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 چکیده

باشد و می تواند در جیره بلدرچین مورد استفاده دانه خردل دارای انرژی و پروتئین قابل توجهی می مطالعاتی:زمینه 

 عملکرد بر سیاه به جیرۀ غذایی دانه خردل   مختلف سطوحبررسی اثر افزودن به منظور تحقیق ین ا :هدفقرار گیرد. 

منظور دین ب روش کار:های ژاپنی انجام شد. در بلدرچین کیفیت گوشت و  ، خصوصیات الشهخونیهای فراسنجهرشد، 

قطعه جوجه بلدرچین  51د و به هر تکرار تکرار استفاده ش 4تیمار و  4با روزه  7 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی 042از 

روزگی، مورد استفاده  51تا  7از سن درصد  51، و 52، 1دانه خردل سیاه در سطوح مختلف صفر، . اختصاص داده شد

و  خاکستر درصد 1، عصاره اتری درصد 5/42پروتئین خام،  درصد 6/02حاوی  سیاهخردل دانه  نتایج:قرار گرفت. 

 مصرف خوراک، در جیرۀ غذایی دانه خردلسطوح با افزایش . بود )براساس رطوبت موجود( الیاف خام درصد 2/54

(25/2P<) افزایش وزن روزانه و  ،روزگی 05-02های آزمایشی، به جز در تمامی دوره (21/2P<) و  05-02، به جز در

وزن نسبی همچنین و  پرورش در کل دوره (>25/2P) غذایی ضریب تبدیل یافته وبه طور خطی کاهش   ،روزگی 51-02

های فراسنجهداری بر یمعنتأثیر تیمارهای غذایی . نشان دادندافزایش به طور خطی ( >21/2P)و پانکراس  (>25/2P) کبد

 داری آب و افت در نتیجه پخت، افت خونابه، ظرفیت نگهpH، اندیس تیوباربیتوریک اسیدمیزان کیفیت گوشت شامل 

 52با استفاده از دانه خردل در سطح بلدرچین هزینه خوراک برای تولید یک کیلو وزن زنده  ،از نظر اقتصادی نداشتند.

درصد توصیه  52استفاده از دانه خردل سیاه در سطوح باالتر از گیری نهایی: نتیجه .(>21/2P) کمتر بود درصد

 .گرددمیسبب کاهش مصرف خوراک و افزایش وزن  زیرا  شودنمی
 

  رشد عملکرد خردل،انه های خونی، دفراسنجه ،ژاپنی لدرچینب کلیدی: گانواژ
 

 مقدمه

 ینام علمو با  ا کیاهان خانواده براسیگجزء  خردل

کا یعالوه بر گونه براس. است (B. napus)منداب 

، (B. campestris) یشلغم روغن یهاناپوس، گونه

 (B.carinata) یو خردل حبش (B.nigra) یخردل هند

،  (Rapeseed)تحت عنوان منداب یهانج یدر بازارها

ک نام یو کلزا )که  ،باشدیم یسیلک نام انگیکه 

 و 5571ناصری  ) شوندیباشد( شناخته میم یفرانسو

 .(5571 یو شکار آلیاری
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کشی که کیفیت الزم برای روغن های خردلگاهی از دانه

