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غذایی جیره اثر سطوح مختلف انرژي و پروتئین
دوره رشدطیدر ژاپنی بلدرچین عملکردبر 

2نگار تنهاو 2، محمد عباسی1حمیدرضا طاهري

)taherihr@gmail.comنویسنده مسوول: (،یار، دانشگاه زنجاندانش-1
آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجاندانش-2

27/12/93تاریخ پذیرش: 31/4/93تاریخ دریافت: 

چکیده
، خصوصیات الشه و عملکردبر جیره غذایی خام و پروتئین قابل متابولیسميانرژمختلف سطوح اثر ،در این تحقیق

یک درروزه 14قطعه بلدرچین ژاپنی نر 900از شد. بررسیروزگی) 28تا 14(در دوره رشد بلدرچین ژاپنیخونی هايفراسنجه
گرم) و سه سطح پروتئین کیلودرکالري کیلو3200و 3050، 2900تابولیسم (سه سطح انرژي قابل م[3×3زمایش فاکتوریل آ

،. مصرف خوراكاستفاده شدپرنده در هر تکرار 20تکرار و پنجتصادفی با کامالًطرح به صورت ]درصد)4/26و 24، 6/21(خام 
از هر تکرار دو قطعه پرنده انتخاب و پس از ،دورهر پایان د. شدگیري دوره اندازهدر کلو ضریب تبدیل خوراك افزایش وزن

کشتار شدند. الشهبررسی خصوصیاتو اسید اوریک) جهتldlگلیسرید، کلسترول کل، تريگیري (براي اندازهيریگخون
افزایش ). >05/0p(موجب شدندراوزانه رمصرف خوراك ینتربیشبه ترتیب ،ترین و باالترین سطح انرژي و پروتئینپایین

3200و 3050سطوح هاي با جیرهدرضریب تبدیل خوراك)، با این وجود،p<05/0تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت (وزن روزانه 
انرژي و بل متقااثر).>05/0pکیلوکالري در کیلوگرم بودند (2900پایین تر از سطح در کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم کیلوکالري 

3200فت کننده این مقدار متعلق به تیمار دریتربیشو ) >05/0p(بودداري معنیبدن کل وزنبه کبد نسبت وزن بر پروتئین 
ریتحت تأثخون غلظت اسید اوریک ي خونی،هافراسنجهدر بین .درصد پروتئین خام بود24کیلوکالري انرژي قابل متابولیسم و 

در عملکردبر اساس نتایج .)>05/0pکاهش یافت (جیره کیلوکالري در کیلوگرم 3200و 3050لیسمقابل متابوانرژيحوسط
دوره طی تغذیه بلدرچین ژاپنی در براي انرژي قابل متابولیسم در کیلوگرم جیره را کالريکیلو3050سطحتوانمی، این مطالعه

پیشنهاد نمود.رشد 

، دوره رشدبلدرچین ژاپنیهاي خونی، ، فراسنجهعملکردپروتئین خام، ، سمقابل متابولیانرژي: هاي کلیديواژه

مقدمه
کننده، توجه بسیاري از به منظور تنوع در عادات مصرف

به پرندگان دیگري از قبیل بلدرچین طیور دهندگان پرورش
یهاي مناسبویژگی،عالوه بر این).22(جلب شده استژاپنی 

بودنبلوغ زودرس، تولید تخم باال، کوتاهچون رشد سریع،هم
ها، باال بودن تراکم پرورش در واحد سطح، فاصله میان نسل

هاي طیور، قیمت نسبت به برخی بیماريترکمحساسیت 
باشد و میبلدرچینباالي تولیدات که شامل گوشت و تخم

سبب شده است تا بلدرچین ،بازگشت سریع سرمایهخصوصبه
دهندگان تلقی ان یک پرنده مطلوب نزد پرورشبه عنوژاپنی 

روي آورندآنمندان زیادي به پرورش صنعتی شده و عالق
،ترین مسائل در پرورش بلدرچین ژاپنییکی از اساسی).14(

