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 چکيذه
 3آصمتبيص ثتب   . هبي گوضتتي  اناتبش ضتذ    ظوس تؼيين اثش سطوح مختلف اسيذ آمينة متيونين و چشثي ثش ػملكشد جوجهاين آصمبيص ثه من

قطؼه جوجه دس هتش وادتذ    8تكشاس و  4سطح اسيذ آمينة متيونين و دو سطح چشثي ثه غوست فبكتوسيل دس قبلت طشح كبمالً تػبدفي ثب 

ذ آمينته متيتونين  ثبػتف افتضايص وص  دس دوسا آنتبصين  دوس  سضتذ و كتل دوسا ضتذ         نتبيج نطتب  دادنتذ كته استي    . آصمبيطي انابش ضذ

(P<0.01 .)داس نجود  اثش چشثي ثش افضايص وص  صنذا دس دوسا آنبصين  مؼني(P>0.05)  هفتگي  چشثتي افتضايص وص     6  ولي دس پبيب

اسيذ آمينه متيونين دس (. P>0.05)داسي نذاضتنذ  مؼنيمتيونين و چشثي هيچيك ثش مػشف نزا تأثيش (.  (P<0.01صنذا سا ثهجود ثخطيذ

چشثي  اثشي ثشضشيت تجذيل نزايي (. (P<0.01ثهجود ثخطيذ    ضشيت تجذيل نزايي سا دوسا آنبصين  دوسا سضذ و نهبيتبً دس كل دوسا

چشثتي  (. (P<0.01.ضتذ  ثهتشي سا موجت  ولي دس دوسا سضذ و كل دوسا  ضشيت تجذيل نزايي  (P>0.05)دس دوسا آنبصين نذاضت 

  ولي ثش ديگش غفبت الضه  اص قجيل دسغتذ الضته  دسغتذ ستينه  دسغتذ      ((P<0.01جيشا  دسغذ چشثي محوطه ثطني  سا افضايص داد 

سجت  ثؼنوا  يكي اص اسيذ آمينه هبي گوگشدداسمتيونين (. (P>0.05داسي نذاضت  سا   دسغذ ثبل  دسغذ پطت و گشد  تفبوت مؼني

(. (P>0.05  ولي غفبت ديگش الضه سا تحت تبثيش قشاس نذاد ((P<0.01نه و كبهص دسغذ چشثي محوطه ثطني ضذ افضايص دسغذ سي

 (. (P>0.05داسي سا نطب  نذادا است  اثش متقبثل ثين متيونين و چشثي دس هيچ يك اص غفبت  تفبوت مؼني

 .اسيذ آمينه هبي گوگشدداس ،متيونين  چشثي  جوجة گوضتي:هايكليديواژه

 مقذمه

ثه منظوس تأمين انشطي متوسد نيتبص داش و طيتتوس و اياتبد     ( هبي نجبتي و ديواني چشثي)كطي  سبلهبست كه اص ضبيؼبت كبسخبنابت سونن

هبي محلتول   ويتبمين بملهب ثه ػنوا  منجغ انشطي  د ثطوس كلي چشثي. ضود هب استفبدا مي تؼتبدل ثين انشطي و پشوتئين دس جيشا نزايي داش

هبي گوضتي ثب  سبصي و نقطي كه دس خوضخوساكي جيش  نزايي داسنذ  ثشاي جوجه ي  كبهنذا گشد و نجبس جيشا  استفبدا دس دجهدس چشث

 (.1)اهميت هستنذ

توسط ايتن   1افضايطيتش ثود  دشاست  توانذ  ثه خبطش پبيين چشثي نيض ثبالست  كه ػلت آ  مي سانذمب  استفبدا اص انشطي دس جيش  دبوي

افضود  مقذاسي سونن گيبهي ثه چشثي اضجبع موجود دس نزاي طيوس  مناش ثه افضايص جزة و انشطي آ  چشثتي خواهتذ   . ثبضذهب  جيشا

ضود كه ثيطتش اص ماموع اسصش انشطي هش يك اص  كه مخلوطي اص پيه و يك سونن گيبهي مناش ثه ايابد انشطي قبثل متبثوليسمي مي. ضذ

هتبي   استتفبدا اص چشثتي دس جيتشا  ثبػتف افتضايص چشثتي الضته دسجوجته         (2000)نض و همكبسا ثش اسبس گضاسش سب(. 1)هب است چشثي

. هبي گوضتي ثه منظوس توليذ مؤثش گوضت ثذو  چشثي اص توجه خبغي ثشخوسداس است گوضتي گشديذ و كنتشل رخيش  چشثي دس جوجه

