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 چکیده

 هابافت در آهن ذخیره عملکرد، بر جیره به آهن نانو و کیالت معدنی، نمک منابع مختلف سطوح افزودن اثرات بررسی منظوربه

 تیمار 04 با تصادفی کامالً طرح قالب در نر ژاپنی بلدرچین قطعه 044 تعداد با آزمایشی ژاپنی، بلدرچین گوشت یفیتک و

 با شدهمکمل پایه هایجیره و )شاهد( آهن مکمل فاقد پایه جیره یک شامل آزمایشی تیمارهای شد. انجام تکرار چهار و آزمایشی

 کیلوگرم در گرممیلی 024 مقدار با که پرندگانی بودند. آهن نانو و کیالت سولفات، کیلوگرم در گرممیلی 024و 04 ،04 سطوح

 تغذیه .P)<40/4( داشتند سولفات گرممیلی 024 و 04 شاهد، هایگروه به نسبت بیشتری وزن افزایش شدند، تغذیه آهن کیالت

 کیالت گرممیلی 04 و سولفات شاهد، هایگروه با مقایسه در خوراک تبدیل ضریب بهبود باعث آهن نانو گرممیلی 024 و 04

 آهن یدارا شدند، تغذیه آهن نانو گرم میلی 024 و یالتک یلوگرمک در گرمیلیم 024  و 04 با که پرندگانی .P)<40/4( شد آهن

 آهن کیالت کیلوگرم در گرممیلی 024 گروه .P)<40/4( بودند شاهد و سولفات هایگروه به نسبت سینه گوشت در بیشتری

 نانو گرممیلی 04 و کیالت گرممیلی 04 سولفات، گرممیلی 04 و 04 شاهد، یمارهایت به نسبت را بیشتری آب نگهداری ظرفیت

 آهن، نانو گرممیلی 024 گروه .P)<40/4( داشت آهن سولفات گرممیلی 04 و شاهد گروه از کمتر آلدهید دی مالون مقدار و آهن

 ،حاضر پژوهش در .P)<40/4( داشت شاهد یمارت با یسهمقا در کمتر پخت از یناش افت و بیشتر خون سرم و کبد آهن میزان

   داشتند. متغیری اثر بررسی، مورد پارامترهای بر آهن، مختلف سطوح و اشکال

 

 .نانو آهن، منابع کیالت، گوشت، کیفیت بلدرچین، ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 و هموگلوبین در ضروری جز کهاین بر عالوه آهن

