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چکیده
زمینه مطالعاتی :سطح مطلوب انرژی و پروتئین مورد نیاز بلدرچین ژاپنی در دورههای مختلف پرورش (آغازین ،رشد
و پایانی) باعث بهبود رشد و عملکرد پرنده میشود .هدف :بررسی تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین
جیره بر راندمان انرژی و پروتئین ،خصوصیات الشه و عملکرد بلدرچینهای ژاپنی در دوره آغازین .روش کار:
آزمایشی با استفاده از  450قطعه جوجه یکروزه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کامالً تصادفی به روش آزمون فاکتوریل
 3×3با  5تکرار و  10قطعه جوجه در هر تکرار برای مدت  10روز بر روی بستر انجام شد .جیرههای آزمایشی شامل 3
سطح انرژی قابل متابولیسم ( 2800 ،2700و  2900کیلوکالری در هر کیلوگرم جیره غذایی) و  3سطح پروتئین خام (،24
 25و  26درصد) بودند .در پایان دوره آزمایشی یک قطعه پرنده از هر تکرار بهصورت تصادفی انتخاب و جهت بررسی
خصوصیات الشه کشتار گردید .نتایج :پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی انرژی  2800کیلوکالری در کیلوگرم و 24
درصد پروتئین خام ،بازدهی الشه ،وزن ران و افزایش وزن کمتر و ضریب تبدیل خوراک بیشتری در مقایسه با پرندگان
سایر تیمارها داشتند ( .)P>0/05افزایش سطح پروتئین جیره تأثیری بر افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک نداشت
( .)P<0/05باالترین سطح انرژی ( 2900کیلوکالری) موجب کاهش ضریب تبدیل خوراک گردید درحالیکه مصرف 2800
کیلوکالری در کیلوگرم انرژی باعث کاهش وزنگیری در مقایسه با سطح پایین و باالی انرژی گردید ( .)P>0/05همچنین
اثر متقابل بین سطوح انرژی و پروتئین ،برای افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک مشاهده گردید ( .)P>0/05همچنین
مشخص گردید که سطح انرژی قابل متابولیسم جیره بر راندمان پروتئین ،تأثیر معنیداری داشت ( ،)P>0/05بهنحویکه
پرندگان تغذیه شده با سطح انرژی  2900کیلوکالری در کیلوگرم ،راندمان پروتئین بهتری را نشان دادند .با افزایش
انرژی جیره ،پروتئین مصرفی به لحاظ عددی کاهش یافت ( .)P=0/095عالوهبراین سطح پروتئین جیره بر مقدار پروتئین
مصرفی تاثیر معنیدار داشت ،بهطوریکه با افزایش سطح پروتئین جیره از  24به  26درصد ،پروتئین مصرفی توسط
پرندگان نیز افزایش پیدا کرد ( .)P>0/05پرندگان تغذیه شده با سطوح انرژی  2700و  2900کیلوکالری در کیلوگرم
بهترتیب بیشترین و کمترین درصد پروتئین الشه را داشتند ( )P>0/05و پرندگان تغذیه شده با  25و  26درصد پروتئین
خام بیشترین و پرندگان تغذیه شده با  24درصد پروتئین خام کمترین درصد رطوبت الشه را نشان دادند (.)P>0/05
نتیجهگیری نهایی :نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد میکند که استفاده از سطح انرژی  2700کیلوکالری در کیلوگرم
و سطح پروتئین خام  24درصد در جیره آغازین ،موجب بهبود عملکرد تولیدی بلدرچینهای ژاپنی میشود.
واژگان کلیدی :انرژی ،بلدرچین ژاپنی ،پروتئین ،خصوصیات الشه ،عملکرد
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مقدمه

ژاپنی را بهترتیب  2950کیلوکالری در کیلوگرم و 28

در سالهای اخیر ،تنوع در عادات غذایی مصرف

درصد بیان کردند .همچنین کوریا و همکاران ()2008

کنندگان و اهمیت بحث سالمتی در پروتئین مصرفی

مقادیر  2690کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل

افراد جامعه ،توجه بسیاری از پرورش دهندگان را به

متابولیسم و  25/83درصد پروتئین خام را در جیره

تولید گوشت و تخم بلدرچین ژاپنی معطوف کرده است.

بلدرچینهای ژاپنی پیشنهاد کردند .امروزه عالوه بر

ویژگیهایی همچون چربی پایین گوشت ،حضور

افزایش کمی تولید بلدرچین ،کیفیت و ترکیب الشههای

اسیدهای آمینه کمیاب در گوشت ،کم بودن سطح

تولیدی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .عبدالعظیم

کلسترول تخم بلدرچین ،رشد و بلوغ جنسی سریع،

( )2011اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره را

کوتاه بودن چرخه تولیدمثلی و سن کشتار ،میزان باالی

بر عملکرد و خصوصیات الشه بلدرچینهای ژاپنی

تولید تخم ،مقاومت نسبی به بیماریها و عدم نیاز به

بررسی کرد و نشان داد که سطح انرژی و پروتئین

واکسیناسیون از دالیل توجه بیشتر پرورشدهندگان به

جیره بر بازده الشه قابل طبخ و کبد تاثیر معنیداری

این پرنده بوده است (کایور و همکاران  .)2008یکی از

نداشته است .در آزمایشی دیگر ،پروین و همکاران

اساسیترین مسائل در پرورش بلدرچین ژاپنی ،تغذیه

( )2010گزارش کردند که وزن الشه و سینه جوجه

مناسب به منظور رشد و عملکرد مطلوب این پرنده

بلدرچینهای گوشتی بهطور خطی تحت تأثیر سطح

است .انرژی قابل متابولسیم و پروتئین خام از عوامل

پروتئین خام جیره قرار گرفت و بلدرچینهای تغذیه

تغذیهای بسیار مؤثر بر هزینههای جیره بلدرچین است

شده با جیرههای حاوی باالترین سطح پروتئین (35

که بهطور گستردهای عملکرد و بازده تولیدی آن را

درصد) دارای وزن الشه و سینه باالتری بودند .هر چند

تحت تأثیر قرار میدهند (آلبوکوئرکیو و همکاران 2003؛

تولید قطعات الشه بهطور قابل توجهی تحت تأثیر سن و

داریو و همکاران  .)2010این بازده از طریق تغییر

ژنتیک است ولی ترکیب الشه تا اندازه زیادی متأثر از

الگوی مصرف خوراک و متعاقب آن تغییر در دریافت

جیره است (اسمیل  .)1999در همین زمینه ریچاردس و

مواد مغذی و متابولیسم اسیدهای آمینه برای ذخیره

همکاران ( )2010اظهار داشتند که ترکیب الشه طیور

پروتئین ،متأثر میگردد (بارتوو و پالونیک  .)1998از

گوشتی بهوسیله سطوح انرژی و پروتئین جیره تحت

طرفی دفع انرژی قابل متابولیسم مازاد جیره از بدن

تاثیر قرار میگیرد و بازده الشه از طریق تنظیم و تعدیل

پرنده بهراحتی امکانپذیر نبوده و تغذیه مطلوب زمانی

سطوح انرژی و پروتئین بهبود مییابد .نتایج تحقیق

صحیح خواهد بود که نسبت مواد مغذی الزم برای

کامران و همکاران ( )2008مشخص کرد که انرژی جیره

رشد ،متناسب با انرژی موجود در جیره وجود داشته

به تنهایی تأثیر چندانی بر انباشت چربی در حفره بطنی

باشد .لپور و مارکس ( )1971احتیاجات انرژی قابل

جوجههای گوشتی ندارد و نسبت انرژی به پروتئین

متابولیسم بلدرچینهای ژاپنی را طی دوره 1-42

عامل موثر بر انباشت چربی در حفره بطنی است .سی و

روزگی 3080 ،کیلوکالری در کیلوگرم پیشنهاد کردند.

