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صفات اقتصادی  مختلف پروتئین جیره بر عملکرد، خصوصیات الشه و هایرژیماثر 
 های ژاپنی درحال رشدبلدرچین

 
 3و فرزاد قنبری 3، زهرا تراز2، شهریار مقصودلو1زانکو روحی

 

 کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس -1
 (maghsoudloushahriar@yahoo.comمسوول:)نویسنده  ،ی، دانشگاه گنبد کاووسانشکده کشاورزی و منابع طبیعاستادیار د -2

 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس -3
 12/10/1400تاریخ پذیرش:           22/7/1399تاریخ دریافت: 

 11تا    1صفحه:  
 

 چکیده مبسوط
اپنی در حال رشد شش هفته ژ(، دوره پرورش بلدرچین 1994NRCبراساس توصیه برخی مراجع تغذیه طیور همچون انجمن ملی تحقیقات ) :فو هد مقدمه

های درحال رشد ینای بلدرچنهسید آمیااین در حالی است که احتیاجات در نظر گرفته شده و تنها یک تراکم پروتئینی در کل دوره پرورش توصیه شده است. 
وره پرورش ئین در کل دطح پروتیک س اعمال یابد وهای گوشتی وجود دارد با افزایش سن به صورت درصد جیره کاهش میشابه آنچه که در مورد جوجهم

فتن ن و با در نظر گردرچیایی بلذره غئین در جیبا توجه به هزینه باالی پروت. گرددهای آمینه نسبت به احتیاجات روزانه میباعث کمبود یا زیاد بود سطح اسید
است، این  صورت گرفته لدرچینب بر عملکرد های مختلف رشداین نکته که در حال حاضر تحقیقات اندکی در زمینه تاثیر سطوح پروتئین خوراک در فاز

 د.انجام ش اپنیهای ژچیندرخصوصیات الشه بلهمچنین  اقتصادی وو  های تولیدیمختلف پروتئینی بر عملکرد هایرژیمتحقیق با هدف بررسی اثر 
 متوسط ،20=((L پایین سطح پروتئین: 3) 3×3قطعه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل  360آزمایش با تعداد  :هامواد و روش

M))=22 باال و (H)=24 ( روزگی 21 -8درصد در دوره میانی × )قطعه  8تکرار و  5تیمار،  9ا روزگی(( ب 42-22)در دوره پایانی  همین سطوح پروتئین جیره
گرم کیلوکالری در کیلو 2900د پروتئین و درص 24دارای روزگی، از جیره دوره آغازین  7ها از زمان تفریخ تا سن بلدرچین در هر تکرار انجام شد. همه جوجه

را دریافت  H×Hو  L×L ،M×L ،H×L ، ،L×M، M×M  ،H×M ،L×H ،M×Hهای پروتئینی و بعد از آن برنامه مصرف نمودندانرژی قابل متابولیسم 
وراک به خمثل هزینه  قتصادیصفات تولیدی مثل مصرف خوراک، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک و شاخص تولید و همچنین برخی صفات ا نمودند.

رف، ظرفیت شه قابل مصالدرصد  وصیات الشه و کیفیت گوشت مثلاضافه وزن و بازده ناخالص اقتصادی به ازای هر بلدرچین و برخی صفات مربوط به خص
 گیری و یا محاسبه شدند.    نگهداری آب گوشت و شاخص فساد اکسیداتیو گوشت اندازه

الیکه داشت. درحن یغذایزن و ضریب تبدیل و افزایشداری بر مصرف خوراک، روزگی سطوح مختلف پروتئینی در دوره میانی تاثیر معنی 42تا  8در  ها:یافته
. سطوح (p<05/0) و شاخص تولید شد غذاییوزن، ضریب تبدیل  افزایشدار باعث بهبود درصد(  دوره پایانی به طور معنی 24و  22سطوح باالتر پروتئین )

فزایش معنی دار باعث ا ایانیپوره در ددار بر بازده ناخالص اقتصادی نداشت اما افزایش سطح پروتئین پروتئین در دوره میانی و دوره پایانی اثر معنی
(05/0>p ) ت و ب گوشآیر معنی داری بر راندمان الشه، ظرفیت نگهداری تاث پروتئین مختلف سطوح. شد روزگی 42-8در  وزن افزایشهزینه خوراک به

 شاخص فساد اکسیداتیو گوشت نداشتند.
 درصد پروتئین در دوره پایانی را 22یانی و درصد در دوره م 20پروتئینی با حداقل  مرژیتوان برای عملکرد مطلوب و اقتصادی بلدرچین، می: گیرینتیجه 

 توصیه نمود.
 

 بلدرچین ژاپنی، رژیم پروتئین، عملکرد، الشه، مرحله میانی، مرحله پایانی، بازدهی اقتصادی :های کلیدیواژه

 مقدمه 
در کنار توجه پرورش دهندگان طیور به تنوع در عادت   

ای مقاوم به بسیاری از پرنده 1ژاپنی کننده، بلدرچینمصرف
تواند با شرایط مختلف پرورش ها است و به سادگی میبیماری

سازگار شود، این پرنده دارای رشد سریع، بلوغ زودرس، تولید 
باشد که درکنار بازگشت تخم باالو کیفیت باالی گوشت می

به خود جلب دهندگان طیور را سریع سرمایه توجه پرورش
تر بلدرچین توجه به سازگاری مناسب با(. 34، 22نموده است )

نسبت به مرغ گوشتی به عوامل محیطی و با در نظر گرفتن 
های به کل هزینه این نکته که هزینه نسبی خوراک بلدرچین

پرورش به علت نیاز به سرمایه گذاری کمتر  این پرنده در 
واکسن بیشتر از هزینه بخش تاسیسات و تجهیزات و دارو و 

در  قیتحق ،(15باشد )های گوشتی مینسبی تغذیه در جوجه
و این پرنده توسط  یخوراکمنابع هرچه بهتر  یریجهت بکارگ

نظر به  .رسدهای تغذیه ضروری به نظر مینهیکم کردن هز
 یگوشت وریط ییغذا رهیدر ج ینیمواد پروتئ یهیته نکهیا

 افتنی، هیتغذ نیمتخصص، هدف بر استنهیهز اریبس
 قیاز طر یدیتول یهانهیکاهش هزی مناسب برا یکارهاراه

و یا تغییر در  ترنییپا نیبا درصد پروتئ ییغذا یهارهیج تنظیم
 (.32) باشدیم ای قابل دسترس خوراکالگوی اسید آمینه

اصلی درصنعت پرورش های که یکی از چالش شده گزارش
آمینه جیره و اسیدهایی پروتئین بلدرچین گوشتی هزینه باال

(، زیرا این پرنده به مقدار بیشتری پروتئین به 36،46باشد )می
گران بودن منابع  لیبه دل (.39ازای هر واحد تولید نیاز دارد )

های رهیج میهای اقتصادی در تنظروش زا یکی ،ینیپروتئ
کمبود  نیماخام و ت نیاز پروتئ استفاده حداقل ییغذا
 که است سنتزی آمینه اسیدهای توسط مکمل هاینهیمدآیاس

 جیره زایانرژی اجزای برای فضای بیشتری هم ترتیب بدین
 کمی بازده که انرژی به تبدیل پروتئین هم و شودمی فراهم
(. تحقیقات جدیدتر نشان داده که 33رسد )می حداقل به دارد،

