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 Introduction: Lysine is the main essential amino acid required for muscle building in poultry 

and preparation of accurate Lys requirements can greatly affect broiler performance and meat 

yields. 

Material & Methods: This study was carried out in a completely randomized design with 200 

Ross broilers. Experimental treatments consisted of a Control diet with lysine requirement 

based on Ross Aviagen Recommendation, a diet with 10% lower than lysine requirement, a 

diet with 20% lower than lysine requirement, a diet with 10% more than lysine requirement 

and a diet with 20% more than lysine requirement.  

Results: The effect of treatments on feed intake was not significant. In the grower, finisher and 

overall phase, increasing lysine level led to improved weight gain and feed conversion ratio 

(P<0.05) and decreasing lysine level had a negative effect on growth performance. The relative 

weight of carcass and breast increased by increasing lysine level (P<0.05), while the relative 

weight of femur and other internal organs was unaffected. The effect of lysine level on blood 

albumin, total protein and triglyceride was significant (P<0.05), but Uric acid was not affected. 

Most muscle protein percent and area were observed in broilers fed by high levels of lysine.  

Conclusion: These results imply that increasing lysine levels of diet 10 or 20% more than Ross 

recommendation can improve growth performance, carcass and breast relative weight, muscle 

protein percentage and histopathology of broilers. 
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 های خون و بافت، خصوصیات الشه، متابولیترشد اثر سطح اسیدآمینه لیزین برعملکرد

 308 -های گوشتی سویه راسماهیچه سینه جوجه
 
 

 

 1زهرا رودباری ،2نعمت ضیایی ،1*مژگان مظهری ،1زادهامامالهام مالیی
 

 
 ت، کرمان، ایرانگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرف 1
 ، ایرانشیروانتولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی شیروان، گروه  2

 چکیده  کلمات کلیدی
 لیزین

 اسید اوریک
 بافت ماهیچه

 پروتئین
  جوجه گوشتی

 

ه بهبود بتواند منجر ترین اسید آمینه ضروری برای رشد و نمو ماهیچه طیور است که تأمین میزان مناسب آن میلیزین مهم :مقدمه 

 های گوشتی گردد. عملکرد رشد و تولید گوشت سینه در جوجه

مار و تی 5با  308 -روزه سویه راسقطعه جوجه گوشتی نر یک 200این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با تعداد  ها:مواد و روش 

 ا سطح لیزین پیشنهادیجیره پایه بی شامل: روزگی انجام شد. تیمارهای آزمایش 42قطعه در هر تکرار از یک تا  10تکرار و  4

 10با   ح لیزین، جیرهدرصد کاهش سط 20با   درصد کاهش سطح لیزین، جیره 10)شاهد(، جیره با  308راهنمای پرورش سویه راس 

تا  11د )روزگی(، رش 10درصد افزایش سطح لیزین بودند که در سه دوره آغازین )یک تا  20درصد افزایش سطح لیزین و جیره با 

 روزگی( اعمال شدند. 42تا  26روزگی( و پایانی ) 25

های رشد، پایانی و در دوره دار نبود.های آزمایشی معنیاثر تغییر سطح اسید آمینه لیزین بر مقدار مصرف خوراک در کل دوره نتایج: 

ش سطح شد و کاه خوراک ره و ضریب تبدیلکل دوره پرورش، افزایش سطح اسید آمینه لیزین منجر به بهبود متوسط افزایش وزن دو

 تر اسیدآمینه لیزینح بیش. وزن نسبی الشه و سینه با سطو(>05/0P)لیزین نسبت به سطح احتیاج اثر منفی بر صفات عملکردی داشت 

یره قرار جن های داخلی نظیر کبد، طحال، بورس و قلب تحت تأثیر سطح لیزیلیکن وزن نسبی ران و اندام ،(>05/0P)افزایش یافت 

، اما بر اسید اوریک (>05/0P)دار بود گلیسرید معنیهای خون شامل پروتئین تام، آلبومین و ترینگرفت. اثر تیمارها بر متابولیت

ید ترین مقدار اسشهایی بود که بینه مربوط به جوجهترین سطح فیبر درناحیه بافت سیترین مقدار پروتئین سینه و بیشدار نبود. بیشمعنی

 آمینه لیزین را دریافت کرده بودند. 

تر از سطح لیزین پیشنهادی بیش درصد 20و  10میزان نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن اسیدآمینه لیزین به گیری:بحث و نتیجه

افت بر پروتئین و تواند در جهت بهبود عملکرد رشد، وزن الشه و سینه، مقدامی 308-های گوشتی سویه راسراهنمای پرورش جوجه

   های گوشتی در کل دوره پرورش مفید باشد.ماهیچه سینه جوجه
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 قدمهم
غذایی تنظیم شده بر پایه ذرت و کنجاله  هایجیره کردن مکمل       

جیره است. اسیدهای  رایج در تنظیم روش یک آمینه، سویا با اسیدهای

ه در بهبود عملکرد پروتئین، بلک تولید تغذیه طیور نه تنها در آمینه در

 (.1)سزایی دارند سیستم ایمنی و عملکرد دستگاه گوارش نقش به

ترتیب اولین، دومین و اسیدهای آمینه متیونین، لیزین و ترئونین به

دقیق  روند و شناختشمار میمحدودکننده به آمینه سومین اسیدهای

تأمین دفع نیتروژن و  آمینه، به کاهش میزان احتیاج به این اسیدهای

نماید ها متناسب با احتیاجات جوجه گوشتی کمک میتر آندقیق

میزان زیادی های آن بهرشد مناسب جوجه گوشتی و ماهیچه (.2)

گیرد. اگرچه همه اسیدهای تحت تأثیر میزان لیزین جیره قرار می

پروتئین ماهیچه ضروری  ساخت پروتئین برای شده در توالی آمینه کد

راوانی لیزین و منبع مورد استفاده آن، لیزین هستند، بسته به ف

ترین اسید آمینه ضروری برای رشد و نمو ماهیچه طیور است. مهم

چنین برای بیان احتیاجات سایر اسیدهای آمینه حائز لیزین هم

 (.3)باشد آل میاهمیت است چرا که اساس مفهوم پروتئین ایده

فزایش تولید الشه و تواند منجر به اگزارش شده است که لیزین می

کیفیت گوشت از طریق افزایش تولید ماهیچه و کاهش چربی الشه 

آور پروتئین ماهیچه  چنین نقش مهمی در ترنجیره هم گردد. لیزین

سینه از طریق دخالت در تنظیم نرخ سنتز و تجزیه پروتئین دارد. 