 است، کربندیاکسید و ژنیاکس انتقال برای میوگلوبین

 بیوشیمیایی یهاواکنش از بسیاری در کلیدی نقش

 شامل آهن مهم یهاقشن از برخی .کندیم ایفا نیز هاسلول

 برای کارنیتین سنتز ،A ویتامین به کاروتن تبدیل کاتالیز

 هایبادیآنت در حضور کالژن، سنتز چرب، اسیدهای حمل

 در آهن .[04] است کبد در داروها سمیت دفع و

 ،bc سیتوکروم شامل الکترون انتقال به مربوط هایآنزیم

 سنتز در و دارد وجود اکسیداز سیتوکروم و c سیتوکروم

 تعدادی سنتز در کوفاکتور عنوانبه و نوکلئیک اسید

 دلیلبه طیور در آهن .[0] دارد شرکت DNA و نیپروتئ

 یکی پروتئینی و آنزیمی هایسیستم در آن زیاد هاینقش

 در آهن بودن زیاد .[22] است ضروری معدنی مواد از

 هاآن ابقای کاهش و معدنی مواد دفع افزایش موجب جیره

 .[01] شودیم طیور عملکرد کاهش نهایتاً و بدن در

 باعث تنهانه جیره در میکرو معدنی مواد نامناسب سطوح

 نیز آبی منابع و خاک آلودگی باعث بلکه هاآن یهدررو

  .[24 و 21 ،00] شودمی

 معدنی مواد آلی منابع از استفاده اخیر هایدهه در

 این است. شده تحقیقات از زیادی بسیار تعداد موضوع

 رویداد نیترتیاهم با توانیم را معدنی مواد آلی منابع

 دام هایمکمل در معدنی مواد تجاری اشکال مورد در مهم

 معموالً .[20] گرفت نظر در گذشته دهه چند در طیور و

  ارزان نمکی منابع از استفاده با طیور جیره در معدنی مواد

 به ازین مورد کیفیت نظر از زیادی توجه که شوندمی مینأت

 نمک فرم به آهن مکمل سنتی طوربه است. نشده آنها

 [0] شودمی استفاده کربنات( و اکسید )سولفات، معدنی

 و هدرروی باعث و است کم بسیار آن فراهمیزیست که

 فرم به جیره به آهن افزودن شود.می زیست محیط آلودگی

 بهتر جذب طریق از نیپروتئ یا نهیدآمیاس با کیالت

 در آهن کمبود کردن برطرف و جلوگیری باعث تواندیم

  .[02 و 0] شود دام و انسان

 فیزیکی ساختار در تغییر باعث تغذیه، در نانو وریافن

 که موادی شیمیایی ساختار در تغییر بدون مغذی مواد

 در بیشتر را هاآن و شده است، دشوار بدن در هاآن جذب

 خصوصیات ینترمهم از یکی دهد.می قرار بدن دسترس

 به سطح نسبت افزایش نانو، مقیاس در یدشدهتول مواد

 افزایش باعث درصد 04 تا آهن اندازه کاهش است. حجم

 از .[00] شودمی موش در درصد 04 تا آن جذب

 چرب یدهایاس فراهمییستز بهبود جهت نانو تکنولوژی

 مواد ها،یتامینو ،هااکسیدانیآنت ها،اسانس ی،ضرور

 یک در .[00] است شده استفاده یاهیگ یداروها و یمعدن

 )آهن آهن کیالت افزودن که شد مشخص مطالعه

 آهن محتوی افزایش باعث خوک جیره به گالیسین(

 روی بر ایمطالعه در .[22] شودیم دارهم آهن و عضله

 کل و هموگلوبین غلظت که داد نشان ی،بوم هایجوجه

 کمبود دارای گروه در بدن وزن و بدن هموگلوبین آهن

 کافی آهن با جیره با شدهتغذیه هایگروه از کمتر آهن

 شدهتغذیه درگروهای آهن ابقای میزان همچنین و است

 نشان ایمطالعه نتایج .[20] است بیشتر باال آهن با جیره با

 عملکرد بهبود باعث گالیسین آهن کیالت که داد

 مطالعه، این از هدف .[00] شودمی گوشتی هایجوجه

 و کیالت معدنی، هاینمک اشکال افزودن تأثیر بررسی

 مقدار و گوشت کیفیت ،رشد عملکرد بر جیره به آهن نانو

 در خون سرم و کبد ران، استخوان عضله، در آهن انباشت

 است. ژاپنی بلدرچین

 

 هاروش و مواد

 جوجه قطعه 044 تعداد با 0201 سال در آزمایش این

 تصادفی کامالً طرح قالب در نر روزه 20 ژاپنی بلدرچین

 پرنده 04 تکرار هر و تکرار 0 در آزمایشی گروه 04 با



 یژاپن نیگوشت بلدرچ تیفیها و کآهن در بافت رهیبر عملکرد، ذخ رهیو نانو آهن به ج التیک ،یافزودن منابع معدن ریتأث
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 آزمایشی هایواحد از یک هر ابعاد شد. انجام بستر روی

 قندی،کله آبخوری یک بود. پالستیک جنس از و متر 0×0

 استفاده بستر کف برای چوب تراشه و قناری دانخوری

 (روزگی 20 تا 22) آزمایش دوره طول در گردید.

 دسترسی خوراک و آب به آزادانه صورتبه هابلدرچین

 فاقد پایه جیره یک شامل آزمایشی تیمارهای داشتند.

 آهن سولفات با شدهمکمل پایه جیره )شاهد(، آهن مکمل

 جیره کیلوگرم، در گرممیلی 024و 04 ،04 سطح سه در

 024 و 04 ،04 سطح سه در آهن کیالت با شدهمکمل پایه

 آهن نانو با شدهمکمل پایه جیره و کیلوگرم در گرممیلی

 بودند. کیلوگرم در گرممیلی 024و 04 ،04 سطح سه در

 هفته سه در جنس دو مخلوط از پرنده قطعه 0444 تعداد

 در و تغذیه آهن کمبود دارای پایه جیره با هچ، از پس اول

 به انتقال از پس و جدا نر جنس قطعه 044 روزگی 20

 هایجیره با روزگی 20 تا 22 از آزمایشی، واحدهای

 میزان دقیق تعیین برای شدند. تغذیه تیمار هر به مربوط

 در الکتریکی کوره در خوراک نمونه ابتدا پایه جیره آهن

 خاکستر به ساعت 0 مدتبه گرادسانتی درجه 044 دمای

 شدند. خنک و منتقل دسیکاتور به هانمونه سپس تبدیل،

 غلیظ نیتریک اسید لیترمیلی 2 شده خاکستر نمونه به

 صافی کاغذ از شدههضم نمونه دقیقه 24 از پس و اضافه

 لیترمیلی 04 حجم به مقطر آب با بالن در و داده عبور

 دستگاه از استفاده با آهن میزان نهایت در و شد رسانده

 احتیاجات براساس پایه جیره .[1] شد تعیین اتمی جذب

 شد تنظیم [24] ژاپنی بلدرچین برای شدهتوصیه غذایی

 .(0 )جدول

 هفتگی صورتبه بدن وزن و مصرفی خوراک

 20 در شد. محاسبه دوره کل برای عملکرد و گیریاندازه

 هر از پرنده قطعه دو از گرسنگی ساعت 0 از بعد روزگی

 کشتار سپس و گرفته خون بال ورید طریق از تکرار

 بوسیله سرم آهن مقدار سرم، کردن جدا از پس شدند.