                                                           
1- Heat Increament 
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هتش كبهطتي دس مقتذاس چشثتي ضتكمي هت  ثتشاي         .مقذاس چشثي ثطني دس سن كطتبس ممكن است  ثيطتش اص سته دسغتذ وص  ثتذ  ثبضتذ    

اسيذهبي آمينة گوگشدداس داساي اثتشات محتشد دس   (. 15)كننذگب  گوضت طيوس  موسد توجه است  كننذگب  و ه  ثشاي توليذ مػشف

ي سا ثته  هفتگت  3دس سن غتفش تتب    گوگشداسنيبص طيوس گوضتي ثه متيونين و كل اسيذهبي  1تحققيقبت ملي انامن(. 10) هستنذسضذ سينه 

ثشخي اص محققين ايتن مقتبديش سا كتبفي دانستته     (. 12)كنذ  دسغذ ثيب  مي 72/0و 38/0هفتگي  6تب  3دسغذ و دس سن  9/0و 5/0تشتيت 

ثب توجه ثه مطبلت ركش ضذا و ثب وجود اختالف نظشهتبيي كته دس   (. 11)امب ثه نظش ثشخي ديگش اص محققين اين مقبديش نبكبفي است ( 14)

ثب چشثي و همچنين اثشات تتومش آنهتب دس    گوگشداسداس موسد نيبص دس جيشا و استجبط اسيذهبي آمينة  ا  اسيذهبي آمينة گوگشدساثطه ثب ميض

 .سضذ سينه و كبهص چشثي ثطني طيوس گوضتي مطشح و موسد سؤال ثبقي مبنذا است  اين تحقيق غوست گشفته ضذ

موادوروشها

 (جوجته  8تكتشاس و دس هتش قفت      4هشتيمتبس  )تيمبس آصمبيطي  6ػبدفي انتخبة و دس ثه غوست كبمال ت  قطؼه جوجه 192تؼذاد 

ا و آة زن .االمكب  نضديك ثه ه  ثبضنذتي هبي وادذهبي آصمبيطي د سؼي ثش آ  ثود تب ميبنگين وص  جوجه. انتخبة و استفبدا گشديذ

ي موسد آصمبيص ثب توجه ثه تشكيجبت مواد مغزي موجود دس هبي نزاي تهيه و تنظي  جيشا. ثه غوست آصاد دس اختيبسجوجه هب قشاس گشفت

غتوست  ( ثب توجته ثته كبتتبلو    )هبي گوضتي ساس  و ثب توجه ثه ادتيبجبت جوجه NRC 1994اجضاء خوساد استفبدا ضذا  ثش اسبس 

فشمولته  ( سوصگتي  22-42)و مشدتتلة سضتذ   ( سوصگتي  21اص اثتتتذاي هفتتة دوش تتب    )هبي موسد نظش ثشاي دو مشدلة آنبصين  جيشا. گشفت

 . (1جذول )ضذنذ

دسغتذ جيتشا سا    4ثود  كته ايتن دو چشثتي    ( سونن سويب)و چشثي نيش اضجبع ( پيه)چشثي موسد استفبدا مخلوطي اص دو چشثي اضجبع ضذا 

بجبت متيونين مقذاس مكمل متيونين ثش اسبس ادتي(. سونن سويب% 2پيه و% 2)ضذنذ  ثب ه  مخلوط مي 50: 50دادنذ و ثه نسجت  تطكيل مي

 98/0دا  و سضذ ثه تشتيت ثشاثش ثب  هبي پيص كه ثشاي جيشا  (استبنذاسد) NRCضذا  توغيه سطح -1: دس سه سطح استفبدا ضذسيستين + 

دا  و سضذ ثه تشتيت ثشاثش ثتب   هبي پيص كه ثشاي جيشا NRCضذا  توغيهثيطتشاصمقذاس % 5/7سطح  -2. دسغذ دس نظش گشفته ضذ 94/0و 

كه ثشاي جيتشا هتبي پتيص دا  و     NRCمقذاستوغيه ضذا ثيطتش اص % 15سطح  -3دسغذ جيشا دس نظش گشفته ضذ و  0105/1و  0535/1

 . دسغذ جيشا دس نظش گشفته ضذ 081/1و  127/1سضذ ثه تشتيت ثشاثش ثب 

هايگوشتيدرصدموادمتشكلهوموادمغذيجوجه-1جدول

  هبي آنبصين جيشا سضذ هبي جيشا
 طكلهمواد مت

 ثب چشثي                                                  ثذو  چشثي ثب چشثي                             ثذو  چشثي