تئین را از نظر سطوح مختلف پرو متفاوت یهارهیجاثر محققین
در سنین مختلف بر عملکرد بلدرچین بررسی نموده 

ای را در مورد وضعیت ( و البته نتایج پراکنده1،2،12،18،30)
( دوره 30عملکرد پرنده گزارش کردند. انجمن ملی تحقیقات )

های ژاپنی را یک مرحله در نظر گرفته وحداقل رشد بلدرچین
روزگی( توصیه  42-1درصد پروتئین را برای این دوره ) 24

1- Coturnix coturnix japonica 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 28ای حاوی ( نیز جیره24نموده است. لیسون و سامرز )
درصد پروتئین را برای شش هفته اول پرورش بلدرچین ژاپنی 

اند. این در حالی است که ممکن است احتیاجات توصیه نموده
ای بلدرچین درحال رشد مشابه آنچه که در مورد اسید آمینه

یش سن به صورت درصد های گوشتی وجود دارد با افزاجوجه
جیره کاهش یابد و شاید در نظر گرفتن یک سطح پروتئین در 

های کل دوره پرورش باعث کمبود یا زیاد بود سطح اسید
(. همچنین برخی از 32آمینه نسبت به احتیاجات روزانه گردد )

تر ها با سطوح پائیناند که بلدرچینمحققان گزارش کرده
سطوح باالتر  شابهی باکرد مدرصد(، عمل22پروتئین خام )

( 19( و برخی دیگر )40اند )درصد( داشته 28و  26پروتئین )
را برای  درصد جیره( 26)حدود  سطوح باالتری از پروتئین

اند. با توجه به هزینه تولید مناسب این پرنده پیشنهاد کرده
ایی بلدرچین و با در نظر گرفتن این ذباالی پروتئین در جیره غ

در حال حاضر تحقیقات بسیار اندکی در زمینه تاثیر نکته که 
های مختلف تغذیه در بلدرچین سطح پروتئین خوراک در فاز

است لذا این تحقیق با هدف تعیین سطوح  صورت گرفته
روزگی( و پایانی 21الی 8های میانی)مطلوب پروتئین در دوره

 هایرژیمروزگی( پرورش و در نتیجه تعیین  42الی 22)
های در حال رشد با توجه به تر پروتئینی برای بلدرچینبمناس

 صفات تولیدی و اقتصادی این پرنده اجرا شد.
 

 هامواد و روش
در مزرعه تحقیقاتی 1397این آزمایش در خرداد ماه    

دانشگاه، به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین در دوره 
با  یژاپن نیقطعه بلدرچ 360با تعداد میانی و دوره پایانی 

 20(=(Lسطح پروتئین: پایین  3) 3×3آرایش فاکتوریل 
درصد در دوره  24=(H)باال  و درصد M)=)22، متوسط درصد

همین سطوح پروتئین جیره در دوره × روزگی(  21-8میانی )
قطعه  8تکرار و  5 مار،یت 9 اب  روزگی(( 42-22پایانی )

زمان تفریخ تا ها از جوجه تکرار انجام شد.هر  در نیبلدرچ
 24روزگی از جیره دوره آغازین درارای  7شروع آزمایش در 
کیلوکالری در کیلو گرم انرژی قابل  2900درصد پروتئین و 

و مشابه  (31متابولیسم مطابق توصیه انجمن ملی تحقیقات )
های رژیممصرف نمودند و بعد از آن ( 1)جدول  H جیره

، L×L،M×L  ،H×L ، ،L×M، M×M  ،H×M) پروتئینی
L×H ،M×H  وH×H)  های میانی و پایانی دوره در دوره را
های آزمایشی و مواد مغذی دریافت نمودند. ترکیب جیرهرشد 

نشان  1های آغازین، میانی و پایانی در جدول آنها در دوره
ها در قفس قرار بلدرچین یسن هشت روزگ در داده شده است.

 نیانگیمطعه بلدرچین با ق 8و سعی شد هر تکرار دارای  گرفته
. خوراک مصرفی و وزن مشابه باشد نسبتای وزن و پراکندگی

ها بلدرچین گیری شد.ها به صورت هفتگی اندازهبدن بلدرچین
 کهیاز آنجا .در قفس پرورش یافتند گیروز 42 تا سن

 یاز دارو ،نداشتند یها به فضوالت خود دسترسنیبلدرچ
ی . درطول دورهستفاده نشدآنها ا یرهیدر ج وزیدیضدکوکس

ها قرار پرورش آب و خوراک به صورت آزاد در اختیار بلدرچین
های پالستیکی مخصوص ها و دانخوریداشت و از آبخوری

بلدرچین در هر قفس استفاده شد. سایر شرایط محیطی مانند 

نور و دما براساس استانداردهای متداول پرورش بلدرچین 
کشی ای وزنر پایان هر دوره تغذیهها دتامین شد. بلدرچین

شده و دان مصرفی آنها در این فواصل زمانی بر اساس تلفات 
احتمالی هر تکرار براساس روز جوجه تصحیح شد. صفات 

گیری ویا محاسبه شده عملکردی و اقتصادی مورد اندازه
عبارت بودند از مصرف خوراک، وزن بدن، ضریب تبدیل 

های ح شده بر مبنای وزن جوجهوزن تصحی افزایشبه  غذایی
(، هزینه خوراک به ازای هر 43تلف شده، شاخص تولید )

وزن )ریال/کیلو  جوجه(، هزینه خوراک به افزایشه )ریال/جوج
(، که 26( و بازده ناخالص اقتصادی )ریال/ جوجه( )28گرم( )

روزه در ابتدای دوره آزمایش قیمت اقالم خوراکی و جوجه یک
لدرچین در انتهای آزمایش مورد استفاده قرار و قیمت فروش ب

 نویسیجیره افزارهای آزمایشی با استفاده از نرمگرفتند. جیره
UFFDA  .درانتهای و بر اساس حداقل قیمت تنظیم گردید

دوره آزمایش یک بلدرچین نر که وزن تقریبا مشابهی با 
گیری صفات میانگین وزن پن داشت انتخاب و برای اندازه

. شدبه خصوصیات الشه و کیفیت گوشت ذبح  مربوط
درصد وزن سینه، درصد وزن الشه  ازجملهخصوصیات الشه 

و خصوصیات گوشت همچون رطوبت گوشت،  مصرفقابل
( و 20(، میزان اسیدیته )3ظرفیت نگهداری آب گوشت )

با اسید  دهندهواکنششاخص فساد اکسیداتیو گوشت )مواد 
های ران بلدرچین قرار دادن نمونه( پس از 42تیوباربیتوریک( )

گراد و پس از سپری شدن یک ماه درجه سانتی -20در فریزر 
به طور خالصه برای گیری شد. سازی در این دما اندازهذخیره
گرم گوشت ران  5گیری ماده خشک گوشت حدود اندازه

گراد به مدت درجه سانتی 70بلدرچین جدا و در آون در دمای 
ده شد. درصد وزن گوشت بعد از خشک ساعت قرار دا 48

شدن نسبت به وزن اولیه گوشت به عنوان درصد ماده خشک 
گیری ظرفیت گوشت در نظر گرفته شد. به منظور اندازه

