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تعيين نياز ليزين مرغان تخم گذار 
در مرحله اوج توليد

چكيده
اين تحقيق به منظور تعيين نياز ليزين كل مرغان تخمگذار در مرحله اوج توليد تخم مرغ از سن ۲۶ تا ۴۲ هفتگي انجام شد. ابتدا
جيره پايه اي بر اساس ذرت- کنجاله گلوتن ذرت وكنجاله سويا كه از لحاظ تمام مواد مغذي به غير از ليزين متعادل بود ساخته شد.
محتوي ليزين جيره پايه ۰/۵۸ درصد بود. مقادير مختلف ليزين در ۹ سطح (۰/۰۴، ۰/۰۸، ۰/۱۲، ۰/۱۶، ۰/۲، ۰/۲۴، ۰/۲۸، ۰/۳۲ و ۰/۳۶
درصد) به اين جيره پايه اضافه شد. جيره هاي آزمايشي به همراه جيره پايه به مدت ۱۶ هفته در اختيار مرغان قرار داده شد. براي
هر تيمار ۴۸ مرغ در قالب طرح كامًال تصادفي متعادل با ۴ تكرار در نظر گرفته شـد.براي برآورد نياز ليزين از دو مدل خط شکسـته
(p<۰/۰۱)ونمايي اسـتفاده شـد. سـطوح مختلف ليزين جيره تأثير معني داري بر وزن تخم مرغ ،بازده توليد تخم مرغ، مصرف غذا
و ضريب تبديل غذايي (p<۰/۰۵) داشـت ولي اثر سـطوح مختلف ليزين جيره بر درصد توليد تخم مرغ معني دار نبود. برآورد نياز
ليزين بر اسـاس پاسـخ بازده تخم مرغ با اسـتفاده از مدل خط شكسـته و نمايي به ترتيب ۶۴۵ و ۷۱۰ ميليگرم در روز مي باشد. بر
اساس پاسخ ضريب تبديل خوراك مقادير روزانه نياز ليزين با استفاده از مدل خط شكسته و نمايي به ترتيب ۷۵۰ و ۸۱۰ ميلي گرم
در روز بدسـت آمد. در مجموع با توجه به نتايج تحقيق حاضر نياز ليزين مرغ تخم گذار در مرحله اوج توليد ۸۱۰ ميليگرم در روزو

يا ۵۳ گرم بر کيلوگرم پروتئين جيره توصيه مي شود. 

كلمات كليدي: ليزين،مرغ تخمگذار، نياز، بازده تخم مرغ، ضريب تبديل خوراك.
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This study was conducted to determine lysine requirement of laying hen during peak egg production from 26 to 42

weeks. of age. The basal diet used was based on corn- corn gluten meal- soybean meal and contained 0.58% lysine.

To the basal diet nine graded Levels of Lysine (0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.2, 0.24, 0.28, 0.32, 0.36%) were added. The 
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مواد و روشها
اين تحقيق بر روي مرغ تخمگذارهاي- الين سويه W۳۶ صورت گرفت.
ــتاندارد بر روي بستر پرورش يافته ــرايط اس ۶۰۰ عدد پولت تخمگذار در ش
و سپس به قفسهاي تخمگذاري منتقل شدند. مكان انجام آزمايش مؤسسه
تحقيقات علوم دامي كشور (كرج) بود. پس از يك هفته ركورد گيري، ۴۸۰
ــدند. مرغها در قفسهاي دو عدد از اين مرغها براي تحقيق حاضر انتخاب ش
تايي كنار هم قرار داده شدند و هر ۱۲ مرغ يك تكرار را تشكيل ميداد، براي
ــپس مرغها به تصادف به تيمارهاي ــد؛ س هر تيمار ۴ تكرار در نظر گرفته ش

آزمايشي منسوب شدند. طرح آزمايش از نوع كامًال تصادفي متعادل بود.
ــادت پذيري به تيمارهاي ــروع آزمايش به مدت يك هفته ع قبل از ش
آزمايشي براي مرغها در نظر گرفته شد. طول مدت آزمايش ۱۶ هفته (سن
۴۲-۲۶ هفتگي) بود. در طول انجام آزمايش غذا و آب به صورت كامًال آزاد
ــد. برنامه نوردهي سالن ۱۶ ساعت روشنايي و در اختيار مرغها قرار داده ش
ــاعت تاريكي بود. دامنه تغييرات دماي سالن از ۱۶ تا ۲۴ درجه سانتي ۸ س
ــالمتي مرغها ــت. براي اطمينان از س گراد متغير بود و تحت نظر قرار داش
تيتر پادتن بيماري هاي مختلف در طول آزمايش هر دو ماه يك بار كنترل

