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 چکیده

رشد  ین،)آغاز پرورشمختلف  هایدورهدر  یژاپن بلدرچین نیاز مورد نپروتئی و انرژی مطلوب سطح :مطالعاتی زمینه

 ئینپروت و یسممتابول قابل انرژی مختلف سطوح تأثیر بررسی :هدف. شودپرنده می عملکردو  رشد بهبود باعث( یانیو پا

: کار روش. نیدر دوره آغاز یژاپن یهاینو عملکرد بلدرچ الشه خصوصیات ین،و پروتئ یانرژ راندمانبر  جیره

 اکتوریلف آزمونبه روش  یتصادف در قالب طرح کامالًبلدرچین ژاپنی  روزهیکقطعه جوجه  450با استفاده از  آزمایشی

 3 شامل آزمایشی هایجیره. شد انجام بستر روی بر روز 10 مدت برای تکرار هر در جوجهقطعه  10تکرار و  5با  3×3

، 24) مخا پروتئین سطح 3 و( هر کیلوگرم جیره غذایی در کیلوکالری 2900 و 2800، 2700) متابولیسم قابل انرژی سطح

 رسیبر هتانتخاب و ج یصورت تصادفاز هر تکرار به پرنده قطعه یک یشیدوره آزما یان. در پابودند( درصد 26 و 25

 24و  یلوگرمدر ک رییلوکالک 2800 یانرژ حاوی جیره با شده تغذیه پرندگان :نتایج. گردید کشتار الشه خصوصیات

ندگان پر با مقایسه در بیشتری تبدیل خوراک ضریب و رکمت وزن افزایش ووزن ران  الشه، بازدهی ،خام یندرصد پروتئ

 تنداش خوراک تبدیل ضریب و وزن افزایش بر جیره تأثیری سطح پروتئین . افزایش(P<05/0) داشتند تیمارها سایر

(05/0<P)2800مصرف  کهیحالدر یدخوراک گرد یلتبد یب( موجب کاهش ضریلوکالریک 2900) یسطح انرژ . باالترین 

 ینهمچن (.P<05/0) یدگرد یانرژ یو باال یینبا سطح پا یسهدر مقا گیریباعث کاهش وزن یانرژ یلوکالری در کیلوگرمک

 نینهمچ(. P<05/0) گردید مشاهده خوراک تبدیل و ضریب وزن افزایش پروتئین، برایو  یانرژسطوح  یناثر متقابل ب

 کهینحوبه ،(P<05/0) داشت داریمعنی تأثیر پروتئین، راندمانبر  یرهج یسممتابول قابل یانرژ سطح که یدمشخص گرد

فزایش ابا . ندرا نشان داد بهتری ینراندمان پروتئ یلوگرم،ر کد کیلوکالری 2900 یانرژ سطحشده با  یهتغذ پرندگان

ار پروتئین این سطح پروتئین جیره بر مقدبر(. عالوهP=095/0ه لحاظ عددی کاهش یافت )انرژی جیره، پروتئین مصرفی ب

درصد، پروتئین مصرفی توسط  26به  24که با افزایش سطح پروتئین جیره از طوریدار داشت، بهمصرفی تاثیر معنی

 وگرمکیل در کیلوکالری 2900و  2700 یح انرژوشده با سط یهپرندگان تغذ. (P<05/0)پرندگان نیز افزایش پیدا کرد 

 ینپروتئ درصد 26و  25شده با  یه( و پرندگان تغذP<05/0الشه را داشتند ) یندرصد پروتئ ینو کمتر یشترینب یبترتبه

(. P<05/0) دادند نشاندرصد رطوبت الشه را  ینخام کمتر یندرصد پروتئ 24شده با  یهو پرندگان تغذ یشترینخام ب

در کیلوگرم  یکالرکیلو 2700 یکه استفاده از سطح انرژ کندیم یشنهادمطالعه پ ینتایج حاصل از ان :نهایی گیرینتیجه

 .شودمی ژاپنی هایبلدرچین یدیعملکرد تول بهبودموجب  آغازین،درصد در جیره  24خام  ینو سطح پروتئ

 عملکرد خصوصیات الشه، ،ینپروتئ بلدرچین ژاپنی، ،انرژی :یدیکل گانواژ



 1396سال /4شماره  27هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                            و ... فرهومند ،سوجه یقدرت     166

 قدمهم

 مصرف غذایی عادات در تنوع یر،اخ هایسال رد

 مصرفی پروتئین در یسالمت بحث اهمیت و کنندگان

 به از پرورش دهندگان را یاریتوجه بس ،جامعه افراد

 .است دهکر معطوف ژاپنی بلدرچین تخم و گوشت تولید

 رگوشت، حضو یینپا یچرب هایی همچونویژگی

 سطح بودن کم گوشت، در کمیاب آمینه اسیدهای

رشد و بلوغ جنسی سریع،  ،بلدرچین تخم کلسترول

 یباال کوتاه بودن چرخه تولیدمثلی و سن کشتار، میزان

ها و عدم نیاز به تولید تخم، مقاومت نسبی به بیماری

دهندگان به توجه بیشتر پرورش دالیل ازواکسیناسیون 

از  یکی (.2008کایور و همکاران ) است بودهاین پرنده 

 یهتغذ ی،ژاپن یندر پرورش بلدرچ مسائل نتریاساسی

پرنده  ینعملکرد مطلوب ا مناسب به منظور رشد و

قابل متابولسیم و پروتئین خام از عوامل  یانرژ .است

است  ینبلدرچ جیره هایبسیار مؤثر بر هزینه یاتغذیه

را  آن تولیدیو بازده  عملکرد یاطور گستردهبهکه 

؛ 2003بوکوئرکیو و همکاران آلدهند )یتحت تأثیر قرار م

 ییرتغ یقبازده از طر ینا (.2010داریو و همکاران 

 دریافت در تغییر آن متعاقب و خوراک مصرف الگوی

 ذخیره برای آمینه اسیدهای متابولیسم و مغذی مواد

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

 بدن از جیره مازاد متابولیسم قابل یانرژ دفع طرفی

 زمانی مطلوب هتغذی و بودهن پذیرامکان یراحتبه پرنده

 یالزم برا یکه نسبت مواد مغذ بود خواهد صحیح

داشته  وجود یرهموجود در ج یرشد، متناسب با انرژ

انرژی قابل  احتیاجات( 1971) مارکس و لپور .باشد

 1-42های ژاپنی را طی دوره بلدرچین متابولیسم

ند. کردر کیلوگرم پیشنهاد دالری کیلوک 3080 ،روزگی

و  26 مقادیر( 1997) همکاران و هیانکوارابطه  ینهم در

 یهاپروتئین خام را به ترتیب در دوره درصد 6/21

های ژاپنی در جیره بلدرچین یروزگ 22-35و  21-1

 یازن مقدار نیز (2005) سامرز و سونیل. توصیه کردند

 ینبلدرچ جیره خام ینو پروتئ یسمقابل متابول یانرژ

 28 و یلوگرمک در کیلوکالری 2950 ترتیببه را ژاپنی

( 2008و همکاران ) کوریا همچنین. ندکرد بیان درصد

ر کیلوگرم انرژی قابل دکیلوکالری  2690مقادیر 

در جیره  راپروتئین خام  درصد 83/25و  متابولیسم

عالوه بر امروزه  .کردندپیشنهاد های ژاپنی بلدرچین

های الشه یبو ترک ، کیفیتبلدرچینکمی تولید افزایش 

 عبدالعظیم ز از اهمیت باالیی برخوردار است.تولیدی نی

 را( اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره 2011)

 یهای ژاپنبر عملکرد و خصوصیات الشه بلدرچین

داد که سطح انرژی و پروتئین  نشان و کرد بررسی

 یدارو کبد تاثیر معنیجیره بر بازده الشه قابل طبخ 

 همکاران و پروین ،دیگر آزمایشیدر  نداشته است.

