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چکیده
 درصد کمتر) و نسبتهای والین به10  و308 بهمنظور بررسی پاسخ جوجههای گوشتی به سطوح مختلف پروتئین ایدهآل جیره (توصیه سویه راس
 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه در500  پژوهشی با استفاده از،) روزگی10  درصد) در دوره آغازین (یک تا83  و80 ،77 ،74 ،71( لیزین قابلهضم
 نتایج نشان دادند کاهش سطح پروتئین ایدهآل جیره سبب. انجام شد، تیمار و پنج تکرار10  با طرح کامالً تصادفی که شامل2×5 قالب آرایش فاکتوریل
 درصد خاکستر و کلسیم استخوان نیز با کاهش پروتئین ایدهآل جیره.)P>0/01(  مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل غذایی شد،افزایش وزن بدن
 گلوبولین و، آلبومین، پروتئین کل، گلوکز، کاهش سطح پروتئین ایدهآل جیره سبب کاهش غلظت کلسترول.)P>0/05( بهطور معنیداری افزایش یافت
 درصد الشه و سینه و کمترین ضریب تبدیل خوراک در، افزایش وزن، روزگی10  بیشتر ین میانگین وزن بدن در سن.)P>0/05( کلسیم سرم خون شد
 درصد رانها و درصد خاکستر و، بیشترین میانگین مصرف خوراک، درحالیکه.)P>0/05(  درصد والین به لیزین قابلهضم مشاهده شد74 نسبت
 اثر متقابل معنیداری بین دو فاکتور آزمایشی بهغیر از صفات.)P>0/05(  درصد والین به لیزین قابلهضم بهدست آمد77 کلسیم استخوان در نسبت
 درصدی سطح پروتئین ایدهآل جیره10  کاهش، در مجموع براساس نتایج این پژوهش.)P>0/05( درصد الشه و غلظت فسفر سرم خون مشاهده نشد
 نسبت مناسب والین به لیزین قابلهضم براساس شاخصهای عملکرد و صفات. امکانپذیر است،با حفظ نسبتهای ایدهآل اسیدهای آمینه ضروری
. درصد پیشنهاد میشود77 ، درصد و براساس صفات استخوان74 ،الشه
. والین، نسبت ایدهآل، جیره کم پروتئین، جوجه گوشتی، اسید آمینه شاخهدار:کلیدواژهها
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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

نسبت اسیدهای آمینه ضروری به لیزین ،کاهش سطح

امروزه تغذیه پروتئین در طیور بر مبنای توازن اسیدهای آمینه

پروتئین جیره تأثیری بر عملکرد پرنده ندارد [ .]15از

ضروری قابل هضم جیره (نسبتهای ایدهآل) بههمراه مقادیر

سوی دیگر ،کاهش سطح پروتئین در جیرههای بر پایه

مناسبی از اسیدهای آمینه غیرضروری بنا شده است و همانند

ذرت -کنجاله سویا و افزودن اسیدهای آمینه لیزین،

گذشته ،پروتئین خام مبنای جیرهنویسی قرار نمیگیرد [.]15

متیونین و ترئونین میتواند باعث در حاشیه قرارگرفتن

تأمین دقیق مقادیر موردنیاز اسیدهای آمینه ضروری در جیره

میزان اسیدهای آمینه شاخهدار از جمله والین و ایزولوسین

طیور ،امری ضروری است چرا که کمبود حتی یک اسید

در جیره شده که در نهایت باعث محدودکنندگی این

آمینه ضروری میتواند باعث کاهش عملکرد و از طرف

اسیدهای آمینه و کاهش عملکرد پرنده میشود [.]21

دیگر مصرف زیاد پروتئین سبب ایجاد فشار متابولیکی و دفع

اسیدهای آمینه شاخهدار (والین ،ایزولوسین و لوسین)