93/ 49                             116/50 

95/26                                55/25     5                                         

5 

6/61                                                 93/49 

78/29                                               83/30 

5                                                        5 

 رست

 كنابله سويب

 پودس مبهي

                                                           
2-

 National Research Councill )NRC) 
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 كلسي  فسفبت  دي

 ليضين

 متيونين

 نمك

 غذف

 چشثي

 جوش ضيشين

 مبسه

 1مؼذني و مكمل ويتبميني

 كوكسيذيوستبت

 

 مواد مغذی محاسبه شذه

كيلو كبلشي )انشطي قبثل متبثوليس  

 (ثه كيلوگشش

 پشوتئين خبش 

 اليبف خبش 

كلسي  

 ٪فسفش قبثل دستشس

ليضين 

 ٪سيستين+ متيونين

ٍيتااهيي  %  B5  ،5/98ٍيتااهيي  % B3 ،99ٍيتاهيي % B2  ،98ٍيتاهيي %  B1  ،80ٍيتاهيي %  A  ،5/98ٍيتاهيي IU/gr  500000: هكول ٍيتاهيٌي حاٍي -1

B6  ،80  % ٍيتاهييB9  ،1  % ٍيتاهييB12 ،50 % ٍيتاهييK3 ، IU/gr  500000 ٍيتاهييD3 ،IU/gr  500 ٍيتاهييE  ،2 %H2  ،50 % كَليي كلرايد ٍ ًيس

 .CaCo3حاٍي آًتي اكسيداًت ٍ هَاد حاهل شاهل سبَس گٌدم، آرد ذرت ٍ 

، پارهيك   %62، يادات كلساين   %25، سَلفات ها   %77، اكسيد رٍي % II 20، سَلفات آّي% 62اكسيد هٌگٌس با درجِ خلَص : ي حاٍيهكول هعدً -2

.CaCo3بِ ّوراُ هَاد حاهل سبَس گٌدم، آرد ذرت ٍ % 50، كَليي كلرايد %1سلٌيَم 

جوجه انتخبة و كطتبس ضذ  2گي اص هش قف  سوص 42دس  همچنين .مقذاس مػشف نزا  اضبفه وص  و ضشيت تجذيل نزايي مطخع ضذ

همچنتين قستمتهبي مختلتف      دسغتذ ثبلهتب    دسغذ پطت و گشد   دسغذ چشثي دفش  ثطني  دسغذ سا   دسغذ سينه  الضه دسغذو 

ي تكشاس ثشا 4تيمبس مختلف نزايي و  6ثب  2×3آصمبيص دس قبلت طشح كبمالً تػبدفي ثب آصمو  فبكتوسيل  .مطخع ضذ دستگبا گواسش

ستطح   3و ( دسغتذ  4غتفش و  )ستطح چشثتي    2فبكتوسهبي موسد آصمبيص ضتبمل  . دس هش تكشاس ثه انابش سسيذ  قطؼه جوجه 8هش تيمبس و 

دسغتتذ ثيطتتتش اص مقتتبديش  15و  NRCدسغتتذ ثيطتتتش اص مقتتذاس ستتفبسش ضتتذ   NRC  5/7مقتتذاس ستتفبسش ضتتذ  )سيستتتين + متيتتونين 

هتب   ميبنگين. موسد تاضيه و تحليل آمبسي قشاس گشفتنذ SAS افضاس آمبسي ضذا توسط نششهبي جمغ آوسي  دادا .ثودنذ(  NRCپيطنهبدي

 . اي دانكن ثب ه  مقبيسه ضذنذ توسط آصمو  چنذ دامنه

و بحث نتايج
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سوصگي و ه  دس كل دوسا پتشوسش    42تب  22سوصگي و ه  دس دوس   21تب  7سطوح مختلف متيونين توانسته است  ه  دس دوس  

سوصگي تفبوت فقط وقتي خود سا نطب  داد كه ميضا   21تب  7اگش چه دس دوس  (. P < 0.01)هب سا ثه ضذت افضايص دهذ    جوجهوص  صنذ

نتتبيج ايتن تحقيتق ثتب     . (5و 2جتذول  ) .دسغذ ثيص اص مقذاس توغيه ضذا موسد استفبدا قشاس گشفت 15ماموع متيونين و سيستين ثه ميضا  

امب اينكته چتشا دس دوس  آنتبصين  اختتالف      . مطبثقت داسد (6)استيو گبسسيب و مبسد  (7)يب نتو و همكبسا  نتبيج دبغل اص آصمبيص گبسس

ثب وجودي كه اص نظتش ػتذدي سونتذ    . توا  ثه خبطش ك  ثود  صمب  دانست داس نجود  سا مي ثين اين سطح اول و دوش متيونين و سيستين مؼني

