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 چکیده

قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی  054از  با استفادهشه و قابلیت هضم پروتئین سطوح مختلف پروتئین خام و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، خصوصیات ال تأثیر
گرم بر کیلوگرم(  میلی 044و  044)صفر،  پروتئازدرصد( و سه سطح آنزیم  00و  04، 81) نیپروتئبا سه سطح  3×3روزه در یک آزمایش فاکتوریل  یک

 08سنی یک تا  دوره شد. در بررسیروزگی  35 تا کپرنده در هر تکرار از سن یقطعه  84تصادفی با نه تیمار، پنج تکرار و  در قالب طرح کامالً
 044. پرندگانی که از سطح (P<45/4شد )پروتئین خام مشاهده  درصد 00ی حاوی ها رهیجین اضافه وزن و مصرف خوراک در تر بیش روزگی،

داشتند ، شدندجیره فاقد آنزیم تغذیه  بای را نسبت به گروهی که تر بیشاک گرم بر کیلوگرم آنزیم استفاده کرده بودند، افزایش وزن و مصرف خور میلی
روزگی، سطوح مختلف پروتئین و آنزیم  35تا  00در دوره (. P<45/4)گرم بر کیلوگرم آنزیم مشاهده شد  میلی 044بهترین ضریب تبدیل در سطح و 

جیره  شده با بهتر از پرندگان تغذیه خام پروتئین درصد 00 و 04 سطوح با شده هیتغذ یها نیبلدرچ الشه بازدهها نداشتند.  بر عملکرد بلدرچین تأثیری
 قابلیت هضم پروتئین خام در بازه زمانی (.P<45/4)را بهبود داد آنزیم وزن نسبی الشه، ران و سینه افزودن و (P<45/4) بوددرصد پروتئین  81 حاوی

نتایج بر اساس . (P<45/4) گرم بر کیلوگرم آنزیم پروتئاز، افزایش یافت میلی 044 افزودنهش و با افزایش سطح پروتئین خام، کا باروزگی  85تا  83
 35تا  00درصد و برای  00 ،یروزگ 08یک تا  ی ژاپنی جهت دستیابی به عملکرد بهینه برای دورهها نیبلدرچسطح مناسب پروتئین خام جیره  حاصل،

 شود. روزگی توصیه می 08گرم بر کیلوگرم آنزیم پروتئاز برای دوره یک تا  میلی 044ده از سطح استفا چنین هم. باشد یمدرصد  81روزگی، 
 

 .، قابلیت هضمپروتئین، عملکردسطح خصوصیات الشه، بلدرچین ژاپنی، آنزیم پروتئاز،  ها: کلیدواژه
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Abstract 
This study was carried out to evaluate the effect of different levels of dietary crude protein and protease enzyme on growth performance, carcass 
characteristics, and protein digestibility in Japanese quails. Four hundred fifty day-old quails were randomly distributed into nine experimental groups 
in a completely randomized design with 3 × 3 factorial arrangement including 3 levels of protein (18, 20 and 22%) and 3 levels of protease enzyme 
supplementation (0, 200 and 400 mg/kg) with five replicates and 10 birds per replicates. In 1 to 21 days of age, the highest weight gain and feed intake 
were achieved in birds fed diet with 22% crude protein (P<0.05). Also, birds fed with the diet supplemented with  200 ppm protease enzyme showed 
higher feed intake and weight gain, in comparison to the birds fed no enzyme supplemented diet (P>0.05). But, the best feed conversion ratio was 
seen in birds fed a diet contained 400 ppm enzyme. In 22 to 35 days of age, different dietary treatments have no significant effect on growth 
performance. Carcass percentage of quails fed with diets contained 20 and 22% CP was significantly higher than those fed 18% CP diet (P<0.05). 
Also, enzyme supplementation had beneficial effects on the carcass, breast, and thigh relative weights (P<0.05). In the 13-15 days period, CP 
digestibility coefficient was significantly decreased by increasing the CP level from 18 or 20 to 22%. Also, protease enzyme supplementation at 200 
ppm level had significantly a positive effect on CP digestibility (P<0.05). It could be concluded that the optimal dietary CP level for growing Japanese 
quails for 1- 21  and 22-35 days of the growing period is 22 and 18%, respectively. Also, dietary supplementation with protease enzyme at 200 ppm 
level could be beneficial at 1 to 21 days of age.  
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 مقدمه