بیشتر اسید اوریک ،افزایش مواد نیتروژنی در بستر و کاهش

نقش مهمی در رشد ،تنظیم هموستاز انرژی ،سوختوساز

بازده استفاده از انرژی قابل سوختوساز جیره شود [ 10و

لیپید و پروتئین ،سالمت روده ،عملکرد سلولی و ایمنی در

 .]20استفاده از اسیدهای آمینه ضروری مصنوعی عالوه بر

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

تأمین کمبودهای اسیدآمینهای ،منجر به کاهش پروتئین خام

اسیدهای آمینه بهویژه والین سبب بهبود توسعه دستگاه

جیره و به حداقل رساندن دآمیناسیون اسیدهای آمینه و در

گوارش و تکثیر سلولهای عضالنی در مراحل اولیه رشد

نهایت سبب کاهش قیمت تمامشده خوراک و کاهش دفع

میشوند [ .]21از سوی دیگر ،محل اصلی متابولیسم اسید

نیتروژن به محیط میشود [ .]11نگرانیهای زیستمحیطی

آمینه والین در ماهیچه است .بنابراین والین در

در مورد آثار زیانبار ترکیبات نیتروژنی موجود در فضوالت

پروتئینسازی و ساخت ماهیچه نقش مهمی دارد [.]19

طیور ،سبب افزایش مطالعات در زمینه کاهش سطح پروتئین

والین در جیره جوجههای گوشتی بهعنوان چهارمین اسید

خام جیره و افزودن اسیدهای آمینه مصنوعی برای بهینهکردن

آمینه محدودکننده شناخته شده است .بنابراین میتوان با

تولید فرآوردههای طیور و حداکثر کارایی استفاده از منابع

تأمین اسیدهای آمینه شاخهدار محدودکننده نظیر والین

پروتئین جیره شده است [.]24

سبب عملکرد بهینه در جوجههای گوشتی [ ]17و کاهش

بررسیها بیانگر این است که کاهش  2/5درصدی

بیشتر هزینههای تولید شد [ .]20از سوی دیگر ،آثار

سطح پروتئین جیره میتواند بدون تأثیر قابل توجه بر

منفی جیرههای کمپروتئین بر جوجههای گوشتی را

عملکرد پرنده ،سبب کاهش  21درصدی نیتروژن دفعی

میتوان از طریق افزودن والین که تأثیر مفیدی بر بهبود

شود [ 15و  .]24گزارش شده است مکملکردن اسیدهای

مورفولوژی روده و ساخت پروتئین دارد ،برطرف نمود [4

آمینه تجاری همانند متیونین ،لیزین و ترئونین در جیره،

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

ضمن کاهش هزینههای تولید ،میتواند به مقدار قابل

 21/7در روزهای  8تا  21دوره پرورش جوجههای

مالحظهای غلظت پروتئین خام خوراک را کاهش داده و در

گوشتی و افزودن اسید آمینه والین ،کاهش معنیداری در

عینحال غلظت اسیدهای آمینه را فقط در حد تأمین

افزایش وزن بدن مشاهده نشد [ .]9همچنین گزارش شده

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

است افزودن والین به جیره با پروتئین کاهش یافته در سن

مرحله آغازین پرورش جوجههای گوشتی به شرط حفظ

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

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

غذایی شد.

دو سطح پروتئین ایدهآل جیره (حفظ نسبت اسیدهای

با توجه به اینکه در روش جیرهنویسی براساس

آمینه ضروری به لیزین قابل هضم) در این آزمایش

پروتئین ایدهآل ،نسبت اسیدهای آمینه قابل هضم ضروری

موردبررسی قرار گرفت که شامل لیزین قابل هضم در

جیره به لیزین مورداستفاده قرار میگیرد ،اهمیت تعیین

سطح توصیه سویه راس  )RP( 308و  10درصد کمتر از

نسبت بهینه اسیدهای آمینه ضروری به لیزین مشخص

توصیه ( )LPبود ( 1/15در مقابل  1/28درصد) .نسبت

میشود .مطالعات محدودی در مورد نسبت والین به لیزین

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

قابل هضم در مرحله آغازین دوره پرورش جوجههای

و 83درصد) در نظر گرفته شد.

گوشتی صورت گرفته است .همچنین اعداد متفاوت و

جیرههای غذایی مطابق راهنمای تغذیه سویه راس 308

گستردهای از  73تا  82درصد برای این نسبت در منابع

( )2018و با استفاده از نرمافزار  ]23[ UFFDAتنظیم شدند

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

(جدول  .)1نسبت سایر اسیدهای آمینه ضروری محدودکننده

برای این تغییرات در نسبت لیزین به والین گزارش شده

به لیزین قابل هضم جیره با استفاده از نسبتهای ایدهآل

است که شامل سطوح مختلف پروتئین در جیرههای

توصیهشده توسط راهنمای پرورش سویه راس ،یکسان در

آزمایشی ،سطوح استفاده از سایر اسیدهای آمینه ،اقالم

نظر گرفته شدند [ .]8نسبتهای ایدهآل اسیدهای آمینه

خوراکی مورداستفاده برای تهیه جیره ،سویه ،جنس ،سن،

ضروری محدودکننده به لیزین قابل هضم در هر دو جیره

شرایط آزمایشی ،شاخصهای موردبررسی و روش آماری

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

تعیین نیاز میباشد [ 2و .]10

راهنمای پرورش سویه راس ،نسبت ایدهآل برای گلیسین به

در نتیجه با توجه به مطالب فوق ،الزم است جهت
تعیین نسبت بهینه والین به لیزین قابل هضم و نیز تأثیر

لیزین مشخص نشده است ،با استفاده از سایر منابع علمی این
نسبت  126درصد در نظر گرفته شد.

سطح پروتئین جیره بر این نسبت ،پژوهشهای متعددی

برای تنظیم نسبتهای ایدهآل در جیرههای  RPو  LPاز

صورت گیرد .بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر

اسیدهای آمینه سنتتیک آرژنین ( ،CJکره) ،ایزولوسین

سطوح مختلف پروتئین ایدهآل و نسبت والین به لیزین

( ،BIOBASICکانادا) و گلیسین ( ،BIOBASICکانادا)

قابل هضم جیره بر عملکرد رشد ،صفات الشه،

عالوه بر متیونین ،لیزین و ترئونین استفاده شد .جیرههای پایه

فراسنجههای خونی و خصوصیات شیمیایی استخوان

دارای نسبت والین به لیزین قابل هضم  71بوده و سایر

جوجههای گوشتی در مرحله آغازین بود.

نسبتهای والین به لیزین قابل هضم ،از طریق افزودن والین
سنتتیک ( ،CJکره) به این جیرهها ،تنظیم شدند .با افزودن

مواد و روشها

نمک ،جوش شیرین و کربناتپتاسیم ،غلظت سدیم ،پتاسیم

پژوهش حاضر بهصورت یک آرایش فاکتوریل ( 2×5دو

و کلر جیرهها یکسان در نظر گرفته شد .بهمنظور تنظیم

سطح پروتئین ایدهآل و پنج سطح نسبت والین به لیزین

دقیقتر جیره پایه ،مقدار اسیدهای آمینه مواد خوراکی بهروش

قابل هضم جیره) در قالب طرح کامالً تصادفی با 10

طیفسنجی انعکاسی مادون قرمز (طول موج 1100-2500

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

FOSS analytical

نانومتر) با دستگاه مدل  5000پنج تاب (
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 ،ABسوئد) بهوسیله شرکت ایوانیک -دگوسا اندازهگیری

هضم ایلئومی استانداردشده خوراکها از ضرایب قابلیت

شد .تنظیم جیرهها براساس اسیدهای آمینه قابل هضم ایلئومی

هضم پیشنهادی شرکت ایوانیک و نرمافزار

®Amino dat5

استانداردشده ،انجام گرفت .برای برآورد اسیدهای آمینه قابل

(نسخه  )1/02استفاده شد [.]5

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی (سن یک تا  10روزگی)
مواد خوراکی (درصد)

