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  چکیده

 توليدی های عملکردقابل هضم بر شاخص "متيونين + سيستين"ی های آمينهبه منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسيد

-Wهای الين "سويه گذار قطعه مرغ تخم 222استفاده از  تصادفی با در قالب طرح بلوک کامالً یآزمايش گذار،مرغان تخم

تيمارهای آزمايشی  .انجام شدپرنده در هر واحد آزمايشی  8تکرار و  5 ،تيمار 5با هفتگی،  11تا  92در دامنه  سنی "36

( جيره درصد74/2 و 66/2 64/2، 56/2، 54/2) "متيونين + سيستين"ی قابل هضم اسيدهای آمينهمختلف سطوح شامل 

به جز  ی پيک توليد( برای مرحله2242) "W-36الين -های"احتياجات راهنمای جيره های آزمايشی بر اساس توصيه  بود.

ميزان متيوين + سيستين دريافتی روزانه در اين آزمايش اثر بلوک معنی دار نبود و  .ندشدتنظيم  "متيونين + سيستين"

ترتيب  به ، جيرهمتيونين + سيستين قابل هضم  درصد 74/2 و 66/2 64/2، 56/2، 54/2پرنده تغذيه شده با تيمارهای هر 

 641تا  524از  دريافتی بل هضمقا "متيونين + سيستين" ميزانافزايش  .بودميلی گرم  748و  675، 641، 559، 524

درصد های عملکرد توليدی شامل افزايش شاخص( >25/2P) بهبود معنی دارباعث  ميلی گرم به ازای هر پرنده در روز

متيونين + " ميزان شد. افزايش( گرم) 41/18به  51/12 از گرم تخم مرغ توليدیرصد و د 46/87 به 82/82 از تخمگذاری

 از  خوراک ضريب تبديلکاهش ميلی گرم به ازای هر پرنده در روز باعث  675تا  524از  دريافتی قابل هضم "سيستين

. تعيين احتياجات از طريق معدالت رگرسيونی نشان داد ميزان احتياجات برای دستيابی به بهترين شد 82/4ه ب 23/2

 متيونين+"ميلی گرم  675و  686، 672ب و ضريب تبديل به ترتي روزانه درصد توليد تخم مرغ، گرم تخم مرغ توليدی

 در هر روز به ازای هر مرغ می باشد. "سيستين

 

  تولیدی گذار، عملکردتخم انقابل هضم، مرغ + سیستین متیونینکلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه

 خوراک هزينه از درصد 25 حدود در و دهدمی اختصاص خود به طيور را پرورش هزينه درصد 75 حدود خوراک هزينه

 می هزينه مقدار از بيشتر توليد بر آنها توازن و عدم کمبود اثرات ،حال عين در .است آمينه اسيدهای تأمين به نيز مربوط

امروزه نگرانی هايی در مورد تاثير سيستم مدرن پرورش طيور بر محيط زيست که عمدتا به علت عالوه بر اين  (4) .باشد

فرموالسيون جيره بر پايه اسيدهای آمينه ی قابل هضم نه تنها باعث کاهش  (2)دفع نيتروژن به محيط زيست می باشد
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هزينه های خوراک و تامين احتياجات واقعی پرنده می شود بلکه باعث کاهش آلودگی محيط زيست به وسيله ی نيتروژن 

 .داردی جيره آمينه ترکيب  و قابليت هضم اسيدهای ،کارايی بهره وری از پروتئين بستگی به ميزان (9) می شود.

 جيره در کننده محدود آمينه اسيد اولين و نقش داشته نيز شيميايی واکنشهای در پروتئين ساخت بر عالوه متيونين

تيجه گزارش های مبنی بر بهبود عملکرد توليدی مرغان تخم گذار در ن(.1) است تخمگذار مرغهای ويایسکنجاله  – ذرت

 متناقض نتايج است. که نشان دهنده ی نقش مهم اسيد آمينه ی متيونين منتشر شده استبه جيره,  ی افزودن متيونين

 اسيدهای کل ميزان تخمين در اختالفاتیدار و  گوگرد آمينه اسيدهای کل و متيونين به تخمگذار مرغهای نياز در تعيين

 آمينه اسيدهای کل سطح محققين طوريکه به .دارد وجودبرای مقادير بهينه ی پارامترهای مختلف توليدی  دار گوگرد آمينه

 ميلی  633 خوراک تبديل ضريب برای و روز در مرغ هر برای گرم ميلی 844 مرغ تخم توليد حداکثر برای را جيره دار گوگرد

 روزانه، توليدی مرغ تخم گرم حداکثر توليد برای نيز ،(5) همکاران و برگندال و (6)همکاران و نواک .(1)کردند گزارش گرم