مي شد.
ــامل تعداد تخم مرغ روزانه، در طول دوره آزمايش ركوردهاي توليد ش
ــم مرغ دوبار در هفته و مصرف غذا به صورت هفتگي براي مرغهاي وزن تخ

هر تكرار اندازه گيري شد.
ــد پروتئين خام كه از لحاظ ــن آزمايش جيره پايه اي با ۱۶ درص در اي
تمام مواد مغذي به غير از ليزين متعادل بود، ساخته شد (جدول ۱). درصد
ــًا ۱۶ درصد پايين تر از ميزان ــن جيره پايه ۰/۵۸ درصد بود كه تقريب ليزي

توصيه شده NRC بود(۱۳).
ــتفاده از ــر كدام از خوراكها (جدول ۲) با اس ــيدآمينه ها ه محتوي اس
ــا تكنيك پيكوتگ ــي باال (HPLC) و ب ــع باكاراي ــي ماي روش كروماتوگراف
))pico) در آزمايشگاه مواد غذايي سازمان انرژي اتمي اندازه گيري شد. -tag)
ــوراك هيدروليز پروتئين خوراكها در ــيدهاي آمينه خ براي اندازه گيري اس
دماي ۱۰۵ درجه سانتي گراد به مدت ۱۸ ساعت و با استفاده از بخار اسيد
ــازي اسيدهاي آمينه از ــتق س كلريدريك ۶ نرمال صورت گرفت. براي مش
معرف فنيل ايزوتيوسيانات (PITC) استفاده شد. تجزيه تقريبي خوراكهاي
ــتر ــامل پروتئين خام، الياف خام، خاكس مصرفي اين آزمايش (جدول ۲) ش
ــفر در آزمايشگاه تغذيه مؤسسه ــيم و فس خام، چربي خام، انرژي خام، كلس
ــم ــد. محتوي انرژي قابل متابوليس ــور انجام ش ــات علوم دامي كش تحقيق

experimental diets were fed for 16 week. Each experimental diet was fed to 48 Laying hen in a randomized complete 

design with 4 replicate for each treatment. Broken-line and exponential models were used for estimation of lysine

requirement.Dietary lysine levels had a significant effect on egg weight,egg mass output,feed intake(p< 0.01) and feed 

converstion ratio(p< 0.05) but hadnot signifcant effect on egg production .Based on egg mass output response and the 

fit of Broken-line and Exponential models the requirement for total lysine were estimated 645 and 710 mg per hen - 

day; respectively. Based on feed conversion efficiency Response and the fit of Broken- line and Exponential models the 

requirement for total lysine were estimated 750 and 810 mg per hen- day. In conclusion, the results of this experiment 

indicated that daily lysine requirement of laying hen during peak egg production was estimated 810 mg per her- day or 

53 gram per kilograme of dietary crude protein.

Key words: Lysine, Layer hen, Requirement

مقدمه
ــكيل  ــد خوراك طيور را تش ــروري ۱۵-۱۰ درص ــيدهاي آمينه ض اس
ــامل  ــا ۵۰-۴۰ درصد هزينه خوراك را ش ــد ولي هزينه تأمين آنه مي دهن
مي شود (۱). اكثر جيره هاي تخم گذار بر اساس ذرت و سويا مي باشند كه 
ــيدآمينه محدود كننده اين  ــن و ليزين به ترتيب اولين و دومين اس متيوني
جيره ها هستند؛ بنابراين بازده بهره وري از پروتئين جيره با افزودن متيونين 

و ليزين به جيره افزايش مي يابد (۷).
ــت و نياز آن بايد  ــيدآمينه كامًال ضروري براي طيور اس ليزين يك اس
ــيدآمينه مرجع در  ــود؛ همچنين ليزين به عنوان اس از طريق غذا تأمين ش
ــت و نياز ساير اسيدهاي آمينه با  ــناخته شده اس الگوي پروتئين ايده آل ش
در دست داشتن نياز ليزين برآورد مي شود، بنابراين برآورد نياز ليزين بايد 

دقيق باشد (۸).
تحقيقات متعددي در مورد تعيين نياز ليزين در مرغ تخم گذار صورت 
 (۲۰) Bray .گرفته است و اعداد مختلفي براي نياز ليزين گزارش شده استy

ــر از ميزان ليزين مصرفي  ــذار را به مقدار زيادي متأث ــرد مرغ تخم گ عملك
روزانه دانسته و نياز روزانه ليزين تخم گذار را ۵۲۰ ميلي گرم گزارش كرده 
(۱۱) مشخص كردند كه در جيره هاي بر پايه گندم  Bailyو March hاست.

