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هاي مثلی مرغو صفات تولیدعملکرداثرات سطح انرژي و متیونین بر 
آرین طی دوره تولیدمادر گوشتی

5میمنیدي پورامین و 4یوسفی کالریکالئیحسین ، 3محیطی اصلیمازیار ، 2حسینیسید عبداله ، 1یوسفی کالریکالئیکاظم 

چکیده
هـاي  ثلـی مـرغ  و صفات تولید معملکردجیره بر قابل هضم اثرات سطح انرژي و متیونین بررسیبرايهفته 28مدت آزمایشی به

صـورت  آزمایش به. شدانجام هفتگی 26قطعه خروس در سن 20آرین و یگوشتقطعه مرغ مادر140تعداد با استفاده از ، گوشتیمادر 
2540و 2740(بـا دو سـطح انـرژي    هـاي آزمایشـی   جیره. بودر تکراپنجتیمار و چهاردر قالب طرح کامالً تصادفی با 2×2فاکتوریل 

بـر تولیـد   ي تأثیرسطح انرژي . تنظیم شدند)درصد28/0و 25/0(قابل هضم متیونینو دو سطح اسید آمینه )کیلوکالري در کیلوگرم
تر دریافت کردنـد افـزایش وزن   نبا سطح انرژي پاییيهایی که جیرهاما مرغ.مرغ و ضریب تبدیل خوراك نداشتمرغ، وزن تخمتخم

وزن بـر  جیـره  متیونین قابل هضـم افزایش سطح ). P>05/0(،تغذیه شدندبا جیره معمول که داشتند ی یآنهاتري نسبت به روزانه کم
از درآوري درصـد جوجـه  . نداشـت تـأثیر هـا  مرغ، ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن روزانه ایـن مـرغ  درصد تولید تخم،مرغتخم

جیـره بـا انـرژي    هایی کـه در مقایسه با آنسطح انرژي معمولهاي با جیرههاي تغذیه شده بامرغبه وسیلههاي تولید شده مرغمتخ
هاي درجه و افزایش تعداد جوجه) P>001/0(کاهش سطح انرژي جیره سبب افزایش باروري). P>001/0(بود تر دریافت نمودند، کمین یپا

دهند کهنشان مینتایج .نداشتمرغدرآوري و باروريبر صفات جوجهجیره اثري افزایش سطح متیونین ).P>001/0(شد تولیدي یک 
ي و عملکـرد هـاي  بدون اثر منفی بـر فراسـنجه  هاي مادر گوشتی آرین در جیره مرغکیلوکالري 2540امکان استفاده از سطح انرژي 

.تولید مثلی وجود دارد
مرغ مادر گوشتی،قابل هضم، متیونین،عملکرددرآوري، روري، جوجهبارژي،ان: کلیديهايواژه

مقدمه
هاي گوشتی پیشرفت ژنتیکی حاصل از انتخاب جوجه

گیر بوده هاي اخیر بسیار چشمدههبراي رشد سریع، در
خصوصیت رشد سریع هاي مادر گوشتی از مرغ. است

مصرف طور ژنتیکی اشتهاي زیادي برايبرخوردارند و به
هاي مادر گوشتی در کنترل عدم توانایی مرغ. خوراك دارند

سبب افزایش دریافت انرژي و در نهایتخوراك مصرفی
هاي مادر مرغچاقی در ). 21(شود ها میوقوع چاقی در آن

مرغ را مانند کاهش تولید تخممثلیگوشتی مشکالت تولید
ها به لکرد تخمدان و تحلیل فولیکوعلت اختالل در عملبه

هاي مادر محدودیت غذایی در مرغ). 21،28(دنبال دارد 
، تداوم )21،28(گذاري گوشتی سبب افزایش درصد تخم

، کاهش تعداد )7(ترطوالنیو دوره توالی تولید تر بیش
هاي دو زرده مرغهاي غیرطبیعی و کاهش تخممرغتخم
عدم تعادل در دریافت انرژي عامل اصلی ). 28،7(شود می

هاي هاي مادر است لذا استفاده از جیرهبروز چاقی در مرغ
هاي مادر طی مرغعملکردتواند تر میبا سطح انرژي پایین

افزایش سطح اسیدهاي ). 6(را بهبود دهددوره تولید 

کننده وزن بدن تواند یکی از عوامل کنترلآمینه نیز می
ژي باشد بنابراین توجه به اسیدهاي آمینه به همراه انر