 Coturnix coturnix) های ژاپنی پرورش تجاری بلدرچین

Japonica) منظور تولید گوشت و تخم انجام  در ایران، به

گذاری  شود. طعم مطلوب گوشت بلدرچین، سرمایه می

ها و پاسخ سریع افزایش وزن  نسبتاً کم، مقاومت به بیماری

و  فاصله کوتاه نسل چنین همبه انتخاب ژنتیکی و 

ها را برای  کشی، بلدرچین تربودن دوره جوجه کوتاه

. احتیاجات مواد استپرورش تجاری مناسب ساخته 

 شده  اصالحهای مغذی مخصوصاً انرژی و پروتئین الین

های اولیه متفاوت باشد. با بررسی  ممکن است با بلدرچین

شود که سطح پروتئین خام مقاالت مختلف مشاهده می

درصد  34تا  81رشد، بین های بلدرچین در حال  جیره

دهد که افزایش وزن بدن  یمیر است. تحقیقات نشان متغ

طور خطی با افزایش سطح  های در حال رشد به بلدرچین

 یابد درصد افزایش می 02تا  08پروتئین خام جیره از 

پیشنهاد  کردند که کاهش سطح  . اخیراً محققان]82[

ملکرد منفی بر ع تأثیردرصد،  08پروتئین جیره تا 

 .]81[ ها ندارد بلدرچین

منظور دستیابی به  های طیور، به گونه همانند دیگر 

های ژاپنی، پروتئین جیره  عملکرد رشد بهینه در بلدرچین

باید سطح کافی از همه اسیدهای آمینه ضروری و 

ین دیگر تأمیرضروری را برای ساخت حداکثر پروتئین و غ

وزه در جیره طیور نیازهای متابولیکی فراهم نماید. امر

شود. با افزایش  های گیاهی استفاده می ینپروتئاز  تر بیش

های زراعی و  ینزمتقاضا به مواد غذایی و کاهش سطح 

های  یجه محدودیت در تولید مواد خوراکی، هزینهدرنت

یافته و افزایش راندمان استفاده از مواد  یش افزاتولید 

 .]84[ باشد یمخوراکی ضروری 

زادی در  های برون ه اخیر، استفاده از آنزیمدر چند ده

کمک به پرنده برای افزایش  هدف با جیره طیور، راهکاری

یجه بهبود نت درای و  یهتغذقابلیت هضم، حذف عوامل ضد

 .استدسترسی مواد مغذی و کاهش هزینه تولید  قابلیت 

های  ین در جوجهپروتئبه عقیده محققین، قابلیت هضم 

کنجاله سویا  -های بر پایه ذرت از جیره گوشتی با استفاده

نشده از  درصد است و بخش هضم 15تا  14از  تر کم

شود که عالوه بر  زیست می طریق فضوالت وارد محیط

ها، رفاه  محیطی، با تولید آمونیاک در سالن مشکالت زیست

های  اندازد و احتمال شیوع بیماری پرنده را به خطر می

. برخی محققین گزارش  کردند ]05[ کند تنفسی را تشدید می

های بر پایه ذرت و سویا  به جیره  آنزیم پروتئاز افزودنکه 

 هضم قابلیت و خوراک تبدیل راندمان داری معنی طور به

. ]80[ بخشد می بهبود گوشتی های در جوجه را خام پروتئین

های با  زادی در جیره استفاده از آنزیم پروتئاز برون چنین هم

آورد تا بتوان  یماین امکان را فراهم  تر کمن سطح پروتئی

وسیله هزینه جیره و به این سطح پروتئین جیره را کاهش و 

  محیطی را کاهش داد. آالیندگی زیست

ی گوشتی ها جوجهروی  شده  انجامهای  برخی پژوهش

یت هضم قابلتواند  است که آنزیم پروتئاز می  دادهنشان 

 ی گوشتی افزایش دهدهاپروتئین خام را در بلدرچین

 پروتئین سطح کاهش ند کهکرد. محققین گزارش ]84[

 کاهش سبب درصد 04 به 00 از خام جیره بلدرچین

 پروتئاز آنزیم افزودن با و شود می رشد عملکرد دار معنی

 کاهش حدی تا( درصد 04 و 81) پروتئین کم های جیره به

 00 عملکرد سطح به اما شود می جبران رشد عملکرد

 تأثیرینه زم در چنین هم. ]81[ رسد ینم خام پروتئین رصدد

آنزیم محققین نشان دادند که با استفاده از آنزیم پروتئاز 

توان قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام و اسیدهای  یم

. در مورد بلدرچین مطالعات چندانی ]5[ دادآمینه را بهبود 

ای آنزیم پروتئاز بر چنین همدر مورد سطح پروتئین و 

مراحل مختلف رشد بلدرچین در دسترس نیست، لذا در 

پروتئین و آنزیم  سطوح مختلف تأثیرمطالعه حاضر 

 قرار گرفت. مطالعه موردروزگی  35پروتئاز از سن یک تا 
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 هامواد و روش 

روزه در  قطعه جوجه بلدرچین یک 054در این آزمایش از 

 84و  قالب طرح کامالً تصادفی با نه تیمار، پنج تکرار

ها  جوجه بلدرچین قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد.