بیشتتر متواد  .شودها استفاده میماجهت تغذیه د، ندارند

شتود. ر آن با توجه به روغن زیاد آن رقیتق میزیان آو

به خوبی نرم شوند تا بطور کامل قابل هضم ها باید دانه

مخلوط کردن آنها با ذرت قبل از وارد  با باشند. این عمل

و گلیتان ) پتذیر استتنمودن به آستیاب چکشتی، امکتان

انترژی زیتاد و  دارای روغن و این دانه (.5522 همکاران

 یختردل حتاودانه  اسید لینولئیک است. یک منبع غنی از

تتا  01) یدرصد( و چرب 52پروتئین ) قابل توجهیمقدار 

های دانتته  .(5522)نجفتی و همکتتاران  درصتد( استتت 01

آسیاب شتده ظتاهری روغنتی ندارنتد و بنتابراین راهتی 

عملی جهت افزودن مقادیر قابل توجهی چربی بته جیتره 

   (.5522 و همکارانگلیان ) آیندبه حساب می

چرب موجود در روغن  یاسیدها ات اصلیترکیبیکی از 

باشد. حضور اسید اروسیک یم اسید اروسیک دانه این

شود. یخردل باعث کاهش کیفیت محصول م دانهدر 

چرب  یدرصد اسید اروسیک نسبت به مجموع اسیدها

مختلف آن  یهاموجود در روغن خردل در بیوتیپ

این گیاه بر  یهاوتیپ، بییامطالعه یط. متفاوت است

اساس میزان اسید اروسیک به سه گروه با اسید 

 54تا  1درصد، با اسید اروسیک  00تا  50اروسیک 

 یدرصد تقسیم بند 5درصد و با اسید اروسیک کمتر از 

عوامل موثر بر ارزش  (.5522و همکاران  نجفی) شدند

، اسید اروسیک عالوه بر و خردل منداب یغذای

 ، آلیل ایزوتیوسیانات) و مشتقات آنها هاتینوالزگلوکو،

، تیون(-0و اگزازولیدن گلوکوبراسین ،سنیگرین

باشند. اسید اروسیک ینیز م هافیتات و سیناپین، تانن

یک ترکیب کاردیوتوکسیک معروف بوده که قادر به 

 یاماهیچه یهاو فیبروزه کردن سلول یتخریب چرب

اسید اروسیک  ینفها، اثرات مباشد. در جوجهیقلب م

 یجیره بر مصرف خوراک، رشد و قابلیت هضم ظاهر

شده است  گزارشچرب  یها و اسیدهایکل چرب

(. 0225 همکاران و فاهی و 5527 همکاران و پوررضا)

دانه کامل خردل به دلیل اینکه حاوی روغن زیادی است، 

الت کمتری نسبت به کنجاله آن دارد که به وگلوکوزین

 هایروشالبته  ن این ماده مغذی است.واسطه رقیق شد

این ترکیبات حذف و کاهش  ی برای فرآوری یامختلف

 آورانیحداقل رساندن اثرات زبه یا و  ایضد تغذیه

ها ن روشیاری از ایبس .وجود داردنوالت یگلوکوز

 هینوالت قبل از تغذیه گلوکوزیا تجزیز یدرولیشامل ه

نظیر ی یایمیشواد با م توان از فرآوریکه می باشندمی

ها در نوالتیت گلوکوزیسم کاهشبرای سولفات آهن 

تریپاتی و میشرا ) نام برداستفاده  واناتیح جیره غذایی

0227 .) 

از لحاظ  وخردل متعادل  دانه آمینه  هایترکیب اسید

 و پوررضا) است یغننسبتا  یآمینه ضرور یاسیدها

و  ویندهسو  0225 و همکاران یفاه ؛5527  همکاران

خردل در ایران در نواحی محل رویش  .(0250همکاران 

گرگان، بندر گز، گیالن،آستارا، آذربایجان، مالیر، 

 ولرستان، ایالم، الر، بندرعباس تا قشم، جهرم، خراسان 

برای مصرف انسانی و استفاده  که باشدیقزوین م

لذا با توجه به  (.5561زرگری ) شوددارویی کشت می

ل در برخی نقاط ایران با قیمت مناسب اینکه این محصو

و همچنین گزارشی در مورد امکان  باشددر دسترس می

در بلدرچین ژاپنی استفاده از دانه خردل در جیره 

به منظور بررسی اثر آزمایش ، این دسترس نیست

سیاه به جیرۀ غذایی دانه خردل   سطوح مختلفافزودن 

 ( بر  عملکرد رشد،درصد 51و  52، 1، )صفر

های در بلدرچین های خونی و کیفیت گوشت فراسنجه

 .ژاپنی انجام شد
 

 هامواد و روش

از شهرستان داراب مورد نیاز سیاه  دانه خردل

پروتئین  ی آن شاملترکیب شیمیای و گردید خریداری

از  یرطوبت، عصاره عارفیبر خام، ، عصاره اتریخام، 

(. AOAC0222 ) تعیین گردید خاکسترو  نیتروژن

سپس انرژی قابل متابولیسم  ظاهری دانه خردل با 
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( ، تخمین زده  5121) جنسنارایه شده توسط  معادله

 :شد
AMEn(Kcal/Kg) = (12.62 × CP%) +(38.05 × EE %) + (3.811 × NFE)  

 

nAME انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای تعادل :

:  عصاره EE، : عصاره عاری از نیتروژنNFE، نیتروژنصفر 

 : پروتئین خام  CP، اتری

                                                 

قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی هفت  042با  یپژوهش سپس

 انجامو بر روی بستر واحد آزمایشی )پن(  56روزه در 

ها در هفته اول پرورش با یک جیره پایه جوجهشد. 

( و سپس به 5ل )بدون دانه خردل( تغذیه شدند )جدو

نحوی به واحدهای آزمایشی منتقل شدند که میانگین 

 در هر واحد با یکدیگر مشابه باشد جوجه 51وزن 

درجه  56گرم(. دما در روز اول  پرورش  50/2+5/01)

گراد بود که توسط یک عدد بخاری سقفی سانتی

درجه  1/0شد و سپس هر هفته گرماتاب تامین می

گراد رسید. درجه سانتی 1/05کاسته شد تا به حدود 

مدت زمان  ساعت در روز بود. 04دوره روشنایی نیز 

 روزگی 51تا 7سنین  در هفته بود که 4آزمایش  انجام

دانه خردل  سطوح مختلفآزمایش در این  انجام شد.

