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 چکیده

های تخمگذار دو آزمایش جداگانه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه  بر عملکرد مرغ دراین پژوهش 

، در سن  LSLیقطعه مرغ تخمگذار تجاری سویه 120تعداد  ،های تخمگذار ژاپنی انجام شد. در آزمایش اولتجاری و بلدرچین

. در آزمایش بود قطعه مرغ در هر تکرار 5تکرار و  4ر گروه دارای . هگروه همسان از نظر وزن تقسیم شدند 6هفتگی به  44

قطعه بلدرچین در هر تکرار  9تکرار و  4 دارایگروه  6هفتگی به  10قطعه بلدرچین تخمگذار ژاپنی در سن  216تعداد  ،دوم

سطح  2شامل  2×3وریل هفته در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آرایش فاکت 10. پرندگان آزمایشی به مدت استفاده شد

 درصد سیاه دانه( پرورش داده شدند. 3و  5/1دانه)صفر، سطح سیاه 3درصد توصیه شده( و  85پروتئین جیره)توصیه شده و 

های تخمگذار در مرغ خوراکدار ضریب تبدیل کاهش سطح پروتئین جیره سبب افزایش معنیکه نتایج هر دو آزمایش نشان داد

های تخمگذار تغذیه شده با سطح پروتئین تخم در مرغ ۀ(. درصد تخمگذاری و وزن تودP<05/0شد)های ژاپنی و بلدرچین

 ۀدرصد تخمگذاری و وزن تود ،های ژاپنی(. در بلدرچینP<05/0های تغذیه شده با سطح کم پروتئین بود)متعادل بیشتر از مرغ

کم پروتئین  ۀی با پرندگان تغذیه شده با جیردارتخم پرندگان تغذیه شده با سطح پروتئین متعادل اختالف معنی

دار وزن تخم حاوی پروتئین متعادل و سیاه دانه سبب بهبود معنی ۀاستفاده از جیر ،های تخمگذاردر مرغ (.P>05/0نداشت)

 (. P<05/0شد)

 

 : تولید تخم، وزن تودۀ تخم، ضریب تبدیل خوراک، مصرف خوراک.کلیدی کلمات
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 مقدمه

ترین مواد (. پروتئین و انرژی مهمAbaza et al., 2009دهد)درصد کل هزینه پرورش طیور را تشکیل می 00تا  65حدود  خوراک ۀهزین

 ،(. در این راستاWijtten et al., 2004دهند)کل جیره را به خود اختصاص می ۀدرصد هزین 85 مغذی موجود در جیره هستند و تقریباً

پرندگان به پروتئین خاصی (. 1388 ،؛ دستار و همکارانAbaza  et al., 2009دهد)ترین بخش ترکیب جیره را تشکیل میپروتئین گران

میزان اسیدهای آمینه جیره، توازن آنها و قابل اساس خام جیره نبوده، بلکه بر علمی طیور در واقع بر اساس پروتئین ۀنیاز ندارند و تغذی

 ,NRC  1994)ضروری استوار است مین نیاز به اسیدهای آمینه غیرأدن آنها به همراه مقادیری از ازت غیرپروتئینی برای تاستفاده بو

Keshavarz, 1992;). های طیور، حاوی شود که جیرهگیرد. این امر منجر به آن میخام صورت مینویسی طیور بر اساس پروتئینجیره

مازاد بر نیاز پرنده به صورت اسید اوریک  ۀواقعی پرندگان باشد. از سوی دیگر، اسیدهای آمیناسیدهای آمینه احتیاجات تر از سطوح باال

کنند. بنابراین درصد به پروتئین حیوانی تبدیل می 45طیور، نیتروژن مصرفی را با بازده  (.Abdel-Mageed  et al., 2009شود)دفع می

(. صنعت طیور اروپا به طور تقریبی Nahm, 2003; Summers, 1993شود)عی پرنده دفع میدرصد نیتروژن مصرفی توسط مواد دف 55

-هزار تن نیتروژن با منشأ طیور به محیط زیست دفع می 240کند. در نتیجه، ساالنه بیش از میلیون تن پروتئین مصرف می 4/8ساالنه 

-آزاد و نیتروژن غیر های آمینهام و به میزان کمتری از منشأ اسیدخنیتروژن فضوالت از منشأ پروتئین ۀ(.  بخش عمدNahm, 2003شود)

-های تخمگذار سبب کاهش میزان نیتروژن فضوالت میمرغ ۀ(. مشخص شده است که کاهش پروتئین جیرNRC, 1994)پروتئینی است

 Novak etبر کاهش هزینه خوراک)خام جیره، عالوه مازاد پروتئین ۀکاهش تغذی(. لذا Summers, 1993; Novak et al., 2006شود)

al., 2008; Abd El-Maksoud et al., 2011تخمگذارهای نقرس مفصلی در مرغ (، سبب کاهش شیوع(Guo et al., 2005،)  کاهش
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Abstract 
 