گزارش کردند که وزن الشه و سینه جوجه ( 2010)

سطح  تأثیرطور خطی تحت های گوشتی بهبلدرچین

های تغذیه قرار گرفت و بلدرچین هپروتئین خام جیر

 35های حاوی باالترین سطح پروتئین )شده با جیره

چند  هر. ی وزن الشه و سینه باالتری بودند( دارادرصد

سن و  تأثیرتحت  یطور قابل توجهقطعات الشه به یدتول

از  متأثر یادیاندازه ز تاالشه  یبترک یاست ول یکژنت

ریچاردس و  زمینه ینهم در(. 1999اسمیل ) است یرهج

 طیور الشه یبترک که ندداشت اظهار( 2010) همکاران

تحت  یرهج ینپروتئ و یرژسطوح ان یلهوسبه گوشتی

 لتعدی و تنظیم طریق از الشه بازده و گیردیقرار م یرتاث

 نتایج تحقیق .یابدمی بهبود پروتئین و انرژی سطوح

 یرهج یکه انرژ کرد مشخص( 2008)کامران و همکاران 

در حفره بطنی  یبر انباشت چرب یچندان تأثیر ییبه تنها

 ینبه پروتئ یندارد و نسبت انرژ های گوشتیجوجه

 و سی .است یدر حفره بطن یچرب باشتعامل موثر بر ان

خام  ینپروتئ کاهشکردند که  یانب یز( ن2001) همکاران

 افزایشالشه و  ینمنجر به کاهش مقدار پروتئ یرهج

 یتبا رعا که صورتبدینالشه خواهد شد.  یمقدار چرب

 و چربی سنتز باالی سرعت پروتئین، به انرژینسبت 

 هایجیره مصرف نتیجه در رشد پایین ردعملک

 انتخاب بنابراین .بود خواهدقابل جبران  ینپروتئکم
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 هایدوره از یک هر در پروتئین و نرژیا مناسب سطوح

 بلدرچین اقتصادی تولید در مهمی بسیاررشد نقش 

 الشه خواهد شد اتیبداشته و باعث بهبود رشد و ترک

لمللی در اعلمی بینع منب تنها .(2008کایور و همکاران )

های ژاپنی، جداول احتیاجات بلدرچین یبرا دسترس

 که استاحتیاجات طیور انجمن تحقیقات ملی آمریکا 

و  یسمقابل متابول یانرژ یلوگرمدر ک کیلوکالری 2900

کل دوره پرورش  یبرا را خام پروتئین درصد 24

کرده است  یشنهادپ (یروزگ 42تا  1) یژاپن ینبلدرچ

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

 های گذشته،طی دهه گرفته صورتهای ژنتیکی پیشرفت

. استنیز تغییر کرده  پرنده این ایتغذیهنیازهای  مطمئناً

 این ینهبه و حداکثر رشد جهت که رسدینظر م به لذا

 نیز یژاپن هایینبهتر است دوره پرورش بلدرچ پرنده

رشد و  ین،)آغاز ایمرحله گوشتی هایجوجه همانند

هر دوره  ینو پروتئ یانرژ یاجاتاحت تا باشد( یانیپا

ذکر است  قابل .شود یینتع ییبا دقت باال جداگانه طورهب

 گزارش شده در زمینه نیازهای که اندک اطالعات

 با اختالفات قابل توجهی یزهای ژاپنی نبلدرچین ایتغذیه

 وجود عدم و وضوعم اهمیت به توجه بادارند.  یکدیگر

 یطدر شرا که است الزم ،زمینه این در جامع مطالعه

و  یانرژ یزانم و یمواد مغذ یرمقاد کشور، یامنطقه

اثرات  لذا .گردند تعیین دقت به ینبلدرچ یرهج ینپروتئ

 خامو پروتئین  متابولیسمقابل سطوح مختلف انرژی 

و  خصوصیات الشه ین،و پروتئ یراندمان انرژ جیره بر

 1-10) یندر دوره آغاز های ژاپنیبلدرچین عملکرد

 .گرفت قرار بررسی مورد اخیر تحقیق در روزگی(
 

 هاروش و مواد

دانشگاه  ینبلدرچ یقاتیتحق ایستگاهحاضر در  آزمایش

 بلدرچین جوجه قطعه 450 تعدادانجام گرفت.  ارومیه

 60/7±1) یکسان یوزن یانگینبا م (ماده و نر) روزهیک

 ،آزمایش اول روز در. ندگرفت قرار استفاده ردموگرم( 

 60ابعاد  با)قفس  45 در داخل یطور تصادفبه هاجوجه

 یش. آزماشدند یعتوز بستر روی بر (متر مربع 60× 

 یبا سه سطح انرژ 3×3 فاکتوریلصورت آزمون به

 در کیلوکالری 2900 و 2800، 2700) یسمقابل متابول

 26 و 25 ،24) یرهام جخ ینو سه سطح پروتئ (کیلوگرم

 10تکرار و  5با  یتصادف کامالً طرحدر قالب  (درصد

 ها،جیره تنظیم از قبل. گردید تکرار طراحی هر درپرنده 

استفاده شده توسط  یمواد خوراک یمیاییش یبترک

 گیریاندازه (NIR) نزدیک قرمز مادون سنجیطیف

 نجالهک ذرت،دانه  اساس بر آزمایشی هایجیره. دشدن

 WUFFDA افزارنرم از استفاده با گندم سبوسو  یاسو

 تنظیم یشآزما (روزگی ده تا یک) ینآغاز دوره برای

 مورد هایجیره ذیمغ مواد ترکیب و اجزاء. شدند

 شرایط .است شده داده نشان 1 جدول در استفاده

 تیمارهای تمام یاز لحاظ نور، دما و رطوبت برا یطیمح

حدود  اول هفتهسالن در  ماید. بود یکسان آزمایشی

 10تا  یجکه به تدر گردید تنظیم گراد سانتی هدرج 35

 برنامه .یدگراد رس یدرجه سانت 31 یبه دما یروزگ

ساعت روشنایی با  24پیوسته ) صورتبه نیز نوردهی

 و مصرفی خوراک .یداعمال گردلوکس(  20شدت 

شد و  گیریاندازه ایدوره صورتهب وزن افزایش

 در .گردید محاسبه خوراک یلتبد ضریب نمتعاقب آ

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

و  کبد ها،ران سینه،. وزن الشه، شد کشتار و انتخاب

به  هاآن وزن نسبت و گیریاندازه بطنی حفره چربی

 همچنین .دگردی محاسبه( نسبی وزن) زندهوزن 

و جهت ار جدا از کشت پس نهیعضله س یهااستخوان

به آزمایشگاه  ،گوشت یو چرب نیپروتئ رطوبت،بررسی 

 60 یدر دما آون داخلها نمونه سپس. شدندمنتقل 

 ثابت وزن حصول تا وداده شد  قرار گرادیدرجه سانت

 درصد شدن مشخص از پس لهیوسنیبد ،دیگردخشک 

 چرخ لهیوسهب شده خشک یهانمونه الشه، رطوبت

 یچربو  نیپروتئ زانیم رانجامس. ندشد ابیآس گوشت

ترتیب و به AOAC (1990)استاندارد  یهاروش هبالشه 

 یریگاندازه های کلدال و سوکسلهبا استفاده از دستگاه

.نددیگرد



 1396سال /4شماره  27هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                            و ... فرهومند ،سوجه یقدرت     168