پرنده عملکردبهبود تواند به کنترل وزن و در نهایتمی
اسیدهاي آمینهدر بین اسیدهاي آمینه، . منتهی شود

نددارمتابولیسم چربی را درتأثیرترین بیشگوگرددار
دهدرا افزایش میHDLکلسترول نوع ،متیونین). 24(
را کاهش VLDLي سطح مؤثرطور هسیستئین ب).25(

ان متیونین هفتگی میز28- 35در دوره . )25(دهدمی
مرغ تولیدي به ازاي هر گرم تخممورد نیاز براي حداکثر 

که گرم در روز برآورد شدهمیلی446در سویه آرینمرغ
متیونین مورد . استدرصد جیره 277/0معادلاین مقدار

در مرغ تولیدي به ازاي هر مرغ گرم تخمنیاز براي حداکثر
گرم در روز است که میلی480میزان تگیهف28-40دوره 

.)9(درصد خواهد بود298/0این مقدار به درصد در جیره 
هاي مادر آرین در زمینه بررسی نیاز اسیدهاي آمینه مرغ

در قابل هضم نیاز متیونین . تحقیقاتی انجام شده است
24/0در دامنه يعملکردهاي مادر آرین براي صفات مرغ
با توجه به تحقیقات . )9(شده استرش گزادرصد 27/0تا 

کنار، مرکز مرغ الین آرین بابلو کارشناسدانشجوي دکتري-4و 1
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور،استادیار-2

)mmohiti@guilan.ac.ir: نویسنده مسوول(، دانشگاه گیالن،استادیار-3
آوريک و زیست فنپژوهشگاه ملی ژنتی،استادیار-5

4/12/92: تاریخ پذیرش16/4/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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10........... ...............................................................هاي مادر گوشتی آرین طی دوره تولیدو صفات تولیدمثلی مرغعملکرداثرات سطح انرژي و متیونین بر

گوشتی مادر ياهدر مورد نیاز انرژي مرغانجام شده اندك 
یونین در ــو اهمیت متمرغعملکردبر آنو اثرآرین

منظور بررسی این تحقیق بهعدیل متابولیسم چربی، ــت
در مقایسه با سطح توصیه شده سطح انرژيکاهشاثرات 

سطوح (ل هضم قابمتیونیندو سطح اسید آمینه در
و صفات تولید عملکردروي ) حداقل و حداکثر پیشنهادي

.هاي مادر آرین انجام شدغمثلی مر

هامواد و روش
قابل هضممنظور بررسی اثرات سطح انرژي و متیونینبه

هاي مادر آرین، و صفات تولیدمثلی مرغعملکردجیره بر 
مادر آرین و قطعه مرغ 140آزمایشی با استفاده از تعداد 

هفتگی به روش فاکتوریل 26قطعه خروس در سن 20
واحد آزمایشی و 20تصادفی با در قالب طرح کامال2ً×2
هاي آزمایشی با دو سطح جیره. هفته انجام شد28مدت به

کیلوکالري در 2540و ) توصیه سویه(2740انرژي شامل 
ل کیلوگرم و دو سطح اسید آمینه متیونین قابل هضم شام

هاي آزمایشی بر جیره. درصد تنظیم شدند28/0و 25/0
هاي با سطح انرژي پایین سویا بوده و در جیره- پایه ذرت

).1جدول (ز سبوس گندم استفاده شد ا

هاي آزمایشیجیرهمواد مغذي محاسبه شده دهنده و اقالم خوراکی تشکیل-1جدول
چهارسهدویک)درصد(اقالم خوراکی 

1/541/546262رتذ
4/104/1055سبوس گندم 
6/136/134/131/13کنجاله سویا

5/95/999جو
13/113/1305/1305/1دي کلسیم فسفات

2/72/706/706/7صدف
26/026/027/027/0نمک طعام

15/015/015/015/0جوش شیرین
77/01/157/087/0متیونین-دي ال 

785/0785/0425/0425/0لیزین هیدروکلراید-ال
--285/1955/0زئولیت

13/03/03/03/0مکمل ویتامینی
23/03/03/03/0مکمل معدنی
15/015/015/015/0کولین کلراید

07/007/007/007/0کوکسیدیواستات
مواد مغذي محاسبه شده

2540254027402740)کیلوگرم/ريکیلوکال(انرژي قابل متابولیسم
12121212)درصد(پروتئین خام 