طور آزاد به آب و خوراک دسترسی داشتند. دما در روز  به

گراد بود و هر هفته دو و نیم  درجه سانتی 32اول حدود 

درجه از دمای سالن کاسته شد. مدت روشنایی در کل 

در این ساعت در نظر گرفته شد.  00یش آزمادوره 

روزه در  قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک 054از  آزمایش

، 81) خام نیپروتئبا سه سطح  3×3یک آزمایش فاکتوریل 

رونوزایم  پروتئازدرصد( و سه سطح آنزیم  00و  04

گرم بر کیلوگرم(  در قالب طرح  میلی 044و  044)صفر، 

قطعه پرنده در  84تصادفی با نه تیمار، پنج تکرار و  کامالً

بل از روزگی استفاده شدند. ق 35 تا کسن ی هر تکرار از

 نظر از خصوص به شروع آزمایش ترکیب مواد خوراکی،

 و با دیگوسا()اسیدهای آمینه، توسط شرکت ایوانیک 

های آزمایشی  یری شد و سپس جیرهگ ( اندازهNIR) روش

بر اساس اطالعات مواد مغذی موجود در مواد خوراکی و 

جداول احتیاجات مواد براساس احتیاجات مواد مغذی 

افزار  با استفاده از نرم ؛ و]04 [غذایی خوک و طیور برزیل

UFFDA  (.8تنظیم شدند )جدول 

 و ضریب تبدیل خوراک وراکصرف خم زنده،وزن 

 یری گ اندازهروزگی(  35تا  00و  08)یک تا  ای دورهطور  به

 از هر تکرار دو قطعه بلدرچین ذبح روزگی 35. در سن شـد

ت دق)ق رازوی دقیا تالشه ب پرکنی، وزن اجزایشد و پس از 

ده صورت درصد وزن زن  گرم( تعیین و بازده الشه به 448/4

روزگی  35تا  33 و 85 تا 83دو دوره گردید. در به محاس

آوری کل فضوالت انجام  روش جمع قابلیت هضم پروتئین به

 های نمونه در خام پروتئین و خشک ماده تعیین شد. برای

 استفاده شد استاندارد یها روش از فضـوالت و خـوراک

 هزینه خوراک مصرفی برای تولید یک کیلو چنین هم .]1[

 برای هر جیره قیمت در تبدیل ضریب ضرب زنده ) وزن

شد.  های مختلف پرورش محاسبه آزمایشی( برای دوره واحد

ازش و با ردپ Excelافزار  های حاصـل با استفاده از نرم داده

 GLMبا رویه ] 08[ )8/9نسخه ( SAS افزار نرماستفاده از 

 دانکن آزمون با تیمارها تجزیه و میانگین 8برای مدل 

(45/4>P )مقایسه شدند.  

                               Yijk=μ+Ci+Ej+CEij+eijk( 8رابطه 

 میانگین ،μمشاهده؛  هر مقدار ،Yijkرابطه،  این در که

 ،CEijآنزیم؛  راث ،  Ejاثر سطح پروتئین خام جیره؛،    Ciجمعیت؛

 .استآزمایشی  خطای اثر ،eijkآنزیم و ×اثر متقابل پروتئین 

 

 نتایج و بحث

های  های ژاپنی در بازه نتایج مربوط به عملکرد رشد بلدرچین

روزگی و کل دوره در  35تا  00روزگی،  08زمانی یک تا 

روزگی، با  08است. در دوره یک تا  شده  ارائه( 0)جدول  

روتئین خام جیره میزان مصرف خوراک و افزایش سطح پ

 35تا  00(. در دوره P<45/4)افزایش وزن، بهبود یافت 

دار نبود. در کل  روزگی اثر سطوح پروتئین و آنزیم معنی

دوره پرورش، میزان افزایش وزن و ضریب تبدیل با افزایش 

درصد بهبود نشان داد،  04به  81سطح پروتئین خام جیره از 

داری مشاهده  درصد اختالف معنی 00و  04اما بین سطوح 

نشد. میزان مصرف خوراک نیز با افزایش سطح پروتئین خام 

 (. P<45/4)جیره افزایش یافت 

روزگی، افزایش وزن پرندگانی که   08در دوره یک تا 

آنزیم دریافت گرم بر کیلوگرم  میلی 044جیره حاوی 

انزیم بود  شده با جیره فاقد کردند بهتر از پرندگان تغذیه

(45/4>P) ین مصرف خوراک را در تر بیش. این پرندگان

(. P<45/4)این دوره و کل دوره پرورش داشتند 

گرم بر کیلوگرم  میلی 044سطح شده با  های تغذیه بلدرچین

آنزیم پروتئاز، ضریب تبدیل خوراک بهتری را در دوره 

(. اثرات متقابل P<45/4) روزگی نشان دادند 08یک تا

ین خام و آنزیم فقط برای سطح مصرف خوراک و پروتئ

 (.P<45/4)دار شد  یمعنروزگی  08 در بازه زمانی یک تا
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 آزمایشی های شیمیایی جیره مواد خوراکی و ترکیب .2  جدول
 پروتئین خام درصد 00 پروتئین خام درصد 04 پروتئین خام درصد 81  اجزای جیره

02/11 تذر  34/10  50/51  
05/01 درصد( 01کنجاله سویا )  11/38  30/32  
12/0 سبوس گندم  44/8  14/4  
5/4 روغن گیاهی  14/4  52/8  

08/8 کربنات کلسیم  89/8  81/8  
11/8 دی کلسیم فسفات  15/8  18/8  

39/4 نمک  31/4  31/4  
80/4 دی ال متیونین  80/4  81/4  

80/4 ال الیزین هایدروکلراید  49/4  41/4  
41/4 ال ترئونین  41/4  41/4  

05/4 8پیش مخلوط ویتامینی  05/4  05/4  
05/4 0پیش مخلوط مواد معدنی  05/4  05/4  

    ترکیب شیمیایی 
 0944 0944 0944 (لوگرمیدر ک)کیلوکالری  وساز سوختانرژی قابل 

51/82 پروتئین خام )درصد/به روش تجزیه تقریبی(  30/89  13/08  
 00 04 81 پروتئین خام