 (روزگی 1-10) آغازین دوره آزمایشی بلدرچین ژاپنی در های غذاییجیره ترکیب -1 جدول

Table 1- Composition of experimental diets of Japanese quails in starter phase (1-10 days) 
 سطح انرژی

Energy level 

 2700  2800  2900 

 سطح پروتئین

Protein level 
 24 25 26  24 25 26  24 25 26 

 یخوراک مواد

Ingredients (%) 
            

 ذرت

Corn 

 

43.95 42.00 40.00 
 

45.23 46.43 41.12 
 

48.10 46.83 46.12 

سویا کنجاله  

Soybean meal 

 

39.65 42.55 45.45 
 

40.47 43.77 46.24 
 

41.54 44.50 47.56 

گندم سبوس  

Wheat bran 

 

12.75 11.68 10.60 
 

9.50 5.50 7.50 
 

4.70 3.00 0.75 

سویا روغن  

Soybean oil 

 

0.30 0.51 0.75 
 

1.45 1.01 1.94 
 

2.28 2.37 2.34 

فسفات کلسیم دی  

Dicalcium phosphate 

 

1.11 1.09 1.07 
 

1.14 1.14 1.09 
 

1.18 1.16 1.15 

کلسیم کربنات  

Calcium carbonate 

 

1.12 1.12 1.12 
 

1.11 1.10 1.11 
 

1.10 1.09 1.09 

 نمک

Salt 

 

0.35 0.33 0.34 
 

0.33 0.34 0.34 
 

0.34 0.34 0.34 

 مکمل ویتامینی1

Vitamin premix 

 

0.25 0.25 0.25 
 

0.25 0.25 0.25 
 

0.25 0.25 0.25 

 مکمل مواد معدنی2

Mineral premix 

 

0.25 0.25 0.25 
 

0.25 0.25 0.25 
 

0.25 0.25 0.25 

متیونین ال دی  

DL-methionine 

 

0.15 0.14 0.13 
 

0.15 0.14 0.13 
 

0.15 0.14 0.12 

ئونین تره ال  

L-thereonin 

 

0.12 0.08 0.04 
 

0.12 0.07 0.03 
 

0.11 0.07 0.03 

 جمع

Total 

 

100 100 100 
 

100 100 100 
 

100 100 100 

شده گیری اندازه مغذی مواد  
Calculated nutrient analysis (%) 

  متابولیسم قابل انرژی

Metabolizable energy 

(Kcal/Kg) 

 
2700 2700 2700 

 
2800 2800 2800 

 
2900 2900 2900 

خام پروتئین  

Crude protein (%) 

 24 25 26 
 

24 25 26 
 

24 25 26 

خام فیبر  

Crude fiber (%) 

 4.33 4.34 4.35 
 

4.12 3.96 4.14 
 

3.82 3.79 3.74 

 کلسیم

Calcium (%) 

 0.80 0.80 0.80 
 

0.80 0.80 0.80 
 

0.80 0.80 0.80 

 فسفر
Available phosphorus 

(%) 

 
0.30 0.30 0.30 

 
0.30 0.30 0.30 

 
0.30 0.30 0.30 

 سدیم

Sodium (%) 

 0.16 0.15 0.16 
 

0.15 0.15 0.15 
 

0.15 0.16 0.16 

 آرژنین
Arginine (%) 

 1.66 1.74 1.82 
 

1.66 1.74 1.82 
 

1.66 1.74 1.82 

 لیزین
Lysine (%) 

 1.31 1.38 1.45 
 

1.31 1.39 1.45 
 

1.32 1.39 1.46 

 متیونین

Methionine (%) 

 0.50 0.50 0.50 
 

0.50 0.50 0.50 
 

0.50 0.50 0.50 

سیستئین+  نمتیونی  

Methionine + Cysteine 

(%) 

 
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  ترئونین
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Threonine (%) 

 تریپتوفان
Tryptophan (%) 

 0.30 0.32 0.33  0.30 0.31 0.33  0.30 0.31 0.32 

واحد بین المللی  3D، 9000واحد بین المللی ویتامین  A ،1000000واحد بین المللی ویتامین  3500000ینی شامل: هر کیلوگرم مکمل ویتام .1

 گرمیلیم 3B، 15000 یتامینو گرمیلیم 2B، 5000 یتامینو گرمیلیم 1B، 3300 یتامینو گرمیلیم 3K، 900 یتامینو گرمیلیم E، 1000ویتامین 

 کولین. گرممیلی 12B، 250000 یتامینو گرمیلیم 9B، 5/7 یتامینو گرمیلیم 6B، 500 یتامینو گرمیلیم 5B، 150 یتامینو

 100 ید، گرممیلی 500مس، گرممیلی 500 روی، گرممیلی 5000 آهن، گرممیلی 25000 منگنز، گرممیلی 50000: شامل معدنی مکمل کیلوگرم هر .2
 گرم سلنیوم.میلی