15/315/315/315/3)درصد(کلسیم
38/038/038/038/0)درصد(فسفر قابل دسترس

17/017/017/017/0)درصد(سدیم 
25/028/025/028/0)درصد(متیونین قابل هضم 

45/048/045/048/0)درصد(سیستین قابل هضم +متیونین
64/064/064/064/0)درصد(لیزین قابل هضم

38/038/038/038/0)درصد(ترئونین قابل هضم 
mEq/kg(166167160160(تعادل آنیون و کاتیون 

B6306/0گرم، ویتامین B25/1گرم، ویتامینB1306/0گرم، ویتامینD372/0گرم، ویتامینA4/4ویتامین: هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوي-1
گرم، اسید پنتوتنیک 306/0گرم، اسید فولیک48/2گرم، نیاسین K1گرم، ویتامین 1گرم، بیوتین E2/7گرم، ویتامین B111گرم، ویتامین 

.گرم بود220گرم، کولین کلراید 08/6
.گرم04/0گرم، سلنیوم 02/0گرم، کبالت 2/0گرم، ید 13گرم، روي 10گرم، آهن 2هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوي منگنز -2

کنار انجام شد و آزمایش در مجتمع مرغ الین بابل
،این تحقیقیکنواختی پرندگان مورد مطالعه دربراي
. گرم انتخاب شدند2850هاي مادر با میانگین وزن مرغ

واحد 20ها، این پرندگان در ها و خروسبعد از انتخاب مرغ
هفتشامل جعبهکه هر طوريتوزیع شدند بهآزمایشی 

تغذیه مرغ و خروس . قطعه خروس بودیکقطعه مرغ و 
هاي آزمایشی با دو سطح انرژي جیره. جداگانه انجام شد

کیلوکالري در 2540و 2740شامل توصیه سویه با انرژي 
کیلوگرم و دو سطح اسید آمینه متیونین قابل هضم شامل 

ها، سطح براي تهیه جیره. درصد فرموله شد28/0و 25/0
در شرکت NIRاسیدهاي آمینه اقالم خوراکی با روش 

تخمین انرژي اقالم خوراکی از دگوسا آنالیز شده و براي 
هاي برآورد کننده با توجه به ترکیبات شیمیایی مدل

هفتگی با توجه به سن 26خوراك مصرفی از . استفاده شد
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26خوراك مصرفی در سن . افزایش داده شدو تولید
گرم در روز به ازاي هر قطعه مرغ در نظر 130هفتگی 

تدریج گرم به157ادیر تا پیک تولید به گرفته شد و این مق
افزایش یافت و سپس با کاهش تولید میزان خوراك 

گرم در روز انتهاي 150اختصاص یافته به هر مرغ تا 
26برنامه نوري در هفته .آزمایش هفتگی کاهش یافت

ساعت نهلوکس و 25ساعت روشنایی با شدت 15شامل 
تا انتهاي آزمایش مدت روشنایی 27تاریکی بود و از هفته 

در طول دوره آزمایش . ساعت افزایش داده شد16به 
صورت همرغ و تلفات بمرغ، وزن تخمصفات تولید تخم

طور ندگان بههر هفته پر. روزانه مورد بررسی قرار گرفت
توده ،انفرادي توزین شدند و افزایش آنها محاسبه شد

ضریب و) گرم به ازاي هر مرغ در روز(مرغ تولیدي تخم
صورت هفتگی محاسبه شد درصد تبدیل غذایی به

درآوري، درصد دار، میزان جوجههاي نطفهمرغتخم
طور ماهیانه ها بهو وزن جوجهیک و دوهاي درجه جوجه

نوربینی میزان باروري با استفاده از. شدبررسی 
بعد از خواباندن در دستگاه جوجه 12در روز ) کندلینگ(

هاي از تخم خارج شده با توجه به جوجه. گیري شداندازه
شادابی، وضعیت بند ناف، وجود مشکالت حرکتی و برخی 

دو و یک خصوصیات ظاهري دیگر به جوجه درجه 
آوري شده با هاي جمعهداد). 10(بندي شدند تقسیم

تصادفی با مدل طرح کامالً) SAS)23استفاده از نرم افزار 
مورد تجزیه و تحلیل آماري ) GLM(رویه عمومی خطی

ها از آزمون چند دامنه قرار گرفت و براي مقایسه میانگین
. دانکن استفاده شد، مدل آماري طرح به شرح زیر بود

ijkijk EMEMetijMetjMEiY  
میانگین µهر مشاهده، Yijkمدل فوق مقدار در

اثرات Metjاثرات اصلی سطح انرژي، MEiجامعه، 
و اثرات متقابل سطح انرژي و متیونینMEMetij، متیونین

Eijkاثر خطاي آزمایش است.

