
13.....................................................................................1393زمستانو پاییز/ 10شماره / پنجمسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

مرغخصوصیات تخمو تولیدبرجیره پروتئینومتیونینمختلفسطوحتأثیر
گذاري تخمدورهاواخردرگذار هاي تخممرغ

3نژادعنایت رحمتو 2، مرتضی حقی1اصغر ساکیعلی

چکیده
و 30/0، 25/0(و متیـونین )درصـد 15و 13(سطوح مختلـف پـروتئین  اثرات جهت بررسی آزمایشاین 

گذار انجـام  تخمغانگذاري در مرمرغ در اواخر دوره تخمتخمکیفی هايشاخصعملکرد و بر ) درصد35/0
در2×3آزمایش فاکتوریـل  در یکههفت80با سن -36Wگذار لگهورن سویهتخمقطعه مرغ 96تعداد . شد

آزمایش نشان داد که با افـزایش سـطح متیـونین    نتایج.قرار گرفتاستفادهمورد تصادفی قالب طرح کامالً
سـطوح مختلـف پـروتئین تـأثیر     ). >05/0p(مرغ افـزایش یافـت   داري درصد تولید و وزن تخمبطور معنی

بـود دار مـرغ معنـی  اثر تیمار بر درصد تولید و وزن تخم. مرغ نداشتبر درصد تولید و وزن تخمداريمعنی
)05/0p<(،  درصـد متیـونین   35/0درصـد پـروتئین و   15به طوري که پرندگان تغذیه شده با جیره حـاوي

مـرغ  درصد تخم(پارامترهاي دیگر تیمارهاي آزمایشی بر .مرغ را داشتندبیشترین درصد تولید و وزن تخم
زرده، واحد رنگ ،مرغنسبت وزن به سطح تخم،مرغهاي زرده و سفیده، سطح تخمشکسته و لمبه، شاخص

توان نتیجـه گرفـت کـه بهتـرین     می. دار نداشتنداثر معنی)مرغمرغ و شاخص شکل تخمهاو، محتوي تخم
15به ترتیـب  گذارگذاري در مرغان تخمدر اواخر دوره تخممرغسطوح پروتئین و متیونین براي تولید تخم

.باشددرصد می35/0و 

مرغتخمتکیفیتولید،پروتئین، متیونین،: کلیديهايواژه

مقدمه
احتیاجات پروتئینـی در واقـع بیـانگر نیـاز     

اسیدهاي آمینه جهت تولید اقتصادي پرنده به 
براي بافت بدن، عملکرد حیاتی و تولید پرنـده  

هدف دانشمندان تغذیـه طیـور   ). 21(باشد می
هاي مناسب براي انـدازه مطلـوب   تنظیم جیره
گذار و همچنین کـاهش  هاي تخمتخم در مرغ

گـذاري  اواخر سـیکل تخـم  مشکالت پوسته در

تـأثیر  نـد تحـت  میتوامـرغ اندازه تخم. باشدمی
ــونین    ــه متی ــی از جمل ــل مختلف و ) 23(عوام

بنابراین کـاهش ایـن   . قرار گیرد) 27(پروتئین 
مــواد مغــذي در جیــره ممکــن اســت موجــب 

مــرغ و همچنــین ایجــاد کــاهش انــدازه  تخــم
نشان داد ) 13(کشاورز . مشکالت پوسته گردد

23/0بـه  36/0که کـاهش متیـونین جیـره از    
تـا  54گذار در سـنین  هاي تخمدرصد در مرغ

)dralisaki@yahoo.com: نویسنده مسوول(دانشگاه بوعلی سینا همدان، استاد،-1
دانشجوي کارشناسی ارشد و دانشجوي دکتري، دانشگاه بوعلی سینا همدان -3و 2

23/7/92: تاریخ پذیرش23/5/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هفتگـــی موجـــب کـــاهش تولیـــد و وزن72
.مرغ شدتخم

مرغ تاثیرعواملی که بر اندازه تخم
اولیندرمرغوزن: گذارند عبارتند ازمی

اسید مقدار ، نوريتحریکازبعدگذاريتخم
آمینه هايدـلینولئیک، میزان پروتئین و اسی

دار مانند آمینه گوگردهايدـویژه اسیـیره بــج
میزان متیونین موجود در جیره ). 8(متیونین 

