
  یجهاد کشاورزوزارت 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان گلستان

 

های والین به لیزین جیره بر عملکرد و سیستم ایمنی اثر سطوح مختلف اسیدهای آمینه و نسبت -

 های گوشتی سویه آرینجوجه

 980150-007-13-57-24 :پروژه شماره مصوب -

  دارد(: و مشترکملي  یهاو طرحها مجری مسئول) اختصاص به پروژه ينام خانوادگنام و  -

 کاظم يوسفي کالريکالئي خانوداگي مجری/مجريان :نام ونام -

حامد رضازاده، ، سيد عبداله حسينيزاده، حسين يوسفي کالريکالئي، هادی سياحهمکاران:  ينام خانوادگنام و 

 و مختار مهاجر کريم نوبری

 گرگان -مرغداری آقای مهندس افضلي محل اجرا :  -

 1398 تاريخ شروع : -

 1399تاريخ خاتمه :  -

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور ناشر:  -

 تاريخ انتشار:  -

در مرکز اطالعات و مدارک علمي               61615با شماره                    8/3/1401 اين اثر در مورخ -

 کشاورزی به ثبت رسيده است. 

 و نمودارها با ذکر مأخذ  بالمانع است. هامنحنيحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول،  -

 

 

 

 

 

 

 



 چکيده

والين  نهيدآمياسهای مختلف و نسبت)کمتر، بيشتر و درحد توصيه(  اسيدهای آمينهسطوح مختلف اثر  بررسي منظوربه

به روش  تصادفي کامالً طرح قالب در يآزمايش آرين های گوشتي سويهسيستم ايمني جوجه عملکرد وبر  به ليزين

سطح  3و  شاخص( عنوانبهاسيدهای آمينه در حد توصيه سويه آرين، بيشتر و کمتر از آن )ليزين سطح  3 با فاکتوريل

نتايج  روز اجرا گرديد. 40 مدت بهای از مخلوط دو جنس قطعه 20 تکرار 45 با (85و  80، 75)نسبت والين به ليزين

شود روزگي مطابق توصيه آرين سبب حصول بهترين عملکرد وزني مي 25تا  نشان داد اگرچه سطح اسيدهای آمينه

 مختلف نسبتسطوح سن برای افزايش بيشتر وزن بدن نياز به افزايش سطح اسيدهای آمينه جيره است.  نيبعدازااما 

 26و  14، 6هايي که در سنين جوجهت. شنداوزن بدن  شيبرافزااثر ثابت و مشخصي والين به ليزين در اين تحقيق 

هايي که سطح کمتر اشتند. جوجهرا دريافت کرده بودند، مصرف خوراک بيشتری د نهيدآمياسروزگي سطح کمتر 

والين به با افزايش نسبت . >P)05/0( را دريافت کرده بودند، ضريب تبديل غذايي باالتری را نشان دادند نهيدآمياس

دار معنيآمينه سبب افزايش  هایسطح اسيد ی افزايش يافت. افزايشداريمعنطور بهران الشه، سينه و  درصدليزين 

با افزايش سطح اسيدهای آمينه و افزايش نسبت والين به ليزين  درصد چربي محوطه شکمي شد.و کاهش سينه  درصد

بادی نيوکاسل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت تحت تأثير سطوح مختلف اسيدهای شاخص توليد بهبود يافت. تيتر آنتي

دی راهنمای سويه آرين با نسبت سطح اسيدهای آمينه پيشنهادر کل های والين به ليزين قرار نگرفت.آمينه و نسبت

سطح اسيدهای افزايش دهندگان جوجه گوشتي سويه آرين توصيه نمود. توان برای پرورشرا مي 80والين به ليزين 

 بودن آن را بايد درنظر گرفت.شرايط اقتصادی و سودآور ولي د وشميآمينه سبب افزايش عملکرد 

 ايمني  و عملکرد والين، جوجه گوشتي، آرين، کلمات کليدی:

 