و بحثنتایج
هايمرغعملکردجیره بر متیونیناثرات سطح انرژي و 

به دست بر اساس نتایج . تارائه شده اس2مادر در جدول
مرغ و مرغ، وزن تخمي بر تولید تخمتأثیرسطح انرژي آمده

هایی که جیره با ضریب تبدیل خوراك نداشت، اما مرغ
کیلوکالري به ازاي هر مرغ در 380(ترسطح انرژي پایین

تري نسبت به دریافت کردند افزایش وزن روزانه کم)روز
کیلوکالري به ازاي هر 410(تغذیه شده با جیره معمول

ها با نتایج نیومن این یافته).P>05/0(داشتند) مرغ در روز
) 1(آتیا و همکاران. مطابقت داشت) 16(و همکاران

هفتگی 61-21هاي مادر گوشتی آربوراکرز را از سن مرغ

درصد توصیه 88و 94توصیه سویه،(با سه سطح انرژي
کاهش سطح که کردند ها مشاهدهآن. تغذیه کردند) سویه

مرغ تولیدي به ازاي هر مرغ انرژي جیره سبب کاهش تخم
هاي مرغکشی در هاي قابل جوجهمرغدرصد تخم.شد

) kcal/kg2740(توصیه سویهتغذیه شده با سطح انرژي 
وري در این گروه آدرتر بود و جوجهطور عددي کمبه

).1(فتقرار نگرتأثیرمرغ تحت کاهش داشت اما وزن تخم
بهر چند که کاهش سطح انرژي سبحاضر در آزمایش 

از نظر آماري افزایش مرغ شد اما این تولید تخمافزایش 
وري در این تحقیق با رآددرصد جوجه. دار نبودمعنی

موضوع به سببانرژي بهبود یافت که این کاهش سطح
آوري از افزایش سطح باروري بود هر چند که درصد جوجه

هاي بارور هم در گروهی که سطح انرژي مرغتخم
.تر بودبیش،تري را دریافت کرده بودندپایین

تحقیقات بسیاري در مورد اثرات سطح پروتئین جیره 
اما تحقیقات اندکی در . طیور انجام شده استعملکردبر 

. هاي مادر وجود داردمورد سطح اسیدهاي آمینه در مرغ
مادر با سطح پایین هاي مرغشود جیرهتوصیه میاخیراً

). 4(پروتئین و سطح باالي اسیدهاي آمینه فرموله شوند
عملکردزیادي پروتئین و اسیدهاي آمینه اثرات منفی بر 

اگر سطح لیزین و متیونین کم ). 14(هاي مادر داردمرغ
در این . )3(یابدهاي مادر کاهش میمرغعملکردباشد 

در 434(جیره قابل هضممتیونینافزایش سطح تحقیق، 
وزن بر) گرم متیونین قابل هضم در روزمیلی387مقابل
و خوراكمرغ، ضریب تبدیل درصد تولید تخم،مرغتخم

اثر متقابلی .ي نداشتتأثیرها افزایش وزن روزانه این مرغ
قابل هضم بر هیچمتیونین بین سطح انرژي جیره و درصد 

مرغ تولید تخم.شدي مشاهده نعملکردکدام از صفات 
عوامل مختلفی مانند تغذیه، سن، ژنتیک و تحت تأثیر

تنوع زیادي در نیاز انرژي و . عوامل محیطی قرار دارد
هاي مادر وجود دارد که ناشی از عواملی چون پروتئین مرغ

، مقدار خوراك مصرفی، فصل پرورش، وزن )19(وزن بدن 
یابی شده هاي برونمرغ و استفاده از دادهتوده تخم

این مطالب باید در هنگام . باشدگذار میهاي تخممرغ
عمده انرژي مصرفی . تعیین نیاز مورد توجه قرار گیرند