ها غذایی جوجه رۀ درصد( به جی 51و  52، 1 صفر،)

  . گردیدافزوده 

توصیه انجمن ملی  بر اساسغذایی  یهاجیرهتمام 

و از نظر پروتئین  (5)جدول  ند( تهیه شد5114تحقیقات )

ها و انرژی یکسان بودند. در پایان هر هفته جوجه

پس از کسر مصرف خوراک مقدار توزین شده و 

و تعیین  ،اک مصرفی از کل خوراکرمانده خوباقی

در پایان دوره  .محاسبه گردیدغذایی ضریب تبدیل 

ذبح  نر از هر تکرار انتخاب و پس از یک جوجهآزمایش 

)از  صفات مربوط به الشهو خون گیری از رگ گردنی، 

، وزن ها، سنگدان، سکومهاقبیل وزن نسبی قلب، بیضه

گیری گردید. ها و پشت( اندازهالشه، ران، سینه و بال

گلوکز،  شامل های خونی گیری فراسنجهجهت اندازه

 روتئین با چگالی باالپلیپو کلسترول،، دیسریگلیتر

(HDL و )لیپو( پروتئین با چگالی پایینLDL) از 

 به روش   5بیوشیمیتجزیه  اتوماتیک تمام دستگاه

استفاده  شیمیزیستهای کیتاستفاده از  با و آنزیمی 

گوشت  کیفیتهای  مربوط به فراسنجههمچنین شد. 

(، 0222 همکاران و ژانگ)اسیدیته شامل: ناحیه سینه 

(، 0225 همکاران و برترام)در نتیجه پخت و پز  افت

و ( 0225 کریستنسنظرفیت نگهداری آب و افت خونابه )

روز انجماد در  52پس از  اسید تیوباربیتوریکاندیس 

 (5162 همکاران و تارالدگیسدرجه سانتی گراد ) -52

 .گیری شداندازهنیز 

و  تیمار 4، در یتصادف این آزمایش در قالب طرح کامالً 

آزمایش با استفاده  یهاداده و سپس تکرار انجام شد 4

تجزیه ( 5112) 5/6نسخه  SAS یافزار آماراز نرم

توکی ها از آزمون مقایسه میانگین یگردید و برا آماری

 .درصد استفاده شد 1 احتمال اشتباه در سطح

                                                           
1 Selectra/Flexor XL 
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ی هانیبلدرچسیاه به جیرۀ غذایی   خردل دانه فمختل سطوحافزودن   بای شیآزمای هارهیجیی ایمیش بیترک و اجزاء -1جدول

 (روزگی 53-7) یژاپن

 سطوح دانه خردل سیاه )درصد( 
 مواد خوراکی )درصد(

 صفر 1 52 51

 زرد ذرت 0/15 11/12 7/42 1/46

 سبوس گندم 1/2 55/5 54/0 21/0

 (درصد پروتیین خام 45) کنجاله سویا  42 2/56 6/55 1/52

 سیاه خردل 22/2 22/1 22/52 22/51

 سویاروغن  11/0 7/5 21/2 2

 کربنات کلسیم 50/5 5/5 5/5 02/5

 کلسیم فسفاتدی 2/2 2/2 2/2 72/2

 نمک 51/2 51/2 51/2 51/2

 نیونیمت الی د 56/2 56/2 56/2 51/2

 هایدروکلراید نیزیالال 50/2 55/2 5/2 21/2

 5یمکمل معدن 01/2 01/2 01/2 01/2

 0ویتامین مکمل 01/2 01/2 01/2 01/2

 سنگریزه 1/2 5 1/5 0

 مواد مغذی محاسبه شده    

 متابولیسم قابل انرژی 0121 0125 0122 0122

 گرم(کیلوکالری بر کیلو) 

 پروتئین خام )درصد( 22/00 11/05 17/05 12/05

 )درصد( الیاف خام 20/4 12/4 54/1 7/1

 عصاره اتری )درصد( 12/4 12/1 26/7 52/2

 الیزین )درصد( 527/5 524/5 520/5 520/5

 متیونین )درصد( 120/2 124/2 126/2 411/2

 سیستین )درصد( متیونین+ 265/2 277/2 212/2 214/2

 کلسیم )درصد( 227/2 224/2 221/2 220/2

 )درصد( دسترسفسفر قابل  520/2 524/2 521/2 520/2

 سدیم )درصد( 515/2 510/2 510/2 510/2
 گترممیلتی D،54422ویتتامین المللتیبتین واحتد A، 22702 ویتتامین المللتیبتین واحتد 4422222 حاوی ویتامینه مکمل یلوگرمهرک5

 50562گترم استید پنتوتنیتک، میلتی 4216گرم تیتامین، میلی 650، فالوینمیلی گرم ریبو 5222کوباالمین،  میلی گرم  E ،462ویتامین

 بود. گرم کولین کلراید 062گرم بیوتین و میلی0222یریدوکسین، گرم پمیلی 650گرم نیاسین، میلی
 کبالت گرممیلی 512 ید، گرممیلی 462 مس، گرم 2 آهن، گرم 522 روی، گرم 2/55 منگنز، گرم 1/64 حاوی معدنی مکمل هرکیلوگرم0

 .بود سلنیوم گرم 2 و
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 بحثو نتایج 

 یاهسدانه خردل  مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری

و مقدار پروتئین خام،  کیلوکالری در کیلوگرم 4567

به ترتیب الیاف خام، عصاره اتری و خاکستر آن 

درصد )براساس رطوبت  1و  55/42، 22/54، 65/02

ترکیب دانه خردل مورد آزمایش با ترکیب  موجود( بود.