31/4 )درصد( هضم قابلسیستین   00/4  01/4  
15/4 )درصد( هضم قابلترئونین   20/4  29/4  
41/8 )درصد( هضم قابلآرژنین   04/8  35/8  
98/4 )درصد( هضم قابلالیزین   48/8  88/8  
31/4 )درصد( هضم قابلمتیونین   03/4  02/4  

19/4 )درصد( هضم قابلایزولوسین   21/4  11/4  
10/4 هضم قابلستین متیونین+سی  28/4  22/4  

22/4 )درصد( هضم قابلوالین   11/4  95/4  
94/4 کلسیم )درصد(  94/4  94/4  
31/4 فسفر )درصد(  31/4  31/4  
81/4 سدیم )درصد(  81/4  81/4  

31/3 درصد(خام )فیبر   00/3  14/3  
(، 0(،  منادیون )455/4) (، کوله کلسیفرول34(، آلفا توکوفرول استات ) 21/3رتینول ) گرم در هر کیلوگرم جیره(: شده توسط مکمل ویتامین )میلی مینأهای ت  ویتامین. 8

 (.8( و فوالسین )054(، کولین )8/4(، بیوتین )34(، نیاسین )84(، اسید پانتوتنیک )1/1(، ریبوفالوین )1/8(، تیامین )3/4(، پیریدوکسین )485/4) B12ویتامین 
  (.15(، و روی )844(، منگنز )54(، آهن )8(، ید )84(، مس )0/4گرم در کیلوگرم جیره(:  سلنیوم ) معدنی )میلی شده توسط مکمل مینأمواد معدنی ت .0

 

 044درصد، افزودن سطح  81در سطح پروتئین خام 

داری در مصرف خوراک نسبت به  یمعنآنزیم سبب بهبود 

آنزیم شد، اما با افزایش  044تیمار بدون آنزیم و سطح 

درصد، تفاوت  00و  04ه سطح پروتئین خام جیره ب

داری بین تیمارهای حاوی سطوح مختلف پروتئین و  یمعن

آنزیم مشاهده نشد. در همین راستا گروهی از محققیق 

های کم پروتئین سطح صفر و  که در جیره گزارش کردند

ی بر خوراک مصرفی و تأثیرگرم در تن آنزیم  844

ن را آنزیم کمبود پروتئی 044و سطح  ردضریب تبدیل ندا

 . ]5[دارد جبران و عملکردی مشابه با گروه شاهد 
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 روزگی 38 یک تا دوره طی در ژاپنی های بلدرچین عملکرد بر پروتئاز آنزیم و پروتئین مختلف سطوح تأثیر .1 جدول

 اثرات اصلی

 ضریب تبدیل خوراک خوراک مصرفی )گرم در روز( گرم در روز(وزن )افزایش 

  08یک تا 

 روزگی

  35تا  00

 روزگی

  35یک تا 

 روزگی

  08یک تا 

 روزگی

  35تا  00

 روزگی

  35یک تا 

 روزگی

  08یک تا 

 روزگی

  35تا  00

 روزگی

  35یک تا 

 روزگی

 پروتئین خام )درصد(

81 5/05 c 2/20 1/05 b 88/20 c 09/41 81/15 c 0/03 a 3/22 3/40a 

04 5/22 b 2/19 1/50 a 80/55 b 01/21 89/43 b 0/82 b 3/21 0/98b 

00 5/99 a 2/59 1/13 a 80/98 a 09/11 89/18 a 0/81 b 3/93 0/95ab 

 (لوگرمیک بر گرمیلیم) پروتئازآنزیم 

 b 2/24 1/08 80/00 b 09/33 89/42b 0/08 a 3/13 0/99 5/55 صفر

044 5/18 a 2/10 1/18 80/25 a 09/09 89/32 a 0/04 a 3/21 0/90 

044 5/24 ab 2/01 1/08 80/00 b 01/13 81/11 b 0/85 b 3/12 0/90 

          اثرات متقابل

         آنزیم  ×پروتئین خام  

 c 09/80 81/08 0/05 3/20 3/41 88/05 1/83 2/10 5/44 صفر 81

81 044 5/52 2/50 1/35 80/53 ab 09/88 89/81 0/05 3/11 3/45 

81 044 5/81 2/94 1/02 88/31 c 01/93 81/39 0/89 3/11 0/95 

 b 09/08 89/40 0/81 3/19 0/98 80/00 1/50 2/95 5/14 صفر 04

04 044 5/11 2/22 1/10 80/94 a 01/91 89/30 0/89 3/23 0/98 

04 044 5/13 2/01 1/08 80/50 ab 02/93 81/11 0/80 3/12 0/93 

 a 09/51 89/52 0/89 0/43 3/40 80/94 1/58 2/35 5/90 صفر 00

00 044 5/93 1/82 1/10 80/21 ab 09/29 89/52 0/85 3/12 0/12 

00 044 1/82 2/82 1/52 80/90 a 09/59 89/14 0/49 0/83 0/95 

SEM 0/80 3/29 0/11 3/92 2/11 1/14 4/40 4/88 4/45 

p-value 

<448/4 خام نیپروتئ  4/202 448/4>  448/4>  4/850 448/4>  448/4  4/493 4/451 

443/4 4/850 4/013 4/441 آنزیم  4/503 4/459 4/484 4/393 4/330 

 4/099 4/585 4/231 4/251 4/135 4/445 4/243 4/418 4/452 میآنز ×  پروتئین خام

a-c است دار یمعننامشابه، حروف ها در هر ستون با  میانگین: تفاوت (45/4>P). 