همکاران ( )2001نیز بیان کردند که کاهش پروتئین خام

در همین رابطه هیانکوا و همکاران ( )1997مقادیر  26و

جیره منجر به کاهش مقدار پروتئین الشه و افزایش

 21/6درصد پروتئین خام را به ترتیب در دورههای

مقدار چربی الشه خواهد شد .بدینصورت که با رعایت

 21-1و  22-35روزگی در جیره بلدرچینهای ژاپنی

نسبت انرژی به پروتئین ،سرعت باالی سنتز چربی و

توصیه کردند .لیسون و سامرز ( )2005نیز مقدار نیاز

عملکرد پایین رشد در نتیجه مصرف جیرههای

انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره بلدرچین

کمپروتئین قابل جبران خواهد بود .بنابراین انتخاب
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سطوح مناسب انرژی و پروتئین در هر یک از دورههای

بهصورت آزمون فاکتوریل  3×3با سه سطح انرژی

رشد نقش بسیار مهمی در تولید اقتصادی بلدرچین

قابل متابولیسم ( 2800 ،2700و  2900کیلوکالری در

داشته و باعث بهبود رشد و ترکیبات الشه خواهد شد

کیلوگرم) و سه سطح پروتئین خام جیره ( 25 ،24و 26

(کایور و همکاران  .)2008تنها منبع علمی بینالمللی در

درصد) در قالب طرح کامالً تصادفی با  5تکرار و 10

دسترس برای احتیاجات بلدرچینهای ژاپنی ،جداول

پرنده در هر تکرار طراحی گردید .قبل از تنظیم جیرهها،

احتیاجات طیور انجمن تحقیقات ملی آمریکا است که

ترکیب شیمیایی مواد خوراکی استفاده شده توسط

 2900کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و

طیفسنجی مادون قرمز نزدیک ( )NIRاندازهگیری

 24درصد پروتئین خام را برای کل دوره پرورش

شدند .جیرههای آزمایشی بر اساس دانه ذرت ،کنجاله

بلدرچین ژاپنی ( 1تا  42روزگی) پیشنهاد کرده است

سویا و سبوس گندم با استفاده از نرمافزار WUFFDA

( .)1994 NRCبا علم به این موضوع و با توجه به

برای دوره آغازین (یک تا ده روزگی) آزمایش تنظیم

پیشرفتهای ژنتیکی صورت گرفته طی دهههای گذشته،

شدند .اجزاء و ترکیب مواد مغذی جیرههای مورد

مطمئناً نیازهای تغذیهای این پرنده نیز تغییر کرده است.

استفاده در جدول  1نشان داده شده است .شرایط

لذا به نظر میرسد که جهت رشد حداکثر و بهینه این

محیطی از لحاظ نور ،دما و رطوبت برای تمام تیمارهای

پرنده بهتر است دوره پرورش بلدرچینهای ژاپنی نیز

آزمایشی یکسان بود .دمای سالن در هفته اول حدود

همانند جوجههای گوشتی مرحلهای (آغازین ،رشد و

 35درجه سانتی گراد تنظیم گردید که به تدریج تا 10

پایانی) باشد تا احتیاجات انرژی و پروتئین هر دوره

روزگی به دمای  31درجه سانتی گراد رسید .برنامه

بهطور جداگانه با دقت باالیی تعیین شود .قابل ذکر است

نوردهی نیز بهصورت پیوسته ( 24ساعت روشنایی با

که اندک اطالعات گزارش شده در زمینه نیازهای

شدت  20لوکس) اعمال گردید .خوراک مصرفی و

تغذیهای بلدرچینهای ژاپنی نیز اختالفات قابل توجهی با

افزایش وزن بهصورت دورهای اندازهگیری شد و

یکدیگر دارند .با توجه به اهمیت موضوع و عدم وجود

متعاقب آن ضریب تبدیل خوراک محاسبه گردید .در

مطالعه جامع در این زمینه ،الزم است که در شرایط

پایان دوره ( 10روزگی) ،از هر تکرار یک قطعه پرنده نر

منطقهای کشور ،مقادیر مواد مغذی و میزان انرژی و

انتخاب و کشتار شد .وزن الشه ،سینه ،رانها ،کبد و

پروتئین جیره بلدرچین به دقت تعیین گردند .لذا اثرات

چربی حفره بطنی اندازهگیری و نسبت وزن آنها به

سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام

وزن زنده (وزن نسبی) محاسبه گردید .همچنین

جیره بر راندمان انرژی و پروتئین ،خصوصیات الشه و

استخوانهای عضله سینه پس از کشتار جدا و جهت

عملکرد بلدرچینهای ژاپنی در دوره آغازین (1-10

بررسی رطوبت ،پروتئین و چربی گوشت ،به آزمایشگاه

روزگی) در تحقیق اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

منتقل شدند .سپس نمونهها داخل آون در دمای 60

مواد و روشها
آزمایش حاضر در ایستگاه تحقیقاتی بلدرچین دانشگاه
ارومیه انجام گرفت .تعداد  450قطعه جوجه بلدرچین
یکروزه (نر و ماده) با میانگین وزنی یکسان (7/60±1
گرم) مورد استفاده قرار گرفتند .در روز اول آزمایش،
جوجهها بهطور تصادفی در داخل  45قفس (با ابعاد 60
×  60متر مربع) بر روی بستر توزیع شدند .آزمایش

درجه سانتیگراد قرار داده شد و تا حصول وزن ثابت
خشک گردید ،بدینوسیله پس از مشخص شدن درصد
رطوبت الشه ،نمونههای خشک شده بهوسیله چرخ
گوشت آسیاب شدند .سرانجام میزان پروتئین و چربی
الشه به روشهای استاندارد  )1990( AOACو بهترتیب
با استفاده از دستگاههای کلدال و سوکسله اندازهگیری
گردیدند.
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) روزگی10-1(  ترکیب جیرههای غذایی آزمایشی بلدرچین ژاپنی در دوره آغازین-1 جدول
Table 1- Composition of experimental diets of Japanese quails in starter phase (1-10 days)
سطح انرژی
Energy level
سطح پروتئین
Protein level
مواد خوراکی
Ingredients (%)

ذرت
Corn
کنجاله سویا
Soybean meal
سبوس گندم
Wheat bran
روغن سویا
Soybean oil
دی کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate
کربنات کلسیم
Calcium carbonate
نمک
Salt
1مکمل ویتامینی
Vitamin premix
2مکمل مواد معدنی
Mineral premix
دی ال متیونین
DL-methionine
ال تره ئونین
L-thereonin
جمع
Total

