
 

 مرغان تخمگذار : مرور کامل  هایاحتیاجات اسیدآمینه
  مدیر علمی شرکت مرغ نوجانو آزاداسالمی کرج  عضو هیئت علمی دانشگاه-ابوالفضل زارعی  

 چکیده: 
تحکیم اطالعات منتشر شده موجود در خصوص احتیاجات اسیدآمینه مرغان تخمگذار و رسیدن به یک بسته توصیه   هدف اصلی از این مطالعه

های گوگرد دار ، ترئونین،  یک ناسازگاری در خصوص داده های توصیه شده برای لیزین، اسیدآمینه  باشد.ای  جدید بر اساس این اطالعات می 

دهد که نژاد، سن، ساختار جیره  های این مقاله نشان می یافته  نمایان شده است.  1994و آرژنین از سال  دار  های شاخه تریپتوفان، اسیدآمینه 

برای مرغان    پروتئینهای کمجیره   افزایش  به منظور نیاز به توسعه پایدار،  هم اکنون،  اند.پایه و روش ارزیابی در این ناسازگاری نقش داشته 

ضروری و  آزاد  های  . این شامل تغییرات کامال بنیادی در ترکیب جیره با افزودن اسیدآمینهتخمگذار مورد توجه زیادی قرار گرفته است

است روی نیاز  و ممکن   کنددینامیک هضم پروتئین را اصالح می های مرغان تخمگذار  به جیره   آزادهای  افزودن اسیدآمینه  غیرضروری است.

های مرغ تخمگذار را در نظر گرفته و اصالحاتی را پیشنهاد  های فعلی اسیدآمینه این مقاله توصیه  های مرغ تخمگذار تاثیر بگذارد.سیدآمینه ا

    بهتر پاسخ دهد.  صنعت مرغ تخمگذاربه نیازهای  است در آینده  کند که ممکن می

 مقدمه:
در     5/35درصد افزایش داشته است)  119مرغ حدود  با توسعه صنعت جهانی مرغ تخمگذار، حجم تولید تخم،    2018تا سال    1990از سال    

میلیون تن و ایاالت متحده    458چین  ،  2018در سال    باشد.می  %84/2ساالنه  افزایش    میانگین  این رشد نمایانگر یک  .میلیون تن(  8/76مقابل  

کیلوگرم( و به دنبال آن    22/ 7مربوط به کشور چین )  2017باالترین مصرف سرانه در سال    اند.مرغ تولید نموده تن تخمیلیون  م  109امریکا  

مرغ به عنوان یک منبع  است زیرا تخم  ناپذیرمرغ اجتناب افزایش جهانی تولید تخم  کیلوگرم( بوده است.  3/19کیلوگرم( و مکزیک )6/19ژاپن )

  8/7  انسانی جهان، از    جمعیت در  %24یک افزایش    دهند کهها نشان میبینیبطوریکه پیش   شود ،رای انسان محسوب میپروتئینی ضروری ب 

شود، زیرا  مرغ یک منبع کاملی از موادمغذی محسوب می تخم  خواهد رسید.   2050میلیارد نفر در سال    7/9به    2020در سال  نفر    اردمیلی

های کلیدی)  ، ویتامین 3-های ضروری ، اسیدهای چرب اومگاه نگرم پروتئین در هر کیلوگرم ماده خشک با تمام اسیدآمی  457حاوی  

12A,D,E,B     مغز  و برای توسعه    در زمان حاملگیمرغ مخصوصا  ترکیب متوازن موادمغذی تخم  باشد.میها  اکسیدان (، موادمعدنی و آنتی

مرغ  زرده تخمدهند، بطوریکه  مرغ انتقال می به زرده تخمرا بطور موثری    جیره D بعالوه، مرغان تخمگذار ویتامین  شود.نوجوانان توصیه می

، و بنابراین  شود محسوب میسالمتی انسان  چالش در  پوکی استخوان یک    باشد.می   3D-OH-25و سطح باالئی از    3Dحاوی هردو ویتامین  

 باشد. ها در این زمینه سودمند می  مرغتخم  3D-OH-25سطح باالی  

است، از جمله: امنیت غذائی، سالمت غذائی، کمبود اجزاء  هائی را در صنعت مرغان تخمگذار ایجاد نموده مرغ، چالش تخمافزایش تقاضا برای  

ها به نحوی که به شکل بهینه با نیاز مطابقت  تامین جیره    ات محیطی.ظیدی و مالح های تولخوراک، مشکالت بیماری، و افزایش هزینه

های تولید، کاهش  هزینهآوردن  پائین   باشد، با مصرف بهینه موادخوراکی خام،یک استراتژی کلیدی در غلبه بر این مشکالت می که  باشد،  داشته 

 .گیردصورت می  زیستدفع مواد مغذی شامل آزاد شدن نیتروژن و فسفر به محیط  

شوند، اما نیاز  های غذائی مرغان تخمگذار محسوب می ها و تراکم انرژی دو ترکیب اساسی در حداقل نمودن قیمت خوراک در جیره اسیدآمینه 

و افزایش عملکرد   تیکیبه عالوه، بهبود ژن  و دقت ارزیابی نیازها، دارد.ای، شرایط سالن،  های تغذیهها بستگی به نژاد، سن، استراتژی اسیدآمینه 



های  که وابسته به یکدیگر هستند. افزایش قابلیت دسترسی اسیدآمینهمرغان تخمگذار ورودی بهینه اسیدآمینه و انرژی را اصالح نموده،  

هضمی آنها  کند، زیرا پویائی  ایجاد می  در جیره غذائی مرغان تخمگذار  بهتری را درخصوص سطح اسیدآمینه  درک)سنتتیک یا کریستاله(  آزاد

به عنوان     NRC(1994)در مرغان تخمگذار در  کافی به احتیاجات اسیدآمینه  ناشاید توجه    های متصل به پروتئین است.مینهآمتفاوت از اسید 

و ارائه  ها  هدف از این بررسی شناسائی کاستی .  نموده استتلفیق  مع  ااطالعات مربوطه را بصورت جاین مقاله    نتایج بعدی این ناسازگاری باشند.

 پیشنهاداتی است که تحقیقات آینده باید براساس آن انجام شوند.  