( بسیار مشابه بود. در 0254) USDAارایه شده در 

ام، الیاف خام و عصاره پروتئین خمرجع اخیر مقدار 

درصد گزارش شده است.  04/56و  0/50، 22/06  اتری

انرژی باالی این ماده خوراکی به خاطر محتوی چربی 

دانه خردل از نظر اسیدهای آمینه باشد. باالی آن می

گونه ،  البته عواملی نظیر .باشدمیغنی نسبتا گوگرددار 

موثر  آن بر ترکیب شیمیاییکشت نحوه ، اقلیمیط شرای

در  (.5522 نجفی و همکاران و 5571ناصری  ) هستند

مورد میزان انرژی قابل متابولیسم آن گزارشی در 

 دسترس نیست.

 عملکرد رشد

به جیرۀ غذایی سطوح مختلف دانه خردل تأثیر افزودن 

نشان داده  0 ها در جدولبر مصرف خوراک بلدرچین

خوراک مصرف های آزمایشی  دوره اکثر است. در شده

درصد دانه خردل تغذیه کرده  51پرندگانی که از سطح 

بودند، نسبت به سایر تیمارهای غذایی و به ویژه گروه 

همچنین . (P<25/2) شاهد، به طور معنی داری کمتر بود

با افزایش سطح دانه خردل، مصرف خوراک به طور 

 (. P<25/2خطی کاهش نشان داد )

بر افزایش وزن  مصرف سطوح مختلف دانه خردلتأثیر 

 54-05 هایدورهنشان داده شده است. در  5در جدول 

داری در اضافه وزن روزگی تفاوت معنی 02-51و 

ها در بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد. اما بلدرچین

کل دوره آزمایش  و  05-02، 7-54 دوره آزمایشیدر 

درصد  51کمترین افزایش وزن در پرندگانی که از سطح 

کردند، مشاهده شد که البته با ل تغذیه میدانه خرد

داری داشت. همچنین با افزایش شاهد اختالف معنی

های دورهسطح دانه خردل، افزایش وزن بدن در اکثر 

(. P<25/2به طور خطی کاهش نشان داد ) آزمایشی

کاهش اضافه وزن در اثر استفاده از سطوح باالی دانه 

مصرف خوراک دور  برآن منفی  تأثیرخردل با توجه به 

روزگی اختالف  02-51 دوره زمانیاز انتظار نیست. در 

دلیل  داری در مورد این صفت مشاهده نگردید.معنی

احتمالی بروز این وضعیت این است که پرندگانی که از 

درصد خردل تغذیه کرده بودند در این دوره  51سطح 

ا همچنان به رشد خود ادامه داده بودند اما سایر تیماره

از رشد بیشتری  های آزمایشی قبلیدورهچون در 

زودتر به رشد نهایی خود رسیده اند، لذا بودهبرخوردار 

 .بوددر دوره انتهایی از رشد آنها کاسته شده و 

ضریب تأثیر مصرف سطوح مختلف دانه خردل بر 

نشان داده شده است. در  4در جدول تبدیل غذایی 

های ه شده با جیرهتغذی یهاضریب تبدیل غذایی جوجه

داری مشاهده نگردید. کمترین معنیآزمایشی اختالف 

درصد دانه  1ضریب تبدیل غذایی در گروه شاهد و 

 51خردل و بیشترین ضریب تبدیل غذایی در سطح 

 هایدورهدرصد دانه خردل مشاهده شد. همچنین در 

و کل دوره  با افزایش سطح دانه خردل ،  7-54زمانی 

 ذایی به طور خطی افزایش نشان داد.ضریب تبدیل غ

با نتایج در مورد عملکرد رشد نتایج مشاهده شده 

و  اتویویپتانگتا. تطابق داردبسیاری از محققین 

و  02، 52 صفر سطوح با استفاده از (0224همکاران )