جیرههای آزمایشی
1

RP

ترکیب مواد مغذی

2

LP

3

جیرههای آزمایشی
RP

LP

3000

3000
19/9929

ذرت

51/0448

57/8886

انرژی متابولیسمی (کیلوکالری در هر کیلوگرم)

کنجاله سویا ( 42/8درصد پروتئین)

40/1439

34/1782

پروتئین خام (درصد)

22/1311

روغن سویا

4/0128

3/0510

لیزین (درصد)

1/4096

1/2637

دیکلسیم فسفات

1/9377

1/9786

متیونین +سیستئین (درصد)

1/0103

0/9048

کربنات کلسیم

1/0924

1/1075

ترئونین (درصد)

0/9875

0/8897

نمک

0/2612

0/2290

لوسین (درصد)

1/7844

1/6491

بیکربنات سدیم

0/1300

0/1786

والین (درصد)

1/0292

0/9205

0/0200

0/0907

آرژنین (درصد)

1/4633

1/3098

کربنات پتاسیم
4

0/2500

0/2500

تریپتوفان (درصد)

0/2664

0/2340

مکمل ویتامینی

0/2500

0/2500

لیزین قابل هضم (درصد)

1/2800

1/1520

دی ال -متیونین

0/3792

0/3241

متیونین +سیستئین قابل هضم (درصد)

0/9472

0/8525

ال -لیزین هیدروکلراید

0/2638

0/2622

ترئونین قابل هضم (درصد)

0/8576

0/7718

ال -ترئونین

0/1550

0/1376

لوسین قابل هضم (درصد)

1/6442

1/5356

0

0

والین قابل هضم (درصد)

0/9088

0/8179

ال -ایزولوسین

0/0295

0/0279

آرژنین قابل هضم (درصد)

1/3440

1/2096

ال -آرژنین

0/030

0/036

تریپتوفان قابل هضم (درصد)

0/2343

0/2067

ال -گلیسین

0

0/110

سدیم (درصد)

0/1800

0/1800

100

100

پتاسیم (درصد)

0/8900

0/8900

کلر (درصد)

0/2500

0/2500

مکمل معدنی

5

ال -والین

جمع
 .1پروتئین ایدهآل توصیهشده
 .2پروتئین ایدهآل کاهشیافته

 .3برآوردشده براساس مقادیر اندازهگیریشده پروتئین خام ،کلسیم و فسفر اجزای تشکیلدهنده خوراک .برای برآورد سایر مواد مغذی ،اطالعات انحمن ملی تحقیقات
آمریکا ( )NRC, 1994مورداستفاده قرار گرفت.
 .4هر  2/5کیلوگرم از مکمل ویتامینی شامل ویتامین  9000000 ،Aواحد بینالمللی؛ ویتامین  2000000 ،D3واحد بینالمللی؛ ویتامین  18000 ،Eمیلیگرم؛ ویتامین ،K
 2000میلیگرم؛ ویتامین  1750 ،B1میلیگرم؛ ویتامین  6600 ،B2میلیگرم؛ ویتامین  9800 ،B3میلیگرم؛ ویتامین  29625 ،B5میلیگرم؛ ویتامین  2940 ،B6واحد
بینالمللی؛ ویتامین  1000 ،B9میلیگرم؛ ویتامین  15 ،B12میلیگرم؛ ویتامین  100 ،H2میلیگرم بود.
 .5هر  2/5کیلوگرم از مکمل مواد معدنی شامل کولین کلراید 500000 ،میلیگرم؛ اکسید منگنز 198400 ،میلیگرم؛ سولفات آهن 50000 ،میلیگرم؛ اکسید روی85000 ،
میلیگرم؛ سولفات مس 10000 ،میلیگرم؛ یدات کلسیم 992 ،میلیگرم و سلنیوم 200 ،میلیگرم بود.
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پاسخ جوجههای گوشتی به سطوح مختلف پروتئین ایدهآل و نسبتهای والین به لیزین قابل هضم جیره در دوره آغازین

برای انجام این آزمایش ،تعداد  500قطعه جوجه گوشتی

با دستورالعمل کیت ،اندازهگیری شدند .سطح گلوبولین کل

نر یکروزه سویه تجاری راس  308در داخل پن و بر روی

سرم خون ،از تفاوت غلظت آلبومین با پروتئین کل سرم

بستر پرورش داده شدند .درجه حرارت ،رطوبت و برنامه

محاسبه شد .دادههای بهدستآمده با استفاده از رویه

GLM

نوری در طول دوره پرورش کامالً کنترل شده بود و

نرمافزار ( SASنسخه  ]22[ )9/1طبق رابطه ( )1تجزیه و

جوجهها بهطور تمام وقت و آزادانه به آب و خوراک

میانگینها بهکمک آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه شدند.

دسترسی داشتند .در طول دوره آزمایش ،هیچ تلفاتی مشاهده

(رابطه )1

Yijk = µ + Pi + Vj + PVij + eijk

نشد .در انتهای دوره آزمایش ،با اعمال پنج ساعت گرسنگی،

بهطوریکه ،Yijk ،مقدار هر مشاهده؛  ،µمیانگین

همه پرندههای هر پن وزنکشی شدند .میزان افزایش وزن و

جامعه؛  ،Piاثر مربوط به سطح پروتئین ایدهآل جیره؛ ،Vj

مقدار خوراک مصرفی در طی دوره آزمایش ،اندازهگیری و

اثر مربوط به نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره؛ ،PVij

ضریب تبدیل غذایی هر پن محاسبه شد .پس از وزنکشی،

اثر متقابل سطح پروتئین× نسبت والین به لیزین قابل

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

هضم؛  ،eijkاثر خطای آزمایشی است.

الشه ،سینه ،رانها و چربی بطنی ،اندازهگیری و نسبت آنها
به

وزن

زنده

محاسبه

شد.