مطلوب این حیوان عملکردتغذیه مناسب به منظور رشد و 
اي اولیه باشد. انرژي و پروتئین از جمله نیازهاي تغذیهمی

هاي در حال هاي تولیدي طیور شامل بلدرچینگروهتمامی
وسیله بهعمدتاًتولیدي طیور بازدهطوري که باشد. بهرشد می

از طریق تغییر در مصرف نسبت انرژي به پروتئین جیره 
اسیدهاي متابولیسمو مواد مغذي خوراك و در نتیجه دریافت

. )12،11،10،3(شودآمینه براي ذخیره پروتئین تنظیم می
،طور کلی بین انرژي و پروتئین جیره اثر متقابل وجود داردبه

شود و مینیتأمها زیرا قسمتی از انرژي خوراك از پروتئین
انرژي نیز براي ساخت، تجزیه و ذخیره پروتئین در بدن الزم 

هاياز طرفی میزان مصرف خوراك در جوجه). 19(است
که استفاده از گوشتی به انرژي جیره بستگی دارد به طوري

شده در آنها هاي پرانرژي باعث کاهش خوراك مصرفی جیره
نمایند. نیتأمتوانند پروتئین مورد نیاز خود را ها نمیو جوجه

بسیار متغیر بوده و تحت احتیاجات پروتئین خام، چنینهم
میزان رشد مختلف مثل جنس، ژنتیک، دماي محیط وشرایط 

) 19(NRCو )15ن و سامرز (لیسو).16(کندنیز تغییر می
مقدار نیاز انرژي قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره بلدرچین 

24و 28کیلوکالري در کیلوگرم و 2900و 2950را به ترتیب 
ه با مقدار انرژي قابل در رابطبا این وجوداند، درصد ذکر کرده

ژاپنی گزارشات روتئین خام مورد نیاز بلدرچینو پمتابولیسم
نکته جالب توجه این است که ). 23،6(محدودي وجود دارد

قابل همه مطالعات قبل در باالترین سطح انرژي تقریباً
بهترین خود متابولیسم (کیلوکالري در کیلوگرم) مورد آزمایش

در 3100) 13کائور و همکاران (د: انرا مشاهده کردهعملکرد
در 3000) 17، موساد و ایبن (2700و 2900مقایسه با 
در 3000) 25شیخ و همکاران (و ، 2630و 2800مقایسه با 
سعی شد حاضر مطالعه در. از این رو 2800و 2900مقایسه با 

کیلوکالري در کیلوگرم) در 3200از قبیل سطوح باالتري (
ررسی قرار گیردب) موردNRC)19مقایسه با مطالعات قبل و 

با توجه به ز طرف دیگر، ا. آیددستبهباالتريعملکردتا شاید 
در مطالعات گذشته همیشه خام افزایش سطح پروتئین کهاین

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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12.... ..........................................................................................................................ژاپنیبلدرچین عملکردبر غذایی جیره اثر سطوح مختلف انرژي و پروتئین 

و حتی شیخ و همکاران همراه نبوده است عملکردبا بهبود 
عملکرداز پروتئین خام درصد) 22(تري) در سطوح پایین23(

مشاهده درصد)26برابري را در مقایسه با سطوح باالتر (حتی 
درصد باالتر دهتالش ما بر این بود که در این تحقیق،نمودند

نیز مورد مقایسه قرار NRCاز ) 6/21(تر ) و پایین4/26(
نیز بررسی شوند. با انرژي گیرند و در نهایت اثرات متقابل آنها 

مقاطع مختلف زمانی رشد کهاینعالوه بر این، با توجه به 
نیاز ، اما براي بلدرچیني گوشتی نیاز متفاوتی دارندهاجوجه

از ،)19(هاي رشد پیشنهاد شده استیه دروهثابتی براي کل
در انرژي و پروتئین بررسی سطوح در مطالعه حاضر، ،این رو

مدنظر قرار روزگی به عنوان دوره رشد 28تا 14روزهاي 
.گرفت

هامواد و روش
روزه با میانگین 14قطعه جوجه بلدرچین نر 900تعداد 

در یک طرح روزگی28تا 14در گرم) 64±3(وزنی یکسان
با سه سطح 3×3تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل کامالً