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

 از طریق یو نسبت راندمان انرژ یگرم پروتئین مصرف

 و تقسیم عدد 100گرم افزایش وزن در عدد  ضرب

 حسب بر یمصرف متابولیسم ی قابلبر کل انرژ حاصله

 (.2008)کامران و همکاران  محاسبه شد یکیلوکالر

 طرح یآمار زیآنال

در قالب آزمون  آزمایش نیا از حاصل ایهداده هیکل

SAS (2002 )افزار نرم GLM هیبا رو 3×3 لیفاکتور

 از یک هر برای هامیانگین مقایسه نیهمچن. دیگرد زیآنال

. دیگرد انجامدرصد  5در سطح  آزمون توکی با صفات

 :باشدیم ریصورت زطرح به یآمار مدل
Yijk = µ + αi + βj + αβij + eijk 

 نیانگیممقدار  µمقدار هر مشاهده،  ijkYن در آ که

اثر سطوح  jβ ،ی جیرهاثر سطوح مختلف انرژ iαجامعه، 

اثر متقابل سطوح مختلف  ijαβ ،جیره نیمختلف پروتئ

 یشیآزما یاثر خطا ijkeو  جیره نیو پروتئ یانرژ

 .باشدیم
 

 و بحث نتایج

 یعملکردصفات 

در  ژاپنیهای بلدرچین ینتایج مربوط به صفات عملکرد

شده است.  داده نشان 2در جدول  یروزگ 10سن 

 پروتئین یا انرژی سطوح ثیرأت تحت خوراک مصرف

 یانرژ اگرچه سطوح ،(P>05/0) نگرفت قرار یرهج

 رامصرف خوراک  یزانم یلوکالریک 2900و  2800

 اثر بعالوه(. =098/0P) دادند کاهش عددی طوربه

 برایجیره  پروتئین و انرژیسطوح  بین متقابلی

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

 تبدیل ضریب و وزن افزایش بر ثیریتأجیره  پروتئین

دو هر  یرهج یانرژسطح اما  ،(P>05/0) نداشت خوراک

 باالترین(. P<05/0) داد قرار ثیرتأ تحت را مذکور صفت

 یب( موجب کاهش ضریلوکالریک 2900) یسطح انرژ

 وزن افزایش بر ثیریتأ کهیحالرد دیخوراک گرد یلتبد

 (کیلوکالری 2700) یسطح انرژ ترینپایین با مقایسه در

باعث  یانرژ یلوکالریک 2800مصرف  یول ،نداشت

 یو باال یینپا با سطح یسهدر مقا گیریکاهش وزن

سطوح  یناثر متقابل ب ینهمچن (.P<05/0) یدگرد یانرژ

 ضریب و زنو افزایش دوی هر برای روتئینپو  یانرژ

 حوسط در(. P<05/0) گردید مشاهده خوراک تبدیل

 بر ثیریتأ پروتئین سطح افزایش انرژی، باالی و پایین

 ی،وزن بدن نداشت اما در سطح متوسط انرژ یشافزا

 درصد منجر به کاهش وزن 24به  ینکاهش سطح پروتئ

 سطوح در پروتئین سطح افزایش همچنین. گردید بدن

 خوراک تبدیل ضریب بر تاثیری یانرژ متوسط و پایین

به  روتئینپ یشافزا انرژی، باالی سطح در ولی ،نداشت

 یدخوراک گرد یلتبد یبضر کاهش باعثدرصد  25

(05/0>P) .موجب افزایش  جیره، انرژی سطح کاهش

 مورد انرژی بتواند پرنده تا گرددمی مصرفی خوراک

 وریاک، 2007 همکاران و باررتو) کند مینتأ را خود نیاز

 افزایش ی(. ول2008 همکاران و کایور، 2007 همکاران و

 جیره یمصرف خوراک در پاسخ به کاهش سطح انرژ
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که پرنده بتواند  نبود یابه اندازهدر آزمایش اخیر 

اثرات اصلی . یدرا جبران نما یآن کمبود انرژ یلهوسهب

 هیچ بردرصد(  26تا  24سطوح مختلف پروتئین جیره )

 وزن یش)مصرف خوراک، افزا ملکردیع صفات از یک

 نداشت یدارمعنیتأثیر  (خوراک تبدیل ضریب و

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

شود ینمودار م یوقت خوراک پروتئین بر مصرفمقدار 

در جیره برقرار باشد. با  آمینه یهاکه عدم تعادل اسید

تعادل بین  یآزمایش هایتوجه به این که در جیره

رفت چنین یم انتظار آمینه وجود داشت، یهااسید

 گزارشمطالعه حاضر با  یجنتا حاصل شود. یانتیجه

دارد. این  خوانیهم( 2006) همکاران و تاراسیویز

 جیره پروتئین مختلف سطوحمحققین نشان دادند که 

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

 ضریب و وزن افزایش خوراک، مصرفدر  داریمعنی

 شیخ. شود (هفتگی 23) بالغ یهابلدرچین خوراک تبدیل

 مختلف سطوح که داشتند اظهار نیز( 2012) همکاران و

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

 افزایش مصرفی، خوراک بر داریمعنی تغییرات ایجاد

 رد ژاپنی بلدرچین خوراک تبدیل ضریب و بدن وزن

و  یتاسمطالعه فر نتایج. شودنمی روزگی 41-5

خام  ینسطوح مختلف پروتئ ی( رو2006همکاران )

 ییاروپا هاییندرصد( بلدرچ 26و  24، 22، 20) یرهج

خام  یننشان داد که سطح پروتئ روزگی 42تا  1از 

 و بدن وزن افزایش مصرفی، خوراک صفات بر جیره

 بین در و اشتند دارمعنیتأثیر  خوراک تبدیل ضریب

 پروتئین درصد 20 حاوی جیره آزمایشی، تیمارهای

 کهدرحالی. داد نشان خود از را عملکرد بهترین خام،

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

 خام پروتئین نیاز جیره، خام پروتئین درصد 33

 درصد 81/29 وزن، افزایش جهت را گوشتی بلدرچین

 (. 2008 همکاران و اکوری) زدند تخمین

 بلدرچین گوناگون نژادهای رسد که بینمی نظر به

 پروتئین و انرژی تأثیر لحاظ از ایمالحظه قابل تفاوت

 نژاد اصالح همچنین. دارد وجود عملکرد بر جیره

 از است نتوانسته هنوز نیز گوناگون اهداف با بلدرچین

 حتی و نژاد یک رد صفات از برخی در موجود واریانس

در این  .بکاهد مطلوب حد در ژنتیکی گروه یک در

سطوح  ینب متقابل اثرات و انرژی آزمایش، تأثیر سطح

 تبدیل ضریب و وزن افزایش بر پروتئین و انرژی

 یهاکه جوجهیطور(، بهP<05/0) دار بودخوراک معنی

 یلوکالری،ک 2900و  2700 یح انرژوشده با سط یهتغذ

 ترییینپا خوراک یلتبد یبزن باالتر و ضرو یشافزا

مشابه با مطالعه حاضر، عبدل  یقیدر تحق داشتند.

شده با  یهتغذ هایین(، گزارش کرد که بلدرچ2005)

( وزن یلوکالریک 3300و 3100) یانرژ یسطوح باال

شده با سطوح  یهبا پرندگان تغذ یسهدر مقا یبدن باالتر

( داشتند. رییلوکالک 2700و 2500) یانرژ یینپا

 2900 یشده با سطح انرژ یهکه پرندگان تغذیصورتدر

با  دارییاز نظر وزن بدن تفاوت معن یلوکالریک

 3100، 2700 یشده با سطوح انرژ یهپرندگان تغذ

 نداشتند. یروزگ 42سن  در یلوکالریک 3300و

 یلوکالریک 2700 یانرژ سطح احتماالدر مطالعه حاضر 

موجب  وبوده  کافی هاینبلدرچ برای یینپا سندر 

 شده یرهموجود در ج یپرنده از انرژ ینهاستفاده به

را باعث گردیده  یشتروزن ب یشافزا یتکه در نها است

، تغییر آماری درصد 24 به پروتئین سطحکاهش  .است

به وجود نیاورده خوراک  یلتبد یبضرداری در معنی

 تبدیل ضریب و وزن افزایش نتایج به توجه با .است

 هایبلدرچین انرژی نیاز که نمود بیان توانمی خوراک

 توصیه مقدار از کمتر پرورش اول روز 10 در ژاپنی

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

 در متابولیسم قابل انرژی کیلوکالری 2700 حدود بتوان

( روزگی 10 تا 1) آغازین دوره برای را کیلوگرم

 ضریب و روزانه وزن ایشافز بهبود. نمود پیشنهاد

 شاید را کمتر انرژی سطح با هایجیره در خوراک تبدیل

 دوره در هابلدرچین جوجه کمتر نیاز دلیل به بتوان

 این در پروتئین به بیشتر نیاز و انرژی به آغازین
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 .دانست هاجیره