 تواند منجر به کاهش توده پروتئینیبنابراین، کمبود لیزین جیره می

ماهیچه به کمبود  ترینسینه که حساس ماهیچه پکتورالیس ویژه درهب

های روز پیشرفت (.4)گردد باشد، ها و ران میمقایسه با بال لیزین در

کند که متخصصین تغذیه طیور خود افزون صنعت طیور ایجاب می

های ژنتیکی در دستکاریهای سریع همراه کنند. را با این پیشرفت

رشد پرنده، نشان داده است که احتیاجات اسیدهای جهت افزایش 

شده در مطالعات انجام شده است.  تخمین زده تر از مقادیرآمینه بیش

، میزان لیزین مورد نیاز (5)براساس جداول انجمن ملی تحقیقات 

های گوشتی در دوره آغازین )صفر تا سه هفتگی(، رشد )سه جوجه

، 1/1ترتیب هشت هفتگی( به هفتگی( و دورۀ پایانی )شش تا تا شش

که تحقیقات اخیر نشان داده باشد، درحالیدرصد جیره می 85/0و 1

شده برای رشد  گوشتی اصالح هایکه احتیاج لیزین برای جوجه است

چنین لیزین باشد، همسریع، باالتر از مقادیر توصیه شده قبلی می

د نیاز برای تر از مقادیر مورمورد نیاز جهت تولید عضله سینه بیش

به  NRCهای اگرچه توصیه (.6)باشد افزایش وزن و بازده غذایی می

است مشکالتی را برای  باشد، اما ممکن تواند مفیدیک منبع می عنوان

متخصصین تغذیه طیور در فراهم کردن برنامه غذایی تجاری ایجاد 

های با دوره NRCهای غذایی پیشنهاد شده توسط کند. زیرا برنامه

های تولیدی متداول مطابق نیست ورشی مورد استفاده در سیستمپر

کردن جیره غذایی براساس  محققین پیشنهاد کردند که فرموله (.7)

جویی نتیجه صرفهدر و شده پرنده نیاز واقعی تأمین باعث آمینه اسیدهای

اسیدهای آمینه هرگز در  (.1)اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت 

شوند. بنابراین، که مورد نیاز پرنده است، تأمین نمی دقیقی هاینسبت

کنند، همواره های کاربردی دریافت میهنگامی که پرندگان جیره

کمبود جزئى کنند. مقادیر نامتعادلی از اسیدهای آمینه را مصرف می

های ضرورى در درجه اول در جوجه آمینه از اسیدهاى یا یکى پروتئین

گذار سبب کاهش تخم هایو در مرغکاهش شدید وزن  گوشتی سبب

درصد لیزین مورد نیاز برای  50شود. اگر تنها مرغ میاندازه تخم

های مورد نیاز و درصد پروتئین 50گاه فقط عملکرد تأمین شود، آن

گزارش شده است های لیزین قادر به ساخت خواهند بود. متابولیت

 غذایی، پروتئینکه کمبود اسیدهای آمینه از جمله لیزین در جیره 

سازی و سیستم ایمنی بدن را به مخاطره انداخته و در نتیجه تولید 

عوامل زیادی نظیر  (.4)تأثیر قرار خواهد داد  و عملکرد پرنده را تحت

سویه، جنس، سن، نوع جیره، سطح سایر مواد مغذی جیره و شرایط 

های گوشتی موثر هستند و محیطی بر میزان احتیاج لیزین جوجه

پرورش  راهنمای جیره براساس که تنظیم مطمئن بود توانگاه نمییچه

کند. لذا هر سویه نیاز پرنده را در شرایط انجام آزمایش تأمین می

هدف از این مطالعه بررسی اثر سطوح کاهشی و افزایشی اسید آمینه 

های خونی و بافت لیزین بر عملکرد رشد، خصوصیات الشه، متابولیت

 های گوشتی بود.وجهماهیچه سینه ج

 

 هامواد و روش

سویه  نر گوشتی جوجه قطعه 200 آزمایش این انجام جهت       

تیمار  5پن، با  20 تصادفی در در قالب طرح کامالا  308راس  تجاری

 متر 5/1×1هایی با ابعاد ای داخل پنقطعه 10تکرار  4و هرکدام با 

شامل تیمار شاهد با ترتیب تیمارهای آزمایشی بهقرار داده شدند. 

درصد کاهش  10با  1Lسطح احتیاج لیزین پیشنهادی راس، جیره 

درصد کاهش  20با  2Lسطح لیزین نسبت به سطح احتیاج، جیره 

درصد افزایش  10با  1Hسطح لیزین نسبت به سطح احتیاج، جیره 

درصد افزایش  20با  2Hسطح لیزین نسبت به سطح احتیاج و جیره 

های مورد به سطح احتیاج لیزین بودند. جیرهسطح لیزین نسبت 

 طول در (.2و  1تنظیم شد )جداول  308آزمایش طبق توصیه راس 

 هایمراقبت و بوده آزاد خوراك و آب به پرندگان دسترسی پرورش دوره

 گرفت. انجام 308راس  تجاری سویه شده توصیه هایروش الزم براساس

به شرایط منطقه، برنامه  وجهت ها، بابیماری پیشگیری از منظوربه

که روز هفتم،  ترتیب به این .گردید ها اعمالجوجه واکسیناسیون برای
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 21، واکسن گامبورو، روز 14واکسن دوگانه برونشیت نیوکاسل، روز 

صورت ، یادآوری گامبورو به28واکسن نیوکاسل )السوتا( و روز 

ت گروهی در صورهای هر تکرار بهجوجهآشامیدنی استفاده گردید. 