)، NRCده (سطح توصیه ش2900[انرژي قابل متابولیسم 
و سه سطح پروتئین ]کیلوگرمدرکیلوکالري 3200و 3050
با ]درصد4/26) و NRC(سطح توصیه شده24، 6/21[خام 
قطعه مورد بررسی قرار 20شامل تکرار و هر تکرارپنج

) NRC)19از جدول احتیاجات سایر مواد مغذي براي گرفتند.
مورد استفادههاي جیرهاجزاء و ترکیب مواد مغذي استفاده شد.
ها تا پیش از شروع پرندهنشان داده شده است.1در جدول 

تغذیه شده بودند.) NRC)19روزگی مطابق با 14آزمایش در 

هاي آزمایشی ترکیب جیرهاجزاء تشکیل دهنده و - 1جدول 
Table 1. Ingredient composition and nutrient content of experimental diets

آزمایشیهايجیره
111222333انرژيسطوح 
123123123پروتئینسطوح 

اجزاء جیره (درصد)
9/534995/249/514761/4250445/39ذرت

257/29336/246/293/316/222730درصد)44(کنجاله سویا
75/8117/795/126/92/117/13درصد)60(کنجاله گلوتن ذرت

58/322/264/071/224/163/012/265/17/0سبوس گندم
555555555گندم

8/019/03/35/33/37/53/63/6روغن گیاهی
65/161/157/165/161/157/165/161/157/1فسفاتدي کلسیم

05/105/112/105/105/112/105/105/112/1کلسیمکربنات
2/02/018/02/02/018/02/02/018/0نمک

42/043/046/042/043/046/042/043/046/0جوش شیرین
3/014/0035/02/01/049/033/02/0کربنات پتاسیمبی

21/023/023/021/023/023/021/023/023/0ال ترئونین
39/042/045/041/044/05/046/05/054/0ال لیزین هیدروکلراید

25/025/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی
25/025/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینه

ترکیبات محاسبه شده
انرژي قابل متابولیسم

291429112915305430483048320332043203(کیلوکالري در کیلوگرم)

62/212440/2660/2197/2342/2665/212435/26پروتئین خام (درصد)
23/137/149/123/138/149/123/137/150/1لیزین (درصد)

37/041/045/037/041/046/038/042/047/0متیونین (درصد)
74/081/089/074/081/090/075/082/091/0متیونین + سیستین (درصد)

89/090/090/089/089/090/089/089/089/0کلسیم (درصد)
43/043/043/042/042/042/042/042/042/0فسفر قابل استفاده (درصد)

244245244242245242242242242واالن در کیلوگرم)اکیکاتیون (میلی-تعادل آنیون
گرم میلیE ،1000المللی ویتامین واحد بینD3 ،9000المللی ویتامین واحد بینA ،1000000المللی ویتامین واحد بین3500000هر کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل: 

B6 ،500گرم ویتامین میلیB5 ،150گرم ویتامین میلیB3 ،15000گرم ویتامین میلیB2 ،5000میلی گرم ویتامین B1 ،3300گرم ویتامین یلیمK3900،ویتامین 
25000گرم روي، یلیم50000گرم منگنز، میلی50000هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل: گرم کولین.میلیB12 ،250000گرم ویتامین میلیB9 ،5/7گرم ویتامین میلی

میلی گرم سلنیوم.100میلی گرم ید، 500گرم مس، میلی50000میلی گرم آهن، 

شرایط محیطی از لحاظ نور، دما و رطوبت براي تمام 
تیمارهاي آزمایشی در قبل و حین دوره یکسان بود. دماي 

بود که به گرادیسانتدرجه 37سالن در یک روزگی حدود 
درجه کاسته شد تا در نهایت به 5/2-3فته حدود تدریج هر ه

روزگی) رسید. از آن به 35(در سن گرادیسانتدرجه 22- 24
بعد، دیگر کاهشی در دماي سالن اعمال نشد. در طول 

