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تیفیکوعملکردبريگذارتخمورشددورهدرنیپروتئمختلفسطوحریتأث
یژاپننیبلدرچتخم

2یغالمي هادو 2یرتکیمیرحماشااهللا، 1بهروز دستار

دهیچک
يگذارتخمو) یروزگ35تا1(رشددورهدرنیپروتئمختلفسطوحبررسی اثرمنظوربهشیآزمانیا

360منظورنیايبرا. شدانجامیژاپننیبلدرچتخمیفیکاتیخصوصوعملکردبر) یروزگ77تا42(
26و20،22،24يحاويهارهیجازیکیبایروزگ35تاومیتقسگروهچهاربهیژاپننیبلدرچقطعه

انیپاتاومیتقسگروهریزسهبههاگروهنیاازکیهریروزگ35ازپس. شدندهیتغذنیپروتئدرصد
نیاازحاصلجینتا. شدندهیتغذنیپروتئدرصد22و18،20يحاويهارهیجازیکیبايگذارتخمدوره
يداراشدندهیتغذنیپروتئدرصد24يحاورهیجبارشددورهدرکهیژاپنيهانیبلدرچدادنشانقیتحق

در.بودداریمعننیوتئپردرصد22يحاورهیجبهنسبتکهبودندییغذالیتبدبیضرمقدارنیکمتر
تخموزنيداراشدندهیتغذنیپروتئدرصد22يحاورهیجباکهیژاپنيهانیبلدرچيگذارتخمدوره
بهمربوطجینتا.بودندنیپروتئدرصد18و20يحاويهارهیجباشدههیتغذيهاگروهبهنسبتيباالتر

درصد18يحاورهیجبايگذارتخمدورهدرکهییهانیبلدرچدرزردهرنگدادنشانزینتخمتیفیک
.بودگریدگروهدوازمطلوبتريداریمعنطوربهشدندهیتغذنیپروتئ

تخمتیفیک،يگذارتخمن،یپروتئ،یژاپننیبلدرچ: يدیکليهاواژه

مقدمه
Coturnix(یژاپننیبلدرچ coturnix

japonica(تخموگوشتدیتولمنظوربه
بهپرندهنیاپرورشتیاهم. ابدییمپرورش

زودرسبلوغآسان،پرورشکوچک،جثهلیدل
جملهاز). 17،24(باشدیمبااليبارورو

ازینیژاپننیبلدرچپرورشمشکالت
مثلدیتولورشدجهتنیپروتئبهآنادیز
ینیپروتئموادکهآنجااز). 7،8،21(باشدیم
نیپروتئياالبسطحلذادارنديادیزمتیق

و کاهش یینهامتیقشیافزاموجبرهیج
.خواهد شديسودآور

)dastar@gau.ac.ir:نویسنده مسوول(، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانشیار-1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،آموخته کارشناسی ارشددانش-2

28/2/92:تاریخ پذیرش9/8/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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،ییغذارهیجنیپروتئبودنادیزنیچنهم
قیطرازکیاوردیاسدفعشیافزالیدلبه

شودیمبسترشدنمرطوبموجبادرار،
)13،20.(

قاتیتحقکنونتافوقلیدالبهتوجهبا
رهیجنیپروتئکاهشریتأثبارابطهدريادیز
اما. استشدهانجامیژاپننیبلدرچعملکردبر
ریمتغاریبسنیمحققتوسطشدهگزارشجینتا

دهندهنشانواقعدررهیجینیپروتئازین. است
نیپروتئساختيبرانهیآميدهایاسبهازین

داتیتولوبدنیاتیحاعمالبدن،يهابافت
براقعودروریطیعملهیتغذ. استپرنده
زانیمبربلکهنبوده،رهیجخامنیپروتئاساس

وآنهاتوازنره،یجيضرورنهیآميهادیاس
). 16(استاستوارآنهابودناستفادهقابل

ونیترياقتصادگزارشاتازیبعضاساسبر
حداقلازاستفادهوریطهیتغذدرروشنیبهتر
نهیآميدهایاسکمبودنیتأموخامنیپروتئ

