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چكيده
بمطنظوو طالعهم اثی ساود طخر

انیژ قلبل سوختشسلز ش پیشت ی خلم جییه بی عم کید ش قلب یت سوختشسلز نیرنیشژن ش اننیژ

دو دشوه وشد ب دوچی ژاپني ،از تهداد  360قاهم ب دوچی ژاپني يکوشزه دو يک زطليش فلرروويل  3×3بل سنم سنا اننیژ قلبنل
سوختشسلز  2850 ،2750ش  2950ری ورلعی دو ری وگیم) ش سم سا پیشت ی خلم  26 ،24ش  28دوصند) دو قلعنب طنید رنلطالً
تصلدفي بل چهلو تکیاو ش  10پینده دو هی تکیاو اسرفلده شد .طيداو طصیف خوواک ش افزايش شزن بمطوو هفرري اندازهگیی ش ضیيب
تیديل طحلسیم شد .طیزان طصیف ،دفع ش ابيلء نیریشژن بمصووت گیم بم ازا هی پینده دو وشز ،دوصند از طصنیف نیرنیشژن ش گنیم
بمازا هی ری ورلعی انیژ قلبل سوخت ش سلز طصیفي ش طيداو انیژ قلبل سنوختشسنلز ظنلهی جینیه دو دشوه سنني  26تنل 28
وشزگي اندازهگیی شد .نرليج اي

زطليش نشلن داد پیندگلني رم جییه حلش  2850ری ورلعی دو ری وگیم انیژ قلبل سوختشسلز ش

 26دوصد پیشت ی خلم دويلفت نمودند بمطوو طهنيداو

 )P>0/05افزايش شزن وشزانم ش طیزان ابيلء نیریشژن بم ازا هی شاحد انیژ

قلبل سوختشسلز طصیفي بلالتی ش ضیيب تیديل بهری داشرند .بی اسل

نرليج اي

زطليش بم نظی طيوسد رم بهرنیي سنیعت وشند،

بیشریي طیزان ابيلء نیریشژن ش بهریي بلزده طصیف خوواک دو ب دوچی هل ژاپني دو حلل وشند بنل تریينم جینیههنل حنلش 2850
ری ورلعی دو ری وگیم انیژ قلبل سوختشسلز ش  26دوصد پیشت ی خلم حلصل طيشود عیا طيتوان اي سا از انیژ ش پیشت ی وا
بمعنوان احریلجلت انیژ قلبل سوختشسلز ش پیشت ی جییه وشد ب دوچی ژاپني توصیم نمود.
كلیدواژهها :ابيلء نیریشژن ،انیژ قلبل سوختشسلز ،ب دوچی ژاپني ،پیشت ی خلم ،عم کید
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مقدمه