 ميلی 526 را دار گوگرد آمينه اسيدهای وکل گرم ميلی 259 را واقعی هضم قابليت با متيونين اسيدآمينه به مرغ روزانه نياز

دار بر عملکرد توليدی مرغان اين آزمايش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسيدهای آمينه ی گوگرد .نمود تعيين گرم

 گذار صورت گرفت.تخم
 

  مواد و روش ها

که توليد درصد  85 هفتگی و با 92در سن  "W-36الين -های"گذار سويه قطعه مرغ تخم 222در اين پژوهش از

 تمامی پرندگان به صورت آزاد به آب آشاميدنی و غذا دسترسی داشتند. ،استفاده شد ی شرايط سالم و يکنواخت بودنددارا

ساعت  8ساعت روشنايی و  46. برنامه نوری درجه سانتی گراد بود 48تا  46در دامنه در طول آزمايش دمای سالن 

متيونين + "ی اسيدهای آمينهپنج سطح  تيمارهای آزمايشی شامل جيره های حاوی ی در شبانه روز اعمال گشت.خاموش

تيمار به همراه  5بود که در قالب طرح بلوک کامل تصادفی, (درصد74/2 و 66/2 64/2، 56/2، 54/2)قابل هضم  "سيستين

الين -های"جيره های آزمايشی بر اساس توصيه احتياجات راهنمای  .پرنده در هر واحد آزمايشی انجام شد 8تکرار و  5

W-36" (2242برای م )و هم  نهيآم یها ديو اس نيپروتئ تنظيم شد. "متيونين + سيستين"به جز  ی پيک توليدرحله

طول آزمايش  گشت. نييو تع زيا آنالسدگو کيونيتوسط شرکت ا یقابل هضم اقالم خوراک ی نهيآم دياس ريمقاد نيچن

در طول دوره آزمايش ميزان توليد تخم مرغ)درصد و هفته رکورد برداری بود.  42آزمايش و ی پيش هفته دوره 2شامل 

به صورت  و وزن تخم مرغ های توليدی هر واحد آزمايشی تعدادبه وسيله ی ثبت  ( گرم توليد تخم مرغ توليدی روزانه

 خوراک داده شده و باقی مانده بدست آمد. اختالفخوراک مصرفی در انتهای دوره از همچنين و  شدروزانه رکورد برداری 
 

  نتایج و بحث

بر روی مصرف خوراک و در نتيجه ميزان پروتئين به جيره  قابل هضم "متيونين + سيستين"اثر افزودن اسيد آمينه ی 

های توليد شاخصقابل هضم بر  "متيونين+ سيستين"همچنين افزايش سطوح  (.4)جدول نبود  معنی دارو انرژی دريافتی 

 ميزانافزايش  (.2اثر معنی داری داشت)جدول نيز ( و ضريب تبديل و گرم تخم مرغ توليدی روزانه تخم مرغ )درصد

باعث افزايش معنی دار توليد ميلی گرم به ازای هر پرنده در روز  641تا  524از  دريافتی قابل هضم "متيونين + سيستين"

متيونين + " ميزانافزايش  گرم تخم مرغ توليدی روزانهدر مورد  و شد درصد 46/87درصد به  82/82تخم مرغ)روز/مرغ( از 

گرم تخم مرغ  باعث افزايش معنی دارميلی گرم به ازای هر پرنده در روز  641تا  524از  دريافتی قابل هضم "سيستين

 ی متيونين+ سيستينآمينه ميلی گرم اسيد 748و  675در مقادير  .شد)گرم(  41/18به   51/12از  توليدی روزانه 

سوالرته و  ند.گرم تخم مرغ توليدی روزانه تنها به صورت عددی افزايش پيدا کرددرصد توليد تخم مرغ و دريافتی، 

درصد  1/41گی انجام دادند, از جيره دارایهفت 98تا  22در آزمايشی که بر روی سويه لگهورن در سن  (2225همکاران )

( درصد 791/2و   681/2,  691/2,   581/2, 591/2,   181/2)  "متيونين + سيستين"پروتئين خام و سطوح مختلف 
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از  گذاری تخمدرصد, ميزان   681/2تا سطح  "متيونين + سيستين"با افزايش  درصد 181/2استفاده کردند. از سطح 

  (7).افزايش پيدا کرد %6/39به  2/72%

  باعثميلی گرم به ازای هر پرنده در روز  675تا  524از  دريافتی قابل هضم "متيونين + سيستين" ميزانافزايش 

مصرف . نتايج داشتن یاثر معنی دار، رف خوراکصمبر , اما شد 82/4به  23/2از  ضريب تبديل خوراککاهش معنی دار 