 توسط و ایران( تهران، آزمون، )پارس بیوشیمی کیت

 ایتالیا( ،244 مدل چم )جسان اتوآناالیزر دستگاه

 شده کشتار پرندگان سینه عضله و کبد از .شد یریگاندازه

 هایبلدرچین راست نیدرشت استخوان شد. یبردارنمونه

 کرده تمیز را هااستخوان سپس و جدا کشتارشده

 هااستخوان چربی، زدودن برای و گوشت( )جداسازی

 یلات ید با ساعت 20 و الکل یلات با ساعت 20 مدتبه

 و شدند ییزدایچرب سوکسله دستگاه از استفاده با اتر

 انجام زمان تا گرادیسانت درجه -14 یدما در هانمونه

 میزان گیریاندازه برای .[00] شدند نگهداری آزمایش

 درجه 044 دمای در شلتون روش براساس آهن،

 و شده خاکستر به تبدیل الکتریکی کوره در گرادسانتی

 اتمی جذب اسپکتوفتومتر دستگاه توسط آهن جذب

 از بعد خونابه افت محاسبه برای .[20] گردید قرائت

 گوشت هاینمونه از یک هر از گرم 24 مقدار کشتار،

 20 مدتبه دارزیپ پالستیک در هانمونه شد. وزن سینه

 گرادیسانت درجه چهار دمای در یخچال در ساعت

 گوشت سطحی رطوبت ساعت 20 از بعد ونگهداری 

 سپس و جذب رطوبت، جاذب کاغذ از استفاده با سینه

 0 رابطه از خونابه افت مقدار و شدند وزن مجدداً هانمونه

 آب، نگهداری ظرفیت گیریاندازه برای .[1] آمددست به

 پنج مدت به سپس و وزن سینه گوشت گرم یک ابتدا

 به نمونه آن از پس شد. سانتریفیوژ دور 0044 در دقیقه

 .[0] شد کشیوزن دوباره و خشک کتان پارچه با آرامی

 شد محاسبه زیر فرمول از استفاده با آب نگهداری ظرفیت

 (.2 )رابطه

 )درصد( خونابه افت =                                     (0)

 اولیه([ وزن - نهایی )وزن / اولیه ]وزن ×044

 

 آب نگهداری ظرفیت =                                    (2)

 سانتریفیوژ( از بعد وزن / سانتریفیوژ از قبل )وزن × 044
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 پایه جیره شیمیایی ترکیبات و خوراکی مواد .2 جدول
 جیره در مقدار

 )درصد(
 خوراکی مواد

 ذرت 11/00
 سویا کنجاله 44/20
 ذرت گلوتن کنجاله 01/2
 آفتابگردان روغن 02/0
 آهک سنگ 00/0
 فسفات کلسیمدی 10/4
 متیونین -ال دی 20/4
 سدیم کربناتبی 20/4
 0معدنی مکمل 20/4
 2ویتامین مکمل 20/4
 هیدروکلراید الیزین 22/4
 طعام نمک 02/4
 ترئونین 04/4

 جمع 044

 شده محاسبه یمیاییش ترکیب 

 کیلوگرم( در )کیلوکالری متابولیسم قابل انرژی 44/2004
 )درصد( خام پروتئین 02/20
 )درصد( لینولئیک اسید 20/2
 )درصد( فیبرخام 10/2
 )درصد( کلسیم 14/4
24/4 
00/4 
11/4 

 )درصد( دسترس قابل فسفر
 )درصد( سدیم
 )درصد( پتاسیم

 کیلوگرم( در گرم)میلی آهن 44/00
 )درصد( لیزین 20/0
 )درصد( متیونین 10/4
 )درصد( سیستین + متیونین 41/0
 )درصد( ترئونین 42/0

 کیلوگرم( بر واالناکی)میلی آنیون-کاتیون تعادل 204

 )از   Aویتامین نمود: تأمین جیره هرکیلوگرم در موارد این ویتامینی مکمل .0
vitamin A acetate،) IU 00044کلسیفرول، کوله ؛ IU 2044ویتامین ؛ E از( 

DL-α-alpha- tocopheryl acetate،) IU 22ویتامین ؛ B12، mg 04/4؛ 
 ؛mg 20 پنتوتنات، کلسیم ؛mg 04 آمید،نیکوتین ؛mg 0/0 ریبوفالوین،

 ؛mg 14/4 اسید، فولیک ؛mg 04/0 پیریمیدینول(، متیلدی )منادیون منادیون
 ؛mg 004 کلراید، کولین ؛mg 0 بیوتین، ؛mg 04 پیریدوکسین، ؛mg 2 تیامین،

