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چکیده
تحقیق حاضر جهت مطالعه اثرات سطوح بیش از مقادیر  NRCبرای متیونین در جیره آغازین جوجه های گوشتی بر عملکرد ،انجام گرفت .تعداد
 160جوجه یک روزه نژاد راس  308در یک طرح کامال تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار قرار گرفتند .چهار سطح غذایی  120 ،110 ،100و
 130درصد از توصیه  NRCبرای متیونین استفاده گردید .خوراک مصرفی ،افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراکی به صورت دوره ای اندازه گیری
شد .در  21روزگی خوراک مصرفی و افزایش وزن گروه شاهد ( 100درصد توصیه  )NRCاز بقیه گروهها به طور معنیداری کمتر بود ( ≤p
 .)0.05ضریب تیدیل جوجه هایی که باالترین سطح متیونین را دریافت کردند ،نسبت به گروه شاهد کمتر بود .نتایج این تحقیق نشان داد که
افزایش مقدار متیو.نین در جیره آغازین نسبت به توصیه ( NRC )1994سبب بهبود عملکرد در جوجههای گوشتی میگردد.
واژگان کلیدی :متیونین ،جوجه گوشتی ،دوره آغازین ،عملکرد.

مقدمه
پروتئین سویا حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری است ،با این حال ،دارای حداقل مقدار اسیدهای آمینه گوگرد دار
(متیونین و سیستئین) است .بنابراین میتوان پروتئین مورد نیاز پرندگان را وقتی به اندازه کافی با اسیدهای آمینه حاوی
گوگرد ،به خصوص متیونین تکمیل شده باشند برطرف نمود ( .)2متیونین یکی از مواد مغذی ضروری برای طیور میباشد.
به عالوه این اسید آمینه گروه متیل را فراهم میکند که برای بسیاری از واکنشهای متابولیکی از قبیل سنتز کارنیتین ضروری
است ( .)9سطح کافی این اسیدآمینه جهت کسب رشد مطلوب و بازده الشه مناسب در جوجههای گوشتی مورد نیاز است
(.)5
توصیههای  ،NRCبه عنوان یک راهنما جهت شرایط متعادل طبیعی بوده و معموال متخصصین تغذیه در شرایط گرم و
یا دارای استرس مقادیری به این توصیه اضافه می نمایند .از طرف دیگر از آنجائیکه متیونین جیره بر بازده گوشت سینه
تأثیر گذار است ممکن است بتوان با افزایش متیونین جیره بازده الشه و قطعات آن را افزایش داد (.)9
این مطالعه به بررسی اثر سطوح متفاوت متیونین در جیره ،بر عملکرد جوجههای گوشتی میپردازد.

مواد و روشها
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پرندگان و جیرههای آزمایشی
در این آزمایش از  160قطعه جوجه گوشتی یکروزه (راس  )308استفاده شد؛ بطوریکه جوجه ها به  16گروه  10تایی
تقسیم شدند و هر  4پن(تکرار) به صورت کامالً تصادفی به یکی از  4تیمار آزمایشی اختصاص گردید .جوجهها در طول
دوره آزمایش به طور آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند .در پایان هر دوره (آغازین ،رشد و کل دوره پرورش) میانگین
افزایش وزن ،میانگین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراکی جوجههای هر تیمار اندازهگیری گردید .جیرههای غذایی
شامل  4سطح  130، 120 ،110 ،100درصد توصیه  NRCجهت استفاده از متیونین بودند (فقط در دوره آغازین اعمال
گردید) و با توجه به یکسانی انرژی متابولیسمیو پروتئین خام برای تمام سطوح در هر دوره (جداول  1و  ،)2تهیه و
تنظیم گردیدند(.)4

تجزیه آماری
دادههای بدستآمده از صفات اندازهگیری شده پس ازخاتمه آزمایش از طریق برنامه آماری  S.A.Sمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .مقایسه میانگینها بر اساس مقایسه میانگین چند دامنهای دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند ( .)1

جدول  -1ترکیب جیرههای خورانده شده در دوره آغازین ( 0تا  21روزگی).
اقالم جیره

تیمار اول

تیمار دوم

تیمار سوم

تیمار چهارم

ذرت

59/37

59/39

59/43

59/46

کنجاله سویا

35/73

35/67

35/60

35/54

روغن سویا

1/29

1/28

1/26

1/25

پودر صدف

1/27

1/27

1/27

1/27

دی کلسیم فسفات

1/42

1/42

1/42

1/42

نمک

0/30

0/30

0/30

0/30

مکمل ویتامین

0/25

0/25

0/25

0/25

مکمل معدنی

0/25

0/25

0/25

0/25

دی ال متیونین

0/12

0/17

0/22

0/26

آنالیز جیره

تیمار اول

تیمار دوم

تیمار سوم

تیمار چهارم

انرژی متابولیسمی

2900

2900

2900

2900

(کیلو کالری بر کیلو گرم)
پروتئین خام (درصد)

20/84

20/84

20/84

20/84

کلسیم (درصد)

0/91

0/91

0/91

0/91

فسفرقابل دسترس(درصد)

0/41

0/41

0/41

0/41

سدیم (درصد)

0/18

0/18

0/18

0/18

آرژنین (درصد)

1/34

1/34

1/34

1/34

لیزین (درصد)