 روش کار:
باشد، و در برخی تاثیر یک اسیدآمینه بر روی عملکرد مرغان تخمگذار تعیین شده است،  می   1994مطالعات انتخاب شده در این مقاله از سال  

دهد، اثرات  جائیکه اجازه می   برای برآورد احتیاجات اسیدآمینه در سایر مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است.تاندارد  گرچه مدلهای آماری اس

گزارش شده بر اساس پارامترهای    های پیشنهادیاسیدآمینه   .ه استهای جیره روی مصرف خوراک در جدول آورده شد غلظت اسیدآمینه

جهت تعیین توصیه های مناسب  مرغ به عنوان شاخص توده تخم   ضریب تبدیل غذائی و  عملکردی مختلف نیز در جدول آورده شده است.

  باشند.مرغ میخممرغ، و ضریب تبدیل به تولید تمرغ، وزن تخمزیرا آنها بازتابی از تولید تخم  مشخص شده استاسیدآمینه در مرغان تخمگذار  

را در    های پیشنهادیتا به شکل خالصه  اسیدآمینه مرغ و ضریب تبدیل غذائی مورد استفاده قرار گرفته  بنابراین، روش ساده توصیه توده تخم

های  پاورقی شده است. انحراف معیار میانگین  اسیدآمینه   ،هاو محدوده سنی رایج برای توصیه  (16سال اخیر گزارش دهد)جدول    30طی  

 گیری، نژاد و ترکیب جیره نشان دهند.تا تغییرات ناشی از روش ارزیابی را بوسیله روش اندازه اند  پیشنهادی ثبت شده 

  :شامل  هادی مرغان تخمگذار ،پیشنهای  گیری در مطالعات مورد استفاده قرار گرفته ، برای رسیدن به اسیدآمینه های مختلف اندازه روش 

های ایجاد  مدل . رگرسیون خط شکسته  ، هستندهای برون یابی و توابع درجه دوای، مدل رگرسیون خطی، درجه دو، خط شکسته چندجمله 

ذا این  گیری بکار رفته است، لبیش از یک روش اندازه   لعه انجام شدهامط   8در    باشد.شده برای رسیدن به مقادیر پیشنهادی اسیدآمینه می 

  5گیری خطی و خط شکسته درجه دو در  بکار برد. اندازه   های پیشنهادیاسیدآمینه  مقایسههای مختلف را برای  امکان وجود دارد که روش 

  در  خطی نشان داده است.های  بیشتر از مدل   %2/15های خط شکسته درجه دو نیازها را  مطالعه مورد استفاده قرار گرفته، و بطور متوسط، مدل 

 های خطی شکسته بوده است. بیشتر از مدل %1/23مطالعه رگرسیون چندگانه    4

 مرغ پروفایل اسیدآمینه تخم
مرغ،  زرده تخماساسا،    گردد.متناوب در مگنوم سنتز می شود، درحالیکه پروتئین آلبومین بطور  بطور مداوم در کبد ساخته می  زردهپروتئین    

مرغ در  محتوای پروتئین خام تخم  دهند.مرغ را تشکیل میدرصد کل وزن تخم  10و    60،  30غشاء به ترتیب  مرغ با  آلبومین، و پوسته تخم

بیشتر از    معموال  as-isمرغ بر اساس  ، مشخص است که میزان پروتئین خام در زرده تخم  1بر اساس جدول    نشان داده شده است.  1جدول  

های با  لیپوپروتئین   مرغ بر اساس ماده خشک دارد.ن پروتئین خام بیشتری از زرده تخممرغ میزامرغ است، درحالیکه سفیده تخمسفیده تخم

وکوئید،  اوآلبومین، اووترانسفرین، اووممرغ، و  های اصلی در زرده تخمهای با چگالی باال، و الیوتین، پروتئینچگالی پائین ، لیپوپروتئین

       شوند.مرغ محسوب می های پروتئینی اصلی در سفیده تخم، و لیزوزایم، گروه وبولینل اووموسین، اووگ

 

 

 

 

 

 



 مرغ خورکیدر قسمتهای مختلف تخم میزان پروتئین خام  – 1جدول 

      

نشان داده شده است. اسیدگلوتامیک    2  در جدولگزارش گردیده است،    مختلف  توسط منابعکه مرغ  پروفایل اسیدآمینه آنالیز شده تخم

های جیره بر  اما اطالعات اندکی در خصوص اثر اسیدآمینه شود.  اسیدآمینه غالب است در حالیکه لوسین اسیدآمینه ضروری اصلی محسوب می

مرغ بر اساس نژاد، سن، جیره، و شرایط  یب اسیدآمینه تخمترک  باشد.، و اطالعات موجود مبهم می مرغ وجود داردروی پروفایل اسیدآمینه تخم

این اختالف    دهند.مرغ را تغییر نمیترکیب اسیدآمینه در تخم  ،اند که این عوامل ، اما برخی مطالعات گزارش داده آب و هوائی متغییر است

های  اند که مقدار باالی اسیدآمینه گزارش داده های آنالیزی مورد استفاده باشد. اما برخی محققین  ممکن است ناشی از تفاوت در روش 

مرغ را تغییری  مرغ را کاهش داده و سطح متیونین جیره میزان متیونین تخمها سطح لوسین در تخم)متیونین و سیستئین( در جیره گوگرددار

دار )ایزولوسین، لوسین و والین(، هیستیدین، و  های شاخه اسیدآمینه های سولفوردار اثر خطی منفی بر روی میزان  ، اما اسیدآمینه ه است نداد

   .ه است مرغ داشتپرولین در تخم

 مرغهای موجود در تخم مقدار اسیدآمینه   -2جدول 

 



 گذار برای مرغان تخم هاتوصیه اسیدآمینه
گیری  های اندازه روش گذار ثابت نیست، منشاء این ناهماهنگی اختالفات ژنتیکی بین نژادها و  مرغان تخم  ها برایاسیدآمینه مقادیر پیشنهادی  

شود. احتیاجات  گذار در نظر می در عمل، به عنوان نیازهای جیره مرغان تخم  معموال راهنمای اسیدآمینه هر نژاد خاص  باشد.نیازها می 

، که بطور حیرت انگیزی این اختالفات را  ن داده شده استانش  3مختلف پرورشی در جدول  های  توصیه شده توسط شرکت  هایاسیدآمینه 

 استانداردها مشاهده نمود. توان در این  براحتی می

به چاپ رسیده و هنوز به عنوان یک مرجع اصلی درنظر گرفته    NRC(1994)گذار نوع لگهورن توسط  احتیاجات اسیدآمینه مرغان تخم

     NRC(1994)  های  توصیه  گذار، محققان را تشویق کرده تا  های ژنتیکی و اهداف عملکردی باال در صنعت مرغان تخمفت شود. اما، پیشرمی

