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شوند های خوراک می توجهی در هزینه جویی قابل متیونین باعث صرفه  -با الهای مکمل شده جیره   
  مدیر علمی شرکت مرغ نوجانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسالمی کرج و -ابوالفضل زارعی 

 

شود که نیاز آن بایستی بطور دقیق  های گوشتی است و  همراه با سیستئین یک اسیدآمینه مهم محسوب میمتیونین اولین اسیدآمینه محدودکننده در جوجه

 تامین شود.     

پودر دی به شکل  حیوانات  در خوراک  ال  –متیونین  و  متیونین  ال  -ال  مایع دی  به شکل  یا  آنالوگ    -متیونین،  می  (DL-MHA)هیدروکسی  شود.  مکمل 

 باشد.  هیدروکسی آنالوگ همچنین درقالب پودر نمک کلسیمی در دسترس می

 

 قابلیت زیست فراهمی متیونین 

شود. قسمتی از این تفاوت مرتبط با این واقعیت است که احتیاجات  های زیادی مشاهده می در خصوص قابلیت دسترسی متیونین در منابع علمی مختلف تفاوت

برای جوجهینه اسیدآم اسیدآمینه های گوگرددار  نیاز  عنوان  به  رفته  بکار  متیونین  منبع  قابلیت دسترسی  با  و  است  نشده  تعریف  درستی  به  های  های گوشتی 

 شود. گوگرددار، این سردرگمی مشاهده می

های با  یا دی ال متیونین یا هیدروکسی آنالوگ مایع به جیره که ایزومر ال  های گوگرددار عبارتست از محدوده دینامیکی پاسخ در هنگامیاحتیاج به اسیدآمینه

های گوگرددار قبل از طراحی یک آزمایش تعیین نیاز یا قابلیت زیست  شود. بنابراین تعیین سطح دقیق اسیدآمینه های گوگرددار افزوده میکمبود اسیدآمینه

 باشد. فراهمی، بسیار مهم می 

 شود.  بر پایه فرآیند تخمیر در مقیاس تجاری تولید می   CJ Bioتوسط شرکت    2014متیونین از سال  -ال

 شد. ها تامین می متیونین در جیره  -های گوشتی با مکمل کردن دی ال  های گوگرددار جوجه متیونین، احتیاجات اسیدآمینه -در غیاب ال

اسیدآمینه  احتیاجات  دقیق  فهم  منظور  شدبه  طراحی  آزمایشاتی  گوگرددار،  ب  ندهای  سطح  اسیدآمینهتا  این  نیاز  پایانی  هینه  و  رشد  آغازین،  مراحل  در  ها 

 متیونین مکمل شده بودند، مشخص شود. -هائی که با الهای گوشتی در جیره جوجه 

 % 50متیونین و    %50قابلیت هضم ایلئومی( )    سیستئین برآورد شده بر اساس)SIDمتیونین به عالوه سیستئین    %50/0و  %55/0،    %6/0های پایه حاوی  جیره 

 های گوگرددار( بودند که برای مراحل آغازین، رشد و پایانی تنظیم شده بودند. سیستئین، کمبود اسیدآمینه

و محدوده دینامیکی  پرنده در هر تکرار(    15ها اختصاص داده شدند)هر تیمار حاوی شش تکرار و  بطور تصادفی به جیره   308قطعه جوجه نر سویه راس    1890

های پایه افزوده شد تا یک افزایش تدریجی در متیونین به جیره -درنظر گرفته شد. ال  308های راهنمای راس  های گوگرددار بر اساس توصیهپاسخ اسیدآمینه

 درصد(.  05/1و   95/0،    85/0،    75/0،    70/0،  65/0بوجود آید)بطور مثال: در مرحله آغازین    SIDمتیونین بعالوه سیستئین  

گیری شدند. به منظور تعیین احتیاجات  اندازه   (FCR)و ضریب تبدیل غذائی    (DFI)، خوراک مصرفی روزانه   (DWG)، افزایش وزن روزانه (BW)وزن بدن

 شد. های گوگرددار هر مرحله از رشد، از گروه مخزن، پرندگان تازه به واحدهای آزمایشی افزوده می اسیدآمینه 

ها  ها ، چه میزان به مقادیر موجود در جیره های مورد آزمایش موردآنالیز قرارگرفتند تا مشخص شود موادمغذی اصلی، شامل اسیدآمینه وراک جیره بعالوه، نمونه خ 

 نزدیک هستند.     