2700

2800

2900

24

25

26

24

25

26

24

25

26

43.95

42.00

40.00

45.23

46.43

41.12

48.10

46.83

46.12

39.65

42.55

45.45

40.47

43.77

46.24

41.54

44.50

47.56

12.75

11.68

10.60

9.50

5.50

7.50

4.70

3.00

0.75

0.30

0.51

0.75

1.45

1.01

1.94

2.28

2.37

2.34

1.11

1.09

1.07

1.14

1.14

1.09

1.18

1.16

1.15

1.12

1.12

1.12

1.11

1.10

1.11

1.10

1.09

1.09

0.35

0.33

0.34

0.33

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.15

0.14

0.13

0.15

0.14

0.13

0.15

0.14

0.12

0.12

0.08

0.04

0.12

0.07

0.03

0.11

0.07

0.03

100

100

100

100

100

100

100

100

100

مواد مغذی اندازه گیری شده
Calculated nutrient analysis (%)
انرژی قابل متابولیسم
Metabolizable energy
(Kcal/Kg)
پروتئین خام
Crude protein (%)
فیبر خام
Crude fiber (%)
کلسیم
Calcium (%)
فسفر
Available phosphorus
(%)
سدیم
Sodium (%)
آرژنین
Arginine (%)
لیزین
Lysine (%)
متیونین
Methionine (%)
 سیستئین+ متیونین
Methionine + Cysteine
(%)
ترئونین

2700

2700

2700

2800

2800

2800

2900

2900

2900

24

25

26

24

25

26

24

25

26

4.33

4.34

4.35

4.12

3.96

4.14

3.82

3.79

3.74

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.16

0.15

0.16

0.15

0.15

0.15

0.15

0.16

0.16

1.66

1.74

1.82

1.66

1.74

1.82

1.66

1.74

1.82

1.31

1.38

1.45

1.31

1.39

1.45

1.32

1.39

1.46

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.88

0.89

0.91

0.88

0.89

0.91

0.88

0.89

0.90

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

تاثیر سطوح مختلف انرژي قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره بر عملکرد رشد ،خصوصیات الشه و راندمان انرژي و پروتئینِ دوره آغازین بلدرچینهاي ژاپنی

0.32

0.31

0.30

0.33

0.31

0.30

0.33

0.32

0.30
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)Threonine (%
تریپتوفان
)Tryptophan (%

 .1هر کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل 3500000 :واحد بین المللی ویتامین  1000000 ،Aواحد بین المللی ویتامین  9000 ،D3واحد بین المللی
ویتامین  1000 ،Eمیلیگرم ویتامین  900 ،K3میلیگرم ویتامین  3300 ،B1میلیگرم ویتامین  5000 ،B2میلیگرم ویتامین  15000 ،B3میلیگرم
ویتامین  150 ،B5میلیگرم ویتامین  500 ،B6میلیگرم ویتامین  7/5 ،B9میلیگرم ویتامین  250000 ،B12میلیگرم کولین.
 .2هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل 50000 :میلیگرم منگنز 25000 ،میلیگرم آهن 5000 ،میلیگرم روی 500 ،میلیگرم مس 500،میلیگرم ید100 ،
میلیگرم سلنیوم.

1. Each kilogram vitamin premix contained: Vitamin A 3500000 IU; Vitamin D3 1000000 IU; Vitamin E 9000 IU; Vitamin K3 1000
mg; Vitamin B1 900 mg; Vitamin B2 3300 mg; Vitamin B3 5000 mg; Vitamin B5 15000 mg; Vitamin B6 150 mg; Vitamin B9 500
mg; Vitamin B12 7.5 mg; Choline 250000 mg.
2. Each kilogram mineral premix contained: Manganese 50000 mg; Iron 25000 mg; Zinc 5000 mg: Copper 500 mg: Iodine 500 mg:
Selenium 100 mg.

نسبت راندمان پروتئین از تقسیم گرم افزایش وزن به

متقابلی بین سطوح انرژی و پروتئین جیره برای

گرم پروتئین مصرفی و نسبت راندمان انرژی از طریق

مصرف خوراک مشاهده نشد ( .)P<0/05افزایش سطح

ضرب گرم افزایش وزن در عدد  100و تقسیم عدد

پروتئین جیره تأثیری بر افزایش وزن و ضریب تبدیل

حاصله بر کل انرژی قابل متابولیسم مصرفی بر حسب

خوراک نداشت ( ،)P<0/05اما سطح انرژی جیره هر دو

کیلوکالری محاسبه شد (کامران و همکاران .)2008

صفت مذکور را تحت تأثیر قرار داد ( .)P>0/05باالترین

آنالیز آماری طرح

سطح انرژی ( 2900کیلوکالری) موجب کاهش ضریب

کلیه دادههای حاصل از این آزمایش در قالب آزمون

تبدیل خوراک گردید درحالیکه تأثیری بر افزایش وزن

فاکتوریل  3×3با رویه  GLMنرمافزار )2002( SAS

در مقایسه با پایینترین سطح انرژی ( 2700کیلوکالری)

آنالیز گردید .همچنین مقایسه میانگینها برای هر یک از

نداشت ،ولی مصرف  2800کیلوکالری انرژی باعث

صفات با آزمون توکی در سطح  5درصد انجام گردید.

کاهش وزنگیری در مقایسه با سطح پایین و باالی

مدل آماری طرح بهصورت زیر میباشد:

انرژی گردید ( .)P>0/05همچنین اثر متقابل بین سطوح

Yijk = µ + αi + βj + αβij + eijk
که در آن  Yijkمقدار هر مشاهده µ ،مقدار میانگین

انرژی و پروتئین برای هر دوی افزایش وزن و ضریب

جامعه αi ،اثر سطوح مختلف انرژی جیره βj ،اثر سطوح
مختلف پروتئین جیره αβij ،اثر متقابل سطوح مختلف
انرژی و پروتئین جیره و  eijkاثر خطای آزمایشی
میباشد.
نتایج و بحث
صفات عملکردی
نتایج مربوط به صفات عملکردی بلدرچینهای ژاپنی در
سن  10روزگی در جدول  2نشان داده شده است.
مصرف خوراک تحت تأثیر سطوح انرژی یا پروتئین
جیره قرار نگرفت ( ،)P<0/05اگرچه سطوح انرژی
 2800و  2900کیلوکالری میزان مصرف خوراک را
بهطور عددی کاهش دادند ( .)P=0/098بعالوه اثر

تبدیل خوراک مشاهده گردید ( .)P>0/05در سطوح
پایین و باالی انرژی ،افزایش سطح پروتئین تأثیری بر
افزایش وزن بدن نداشت اما در سطح متوسط انرژی،
کاهش سطح پروتئین به  24درصد منجر به کاهش وزن
بدن گردید .همچنین افزایش سطح پروتئین در سطوح
پایین و متوسط انرژی تاثیری بر ضریب تبدیل خوراک
نداشت ،ولی در سطح باالی انرژی ،افزایش پروتئین به
 25درصد باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک گردید
( .)P>0/05کاهش سطح انرژی جیره ،موجب افزایش
خوراک مصرفی میگردد تا پرنده بتواند انرژی مورد
نیاز خود را تأمین کند (باررتو و همکاران  ،2007کوریا
و همکاران  ،2007کایور و همکاران  .)2008ولی افزایش
مصرف خوراک در پاسخ به کاهش سطح انرژی جیره
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در آزمایش اخیر به اندازهای نبود که پرنده بتواند