 یهاجوجههای غذایی جیره دردرصد کنجاله خردل  52

درصد  52بیش از  افزودنبا که کردند گزارش  یگوشت

مصرف افزایش وزن،  به جیرۀ غذایی کنجاله خردل

 و بهاتاچارجی یابد.یخوراک و بازده خوراک کاهش م

 تواندیم خردل کنجاله ( گزارش کردند5117) همکاران

 سن در یژاپن بلدرچین یغذای درجیره درصد 52تا فقط

 این بدون ،شود یزمین بادام کنجاله جایگزینی هفتگ 2-0

بر اساس گزارش  .باشد داشته برعملکرد یمنفتأثیر که

نیز این جایگزینی در سطح  (5117) همکاران و بگوم

درصد سبب کاهش اضافه وزن در  52باالتر از 

 گوهل آزمایشبر طبق  گردد.های گوشتی میجوجه
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 1( استفاده از کنجاله خردل در سطوح باالتر از 5125)

ل قاب گیهفت 6 تا سن جوجه های گوشتید در درص

بدلیل  گیهفت 7در سن این پرندگان اما  .دباشتوصیه نمی

موجود  فیبر و مواد سمی در هضم بیشتر آنهاتوانایی 

این کنجاله را درصد  02تا سطح  ،کنجاله خردل در

در  (0225) همکاران و راکولایسا_چوا. تحمل کردند

های تخمگذار گزارش کردند که با آزمایش بر روی مرغ

درصد( تولید  52تا صفر اله خردل )افزایش مصرف کنج

مرغ، مصرف خوراک، اضافه وزن و وزن تخم مرغ تخم

یابد. به عقیده ایشان داری کاهش میبه طور معنی

حداکثر امکان استفاده از کنجاله خردل در مرغ تخمگذار 

 با (5515) همکاران و شهیر باشد.درصد می 52تا سطح 

درصد دانه  01و  51،02، 52، 1استفاده از سطوح صفر، 

 1بیشتر از کلزا گزارش کردند که استفاده از سطوح 

در را و اضافه وزن  خوراک مصرف کلزا دانهدرصد 

دیگری در مطالعات  .دهدکاهش میهای گوشتی جوجه

دانه کلزا  مصرف افزایش سطح با عملکردکاهش  نیز

 (. 5526 همکاران و نفس نیک) است گزارش شده

ک و بدنبال آن کاهش اضافه علت کاهش مصرف خورا

اسید  دارنده مانندمیزان مواد باز وزن در ارتباط با

ها و ترکیبات فنولیک که عوامل گلوکوزینوالت اروسیک،

عدم خوشخوراکی دانه  سببو  باشندمیتلخ کننده دانه 

. باشندمی گردند،می در نتیجه کاهش مصرف خوراکو 

 دیاس دو نیب تضادتواند به خاطر کاهش عملکرد می

-ونیکات تعادل عدم نیهمچن و نیآرژن و نیزیل نهیآم

این مواد  در فسفر و گوگرد یباال وحسطو  ونیآن

به نظر  .(5515 همکاران و حقیقیان) خوراکی نیز باشد

رسد مشکالت مصرف گلوکوزینوالتها در مرغ می

گذار و بوقلمون حتی بیشتر از جوجه گوشتی باشد، تخم

جوجه گوشتی کوتاه است. به هر  زیرا دوره پرورش

حال با افزایش مصرف گلوکوزینوالتها مصرف خوراک 

یافته و تلفات افزایش می  کاهشو رشد به صورت خطی 

 (.0227 میشرا و تریپاتییابد )
 

 وز()گرم/پرنده/ر ژاپنی یهابلدرچین خوراک مصرفاثر افزودن سطوح مختلف دانه خردل به جیرۀ غذایی بر میزان  -2 جدول

 )روز( دوره آزمایشی

 7-53 22-53 21-22 11-21 7-11 ی                                                                                               شیآزما یهارهیج

 a61/55 a66/02 ab72/05 a50/07 a25/02 (خردل دانه بدون) شاهد

 ab25/55 ab12/20 a72/04 a57/07 a12/02 خردل دانه درصد 1

 bc45/52 ab12/51 ab51/04 a21/07 a42/02 خردل دانه درصد 52

 c04/1 b64/51 b56/05 b61/01 b45/51 خردل دانه درصد 51

 021/2 552/2 021/2 052/2 014/2 اشتباه استاندارد 

 225/2 251/2 255/2 204/2 2226/2 یداریمعنسطح 

 2226/2 227/2 051/2 220/2 2225/2 تابعیت خطی 
a,b,c باشدها میدار بین میانگینحروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی (21/2>P). 
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 یژاپن یهابلدرچین روزانه وزن افزایشاثر افزودن سطوح مختلف دانه خردل به جیرۀ غذایی بر میزان  -5جدول

 )گرم/پرنده/روز(

 )روز( دورۀ آزمایش                                            

 7-53 22-53 21-22 11-21 7-11 یآزمایش یهایرهج

 a55/5 94/5 a59/5 59/5 a54/5 شاهد )بدون دانه خردل(

 ab49/5 55/5 ba99/7 22/5 a50/5 درصد دانه خردل 5

 ab51/5 97/5 ab59/5 00/5 ab05/5 درصد دانه خردل 01

 b71/9 13/5 b39/5 95/5 b77/5 درصد دانه خردل 05

 025/1 929/1 951/1 091/1 912/1 اشتباه استاندارد

 112/1 539/1 171/1 057/1 117/1 یداریمعنسطح 

 1112/1 934/1 022/1 151/1 1119/1 تابعیت خطی
a,b ها میدار بین میانگینحروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی( 15/1باشد>P.) 

