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 چكيده

 یمطالعه هدف: شود.می آنهاسبب بهبود عملکرد  آوری شده در جیره طیورهای روغنی عملمصرف دانهزمينه مطالعاتي: 

های بلدرچین در الکترون بر عملکرد جوجهآوری شده با پرتو کلزای عمل اثر مصرف دانه سویا یاحاضر جهت بررسی 

با دزهای الکترون  پرتوتابیهای سویا و کلزا با : بدین منظور دانهروش کار جداگانه انجام گرفت. دوره رشد در دو آزمایش

کلزای  نه سویا یاحاوی داهای آزمایشی روز با جیره 36ها به مدت لدرچینآوری شدند. بعملکیلوگری  15و  10، 5

جوجه در هر واحد آزمایشی در دو آزمایش جداگانه  14تکرار و  4تیمار و  4در قالب طرح کامالً تصادفی با آوری شده عمل

آوری درصد دانه سویای عمل آوری نشده یا عمل 12کنجاله سویا تغذیه شدند. در آزمایش اول از -بر پایه ذرتبا جیره 

آوری شده در جیره استفاده آوری نشده یا عملدرصد دانه کلزای عمل 8شده در جیره استفاده شد و در آزمایش دوم از 

شد. در پایان دوره آزمایشی مقدار خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک، افزایش وزن روزانه، نسبت بازده پروتئین و 

د قطعات الشه و الشه، درص بازده ها کشتار و درصدد. در انتهای هر آزمایش، بلدرچینشاخص تولید اروپایی محاسبه ش

داری سبب بهبود افزایش آوری با پرتو الکترون به طور معنیمصرف دانه سویای عمل نتايج:گیری شد. وزن کبد اندازه

(. >05/0Pهای بلدرچین شد )وزن زنده، ضریب تبدیل خوراک، نسبت بازده پروتئین و شاخص تولید اروپایی در جوجه

داری بر افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، نسبت بازده لکترون اثر معنیآوری با پرتو امصرف دانه کلزای عمل

کیلوگری سبب  15؛ ولی مصرف دانه کلزای عمل آوری شده با دز های بلدرچین نداشتهای الشه جوجهپروتئین و ویژگی

آوری انه سویا عملنتایج آزمایش حاضر نشان داد که مصرف د گيری کلي:نتيجه(. >05/0Pکاهش مصرف خوراک شد )

آوری با پرتو الکترون تاثیری های بلدرچین شد؛ اما مصرف دانه کلزای عملشده با پرتو الکترون سبب بهبود عملکرد جوجه

 نداشت. های بلدرچینبر صفات عملکردی جوجه
 

 : بلدرچین، پرتوتابی، دانه سویا، دانه کلزا، عملکردکليدی واژگان

 
 مقدمه

کلزا به طور وسیع در در بین دانه های روغنی، سویا و 

اما  (؛1992)باکر و چانگ  شودجیره طیور استفاده می

ای دلیل وجود مواد ضد تغذیهاستفاده از آنها در جیره به 

ها و اسید فایتیک ، گلوکوسینوالت، پلی فنلالیاف زیادمانند 

در کلزا و محدود کننده پروتئازها )بازدارنده تریپسین و 
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، 1998زب در سویا محدود است )بازدارنده کیموتریپسین( 

 .(2002سیدهاراجو و همکاران 

آوری های مختلف عملدر طی سالیان گذشته از روش

 ای درارزش غذائی و کاهش مواد ضد تغذیهبرای بهبود 

کلزا و سویا استفاده شده است. عمده ترین  دانه و کنجاله

آوری استفاده از حرارت بوده است؛ اما اکثر روش عمل

آوری حرارتی در دماهای باال سبب کاهش های عملروش

(. بنابراین 1989فارگ شوند )قابلیت هضم پروتئین می

آوری برای کاهش های عملپژوهشگران از سایر روش

اند که یکی از ویا استفاده کردهای کلزا و سمواد ضد تغذیه

تقی نژاد رودبنه و همکاران ها پرتوتابی است )این روش

در  (.2011 یمی محمودآباد و تقی نژاد رودبنهابراه، 2010

آوری با پرتوتابی، مواد خوراکی در معرض پرتوهای عمل

تواند به صورت گیرند. پرتو یون ساز میقرار می یون ساز

ها )پرتو آلفا و بتا( الکترون و یا ذرات تابش شده از هسته

ها )پرتو و یا پرتوهای الکترومغناطیس تابش شده از هسته

ایکس(  پرتوهای الکترون اطراف هسته )گاما( یا از میدان

 (.1382 باشد )مجد و اردکانی

تواند سبب است که میفیزیکی تابی الکترون روش پرتو

 شود و طیور بهبود ارزش غذایی مواد خوراکی دام و

آوری با این پرتو عملرد توجه قرار گرفته است. اخیراً مو

گیرد. بدون افزایش دما در مواد خوراکی صورت می

های الکترونی حداکثر حاصل از شتاب دهنده هایپرتو

غذایی نفوذ نمایند  سانتی متری در مواد 8توانند تا عمق می

توانند به صورت و برای پرتوتابی مواد خوراکی که می

برای پرتوتابی  های باریک درآیند، مفید است. معموالًالیه

مگا الکترون ولت  5های الکترونی با قدرت از شتاب دهنده

(. از 2006روسر شود )مگا الکترون ولت استفاده می10 و

بیم الکترون عدم آسیب جمله مزایای عمل آوری با پرتو 

ها(، عدم ایجاد به مواد غذایی )همچون پروتئین

، های میالرد(های غیر قابل هضم )مانند فرآوردهفرآورده

های و حذف آلودگی افزایش قابلیت هضم پروتئین خام

مواد  قارچی و باکتریایی بدون داشتن اثرات جانبی به

 همکاران، انوار و 1382 خوراکی است )مجد و اردکانی

2015.) 