کننده محتواي عنوان مهمترین عامل کنترلبه 
افزایش ). 8(مرغ معرفی شده است تخم

مرغ در سیکل تولید منجر سریع در اندازه تخم
ون ــچود ــشمیدهیودــسافزایشبه

هاي بزرگتر را ترجیح مرغگان تخمندکنمصرف
افزایش پروتئین جیره بطور .)7(دهندمی

داري منجر به کاهش درصد پوسته معنی
مرغ شود که دلیل آن افزایش اندازه تخممی
دار اي اثر معنیدر مطالعه).26،29(باشد می

سطوح مختلف پروتئین بر وزن بدن، تولید 
مرغ و ه تخمتودوزن مرغ، مصرف خوراك، تخم

). 27(ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد 
همچنین در این آزمایش افزایش سطوح 

توده وزن متیونین موجب افزایش تولید و 
.مرغ و بهبود ضریب تبدیل غذایی گردیدتخم

نشان دادند که با ) 24(والدروپ و هلویگ 
مرغ به افزایش سطح متیونین جیره، اندازه تخم

همچنین وزن . یابدمیطور خطی افزایش 
مرغ به متیونین جیره پاسخ داده و بازده تخم

. مرغ روزانه به دنبال آن افزایش یافتتوده تخم
در آزمایشی سطوح مختلف متیونین بر 

گذار بررسی شد که در هاي تخمعملکرد مرغ
این مطالعه نشان داده شد که پرندگان 

درصد متیونین 40/0کننده سطح دریافت

اك باالتري نسبت به پرندگان مصرف خور
،متیونین داشتند26/0کننده سطوح دریافت

اما سطوح متفاوت متیونین در آزمایش مذکور 
داري بر درصد تولید و بازدهی اثر آماري معنی
همچنین در مطالعه مذکور . خوراك نداشتند

درصد متیونین 26/0نشان داده شد که سطح 
ن مرغ و کاهش وزموجب کاهش وزن تخم

دار تأثیر معنی. مرغ گردیدزرده  و پوسته تخم
سطوح مختلف متیونین بر شاخص شکل و 

).5(هاو نیز در آزمایش باال مشاهده شد واحد
) 4(در مطالعه دیگري، کالدرون و جنسن 

مرغ را نسبت به سطوح منحنی پاسخ وزن تخم
هاي مرغ. مختلف متیونین بررسی نمودند

اخر دوره تولیدي بودند، گذاري که در اوتخم
از طرفی . هاي بزرگتري تولید کردندمرغتخم

مواد معدنی و (دهنده پوسته چون مواد تشکیل
مرغ کوچک و بزرگتر تقریباَ به در تخم) آلی

هاي مرغتخمیک اندازه وجود دارد، بنابراین
در نتیجه تعداد . تري دارندنازكبزرگتر پوسته

ه در اواخر تولید هاي شکسته و لمبمرغتخم
که از نظر اقتصادي یافتخواهد افزایش

بدین ترتیب با . مقرون به صرفه نخواهد بود
گذاري ي تخمتوجه به اینکه در اواخر دوره

شود، نیاز به پروتئین مرغ بزرگتر میاندازه تخم
رود، گزارش شده کهو متیونین باال می

گذاري به گذار در اواخر تخمهاي تخممرغ
با افزایش ). 10(وتئین بیشتري نیاز دارند پر

اتیاجــره، احتـام در جیخنــسطح پروتئی
). 14(کند افزایش پیدا میآمینههاياسید

جهت خام مورد نیاز گزارش شده است پروتئین
آمینه هاياسیدافزودنراندمان بهینه با 

محققین). 22(یابد میکننده، کاهش محدود
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متیونین در مراحل بیان کردند که احتیاجات
انتهایی تولید نسبت به مراحل قبل بیشتر 

نیز ) 4(کالدرون و جنسون ). 10(است 
راي ــاجات بــه احتیــکدــردنــکنهاد ــپیش

گذار هاي تخممرغآمینه معینی براي هاياسید
با افزایش در سطح پروتئین خوراك افزایش 

مرغ و کیفیت تخماندازه از آنجایی که.یابدمی
محسوبتولیدمـمهعواملمرغ ازخمپوسته ت

هایی با اندازه مرغتخمد ــبایابراینـبنشوندمی
مناسب و با کیفیت پوسته مطلوب تولید کرد 

بنابراین .گرددجلبکنندهمصرفتا رضایت
سطوحهدف از اجراي این تحقیق بررسی تأثیر

د و ـتولیبرنـپروتئیوتیونینـممختلف
درگذار هاي تخممرغغمرتخمات ـوصیـخص

.گذاري بودتخمدورهاواخر

هامواد و روش
گذار این پژوهش در سالن پرورش مرغ تخم

ــکده   ــروري دانشـ ــاتی دامپـ ــتگاه تحقیقـ ایسـ
1389سـینا در سـال   علیکشاورزي دانشگاه بو