 

 یژاپن یهابلدرچین یغذای تبدیل ضریباثر افزودن سطوح مختلف دانه خردل به جیرۀ غذایی بر میزان  -1 جدول

 )روز( دوره آزمایش 

 7-53 22-53 21-22 11-21 7-11 یشیآزما یهارهیج

 567/5 551/4 60/5 517/5 717/5 (خردل دانه بدون) شاهد

 027/5 521/4 551/5 542/5 212/5 خردل دانه درصد 1

 551/5 417/4 622/5 501/5 122/5 خردل دانه درصد 52

 561/5 220/4 157/5 000/5 170/5 خردل درصددانه 51

 212/2 051/2 521/2 215/2 270/2 اشتباه استاندارد

 217/2 172/2 042/2 152/2 451/2 یداریمعنسطح 

 221/2 167/2 525/2 222/2 21/2 تابعیت خطی

 

 یهای خونفراسنجه

به جیرۀ غذایی سطوح مختلف دانه خردل افزودن  تأثیر

در بلدرچین ژاپنی های خونی فراسنجهاز بر برخی 

استفاده از سطوح   نشان داده شده است. 1جدول 

گلوکز، میزان  بر یداریمعن تأثیرمختلف دانه خردل 

پروتئین با چگالی باال لیپو  و کلسترول د،یسریگلیتر

(HDL )مقدار اما، نداشتد خون نسبت به گروه شاه 

گروه در خون  (LDLپروتئین با چگالی پایین )لیپو

داری از درصد دانه خردل به طور معنی 52و  شاهد

لذا به  (.P<21/2) کمتر بوددرصد دانه خردل  1با  تیمار 

تأثیر رسد استفاده از سطوح مختلف دانه خردل نظر می

در  های خونی نداشته است.نامطلوبی بر این فراسنجه

( با جایگزینی 5117) همکاران و بهاتاچارجیآزمایش 

 522کنجاله خردل با کنجاله بادام زمینی تا  سطح 

پروتئین سرم میزان  در جیره بلدرچین ژاپنی، درصد

 آزمایشدر کاهش و میزان کلسترول افزایش یافت. 

( با مصرف سطوح مختلف دانه 5515) همکاران و شهیر

تا  5 سن ازگوشتی نر  هایجهدر جودرصد(  01)تا  کلزا

داری بر سطح تری گلیسرید معنی تأثیر روزگی 40
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 ( نیز نتیجه مشابهی را گزارش کرده اند. 0220) گراسمن و پالخون جوجه های گوشتی مشاهده نشد. 

 

 های خونی بلدرچین ژاپنیاثر افزودن سطوح مختلف دانه خردل به جیرۀ غذایی بر برخی از فراسنجه -3جدول 

 1HDL   2LDL کلسترول گلیسریدتری گلوکز جیره های آزمایشی
 b12/50 1/501 7/572 71/65 0/511 (خردل دانه بدون) شاهد

 a42/72 0/551 1/055 0/521 2/562 خردل درصددانه 1

 b52/45 0/551 7/574 22/12 2/517 خردل درصددانه 52

 ab52/41 7/502 7/516 1/521 0/545 خردل درصددانه 51

 15/7 21/2 11/54 72/52 22/52 اشتباه استاندارد

 251/2 115/2 055/2 071/2 552/2 یداریمعنسطح 

 111/2 721/2 170/2 556/2 565/2 تابعیت خطی 
a,b ها میدار بین میانگینحروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی(21/2باشد>P .) 
 پروتئین با چگالی بااللیپو 5
 پروتئین با چگالی پایینپولی 0

 

 الشه یاجزا

اثر افزودن سطوح مختلف دانه خردل به جیرۀ غذایی بتر 

های مختلتف و قطعتات مختلتف الشته وزن نستبی انتدام

نشتتان داده شتتده  7و  6 هایبلتتدرچین ژاپنتتی در جتتدول

دستگاه گوارش و وزن ، هاقلب، بیضه یوزن نسباست.  

تغذیه سطوح تأثیر حت ت یداریبه طور معنقطعات الشه 

و  مختلتتف ختتردل قتترار نگرفتتت. امتتا وزن نستتبی کبتتد

، بته طتور پانکراس با افزایش سطح دانه خردل در جیتره

توانتد بته می افزایش نشان داد. افتزایش وزن کبتد خطی

یا نیتریل موجتود در دانته  هاگلوکوزینوالتدلیل حضور 

هی گیاهان خانواده براسیکا حاوی مقدار قابل توج .باشد

از گلوکوزینوالتهتتتا هستتتتند. مقتتتدار و نتتتوع ترکیتتتب 

گونه، شرایط کشت و شترایط  تأثیرگلوکوزینوالت تحت 

باشتد. مقتتدار ایتن متتاده ضتد تغذیتته ای در محیطتی متتی

گیاهان کشت شده در منتاطق گرمستیر بتیش از منتاطق 

 تتأثیرگلوکوزینوالتها بتر کتار کبتد و کلیته  معتدل است.