کشی شدند. میزان مصرف خوراك در پایان هر پایان هر دوره وزن

تبدیل خوراك از تقسیم مصرف خوراك  گیری شد. ضریبدوره اندازه

های هر پن در دوره به میانگین افزایش وزن روزانه هر پن جوجه

در پایان آزمایش  ها برای تلفات تصحیح شدند.محاسبه گردید. داده

سیاهرگ طور تصادفی انتخاب و خونگیری از هر پن بهدو جوجه از 

های خون پس از تفکیک لخته، نمونه از نمونه زیر بال انجام گرفت.

دقیقه سانتریفیوژ شده و به  15مدت به 4000سرم جدا و با دور 

آلبومین، های خونی شامل آزمایشگاه منتقل شدند. غلظت فراسنجه

با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر  سریدگلیتری و اسیداوریک تام، پروتئین

(Autolab, Ames, Rome, Italyبا استفاده از )  کیت مخصوص زیست

هایی که خصوصیات الشه، جوجه تعیین . جهتگردیدند شیمی تعیین

شدند.  کشتار و پرکنی عمل آمده بود، توزین،ها خونگیری بهاز آن

پاها وکندن پوست وزن الشه بعد از کشتار پرنده و جداسازی سر، 

عنوان وزن الشه درنظر گرفته شد )بدون خالی کردن امعا و بدن به

گیری ها، کبد، طحال و بورس اندازهوزن سینه، ران مقادیر احشا(.

 وزن نسبی های داخلی بر وزن زنده،اندام وزن تقسیم با سپس شدند.

ینه، ماهیچه س الشه، از خصوصیات تعیین گردید. پس از محاسبه هاآن

 گرمی برداشته و پس از خرد کردن، نمونه کامالا  20های نمونه

گراد درجه سانتی 60ساعت در دمای  48مدت هموژن و در آون به

  گذاشته شد. 

 

 

 ( روزگی(42تا  26( و پایانی )25تا  11(، رشد )10ک تا )آغازین )ی های مختلف پرورشهای آزمایشی در دوره: ترکیب جیره1جدول 

 ذرت بات جیره )درصد(ترکی
کنجاله 

 سویا

روغن 

 سویا

گلوتن 

 ذرت

دی کلسیم 

 فسفات

کربنات 

 کلسیم

کلرید 

 سدیم

ل ا-دی

 متیونین

-ال

 لیزین

-مکمل ویتامین

 1معدنی

           جیره آغازین

 5/0 - 13/0 28/0 49/1 57/1 84/2 42/1 79/37 98/53 کاهش لیزین 20%

 5/0 08/0 16/0 28/0 47/1 57/1 - 17/2 87/41 90/51 کاهش لیزین 10%

 5/0 28/0 18/0 28/0 47/1 57/1 - 08/2 33/41 31/52 سطح احتیاج لیزین

 5/0 48/0 16/0 28/0 48/1 57/1 - 01/2 84/40 68/52 افزایش لیزین 10%

 5/0 68/0 17/0 28/0 48/1 57/1 - 92/1 30/40 09/53 افزایش لیزین 20%

           جیره رشد

 5/0 - 10/0 28/0 21/1 41/1 44/3 19/2 82/32 05/58 لیزین کاهش 20%

 5/0 04/0 13/0 28/0 18/1 41/1 - 13/3 90/37 43/55 کاهش لیزین 10%

 5/0 22/0 13/0 28/0 19/1 41/1 - 05/3 44/37 78/55 سطح احتیاج لیزین

 5/0 40/0 13/0 28/0 19/1 41/1 - 98/2 98/36 13/56 افزایش لیزین 10%

 5/0 58/0 14/0 28/0 20/1 40/1 - 91/2 51/36 48/56 افزایش لیزین 20%

           جیره پایانی

 5/0 - 10/0 28/0 09/1 33/1 73/2 50/3 90/29 57/60 کاهش لیزین 20%

 5/0 05/0 12/0 29/0 07/1 33/1 - 23/4 87/33 54/58 کاهش لیزین 10%

 5/0 22/0 12/0 28/0 08/1 33/1 - 16/4 44/33 87/58 سطح احتیاج لیزین

 5/0 38/0 13/0 29/0 08/1 33/1 - 09/4 01/33 19/59 افزایش لیزین 10%

 5/0 55/0 13/0 28/0 09/1 33/1 - 02/4 59/32 51/59 افزایش لیزین 20%

گرم میلی 4)تیامین(،  1B م ویتامینگرمیلی 3K  ،2گرم ویتامینمیلی E  ،2تامینگرم ویمیلی 3D ،50المللی ویتامینواحد بین A  ،3000 المللی ویتامینواحد بین 500/12هرکیلوگرم مکمل شامل 

گرم کولین کلراید، میلی 30یدپانتوتنیک، میلیگرم اس 15گرم اسیدفولیک، میلی 50)سیانوکوباالمین(،  12B گرم ویتامینمیلی 015/0)پیریدوکسین(،  6B گرم ویتامینمیلی 1)ریبوفالوین(،  2B ویتامین

  .گرم روی بودمیلی 5گرم مس و یمیل 5/1گرم منگنز، میلی 12گرم آهن، میلی 3گرم سلنیوم، میلی 20گرم ید، میلی 3اکسیدان، گرم آنتیمیلی 50گرم بیوتین، میلی 10
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 رشهای مختلف پروهای دورهترکیب مواد مغذی )آنالیز محاسبه شده( جیره :2جدول 