تعـداد  آزمـایش براي اجراي ایـن  . انجام گرفت
-36Wگذار لگهورن سویهتخمقطعه مرغ96

12به مـدت  از سویه لگهورن ههفت80با سن 
قالـب  در2×3آزمایش فاکتوریل هفته در یک

. گرفـت قرار آزمایشمورد تصادفی طرح کامالً
15و 13(سـطح پـروتئین  2شامل اولعامل 
، 25/0(سـطح متیـونین  3دومعامل و )درصد

هـا و  اجـزاي جیـره  . بـود )درصد35/0و 30/0
و 1رتیـب در جـداول   ترکیب شمیایی آنها به ت

. شده استارائه2

)%(هاجیره پایه تیمارياجزا- 1جدول 
6جیره5جیره 4جیره 3جیره 2جیره 1جیره مواد خوراکی

65/4758/4765/4770/4470/4470/44دانه ذرت
55/1274/1255/1200/1800/1800/18کنجاله سویا

10/1300/1310/1300/1400/1400/14گندم
00/1048/900/1070/870/870/8سبوس گندم
00/300/300/360/240/260/2پودر یونجه
80/478/480/430/430/430/4روغن سویا
31/782/721/719/614/609/6پودر صدف

70/070/070/065/065/045/0دي کلسیم فسفات
36/036/036/036/036/036/0نمک طعام

125/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی
225/025/025/025/025/025/0مکمل مواد معدنی
03/008/013/000/005/01/0دي ال متیونین

00/10000/10000/10000/10000/10000/100مجموع
گرم مس 16، )سولفات(گرم آهن 100، )اکسید(گرم روي 44، )اکسید(گرم منگنز 64: گرم مکمل مواد معدنی حاويهر کیلو-1
گرم 2/7: گرم مکمل ویتامینی حاويهر کیلو-2.است%) 1(گرم سلنیوم 8گرم کبالت و 2/0، )کلسیم یدات(گرم ید 64/0، )سولفات(

گرم اسید 12گرم ریبوفالوین، 3/3گرم تیامین، K3 ،72/0گرم ویتامین E ،6/1گرم ویتامین D ،4/14گرم ویتامین A ،7ویتامین 
.گرم کولین کلرایدمیلی440گرم بیوتین، 2/0گرم کوباالمین، 6/0گرم پیرودوکسین، میلی2/6گرم نیاسین، 160/12پانتوتنیک، 
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)%(ها جیرهمحاسبه شده ی ترکیب شیمیای- 2جدول 
٭قابل متابولیسمانرژي

پروتئین
2900

00/13
2900

00/13
2900

00/13
2900

00/15
2900

00/15
2900

00/15
15/315/315/315/315/315/3کلسیم

35/035/035/035/035/035/0فسفر غیر فیتات
96/096/096/098/098/098/0پتاسیم

30/030/030/030/030/030/0کلر
20/020/020/019/019/019/0سدیم

68/068/061/076/076/076/0لیزین
25/030/035/025/030/035/0متیونین

آنالیز شده
35/8241/8245/8238/8343/8348/83ماده خشک
00/1300/1300/1300/1500/1500/15پروتئین خام
38/738/738/779/679/679/6چربی خام
72/485/483/413/414/421/4.الیاف خام

34/337/342/345/333/337/3ترخاکس
کیلوکالري بر کیلوگرم ماده خشک: ٭

جهـــت محاســـبه درصـــد تولیـــد و وزن 
هــاي تولیــدي هــر روز مــرغمــرغ، تخــمتخــم
منظـور  بـه همچنـین  . آوري و توزین شـد جمع

مـرغ، هـر دو هفتـه    تخـم هـاي ویژگـی بررسی 
دو روز هـاي تولیـد شـده در   مرغبار از تخمیک

مـرغ از هـر تکـرار    عـدد تخـم  6پایانی هفتـه،  
گـذاري و بـه   صورت تصادفی انتخاب، شمارهبه

ــل گردید ــدآزمایشــگاه منتق ــه اول . ن در مرحل
مرغ، طـول  هاي وزن، طول و عرض تخمفاکتور

ارتفــاع رقیــق و غلــیظ،هــايو عــرض ســفیده
رقیق و غلیظ، ارتفاع و قطر زرده و هايسفیده

