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  چکیده

این : هدف های گوشتی دارد.آمینه والین نقش موثری بر عملکرد جوجهاسید: تغذیه سطوح مورد نیاز زمینه مطالعاتی

 هایجوجه خروسصفات عملکردی بر و اثرات آن آمینه والین قابل هضم  اسیدتعیین احتیاجات آزمایش به منظور 

های عملکردی آمینه والین براساس شاخص تعیین احتیاجات اسید :راکروش  .انجام گرفت 308گوشتی سویه راس 

 21تا  8از سن  308یک روزه سویه راس  قطعه جوجه 450تصادفی با در قالب طرح کامالً گوشتی هایخروس جوجه

رای بجیره غذایی پایه حاوی ذرت و کنجاله سویا انجام گردید.  پرنده در هر تکرار( 15) تکرار 5تیمار و  6روزگی در 

ذایی پایه غآمینه والین به جیره  آمینه والین تنظیم گردید. سطوح افزایشی اسید مقادیر کافی تمام مواد مغذی به جز اسید

ف درصد تامین گردید. افزایش وزن بدن، مصر 99/0تا  74/0در دامنه  ،لین قابل هضمآمینه وا سطح اسید 6جهت ایجاد 

آمینه والین قابل هضم طی دوره آزمایشی اندازه  خوراک، ضریب تبدیل غذایی، راندمان غذایی و میزان مصرف اسید

 های گوشتی سویه راسجوجهخطی برای برآورد احتیاجات والین قابل هضم غیرمدل خطوط شکسته  نتایج:گیری شد. 

های افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی برازش داده شد و میزان والین قابل خوبی روی دادهه ب 308

 مقادیرمیانگین  درصد جیره غذایی برآورد گردید. 84/0و  95/0، 85/0هضم مورد نیاز برای این سه صفت به ترتیب 

آمینه والین  خوراک، ضریب تبدیل غذایی، راندمان غذایی و میزان مصرف اسید افزایش وزن بدن، مصرف هایشاخص

رین مقادیر ضریب تبدیل بطوریکه کمت (.P<01/0)آمینه والین قرار گرفت  داری تحت تاثیر اسیدطور معنیه قابل هضم ب

ه با توجه ب: نتیجه گیری نهایی. بود آمینه والین درصد اسید 89/0غذایی و باالترین راندمان غذایی مربوط به سطح 

 و باشدتغییر میم 95/0تا  84/0های گوشتی بین برای حداکثر عملکرد جوجه والینمیزان احتیاجات اسیدآمینه  ،نتایج

 در دوره رشد با سایر منابع مشاهده شد.308سویه راس  برآورد شده احتیاجات والین بیناختالف چشمگیری 
 

  308، سویه راس گوشتی خروس جوجه  ،غیرخطی مدل خط شکسته آمینه والین،  اسید: کلیدی گانواژ
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 مقدمه

 (لوسین، ایزولوسین و والین) داراسیدهای آمینه شاخه

ای هستند که چندین نقش اسیدهای آمینه وجز

متابولیسمی اساسی در تغذیه طیور، بخصوص در 

ایجاد تعادل  رواز این کنند.ایفاء میمرحله رشد سریع را 

دار در جیره غذایی مناسبی از اسیدهای آمینه شاخه

طیور سبب بهبود مسیر تولید انرژی و متابولیسم 

اسیدآمینه محدود والین چهارمین  گردد. پروتئین می

کنجاله سویا -های غذایی بر پایه ذرتکننده در جیره

فرناندز و همکاران  و 1992باشد )هان و همکاران می

بیشتر در مرحله رشد و والین اثر محدودکنندگی  .(1994

منبع که سهم بروز می کند پایانی پرورش مرغ گوشتی 

 و بیشتر سهم جیره فتهجیره غذایی کاهش یا یپروتئین

دهند. غالت بویژه ذرت دارای غذایی را غالت تشکیل می

سطوح باالیی از لوسین و سطوح پایینی از والین 

دیگر، بواسطه وجود  سوی از (.NRC 1994د )نباشمی

رابطه ضد کنشی لوسین با والین بازدهی استفاده از 

یابد میکاهش  های غذایی در جیره والین اسید آمینه

وتاتل و بالون  1972آلن و بیکر ، 1970)دملو و لویس 

کمبود اسیدآمینه والین در جیره غذایی  .(1976

به کاهش  های گوشتی عالوه بر اینکه منجرجوجه

شود، سبب بروز های عملکردی پرنده میشاخص

گردد )اندرسون و وارنیک های پر و پا نیز میناهنجاری

 (1998حال لسلرک )(. با این1992، فارن و توماس 1967

های گوشتی تغذیه شده  بوسیله نشان داد که جوجه

های غذایی با کمبود والین، تنها در افزایش وزن جیره

های پر می مبنی بر ناهنجاریئگونه عالو هیچافت داشته 

 های مربوط به نیاز اسیددادهدهند. و پا را نشان نمی

آمینه والین بسیار پراکنده هستند، جدول استانداردهای 

های های جوجه( نیازمندی1994) NRCطیور غذایی 

های حاصل ار مطالعات گوشتی را براساس داده

(، مندوکا و 1990محققینی همچون فارن و توماس )

از  .( پایه گذاری کرده است1974( و دملو )1989جنسن )

آن زمان به بعد محقیقینی همچون بیکر و همکاران 

ای گوشتی، ه( نیازهای نگهداری والین در جوجه1996)

های ( کلیه نیازهای جوجه2004کروزو و همکاران )

روزگی و ترونتن و  56الی  42گوشتی نر را در سن 

های گوشتی ( کلیه نیازهای والین جوجه2006همکاران )

نظر قرار دادن روزگی با مد 42الی  21نر را از سن 

ند، با اههای رشد و ایمنی مورد ارزیابی قرار دادشاخص

های جدید گوشتی باز در حال های سویهنیازاینحال 

( در کتاب 2011همکاران ) تغییر است. روستانگو و

جداول برزیلی برای طیور و خوک، گزارش کردند که 

های گوشتی از مقادیر احتیاجات کل والین برای جوجه

%   887/0به   153/1روزگی از مقادیر   46تا  1سن 

که یابد کاهش می( 785/0به  020/1)مقادیر قابل هضم 

باشد. ( می1994) NRCمشابه مقادیر گزارش شده در 

( مشخص گردید که 2008ان )ردر مطالعه کروزو همکا

آمینه والین به روش مکمل  مقادیر مورد نیاز اسید

های سویه خروس سازی درجه بندی شده برای جوجه

 9/0بترتیب برابر  28 -42و  14-28در سنین  308راس 

همکاران و کورزو  هباشد. براساس مطالعمی %76/0و 

روش مکمل سازی درجه بندی شده با  ا( ب2008)

های خروس های غذایی کاربردی روی جوجهجیره

سطح بهینه روزگی،  21تا  8در سن  500سویه کاب 

 باشد. می %86/0برابر  لئومایدر قابل هضم والین 

آمینه اسید اثرات کاربرد مورد در اندکی هایپژوهش

های جوجه عملکرددار والین در جهت  بهبود شاخه

و انجام شده کوتاه مدت  هایگوشتی در قالب آزمایش

با  .مطرح استدر این خصوص هنوز سواالت زیادی 

های مناسب اصالح نژادی در چند این حال انجام برنامه

دهه اخیر، موجب تداوم در افزایش تولیدات طیور شده 

و بنابراین الزم است که پیوسته اطالعات مربوط به 

پاسخ حیوانات نسبت به مصرف اسیدهای آمینه بهینه و 

 NRCهای گزارش شده توسط به روز گردد. داده

باشد میالدی می 80ت قدیمی دهه ( حاصل تحقیقا1994)

 NRCتوان بطور قطع مقادیر گزارش شده در و نمی

ای آمینه ( را برای تامین احتیاجات اسید1994)
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از این رو های گوشتی مدرن امروزی بکار برد. جوجه

نیاز بهینه ارزیابی سطح هدف از انجام این آزمایش 

 سویه راس های گوشتیجوجه اسیدآمینه والین برای

 .باشدمی یعملکرد هایرسی شاخصا برب 308
 

 هامواد و روش

تجزیه منظور ه ب :مواد خوراکی تجزیه شیمیایی

گرم از هر نمونه تهیه و در آسیاب کیلو 1، شیمیایی

الک  استفاده از آسیاب آزمایشگاهی و آزمایشگاهی با

یک میلی متری آسیاب گردید. مقادیر ماده خشک،  

ها طبق نمونه خام پروتئین خام، خاکستر و  چربی

ه ( انجام شد. بAOAC ،1990)های توصیه شده روش

اسیدهای آمینه ذرت و کنجاله الگوی تعیین  منظور

با گرم از هر کدام  تهیه شد و سپس  500نمونه سویا، 

 (HPLCافی تبادل یونی )استفاده از روش کروماتوگر

 .(AOAC 1998) تعیین گردید یل اسیدهای آمینهاپروف

در این آزمایش  :اسیدهای آمینه مورد استفادهتهیه 

مورد نیاز  )ایزولوسین، والین،  زیاسید آمینه سنت هفت

گلوتامیک( از اسید  و ترئونین، متیونین، لیزین، آرژنین

ژاپن تهیه مرکز تحقیقات شرکت آجینوموتو واقع در 

 DLآمینه  غیراز اسیدهشد. کلیه اسیدهای آمینه ب

  دند.بو  L متیونین، فرم

سالن تحقیقات این آزمایش در ارزیابی بیولوژیکی: 

متابولیسمی طیور ایستگاه خلعت پوشان دانشکده 

در   1395سال  تابستاندر  کشاورزی دانشگاه تبریز

ه طرح روزه انجام گرفت. آزمایش بر پای 21یک دوره 

قطعه جوجه گوشتی یک روزه  450تصادفی با کامالً

تیمار  6 باروزگی  21تا  8)نر( از سن  308سویه راس 

پرنده در هر تکرار( انجام گردید.  15تکرار )با  5و 

آغازین  با جیره دوره پرورش اولروز  7در  هاجوجه

ساعت  12بر پایه ذرت و سویا تغذیه شدند و پس از 

های  با میانگین کشی شده و در گروهگرسنگی، وزن 

 .ها انتقال یافتندگرم به داخل پن 66/166±10وزن 

قرار  هاجوجهدر اختیار ام 8از روز ی های آزمایشجیره

روزگی(  7 تا 0جیره غذایی مرحله آغازین ) گرفت.

 (2014) 308چه راهنمای مدیریتی راس مطابق کتاب

قرار داده ها جوجها دسترسی آزاد در اختیار تنظیم و ب

. جیره آزمایشی با کمبود اسیدآمینه والین قابل شد

های ارائه شده سویا  براساس داده-هضم بر پایه ذرت

(  2011در کتاب جداول برزیلی برای طیور و خوک )

 .(1)جدول  روزگی تنظیم شد 21تا  8 برای مرحله

با استفاده از اسید ایزوانرژیتیک  یهای غذایجیره

های غذایی جیره .ک ایزونیتروژنوس گردیدگلوتامی

به %  05/0با فاصله  آمینه والیناسیدسطح  6حاوی 

از طریق  99/0و  94/0، 89/0، 84/0، 79/0، 74/0ترتیب 

غذایی پایه تهیه شد  سنتتیک آن به جیره شکلافزودن 

(. جهت تعیین احتیاجات اسیدهای آمینه قابل 2)جدول 

 1سازی درجه بندی شدههضم والین از روش مکمل 

اسیدهای  ارزیابی نیازدر این روش برای  .استفاده شد

همدیگر  کنشی )آنتاگونیستی( باضد ارتباطکه ایآمینه

استفاده شد تا آنها  زیسنتمختلف های شکلاز  ،دارند

بدلیل  .اثرات آنتاگونیستی روی احتیاجات موثر نباشد

مایش و های غذایی مورد آزپایین بودن حجم جیره

بدلیل  ،در مقادیر کم زیسنتاسیدهای آمینه استفاده از 

جهت ، در مخلوط سازی مواد یدرصد 98دقت باالی 

استفاده  2Vهای غذایی از میکسر مخلوط سازی جیره

آزمایش، شرایط محیطی از نظر  دوره در طولشد. 

کنترل شده و  برنامه نوری و درجه حرارت محیط دقیقاً

به صورت آزاد به غذا و آب آشامیدنی  هاجوجهتمامی 

افزایش وزن و مقادیر مربوط به  دسترسی داشتند.

گیری اندازه طی دوره آزمایشها خوراک مصرفی جوجه

برای  راندمان غذایی غذایی وشد و سپس ضریب تبدیل 

  یک از تیمارها محاسبه گردید.هر 

 

                                                           
1 Graded supplementation technique 
2 V type mixer 
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 غذایی آزمایشی با کمبود اسیدآمینه والین اجزای متشکله جیره -1جدول 

Table 1- Ingredient of experimental valine deficient diet  

 Nutrients   )%(  Ingredient 

3030 Metabolizable Energy (kcal/kg) 65.80  Corn 

19 Crude protein (%) 27.30  Soybean meal 46% 

3.299 Crude Fiber (%)    0.70  Soybean oil 

7.140 Crude Fat(%) 1.57  L-Glutamic acid98% 

0.8 Calcium  (%) 0.97  3CaCo 

0.4 Av.P(%) 1.62  Di-Calcium-Phosphate 

0.17 Na   (%) 0.20  Vitamin-premix 

0.74 K   (%) 0.20  Mineral-premix 

0.20 Cl   (%) 0.25  Salt 

1186 Choline   (%)    0.20  98.5% L-Thr 

206 DCAD meq/kg 0.20  98% L-Arg 

  0.20  3HCO2Na 

  0.33  79% L-Lys 

  0.11  92% L-Ile 

  0.01  L-Try 98% 

  0.29  99% DL-Met 

  0.05  Anti Coccidiosis 

  AA/LYS % Amino acids 

  118.37 1.25 Dig-Arg 

  40.71 0.43 Dig+His  

  73.86 0.78 Dig-ILe 

  131.62 1.39 Dig-Leu 

  100 1.05 Dig-Lys 

  49.24 0.52 Dig -Met 

  75.49 0.79 Dig-Met+Cys 

  74.00 0.78 Dig -Phe     

  72.25 0.76 Dig-Thr 

  18.93 0.20 Dig-Trp     

  70.02 0.74 Dig-Val 

* Vitamin premix included that: Vitamin A 7.2 g, B1 0.72, B2 3.3 g, B3 4 g, B5 12 g, B6 1.2 g, B12 0.6 g, D3 1.6 g, E 14.4 

g, K3 1.6 g, B9 0.5 g, H2 2 g, Choline HCL 400 g. 

** Mineral premix included that: MnO2 64 g, ZnO 100 g, Fe2(So4)3 44 g, CuSo4. 5H2O 16 g, Ca(Io3)2 0.64 g), Na2O3Se 

8 g. 
 سطوح اسید آمینه شاخه دار والین در تیمارها -2جدول 

Table 2- Levels of valine branched chain amino acids in treatments 

6 5 4 3 2 1 Treatments 

 
0.99 0.94 0.89 0.84 0.79 0.74 (%)  Digestible L-Val 

 93.75 89.01 84.28 79.54 74.81 70.02   Val/Lys 

 

 
 

دار والین با اجات اسید آمینه شاخهیجهت تعیین احت

های مناسب عملکردی از آنالیز خط استفاده از شاخص

همکاران  )حیدرنیا و گیری شدبهرهغیرخطی  1شکسته

های های حاصل  با استفاده از رویهداده . سایر(1393

                                                           
1 Broken line analysis 
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GLM  وUNIVARIATE افزار آماری نرمSAS (2002) 

برای مقایسه میانگین  .تحلیل قرار گرفتند و مورد تجزیه

 1 احتمال ای دانکن در سطحتیمارها، از آزمون چند دامنه

 .درصد استفاده گردید

های رگرسیون در ذیل اشاره معادالت مربوط به مدل

 شده است:

 :1معادله 
Y=Ymax+U*(R-X) for X<R Y=Ymax for 

(X≥R) 

 :2معادله 
Y=aX2+bX+c 

 :3معادله 
Y=Ymax+U*(R-X)2 for (X<R) Y=Ymax for 

(X≥R) 
، X، سطح اسیدآمینه=Ymax، حداکثر پاسخ=Yپاسخ=

 Rمقادیر مورد نیاز=

a ،b، cوU ها= پارامتر های تخمین زده شده مدل 
 

 نتایج و بحث

هاای نتایج حاصل از آنالیزآمااری خطاوط شکساته داده

سااازی درجااه بناادی شااده بدساات آمااده از روش مکمل

های جااوان اساایدآمینه والااین قاباال هضاام باارای جوجااه

 روزگی براساس شااخص هاای 21الی 8گوشتی در سن 

در   و ضریب تبدیل غاذایی خوراک مصرفی ،افزایش وزن

 ارائه شده است.  3و  2، 1های شکلو  3جدول 

هضاام تحقیقااات باارای تعیااین احتیاجااات والااین قاباال 

واسطه بهکه  های گوشتی اهمیت بسزایی دارد، چراجوجه

هااای غااذایی متعااادلی تنظاایم نمااود تااا تااوان جیرهمیآن 

های گوشاتی را بدسات حداکثر پاساخ عملکاردی جوجاه

های ناشی در رابطه آورد. امروزه بخاطر دوری از تفاوت

با راندمان هضمی اسیدهای آمینه اقالم خوراکی بایساتی 

های اسیدهای آمیناه قابال هضام اساتفاده دادهاز مقادیر 

(. ماادل خااط شکسااته باارای 1997کاارد )اماارت و بیکاار، 

های گوشاتی برآورد احتیاجات والین قابل هضام جوجاه

هااای افاازایش وزن، بخااوبی روی داده 308 سااویه راس

خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی بارازش داده شاد 

این سه صافت و میزان والین قابل هضم مورد نیاز برای 

درصد جیره غذایی برآورد  84/0و  95/0، 85/0به ترتیب 

گردیااد. ماادل خااط شکسااته درجااه دو قااادر بااه باارازش 

های حاصل ساه صافت ماورد مطالعاه نباود و عادم داده

های حاصل سبب شد تا اطالعااتی در ماورد برازش داده

والین قابال هضام ماورد نیااز باا اساتفاده از مادل خاط 

صل نشود. همانطور که نتایج نشاان حا شکسته درجه دو

دهند میزان احتیاجات والین برای پاساخ افازایش وزن می

 و خوراک مصرفی بیشتر از ضریب تبدیل غذایی است.

های ساایر محققاان نتایج ایان تحقیاق نیاز مطاابق یافتاه 

( نشاان 1990فاارن و تومااس  و 2008)کورزو همکاران 

%  بااه  0 /85داد کااه بااا افاازایش سااطوح والااین از سااطح 

%  مقاادار  95/0تاادریج میاازان افاازایش وزن، از سااطح 

% ضریب تبدیل غاذایی  84/0خوراک مصرفی و از سطح 

 ماند.ثابت می

هاای مربااوط بااه نیازهااای اساایدآمینه والااین بساایار داده

 NRCپراکنده هستند، جدول استانداردهای غذایی طیاور 

های گوشااتی را براساااس های جوجااه( نیازمناادی1994)

مطالعاات محققینای همچاون فاارن و  زهای حاصل اداده

( 1974( و دملاو )1989(، مندوکا و جنسن )1990توماس )

پایه گذاری کرده است و از آن زماان باه بعاد محقیقینای 

( نیازهای نگهداری والاین 1996همچون بیکر و همکاران )

( کلیاه 2004ی، کاروزو و همکااران )های گوشتدر جوجه

 56الاای  42های گوشااتی ناار را در ساان نیازهاای جوجااه

( کلیه نیازهای والاین 2006روزگی و ترونتن و همکاران )

روزگای باا  42الای  21های گوشتی نار را از سان جوجه

های رشااد و ایمناای مااورد نظر قاارار دادن شاااخصمااد

های جدیاد ساویههاای حال نیازبا این .ارزیابی قرار دادند

مقاادیر بارآورد شاده  گوشتی باز در حاال تغییار اسات.

احتیاجات اسیدآمینه والین در این تحقیق باالتر از مقاادیر 

احتیاجااات والااین گاازارش شااده در کتابچااه راهنمااای 

آمیناه  درصد اسید 87/0( بود )2014) 308مدیریتی راس 

 ( در کتااب2011روستانگو وهمکاران ) والین قابل هضم(.

جداول برزیلی برای طیاور و خاوک، گازارش کردناد کاه 
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 مقااادیر احتیاجااات والااین قاباال هضاام باارای جوجااه

 904/0روزگی برابار   8-22گوشتی در سن  هایخروس

باشد که مشابه مقاادیر بدسات آماده در درصد جیره می

باشد. مقادیر احتیاجات محاسبه شاده در این پژوهش می

آمینه والین به لیزین که  این پژوهش براساس نسبت اسید

درصااد باارای سااه صاافت مااورد  48/98تااا  37/85بااین 

مطالعه متغییر بود، بطور قابال تاوجهی بااالتر از مقاادیر 

محاساابه شااده توسااط محققااانی همچااون هااان و بیکاار 

(، ماک و %77کلاومبین )×( روی سویه نیوهمشاایر2002)

(، بیکار و %81( روی سویه پلیموت راک )1999همکاران )

( و 5/77%) ISA 220( روی ساااااویه 2002اران )همکااااا

( روی ساااااویه 2008و  2007کاااااروزو و همکااااااران )

 باشد.می 308راس ×راس

  

روزگی 21الی  8از  308جوجه خروس راس  برای  قابل هضموالین برآورد احتیاجات    -3 جدول  
Table 3- Estimation of digestible valine requirements for Ross 308 male broiler from 8 to 21 days of age  

Equation Val/Lys R2 Confidence Requirement ± 

SD 
Growth 

response 

    Linear broken line model 
Y=725.5+(-1076)×(0.851-val) 80.49 90.25 0.83-0.86 0.85±0.0078 Weight gain 

Y=1043.8+(-262.8)×(0.959-

val) 
89.96 94.2 0.93-0.98 0.95±0.0122 Feed intake 

Y=1.426+(-1.960)×(0.840-val) 79.54 80.49 0.82-0.86 0.84±0.0096 FCR 

 

( مشخص گردید کاه 2008همکاران )و در مطالعه کروزو 

آمینه والین به روش مکمل سازی  مقادیر مورد نیاز اسید

هاای ساویه راس درجه بندی شده بارای جوجاه خروس

براساااس شاااخص درصااد  95/0  14-28در ساان  308

براساااس شاااخص درصااد  94/0افاازایش وزن باادن و 

باشد.  براساس مطالعات کاورزو ضریب تبدیل غذایی می

( باه روش مکمال ساازی درجاه بنادی 2008همکاران )و 

 غاااذایی کااااربردی روی جوجاااه هاااایشاااده باااا جیره

روزگای،  21تاا  8در سان  500ساویه کااب  هایخروس

ایلئاوم ماورد نیااز در قابال هضام والاین  مطلوبسطوح 

باشد کاه نتاایج ایان محقاق جیره غذایی می %86/0برابر 

 تطابق نسبی باا نتاایج ایان پاژوهش  براسااس شااخص

ضااریب تباادیل غااذایی دارد. کااروزو و  افاازایش وزن و

والاین قابال 73/0ای مقاادیر ( در مطالعاه2004همکاران )

راس ×راس  آمیختاه هضم در گلاه مخلاوط بارای ساویه

های بارای گلاهتیاجات والاین کال حگزارش کردند. ا  308

 28-15روزگی(، رشاد ) 14-0) مراحل آغازیندر مخلوط 

قابال  91/0) 1یب روزگی( بترت 42-29روزگی( و پایانی )

قاباال  78/0)85/0قاباال هضاام ( و  86/0) 95/0هضاام(، 

)مناادوکا و د شااهضاام( درصااد جیااره غااذایی گاازارش 

(. طبااق گاازارش هلمبرچاات و همکاااران 1989جانسااون 

(  میانگین مقادیر مورد نیاز اسیدآمینه والین قابال 2015)

هضم بر اساس مدل خط شکسته درجه یاک و درجاه دو 

های گوشاتی راس و عملکارد جوجاهبرای حداکثر رشاد 

 29الای  16جیره غذایی در بازه زمانی  %86/0برابر  308

باشد. همچنین مقاادیر ماورد نیااز اسایدآمینه روزگی می

والین قابل هضم بار اسااس شااخص افازایش وزن بادن 

جیااره غااذایی و براساااس شاااخص ضااریب  %8/0براباار 

شاد جیاره غاذایی طای دوره ر %88/0تبدیل غذایی برابار 

باشد. نتایج این تحقیق تنها با مقادیر گزارش شده نیاز می

والین قابل هضم بر اساس شاخص ضریب تبدیل غاذایی 

. رد( تطااابق دا2015در گاازارش هلمبرچاات و همکاااران )

ای روی اسایدهای ( در مطالعاه1998لکلرک و همکااران )

فرانساه،  INRAآمینه محدود کنناده در مرکاز تحقیقاات 

آمینه والاین قابال هضام اسایدهای گزارش کردند که نیاز

بصورت نسبتی از اسیدآمینه لیزین بر اسااس مادل خاط 
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براساس شاخص ضریب  %61/0شکسته درجه یک برابر 

براسااس شااخص افازایش وزن و  %78/0تبدیل غاذایی، 

باشد کاه بر اساس شاخص وزن گوشت سینه می 73/0%

براساااس  %24/86) یسااتحقیااق نمطااابق بااا نتااایج ایاان ت

براساس شااخص  %59/79 ،ییغذا لیتبد بیشاخص ضر

آمینه ترئونین  (. اسیدآمینه والین بعد از اسیدوزن شیافزا

بعنااوان چهااارمین اساایدآمینه محاادود کننااده در منااابع 

هاای گاردد. آخارین دادهپروتئین حیوانی طبقاه بنادی می

( برای احتیاجات والین 1994) NRCگزارش شده توسط 

باشاد جیاره غاذایی میدرصد  82/0در دوره رشد برابر 

کااه پااایین تاار از تمااام مقااادیر باارآورد شااده باارای سااه 

شاخص افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضاریب تبادیل 

( نیازهاای والاین 1990باشد. فارن و تومااس )غذایی می

عاه های گوشتی را برای دوره آغاازین ماورد مطالجوجه

کااه در ایاان دوره نیازمناادی  ناادقاارار داد و گاازارش نمود

درصااد جیااره غااذایی 9/0های گوشااتی براباار جوجااه

درصاد جیاره  91/0باشد، اما در ایان تحقیاق مقاادیر می

حاال غذایی برای دوره رشد بارآورد شاده اسات. باا این

( در پژوهشی نیاز های والین قابل 2002بیکر و همکاران )

 21تاا 8را در دوره  308راس  های گوشاتیهضم جوجاه

درصد جیره غذایی گزارش کردند  82/0روزگی را معادل 

تر از مقادیر محاسبه شده در ایان تحقیاق که بسیار پایین

متفاوتی در مورد احتیاجاات والاین  هایباشد. گزارشمی

های گوشتی در مرحله رشد بیاان قابل هضم برای جوجه

وزو وهمکااران، و کار 2015شده است )کیاد و همکااران 

احتیاجاات اسایدآمینه  ،هاشآزمای(، محققین در این 2008

والین را براساس پاسخ پرنده به مقدار درجه بنادی شاده 

اناد. در عاین حاال پاساخ از این اسیدآمینه بارآورد کرده

طیور در حال رشد به یک اسیدآمینه تحات تااثیر عوامال 

حایط، مختلفی مانند تنش ایمونولوژیکی، درجه حارارت م

جنس، سن، گونه و عوامل متعدد وابسته به جیاره غاذایی 

از قبیاال تااراکم اناارژی قاباال متابولیساامی، عاادم تااوازن 

هاا و داروهاای پیشاگیری اسیدهای آمنیاه، آثاار ویتامین

 (. 1993باشد )دملو و لویس کننده از کوکسیدیوز می
 

 
Digestible valine levels (%) 

 

با استفاده از مدل خط شکسته  308در سویه راس  وزن افزایش شاخص برای قابل هضم برآورد احتیاجات والین -1 شکل

1درجه  خطیغیر  

Figure 1- Estimation of digestible valine requirement for weight gain index of Ross 308 strain using linear 

broken line model 
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Digestible valine levels (%) 

با استفاده از مدل خطوط  308خوراک مصرفی در سویه راس شاخص برای قابل هضم برآورد احتیاجات والین  -2 شکل

1درجه  خطیغیرشکسته   

Figure 2- Estimation of digestible valine requirement for feed intake index of Ross 308 strain using linear broken 

line model 
 

 
Digestible valine levels (%) 

 

با استفاده از مدل خطوط  308ضریب تبدیل غذایی در سویه راس  شاخص  برایقابل هضم برآورد احتیاجات والین  -3 شکل

 1درجه  خطیغیرشکسته 

Figure 3- Estimation of digestible valine requirement for FCR index of Ross 308 strain using linear broken line 

model  
 

بر اسید آمینه والین قابل هضم اثر سطوح مختلف 

ضریب تبدیل  ،میانگین خوراک مصرفی، افزایش وزن

 :آزمایشدر دوره  راندمان غذایی غذایی و

بین سطوح مختلف والاین قابال هضام، در در این تحقیق  

گارم( و  8/1043و  4/1040) باالترین 99/0و  94/0سطح 

گرم( مقادیر خوراک مصرفی  2/983کمترین ) 74/0سطح 

مقاادیر  حاالبا این .(4)جدول  را به خود اختصاص دادند

مقادار خاوراک  متفاوتی نسبت باهافزایش وزن از الگوی 

باه بااال  84/0کند، بطور یکه از ساطح مصرفی تبعیت می

( در مقاادار افاازایش وزن P<01/0داری )اخااتالف معناای

وجود ندارد. مقادیر ضاریب تبادیل غاذایی بدسات آماده 

برای سطوح مختلف و افزایشی والین قابال هضام نشاان 

دهد که باا افازایش مقادار اسایدآمینه والاین از ساطح می

( P<01/0دار )درصاد، روناد نزولای معنای 84/0 تا 74/0

ضریب تبدیل غذایی وجود دارد و در ادامه افزایش ساطح 

دار ضاریب تبادیل معنایتغییرات اسید آمینه والین باعث 
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شد. داده های پاساخ ندرصد  84/0غذایی نسبت به سطح 

% والین قابال  89/0راندمان غذایی نیز نشان داد که سطح 

نسبت به ساایر ساطوح را مان غذایی هضم باالترین راند

به خود اختصاص داد، که نزدیک مقادیر برآورد شده در 

  درصد جیره غذایی(.  85/0) باشداین تحقیق می

 

ضریب  ،بر میانگین خوراک مصرفی )گرم(، افزایش وزن )گرم( )%(  اسید آمینه والین قابل هضماثر سطوح مختلف  -4جدول 

 روزگی(  21الی  8) آزمایشدر دوره  308های راس جوجه خروس و راندمان غذایی تبدیل غذایی

Table 4- Effect of different level of digestible valine (%) on feed intake (gr), weight gain (gr), FCR, and FER in 

experimental period  
FER FCR Weight gain Feed intake Val 

consume/bird 

gram 

Val/Lys Digestible 

Val levels 

(%)  

 

 

 

 

 

b0.621 a1.610 c611.4 d983.2 7.275f 70.02 0.74 
b0.645 a1.551 b646.6 c1002.2 e7.917 74.81 0.79 
a0.707 b1.413 a719.0 b1016.6 d8.539 79.54 0.84 
a0.712 b1.404 a726.0 b1019.2 c9.070 84.28 0.89 
a0.402 b1.422 a731.2 a1040.4 b9.779 89.01 0.94 
a0.689 b1.451 a719.4 a1043.8 a10.333 93.75 0.99 

0.007 0.015 6.58 1.8 0.014 --- SEM 

Means within the same column with different letters differ significantly (P<0.01). 
 