هاي آزمایشی، تعداد و وزن تلفات به طور روزانه جهت دوره
محاسبه روز مرغ ثبت شدند. خوراك مصرفی و افزایش وزن 

گیري شدند و با توجه به عدد روز مرغ، وره اندازهدر کل د
دست آمد. خوراك مصرفی روزانه و افزایش وزن روزانه به

ضریب تبدیل خوراك نیز از روي مقادیر خوراك مصرفی و 
روزگی) از 28افزایش وزن روزانه محاسبه شد. در پایان دوره (

ي ریگخونهر واحد آزمایشی دو قطعه پرنده انتخاب و پس از 
گیري شده، تا نسبت وزن کشتار شدند. وزن الشه و کبد اندازه

هاي خون نیز دست آیند. نمونهآنها به وزن بدن (درصد) به
هایی نظیر اسیداوریک، کلسترول گیري فراسنجهجهت اندازه
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13.......... .........................................................................................................................................1396/ بهار 15پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

گلیسرید سرم با کیت پارس آزمون (ایران) و تريLDLکل، 
ها با رویه ادهمورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل د

GLMافزار در نرمSAS)22 انجام شد و مقایسه میانگین (
اي دانکن با صفات مورد بررسی به روش آزمون چند دامنه

درصد صورت گرفت.95احتمال 

نتایج و بحث
عملکرد

2هاي ژاپنی در جدول بلدرچینعملکردنتایج مربوط به 
از این تحقیق، اثر نشان داده شده است. براساس نتایج حاصل 

داري بین سطوح مختلف انرژي و پروتئین در متقابل معنی
مشاهده نشد، که با عملکردهاي مورد هیچ یک از فراسنجه

) مطابقت دارد. 25نتایج حاصل از آزمایش شیخ و همکاران (
سطوح مختلف انرژي و پروتئین ریتحت تأثخوراك مصرفی 

پروتئین خام باعث درصد4/26). سطح >05/0pقرار گرفت (

6/21افزایش خوراك مصرفی روزانه در مقایسه با سطح 
) و 13،12) که با نتایج کائور و همکاران (>05/0pدرصد شد (

) مطابقت داشت. چرا که آنها 28چنین یازرلو و همکاران (هم
نیز افزایش خوراك مصرفی را با افزایش پروتئین جیره گزارش 

)، تغییر در الگوي اسید 8لو (کردند. بر اساس فرضیه دي م
آمینه آزاد پالسما در هنگام کاهش پروتئین دریافتی باعث 

شود که یک عالمت متابولیکی براي افت خوراك مصرفی می
سیري است. به عبارت دیگر، در تحقیق ما احتماالً با افزایش 

تري سطح پروتئین خام جیره، اسیدهاي آمینه در مقادیر بیش
از این رو کاهش خوراك مصرفی ناشی از اند وشدهنیتأم

کمبود اسیدهاي آمینه رخ نداده است. با افزایش سطح انرژي 
هاي جیره، مصرف خوراك کاهش یافت و این نتایج با بررسی

) مطابقت داشت. واضح است 28) و یازرلو و همکاران (1آبدل (
یابد که در طیور، با افزایش انرژي، مصرف خوراك کاهش می

).15فت شود (ان ثابتی از انرژي مورد نیاز دریاتا میز

درصد پروتئین 4/26و 24، 6/21پروتئین به ترتیب 3و 2، 1کیلوکالري انرژي قابل متابولیسم در کیلوگرم و سطوح 3200و 3050، 2900ب انرژي به ترتی3و 2، 1سطوح 
باشند. ) با یکدیگر می>05/0Pداري (هایی که داراي حروف متفاوتی هستند داراي تفاوت معنیخام هستند. میانگین

SEM=ها.خطاي استاندارد میانگین

هاي آزمایشی قرار جیرهریحت تأثافزایش وزن روزانه ت
). با این وجود، ضریب تبدیل خوراك، متأثر <05/0pنگرفت (

و 3050از سطوح انرژي جیره بود، به طوري که سطوح 
داري را نسبت به کیلوکالري در کیلوگرم کاهش معنی3200
)، >05/0pکیلوکالري در کیلوگرم نشان دادند (2900سطح 