افزايش طصیف ب ش بم دنیلل ن افنزايش وطوبنت ب نری

تریيم بیشریي هزينم از هزينمهنل پنیشو

وا دو صننهت

طيشود .افزايش پیشت ی جییه بیشازحند طوودنینلز بلعنث

طیوو تشکیل طيدهد ش از اي طیلن هزينم طیبوط بنم تنأطی
نیلزطند هل انیژ ش اسنیدهل

ايجلد اسری

طيگیدد ش نیلز بم بهضي از شيرنلطی هنل طثنل

طیننم بیشنریي بخنش از

پییشيدشر ی وا افزايش طنيدهند [ .]17از طیفني رنلهش

هزينم خوواک وا شلطل طيشوند [ .]6بیا دسنتينلبي بنم

دوصد پیشت ی جییه طوجب رلهش وشد ش افزايش ضیيب

عم کید بهینم ش رلهش هزيننم پنیشو

بليند تمنلم نکنلت

تیديل طيشود [.]15

تریيما ش طديیيري ،ازعحل رلوبید طواد خوواري طخر ن

دو زطليشي ،احریلجنلت پنیشت ی ب ندوچی ژاپنني دو

بنل بم شیاي پینده ،تنظنیم دقینر طنواد طرنی طوودنینلز ش

دشوه وشد اوزيلبي شد ش بهریي عم کید وشد بل جییه هليي

همچنی تنلسب بی اي طواد طری وعلينت شنود .اننیژ

حلش  24اعي  32دوصد پیشت ی خلم گزاو

گیديد [.]16

قلبل سوختشسلز اضلفي بمواحري قلبل دفع از بدن نی نت

گزاو

ش تریيم طا وب هنرلطي صووت طيپیيید رم ن نیت طنواد

ری وگیم انیژ قلبل سنوخت شسنلز ،بنیا جینیه غنلزي

طری الزم بیا وشد ش توعید طرنلسب بل انیژ طوجنود دو

ب دوچی رلطالً طنلسب است ،حري اگی طیزان پنیشت ی بنی

جییه بلشد [ .]17تصحی ش دقیرتی ریدن طيداو طواد طری

 25-28دو ترییی بلشد [ .]26طحيينی ديرنی طینزان اننیژ

تأطی شده توس جییه پینده ،هزيننم خنوواک ،طینزان دفنع

قلبل سوخت شسلز  3100ری ورلعی بی ری وگیم ش پنیشت ی

طواد طری  ،عودگي طحی ش بو بد دو طحی پنیشو

وا

شده جییه غلزي بوق مون بل  2900ری ورلعی بنی

 25/83دوصنند وا بننیا دشوه وشنند گننزاو

رلهش طيدهد [.]26

ریدننند [.]14

سا طا وب انیژ قلبل سنوخت شسنلز ش پنیشت ی خنلم

عواطل طخر في بی احریلجلت انیژ طیوو اثی داونند رنم

جی نیه از سننو رمیرننم تحيیيننلت ط نني بننم تیتی نب 2900

نهل طيتوان بنم شنیاي طحیاني ،سن  ،توعیند

ری ورلعی بی ری وگیم ش پیشت ی  24دوصند گنزاو شنده

تخمگیاو يل وشد) ،شزن طرلبوعیکي بندن ،گوننم ش سنويم

است [ .]20دو همی وابام ،دو طنلبع جديدتی ،طينداو نینلز

پینده اشلوه رنید [ .]25شجنود سناود بنلال پنیشت ی دو

انننیژ قلبننل سننوختشسننلز ش پننیشت ی خننلم جی نیههننل

جییه بیافزايش شزن تأثیی طنفي داود رم اي بم دعیل تجزينم

ب دوچی بم تیتیب  2950ری ورلعی ش  28دوصد ذریشنده

نهل ش دفع طيلديی زيلد نیرنیشژن از بندن طنيبلشند [.]13

است [.]17

از طهمتیي

اسیدهل

طینم طلزاد بی نیلز بل از دسنت دادن علطنل طینني

اطیشزه نیریشژن دفهي نلشي از پنیشو

دام ش طینوو از

خود صیف توعید انیژ طيشود [ .]5بلاي حلل ،اسنرفلده از

طهمتیي نریانيهل زي تطحیاني طنيبلشند .عنالشه بنی

پیشت ی بمعنوان طنیع تأطی رننده انیژ  ،اقرصنلد نینوده ش

ايجلد عودگي هوا ش ب ،نیرنیشژن دفهني طینوو دو ب نری،

نیليد اجلزه داد رم پنیشت ی بنم طصنیف سنوخت ش توعیند

توس تخمیی طیکیشبي تیديل بم طونیلک طنيشنود ش طني-

انیژ بیسد چیارم خوواکهل پیشت ینني از خنوواکهنل

تواند بی سالطري ش عم کید پیندگلن ش رلوگیان تأثیی طنفني

ریبوهیدواتي ش چیبني گنیانتنی اسنت ش توعیند گ نورز از

بریاود .تيیيیلً  70تل  75دوصد نیریشژن طصیفشده توسن

پیشت ی  ،طوجب دفع طيداو بیشنری از اننیژ بنمصنووت

حیوانلت ،بم دعیل هضم ش سوختشسلز ننلقص ش نلرلو طند

حیاوت از بدن طيشود .اسرفلده بیشازحد پیشت ی دو جییه

پیشت ی از بدن دفع طيشنود .پژشهشنریان بنم اين نریجنم

بلعث ايجلد فشلو طرلبوعیکي دو بدن شده رم اي عمل سیب

وسیدهاند رم بل رلهش هنی ينک دوصند از پنیشت ی جینیه
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شزن پیندگلن ش طيداو طصیف خوواک بم طنوو هفررني

طیزان دفع نیریشژن  10دوصد رلهش طييلبد [ .]12بننلبیاي
بننی شود طیننزان دقیننر ش طنلسننب پننیشت ی طوودنینلز پینننده

اندازهگیی ش بی اسنل

بمطوو رم طوجب افزايش دفع نیرنیشژن نشنود ش نیلزهنل

خوواک طحلسیم شد .طيداو انیژ قلبل سوختشسلز جینیه

پینده وا نیز تأطی نمليد ب یلو اهمیت داود.