SEM : ها نیانگیمخطای استاندارد. 

 

فزایش سطح ا با نتایج پژوهشی مشابه نشان داد

درصد،  02و  00 به 08ها از  ینبلدرچپروتئین خام جیره 

. در پژوهش ]82[ یابد یموزن و خوراک مصرفی افزایش 

 00، 00، 04سطوح دیگری با استفاده از پروتئین خام در 

های اروپایی، بهترین  درصد در جیره بلدرچین 01و 

درصد پروتئین خام گزارش  04عملکرد را در سطح 

درصد پروتئین  00در مطالعه دیگری سطح  .]84[ کردند

یشنهاد شده پینه بلدرچین بهخام برای دستیابی به رشد 

انرژی  تأثیراما محققین دیگری، با بررسی ؛ ]81[ است

های ژاپنی  قابل متابولیسم و پروتئین بر عملکرد بلدرچین
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تا  00سطوح مختلف پروتئین خام ) تأثیرنشان دادند که 

 نظر . به]3[ باشد ینمدار  ملکرد معنیدرصد( بر ع 01

 بلدرچین زیادی در نژاد اصالح هنوز چون که رسد می

 و باشد باال صفات مختلف واریانس است، نشده  انجام

مقادیر  درفراوان  تفاوت بر این موضوع دلیلی است ممکن

 .باشد مختلف های یشنهادشده در پژوهشپپروتئین خام 

پارامترهای مربوط به الشه اثر پروتئین خام و آنزیم بر 

شامل وزن نسبی اجزای الشه )الشه، ران و سینه( در 

شده با   های تغذیه است. بلدرچین شده  ارائه( 3)جدول 

 04نسبت به سطوح  درصد پروتئین خام 81جیره حاوی 

(. P<45/4ی داشتند )تر کمدرصد، بازده الشه  00و 

هایی  ینین درصد وزن نسبی عضله سینه در بلدرچتر بیش

درصد پروتئین خام تغذیه شده بودند، مشاهده  00که با 

درصد داشت، اما  81داری با سطح  شد که اختالف معنی

درصد مشاهده  04و  81داری بین سطوح  یمعنتفاوت 

در تحقیقی بر روی  در همین راستا (.P<45/4نشد )

 خام، پروتئین سطح افزایش بلدرچین نشان داده شد که با

قرار  تأثیرو وزن نسبی سینه و ران تحت  ]0[ هبازده الش

بر  مطالعه با. برخی دیگر از محققین نیز ]85[ گیرد می

ی طیور، گزارش کردند که بازده الشه و ها گونهروی سایر 

سطوح مختلف پروتئین و  تأثیروزن نسبی سینه تحت 

 کهاند  داشته بیان اما برخی از محققین؛ ]89 [ انرژی است

 در الشه بازده بر یتأثیر جیره خام پروتئین سطح

ی پروتئین مصرفی در ابقا .]3[ ندارد ژاپنی های بلدرچین

 عبارت  بهپرنده به پتانسیل ژنتیکی پرنده بستگی دارد، 

یگر بدون در نظر گرفتن پروتئین مصرفی، محدودیت در د 

 .]83[ذخیره روزانه پروتئین در پرنده وجود دارد 

گرم  میلی 044و  044ا سطوح ها ب با تغذیه بلدرچین 

آنزیم پروتئاز، بازده الشه نسبت به تیمار بدون بر کیلوگرم 

 044که بین سطوح  (. درحالیP<45/4آنزیم بهبود یافت )

آنزیم اختالفی مشاهده نشد.  گرم بر کیلوگرم میلی 044و 

آنزیم گرم بر کیلوگرم  میلی 044وزن نسبی ران در سطح 

(، P<45/4بود ) تر بیشیم نسبت به تیمار بدون آنز

 044وزن نسبی سینه با مصرف آنزیم در سطح  چنین هم

نسبت به دوگروه دیگر، بهبود نشان گرم بر کیلوگرم  میلی

نمودن  مصرف آنزیم پروتئاز باعث فراهم(. P<45/4داد )

بهتر اسیدهای آمینه شده که نتیجه آن ساخت ماهیچه و 

با بهبود قابلیت هضم  باشد که این امر یمبازده بهتر الشه 

 . ]88[ ظاهری پروتئین همراه بود

 
 وزن بر آنزیم و جیره خام پروتئین سطح تأثیر. 3جدول 

 در ژاپنی بلدرچین الشه اجزای نسبی )درصد وزن زنده(
 روزگی 38 سن

 

 الشه  
 )درصد(

 ران 
 )درصد(

 سینه 
 )درصد(

 سطح پروتئین خام )درصد(
  

81 59/30 b 80/15 05/03b 

04 14/14 a 85/40 01/30 ab 

00 14/21 a 85/01 01/18a 

 (گرم بر کیلوگرم میلیسطح آنزیم )
  

 b 80/28b 05/52 b 59/00 صفر

044 14/91 a 85/53a 02/49a 

044 14/55 a 85/49ab 05/14 b 

SEM 4/94 4/31 4/59 

P-value                                                                                                    
<441/4 پروتئین خام  4/881 4/408 

 4/441 4/409 4/480 آنزیم

 4/108 4/219 4/248 یمآنز × پروتئین خام

a  وb:  تاس داریمعننامشابه، حروف  ها در هر ستون با  میانگینتفاوت (45/4>P). 