روش خشک، پروتئین ماهیچه سینه به گیری مادهپس از اندازه

 3تا  2های چنین از هر پرنده نمونهگیری شد. هماندازه (8)کجلدال 

ماهیچه پکتورالیس سینه  راست ثابتی از سمت متری، از ناحیهسانتی

 10های مورد نظر در ظروف حاوی فرمالین نمونهبرش داده شد و 

 مراحل تهیه بافت به ترتیب داری شدند.مدت هفت روز نگهدرصد به

اتوتکنیکوم، ساخت کشور  بافت ازیسپاساژ بافت )دستگاه آمادهشامل 

هایی در ابعاد گیری )برشگیری، برشقالب، کارخانه دیدسبز( ایران،

ساخت کشور  ،SLYجنس دستگاه میکروتوم میکرومتر توسط 10

آمیزی پارافین زدایی، رنگ تهیه شد( CUT4055آلمان و مدل 

یدها )هماتوکسیلین وائوزین(، تهیه اسالیدها و مطالعه و تفسیر اسال

( صورت گرفت. ناحیه CX21با میکروسکوپ نوری )اولیمپوس مدل

وسیله فیبر( به 100گیری قطر حداقل بافت ماهیچه سینه )با اندازه

دست آمده نتایج به (.7)گیری شدند ( اندازه1.52v) Image-jافزار نرم

 افزارنرم از استفاده با از این آزمایش در قالب طرح کامالا تصادفی و

 ، تجزیه1 رابطه طبق GLMخطی  و رویه (9)( 2/9 )نسخه SAS اریآم

( مقایسه شد. P<05/0احتمال ) سطح در توکی آزمون با هاو میانگین

 های نسبی پس از تبدیل آرك سین، مورد آنالیز آماری قرارداده

 گرفتند.
        

 نتایج
ین نتایج مقایسه میانگین اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه لیز       

بر عملکرد رشد شامل افزایش وزن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل 

های خوراك در دوره آغازین، رشد، پایانی و کل دوره پرورش جوجه

شود، گونه که مالحظه می، آورده شده است. همان3 جدول در گوشتی

های مختلف پرورش تحت تاثیر سطح لیزین مصرف خوراك در دوره

وزن در دوره آغازین تحت تأثیر استفاده از جیره قرار نگرفت. افزایش 

داری مقادیر مختلف اسیدآمینه لیزین قرار نگرفت، ولی تفاوت معنی

که بهترین طوریبه (.P<05/0)ضریب تبدیل خوراك وجود داشت  در

های تغذیه شده با سطوح ضریب تبدیل خوراك مربوط به جوجه

های تبدیل جوجهداری با ضریب باالی لیزین بود که اختالف معنی

درصد کاهش سطح لیزین جیره داشت. در دوره  20تغذیه شده با 

داری در افزایش وزن و ضریب رشد، پایانی و کل دوره، تفاوت معنی

تبدیل خوراك تحت تأثیر مقادیر مختلف سطوح اسیدآمینه لیزین 

که در تیمارهایی که سطح لیزین طوریبه (،P<05/0)مشاهده شد 

داری در افزایش وزن نسبت به تیمار د، کاهش معنیکاهش یافته بو

و باالترین افزایش وزن و  شاهد و سطوح باالی لیزین مشاهده شد

ترین بود که بیش هاییخوراك مربوط به جوجه تبدیل ترین ضریبکم

 (.P<05/0)مقدار اسیدآمینه لیزین را در جیره دریافت کرده بودند 

 ترکیب مواد مغذی
تابولیسمی انرژی م

 )کیلوکالری بر کیلوگرم(
پروتئین خام 

 )درصد(
کلسیم 
 )درصد(

 فسفر
 )درصد(

لیزین 
 )درصد(

متیونین 
 )درصد(

متیونین + 
 سیستئین )درصد(

        جیره آغازین

 80/0 56/0 15/1 5/0 00/1 23 3000 کاهش لیزین 20%

 79/0 56/0 29/1 5/0 00/1 23 3000 کاهش لیزین 10%

 78/0 56/0 44/1 5/0 00/1 23 3000 ج لیزینسطح احتیا

 78/0 56/0 58/1 5/0 00/1 23 3000 افزایش لیزین 10%

 77/0 56/0 73/1 5/0 00/1 23 3000 افزایش لیزین 20%

        جیره رشد

 76/0 51/0 03/1 43/0 87/0 5/21 3100 کاهش لیزین 20%

 74/0 51/0 16/1 43/0 87/0 5/21 3100 کاهش لیزین 10%

 73/0 51/0 29/1 43/0 87/0 5/21 3100 سطح احتیاج لیزین

 73/0 51/0 42/1 43/0 87/0 5/21 3100 افزایش لیزین 10%

 72/0 51/0 55/1 43/0 87/0 5/21 3100 افزایش لیزین 20%

        جیره پایانی

 70/0 48/0 95/0 40/0 81/0 20 3200 کاهش لیزین 20%

 69/0 48/0 07/1 40/0 81/0 20 3200 کاهش لیزین 10%

 68/0 48/0 19/1 40/0 81/0 20 3200 سطح احتیاج لیزین

 68/0 48/0 31/1 40/0 81/0 20 3200 افزایش لیزین 10%

 67/0 48/0 43/1 40/0 81/0 20 3200 افزایش لیزین 20%
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های متابولیت سرم خون جوجههای نتایج حاصل از غلظت فراسنجه

، نشان داده شده است. نتایج 4روزگی در جدول  42گوشتی در 

نشان داد که با افزایش سطح لیزین جیره، آلبومین، پروتئین تام و 

 (.P<05/0)داری افزایش یافت گلیسرید سرم خون به طورمعنیتری

ه های تغذیه شده با جیراختالف برای پروتئین تام خون بین جوجه

 20هایی که جیره با درصد افزایش لیزین نسبت به جوجه 20با 

چنین دار بود. همرا دریافت کرده بودند، معنیدرصد کاهش لیزین 

را دریافت کرده درصد افزایش لیزین  20با هایی که جیره جوجه

 20و  10جیره با های شاهد و هایی که جیرهبودند، نسبت به جوجه

داری در یافت کرده بودند، اختالف معنیرا دردرصد کاهش لیزین 

مقدار لیزین،  ترینشده با بیش تغذیه هایجوجه خون داشتند. آلبومین

های تغذیه شده با تری در مقایسه با جوجهگلیسرید خون بیشتری

(. اسید P<05/0)داشتند  درصد کاهش لیزین 20و  10جیره با 

یره افزایش یافت، خطی با افزایش سطح لیزین ج طوراوریک خون به

اثر تیمارهای حاوی  دار نشد.اما این افزایش از لحاظ آماری معنی

های مختلف سطوح مختلف اسیدآمینه لیزین بر وزن نسبی قسمت

های های داخلی، پروتئین و بافت ماهیچه سینه جوجهالشه و اندام

، نشان داده شده است. نتایج نشان داد که اثر 5گوشتی در جدول 

کاهش (. P<05/0)دار بود ا بر وزن نسبی الشه و سینه معنیتیماره

دار وزن الشه نسبت به سطح لیزین جیره منجر به کاهش معنی

ترین وزن سینه تیمارهای حاوی سطوح باالی لیزین گردید. بیش

ترین مقدار اسیدآمینه لیزین های تغذیه شده با بیشمربوط به جوجه

اثر تیمارها بر (. P<05/0)بود  درصد افزایش از سطح احتیاج( 20)