ش طیزان طصیف ،دفع ش ابيلء نیریشژن ن دو طني وشزهنل

دو سللهل اخیی بم ع نت انرخنلب ژنریکني ،عم کنید

 28-23از دشوه پیشو

توعید گوشت ب ندوچی ژاپنني بهیوديلفرنم اسنت .بننلبیاي
اي

دوصد) بمعنوان نشلنری اسرفلده شد .پیندگلن بم طدت شش

اننیژ ش

وشز طرواعي طني وشزهنل  23اعني  28دشوه زطنليش) بنل

پیشت ی جییه بی عم کید ،انیژ قلبل سوختشسلز ظلهی ش

جییههل حلش ار ید ریشم تریيم شدند .جییههل حلش

ابيل نیریشژن ش دونهليت دسریلبي بم يک سا طا وب انیژ

ار ننید رننیشم از سنن  23اعنني  25وشزگنني بننمطنظننوو

ش پیشت ی دو جییه دشوه وشد ب دوچی ژاپني انجلم شد.

علدتپیيی پیندگلن دو اخریلو نهل قیاو گیفت.
نمونمبیداو از فضوالت پینندگلن دو سنم وشز پلينلني

مواد و روشها
دو اي تحيیر تأثیی ساود طخر

وشزهل  26اعي  28دشوه زطليش) وشزانم سم طیتیم ش بنم

انیژ قلبل سوختشسلز

فلص م زطلني هی هشت سلعت انجلم شد .دو پليلن سم وشز،

ش پیشت ی خلم جینیه بنی عم کنید ،طینزان طصنیف ش ابينلء

نمونمهل جمع شو شده ننم نموننم از هنی تکنیاو) بنلهم

نیریشژن ش سنوختشسنلز اننیژ بنل اسنرفلده از  360قاهنم

طخ وط ش دونهليت يک نمونم بیا هی تکیاو بدسنت طند.

ب دوچی ژاپني يکوشزه از هی دش جنس ننی ش طنلده دو ينک

نمونمهل فضوالت پس از توزي  ،بم طدت  48سنلعت دو

زطليش فلرروويل  3×3بل سم سا انیژ قلبل سوختشسلز

شن بل دطل  45دوجم سلنريگیاد قیاو داده شد تنل بنم شزن

 2750،2850ش  2950ری ورلعی دو ری وگیم) ش سنم سنا

ثلبري بیسند .نمونمهل فضوالت توس

پیشت ی خلم  26 ،24ش  28دوصند) دو قلعنب طنید رنلطالً

انیژ خلم ش پیشت ی خلم طوود اندازهگیی قنیاو گیفرنند.

بیا يک دشوه  35وشزه يک تل  35وشزگني) بیوسني شند.

انیژ خلم نمونمهل خوواک ش فضوالت بم رمک دسنررله

قیل از تنظیم جییههل ،تیرییلت شیمیلئي پیشت ی خلم ،چیبي

بمب رلعی طری طدل  PARR 1261ش طینزان نیرنیشژن نهنل

خلم ،اعیلف خلم ،خلر ری ،ر نیم ش ف نفی) طنواد خنوواري

نیز بنم رمنک دسنررله تیریاسنیون اتوطلتینک ر ندال طندل

طننوود اسننرفلده دو جیننیه بننل اس نرفلده وش هننل اسننرلنداود
زطليشني بنی اسنل

 Kjeldec Auto Analyzer 1030اننندازهگی نی شنند [.]3

داننم

غ ظت ار ید رنیشم دو نموننمهنل بنم وش

ذوت ش رنجلعم سويل بل اسرفلده از ننیمافنزاو  UFFDAتنظنیم

اندازهگیی ش بی اسل

شدند جدشل  .)1غینی از سناود اننیژ ش پنیشت ی  ،سنليی
احریلجلت طواد طری ب دوچی ژاپني بنی اسنل

سیلب زطليشنرلهي

سیلب شده ش بم همیاه نمونمهنل خنوواک ازنظنی طينداو

تصلدفي بل چهلو تکیاو ش هی تکیاو شلطل  10قاهنم جوجنم،

اندازهگیی شدند [ .]3جییههنل

طوودبیوسي قیاو گیفت .از ار ید

ریشم بم طینزان سنم گنیم دو هنی ری نوگیم خنوواک 0/3

احریلجلت طواد طری اي پینده نیز ترییی ریده اسنت .عنیا
زطليش بم طنظوو بیوسي اثی ساود طخر ن

