روزگی( 10مرحله آغازین دوره پرورش )سن یک تا 

 منابع تغییرات
 چربی بطنی ها ران سینه الشه

 بدن(زنده وزن  درصد از)

     آل جیرهسطح پروتئین ایده

 075/1 190/15 826/17 126/54 پروتئین توصیه شده 

 137/1 010/15 386/17 482/53 پروتئین کاهش یافته 

 086/0 156/0 187/0 322/0 هامیانگین استاندارد خطای

     

     نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره )درصد(

71 c358/53 c936/16 b632/14 169/1 

74 a948/54 a035/18 ab273/15 093/1 

77 ab288/54 ab886/17 a666/15 962/0 

80 ab613/53 abc664/17 b846/14 154/1 

83 c815/52 bc510/17 ab083/15 154/1 

 136/0 247/0 298/0 511/0 هامیانگین استاندارد خطای

     

     نسبت والین به لیزین قابل هضم ×آلسطح پروتئین ایده

 abc542/54 27/17 810/14 217/1  71× توصیه

 a036/56 22/18 456/15 020/1   74× توصیه

 bc581/53 98/17 702/15 011/1  77× توصیه

 bc639/53  95/17 089/15 086/1  80× توصیه

 bc832/52  72/17 892/14 042/1  83× توصیه

 bc174/52  60/16 453/14 21/1  71× یافته کاهش

 abc860/53  86/17 090/15 165/1  74× یافته کاهش

 ab994/54 79/17 630/15 913/0  77× یافته کاهش

 bc587/53  38/17 603/14 221/1  80× یافته کاهش

 bc798/52  30/17 274/15 265/1  83× یافته کاهش

 187/0 349/0 419/0 704/0 هامیانگین استاندارد خطای

 P-Value 

 616/0 42/0 091/0 17/0 آل جیرهایده سطح پروتئین

 819/0 044/0 045/0 048/0 نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره

 877/0 737/0 982/0 05/0 نسبت والین به لیزین قابل هضم× آلایده سطح پروتئین

a-cتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ستون، معنی : ( 05/0دار است ˂P.) 
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شده  های تغذیه درصد الشه و سینه در جوجهترین  بیش

درصد والین به لیزین قابل هضم و باالترین  74با نسبت 

درصد والین به لیزین قابل  77درصد گوشت ران در نسبت 

( هرچند که تفاوت P<05/0دست آمد )  هضم جیره به

درصد نسبت والین به  77و  74داری بین دو سطح  معنی

مورد صفات الشه، مشاهده لیزین قابل هضم جیره در 

درصد سبب بهبود درصد  74نگردید. افزودن والین تا نسبت 

سطح  یحاو یها رهیبا ج شده  ی تغذیهها جوجهالشه 

اما پس از آن کاهش درصد الشه  شد، ،شده توصیه نیپروتئ

که با  ییها جوجهکه، در   (. در حالیP<05/0مشاهده شد )

 رهیج آل دهیا نیتئپرو افتهیسطح کاهش  یحاو یها رهیج

درصد سبب بهبود  77، افزودن والین تا سطح شدند هیتغذ

درصد الشه و پس از آن سبب کاهش درصد الشه شد 

(05/0>P .)سطح  یحاو ماریدرصد الشه در ت نیتر بیش

قابل هضم  نیزیبه ل نیو نسبت وال ال دهیا نیشده پروتئ هیتوص

داری با معنی، هر چند از نظر آماری تفاوت مشاهده شد 74

 افتهی سطح کاهش یحاوهای شده با جیره پرندگان تغذیه

و  74قابل هضم  نیزیبه ل نینسبت والو  رهیج آل دهیا نیپروتئ

 نداشت. 77

بیان شده است که سطح پروتئین جیره، اثر مستقیمی 

دیگر  گران پژوهشکه  درحالی .[24]بر صفات الشه دارد 

کاهش سطح پروتئین جیره بر صفات الشه را  تأثیر

موافق با نتایج این  هک ،[18و  11]دار گزارش نکردند  معنی

 مصرفگزارش شده است که  چنین همپژوهش است. 