 جیره کیلوگرم هر در را موارد این معدنی مکملmg 020. 0 کوئین،اتوکسی
 مس ؛mg 04 (،ZnO )از روی ؛mg 00 (،O2.H4MnSo )از منگنز نمود: تأمین

 ؛mg 24/4 سلنیم، ؛O2.H2)3Ca(IO، mg 1/0 از ید ؛mg 1 (،O2.5H4CuSO )از
 .mg 00/4 مولیبدن، ؛mg 24/4 (،3O2Co) کبالت

 گوشت، آب نگهداری ظرفیت یریگاندازه از بعد

 04 مدتبه و دارزیپ پالستیک درون گوشت هاینمونه

 گرم آب حمام درون گرادسانتی درجه 14 دمای در دقیقه

 سرد آب، با هانمونه آن از بعد و گرفتند قرار ماری()بن

 دقیقه 24 مدتبه اتاق دمای در هانمونه سپس شدند.

 با پخت از حاصل افت مقدار .[20 و 0] شدند نگهداری

 شد. یریگاندازه ،2 رابطه از استفاده

    پخت از حاصل افت =                                     (2)

044× 
 پخت( از قبل اولیه وزن - پخت از پس نهایی )وزن

 پخت از قبل اولیه وزن

 گوشت، آلدهیددیمالون مقدار یریگاندازه برای

 هایپاکت در پرنده هر به مربوط گوشت هاینمونه

 گرادیسانت درجه -20 دمای در و شدند داده قرار مخصوص

 نمونه گرم یک سپس، شدند. یدارهنگ روز 24 مدتبه

 اسید محلول لیترمیلی چهار و آسیاب گوشت

 0/2 آن از پس شد. اضافه آن به درصد پنج کلرواستیکتری

 آن به درصد 1/4 تولوئن هیدروکسی بوتیالت لیترمیلی

 دور 2444 سرعت با دقیقه سه مدتبه سپس گردید. اضافه

 آن ماندهباقی و حذف آن رویی الیه و سانتریفیوژ دقیقه در

 لیترمیلی سه آن از بعد شد. صاف صافی، کاغذ از استفاده با

 و اضافه آن به درصد 1/4 تیوباربیتوریک اسید -2 محلول

 گرادسانتی درجه 14 دمای در ماریبن در دقیقه 24 مدتبه

 جذب میزان گردید. سرد بالفاصله آن از پس و شد داده قرار

 و شد قرائت اسپکتوفتومتر دستگاه توسط هانمونه نوری

 دستبه استاندارد منحنی از استفاده با آلدهیددیمالون غلظت

 کیلو هر برای خوراک هزینه و خوراک کل هزینه .[01] آمد

 (.0 و 0 )رابطه شد محاسبه جداگانه یمارت هر یبرا بدن وزن

 )تومان( آزمایش دوره در تیمار هر برای خوراک هزینه =   (0)

 خوراک کیلو هر قیمت × مصرفی خوراک مقدار

 )تومان( بدن وزن کیلوگرم یک برای خوراک هزینه =       (0)

 دوره کل در خوراک هزینه / زنده وزن مجموع
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  SASآماری افزارنرم از استفاده با حاصل هایداده

 هامیانگین و یهتجز 0 مدل برای (0/0 )نسخه [20]

 مقایسه درصد پنج آماری سطح در توکی آزمون کمکبه

 شدند.
 ijE + jδ + µ = ijX                                    (0 مدل

 میانگین ،µ ؛شدهمشاهده مقدار ،ijX رابطه، این در

 است. آزمایش خطای اثر ،ijE و تیمار اثر ،jδ جامعه؛

 

 بحث و نتایج

 اثر آهن مختلف منابع افزودن پژوهش،  نتایج براساس

 کل در خوراک تبدیل ضریب و وزن افزایش بر داریمعنی

 بر اما (>40/4P) داشت روزگی( 22-20) آزمایش دوره

 تبدیل ضریب و وزن افزایش مصرفی، خوراک مقدار

 تأثیر روزگی 20-20 و 22-21 زمانی بازه در غذایی

 گرممیلی 024 مقدار با که پرندگانی (.2 )جدول نداشت

 وزن افزایش شدند، تغذیه جیره کیلوگرم در آهن کیالت

 شاهد، گروه به نسبت روزگی 20 تا 22 در را بیشتری

 داشتند سولفات گرممیلی 024 و 04 گروه همچنین

(40/4P<.) 024 و 04 حاوی جیره با شدهتغذیه پرندگان 

 تبدیل ضریب جیره کیلوگرم در آهن نانو گرممیلی

 هایگروه شاهد، گروه با مقایسه در بهتری خوراک

 22 در آهن کیالت گرممیلی 04 گروه و سولفات مختلف

 (.>40/4P) داشتند روزگی 20 تا

 در آهن نانو از استفاده که شد داده نشان پژوهشی در

 بلدرچین عملکرد بر بهتری اثر آهن سولفات با مقایسه

 آهن کیالت که داد نشان ایمطالعه نتایج .[22] دارد

 شودمی گوشتی هایجوجه عملکرد بهبود باعث گالیسین

[00].