1/11

1/11

1/11

1/11

متیونین+سیستین (درصد)

0/7

0/7

0/7

0/7

متیونین (درصد)

0/45

0/49

0/54

0/58

ترئونین (درصد)

0/78

0/78

0/78

0/78
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تریپتوفان (درصد)

0/30

0/29

0/29

0/29

فیبر خام (درصد)

4/9

4/9

4/9

4/9

جدول  -2ترکیب جیره خورانده شده در دوره رشد ( 22تا  42روزگی).
اقالم خوراک

درصد در جیره

آنالیز

مقادیر در جیره

ذرت

67/49

انرژی متابولیسمی

2950

کنجاله سویا

28/82

روغن سویا

0/53

(کیلو کالری بر کیلو گرم)
پروتئین خام(درصد)

18/44

پودر صدف

1/32

کلسیم(درصد)

0/82

دی کلسیم فسفات

1

فسفر قابل دسترس(درصد)

0/32

نمک

0/30

سدیم(درصد)

0/14

مکمل ویتامین

0/25

آرژنین(درصد)

1/16

مکمل معدنی

0/25

لیزین(درصد)

0/95

دی ال متیونین

0/04

متیونین+سیستین(درصد)

0/65

متیونین(درصد)

0/34

ترئونین(درصد)

0/69

تریپتوفان(درصد)

0/25

فیبر خام(درصد)

3/ 4

نتایج و بحث
افزایش سطح متیونین در جیره آغازین سبب افزایش وزن در تیمارهای  2و 3و  4نسبت به گروه شاهد گردید .این
نتایج با نتایج شات و همکاران ( ،)1995کافی و والدروپ ( ،)2006روبین و همکاران ( )2007و پیالی و همکاران
( )2006مشابه است که گزارش کردند افزایش وزن با اضافه کردن متیونین به جیره بهبود مییابد( 7 ،6 ،3و  .)9این بهبود
احتماال مربوط به کاهش باکتری های روده در اثر افزودن سطح متیونین به جیره باشد .همچنین ممکن است مربوط به این
واقعیت باشد که مقادیر مورد نیاز برای متیونین ممکن است بیشتر از مقادیر توصیه شده  NRCباشد(.)9 ،3
به نظر می رسد که کاهش هر یک از اسیدهای آمینه باعث عدم توازن در اسیدهای آمینه خون و کاهش مصرف
خوراک گردد .در این تحقیق نیز این نتیجه به دست آمد و به نظر می رسد جهت مصرف مطلوب غذا در جوجه های
گوشتی و عدم توازن اسیدهای آمینه خون مقدار متیونین در جیره غذایی باید بیشتر از توصیه  NRCباشد .این نتیجه با
نتایج سایر محققین که بیان کردند افزایش سطح متیونین در جیره خوراک مصرفی افزایش می یابد مطابقت دارد ( .)7
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افزایش اسیدهای آمینه خالص به خصوص متیونین به جیره به دلیل بهبود افزایش وزن ،سبب بهبود ضریب تبدیل
خوراکی می گردد که این نتیجه در این تحقیق و سایر تحقیقات به دست آمده است (  7 ،6و  .)8این در حالی است که
سطوح توصیه شده برای متیونین در تحقیقات مختلف برای بهبود ضریب تبدیل خوراکی متفاوت است که به دلیل تفاوت
در سطح انرژی جیره ها است .با توجه به تحقیق حاضر بهترین مقدار استفاده از متیونین در جیره جهت بهبود ضریب
تبدیل در کل دوره پرورش ،مقدار  130درصد توصیه  NRCمی باشد.

جدول  -3اثر سطوح مختلف متیونین در جیره بر افزایش وزن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل
جوجه های گوشتی در دوره های مختلف پرورش.
 0-21روزگی

 21-42روزگی

افزایش وزن روزانه (گرم  /روز)

تیمارهای آزمایشی
تیمار اول

22/20c ±0/19

73/29 ±0/92

47/99b ±0/22

تیمار دوم

24/22b ±0/55

73/55 ±1/09

48/88ab ±0/59

تیمار سوم

25/71a ±0/40

75 ±0/97

50/35a ±0/36

تیمار چهارم

26a ±0/34

74/15 ±1/12

50/07a ±0/63

ارزش P

0/0001

0/659

0/017

مصرف خوراک

(گرم /روز)

تیمار اول

36/90b ±1/01

154/12 ±1/90

95/51 ±1/26

تیمار دوم

41/39a ±0/49

153/90 ±2/13

97/64 ±0/92

تیمار سوم

42/05a ±0/45

153/31 ±2/33

97/68 ±1/27

تیمار چهارم

42/03a ±0/45

151/61 ±2/37

96/82 ±1/26

ارزش P

0/0001

0/847

0/552

ضریب تبدیل خوراکی

(گرم /گرم)

تیمار اول

1/66 ±0/05

2/10 ±0/03

1/99 ±0/03

تیمار دوم

1/71 ±0/05

2/09 ±0/01

1/99 ±0/02

تیمار سوم

1/64 ±0/04

2/04 ±0/01

1/94 ±0/01
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1/93 ±0/05

2/05 ±0/05

1/62 ±0/04

0/323

0/513

0/504

تیمار چهارم
P ارزش

.در هر ستون اعدادی که حروف مشابه ندارند تفاوت معنی دار دارند:a,b,c
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