درصد آن 30شود و تنها حدود پرنده صرف نگهداري می
شود و این مقدار نیز ثابت نبوده و تحت صرف تولید می

دماي محیط، رشد، سن و میزان محدودیت انرژي تأثیر
تر از مطالعات نشان داده مصرف انرژي کم). 13(رار دارد ق

کیلوکالري در روز سبب کاهش شدید در تولید 368
نشان دادند براي حداکثر ) 19(پیرسون و هرون . شودمی

هاي مادر پرورش یافته در بستر تولید تخم مرغ در مرغ
.کیلوکالري انرژي الزم است413
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12........... ...............................................................هاي مادر گوشتی آرین طی دوره تولیدو صفات تولیدمثلی مرغعملکرداثرات سطح انرژي و متیونین بر

هفتگی54تا 26هاي مادر گوشتی از مرغعملکردبر جیرهیونین متاثرات سطح انرژي و -2جدول 
مرغتولید تخماثرات اصلی

)درصد(
مرغوزن تخم

)گرم(
مرغوزن توده تخم

)گرم(
افزایش وزن روزانه بدنضریب تبدیل غذایی

)گرم(
254091/6647/6392/4083/386/4)کیلوگرم/کیلوکالري(انرژي 

274092/6495/6287/4180/355/5
25/045/6662/6399/4179/311/5)درصد(متیونین قابل هضم 

28/038/6580/6279/4084/331/5
SEM(08/135/0717/009/021/0(اشتباه معیار 
ي اثرات اصلی و متقابلدارسطح معنی

206/0291/0355/0817/0028/0انرژي
493/0107/0240/0694/0510/0متیونین قابل هضم

175/0834/0210/0084/0718/0اثرات متقابل

مـرغ  درصد تولید، وزن توده تخمگزارش شده است که
سـطح  تأثیرو ضریب تبدیل تحت ) روز/مرغ/گرم(تولیدي 

با افـزایش سـطح متیـونین    ). 9(متیونین مصرفی قرار دارد 
د تولیـد صـعودي بـود    گرم در روز رونمیلی418مصرفی تا 

ولی با افزایش بیشتر متیونین مصـرفی رونـد تولیـد نزولـی     
گـرم  میلـی 724کـه در گروهـی کـه روزانـه     طـوري هشد ب

درصـد  3/10مـرغ  تخـم متیونین مصرف کرده بودند تولید 
ایـن  . گـرم متیـونین در روز بـود   میلـی 418کمتر از گروه

. )9(هفتگی نیز دیده شد28-40کاهش تولید در دوره 
براي ) هفته28-35(نیاز متیونین در دوره اوج تولید

درصد در 212/0گرم در روز و یا میلی342حداکثر تولید 
نیاز در دوره اول تولید و دوره اوج تولید. جیره می باشد

گرم در روز میلی358براي حداکثر تولید ) هفته35-28(
نیاز متیونین قابل . باشددرصد در جیره می224/0و یا 

295براي حداکثر تولید ) تگیهف28-35(هضم ایلئومی
نیاز متیونین قابل هضم در . گرم در روز برآورد شدمیلی

گرم در روز میلی287) هفتگی28-40(مرحله اول تولید
تأثیرهاي مادر تحت مرغ در مرغوزن تخم).  9(برآورد شد

نوري، بلوغ جنسی، يرهعوامل متعددي مانند ژنتیک، دو
جیره و وزن بدن قرار دارد که در این بین عامل اصلی 

مرغ وزن بدن در زمان بلوغ استتعیین کننده اندازه تخم
اي عوامل متعدد تغذیهتأثیرمرغ تحت تولید تخم). 12(

توان به سطح انرژي و ها میترین آنکه از مهماست
. کردینولئیک اشاره پروتئین جیره، سطح متیونین و اسید ل

که مرغ در مرغ بسته به ایناما دامنه تغییرات وزن تخم
در همان محدوده ،داردکدام مرحله از چرخه تولید قرار

).18(خواهد بود 
در این آزمایش با افزایش سطح متیونین مصرفی وزن 

مرغ با وزن تخمشده است کهگزارش .مرغ تعییر نکردتخم
تیونین با افزایش مو در نهایت در جیرهافزایش متیونین 

یابدگرم در روز افزایش میمیلی390به 292مصرفی از 
نشان دادند با ) 26(که والدروپ و هلوینگدرحالی. )8(