ب گوشت حدود یک گرم گوشت توزین و درون آنگهداری 
و در لوله آزمایش جای داده شد و سپس  پیچیدهکاغذ صافی 

دقیقه سانتریفیوژ شد. گوشت  4دور در دقیقه به مدت 1500در 
گراد درجه سانتی 70سانتریفیوژ شده توزین و در آون در دمای 

ساعت خشک شد. درصد تفاضل وزن خشک  24به مدت 
به وزن نسبت سانتریفیوژ عمل گوشت از وزن گوشت بعد از 

اولیه گوشت برابر درصد ظرفیت نگهداری آب گوشت در نظر 
گرم از گوشت با  5گوشت  pHگیری گرفته شد. برای اندازه

به مخلوط هموژن  نلیتر آب مقطر به کمک همزمیلی 25
تبدیل شد و اسیدیته مخلوط حاصل پس از صاف شدن به 

درجه  25متر در دمای  pHکمک گاز استریل توسط دستگاه 
 اکسیداتیوگیری فساد برای اندازه .گیری شدگراد اندازهسانتی

آن به عنوان مهمترین ماده  دئیدآلدیگوشت مقدار مالون
دهنده با اسید تیوباربیتوریک مورد سنجش قرار گرفت. واکنش
لیتر آب مقطر به مدت دو میلی 50گرم گوشت با  10حدود 

گیری پس از دقیقه در یک میکسر هموژنه شد و عصاره
 5/47نرمال و  4لیتر اسید هیدروکلریک میلی 5/2افزودن 

دقیقه تا  15تا 10اه تقطیر به مدت آب مقطر در دستگ لیترمیلی
 .لیتر عصاره تهیه شود ادامه یافتمیلی 50ای که حدود اندازه

  5از عصاره بدست آمده در مجاورت  لیترمیلی 5سپس 

 و فرزاد قنبری ، زهرا تراز، شهریار مقصودلوزانکو روحی
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در  موالر 02/0تیوباربیتوریک اسید -TBA (2لیتر معرف میلی
دقیقه در حمام  35به مدت  درصد( 90اسید استیک گالیسیال 

( تا گسترش رنگ ارغوانی قرار گرادسانتیدرجه  100آب گرم )
 538گرفت. مقدار جذب نوری رنگ ایجاد شده در طول موج 

 1000در گرملدئید )میلیآدیگیری و مقدار مالوننانومتر اندازه
 8/7 عدد ثابتگرم نمونه اولیه( از ضرب میزان جذب نوری در

دازش و اکسل پر طیبدست آمده در مح یهاداده به دست آمد.
مورد  SAS 2003  (37)افزارنرم ANOVAرویه  با کمک

 های مربوط به صفات داده گرفت. قرار یآمار هیتجز

دوره میانی( روزگی )انتهای  21ده در پایان سن گیری شاندازه
تیمار و  3در قالب طرح کامال تصادفی به صورت ساده و با 

روزگی( و 42-22های مربوط به دوره پایانی )تکرار و داده 15
روزگی( به صورت  42-8همچنین کل دوره پرورش )

تکرار مورد تجزیه آماری قرار گرفتند.  5و با   3×3فاکتوریل 
بر  داشتنددار یکه با هم اختالف معن ییمارهایت نیانگیم

( مورد مقایسه قرار 7ای دانکن )آزمون چند دامنهاساس روش 
  گرفتند.

 

 آزمایشی وترکیب شیمیایی جیره در مراحل میانی و پایانی دوره پرورشهای اقالم خوراکی جیره -1 جدول
Table1. Feed  ingredients in the experimental diets and chemical composition of the diets in the  grower and finisher  
              phases 

H باال() M متوسط() L (پایین)                                           پروتئین جیره سطح 
 )درصد( اقالم خوراکی

 ذرت 61/81 56/29 49/13

 کنجاله سویا 33/26 38/92 44/83

 پودر صدف 1/32 1/31 1/3

 سویا روغن  1 1/72 3/02

 دی کلسیم فسفات 0/86 0/8 0/75

 مکمل ویتامینی 0/25 0/25 0/25

 مکمل معدنی 0/25 0/25 0/25

 ال لیزین 0/03 0/01 0/01

 ال ترئونین 0/1 0/11 0/11

 نمک 0/34 0/34 0/34

 فیلر 0/78 - -

 جمع 100/00 100/00 100/00

 4ترکیبات محاسبه شده جیره

 )درصد( پروتئین خام 20 22 24

 )کیلوکاری/کیلوگرم( نرژی قابل متابولیسما  2900 2900 2900

 )درصد(متیونین + سیستئین  0/64 0/7 0/75

 لیزین)درصد( 1/08 1/2 1/34

 ترئونین )درصد( 0/85 0/93 1/02

 سدیم )درصد( 15/0 15/0 15/0

 پتاسیم )درصد( 03/1 11/1 19/1

 کلر )درصد( 25/0 25/0 25/0

 اتیون )میلی اکی واالن گرم/کیلوگرم(ک-تعادل آنیون 260 280 299

 )ریال/کیلوگرم(5قیمت 16450 17400 18480

L20ئین: : سطح پایین پروت% ،M :و  %22: سطح متوسط پروتئینH :24: سطح باالی پروتئین% 
واحد  3D  ،32000 نیتامیو یالمللنیواحد ب A  ،2000000 نیتامیو یالمللنیواحد ب 5000000شرکت جوانه خراسان شامل  یو مواد معدن ینیتامیاز مکمل و لوگرمیهر ک: 2و1
 نیتامیو گرمیلیم 25007 ، اسید پنتو تنیک گرمیلیم2B  ،7416 نیتامیو گرمیلیم 1B  ،3440 نیتامیو گرمیلیم 3K  ،1740نیامتیو گرمیلیمE  ،1280 نیتامیو یالمللنیب
منگنز،   گرمیلیم 48018 دان، یاکسیآنت گرمیلیم 1000 ن، یوتیب گرمیلیم 12B  ،100 نیتامیو گرمیلیم 9B  ،8 نیتامیو گرمیلیم 6B،880 نیتامیو گرمیلیم 1944 ن، یاسین

 آهن.  گرمیلیم 8092 وم، یسلن گرمیلیم 121 د، ی گرمیلیم 501مس،   گرمیلیم 6448 ، یرو گرمیلیم 44030
 .فاقد مواد مغذی میلیمتر + خاک اره الک شده  به عنوان ماده پر کننده و 1ماسه شسته شده و خشک و الک شده با مش  50: 50: فیلر: مخلوط  3
  می باشد. NRC 1994شیمیایی مواد مغذی جیره بر اساس اطالعات انجمن ملی تحقیقات  : ترکیب4
،  نمک: 22000کلسیم فسفات: دی ، 750ف: پودر صد ، 40000روغن:  ، 24000،  کنجاله سویا: 12000: قیمت اقالم خوراکی در زمان اجرای آزمایش )ریال/کیلوگرم( ذرت:  5

 .175000، دی ال متیونین: 75000،  ال لیزین: 115000، ال ترئونین: 61000،  مکمل معدنی: 61000مکمل ویتامینی:  ، 1500
 ( تغذیه شدند.Hدرصد پروتئین  )جیره  24کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و  2900روزگی باجیره دارای  7-1ها در * بلدرچین

 