بر آوری با پرتو الکترون عملاثرات  ،های قبلیدر پژوهش

مورد بررسی قرار دانه سویا و کلزا ترکیبات شیمیایی 

کیلوگری تاثیری بر  45پرتو الکترون تا دز  گرفته است.

ترکیبات شیمیایی )رطوبت، عصاره اتری، پروتئین خام، 

ه است؛ ولی نداشت و سویا ( دانه کلزاو فیبر خامخاکستر 

سبب کاهش اسید فایتیک و گلوکوسینوالت در دانه کلزا و 

و افزایش قابلیت هضم  بازدارنده تریپسین در دانه سویا

ابراهیمی )شد  هاای پروتئین خام آندرون شیشه

انوار و همکاران ، 2011محمودآباد و تقی نژاد رودبنه 

ا و های سویاثرات مصرف دانه ،با این وجود. (2015

آوری شده با پرتو الکترون بر عملکرد کلزای عمل

های بلدرچین مورد مطالعه قرار نگرفته است، جوجه

های بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثر مصرف دانه

الکترون بر مقدار  آوری شده با پرتو زای عملسویا و کل

خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک، افزایش وزن 

ه پروتئین و درصد قطعات الشه روزانه، نسبت بازد

 های بلدرچین بود.جوجه

 

 هامواد و روش

 هاآنآماده نمودن مواد خوراکي و پرتوتابي 

دانه سویا و کلزا به مقدار الزم تهیه و آسیاب شدند. سپس 

ز پرتو فرآیند های نایلونی قرار گرفتند و به مرکدر کیسه

 دستگاه ردوترون مدل  به وسیلهیزد فرستاده شدند و 

TT220  الکترون کیلوگری پرتو  15و  10 ، 5 با دزهای

 آوری شدند. عمل

 شرايط سالن پرورش

های تفاده از توری و قاببرای هر گروه آزمایشی با اس

بندی صورت گرفت. به منظور جلوگیری از بروز چوبی پن

شد.  ها از کاه برای بستر استفادهمشکالت پا در جوجه

درجه سانتی گراد  37ها به دمای سالن قبل از ورود جوجه

درصد بود. دمای سالن  60رسانده شد و رطوبت نسبی 

توسط بخاری گازی تنظیم شد. دمای سالن از روز ششم 
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درجه سانتی گراد کاهش یافت و بعد از آن به ازای  35به 

درجه سانتی  4ها به میزان هر هفته افزایش سن جوجه

گراد از دمای سالن کاسته شد. کاهش دمای سالن تا پایان 

هفته چهارم ادامه و سپس دمای سالن تا پایان دوره ثابت 

 نگه داشته شد. 

در ابتدای پرورش برای هر گروه آزمایشی یک آبخوری 

نوع پالستیکی کله قندی کوچک در نظر گرفته شد. به 

بردن رسوبات حاصل  منظور جلوگیری از آلودگی، از بین

ها و بر طرف کردن حالت از انتقال بستر به درون آبخوری

ها، بصورت روزانه خالی و شستشو لزجی، آبخوری

ها از شدند. در هفته اول برای سهولت در تغذیه جوجه

 های مخصوص دان بلدرچین استفاده شد. سینی

 تيمارهای آزمايشي

م شد به طوری که این تحقیق در دو آزمایش جداگانه انجا

دانه اثر مصرف اثر مصرف دانه سویا )در آزمایش اول( و 

آوری شده با پرتو بیم کلزای )در آزمایش دوم( عمل

کیلوگری( بر عملکرد  15 و 10،5الکترون )صفر، 

. به این شدروز بررسی  36های بلدرچین به مدت جوجه

قطعه جوجه یکروزه بلدرچین ژاپنی از  448منظور تعداد 

جوجه کشی مزرعه ای واقع در اختر آباد تهیه و به محل 

عه بلدرچین قط 224پرورش منتقل شدند و در هر آزمایش 

ها پس از انتقال، وزن کشی و به همه جوجهاستفاده شد. 

قطعه جوجه  14ها منتقل شدند. در هر واحد آزمایشی پن

و ماده( قرار داده شدند؛ به طوری های مختلف )نر از جنس

ها در هر واحد آزمایشی یکسان که میانگین وزن جوجه

بود. اختصاص تیمارها و تکرارها به واحدهای آزمایشی 

به طور تصادفی انجام شد. اجزا جیره بر پایه ذرت و 

 NRCکنجاله سویا و ترکیبات شیمیایی جیره بر اساس  

برای تنظیم شد.  1 ها طبق جدولبرای بلدرچین( 1994)

ها )مواد معدنی و تهیه جیره در هر آزمایش، ریز مغذی

کیلوگرم ذرت آسیاب شده به  15ها( و روغن با ویتامین

 خوبی مخلوط شدند. 