SEM : ها نیانگیمخطای استاندارد. 
 

در راستای نتایج آزمایش حاضر، در پژوهشی نشان 

داده شد که افزودن آنزیم باعث افزایش بازده الشه و وزن 

ی بر وزن تأثیری گوشتی شد، اما ها جوجهنسبی ران در 

نیز . البته وزن نسبی عضله سینه ]80[ نسبی سینه نداشت

. ]00[ است قرارگرفته تأثیردر برخی مطالعات تحت 

گروهی از محققین بیان داشتند که بازده الشه و وزن نسبی 

آنزیم قرار  تأثیرهای گوشتی تحت  سینه و ران در جوجه
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باشد.  یمکه برخالف نتایج تحقیق حاضر  ،]2[ گیرد نمی

ی ها جوجهپژوهشگران در تحقیق بر روی  چنین هم

ی بر عضله تأثیرش کردند که افزودن آنزیم گوشتی گزار

ها در  تفاوت .]81و  1[ ی گوشتی نداردها جوجهسینه در 

 پرنده به آنزیم ممکن است به سطح و نوع العمل عکس

 که تک آنزیم و یا مولتی آنزیم و این استفاده موردآنزیم 

با اضافه نمودن آنزیم  هرحال بهباشد، بستگی داشته باشد. 

یدهای آمینه اسو  شده انجامهضم بهتر  به جیره عمل

 .]00[ شود یمی برای پرنده فراهم تر بیش

بر  پروتئاز آنزیم و خام پروتئین مختلف سطوح تأثیر

 35تا  33و  85تا  83 دوره دو قابلیت هضم پروتئین خام در

تا  83است. در دوره  شده  داده ( نشان0 )جدول در روزگی

های  روزگی، قابلیت هضم پروتئین خام بلدرچین 85

 تر کمداری  نیطور مع درصد پروتئین خام به 00شده با   تغذیه

(. در این دوره، قابلیت هضم P<45/4ها بود ) از سایر گروه

 044شده با سطح  های تغذیه پروتئین خام در بلدرچین

( P<45/4داری ) طور معنی گرم بر کیلوگرم آنزیم به میلی

تا  33ها بود. در مرحله دوم آزمایش ) از سایر گروه تر بیش

سطح  تأثیرتحت  قابلیت هضم پروتئین خام روزگی(، 35

 پروتئین خام جیره و آنزیم جیره قرار نگرفت.

بر قابلیت هضم  خام پروتئین و آنزیم سطح بین متقابل اثر

 (P<45/4) دار معنی( روزگی 85-83) اول مرحله پروتئین در

 تأثیر تحت( روزگی 35-33) دوم مرحله در اثر این اما شد،

 04و  81 ویحا های یرهج در اول، مرحله در. نگرفت قرار

 قابلیت پروتئاز، آنزیم نمودن اضافه با خام پروتئین درصد

 00اما چنین اثری در سطح ؛ خام بهبود یافت پروتئین هضم

آنزیم  044درصد پروتئین خام مشاهده نشد و حتی سطح 

سنین  رسد که در یمنتایج به نظر  بر طبقمنفی نشان داد.  تأثیر

 پروتئاز آنزیم از استفاده باتوان  یم روزگی(، 85تا  83پایین )

مشابه و حتی بهتر از سطوح  های کم پروتئین نتایج یرهجدر 

؛ پروتئین، کسب کرد هضم قابلیتنظر  ازباالی پروتئین، 

های کم پروتئین استفاده از آنزیم پروتئاز  بنابراین در جیره

تواند مفید باشد و سبب کاهش دفع نیتروژن به  می

 .]80[ شود زیست  محیط

 
های دوره )درصد( در خام پروتئین قابلیت هضم .4جدول 

 روزگی 38 تا 33 و 28 تا 23سنی 
 روزگی 35تا  33 روزگی 85تا  83 تیمار

 سطح پروتئین خام )درصد(
 

81 55/28a 02/13 

04 50/98a 05/53 

00 38/50 b 05/02 

 (گرم بر کیلوگرم میلیآنزیم )سطح 
 

 53/04b 02/82 صفر

044 51/58a 05/22 

044 53/51b 05/24 

 اثرات متقابل
  

 آنزیم  ×پروتئین خام  
  

 50/21bc 01/99 صفر 81

81 044 51/35ab 01/29 

81 044 52/53a 02/28 

 53/30b 00/80 صفر 04

04 044 52/90a 05/98 

04 044 50/42ab 01/55 

 53/92b 01/32 صفر 00

00 044 50/10b 00/39 

00 044 09/83c 03/41 

SEM 8/89 3/25 

P-value                                                                                          
 4/159 4/408 پروتئین خام

115/4 4/482 آنزیم  

441/4 یمآنز × خامپروتئین   4/121 

a  وc:  ستا داریمعننامشابه، حروف  ها در هر ستون با  میانگینتفاوت (45/4>P). 
SEM : ها نیانگیمخطای استاندارد. 

