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 عنوان پروژه: -

 کرد جوجه هاي گوشتيلاسيد هاي آمينه كريستاله بر كارآمدي اسيدهاي آمينه جيره در عم متقابلاثرات  -

 2 -13-13-114-960650 :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنامنام و  -

 اكبر يعقوبفر خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

، وحيد قاسملو، شهاب الدين گودرزي، شنم وجيهه نيکوفرد، شهاب قاضي هرسيني خانوادگي همکاران:نام و نام -

 پري چهره، امير حسين عليزاده قمصري، ابراهيم محمدي كوتياني 

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 1/7/96 تاريخ شروع : -

 سال 2 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي   55963با شماره        14/5/98 اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 
 
 
 
 
 
 



 چكيده: 

اسيدهاي آمينه هاي با كيفيت متفاوت پروتئين و مکمل شده با سطوح مختلف مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات جيره

شناسي روده باريک، پاسخ سيستم ايمني، فعاليت كريستاله بر صفات عملکردي، بازده انرژي و پروتئين، اجزاي الشه، ريخت

هاي گوشتي انجام شد. آنزيمي در بافت روده، خصوصيات بستر، قابليت هضم اسيدهاي آمينه و سودمندي اقتصادي در جوجه

)مخلوط دو جنس( استفاده شد، كه براي هر تيمار  308قطعه جوجه گوشتي يک روز سويه راس  576در اين مطالعه از تعداد 

 2×4صورت آزمايش فاكتوريل قطعه جوجه به ازاي هر تکرار در نظر گرفته شد. تيمارهاي آزمايشي به 12تکرار و  6آزمايشي 

عنوان منبع پروتئين با بر پايه ذرت و كنجاله سويا بههاي غذايي نوع جيره آزمايشي )جيره 2بر پايه طرح كامالً تصادفي شامل 

سطح اسيدهاي آمينه  4تر( و عنوان منبع پروتئين با كيفيت پايينهاي غذايي بر پايه گندم و كنجاله كلزا بهكيفيت باال و جيره

رصد باالتر از سطح د 15و  10كريستاله )سطح نيازمندي، سطح صفر يا بدون اسيدهاي آمينه كريستاله مکمل شده، سطوح 

نيازمندي( در طي سه دوره پرورشي آغازين، رشد و پاياني مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه اضافه 

درصد باالتر از سطح نيازمندي به جيره غذايي حاوي كنجاله كلزا و گندم  15و  10نمودن اسيدهاي آمينه كريستاله در سطوح 

( و افزايش مصرف خوراك و >05/0P(، كاهش بازده انرژي و پروتئين )>05/0Pژي و پروتئين مصرفي )سبب افزايش انر

درصد باالتر از  15و  10(. همچنين، با افزودن اسيدهاي آمينه كريستاله در سطوح >05/0Pروزگي شد ) 42تا  29وزن بدن در 

( >05/0Pدر تعداد هتروفيل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت ) سطح نيازمندي به جيره غذايي حاوي كنجاله كلزا و گندم، افزايش

درصد باالتر از سطح نيازمندي اسيدهاي  15و  10( مشاهده شد. از طرفي، افزودن سطوح >05/0Pو كاهش تعداد لنفوسيت )

دار تحت تأثير ورت معنيصتر، ميزان ماده خشک، نيتروژن و نيتروژن آمونياكي بستر را بهآمينه كريستاله به جيره با كيفيت پايين

تر پروتئين از لحاظ انرژي قابل هاي با كيفيت باال و پايين(. همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه جيره<05/0Pقرار نداد )

تر پروتئين داراي قابليت (. گرچه جيره با كيفيت پايين<05/0Pمتابوليسمي و قابليت هضم پروتئين اختالف آماري نداشتند )

هاي اين آزمايش نشان داد كه افزودن اسيدهاي آمينه كريستاله باالتر از سطح (. يافته>05/0Pنيتروژن كمتري بود )هضم 

(. عالوه بر >05/0P) دار قابليت هضم ظاهري مجموع اسيدهاي آمينه شدنيازمندي به جيره با كيفيت باال سبب كاهش معني

فيت باالي پروتئين با افزودن اسيدهاي آمينه كريستاله سبب افزايش هزينه خوراك اين، نتايج اين تحقيق نشان داد كه جيره با كي

لحاظ عددي در سود ناخالص اقتصادي نسبت ( و كاهش به>05/0Pمصرفي و هزينه خوراك مصرفي نسبت به وزن زنده بدن )

و  10ريستاله در سطوح باالتر از نياز پرنده )استفاده از اسيدهاي آمينه ك به حالت متداول جيره شد. با توجه به نتايج اين مطالعه،

هاي گوشتي هاي غذايي با كيفيت باال مانند )كنجاله سويا و ذرت( تأثيري بر عملکرد جوجهخصوص در جيرهدرصد( به 15

 كه قابليت هضم ظاهري مجموع اسيدهاي آمينه جيره كاهش يافت.ندارد، درحالي

 اسيد آمينه كريستاله، جوجه گوشتي، جيره با كيفيت متفاوت پروتئين، صفات عملکردي، فعاليت آنزيمي كليد واژه ها:


