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  نیاز به ایزولوسین و نقش آن در کاهش پروتئین خام جیره غذائی جوجههای گوشتی

علمی شرکت مرغ نوجان  گروه  

 مقدمه:

متخصصین تغذیه برای تامین  ئونین، والین و آرژنین(،  پس از مشارکت پنج اسیدآمینه اصلی مکمل شده در جیره غذائی )لیزین، متیونین، تره 

ایزولوسین قبال در اروپا به شکل تجارتی مورد  -الایزولوسین بگذارند.    -نیازها به این نتیجه رسیدند که فشار خود را بر روی اسیدآمینه ال

گرفته است.استفاده قرار نمی   

با    ،های تجارتی، تامین ایزولوسین ضروری شناخته شده و نشان داده شده که با استفاده از این مکمل اسیدآمینهاخیرا به دلیل وضعیت خوراک 

   شود.رعایت مالحظات اقتصادی، عملکرد بهتری ایجاد می

ایزولوسین -نیاز به ال  

دهد.مینشان    ااست رصورت گرفتهایزولوسین و مطالعاتی که در این خصوص  -از به المقادیر توصیه شده نی  2و1جداول    

 (dIle:dLys)آل آل به لیزین قابل هضم ایدهنسبت نیاز ایزولوسین قابل هضم ایده -1جدول                              

 ایزولوسین قابل هضم : لیزین قابل هضم 

 پایانی  رشد  آغازین منبع

 69/0 68/0 67/0 2019،  308راس 

 65/0 64/0 63/0 2018،  500کاب  

 68/0 68/0 67/0 2017جداول برزیل ، 

 

اساس استانداردهای توصیه شده فوق    بر  سن پرنده وجود دارد.  با افزایش  dIle:dLys  افزایشی در  همانطور که در جدول نشان داده شده، روند  

در حالیکه نتایج و اطالعات دیگری براساس سنین  است.    69/0و    68/0،    67/0برای دوره آغازین، رشد و پایانی به ترتیب    dIle:dLysمیانگین  

 نشان داده شده است.   2های مختلف در جدول  مختلف و ژنتیک
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 احتیاجات ایزولوسین قابل هضممطالعات انفرادی بر روی  -2جدول  

نیاز برآورد شده ایزولوسین قابل   دوره آزمایش )روز( 

 هضم )درصد(

 منبع سویه 

7-21 68/0 Cobb 500 × Cobb 500 Helmbrecht et al.,2010 

7-21 72/0 Cobb 500 × Cobb 500 Compos et al.,2009 

18-30 62/0 Ross 308 × Ross 308 Kidd et al.,2004 

22-42 65/0 Ross × Hubbard Kidd et al.,2000 

28-40 69/0 Cobb 500 × Cobb 500 Compos et al.,2009 

28-42 65/0 Ross 708 × Ross 708 Mejia et al.,2011 

30-42 59/0 Ross 308 × Ross 308 Kidd et al.,2004 

30-43 66/0 Cobb 500 × Cobb 500 Helmbrecht et al.,2010 

42-56 55/0 Ross 308 × Ross 308 Kidd et al.,2004 

22-42 72/0 Cobb 500 Duarte et al.,2015 

 

 کنند.ایزولوسین را دریافت نمی   -ال  های تجارتی طیور که دارای میزان پروتئین خام پائینی هستند، سطح مورد نیاز توصیه شدهجیره بنابراین،  

این متغییر بودن به سن پرنده، مواد خام    متغییر باشد.   50-60:  100تواند  های تجارتی مینسبت برآورد شده ایزولوسین به لیزین درجیره 

 باشد. میمرتبط  های فرمول غذائی یا عدم کنترل کردن ایزولوسین در طی فرموالسیون  جیره و محدودیت 

 در مواد خام جیره  (BCAAs)دارهای شاخهبین اسیدآمینه  توازن

  3باشند. جدول  می   (Val)و والین    (Ile)در مقایسه با ایزولوسین    (Leu)مواد خام مورد استفاده در جیره غذائی حاوی مقادیر کافی از لوسین

 را نشان داده است.   در مواد خوراکی خام متداول  ای بین ایزولوسین به لیزین، لوسین به لیزین و والین به لیزیننسبت جیره 

 دار به لیزین در مواد خوراکی خام متداولهای شاخهنسبت اسیدآمینه   -3جدول 

  ها در پروتئین خام )درصد( مقدار اسیدآمینه  

 لیزین : والین : لوسین : ایزولوسین  یزولوسین ا لوسین  والین  لیزین  خام   مادهنوع  

 94:185:132:100 44/3 79/6 83/4 66/3 جو 

 109:383:149:100 38/3 89/11 64/4 10/3 ذرت  

 117:231:146:100 35/3 61/6 17/4 86/2 گندم  

 76:133:99:100 90/3 82/6 12/5 13/5 کنجاله منداب)کلزا( 

 115:179:144:100 01/4 22/6 03/5 48/3 کنجاله آفتابگردان 

 75:126:78:100 55/4 59/7 73/4 04/6 ( % 48کنجاله سویا)

 38:109:54:100 36/3 56/9 73/4 75/8 پالسمای خون 

 

تواند باعث کاهش خوراک مصرفی  توضیح داده شد، که میو همکاران    Harperتوسط    1995دار اولین بار در سال  تضاد اسیدآمینه شاخه 

 Farren and)شودهای نر می ضعف یا مشکالت پا یا پردآوری ضعیف در جوجه بوقلمون   یا سبب   (Edmond and Baker,1987)شود

Thomas ,1992)  .    ،جلوگیری نمود تا بهترین عملکرد بوجود آید.    دارهای شاخه از ایجاد عدم تعادل بین اسیدآمینه  بایدبنابراین 
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  (2002و همکاران )  Waldroupمطالعات انجام شده با مقادیر باالی لوسین هیچگونه اختالفی در عملکرد پرنده را نشان نداده است.  

و همکاران    Evan  دار احتماال باعث کاهش عملکرد نخواهد شد.های شاخه ضاد بین اسیدآمینه گیری نمودند که در شرایط عملی تنتیجه

داری بر روی خوراک مصرفی، افزایش وزن و نسبت خوراک  به افزایش وزن و  ( اشاره نمودند که افزایش لوسین جیره اثر معنی 2009)

 شود. درصد می   9شه تا میزان  باعث افزایش وزن الداری  خصوصیات الشه ندارد، اما به طور معنی

 پروتئین خام پائین 

 ای چهار دلیل عمده برای کاهش پروتئین خام وجود دارد: در یک سیستم فشرده مزرعه

 عدم استفاده از منابع گران قیمت نظیر منابع پروتئینی.   -1

 کاهش قیمت خوراک بدون از دست دادن عملکرد حیوان    -2

 تنظیم نمودن دفع نیتروژن  -3

 بهبود پایداری دراز مدت تولید حیوان   -4

تری از پروتئین خام برسند زیرا با کمبود ایزولوسین به عنوان یک منبع  ها به سطح پائین اند در جیره ، متخصصین تغذیه قادر نبودهتاکنون

های حاوی پروتئین خام پائین مشارکت کند، بدون نگرانی از  تواند در جیره هم اکنون ایزولوسیون به خوبی می   اند.اسیدآمینه مواجه بوده مکمل  

 های با مواد خام مختلف.احتیاجات ایزولوسین در جیره 

درصد(  8/16-8/19درصد( و دوره پایانی )8/17-8/20( آزمایشاتی با پروتئین خام پائین در مرحله رشد)2019و همکاران )  Van Harnاخیرا  

های  اسیدآمینه و ذرت بود که با     (RSM)، کنجاله کلزا    (SBM)جیره بر پایه گندم، کنجاله سویا  اند.  های گوشتی انجام داده در جوجه 

   (4شود.)جدول  کریستاله تقویت شده بودند، تا نیازشان در تیمارهای با میزان پروتئین خام پائین تامین  
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 های آزمایشیترکیب جیره  -4جدول 

 

 

 

حیوان    ، هیچگونه اثر منفی بر روی عملکردهمیزان مواد مغذی جیره حفظ شددرصد درحالیکه    8/16به    1/19از    مداوم پروتئین خامکاهش  

درصد پروتئین خام در مقایسه با جیره کنترل             6/17در جیره با    FCRداری در  (. در حالیکه بهبود معنی 5ایجاد نکرده است)جدول  

(1/19  =%CP  )   .ایجاد شده است 
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 های گوشتیروزگی جوجه 0- 35های عملکرد در سنین شاخص  -5جدول 

روزگی   35-0  دوره)روز(  

P value 8/16(8/16 )  6/17(8/17 )  4/18(8/18 )  1/19  (8/19)  پروتئین خام درصد)محاسبه شده(  

595/0  وزن زنده )گرم(  2416 2431 2447 2448 

595/0  9/68  8/68  4/68  افزایش وزن بدن)گرم در روز(  68 

002/0  1/510bc 1/505c 1/542ab 1/549a  )ضریب نبدیل غذائی)گرم بر گرم 

147/0  9/103  6/103  4/105  2/105  خوراک مصرفی )گرم در روز(  

 

 گیری:نتیجه

آل این اسیدآمینه به لیزین  نسبت ایده دهندگان  های پرورش براساس توصیه  های گوشتی است.ایزولوسین یک اسیدآمینه ضروری در جوجه   -ال

برای تمام    69/0:    1اما یک نسبت ثابت    باشد.می  69/0و    68/0،    67/0های گوشتی  های آغازین، رشد و پایانی جوجه به ترتیب برای دوره 

در ترکیب با    شود.د می اهای خوراکی از نظر منابع پروتئینی در شرایط تجارتی پیشنههای موجود در بستههای سنی برای اینکه تفاوت دوره 

کند ، بدون  ن پروتئین خام جیره پائین باشد حمایت  میزاتواند از فرموالسیون یک جیره تجارتی هنگامیکه  می ، ایزولوسین  ها  سیدآمینها سایر  

 نقصان داشته باشید. اینکه عملکرد حیوان  

 Kathrin Buhler.2020. Isoleucine and its role in crude protein reduction in broilers. International Poultryمنبع:    

Production.Vol. 28, No. 7 
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