دوسا سضذ  ثه خبطش طوالني ضذ  صمب  محبسجة افضايص وص   اين اختالف توانسته است كه  افضايص وص  ثه غوست افضايطي است  امب دس

دهذ  ثتشاي ثته دستت آوسد  دذاكتتفش افتضايص وص  صنتذا  مقتذاس توغيتته ضتذ  اسيتتذ آمينتة             اين نتياه نطب  مي .اثش خود سا نطب  دهذ

توا  گفت مقذاس استيذهبي آمينتة متيتونين و سيستتين سا      دسغذ  مي 99ثنبثشاين ثب اطمينب  . كبفي نيست NRCسيستين توسط  +متتيونين

 .دسغذ جيشا ثبضذ 127/1يؼني  NRCدسغذ مقذاس توغيه ضذ   115ثشاي ثه دست آوسد  دذاكفش افضايص وص  صنذا  ثبيستي 

سوصگتي   42تتب   22  (دوسا آنتبصين )سوصگتي   21تب  7داسي ثش مػشف نزا  دس سن  سطوح مختلف اسيذ آمينة متيونين تأثيش مؼني

دوسا سضتذ و    آنتبصين دوسا سطوح مختلف اسيذ آمينه متيونين دس . (P>0.05)نذاضته است ( سوصگي 42تب  7)و كل دوسا ( دوسا سضذ)

ثهتتشين ضتشيت   . (6و  3جتذول  ) (P<0.01)دهذ  داسي سا نطب  مي ثش سوي ضشيت تجذيل نزايي دس تمبش سطوح تفبوت مؼني كل دوسا

ضشيت تجذيل نزايي نيتض مشثتوط    ثبالتشينثودا است  ( NRCدسغذ  115)سيستين + اسيذ آمينه متيونين  3ثوط ثه سطح تجذيل نزايي مش

ثهجود يبفتن ضشيت تجذيل نزايي دس اثش افضود  اسيذ آمينة متيونين ممكن است ثه اين دليل ثبضذ كه ثب . است NRCثه سطح توغيه ضذا 

اين اسيذ آمينه تبمين ضذا است  ثنبثشاين اص مػشف نزاي ثيطتش ثشاي تأمين اين استيذ آمينته جلتوگيشي    افضود  اسيذ آمينة متيونين نيبص ثه 

سسذ  ثه خبطش افضايص  ثهجود ضشيت تجذيل نزايي دس اين دوسا ثه نظش مي. ضود و اين امش سجت ثهجود ضشيت تجذيل نزايي خواهذ ضذ مي

و  (6)استيو گبسسيب و متبسد      (8)يص ثب نتبيج دبغل اص آصمبيص گبسسيب نتو و همكبسا  هبي اين آصمب يبفته. هب نيض ثبضذ وص  صنذ  جوجه

 (.9و  8و  6)مطبثقت داسد  (9)جن و همكبسا  

امب دس دوسا سضذ و . (7و  2جذول) (P<0.05)هب نذاضته است  داسي ثش افضايص وص  صنذا  دس دوس  آنبصين پشوسش جوجه چشثي اثش مؼني

طيتوسي كته چشثتي دسيبفتت كتشدا ثودنتذ  افتضايص وص         . ا اص چشثي دس جيشا  سجت ثهجود افضايص وص  صنذا ضذا استت استفبد كل دوسا

سا داسد  آنتضي  لياتبص هت  ثته      ي ثيطتتشي   ثخبطش اينكه كجذ طيوس توانبيي توليذ غتفشا دس دوسا سضذ. ثيطتشي سا دس پبيب  دوسا سضذ داضتنذ

ضود و ثؼذ اص آ   ليابص ثه سادتي ثبػتف تاضيتة    هب مي ود  ثنبثشاين غفشا سجت امولسيونه كشد  چشثيض مقذاس كبفي دس سود  آنهب توليذ مي

التشن  دوس    انذ  چشثي جيشا سا تاضيه كننذ و اص انشطي آ  نهبيتت استتفبدا سا ثجشنتذ  ثنتبثشاين  ػلتي      ثنبثشاين طيوس توانسته. ضود چشثيهب مي

همچنين ثخبطش اينكه سانذمب  استفبدا اص انشطي قبثل متبثوليست   . انذ ص  ثبالتشي سا ثذست آوسداآنبصين  تيمبسهبي داساي چشثي افضايص و

ايتن  . داسي ثبػف ثهجود افضايص وص  صنذا ضتذا استت   كننذ  چشثي ثه طوس مؼني هب  ثبالست و دشاست افضايطي كمتشي توليذ مي دس چشثي