 بطنی یچرب درصد شیافزا به منجر ،نیپروتئ کم یهارهیج

 مسألهحاضر، این  پژوهشکه در  درحالی ،[4] شودیم

کاهش سطح  تأثیرتوان دلیل عدم مشاهده نشد. می

حاضر به نوع  پژوهشپروتئین جیره بر صفات الشه را در 

فرموالسیون بخش پروتئین جیره، مرتبط دانست زیرا 

نسبت اسیدهای آمینه ضروری و گلیسین به لیزین قابل 

هضم با کاهش سطح پروتئین جیره، حفظ شد و پرندگان 

متوازنی از  یافته، مخلوط در جیره با پروتئین کاهش

 اسیدهای آمینه را مصرف نمودند.

 دار )والین، لوسین و ایزولوسین(شاخه هاسیدهای آمین

تشکیل را  تپروتئین عضالاز کل  درصد 18تقریباً 

 هایجوجهو بنابراین نقش مهمی در ترکیب الشه  دهندمی

 کردن مکمل[. گزارش شده است که 19] گوشتی دارند

 شیافزا سبب یدار یمعن طور به ،نیآغاز رهیج رد نیوال

نشان داده شده است که  چنین هم[. 12] شد نهیس گوشت

پروتئین، سبب  استفاده از مکمل والین در جیره پایه کم

[. نشان داده شده است 4] شدافزایش درصد گوشت سینه 

-پروتئین، سبب افزایش معنی که افزودن والین به جیره کم

درصد والین  74دار درصد گوشت سینه شده و در نسبت 

[. 10به لیزین، باالترین درصد گوشت سینه تولید شد ]

 ،نیزیاز ل نهیاز استفاده به نانیحصول اطمبنابراین، جهت 

 یاساس تیز اهمنیاز پرنده به اسید آمینه والین، اتأمین 

، پژوهشاین  یهاافته[. برخالف ی2باشد ]برخوردار می

 نیسطح والشده است که گزارش  هابرخی از پژوهشدر 

و  2]نداشت  درصد الشه و گوشت سینهبر  یتأثیرجیره 

سرعت رشد را  ین،والعنوان شده است که  یطور به[. 21

های جوجهالشه صفات  ی برتأثیراما  ،دهدیم شیافزا

ها چنین توجیه شده ندارد. علت وجود این تفاوت یگوشت

 موردنیازقابل هضم  نیوال حرسد سطینظر م بهاست که 

 زانیاز م تر کم ،و ران سینه تولید گوشتبهبود  یبرا

 [. 21] باشدمیمطلوب  رشد عملکرد یبرا موردنیاز

درصد بر  نیوال آمینه اسید وپروتئین سطح  ر متقابلثا

 تر بیشدر  .است داشتهمختلفی در مقاالت  جینتا الشه،

دار و مطالعات، اثر متقابل سطح پروتئین و والین، غیرمعنی

که  ،[4و  1بدون روند مشخص، گزارش شده است ]

در مورد درصد الشه، همسو با نتایج این پژوهش  جز به

 شده مشاهده احتمال وجود دارد که اختالفات نیااست. 

 سطوح مختلف لیدل به ،مختلف های آزمایش جیدر نتا
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 بر پاسخ والینکه ممکن است  باشد یرهج پروتئینکاهش 

 [.4] بگذارد تأثیر

های  های آزمایشی بر فراسنجهنتایج مربوط به تأثیر جیره

که با  ییها جوجه .( گزارش شده است4خونی، در جدول )

 رهیج آل دهیا نیپروتئ افتهیسطح کاهش  یحاو یها رهیج

داری در غلظت کلسترول، گلوکز،  کاهش معنی شدند هیتغذ

نسبت به پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین و کلسیم سرم خون 

(. پروتئین کل P<05/0شده داشتند ) هیتوصپروتئین سطح 

سطح اسیدهای آمینه جیره است و  دهنده سرم خون، نشان

تواند در برآورد نیاز اسیدهای آمینه ضروری، استفاده شود. می

منجر  نیپروتئ کم یهاه استفاده از جیرهگزارش شده است ک

 [.21] دوشمی کل نیپروتئو  نیآلبوم یغلظت سرمکاهش به 

گونه توجیه کرد که پرندگان با توان این این کاهش را می

های خون در  کاهش ساخت کبدی آلبومین و دیگر پروتئین

پروتئین، این فاکتورها را جهت  های کم هنگام استفاده از جیره

اسیدهای آمینه موردنیاز برای سنتز پروتئین در  تأمین

ها در  های عضالنی، مصرف و موجب کاهش سطح آن بافت

[. گزارش شده است که با 18شوند ]سرم خون پرنده می

سرم خون  اوریک اسید سطح جیره، پروتئین سطح کاهش

 که وجود دارند نیز مطالعاتی [، اما15و  11یافت ] کاهش

اند نکرده گزارش را اثری چنین حاضر، پژوهش با هماهنگ

که سطح پروتئین در جیره  [. عنوان شده است هنگامی20]