با اسـتفاده از میکرومتـر،   مرغ موزن پوسته تخ
در . تعیـین شـد  کولیس و تـرازوي دیجیتـالی   

شـاخص شـکل،   مانندهاییویژگیمرحله دوم 
شاخص سفیده، شاخص زرده، نسـبت پوسـته،   

وزن مخصــوص،واحــد وزن بــه ســطح پوســته
و محتـواي  مرغ، واحد هاو، سطح تخممرغتخم

از هاي خام اولیه و بـا اسـتفاده  از دادهمرغتخم
.هاي ذیل محاسبه شدفرمول

SI1 = (EW2 / EL3) × 100
ESA4 = 3.9782 EW0.75056

SR5 = (SW6 / EW) × 100
AI7 = [AH8 / (AL9 + AW10)] × 100
YI11 = (YH12 / YD13) × 100
HU14 = 100Log(AH+7.57-1.7 EW0.37)
SG15 = EW / (0.968 EW - 0.4759 SW)
USSW16 = EW/ESA
EC17 = EP18× (EW-SW)

:هاي باالکه در فرمول
SI:شـــاخص شـــکل،EW:مـــرغوزن تخـــم،

EL:مرغطول تخم،ESA: رغـمـ سطح تخـم،
SR:ــته ــته:SW،نســــبت پوســ ،وزن پوســ
AI:ــ ــفیدهـشاخــ ـــارت:AH،ص ســ اع ـفــ

ــ ــفیده :AL،دهـسفی ــول س ــرض :AW،ط ع
،ارتفـاع زرده :YH،شـاخص زرده :YI،سفیده

YD:زردهقطــر،HU:واحــد هــاو،SG: وزن
1- Shape index 2- Egg weight 3- Egg length                4- Egg surface area              5- Egg shell ratio
6- Shell weight          7- Albumen index        8- Albumen height        9- Albumen length              10- Albumen width
11- Yolk index          12- Yolk height            13- Yolk diameter        14- Hugh unit                       15- Specific gravity
16- Unit surface sell area 17- Egg content            18- Egg production
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واحــد وزن بــه :USSA،مــرغمخصــوص تخــم
،مـــرغمحتـــواي تخـــم:EC،ســـطح پوســـته

EP: ــد ــد تولی ــانگین . درص ــه می ــاي مقایس ه
تیمارهاي مختلف  در تجزیه واریانس بـا رویـه   

GLM اي دانکـن و فـرض   با آزمون چنددامنـه
تجزیه و تحلیل بـا  . صورت گرفت05/0خطاي 

انجـام  2/9ویـرایش  SASزار افـ استفاده از نرم
هاي مربوط به صفاتی که مدل آماري داده. شد

در نظر گرفته ) هاي تکرار شدهاندازه(اثر هفته 
:صورت زیر بوده استشد به

)1(
Yijkl=μ+Ai+Bj+(AB)ij+Wk+(AW)ik+(B
W)jk+(ABW)ijk+Eaijl+Ebijkl

هاي مربوط بـه صـفاتی کـه    هو مدل آماري داد
اثر در هر تکرار بیش از یک مشاهده داشتند به 

:صورت زیر بوده است
)2(

Yijk = μ + Ai + Bj + (AB)ij + eijk + Seijk

:هاي باالکه در فرمول
Yijkl: مقدار مشاهده مربوط به سطحi ام فاکتور

A و سطحj  ام فـاکتورB  در تکـرارl  در هفتـه
k ام

Yijk:ر مشاهده مربوط به سطح مقداi ام فاکتور
A و سطحj ام فاکتورB در تکرارk

μ:اثر میانگین
Ai: سطحi ام فاکتورA

Bj: سطحj ام فاکتورB

ABij:کنش سطح برهمi  ام فـاکتورA  و سـطح
j ام فاکتورB

Wk: اثر هفتهkام
AWik:کنش سطح برهمi ام فاکتورA در هفته

k
BWjk:کنش سطح برهمjاکتور ام فB در هفته

k
ABWijk:کــنش ســطح بــرهمi ام فــاکتورA و

kدر هفته Bام فاکتور jسطح 

Eaijl:اشتباه اصلی
Ebijkl:اشتباه فرعی

eijk:اشتباه آزمایشی
Seijk:بردارياشتباه نمونه

بحثنتایج و
اثر تیمارهاي آزمایشی بـر درصـد تولیـد و    

ده نشـان داده شـ  3مـرغ در جـدول   وزن تخـم 
نتایج آزمایش نشان داد کـه بـا افـزایش    . است