و بافت این انتدامها  (0227را )تریپاتی و میش سوئ دارند

 (.5117 همکاران و بگومدهند )میقرار  تأثیررا تحت 

تواند به دلیل حضور متواد مینیز  افزایش وزن پانکراس

قابلیتت  هتاتتانن باشتد، زیترا ای به ویژه تاننضد تغذیه

کته ستبب بازدارنتدگی  دارند،را ترکیب شدن با پروتئین 

فعال شتدن پتانکراس و  ها و در نتیجه موجبعمل آنزیم

 و داس). گترددنهایت بزرگ شدن غیر طبیعتی آن میدر 

 (.0250 شیبر و انجلزو  0221 همکاران

( نیز افزایش وزن کبتد در مرغهتای 5526) شافی حاجی

تخمگذار را در نتیجه افزایش ستطح مصترف دانته کلتزا 

( بتا 0224) همکاران و تانگتاویویپاتگزارش کرده است. 

 تتأثیردرصتد جیتره،  52خردل تا سطح مصرف کنجاله 

داری را بتتر کیفیتتت الشتته و وزن کبتتد، پتتانکراس معنتتی

( نیتز 0225و همکاران ) یسراکولا-چوا. مشاهده نکردند

های تخمگذار به نتیجه با انجام آزمایش مشابهی در مرغ

 و شتهیردر آزمتایش کته توستط  مشابهی دست یافتنتد.

 01کلتزا، تتا مصترف دانته  شتد انجتام( 5515) همکاران

درصد جیتره، ستبب افتزایش وزن نستبی کبتد شتد امتا 

ی بتتر وزن دستتتگاه گتتوارش و وزن ستتینه و ران تتتأثیر

 .مشاهده نشد
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ی هانیبلدرچاثر افزودن سطوح مختلف دانه خردل به جیرۀ غذایی بر وزن نسبی برخی اندامها )درصد وزن بدن(  -6جدول

 یروزگ 53 درسنی ژاپن

 روده بزرگ روده باریک هاسکوم سنگدان هابیضه پانکراس کبد قلب 

 دانه بدون) شاهد

 (خردل

2126/2 c265/5 b511/2 415/5 201/5 571/2 22/5 042/2 

 ab526/0 a545/2 055/5 564/0 112/2 511/5 572/2 2562/2 خردل دانه درصد 1

 bc117/5 a566/2 442/5 141/5 124/2 175/5 075/2 7265/2 خردل دانه درصد 52

 a012/0 ab550/2 565/5 227/0 667/2 154/5 551/2 2021/2 خردل دانه درصد51

 212/2 551/2 527/2 546/2 511/2 201/2 2107/2 2415/2 اشتباه استاندارد

 516/2 526/2 501/2 461/2 615/2 222/2 225/2 271/2 یداریمعنسطح 

 271/2 216/2 217/2 645/2 465/2 212/2 220/2 511/2 تابعیت خطی 
a,b,cها میدار بین میانگینحروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی(21/2باشد>P.) 

 

ی هانیبلدرچاثر افزودن سطوح مختلف دانه خردل به جیرۀ غذایی بر وزن نسبی قطعات الشه )درصد وزن بدن(  -7جدول

 یروزگ 53 درسنی ژاپن

 هسین هاران بال و پشت الشهبازده  

 a71/05 22/54 12/05 54/60 )خردل دانه بدون) شاهد

 a15/05 27/51 21/01 26/60 خردل درصددانه 1

 ab56/02 15/54 61/01 67/62 خردل دانه درصد 52

 b52/02 16/54 55/01 67/11 خردل دانه درصد 51

 255/2 511/2 752/2 61/5 اشتباه استاندارد

 547/2 117/2 206/2 616/2 یداریمعنسطح 

 507/2 206/2 220/2 055/2 تابعیت خطی
a,bها میدار بین میانگینحروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی(21/2باشد>P). 

 

 گوشت کیفیت

استتیدیته، افتتت خونابتته، افتتت در نتیجتته پختتت و ظرفیتتت 

تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت نگهداری آب 

رسد استفاده از سطوح مختلف ی(. لذا به نظر م2)جدول 

دانه خردل تأثیر نامطلوبی بر این صتفات نداشتته استت. 

و  5116 همکتاران و ها )آمتاروی بر طبق برخی گزارش

( خردل دارای مقدار قابل تتوجهی 0221همکاران  و داس

باشد، امتا در گتزارش اکسیدان نیز میترکیبات فنلی آنتی

نتتتدیس قابتتتل تتتتوجهی بتتتر میتتتزان ا تتتتأثیرحاضتتتر 

 تیوباربیتوریک اسید گوشت مشاهده نشد.