ولتي ايتن نتتبيج ثتب نتتبيج دبغتل اص آصمتبيص        . مطبثقتت داسد  (3)آصمبيص دسويطيب  و  (2)الشػبيب  نتبيج ثب نتبيج دبغل اص آصمبيص امين

كه ادتمبل داسد ثه خبطش اختالف دس سطح يب نسجت مخلوط چشثتي ديتواني و گيتبهي استتفبدا ضتذا  دس      ( 4)غبلحي اثشي مغبيشت داسد 

 (.P>0.05)س  سضذ و كل دوسا سا نطب  نتذادا استت   داس آمبسي نسجت ثه چشثي دس دوسا آنبصين  دو مػشف نزا پبسخ مؼني .جيشا ثبضذ

 . همخواني داسنذ (13) و نيض ثب نتبيج دبغل اص آصمبيص پوپسكو و كشيسته (7)و جنسن  هبي فبنچش نتبيج اين تحقيق ثب يبفته
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تتبيج ايتن   ن. (8و  3جتذول ) (P>0.05)انتذ   داسي ثش ضشيت تجذيل نزايي نذاضتته  سوصگي اثش مؼني 21تب  7سطوح چشثي دس سن 

ضشيت تجذيل نزايي سا تحت  و كل دوساچشثي دس دوسا سضذ  (.4)آصمبيص ثب نتبيج دبغل اص آصمبيص آقبي غبلحي اثشي مطبثقت داسد 

تتوا  ثته    ثهجتود ضتشيت تجتذيل نتزايي سا متي       .(8و  3جذول) و ثبػف ثهجود ضشيت تجذيل نزايي ضذا است( P<0.01)تأثيش قشاس دادا 

همچنتين ادتمتبل داسد ثهجتود ضتشيت تجتذيل      . افضايص وص  صنذا و سانذمب  ثبالي استفبدا اص انشطي قبثل متبثوليسمي دس اين سن سثتط داد 

جيتشا داسنتذ و ثيطتتش    هب تمبيل كمتشي ثشاي خوسد  متواد سيتض موجتود دس     هبي داساي چشثي ثه اين دليل ثبضذ كه  جوجه نزايي دس جيشا

ثذين غوست قستمتهبي سيتض جيتشا    . ضود نذگي مواد نزايي ثه ه  ميجچو  چشثي ثبػف چسولي پسنذنذ   تش جيشا سا مي قسمتهبي دسضت

داسي ثش كبهص چشثي محوطته   اسيذ آمينه متيونين دس تمبش سطوح مختلف اص نظش آمبسي اثش مؼني. گيشد هب قشاس مي ثهتش دس دستشس جوجه

اثش اسيذ آمينة متيونين دس كبهص چشثي محوطة ضكمي ممكتن استت ثته دليتل خبغتيت      . (9و  4جذول) (P>0.01)داضته است  ضكمي

آدنوصيتل  -Sتشكيتت ضتذا و تشكيجتي ثنتبش      ATPچو  متيونين جس  دهنذا سيطه متيل استت كته ثتب    . چشثي سوصي اين اسيذ آمينه ثبضذ

يطه متيل فؼبل استت و ثبػتف ثيوستنتض كتولين  ثيوستنتض استيذهبي نوكلئيتك و ستا          متيونين سا دبغل مي كنذ كه اين تشكيت دبمل س

ض يت نه سا نيدسغتذ ست   اسيذ آمينته متيتونين   (.5)انذ  نيض اين دليل سا ثيب  كشدا( 1997) استيو  گبسسيب و همكبسا  . ثيوسنتض پشوتئينهب مي ضود

است و طيوسي كه ثبالتشين سطح ( سيستين+ مقذاس متيونين% 115)متيونين ثيطتشين دسغذ سينه مشثوط ثه سطح ثبالي  ش قشاس داد يتحت تبث

انتذ كمتتشين    سيستتين سا دسيبفتت كتشدا   + متيتونين  NRCانذ و طيوسي كه سطح  انذ  ثيطتشين وص  سينه سا داضته متيونين سا دسيبفت كشدا

و  4جتذول ) (P>0.05)داسي وجود داسد  مبسي اختالف مؼنيانذ و ثين اين دو سطح اسيذ آمينه متيونين اص نظش آ وص  سينه سا داضته ثبصدا

ثتش سوي دسغتذ    ن غتفبت الضته فقتط   ياص ثت  چشثي جيتشا  (.9و  4جذول )شي نذاضت يگش غفبت الضه تبثيثش د آمينه متيونيناسيذ ولي. (9