عالوه،  اند. بههای آزمایشی متفاوتی را بکار برده که روش منتشر شده،  اخیرا  متعاقبا، تعدادی از مطالعات  سال بازنگری کنند.    26را در طی  

 ;Schutte and Smink, 1998; Faria et al., 2003) اندگیری یک اسیدآمینه از یک روش استفاده کرده برای اندازه درچندین آزمایش  

Gomez and Angeles, 2009; Wen et al., 2019b)    

دن  کربه منظور حداقل  (Emmert and Baker, 1997; Mack et al., 1999) آل برای مرغان گوشتیفرضیه نسبت اسیدآمینه ایده 

است. اغلب این  نشان داده شده   4پروفایل اسیدآمینه در جدول    5گذار در قالب  این پیشرفت برای مرغان تخم  است.قیمت جیره غذائی ارائه شده 

در خصوص به روزرسانی پروفایل    ها، تحت شرایط مختلف آزمایشی بدست آمده است. بنابراینهای مختلف اسیدآمینه گیری ها از اندازه پروفایل

   باشد.گذار، به مطالعات بعدی نیاز می ها در مرغان تخماسیدآمینه 

 دهندگان گذار براساس توصیه پرورش هضم در مرغان تخم مقادیر مصرفی اسیدآمینه قابل   -3جدول 

        

 

 گذار غذائی مرغان تخم آل در جیره هضم ایده های اسیدآمینه قابل فرضیه پیشنهادی نسبت -4جدول 

 



 گذار اهمیت اسیدآمینه های جیره غذائی در مرغان تخم

 لیزین 
کردن آن در خوراک حیوانات از سال  ، و مکمل باشدکنجاله سویا می -های طیور برمبنای ذرتجیره لیزین دومین اسیدآمینه محدودکننده در  

شود و فرضیه  ، نسبت به لیزین بیان میها  برآورد دقیق احتیاجات لیزین ضروری است، زیرا توصیه برای باالنس اسیدآمینه  مرسوم شد.1970

به این دلیل است که لیزین اول  گیرد.  ها مورد استفاده قرار می ای به منظور حداقل کردن قیمت جیره آل بطور گسترده های پروتئین ایده نسبت

بعالوه، تحقیقت اخیر نشان    شود.و تقویت دستگاه گوارش در طیور می  تامین کافی لیزین باعث توانائی سیستم ایمنی  ود.شدر نظر گرفته می

 شود. گذار می در مرغان تخمغذائی  مرغ، و ضریب تبدیلتخممرغ، توده  مرغ، وزن تخمداده است که افزایش لیزین جیره باعث بهبود تولید تخم

ی  ال اه دنبال مصرف باز آنجائیکه معموال لیزین تاثیر مثبتی بر روی خوراک مصرفی دارد، برخی مطالعات نشان از کاهش خوراک مصرفی ب

گرم لیزین در هرکیلوگرم جیره  8های حاوی بیش از  بطور مشخص جیره  ..(Bregendahl et al., 2008) اندجیره را گزارش داده   لیزین در

د که در  انتاکنون نشان داده   1996مطالعه از سال  40های حاصل از  یافتهاما،    (.5شود)جدول  باعث کاهش و یا عدم افزایش خوراک مصرفی می

 .  (5)جدول  است  بین سطح کل لیزین جیره و خوراک مصرفی وجود داشته   یک همبستگی مثبتیگذار،  مرغان تخم

 گذار  دار خوراک مصرفی مرغان تخم های معنی هضم جیره بر روی پاسخ تاثیر میزان لیزین کل و قابل  -5جدول 

        

، توده  در این مقاله  آورده شده است.  6شود، در جدول  به ازای هر پرنده در روز( بیان می  گرمکه به صورت مصرف روزانه)میلی  ،نیاز لیزین

بیشترین توصیه مربوط به   ند.  اه مرغ نشان داده شد ترین پارامترهای موثر در تولید تخمعنوان برجسته مرغ و ضریب تبدیل غذائی به  تخم

Kakhki et al. (2016a)  و کمترین مقدار پیشنهادی مربوط به Bregendahl et al. (2008)    .نشان داده    6همانطور که در جدول    بود

    برای ضریب تبدیل غذائی بود.  (  CV=10%)  ترینمرغ و پائین برای توده تخم  (  CV=18%شده است باالترین پراکندگی لیزین توصیه شده )

ترین میزان  گرم برای هر پرنده درروز ( بود، در حالیکه باالمیلی  691مرغ ) هضم برای تولید تخمترین میزان توصیه شده لیزین قابلبعالوه، پائین 

ه مصرف  مرغ و ضریب تبدیل غذائی میانگین ساده روزانتوده تخمبراساس    بود.گرم برای هر پرنده درروز (  میلی  751)برای ضریب تبدیل غذائی  

گرم به ازای هر پرنده در روز  میلی  730و    717به ترتیب  انجام شده    1998مطالعات جامعی که از سال  بل هضم بر اساس  الیزین کل و ق

 (. 6بود)جدول  



 های حاوی گوگرداسیدآمینه 
های غذائی کاربردی طیور  محدودکننده در جیره های  (، اولین اسیدآمینه TSAAهای حاوی گوگرد)متیونین و سیستئین ، کل اسیدآمینه

باشد. در طیور متیونین بیشتر از سیستئین مورد توجه هست، زیرا برای  باشند، زیرا مقدار آنها در منابع پروتئینی با منشاء گیاهی محدود میمی

، متیونین به عنوان اولین  1951باشد. در سال  می  ساز سیستئین مورد نیازها، و پیش متابولیسم سلولی به عنوان دهنده متیل، تشکیل کوآنزیم

های گوگرددار به جای  های طیور معرفی و به سرعت توسعه یافت. هم اکنون، احتیاجات کل اسیدآمینهاسیدآمینه خوراک حیوانی به جیره 

از    کنند، مقادیر باالئیتولید پر میهائی که  شود. در پروتئینترکیب متیونین و سیستئین، اغلب بوسیله متیونین غیر متصل شده مکمل می

  Baker et al.(1996)متیونین و سیستئین وجود دارد. اما، بهترین نسبت متیونین به سیستئین به عنوان یک مسئله باقی مانده است و  

اخیرا، نسبت سیستئین  های گوگرد دار جیره غذائی طیور باشد.  کل میزان اسیدآمینه %52/0معتقد بود که میزان سیستئین نباید بیشتر از  

کنجاله سویا، ممکن است نیاز سیستئین خود را بدون افزودن مکمل    -های استاندارد ذرتهای گوگرددار کمتر شده است و جیره اسیدآمینه 

 سیستئین تامین نمایند. 