 

 روزگی 33 تا 11 از ژاپنی بلدرچین خوراک تبدیل ضریب و وزن افزایش خوراک، مصرف بر آهن مختلف منابع اثر .1 جدول

  منابع

 آهن

 مقدار

 افزودنی
(mg/kg) 

 خوراک تبدیل ضریب  )گرم/پرنده( وزن افزایش  )گرم/پرنده( خوراک مصرف

21-22 

 روزگی

20-20 

 روزگی

20-22 

 روزگی
 

21-22 

 روزگی

20-20 

 روزگی

20-22 

 روزگی
 

21-22 

 روزگی

20-20 

 روزگی

20-22 

 روزگی

 b12/02  42/2 00/2 a20/2 02/02 1/00  40/240 00/002 0/000 4 شاهد

 b00/00  01/2 20/2 a00/2 1/00 20/04  40/242 00/002 00/004 04 سولفات

 ab20/042  10/2 2/2 a4/2 0/01 00/00  4/242 02/002 0/001 04 سولفات

 b20/01  44/2 20/2 a00/2 10/01 00/04  00/240 12/002 11/004 024 سولفات

 ab21/040  11/2 00/2 a4/2 10/01 02/02  02/240 02/002 0/004 04 کیالت

 ab04/042  00/2 41/2 ab11/2 01/01 02/00  0/201 00/000 02/001 04 کیالت

 a00/040  00/2 000/2 ab10/2 00/01 12/00  0/240 00/002 02/001 024 کیالت

 ab04/044  12/2 00/2 ab01/2 10/01 12/02  1/200 00/004 20/000 04 نانو

 ab41/040  00/2 40/2 b12/2 00/01 02/00  00/200 40/001 0/001 04 نانو

 ab20/042  00/2 40/2 b10/2 14/01 02/00  2/200 2/000 000 024 نانو

SEM  11/0 00/2 00/0  12/0 00/0 00/2  400/4 00/4 40/4 

P-value  01/4 00/4 00/4  02/4 01/4 4440/4  400/4 41/4 440/4 

a-b: ستون هر در غیرمشابه حروف با ارقام تفاوت (40/4P<). 

SEM: هامیانگین استاندارد خطای. 
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 آهن سولفات و متیونین آهن کیالت دیگری مطالعه در