Nathanael .نياز ليزين باالتر بوده و ۸۵۰-۸۰۰ ميلي گرم در روز مي باشدl

ــويا نياز ليزين  (۱۲) در جيره بر پايه ذرت- گلوتن ذرت- كنجاله س Sellو
NRC) ــي گرم در روز گزارش نمودند كه انجمن ملي تحقيقات را ۷۰۰ ميل

ــرغ تخم گذار را  ــق ميزان ليزين مورد نياز م ــر پايه اين تحقي ــز ب (۱۳) ني (
 (۱۰) Summersو Leeson .ــت ــرم در روز توصيه كرده اس ۶۹۰n ميلي گ

ــاري مرغ تخم گذار ۷۲۰ ميلي گرم در روز  ــاز ليزين را در جيره هاي تج ني
(۷) نياز روزانه ليزين كل را در  Sminkو Schutte ــن كرده اند. اخيرًا eتعيي

ــاي پر توليد مورد ارزيابي قرار داده اند ومقدار ۹۰۰ ميلي گرم در روز  مرغه
را به عنوان نياز ليزين ذكر كرده اند.

ــود كه دامنه مقادير توصيه  ــخص مي ش با توجه به تحقيقات فوق مش
شده براي نياز ليزين وسيع مي باشد و الزم است تحقيقات بيشتري در اين 
ــي  NRC براي جيره نويس ــورد صورت گيرد، همچنين در ايران از توصيه Cم

ــتفاده مي شود كه مشخص شده به مقدار زيادي كمتر از  مرغ تخم گذار اس
مقدار الزم براي بهبود ضريب تبديل خوراك مي باشد (۱۵). هدف از تحقيق 
حاضر برآورد نياز روزانه ليزين كل مرغ تخم گذار بر اساس پاسخهاي بازده 
ــوراك و تعيين مقادير حداقل و حد مجاز نياز  ــم مرغ و ضريب تبديل خ تخ

ليزين روزانه مرغ تخم گذار در شرايط ايران مي باشد. 
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ــه تحقيقات علوم (۱۸) در بخش طيور مؤسس Sibbald ــا به روش dخوراكه

دامي كشور انجام شد.
ــي شامل سطوح مختلف ليزين در اين تحقيق استفاده ده تيمار آزمايش
ــر مختلف ليزين در ۹ ــي مقادي ــد. براي تهيه جيره هاي مختلف آزمايش ش
ــطح ۰/۰۴، ۰/۰۸، ۰/۱۲، ۰/۱۶، ۰/۲، ۰/۲۴، ۰/۲۸، ۰/۳۲ و ۰/۳۶ درصد س

ــاخته شدند  ــد. اين جيره ها در طي آزمايش دو بار س به جيره پايه اضافه ش
ــت مخلوط شدن خوراكها پروتئين خام جيره ها هر  و براي اطمينان از درس

بار مورد آزمايش قرار گرفت.
تجزيه و تحليل آماري

ــيون از   براي تجزيه واريانس داده ها و همچنين برآورد معادالت رگرس
ــتفاده شد. تجزيه واريانس دادههاي آزمايش با  نرم افزار SAS (۱۹۹۸) اس
yi = m μ + a i + eij استفاده از مدل آناليز واريانس يك طرفه به صورت

انجام شد(۱۶).
ــته (۱۴) و مدل نمايي  ــرآورد نياز ليزين از دو روش خط شكس ــراي ب ب

(۱۷) استفاده شد. در روش خط شكسته مدل به صورت زير مي باشد:
xi < xR yi = A + B (xi - xR

xi > xR yi = A

Rپاسخ توليد تخم مرغ يا ضريب تبديل خوراك و xR برآورد نياز  yi كه
A مقدار حداكثر يا حداقل (كفه) و B شيب خط مي باشد.  Aليزين مي باشد.

xi برابر مقادير ليزين خوراك (درصد) مي باشد.