 

های اجزاء و ترکيبات شيميايي جيره جوجه-1جدول 

 بلدرچين حاوی دانه سويا يا دانه کلزا )درصد(

Table 1-Ingredients and chemical composition of diet 

of quail chicks containing soybean seed or canola 

seed (%) 
 

Ingredient (%) های آزمایشیجیره  
Experimental diets 

Soybean  diet Canola seed 

diet 

 دانه ذرت
Corn grain 

42.50 45.70 

 دانه سویا
Soybean seed 

12.02 0 

 دانه کلزا
Canola seed 

0 8.00 

 کنجاله سویا
Soybean meal 

24.50 29.66 

 کنجاله گلوتن ذرت
Corn gluten meal 

6.30 10.00 

 سبوس گندم
Wheat barn 

2.59 0 

 گندم
Wheat 

8.50 2.00 

 دی کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate 

1.01 0.90 

 روغن سویا
Soybean oil 

0 1.00 

 کربنات کلسیم
Calcium carbonate 

1.20 1.25 

 دی ال متیونین
DL-Methionine 

0.15 0.80 

 ال لیزین
L-Lysine 

0.18 0.18 

 ال ترئونین
L-Threonine 

0.12 0.21 

 ویتامینی-مکمل مواد معدنی

Vitamin/mineral premix 

0.50 0.50 

 سدیم بی کربنات
Sodium bicarbonate 

0.26 0.26 

 نمک
Salt 

0.17 0.17 

Calculated values   
ME (kcal/kg) 2900 2900 

Crude protein (%) 24.5 24.05 
Calcium (%) 0.82 0.82 

Phosphorus (%) 0.30 0.33 
Sodium(%) 0.15 0.15 
Chlorine(%) 0.13 0.13 

Threonine (%) 1.02 1.02 
DL-Methionine (%) 0.59 0.50 

Lysine (%) 1.36 1.36 
Linoleic acid (%) 1.21 1.12 
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سپس سایر اقالم خوراک به میکسر اضافه به خوبی 

قسمت مساوی تقسیم  4مخلوط شدند. پس از آن جیره به 

 10، 5آوری شده با دزهای صفر )شاهد(، دانه عملشد و 

کیلوگری به صورت جداگانه با مقادیر تعریف شده  15و 

درصد( به جیره  8درصد و دانه کلزا،  12)دانه سویا، 

کمک دست به صورت کامالً یکنواخت اضافه شد و به 

 مخلوط شد. پس از تهیه جیره به درون کیسه منتقل شدند.

 ت مورد بررسي در طول دوره آزمايشصفا

در پایان دوره آزمایش، مقدار خوراک مصرفی، کل 

افزایش وزن، وزن زنده، ضریب تبدیل خوراک، نسبت 

 های الشهبازده پروتئین، شاخص تولید اروپایی و ویژگی

 اندازه گیری شدند.

ضریب تبدیل  و دار خوراک مصرفی، افزایش وزنمق

گیری و اندازه، بر اساس روز جوجه 1(FCR ) خوراک

ها و مقدار دان مصرفی در آخر وزن جوجه محاسبه شد.

گیری و ثبت شد. قبل دوره پرورشی بوسیله ترازو اندازه

ها گرسنگی داده از وزن کشی یک تا دو ساعت به جوجه

ها به صورت درصد و با کسر تلفات شد. زنده مانی جوجه

مشخص شد. با توجه به اطالعات بدست آمده، شاخص 

های زیر تولید اروپایی و نسبت بازده پروتئین طبق فرمول

 به دست آمد:

میانگین وزن بدن به کیلوگرم 

 زنده مانی× 

 
= 

 FCR  میانگین سن )روز(× 
شاخص تولیدی 

 اروپایی
 

 

  افزایش وزن زنده )گرم( 
= 

 نسبت بازده پروتئین

 پروتئین مصرفی )گرم( 

ها کشتار شدند. پس از در پایان دوره پرورش تمام پرنده 

شه قابل پر کنی دستی با خارج کردن امعاء و احشا، وزن ال

ها، وزن غده بورس مصرف، وزن سینه، وزن ران

وزن کبد زن دستگاه گوارش، فابریسیوس، وزن پشت و و

گیری شدند. سپس صفات وزن دستگاه گوارش، اندازه

                                                           
1- Feed Conversion Ratio 

بورس نسبت به وزن زنده و صفات وزن سینه، غده وزن 

ها، وزن پشت نسبت به وزن الشه به صورت وزن ران

 درصد محاسبه شدند.

ها، تجزیه و تحلیل آماری با استفاده آوری دادهپس از جمع

 GLM ده از رویه و با استفاSAS (2010 ) 2/9افزار از نرم 

در صورت معنی دار  گرفت. مقایسه میانگین تیمارها انجام

 .انجام شدLSD با روش  بودن اثر تیمار

های صفات از تجزیه کوواریانس جهت آنالیز داده

عملکردی استفاده شد. نسبت جنسی به عنوان کواریت در 

مدل وارد و آنالیز کواریانس برای بررسی اثر تیمارها به 

 دل زیر انجام شد: صورت م

jike) +𝑆𝑅̅̅̅̅-ij(SR SR+bi= μ+aijkX 
ijkX= مربوط به صفات عملکردی در تیمار مشاهدهi  ام