دار های داخلی نظیر کبد، بورس، طحال و قلب معنیوزن ران و اندام

درصد افزایش لیزین جیره  20های تغذیه شده با در جوجه نبود.

درصد  20و  10داری با مقدار پروتئین ماهیچه سینه اختالف معنی

ش سطح نتایج نشان داد که افزایچنین کاهش لیزین داشت. هم

لیزین جیره باعث افزایش مقدار ناحیه بافت ماهیچه سینه شد 

ترین سطوح اسیدآمینه های تغذیه شده با بیش(. جوجه5)جدول 

تر های تغذیه شده با مقادیر کملیزین نسبت به گروه شاهد و جوجه

مقطع  (.P<05/0)داری داشتند سطح احتیاج لیزین، اختالف معنی از

 4تا  1های ا سطوح مختلف لیزین در شکلفیبر ماهیچه سینه ب

شود در سطوح پایین طورکه مشاهده مینشان داده شده است. همان

تر است و در سطوح باالی لیزین، سطح لیزین سطح فیبر کوچک

 فیبر افزایش یافته است. 

 

 رشهای گوشتی در مراحل مختلف پرواثر سطوح مختلف لیزین جیره بر عملکرد رشد جوجه :3جدول 

 صفات عملکردی
درصد کاهش  20

 لیزین

درصد کاهش  10

 لیزین

لیزین در سطح 

 احتیاج

درصد افزایش  10

 لیزین

درصد  20

 افزایش لیزین
 خطای معیار

درصد 

 احتمال

        روزگی )آغازین( 10یک تا 

 23/0 25/6 95/159 15/161 15/168 12/165 53/179 مصرف خوراك )گرم(

 76/0 56/3 08/114 75/111 59/109 62/108 28/108 (افزایش وزن دوره )گرم

 a65/1 ab52/1 ab53/1 b44/1 b40/1 037/0 003/0 ضریب تبدیل خوراك

        روزگی )رشد( 24تا  11

 99/0 44/19 73/926 68/924 69/920 08/918 01/917 مصرف خوراك )گرم(

 b65/515 b31/528 ab50/544 a93/157 a18/576 25/13 02/0 افزایش وزن دوره )گرم(

 a78/1 ab73/1 bc69/1 c62/1 c60/1 02/0 0001/0 ضریب تبدیل خوراك

        روزگی )پایانی( 42تا  25

 91/0 56/53 47/2554 66/2560 64/2598 86/2525 89/2554 مصرف خوراك )گرم(

 c74/1300 bc42/1335 b60/1406 ab49/1438 a52/1487 02/41 03/0 افزایش وزن دوره )گرم(

 a97/1 ab89/1 ab85/1 bc78/1 c72/1 03/0 0001/0 ضریب تبدیل خوراك

        روزگی )کل دوره(  42یک تا 

 95/0 63/66 16/3645 50/3646 45/3687 06/3609 443/3651 مصرف خوراك )گرم(

 c66/1924 bc35/1972 b70/2060 ab18/2122 a78/2177 67/47 01/0 افزایش وزن کل دوره )گرم(

 a89/1 ab83/1 b79/1 c72/1 c67/1 014/0 0001/0 ضریب تبدیل خوراك

 (.a, b, cها بوده است )هدار بین گرودهنده اختالف معنینتایج با حروف مختلف در هر ردیف، نشان
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 لیتر(گرم بر دسیروزگی )میلی 42های گوشتی در جوجه های بیوشیمیایی خونشاخصاثر سطوح مختلف لیزین جیره بر  :4جدول 

 متابولیت
درصد کاهش  20

 لیزین
درصد کاهش  10

 لیزین

لیزین در سطح 
 احتیاج

درصد افزایش  10
 لیزین

درصد افزایش  20
 لیزین

 خطای معیار
درصد 
 احتمال

 b35/4 ab75/4 ab72/4 ab97/4 a15/5 15/0 03/0 پروتئین تام

 c43/1 c48/1 bc53/1 ab72/1 a82/1 05/0 002/0 آلبومین

 12/0 30/0 03/2 56/1 13/1 01/1 02/1 اسید اوریک

 b20/41 b37/43 ab50/46 ab62/50 a15/60 36/3 009/0 تری گلیسرید

 (.a, b, cها بوده است )هدار بین گرودهنده اختالف معنینتایج با حروف مختلف در هر ردیف، نشان
 

های های داخلی، پروتئین و بافت ماهیچه سینه جوجههای مختلف الشه و اندامتی از وزن زنده( قسمتاثر سطوح مختلف لیزین جیره بر وزن نسبی )نسب :5جدول 