 نتایج با که نداشت تولیدی و عملکردی هایشاخص بر اثری

 روزگی 20-20 و 22-21 زمانی هایبازه در پژوهش این

 از استفاده  پژوهش، ینا یجنتا به توجه با .[20] دارد مطابقت

 موجب کیالت شکل به یرهج در آهن مکمل گرممیلی 024

 جیره همچنین و مکمل بدون جیره با یسهمقا در رشد بهبود

 024 و 04 مقادیر در سولفات شکل به آهن مکمل حاوی

 شکل به یرهج آهن یزانم افزایش .شد کیلوگرم در گرممیلی

 و ینانتکورد یوندهای)پ هاآن یداریپا به توجه با یالت،ک

 و جذب یشافزا باعث (،یمعدن ماده و یگاندل ینب یونی

 یلدلبه یورط در آهن کهییازآنجا [2] شودمی آهن یدسترس

 از یکی ینیپروتئ و یمیآنز هایسیستم در آن زیاد هاینقش

 ماده شکل و یزانم نتیجه در است یضرور یمعدن مواد

 .[22] است گذارتأثیر پرندگان مناسب رشد بر یمعدن

 ساختار در تغییر باعث تغذیه، در نانو فناوری از استفاده

 هاآن شیمیایی ساختار در تغییر بدون مغذی مواد فیزیکی

 بیشتر را است دشوار بدن در هاآن جذب که موادی و شده

 ذرات که خصوصیاتی از یکی دهد.می قرار بدن دسترس در

 سطح نسبت است، داده قرار توجه مورد فنی لحاظ از را نانو

 ذرات قطر کاهش با نسبت این که است هاآن حجم به

 سطح نسبت هرچه نانوذره، نمونه یک در و یابد می افزایش

 در .[00] است بیشتر فعالیت میزان باشد، بیشتر حجم به

 نانو گرممیلی 024 و 04 سطوح از استفاده حاضر، مطالعه

 04 گروه به نسبت را تبدیل ضریب جیره کیلوگرم در آهن

 داده بهبود شاهد و سولفات هایگروه آهن، کیالت گرممیلی

 فرم این به آهن که هنگامی است آن دهندهنشان که است

 قرار هاسلول اختیار در و جذب بیشتری مقدار به باشد،

 موکوس بر تأثیر طریق از تواندمی جیره آهن کمبود گیرد.می

 راندمان کاهش نتیجه در و پرزها سطح کاهش موجب روده،

 به توجه با این، بر عالوه .[22] شود مغذی مواد سایر جذب

 ضروری بدن زیستی هایواکنش بیشتر برای آهن کهاین

 وجود بدن در کافی مقدار به و موقع به کههنگامی [0] است

  شود.می بهتر عملکرد و رشد سبب باشد داشته

 در سینه گوشت و نیدرشت استخوان آهن میزان

 سولفات استثنای)به مکمل کنندهدریافت هایگروه تمامی

 (.>40/4P) یافت افزایش شاهد گروه با مقایسه در (04

 استثنای)به آهن مختلف سطوح و اشکال افزودن همچنین

 کبد آهن سطح دارمعنی افزایش باعث جیره به (04 کیالت

 مکمل افزودن (. >40/4P) شد شاهد گروه با مقایسه در

 استخوان با مقایسه در سرم آهن میزان بر جیره به آهن

 هایگروه فقط و داشت کمتری اثر کبد، و سینه نی،درشت

 با مقایسه در 024 نانو و 024 کیالت ،024 سولفات

 سایر و شاهد گروه بین و داشتند باالتری غلظت شاهد،

 سرم آهن غلظت نظر از داریمعنی اختالف تیمارها

 پرندگانی در یندرشت استخوان آهن میزان نشد. مشاهده

 گرمیلیم 024 و 04 سولفات، گرمیلیم024 مکمل با  که

 گروه از بیشتر شدند یهتغذ نانو سطوح با و یالتک

 گوشت آهن میزان (. >40/4P) بود  سولفات گرمیلیم04

 سه سولفات، گرممیلی 04 و 024 با که پرندگانی در ینهس

 04 گروه از بیشتر ،شدند تغذیه نانو و کیالت سطح

 که هاییگروه همچنین (. >40/4P) بود سولفات گرمیلیم

 تغذیه نانو گرمیلیم 024 کیالت، گرمیلیم 024 و 04 با

 گروه سه از بیشتری ینهس گوشت آهن میزان شدند

 گروه (. >40/4P) داشتند کیالت گرمیلیم 04 و سولفات

 از یشتریب کبد آهن میزان نانو گرمیلیم 024 کنندهدریافت

 سولفات گرممیلی 04 و کیالت گرمیلیم 04 یها گروه

 گرمیلیم024 با شدهیهتغذ پرندگان (. >40/4P) داشت

 گرمیلیم 04 گروه از یشترب کبدشان آهن یزانم کیالت

 024 با که ییهاگروه سرم آهن (. >40/4P) بود کیالت

 از بیشتر شدند نانوتغذیه گرمیلیم 024 و کیالت گرمیلیم

 04 و کیالت گرممیلی 04 و 04 نانو، گرمیلیم 04 گروه

 (.>40/4P) بود سولفات گرمیلیم
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 روزگی 33 سن در ژاپنی بلدرچین خون سرم و کبد سینه، ماهیچه نی،درشت استخوان در آهن مقدار بر آهن مختلف منابع اثر .3 جدول

 پارامترها
 مقدار افزودنی

(mg/kg) 
 سرم منابع آهن

(mg/L) 
 

 کبد
(mg/kg) 

 
 گوشت سینه

(mg/kg) 
 

استخوان درشت نی 
(mg/kg) 

02/10c  001/10d  0/10c  22/10d 4 شاهد 

040/10c  240/10abc  0/1c  21/00dc 04 سولفات 

000/20abc  000/40bc  0/20b  02/00abc 04 سولفات 

000/20ab  204/00abc  0/20b  00/40ab 024 سولفات 

02/10c  010/22cd  0/20b  02/00bc 04 کیالت 

020/10bc  240/00abc  0/01a  01/02ab 04 کیالت 

220/20a  221/40ab  04/20a  01/10ab 024 کیالت 

002/0bc  242/22abc  0/00ab  01/10ab 04 نانو 

000/20abc  204/00abc  0/0ab  01/01ab 04 نانو 

222/20a  220/40a  0/01a  00/10a 024 نانو 

01/01   10/1   21/4   21/0   SEM 
4440/4   4440/4   440/4   440/4   P-value 

a-c: ستون هر در غیرمشابه حروف با ارقام تفاوت (40/4P<). 

SEM: ها.میانگین استاندارد خطای 

 

 در معدنی ماده غلظت که است داده نشان تحقیقات

 بدن در معدنی مواد ذخیره و وضعیت از شاخصی هابافت

 سرم، در آن مقدار جیره در آهن سطح افزایش با باشد.می

 افزایش گوشتی جوجه عضله و کبد نی،درشت استخوان

 افزودن که داد نشان دیگری مطالعه نتایج .[00] یابدمی

 به متیونین آهن شکل به آهن کیلوگرم در گرممیلی 244

 در کبد و سینه عضله آهن مقدار افزایش باعث جیره

 در .[20] گردید آهن سولفات و شاهد تیمارهای با مقایسه

 )آهن آهن کیالت افزودن که شد مشخص مطالعه یک

 آهن محتوی افزایش باعث خوک جیره به گالیسین(

 جذب که شده بیان .[22] شودیم دارهم آهن و عضله

 کهدرحالی است درصد 1/00 سولفات حالت در آهن

 باشدمی 0/24 گلیسین( )آهن کیالت حالت در آن جذب

 کیالت، شکل به جیره آهن میزان افزایش با بنابراین، .[02]