 و بحث  نتایج

 مصرفپروتئین بر میزان  به سطوح مختلف مربوط جینتا   
 غذاییوزن بدن و ضریب تبدیل  افزایش، خوراک

برای  است.گزارش شده 3و  2جدول  دری ژاپن یهانیبلدرچ
 در نیاثر سطوح مختلف پروتئروزه  21های پرورش بلدرچین

، وزن بدن و مصرف خوراک بر (یروزگ 8-21) دوره میانی

شد  داریمعن یژاپن یهانیبلدرچ غذاییضریب تبدیل 
(05/0>p.) مصرف  زانیم نیسطح پروتئ شیبا افزا کهیبطور

 غذاییو ضریب تبدیل  شیافزا وزن بدن افزایش و خوراک
روزه سطح پروتئین  42های کاهش یافت. برای تولید بلدرچین

داری بر مصرف خوراک، روزگی( اثر معنی 21-8دوره میانی )
 42-8ه پرورش )کل دور غذاییوزن و ضریب تبدیل  افزایش

 و فرزاد قنبری ، زهرا تراز، شهریار مقصودلوزانکو روحی
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ولی برعکس سطوح مختلف پروتئین در دوره  ،روزگی( نداشت
وزن و افزایش داری بر میزان روزگی( اثر معنی 42-22پایانی )

 که ( بدین صورتp<05/0داشت ) غذاییضریب تبدیل 
درصد پروتئین در دوره  24و  22هایی که از سطوح بلدرچین

های دارای جیره نسبت به گروهی کهپایانی مصرف نمودند 
 روزگی 42-8وزن افزایش درصد پروتئین را مصرف نمودند 20

اختالف داشتند اما بهتری  غذاییو ضریب تبدیل باالتر 
وزن  و ضریب تبدیل غذایی بین دو گروه تغذیه شده افزایش 

(. مطابق  p>05/0) دار نبوددرصد پروتئین معنی 24و  22با 
 در وضعیت الگوی اسید  ( با هرگونه تغییر6) دملونظریه 

ای آزاد پالسمای خون در نتیجه کاهش سطح پروتئین آمینه
تواند عالمتی شود که میجیره، افت مصرف خوراک حادث می

متابولیکی بر سیری پرنده باشد. نتایج این تحقیق به وضوح 
 روزه(  42های بزرگتر )نشان داد که برای تولید بلدرچین

ختلف پروتئین در دوره میانی رغم تاثیری که سطوح معلی
وزن و ضریب  افزایشروزگی( بر صفاتی همچون  8-21)

داشته است اما این اثر تا آخر دوره پرورش  غذاییتبدیل 
های تغذیه شده با سطوح مختلف کمرنگ شده و جوجه

پروتئین در دوره میانی تحت تاثیر پروتئین جیره در این مرحله 
( 23( و کئور و همکاران )47کاران )اند. یازرلو و همقرار نگرفته

( گزارش کردند خوراک مصرفی در 30و مساد و آیبن )
های در حال رشد با افزایش سطح پروتئین جیره بلدرچین

( گزارش کردند 33افزایش یافت. همچنین نمرود و همکاران )
که با کاهش سطح پروتئین جیره مقدار مصرف خوراک 

، 20( که از سطوح 45ن )کاهش یافت. برعکس، ون و همکارا
درصد پروتئین در جیره های آزمایشی خود استفاده  26و  22

ها، نمودند گزارش کردند که با افزایش سطح پروتئین جیره
( نیز 12مصرف خوراک کاهش یافت. قیصری و همکاران )

های دارای روزه  جیره 49گزارش کردند در کل دوره پرورش 
بر مصرف خوراک روزانه داری پروتئین مختلف اثر معنی

های ژاپنی نداشت. تنظیم مصرف خوراک در پرندگان بلدرچین
باشد و بیشتر تحت تاثیر سطح انرژی جیره، ای میامر پیچیده

میزان فیبر، سن، دستگاه گوارش وضعیت سالمت پرنده قرار 
(. همچنین گزارش شده که کاهش سطح پروتئین 8گیرد )می

باعث افزایش مصرف خوراک  ای باشداگر در سطح حاشیه
کند با افزایش مصرف خوراک شود زیرا پرنده سعی میمی

بیشتر این کمبود را جبران کند، اما کاهش بیشتر پروتئین 
های آمینه باعث جیره با کاهش وزن بدن و عدم تعادل اسید

 (. 6کاهش مصرف خوراک می شود )
سطح گزارش کردند با کاهش ( 48همکاران ) یامازاکی و    

خوراک، میزان رشد در دوره آغازین کاهش یافت. پروتئین 
( مشابه نتایج بدست آمده در آزمایش حاضر 30مساد و آیبن )

درصد پروتئین خام جیره و  27الی  20گزارش کردند در دامنه 
ها، افزایش سطح هفتگی پرورش بلدرچین 3-0در فاصله سنی 

اما در  دشهای کوچک پروتئین باعث افزایش وزن جوجه
ها تحت تاثیر وزن جوجه افزایشهفتگی،  6الی  4فاصله سنی 

( گزارش 2و هس ) وح مختلف پروتئین واقع نشد. بلیکسط
 26های باب وایت سطح پروتئین کردند برای پرورش بلدرچین

هفتگی و  4الی 2درصد برای  24هفتگی،  2درصد در صفر تا 

د. همچنین ون باشهفتگی مناسب می 8تا  4درصد برای  20
( با تکنیک رگرسیون خط شکسته در مورد 45و همکاران )

 های باب وایت درحال رشد گزارش کردند که بلدرچین
، 23های مصنوعی دارای های غنی شده با اسید آمینهجیره

 هفتگی  5و  4، 3درصد پروتئین خام  در  4/20و  5/22
ایج وزن مناسب باشند که شبیه نت فزایشتوانند دارای می

( 47باشد. به طور مشابه یازرلو و همکاران )آزمایش حاضر می
ها با افزایش وزن بدن بلدرچین افزایشنیز گزارش کردند 

داری ی رشد به طور معنیمیزان سطوح پروتئین جیره در دوره
( نیز گزارش کردند که 12افزایش یافت. قیصری و همکاران )

روزه حدود  49های با در نظر گرفتن صفات تولیدی بلدرچین
درصد  20هفته اول زندگی،  2درصد پروتئین برای  22

درصد  18های دوم الی چهارم و حدود پروتئین برای هفته
چهارم الی هفتم در جیره  هایپروتئین در جیره برای هفته

باشد که نسبتا از کیلوکالری بر کیلوگرم کافی می 2700دارای 
باشد. بنا به کمتر می نتایج به دست آمده در این آزمایش

(، کاهش پروتئین جیره به زیر 11گزارش گلیان و همکاران )
های گوشتی، رشد را کاهش  سطح حداقل مورد نیاز در جوجه

و ضریب تبدیل غذایی را افزایش داد. وزن پائین بدن 
درصد پروتئین  20های تغذیه شده با جیره دارایبلدرچین

 تواند بهپروتئین خام می درصد 24و   22 درمقایسه با سطوح
آمینه  علت سطوح نامناسب یا ناکافی یک یا چند اسید

 (.25باشد )های آمینه هش دریافت میزان اسیدضروری و کا
سطح ( گزارش کردند با افزایش 14حالجی و همکاران )