نیابهاستیمصنوعنهیآميدهایاسلهیسوبه
یکمبازدهکهيانرژبهنیپروتئلیتبدبیترت

نیا). 2،11،18(رسدیمحداقلبهدارد
سطحنیبهترنییتعمنظوربهشیآزما

نیبلدرچيگذارتخمورشددورهدرنیپروتئ
.شدانجامیژاپن

هاروشومواد
قطعه360شیآزمانیاانجاميبرا

. گرفتقراراستفادهموردیژاپننیچبلدر
روزگی 7به سالن تا سن ورودازپسپرندگان

کیلوکالري 2900(با جیره استاندارد دوره رشد 
درصد پروتئین 24انرژي قابل متابولسیم و 

بهدر هفت روزگی پرندگان. تغذیه شدند) خام

کسانینسبتاًیوزننیانگیمباگروهچهار
اساسبرییغذاياهرهیج. شدندمیتقس
توسطشدههیتوصيمغذمواداجاتیاحت

ودیگردمیتنظ) 16(قاتیتحقیملانجمن
بایروزگ35تااز سن هفت روزگیپرندگان

و20،22،24يحاوییغذايهارهیجازیکی
). 1جدول(شدندهیتغذنیپروتئدرصد26

24صورتبهمدتنیادرينوربرنامه
آزادصورتبهپرندگانوبودییروشناساعت

35ازپس. داشتندیدسترسخوراكوآببه
گروهریزسهبههاگروهنیاازکیهرروز
،18يحاويهارهیجازیکیباوشدندمیتقس
جدول(شدندهیتغذنیپروتئدرصد22و20
تکرارهربهوتکرارسهيداراگروهریزهر). 1

نیا.شددادهاختصاصنیبلدرچقطعه10
بهکهبودیشیآزماماریت12شاملشیآزما
. استشدهگزارش2جدولدرخالصهطور

یروزگ35(يگذارتخمدورهدرينوربرنامه
ساعت16صورتبه) شیآزمايانتهاتا

روزگی 35در . بودیکیتارساعت8وییروشنا
هاي آزمایشی هاي گروهمیانگین وزن بلدرچین

م بود که اختالف گر5/230تا 3/223بین 
اولین . داري با یکدیگر نداشتندمعنی

روزگی شروع شد و به 38از نیزتخم گذاري
گذاري ها شروع به تخمسرعت سایر گروه

روزگی 42ها در سن تمامی گروه. کردند
35کردند و میانگین تولید در گذاري میتخم

لیل سن دبه همین . درصد بود5حدود 42تا 
ها به عنوان روز رچینروزگی بلد42

از دگذاري در نظر گرفته شد و نتایج بعتخم
ابتدادرهانیبلدرچوزن. سن گزارش شداین 

وشديریگاندازهيگذارتخمدورهيانتهاو
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مصرف. شدمحاسبهدورهنیادروزنراتییتغ
بیضروشدثبتیهفتگصورتبهخوراك

برخوراكمصرفگرمصورتبهییغذالیتبد
بههاتخموزن. شدمحاسبهيدیتولتخمگرم

وزنودیتولدرصدوشدثبتروزانهصورت
.شدمحاسبهروزمرغصورتبهياتوده
56سندرتخمتیفیکبهمربوطشاتیآزما
تکرارهرازکهصورتنیابه. شدانجامیروزگ

وطولیکشوزنازپسوانتخابتخم4
01/0با دقت سیکولازاستفادهباتخمعرض
نییتعمنظوربهوشديریگاندازهمتر میلی

. گرفتقراراستفادهموردتخمشکلشاخص
دستگاهازاستفادهباپوستهمقاومت
.Ogawa Seiki Co., LTD(سنجمقاومت

OSK 13469(دقتباوKg/cm201/0
میندوبهوسطازتخمسپس. شديریگاندازه

باسهیمقاروشبازردهرنگ. شدشکسته
وزن). 23(شددهیسنج1استاندارديهارنگ
باتالیجیديترازوازاستفادهباپوستهوزرده

وزنوشديریگاندازهگرم001/0دقت
ازپوستهوزردهوزنعمجموکسر بادهیسف

بادهیسفوزردهارتفاع. آمدبدستتخموزن
يریگاندازههیپاسهکرومتریمکیازاستفاده

فرمولقیطرازهاوواحدوشد
H.U= 100 Log (H - 1.7 W0.37+ 7.57)