همچنین

استخوان

نتایج و بحث

تارسومتاتارسوس پای راست پرندههای کشتارشده جهت

اثر جیرههای آزمایشی بر صفات عملکرد جوجههای

تعیین درصد خاکستر و غلظت کلسیم استخوان ،جمعآوری

گوشتی ،در (جدول  )2آورده شده است .جوجههایی که

شد .استخوانها در داخل آون خشک و بعد از توزین ،داخل

با جیرههای حاوی سطح کاهشیافته پروتئین ایدهآل جیره

کوره الکتریکی قرار گرفتند .با استفاده از نسبت وزن خاکستر

تغذیه شدند افزایش وزن باالتر ،مصرف خوراک بیشتر و

به وزن استخوان ،درصد خاکستر استخوان محاسبه شد .برای

ضریب تبدیل کمتری نسبت به سطح توصیه سویه راس

اندازهگیری غلظت کلسیم استخوان طبق روش توصیهشده

 308داشتند ( .)P<0/01افزایش نسبت والین به لیزین

[ ،]6ابتدا عصاره اسیدی از نمونههای خاکستر استخوان ،تهیه

جیره از  71تا  77درصد سبب بهبود افزایش وزن ،مصرف

شد .غلظت کلسیم محلول آمادهشده ،از طریق دستگاه جذب

خوراک باالتر و بهبود ضریب تبدیل شد ( .)P<0/05اثر

اتمی ( Varianمدل  ،SpectrAA 220ایاالت متحده آمریکا)

دهآل و نسبت والین به لیزین
متقابل بین سطح پروتئین ای 

اندازهگیری شد .جهت مقایسه اثر جیرههای آزمایشی بر

قابل هضم جیره ،تأثیری بر عملکرد پرندگان نداشت.

فراسنجههای خونی ،در زمان کشتار ،نمونه خون دو قطعه

پروتئین جیره یکی از عوامل مؤثر بر افزایش وزن

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

جوجه های گوشتی بوده و تأثیر منفی کاهش سطح

نمونههای جمعآوریشده با سرعت  3000دور در دقیقه و

پروتئین خام جیره بر افزایش وزن ،گزارش شده است

به مدت  10دقیقه ،سانتریفیوژ شدند تا سرم آنها جدا شود.

[ .]20درحالی که برخی از مطالعات نشان میدهند که

نمونههای سرم تا زمان آنالیز در دمای  -20درجه سانتیگراد

با کاهش سطح پروتئین خوراک و حفظ سطح و نسبت

نگهداری شدند .فراسنجههای خونی با استفاده از کیتهای

اسیدهای آمینه ،کاهشی در رشد رخ نمی دهد که با

بهروش

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

شرکت

پارسآزمون

(تهران،

ایران)

و

اسپکتروفتومتری ( Apelمدل  ،PD-3000UVژاپن) و منطبق

 10و .]24
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رضا صالحیمقدم ،محمدحسین شهیر

جدول  .2اثر سطوح مختلف پروتئین ایدهآل و نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد جوجههای گوشتی در مرحله
آغازین دوره پرورش (سن یک تا  10روزگی)
افزایش وزن

وزن بدن

مصرف خوراک

ضریب تبدیل

(گرم)

(گرم)

(گرم)

خوراک

پروتئین توصیه شده

b

b

b

a

منابع تغییرات
سطح پروتئین ایدهآل جیره

171

214

237

1/390

پروتئین کاهش یافته

188a

232a

249a

1/324b

خطای استاندارد میانگینها

11/3

11/3

2/540

0/018

نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره (درصد)
71

168b

212b

244abc

1/452a

74

189a

233a

249ab

1/302b

77

a

a

a

b

186

230

253

1/362

80

175ab

218ab

236bc

1/350ab

83

ab

ab

c

b

خطای استاندارد میانگینها

4/63

179

222

4/69

233

3/83

1/302

0/028

سطح پروتئین ایدهآل× نسبت والین به لیزین قابل هضم
توصیه× 71

157

201

239

1/522

توصیه× 74

181

226

242

1/337

توصیه× 77

174

219

243

1/396

توصیه× 80

166

209

227

1/367

توصیه× 83

175

215

236

1/348

کاهشیافته× 71

179

223

248

1/385

کاهشیافته× 74

196

241

257

1/311

کاهشیافته× 77

197

242

262

1/329

کاهشیافته× 80

184

228

246

1/337

کاهشیافته× 83

184

228

231

1/255

خطای استاندارد میانگینها

6/55

6/640

5/41

0/039

ValueـP

سطح پروتئین ایدهآل جیره

0/001

0/001

0/004

0/008

نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره

0/031

0/023

0/008

0/025

سطح پروتئین ایدهآل× نسبت والین به لیزین قابل هضم

0/882

0/947

0/185

1

 :a-cتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ستون ،معنیدار است (.)P˂0/05
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پاسخ جوجههای گوشتی به سطوح مختلف پروتئین ایدهآل و نسبتهای والین به لیزین قابل هضم جیره در دوره آغازین

در جوجههای تغذیهشده با جیرههای کم پروتئین،
عالوه بر افزایش توانایی پرندگان در هضم و جذب

میتوان کاهش بیشتری را در سطح پروتئین جیره
جوجههای گوشتی انجام داد.