بود ا بهآنهیی غذا لیتبد بیضر ن،یبلدرچ ییغذا رهیجپروتئین 
( 18)ان حاضر، هیانکوا و همکار برخالف نتایج آزمایش .افتی

 بیبر ضری ریتاث خوراک نیکردند که مقدار پروتئ گزارش
تار دس به گزارشبنا نداشت. یژاپن هاینیبلدرچ ییغذا لیتبد

بدیل ت( با افزایش سطح پروتئین جیره ضریب 5و  همکاران )
 یغذایکاهش و باکاهش پروتئین جیره ضریب تبدیل  غذایی

ی جهت ی افزایش پیدا کرد. این نتایج ازهای ژاپنبلدرچین
ر بره مشابه نتایج تحقیق حاضر بوده زیرا سطح پروتئین جی

 ایانپوزن و ضریب تبدیل خوراک بلدرچین در  افزایشمیزان 
جر ر منتئینهای پر پروتای تاثیر داشته و جیرههمان فاز تغذیه

اک تر با ضریب تبدیل خورهای سنگینبه تولید بلدرچین
ه داشتنبقت اند و از طرفی با نتایج این آزمایش مطاری شدهبهت

 21-8است زیرا سطوح مختلف پروتئین در دوره میانی )
 غذایی وزن و ضریب تبدیل افزایشروزگی( بر میزان 

 روزگی( تاثیر  42-8ها درکل دوره پرورش )بلدرچین
زارش ( نیزگ9داری نداشته است. فریتاس و همکاران )معنی

 زایشافسطوح مختلف پروتئین خام جیره بر میزان کردند که 
های نوع اروپایی اثر بلدرچین غذاییوزن و ضریب تبدیل 

 معنی دار نداشت.
سطوح مختلف پروتئین در دوره میانی بر شاخص تولید     

( اما 3 دار نداشت )جدولروزگی( اثر معنی 42-8بلدرچین )
اخص تولید اثرسطوح مختلف پروتئین در دوره پایانی بر ش

درصد پروتئین در  20. بطوریکه سطح (p<05/0دار بود )معنی
درصد  24و 22دار نسبت به سطوح دوره پایانی به طور معنی

های ژاپنی شد. به طور تر بلدرچینپروتئین باعث عملکرد پایین

 و فرزاد قنبری ، زهرا تراز، شهریار مقصودلوزانکو روحی
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( گزارش کردند که 19تقریبا مشابه جهانیان و ادریس )
درصد  26و  24رای هایی که داعملکرد تولیدی بلدرچین

درصد  22پروتئین در جیره بودند نسبت به گروهی که دارای 
دار باالتر بود اما این نکته پروتئین در جیره بودند به طور معنی

را باید در نظر داشت که این محققان در تمام روزهای دوره 
های تحت اثر تیمارهای مختلف، فقط از پرورش بلدرچین

اده نمودند. بنابراین برای تولید همان سطح پروتئین استف
درصد را  24و 26روزه سطح پروتئین  49های بلدرچین

پیشنهاد نمودند که مشابهت زیادی با توصیه انجمن ملی 
( دارد اما نتیجه تحقیق حاضر استفاده از سطح 31تحقیقات )

درصد( در مرحله دوره میانی و سطح  20پروتئین کمتر )
پایانی را برای تولید بلدرچین های درصد در دوره  22پروتئین 

( نیز گزارش 2کافی ارزیابی نمود. بلیک و هس )روزه  42
هایی که در معرض کاهش مصرف پروتئین کردند که بلدرچین

روز از خود رشد جبرانی نشان  42اند در طول مدت قرار گرفته
محققان ه وسیل تفاوت در مقدار پروتئین پیشنهاد شده بهدادند. 

سویه ارتباط با  تواند دربا نتایج تحقیق حاضر می گوناگون
جیره،  سن، سطح انرژیبلدرچین )ژاپنی، باب وایت و اروپایی( 

و ، فصل آزمایش ایوسایر ترکیبات جیره فاز رشد، سن پرنده
  باشد. ای و پرورشیتغذیه سایر عوامل

 

 ایغذیهتدر انتهای این مرحله  یژاپن یهانیبلدرچ یدیبر عملکرد تول( یروزگ 21-8دوره میانی )در  رهیج نیاثر سطوح مختلف پروتئ -2 جدول
Table 2. Effect of different dietary protein levels in grower (8-21 days) on production performance of Japanese quail  
              at the end of this nutritional period 

 صفات تولیدی

  پروتئین جیره )%( مصرف خوراک )گرم( وزن بدن )گرم( افزایش غذاییتبدیل  ضریب 
 a

2/89 
c

54/275 
b

155/699 L  

 
a

2/77 b58/459 a
60/9521 M  

 
b

56/ 2 
a

63/293 
a

61/9551 H  

 0/0013 0/0001 0/0004 P-value  
 0/06 1/133 1/089 SEM  

b ,a  وc :باشند یم یداریاختالف معن یداراشترک های هر ستون با حروف غیر ممیانگین (05/0>p.) 
 L :20: سطح پایین پروتئین% ،M           :و  %22: سطح متوسط پروتئینH            :24: سطح باالی پروتئین% 

SEM :هاخطای استاندارد میانگین                                                        p-value :ل سطح احتما 
 

 درحال رشد یژاپن یهانیبلدرچ یدیبر عملکرد تول روزگی( 8-42) کل دوره پرورشدر  رهیج نیاثر سطوح مختلف پروتئ -3جدول
Table 3. Effect of different dietary protein levels at whole growth period (8-42 days) on production performance of  
              growing Japanese quails 

 
 شاخص تولید ضریب تبدیل غذایی افزایش وزن بدن )گرم( )گرم( مصرف خوراک

 وزگیر 42-8 روزگی 42-8 روزگی 42-21 روزگی 8-42 روزگی 42-21 روزگی 42-8 روزگی 42-21 )%( پروتئین جیره
 روزگی( 21-8سطح پروتئین در دوره میانی )

L 527/0 682/7 141/6 195/9 3/74 3/49 161/0 

M 536/9 697/9 138/3 196/7 3/89 3/55 158/7 

H 533/6 695/6 137/7 201/0 3/88 3/46 166/1 

P-value 0/348 0/1108 0/397 0/1693 0/143 0/2676 0/242 

SEM 4/84 5/33 2/08 01/2 0/061 0/039 3/140 

 روزگی( 42-22سطوح پروتئین در دوره پایانی )

L 525/4 658/0 c
132/93 

b
191/2 

a3/96 a
3/59 

b
152/7 

M 534/1 694/3 b
139/250 

a
198/6 

ab
3/85 

ab 
3/50 

a
162/3 

H 538/0 696/8 a
145/38 

a
203/9 

b
3/71 

b
3/41 

a
170/8 

P-value 0/184 0/2721 0/001 0/0003 0/019 0/0139 0/0011 

SEM 4/84 5/33 2/08 01/2 0/061 0/039 3/140 

 لدرچین های ژاپنی در حال رشدهای مختلف تغذیه ای بر عملکرد باثر تیمار
L×L 523/1 680/1 136/8 188/5 3/84 3/61 149/6 

M×L 527/5 684/5 137/38 194/5 3/86 3/52 158/2 

H×L 530/5 683/6 150/63 204/6 3/52 3/33 175/2 

L ×M 523/7 684/7 129/75 189/1 4/04 3/63 149/7 

M ×M 536/1 698/2 141/62 198/8 3/80 3/51 162/0 

H ×M 0/551 710/7 143/38 202/1 3/85 3/51 164/3 

L ×H 529/5 690/3 132/25 195/8 4/01 3/52 158/8 

M ×H 538/7 700/2 138/75 202/0 3/89 3/46 166/6 

H ×H 532/6 696/1 142/13 205/1 3/75 3/39 172/9 

P-value (interaction) 0/601 0/7422 0/437 0/7760 0/496 0/6385 0/668 

SEM 8/38 9/244 3/61 3/49 0/105 0/067 5/349 

b ,a  وc :باشند یم یداریاختالف معن یداراهای هر ستون با حروف غیر مشترک میانگین (05/0>p.) 
L :20: سطح پایین پروتئین% ،M              :و  %22: سطح متوسط پروتئین                     H :24: سطح باالی پروتئین% 

SEM :هاخطای استاندارد میانگین                                                                     p-value : سطح احتمال 

 و فرزاد قنبری ، زهرا تراز، شهریار مقصودلوزانکو روحی

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ra

p.
13

.3
5.