در مورد مدل نمايي معادله خط رگرسيون عباتست از:
y = a + b (۱- e-c (x-d)

a+b ،اينترسپت a a پاسخ توليد تخم مرغ يا ضريب تبديل خوراك، y yكه

x مقدار ليزين جيره پايه مي باشد. x مقدار  d ــيب منحني و d ش c ،مقدار كفه
ليزين خوراك (درصد) مي باشد. در اين روش فقط منحني پاسخ بدست مي 
آيد و جهت تعيين نياز بايد عددي به عنوان مقدار پاسخ در نظر گرفته شود 
ــت مقدار کفه مدل خط شکسته (۱۴) يا درصدي از  که اين عدد ممکن اس

پاسخ حداکثر(۹۵٪يا۹۹٪) باشد. 
نتايج

ــان داد كه سطوح مختلف ليزين  نتايج آزمايش عملكرد (جدول ۳) نش
ــره تأثير معني داري بر وزن تخم مرغ، بازده تخم مرغ و مصرف خوراک  جي
))p) دارد ولي اثر سطوح مختلف  ))p) و ضريب تبديل غذايي (۰/۰۵> <۰/۰۱)

ليزين جيره بر درصد توليد تخم مرغ معني دار نبود.
ــطح ليزين جيره به ترتيب  وزن تخم مرغ و بازده تخم مرغ با افزايش س
تا ۰/۷۴ و ۰/۷۸ درصد روند افزايشي داشته و سپس با افزايش سطح ليزين 
جيره تقريبًا ثابت باقي ماندند.درصد توليد تخم مرغ نيز با افزودن ليزين به 
ــي اين افزايش معني دار نبود.  ــره پايه تامقدار۰/۷درصدافزايش يافت ول جي
از لحاظ خوراک مصرفي با افزايش ليزين جيره تا سطح ۰/۶۶ درصد ميزان 
ــي داشت و با افزايش بيشتر ليزين جيره مصرف  مصرف خوراک روند افزايش
ــه تيمارهاي ۰/۹ و ۰/۹۴  ــه صورتي که مرغهايي ک ــوراک کاهش يافت ب خ
ــد ليزين جيره را دريافت کرده بودند کمترين ميزان مصرف خوراک را  درص
ــطح ليزين جيره روند کاهشي  ــتند. ضريب تبديل خوراک با افزايش س داش
ــترين و تيمارهاي ۹ و ۱۰  ــه تيمارهاي ۱، ۲ و ۳ بيش ــت به صورتي ک داش

کمترين ميزان ضريب تبديل خوراک را داشتند.
برآورد نياز ليزين با روش خط شكسته (جدول ۴ و شكل ۱) نشان داد 
كه ميزان نياز ليزين براي پاسخ توليد تخم مرغ و ضريب تبديل خوراك به 
ترتيب برابر ۰/۶۸ و ۰/۷۹ درصد جيره مي باشدکه با در نظر گرفتن مصرف 

خوراک به ترتيب برابر ۶۴۵ و۷۱۰ ميلي گرم در روز مي باشد.
 با توجه به اينکه در روش مدل نمايي براي تعيين نياز بايد از يک عدد 
مشخص به عنوان پاسخ استفاده شود مقادير کفه روش خط شکسته که به 

ماده خوراكي درصد
ذرت ۵۹/۷

كنجاله سويا ۱۰/۴
کنجاله گلوتن ذرت ۱۱/۲۵

چربي گياهي  ۳/۶
صدف ۹/۶

دي كلسيم فسفات ۱/۷
مكمل معدني۱ ۰/۵

مكمل ويتاميني۲  ۰/۵
نمك يددار  ۰/۳

ديال متيونين  ۰/۱۱
زئوليت ۱/۹۵

بيكربنات پتاسيم  ۰/۳
ترکيب شيميايي جيره پايه

ماده خشك (درصد) ۹۵
انرژي قابل متابوليسم (كيلوكاري در كيلوگرم)  ۲۸۰۰

پروتئين خام (درصد) ۱۶
كلسيم (درصد) ۳/۳۵
فسفر (درصد) ۰/۳۵
ليزين (درصد) ۰/۵۸

متيونين (درصد) ۰/۳۵
متيونين + سيستين (درصد) ۰/۶۷

آرژنين (درصد) ۰/۷۳
ليزين: آرژنين ۰/۸

 جدول ۱- تركيب جيره پايه

۱ - به ازاي هر كيلوگرم جيره: ۲۵۰ ميلي گرم آهن، ۱۰۰ ميلي گرم مس، ۱۵۰ ميلي
گرم روي،