زیاد باشد یا اسیدهای آمینه جیره نسبت به هم متعادل نباشند، 

شدن به اسید  دآمینه شده و با تبدیلآمینه اضافی های اسید

  [.11] بر است که خود فرایندی انرژی شوند میدفع اوریک، 

مطالعه حاضر نشان دادند که غلظت کلسترول  نتایج

سرم خون با کاهش سطح پروتئین جیره، کاهش یافت که 

توان مکانیسم احتمالی آن را چنین توجیه نمود که با می

گلیسرید و  کاهش سطح پروتئین جیره، غلظت تری

واسطه  یابد که این امر بهکلسترول در کبد افزایش می

ها جهت انتقال یپوپروتئینکمبود پروتئین برای ساخت ل

[. از 3باشد ]کلسترول و تری گلیسرید به خارج از کبد می

سوی دیگر، در مطالعه حاضر با کاهش سطح پروتئین، 

در  4مقدار چربی استفاده شده در جیره کاهش یافت )

تواند دلیل ( که این موضوع می1درصد، جدول  3مقابل 

باشد. دیگری برای کاهش سطح کلسترول سرم خون 

های با پروتئین  کاهش سطح گلوکز سرم خون در جیره

 فرایندتوان به کاهش  یافته را می آل کاهش ایده

به  چنین هماضافی جیره و  گلوکونئوژنز از اسیدهای آمینه

دلیل  های بدن به افزایش برداشت گلوکز توسط بافت

پروتئین، نسبت داد.  بودن رشد پرنده در جیره کمتر بیش

داری  آل جیره سبب کاهش معنیپروتئین ایدهکاهش سطح 

نیز در غلظت کلسیم و فسفر سرم خون شد که این نتیجه 

های با پروتئین  با بهبود درصد خاکستر استخوان در جیره

حاضر، ارتباط دارد. نکته  پژوهشیافته در  آل کاهشایده

های با پروتئین باال به  این باشد که در جیره توانددیگر می

ها از کاتیوناز  مهمیبخش زیاد،  کیاور دیفع اسد دلیل

به نامحلول در این مولکول  صورت بهجمله یون کلسیم 

 ،گریعبارت د به .شوند میافتاده و از طریق ادرار، دفع دام 

 مولکولی، جذب کیالکترواستات صورت بهها یون

 [.16] شوند میشده و به همراه آن دفع  کیاوردیاس

داری بر  قابل هضم جیره، تأثیر معنی نسبت والین به لیزین

های خونی نداشت. موافق با نتایج پژوهش حاضر،  فراسنجه

 بر یدار یمعن تأثیر ،نیپروتئ  کم هریج در نیوال یساز  مکمل

[. در 20و  4سرم خون نداشت ] نیآلبوم و کل نیپروتئ

که این نتایج با گزارش برخی از مطالعات، در تضاد  حالی

آل و نسبت والین به  اثر متقابل سطح پروتئین ایده [.12است ]

لیزین قابل هضم جیره تنها بر غلظت فسفر سرم خون، 

( و افزایش نسبت والین به لیزین قابل P<01/0دار بود ) معنی

یافته، سبب  آل کاهشهضم جیره در تیمارهای با پروتئین ایده

کاهش غلظت فسفر سرم خون شد،اما در تیمار با سطح 

شده، این اثر مشاهده نشد. این نتیجه را  آل توصیهئین ایدهپروت
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توان در راستای تأثیر والین بر افزایش خاکستر استخوان  می

دانست که افزایش سطح والین جیره از طریق افزایش انتقال 

فسفر به استخوان، سبب کاهش غلظت فسفر سرم خون در 

 یافته شد. های با پروتئین کاهش جیره

 
های گوشتی در  های خونی جوجهآل و نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره بر فراسنجه. اثر سطوح مختلف پروتئین ایده4جدول 

 روزگی( 10مرحله آغازین دوره پرورش )سن یک تا 

 منابع تغییرات
 اوریک اسید

(mg/dl)1
 

 گلیسریدتری
(mg/dl) 

 کلسترول
(mg/dl) 

 گلوکز
(mg/dl) 

 کل پروتئین
(g/dl)2 

 آلبومین
(g/dl) 