جیره بر عملکرد وجود دارد .همچنین اصالح نژاد

بهوسیله آن کمبود انرژی را جبران نماید .اثرات اصلی

بلدرچین با اهداف گوناگون نیز هنوز نتوانسته است از

سطوح مختلف پروتئین جیره ( 24تا  26درصد) بر هیچ

واریانس موجود در برخی از صفات در یک نژاد و حتی

یک از صفات عملکردی (مصرف خوراک ،افزایش وزن

در یک گروه ژنتیکی در حد مطلوب بکاهد .در این

و ضریب تبدیل خوراک) تأثیر معنیداری نداشت

آزمایش ،تأثیر سطح انرژی و اثرات متقابل بین سطوح

( .)P<0/05اسکلن و پالونیک ( )2002دریافتند که تأثیر

انرژی و پروتئین بر افزایش وزن و ضریب تبدیل

مقدار پروتئین بر مصرف خوراک وقتی نمودار میشود

خوراک معنیدار بود ( ،)P>0/05بهطوریکه جوجههای

که عدم تعادل اسیدهای آمینه در جیره برقرار باشد .با

تغذیه شده با سطوح انرژی  2700و  2900کیلوکالری،

توجه به این که در جیرههای آزمایشی تعادل بین

افزایش وزن باالتر و ضریب تبدیل خوراک پایینتری

اسیدهای آمینه وجود داشت ،انتظار میرفت چنین

داشتند .در تحقیقی مشابه با مطالعه حاضر ،عبدل

نتیجهای حاصل شود .نتایج مطالعه حاضر با گزارش

( ،)2005گزارش کرد که بلدرچینهای تغذیه شده با

تاراسیویز و همکاران ( )2006همخوانی دارد .این

سطوح باالی انرژی ( 3100و 3300کیلوکالری) وزن

محققین نشان دادند که سطوح مختلف پروتئین جیره

بدن باالتری در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با سطوح

( 19 ،17و  21درصد) نتوانست باعث ایجاد تغییرات

پایین انرژی ( 2500و 2700کیلوکالری) داشتند.

معنیداری در مصرف خوراک ،افزایش وزن و ضریب

درصورتیکه پرندگان تغذیه شده با سطح انرژی 2900

تبدیل خوراک بلدرچینهای بالغ ( 23هفتگی) شود .شیخ

کیلوکالری از نظر وزن بدن تفاوت معنیداری با

و همکاران ( )2012نیز اظهار داشتند که سطوح مختلف

پرندگان تغذیه شده با سطوح انرژی 3100 ،2700

پروتئین جیره ( 25 ،24 ،23 ،22و  26درصد) باعث

و 3300کیلوکالری در سن  42روزگی نداشتند.

ایجاد تغییرات معنیداری بر خوراک مصرفی ،افزایش

در مطالعه حاضر احتماال سطح انرژی  2700کیلوکالری

وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک بلدرچین ژاپنی در

در سن پایین برای بلدرچینها کافی بوده و موجب

 41-5روزگی نمیشود .نتایج مطالعه فریتاس و

استفاده بهینه پرنده از انرژی موجود در جیره شده

همکاران ( )2006روی سطوح مختلف پروتئین خام

است که در نهایت افزایش وزن بیشتر را باعث گردیده

جیره ( 24 ،22 ،20و  26درصد) بلدرچینهای اروپایی

است .کاهش سطح پروتئین به  24درصد ،تغییر آماری

از  1تا  42روزگی نشان داد که سطح پروتئین خام

معنیداری در ضریب تبدیل خوراک به وجود نیاورده

جیره بر صفات خوراک مصرفی ،افزایش وزن بدن و

است .با توجه به نتایج افزایش وزن و ضریب تبدیل

ضریب تبدیل خوراک تأثیر معنیدار نداشت و در بین

خوراک میتوان بیان نمود که نیاز انرژی بلدرچینهای

تیمارهای آزمایشی ،جیره حاوی  20درصد پروتئین

ژاپنی در  10روز اول پرورش کمتر از مقدار توصیه

خام ،بهترین عملکرد را از خود نشان داد .درحالیکه

شده ( 2900( NRC )1994کیلوکالری) است و شاید

محققین دیگر با بررسی سطوح  31 ،29 ،27 ،25 ،23و

بتوان حدود  2700کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در

 33درصد پروتئین خام جیره ،نیاز پروتئین خام

کیلوگرم را برای دوره آغازین ( 1تا  10روزگی)

بلدرچین گوشتی را جهت افزایش وزن 29/81 ،درصد

پیشنهاد نمود .بهبود افزایش وزن روزانه و ضریب

تخمین زدند (کوریا و همکاران .)2008

تبدیل خوراک در جیرههای با سطح انرژی کمتر را شاید

به نظر میرسد که بین نژادهای گوناگون بلدرچین

بتوان به دلیل نیاز کمتر جوجه بلدرچینها در دوره

تفاوت قابل مالحظهای از لحاظ تأثیر انرژی و پروتئین

آغازین به انرژی و نیاز بیشتر به پروتئین در این

تاثیر سطوح مختلف انرژي قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره بر عملکرد رشد ،خصوصیات الشه و راندمان انرژي و پروتئینِ دوره آغازین بلدرچینهاي ژاپنی
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جیرهها دانست.
جدول  -2اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر مصرف خوراک ،افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک بلدرچینهای ژاپنی
در دوره آغازین
Table 2- Effect of different levels of energy and protein on feed intake, weight gain and feed conversion ratio
(FCR) of Japanese quails in starter phase
اثرات متقابل
ضریب تبدیل خوراک

افزایش وزن

)FCR (gr/gr
2.18ab
2.44ab
2.27ab
2.66a
2.51ab
2.14ab
2.14ab
2.04b
2.29ab
0.129
0.036

)Weight gain (gr
38.16a
34.24a
37.84a
26.91b
33.75a
35.13a
35.86a
36.61a
34.53a
1.45
0.002

2.29ab
2.44a
2.15b
0.075
0.038

36.75a
31.93b
35.67a
0.837
0.0006

83.92
77.40
76.58
2.55
0.098

2.32
2.33
2.23
0.075
0.596

33.64
34.87
35.83
0.837
0.193

77.25
80.89
79.76
2.55
0.592

سطح پروتئین

مصرف خوراک
)Feed intake (gr
83.18
83.27
85.30
72.21
84.48
75.53
76.36
74.92
78.46
4.42
0.485
اثرات اصلی

Interaction effects
×

Protein level
24
25
26
24
25
26
24
25
26

سطح انرژی
Energy level
2700
2700
2700
2800
2800
2800
2900
2900
2900

SEM
P-value

Main effects
سطح انرژی
Energy level
2700
2800
2900
SEM
P-value
سطح پروتئین
Protein level
24
25
26
SEM
P-value

میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیداری با یکدیگر هستند (.)P>0/05
 = SEMخطای استاندارد میانگینها
Means with different superscripts in each column differ significantly (P<0.05).
SEM = means standard error

خصوصیات الشه

کیلوکالری ،وزن نسبی سینه را بهطور عددی افزایش

نتایج مربوط به خصوصیات الشه (وزن نسبی الشه،

داد ( .)P=0/056سطح پروتئین جیره بر وزن الشه و

سینه ،رانها و کبد به وزن کل بدن) پس از کشتار در

ران تاثیر معنیدار داشت ( .)P>0/05سطح متوسط (25

انتهای دوره ( 10روزگی) در جدول  3آورده شده است.