پروتئین ،سرعت اکسیداسیون اسیدهای آمینه نیز کاهش

تأثیر نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد

مییابد [ 17و  ،]24که این واکنش آنها بهعنوان مکانیسم

رشد جوجههای گوشتی نیز معنیدار بود که این یافتهها با

جبرانی ،سبب افزایش بازده استفاده از پروتئین و بهبود

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

عملکرد رشد میشود [ .]15همچنین با توجه به تجزیه

میدهد مصرف جیرههای حاوی مکمل والین در دوره

کمتر اسیدهای آمینه در جیرههای با پروتئین کاهشیافته،

آغازین سبب افزایش وزن روزانه جوجههای گوشتی

انرژی مصرفی برای دفع نیتروژن مازاد نیز کاهش مییابد

میشود .در مطالعه حاضر ،نسبت  71درصد والین به لیزین

که این امر سبب افزایش انرژی در دسترس پرنده برای

قابل هضم (جیره پایه) ،ضعیفترین عملکرد را از نظر

تولید بیشتر میگردد [.]18

صفات مورد بررسی داشت که نشان از محدودکنندگی

از سوی دیگر ،سالمت روده نیز میتواند بر رشد و

اسیدآمینه والین در این نسبت میباشد .همچنین ،مطابق با

عملکرد پرندگان تأثیرگذار باشد .بهخوبی مشخص شده

نتایج مطالعه حاضر ،گزارش شده است که در سطوح باالی

است که جیرههای با پروتئین باال ،اثرات منفی بر سالمت

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

دستگاه گوارش دارند [ .]7پروتئینی که تا انتهای روده

کاهش مییابد که نشاندهنده حساسیت پرندگان به نسبت

کوچک هضم نشده باشد ،بهطور بالقوه میتواند در انتهای

باالی والین ،بهدلیل صرف انرژی بیشتر برای تجزیه و دفع

روده بزرگ توسط باکتریهای هوازی موجود در

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

رودههای کور ،تخمیر شود .فرآوردههای تخمیر که شامل

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

ترکیبات مضر و سمی مانند آمینها ،ایندولها ،فنلها و

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

آمونیاک هستند ،در غلظتهای باال ممکن است اثرات

پژوهش حاضر که بهبود عملکرد تا نسبت  77درصد مشاهده

سوئی بر رشد و عملکرد پرنده داشته باشند [ .]7با

شد ،تطابق کامل دارد.

اینحال بهنظر میرسد ،فعال سطح مشخصی برای کاهش

عدم وجود اثر متقابل بین سطح پروتئین ایدهآل و نسبت

سطح پروتئین جیره وجود دارد که ممکن است در سطوح

والین به لیزین قابل هضم جیره نشان داد که در دامنه کاهش

پایینتر از آن حتی با استفاده از مکمل اسیدهای آمینه

پروتئین انجامگرفته در این پژوهش ،نسبت والین به لیزین

نتوان افزایش وزن جوجههای گوشتی را بهبود داد [.]21

عدد ثابتی میباشد و میتوان نسبت  74تا  77درصد را

بنابراین براساس یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان سطح

بهعنوان سطح بهینه برای نسبت والین به لیزین قابل هضم در

اسیدهای آمینه ضروری جیره را تا حد  10درصد نسبت

دوره آغازین پرورش جوجههای گوشتی با توجه به یافتههای

به توصیه سویه راس  308با حفظ نسبتهای ایدهآل،

این پژوهش در سطوح مختلف پروتئین ایدهآل ،توصیه نمود.

کاهش داد .البته این کاهش مستلزم استفاده از اسیدهای

نتایج مربوط به تأثیر جیرههای آزمایشی بر صفات الشه،

آمینه مصنوعی نظیر ایزولوسین و گلیسین میباشد که در

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

حال حاضر با قیمت تجاری قابلقبول ،در دسترس

شده است .کاهش سطح پروتئین ایدهآل جیره بر هیچیک از

نمیباشند ،اما در آینده با کاهش قیمت این اسیدهای آمینه

صفات الشه تأثیری نداشت.
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رضا صالحیمقدم ،محمدحسین شهیر

جدول  .3اثر سطوح مختلف پروتئین ایدهآل و نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره بر صفات الشه جوجههای گوشتی در
مرحله آغازین دوره پرورش (سن یک تا  10روزگی)
الشه

منابع تغییرات

رانها

سینه

چربی بطنی

(درصد از وزن زنده بدن)

سطح پروتئین ایدهآل جیره
پروتئین توصیه شده

54/126

17/826

15/190

1/075

پروتئین کاهش یافته

53/482

17/386

15/010

1/137

خطای استاندارد میانگینها

0/322

0/187

0/156

0/086

نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره (درصد)
71

53/358c

16/936c

14/632b

1/169

74

54/948a

18/035a

15/273ab

1/093

77

54/288ab

17/886ab

15/666a

0/962

80

53/613ab

17/664abc

14/846b

1/154

bc

ab

15/083

1/154

0/247

0/136

c

83

52/815
0/511

خطای استاندارد میانگینها

17/510

0/298

سطح پروتئین ایدهآل× نسبت والین به لیزین قابل هضم
abc

54/542

17/27

14/810

1/217

توصیه× 71
توصیه× 74

56/036a

18/22

15/456

1/020

توصیه× 77

bc

53/581

17/98

15/702

1/011

توصیه× 80

53/639bc

17/95

15/089

1/086

توصیه× 83

bc

52/832

17/72

14/892

1/042

کاهشیافته× 71

52/174bc

16/60

14/453

1/21

کاهشیافته× 74

abc

53/860

17/86

15/090

1/165

کاهشیافته× 77

54/994ab

17/79

15/630

0/913

کاهشیافته× 80

53/587bc

17/38

14/603

1/221

کاهشیافته× 83

52/798bc

17/30

15/274

1/265

خطای استاندارد میانگینها

0/704

0/419

0/349

0/187

سطح پروتئین ایدهآل جیره

0/17

0/091

0/42

0/616

نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره

0/048

0/045

0/044

0/819

سطح پروتئین ایدهآل× نسبت والین به لیزین قابل هضم

0/05

0/982

0/737

0/877

P-Value

 :a-cتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ستون ،معنیدار است (.)P˂ 0/05
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پاسخ جوجههای گوشتی به سطوح مختلف پروتئین ایدهآل و نسبتهای والین به لیزین قابل هضم جیره در دوره آغازین

بیشترین درصد الشه و سینه در جوجههای تغذیهشده
با نسبت  74درصد والین به لیزین قابل هضم و باالترین

در جیره با پروتئین کاهشیافته ،مخلوط متوازنی از
اسیدهای آمینه را مصرف نمودند.