 

 ژاپنی هایبلدرچین خوراک تبدیل ضریب و وزن افزایش خوراک، مصرف بر پروتئین و انرژی مختلف سطوح اثرات -2 جدول

 آغازین دوره در
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

Interaction effects 

 

 سطح انرژی

Energy level 

 سطح پروتئین ×

Protein level 

  خوراک مصرف

Feed intake (gr) 

وزن افزایش  
Weight gain (gr) 

خوراک  تبدیل ضریب  
FCR (gr/gr) 

2700  24 83.18 38.16a 2.18ab 

2700 25 83.27 34.24a 2.44ab 

2700 26 85.30 37.84a 2.27ab 

2800 24 72.21 26.91b 2.66a 

2800 25 84.48 33.75a 2.51ab 

2800 26 75.53 35.13a 2.14ab 

2900 24 76.36 35.86a 2.14ab 

2900 25 74.92 36.61a 2.04b 

2900 26 78.46 34.53a 2.29ab 

SEM 4.42 1.45 0.129 

P-value 0.485 0.002 0.036 

اصلی اثرات  

Main effects 

 سطح انرژی

Energy level 

 

2700 83.92 36.75a 2.29ab 

2800 77.40 31.93b 2.44a 

2900 76.58 35.67a 2.15b 

SEM 2.55 0.837 0.075 

P-value 0.098 0.0006 0.038 

 سطح پروتئین

Protein level 

  

24 77.25 33.64 2.32 

25 80.89 34.87 2.33 

26 79.76 35.83 2.23 

SEM 2.55 0.837 0.075 

P-value 0.592 0.193 0.596 

 (.P<05/0) هستند یکدیگر با داریمعنی اختالف یدارا ستون هر در وتبا حروف متفا هایمیانگین

= SEM هامیانگین استاندارد ایخط 

Means with different superscripts in each column differ significantly (P<0.05). 

SEM = means standard error 

 الشه خصوصیات

 الشه، نسبی)وزن  الشه خصوصیات به مربوط نتایج

 در کشتار از پس( بدن کل وزن به دکب و هاران سینه،

 .است شده آورده 3 جدول درروزگی(  10) دوره انتهای

 یاوزان نسب و شهال بازده هایفراسنجه از یک هیچ

 یرهج یسممتابول قابل انرژی تأثیر تحتران و کبد  ینه،س

 2700 یانرژ سطح اگرچه ،(P>05/0) ندنگرفت قرار

 افزایش یعدد طوربه را ینهس یوزن نسب ،یلوکالریک

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

 25متوسط ) سطح(. P<05/0) داشت داریمعن یرران تاث

 ترتیببه ین( پروتئدرصد 24) یین( و سطح پادرصد

شدند  ران و الشهنسبی  وزنو کاهش  یشافزا باعث

(05/0>P)، 26) پروتئین باالی سطحمصرف  کهدرحالی 

الشه و ران در نسبی داری در وزن عنیتغییر م درصد(
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اثر  همچنین .ایجاد نکرد تریینبا دو سطح پامقایسه 

 یهر دو یبرا ینو پروتئ یانرژ ینب دارییمعن متقابل

(. در P<05/0) گردید مشاهده ران والشه  نسبی وزن

 انرژیسطح  یشافزا پروتئین، باالیو  متوسطسطح 

 پایینا در سطح ام داشتن رانالشه و  وزن بر یریثأت

 2800به  انرژیسطح  افزایش ،(درصد 24) پروتئین

 گردیدالشه و ران  منجر به کاهش وزن کیلوکالری

(05/0>P). و اثر یرهج ینسطوح مختلف پروتئ یطرف از 

و کبد  ینهوزن س یبرا نیو پروتئ یانرژ ینمتقابل ب

 2700 یانرژ سطح ولی ،(P>05/0) نبود دارمعنی

طور هب را ینهدرصد وزن س 24 ینتئو پرو یلوکالریک

بر مطالعات محدودی  (.=056/0Pداد ) یشافزا یعدد

 پایین ندر س های ژاپنیروی کیفیت الشه بلدرچین

 بلدرچین در( 2009) آیبن و موسادصورت گرفته است. 

 گزارش مشابه ایمطالعه طی روزگی 42 سن در ژاپنی

 اجزای بر ثیریتأ جیره انرژی مختلف سطوح که کردند

. دارد خوانیهم حاضر تحقیق نتایج با که نداشت الشه

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

 گزارش روزگی 35 سن در( 2013) همکاران و یازرلو

 بلدرچین الشه اجزای بر جیره انرژی سطح که کردند

 تحقیق نتایج مخالف که است داشته دارمعنی تاثیر

 هیچ حاضر تحقیق در اینکه به توجه با. باشندمی حاضر

 نگرفتند، قرار جیره انرژی تأثیر تحت الشه اجزای از یک

 طوربه را سینه وزن کیلوکالری 2700 انرژی سطح فقط

امر احتماالً نشانگر آن است که  این داد، افزایش عددی

داشته  یکمتر یبه انرژ یاز، نپایین یندر سن هاینبلدرچ

سن  ینبازده الشه در ا شیباالتر موجب افزا یو انرژ

 .گرددینم

 

و  یشده با سطح انرژ یهپرندگان تغذ رسدیبه نظر م

 یرهج یاز مواد مغذ یکمتر، با راندمان باالتر ینپروتئ

 توسط ایمطالعه در همچنیناستفاده کرده باشند. 

، 2600) انرژی مختلف سطوح اثرات(، 2011) عبدالعظیم

 و( کیلوگرم در کیلوکالری 2900 و 2800، 2700

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

. شد بررسی ژاپنی هایبلدرچین الشه خصوصیات و

 جیره پروتئین و انرژی سطح که داد نشان حاصله نتایج

 نداشته داریمعنی تاثیر کبد و طبخ قابل الشه بازده بر

 یجبا نتا یر( مغا2013و همکاران ) یازرلو هاییافته. است

را در سطوح  ترییینحاضر بود. آنها وزن کبد پا یقتحق

 صورت کهینمشاهده نمودند، بد ینو پروتئ یانرژ یباال

 یروند کاهش یره،ج ینو پروتئ یسطح انرژ یشافزا

 یحدر تشررا باعث گردید. نسبت وزن کبد به وزن بدن 

در سطوح  رسدیبر وزن کبد به نظر م یلعوامل دخ

 یافتیدر یناز پروتئ تواندیبدن نم یره،ج یانرژ یینپا

 یمواد مغذ یلدل یناستفاده کند، به هم ینهصورت بهبه

وزن کبد  یشو باعث افزا یافتهدر کبد تجمع  یشتریب

احتمال تجمع  یز،ن یرهج یانرژ ی. در سطوح باالشودیم

 یندر ا ینکها یلاست. اما به دل یشترب در کبد یچرب

استفاده  یشترب یرهج یناحتماالً پرنده از پروتئ یتوضع

 یرجهت رشد و سا یرهج یمواد مغذ یریکارگبه کند،یم

 یدباالتر بوده و منجر به تول یزیولوژیکیف یندهایفرآ

در وزن  یجهو در نت شودیو تجمع آن در کبد نم یچرب

 . گیردینم صورت یادیز یشکبد افزا
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 آغازین دوره در ژاپنی هایبلدرچین الشه اجزای وزن نسبی بر پروتئین انرژی و مختلف سطوح اثرات -3 جدول