درصد) و سطح پایین ( 24درصد) پروتئین بهترتیب

هیچ یک از فراسنجههای بازده الشه و اوزان نسبی

باعث افزایش و کاهش وزن نسبی الشه و ران شدند

سینه ،ران و کبد تحت تأثیر انرژی قابل متابولیسم جیره

( ،)P>0/05درحالیکه مصرف سطح باالی پروتئین (26

قرار نگرفتند ( ،)P<0/05اگرچه سطح انرژی 2700

درصد) تغییر معنیداری در وزن نسبی الشه و ران در
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مقایسه با دو سطح پایینتر ایجاد نکرد .همچنین اثر

 2800 ،2700و  2900کیلوکالری در کیلوگرم) و

متقابل معنیداری بین انرژی و پروتئین برای هر دوی

پروتئین خام جیره ( 18 ،16 ،14و  20درصد) بر عملکرد

وزن نسبی الشه و ران مشاهده گردید ( .)P>0/05در

و خصوصیات الشه بلدرچینهای ژاپنی بررسی شد.

سطح متوسط و باالی پروتئین ،افزایش سطح انرژی

نتایج حاصله نشان داد که سطح انرژی و پروتئین جیره

تأثیری بر وزن الشه و ران نداشت اما در سطح پایین

بر بازده الشه قابل طبخ و کبد تاثیر معنیداری نداشته

پروتئین ( 24درصد) ،افزایش سطح انرژی به 2800

است .یافتههای یازرلو و همکاران ( )2013مغایر با نتایج

کیلوکالری منجر به کاهش وزن الشه و ران گردید

تحقیق حاضر بود .آنها وزن کبد پایینتری را در سطوح

( .)P>0/05از طرفی سطوح مختلف پروتئین جیره و اثر

باالی انرژی و پروتئین مشاهده نمودند ،بدینصورت که

متقابل بین انرژی و پروتئین برای وزن سینه و کبد

افزایش سطح انرژی و پروتئین جیره ،روند کاهشی

معنیدار نبود ( ،)P<0/05ولی سطح انرژی 2700

نسبت وزن کبد به وزن بدن را باعث گردید .در تشریح

کیلوکالری و پروتئین  24درصد وزن سینه را بهطور

عوامل دخیل بر وزن کبد به نظر میرسد در سطوح

عددی افزایش داد ( .)P=0/056مطالعات محدودی بر

پایین انرژی جیره ،بدن نمیتواند از پروتئین دریافتی

روی کیفیت الشه بلدرچینهای ژاپنی در سن پایین

بهصورت بهینه استفاده کند ،به همین دلیل مواد مغذی

صورت گرفته است .موساد و آیبن ( )2009در بلدرچین

بیشتری در کبد تجمع یافته و باعث افزایش وزن کبد

ژاپنی در سن  42روزگی طی مطالعهای مشابه گزارش

میشود .در سطوح باالی انرژی جیره نیز ،احتمال تجمع

کردند که سطوح مختلف انرژی جیره تأثیری بر اجزای

چربی در کبد بیشتر است .اما به دلیل اینکه در این

الشه نداشت که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.

وضعیت احتماالً پرنده از پروتئین جیره بیشتر استفاده

ولی شیخ و همکاران ( )2012در سن  41روزگی و

میکند ،بهکارگیری مواد مغذی جیره جهت رشد و سایر

یازرلو و همکاران ( )2013در سن  35روزگی گزارش

فرآیندهای فیزیولوژیکی باالتر بوده و منجر به تولید

کردند که سطح انرژی جیره بر اجزای الشه بلدرچین

چربی و تجمع آن در کبد نمیشود و در نتیجه در وزن

تاثیر معنیدار داشته است که مخالف نتایج تحقیق

کبد افزایش زیادی صورت نمیگیرد.

حاضر میباشند .با توجه به اینکه در تحقیق حاضر هیچ
یک از اجزای الشه تحت تأثیر انرژی جیره قرار نگرفتند،
فقط سطح انرژی  2700کیلوکالری وزن سینه را بهطور
عددی افزایش داد ،این امر احتماالً نشانگر آن است که
بلدرچینها در سنین پایین ،نیاز به انرژی کمتری داشته
و انرژی باالتر موجب افزایش بازده الشه در این سن
نمیگردد.
به نظر میرسد پرندگان تغذیه شده با سطح انرژی و
پروتئین کمتر ،با راندمان باالتری از مواد مغذی جیره
استفاده کرده باشند .همچنین در مطالعهای توسط
عبدالعظیم ( ،)2011اثرات سطوح مختلف انرژی (،2600

تاثیر سطوح مختلف انرژي قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره بر عملکرد رشد ،خصوصیات الشه و راندمان انرژي و پروتئینِ دوره آغازین بلدرچینهاي ژاپنی

173
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Table 3- Effects of different levels of energy and protein on relative weight of Japanese quails carcass component
in starter phase
اثرات متقابل
کبد

ران

سینه

الشه

Liver
2.96
2.91
2.39
2.72
2.95
2.96
3.02
3.12
2.90
0.154
0.137

Thigh
11.55a
12.00a
11.18ab
9.70b
11.84a
11.83a
11.06ab
11.56a
11.24ab
0.355
0.0098

Breast
16.82
15.95
15.47
13.14
16.33
14.42
15.67
14.99
14.61
0.732
0.058

Carcass
43.98a
45.03a
42.59ab
37.84b
46.08a
43.13ab
43.73a
43.70a
42.10ab
1.20
0.007
اثرات اصلی

2.76
2.87
3.02
0.089
0.144

11.58
11.12
11.29
0.205
0.272

16.08
14.63
15.09
0.423
0.056

43.86
42.35
43.17
0.695
0.292

2.90
2.99
2.75
0.089
0.163

10.77b
11.80a
11.42ab
0.205
0.0038

15.21
15.76
14.83
0.423
0.311

41.85b
44.93a
42.60ab
0.695
0.008

Interaction effects
×
سطح پروتئین

سطح انرژی
Energy level

Protein level
24
25
26
24
25
26
24
25
26

2700
2700
2700
2800
2800
2800
2900
2900
2900

SEM
P-value

Main effects
سطح انرژی
Energy level
2700
2800
2900
SEM
P-value
سطح پروتئین
Protein level
24
25
26
SEM
P-value

میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیداری با یکدیگر هستند (.)P>0/05
 = SEMخطای استاندارد میانگینها
Means with different superscripts in each column differ significantly (P<0.05).
SEM = means standard error