طور کلی بهبود ضریب تبدیل خوراك در بلدرچین با به

افزایش سطوح انرژي جیره در بسیاري از مطالعات 
گزارش شده است. در این رابطه، آتیا و همکاران ) 28،25،17(
درصد) و 7/5هاي با انرژي باالتر، افزایش رشد () در جیره2(

درصد) بهتري را در مقایسه با 8/10ضریب تبدیل خوراك (
تر مشاهده کردند. با توجه به نتایج هایی با انرژي پایینجیره

توان بیان نمود که نیاز بلدرچین ضریب تبدیل خوراك می

روزگی)28تا 14دوره رشد (طی بلدرچین ژاپنی در عملکرداثر سطوح مختلف انرژي قابل متابولیسم و پروتئین خام بر - 2جدول 
Table 2. Effect of different levels of metabolisable energy and crude protein on performance of Japanese quail during

grower phase (14 to 28 d of age)
افزایش وزن 
روزانه (گرم)

مصرف خوراك 
ضریب تبدیل خوراكروزانه (گرم) سطوحتیمارها

اثرات اصلی
129/6a07/18a88/2انرژي

229/6b84/16b69/2
317/6c80/15b58/2

SEM144/0225/0059/0
118/6b45/1668/2پروتئین خام

211/6ab98/1679/2
366/6a29/1769/2

SEM144/0225/0059/0

اثرات متقابل
1141/623/1858/2پروتئین×انرژي

1283/573/1572/2
1332/638/1546/2
2107/605/1898/2
2247/620/1766/2
2380/567/1572/2
3141/694/1782/2
3259/659/1768/2
3340/634/1657/2

SEM250/0389/0102/0
P-Value

78/001/001/0انرژي
19/003/036/0پروتئین

18/008/060/0پروتئین×انرژي
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نی (یعnrcژاپنی براي انرژي باالتر از مقدار توصیه شده 
کیلوکالري در کیلوگرم) است و شاید بتوان حدود 2900
کیلوکالري در کیلوگرم را پیشنهاد نمود. عالوه بر این، 3050

هاي با سطح انرژي باال بهبود ضریب تبدیل خوراك در جیره
ها تر در این جیرهتواند به دلیل استفاده از چربی بیشمی

مغذي نیز منجر باشد، که به بهبود قابلیت هضم و جذب مواد
شود. در رابطه با عدم تأثیر سطوح پروتئین بر افزایش وزن می

روزانه و ضریب تبدیل خوراك، نتایج ما با برخی مطالعات 
اي که از سوي شیخ و مطابقت داشت. در این زمینه، مطالعه

22) روي سطوح مختلف پروتئین خام جیره (از 25همکاران (
ریتأثژاپنی صورت گرفت نیز هاي درصد) در بلدرچین26تا 

داري بر خوراك مصرفی، افزایش وزن بدن و ضریب معنی
تبدیل خوراك مشاهده نشد و با نتایج تاراسویکس و همکاران 

) نیز مطابقت داشت. هر چند در مقابل، کورئا و همکاران 27(
درصد پروتئین خام جیره، 33تا 23) با بررسی سطوحی از 4(

درصد 81/29را جهت افزایش وزن نیاز بلدرچین ژاپنی 
) نیز سطوح 28تخمین زدند. در تحقیق یازرلو و همکاران (

درصد پروتئین خام مورد آزمایش قرار گرفتند و 28و 26، 24
NRCدرصد نسبت به سطح توصیه شده 26تنها در سطح 

درصد) افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك 24(یعنی 
رصد بهبود باالتري به د28بهتري مشاهده شد و در سطح 

دست نیامد.