دادههنل حلصنل ضنیيب تینديل

احریلجنلت

اوائمشده دو طیاجع ،دو نظی گیفرم شدند [.]17
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× 1/641

وابام )1

حجم طح

ول× طيداو ریشم )(ppm

شزن نمونم )1000 ×(g

= ار ید ریشم )دوصد(

بیا طحلسیم طیزان انیژ قلبل سوختشسلز ظلهی ش طیزان نیریشژن طصیفي ،دفهي ش ابيلء شده از وشاب زيی اسرفلده شد
[ 24ش .]23
)

وابام )2

ار ید ریشم خوواک
ار ید ریشم طدفوع

× انیژ خلم طدفوع( – انیژ خلم خوواک = 𝐴ME

وابام )3
خوواک طصیفي بم ازا هی پینده )گیم( × طیزان ازت خوواک = ) گیم بم ازا هی پینده دو وشز( نیریشژن طصیفي
وابام  )4خوواک طصیفي بم ازا

هی پینده )گیم( ×

طیزان ریشم خوواک
طیزان ریشم طدفوع

= )گیم بم ازا هی پینده دو وشز( طیزان طدفوع

وابام )5

نیریشژن طدفوع × طیزان طدفوع = )گیم بم ازا هی پینده دو وشز( نیریشژن دفهي

وابام )6

دفهي  −نیریشژن طصیفي = )گیم بم ازا هی پینده دو وشز( نیریشژن ابيلء شده
× 100

وابام )7

نیریشژن ابيلء شده)گیم بم ازا هی پینده دو وشز(
نیریشژن طصیفي

= )دوصد از طصیف ازت( نیریشژن ابيلء شده

وابام )8
انیژ قلبل طرلبوعی م جییه )ری ورلعی دو گیم( × خوواک طصیفي بم ازا هی پینده )گیم( = )ری و رلعی ( انیژ طصیفي
وابام )9

× 100

نیریشژن ابيلء شده)گیم بم ازا هی پینده دو وشز(
انیژ طصیفي

= )گیم بم ازا هی ری ورلعی انیژ طصیفي( نیریشژن ابيلء شده
نتایج

دو طهلدعنننم فنننوق ) AME (kcal/kgاننننیژ قلبنننل

اثی ساود طخر

سوخت شسلز ظلهی طيبلشد .دادههل حلصنل بنم رمنک
نیمافزاو ار ل پیداز

ش بل اسرفلده از بینلطنم طنلو

ن ننخم  9/1ش طاننلبر طنندل طننلو

دش علطل اننیژ قلبنل سنوختشسنلز ش

SAS

پیشت ی خلم دو جییه بی عم کید ب ندوچی هنل ژاپنني دو

واباننم  )10تجزيننم ش

س يک تنل  35وشزگني) دو جندشل 2

طي دشوه پیشو

طیلنری هل بم رمک زطنون چنند داطننما دانکن طيلي نم

شوده شده است .بمطوو رم طشلهده طيشنود ،اثنی طريلبنل

شدند [.]22

سا انیژ قلبل سوختشسلز ش پیشت ی خلم جینیه وش

وابام )10

طصیف خوواک ،افنزايش شزن ،ضنیيب تینديل خنوواک ش

Xijk=µ+Ai+Bj+(AB)ij+Eijk

شزن زنده پیندگلن دو انرهل دشوه پیشو

طهنيداو نیود .بل

افزايش سا انیژ قلبنل سنوختشسنلز جینیه ،طصنیف

رم دو اي فیطول  ،µطیلنری جمهیت؛  ،Aiاثی علطل انیژ ؛

خوواک رلهش ش افنزايش شزن ش ضنیيب تینديل خنوواک

 ،Bjاثی علطل پیشت ی ؛  ،(AB)ijاثی طريلبل علطلهل انیژ ش

بهیود يلفت  .)P>0/05پیندگلن تریيم شده بنل جینیههنل

پیشت ی ش  ،Eijkاثی خال زطليش طيبلشند.