. ثطنتي افتضايص يبثتذ    داسي چشثتي محوطته   چشثي جيشا ثبػف ضذا كه ثطتوس مؼنتي  . (10و 4جذول ) اثش گزاضته است محوطه ثطنيچشثي 

  اختتالف    دوسا سضتذ و كتل دوسا  دس دوسا آنتبصين  ك اص غتفبت يت چيهاثشات متقبثل سطوح مختلف چشثي و اسيذ آمينتة متيتونين  ثتش    

 .(P<0.05)ذ نده داسي سا نطتتب  نمي مؼني

 هبي مختلف سضذ تاضيه واسيبن  اضبفه وص  دس دوسا -2

 منبثغ تغييش دسجه آصادي اضبفه وص  دس دوسا آنبصين سضذ اضبفه وص  دس دوسا اضبفه وص  دس كل دوسا

**00/52276 
**75/56560 

ns25/83 1 چشثي 

**88/151359 
**02/96820 

 (اسيذ آمينه گوگشدداس)متيونين 2 54/6251**

ns 87/1611 
ns 28/332 

ns 02/527 2 متيونين×چشثي 

 خطب 18 30/311 82/5112 46/4656

 تغييشاتضشيت   67/3 29/5 72/3

 .دهذ داسي سا نطب  مي ػذش اختالف مؼنيns . ثبضنذ دسغذ مي 5و  1داس دس سطح  ثه تشتيت نطب  دهنذا وجود تفبوت مؼني  *و**              

 هبي مختلف سضذ  تاضيه واسيبن  ضشيت تجذيل نزايي دس دوسا -3

 منبثغ تغييش دسجه آصادي دوسا آنبصين دس دوسا سضذ دس كل دوسا
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**081/0 
**168/0 

ns 00034/0 1 چشثي 

**141/0 
**205/0 

 (اسيذ آمينه گوگشدداس)متيونين 2 03065/0**

ns 004/0 
ns 009/0 

ns 00079/0 2 متيونين×چشثي 

 خطب 18 00260/0 0096/0 005/0

 ضشيت تغييشات  93/2 56/4 4/3
 .دهذ داسي سا نطب  مي مؼني  ػذش اختالفns . ثبضنذ دسغذ مي 5و  1داس دس سطح  هنذا وجود تفبوت مؼنيثه تشتيت نطب  د *و  ** .ثبضنذ اػذاد داخل جذول ميبنگين مشثؼبت مي

 تاضيه واسيبن  غفبت الضه -4                         

دسغذ چشثي 

 محوطه ضكمي

دسغذ پطت و 

 گشد 

  دسغذ

 ثبل

دسغذ  سينه  دسغذ دسغذ سا 

 الضه

دسجه 

 منبثغ تغييش آصادي

**254/0 ns 079/0 ns 058/0 ns 015/0 ns 215/0 ns 416/0 1 چشثي 

**681/0 ns 374/0 ns 026/0 ns 601/0 *193/5 ns 591/0 2 (اسيذ آمينه گوگشدداس)متيونين 

ns 007/0 ns 008/0 ns 006/0 ns 009/0 ns 108/0 ns 035/0 2 متيونين×چشثي 

 خطب 18 374/4 210/1 906/0 232/0 343/0 016/0

82/5 34/3 41/6 82/4 88/4 11/3  CV 
 ػذش اختالفns . ثبضنذ دسغذ مي 5و  1داس دس سطح  ثه تشتيت نطب  دهنذا وجود تفبوت مؼني *و  **. ثبضنذ اػذاد داخل جذول ميبنگين مشثؼبت مي

 .دهذ داسي سا نطب  مي مؼني 

 (گشش)ضايص وص  صنذا افميبنگين ثش  (سيستين + متيونين )هبي گوگشدداساثش سطوح اسيذهبي آمينة  -5

 كل دٍرُ دٍرُ رشد دٍرُ آغازيي 

b سيستين+ متيونين 1سطح 
 91/18±24/457 c 63/86± 55/1244 c 62/83± 78/1701 

 b 41/18± 69/473 b 50/69±  48/1348 b 61/93± 15/1822 سيستين+ متيونين2سطح 

 a 32/16± 74/511 a 80/84± 46/1464 سيستين+ متيونين3سطح 
a 

18/100±19/1976 
 (.P<0.05)داسي نذاسنذ  انذ  اختالف مؼني ميبنگينهبيي كه دس هش ستو  ثب دشوف مطبثه نطب  دادا ضذا

 نزايي تجذيل ضشيت ثش ميبنگين  (سيستين+ متيونين )هبي گوگشدداساثش سطوح اسيذهبي آمينة  -6