 گذار مقدار لیزین کل و قابل هضم توصیه شده برای مرغان تخم -6جدول 

 



  نشان داده شده است.  7در جدول    1996از سال    گذاربر روی خوراک مصرفی در مرغان تخم  های گوگرد دارآمینه تاثیر اسیدمطالعات مرتبط با  

و چندین مطالعه نشان داده که با  د،  باشنهای گوگرد دار جیره قادر به تنظیم اشتهای حیوانات می دهد که اسیدآمینهاین مطالعات نشان می 

اما متیونین اضافی  یابد.  گوگرددار در جیره غذائی مرغان تخمگذار، خوراک مصرفی به شکل خطی افزایش میهای  سیدآمینه اکل  افزایش  

 دهد.  خوراک مصرفی را  در این حیوانات کاهش می 

 

 تخمگذار دار خوراک مصرفی مرغان های معنی های گوگرددار کل و قابل هضم روی پاسخ تاثیر میزان اسیدآمینه  -7جدول 

 

اکثر این مطالعات هم بر اساس اسیدآمینه کل و هم ن داده شده است.  انش  8های گوگرددار پیشنهادی منابع علمی مختلف در جدول  اسیدآمینه 

   بر اساس اسیدآمینه قابل هضم صورت پذیرفته است.

 های حاوی گوگرد توصیه شده برای مرغان تخمگذار  مقدار اسیدآمینه   – 8جدول       

 



 ترئونین 
 140های مرغان تخمگذار که کمتر از  های طیور صنعتی است، مخصوصا در جیره ترئونین به عنوان سومین اسیدآمینه محدودکننده در جیره 

و تا کنون به شکل    در دسترس قرار گرفت  1980در سال    تجارتیکل  به شخوراکی حیوانی،  گرم در هر کیلوگرم پروتئین خام هستند. ترئونین  

بادی  باشد زیرا در ترشح موسین روده و تولید آنتی ترئونین در طیور مهم می  گیرد.های غذائی طیور و خوک مورد مصرف قرار می منظم در جیره 

کند و نیاز آن تحت شرایط درگیری گله نظیر بهداشت  ایمنی ایفا میاز اینرو ترئونین نقش مهمی در    (Cardoso et al., 2014a) .دنقش دار

   یابد.های مزمن افزایش میضعیف و بیماری 

اند. اثرات  شاره نموده ابرخی مطالعات به اثرات مثبت و منفی افزودن ترئونین مازاد به جیره غذائی مرغان تخمگذار بر روی عملکرد حیوان  

گرم در هر کیلوگرم،    2/4نشان داده شده که سطح کمتر از  نشان داده شده است. اما    9رفی در جدول  افزودن ترئونین بر روی خورک مص 

 دهد. خوراک مصرفی مرغان تخمگذار را کاهش می

 مرغان تخمگذار دار خوراک مصرفی تاثیر میزان ترئونین کل و قابل هضم بر روی پاسخ معنی  -9جدول                     

 

 است. نشان داده شده   10توصیه شده توسط منابع علمی در جدول  ترئونین  

 ترئونین کل و قابل هضم توصیه شده برای مرغان تخمگذار  -10جدول                           

 



 تریپتوفان 
چندین مسیر متابولیکی شامل:  تحقیقات کمتری بر روی احتیاجات تریپتوفان مرغان تخمگذار انجام شده است. تریپتوفان نقش مهمی در ایجاد  

بنابراین    .(Bai et al., 2017; Khattak and Helmbrecht, 2019) اکسیژناز و اسیدکوئینولیک دارد-3و2آمین  سرتونین، ایندول 

آالنین و تایروزین  تریپتوفان، فنیل  .(Le Floc’h and Seve, 2007) شوددر حیوانات می   کاهش تنش و افزایش اشتها  تریپتوفان باعث

دهندگان عصبی) سروتونین، دوپامین، نورآدرنالین( که بر روی رفتار طیور  های معطره یا حلقوی هستند که در سنتز کلیدی انتقال اسیدآمینه 

ساز سرتونین است و  پیش بعالوه، تریپتوفان  .  (Wurtman et al., 1980; Fernstrom and Fernstrom, 2007) نقش دارد تاثیرگذارند،  

 Birkl) شودتوجه تولید می گذار و افت قابل خوری و همدیگرخواری در مرغان تخمکاهش سطح سرتونین بافت مغز باعث رفتار پرخاشگرانه پر 

et al., 2017) .   و    هااکسیژناز و اسیدکوئینولینیک نقش حیاتی در حفظ وظایف ایمنی و متابولیسم کربوهیدراتدی   -3و2آمین  ایندول

ها در مقایسه با توازن  به دلیل میزان پائین آن در اندام   . باالخره، تریپتوفان(Khattak and Helmbrecht, 2019) ها دارندچربی 

 .  (Corzo et al., 2005)کند  در سرعت سنتز پروتئین بازی می   یک نقش محدودکنندگی  ها،اسیدآمینه 

کردن  ، اما، مکمل (Mousavi et al., 2018) حاوی مقادیر کافی تریپتوفان برای تامین نیاز حیوان استهای مرسوم مرغان تخمگذار  جیره 

 ,بعالوه  های سنتتیک در جیره شود.  صرفی و افزایش سطح اسیدآمینهمپروتئین خام  سطح    تریپتوفان در خوراک ممکن است باعث کاهش

Dong et al. (2012) گرم در کیلوگرم پروتئین بودند تغییر میزان تریپتوفان غیر    150گذار که حاوی  گزارش داد که جیره مرغان تخم

در    بدن پرندگان تحت شرایط گرم و مرطوب گردید.گرم در کیلوگرم باعث بهبود استحکام پوسته و سیستم ایمنی    4/0به    2/0باندشده از  

های کور  گذار داشته باشد، بطوریکه تخمیر تریپتوفان در رودهاست اثرات منفی بر روی عملکرد مرغان تخممقابل، افزودن مازاد تریپتوفان ممکن 

 Khattak and) شودمیتوکندریائی می  ATPیل  باعث اختالل در تشککند که  های نهائی مخربی، شامل ایندول و اسکاتول تولید می فرآورده 

Helmbrecht, 2019)  . 