ار، میاثر ت= iaن، اثر میانگی =μ ام،  kام و نمونه  jجنس 

SRb  ،اثر رگرسیونی مربوط به نسبت جنسی=ijSR=  

= میانگین نسبت SR̅̅̅̅ام،  iسبت جنسی در تکرار تیمار ن

      شخطای آزمای اثر =ijkeجنسی، 

های الشه از مدل آماری زیر استفاده برای آنالیز ویژگی

 شد:
   kji+ej+sexi= μ+aijkX 

ijkX= مربوط به صفات الشه در تیمار مشاهدهi  ام جنس

j  ام و نمونهk   ،امμ= میانگین،  اثرia=  تیمار، اثر jSex 

   شخطای آزمای اثر =ijke=اثر ثابت جنس، 

آوری شده و ی عملهامقایسه کلی عملکرد در تیماربرای 

  استفاده شد.t test آوری نشده از آزمون عمل

 

 نتايج 
آوری شده با پرتو اثر مصرف دانه سويا و کلزای عمل

 الكترون بر عملكرد رشد

آوری شده با پرتو کلزای عمل اثر مصرف دانه سویا و

ترتیب در های بلدرچین به الکترون بر عملکرد جوجه

های نشان داده شده است. وزن زنده جوجه 3و  2جداول 

و  10، 5شده با دز های تغذیه شده با دانه سویا پرتوتابی 
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الکترون تفاوت معنی داری نسبت به  پرتو کیلوگری 15

(. بیشترین وزن زنده با >01/0Pگروه شاهد داشت )

 15آوری شده با دز مصرف جیره حاوی دانه سویای عمل

الکترون مشاهده شد و کمترین وزن زنده  پرتووگری کیل

 با مصرف جیره شاهد مشاهده شد.

   

 های بلدرچيناثرات مصرف دانه سويا عمل آوری شده با پرتو الكترون بر عملكرد جوجه -2جدول

Table 2- Effects of feeding electron beam irradiated soybean seed on performance of quail chicks 
 

Irradiated 

soybean vs 

untreated 

SEM P 

value 

*irradiated soybean  by EBI 

5 (kGy)  10 (kGy)   15 (kGy) 

Untreated 

soybean 

Item 

 وزن اولیه  8.84 74 .8 8.75 8.80 0.57 0.01 -
Initial Body Weight (g) 

0.002 1.67 0.002 a185.5 bc175.9 b177.3 c170.8 وزن پایانی 
Final Body Weight (g) 

0.002 0.05 0.002 a4.9 bc4.6 b4.7 c4.5 افزایش وزن روزانه 

Average Daily Gain (g) 

0.131 16.62 0.02 b577.3 b584.7 a619.0 a626.0 مصرف خوراک 

Feed Intake (g) 

0.011 0.09 0.02 c3.27 bc3.53 ab3.66 a3.86 ضریب تبدیل خوراک 

Feed Conversion Ratio 

0.020 0.04 0.02 a1.35 ab1.25 b1.19 b1.14 نسبت بازده پروتئین 
Protein Efficiency Ratio 

0.01 8.50 0.04 a142.69 a136.96 ab123.85 b101.50 فکتور تولیدی اروپا 

European Production 

Efficiency Factor 

a,b,c دارند داری اختالف معن از لحاظ آماریحروف غیر مشابه های با میانگین در هر ردیف (05/0<P) 
Means in the same row with different letters are different (P<0.05). 

 

الکترون تاثیری  آوری دانه کلزا با پرتوبه طور کلی عمل

های بلدرچین نداشت. کل افزایش وزن بر وزن زنده جوجه

های بلدرچین تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار جوجه

(؛ به طوری که بیشترین افزایش وزن با P<05/0گرفت )

 15آوری شده با دزمصرف جیره حاوی دانه سویای عمل

تغذیه های کیلوگری مشاهده شد. اما افزایش وزن جوجه

آوری نشده از آوری شده و عملشده با دانه کلزای عمل

  دار نداشتند.اری با هم تفاوت معنیلحاظ آم

تغذیه شده با  های بلدرچینمقدار خوراک مصرفی جوجه

آوری شده با پرتو الکترون تفاوت معنی دانه سویا عمل

 داری بین تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد نشان نداد.

آوری شده با پرتو الکترون اثر لزای عملمصرف دانه ک

های بلدرچین معنی دار بر مقدار خوراک مصرفی جوجه

های مصرف (؛ به طوری که بلدرچینP<05/0داشت )

 15آوری شده با پرتو الکترون با دز کننده دانه کلزای عمل

ها خوراک کمتری مصرف کیلوگری نسبت به سایر تیمار

های بلدرچین تغذیه جهجو کردند. ضریب تبدیل غذایی

 15و 10، 5آوری شده با دزهای عمل شده با دانه سویا

( نسبت به گروه P<05/0داری )تفاوت معنی کیلوگری

شاهد داشت؛ به طوری که بهترین ضریب تبدیل خوراک با 

مصرف جیره حاوی دانه سویای عمل آوری شده با با 

 مصرف دانه ولی کیلوگری مشاهده شد. 15و  10دزهای 

آوری شده با دزهای مختلف پرتو الکترون اثر کلزای عمل

داری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت. نسبت بازده معنی

 های بلدرچین تغذیه شده با دانه سویاجوجه پروتئین

داری کیلوگری تفاوت معنی 15آوری شده با دز عمل
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(05/0>P با گروه شاهد داشت. مصرف دانه سویای )

تو الکترون اثر معنی دار بر شاخص آوری شده با پرعمل

(؛ به طوری که >05/0Pتولید اروپایی در کل دوره داشت )

بهترین شاخص تولید اروپایی با مصرف دانه سویای 

کیلوگری پس از پایان دوره  15آوری شده با دز عمل

آوری شده با پرتو مشاهده شد. مصرف دانه کلزای عمل

د اروپایی در کل الکترون اثر معنی دار بر شاخص تولی

(؛ ولی تاثیری بر نسبت بازده P<05/0دوره داشت )

 پروتئین نداشت. 