حلش  2850ش  2950ری ورلعی دو ری وگیم اننیژ قلبنل
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سوختشسلز بنمطنوو طهننيداو

 )P>0/05افنزايش شزن

اثی طريلبل سا انیژ قلبل سنوختشسنلز ش پنیشت ی

بلالتی ش خوواک طصیفي رمری ن یت بم پینندگلن تریينم

خلم جییه بی طصیف خوواک ،افزايش شزن ،ضیيب تینديل

شده بل جییه حلش  2750ری ورنلعی دو ری نوگیم اننیژ

خننوواک ش شزن زنننده پیننندگلن دو انرهننل دشوه پننیشو

قلبل سوختشسلز داشرند .پیندگلن تریيم شده بل جییههل

طهنيداو نیود .بلاي حلل طیزان افزايش شزن وشزانم ش ضیيب

حلش  2850ش  2950ری ورلعی دو ری وگیم اننیژ قلبنل

تیديل خوواک دو پیندگلن تریيم شده بل جییه حلش 2850

 )P>0/05ضنیيب تینديل

ری ورلعی دو ری نوگیم اننیژ قلبنل سنوختشسنلز ش 26

سوختشسلز ،بمطوو طهنيداو

دوصد پیشت ی خلم از سليی جییههل بهری بود جدشل .)2

خوواک بهری ن یت بم نهليي رم بنل جینیه حنلش 2750

اثی ساود طخر

ری ورلعی دو ری وگیم انیژ قلبنل سنوختشسنلز تریينم

انیژ قلبل سوختشسلز ش پیشت ی

شدند ،داشرند .همچننی تفنلشتي طهننيداو ازنظنی طینزان

خلم جییه بی طیزان طصیف ،دفع ش ابيلء نیرنیشژن ش قلب ینت

افزايش شزن ،طصیف خوواک ش ضیيب تیديل خوواک بی

هضم ظلهی انیژ قلبل سوختشسلز دو دشوه سني  26تل

پیندگلني رم بل جینیههنل حنلش سناود  2850ش 2950

 28وشزگي دو جدشل  3شوده شنده اسنت .بنم طنوو رنم

ری ورلعی دو ری وگیم انیژ قلبنل سنوختشسنلز تریينم

طالحظم طيشود اثی طريلبل سا انیژ قلبل سوختشسنلز

شدند ،طشلهده نشد.

ش پیشت ی خلم جییه بی طینزان نیرنیشژن طصنیفي ،دفهني ش

بل افزايش سا پیشت ی جییه ،طصیف خوواک بمطنوو

طیننزان ابيننلء نیرننیشژن دوصنند از نیرننیشژن طصننیفي ش

 )P>0/05افزايش يلفت .پیندگلن تریيم شده بل

گیم/ری ورلعی  /انیژ طصیفي) ،طهنيداو بنود .)P 0/05

طهنيداو

بیشنریي نیرنیشژن طصنیفي ش دفهنني طیبنوط بنم پیننندگلن

جییههل حلش  26دوصد پیشت ی خلم بمطوو طهننيداو
 )P>0/05افننزايش شزن بننلالتی ن ننیت بننم پیننندگلن

تریيم شده بل جینیه حنلش  2750ری ورنلعی دو ری نوگیم

تریيمشده بل جییههل حلش  24ش  28دوصد پیشت ی خلم

انیژ قلبل سوختشسلز ش  28دوصد پیشت ی بنود .طینزان

داشرند .رمتیي طیزان طصیف خوواک ش بنلالتیي ضنیيب

ابيلء نیریشژن دوصد از نیرنیشژن طصنیفي) دو پینندگلن

تیديل خوواک طیبوط بم پیندگلن تریيم شده بل جییه حلش

تریيم شده بل جینیه حنلش  2950ری ورنلعی دو ری نوگیم

 24دوصد پنیشت ی خنلم بنود .تفنلشت طهننيداو ازنظنی

انیژ قلبل سنوختشسنلز ش  26دوصند پنیشت ی بنمطنوو

طصیف خوواک ش ضنیيب تینديل خنوواک بنی پینندگلن

طهنيداو

تریيم شده بل جییههنل حنلش  26ش  28دوصند پنیشت ی

بیشننریي طیننزان ابيننلء نیرننیشژن گننیم/ری ورننلعی /انیژ

خننلم طشننلهده نشنند بننلاي حننلل ضننیيب تیننديل خننوواک

طصیفي) ،طیبوط بم پیندگلن تریينمشنده بنل جینیه حنلش

ب دوچی هل تریيم شده بل جینیههنل حنلش  26دوصند

 2850ری ورلعی دو ری وگیم انیژ قلبل سنوختشسنلز ش

پیشت ی خلم طنلسبتی از سليی جییههل بود .ساود طخر

 26دوصد پیشت ی خلم بود .بل افزايش سا اننیژ جینیه،

انیژ قلبل سوخت شسنلز ش پنیشت ی خنلم جینیه دو دشوه

انننیژ قلبننل سننوختشسننلز ظننلهی بننمطننوو طهنننيداو

پیشو

بی شزن زنده پینندگلن دو سن  35وشزگني تنأثیی

 )P0/05بیشری از سليی جییههل بنود .همچننی

 )P0/05افزايش يلفت.