1 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
18

62
2.

14
01

.1
3.

35
.2

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/rap.13.35.1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518622.1401.13.35.2.8
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1141-fa.html


 6... ............................................................ های ژاپنی درحال رشدمختلف پروتئین جیره بر عملکرد، خصوصیات الشه و صفات اقتصادی بلدرچین هایرژیماثر 

نتایج مربوط به سطوح مختلف پروتئین جیره بر خصوصیات    
گزارش  4ی در جدول های ژاپنالشه و کیفیت گوشت بلدرچین

های مختلف پروتئینی در کل دوره برنامه شده است. اثر
پرورش و همچنین سطوح پروتئین در دوره میانی و دوره 

راندمان الشه و راندمان سینه و همچنین خصوصیات  بر پایانی
کیفی گوشت همچون رطوبت گوشت، ظرفیت نگهداری آب 

دهنده با اسید تیوباربیتوریک و مقدار مواد واکنش pHگوشت، 
دار نداشت. به عنوان شاخص فساد اکسیداتیو گوشت اثر معنی

( مشابه با 40( و شیخ و همکاران )41طاهری و همکاران )
زمایش حاضر گزارش کردند که محتوای پروتئین خام جیره آ

داری بر بازده الشه به وزن زنده نداشته است، ولی اثر معنی
( گزارش کردند که با افزایش سطح 47یازرلو و همکاران )

است که  پروتئین جیره بازده الشه افزایش یافت. گزارش شده
ی پرندگان بسیار اای بر میزان توده ماهیچهتاثیر عوامل تغذیه

(. ظرفیت نگهداری آب گوشت به میزان 44باشد )مشکل می
ها ، دناتوره شدن میوزینpHها، کاهش کوتاه شدن میوفیبریل

(. از طرفی 27،29و تشکیل اکتومیوزین بستگی دارد )
سلولی باعث کاهش سیالیت  اکسیداسیون فسفولپیدهای غشاء

د که در این صورت شونغشاء و تغییر ساختار نرمال غشاء می
خاصیت نیمه تراوایی غشاء سلولی کاهش یافته و باعث 

شود. در آزمایش کاهش ظرفیت نگهداری آب گوشت می
ها یکسان و کافی بوده و انتظار حاضر میزان انرژی همه جیره

گوشت در  pHرود که میزان گلیکولیز و در نتیجه کاهش می
از طرفی پایین بودن بین تیمارها اختالف زیادی نداشته باشد. 

دار در میزان چربی گوشت بلدرچین و نداشتن اختالف معنی
میزان فساد اکسیداتیو گوشت در بین تیمارها یکماه پس از 

تواند از دالیل دیگر مشابهت ظرفیت نگهداری آب کشتار می
ها باشد. میزان اکسیداسیون گوشت بعد از گوشت در بین تیمار

های اکسیدانز قبیل میزان آنتیکشتار به عوامل متعددی ا
پپتیدهای حاوی هیستیدین، ، دیEهای گوشت )ویتامین

هایی چون گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دسموتاز، آنزیم
های موجود در گوشت )میوگلوبین، کاتاالز(، مقدار پرواکسیدان

های آهن و فلزات دیگر(، میزان چربی گوشت و الگوی یون
شرایط نگهداری )دمای انبار، نور، مدت  اسیدهای چرب آن،

(. همچنین 21بندی( بستگی دارد )ذخیره سازی و نحوه بسته
ید تولید ئآلددیثابت شده است که با گذشت زمان مقدار مالون

وجود نیز ( لذا این احتمال 16شده در گوشت افزایش می یابد )
ری های مختلف پروتئینی اثر خود را در پایدادارد که برنامه

 اکسیداتیو گوشت را با گذشت زمان نشان دهند. 

 
  یژاپن یهانیبلدرچوصیات الشه و کیفیت گوشت خصبر  روزگی( 8 -42کل دوره پرورش)در  رهیج نیاثر سطوح مختلف پروتئ -4جدول 

 درحال رشد            
Table 4. Effect of different dietary protein levels at whole growth period (8-42 days) on carcass character and meat  
             quality of growing Japanese quails 

 پروتئین جیره
 )%( 

 راندمان الشه
 )%( 

راندمان سینه 
)%( 

 رطوبت گوشت
 )%( 

ظرفیت نگهداری آب 
شاخص فساد  گوشت pH گوشت )%(

 اکسیداتیو گوشت
 روزگی( 21-8سطح پروتئین در دوره میانی )

L 170/71 06/33 69/75 052/58 32/6 89/1 

M 657/71 85/32 49/75 729/58 40/6 29/1 
H 204/72 18/33 05/74 725/56 47/6 08/2 

p-value 5919/0 956/0 1437/0 3536/0 5649/0 0988/0 

SEM 70/0 779/0 64/0 98/0 09/0 26/0 
 روزگی( 42-22سطوح پروتئین در دوره پایانی )

L 282/72 68/32 26/75 695/57 47/6 50/1 

M 588/70 98/33 19/75 061/58 30/6 09/2 
H 161/72 00/33 78/74 750/57 40/6 68/1 

P-value 1840/0 809/0 8484/0 9607/0 4821/0 2687/0 
SEM 70/0 779/0 64/0 98/0 09/0 026/0 

 ژاپنی در حال رشد های مختلف تغذیه ای بر عملکرد بلدرچین هایاثر تیمار
L×L 599/72 88/32 07/76 816/57 3300/6 8723/1 
M×L 705/68 97/32 74/75 952/56 3720/6 8065/1 
H×L 206/72 32/32 26/75 388/59 2640/6 0202/2 
L ×M 144/72 35/32 34/75 552/56 5240/6 9894/0 
M ×M 347/71 65/32 85/75 926/59 3520/6 0077/2 
H ×M 478/71 54/32 30/75 710/59 3240/6 8954/0 
L ×H 104/72 80/32 36/75 718/58 5840/6 6380/1 
M ×H 712/71 57/33 98/73 306/57 2000/6 4710/2 
H ×H 797/72 16/33 80/73 152/54 6380/6 1329/2 

p-value (interaction) 5359/0 986/0 993/0 1518/0 5159/0 5917/0 
SEM 229/1 350/1 086/1 706/1 172/0 451/0 

b ,a  وc :باشند یم یداریاختالف معن یداراهای هر ستون با حروف غیر مشترک میانگین (05/0>p.) 
L :20: سطح پایین پروتئین% ،M                            :و  %22: سطح متوسط پروتئین                 H24: : سطح باالی پروتئین% 