 روزگی 42گوشتی در 

 پارامترها
درصد  20

 کاهش لیزین

درصد کاهش  10

 لیزین

لیزین در سطح 

 احتیاج

درصد  10

 افزایش لیزین

درصد  20

 افزایش لیزین
 درصد احتمال خطای معیار

        خصوصیات الشه

 b05/83 b61/83 a26/84 a04/85 a23/85 39/0 005/0 *الشه

 b18/22 b63/22 a93/22 a10/23 a53/24 42/0 02/0 سینه

 96/0 26/0 12/20 97/19 92/19 88/19 92/19 ران

 34/0 14/0 70/1 86/1 98/1 82/1 58/1 چربی بطنی

        های داخلیوزن اندام

 18/0 08/0 09/2 25/2 16/2 17/2 96/1 کبد

 35/0 01/0 100/0 120/0 091/0 091/0 099/0 بورس

 06/0 009/0 060/0 070/0 078/0 043/0 043/0 طحال

 63/0 08/0 62/0 72/0 77/0 62/0 64/0 قلب

        پروتئین و بافت ماهیچه

 c26/73 bc86/76 ab08/79 ab26/80 a12/82 91/0 0004/0 پروتئین ماهیچه )درصد(

ه بافت ماهیچه ناحی

 )میکرومتر مربع(

b41/5045 b60/5057 b81/5382 a02/8436 a63/10004 88/584 0003/0 

 .*الشه حاوی امعا و احشا  (.a, b, cها بوده است )هدار بین گرودهنده اختالف معنینتایج با حروف مختلف در هر ردیف، نشان
  

  
درصد  20های گوشتی تغذیه شده با : بافت عضله سینه جوجه1شکل 

آمیزی رنگ-63/1004افزایش سطح لیزین جیره )متوسط سطح فیبر

 (100نمایی هماتوکسیلین وائوزین، بزرگ

درصد  10های گوشتی تغذیه شده با : بافت عضله سینه جوجه2شکل 

آمیزی رنگ-02/5382فیبر افزایش سطح لیزین جیره )متوسط سطح

 ( 100نمایی هماتوکسیلین وائوزین، بزرگ
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درصد  10های گوشتی تغذیه شده با : بافت عضله سینه جوجه3شکل 

آمیزی رنگ-60/5057کاهش سطح لیزین جیره )متوسط سطح فیبر

 (100نمایی گهماتوکسیلین وائوزین، بزر

درصد  20های گوشتی تغذیه شده با : بافت عضله سینه جوجه4شکل 

آمیزی رنگ-41/5045کاهش سطح لیزین جیره )متوسط سطح فیبر

 (100نمایی هماتوکسیلین وائوزین، بزرگ

 

 بحث
درصد(، متوسط  6/0محققین در آزمایشی سه سطح کم ) اخیراا       

های گوشتی درصد( لیزین را در جیره جوجه 4/1درصد( و زیاد ) 1)

بررسی کرده و نشان دادند که سطح کم لیزین منجر به کاهش 

دار ضریب دار مصرف خوراك و افزایش وزن و افزایش معنیمعنی

 (.7)ن آزمایش است تبدیل خوراك گردید که در تطابق با نتایج ای

Haghpanah 5/2و  2، 5/1با مقایسه اثر افزودن سطوح ، و همکاران 

کردند که با افزایش  قرمز گزارش ماهی گرم اسیدآمینه لیزین به جیره

سطح لیزین، نرخ رشد ماهی افزایش و ضریب تبدیل خوراك کاهش 

های نر گوشتی در پژوهشی که محققین بر روی بوقلمون .(10) یافت

ترین افزایش وزن بدن مربوط به جام دادند مشخص شد که کمان

درصد بود. با  33/1ترین سطح اسیدآمینه لیزین یعنی تیمار با کم

ها مشخص شد که با افزودن مکمل بررسی افزایش وزن سایر گروه

تبدیل خوراك  بهبود و ضریب وزن افزایش درصد 71/1لیزین تا سطح 

نمودند که افزودن لیزین  گزارش ینمحقق چنینهم (.11)یافت  کاهش

دار افزایش پایه ذرت و کنجاله سویا باعث بهبود معنی های بربه جیره

شود. محققین این افزایش را به بهبود گوشتی می هایجوجه بدن وزن

شناسی روده نسبت دادند و بیان کردند که افزودن لیزین، در ریخت

که به بنابراین هنگامیبخشد. افزایش ساخت پروتئین را بهبود می

ها افزایش وزن بهتری شود، آنجیره غذایی مکمل لیزین افزوده می

ها دهند. چندین سازوکار احتمالی برای افزایش رشد جوجهنشان می

در پاسخ به افزودن لیزین به جیره وجود دارد که شامل افزایش 

هایی ترشح هورمون تحریک پروتئین، سنتز برای لیزین دسترسی قابلیت

مانند انسولین، گلوکاگون، هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین 

تواند باشد که نتیجه آن افزایش سنتز پروتئین و مصرف خوراك می

عنوان که لیزین بههای کاربردی طیور عالوه بر ایندر جیره (.3)

شود، افزودن آن به دومین اسیدآمینه محدودکننده درنظر گرفته می

دلیل باال بردن ای بههای اقتصادی و تغذیهاز جنبه جیرۀ غذایی

باشد، چرا میزان کارایی پروتئین جیره منطقی و مقرون به صرفه می

داری استفاده منظور ابقای پروتئین و نگهطور عمده بهکه لیزین به

 (.4)گیرد قرار نمی ساز در بدن مورد استفادهعنوان پیششود و بهمی

لیزین در جیره از لحاظ اقتصادی بسیار مهم  تشخیص میزان مطلوب

شود و است چراکه کمبود لیزین در جیره منجر به افت عملکرد می

گردد. از زیادی لیزین در جیره منجر به افزایش هزینه جیره می

طرفی میزان لیزین مورد نیاز پرنده برحسب سویه، جنس، شرایط 

کامال متفاوت است پرورش، منبع خوراك، مرحله رشد و تولید پرنده 

های لیزین مورد نیاز جوجه مطلوب سطح در آزمایشی طور مثالبه (.3)

، 708روزگی برای سویه راس  14ک تا گوشتی در فاصله سنی ی

های که لیزین مطلوب جوجهحالیدرصد تخمین زده شد، در 27/1

در آزمایشی در بررسی اثر  (.12)درصد برآورد شد  18/1سویه کاب، 

درصد لیزین در  4/1و  3/1، 22/1، 1/1، 1لف شامل سطوح مخت

روزگی،  21تا  8های گوشتی سویه کاب در فاصله سنی جیره جوجه

درصد  4/1و  3/1بهترین وزن و ضریب تبدیل خوراك در سطوح 

آزمایش افزایش لیزین جیره  طبق نتایج این(. 13)مشاهده شد  لیزین

وره آغازین )یک تا در د 73/1تا سطح  308های گوشتی راس جوجه

روزگی(  25تا  11درصد در دوره رشد ) 55/1روزگی(، تا سطح  10

روزگی( منجر به  42تا  26درصد در دوره پایانی ) 43/1و تا سطح 
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دهنده متفاوت بودن نیاز تواند نشانبهبود عملکرد شد که می