درصد گوشت ران در نسبت  77درصد والین به لیزین قابل

اسیدهای آمینه شاخهدار (والین ،لوسین و ایزولوسین)

هضم جیره بهدست آمد ( )P>0/05هرچند که تفاوت

تقریباً  18درصد از کل پروتئین عضالت را تشکیل

معنیداری بین دو سطح  74و  77درصد نسبت والین به

میدهند و بنابراین نقش مهمی در ترکیب الشه جوجههای


لیزین قابل هضم جیره در مورد صفات الشه ،مشاهده

گوشتی دارند [ .]19گزارش شده است که مکملکردن

نگردید .افزودن والین تا نسبت  74درصد سبب بهبود درصد

والین در جیره آغازین ،بهطور معنیداری سبب افزایش

با جیرههای حاوی سطح

گوشت سینه شد [ .]12همچنین نشان داده شده است که

پروتئین توصیهشده ،شد ،اما پس از آن کاهش درصد الشه

استفاده از مکمل والین در جیره پایه کمپروتئین ،سبب

مشاهده شد ( .)P>0/05در حالیکه ،در جوجههایی که با

افزایش درصد گوشت سینه شد [ .]4نشان داده شده است

جیرههای حاوی سطح کاهش یافته پروتئین ایدهآل جیره

که افزودن والین به جیره کمپروتئین ،سبب افزایش معنی-

تغذیه شدند ،افزودن والین تا سطح  77درصد سبب بهبود

دار درصد گوشت سینه شده و در نسبت  74درصد والین

درصد الشه و پس از آن سبب کاهش درصد الشه شد

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

( .)P>0/05بیشترین درصد الشه در تیمار حاوی سطح

بنابراین ،جهت حصول اطمینان از استفاده بهینه از لیزین،

توصیهشده پروتئین ایدهال و نسبت والین به لیزین قابل هضم

تأمین نیاز پرنده به اسید آمینه والین ،از اهمیت اساسی

 74مشاهده شد ،هر چند از نظر آماری تفاوت معنیداری با

برخوردار میباشد [ .]2برخالف یافتههای این پژوهش،

پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی سطح کاهشیافته

در برخی از پژوهشها گزارش شده است که سطح والین

پروتئین ایدهآل جیره و نسبت والین به لیزین قابل هضم  74و

جیره تأثیری بر درصد الشه و گوشت سینه نداشت [ 2و

 77نداشت.

 .]21بهطوریکه عنوان شده است والین ،سرعت رشد را

الشه جوجههای تغذیهشده

بیان شده است که سطح پروتئین جیره ،اثر مستقیمی

افزایش میدهد ،اما تأثیری بر صفات الشه جوجههای

بر صفات الشه دارد [ .]24درحالیکه پژوهشگران دیگر

گوشتی ندارد .علت وجود این تفاوتها چنین توجیه شده

تأثیر کاهش سطح پروتئین جیره بر صفات الشه را

است که بهنظر میرسد سطح والین قابل هضم موردنیاز

معنیدار گزارش نکردند [ 11و  ،]18که موافق با نتایج این

برای بهبود تولید گوشت سینه و ران ،کمتر از میزان

پژوهش است .همچنین گزارش شده است که مصرف

موردنیاز برای عملکرد رشد مطلوب میباشد [.]21

جیرههای کمپروتئین ،منجر به افزایش درصد چربی بطنی

اثر متقابل سطح پروتئین و اسید آمینه والین بر درصد

میشود [ ،]4درحالیکه در پژوهش حاضر ،این مسأله

الشه ،نتایج مختلفی در مقاالت داشته است .در بیشتر

مشاهده نشد .میتوان دلیل عدم تأثیر کاهش سطح

مطالعات ،اثر متقابل سطح پروتئین و والین ،غیرمعنیدار و

پروتئین جیره بر صفات الشه را در پژوهش حاضر به نوع

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

فرموالسیون بخش پروتئین جیره ،مرتبط دانست زیرا

بهجز در مورد درصد الشه ،همسو با نتایج این پژوهش

نسبت اسیدهای آمینه ضروری و گلیسین به لیزین قابل

است .این احتمال وجود دارد که اختالفات مشاهدهشده

هضم با کاهش سطح پروتئین جیره ،حفظ شد و پرندگان

در نتایج آزمایشهای مختلف ،بهدلیل سطوح مختلف
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رضا صالحیمقدم ،محمدحسین شهیر

کاهش پروتئین جیره باشد که ممکن است بر پاسخ والین

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

تأثیر بگذارد [.]4

سوی دیگر ،در مطالعه حاضر با کاهش سطح پروتئین،

نتایج مربوط به تأثیر جیرههای آزمایشی بر فراسنجههای

مقدار چربی استفاده شده در جیره کاهش یافت ( 4در

خونی ،در جدول ( )4گزارش شده است .جوجههایی که با

مقابل  3درصد ،جدول  )1که این موضوع میتواند دلیل

جیرههای حاوی سطح کاهش یافته پروتئین ایدهآل جیره

دیگری برای کاهش سطح کلسترول سرم خون باشد.

تغذیه شدند کاهش معنیداری در غلظت کلسترول ،گلوکز،

کاهش سطح گلوکز سرم خون در جیرههای با پروتئین

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

ایدهآل کاهشیافته را میتوان به کاهش فرایند

سطح پروتئین توصیهشده داشتند ( .)P>0/05پروتئین کل

گلوکونئوژنز از اسیدهای آمینه اضافی جیره و همچنین به

سرم خون ،نشاندهنده سطح اسیدهای آمینه جیره است و

افزایش برداشت گلوکز توسط بافتهای بدن بهدلیل

میتواند در برآورد نیاز اسیدهای آمینه ضروری ،استفاده شود.

بیشتربودن رشد پرنده در جیره کمپروتئین ،نسبت داد.