روزگی)28(آزمایش اثر سطوح مختلف انرژي قابل متابولیسم و پروتئین خام بر خصوصیات الشه بلدرچین ژاپنی در انتهاي دوره -3جدول 
Table 3. Effect of different levels of metabolisable energy and crude protein on carcass characteristics of Japanese

quail at 28 d of age

نسبت وزن کبد به وزن بدن (درصد)نسبت وزن الشه به وزن بدن (درصد) سطوحتیمارها
اثرات اصلی

188/5714/2انرژي
250/5715/2
377/5614/2

SEM439/0059/0
195/5706/2پروتئین خام

284/5613/2
337/5724/2

SEM439/0059/0

اثرات متقابل
1118/58b93/1انرژي*پروتئین

1257/58ab24/2
1309/57ab01/2
2184/56ab23/2
2231/57b93/1
2336/56ab17/2
3162/58ab24/2
3263/56a29/2
3386/56ab17/2

SEM760/0103/0
P-Value

20/098/0انرژي
21/012/0پروتئین

47/003/0انرژي*پروتئین
درصد پروتئین 4/26و 24، 6/21پروتئین به ترتیب 3و 2، 1کیلوکالري انرژي قابل متابولیسم در کیلوگرم و سطوح 3200و 3050، 2900انرژي به ترتیب 3و 2، 1سطوح 
باشند. ) با یکدیگر می>05/0Pداري (هایی که داراي حروف متفاوتی هستند داراي تفاوت معنیستند. میانگینخام ه
SEM=.خطاي استاندارد میانگین ها

خصوصیات الشه
ها اثر سطوح مختلف انرژي و پروتئین و اثرات متقابل آن

نشان 3بر نسبت وزن الشه و کبد به وزن کل بدن در جدول 
. شدداده

تحت نتایج نشان داد که نسبت وزن الشه به وزن بدن 
). این نتایج بر <05/0pتیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت (ریتأث

)، ناهاشون و 21هاي رضایی و همکاران (خالف یافته
) و دایرو و همکاران 20)، نگوین و همکاران (18همکاران (

) در 28اران (هاي گوشتی، و یازرلو و همک) در جوجه5(
بلدرچین ژاپنی بود که اظهار داشتند افزایش سطح انرژي یا 

شود. با این وجود، پروتئین جیره سبب افزایش بازده الشه می

) نیز، هماهنگ با تحقیق حاضر، اختالفی 25شیخ و همکاران (
در نسبت وزن الشه به وزن کل بدن بلدرچین ژاپنی در 

. اثر سطوح مختلف انرژي سطوح مختلف پروتئین جیره نیافتند
دار و پروتئین بر نسبت وزن کبد به وزن کل بدن نیز معنی

) نیز اختالفی در وزن 25). شیخ و همکاران (<05/0pنبود (
کبد در سطوح مختلف انرژي و پروتئین مشاهده نکردند. با 
این وجود، اثرات متقابل انرژي و پروتئین جیره براي نسبت 

ترین ) و بیش>05/0pدار شد (معنیوزن کبد به وزن کل بدن
کیلوکالري 3200کننده حاوي مقدار متعلق به گروه دریافت

درصد پروتئین خام بود. به نظر 24انرژي قابل متابولیسم و 
که افزایش انرژي قابل متابولیسم جیره رسد با توجه به اینمی
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کیلوکالري در کیلوگرم نتوانست ضریب 3200به 3050از 
رو احتماالً مازاد تر بهبود دهد از این تبدیل خوراك را بیش

دریافت انرژي به صورت چربی در کبد تجمع یافته است و 
باعث افزایش وزن نسبی آن شده است.

هاي خونیفراسنجه
هاي اثر سطوح مختلف انرژي و پروتئین بر فراسنجه

هاي آورده شده است. از میان فراسنجه4خونی در جدول 
تحت داري طور معنیخونی مورد آزمایش، تنها اسید اوریک به 

سطوح انرژي قرار گرفت، به طوري که با افزایش سطح ریتأث
کیلوکالري در کیلوگرم) غلظت 3200و 3050انرژي جیره (

کیلوکالري در کیلوگرم کاهش 2900آن در مقایسه با سطح 
رود انرژي باالتر سبب استفاده بهتر از یافت. احتمال می

تر شده جزیه و دفع آنها کماسیدهاي آمینه شده و در نتیجه ت
طور که در گذشته مشخص شده است متابولیت است. همان