This research was conducted in two separate experiments to evaluate the effects of different levels of protein and black 

cumin seed (Nigella sativa L.) on performance, egg quality and blood parameters in commercial laying hens and Japanese 

laying quails. In the first experiment, a total of 120 LSL commercial laying hens 44 weeks old were divided into 6 groups 

with 4 replicates of 5 hens each (20 laying hens per group). In the second experiment, a total of 216 Japanese laying quails 

(10 weeks old) were divided into 6 groups with 4 replicates of 9 quails each (20 laying quails per group). The birds were 

raised for 10 weeks in a randomized complete block design with 2×3 factorial arrangements with two protein levels 

(recommended level and 0.85 recommended level) and three levels of black seed (0, 1.5 and 3%). The results of both 

experiments showed that feed conversation ratio were significantly increased by the low protein diet in laying hens and 

Japanese laying quails (P<0.05). Egg production and egg mass weight of hens were significantly higher in the hens which 

fed the optimum protein diet than those fed low protein diet. In Japanese laying quails, there was no significant differences 

for egg production and egg mass weight between the birds fed the balanced or low protein (P>0.05). In laying hens, 

consumption of optimum dietary protein and black seed caused the improved egg weight (P<0.05). 

 

Keywords: Egg production, egg mass, feed conversion ratio, feed intake. 
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-بنابراین استفاده از جیره (. Summers, 1993 ;Novak et al.,  2006) شوع و کاهش آلودگی محیط زیست میدفع ازت از طریق مدفو

جویی اقتصادی به کار پروتئین خوراک و صرفه ۀکارهای مدیریت تغذیه جهت افزایش بازدتواند به عنوان یکی از راههای کم پروتئین می

واند سبب کاهش عملکرد پرندگان تگزارشاتی در دست است که کاهش سطح پروتئین جیره می ،از سوی دیگر(. Dastar et al., 2006رود)

 رشد محرک ترکیبات از استفاده جهت در هاییکوشش ،راستا این در (. لذاKhajali et al., 2008; Gunawaqrdana et al.,  2009) شو

-های آنها یکی از جایگزینگیاهان دارویی و فرآورده .(Windisch, 2008; Steiner, 2009) اس شده انجام پرندگان عملکرد بهبود برای

گیاه (. Yang, 2009اند)ها( مورد توجه قرار گرفتهبیوتیکهای اخیر)به خاطر ممنوعیت آنتیدر سالها هستند که بیوتیکهای مطرح آنتی

مورد تحقیقات وسیع فارماکولوژیک قرار  دارویی است که در سال های اخیر ۀگیا ،آرانونکوالسه ۀاز خانواد (Nigella sativa L).سیاه دانه

(، ضد Ismail et al., 2010; Ali and Blunden, 2003)یثرات مانند اثرات آنتی اکسیدانوسیعی از ا ۀگرفته است. این مطالعات دامن

(، Ramadan,  2007) عضالت صاف ۀ(، مسکن و شل کنندWilliams et al., 1999)ی(، ضد التهابRamazan, 2007میکروبی)

دهد. برخی مطالعات اخیر جریان صفراوی را نشان می ۀ( و افزایش دهندLanda et al., 2009سایتوتوکسیک و محرک سیستم ایمنی)

های ( جیره2008همکاران)و  Aydin جیره با سیاه دانه سبب بهبود عملکرد پرندگان آزمایشی شده است. سازیدهد که مکملنشان می

های تخمگذار تغذیه شده با که مرغهای تخمگذار آزمایش کردند. آنها مشاهده کردند درصد سیاه دانه را بر مرغ 3و  2، 1های حاوی مکمل

 های مکملتولید تخم بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند. این پژوهشگران دریافتند که جیره ،درصد مکمل سیاه دانه 3حاوی  ۀجیر

عملکرد تخمگذاری بر را دانه سیاه ۀثیر عصارأ( ت2004و همکاران)   Denliدرصد سیاه دانه باعث افزایش وزن تخم مرغ شد. 3یا  2با  شده

جیره، تولید تخم، بازده کیلوگرم دانه در سیاه ۀگرم عصار 1و کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی بررسی کردند و نتیجه گرفتند که به ازای 

ر مطالعات اندکی دکنون با توجه به اینکه تایابد. خوراک، وزن تخم، وزن پوسته، ضخامت پوسته، ارتفاع سفیده و شاخص زرده بهبود می

 ، لذاوجود دارد صفات کیفی تخم بلدرچین ژاپنی و مرغ تخمگذارکامل سیاه دانه بر  ۀمورد بررسی اثر کاهش سطح پروتئین جیره و دان

 مورد آزمایش انجام شد.  مذکور ثیر سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه بر صفات کیفی تخم پرندگانأت بررسیحاضر با هدف  ۀمطالع

 

 هاروش و مواد

پژوهش به صورت دو آزمایش جداگانه و به طور همزمان در ایستگاه تحقیقات پرورش طیور دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم این 

 LSL (Lohmann Selectedۀقطعه مرغ تخمگذار تجاری سوی 120تعداد  ،کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. در آزمایش اول

Leghorn)  در بودقطعه مرغ در هر تکرار  5تکرار و  4تقسیم شدند و هر گروه دارای همسان از نظر وزن  گروه 6هفتگی به  44، در سن .