Table 3- Effects of different levels of energy and protein on relative weight of Japanese quails carcass component 

in starter phase 
 اثرات متقابل

Interaction effects 

 

یسطح انرژ  
Energy level 

 سطح پروتئین ×

Protein level 

 الشه

Carcass 

 سینه

Breast 

 ران

Thigh 

 کبد

Liver 
2700  24 43.98a 16.82 11.55a 2.96 
2700 25 45.03a 15.95 12.00a 2.91 
2700 26 42.59ab 15.47 11.18ab 2.39 
2800 24 37.84b 13.14 9.70b 2.72 
2800 25 46.08a 16.33 11.84a 2.95 
2800 26 43.13ab 14.42 11.83a 2.96 
2900 24 43.73a 15.67 11.06ab 3.02 
2900 25 43.70a 14.99 11.56a 3.12 
2900 26 42.10ab 14.61 11.24ab 2.90 

SEM 1.20 0.732 0.355 0.154 

P-value 0.007 0.058 0.0098 0.137 

اصلی اثرات  

Main effects 

 سطح انرژی

Energy level 

 

2700 43.86 16.08 11.58 2.76 

2800 42.35 14.63 11.12 2.87 

2900 43.17 15.09 11.29 3.02 

SEM 0.695 0.423 0.205 0.089 

P-value 0.292 0.056 0.272 0.144 

 سطح پروتئین
Protein level 

 

24 41.85b 15.21 10.77b 2.90 

25 44.93a 15.76 11.80a 2.99 

26 42.60ab 14.83 11.42ab 2.75 

SEM 0.695 0.423 0.205 0.089 

P-value 0.008 0.311 0.0038 0.163 

 (.P<05/0هستند ) یکدیگربا  دارییاختالف معن یبا حروف متفاوت در هر ستون دارا هایمیانگین

= SEM هایانگیناستاندارد م یخطا 

Means with different superscripts in each column differ significantly (P<0.05). 

SEM = means standard error 

 

 سطح سه بررسی در یز( ن2016) یو عباس یطاهر

 کیلوکالری 3200 و 3050، 2900) متابولیسم قابل انرژی

و  24، 6/21خام ) ین( و سه سطح پروتئکیلوگرم در

کردند که  یانب یروزگ 49تا  29 سن دردرصد(  4/26

 یهتغذ هایبلدرچیندر نسبت وزن کبد به وزن کل بدن 

 یباال یاسطوح متوسط  یحاو یهایرهشده با ج

تجمع  یلبه دل تواندیکمتر بوده و علت آن مین، پروتئ

 یشاحتمااًل با افزا یکلطوربه در کبد باشد. یکمتر چرب

مقدار  ینکهو متعاقب آن با توجه به ا یرهج ینسطح پروتئ

 ینتام یابد،یم یشافزا یزن یرهج ینهآم یدهایاس

 . ازگیردیورت مبهتر ص یازنمورد ینهآم یدهایاس

و در  شوندیتر از کبد آزاد مراحت هایپوپروتئینل روینا

و  یطاهر) شودیدر کبد کمتر م یتجمع چرب یجهنت

تا  1حاضر  یقکه دوره تحق یی. از آنجا(2016ی عباس

جذب شده  ینو پروتئ یانرژ یلدل ینبه هم ،روز بود 10

صرف رشد و نمو  یادبه احتمال ز یینپا یندر سن

در کبد و محوطه  یچرب یرهبدن شده و ذخ زیولوژیکییف

اتفاق  ،رشدبعد از توقف  باال و ینفقط در سن یبطن

 بین در کبد وزن دارمعنی. لذا عدم اختالف افتدیم

با توجه به نتایج . است انتظار قابل آزمایشی تیمارهای
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سطح  یحاو یمارت اینکه وتحقیق حاضر  ازدست آمده به

درصد(  24و  یلوکالریک 2700) ینو پروتئ یانرژ یینپا

 24و  یلوکالریک 2900شاهد ) یماربا ت یسهدر مقا

ت تفاو رانوزن الشه و  بازدهاز لحاظ درصد( 

سطح  کمترین حاوی جیره رویناز ا نداشت، داریمعنی

 در یسممتابول قابل انرژی کیلوکالری 2700) انرژی

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

 هابلدرچین آغازین دوره برای تواندمی اقتصادی، صرفه

 .باشد مناسب

 

 راندمان نسبت و مصرفی پروتئین انرژی، راندمان نسبت مصرفی، انرژی بر پروتئین و انرژی مختلف سطوح اثرات -4 جدول

 آغازین دوره در ژاپنی هایبلدرچین پروتئین

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

Interaction effects 

 

یسطح انرژ  
Energy level 

 سطح پروتئین ×

Protein level 

مصرفی انرژی  
Energy intake 

(kcal) 

 راندمان نسبت

 انرژی
EER (gr/kcal) 

مصرفی پروتئین  
Protein intake 

(gr) 

 راندمان نسبت

 پروتئین
PER (gr/gr) 

2700  24 224.59 17.01 19.97 1.76 

2700 25 224.84 15.29 20.82 1.60 

2700 26 230.30 16.66 22.18 1.66 

2800 24 202.20 13.82 17.33 1.71 

2800 25 236.53 14.30 21.12 1.65 

2800 26 211.47 16.75 19.64 1.85 

2900 24 221.44 16.32 18.32 1.97 

2900 25 217.26 16.91 18.73 1.96 

2900 26 227.54 15.30 20.40 1.70 

SEM 12.36 0.857 1.10 0.098 

P-value 0.480 0.068 0.482 0.073 

اصلی اثرات  

Main effects 

 سطح انرژی

Energy level 

 

2700 226.58 16.32 20.99 1.67b 

2800 216.73 14.96 19.36 1.74ab 

2900 222.08 16.18 19.15 1.88a 

SEM 7.13 0.495 0.635 0.056 

P-value 0.624 0.116 0.095 0.040 

 سطح پروتئین
Protein level 

 

24 216.08 15.72 18.54b 1.76 

25 226.21 15.50 20.22ab 1.81 

26 223.10 16.24 20.74a 1.73 

SEM 7.13 0.495 0.635 0.056 

P-value 0.593 0.563 0.049 0.419 

 (.P<05/0هستند ) یکدیگربا  دارییاختالف معن یبا حروف متفاوت در هر ستون دارا هایمیانگین

= SEM هایانگیناستاندارد م یخطا 

Means with different superscripts in each column differ significantly (P<0.05). 