 

 های بلدرچيناثرات مصرف دانه کلزای عمل آوری شده با پرتو الكترون بر عملكرد جوجه -3جدول

Table 3- Effects of feeding electron beam irradiated canola seed on performance of quail chicks 
 

Irradiated 

canola vs 

untreated 

SEM P 

value 

Irradiated canola  by  EBI* 

5 (kGy)  10 (kGy)     15 (kGy) 

Untreated 

canola 

Item 

 وزن اولیه 8.81 8.87 8.83 8.80 0.63 0.07 -
Initial Body Weight (g) 

 وزن پایانی 172.7 174.3 173.3 172.3 0.96 3.68 0.86
Final Body Weight (g) 

 افزایش وزن روزانه 4.55 4.60 4.58 4.54 0.96 0.08 0.84

Average Daily Gain (g) 

0.08 8.88 0.04 b587.0 a633.0 a639.0 a629.3 مصرف خوراک 

Feed Intake (g) 

 ضریب تبدیل خوراک 3.84 3.86 3.85 3.60 0.22 0.09 0.38

Feed Conversion Ratio 

 نسبت بازده پروتئین 1.12 1.14 1.14 1.22 0.17 0.03 0.25
Protein Efficiency Ratio 

0.07 7.49 0.03 a114.73 a110.39 a103.15 b91.50 فکتور تولیدی اروپا 

European Production 

Efficiency Factor 

 
a,b داری اختالف معن از لحاظ آماریحروف غیر مشابه های با میانگین در هر ردیف ( 05/0دارند<P) 

Means in the same row with different letters are different (P<0.05). 

 

آوری شده با پرتو کلزای عمل اثر مصرف دانه سويا و

 های الشه الكترون بر ويژگي

 آوری شده با پرتوو کلزای عملاثر مصرف دانه سویا 

چین به ترتیب های بلدرهای الشه جوجهالکترون بر ویژگی

و مصرف دانه سویا  گزارش شده است. 5و  4در جداول 

معنی دار بر  الکترون اثر آوری شده با پرتوکلزای عمل

، درصد الشه بازده های الشه )درصدهیچ یک از ویژگی

سینه، درصد پشت و درصد ران(، درصد دستگاه گوارش 

  و وزن کبد نداشت.
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 های الشه جوجه های بلدرچينالكترون بر ويژگي آوری شده با پرتوه سويای عملاثرمصرف دان -4جدول

Table 4- Effect of feeding electron beam irradiated soybean seed on carcass charestristics of quail 

chicks 
Irradiated 

soybean vs 

untreated 

SEM P 

value 

Irradiated soybean by EBI* 

5 (kGy)  10 (kGy)   15 (kGy) 

Untreated 

soybean 

Item 

 بازده الشه 74.9 76.5 76.4 75.2 0.49 0.88 0.30

Carcass efficiency (%) 

 سینه 20.4 41.6 .930 41.8 0.80 0.96 0.39

Breast (%) 

 ران 17.4 18.5 16.9 17.7 0.46 0.71 0.92

Thigh (%) 

 پشت 10.6 .49 9.4 10.7 0.42 0.53 0.42
Back (%) 

 بورس فابریسیوس 0.45 0.44 0.48 0.44 0.32 0.02 0.62

Bursa (%) 

 دستگاه گوارش 11.1 11.1 10.7 11.2 0.52 0.28 0.85

Digestive tract (%) 

 کبد 4.9 4.6 4.9 4.8 0.56 0.19 0.66
Liver (g) 

*EBI: Electron beam irradiation 

 

 های الشه جوجه های بلدرچينالكترون بر ويژگي آوری شده با پرتوه کلزای عملاثر مصرف دان -5جدول

Table 5- Effect of feeding electron beam irradiated canola seed on carcass charestristics of quail 

chicks 
 

Irradiated 

canola vs 

untreated 

SEM P 

value 

*by EBI  canolaIrradiated  

5 (kGy)   10 (kGy)   15 (kGy) 

Untreated 

canola 

Item 

 بازده الشه 76.1 74.6 75.3 76.8 0.31 0.83 0.52

Carcass efficiency (%) 

 سینه 40.7 40.1 40.8 39.6 0.82 0.98 0.68

Breast (%) 

 ران 16.7 17.7 17.5 17.7 0.79 0.75 0.32

Thigh (%) 

 پشت 9.7 9.9 9.5 9.8 0.82 0.29 0.88
Back (%) 

 بورس فابریسیوس 0.46 0.46 0.44 0.56 0.24 0.04 0.61

Bursa (%) 

 دستگاه گوارش 11.4 11.1 11.1 12.0 0.19 0.24 0.98

Digestive tract (%) 

 کبد 4.8 5.2 5.0 5.00 0.63 0.22 0.26
Liver (g) 

irradiationEBI: Electron beam * 
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 بحث
آوری شده با پرتو اثر مصرف دانه سويا و کلزای عمل

 الكترون بر عملكرد رشد 

 15و 10، 5آوری شده با دزهای مصرف دانه سویای عمل

های کیلوگری پرتو الکترون سبب افزایش وزن زنده جوجه

بیشترین وزن زنده مربوط بلدرچین در دوره پرورش شد. 