گروه همسان  6و در قالبهفتگی  10در سن ( Coturnix Coturnix Japonica)قطعه بلدرچین تخمگذار ژاپنی 216تعداد  ،آزمایش دوم

 5/35متر، عرض سانتی 00هایی به طول های تخمگذار هر تکرار در قفسمرغ .استفاده گردیدقطعه بلدرچین در هر تکرار  9تکرار و  4با 

متر و سانتی 5/33متر، عرض سانتی 5/66های تخمگذار به طول های بلدرچینمتر قرار داشتند. ابعاد قفسسانتی 39سانتی متر و ارتفاع 

آب و خوراک به  .ساعت تاریکی بود 8ساعت روشنایی و  16صورت به  ۀبرنامه نورد ،متر بود. برای هر دو گروه آزمایشیسانتی 22ارتفاع 

که یکی از بهترین نوع موجود در بازار )سیاه دانه سمیرم استان اصفهان ۀسیاه دانه از تودصورت کامالً آزاد در اختیار پرندگان قرار گرفت. 

بعد از پودر شدن . سپس به محل انجام آزمایش انتقال داده شد و (1380حسینی، امامی و مجنونخریداری گردید)دوازده (کشور است

های تخمگذار با استفاده از جدول احتیاجات های مرغ. جیرهآزمایشی اضافه گردیدهای به صورت افزودنی به جیره، آسیاب دستی ۀبوسیل

 NRC(1994جدول احتیاجات غذایی) ۀبر پای های تخمگذارهای بلدرچینجیره( تنظیم شد. 2000)LSLغذایی راهنمای مدیریت تخمگذار

و بجز پروتئین حاوی  بودند های آزمایشی دارای انرژی قابل سوخت و ساز یکسانجیره ۀکلی آماده شدند.  UFFDAنرم افزار توسطو 

 های ژاپنی بودند.بلدرچینهای تخمگذار و انجمن ملی تحقیقات برای حداقل مقادیر مواد مغذی توصیه شده راهنمای تولید سویه برای مرغ

 داده شده است. نشان  2برای مرغ های تخمگذار و برای بلدرچین های ژاپنی در جدول  1آزمایشی در جدولهای مشخصات جیره
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 خشک( یحسب درصد هواهای پایه پروتئین متعادل و کم پروتئین مرغ تخمگذار)برترکیب جیره :1جدول 

 کم پروتئین ۀجیر پروتئین متعادل ۀجیر مواد خوراکی

 41/60 35/50 ذرت
 28/12 02/21 درصد پروتئین( 44سویا) ۀکنجال

 3 3 ماهیپودر 

 5 5 سبوس

 31/1 08/2 روغن سویا

 22/9 21/9 کربنات کلسیم

 84/0 05/0 کلسیم فسفاتدی

 28/0 29/0 نمک

 25/0 25/0 1مکمل ویتامینی

 25/0 25/0 2مکمل معدنی

 1/0 1/0 متیونین

 06/0 - لیزین

 ترکیب مواد مغذی

 )برحسب درصد(

  
 2800 2800 (kcal/kgانرژی قابل متابولیسم )

 0/13 0/16 خامپروتئین

 91/2 3/3 خامفیبر

 9/3 9/3  کلسیم

 34/0 34/0  استفاده قابل فسفر

 15/0 15/0  سدیم

 82/0 06/1  آرژنین

 05/0 91/0  لیزین

 30/0 41/0  متیونین

 61/0 69/0  سیستئین+ متیونین
، Aگرم ویتامین  04/0گرم مکمل ویتامینی حاوی آق قال استفاده شد. هر کیلو ۀدرصد ویتامینی و معدنی تخمگذار شرکت شفا دان 5/0از مکمل  1

 D3 ،8/8گرم ویتامین  B12 ،2گرم ویتامین  B6 ،004/0گرم ویتامین  B3 ،985/0گرم ویتامین  B2 ،136/3گرم ویتامین  B1 ،6/1گرم ویتامین  561/0

)بیوتین( و  H2گرم ویتامین  06/0)نیاسین(، B5گرم ویتامین  86/13)فولیک اسید(، B9گرم ویتامین  K3 ،192/0گرم ویتامین  E ،88/0گرم ویتامین 