هایی غذایی متوازن براساس اسیدهای آمیناه تنظیم جیره

قاباال هضاام عااالوه براینکااه ساابب بااروز حااداکثر پاسااخ 

شاود، سابب باه حاداقل های گوشتی میعملکردی جوجه

گاردد. نتاایج رسیدن مقدار پروتئین خام جیره غاذایی می

، حتی در افزایش سطح والیندهد که  میاین تحقیق نشان 

 .باااالترین سااطح ساابب بهبااود افاازایش وزن شااده اساات

( رابطااه خطاای بااین مقااادیر 2008کااروزو و همکاااران )

مصاارف اساایدآمینه والااین در جیااره غااذایی بااا سااطح 

ایان رابطاه در حاالی  ناد.مصرف خوراک را بدست آورد

متغییار  88/0الای  58/0والین به لیزین بین  نسبتبود که 

ه باا نتاایج حاصال از ایان تحقیاق تطاابق داشات. بود کا

، زماانی کاه ناد( گازارش نمود2013تاوانری و همکاران )

هاای غاذایی حااوی نسابت های گوشاتی باا جیرهجوجاه

، تغذیاه شادند% و یا بیشتر  74اسیدآمینه والین به لیزین 

های تغذیه شاده باا جیاره شااهد عملکردی معادل جوجه

مینه والین به لیزین از ساطح افزایش نسبت اسیدآ. داشتند

درصادی افازایش وزن و  8درصد سبب بهبود  86به  71

های درصاادی ضااریب تباادیل غااذایی در جوجااه 7بهبااود 

گردد که مطابق با نتایج حاصل از این تحقیاق گوشتی می

بود چراکه با تغییر نسبت اسایدآمینه والاین باه لیازین از 

ضاریب  بهباود افازایش وزن و ،درصاد 54/79به  02/70

 داری وجود دارد. تبدیل غذایی معنی

طی مطالعات مختلف نشان داده شده اسات کاه والاین در 

کنجالاه ساویا، اسایدآمینه -های غذایی بر پایه ذرتجیره

باشااد )کااروزو و قباال ایزولوسااین می محاادود کننااده مااا

و فرنانااادز و  1992، هاااان و همکااااران 2007همکااااران 

بر این اساس دور از انتظاار نیسات کاه  .(1994همکاران 

افزودن یاک اسایدآمینه ضاروری محادود کنناده، سابب 

افاازایش نیااااز باااه اسااایدآمینه محااادود کنناااده بعااادی 

گردد و سابب کااهش سانتز پاروتئین و )ایزولوسین( می

شود. اسیدآمینه والین، تحات های گوشتی میرشد جوجه

آمیناه  بود اسایدآمینه لوساین بعناوان اسایدشرایط بیش
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شود و سابب تضاعیف ضاریب محدود کننده شناخته می

کااه  گااردد، چااراتباادیل غااذایی در تمااام دوره پااروش می

اسایدهای آمیناه لوساین و والاین جازء اسایدهای آمیناه 

منجرباه  آنهاا دار بوده و رابطه آنتاگونیساتی باینشاخه

گاردد )دملاو و لاویس تاثیر منفی بر نیازمنادی والاین می

ای ماک و (.  در مطالعاه1978آوستیک و اسمیت و  1970

( گاازارش کردنااد کااه بهتاارین پاسااخ 1999همکاااران )

حاصال های گوشتی باه اسایدآمینه والاین زماانی جوجه

باشاد. بیکار  %81که نسبت والین به لیزین برابر گردد می

های ( نیااز بهتااربن عملکاارد جوجااه2002و همکاااران )

دساات % والااین بااه لیاازین ب 5/77گوشااتی را در نساابت 

( در 2005آوردنااد و همچنااین روسااتاناگو و همکاااران )

های اسایدهای آمیناه، ای گسترده روی نیازمنادیمطالعه

تا  8والین به لیزین در سن  %77پیشنهاد کردند که نسبت 

روزگی بهترین عملکرد را از نظر پاساخ افازایش وزن  21

. باارریس و شااودموجااب میو ضااریب تباادیل غااذایی 

زارش کردند که بهتربن ضریب تبادیل ( ک2010همکاران )

های گوشتی در دوره رشد در گروه تیماری غذایی جوجه

 %75که نسبت اسید آمینه والاین باه لیازین در آن برابار 

حاصل شد و سایر نسبت های والین باه لیازین  در   ،بود

. نتاایج به دنباال نداشاتاین تحقیق نتایج قابل توجهی را 

 تکه بهترین نساب ق بود چرافوق برخالف نتایج این تحقی

، %86والین به لیزین بارای شااخص افازایش وزن برابار 

، بارای  %90برای شاخص مقدار خوراک مصارفی برابار 

و برای شااخص  %79شاخص ضریب تبدیل غذایی برابر 

 .است %89راندمان غذایی برابر
 

 نتیجه گیری

در این تحقیق مقادیر احتیاجات اسید آمینه والین قابل 

های گوشتی برآورد شده برای جوجه خروسهضم 

براساس سه شاخص افزایش وزن،  308سویه راس 

خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب برابر 

با آنچه که در جداول % بود و  84/0و  95/0، 85/0

( وکتابچه راهنمای 1994) استانداردهای غذایی طیور

ابل ذکر شده بود تفاوت ق (2014) 308مدیریت راس 

های گزارش شده ، اما این نتایج با دادهای داشتمالحظه

البته باید توجه کرد  .در منابع جدید تطبیق نسبی داشت

ت و دقت که در منابع قدیمی از مدل های اسپالین با صح

با توجه به نتایج حاصل از این باال استفاده نشده است. 