SEM :هامیانگین خطای استاندارد                                                                             p-value :مال سطح احت 
 

 

 و فرزاد قنبری ، زهرا تراز، شهریار مقصودلوزانکو روحی
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زینه نتایج مربوط به سطوح مختلف پروتئین جیره بر ه    
وزن و بازده  افزایشخوراک مصرفی، هزینه خوراک به 

بدلیل اینکه شده است. گزارش  5ناخالص اقتصادی در جدول 
ین ل از مرحله تخمگذاری و در سنهای گوشتی قببلدرچین

ف ختالو این ا رسندمختلف کشتار می شوند و یا به فروش می
 صادیص اقتهای تغذیه و بازده ناخالتواند بر میزان هزینهمی

  یینهای مختلف پروتئاثر رژیم پرورش تاثیر گذار باشد،
 ای درهینهای میانی و پایانی بر عملکرد اقتصادی بلدرچجیره

 یروزگ 42الی 8و  35الی  8 فاصله سنید در دو حال رش
انی پای اثر سطوح پروتئین در دوره میانی و دورهبررسی شد. 

دار شد برهزینه خوراک مصرفی در سنین مختلف معنی
(05/0>p.) در  یخوراک مصرف ینههز یزانم ینکمتر یکهبطور

 ییرهج ینکهتوجه به ا درصد اتفاق افتاد. با 22و  20 سطح
 و بودخوراک  یمتق ینکمتر یدارا یندرصد پروتئ 20حاوی

 شدمصرف  هاینتوسط بلدرچ یبه مقدار کمترنیز  یرهج ینا
راهم ف پرنده یبرارا  یخوراک مصرف ینهحداقل هز ینبنابرا

دهد که برای می نتایج آزمایش حاضر نشان .شده است
ر بروزه سطح پروتئین دوره پایانی  42های پرورش بلدرچین

برخی  باشد.گذار میهزینه خوراک مصرفی تاثیرافزایش 
 تقیم خوراک پروتئین سطح کاهش با که محققین بیان کردن

در مده آبدست  جینتادر توافق با که  یابدکاهش می جیره
زارش گ( 17و عباس ) یاکواهورن(. 10آزمایش حاضر می باشد )

 هیرجخام در  ینپروتئ ترینکردند که استفاده از سطوح پائ
 هایینهدر هز ییباعث صرفه جو ی،گوشت یهاجوجه ییذاغ

 ییاامز باعثو در همان زمان  ینیمنابع پروتئ یبرا یاضاف
رش ( گزا13و همکاران ) یلیسکا. گرادزشودیم یطیمح یستز

 به دتوانیم یورط یخوراک برا ینپروتئ ئینکردند که سطوح پا
 ارائه شود. یهتغذ هایینهمنظور کاهش هز

 نهیهزی بر سطوح پروتئین در دوره میانی و دوره پایاناثر     
ها بلدرچین )ریال/کیلوگرم( وزن افزایشبه  یخوراک مصرف

وتئین پایین در جیره استفاده از پر(. p<05/0دار شد )معنی
ث باع ها را کاهش داد و  نیزهزینه خوراک مصرفی بلدرچین

. ورش شدپروزن آنها در دوره پایانی   افزایشدار کاهش معنی
روتئین روزه سطح پ 35تر رشد با در نظر گرفتن دوره کوتاه

وزه سطح ر 42تر دوره میانی و با در نظر گرفتن دوره طوالنی
 شفزایابه  دار بر هزینه خوراکپروتئین دوره پایانی اثر معنی

وط وزن مرب افزایشوزن داشت و بیشترین هزینه خوراک به 
 زایشافرین هزینه خوراک به درصد و کمت 24به جیره دارای 

و بین  ددرصد پروتئین بو 20وزن مربوط به  جیره دارای سطح 
داری درصد پروتئین اختالف معنی 22و  20های دارای جیره

 هم اکنون اطالعات در خصوص اثر سطوح  وجود نداشت.
 

 وزن  افزایشمختلف پروتئین بر هزینه خوراک به 
رحمان و ی باشد. های در حال رشد کمیاب مبلدرچین

در  خام ینبا استفاده از سطوح مختلف پروتئ یز( ن35همکاران )
که با کاهش گزارش کردند یگوشت یهاجوجه ییغذا یرهج

 یلوگرمهرک ینهو هز خوراک یمتق ،یرهدر ج ینسطح پروتئ
یافت که با نتایج کاهش  دارییبه طور معن یدیگوشت تول

 همکاران کامران و کس،تحقیق حاضر مطابقت داشت. برع
گزارش کردند که های گوشتی در تحقیقی بر روی جوجه (22)

مصرف  نهیبر هز یداریمعن تاثیر رهیج نیسطوح مختلف پروتئ
اما نداشت  یگوشت یهاوزن جوجه افزایشبه  یمصرف راکخو
خوراک به  نهیکمتر هز نیپروتئ یدارا یهارهیج نسبت، به

نتایج تحقیق حاضر متضاد  ه باک داشتند یشتریوزن ب افزایش
 دلیل این اختالف می تواند ظرفیت ژنتیکی باالتر  .بود

های گوشتی و حساسیت بیشتر آنها به کمبود پروتئین جوجه
های ژاپنی در حال رشد و همچنین جیره در مقایسه با بلدرچین

های اقالم خوراکی عمده در شرایط انجام دو تفاوت قیمت
 آزمایش باشد. 

آوری پرورش زده ناخالص اقتصادی صفتی است که با سودبا   
ارتباط مستقیم دارد. نتایج آزمایش حاضر نشان داد اثر سطوح 
مختلف پروتئین خام جیره در دامنه بکار رفته بر بازده ناخالص 

ای (. در مطالعهp>05/0دار نشد )اقتصادی )ریال/ پرنده( معنی
کاهش سطح  کهگزارش کردند ( 39و همکاران ) یفیشر

پرورش  یروزگ 42-22درصد در  22به  رهیج نیپروتئ
عملکرد آنها نداشته و سبب  بر یمنف ریتأث یژاپن نیبلدرچ

که با آزمایش  شودیدر آنها م دیبازده اقتصادی تول شیافزا
در آزمایشی بر ( 22کامران و همکاران )موافق بود.  حاضر

خام  نیوتئگزارش کردند که سطح پرهای گوشتی روی جوجه
 یبازده اقتصاد شیدرصد باعث افزا 23به  20از  ییغذا رهیج

 کهطوریب شود،یگرم م یطیمح طیدر شرا یگوشت یهاجوجه
در نظر گرفته  ی خوراکضرور نهیآم یدهایاسمناسب سطوح 

( اثر سطوح مختلف پروتئین را بر هزینه 4چراغی ونوول ) شود.
 اقتصادی وزن و بازده ناخالص  افزایشخوراک به 

های درحال رشد را مورد مطالعه قرار داده و گزارش بلدرچین
کرد افزایش پروتئین خوراک به طور معنی دار باعث افزایش 

وزن و البته بازده ناخالص اقتصادی  افزایشهزینه خوراک به 
به ازای هر بلدرچین شد. نوسان قیمت اقالم خوراکی و قیمت 