 کلراید بود. گرم کولین 160
2

گرم  30گرم منگنز،  06/26گرم مکمل معدنی حاوی آق قال استفاده شد. هر کیلو ۀفا داندرصد معدنی و ویتامینی تخمگذار شرکت ش 5/0از مکمل   

 کلراید بود. گرم کولین 160گرم سلنیوم و  08/0گرم ید،  340/0گرم مس،  4/2گرم روی،  80/28آهن، 
 

 5/1پایه+  ۀجیر -2پایه)پروتئین متعادل و فاقد سیاه دانه(  ۀجیر -1تیمار آزمایشی به شرح ذیل انجام شدند که شامل:  6هر دو آزمایش با 

کم  ۀجیر  -5درصد پروتئین متعادل و فاقد سیاه دانه(  85کم پروتئین) ۀجیر -4درصد سیاه دانه  3پایه+  ۀجیر -3درصد سیاه دانه 

که شماره )ر واحد آزمایشی در سطلی جداگانه وراک هخ. بودند درصد سیاه دانه 3کم پروتئین+  ۀجیر -6 و درصد سیاه دانه 5/1پروتئین+ 

قرار داشت. مصرف خوراک در پایان هر هفته از تفاضل مقدار خوراک باقیمانده و مقدار خوراک  (قفس و تیمار روی آن ثبت شده بود

 (.Novak et al., 2008اختصاص داده شده به هر واحد آزمایشی محاسبه شد)

(    = میانگین خوراک مصرفی روزانه)گرم 
مقدار خوراک باقی مانده آخر هفته   خوراک توزین شده در ابتدای هفته

تعداد روز مرغ
  

 (.Keshavarz and Austic.,  2004به صورت هفتگی برای هر تکرار به صورت زیر محاسبه شد)خوراک ضریب تبدیل 

    خوراک= ضریب تبدیل 
  مقدار خوراک مصرفی  گرم  

وزن توده تخم  گرم 
 



 

  07  
  

  علوم طیور دااگشنه ارومیه ژپوهشناهم
   

گرم وزن  01/0های هر واحد آزمایشی به صورت روزانه جمع آوری، شمارش و با ترازوی دیجیتالی با حساسیت ها و تخم بلدرچینمرغتخم

 (. Keshavarz, 1992درصد تخمگذاری بر اساس روز مرغ)درصد تولید به ازای موجودی فعلی مرغ( و به صورت زیر محاسبه شد)شد. 

= درصد تولید تخم    
ولیدیت در دوره  هایتخم     تعدادکل 

تعداد روز مرغ
100×   

 (.Keshavarz, 1992های تولیدی بر تعداد تخم بدست آمد)میانگین وزن تخم از طریق تقسیم وزن تخم

= میانگین وزن تخم)گرم(      
هایتخم تولیدی در دوره     مجموع وزن 

تعداد تخم 
100×  

حسب درصد هوا خشک(و کم پروتئین بلدرچین تخمگذار ژاپنی)بر های پایه پروتئین متعادلترکیب جیره : 2جدول   

متعادل پروتئین جیره مواد خوراکی پروتئین کم جیره   

 90/60 39/51 ذرت
 98/20 65/29 کنجالۀ سویا

 3 3 پودر ماهی

 5 5 سبوس

 53/2 80/3 روغن سویا

 5/5 49/5 کربنات کلسیم

 09/0 01/0 کلسیم فسفاتدی

 29/0 29/0 نمک

 25/0 25/0 1مکمل ویتامینی

 25/0 25/0 2مکمل معدنی

 18/0 1/0 متیونین

 26/0 - لیزین

 (حسب درصد بر)مغذی مواد ترکیب

 2900 2900 (kcal/kg)متابولیسم  قابل انرژی

 10 20 خام پروتئین

 38/3 08/3 خام فیبر

 5/2 5/2  کلسیم

 35/0 35/0  استفاده قابل فسفر

 15/0 15/0  سدیم

 00/1 3/1  آرژنین

 12/1 13/1  لیزین

 5/0 45/0  متیونین

 08/0 08/0  سیستئین+ متیونین
، Aگرم ویتامین  04/0گرم مکمل ویتامینی حاوی درصد معدنی و ویتامینی تخمگذار شرکت شفا دانه آق قال استفاده شد. هر کیلو 5/0از مکمل 1

 D3 ،8/8گرم ویتامین  B12 ،2گرم ویتامین  B6 ،004/0گرم ویتامین  B3 ،985/0گرم ویتامین  B2 ،136/3گرم ویتامین  B1 ،6/1گرم ویتامین  561/0

)بیوتین( و  H2گرم ویتامین  06/0)نیاسین(، B5گرم ویتامین  86/13)فولیک اسید(، B9گرم ویتامین  K3 ،192/0گرم ویتامین  E ،88/0گرم ویتامین 