مرغ نسبت پیشرفت مراحل تولید و افزایش سن، اندازه تخم

مطالعات . کندتر تغییر میمیزان متیونین جیره کمبه
تأثیرمرغ تحت داد وزن و تولید تخمنشان) 16(دیگري

اي بین تولید و باشند و رابطه پیچیدهعوامل متعددي می
) 27(ماسا یامازاکی و تاکی. مرغ وجود داردوزن تخم

هاي سازي متیونین در جیره مرغگزارش کردند مکمل
نتایج نشان . استتأثیرمرغ آنها بیگذار بر وزن تخمتخم

ي بر وزن تأثیرلف متیونین داد که مصرف سطوح مخت
420و 360حقیق مصرف روزانه در این ت. مرغ نداردتخم
ي بر صفات باروري و تأثیرگرم متیونین قابل هضم میلی

نیاز کهکردندگزارش )9(حسینی . درآوري نداشتجوجه
کشی مرغ قابل جوجهمتیونین قابل هضم براي حداکثر تخم

و 410ترتیب دو بهبا روش خط شکسته و معادالت درجه
ا نتایج این تحقیق مبنی بر عدم لذ. گرم استمیلی358
) 9(گزارشاین نتایج ،متیونین در دامنه مورد بررسیتأثیر
گزارش کرد )9(چنین حسینی هم. نمایدیید میأرا ت

ضریب تبدیل افزایشمصرف سطوح باالي متیونین سبب 
تفاده در در این تحقیق سطوح مورد اس. شودمیخوراك

.دامنه مناسب صورت گرفت لذا اثر منفی مشاهده نشد
جیره بر متیونین قابل هضماثرات سطح انرژي و 

ارائه 3مادر در جدولهايمرغوري آردباروري و جوجه
ها در مرغدرآوري از کل تخمدرصد جوجه. شده است

)2540(ترکمو )2740(سطح انرژي معمولبا هايجیره
درصد و) P>05/0(بود40/73در مقابل 39/65یب ترتبه

و 27/73ترتیب بههاي بارورمرغاز تخموريرآدجوجه
91/88)001/0<P (سطح انرژي چنین کاهش هم. بود

،05/80در مقابل62/50(جیره سبب افزایش باروري 
001/0<P ( یکهاي درجه جوجهو افزایش تعداد)38/75

اثر متقابلی بین سطح .شد)P>26/92،001/0در مقابل
کدام از قابل هضم بر هیچمتیونینانرژي جیره و درصد 

تواند تحت وري میربا.صفات تولید مثلی مشاهده نشد
، )22(خروسعملکرد. عوامل متعددي قرار گیردتأثیر

از عواملی هستند ) 2(ی وزنو سنگین) 15(کیفیت پوسته
در .دهندقرار میثیرتأهاي مادر تحت که باروري را در مرغ
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13........... ..........................................................................................................................1395ار و تابستان به/ 13شماره / سال هفتمي تولیدات دامیاهپژوهش

این تحقیق، کاهش انرژي دریافتی مرغ سبب کنترل 
وري آدرافزایش وزن بدن و در نتیجه بهبود باروري و جوجه

اثر فاکتورهاي غذایی روي رشد و زنده ماندن جنین .شد
پرندگان ثابت شده است و اگر کمبودها یا زیادي مواد 

در مراحل اثراتی بر روي جنینمغذي رخ دهد، معموالً
نتایج این آزمایش نشان داد . اولیه رشد خواهد داشت

1کشیقابل جوجههاي مرغدرآوري تخمدرصد جوجه

)HOS (2مرغ باروردرآوري تخمو درصد جوجه)HOF (
قرار نگرفتسطوح مختلف متیونین مصرفیتأثیرتحت 

)05/0P> .( مطالعات)هاي غذایی نشان داد که جیره) 14
درصد پروتئین خام، با اضافه 10-16یا9-15حاوي 

ها اثري بر قابلیت جوجهمتیونین و لیزین به آنکردن
گزارش . هاي مادر گوشتی مسن نداردمرغدرآوري تخم

مرغ در رشد و نمو تخمآمینهشده است که اسیدهاي
با تغییر سطح این آزمایشدر ). 11(جنین نقش دارند 