SEM = means standard error 
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 پروتئین راندمان نسبت و انرژی راندمان نسبت

 اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین به مربوط نتایج

 پروتئین راندمان نسبت و انرژی راندمان نسبت جیره بر

 4 جدول در روزگی 10 سن در ژاپنی هایبلدرچین

 روی بر جیره پروتئین سطح .است شده ارشگز

(، سطح P<05/0) داشت دارمعنی تأثیر مصرفی پروتئین

 ینو کمتر یشترینب یبترتدرصد به 24و  26 ینپروتئ

( 2009) یبنو آ موسادرا نشان دادند.  یمصرف ینپروتئ

 یهاینبلدرچکه  کردند گزارشحاضر  یقبا تحق مطابق

درصد( در  27) ینپروتئ یح باالتغذیه شده با سط

 21) پایین سطوحهای تغذیه شده با بلدرچینبا  یسهمقا

 طی یشتریب ینپروتئ، (درصد 24) متوسط یا( درصد

 باحاضر  یقتحق در. ندکرد دریافت هفتگی 4-6 و 3-0

 مقدار بر داریمعنی تأثیر خام پروتئین سطح اینکه

 مقدار رفتن باال دلیل به ولی ،نداشت مصرفی خوراک

 پروتئین سطح رفتن باال با نهایت در جیره، در ینپروتئ

 در. شد مشاهده پروتئین مصرف افزایش جیره، خام

 با( 2007) همکاران و دیپالمست مشابه ایمطالعه

 مختلف سطوح حاوی انرژیهم هایجیره مصرف

 که کردند گزارش یگوشت یهادر جوجه خام پروتئین

 مقدار بر داریمعنی تأثیر جیره خام پروتئین سطح

 با همسو که نداشت دریافتی انرژی و مصرفی خوراک

 نسبت بر جیره انرژی سطح .است تحقیق این نتایج

(، P<05/0) داشت دارمعنی تأثیر پروتئین راندمان

 یشترینب کیلوکالری 2900 انرژی سطح کهطوریبه

 رب یرهج یسطح انرژ ولیداد  نشانرا  ینراندمان پروتئ

 داشت تأثیر عددی طوربه مصرفی پروتئین روی

(095/0=P)، یانرژ سطح افزایش باصورت که ینابه 

 نظر به. یافت کاهش مصرفی پروتئین مقدار یره،ج

مصرف خوراک و  جیره، انرژی افزایش باکه  رسدمی

 و کاهش عددی طوربه مصرفی پروتئین مقدار به تبع آن

 مورد را پروتئین باالتری راندمان با بدن رواین از

 . است داده قرار استفاده

سطح  سهشده با  یهتغذ هایینبلدرچ ایمطالعه در

( و سه سطح یلوکالریک 3000و  2800، 2600) یانرژ

 یهفتگ 4-6و  0-3 طیدرصد(  27و  24، 21) ینپروتئ

یره همراه با ج یسطح انرژشد که افزایش  گزارش

 حسط صورت خطی بود، امابهبود راندمان پروتئین به

نداشت  داریمعن یرتاث یبر راندمان انرژ یرهج انرژی

 حاضر یقتحق یجکه با نتا ،(2009 آیبن و)موساد 

 نسبت بر پروتئین و انرژی بین متقابلاثر  .دارد مطابقت

 نبود داریمعن ینو نسبت راندمان پروتئ یراندمان انرژ

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

 افزایش باعث درصد 24 به وتئینپر کاهش(، کیلوکالری

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

(، کیلوکالری 2900) انرژی باالی سطح در همچنین

 نسبت افزایش باعث درصد 24 به پروتئین کاهش

 ین(. اP=073/0) شد عددی طوربه پروتئین راندمان

. ( مطابقت دارد2009) یبنموساد و آ یقاتبا تحق یجنتا

 ینب دارییاثر متقابل معن که گزارش کردنداین محققین 

( و یلوکالریک 3000و  2800، 2600) یسطوح انرژ

 یراندمان انرژ بردرصد(  27و  24، 21) پروتئین سطوح

 یهفتگ 4-6و  0-3سن  در ینو راندمان پروتئ

 . نشدمشاهده  هاینبلدرچ

 زمانی گوشتی، هایجوجه روی برمشابه  یادر مطالعه

 متقابل اثرات که کردند گزارش( 2013) همکاران و

 دوره در پروتئین راندمان نسبت بر پروتئین و انرژی

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

 افزایش با کهطوریبه است، داشته داریمعنی تاثیر

 از استفاده راندمان جیره، پروتئین و انرژی سطوح

 نتایج با کهیافت  کاهش داریمعنی طوربه پروتئین

 اینگونه را امر این علت آنها. ندارد مطابقت حاضر تحقیق

 پروتئین و انرژی سطح افزایش با که کردند تفسیر

 آن متعاقب و یافته افزایش دریافتی پروتئین مقدار جیره،

. گیردمی صورت پروتئین از استفاده راندمان کاهش

 سطوح تاثیر ابیارزی( با 2004و همکاران ) یدالگوه

 تغذیه در پروتئین به انرژی ثابت نسبت با انرژی مختلف
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 کاهش جیره، انرژی سطح افزایش با گوشتی هایجوجه

 و رابی. کردند گزارشرا  انرژی مصرف راندمان

 که گزارش کردند خود آزمایش در نیز( 2010) همکاران

 مقدار ی،گوشت یهاجوجه جیره انرژی سطح افزایش با

کاهش  انرژی راندمان نسبت و یشافزا صرفیم انرژی

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

)سطح  متابولیسم قابل انرژی مختلف سطوح بررسی

 200و آربورآکرزپالس سویه کاتالوگ پیشنهادی

 راندمان بر( پیشنهادی سطح از ترپایین کیلوکالری

در  سآربورآکرزپال سویه گوشتی هایجوجه انرژی

 سطح در که کردند گزارش یروزگ 1-49 یدوره سن

 سطح به نسبت رشد میزان بیشترین شده توصیه انرژی

 با که داشتند اظهار و است شده مشاهده کمتر انرژی

 و جیره، کیلوگرم واحد در بیشتر انرژی تراکم به توجه

 شده، توصیه انرژی سطح در بیشتر چربی درصد

 انتظار قابل انرژی سطح نای در انرژی راندمان افزایش

 قابل انرژی نامتعادلنسبت  ی. از طرفاست بوده

 در ویژه به ها،جیره در خام پروتئین به متابولیسم

 خواهد انرژی ترپایین راندمان باعث انرژی،پر هایجیره

 جهت را انرژی تاثیر مغذی مواد کمبود که چرا. شد

 به تایجن کلی تفسیر در .کرد خواهد محدود وزن افزایش

 مطالعه پروتئین راندمان و انرژی راندمان از آمده دست

که به دلیل عدم تفاوت  داشت اظهار توانمی حاضر

 انرژی) یینپا یتراکم مواد مغذ یدارا جیرهدار معنی

با  یسهمقا دردرصد(  24 ینو پروتئ کیلوکالری 2700

 24 ینو پروتئ کیلوکالری 2900 انرژی) شاهد جیره

 24 و انرژی کیلوکالری 2700 حاوی جیره، لذا درصد(

 هابلدرچین آغازین دوره برای تواندمی پروتئین درصد

 است. یزن یصرفه اقتصاد یکه دارا باشد مناسب
 الشهشیمیایی  ترکیبات

اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین  مربوط به یجنتا

در  یژاپن یهاینالشه بلدرچشیمیایی  ترکیبات جیره بر

 شده است. داده نشان 5در جدول  یروزگ 10سن 

 یا یانرژ افزایش سطح یرتحت تاث الشه چربیدرصد 

 سه سه و آکینوال .(P>05/0قرار نگرفت ) یرهج ینپروتئ

 2200 یانرژ حاوی جیرهکه  کردند گزارش( 2012)