 کلراید بود.گرم کولین 160
گرم  30گرم منگنز،  06/26گرم مکمل معدنی حاوی درصد معدنی و ویتامینی تخمگذار شرکت شفا دانه آق قال استفاده شد. هر کیلو 5/0ل از مکم2

 کلراید بود. گرم کولین 160گرم سلنیوم و  08/0گرم ید،  340/0گرم مس،  4/2گرم روی،  80/28آهن، 

 

سطح پروتئین جیره)توصیه شده و  2شامل  2×3بلوک کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل  هفته در قالب طرح 10پرندگان آزمایشی به مدت 

های مربوط به عملکرد)مصرف دادهدرصد سیاه دانه( پرورش داده شدند.  3و  5/1سطح سیاه دانه)صفر،  3درصد توصیه شده( و  85
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استفاده از مشاهدات تکرار در زمان، تجزیه واریانس شدند.  خوراک، ضریب تبدیل خوراک، وزن تخم، درصد تخمگذاری و وزن توده تخم( با

 ۀمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مقایس  SAS( 2003افزار)آوری شده از هر دو آزمایش با استفاده از نرماطالعات و نتایج جمع

درصد  5کرامر در سطح آماری  -ده از آزمون توکیو با استفا  Mixed  ۀهای صفات عملکردی مربوط به هر دو آزمایش از رویمیانگین داده

 انجام گرفت. 

 

  نتایج

 نشان یقتحق ینحاصل از ا یجگزارش شده است. نتا 3جدول  درتخمگذار  هایمرغ یبر درصد تخمگذار یشیآزما مختلفثیر تیمارهای أت

 عملکردی پارامترهای بر دانه سیاه و پروتئین متقابل اثر بعالوهندارد.  یعملکرد هایفراسنجه بر تأثیریدانه  یاهس یا پروتئینکه  دهدمی

 هایمرغ از بیشتر( P<05/0)داریمعنی طور به متعادل پروتئین سطح با شده تغذیه هایمرغ در تخم، تولید. (P>05/0)نشد دارمعنی

 . بودکم  ینشده با سطح پروتئ یهتغذ

1های تخمگذاردانه بر عملکرد مرغسیاه میانگین اثرات اصلی و اثر متقابل سطح پروتئین و ۀمقایس :3جدول 
   

 پروتئین سطح
 درصد

 دانه سیاه

تولید تخم  

 )درصد(

وزن تخم 

 )گرم(

 توده وزن

 تخم)گرم(

 خوراک مصرف

 (مرغ/ گرم)روزانه 

ضریب تبدیل 

 خوراک)گرم:گرم(

 125/2 690/121 332/50 460/63 310/90 صفر متعادل

 253/2 280/121 545/56 102/63 609/89 5/1 متعادل

 091/2 901/110 493/50 925/63 093/89 3 متعادل

 424/2 201/128 630/53 424/61 364/80 صفر کم

 448/2 383/123 602/51 245/61 156/84 5/1 کم

 425/2 810/125 585/52 541/63 832/82 3 کم

 0530/0 095/2 320/1 3862/0 946/1  خطای استاندارد

            سطح پروتئین

a 904/88 a 49/63 a 123/50 b 290/120 156/2  متعادل b
 

b 084/84 b 000/62 b 606/52 a 801/125 432/2  کم a
 

 03101/0 209/1 0401/0 2109/0 0982/1  خطای استاندارد

           دانهسطح سیاه     

 b 455/62 481/55 942/124 204/2 830/88  صفر

5/1  382/85 b 103/62 000/54 330/122 350/2 

3  313/86 a 033/63 039/55 851/121 258/2 

 0309/0 481/1 906/0 260/0 344/1  خطای استاندارد

            سطح احتمال

 0001/0 0015/0 0003/0 0001/0 0093/0  پروتئین

 1889/0 2862/0 1669/0 0001/0 1006/0  دانه سیاه

 0095/0 0024/0 3850/0 0063/0 4434/0  زمان

 4030/0 3531/0 833/0 1029/0 5204/0  دانه سیاه×   پروتئین

 1420/0 2264/0 9861/0 9880/0 9884/0  زمان×  پروتئین

 3234/0 8586/0 9803/0 6004/0 9886/0  زمان×  دانه  سیاه

×  دانهسیاه×  پروتئین

  زمان

 
6408/0 9866/0 0408/0 8361/0 3325/0 

 (.P<05/0)دار هستنداوت دارای اختالف معنیهای هر ستون با حروف متفمیانگین
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 صفت نیا بر یداریمعن ریثأت رهیج نیپروتئ سطح. است شده گزارش 4 جدول در یژاپن یهانیبلدرچ یتخمگذار درصد نیانگیم

و  5/1مصرف . (P<05/0)دار بودمعنی یتخمگذار درصد بر دانه اهیس و نیپروتئ متقابل اثرهمچنین  و دانه اهیساثر  اما. (P>05/0)اشتند