طاهری و عباسی ( )2016نیز در بررسی سه سطح

اسیدهای آمینه موردنیاز بهتر صورت میگیرد .از

انرژی قابل متابولیسم ( 3050 ،2900و  3200کیلوکالری

اینرو لیپوپروتئینها راحتتر از کبد آزاد میشوند و در

در کیلوگرم) و سه سطح پروتئین خام ( 24 ،21/6و

نتیجه تجمع چربی در کبد کمتر میشود (طاهری و

 26/4درصد) در سن  29تا  49روزگی بیان کردند که

عباسی  .)2016از آنجایی که دوره تحقیق حاضر  1تا

نسبت وزن کبد به وزن کل بدن در بلدرچینهای تغذیه

 10روز بود ،به همین دلیل انرژی و پروتئین جذب شده

شده با جیرههای حاوی سطوح متوسط یا باالی

در سنین پایین به احتمال زیاد صرف رشد و نمو

پروتئین ،کمتر بوده و علت آن میتواند به دلیل تجمع

فیزیولوژیکی بدن شده و ذخیره چربی در کبد و محوطه

ال با افزایش
کمتر چربی در کبد باشد .بهطورکلی احتما ً

بطنی فقط در سنین باال و بعد از توقف رشد ،اتفاق

سطح پروتئین جیره و متعاقب آن با توجه به اینکه مقدار

میافتد .لذا عدم اختالف معنیدار وزن کبد در بین

اسیدهای آمینه جیره نیز افزایش مییابد ،تامین

تیمارهای آزمایشی قابل انتظار است .با توجه به نتایج
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بهدست آمده از تحقیق حاضر و اینکه تیمار حاوی سطح

انرژی ( 2700کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در

پایین انرژی و پروتئین ( 2700کیلوکالری و  24درصد)

کیلوگرم) و پروتئین خام ( 24درصد) به جهت داشتن

در مقایسه با تیمار شاهد ( 2900کیلوکالری و 24

صرفه اقتصادی ،میتواند برای دوره آغازین بلدرچینها

درصد) از لحاظ بازده الشه و وزن ران تفاوت

مناسب باشد.

معنیداری نداشت ،از اینرو جیره حاوی کمترین سطح
جدول  -4اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر انرژی مصرفی ،نسبت راندمان انرژی ،پروتئین مصرفی و نسبت راندمان
پروتئین بلدرچینهای ژاپنی در دوره آغازین
Table 4- Effects of different levels of energy and protein on energy intake, energy efficiency ratio (EER), protein
intake and protein efficiency ratio (PER) of Japanese quails in starter phase
اثرات متقابل
نسبت راندمان
پروتئین

پروتئین مصرفی

نسبت راندمان

Protein intake
)(gr

انرژی

)PER (gr/gr
1.76
1.60
1.66
1.71
1.65
1.85
1.97
1.96
1.70
0.098
0.073

19.97
20.82
22.18
17.33
21.12
19.64
18.32
18.73
20.40
1.10
0.482

)EER (gr/kcal
17.01
15.29
16.66
13.82
14.30
16.75
16.32
16.91
15.30
0.857
0.068

انرژی مصرفی
Energy intake
)(kcal
224.59
224.84
230.30
202.20
236.53
211.47
221.44
217.26
227.54
12.36
0.480
اثرات اصلی

Interaction effects
×
سطح پروتئین
Protein level

سطح انرژی

Energy level
2700
2700
2700
2800
2800
2800
2900
2900
2900

24
25
26
24
25
26
24
25
26
SEM
P-value

Main effects
سطح انرژی
1.67b
1.74ab
1.88a
0.056
0.040

20.99
19.36
19.15
0.635
0.095

16.32
14.96
16.18
0.495
0.116

226.58
216.73
222.08
7.13
0.624

1.76
1.81
1.73
0.056
0.419

18.54b
20.22ab
20.74a
0.635
0.049

15.72
15.50
16.24
0.495
0.563

216.08
226.21
223.10
7.13
0.593

Energy level
2700
2800
2900
SEM
P-value
سطح پروتئین
Protein level
24
25
26
SEM
P-value

میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیداری با یکدیگر هستند (.)P>0/05
 = SEMخطای استاندارد میانگینها
Means with different superscripts in each column differ significantly (P<0.05).
SEM = means standard error
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نسبت راندمان انرژی و نسبت راندمان پروتئین

در مطالعهای بلدرچینهای تغذیه شده با سه سطح

نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین

انرژی ( 2800 ،2600و  3000کیلوکالری) و سه سطح

جیره بر نسبت راندمان انرژی و نسبت راندمان پروتئین

پروتئین ( 24 ،21و  27درصد) طی  0-3و  4-6هفتگی

بلدرچینهای ژاپنی در سن  10روزگی در جدول 4

گزارش شد که افزایش سطح انرژی جیره همراه با

گزارش شده است .سطح پروتئین جیره بر روی

بهبود راندمان پروتئین بهصورت خطی بود ،اما سطح

پروتئین مصرفی تأثیر معنیدار داشت ( ،)P>0/05سطح

انرژی جیره بر راندمان انرژی تاثیر معنیدار نداشت

پروتئین  26و  24درصد بهترتیب بیشترین و کمترین

(موساد و آیبن  ،)2009که با نتایج تحقیق حاضر

پروتئین مصرفی را نشان دادند .موساد و آیبن ()2009

مطابقت دارد .اثر متقابل بین انرژی و پروتئین بر نسبت

مطابق با تحقیق حاضر گزارش کردند که بلدرچینهای

راندمان انرژی و نسبت راندمان پروتئین معنیدار نبود

تغذیه شده با سطح باالی پروتئین ( 27درصد) در

( ،)P<0/05ولی در سطح پایین انرژی (2700

مقایسه با بلدرچینهای تغذیه شده با سطوح پایین (21

کیلوکالری) ،کاهش پروتئین به  24درصد باعث افزایش

درصد) یا متوسط ( 24درصد) ،پروتئین بیشتری طی

نسبت راندمان انرژی بهطور عددی شد ( )P=0/068و

 3-0و  4-6هفتگی دریافت کردند .در تحقیق حاضر با

همچنین در سطح باالی انرژی ( 2900کیلوکالری)،

اینکه سطح پروتئین خام تأثیر معنیداری بر مقدار

کاهش پروتئین به  24درصد باعث افزایش نسبت

خوراک مصرفی نداشت ،ولی به دلیل باال رفتن مقدار

راندمان پروتئین بهطور عددی شد ( .)P=0/073این

پروتئین در جیره ،در نهایت با باال رفتن سطح پروتئین

نتایج با تحقیقات موساد و آیبن ( )2009مطابقت دارد.

خام جیره ،افزایش مصرف پروتئین مشاهده شد .در

این محققین گزارش کردند که اثر متقابل معنیداری بین

مطالعهای مشابه پالمستید و همکاران ( )2007با

سطوح انرژی ( 2800 ،2600و  3000کیلوکالری) و

مصرف جیرههای همانرژی حاوی سطوح مختلف

سطوح پروتئین ( 24 ،21و  27درصد) بر راندمان انرژی

پروتئین خام در جوجههای گوشتی گزارش کردند که

و راندمان پروتئین در سن  0-3و  4-6هفتگی

سطح پروتئین خام جیره تأثیر معنیداری بر مقدار

بلدرچینها مشاهده نشد.