ای هنیازهای جوجهتوان نتیجه گیری کرد که آزمایش می

گوشتی مدرن امروزی با توجه به بهبود ژنتیکی و 

 .تواند بشدت تحت تاثیر قرار گیردشرایط محیطی می

ازاینرو به روز کردن اطالعت در مورد نیازهای اسیدهای 

 باشد.حائز اهمیت می آمینه 
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Introduction: The knowledge of the requirement of essential amino acids helps to optimize the 

different nutritional inputs at various stages of broiler production. Before production of synthetic 

amino acids, protein was included in diets at rates far above animal requirements as a safety margin 

against amino acid deficiencies. Today, most necessary amino acids can be obtained in the 

crystalline form. Addition of these amino acids firstly allows for reduced dietary crude protein 

inclusion rates and secondly supplies the animal with an amino acid balance that is closer to that 

requirement of the animal. Recent studies showed Valine (Val) to be the 4th limiting amino acid in 

vegetable based of broiler diets (Han et al 1992). It seems that the amount of the 4th limiting amino 

acid depends on the diet composition and animal species (Fernandez et al 1994). The NRC (1994) 

recommendation for total Val in the grower periods is 0.82 % of diet. Corzo et al. (2008) estimated 

dig Val requirement during 14 to 28 d (0.9% of diet) which were higher than NRC (1994) total Val 

recommendation of 0.82%. Little information is available on the response of Val usage on 

improving the tissue protein synthesis in broiler chickens. However, the appropriate programs of 

eugenics in recent decades will continue to increase poultry productions and therefore, it is 

necessary to constantly improve and update responses of animals to amino acids usage. The aim of 

this experiment will be determining the valine requirements and the effect of digestible Val on 

performance characteristics in commercial varieties of broiler chick (Ross 308). 

Material and methods: To determine Val requirement for growth performance of male broiler 

chicks, a total of 450 chicks, was assigned to 6 treatments with 5 replicates (with 15 birds per each 

replicate) from 8 to 21 days of age using a completely randomized design. Corn-soybean meal 

based diet was formulated to provide all nutrients except for Val. Basal diet was formulated with 

0.74% Val and 1.056% lysine (Lys) content. In other diets, Val content was increased by adding L-

Val with simultaneous decreasing in L-Glutamic acid from the basal level to provide isonitrogenous 

feeds.  Dietary Val was supplied in 6 levels from 0.74 to 0.99% during the experimental period. 

Body weight gain and feed intake were measured during the period (d 8 -21). Val intake, feed 

conversion ratio (FCR), and feed efficiency ratio (FER) were calculated from feed intake data and 

there was no dead bird in experimental period. All data were analyzed based on a completely 

randomized design by GLM procedure of SAS (9.1). Duncan’s multiple range tests was used to 

study the differences between treatment means. Estimations of Val requirements were done at 95% 

of the plateaus of nonlinear regressions. Broken line Regression analysis was used to estimate Val 

requirements, when nonlinear regressions responses were statistically significant (P<0.01). 

Results and Discussion: Result of this study showed that digestible Val requirement for Ross 308 

male broiler chicks is the well fitted based on weight gain, feed intake, and feed conversion ratio. 

Evaluated digestible Val content for these performance parameters were 0.85, 0.95 and 0.84 % of 

diet, respectively. The result of this experiment showed that all performance parameters were 

significantly affected by Val supplementation in the diet (P< 0.01). The broiler chickens fed with 

0.89 % of digestible Val level had the highest feed efficiency ratio, but the lowest feed conversion 

ratio (P<0.01). In this experiment, the digestible Lys content of the basal diets was 1.056% and the 

best digestible level for weight gain and feed conversion ratio were 0.85 and 0.84%, respectively. 



 47                                                                               والین قابل هضم در دوره رشد به سطوح مختلف 308هاي گوشتی سویه راس واکنش جوجه

According to this information, the level of Val as a digestible ratio to Lys for weight gain and feed 

conversion ratio was 80.49 and 79.54 for linear broken linear model, respectively. Several studies 

have addressed the valine needs for broilers in starter phase (Thornton et al 2006). Baker et al. 

(2002) and Corzo et al. (2008) conducted two studies about of evaluation of the Val requirements 

for broiler chicks, but, there are many remarkable differences between their study and the present 

experiment. Although several researches with many similarities have been performed on Val 

requirement, their results are remarkably different. It could be originated from diet types (purified 

or practical diet), Leucine levels of diets, crude protein content of basal diet, immunological stress, 

amino acids interactions, metabolizable energy content of basal diet, broiler strains, age, extended 

experimental period, sex of broiler and amount of feed intake (D'Mello 1974).    

Conclusions: The results of the current study suggested that the level of 0.93% digestible Val is the 

best level for an optimum performance of body weight gain and the level of 0.91% digestible Val is 

the best level for an optimum feed conversion ratio in growing broilers from 8 to 21 days of age. 

Based on statistical model and evaluated performance parameters for requirements, clearly 

differences were observed between result of this experiment for Val requirement in grower period 

of Ross 308 broiler chicks and other data sources.  
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