۱۵/۰ ميلي گرم سلنيم، ۱۰۰ ميلي گرم منگنز
D۳ واحد بين المللي، ويتامين A ۸۰۰۰ ۲ - به ازاي هر كيلوگرم جيره: ويتامين

۳۵۰۰ واحد بين المللي،
ويتامين ۷۰E واحد بين المللي، ويتامين  ۵K ميلي گرم، ويتامين ۳۰۰C ميلي گرم، 

كولين كلرايد ۱۰۰۰ ميلي گرم،
ريبوفالوين ۵ ميلي گرم، نياسين ۳۰ ميلي گرم، كلسيم پانتوتنات ۱۰ ميلي گرم.

تعيين نياز ليزين...



شماره ۶۲، بهار ۱۳۸۳

پژوهش و سازندگي

ترتيب برابر ۴۵/۷ براي بازده تخم مرغ و ۲/۰۵ براي ضريب تبديل خوراک 
مي باشد به عنوان مقدار پاسخ جهت تعيين نياز ليزين در نظر گرفته شد. 
ــتفاده ازاين مدل(جدول ۴ و شكل ۲) نشان داد كه  برآورد نياز ليزين با اس
ــرغ ۰/۷۵ درصد و براي  ــخ توليد تخم م ــزان ليزين مورد نياز براي پاس مي
ــد که با در نظر گرفتن  ــخ ضريب تبديل خوراك ۰/۸۵ درصد مي باش پاس

مصرف خوراک به ترتيب برابر۷۵۰ و۸۱۰ ميلي گرم در روز مي باشد.

بحث
ــطوح مختلف ليزين  ــد تخم مرغ با افزودن س ــود پارامترهاي تولي بهب
ــت در  ــيد آمينه در حالت کمبود اس ــه جيره پايه اي که از لحاظ اين اس ب
ــيده است. بر اساس آزمايشات Sohail و  آزمايشهاي مختلف به اثبات رس
(۵ و۶)  Russelو Harms (۱۷) و Sminkو Schutte ــکاران(۱۹) ، هم
ــود معني دار  ــويا باعث بهب ــن به جيره پايه ذرت_کنجاله س ــزودن ليزي اف
ــي داري بر درصد توليد تخم  ــود ولي اثرمعن ــازده تخم مرغ مي ش وزن و ب
ــابهي را در جيره برپايه  (۱۲) نيز نتايج مش Nathanaelو Sell .مرغ نداردl

ــويا گزارش نموده اند. همچنين در  کک_کنجاله س _کنجاله گلوتن ذرت  کک_ ذرت
ــزودن ليزين به جيره پايه  ــام تحقيقات فوق وزن و بازده تخم مرغ با اف تم
ابتدا به صورت خطي افزايش يافته و سپس کم و بيش ثابت باقي مي ماند. 
ــهاي فوق مي  يافته هاي تحقيق حاضر نيز در تطابق کامل با نتايج آزمايش

باشد. 
درتحقيق حاضر افزودن ليزين به جيره پايه اثر کامال معني داري(۰۱/

ــان داد که  ــوي مصرف خوراک نش ــت. الگ ــر مصرف خوراک داش P<۰) ب
ــي مصرف  افزودن ليزين به جيره پايه تا حد ۰/۶۶درصد باعث روند افزايش
ــرف خوراک خواهد  ــي مص ــوراک و بيش از آن باعث روند تقريبًا کاهش خ
ــيدآمينه  ــد. با توجه به اينكه مرغهايي كه در كمبود حد مرزي اولين اس ش
ــدود كننده قرار دارند مصرف خوراك خود را افزايش مي دهند (۸) در  مح
ــدي از جيره به احتمال زياد باالتر  ــاس درص نتيجه ميزان نياز ليزين بر اس
ــره پايه روند  ــرار دارد.با افزودن ليزين به جي ــد ) ق ــن عدد(۰/۶۶درص از اي