میزان تریپتوفان توصیه شده منابع مختلف را از    12جدول    آورده شده است.  11تاثیر تریپتوفان بر روی خوراک مصرفی به اختصار در جدول  

میلیگرم در روز به ازای هر پرنده پیشنهاد    178و    149در این مقاله مقدار تریپتوفان قابل هضم و کل به ترتیب    دهد.نشان می   1999سال  

   (.16شود)جدول  می

    گذاردار خوراک مصرفی مرغان تخم معنی اثر میزان تریپتوفان کل و قابل هضم جیره بر روی پاسخ   – 11جدول 

 

 

 

 



 تریپتوفان توصیه شده مرغان تخمگذار  - 12جدول 

 

 

 (BCAA)دارهای شاخهاسیدآمینه 
دار )ایزولوسین، لوسین و والین(  های شاخه گذار توازن بین اسیدآمینه این موضوع بسیار مهم است که در فرموالسیون جیره غذائی مرغان تخم

 (Peganova and Eder, 2002; Azzam et al., 2015) است عملکرد را کاهش دهدشود، زیرا بین آنها تضاد وجود دارد و ممکن رعایت  

اند، درحالیکه لوسین کمتر مورد توجه قرار گرفته است زیرا  دار، والین و ایزولوسین بیشتر مورد آزمایش قرار گرفتههای شاخه از بین اسیدآمینه 

افزودن فرم سنتتیک    از نظر اقتصادی  اخیراشود.  تامین می  گذارمرغان تخم  های مرسوملوسین معموال بوسیله منابع مختلف پروتئینی جیره نیاز  

باشد. عالوه بر سنتز پروتئین، تامین کافی والین و  ضروری می   BCAAدقیق نیاز    و برآورد  شده   امکانپذیرخوراک حیوانی والین و ایزولوسین  

طیور بسیار اهمیت  فرآیند منحصربفرد متابولیکی  اکسیدانی و  اتصال غشاء سلولی، ظرفیت آنتیوسین برای حفظ سالمت دستگاه گوارش،  ایزول

متابولیسم اسیدچرب را در کبد تنظیم     BCAA  بعالوه،  .(Azzam et al., 2015; Dong et al., 2016; Wen et al., 2019b) دارد

عامل  ممکن است  مرغ  باشد، زیرا تولید کبدی زرده تخممرغ اهمیت داشته ممکن است در تولید تخماین امر  ، که  (Bai et al., 2015) کندمی

 مرغ باشد. ی تشکیل تخما محدود کننده بر 



گزارش شده که کمبود والین در    نشان داده شده است.  13گذار در جدول  تخمتاثیر والین و ایزولوسین جیره بر روی خوراک مصرفی مرغان  

 Wen)گرم در کیلوگرم باشد    3/7شود، مخصوصا هنگامی که افزودن والین به جیره کمتر از  گذار باعث کاهش خوراک مصرفی میمرغان تخم

et al., 2019b)  .،بعالوهLelis et al.(2014)      را در    افزایش والین قابل هضم به جیره به شکل خطی خوراک مصرفیگزارش دادند که

گرم در هر کیلوگرم ممکن است    1/8گرم در هر کیلوگرم  و سطح بیشتر از    4تر از  دهد. همچنین، سطح پائین گذار افزایش می مرغان تخم

این  . در    (Peganova and Eder, 2002; Shivazad et al., 2002) مرغان تخمگذار داشته باشد اثرات منفی بر روی خوراک مصرفی  

، در حالیکه بین ایزولوسین جیره و خوراک مصرفی ارتباطی وجود    (r = 0.742)مقاله، والین جیره همبستگی مثبتی با خوراک مصرفی داشت 

 (. 13نداشت )جدول  

 گذار  دار خوراک مصرفی مرغان تخم میزان والین و ایزولوسین جیره بر روی پاسخ معنیتاثیر   - 13جدول 

 

 

بر اساس این جداول بیشترین برآورد برای والین    نشان داده شده است.  15و    14دار توصیه شده در جداول  های شاخه مقادیر متفاوت اسیدآمینه 

و   614دیل غذائی گزارش شده است. بطور میانگین، نیاز والین کل و قابل هضم به ترتیب  مرغ و ضریب تببه ترتیب برای توده تخمو ایزولوسین  

نشان داده شده    15که در جدول    اما، برای ایزولوسین یک ناسازگاری وجود دارد، زیرا برآوردهاگرم به ازای هر پرنده در روز بود.  میلی  532

 گرم به ازای هر پرنده در روز(. میلی  648و    437بوده است )هضم بیشتر از کل  براساس قابل   است، میزان ایزولوسین

 آرژینین 
باشند،  شود و طیور قادر به ساخت آرژینین نمی های ضروری و مبرم محسوب می برای پرندگان یکی از اسیدآمینهنین  یژبرخالف پستاندارن آر

به  گذار مورد نیاز است، بطوریکه  آرژینین برای بهبود عملکرد و ایمنی مرغان تخم  است.گذار کمتر مورد توجه قرار گرفتهاما در مرغان تخم

   (Lieboldt et al., 2015) کندها و نیتریک اکساید عمل میآمین ساز پروتئین، کراتین، پرولین، پلیعنوان پیش 

ینین در هر کیلوگرم جیره اثرات منفی را به همراه  گرم آرژ  7/12مقدار بیشتر از  افزایش آرژینین جیره باعث بهبود خوراک مصرفی شد اما  

 Lieboldt et) گذار مطرح باشدتواند به عنوان یک عامل محرک اشتها در مرغان تخمگرچه آرژینین می (Yuan et al., 2015 )داشت 

al., 2015)     بعالوه، آرژینین قادر به تحریک ترشح هورمونLH   گذاری داردباشد و لذا تاثیر مثبتی بر روی رشد فولیکول و تخمک می  

(Youssef et al., 2015; Yuan et al., 2015)  ن  وهای رشد،و هورم . بطورجالبی آرژینین محرک افزایش آزادسازی انسولین، هورمون

گرم آرژینین در هر کیلوگرم خوراک در مرغان    4/14سودمندی  . بعالوه، اثر  (Silva et al.2012)باشد می   Iرشد شبه انسولین فاکتور

. اما، سطح باالی آرژینین جیره ممکن است باعث نقص عملکرد شود زیرا با  (Yu et al.2018)  گذار باعث توسعه پرزهای روده شده استتخم



 ;Closs et al., 2004) رقابت وجود دارد  جذب لیزین تداخل داشته و بین این دو اسیدآمینه برای دسترسی سیستم مخصوص انتقال روده

Yu et al., 2018) 

گذار  مرغان تخمالین و لوهمان،    –گذار های  بر اساس راهنمای پرورش مرغ تخمنیاز آرژینین را مورد بررسی قرار داده است، اما    چندین مطالعه