 اهیفاقد س ۀرینسبت به ج را یتخمگذار، درصد 345/91درصد و  018/89 بیمتعادل، به ترت نیپروتئ یحاو ۀریدر جدانه  اهیدرصد س 3

 . (P<05/0)داد شیدرصد( افزا 489/84)دانه

 های ژاپنیدانه بر عملکرد بلدرچیناثر متقابل سطح  پروتئین و سیاه میانگین اثرات اصلی و ۀمقایس  :4جدول
1 

 پروتئین سطح
 سیاه درصد

 دانه

تولید 

 تخم)درصد(

وزن 

 تخم)گرم(

 توده وزن

 تخم

 )گرم(

 مصرف

/ گرم)روزانه خوراک 

(مرغ  

ضریب تبدیل 

 خوراک)گرم:گرم(

489/84 صفر متعادل c
 660/12  609/10 c

 455/35  218/3  

5/1 متعادل  018/89 ab
 959/12  643/11 ab

 900/36  239/3  

345/91 3 متعادل a
 882/12  065/11 a

 034/36  106/3  

449/88 صفر کم ab
 805/12  392/11 ab

 014/30  298/3  

5/1 کم  013/90 ab
 996/12  009/11 a

 922/30  290/3  

892/80 3 کم bc
 003/12  205/11 b

 619/30  412/3  

استانداردخطای    2699/0  0018/0  1019/0  3104/0  0513/0  

      سطح پروتئین

510/88  متعادل  833/12  362/11 389/36 b
 211/3 b

 

085/88  کم  882/12  436/11 518/30 a
 335/3 a

 

استاندارد  خطای   0280/0  0412/0  0986/0  1821/0  0296/0  

      سطح سیاه دانه

469/86  صفر b
 069/12 b

 036/11 b
 234/36 b

 258/3  
5/1   866/89 a

 900/12 a
 606/11 a

 449/30 a
 268/3  

3  618/89 a
 820/12 a

 485/11 a
 106/30 a

 294/3  

895/0  خطای استاندارد  051/0  121/0  224/0  0363/0  

      سطح احتمال

099/0  پروتئین  414/0  606/0  0001/0  0035/0  

دانه سیاه   018/0  014/0  001/0  001/0  0652/0  

004/0  زمان  0001/0  0001/0  0001/0  0001/0  

دانهسیاه×   پروتئین  018/0  084/0  002/0  520/0  1690/0  

زمان×  پروتئین  584/0  952/0  628/0  186/0  0111/0  

زمان×  دانه  سیاه  931/0  053/0  858/0  366/0  8820/0  

زمان×  دانه سیاه×  پروتئین  906/0  980/0  950/0  839/0  9901/0  

 (.P<05/0)دار هستندهر ستون با حروف متفاوت دارای اختالف معنی هایمیانگین

 

 اثر چند هر. است شده گزارش 3 جدول در مرغ، تخم وزن بر دانه سیاه و پروتئین مختلف سطوح متقابل اثر و اصلی اثرات میانگین ۀمقایس

-معنی صفت این بر پروتئین یا دانهاثر سیاه اما ،( P>05/0)وجود نداشت مرغ تخم وزن بر پروتئین و دانهسیاه مختلف سطوح بین متقابلی

 ۀ(. پرندگان تغذیه شده با جیرP<05/0که کاهش سطح پروتئین جیره سبب کاهش وزن تخم مرغ گردید) طوریه (. بP<05/0)دار بود

نتایج مربوط به میانگین وزن (. P<05/0های آزمایشی داشتند)وزن تخم بیشتری نسبت به پرندگان سایر گروه درصد سیاه دانه، 3حاوی 

. (P>05/0)دار نبودگزارش شده است. اثر متقابل سطح پروتئین و سیاه دانه بر صفت وزن تخم معنی 4های ژاپنی در جدول تخم بلدرچین

سبب افزایش وزن تخم درصد سیاه دانه،  3و  5/1دهد که استفاده از سطوح بررسی هر یک از اثرات اصلی پروتئین و سیاه دانه نیز نشان می

  (.P>05/0)نداشت تخم وزن بر یریثأت نیپروتئ سطح، اما (P<05/0)شد
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 تخمگذاری درصد تأثیر تحت و بوده اقتصادی و مهم بسیار صفت این است. شده گزارش 3 جدول در تخمگذار هایمرغ برای تخم ۀتود وزن

 ولی ،(P>05/0)نداشت داریمعنی تأثیرتخم  ۀتود وزندانه بر  یاهو س ین. اثر متقابل سطوح پروتئاست تولیدی هایتخم وزن میانگین و

 سیاه مختلف سطوح همچنین. داد اختصاص خود به را تخم ۀتود وزن مقدار بیشترین دانه، سیاه درصد 3 و متعادل پروتئین حاوی ۀجیر