H.U:هاوواحد،H:متریلیم(دهیسفارتفاع(،
W:ضخامت.دیگردمحاسبه)) گرم(تخموزن

وسطوتهسر،مقطعسهازهاتخمهپوست
ازاستفادهباآننیریزيغشاهمراهبههاتخم

وشديریگاندازهسنجضخامتدستگاه
نظردرپوستهضخامتعنوانبهانهآنیانگیم

طرحقالبدرآزمایشیهايداده. شدگرفته
شامل4×3فاکتوریلآرایشباوتصادفیکامالً
سطحسهورشدرهدودرنیپروتئسطحچهار
افزارنرمتوسطيارذگتخمدورهدرنیپروتئ
SAS)19 (مقایسه. شدندواریانستجزیه

دامنهچندآزمونازاستفادهباهامیانگین
.شدانجامدرصد5آماريسطحدرودانکن

1- Roche Yolk Color Fan
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یشیآزمايمارهایت- 2جدول
یشیآزماماریتيگذارتخمدورهدرنیپروتئدرصدرشددورهدرنیپروتئدرصد

1818-20
202020-20

2222-20
1818-22

222020-22
2222-22
1818-24

242020-24
2222-24
1818-26

262020-26
2222-26

)خشکهوادرصدبرحسب(ییغذايهارهیجبیترک- 1جدول

اقالم خوراکی
روزگی77تا 36درصد پروتئین جیره از روزگی35تا 1پروتئین جیره از درصد

26242220222018

2/4292/4856/551/6242/4633/5309/60ذرت
97/501/4527/3946/3303/4115/353/29کنجاله سویا

95/384/281/182/078/466/36/2روغن
29/13/131/132/161/562/563/5کربنات کلسیم

69/074/08/086/008/114/119/1دي کلسیم فسفات
35/035/034/034/035/034/034/0نمک

25/025/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی
25/025/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی

DL -11/013/016/018/011/014/016/0متیونین
L -0013/03/00007/0لیزین

02/002/002/002/002/002/002/0کوکسیدیو استات
1/01/01/01/01/01/01/0کولین

Kcal/kg(2900290029002900290029002900(انرژي قابل متابولیسم
26242220222018)درصد(پروتئین خام 

8/08/08/08/05/25/25/2)درصد(کلسیم 
3/03/03/03/035/035/035/0)درصد(فسفر قابل جذب 

15/015/015/015/015/015/015/0)درصد(سدیم 
48/134/13/13/122/108/11)درصد(لیزین 

5/05/05/05/045/045/045/0)درصد(متیونین 
91/088/085/083/08/077/075/0)درصد(سیستین + متیونین 

99/091/083/075/084/075/067/0)درصد(ترئونین 
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بحثوجینتا
به دلیل آنکه اثر متقابل سطح پروتئین در 

کدام از دوره رشد و دوره تولید براي هیچ
دار نبود فقط اثرات صفات مورد بررسی معنی
بهمربوطجینتا. اصلی گزارش شده است

د،یتولدرصدتخم،وزننیانگیموزن،شیافزا
لیتبدبیضرویمصرفخوراك،ياتودهوزن
جینتا. استشدهگزارش3جدولدرییغذا

سطوحکهدادنشانقیتحقنیاازحاصل
35تا1(پرورشدورهدرنیپروتئمختلف

دورهدرتخموزنبريداریمعنریتأث) یروزگ
وزننیانگیمحالهربه. نداشتنديگذارتخم
رهیجبايگذارتخمدورهدرکهیپرندگانتخم
بهبودندشدههیتغذنیپروتئدرصد22يحاو
بودگریدگروهدوازشتریبيداریمعنطور

)05/0<P .(وشویاگزارشبامطابقجینتانیا
سطوحریتأثنیمحققنیا. است) 5(همکاران

سهدررادرصد26و16،18،20،22،24
وکردندیبررسنیبلدرچازمختلفنیال

کهیگروههانیالیتمامدرکهکردندگزارش
نیکمتربودشدههیتغذنیپروتئدرصد16با

نیپروتئسطحشیافزاباوداشتندراتخموزن
شتریبدریکلطوربه. افتیشیافزاتخموزن

تخموزننیپروتئسطحشیافزابامطالعات
درحالهربه). 1،22(استافتهیشیافزا
وزنشیافزارسدینمنظربهحاضرشیآزما
بهمربوطنیپروتئدرصد22گروهدرتخم