 )پیوندهای هاآن پایداری و کوچک اندازه به توجه با

 )سایز نانو و معدنی(، ماده و لیگاند بین یونی و کوردینانت

 دستگاه از عبور طی نانو مواد و هاکیالت اکثر کم( بسیار

 جذب میزان این .[2] شوندیم جذب تغییر بدون گوارش

 و خون سرم در آهن مقدار افزایش باعث تواندمی بیشتر،

 شود. نیدرشت استخوان و کبد در بیشتر ذخیره

 کیفیت به مربوط پارامترهای بر آزمایشی تیمارهای اثر 

 پرندگان است. شده داده نشان 0 جدول در گوشت

 آهن کیالت کیلوگرم در گرممیلی 024 کنندهدریافت

 تیمارهای به نسبت را بیشتری آب نگهداری ظرفیت

 و کیالت گرممیلی 04 سولفات، گرممیلی 04 و 04 شاهد،

 گروه پرندگان (.>40/4P) داشتند آهن نانو گرممیلی 04

 به نسبت کمتری گوشت آب نگهداری ظرفیت شاهد

 024 و 04 سولفات، گرممیلی 024 و 04 گروه پرندگان

 داشتند نانو گرممیلی 024 و 04 کیالت، گرممیلی

(40/4P<.) بیشتری خونابه افت شاهد گروه پرندگان 
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 024 و 04 سولفات، گرممیلی 04 گروه پرندگان به نسبت

 داشتند کیالت گرممیلی 024 و 04 نانو، گرممیلی

(40/4P< .) از یک هر در آهن مکمل نوع سه هر افزودن 

 مقایسه در را آلدهیددیمالون میزان شده، استفاده سطوح

 مقدار همچنین .( >40/4P) داد کاهش شاهد گروه با

 در گرممیلی 024 جیره با که پرندگانی در آلدهیددیمالون

 و شاهد گروه از کمتر شدند تغذیه آهن کیالت کیلوگرم

 )فاقد شاهد تیمار بود. آهن سولفات گرممیلی 04 گروه

 بود. آلدهیددیمالون یزانم یشترینب یدارا آهن( یافزودن

 جیره از که پرندگانی گوشت در پخت از ناشی افت

 شدند، تغذیه آهن نانو کیلوگرم در گرممیلی 024 حاوی

 در خونابه افت مقدار بود. کمتر شاهد تیمار با مقایسه در

 04 شاهد، گروه از کمتر آهن نانو گرممیلی 024 گروه

 بود. آهن کیالت گرممیلی 04 و نانو گرممیلی

 مکمل عنوانبه یاژهیو طوربه گالیسین آهن کیالت

 که اندداده نشان ،شودیم استفاده طیور تغذیه در آهن

 یدانیاکسیآنت وضعیت بهبود باعث گالیسین آهن کیالت

 نتایج از طورکههمان. [00] شودمی گوشتی جوجه

 تواندمی نانو و کیالت ویژههب آهن مکمل وجود پیداست،

 ظرفیت افزایش طریق از گوشت کیفیت بهبود باعث

 میزان کاهش و خونابه افت کاهش آب، نگهداری

 نقش آهن است شده گزارش گردد.آلدهید دیمالون

 ترانسفرین دارد. آزاد هایرادیکال سازیخنثی در کلیدی

 کاتالیز طریق از پراکسیداسیون برابر در سلول آسیب از

 سوپراکسید از شدهتشکیل هیدروکسیل هایرادیکال کردن

 کیالت همچنین، کند.می محافظت هیدروژن پراکسید و

 دارد، فسفات و سیترات با ضعیفی پیوندهای که آهن

 .[2] گرددمی آزاد هایرادیکال گیریشکل کاهش باعث

 

 روزگی 33 سن در ژاپنی بلدرچین گوشت کیفی پارامترهای برخی بر آهن مختلف منابع اثر .1 جدول

 هاشاخص
 مقدار افزودنی

(mg/kg) 
 مالون دی آلدهید منابع آهن

(mg/L) 
 

 افت ناشی از پخت

 )درصد(
 

 افت خونابه

 )درصد(
 

 ظرفیت نگهداری آب

 )درصد(

2/20a  22/00a  20/20a  01/20c 4 شاهد 

0/21b  22/22ab  00/21abc  11/02bc 04 سولفات 

4/00bc  20/02ab  02/40bc  14/22b 04 سولفات 

4/04c  22/02ab  00/04abc  12/40ab 024 سولفات 

4/12bc  22/40a  24/40ab  11/12bc 04 کیالت 

4/20c  20/20ab  02/00bc  12/00ab 04 کیالت 

4/21c  22/44ab  02/02bc  00/44a 024 کیالت 

4/10bc  20/00a  01/00ab  12/42ab 04 نانو 

4/00bc  24/00ab  00/00bc  10/42bc 04 نانو 

4/22c  00/20b  1/01c  10/04ab 024 نانو 

00/4   20/2   00/2   21/2   SEM 

4440/4   442/4   440/4   440/4   P-value 

a-c: ستون هر در غیرمشابه حروف با ارقام فاوتت (40/4P<). 