 

 

 

 



 احتیاجات بهینه 

مشاهدات انفرادی و تفسیرگرافیکی    2Rیابی تعیین گردید. مدل مناسب با  های خط شکسته و برون نیاز مطلوب متیونین به اضافه سیستئین با استفاده از مدل   

  1عملکردی در جدول  را داشت.  سطح مناسب متیونین به اضافه سیستئین برای صفات     2Rارزیابی شد. مدل خط شکسته نشان داد که بهترین نسبت، بیشترین

 نشان داده شده است. 

 308های گوشتی راس سطح مناسب متیونین و سیستئین قابل هضم در مراحل آغازین، رشد و پایانی جوجه -1جدول 

 سطح مناسب متیونین و سیستئین قابل هضم)%(  صفات

 پایانی  رشد   آغازین 

 56/0 66/0 69/0 وزن بدن 

 65/0 63/0 69/0 افزایش وزن روزانه 

 ND ND 70/0 خوراک مصرفی روزانه 
 ND* 62/0 62/0 ضریب تبدیل غذائی 

 تعیین نشده 61/0 66/0 وزن الشه

 65/0 69/0 66/0 وزن سینه

 تعیین نشده 60/0 65/0 وزن ران 

 62/0 64/0 67/0 میانگین 

 * مدل درنظر گرفته شده برای هردو مورد ضعیف بود. 

 

 برای مراحل آغازین، رشد و پایانی بود.  60/0و    65/0،    70/0برای بهترین وزن بدن و افزایش وزن به ترتیب در حدود    SIDسطح بهینه متیونین+ سیستئین  

 (. 1با سایر مقادیر جداول استاندارد مقایسه شدند)نمودار    SIDهمچنین نتایج نیاز متیونین + سیستئین  

 
تولید الشه سینه    -10وزن سینه زنده    -9وزن ران  -8وزن سینه    -7وزن الشه    -6وزن زنده در زمان کشتار    -5ضریب تبدیل غذائی    -4خوراک مصرفی روزانه    -3افزایش وزن روزانه  -2وزن بدن    -1

 جدول برزیل -14انجمن تحقیقات ملی         -13 308راس   -12هی با جیره کامال گیا 308راس  -11

)%( در مرحله آغازین با مقادیر جداول . وزن سینه زنده به معنی وزن سینه بصورت درصدی از    SIDمقایسه مقادیرمناسب نیاز متیونین + سیستئین    -1نمودار  

 ی از الشه.  وزن زنده و تولید الشه سینه به معنی وزن سینه به عنوان درصد 

 

-توصیه شده است. در این آزمایش )بر اساس البرای مرحله آغازین    SIDمتیونین + سیستئین  %94/0متیونین(  -بطور میانگین، مقادیر جدول)براساس دی ال  

 باشد. تر از مقادیر جدول میواحد پائین   27/0% توصیه شده ، که    67/0برای مرحله آغازین   SIDمتیونین( مقدار متیونین + سیستئین  

 باشد. تر میپائین   20%(  SID% متیونین + سیستئین    94/0و    %90/0)به ترتیب    308وراس     NRCاین مقدار جدید برای مرحله آغازین  در مقایسه با  

 باشد. گرم می 321روزگی    10در سن    308های گوشتی بر اساس راس  متیونین تعریف شده اند. عملکرد وزن بدن جوجه -ها بر اساس دی ال  این مقادیر در جیره 

جوجه  احتیاجات  حاضر،  مطالعه  به  در  نیاز  عملکرد  حداکثر  برای  پائین   %20ها  سیستئین  سطح   + متیونین  باشد،  SIDتر  مشابه    می  عملکرد  درحالیکه 

بدن(.  326باشد)می وزن  متیونین + سیستئین    2نمودار    گرم  نیاز  بین  مقایسه  نشان می  SIDنتایج یک  را  مقادیر سایر جداول  و  بطور  آزمایش حاضر  دهد. 