 درصد 181/2بر خالف نتايج بدست آمده توسط سوالرته بود، مصرف خوراک در اين آزمايش در تيمار دارای سطح خوراک

گرم 4/428) صرف خوراکم %2,681تا سطح  "متيونين + سيستين"گرم در روز( و با افزايش ميزان 3/34کمترين مقدار )

 19/2ضريب تبديل از درصد  681/2تا سطح  "متيونين + سيستين"عالوه بر اين با افزايش سطح . افزايش پيدا کرد (در روز

نشان داد ميزان احتياجات برای درجه دوم تعيين احتياجات از طريق معدالت رگرسيونی  کاهش پيدا کرد. 34/4به 

ميلی گرم  675و  686، 672تخم مرغ، گرم تخم مرغ توليدی و ضريب تبديل به ترتيب  دستيابی به بهترين درصد توليد

 متيونين+سيستين در هر روز به ازای هر مرغ می باشد.

 44تا  23ی در هفتهافتیدر یمغذ مواد و خوراک مصرف بر هضم قابل نیستیس+ نیونیمت سطوح اثر 1جدول 

سطح 

متیونین+ 

سیستین 

جیره)درصد

) 

خوراک 

 مصرفی

)روز/پرنده/گرم

) 

میزان 

متیونین + 

سیستین 

 دریافتی

)میلی 

گرم/روز/مرغ

) 

میزان انرژی 

 دریافتی

)کیلوکالری/روز/مرغ

) 

میزان 

پروتئین 

 دریافتی

)گرم/روز/مرغ

) 

15/0 51/89 e105 591 09/51 

15/0 67/89 d115 596 57/51 

55/0 69/500 c751 585 11/51 

55/0 51/505 b617 581 71/51 

65/0 57/505 a596 586 18/51 

P-Value 0651/0 0005/0 0656/0 0615/0 

 

 44 تا 23هفته در عملکرد تولیدی بر دریافتی هضم قابل نیستیس+ نیونیمت اثر 3 جدول

 متيونين + سيستين دريافتی

 )روز/پرنده/ميلی گرم(

 توليد تخم 

 گرم تخم مرغ توليدی روزانه   گذاریدرصد تخم  خوراکضريب تبديل 

 (روز/پرنده/گرم)  )روز/ مرغ( 

524  b82/82  b 51/21 a 43/2 

559  b 41/18  b 22 /51 a 24/2 

641  ba 46/78  ba 41/81 b 37/4 

675  a18 /34  a 78/25 c 28/4 

748  a 91/23  a 62/52 cb 87/4 

P-Value  2251/2  2221/2 2222/2 

 

 گیرینتیجه 

ميلی گرم به ازای  641تا  524از  دريافتی قابل هضم "متيونين + سيستين" ميزانافزايش  ،آزمايش نتايج به توجه با

( افزايش معنی داری داشت گرم تخم مرغ توليدی روزانهو  درصد، توليد تخم مرغ )12تا  92هفته  طی در هر پرنده در روز

تعيين احتياجات از طريق معدالت رگرسيونی  خوراک تحت تاثير قرار نگرفت.اما مصرف  و ضريب تبديل بهبود پيدا کرد.
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نشان داد ميزان احتياجات برای دستيابی به بهترين درصد توليد تخم مرغ، گرم تخم مرغ توليدی و ضريب تبديل به ترتيب 

 ميلی گرم متيونين+سيستين در هر روز به ازای هر مرغ می باشد. 675و  686، 672
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This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of digestible methionine + cystine 

on productive performance of laying hens. Experiment was designed in a Completely Randomized Block 

Design with 200 Hy-line (W36) laying hens in 5 treatments and 5 replicate (8 hens) from 32 to 42 week of 

age. The basal diet was formulated to satisfy nutrition requirements, with the exception of methionine and 

cystine, according to recommendations by Hy-line Management Guide (2012). The levels of digestible 

TSAA were 0.51%, 0.56%, 0.61%, 0.66% and 0.71% of diet. No significant effect was observed among 

blocks. TSAA intake was calculated to be 501, 553, 614, 675 and 718 (mg/b/d) for bird, fed diet containing 

0.51%, 0.56%, 0.61%, 0.66% and 0.71 percent, respectively. The results showed the increasing digestible  

TSAA intake from 501 to 614 (mg/b/d) significantly affected egg production (hen-day) and improved it from 

82.82 to 87.16% and also egg mass significantly improved from 42.54 to 48.14 (g/b/d). The increasing 

digestible TSAA intake from 501 to 675 (mg/b/d) was significantly decreased feed conversion ratio but it did 

not significantly affected feed intake. The result of broken-line regression analysis revealed that TSAA 

requirements for optimal egg production, egg mass and FCR was 670, 686 and 675 (mg/HD), respectively. 
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