کاهشي(بهبود) در مورد ضريب تبديل مشاهده شد
Schutte ــاهدات ــکل۲) که تطابق کامل با مش e( ش

(۱۷) دارد. اين روند کاهشي به اين دليل Sminkو
ــه جيره پايه مصرف ــدکه با افزودن ليزين ب مي باش
خوراک روند کاهشي داشته در حالي که بازده تخم

مرغ تقريبا ثابت باقي مي ماند (۴).
ــر تعيين نياز ليزين ــدف اصلي تحقيق حاض  ه
ــه اوج توليد بود. در اين ــان تخم گذار در مرحل مرغ
تحقيق از دو مدل خط شكسته و نمايي براي برآورد
ــد. برآورد نياز ليزين با روش نياز ليزين استفاده ش
ــخ بازده تخم مرغ( ۶۴۵ خط شکسته براساس پاس
ميلي گرم در روز) به ميزان قابل مالحظه اي پايين
Leeson n و NRC ــده (۱۳) ــر از مقادير توصيه ش Cت

ــي که برآورد ــد درحال (۱۰) مي باش Summersو
ــخ بازده تخم مرغ (۷۱۰ ــاس پاس مدل نمايي براس
ــا اين توصيه ها ــرم در روز) تطابق خوبي ب ميلي گ
دارد و در نتيجه به نظر مي رسد برآورد مدل نمايي
ــز و همكاران(۱۹۷۹)نيز (۱۷) ورابين Sminkو Schutte .ــد ــي باش بهتر م

استفاده ازمدل نمائي راتوصيه كرده اند.
بر اساس پاسخ ضريب تبديل خوراك نياز روزانه ليزين با استفاده از مدل
خط شكسته ۷۵۰ ميلي گرم و با مدل نمايي ۸۱۰ ميلي گرم به دست آمدکه
ــتر از مقدار توصيه شده NRC (۱۳) و در هر دو حالت به ميزان زيادي بيش
همچنين به ترتيب ۱۶و۱۴درصد بيش از مقادير متناظر بر اساس پاسخ بازده
ــت كه نياز توصيه شده (۱۳) ــند. دليل اين اختالف آن اس تخم مرغ مي باش
ــاس پاسخ بازده تخم مرغ مي باشد كه به مقدار زيادي كمتر از NRC بر اس

Harms .(۱۷،۱۵) ــد ــدار الزم براي بهبود ضريب تبديل خوراك مي باش sمق

ــده توسط NRC (۱۳) را ــيدهاي آمينه توصيه ش (۶) نيز نياز اس Russelو
حداقل دانسته و افزودن ۱۵ درصد به اين مقادير را در مرحله اوج توليد تخم
ــخ ــاس پاس مرغ توصيه كرده اند. در اين تحقيق نيز برآورد نياز ليزين بر اس
ــتفاده از مدل خط شكسته و نمايي به ترتيب۸/۷ و۱۷/۴ ضريب تبديل با اس
ــد.همچنين برآورد مدل ــتر از مقدار توصيهNRC (۱۳) مي باش درصد بيش
ــيار خوبي با توصيه کاتالوگ هاي- الين(۸۰۰ ميلي گرم در نمايي تطابق بس
روز) دارد.با توجه به تمام توضيحات فوق، برآورد مدل نمايي بر اساس پاسخ
ــب تبديل خوراک (۸۱۰ ميلي گرم در روز) به عنوان نياز ليزين در اين ضري

تحقيق توصيه مي شود.
ــته اند كه بهترين روش بيان ــن بيان داش (۲) چني Roseو Al-saffar

ــرم بر كيلوگرم پروتئين ــيد آمينه مرغ تخم گذار به صورت گ احتياجات اس
ــده NRC (۱۳) بر اساس پاسخ توليد تخم ــد. مقدار توصيه ش Cجيره مي باش

ــد. در تحقيق حاضربا در نظر مرغ ۴۶گرم بر كيلوگرم پروتئين جيره مي باش
گرفتن برآورد مدل نمايي بر اساس پاسخ ضريب تبديل مقدار نياز ليزين ۵۳