 كل دوسا دوسا سضذ دوسا آنبصين 

 a 05/0± 8/1 a 16/0± 32/2 a11/0± 18/2 سيستين+ متيونين 1سطح 
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 b04/0± 74/1 b 12/0± 15/2 b08/0± 04/2 سيستين+ متيونين2سطح 

 c05/0± 68/1 c 10/0± 00/2 c08/0± 91/1 سيستين+ متيونين3سطح 

 (.P<0.05)داسي نذاسنذ  انذ  اختالف مؼني ميبنگينهبيي كه دس هش ستو  ثب دشوف مطبثه نطب  دادا ضذا

 (گشش)افضايص وص  صنذا ميبنگين ش اثش سطوح چشثي ث -7

 كل دوسا سضذ آنبصين 

 a33/32± 03/479 a 67/109± 04/1401 a37/130± 04/1880 چشثي دسغذ 4سطح 

 a39/26± 75/482 b34/108± 95/1303 b78/135± 70/1786 سطح غفش دسغذ

 (.P<0.05)سي نذاسنذ دا انذ  اختالف مؼني ميبنگينهبيي كه دس هش ستو  ثب دشوف مطبثه نطب  دادا ضذا

 نزايي تجذيل ضشيت  ميبنگين اثش سطوح چشثي ثش - 8

 كل دوسا دوسا سضذ دوسا آنبصين 

 a08/0± 74/1 b 14/0± 07/2 b12/0± 99/1 چشثي دسغذ 4سطح 

 a 06/0± 73/1 a19/0± 34/2 a 14/0± 10/2 سطح غفش دسغذ چشثي

 (.P<0.05)داسي نذاسنذ  انذ  اختالف مؼني دا ضذاميبنگينهبيي كه دس هش ستو  ثب دشوف مطبثه نطب  دا

ثش غفبت الضه گوگشدداساسيذ آمينه هبي اثش سطوح مختلف  - 9

 دسغذ ثبل دسغذ سا  دسغذ سينه دسغذ الضه 
دسغذ پطت و 

 گشد 

دسغذ چشثي 

 ثطني

 سيستين+ متيونين 1سطح 
a10/2±01/

67 
b 99/0±80/21 

a82/0±85/

19 
a51/0±57/7 

a 80/ 

0±78/17 
a14/0±46/2 

 سيستين+ متيونين2سطح 
a20/1±27/

67 

ab93/0±46/

22 

a83/0±77/

19 
a56/0±52/7 a83/0±5/17 b15/0±25/2 

 سيستين+ متيونين3سطح 
a34/2±55/

67 
a 15/1±40/23 

a99/0±34/

19 
a51/0±46/7 

a 87/0 

±35/17 
c19/0±89/1 

 (.P<0.05)داري ًدارًد  د، اختالف هعٌياً هياًگيٌْايي كِ در ّر ستَى با حرٍف هشابِ ًشاى دادُ شدُ

 اثش سطوح چشثي ثش غفبت الضه  -10

دسغذ پطت و  دسغذ ثبل دسغذ سا  دسغذ سينه دسغذ الضه 

 گشد 

دسغذ چشثي 

 ضكمي

 a چشثي دسغذ 4سطح 
a27/1±65/a97/0±68/19 a49/0±46/7 a82/0 ±61/17 a29/0±30/2 
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30/2±41/67 22 

 a40/1±14/67 چشثي سطح غفش دسغذ
a15/1±46/

22 
a90/0±63/19 

a 
53/0±56/7 

a86/0 ±50/17 b26/0±10/2 

 (.P<0.05)داسي نذاسنذ  انذ  اختالف مؼني هش ستو  ثب دشوف مطبثه نطب  دادا ضذا  ميبنگينهبيي كه دس

منابع

 .نطش اسكب  اغفهب   چبح دوش. تغزيه مشؽ. 1379 .پوسسضب  ج .1

پبيتب  نبمته   . گوضتي هبي طوح مختلف چشثي و سن مػشف آ  ثش ػملكشد جوجهثشسسي اثشات س. 1377 .الشػبيب  د امين  .2

 .ظ 83  (اغفهب )كبسضنبسي اسضذ ػلوش دامي  دانطكذا كطبوسصي  دانطگبا آصاد اسالمي  وادذ خوساسگب  

بستي  پبيتب  نبمته كبسضن  . هبي گوضتي دس سنين مختلف تأثيش مػشف چشثي ديواني ثش ػملكشد جوجه. 1377 .دسويطيب   ج .3