بلکهباشدگروهنیادرنیپروتئيباالسطح
بهتوانیمراگروهنیادرتخموزنبودنباال
نسبتگروهنیادرخوراكمصرفبودنباال
کردندگزارش) 15(فورالنویموراکام. داد

نیپروتئمصرفبهيادیزحدتامتخاندازهکه
گذارتخمپرندگانرایز. استوابستهروزانه

خودبدندرنیپروتئيادیزمقدارتوانندینم
مصرفعاملدوهرنیبنابرا. کنندرهیذخ

نیپروتئکنترلدرنیپروتئسطحوخوراك
ونامی. موثرندتخمدیتولجهینتدرویمصرف

رابطهکیکهکردندگزارش) 25(همکاران
وجودتخموزنوخوراكمصرفنیبدودرجه
گزارش) 3(همکارانوهیبونیهمچن. دارد

سطحنیبيادیزمثبتیهمبستگکهکردند
سطحبهنسبتتخموزنورهیجنیزیل

نیاکهيطوره ب،داردوجودرهیجنیپروتئ
مورددروداریمعننیزیلمورددریهمبستگ

حاضرقیتحقدر. بودداریمعنریغنیپروتئ
اجاتیاحتحددرگروهسههردرنیزیلسطح

درکهآنجاازرسدیمنظربهنیبنابرا. بودآنها
خوراكن،یپروتئدرصد22يحاوگروه

در) 3جدول(استشدهمصرفيشتریب
کهاستشدهافتیدريشتریبنیپروتئجهینت
نیادرتخموزنشیافزاموجبعاملنیا

.تاسشدهگروه
) 3جدول(دیتولدرصدبهمربوطجینتا
دورهدرنیپروتئمختلفسطوحکهدادنشان
دیتولبريداریمعنریتأثيگذارتخمورشد
جانگزارشاتبامطابقجینتانیا. نداشتتخم
همکارانویخواجعلو) 9(همکارانوکورا

کهکردندگزارشنیمحققنیا. بود) 12(
تخمدیتولبريریتأثنیپروتئسطحکاهش
و) 5(همکارانوشویامقابلدر. نداشت

کهکردندگزارش) 4(جنسنوکالدرون
درصدکاهشموجبنیپروتئسطحکاهش
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همکارانویموراکامیطرفاز. شودیمدیتول
رهیجباپرندگانیوقتکهکردندگزارش) 14(

شدندهیتغذنیروتئپدرصد18يحاو
شیآزمادرحالهربه. دداشتنيبهترعملکرد

يمارهایتنیبيداریمعنتفاوتحاضر
تناقضاتنیالیدل. نشدمشاهدهیشیآزما

شیآزمادورهطولبهمربوطاستممکن
) 12(همکارانویخواجعلچنانچه. باشد

دريگذارتخمعملکردکهکردندگزارش
مدتکوتاهيهادورهدرنیپروتئکميهارهیج

یطوالنيهادورهدرامااست،بخشتیرضا
عملکردیانیپامرحلهدررایزشودینمهیتوص

.دهدیمکاهشرا
جدولدرتخمياتودهوزنبهمربوطجینتا

سطوححاضرشیآزمادر. استشدهگزارش3
تخمياتودهوزنبريریتأثنیپروتئمختلف
گروهدرتخموزننیانگیمکهآنجااز. نداشت

،يگذارتخمدورهدرنیئپروتدرصد22يحاو
بودنیابرانتظاربودگریديهاگروهازشتریب

اما. باشدشتریبگروهنیادرياتودهوزنکه
يهاگروهدردیتولدرصدکهنیالیدلبه

يااندازهتانیپروتئدرصد20و18يحاو
کهشدموجببوددرصد22گروهازشتریب
.ردینگقرارریتأثتحتعاملنیا