گرم بركيلوگرم پروتئين جيره به دست مي آيد.
ــاز روزانه ليزين مرغان ــه به نتايج تحقيق حاضر، ني ــوع با توج  در مجم
ــرم در روز و يا ۵۳ ــه اوج توليد تخم مرغ ۸۱۰ ميلي گ ــم گذار در مرحل تخ
گرم بر كيلوگرم پروتئين خوراك براي جيره هاي تجاري توصيه مي شودکه
ــد ــد. بنابراين به نظر مي رس ــتراز توصيه NRC(۱۳) مي باش ۱۶ درصد بيش

ذرت کنجاله سويا کنجاله گلوتن
ذرت

ماده خشک (٪) ۹۵ ۹۳ ۹۷/۵
انرژي قابل متابوليسم(کيلو کالري در کيلو گرم) ۳۳۱۰ ۲۱۶۷ ۳۷۰۵

پروتيين خام (٪) ۷/۳۲ ۴۰/۲ ۶۸/۲
کلسيم (٪) ۰/۰۳ ۰/۲۸ ۰/۱۶

فسفر قابل دسترس(٪) ۰/۰۸۴ ۰/۱۷ ۰/۱
ليزين (٪) ۰/۲۵ ۲/۶۳ ۱/۳۸
متيونين(٪) ۰/۰۹ ۰/۴۹ ۲/۰۱

متيونين+سيستين(٪) ۰/۱۶ ۱/۰۷ ۲/۸۲
آرزنين (٪) ۰/۲۷ ۲/۹۴ ۲/۲۹

تريپتوفان(٪) ۰/۰۹ ۰/۶۹ ۰/۴۶
ترئونين(٪) ۰/۱۸ ۱/۵۹ ۱/۹۷

جدول۲- ترکيبات شيميايي خوراکها
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ــد مجاز ۱۶ درصددرهنگام کاربرد توصيه هاي NRC (۱۳) براي حداقل ح
ــيدهاي آمينه مرغ تخم گذار در مرحله اوج توليد تخم مرغ ضرورت نياز اس

دارد.

سپاسگزاري
ــوم دامي ــه تحقيقات عل ــاعدت موسس ــن تحقيق با مس ــي ازاي  بخش
ــدكه بدين وسيله ــور(كرج) و بويژه جناب آقاي دکترقره داغي انجام ش كش

كمال تشكر و قدرداني به عمل مي آيد.
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متغير
تيمار*

SD
**۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

درصد ليزين جيره  ۰/۵۸ ۰/۶۲ ۰/۶۶ ۰/۷ ۰/۷۴ ۰/۷۸ ۰/۸۲ ۰/۸۶ ۰/۹ ۰/۹۴

درصد توليد تخم مرغ 
(مرغ/روز)

۷۷/۹ ۷۸/۸ ۸۱/۳ ۸۲/۸ ۸۲/۱ ۷۹ ۸۰/۴ ۸۲/۳ ۸۰/۵ ۸۰/۵ ۱/۶

وزن تخم مرغ (گرم)  ۵۵c ۵۵/۴bc ۵۵/۶bc ۵۵/۳bc ۵۶/۷a ۵۷/۱a ۵۶/۲abc ۵۶/۲abc ۵۶/۵ab ۵۶/۴ab ۰/۶۸

بازده تخم مرغ (گرم/
مرغ/روز)

۴۲/۹c ۴۳/۷bc ۴۵/۲ab ۴۵/۸a ۴۶/۷a ۴۵/۱ab ۴۵/۲ab ۴۶/۳a ۴۵/۴a ۴۵/۴a ۱/۱۳

مصرف خوراك (گرم/ 
مرغ/روز)

۹۴/۲bc ۹۴/۱bc ۱۰۱/۴a ۹۴/۸bc ۹۷/۲ab ۹۲/۹bc ۹۲/۸bc ۹۷/۱ab ۹۱/۳c ۹۲/۶bc ۲/۶۹

ضريب تبديل خوراك ۲/۲ab ۲/۱۵abc ۲/۲۴a ۲/۰۷bc ۲/۰۸bc ۲/۰۶bc ۲/۰۵bc ۲/۱abc ۲/۰۱c ۲/۰۴c ۰/۰۷

ليزين مصرفي روزانه
(ميلي گرم) 
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پاسخ مدل خط شكسته مدل نمايي 

بازده تخم مرغ  yi = ۴۵/۷ + ۲۹/۱ (xi - ۰/۶۸) (yi = ۴۲/۷ + ۳/۱ [۱-e-۱۸(Xi -۰/۵۸)]
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