طهنيداو نداشرند.
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جدول  .2اثر سطوح مختلف انرژی قابل سوختوساز و پروتئین خام بر میزان افزایش وزن ،مصرف خوراک ،ضریب تبدیل خوراک
و وزن زنده پرنده در انتهای دوره رشد بلدرچین ژاپنی (سن یک تا  35روزگی).
فلرروو/صفت

افزايش شزن

خوواک طصیفي

ضیيب تیديل

شزن زنده گیم)

گیم/پینده/وشز)

گیم/پینده/وشز)

غیايي

 35وشزگي

اثیات اص ي
انیژ

ری ورلعی دو

ری وگیم)
2750

7/0b

25/8a

3/68a

250

2850

7 /9a

24/6b

3/08b

254

2950

a

b

b

3/13

257

SEM

0/211

0/380

0/117

2/63

P Value

0/001

0/001

0/001

0/007

b

a

پیشت ی

7 /8

24/3

)%

24

c

3/47

251

7 /0

26

8 /0a

25/1a

3/11b

256

28

b

a

ab

3/31

255

SEM

0/298

0/538

0/165

3/72

P Value

0/019

0/003

0/045

0/045

7/6

24/4

25/3

اثیات طريلبل
انیژ

×

پیشت ی

2750

24

6/3

24/9

3/91

249

2750

26

7/5

26/3

3/50

249

2750

28

7/3

26/3

3/62

252

2850

24

7/4

24/4

3/30

250

2850

26

8/6

24/9

2/88

259

2850

28

7/6

24/5

3/21

255

2950

24

7/4

24/8

3/20

254

2950

26

8/1

24/0

2/96

260

2950

28

8/0

24/0

3/09

258

0/422

0/761

0/234

5/26

SEM

 a-cتفلشت طیلنری هل بل حیشف غییطشلبم دو هی بخش از هی سرون طهنيداو است  SEM .)P>0/05خال اسرلنداود طیلنری هل
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بحث

ضیيب تیديل خوواک بهیود يلفت .طیزان طصنیف خنوواک

دو اي تحيیر افزايش طیزان انیژ قلبل سوختشسلز جییه

دو ب دوچی ژاپني تحت تأثیی طينداو اننیژ جینیه ،سن ،

تل سا  2850افزايش شزن ب ندوچی ژاپنني وا بهینود داد.