خوراک مصرفی و انرژی دریافتی نداشت که همسو با

در مطالعهای مشابه بر روی جوجههای گوشتی ،زمانی

نتایج این تحقیق است .سطح انرژی جیره بر نسبت

و همکاران ( )2013گزارش کردند که اثرات متقابل

راندمان پروتئین تأثیر معنیدار داشت (،)P>0/05

انرژی و پروتئین بر نسبت راندمان پروتئین در دوره

بهطوریکه سطح انرژی  2900کیلوکالری بیشترین

پایانی ( 29تا  42روزگی) و کل دوره ( 1تا  42روزگی)

راندمان پروتئین را نشان داد ولی سطح انرژی جیره بر

تاثیر معنیداری داشته است ،بهطوریکه با افزایش

روی پروتئین مصرفی بهطور عددی تأثیر داشت

سطوح انرژی و پروتئین جیره ،راندمان استفاده از

( ،)P=0/095بهاینصورت که با افزایش سطح انرژی

پروتئین بهطور معنیداری کاهش یافت که با نتایج

جیره ،مقدار پروتئین مصرفی کاهش یافت .به نظر

تحقیق حاضر مطابقت ندارد .آنها علت این امر را اینگونه

میرسد که با افزایش انرژی جیره ،مصرف خوراک و

تفسیر کردند که با افزایش سطح انرژی و پروتئین

به تبع آن مقدار پروتئین مصرفی بهطور عددی کاهش و

جیره ،مقدار پروتئین دریافتی افزایش یافته و متعاقب آن

از اینرو بدن با راندمان باالتری پروتئین را مورد

کاهش راندمان استفاده از پروتئین صورت میگیرد.

استفاده قرار داده است.

هیدالگو و همکاران ( )2004با ارزیابی تاثیر سطوح
مختلف انرژی با نسبت ثابت انرژی به پروتئین در تغذیه
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جوجههای گوشتی با افزایش سطح انرژی جیره ،کاهش

پروتئین جیره قرار نگرفت ( .)P<0/05آکینوال و سه سه

راندمان مصرف انرژی را گزارش کردند .رابی و

( )2012گزارش کردند که جیره حاوی انرژی 2200

همکاران ( )2010نیز در آزمایش خود گزارش کردند که

کیلوکالری در مقایسه با جیره شاهد حاوی انرژی

با افزایش سطح انرژی جیره جوجههای گوشتی ،مقدار

 2600کیلوکالری با مقدار پروتئین خام یکسان (24

انرژی مصرفی افزایش و نسبت راندمان انرژی کاهش

درصد) طی  0-5هفتگی موجب کاهش چربی الشه در

یافت .در همین ارتباط داورپور و همکاران ( )2012در

بلدرچینهای ژاپنی شد .این محققین همچنین گزارش

بررسی سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم (سطح

کردند که جیره حاوی پروتئین کم ( 17درصد) در

پیشنهادی کاتالوگ سویه آربورآکرزپالس و200

مقایسه با جیره شاهد ( 24درصد) با سطح انرژی قابل

کیلوکالری پایینتر از سطح پیشنهادی) بر راندمان

متابولیسم یکسان ( 2600کیلوکالری) تاثیری بر چربی

انرژی جوجههای گوشتی سویه آربورآکرزپالس در

الشه بلدرچینها نداشت .در تحقیق حاضر سطوح

دوره سنی  1-49روزگی گزارش کردند که در سطح

انرژی و پروتئین استفاده شده در جیره و نیز سن پایین

انرژی توصیه شده بیشترین میزان رشد نسبت به سطح

جوجهها میتواند توجیهی بر این مسئله باشد .سطح

انرژی کمتر مشاهده شده است و اظهار داشتند که با

انرژی جیره بر روی درصد پروتئین الشه تاثیر

توجه به تراکم انرژی بیشتر در واحد کیلوگرم جیره ،و

معنیداری داشت ( ،)P>0/05سطح انرژی  2700و

درصد چربی بیشتر در سطح انرژی توصیه شده،

 2900کیلوکالری بهترتیب بیشترین و کمترین مقدار

افزایش راندمان انرژی در این سطح انرژی قابل انتظار

درصد پروتئین الشه را نشان دادند.

بوده است .از طرفی نسبت نامتعادل انرژی قابل

در مطالعه حاضر با افزایش سطح انرژی جیره ،درصد

متابولیسم به پروتئین خام در جیرهها ،به ویژه در

پروتئین الشه کاهش یافته بود .در همین رابطه ،چو

جیرههای پرانرژی ،باعث راندمان پایینتر انرژی خواهد

( )2011نیز با افزایش سطح انرژی جیره ،کاهش

شد .چرا که کمبود مواد مغذی تاثیر انرژی را جهت

معنیدار درصد پروتئین الشه جوجههای گوشتی را

افزایش وزن محدود خواهد کرد .در تفسیر کلی نتایج به

مشاهده کردند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی

دست آمده از راندمان انرژی و راندمان پروتئین مطالعه

دارد .در مقابل پالمستید و همکاران ( ،)2007گزارش

حاضر میتوان اظهار داشت که به دلیل عدم تفاوت

کردند که با تغییر سطح انرژی جیره ،هیچ اختالفی در

معنیدار جیره دارای تراکم مواد مغذی پایین (انرژی

درصد پروتئین الشه جوجههای گوشتی مشاهده نشد.

 2700کیلوکالری و پروتئین  24درصد) در مقایسه با

به نظر میرسد که با کاهش سطح انرژی جیره ،مصرف

جیره شاهد (انرژی  2900کیلوکالری و پروتئین 24

خوراک و به تبع آن دریافت پروتئین افزایش مییابد .در

درصد) ،لذا جیره حاوی  2700کیلوکالری انرژی و 24

تحقیق حاضر نیز سطح انرژی  2700کیلوکالری ،به

درصد پروتئین میتواند برای دوره آغازین بلدرچینها

لحاظ عددی بیشترین مصرف خوراک و پروتئین

مناسب باشد که دارای صرفه اقتصادی نیز است.

مصرفی را داشته است .بنابراین انتظار میرفت در

ترکیبات شیمیایی الشه

پرندگانی که از سطح انرژی  2700کیلوکالری استفاده

نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین

کرده بودند درصد پروتئین الشه باالتری داشته باشند.

جیره بر ترکیبات شیمیایی الشه بلدرچینهای ژاپنی در

از طرفی اگرچه با افزایش سطح پروتئین جیره ،پروتئین

سن  10روزگی در جدول  5نشان داده شده است.

مصرفی افزایش یافته است ولی به دلیل محدودیت در

درصد چربی الشه تحت تاثیر افزایش سطح انرژی یا

ذخیره پروتئین در گوشت ،با افزایش سطح پروتئین

تاثیر سطوح مختلف انرژي قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره بر عملکرد رشد ،خصوصیات الشه و راندمان انرژي و پروتئینِ دوره آغازین بلدرچینهاي ژاپنی

جیره ،درصد پروتئین الشه افزایش نیافته و سطح
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الشه کافی بوده است.