 .ظ 60 (اغفهب )اسضذ ػلوش دامي  دانطكذا كطبوسصي  دانطگبا آصاد اسالمي  وادذ خوساسگب  

ثشسسي مخلوط سطوح مختلف استيذهبي چتشة اضتجبع و استيذهبي چتشة نيتش اضتجبع ثتش         . 1379 .س. ش. غبلحي اثشي  س .4

  دانطتگبا آصاد استالمي  وادتذ    پبيب  نبمه كبسضنبسي اسضذ ػلوش دامي  دانطتكذا كطتبوسصي  . هبي گوضتي ػملكشد جوجه

 .ظ121  (اغفهب )خوساسگب  

5. Esteven- Garcia, E. and L. Llaurado. 1997. Performance, breast meat yield and 

abdominal fat deposition of male broiler chickens fed diets supplemented with DL-

methionine or DL-methioninehyroxy analogue free acid. British Poultry Sci. 38: 397-

404. 

6. Estevegarcia, E. and S. Mark. 2000. The effect of DL-methionine and betaine on growth 

performance and carcass characteristics in broilers. Animal Feed Sci. and Technology. 

87:85-93. 

7. Fancher, B. I. and L. S. Jensen. 1989. Influence of varying dietary protein content while 

satisfying essential amino acid requirements upon broiler performance form three to six 

weeks of age. Poultry Sci. 68: 113-123. 

8. Garcia Neto, M., G. M. Pesti and R. I. Bakalli. 2000. Influence of dietary protein level 

on the broiler chickens response to methionine and betaine supplements. Poultry Sci. 

.79:(10) 1478-1484. 

9. Gene, M., R. I. Pesti, H. Bakalli, M. Cervantes and K. W. Bafundo.1999 .Studies on 

semduramicin and nutritional responses: 2. Methionine levels. Poultry Sci. 78: (8) 1170-

1176. 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

  

10. Graber, G. and D. H. Baker. 1971. Sulfure amino acid nutrition of the growing chick: 

Quantitative aspects concerning the efficacy of dietary methionine, cysteine and cystine. 

J. of Animal Sci., 33: 1005-1011. 

11. Macleod, M. G., C. C. Whitehead, H. D. Griffin, and T. R. Jewitt. 1988. Energy and 

nitrogen retention and loss in broiler chickens genetically selected for leanness and 

fatness. British Poultry Sci. 29:285-292. 

12. Morris, T. R., R. M. Gous and S. Abebe. 1992. Effect of dietary protein cancentraion on 

the response of growing chickens to methionine. British Poultry Sci. 33: 795-803. 

13. Popescu, A., and R. Criste. 2003. Using full fat soybean in broilre diets and its effect on 

the production and economic efficiency of fattening. J. of Central European Agric. (on 

line). 4: (2) 166-175. 

14. Rose, W. C. and E. C. Rice. 1993. The utilization of certain sulfur contaning compounds 

for growth purposes. J. of Biological Chemistry, 130: 305-232. 

15. Sanz, M., C. J. Lopez-bote, A. Flores and J. M. Carmona. 2000. Effect of the inclusion 

time of dietary saturated and unsaturated fats before slaughter on the accumulation and 

composition of abdominal fat in female broiler chickens. Poultry Sci. 79 (9): 1320-1325.  

Effects of different levels of fat and sulphur amino acids in diet on broilers 

performance 
M. Yosefi

 1
, J. Jamali  

2
  and E. BabaAhmady

 3 

  1 , 2,3,  Academic Member of Animal Science,  Faculty of Agriculture, Ilam University. 

Summary 

This experiment was conducted to determine the effect of different level of methionine 

amino acid and fat on broilers performance. A factorial experiment including 3 levels of 

methionine and 2 levels of fat as a complete randomized design with 4 replication and 8 

chicks per unit was performed. Results showed different levels of methionine increase 

weight gain in starter period, grower period and whole period (p<0.01). Fat effect was not 

significant on live weight gain at the end of starter period (p>0.05), but improved live 

weight gain at the end of 6
th 

week. Methionine and fat had no significant effect on feed 

intake (p>0.05). Methionine improved feed conversion rate at starter, grower and total 

period (p<0.01). Fat had no effect on feed conversion rate at starter period (p>0.05), but 

improved feed conversion rate at grower and total period (p<0.01). Fat increased abdominal 

fat percentage (p<0.01), but had no significant difference on other carcass traits (carcass, 

breast, thigh, wing, back and neck (p>0.05). Sulphur amino acids (methionine) increased 

breast percentage and decreased abdominal fat percentage (p<0.01), but did not influence 

other carcass traits (p>0.05). There was no interaction effect between methionine and fat 

(p>0.05).                                   

Key word: Methionine, Fat, Broilers, sulphur amino acids. 