داري درصد تولیـد و  سطح متیونین بطور معنی
سـطوح  ). >05/0p(مرغ افزایش یافت وزن تخم

داري بـر درصـد   مختلف پروتئین تـأثیر معنـی  
اثـر تیمـار بـر    . مـرغ نداشـت  تولید و وزن تخم

دار شـد  مـرغ معنـی  درصد تولیـد و وزن تخـم  
)05/0p< (پرندگان تغذیه شده با به طوري که

درصد 35/0درصد پروتئین و 15جیره حاوي 
مرغ متیونین بیشترین درصد تولید و وزن تخم

.را داشتند
ــایج    ــا نت ــق ب ــن تحقی ــایج حاصــل از ای نت

، داسـکیران و  )15(سـویتکویکس کورلسکی و 
و بویه ) 17(، نارینسویم و باگات  )5(همکاران 

.ه استمطابقت داشت) 3(رگیانجوو 
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گذار در سنینهاي تخممرغ در مرغتاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین جیره بر درصد تولید و وزن تخم-3جدول 
هفتگی92تا 80

)گرم(مرغ وزن تخم(%)مرغ تولید تخم
25/0b50/64b59/59

30/0b46/65a85/60درصد متیونین
35/0a96/68a87/61

SEM78/041/0
1383/6565/60درصد پروتئین

1578/6689/60
SEM64/033/0

درصد متیونیندرصد پروتئین
13
15

25/0b18/64c55/58
30/0b89/64ab64/60

13
15

35/0b21/66a95/61
25/0b71/64a76/59

13
15

30/0b16/67bc64/61
35/0a75/70a27/62

SEM11/158/0

Pمقادیر 

00/000/0متیونین
30/062/0پروتئین

09/000/0پروتئینمتیونین 
).p>05/٠(باشنددار میدهنده اختالف معنیمشابه در هر ستون نشانحروف غیرهاي بامیانگین

مشخص4همچنین از نتایج جدول 
شود که بین سطوح مختلف متیونین و می

متقابل آنها در تعدادپروتئین و اثرات 
داري هاي شکسته و لمبه تفاوت معنیمرغتخم

) 9(کاران و همجکسون اما .مشاهده نشد
مشاهده کردند که با افزایش متیونین جیره 

پوسته پایین مرغ باال رفته و مقاومت وزن تخم
هاي شکسته و مرغآید بنابراین تعداد تخممی

وه محققین بعال. رودگذاري باال میدرصد لمبه
گزارش کردند که کاهش متیونین ) 20(دیگر 

مرغ، وزن جیره بدون تأثیر بر تولید تخم
مرغ را کاهش و کیفیت پوسته را افزایش تخم
نشان داده شده که کاهش میزان . دهدمی

متیونین جیره مرغ لگهورن تاج سفید ساده از 

موجب 23/0به 36/0هفتگی از 72تا 54
مرغ و تولید تخم(هی تولیدکاهش درصد و بازد

وباین). 13(شده است ) مرغتخماندازه
فاکتوردوکهدادندنشان،)2(همکاران
پوستهکیفیتواستقامتبرمحیطیوژنتیکی

درپوستهخوردنتركرواینازواستگذاراثر
از نتایج .استمحتملنقلوحملهنگام

مختلفسطوحبینشودمیمشاهده4جدول 
وهاآنمتقابلاثراتوپروتئینومتیونین
شاخصبرمختلفتیمارهاياثر همچنین

نسبتومرغتخمسطحسفیده،شاخصزرده،
داريمعنیتفاوتمرغتخمسطحبهوزن

وحسینی- الدر این راستا.نشدمشاهده
سطوحبینکهدادندنشان،)6(همکاران
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زردهشاخصدرپروتئینومتیونینمختلف
دیگر محققین. نشدمشاهدهداريمعنیتفاوت

سطوحافزایشکهکردندبیاننیز) 18(
ازاستفادهبا(جیرهگوگرددارآمینهاسیدهاي

هايشاخصبرتأثیري) متیونینمکمل
شاخصبارابطهدرکهنداشت،زردهوآلبومین

خوانیهمپژوهشایندرحاصلهنتایجبازرده
که،)5(همکارانواناز طرفی داسکیر.دارد
براثريخوراكمتیونینمقدارکردندبیان
ضخامتوزردهرنگپوسته،وزنزرده،وزن