) 3جـدول  (نتایج مربوط به مصرف خوراك 
22نشــان داد کــه مصــرف خــوراك در گــروه 

داري بیشـتر از  درصد پروتئین بـه طـور معنـی   

20گروه حـاوي  . درصد پروتئین بود18گروه 
درصد پروتئین حد واسط دو گروه دیگر بـود و  

داري با هیچ یک از دو گروه دیگر تفاوت معنـی 
رز و آزارشـات سـو  این نتایج مغایر با گ. نداشت

این محققین گزارش کردند . بود) 22(همکاران 
ري بـر مصـرف   یکه سطح پـروتئین جیـره تـأث   

احتمـاالً دلیـل افـزایش مصـرف     . خوراك ندارد
درصد پروتئین مربوط بـه  22خوراك در گروه 

از . باشـد سطوح باالي روغن در این جیـره مـی  
آنجا که روغن موجب کاهش گرد و غبار جیره 

خـوراکی را افـزایش   ر نتیجـه خـوش  شود دمی
داده و به دنبال آن مصرف خوراك نیز افزایش 

رز و همکـاران  آاگرچـه در آزمـایش سـو   . یافت
نیز با افزایش سطح پروتئین جیره میزان ) 22(

روغن نیز افزایش یافت اما افزایشی در خوراك 
دلیل ایـن امـر احتمـاالً    . مصرفی مشاهده نشد

ه در جیــره مربـوط بــه سـطح اســیدهاي آمینـ   
) 13(چنانچـه گـزارش شـده اسـت     . باشـد می

سطح اسیدهاي آمینه پالسما از جمله عـواملی  
توانـد  است که به همراه گلوکز و دماي بدن می

ر بـر هیپوتـاالموس مصـرف خـوراك را     یبا تـأث 
کـه بـا افـزایش    ير قرار دهد به طوریتحت تأث

از . ابـد یسطح آن مصرف خـوراك کـاهش مـی   
بـا  ) 22(رز و همکاران آیش سوآنجا که در آزما

افزایش پروتئین، سـطح اسـیدهاي آمینـه نیـز     
ممکن اسـت موجـب کـاهش    که افزایش یافت

.مصرف خوراك شده باشد
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)روزگی77تا 42(گذاري تخمو رشدهاي هاي ژاپنی در دورهعملکرد بلدرچین- 3جدول 
تیمارهاي 
آزمایشی

1افزایش وزن

)گرم(
وزن تخم 

)گرم(
ايوزن تودهدرصد تولید

)گرم(تخم 
1مصرف خوراك

)گرم(
ضریب تبدیل غذایی

)گرم: گرم(
وره رشددرصد پروتئین در د

201/251/128/751/98/39ab36/4
222/211/126/740/96/39a40/4
247/212/121/807/99/39b10/4
261/189/111/761/95/39ab36/4

82/053/028/014/098/0013/0سطح احتمال
گذاريدرصد پروتئین در دوره تخم

189/21b9/116/784/9b2/38b09/4
207/19b9/119/751/9ab3/39ab33/4
220/23a3/123/753/9a2/41a45/4

87/002/039/060/004/005/0سطح احتمال
SEM46/411/080/120/079/010/0

سطحدراندشدهدادهنشانوتمتفاحروفباکهستونهريهانیانگیم) يگذارتخمورشددورهدرنیپروتئدرصد(یاصلاثراتازکیهريبرا
.هستنددارمعنیاختالفدارايیکدیگربادرصد5يآمار

روزدرنیبلدرچهريازابهگرم-1

4جدولدرتخمتیفیکبهمربوطجینتا
کهدادنشانحاصلجینتا. استشدهگزارش

دورهدرنیپروتئدرصد18گروهدرزردهرنگ
دوازشتریبيردایمعنطوربهيگذارتخم
بهمربوطاحتماالامرنیالیدل. بودگریدگروه

جینتانیا. بودگروهنیادرذرتيباالدرصد
نیا. بود) 5(همکارانوشویاگزارشاتباریمغا

سطحشیافزاباکهکردندگزارشنیمحقق
لیدل. افتیشیافزازردهرنگجیرهنیپروتئ

یخوراکاقالمبهمربوطاحتماالتفاوتنیا
زیرا این. باشدیمرهیجدراستفادهمورد
گلوتنازرهیجنیپروتئشیافزايبرانیمحقق
که مقادیر قابل توجهی کردنداستفادهذرت