 

 گرم وزن زندههزینه خوراک به ازای هر کیلو

اثر افزودن سطوح مختلف دانه خردل به جیرۀ غذایی بتر 

گرم وزن زنتده در هزینه خوراک بترای تولیتد یتک کیلتو

نشان داده شتده  2روزگی در جدول  7-51دوره زمانی 

وراک برای تولیتد یتک است. نتایج نشان داد  که هزینه خ

های تغذیه شتده بتا  جیتره کیلوگرم وزن زنده در جوجه

درصد دانته ختردل از ستایر تیمارهتا بیشتتر  51حاوی 

درصتد از نظتر  52است اما اختتالف آن فقتط بتا ستطح 

ار غتذایی حتاوی مت(. تیP<0.05دار گردید )آماری معنی

 51درصد دانه خردل کمترین و تیمار غتذایی حتاوی  52
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 داشتند.دانتته ختتردل بیشتتترین هزینتته تولیتتد را در پتتی درصتتد 

 

و هزینه خوراک به ازای های کیفیت گوشت اثر افزودن سطوح مختلف دانه خردل به جیرۀ غذایی بر فراسنجه -2جدول 

 روزگی 53های ژاپنی در سن )ریال( بلدرچین هر کیلو گرم وزن زنده

 یدتیوباربیتوریک اس اسیدیته ی شیآزمای هارهیج

)%( 

افت در نتیجه 

 )%( پخت

 یظرفیت نگهدار

 )%(آب

هزینه خوراک به  افت خونابه)%(

ازای هر کیلو گرم 

 وزن زنده

 دانه بدون) شاهد

 )خردل

071/6 520/2 012/55 012/61 10/4 52212ab 

 دانه درصد 1

 خردل

572/6 222/2 122/05 012/66 72/4 52542ab 

 دانه درصد 52

 خردل

517/6 504/2 22/06 122/72 00/4 57202b 

 دانه درصد 51

 خردل

512/6 276/2 712/01 012/61 02/4 42412a 

 47/66 552/2 475/0 455/5 251/2 525/2     اشتباه استاندارد

 222/2 625/2 406/2 047/2 512/2 242/2 یدارنی معسطح 

 5/2 552/2 547/2 651/2 662/2 166/2 تابعیت خطی 
a,bها میدار بین میانگینستون نشان دهنده تفاوت معنی حروف متفاوت در هر(21/2باشد>P.) 

 

 نتیجه گیری

شود بطور کلی از نتایج بدست آمده چنین استنباط می

طح ، بهترین سخوراکو هزینه  رشد که از نظر عملکرد

در تغذیه بلدرچین برای دوره  قابل استفاده دانه خردل

اما به  .باشدمیدرصد  52سطح تا ، روزگی 7-51زمانی 

درصد  1خاطر اینکه مصرف دانه خردل حتی در سطح 

سبب افزایش وزن کبد و پانکراس، نسبت به گروه شاهد 

شده است، تحقیقات بیشتری باید روی این ماده 

و  خوراکی و شناسایی میزان مواد ضدتغذیه ای آن 

  صورت پذیرد.های مختلف بافتآنها بر تأثیر 
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Abstract 
BACKGROUND: Mustard seed contains considerable amounts of energy and protein and can be 

used in quail's diets. OBJECTIEVES: This experiment was conducted to investigate the effects of 

different dietary levels of wild black mustard seeds on growth performance, blood metabolites, 

carcass characteristics and meat quality of Japanese quails. METHODS: A total of 240 7-day-old 

Japanese quails were allotted to 4 treatments.  Each treatment group consisted of 4 replicates of 15 

birds. The mustard seed was incorporated in to the Japanese quail diets at 0, 5, 10 and 15% from 7 

to 35 days of age. RESULTS: The  AMEn value of the mustard seed was 4167 kcal/kg and it 

contained 28.6% crude protein, 40.3% ether extract, 5% ash and 14.8% crud fiber (as-fed basis). 

The results indicated that feed intake, except in 21-28 d period, and weight gain, except in 21-28 

and 28-35 d periods, decrease linearly (P<0.05) with increasing  dietary levels of mustard seed. 

Also, feed conversion ratio in 7-35 d period (P<0.01) and the relative weights of liver (P<0.01) and 

pancreas (P<0.05) tended to increase linearly with increasing dietary levels of mustard seed. Dietary 

treatments had no effect on meat quality parameters including thiobarbituric acid value, pH, drip 

loss, water holding capacity and cooking loss. Feed costs to produce one kg of live quail was more 

economic for birds were fed diet containing 10% mustard seed (P<0.05). CONCLUSIONS: The use 

of mustard seed at more than 10% is not recommended, because it has a negative effect on feed 

intake and weight gain.  
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