مختلف  رشد و شرایط گوشتی بسته به سویه، جیره، مرحله هایجوجه

در این آزمایش با افزایش سطح لیزین جیره، غلظت اشد. پرورش ب

داری معنی طورگلیسرید سرم خون بهآلبومین، پروتئین تام و تری

افزایش یافت که با نتایج دیگر محققین که اثر سطوح مختلف لیزین 

خوانی های خونی مرغ مادر را بررسی کردند همجیره بر متابولیت

ها افزایش سطح آلبومین و پروتئین آنکه در آزمایش طوریدارد، به

(. 14)تام سرم خون با افزایش سطح لیزین مصرفی مشاهده شد 

دلیل جلوگیری از تواند بهافزایش آلبومین با افزایش سطح لیزین می

تجزیه آن برای تأمین کمبود لیزین باشد. محققین گزارش کردند 

ل لیزین در که ساخت آلبومین در کبد با کمبود یک اسیدآمینه مث

شود یابد که منجر به کاهش آلبومین سرم خون میجیره کاهش می

با توجه به افزایش آلبومین، افزایش پروتئین تام سرم خون نیز  (.7)

سازی در کبد رسد. با افزایش لیزین جیره، پروتئیننظر میمنطقی به

سازی است و ترین عضو در پروتئینیابد چرا که کبد فعالافزایش می

 (.4)کند طور عمده در ساخت پروتئین شرکت میاز طرفی لیزین به

اگرچه اثرات متیونین و لیزین بر عملکرد رشد و عملکرد الشه جوجه 

گوشتی به خوبی ثبت شده است، اطالعات محدودی در مورد اثرات 

های خون، سیستم غدد درون ریز و نحوه تأثیر آن بر آن بر متابولیت

ها آمینه به کبد، برخی از آناز انتقال اسیدهایرشد وجود دارد. پس 

های مختلف سازی یا نیازهای فوری متابولیسم به بافتبرای ذخیره

در مطالعات انجام شده، استفاده از مکمل ایزولوسین شوند. می منتقل

های سطوح پروتئین کل پالسمای خون در جوجه باعث بهبود و والین

حاوی سطوح محدود این اسیدهای های غذایی تغذیه شده با جیره

چنین گزارش شده است که پروتئین تام پالسما با آمینه شد. هم

های و پایانی جوجه آغازین غذایی هایجیره در پروتئین محتوای افزایش

دلیل نسبت بسیار زیاد یابد، با این وجود، بهگوشتی افزایش می

آمینه در اسیدهای ها در مقایسه با سایر بافت های بدن، اکثرماهیچه

داری سطوح لیزین جیره تاثیر معنی(. 15)شوند ذخیره می هاماهیچه

بر اسیداوریک سرم خون نداشت، که با نتایح دیگر محققین مطابقت 

دلیل مرتفع شدن لیزین جیره، به تر سطوحبیش با افزایش(. 14)دارد 

ه که خوبی صورت گرفتوری از پروتئین جیره بهنیاز حیوان، بهره

شود. با توجه به موجب عدم تغییر زیاد غلظت اسید اوریک سرم مى

که میزان اسیداوریک سرم با میزان اسیداوریک دفعی در ارتباط این

های کاهش دفع نیتروژن به رسد یکی از روشنظر میاست، لذا به

درصد پروتئین  جای افزایشمصنوعی به آمینه افزودن اسیدهای محیط

نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش (. 15)د جیره طیور باش

سطح لیزین جیره مقدار تری گلیسرید خون افزایش یافت. محققین 

گلیسرید خون با افزایش سطح متیونین جیره را افزایش سطح تری

اند، اما هیچ توضیحی برای افزایش سطح آن گزارش گزارش کرده

اند تر دانستهتحقیقات بیشاند و دلیل این افزایش را نیازمند نکرده

های انتقال الکترون در از طرف دیگر محققین افزایش بیان ژن(. 16)

میتوکندری و افزایش تولید انرژی در میتوکندری با افزایش سطح 

رود افزایش انرژی که احتمال می(، 4)اند کرده لیزین جیره را گزارش

ش سطح آن در گلیسرید در کبد و افزایمنجر به افزایش ساخت تری

اند که افزایش دیگر محققین گزارش کرده طرف سرم گردیده است. از

موثر بر سنتز چربی  هایژن سطح لیزین منجر به کاهش بیان

کاهش ذخیره چربی در بافت چربی و افزایش  تواند درکه می گرددمی

محققین با کاربرد سطوح  (.7)آزاد خون موثر باشد  گلیسریدهایتری

درصد( در جیره  6/1و  5/1، 4/1، 3/1، 2/1، 1/1ین )مختلف لیز

بلدرچین ژاپنی، گزارش کردند که وزن بدن، بازده الشه و وزن عضله 

 (.17) داری افزایش یافتطور معنیسینه با افزایش سطح لیزین به

، تولید گوشت سینه گزارش شده است که افزایش سطح لیزین جیره

طالعه، نشان داده شده است که در یک م (.2)را بهبود داده است 

مکمل لیزین باعث بهبود وزن بدن، ضریب تبدیل خوراك و وزن 

گزارش شده است که  (.3خصوص وزن سینه شده است )الشه، به

شود افزایش لیزین در جیره باعث افزایش ابقاء پروتئین در الشه می

ور از جیره د بنابراین افزایش وزن الشه و سینه با افزایش لیزین (،6)

ران اظهار داشتند که در میان اسیدهای آمینه، نیست. پژوهشگ انتظار

ترین اثر را بر ترکیب الشه و رشد عضالت اسیدآمینه لیزین بیش

در ارزیابی اسیدهای آمینه گوشت  ،و همکاران Bahrani(. 18) دارد

 ترین اسیدآمینه عضله ماهی را لیزین گزارش کردندکپور، بیش ماهی

تواند متاثر از سطح پروتئین گوشتی می هایالشه جوجه یبترک .(19)