SEM: هامیانگین استاندارد خطای. 



 یژاپن نیگوشت بلدرچ تیفیها و کآهن در بافت رهیبر عملکرد، ذخ رهیو نانو آهن به ج التیک ،یافزودن منابع معدن ریتأث
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 آهن کیالت از استفاده که شد بیان ایمطالعه در

 فعالیت افزایش باعث جیره در آهن سولفات جایبه

 باعث دسموتاز گردد.می دسموتاز سوپراکسید و کاتاالز

 و شودمی اکسیژنه آب به فعال هایگروه اکسیژن تبدیل

 محصوالت به اضافی اکسیژنهآب تبدیل باعث کاتاالز

 طریق از کیالت کهازآنجایی .[21] گرددمی خطربی

 کردن کوچک راه از نانو و معدنی ماده پایداری افزایش

 اختیار در را ماده آن از بیشتری مقدار معدنی ماده اندازه

 مقدار کههنگامی نتیجه در دهد،می قرار هاسلول و اندام

 مخرب هایفعالیت از باشد، سلول اختیار در آهن کافی

 کیفیت افزایش و هااندام سالمت  بهبود به منجر و کاسته

 گردد.می گوشت

 اقتصادی هایشاخص برخی بر آزمایشی تیمارهای اثر

 است. شده داده نشان 0 جدول در ژاپنی بلدرچین در

 

های بر برخی شاخص منابع مختلف آهن. اثر 3جدول 

 اقتصادی در بلدرچین ژاپنی

 مقدار  هاشاخص

 افزودنی
(mg/kg) 

 منابع 

 آهن
 هزینه خوراک برای هر 

 )تومان( کیلو وزن بدن

 هزینه خوراک 

 )تومان( برای هر گروه

 شاهد 4 21400 0010

 سولفات 04 21120 0002

 سولفات 04 21020 0422

 سولفات 024 20244 0420

 کیالت 04 21104 0404

 کیالت 04 21144 0024

 کیالت 024 20224 0000

 نانو 04 21244 0402

 نانو 04 20244 0012

 نانو 024 20004 0000

24/04 01/000  SEM 
410/4 402/4  P-value 

a-c:  تفاوت ارقام با حروف غیرمشابه در هر( 40/4ستونP<). 

SEMها.: خطای استاندارد میانگین 

 کیلوگرم هر برای خوراک هزینه که دهدمی نشان نتایج

 سطوح تأثیر تحت دوره کل در خوراک هزینه و بدن وزن

 این از شدهاستفاده مقدار نگرفت. قرار آهن منابع مختلف

 دهد. قرار تأثیر تحت را قیمت بتواند که نبود ایگونهبه منابع

 سطوح و اشکال ،حاضر پژوهش نتایج به توجه با طورکلیبه

   داشتند. متغیری اثر بررسی، مورد پارامترهای بر آهن، مختلف
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Abstract 
In order to evaluate the effects of different levels of mineral salts, chelates and nano iron resources supplementation 

to diet on performance, tissue iron reserves and meat quality of Japanese quails, an experiment was carried out using 

400 Japanese quails in a completely randomized design with 10 experimental treatments and 4 replicates. The 

experimental treatments consisted of one basal diet without iron supplement (control) and basal diets supplemented 

with levels of 60, 90 and 120 mg/kg of sulfate, chelate and nano iron. Birds fed 120 mg chelate of iron had more 

weight gain than control, 60 and 120 mg sulfate (P<0.05). Nutrition of 90 and 120 mg Nano iron improved feed 

conversion ratio compared to controls, sulfate and 60 mg chelate iron. Birds fed with diet containing 90 and 120  mg 

chelate and 120  mg nano iron had more iron accumulation in breast meat than sulfate and control groups (P<0.05). 

The group of 120 mg chelate iron had higher water holding capacity than control, 60 mg and 90 mg sulfate, 60 mg 

chelate and 90 mg nano iron treatments, and lower amount of malondialdehyde than control and 60 mg sulfate iron 

groups. The group of 120 mg nano iron had higher iron in the liver and blood serum, and lower cooking loss 

compared to the control (P<0.05). Effect of experimental treatments on feed cost were not significant. In this study, 

various forms and levels of iron had a variable effect on the studied parameters. 

 

Keywords: Chelate, iron resources, meat quality, nano, performance, quail. 
 