 .(P<05/0) داد قرار تأثیر تحت را شاخص داریاینمعنی طور به پروتئین مختلف سطوح(. P>05/0)نداشت صفت این بر  تأثیری دانه

وزن  جینتا نیانگیم سهیمقا .باعث شدمقدار وزن توده تخم را  یشترینب ین،متعادل نسبت به سطح کم پروتئ ینسطح پروتئمصرف  یکهبطور

پروتئین و سیاه دانه بر صفت وزن گزارش شده است. در این آزمایش اثرات متقابل سطح  4جدول  در تخمگذار یهانیتخم بلدرچ ۀتود

داری سبب درصد به طور معنی 3و  5/1های حاوی پروتئین متعادل، افزودن سیاه دانه به مقدار در جیره (.P<05/0)دار بودتخم معنی ۀتود

تخم  ۀدار وزن تودمعنیدرصد سبب کاهش  3. در جیره های کم پروتئین، افزودن سیاه دانه به مقدار (P<05/0)افزایش وزن توده تخم شد

 درصد 3 و 5/1(. همچنین استفاده از سطوح P>05/0)تخم نداشت ۀداری بر صفت وزن تود. سطح پروتئین جیره تأثیر معنی(P<05/0)شد

 (.P<05/0)شد تخم توده وزن  افزایش سبب دانه سیاه

 سیاه و پروتئین مختلف سطوح متقابل اثرات. است شده زارشگ 3تخمگذار در جدول   هایمرغ خوراک مصرف بر مختلف تیمارهای تأثیر

 دانه سیاه فاقد پروتئین کم پرندگان تیمار به خوراک مصرف میزان بیشترین چند هر(. P>05/0)نداشت خوراک مصرف بر   تأثیری دانه

 3 و 5/1 سطوح از استفاده با اما(. P>05/0)نداشت خوراک مصرف بر  تأثیری دانه سیاه مصرف آزمایش، این در همچنین. داشت اختصاص

دهد. در این آزمایش مقایسه میانگین حداقل مربعات سطوح مختلف پروتئین نشان دانه، مصرف خوراک روند کاهشی نشان می سیاه درصد

شی بر تأثیر تیمارهای آزمای(. P<05/0یابد)داری افزایش میهای کم پروتئین، مصرف خوراک به طور معنیداد که با استفاده از جیره

داری بر مصرف خوراک گزارش شده است. اثر متقابل پروتئین و سیاه دانه تأثیر معنی 4های ژاپنی در جدول بلدرچین ۀمصرف خوراک روزان

دهد که با کاهش سطح پروتئین جیره، مصرف میانگین اثر اصلی پروتئین نشان می ۀمقایس  (.P>05/0)های تخمگذار نداشتبلدرچین

دار مصرف خوراک . همچنین استفاده از سطوح مختلف سیاه دانه سبب افزایش معنی(P<05/0)افزایش  یافتخوراک روزانه 

 .(P<05/0)شد

گزارش شده است. مقایسه میانگین اثرات متقابل پروتئین و  3های تخمگذار در جدول میانگین حداقل مربعات ضریب تبدیل خوراک مرغ

(. کاهش سطح پروتئین جیره سبب افزایش  ضریب تبدیل P>05/0های تخمگذار نداشت)اک مرغسیاه دانه تأثیری  بر ضریب تبدیل خور

 (. P>05/0داری  بر این شاخص نداشت)(، اما استفاده از سیاه دانه تأثیر معنیP<05/0های تخمگذار شد)خوراک در مرغ

نشان داده شده است. تأثیر سطح پروتئین جیره بر  4 های ژاپنی در جدولمیانگین حداقل مربعات ضریب تبدیل خوراک بلدرچین ۀمقایس

کم پروتئین  ضریب تبدیل خوراک بیشتری نسبت  ۀهای ژاپنی تغذیه شده بابا جیر. بلدرچین(P<05/0)دار بودضریب تبدیل خوراک معنی

. سطح سیاه دانه و اثر متقابل (P<05/0، گرم 211/3در مقابل  335/3های ژاپنی تغذیه شده با سطح پروتئین متعادل داشتند)به بلدرچین

 (.P>05/0)پروتئین و سیاه دانه تأثیری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت

 

 بحث

های تغذیه شده با سطح پروتئین متعادل بیشتر دهد که تولید تخم، در مرغهای تخمگذار نشان مینتایج حاصل از این تحقیق در مورد مرغ

های ژاپنی مقدار تولید تخم در پرندگان تغذیه شده با سطح پروتئین متعادل پروتئین بود. در بلدرچینهای تغذیه شده با سطح کم از مرغ

دهد که با کاهش داری با پرندگان تغذیه شده با جیره کم پروتئین نداشت. مطالعات متعددی نیز وجود دارد که نشان میاختالف معنی