های  گذاری نسبت به سایر اسیدآمینه پرنده در ابتدای دوره تخمگرم در روز به ازای هر  میلی  870و   920به ترتیب    نیاز باالئی از آرژینین

گرم در روز به ازای  میلی  760مرغ، کل آرژینین توصیه شده  براساس توده تخم  Lesson and Summer (2005)در مطالعه  ند.  ضروری دار

  791و    968هضم براساس برآوردهای توصیه شده    نظیر آرژینین قابلبعالوه، نتایج متناقص    باشد.هفتگی می  45الی    32هر پرنده برای سن  

مرغ برای مرغان های  بر اساس توده تخمهفتگی    47الی    35هفتگی و    49الی    33های  برای هفته   به ترتیب  گرم به ازای هر پرنده در روزمیلی

ممکن است روی  نیاز    شود که ساختار جیرهبدست آمد. از این مطالعه مشخص می    Coon and Zhang(1999)توسط    W36الین    –

اند که  را مورد استفاده قرار داده   سطوح باالئی از کنجاله گلوتن ذرت  ،آرژینین موثر باشد زیرا اغلب مطالعات انجام شده در طیور بر روی آرژینین

بنابراین، سطح لوسین و لیزین جیره     گیرد.دارای میزان لوسین باالئی هستند، اما کنجاله گلوتن ذرت در عمل به تناوب مورد استفاده قرار نمی 

      تعیین نیاز های دقیق آرژینین در نظر گرفته شود.  بایستی در مطالعات آتی جهت

 گذار پیشنهادی مرغان تخم ن والی  -14جدول 

 

 

 های غیرضروریاسیدآمینه 
های غیرضروری هستند ، بنابراین، توجه کمی در این گذار مرسوم حاوی مقدار کافی اسیدآمینه فرض بر این بوده که جیره غذائی مرغان تخم

یابند  های غیرضروری اهمیت بیشتری می های با پروتئین پائین، اسیدآمینهاما، در جیره   است.گذار صورت گرفتهخصوص بر روی نیاز مرغان تخم

مقرون بصرفه  جیره طیور    درهنوز  های غیرضروری حیوانی  زیرا در این حالت نیتروژن کمتری برای ساخت آنها در دسترس است. اسیدآمینه 

 اند. را بر روی عملکرد بررسی نموده   ادآزهای غیرضروری  هستند و برخی از مطالعات تاثیر اسیدآمینه 

 

 



 

 گذار  ایزولوسین پیشنهادی مرغان تخم  -15جدول 

 

 

، اما نتایج  (Siegert et al.2015)  های با پروتئین پائین باعث بهبود عملکرد مرغان گوشتی شده استمکمل کردن گلیسین و سرین در جیره 

ای هر دو اسیدآمینه معادل گلیسین بیان ساز سرین مصرف شود، و مقدار جیره عنوان پیش کلی تا حدودی مغایر است. گلیسین ممکن است به  

های صفراوی، و به مقدار زیاد در  های هم، گلوتاتیون و کراتین، متابولیسم نمک ها، گروه پورین. گلیسین در سنتز  (Dean et al.2006)شود

ای که در آن گلیسین و سرین پیشنهاد شده باشند وجود  مقدار پیشنهادی یا مطالعه   گذار هیچدفع اسیداوریک دخالت دارد. اما، در مرغان تخم

گرم در کیلوگرم پروتئین خام باعث بهبود    169حاوی    معادل گلیسین در هر کیلوگرم جیره   2/16الی    6/14گرم گلیسین یا    10میزان    ندارد.

همچنین، اثر مثبت افزودن گلیسین برروی  .    (Han and Thacker, 2011)مرغ، و قابلیت هضم چربی گردیدخوراک مصرفی، وزن تخم

 Han)شوداند، می گذاری که جیره استاندارد پروتئین خام را دریافت کرده قابلیت هضم چربی است که باعث بهبود عملکرد در مرغان تخم

and Thacker, 2011).        ،و  حاصل شدگذار  بهبود عملکرد مرغان تخم  ،افتهاز مکمل نمودن گلیسین در جیره با پروتئین خام کاهش یبعالوه 

  شودمرغ و ضزیب تبدیل غذائی می گرم گلیسین بعالوه سرین در هر کیلوگرم جیره باعث بهینه شدن توده تخم  16محققین دریافتند که  

.(Akinde and Etop, 2014)   

بر  و مورفولوژی روده در طیور    (D’Mello, 2003; Burrin and Stoll, 2009)عملکرد  و توسعه روده    نقش مهمی در    اسیدگلوتامیک

اما، کمبود شواهد و مدارک در    مرغ است.بعالوه، اسیدگلوتامیک اسیدآمینه غالب در پروتئین تخم  (Maiorka et al.,2000).عهده دارد

گرم    23،  در هر حال خصوص حمایت از اثرات مفید اسیدگلوتامیک بر روی عملکرد و مورفولوژی روده مرغان تخمگدار  وجود دارد.  

ن داده  مرغ  و معدنی شدن استخوان نشاقابلیت دسترسی کلسیم برای پوسته تخماسیدگلوتامیک در هر کیلوگرم جیره اثرات مثبتی بر روی  

 ,.Silva et al) اسیدگلوتامیک بود، بهبود در شکل استخوان به دلیل افزایش مقدار جیره ای  بطور مشابه  (Pereira et al.,2019)است

2001a; Silva et al., 2001b)  عمدتا  به دلیل  که  ،    شودمی  گذارخستگی و پوکی استخوان باعث افت شدید تولید در صنعت مرغ تخم

بنابراین، تحقیقات بعدی    باشد و ممکن است دوره تولید را کاهش دهد.گذار می به دلیل تقاضای باالی مرغان تخم  استخوان  سطحیقسمت   افت

 کند.گذاری آنها را توجیه می گذار طول دوره تخمکردن استخوان در مرغان تخمتاثیر اسیدگلوتامیک بر روی معدنی 

 



 های باند شده با پروتئینسیدآمینههای غیرباند شده در برابر ااسیدآمینه
میالدی آغاز شد و به عنوان یک عامل کلیدی    1950غیرباندشده در فرموالسیون جیره غذائی طیور از دهه    آزاد یا  هایاستفاده از  اسیدآمینه 

سال طول کشید و این کار اندکی پس    40برای پذیرش لیزین و ترئونین با منشاء خوراک حیوانی،  شناخته شد.  در حداقل نمودن قیمت جیره  