توعید وشد ش تخمگیاو ) ش دطل طحنی قنیاو طنيگینید

نرليج اي تحيیر هم و بل يلفرمهل طحييی ديری بنی وش

[ .]1بی اسل

ب دوچی ژاپني ،طی شلخداو ش جوجنمهنل گوشنري بنود

جییههل حلش انیژ بلال  3200ری ورلعی بنی ری نوگیم

بم طوو رم نهل گزاو

نرليج تحيیيي ،ب دوچی هل تریينم شنده بنل

ریدند رم بل افزايش سنا اننیژ

انیژ قلبل سوخت شسلز) ،ن یت بم پیندگلن تریيم شده بل

جییه ،شزن بدن بهیود طييلبد [ 14 ،11 ،1ش  .]19دو همنی

جییههل حلش ساود پليی تی اننیژ  ،طصنیف خنوواک

واسرل گزاو شده اسنت رنم افنزايش شزن ب ندوچی هنل

رمری ش ضیيب تیديل خوواک بهری داشرند [ .]2نرليج اي

تریيم شده بل جینیه حنلش  2900ری ورنلعی دو ری نوگیم

زطليش بل يلفرمهل طحييی ديری طیني بی شجود يک وابام

انیژ قلبل سوختشسلز تفلشتطهنيداو بل ب دوچی هنل

خاي طهکو

تریينم شننده بننل جیننیههننل حننلش  3100 ،2700ش 3300

ب دوچی ژاپني ،همخواني داود [ 1ش .]21

ری ورلعی دو ری وگیم انیژ قلبل سنوختشسنلز نداشنت

گزاو شده است رم رلهش طيداو پنیشت ی جینیه بنم

دوصووتيرم ب دوچی هل تریيم شده بل جییههنل حنلش
ساود بلال انیژ

بی طصیف خوواک ش سا انیژ جییه دو

زيی سا حداقل نیلز ،وشد جوجمهل گوشري وا رلهش ش

 3100ش  3300ری ورلعی دو ری وگیم

ضیيب تیديل خوواک نهل وا افزايش طيدهد [ .]10دو اي

انیژ قلبل سنوختشسنلز) شزن بندن بنلالتی ن نیت بنم

بیوسي ،افزايش دوصد پیشت ی خلم جینیه ،طینزان افنزايش

ب دوچی هل تریيم شده بل جییههل حلش سناود پنليی

شزن وشزانم ،طصنیف خنوواک ش ضنیيب تینديل وا بهینود

انیژ

 2500ش  2700ری ورلعی دو ری وگیم اننیژ قلبنل

بخشید.

سوخت شسلز) داشرند [ .]1دو تحيیيي ديری بیشریي طيداو

پليی بودن شزن بندن پینندگلن تریينم شنده بنل جینیه

افزايش شزن وشزانم ب دوچی ژاپني دو طني دشوه وشند بنل

حلش  24دوصد پیشت ی خنلم دو طيلي نم بنل جینیههنل

طصیف جییه حلش  2400ری ورلعی دو ری نوگیم اننیژ

حلش  26ش  28دوصند طنيتوانند بنم ع نت عندم تنأطی

قلبل سوختشسلز گنزاو شنده اسنت رنم بنل نرنليج اين

پیشت ی رلفي ش بمتیع ن ساود نلطنلسب يل نلرلفي يک ينل

پژشهش طالبيت نداود [.]21

چند اسید طینم ضیشو بلشد .دو تحيینر حلضنی پینندگلن

ب دوچی هل طيتوانند بل واندطلن يک نلني از جینیههنل

تریيم شده بل جییه حلش  26دوصد پیشت ی دو طيلي م بنل

داوا سا انیژ پليی يل جییههل بل سنا اننیژ بنلال

پیندگلن تریيم شده بل جییه حلش  28دوصد پیشت ی خنلم

اسرفلده نمليند [ .]4دو اي واسرل بیلن شده است رنم طینزان

طیزان افنزايش شزن وشزاننم بنلالتی داشنرند .دو پینندگلن

وشد همی رري طثیت بلاليي بل طيداو اننیژ طصنیفي داود

تریيم شده بل سناود بنلال پنیشت ی خنلم ،افنزايش دفنع

[ .]15گزاو هل طنرشیشده نیز نشلن طيدهد رم اثی انیژ

نیرننیشژن ش توعینند طونیننلک گننزاو شننده اسننت .طصننیف

جییه بی عم کید وشد پیندگلن بم توانليي نهل بنیا تریینی

جییههل حلش ساود بلال پیشت ی خلم بیافنزايش شزن

جیب خوواک جهت تأطی نیلزهل طررینی اننیژ ب نرري

تأثیی طنفي داود رم طيتواند بم دعیل تجزينم ش دفنع طينلديی

داود [.]18

زيلد نیریشژن از بدن بلشد [.]11، 9

بل افزايش سا انیژ جییه ،طصیف خوواک رلهش ش

دو تحيیر حلضی بل افزايش سا پیشت ی خنلم جینیه،
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طینم طنجنی بنم دفنع نیرنیشژن بنم شنکل اسنید