آوری شده با دز به گروه مصرف کننده دانه سویای عمل

گرم( و کمترین وزن زنده مربوط به  5/185کیلوگری ) 15

گرم(  8/170آوری نشده )گروه مصرف دانه سویای عمل

های سایر محققین مطابقت بود. نتایج فوق با نتایج آزمایش

سن پور چشمه و ، ح1387دارد )شاه حسینی و همکاران 

(، گزارش 1387(. شاه حسینی و همکاران )1392همکاران 

 7/7آوری کنجاله سویا با پرتو گاما در دز کردند که عمل

های گوشتی شد. کیلوگری سبب افزایش وزن زنده جوجه

(، افزایش 1392همچنین حسن پور چشمه و همکاران )

های بلدرچین تغذیه شده با میانگین وزن زنده جوجه

آوری شده با پرتو گاما و بیم الکترون نجاله سویای عملک

کیلوگری را گزارش کردند. بهبود افزایش وزن  27در دز 

های پرتوتابی شده را می توان به حاصل از مصرف جیره

ای و افزایش قابلیت هضم و کاهش مواد ضد تغذیه

دسترسی مواد غذایی جیره نسبت داد )رحیمی و همکاران 

های نشاسته بر آن پرتوتابی به حاللیت دانه (. عالوه1391

کمک کرده، در نتیجه هضم آن بوسیله آمیالزهای 

تر صورت گرفته و از این طریق نیز ممکن لوزالمعده راحت

النگوت و همکاران است سبب افزایش وزن شده باشد )

1999.) 

عالوه بر این ممکن است پرتوتابی سبب تجزیه شیمیایی 

فسفر کمتر شده و با شکاف حلقه فسفات فیتات به گروه با 

سبب کاهش اسید فایتیک و در نتیجه سبب بهبود 

دسترسی مواد غذایی و اسیدهای آمینه شده باشد 

های سایر (. نتایج آزمایش2002سیدهاراجو و همکاران )

آوری آرد سویا با پرتو گاما با محققین نشان داد که عمل

د فایتیک، تانن و کیلوگری سبب کاهش اسی 10و  5دزهای 

(. 2012هامز و همکاران بازدارنده تریپسین آن شد )

ای در دانه سویا نیز بنابراین، کاهش مواد ضدتغذیه

مصرف دانه  ها باشد.تواند از دالیل افزایش وزن جوجهمی

آوری شده با دزهای مختلف پرتو الکترون کلزای عمل

تیجه های بلدرچین نداشت. نتاثیری بر وزن زنده جوجه

های سایرین هماهنگی دارد )قرقانی فوق با نتایج آزمایش

 20(. آنها گزارش کردند که مصرف 2008و همکاران 

آوری شده با پرتو گاما با درصد کنجاله کلزای عمل

کیلوگری در جیره اثری بر افزایش  30و  20، 10دزهای 

عدم تاثیر پرتوتابی بر  های گوشتی نداشت.وزن جوجه

توان به پائین بودن دز های بلدرچین میوجهوزن زنده ج

ای پرتوتابی برای دانه کلزا و پائین بودن مواد ضد تغذیه

دانه کلزا و عدم تاثیر پرتوتابی  در ارقام اصالح شده در

بر ترکیبات شیمیایی آن به ویژه فیبر خام نسبت داد 

، انوار و همکاران 2007ال نیلی ، 2005)چاوشی اقدم 

2015 .)  

های بلدرچین تغذیه شده با مقدار خوراک مصرفی جوجه

آوری شده با پرتو الکترون با افزایش دز کلزای عمل

پرتوتابی کاهش یافت. اما در آزمایشی دیگر، پرتوتابی کل 

های گوشتی سبب افزایش مقدار خوراک جیره جوجه

(. 1387ها شد )شاه حسینی و همکاران، مصرفی جوجه

بوس برنج با پرتو گاما در دزهای آوری سهمچنین، عمل

( و پرتوتابی کل 1997ونگ و همکاران کیلوگری ) 50و  10

کیلوگری )یخ کشی و همکاران  7جیره کل جیره تا دز 

های ( تاثیری بر مقدار مصرف خوراک جوجه2013

های کاهش مقدار خوراک مصرفی جوجه .گوشتی نداشت

 را ریآوف دانه سویا و کلزای عملبلدرچین با مصر

توان به کاهش خوش خوراکی جیره به دلیل تولید مواد می

مصرف دانه سویای   .(1998فارگ رادیوالیتیک نسبت داد )

آوری شده با پرتو الکترون، سبب بهبود ضریب تبدیل عمل

های بلدرچین شد؛ ولی ضریب تبدیل خوراک در جوجه

های بلدرچین تغذیه شده با دانه کلزای خوراک جوجه

وری شده تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار آعمل

نگرفت. در آزمایش دیگر بهبود ضریب تبدیل خوراک 

آوری های بلدرچین با مصرف کنجاله سویای عملجوجه
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کیلوگری گزارش شد )حسن  27شده با پرتو گاما در دز 