که افزایش پروتئین خام و طوریو اسیدآمینه جیره طیور باشد به

اسیدهای آمینه ضروری سبب افزایش پروتئین الشه و کاهش تجمع 

آمینه برای سنتز پروتئین برخی از اسیدهایشود. چربی در الشه می

علت نسبت بسیار زیاد عضله وجود به شوند. با اینخون استفاده می

های بدن، اکثر اسیدهای آمینه در عضالت در مقایسه با سایر بافت

بهبود در رسوب پروتئین عضله ممکن است  (.20شوند )ذخیره می

آمینه به عضله باشد. عالوه بر علت میزان باالتر انتقال اسیدهایبه

سنتز پروتئین این، اسیدهای آمینه آزادتر در خون ممکن است 

در یک آزمایش، افزایش مقدار  (.21)موجود در خون را تحریک کند 

اسیدآمینه لیزین جیره باعث افزایش مقدار پروتئین ماهیچه سینه 

(. 14)بلدرچین ژاپنی شد که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد 

درصد از  50تر از درصد از کل الشه و بیش 30گوشت سینه حدود 

دهد و از طرفی رشد سینه شه را به خود اختصاص میپروتئین ال

کمبود لیزین جیره بازده کامال متأثر از سطح لیزین جیره است. 

دهد، زیرا گوشت سینه را در مفایسه با سایر عضالت کاهش می
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یابد. احتیاجات تجزیه پروتئین ماهیچه با کمبود لیزین افزایش می

نه عملکرد رشد، ضریب معمول اسیدهای آمینه در جهت تأمین بهی

باشد، اما غلظت اسیدهای تبدیل خوراك و تولید گوشت سینه می

تر از مقادیر تخمین زده آمینه در جهت تولید گوشت سینه بیش

پژوهشگران اظهار داشتند که در میان اسیدهای  (.3)باشد شده می

ترین اثر در ترکیب الشه و رشد آمینه، اسیدآمینه لیزین دارای بیش

چنین لیزین مورد نیاز جهت تولید عضله سینه ت است. همعضال

باشد تر از مقادیر مورد نیاز برای افزایش وزن و بازده غذایی میبیش

تواند متاثر از سطح پروتئین می گوشتی هایالشه جوجه ترکیب(. 18)

که افزایش پروتئین خام و طوریو اسیدآمینه جیره طیور باشد به

ویژه سینه هی سبب افزایش پروتئین الشه و باسیدهای آمینه ضرور

بنابراین افزایش پروتئین  (.3)شود تجمع چربی در الشه می و کاهش

های گوشتی در این آزمایش با افزودن سطح لیزین جیره جوجه سینه

آل اسیدهای گزارش شده است که الگوی ایدهدور از انتظار نیست. 

های وره رشد، اندکی با جوجهگذار، حتی در دهای تخمآمینه در مرغ

مرغ تولید تخم افزایش جهت در گذارتخم هایباشد. مرغ متفاوت گوشتی

های که، در جوجهاند، درحالیگزینی شدهای بهکاهش بافت ماهیچه و

تواند ای با اهمیت است. این موضوع میگوشتی افزایش بافت ماهیچه

آمینه در دوره اسیدهای آل اندك بین الگوی ایده بیانگر علت اختالف

های گوشتی در جوجه رشد ماهیچه گروه فوق باشد، زیرا برای رشد دو

های تری در خوراك نیاز است. در جوجهآمینه بیشبه اسیدهای 

ها به مصرف آمینه جیره عمدتاا برای رشد ماهیچه گوشتی اسیدهای

ماهیچه  رساختا بررسی منظوربه آزمایشی در پژوهشگران (.22) رسندمی

های گوشتی با سرعت رشد سریع و رشد آهسته چنین در جوجه

های گزارش کردند که بافت ماهیچه پیکتوالریس ناحیه سینه جوجه

تری داشتند رشد باالتری داشتند، ناحیه فیبر بیش که سرعت گوشتی

بنابراین افزایش ناحیه فیبری عضله با افزایش سطح لیزین  (.23)

های تر بافت سینه در جوجهدهنده رشد بیشتواند نشانجیره می

با توجه به افزایش  گوشتی تغذیه شده با سطوح باالتر لیزین باشد.

کنندگان به مصرف گوشت مرغ با پروتئین باالتر و تقاضای مصرف

های با رشد های ژنتیکی به سمت تولید سویهتر، پیشرفتچربی کم

بدن با افزایش وزن  سریع متمرکز شده است که افزایش رشد و وزن

لذا  (.24)چنین ناحیه بافت سینه همراه است ماهیچه سینه و هم

افزایش سطح لیزین جیره در این آزمایش مقارن با افزایش وزن بدن 

تواند برای چنین افزایش ناحیه بافت سینه بود که میو سینه و هم

 تر کاربردی باشد. تولید گوشت سینه بیش

میزان این آزمایش افزودن اسیدآمینه لیزین بهبراساس نتایج        

تأثیر مثبتی  308-تر از سطح پیشنهادی سویه راسدرصد بیش 20

های گوشتی داشت و منجر به بهبود افزایش وزن و بر عملکرد جوجه

چنین خوراك، افزایش وزن نسبی الشه و سینه شد. هم تبدیل ضریب

سطح پیشنهادی به تر از درصد بیش 20میزان افزایش لیزین به

دار درصد پروتئین ماهیچه سینه و افزایش جیره باعث افزایش معنی

 های گوشتی شد. بنابراین تنظیم اسیدسینه جوجه مقدار ناحیه بافت

آمینه جیره براساس راهنمای پرورش سویه ممکن است بسته به 

شرایط مختلف پرورش و نوع جیره، پاسخگوی رفع احتیاج سویه 

چه هدف از پرورش افزایش درصد تولید الشه و گوشت نو چنا نباشد

 تواند مناسب باشد.سینه باشد، افزایش سطح لیزین جیره می
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