طصیف خوواک افزايش يلفت .نرليج بمدسنت طنده دو اين

اسیدهل

تحيیر هم و بل يلفرم هل ديری پژشهشریان بنود رنم بینلن

اشويک) ش ابينل اسنک ت ریبنني نهنل بنم شنکل چیبني

ریدند طیزان خوواک طصیفي تحنت تنأثیی سنا پنیشت ی

طيشود .همچنی ثلبت شنده اسنت رنم رمینود حلشنیما

جییه قیاوگیفرم ش پیندگلن تریيمشده بل جینیههنل حنلش

اسیدهل

ساود پليی پیشت ی دو طيلي م بل پیندگلن تریيم شنده بنل

اي افزايش دو طصیف خوواک بلعنث طنيشنود تنل پیننده

جییههل حلش ساود بلال پنیشت ی  ،طصنیف خنوواک

انیژ بیشری وا طصیف رند ش طنجنی بنم افنزايش ذخینیه

رمری داشرند [ 11ش  .]14گزاو شده اسنت رنم رنلهش

چیبي شود [ .]7بیشریي طيداو نیریشژن ابيلء شده بنم ازا

طصیف خوواک دو پیندگلن تریيم شده بل جییههل حلش

هی ری ورلعی انیژ طصنیفي دو هنرنلم اسنرفلده از جینیه

ساود پليی پیشت ی طيتواند بم ع ت سناود نلطنلسنب ش

حننلش  26دوصنند پننیشت ی خننلم ش  2850ری ورننلعی دو

يل نلرلفي يک يل چند اسید طینم ضیشو بلشد [ .]19اسرفلده

ری وگیم انیژ قلبل سوختشسلز ش رمرنیي طينداو ابينلء

از اعروهل تریيما رم دو نهل ن نیتهنل طخر ن
اسیدهل

بنی

طینم سیب طصیف بیشری خوواک شده اسنت رنم

نیریشژن بنم ازا هنی ری نوگیم اننیژ طصنیفي دو هنرنلم

طینم ،وعليت شده بلشد ،نم تنهل طنيتوانند بلعنث

اسرفلده از جییه حنلش  28دوصند پنیشت ی خنلم ش 2750

رلهش دفع نیریشژن بم طحی ش عم کید بهری پیننده شنود،

ری ورلعی دو ری وگیم انیژ قلبل سنوختشسنلز طشنلهده

ب کم بم دعیل نزديکتی بودن طیزان تأطی شنده اسنید طینم از

شد.
بی اسل

خوواک ش طیزان نیلز ،طيداو رمری از طواد طرنی طصنیف
طيشنود ش دوعنی حنلل بهنیهوش ش افنزايش شزن بهرنی

نرليج اي

زطليش بم نظی طيوسد رم بهرنیي

سیعت وشد ،بیشریي طیزان ابيلء نیریشژن گیم بمازا هی
ری ورلعی انیژ

حلصل طيگیدد [.]5
طیزان ابيل پیشت ی طصیفي توس پینده شاب رم بم نیلز

طصیفي) ش بهریي بلزده طصیف خنوواک

دو ب دوچی هل ژاپني دو حلل وشد ،بل تریينم جینیههنل
حلش  2850ری ورلعی دو ری وگیم انیژ قلبل سوختش-

پرلن یل ژنریکي) پینده طيبلشد .بم عیلوتي بندشن دو نظنی
گیفر طيداو پیشت ی طصیفي ،ينک طحندشديت دو ذخینیه

سلز ش  26دوصد پیشت ی خلم حلصنل طنيشنود .عنیا اين

وشزانم پیشت ی دو بدن پینده شجود داود .اطل سنا ذخینیه

طيننلديی وا طننيتننوان بننمعنننوان احریلجننلت انننیژ قلبننل

وشزانم پیشت ی طيتواند بم ع ت ننوع ش ن نیت بنی طنواد

سوختشسلز ش پیشت ی خلم جینیه وشند ب ندوچی ژاپنني

طری طوجود دو جییه بلشد [.]10

پیشنهلد نمود.

بل افزايش سا پیشت ی جییه ،انیژ قلبنل سنوختش
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Abstract
In order to study the impact of different levels of dietary metabolizable energy and crude protein on
performance and nitrogen and energy metabolism of Japanese quail during growth period, 360 day-old
Japanese quails were used in a 3×3 factorial experiment with three levels of metabolizable energy (2750,
2850 and 2950 Kcal/kg) and three levels of crude protein (24, 26 and 28 percent) in a completely
randomized design with four replicates and 10 birds in each replicate. The feed intake and body weight
gain were measured weekly and feed conversion ratio was calculated. The nitrogen intake, excretion and
retention as gram per bird per day, percent of nitrogen intake and gram nitrogen per kilocalorie per
metabolizable energy consumed and dietary apparent metabolizable energy content were measured during
26 to 28 days of age period. The results of this study showed that birds fed diet containing 2850 kcal/kg
metabolizable energy and 26 percent crude protein had significantly (P< 0.05) higher daily weight gain
and higher nitrogen retention per each unit of metabolizable energy consumed and better feed conversion
ratio. According to the results of this experiment, it seems that the best growth rate, the maximum
nitrogen retention and the best feed efficiency of growing Japanese quail are achieved by feeding diets
containing 2850 kcal/kg metabolizable energy and 26 percent crude protein. Therefore, these values can
be recommended as metabolizable energy and crude protein requirements of Japanese quail growing diet.
Keywords: Crude Protein, Japanese Quail, Metabolizable Energy, Nitrogen Retention, Performance
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