وش بلدرچین به صورت فروش بلدرچین در بازار ونحوه فر
ای( و یا وزنی از مهمترین عواملی است که عددی )قطعه

ختالف در نتایج به دست آمده در خصوص اثر سطح اباعث 
 ( پرنده)ریال/پروتئین جیره بر بازده ناخالص اقتصادی 

باشند.می
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 1حال رشد در یژاپن یهانیبلدرچ  اقتصادیر عملکرد ب روزگی( 8 -42) کل دوره پرورشدر  رهیج نیاثر سطوح مختلف پروتئ -5جدول 
Table 5. Effect of different dietary protein levels at whole growth period on economic performance of growing  
              Japanese quails 

  هزینه خوراک مصرفی  
 )ریال/پرنده(

هزینه خوراک مصرفی به افزایش وزن/ 
 )ریال/ کیلوگرم( رندهپ

 بازده ناخالص اقتصادی
 )ریال/ پرنده(

 روزگی 42-8 روزگی 35-8 وزگیر 42-8 وزگیر 35-8 وزگیر 42-8 روزگی 35-8 )%( پروتئین جیره
 روزگی( 21-8سطح پروتئین در دوره میانی )

L b8295 b11777 b54242 60178 9492 11568 

M a8758 a12211 ab55922 62122 9620 11361 

H a8905 a12322 a 56855 61321 9394 11711 

P-value 0/001 0/0005 0/025 0/141 0/771 0/608 

SEM 75/61 86/93 655/2 679/1 221/2 247/8 
 روزگی( 42-22سطوح پروتئین در دوره پایانی )

L c8240 c11438 55102 b59939 91134 11301 

M b8669 b12149 55459 ab61274 9674 11657 

H a9049 a12724 55102 a62409 9716 11683 
p-value 

 0/001 0/001 0/328 0/048 0/113 0/483 
SEM 75/61 86/93 655/2 679/1 221/2 247/8 

 های ژاپنی در حال رشدهای مختلف تغذیه ای بر عملکرد بلدرچیناثر تیمار

L×L 7950 11191 54796 59476 8857 11254 

M×L 8339 11814 54957 60843 9457 11541 

H×L 8598 12325 5297 60217 1016 1190 

L ×M 8262 11436 54285 60654 9520 11107 

M ×M 8706 12219 54856 61481 9937 11640 

H ×M 9306 12980 58626 64233 9402 11335 

L ×H 8510 11686 56227 59688 8964 11539 

M ×H 8963 12413 56565 61498 9624 11788 

H ×H 9244 11191 57775 62778 9594 11805 

P-value(interaction) 5412/0 0/7164 0/763 0/529 0/406 0/950 

SEM 131 162/6 1134/8 1176/2 383/1 429/1 

ش و ریال در ابتدای زمان آزمای 5000ر بو قیمت هر قطعه بلدرچین هفت روزه برا 1: محاسبات انجام شده بر اساس قیمت اقالم خوراکی و خوراک نهایی مندرج در جدول 1
 ریال صورت گرفته است.  130000قیمت هرکیلوگرم بلدرچین در زمان فروش برابر 

b ,a وc :یم یداریاختالف معن یداراهای هر ستون با حروف غیر مشترک میانگین (05/0باشند>p.) 
L :20: سطح پایین پروتئین% ،M                 و  %22ئین: : سطح متوسط پروت              H :24: سطح باالی پروتئین% 

SEM :هاخطای استاندارد میانگین                                                                 p-value :طح احتمال س 
 
 

 کلی گیرینتیجه
روزه کاهش سطح  21های برای پرورش جوجه بلدرچین 

گردد و لید میدرصد باعث کاهش تو 24پروتئین جیره کمتر از 
های بزرگتر و با قابل توصیه نمی باشد. اما برای تولید بلدرچین

روزه، سطح پروتئین دوره  42درنظر گرفتن دوره پرورش 
روزگی( اثر اندکی بروزن بدن و ضریب تبدیل  21-8میانی )

ها داشت وسطح پروتئین دوره پایانی بلدرچین غذایی جوجه
ر افزایش وزن بدن، ضریب دار بروزگی( اثر معنی 22-42)

ها داشت. بطوریکه چینتبدیل غذایی و شاخص تولید بلدر
درصد پروتئین باعث بهبود این صفات شد. برای  22حداقل 

 20روزه رژیم پروتئینی دارای حداقل 42های پرورش بلدرچین
درصد پروتئین  22درصد پروتئین در دوره میانی وحداقل 

کاهش درعملکرد تولیدی، دارای  تواند بدوندردوره پایانی می
مزیت اقتصادی برای پرورش دهنده باشد. سطوح مختلف 

داری بر خصوصیات الشه و کیفیت گوشت پروتئینی اثر معنی
 های ژاپنی نداشتند.بلدرچین
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Based on the recommendations of some poultry nutrition 
references as National Research Council (NRC 1994), growth period of growing Japanese 
quails have been considered to be six weeks and only one dietary protein concentration was 
recommended for the entire growth period. However, the amino acid requirements of growing 
quails are similar to those of broilers as the percentage of the diet decreases with age, and 
applying one level of protein throughout the rearing period may cause deficiency or loss of 
amino acids compared with daily requirements. Given the high cost of protein in quail diets and 
the fact that few researches has been done on the effect of dietary protein levels at different 
phases of growth period on quail performance, this experiment was conducted to investigate 
different dietary regimens of protein on production and economic performances and also carcass 
characteristics of Japanese quails. 
Material and Methods: The experiment was carried out in a 3×3 factorial arrangement (3 
protein levels: low (L)=20%, medium (M)=22% and  high (H)=24 percent in grower phase (8-
21 days)× the same dietary protein levels, in finisher phase (22-42days)) with 9 treatments, 5 
replicates and 8 pieces of quails per each replication. All chicks were received the same starter 
diet with 2900 kcal/kg Metabolizable energy and 24% crude protein (CP) from time of hatch up 
to 7 days of age and after that they were received dietary L×L, L×M, L×H, M×L, M×M, M×H, 
H×L, H×M and H×H protein programs. Production traits such as feed consumption, body 
weight gain, feed conversion ratio and production index at the whole growth period, as well as 
some economic traits such as feed cost per gain monetary returns per quail and also some traits 
related to carcass characteristics and meat quality such as edible carcass percentage, water 
holding capacity and oxidative spoilage index of meat were measured or calculated. 
Results: During 8-42 days of age, different dietary protein levels in growing phase had no 
significant effect on feed intake, weight gain and feed conversion ratio (FCR). While, higher 
protein levels (22 and 24%) in finishing phase significantly resulted in a better weight gain, 
FCR and production index of quails. Protein levels in grower and finisher phases had no 
significant effect on monetary returns however, increase in dietary protein level in finishing 
phase resulted in a significant feed cost to the gain at 8-42 days. Different dietary protein 
programs had no significant effect on carcass part percentages, water holding capacity and 
oxidative rancidity of meat.  
Conclusion: For proper performance and economic production of quails protein regimen with at 
least 20% protein in grower and 22% protein in finisher phases could be recommended. 

 
Keywords: Carcass, Finisher phase, Grower phase, Japanese quail, Monetary returns,  
                       Performance, Protein regimen 
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