 

در تحقیقی که بر روی بلدرچین و با مصرف سطوح 

مختلف پروتئین و انرژی انجام شد، ثابت شد که میزان ابقای 

باال شده با سطوح پروتئینی  یه تغذهای  ینبلدرچپروتئین در 

شود که سطح انرژی جیره  یم( در صورتی زیاد درصد 02)

عبارت دیگر، با افزایش سطح  . به]82[ ایش یابدنیز افز
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ین گردد تا از دفع تأمپروتئین جیره، انرژی باالتری نیز باید 

نیتروژن ممانعت شود. این در حالی است که برخی از 

محققین گزارش کردند که افزایش سطح پروتئین سبب 

. ]81و  84[ گردد یمها  ینبلدرچافزایش قابلیت هضم آن در 

ی گوشتی، نشان داده شد ها جوجهی دیگر بر روی یقتحق در

درصد پروتئین  04های حاوی  یرهجکه قابلیت هضم در 

 .]03[ درصد پروتئین باالتر بود 81های  یرهجنسبت به 

آنزیم پروتئاز بر قابلیت هضم  تأثیردر ارتباط با نتایج 

ی گوشتی انجام ها جوجهدر پژوهشی که بر روی  پروتئین،

نشان دادند که قابلیت هضم  نتایج این تحقیق،شد، مطابق با 

های کم پروتئین با افزودن آنزیم پروتئاز  یرهجپروتئین در 

 . برخی دیگر از محققین نشان دادند که]5[ یابد یمبهبود 

 خوراک، یلراندمان تبد داری یطور معن به آنزیمافزودن 

ترتیب  بهخام را  ینهضم پروتئ یتو قابل یهضم چرب یتقابل

 .]80و  9[ دهد یبهبود می گوشتی ها جوجهها و  ینبلدرچ در

 تأثیرنتایج تحقیق حاضر، در آزمایش دیگری عدم  برخالف

ی ها جوجهیت هضم پروتئین در قابلر بسطح پروتئین 

. محققین گزارش کردند ]05[ گوشتی گزارش شده است

ها،  ینباال در بلدرچهای با پروتئین  افزودن آنزیم به جیره

درصد  1/8فزایش قابلیت هضم پروتئین خام به میزان باعث ا

و  تأثیرهای با پروتئین پایین کم  گردد، اما این اثر در جیره می

عالوه، افزایش سطح انرژی جیره  هبه میزان یک درصد بود. ب

 .]84[ بخشید را بهبود  تأثیراین 

پروتئین خام و آنزیم بر هزینه خوراک برای  تأثیرنتایج 

های  های ژاپنی در بازه یلو وزن زنده بلدرچینتولید هر ک

 5روزگی و کل دوره، در جدول  35تا  00 ،08یک تا زمانی 

آمده است. اثر سطح پروتئین خام بر هزینه خوراک برای 

روزگی  08یک تا تولید هر کیلو وزن زنده در بازه زمانی 

(. در این بازه زمانی، هزینه خوراک P<45/4دار بود ) معنی

حاوی   تولید هر کیلو وزن زنده در پرندگانی که با جیره برای

از سایر پرندگان  تر کمدرصد پروتئین خام تغذیه شدند  81

روزگی با افزایش سطح پروتئین  35تا  08بود. در بازه زمانی 

 طور بهخام، هزینه خوراک برای تولید هر کیلو وزن زنده 

 35انی یک تا (. در بازه زمP<45/4داری افزایش یافت ) یمعن

روزگی، هزینه خوراک برای تولید هر کیلو وزن زنده در 

درصد پروتئین خام تغذیه  00حاوی   پرندگانی که با جیره

 (. P<45/4از سایر پرندگان بود ) تر بیششدند، 

 
 جیره در آنزیم و خام پروتئین مختلف سطوح . اثر8جدول 
 زنده وزن کیلو یک تولید ازای به خوراک برهزینه ها بلدرچین

 )تومان(

 سن )روز(
  08تا  8

 روزگی

  35تا  00
 روزگی

  35تا  8
 روزگی

 سطح پروتئین خام )درصد(
  

81 91/0918 b 34/0901 c 90/3911 b 

04 32/3448 a 84/5001 b 89/0435 b 

00 21/3831 a 04/5254 a 11/0380 a 

 (گرم بر کیلوگرم میلیسطح آنزیم )
  

05/3403 صفر  34/5823 b 41/0452 b 

044 53/3458  34/5042 b 81/0423 b 

044 83/3405  34/5500 a 22/0811 a 

 اثرات متقابل
   

 آنزیم  ×پروتئین خام  
  

39/0923 صفر 81  00/0212 g 51/3949  

81 044 20/0990  11/5831 e 31/0400  

81 044 18/0929  22/0930 f 12/3920  

83/0959 صفر 04  95/0991 ef 41/3903  

04 044 18/3401  35/5809 e 13/0408  

04 044 82/3481  80/5531 c 15/0804  

18/3832 صفر 00  39/5253 b 51/0381  

00 044 40/3833  20/5333 d 01/0823  

00 044 03/3839  81/1810 a 59/0050  

SEM 32/00 802/04 19/05 

 
P-value 

 4/448 4/448 4/448 پروتئین خام

 4/458 4/442 4/134 آنزیم

 4/858 4/480 4/125 یمآنز × پروتئین خام

a  وg:  است داریمعننامشابه، حروف  ها در هر ستون با  میانگینتفاوت (45/4>P). 
SEM : ها نیانگیمخطای استاندارد. 
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سطح آنزیم بر هزینه خوراک برای تولید هر کیلو  تأثیر