گزارش شده است که استفاده از جیرههای کمپروتئین منجر

کاهش سطح پروتئین ایدهآل جیره سبب کاهش معنیداری

به کاهش غلظت سرمی آلبومین و پروتئین کل میشود [.]21

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

این کاهش را میتوان این گونه توجیه کرد که پرندگان با

با بهبود درصد خاکستر استخوان در جیرههای با پروتئین

کاهش ساخت کبدی آلبومین و دیگر پروتئینهای خون در

ایدهآل کاهشیافته در پژوهش حاضر ،ارتباط دارد .نکته

هنگام استفاده از جیرههای کمپروتئین ،این فاکتورها را جهت

دیگر میتواند این باشد که در جیرههای با پروتئین باال به

تأمین اسیدهای آمینه موردنیاز برای سنتز پروتئین در

دلیل دفع اسید اوریک زیاد ،بخش مهمی از کاتیونها از

بافتهای عضالنی ،مصرف و موجب کاهش سطح آنها در

جمله یون کلسیم بهصورت نامحلول در این مولکول به

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

دام افتاده و از طریق ادرار ،دفع میشوند .بهعبارت دیگر،

کاهش سطح پروتئین جیره ،سطح اسید اوریک سرم خون

یونها

مولکول

کاهش یافت [ 11و  ،]15اما مطالعاتی نیز وجود دارند که

اسیداوریک شده و به همراه آن دفع میشوند [.]16

بهصورت

الکترواستاتیکی،

جذب

هماهنگ با پژوهش حاضر ،چنین اثری را گزارش نکردهاند

نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره ،تأثیر معنیداری بر

[ .]20عنوان شده است هنگامیکه سطح پروتئین در جیره

فراسنجههای خونی نداشت .موافق با نتایج پژوهش حاضر،

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

مکمل سازی والین در جیره کم پروتئین ،تأثیر معنیداری بر

اسیدهای آمینه اضافی دآمینه شده و با تبدیلشدن به اسید

پروتئین کل و آلبومین سرم خون نداشت [ 4و  .]20در

اوریک ،دفع میشوند که خود فرایندی انرژیبر است [.]11

حالیکه این نتایج با گزارش برخی از مطالعات ،در تضاد

نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که غلظت کلسترول

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

سرم خون با کاهش سطح پروتئین جیره ،کاهش یافت که

لیزین قابل هضم جیره تنها بر غلظت فسفر سرم خون،

میتوان مکانیسم احتمالی آن را چنین توجیه نمود که با

معنیدار بود ( )P>0/01و افزایش نسبت والین به لیزین قابل

کاهش سطح پروتئین جیره ،غلظت تریگلیسرید و

هضم جیره در تیمارهای با پروتئین ایدهآل کاهشیافته ،سبب

کلسترول در کبد افزایش مییابد که این امر بهواسطه

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

کمبود پروتئین برای ساخت لیپوپروتئینها جهت انتقال

پروتئین ایدهآل توصیهشده ،این اثر مشاهده نشد .این نتیجه را
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پاسخ جوجههای گوشتی به سطوح مختلف پروتئین ایدهآل و نسبتهای والین به لیزین قابل هضم جیره در دوره آغازین

میتوان در راستای تأثیر والین بر افزایش خاکستر استخوان

فسفر به استخوان ،سبب کاهش غلظت فسفر سرم خون در

دانست که افزایش سطح والین جیره از طریق افزایش انتقال

جیرههای با پروتئین کاهشیافته شد.

جدول  .4اثر سطوح مختلف پروتئین ایدهآل و نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره بر فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی در
مرحله آغازین دوره پرورش (سن یک تا  10روزگی)
منابع تغییرات

اسید اوریک تریگلیسرید کلسترول
()mg/dl

1

()mg/dl

گلوکز

()mg/dl

()mg/dl

پروتئین توصیه شده

6/90

68/66

a

a

پروتئین کاهش یافته

6/92

66/86

b

خطای استاندارد میانگینها

0/167

3/75

پروتئین کل آلبومین گلوبولین کلسیم
2

()g/dl

()g/dl

()g/dl

a

a

فسفر

()mg/dl( )mg/dl

سطح پروتئین ایدهآل جیره
157/30
138/94
2/637

245/04

b

a

3/68

232/30

b

3/395

0/036

3/35

1/86

b

1/62

0/025

1/82

b

1/74

0/034

a

9/46

b

6/009

9/11

5/962

0/107

0/075

نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره (درصد)
71

6/871

60/950

235/489 141/600

3/559

1/734

1/825

9/304

6/101

74

6/865

65/800

234/000 144/050

3/441

1/747

1/694

9/385

6/022

77

6/910

69/650

240/400 149/050

3/496

1/720

1/776

9/406

5/855

80

6/940

68/350

241/200 149/700

3/479

1/733

1/746

9/270

6/040

83

6/968

74/050

242/250 156/200

3/595

1/746

1/849

9/081

5/910

خطای استاندارد میانگینها

0/261

5/929

0/056

0/040

0/053

0/169

0/120

4/170

5/368

سطح پروتئین ایدهآل × نسبت والین به لیزین قابل هضم
توصیه × 71

7/130

57/400

242/200 149/400

3/669

1/832

1/837

9/413

ab

5/989

توصیه × 74

6/630

67/900

235/900 148/200

3/669

1/855

1/814

9/544

ab

5/780

توصیه × 77

6/920

69/700

248/900 161/500

3/670

1/848

1/822

9/526

ab

6/009

توصیه × 80

6/840

70/300

247/500 160/800

3/687

1/879

1/808

6/250ab 9/411

توصیه × 83

6/967

78/000

250/700 166/600

3/688

1/866

1/822

6/017ab 9/386

کاهش یافته × 71

6/612

64/500

228/778 133/800

3/449

1/635

1/814

9/195

ab

کاهش یافته × 74

7/100

63/700

232/100 139/900

3/214

1/639

1/575

9/172

a

کاهش یافته × 77

6/900

69/600

231/900 136/600

3/323

1/592

1/731

9/286

b

کاهش یافته × 80

7/040

66/400

234/900 138/600

3/270

1/587

1/683

9/129

ab

5/830

کاهش یافته × 83

6/970

70/100

233/800 145/800

3/502

1/626

1/876

8/775

ab

5/803

خطای استاندارد میانگینها

0/369

8/385

5/897

0/080

0/056

0/075

0/239

0/169

سطح پروتئین ایدهآل جیره

0/910

0/735

0/001

0/010

0/001

0/001

0/020

0/025

0/662

نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره

0/999

0/617

0/129

0/761

0/334

0/989

0/476

0/702

0/599

سطح پروتئین × نسبت والین به لیزین

0/778

0/921

0/650

0/908

0/382

0/930

0/118

0/924

0/044

7/592

6/213

6/264
5/701

P-Value

 :a-cتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ستون ،معنیدار است (.)P ˂ 0/05
 .1برحسب میلیگرم /دسیلیتر