 گلوبولین
(g/dl) 

 کلسیم
(mg/dl) 

 فسفر
(mg/dl) 

          آل جیرهسطح پروتئین ایده

 a30/157 a04/245 a68/3 a86/1 a82/1 a46/9 009/6 66/68 90/6 پروتئین توصیه شده

 b94/138 b30/232 b35/3 b62/1 b74/1 b11/9 962/5 86/66 92/6 پروتئین کاهش یافته

 075/0 107/0 034/0 025/0 036/0 395/3 637/2 75/3 167/0 هامیانگین استاندارد خطای

          
        نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره )درصد(

71 871/6 950/60 600/141 489/235 559/3 734/1 825/1 304/9 101/6 

74 865/6 800/65 050/144 000/234 441/3 747/1 694/1 385/9 022/6 

77 910/6 650/69 050/149 400/240 496/3 720/1 776/1 406/9 855/5 

80 940/6 350/68 700/149 200/241 479/3 733/1 746/1 270/9 040/6 

83 968/6 050/74 200/156 250/242 595/3 746/1 849/1 081/9 910/5 

 120/0 169/0 053/0 040/0 056/0 368/5 170/4 929/5 261/0 هامیانگین استاندارد خطای

          
        نسبت والین به لیزین قابل هضم ×آل سطح پروتئین ایده

 ab989/5 413/9 837/1 832/1 669/3 200/242 400/149 400/57 130/7 71× توصیه 
 ab780/5 544/9 814/1 855/1 669/3 900/235 200/148 900/67 630/6 74× توصیه 
 ab009/6 526/9 822/1 848/1 670/3 900/248 500/161 700/69 920/6 77× توصیه 

 ab250/6 411/9 808/1 879/1 687/3 500/247 800/160 300/70 840/6 80× توصیه 

 ab017/6 386/9 822/1 866/1 688/3 700/250 600/166 000/78 967/6 83× توصیه 

 ab213/6 195/9 814/1 635/1 449/3 778/228 800/133 500/64 612/6 71×  کاهش یافته
 a264/6 172/9 575/1 639/1 214/3 100/232 900/139 700/63 100/7 74× کاهش یافته 
 b701/5 286/9 731/1 592/1 323/3 900/231 600/136 600/69 900/6 77× کاهش یافته 
 ab830/5 129/9 683/1 587/1 270/3 900/234 600/138 400/66 040/7 80× کاهش یافته 
 ab803/5 775/8 876/1 626/1 502/3 800/233 800/145 100/70 970/6 83× کاهش یافته 

 169/0 239/0 075/0 056/0 080/0 592/7 897/5 385/8 369/0 هامیانگین استاندارد خطای
 P-Value 

 662/0 025/0 020/0 001/0 001/0 010/0 001/0 735/0 910/0 آل جیرهایده سطح پروتئین
 599/0 702/0 476/0 989/0 334/0 761/0 129/0 617/0 999/0 نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره

 044/0 924/0 118/0 930/0 382/0 908/0 650/0 921/0 778/0 نسبت والین به لیزین×  سطح پروتئین
a-c هر ستون، معنی: تفاوت ارقام با حروف متفاوت در ( 05/0دار است  ˂P.) 

 لیتر . برحسب گرم/ دسی2لیتر                 گرم/ دسی . برحسب میلی1
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های آزمایشی بر نتایج مربوط به تأثیر جیره

( نشان داده شده 5های استخوان، در جدول ) ویژگی

سطح  یحاو یها رهیکه با ج ییها جوجهاست. در 

د، درصد شدن هیتغذ رهیج آل دهیا نیپروتئ افتهیکاهش 

(. با P<05/0خاکستر و کلسیم استخوان افزایش یافت )

افزایش سطح پروتئین جیره، مقدار دفع اسیداوریک و 

دنبال کاهش  یابد. بهبه همراه آن دفع کلسیم افزایش می

میزان کلسیم خون، برداشت کلسیم از استخوان تحت 

یابد که این امر هم تأثیر هورمون پاراتیروئید افزایش می

در نهایت منجر به کاهش درصد خاکستر و کلسیم 

[ که با نتایج پژوهش 16و  14شود ] استخوان می

 حاضر، مطابقت دارد.
 