ال   اساس دی  ال  SID%متیونین + سیستئین    84/0متیونین(    –متوسط، مقادیر جدول)بر  اساس  )بر  فعلی  آزمایش  پیشنهاد شده است.    -برای مرحله رشد 

 باشد. تر از مقادیر جدول میواحد پائین   19/0% توصیه نموده است که    66/0را    SID یونین + سیستئینمتیونین( مقدار مت

 



از   متیونین +   %87/0و    %90/0باشد)به ترتیب  می  308و راس     NRCکمتر از مقادیر توصیه شده    %20این مقادیر احتیاجات جدید برای مرحله رشد بیش 

 متیونین هستند.   –( که بر اساس دی ال    SIDسیستئین  

 گرم است.   1142از سن    23در روز    308های گوشتی راس  وزن بدن اشاره شده جوجه 

مقایسه  عملکرد  فعلی  مطالعه  )ای جوجه در  گوشتی  سن  1191های  بدن(در  وزن  با    23گرم  پائین   %20روزگی  سیستئین   + مقادیر  متیونین  با  مقایسه  در  تر 

 استاندارد بود. 

 % بود.   78/0توصیه شده    SIDمتیونین( متیونین + سیستئین    –(. مقادیر جدول)بر اساس دی ال  3یک مقایسه مشابه در مرحله پایانی انجام شد) نمودار  

 
با جیره    308راس    -10تولید الشه سینه     -9وزن سینه زنده    -8وزن ران  -7وزن سینه    -6وزن الشه    -5وزن زنده در زمان کشتار    -4خوراک مصرفی روزانه    -3افزایش وزن روزانه  -2وزن بدن    -1

 جدول برزیل -13انجمن تحقیقات ملی    -12   308راس  -11کامال گیاهی 

 مقایسه مقادیر مناسب نیاز متیونین +  -3)%(در مرحله رشد با مقادیر جداول  نمودار    SIDمقایسه مقادیر مناسب نیاز متیونین + سیستئین   – 2نمودار  

 

 )%(در مرحله پایانی با مقادیر جداول. وزن سینه زنده به معنی وزن سینه بصورت درصدی از وزن زنده و تولید الشه سینه به معنی وزن سینه  SIDسیستئین  

 به عنوان درصدی از الشه. 

تر از  % واحد پائین   14/0% با    64/0های گوشتی در مرحله پایانی  حدود  جوجه  SIDمتیونین( نشان داد که متیونین + سیستئین    –بر اساس ال    آزمایش حاضر )

 مقدیر جداول بود. 

  SIDمیزان متیونین + سیستئین    واحد کاهش در  14/0و    19/0،  27/0تواند در مراحل آغازین ، رشد و پایانی به ترتیب  متیونین بطور متوسط می-بنابراین ال  

 ایجاد نماید. 

های  متیونین در جوجه-واحد( در مرحله آغازین ممکن است به دلیل عدم نیاز فعالیت آنزیم تبدیل کننده فرم دی  27/0بطور شگفت انگیزی صرفه جوئی باال )

 جوان باشد. 

 

 گیری نتیجه

ال   کلی،  می   –بطور  تا  متیونین  + سیستئین    %20تواند  متیونین  توصیه شده  مقدار  در  خوراک     SIDکاهش  هزینه  در  توجهی  قابل  مقدار  نماید که  ایجاد 

 شود.  جوئی می صرفه

متیونین نسبت به دی ال    –های خوراک بر اساس استفاده از  ال  جوئی هزینه آمیز کاربردی در صنعت دامپروری در خصوص صرفه این یکی از گزارشات موفقیت 

 باشد.                                  متیونین می  –
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