درآوري جوجهدرصدداري درمعنیتفاوتمتیونین 
.مشاهده نشد

هفتگی54تا 26هاي مادر گوشتی از درآوري مرغبر باروري و جوجهمتیونین اثرات سطح انرژي و-3جدول
جوجه درجه یکباروري)درصد(مرغ باروردرآوري از تخمجوجههامرغتخمکل درآوريجوجهاثرات اصلی

254040/7391/8805/8026/92)کیلوگرم/کیلوکالري(انرژي 
274039/6527/7350/6238/75

25/073/7012/8182/7398/84)درصد(متیونین قابل هضم 
28/007/6806/8171/6866/82

SEM(71/220/170/253/1(اشتباه معیار 
ي اثرات اصلی و متقابلدارسطح معنی

049/0001/0001/0001/0انرژي
494/0970/0190/0290/0ل هضممتیونین قاب

184/0740/0300/0640/0اثرات متقابل

مانند پیشـینه خـروس، وزن   باروري به عوامل متعددي
خـروس و عوامـل محیطـی بسـتگی دارد کـه از ایـن       مرغ،

در ایـن  . کـرد توان اشاره عوامل به تغذیه مرغ و خروس می
ظ باروري تفـاوت  مایشی به لحاهاي آزآزمایش در بین گروه

ســطوح متیــونین تــأثیرعــدم . داري مشــاهده نشــدمعنــی
بـر اسـاس   . )20(شـده اسـت   مصرفی بر بـاروري گـزارش   

تـأثیر هاي مـادر  سطح پروتئین جیره مرغگزارشات موجود
هـاي حـاوي   جیـره .هـا دارد داري بر سطح باروري آنمعنی

درصد پروتئین خام نشان دادنـد کـه بـا    16و 14، 12، 10
درصـد، بـاروري   16به 10زایش میزان پروتئین جیره از اف

ها سطح متیونین ثابت بـود  اما در این جیره. یابدکاهش می
هـا  هـاي آن و تنها اثرات سطح پروتئین بررسی شد و یافته

با توجه بـا نتـایج حاصـله    .)14(باشدها میمنحصر به مرغ
ان آرین امکـ گوشتی مادر ياهتوان گفت، در جیره مرغمی

کیلوکالري بدون اثر منفی بر 2540استفاده از سطح انرژي 
.ي و تولید مثلی وجود داردعملکردهاي فراسنجه
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Effects of Energy and Digestible Methionine Level in Diet on Performance and
Reproductive Traits of Arian Broiler Breeder Hens during Production Period

Kazem Yousefi Kalarikolaie1, Seyyed Abdollah Hosseini2, Mazyar Mohiti Asli3, Hossein
Yousefi Kalarikolaie4 and Amir Meymandipour5

Abstract
A 28-week experiment was conducted to study the effects of dietary energy and digestible

methionine level on performance and reproductive traits of broiler breeder hens, using 280 Arian
broiler breeder hens and 20 males at 26 weeks of age. The experiment was done as 2×2 factorial
arrangement in a completely randomized design with 4 treatments and 5 replicates. Dietary
treatments were formulated with 2 levels of energy (2740 and 2540 kcal/kg) and 2 levels of
digestible methionine (0.25 and 0.28%).  Dietary energy level had no significant effect on egg
production, egg weight and feed conversion ratio, but hens were received lower energy level had a
lower daily weight gain compared to the hens received recommended energy level (P<0.05). Egg
production, feed conversion ratio and body weight gain of this hens didn’t affected by digestible
methionine level. Hatchability was lower (P<0.001) in eggs produced by hens fed normal energy
diet than those fed the diet with lower energy level. Also, decreasing energy intake increased
fertility and grade one chicks (P<0.001). Dietary digestible methionine level had no effect on
hatchability and fertility traits. Results indicate that diet with 2540 kcal metabolizable energy could
be used for Arian broiler breeder hens without any adverse effect on performance and reproductive
traits.

Keywords: Broiler breeder, Digestible methionine, Energy, Fertility, Hatchability, Performance

1and 4- P.hD. Student and B.Sc., Babolkenar pure line complex, Iran
2- Assistant Professor, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran

3- Assistant Professor, University of Guilan (Corresponding author: mmohiti@guilan.ac.ir)
5- Assistant Professor, National Institute of Genetic and Biotechnology

Received: July 7, 2013 Accepted: February 23, 2014

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
ra

p.
7.

13
.1

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.rap.7.13.15
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-625-fa.html
http://www.tcpdf.org