های گوشتی در  های استخوان جوجه ل هضم جیره بر ویژگیآل و نسبت والین به لیزین قاب . اثر سطوح مختلف پروتئین ایده5جدول 
 روزگی( 10مرحله آغازین دوره پرورش )سن یک تا 

 گرم بر گرم ماده خشک(یلی)م کلسیم )درصد( خاکستر منابع تغییرات

   آل جیرهسطح پروتئین ایده

 b629/41 b304/36 شده پروتئین توصیه

 a167/44 a893/37 یافته پروتئین کاهش

 507/0 38/0 هامیانگین استاندارد خطای

   

   نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره )درصد(

71 bc585/42 b791/36 

74 ab664/43 a437/37 

77 a585/44 a302/39 
80 c232/41 b911/34 
83 bc424/42 ab053/37 

 803/0 600/0 هامیانگین استاندارد خطای

   

   نسبت والین به لیزین قابل هضم ×آل سطح پروتئین ایده

 704/36 181/41 71× توصیه 

 323/37 621/41 74× توصیه 

 477/38 171/44 77× توصیه 

 228/33 836/39 80× توصیه 

 791/35 336/41 83× توصیه 

 878/36 990/43 71× کاهش یافته 

 552/37 706/45 74× کاهش یافته 

 127/40 999/44 77× کاهش یافته 

 594/36 629/42 80× کاهش یافته 
 315/38 513/43 83× کاهش یافته 

 051/1 826/0 هامیانگین استاندارد خطای
 P-Value 

 039/0 001/0 آل جیرهایده سطح پروتئین
 010/0 001/0 نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره

 592/0 425/0 نسبت والین به لیزین قابل هضم× آل ایدهسطح پروتئین 
a-cتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ستون، معنی : ( 05/0دار است  ˂P.) 
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درصد خاکستر و کلسیم استخوان در  ترین بیش

درصد والین به لیزین قابل  77شده با نسبت  های تغذیه جوجه

داشت داری  دست آمد که با جیره پایه، تفاوت معنی هضم، به 

(01/0>P ،در توافق با این نتایج .) با گزارش شده است که

و  رانکلسیم در استخوان  غلظتوالین جیره، سطح افزایش 

داری بر غلظت فسفر تأثیر معنی بد، امایامیافزایش  نیدرشت

در جیره  نیوال استفاده از[. در نتیجه، 14استخوان ندارد ]

 ین ران و درشت در استخوان ونیکاسیفیکلس افزایشباعث 

باعث  نیکه کمبود والاست گزارش شده چنین  . همشودیم

که میزان  طوری ، بهشودیادرار م از طریق میدفع کلس شیافزا

دارای کمبود  یهارهیشده با ج هیتغذدفع کلسیم در پرندگان 

کننده مکمل والین  تر از پرندگان دریافت سه برابر بیش ،والین

به  استخوانآلی  سیکسنتز ماتر یبراها استئوبالست .است

قادر به دار نیاز دارند تا نسبت مناسبی از اسیدهای آمینه شاخه

با  اگرباشند. استخوان  ریو تکث ونیکاسیفیکلس تیتقو

 تینسبت مختل شود، فعال نیا والین جیرهکاهش سطح 

 جادیا ریکتزمانند  یطیغالب بوده و شرا هااستئوکالست

رسد کمبود والین باعث افزایش مینظر  . بهشود یم

کاهش بودن پرها،  های اسکلتی، غیرطبیعی ناهنجاری

کلسیم استخوان و میزان پروتئین موجود در پرهای پرنده 

  [.13] شود می

 10 کاهش پژوهش، نیا جینتا براساسدر مجموع 

آل دهیا های ن جیره با حفظ نسبتیپروتئ درصدی سطح

با توجه  چنین همپذیر است.  اسیدهای آمینه ضروری امکان

، نسبت مناسب والین به لیزین قابل پژوهشبه نتایج این 

های عملکرد و صفات الشه،  شاخص براساسهضم جیره 

درصد پیشنهاد  77صفات استخوان،  براساسدرصد و  74

 شود.می

 

 تشکر و قدردانی

وهشی دانشگاه کش مزرعه آموزشی و پژ پرسنل زحمت از

 نیو مسئول لویحاجمصطفی دکتر  یآقا ژهیو زنجان به

که در اجرا  دانشگاه زنجان یگروه علوم دام یها شگاهیآزما

را نمودند و جناب  یهمکار تینها پژوهش نیا شبردیو پ

 یتشکر و قدردان کراتی، محمدزاده نیحسدکتر  یآقا

 گردد. می
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