همچنین، گزارش شد که با  (.1392پور چشمه و همکاران 

کیلوگری  7و  5ه با دزهای الکترون( جیرپرتوپرتو تابی )

های گوشتی بهبود یافت )یخ ضریب تبدیل خوراک جوجه

 (.2013کشی و همکاران 

سویا عمل  در توافق با نتایج این آزمایش )مصرف دانه

آوری شده( نشان داده شد که ضریب تبدیل خوراک 

آوری های گوشتی با مصرف کنجاله کلزای عملجوجه

کیلوگری بهبود  30و  20، 10شده با پرتو گاما در دزهای 

آنها بهبود ضریب تبدیل  (2008یافت )قرقانی و همکاران، 

ای )گلوکوسینوالت( خوراک را به کاهش مواد ضد تغذیه

ضریب تبدیل خوراک پاسخی در . دکنجاله کلزا نسبت دادن

راستای مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن است. با 

رفی کاهش و افزایش دز پرتوتابی مقدار خوراک مص

های بلدرچین تغذیه شده با دانه افزایش وزن جوجه

آوری شده بهبود یافت. همچنین، در آزمایشی سویای عمل

شد خام پرتوتابی سبب افزایش قابلیت هضم پروتئین 

( و در 2009، ابراهیمی و همکاران 1999النگوت و همکاران )

نتیجه از این طریق نیز ممکن است سبب بهبود ضریب 

آوری دانه یل خوراک شده باشد. با توجه به اینکه عملتبد

کلزا بر افزایش وزن تاثیر نداشت؛ عدم تاثیر پرتو تابی بر 

 ضریب تبدیل خوراک قابل توجیه است.

هبود نسبت آوری شده سبب بمصرف دانه سویای عمل

های بلدرچین شد؛ ولی پرتوتابی بازده پروتئین در جوجه

نداشت. ها نسبت بازده پروتئین جوجهثیری بر تادانه کلزا 

 آوریعملدر توافق با نتایج این آزمایش نشان داده شد که 

کیلوگری نسبت  10دز  با پرتو گاما بادانه نخود و لوبیا 

ولی . (2007ال نیلی بازده پروتئین را در موش بهبود داد )

در آزمایشی دیگر گزارش شد که مصرف کنجاله کلزای 

 30و  20، 10پرتو گاما در دزهای  آوری شده باعمل

داری بر نسبت بازده پروتئین کیلوگری اثر معنی

(. 2008 )قرقانی و همکاران های گوشتی نداشتجوجه

توان به کاهش مواد ضد بهبود نسبت بازده پروتئین را می

ای و افزایش قابلیت هضم پروتئین با افزایش دز تغذیه

(. در 2007نیلی ، ال1998فارگ پرتوتابی نسبت داد )

آوری دانه کلزا با پرتو ایشی نشان داده شد که عملآزم

کیلوگری سبب کاهش مواد  30و  20، 10گاما در دزهای 

نوالت( و افزایش ای )اسید فایتیک و گلوکوسیضد تغذیه

و  انوار تنی پروتئین خام آن شد )قابلیت هضم برون

های لتابی سبب تجزیه پ(. همچنین، پرتو2015 همکاران

 ها درو جذب کربوهیدرات ها شدهعرضی کربوهیدرات

طریق سبب بهبود روده کوچک افزایش داده و از این 

افزایش وزن، بهبود ضریب تبدیل خوراک و نسبت بازده 

  (.2002 )سیدهاراجو و همکارانشود پروتئین می

الکترون سبب بهبود شاخص آوری دانه سویا با پرتو عمل

داری وزن زنده و شد. با توجه به معنیلید اروپایی تو

ضریب تبدیل خوراک که از معیارهای موثر بر شاخص 

دار بودن فاکتور تولیدی اروپا با معنی ؛تولید اروپایی است

 آوری شده قابل توجیه است.مصرف دانه سویای عمل

آوری شده با پرتو کلزای عمل اثر مصرف دانه سويا و

 های الشه الكترون بر ويژگي

های الشه آوی دانه سویا و کلزا تاثیری بر ویژگیعمل

الشه، درصد سینه، درصد پشت، درصد  بازده )درصد

( نداشت که با فابریسیوس ران، وزن کبد و درصد بورس

( هماهنگی 1387های قرقانی و همکاران )نتایج آزمایش

آوری کنجاله کلزا با پرتو دارد. آنها گزارش کردند که عمل

های گوشتی نداشت. با گاما تاثیری بر درصد الشه جوجه

کلزای سویا یا های حاوی دانه توجه به اینکه مصرف جیره

 بر کل افزایش وزنون تاثیری الکتر آوری شده با پرتوعمل

نداشت، بنابراین عدم تاثیر پرتوتابی بر اجزای الشه با 

آوری شده قابل توجیه کلزای عمل سویا یا مصرف دانه

 است.