 انرژی حاوی شاهد جیره با مقایسه در کیلوکالری

 24) یکسانخام  ینمقدار پروتئ با کیلوکالری 2600

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

 گزارشد. این محققین همچنین ش یژاپن هایینبلدرچ

درصد( در  17کم ) ینپروتئ یحاو یرهجکه کردند 

قابل  یسطح انرژ بادرصد(  24شاهد ) یرهبا ج یسهمقا

 یچرببر  یری( تاثیلوکالریک 2600) یکسان یسممتابول

حاضر سطوح  یقحقدر ت .نداشت هابلدرچینالشه 

 پایینسن  یزو ن یرهاستفاده شده در ج ینو پروتئ یانرژ

 حسطمسئله باشد.  ینبر ا یهیتوج تواندمی هاجوجه

 یرالشه تاث ینپروتئدرصد  یرو بر یرهج یانرژ

و  2700 یسطح انرژ ،(P<05/0داشت ) یداریمعن

مقدار  کمترین و بیشترین یبترتبه یلوکالریک 2900

 دادند. نشانالشه را  پروتئیندرصد 

درصد  یره،ج یسطح انرژ یشمطالعه حاضر با افزا در

چو رابطه،  ینبود. در هم یافتهالشه کاهش  ینپروتئ

کاهش  یره،ج یسطح انرژ یشبا افزا یزن (2011)

را  یگوشت یهاالشه جوجه یندرصد پروتئدار یمعن

 یخوانهم مطالعه حاضر یجنتابا مشاهده کردند که 

(، گزارش 2007و همکاران ) پالمستیدمقابل دارد. در 

در  یاختالف یچه یره،ج یسطح انرژییر کردند که با تغ

مشاهده نشد.  یگوشت یهاالشه جوجه یندرصد پروتئ

مصرف  یره،ج یسطح انرژ کاهشبا که  رسدیبه نظر م

. در یابدیم افزایش ینپروتئ یافتخوراک و به تبع آن در

 به یلوکالری،ک 2700 یسطح انرژنیز حاضر  یقتحق

 ینمصرف خوراک و پروتئ یشترینب یلحاظ عدد

در  رفتیانتظار م ینرا داشته است. بنابرا یمصرف

استفاده  کیلوکالری 2700 یکه از سطح انرژ یپرندگان

داشته باشند.  یالشه باالتر ینکرده بودند درصد پروتئ

 ینپروتئ یره،ج ینسطح پروتئ یشاگرچه با افزا یاز طرف

در  یتمحدود یلبه دل یاست ول یافته یشافزا یمصرف

 ینسطح پروتئ یشدر گوشت، با افزا ینپروتئ یرهذخ
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و سطح  یافتهن یشالشه افزا یندرصد پروتئ یره،ج

در  ینپروتئ ییحد نها یرهذخ یدرصد برا 24 ینپروتئ

 بوده است. یالشه کاف

   

آغازین دوره در ژاپنی هایبلدرچین یمیایی الشهش ترکیبات بر پروتئین و انرژی مختلف سطوح اثرات -5 جدول  

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

Energy level 

 سطح پروتئین ×

Protein level 

  الشه چربی

Carcass fat (%) 

  الشه پروتئین

Carcass protein 

(%) 

الشه رطوبت  
Carcass moisture 

(%) 

2700  24 2.25 22.99 73.41 

2700 25 2.29 23.47 74.73 

2700 26 2.15 21.70 74.84 

2800 24 2.10 21.10 72.48 

2800 25 2.13 21.78 74.30 

2800 26 2.34 22.30 74.15 

2900 24 2.23 21.27 73.18 

2900 25 2.22 20.11 74.09 

2900 26 2.22 20.73 74.57 

SEM 0.126 0.813 0.626 

P-value 0.622 0.373 0.965 

اصلی اثرات  

Main effects 

 سطح انرژی

Energy level 

 

2700 2.23 22.72a 74.32 

2800 2.19 21.73ab 73.64 

2900 2.22 20.70b 73.94 

SEM 0.072 0.469 0.361 

P-value 0.912 0.024 0.418 

 سطح پروتئین

Protein level 

  

24 2.19 21.78 73.02b 

25 2.21 21.79 74.37a 

26 2.23 21.58 74.52a 

SEM 0.072 0.469 0.361 

P-value 0.934 0.936 0.010 

 (.P<05/0) هستند یکدیگر با یدارمعنی اختالف یدارا ستون هر در وتبا حروف متفا هایمیانگین

= SEM هامیانگین استاندارد طایخ 

Means with different superscripts in each column differ significantly (P<0.05). 

SEM = means standard error 

 
 تاثیر الشه بر رطوبت جیره پروتئین همچنین سطح

 26 و 25 ینپروتئ سطح ،(P<05/0) داشت دارمعنی

 مقدار کمتریندرصد  24و سطح  بیشتریندرصد 

جکسون و  ینهزم ین. در همدادند نشان را الشه رطوبت

 یهاجوجه یهگزارش کردند که تغذ یز( ن1982همکاران )

، 24، 20، 16باال ) ینپروتئ یحاو هاییرهبا ج یگوشت

رطوبت الشه شده  یشدرصد( موجب افزا 36و  32، 28

 یک یچه روی بر ینو پروتئ ینرژا ینمتقابل ب اثر بود.

 یقتحق در(. P>05/0) نبود دارمعنیالشه  یباتاز ترک

درصد رطوبت  یشعلت افزا یشترینحاضر احتماالً ب

مربوط به کم  یرهج ینپروتئ یشالشه به هنگام افزا

و به تبع آن سرعت  یشیآزما هایینبودن سن بلدرچ
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 شودمی بینییشپیسم  و رشد باالی آنها  باشد. متابول

 رشد که( پایانی و)رشد  پرورش بعدی هایدوره در

 سطح افزایش با شود،می متوقف تدریج به پرنده

 و نگرفته قرار تاثیر تحت الشه پروتئین جیره، پروتئین

 افزایش بطنی حفره چربی و الشه چربی عکس بر

 .باشند داشته داریمعنی

  یکل گیرییجهنت

مصرف جیره حاوی  داد که نشان حاضر تحقیق یجنتا

کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم و  2700

 10تا  1درصد پروتئین خام در دوره آغازین ) 24

های ژاپنی موجب دستیابی به روزگی( برای بلدرچین

 گردد.می باالترین عملکرد
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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. 
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