پروتئین  24درصد برای ذخیره حد نهایی پروتئین در
جدول  -5اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر ترکیبات شیمیایی الشه بلدرچینهای ژاپنی در دوره آغازین
Table 5- Effects of different levels of energy and protein on carcass chemical compositions of Japanese quails in
starter phase
اثرات متقابل
Interaction effects
×

سطح انرژی

رطوبت الشه

پروتئین الشه

چربی الشه

سطح پروتئین

Carcass moisture
)(%
73.41
74.73
74.84
72.48
74.30
74.15
73.18
74.09
74.57
0.626
0.965

Carcass protein
)(%
22.99
23.47
21.70
21.10
21.78
22.30
21.27
20.11
20.73
0.813
0.373

)Carcass fat (%

Protein level

Energy level

2.25
2.29
2.15
2.10
2.13
2.34
2.23
2.22
2.22
0.126
0.622

24
25
26
24
25
26
24
25
26

2700
2700
2700
2800
2800
2800
2900
2900
2900

74.32
73.64
73.94
0.361
0.418

22.72a
21.73ab
20.70b
0.469
0.024

2.23
2.19
2.22
0.072
0.912

73.02b
74.37a
74.52a
0.361
0.010

21.78
21.79
21.58
0.469
0.936

2.19
2.21
2.23
0.072
0.934

SEM
P-value
اثرات اصلی

Main effects
سطح انرژی
Energy level
2700
2800
2900
SEM
P-value
سطح پروتئین
Protein level
24
25
26
SEM
P-value

میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیداری با یکدیگر هستند (.)P>0/05
 = SEMخطای استاندارد میانگینها
Means with different superscripts in each column differ significantly (P<0.05).
SEM = means standard error

همچنین سطح پروتئین جیره بر رطوبت الشه تاثیر

 32 ،28و  36درصد) موجب افزایش رطوبت الشه شده

معنیدار داشت ( ،)P>0/05سطح پروتئین  25و 26

بود .اثر متقابل بین انرژی و پروتئین بر روی هیچ یک

درصد بیشترین و سطح  24درصد کمترین مقدار

از ترکیبات الشه معنیدار نبود ( .)P<0/05در تحقیق

رطوبت الشه را نشان دادند .در همین زمینه جکسون و

حاضر احتماالً بیشترین علت افزایش درصد رطوبت

همکاران ( )1982نیز گزارش کردند که تغذیه جوجههای

الشه به هنگام افزایش پروتئین جیره مربوط به کم

گوشتی با جیرههای حاوی پروتئین باال (،24 ،20 ،16

بودن سن بلدرچینهای آزمایشی و به تبع آن سرعت
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Introduction: Determination of optimum level of energy and protein requirements for Japanese
quail in different periods (starter, grower and finisher) improves the growth performance and
economic efficiency. This study was conducted to investigate the effect of different levels of dietary
energy and protein on energy and protein efficiency, carcass characteristics and performance of
Japanese quail during starter period.
Materials and method: Experiment was performed by 450 one-day-old quail chicks based on a
completely randomized design in a 3 × 3 factorial arrangement with 5 replicates and 10 chicks per
replicate. Experimental diets containing 3 levels of energy (2700, 2800 and 2900 kcal/kg) and 3
levels of protein (24, 25 and 26 %). Before the formulation of diets, the chemical composition of
feed ingredients were determined by Near Infrared Spectroscopy (NIR). Experimental diets were
formulate based on corn-soybean meal using the WUFFDA software for the starter period (1 to 10
days). At the end of experiment (10 d), a bird was randomly selected and slaughtered to evaluate
carcass characteristics.
Results and discussion: Feed intake was not affected by dietary energy or protein levels (P>0.05),
although energy levels of 2800 and 2900 kcal/kg reduced the feed intake numerically (P = 0.098).
In addition, there was no interaction between dietary energy and protein levels for feed intake
(P>0.05). Increasing the dietary protein level had no effect on weight gain and feed conversion ratio
(P>0.05), but the dietary energy level affected the both weight gain and feed conversion ratio
(P<0.05). The highest energy level (2900 kcal/kg) caused the decreased feed conversion ratio while
having no effect on weight gain compared to the lowest energy level (2700 kcal/kg), whereas
consumption of 2800 kcal/kg decreased the weight gain as compared to the lowest and highest
energy levels (P<0.05). Moreover, there was a significant interaction between the energy and
protein for the weight gain and feed conversion ratio (P<0.05). At lowest and highest energy levels,
the increase in protein level did not affect the body weight gain, but in the medium energy level, a
decrease in protein level to 24% led to body weight reduction. Furthermore, the increase of protein
level at lowest and medium energy levels did not effect the feed conversion ratio, but at highest
energy level, increasing protein to 25% decreased the feed conversion ratio (P<0.05). The different
levels of dietary protein (24 to 26%) had not significant effect on the performance traits (feed
intake, weight gain and feed conversion ratio) (P>0.05). The energy level had a significant effect on
weight gain and feed conversion ratio (P<0.05), so that chicks fed with 2700 and 2900 kcal/kg
energy had higher weight gain and lower feed conversion ratio. None of the carcass parameters and
organ weights were affected by the dietary energy level (P>0.05), although the energy level of 2700
kcal/kg increased the breast weight (P= 0.056). The dietary protein level had a significant effect on
carcass and thigh weights (P<0.05). The medium (25%) and lowest (24%) protein levels increased
and decreased the carcass and thigh relative weights respectively (P<0.05), while the highest protein
level (26%) did not change the carcass and thigh weights as compared to the lower protein levels.
Moreover, there was a significant interaction between the energy and protein for both the carcass
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and thigh relative weights (P<0.05). At the medium and highest protein levels, the increase in
energy levels did not affect the carcass and thigh weights, but at lowest protein level (24%), an
increase in energy level to 2800 kcal/kg resulted in lower carcass and thigh weights (P<0.05). The
effects of different dietary protein levels was not significant for breast and liver weight (P>0.05),
but the energy level of 2700 kcal/kg and protein level of 24% increased the breast weight
numerically (P=0.056). The dietary protein level had a significant effect on protein consumption
(P<0.05), the protein levels of 26% and 24% showed the highest and lowest protein consumption
respectively. The interaction between energy and protein on the energy efficiency ratio and protein
efficiency ratio was not significant (P>0.05), but at the lowest energy level (2700 kcal/kg),
reduction of protein level to 24% resulted in an increase of energy efficiency ratio numerically
(P=0.0680). Moreover, at the highest energy level (2900 kcal/kg) reduction of protein level to 24%
resulted in an increase of protein efficiency ratio numerically (P=0.073). The carcass fat content
was not affected by dietary energy or protein level (P>0.05). The dietary energy level had a
significant effect on carcass protein content (P<0.05), the energy levels of 2700 and 2900 kcal/kg
showed the highest and lowest carcass protein contents respectively. Also, dietary protein level had
a significant effect on carcass moisture (P<0.05), the protein levels of 25% and 26% had the highest
and protein level of 24% had the lowest carcass moisture contents. The interaction between the
energy and protein was not significant for none of the carcass meat nutrients (P>0.05).
Conclusion: The results of current study showed that the energy level of 2700 kcal/kg along with
24% crude protein in starter diets, can improve the growth performance of Japanese quail.
Keywords: Energy, Protein, Japanese quail, Performance, Carcass characteristics