 .2برحسب گرم /دسیلیتر
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رضا صالحیمقدم ،محمدحسین شهیر

نتایج مربوط به تأثیر جیره های آزمایشی بر

به همراه آن دفع کلسیم افزایش مییابد .به دنبال کاهش

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

میزان کلسیم خون ،برداشت کلسیم از استخوان تحت

است .در جوجه هایی که با جیره های حاوی سطح

تأثیر هورمون پاراتیروئید افزایش می یابد که این امر هم

کاهش یافته پروتئین ایده آل جیره تغذیه شدن د ،درصد

در نهایت منجر به کاهش درصد خاکستر و کلسیم

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

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

افزایش سطح پروتئین جیره ،مقدار دفع اسیداوریک و

حاضر ،مطابقت دارد.

جدول  .5اثر سطوح مختلف پروتئین ایدهآل و نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره بر ویژگیهای استخوان جوجههای گوشتی در
مرحله آغازین دوره پرورش (سن یک تا  10روزگی)
خاکستر (درصد)

منابع تغییرات
سطح پروتئین ایدهآل جیره
پروتئین توصیهشده

b

کلسیم (میلیگرم بر گرم ماده خشک)
b

41/629

44/167a
0/38

پروتئین کاهشیافته
خطای استاندارد میانگینها
نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره (درصد)
71

bc

74
77

a

42/585

83
خطای استاندارد میانگینها

36/791

43/664ab
44/585a

37/437
39/302a

bc

ab

41/232c

80

37/893
0/507

b
a

36/304

34/911b
37/053
0/803

42/424
0/600

سطح پروتئین ایدهآل × نسبت والین به لیزین قابل هضم
توصیه × 71
توصیه × 74

41/181
41/621

36/704
37/323

توصیه × 77

44/171

38/477

توصیه × 80
توصیه × 83

39/836
41/336

33/228
35/791

کاهش یافته × 71
کاهش یافته × 74

43/990
45/706

36/878
37/552

کاهش یافته × 77
کاهش یافته × 80

44/999
42/629

40/127
36/594

کاهش یافته × 83

43/513

38/315

خطای استاندارد میانگینها

0/826

سطح پروتئین ایدهآل جیره

0/001

0/039

نسبت والین به لیزین قابل هضم جیره
سطح پروتئین ایدهآل × نسبت والین به لیزین قابل هضم

0/001
0/425

0/010
0/592

 :a-cتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ستون ،معنیدار است (.)P ˂ 0/05
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P-Value

1/051

پاسخ جوجههای گوشتی به سطوح مختلف پروتئین ایدهآل و نسبتهای والین به لیزین قابل هضم جیره در دوره آغازین

بیشترین درصد خاکستر و کلسیم استخوان در

زنجان بهویژه آقای دکتر مصطفی حاجیلو و مسئولین

جوجههای تغذیهشده با نسبت  77درصد والین به لیزین قابل

آزمایشگاههای گروه علوم دامی دانشگاه زنجان که در اجرا

هضم ،به دست آمد که با جیره پایه ،تفاوت معنیداری داشت

و پیشبرد این پژوهش نهایت همکاری را نمودند و جناب

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

آقای دکتر حسین محمدزاده کراتی ،تشکر و قدردانی

افزایش سطح والین جیره ،غلظت کلسیم در استخوان ران و

میگردد.

درشتنی افزایش مییابد ،اما تأثیر معنیداری بر غلظت فسفر
استخوان ندارد [ .]14در نتیجه ،استفاده از والین در جیره

تعارض منافع

باعث افزایش کلسیفیکاسیون در استخوان ران و درشتنی

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان مقاله وجود ندارد.

میشود .همچنین گزارش شده است که کمبود والین باعث
افزایش دفع کلسیم از طریق ادرار میشود ،بهطوریکه میزان
دفع کلسیم در پرندگان تغذیهشده با جیرههای دارای کمبود
والین ،سه برابر بیشتر از پرندگان دریافتکننده مکمل والین
است .استئوبالستها برای سنتز ماتریکس آلی استخوان به
نسبت مناسبی از اسیدهای آمینه شاخهدار نیاز دارند تا قادر به
تقویت کلسیفیکاسیون و تکثیر استخوان باشند .اگر با
کاهش سطح والین جیره این نسبت مختل شود ،فعالیت
استئوکالستها غالب بوده و شرایطی مانند ریکتز ایجاد
میشود .بهنظر میرسد کمبود والین باعث افزایش
ناهنجاریهای اسکلتی ،غیرطبیعیبودن پرها ،کاهش
کلسیم استخوان و میزان پروتئین موجود در پرهای پرنده
میشود [.]13
در مجموع براساس نتایج این پژوهش ،کاهش 10
درصدی سطح پروتئین جیره با حفظ نسبتهای ایدهآل
اسیدهای آمینه ضروری امکانپذیر است .همچنین با توجه
به نتایج این پژوهش ،نسبت مناسب والین به لیزین قابل
هضم جیره براساس شاخصهای عملکرد و صفات الشه،
 74درصد و براساس صفات استخوان 77 ،درصد پیشنهاد
میشود.
تشکر و قدردانی
از پرسنل زحمتکش مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه
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