نبود اما دار  روزگی معنی 08یک تا وزن زنده در بازه زمانی 

(. در P<45/4دار شد ) های زمانی این اثر معنی در سایر بازه

روزگی، هزینه خوراک  35و یک تا   35تا  00های زمانی  بازه

شده با سطح  برای تولید هر کیلو وزن زنده در پرندگان تغذیه

از سایر سطوح آنزیم  تر بیشگرم بر کیلوگرم آنزیم،  میلی 044

خام و افزودن آنزیم باعث افزایش  بود. افزایش سطح پروتئین

های  هزینه خوراک برای تولید هر کیلو وزن زنده در بلدرچین

علت باالبودن قیمت بخش پروتئینی  ژاپنی گردید که این به

داری  اما مشاهده شد که اختالف معنی جیره و آنزیم است؛

گرم در کیلوگرم آنزیم پروتئاز و جیره  میلی 044بین سطح 

ین هزینه خوراک برای تولید هر کیلو تر کمکه بدون آنزیم 

 044توان سطح  داشت، وجود ندارد و می وزن زنده را

بر هزینه خوراک  تأثیررا بدون گرم بر کیلوگرم آنزیم  میلی

 مثبت تأثیر چون برای تولید هر کیلو وزن زنده پیشنهاد نمود.

ثر و ا اثر آنزیم .دهد می پوشش آن را هزینه عملکرد، بر آنزیم

ی بر تأثیرروزگی  08یک تا متقابل آن با پروتئین در دوره 

هزینه خوراک برای تولید یک کیلو وزن زنده نداشت و 

منفی بر هزینه خوراک برای تولید  تأثیرتوان از آنزیم بدون  یم

 هر کیلو وزن زنده، استفاده کرد.

بر هزینه  در بررسی اثرات متقابل پروتئین خام و آنزیم

 در بازه زمانی تولید هر کیلو وزن زنده، فقط خوراک برای

(. P<45/4شد )دار  روزگی اختالف معنی 35تا  08

 درصد پروتئین خام، بدون افزودن 81که سطح  طوری به

درصد پروتئین خام، با افزودن  00ین و سطح تر کمآنزیم، 

ین هزینه خوراک تر بیشآنزیم گرم بر کیلوگرم  میلی 044

 و وزن زنده  را در پی داشتند.برای تولید هر کیل

های گوشتی، گزارش شده است  ی با جوجها مطالعهدر 

که با کاهش سطح پروتئین خام جیره و افزودن ترئونین 

ازای هر کیلوگرم  داری در هزینه خوراک به تغییر معنی

در تحقیق دیگری در  .]8[ شود افزایش وزن مشاهده نمی

گذار گزارش شد که با افزایش سطح انرژی و  مرغان تخم

پروتئین در جیره، هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم 

یابد، بنابراین طبیعی است که سطوحی  یممرغ افزایش  تخم

تولید را تضمین کنند همان  از مواد مغذی که حداکثر

ین سود را نیز برای تر بیشسطوحی نخواهند بود که 

 .]0[ داشته باشند همراهتولیدکننده به

عملکرد رشد  ازنظرطورکلی و با توجه به نتایج،  به

درصد برای دوره یک  00استفاده از سطح پروتئین خام 

 35تا  08درصد برای دوره  04روزگی و سطح  08تا 

 در پروتئاز آنزیم افزودن چنین همکند.  یمروزگی کفایت 

اکثر  سبب بهبودتواند  گرم بر کیلوگرم می میلی 044 سطح

هزینه گردد. از جنبه اقتصادی ) پارامترهای عملکرد رشد 

خوراک برای تولید هر کیلو وزن زنده( نیز استفاده از 

گرم بر  میلی 044درصد پروتئین خام و سطح  04سطح 

منفی  تأثیرکیلوگرم آنزیم پروتئاز، برای کل دوره پرورش، 

 .هزینه خوراک برای تولید هر کیلو وزن زنده نداردبر 
 

 منابع

 ح حاجاتی ا، شهیرم ح و آبادی حسن ع، پور حسین .8

 ترئونین و خام پروتئین مختلف سطوح تأثیر( 8398)

 ایمنی سیستم و الشه خصوصیات عملکرد، بر

. رشد و آغازین دوره در گوشتی های جوجه

 .898-891 :(3) 0 ایران. دامی علوم های پژوهش

 ع خواه کنی ع ا و کامیاب م، زاد نظری م، شیوا شاه .0
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( 8398) آ توحیدی ح، شیوازاد م و ن، مروج شیخ .3

 بر جیره پروتئین و انرژی مختلف سطوح اثرات

. ژاپنی های بلدرچین الشه خصوصیات و عملکرد

 .55-13 :(0) 8 دامی. تولیدات تحقیقات
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