واما کورلسکینداشت،مرغتخمپوسته
زمانی کهدادندنشان،)15(سویتکویکس

بینازشد،افزودهجیرهبهمتیونینمکمل
تنهامرغتخمکیفیتبهمربوطپارامترهاي

) 19(نواك و همکاران .یافتافزایشزردهوزن 
که مقدار پروتئین جیره کم نشان دادند زمانی

. مرغ اثري نداردباشد بر کیفیت داخلی تخم
شود میمشاهده5جدولدرکهطورهمان

اثراتوپروتئینومتیونینمختلفسطوحبین
محتويهاو،واحدزرده،رنگدرمتقابل

داريعنیمشکل تفاوتشاخصومرغتخم
دادندنشان)1،6،19(محققین . نشدمشاهده

هاوواحددرمتیونینمختلفسطوحبینکه

جانسون و . نشدمشاهدهداريمعنیتفاوت
داخلیدادند فاکتورهاينشان) 11(گوس 

ذخیره: مانندعواملیتوسطتواند میمرغتخم
پرریزيپرنده،سویهمرغ،سنمرغ،تخم

عواملوبیماريمغذي،مواداجباري،
.تاثیر قرار گیردکننده تحتآلوده

داخلیکیفیتبیانگرواقعدروهاواحد
واحدبهمربوطهايدادهآنالیز. استمرغتخم
باکهدادنشانآزمایشیدورهکلدرهاو

35/0تا25/0ازجیرهمتیونینسطحافزایش
کاهش06/63به63/63ازهاوحدوادرصد،
) 25(همکارانوویلیاممشابه،طوربه. یافت
آمینهاسیدهايکلکهزمانیدادندنشان

یافتافزایش734/0به484/0گوگرددار از
57/94به07/97ازخطیطوربههاوواحد

درنیز) 26(همکارانووو. یافتکاهش
کاهشورسیدهمشابهینتیجهبهخودتحقیق

سطوحافزایشنتیجهدرهاوواحد
. گوگرددار را مشاهده کردندآمینهاسیدهاي

کهزمانیکهدادندنشان) 19(همکارانونواك
درتغییريباشدپایینجیرهپروتئیندرصد 

. شودنمیمشاهدههاوواحد
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تا80گذار در سنین هاي تخممرغ در مرغاثر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بر برخی خصوصیات تخم- 4جدول 
هفتگی          92

مرغ تخم
(%)شکسته

مرغ لمبهتخم
(%)

شاخص زرده 
)رومترمیک(

شاخص سفیده 
)میکرومتر(

مرغ سطح تخم
)مترمربعسانتی(

نسبت وزن به سطح 
مرغتخم

درصد متیونین 
25/025/563/487/3839/241/8569/0
30/088/688/569/3937/286/8669/0
35/038/800/795/3847/249/8769/0

SEM89/084/049/012/070/0002/0
درصد پروتئین 

1308/625/506/3938/242/8669/0
1558/742/629/3944/276/8669/0

SEM73/068/040/009/057/0001/0
درصد متیونیندرصد پروتئین

1325/000/475/369/3835/243/8469/0
1330/050/650/505/3944/239/8669/0
1335/075/675/548/3929/252/8769/0
1525/000/700/691/3943/219/8669/0
1530/050/725/601/3949/231/8769/0
1535/025/975/789/3845/268/8769/0

SEM26/119/169/016/089/0003/0
07/016/044/079/013/012/0متیونینPمقادیر 

16/024/069/062/068/072/0پروتئین
67/079/091/085/028/030/0پروتئینمتیونین 

.هاخطاي استاندارد میانگین: p( .SEM>05/٠(باشدمیدار دهنده عدم وجود تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

هاي مرغ در مرغشکل و خصوصیات داخلی تخماثر سطوح مختلف پروتئین و متیونین جیره بر شاخص-5جدول 
هفتگی92تا 80گذار در سنین تخم

شاخص شکلمرغمحتوي تخمواحد هاو رنگ زرده شاخص/  اثر
درصد متیونین 

25/056/763/6352/5309/76
30/099/694/6278/5428/76
35/029/706/6342/5524/75

SEM17/098/061/053/0
درصد پروتئین 
1326/741/6239/5423/75
1530/701/6476/5451/76

SEM14/081/050/043/0
درصد متیونیندرصد پروتئین

1325/052/712/6354/5283/74
1330/062/714/6451/5436/77
1335/015/721/6232/5585/75
1525/083/666/6326/5470/76
1530/012/788/6132/5502/75
1535/047/724/6453/5546/75