باشد. برخالف اصلی دفع نیتروژن در پرندگان اسید اوریک می
خون تحت LDLگلیسرید، کلسترول کل و انتظار، سطح تري

هاي مختلف قرار نگرفتند و تفاوتی بین سطوح تأثیر جیره
ثرات متقابل آنها مشاهده نشد. مختلف انرژي و پروتئین و ا

ها با افزایش سطح شاید علت عدم افزایش این فراسنجه
انرژي جیره به این موضوع مربوط باشد که به دلیل استفاده 
بهتر از مواد مغذي، مازاد انرژي براي تبدیل شدن به چربی 
باقی نمانده است و این قضیه با ضریب تبدیل خوراك بهتر 

اند هماهنگی دارد.باالتري دریافت نمودهپرندگانی که انرژي 

روزگی)28هاي خونی بلدرچین ژاپنی (اثر سطوح مختلف انرژي قابل متابولیسم و پروتئین خام بر فراسنجه- 4جدول 
Table 4. Effect of different levels of metabolisable energy and crude protein on blood parameters of Japanese quail at

28 d of age
)mg/dlاسید اوریک ()mg/dl(LDL)mg/dlکلسترول ()mg/dlتري گلیسرید (سطوحتیمارها

اثرات اصلی
146/9480/18713/82a80/2انرژي 

286/9020/17708/71b57/1
386/8933/17954/69b26/1

SEM862/4649/8567/4222/0
193/8767/19541/8158/1پروتئین خام

280/8880/17371/7010/2
346/9887/17464/7094/1

SEM862/4649/8567/4222/0

اثرات متقابل
1160/8760/20836/9454/2پروتئین×انرژي

1280/8500/18886/7536/1
1340/9040/19002/7486/0
2160/8840/16724/7242/3
2240/9060/17030/7064/1
2340/8740/18360/6926/1
3120/10740/18780/7944/2
3240/9600/17310/6772/1
3380/9120/16402/6568/1

SEM421/8981/14911/7385/0
P-Value

78/066/011/001/0انرژي
24/014/017/025/0پروتئین

82/070/080/044/0پروتئین×انرژي
درصد پروتئین 4/26و 24، 6/21به ترتیب پروتئین 3و 2، 1و سطوح در کیلوگرم یلوکالري انرژي قابل متابولیسمک3200و 3050، 2900انرژي به ترتیب 3و 2، 1سطوح 

باشند. ) با یکدیگر می>05/0Pداري (هایی که داراي حروف متفاوتی هستند داراي تفاوت معنیانگینمیهستند. خام 
SEM=میانگین ها.خطاي استاندارد
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Abstract
This research was conducted to investigate the effect of different levels of metabolisable

energy and crude protein on performance, carcass characteristics and blood parameters of
Japanese quail during grower phase (14-28 d of age). Nine hundreds 14-d-old male birds were
used to examine 3 levels of energy (2900, 3050 and 3200 Kcal of ME/Kg of the diet) and 3
levels of protein (21.6, 24 and 26.4% CP) by a 3*3 factorial arrangement in a completely
randomized design with 5 replicates of 20 birds. Feed intake, weight gain and feed conversion
ratio (FCR) were measured during whole period. At the end of the experiment, 2 birds from
each replicate were selected to measure the blood parameters (TG, total cholesterol, LDL and
uric acid) and carcass characteristics. The lowest and highest levels of energy and protein
enhanced (P<0.05) daily feed intake respectively. Daily weight gain was not affected by the
treatments (P>0.05), however, FCR was improved by the diets of 3050 and 3200 Kcal ME/Kg
compared with that of 2900 Kcal ME/Kg. Energy and protein interaction was significant
(P<0.05) for the relative weight of liver; the treatment with 3200 Kcal ME/Kg and 24% CP
showed the highest value. Among blood parameters, uric acid was decreased (P<0.05) by the
diets of 3050 and 3200 Kcal ME/Kg. Based on performance results, 3050 Kcal ME/Kg of the
diet can be proposed for Japanese quail nutrition during the grower phase.

Keywords: Blood Parameters, Crude Protein, Grower Phase, Japanese Quail, Metabolisable
Energy, Performance
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