 Kidd et)های غیرباندشده در تغذیه طیور صورت گرفته استتاکید زیادی بر روی افزودن مقادیر مناسب اسیدآمینه از متیونین صورت گرفت.  

al., 2013)  گذار نسبتا محدود است، اما، احتماال استفاده از آنها در  های مرغان تخمر جیره های غیر متصل شده د. کاربرد اسیدآمینه

های متصل شده و متصل نشده به  که دینامیک هضمی اسیدآمینه  دهدگزارشات اخیر نشان می   یابد.های با پروتئین خام پائین افزایش میجیره 

   روی عملکرد پرنده تاثیرگذار استدر طیور بطور وراثتی متفاوت است، که این موضوع بر  پروتئین  

های  به پروتئین در طیور تحت تفاوتهای غیر متصل  های باند شده به پروتئین و اسیدآمینه اخیرا گزارش شده که دینامیک هضمی اسیدآمینه 

فرضیه دینامیک هضم پروتئین    .(Liu and Selle, 2017; Selle and Liu, 2019) گذاردباشد ، که بر روی عملکرد آنها اثر می ارثی می

 Selle)است   شرح داده شدهبه جریان خون،  ها و سرعت عبور آنها از مخاط روده  بر اساس تلفیقی از سرعت هضم پروتئین، جذب اسیدآمینه 

and Liu, 2019)    د. قرار گیر. اما، این فرضیه هنوز باید همانند مرغان گوشتی ، در مرغان تخمگذار مورد ارزیابی 

که در آن   گزارش شده   ,Sohail et al. (2002)گذار توسط  سودمندی اثرات افزودن اسیدآمینه غیرمتصل شده در جیره غذائی مرغان تخم

مرغ، به  مرغ، وزن توده تخممرغ، تولید تخموزن تخم  بجای پروتئین خام اشاره شده است.  ،هابه  مزایای فرموالسیون جیره بر اساس اسیدآمینه 

پاسخ    بدون درنظرگرفتن سطح پروتئین جیره،گذار  افزودن لیزین، ترئونین، ایزولوسین و تریپتوفان غیر متصل شده در جیره غذائی مرغان تخم

مرغ،  تئین پائین به منظور حفظ توده وزنی تخمهای حاوی پروغیر متصل شده به جیره   هایافزودن اسیدآمینه. ((Sohail et al., 2002  داد

 ,.Ji et al., 2014; Rojas et al) مطابقت داشته باشد  مرسوم  هایگذار تا با جیره مرغان تخم  مرغ و ضریب تبدیل غذائی تولید تخم

2015).   

مکمل شده بودند در مقایسه  شده  پروتئین که با متیونین، لیزین، تریپتوفان، گالیسین، و اسیدگلوتامیک غیرمتصل های کم گزارش شده که جیره 

بنابراین، ممکن است که    ..(Penz and Jensen, 1991) دوشمیمرغ  های متداول،  باعث کاهش سنتز آلبومین و کاهش وزن تخمبا جیره 

اشاره     Osonka et al. (1947)انگیزی،  بطور شگفت   ای غیر متصل هیچ تاثیری بر روی سنتز پروتئین در مگنوم نداشته باشد.هاسیدآمینه 

دهد متیونین در  دارد، که نشان میتاثیر    مرغبر روی میزان پروتئین تخم  نمود که متیونین به شکل پپتید بیشتر از متیونین غیر متصل شده

ها به شکل باند شده در  استراتژی تامین اسیدآمینه   گذاری تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.ممکن است سه ساعت پس از تخمکقالب پپتید  

مرغ بدست  مورد آزمایش قرار گرفت، آنها اثرات مفیدی بر روی وزن تخم ,Penz and Jensen (1991)زمان سنتز پروتئیتن آلبومین توسط  

های کم پروتئین، مخصوصا هنگامی که تخم در مگنوم است ممکن  یک مخزن ناکافی نیتروژن در جیره   که  ظر گرفتدر نباید  بعالوه،    آوردند.

 ;Penz and Jensen, 1991) های غیر متصل مکمل شده باشندها با مقادیر مکفی اسیدآمینه گرچه جیره   شود،  وزن کمتری  مسبب  است  

Leeson and Caston, 1996; Ji et al., 2014).    ،تواند عملکرد مرغان  می های غیرمتصل و غیرضروری  اسیدآمینهافزودن  . بنابراین

   کنند، بهبود ببخشد.پروتئین استفاده می های کمگذار را در هنگامی که از جیره تخم

 گیری و مالحظات نتیجه 
بهمراه  را برای تولید محصوالت طیور  هائی  تواند محدودیت صنعت طیور به یک چالش عمده تبدیل شده است که می  زیستی  اثرات محیط

حل  ها به عنوان یک راه خام جیره شود و کاهش پروتئینافزایش دفع نیتروژن در محیط زیست یکی از این مالحظات محسوب می  داشته باشد.

گذار بطور کامل مورد  مخام جیره غذائی بر روی عملکرد مرغان تخاثرات کاهش پروتئین اما،   موثر در این زمینه تشخیص داده شده است.  

 بررسی قرار نگرفته است. 

 



 

 

 

های ساده که از اطالعات اخیر براساس ضریب  کل، بعالوه میانگین  بر اساس  NRC 1994های پیشنهادی اسیدآمینه  -16جدول 

   گذار بدست آمده است.  مرغ بر اساس کل و قابل هضم در مرغان تخم تبدیل غذائی و وزن توده تخم 

 

طح پروتین پائین  گذار با سهای مرغان تخمنتایج ضد و نقیضی در این خصوص وجود دارد. فقدان توجه به دینامیک هضم پروتئین در جیره 

که    ندگزارش داد   Osonka et al. (1947)در ابتدا،    اند.مکمل شده   آزادهای  ها با مقادیر باالئی از اسیدآمینه این جیره بسیار مهم است زیرا  

مرغ تاثیر گذارند. بنابراین، مهم است که در خصوص  های غیر متصل و متصل به پروتئین، بطور مستقیم بر روی سنتز پروتئین تخماسیدآمینه 

بعالوه، کامال مشهود است که وزن    گذار تحقیقات بیشتری صورت پذیرد که عملکرد آنها حفظ شود.تخمدر مرغان  دینامیک هضم پروتئین  

هضم پروتئین ، هم در سنتز باشد که تاثیر بر روی دینامیک  های غیرباندشده میترین پارامتر به مکمل کردن اسیدآمینه مرغ حساس تخم

های کم پروتئین دریافت کرده  پائین در پرندگانی که جیره بطور جایگزین، مخزن نیتروژن    پروتئین آلبومین و هم سنتز پروتئین زرده  دارد.