 

 نتيجه گيری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مصرف دانه سویا 

آوری شده با پرتو الکترون سبب بهبود عملکرد عمل

آوری نه کلزای عملهای بلدرچین شد؛ اما مصرف داجوجه

های با پرتو الکترون تاثیری بر صفات عملکردی جوجه
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نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده از این  بلدرچین

، به منظور حصول بهترین نتیجه در عملکرد رشد پژوهش

های بلدرچین، مصرف دانه سویای عمل آوری شده جوجه

اما در شود. کیلوگری در دوره رشد توصیه می 15با دز 

آوری دانه کلزا و مصرف آن در جیره خصوص عمل

های بیشتری پژوهشهای بلدرچین، الزم است جوجه

 .انجام شود

 سپاسگزاری 

از همکاری و مساعدت موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 

ها را فرآهم آوردند و سازمان انرژی که امکان آنالیز نمونه

ت محترم ها و معاوننمونه تابیاتمی به جهت پرتو

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس تشکر و 

 شود.قدردانی می
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Introduction: Among oilseeds, soybean and canola seeds are widespread used in poultry diets (Baker 

and Chang 1992), however their use in poultry diet is limited because of anti-nutritional factors (Zeb 

1998, Syddhuraju et al. 2002). Different methods have been used for improwing nutritional value of 

oilseeds. One of these methods is irradiation (Taghinejad-Rudboneh et al 2010, Ebrahimi-

Mahmoudabad and Taghinejad-Roudbaneh 2011). Electron beam irradiation (EB) is a physical 

method that can improve the nutritional valueof feedstuff and has been considered recently. 

Advantages of processing with EB-irradiation is no damage to feeds, lack of production of non-

digestible products, increase digestibility of crude protein without side effects on feeds (Majd and 

Ardekani 2003, Anwar et al. 2015). Therefore, present study was carried out in two separate 

experiments in order to investigate the effect of feeding EB-irradiated soybean and canola seeds on 

growing performance of Japanese quail chicks 

Materials and methods: Soybean and canola seeds were irradiated with EB at doses of 5, 10 and 15 

kGy. Japanese quails were purchased and transferred to the farm. All chickens were weighed and 

were assigned randomly to experimental units. In each experimental unit, 14 birds of different sexes 

(male and female) were placed so that the average body weight was the same in each experimental 

unit. Diets formulated on corn and soybean meal based diets according to NRC (1994). Ingredients 

and chemical composition of diet of quail chicks containing soybean seed or canola seed is shown in 

Table 1. Quails were fed with experimental diets for 36 days in a completely randomized design with 

4 treatments and 4 replications and 14 chicks per each replicate in two separate experiments. Quails 

were fed on corn-soybean meal diet. In first experiment, 12% untreated or irradiated soybean was 

used in diet and in second experiment, 8% untreated and irradiated canola seed was used in diet. Feed 

intake, feed conversion ratio (FCR), average daily gain (ADG), protein efficiency ratio and European 

production efficiency factor were calculated at the end of the experiments. All birds were slaughtered 

at the end of the growing period. Then, weights of edible carcass, breast t, thigh t, bursa of fabricius 

and gastrointestinal tract were measured. 

Results and discussion: Feeding irradiated soybean seed significantly improved (P<0.05) FCR, body 

weight, protein efficiency ratio and European production efficiency factor of quails (Table 2). 

Consumption of irradiated soybean at doses of 5, 10 and 15 kGy increased body weight gain of quails 

in the breeding period. These results are agreed with the results of other studies (Shah-Hosseini et al. 

2008, Hassanpour-cheshmah et al. 2013). Improwing of weight gain of quail is related to reducing 

anti-nutritional factors and increasing the digestibility of feed (Rahimi et al. 2012). Feeding irradiated 

soybean seed improved (P<0.05) feed conversion ratio of quail chicks, but feed conversion ratio of 

quail chicks fed with irradiated canola seeds was not affected by treatments. The best feed conversion 

ratio was observed by feeding treatment containing irradiated soybeans at doses of 10 and 15 kGy. In 

another experiment, feeding soybean meal treated with gamma irradiation at a dose of 27 kGy 

improwed feed conversion ratio of quail chicks (Hassanpour-Cheshmah et al. 2013). Also, it was 

reported that EB-irradiation of diet at doses of 5 and 7 kGy improved feed conversion ratio of broiler 

chickens (Yakhkashi et al. 2013). Irradiation of canola seed at dose of 15 kGy reduced feed intake 



 67                                                                       رتو الكترونپآوري شده با کلزاي عمل یا ویاسدانه هاي در حال رشد تغذیه شده با عملكرد بلدرچين

 
 

and improved European production efficiency factor of quails (P<0.05). Moreover, in other study 

feeding of rice bran treated with gamma irradiation at doses of 10 and 50 kGy (Wang et al. 1997) and 

irradiation of total diet up to 7 kGy (Yakhkeshi et al. 2013) had no significant effect on feed intake 

of broiler chickens. Feeding irradiated canola seed did not significantly affect on carcass 

characteristics of quails (P>0.05). Gharghani et al (2008) reported that feeding canola meal treated 

with gamma irradiation had no significant effect on dressing percentage of broiler chickens. Given 

that feeding of diets containing irradiated soybean or canola seeds had no effect on live wieght, so no 

irradiation impact on carcass characteristics with the use of irradiated soybean or canola seeds treated 

is reasonable. 

Conclusion: Results of the present study demonstrated that feeding EB-irradiated soybean improved 

performance of quails. However, feeding EB-irradiated canola seed had not significant effect on 

performance of quails. 
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