SEM24/039/187/075/0
089/087/011/035/0متیونینPمقادیر 

83/017/061/005/0پروتئین
41/088/024/036/0پروتئینمتیونین 

.هاخطاي استاندارد میانگین: p( .SEM>05/٠(باشددار میدهنده عدم وجود تفاوت معنیانحروف مشابه در هر ستون نش
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شودمیمشاهده6جدولدرهمانگونه که 
15حسطبهنسبتپروتئین درصد13سطح
). p>05/0(داشتبیشتريپوستهوزن،درصد

25/0وپروتئیندرصد13(1تیمارعالوهه ب
بیشترینداريمعنیطوربه)متیونیندرصد

. نشان دادتیمارهاسایربینراپوستهوزن
سطوحبینکردندیاننیز بمحققین دیگر 

پوستهوزنشاخصدرمتیونینمختلف

1،5(نشدشاهدهمداريمعنیتفاوتمرغتخم
گزارش کردند) 16(لیماومندونکا. )6،19،

) پوستهضخامتووزن(پوستهکیفیتکه
ايجیرهکهگذاري تخمهايمرغدرمرغتخم

اندکردهدریافتراپروتئیندرصد5/14حاوي
ايجیرهبا کهبودهاییمرغمرغ،تخمازبهتر

. تغذیه شده بودندپروتئیندرصد5/16حاوي

گذار هاي تخممرغ در مرغهاي پوسته تخماثر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بر وزن مخصوص و شاخص-6جدول 
هفتگی92تا 80در سنین 

وزن پوسته شاخص/ اثر
)گرم(

ضخامت پوسته 
)میکرومتر(

نسبت پوسته 
)درصد(

مرغ وزن مخصوص تخم
)گرم(

درصد متیونین 
25/065/5a16/36a65/9a08/1
30/044/5ab22/35b07/9b08/1
35/040/5b01/34b92/8b08/1

SEM08/046/014/000/0
درصد پروتئین 

13a61/558/35a42/9a08/1
15b39/569/34b00/9b08/1

SEM06/037/011/000/0
درصد متیونیندرصد پروتئین

1325/0a99/5a07/37a37/10a08/1
1330/0b32/5ab25/35b94/8b08/1
1335/0b52/5ab23/35b10/9b08/1
1525/0b37/5ab22/35b04/9b08/1
1530/0b33/5b43/34b79/8b07/1
1535/0b48/5b60/33b04/9b08/1

SEM11/065/019/000/0
10/001/000/000/0متیونینPمقادیر 

03/011/001/002/0پروتئین
01/039/000/000/0پروتئینمتیونین 

>00/0>00/0>00/0>00/0هفته
45/014/022/023/0هفتهمتیونین
14/045/055/057/0هفتهپروتئین

61/000/020/017/0هفتهپروتئینمتیونین 
00/003/000/000/0تیمار

40/000/021/020/0هفتهتیمار
.هاخطاي استاندارد میانگین: p(.SEM>05/٠(باشددار میدهنده عدم وجود تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان
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پوستهکیفیتصفتمهمترینپوستهضخامت
امرایندرکهايعمدهمغذيمواد. باشدمی

D3امینویتوفسفرکلسیم،دارندنقش

مواداینزیادمقادیرتغذیهمتاسفانه. باشندمی
کلسیمینقاطرسوبموجبتواندمیمغذي

کنترلطریقازتوانمیولی. شودپوستهروي
اینبهکرد،حلرامشکلاینمرغتخماندازه

همانندمغذيموادبرخیمقدارکهصورت
اندازهدرتغییرباعثکهمتیونینوپروتئین

کنترلجیرهدرتوانمیراشوندمیمرغتخم
.کردبهترراپوستهکیفیتطریقاینازوکرد

شود،میمشاهده6جدولدرکهطورهمان
سطحوباالترینمتیونیندرصد25/0سطح

راضخامت پوستهترینپاییندرصد35/0
گزارش) 20(همکارانوپترسن. داشتند
یفیتکخوراکیمتیونینکاهشکهکردند
بهبودمرغتخمتولیدبرتأثیربدونراپوسته