های  های غیرضروری را در جیره ، اما چندین مطالعه اثرات مکمل کردن اسیدآمینه های غیرضروری ناکافی باشدسیدآمینه اشد میزان  بودند باعث  

بهبود هضم چربی و    کردن گلیسین باعثاند که مکمل کم پروتئین مورد بررسی قرار دادند. بطور شگفت انگیزی، برخی مطالعات گزارش داده 

استخوان و کلسیمی شدن پوسته    شدنو اسیدگلوتامیک برای معدنی ,(Akinde and Etop, 2014)گذار  مضریب تبدیل غذائی در مرغان تخ

 .  (Pereira et al., 2019) مرغ مفید هستندتخم

های جیره غذائی،  اسیدآمینهگذار، همزمان نیازهای یک اسیدآمینه را بدون درنظرگرفتن اثرات متقابل سایر  مطالعات بر روی مرغان تخم  اغلب  

های انتقال اسیدآمینه  ای از طریق یک سری سیستمهای جیره غذائی برای جذب روده خاطر نشان شده است که اسیدآمینه  برآورد نموده است.

 Szmelcman and Guggenheim, 1966 ; Sheerin and) دارندها اثرات آنتاگونیسمی  با یکدیگر رقابت نموده و برخی از اسیدآمینه 

Bird, 1972)        گذار گزارش شده است  های جیره غذائی روی مصرف خوراک در مرغان تخماسیدآمینهمتقابل  . بعالوه، اثرات(Novak et 

al.,2004).  ،گذار، اثرات متقابل بین آنها نیز درنظر گرفته شود. برای مرغان تخمها  سنجش نیاز اسیدآمینه در    الزم است کهبنابراین 

های مرغان  تواند عاملی برای تغییر احتیاجات اسیدآمینه های آزمایشی و نسبت آنها به تراکم انرژی می طرفی، سطح پروتئین خام جیره از  

های عملکردی مورد  بعالوه، شاخص . (Rama Rao et al., 2011)باشد    ها و عملکرد کبدبه دلیل تغییر در توازن اسیدآمینه   گذارتخم



یابد، و بنابراین امکان ندارد احتیاجات اسیدآمینه  بوسیله سطح پروتئین خام و انرژی جیره تغییر میرد احتیاجات اسیدآمینه  استفاده برای برآو

مرغ در تولید تخم  باشند نه کل دوره.از چرخه تولیدی می کوتاه    بازه زمانی  بعالوه، مطالعات تحقیقاتی عمدتا در یک  بطور دقت تعیین گردد.

 سرتاسر فاز تولیدی پایدار نیست، بنابراین، سطوح مختلف پروتئین و انرژی همیشه موردنیاز است. 

نظیر نژاد، سن، سیستم سالن،و جیره    به دلیل شرایط متعدد آزمایشیگذار، احتیاجات اسیدآمینه در مرغان تخمهمانگونه که قبال اشاره شد 

لیزین به عنوان اسیدآمینه    تری دارد، بنابراینهای تولیدی مختلف نقش پررنگ ر مورد احتیاجات لیزین توسط شرکت این د  یابد.، تغییر میپایه

شود. به عنوان  ها آورده شده در سطح تجارتی بکار برده نمیدر رفرنس   لذا، ناسازگاری احتیاجات اسیدآمینه که  .(3جدول  )رودمرجع بکار می 

بعالوه، ارزیابی    متغییرهائی که قبال به آنها اشاره شد بایستی توسعه یابد.  آل بهحل، این مقاله اشاره داردکه نسبت ویژه اسیدآمینه ایده یک راه

.   (Khaki et al.,2016a)گیرد، بستگی دارد شکل بهینه مورد استفاده قرار میبه میزان زیادی به پارامترهای تولیدی که ب  نیاز اسیدآمینه

مرغ،  ، تولید تخمFCRمرغ،بطور مشابه، این مقاله نیازهای متفاوتی از اسیدهای آمینه برای پارامترهای مختلف تولیدی) افزایش وزن، وزن تخم

بنابراین، این نکته بسیار مهم است که پارامتر موثرتر یا تلفیقی   ا نشان داد.ر  Bregendahl et al.,( 2008)مرغ( در آزمایش  و وزن توده تخم

مرغ خروجی  و وزن توده تخم   FCR شود، انتخاب گردد. در این مقاله  فرض شده کهاز پارامترهائی که در مدل تجارتی تولیدکننده ظاهر می 

های گوگرد دار ، ترئونین،  های اشاره شده برای لیزین، اسیدآمینه توصیه   ،گذار در صنعت است. ازاین منظربازتاب مناسبی از نیاز مرغ تخم

ها  های ساده نیاز اسیدآمینهمقایسه شده، و میانگین   NRC(1994)با    و  آورده شده  16که در جدول  دار  های شاخه تریپتوفان، و اسیدآمینه 

 است. نشان داده شده    17جدای از نیاز براساس نژاد است که در جدول  

هفتگی   48الی    40حدود  مرغ  هفتگی است و حداکثر تولید تخم  72الی  20گذاری بطور میانگین از  گذار تجارتی، سیکل اول تخمدر مرغان تخم

. بنابراین، استراتژی جیره  یابد کاهش می   مرغ،مرغ و کاهش کیفیت پوسته تخمبا افزایش وزن تخم  مرغ بتدریجاست. پس از آن، تولید تخم

تری تا انتهای پیک تولید در  بعالوه، اطالعات قابل فهممرغ حفظ شود.  تولید تخم  ،  گذاریچرخه تخمئی مورد نیاز است تا پس از پیک  غذا 

مرغ نسبت به تولید بهینه  تولید تخمتداوم    برایآل  مینه ایده آباشد تا نسبت اسیددر آینده، نیاز به آزمایشات تکمیلی میباشد.  دسترس می 

های  جهت تهیه جیره مرغ باشد و  تولید طبیعی تخمممکن است بیشتر از  مرغ  تولید تخم  ماما، احتیاجات اسیدآمینه برای تداو   گردد.تعیین  

   شود.برانگیز است، زیرا سن باال باعث کاهش کارآئی عملکرد کبد میچالش  تر  حاوی تراکم باالی اسیدهای آمینه برای مرغان مسن 

 مرغ در نژادهای مختلف و توده وزنی تخم FCRمیانگین ساده نیاز اسیدآمینه بدست آمده از اطالعات اخیر بر روی  - 17جدول 
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