بویژه گزانتوفیلنوئیديیتوهاي کاررنگدانه
گلوتنلیگزانتوفکهاستشدهگزارش. دارند
باشدیمزردذرتازشتریببرابر8تا5ذرت

)10.(
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1تاثیر سطح پروتئین جیره بر خصوصیات تخم بلدرچین-4جدول 

تیمارهاي 
آزمایشی

شاخص 
شکل

درصد درصد زردهرنگ زرده
نیآلبوم

درصد 
پوسته

ضخامت 
پوسته 

)رمیلی مت(

استحکام 
پوسته 

)Kg/cm2(
واحد هاو

درصد پروتئین در دوره رشد
206/794/4323/597/823/020/111/86
221/794/43/319/597/823/018/171/86
240/792/49/313/598/823/014/115/86
263/794/43/319/598/823/021/147/86

93/085/051/068/086/081/089/097/0سطح احتمال
SEM71/014/041/042/010/0002/005/096/0

درصد پروتئین در دوره تخم گذاري
187/79a8/46/313/607/823/013/152/85
206/78b3/47/319/596/823/015/146/86
223/79b0/46/312/598/823/026/110/87

95/038/014/027/026/047/0>61/001/0سطح احتمال
SEM62/012/037/048/008/0002/005/085/0

درانـد شـده دادهنشانمتفاوتحروفباکهستونهريهانیانگیم) يگذارتخمورشددورهدرنیپروتئدرصد(یاصلاثراتازکیهريبرا-1
.هستنددارنیمعاختالفدارايیکدیگربادرصد5يآمارسطح

تحتتخماتیخصوصریساشیآزمانیادر
شدهگزارش. نگرفتقراررهیجنیپروتئریتأث

ریتأثتحتزردهرنگوپوستهوزنکهاست
يفاکتورهاریساامادارد،قراررهیجنیپروتئ
وایگارس. )5(داردنقرارریتأثتحتتخم

نیپروتئسطحکهکردندگزارش) 6(همکاران
ریتأثتخمپوستهونیآلبومزرده،وزنبرهریج

گزارشزین) 9(همکارانوکوراجان. ندارد
نیپروتئریتأثتحتتخمتیفیککهکردند

.نمی باشدرهیج
کاهشکهدادنشانشیآزمانیاجینتا
دورهدردرصد20تارهیجنیپروتئسطح

تخمتیفیکوعملکردبریمنفریتاثرشد
سطحکاهش. نداردیپنژايهانیبلدرچ
بهدیتولدورهدردرصد22ازرهیجنیپروتئ

وتخمندازهااهشکسببدرصد20و18
دراساسنیابر. شودیمپوستهوزندرصد
پوستهتیفیکوتخموزنکهیصورت

گرفتهنظردریمهميدیتوليهاشاخص
دورهدررایژاپنيهانیبلدرچاستبهترشوند
دورهدرودرصد20ياوحرهیجبارشد
نیپروتئدرصد22يحاورهیجبايگذارتخم
.کردهیتغذ
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Effect of Dietary Protein Level During Grower and Layer Periods on
the Performance and Egg Quality of Japanese Quail

Behrouz Dastar1, Mashalla Rahimi Ratki2 and Hadi Gholami2

Abstract
This experiment was conducted in order to investigate the effect of dietary protein

level during grower (1 to 35 days) and laying (35 to 77 days) periods on the
performance and egg quality in Japanese quail. A number of 360 Japanese quails were
divided to 4 groups and fed diets varying in dietary protein (20, 22, 24 and 26% CP)
from 1 to 35 days of age. After 35 days, each of the groups were divided to 3 sub groups
and fed with diets containing 18, 20 and 22% CP up to 77 days of age. Results of
experiment indicated that quails were fed diet containing 24% CP had lowest feed
conversion ratio that it differences was significant with those were fed 22% CP
(P<0.05). Quails were fed diet containing 22% CP during laying period had
significantly higher egg weight than those groups were fed diets containing 20 and 18%
CP (P<0.05). Results related to egg quality indicated yolk color in quails fed 18% CP
during laying period was significantly higher than groups fed with 20 and 22% CP
(P <0.05).
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