ازجیرهمتیونینکاهشبخشد، همچنینمی
تاجلگهورنهايمرغدردرصد26/0به30/0

سببسنهفته70تا38باسفید ساده
پوستهکیفیتوشدهمرغتخماندازهکاهش

در پژوهش حاضر . بخشیدرا بهبودمرغتخم
متقابلاثراتونپروتئیمختلفسطوحبین

تفاوتپوستهضخامتشاخصدرنهاآ
که در این راستا . نشدداري مشاهدهمعنی
کهزمانیدادندنشاننیز)19(همکارانونواك
کممقادیرباخوراكگذارتخمهايمرغ

تخمداخلیکیفیتبرکردنددریافتپروتئین
همینطور . نداشتتأثیريپوستهومرغ

کهدادندگزارش) 28(اندرسوزیمرمن
جیرهپروتئیندرصد5/15و4/14سطوح

هايمرغدرمرغتخمپوستهکیفیتروي

. نداشتاثرگذاريتخمدومسیکلدرگذارتخم
درصد25/0وپروتئیندرصد13(1تیمار

درصد15(6و5تیماروبیشترین) متیونین
) متیونیندرصد35/0و % 30پروتئین با

. داشتندراپوستهامتضخترینکم
مشاهده6جدولدرکهطورهمان

به نسبتمتیونیندرصد25/0سطحشود،می
وباالترینمتیونیندرصد35/0و % 30سطوح 

عالوه ه ب.داشتندرانسبت پوستهترینپائین
درصد15سطحبهنسبتدرصد13سطح 

داشتبیشتريپوستهنسبتپروتئین
)05/0<p .(1تیمارهمچنین)درصد13

بیشترین ) متیونیندرصد25/0وپروتئین
را نسبت به سایر تیمارها پوستهنسبتشاخص

)20(همکارانوپترسن). p>05/0(نشان داد 
ازجیرهمتیونینکاهشکهکردندگزارش

لگهورنمرغهايمرغدردرصد26/0به30/0
موجب افزایشسببهفتگی70تا38از

شود از نتایج مندرج در میپوستهنسبت
درصد25/0مشهود است سطح6جدول 

متیونیندرصد35/0و % 30به سطوح نسبت
15سطحبهپروتئین نسبتدرصد13و سطح
مخصوصوزنباعث تولید تخم مرغ با درصد

13(1از طرفی تیمار).p>05/0(شدبیشتري
) متیونیندرصد25/0وپروتئیندرصد

را نسبت به تخم مرغصوصمخبیشترین وزن
جولیت و ).  p>05/0(سایر تیمارها نشان داد 

42/14حاويجیرهدادندنشان) 12(رابرتز
وزنداريمعنیطوربهخامپروتئیندرصد

86/14حاويهايجیرهبهنسبترامخصوص
. دهدمیافزایشپروتئیندرصد01/16و
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ح با توجه به نتایج این تحقیق بهترین سط
مـرغ در  پروتئین و متیونین بـراي تولیـد تخـم   

و 15گذار لگهورن به ترتیب سطح مرغان تخم
اهش میـزان  توان با کمی. باشددرصد می35/0

پروتئین و متیونین جیره از مقادیر توصیه شده 

NRC ــه 1994ســال ــا 25/0و13ب درصــد ب
مـرغ، کیفیـت   حفظ بازارپسـندي انـدازه تخـم   

و از داري بهبود بخشیدپوسته را به طور معنی
ها تا حدود زیادي مرغشکستگی آخر دوره تخم
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The Effect of Various Levels of Dietary Protein and Methionine on the
Laying Hens Performance and Egg Characteristics in Late Laying

Cycle

Ali Asghar Saki1, Morteza Haghi2 and Enayat Rahmatnejad3

Abstract:
This experiment was conducted to examine the effect of different levels of protein

(13 and 15%) and methionine (0.25, 0.30 and 0.35%) on performance and some egg
indices in the late laying period of layer hens. Ninety six leghorn 80 weeks W-36 layers
were used as a 2×3 factorial arrangement based on the completely randomized design.
The results have shown that as methionine level was increased, the production
percentage and egg weight were increased (P<0.05). Different levels of protein had no
significant (P>0.05) effect on the production percentage and egg weight. Treatment
effect on the production percentage and egg weight was significant (P<0.05), as birds
fed diet containing 15% protein and 0.35% methionine had the highest production
percentage and egg weight. Experimental treatments had no significant (P>0.05) effect
on other parametes (cracked and soft eggs sell, yolk and albumen indices, egg area, egg
weight to area ratio, yolk color, haugh unit, egg content and egg shap index). It can be
concluded that the best levels of protein and methionine for egg production in the late
laying period of laying hens are 15 and 0.35%, respectively.
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