های زیادی یابد. این مشاهده با گزارشت تأمین مقادیر کافی اسید آمینه کاهش میسطح پروتئین جیره، مقدار تولید تخم حتی در صور

(. در مقابل، گزارشاتی مبنی بر عدم تأثیر سطح ;Novak et al.,  2008 Abdel-Mageed et al., 2009محققان زیادی مطابقت دارد)

 Keshavarz and Austic,  2004 ; Khajali et al., 2008 ; Latshaw and)ذار وجود داردهای تخمگپروتئین جیره بر تولید تخم مرغ

Zhao, 2011 داری بر تولید تخم های ژاپنی تأثیر معنیدرصد پروتئین خام در بلدرچین 24و  18(. گزارش شده است که سطوح

ح پروتئین جیره، مقدار تواند به دلیل میزان کاهش سط(. علت تناقض در نتایج گزارشات محققان میLatshaw and Zhao, 2011ندارد)

های ژاپنی در بلدرچین ۀضروری جیره باشد. استفاده از سیاه دانه در جیراسیدهای آمینه ضروری و نسبت اسیدهای آمینه ضروری به غیر
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ده دار تولید تخم مرغ را باعث شدرصد سیاه دانه بهبود معنی 3تحقیق اخیر سبب افزایش تولید تخم شد. در تحقیقی مشابه، مصرف 

( و در Akhtar et al., 2003; Yalcin   et al.,   2009توسط دیگر محققین در مرغ تخمگذار) ۀ(. نتایج مشابAydin et al., 2008است)

دانه بر جمعیت میکروبی دستگاه تواند ناشی از اثر سیاه گزارش شده است. این بهبود عملکرد می (   Denli et al., 2004بلدرچین ژاپنی )

 Steiner, 2009های گوارشی توسط گیاهان دارویی باشد)( و تحریک و ترشح آنزیم;1385Khan et al., 2003گوارش)نیاکان و همکاران. 

; Günther, 1990 داری سبب های حاوی پروتئین متعادل به طور معنینتایج آزمایش اخیر نشان داد که استفاده از جیره(. همچنین

های تغذیه شود که پروتئین سفیده به میزان مرغاحتماالً، کمبود اسیدهای آمینه برای ساخت پروتئین سبب می افزایش وزن تخم مرغ شد.

تخم در مگنوم، دلیل  ۀشده با سطح پروتئین باالتولید نشود. ناتوانی در تأمین سطح کافی اسیدهای آمینه پالسما در زمان ساخت سفید

(. همچنین گزارش شده است که رابطه مستقیمی میان وزن تخم Novak et al.,  2008ئین است)های کم پروتکاهش اندازه تخم در جیره

درصد سیاه دانه باعث بهبود  وزن  3و  5/1(. در این آزمایش، استفاده از Silversides and Scott, 2001و مقدار کل سفیده وجود دارد)

-( و فعالیت آنتی1385واص ضد میکروبی)نیاکان و همکاران، سیاه دانه با دارا بودن خهای ژاپنی گردید. تخم بلدرچین

تأمین کند. همچنین سیاه دانه به عنوان یک گیاه دارویی با افزایش تواند سالمت دستگاه گوارش را ( میRamadan, 2007اکسیدانی)

تخم تحت تأثیر  ۀ(. صفت وزن تودSteiner, 2009تواند به جذب ازت کمک کند)های با منشاء داخلی، میهضم از طریق فعالیت آنزیم

های تخمگذاراثر متقابل سطوح مختلف های تولیدی است. در آزمایش نخست این پژوهش در مرغدرصد تخمگذاری و میانگین وزن تخم

 3عادل و حاوی پروتئین مت ۀهای تخمگذار تغذیه شده با جیردر عین حال، مرغ .دار نبودپروتئین و سیاه دانه بر روی این شاخص  معنی

تخم و وزن تخم و  ۀ( را به خود اختصاص دادند. همبستگی مثبتی میان وزن تود493/50تخم) ۀدرصد سیاه دانه، بیشترین مقدار وزن تود

(. در این آزمایش، افزایش وزن تخم و تولید تخم با Nahashon et al., 2007)تخم و تولید تخم گزارش شده است ۀهمچنین وزن تود

مصرف سطح پروتئین متعادل جیره منجر به بهبود  وزن توده تخم شده است. نتایج تعدادی دیگر از پژوهشگران نشان داده است که وزن 

. نتایج پژوهش حاضر با نتایج (Novak et al.,  2008; Gunawaqrdana et al., 2009یابد)تخم با کاهش پروتئین جیره کاهش می ۀتود

حاوی پروتئین متعادل مکمل  ۀ، استفاده از سیاه دانه در جیر این محققین مطابقت دارد. در آزمایش دوم این تحقیق در بلدرچین ژاپنی

وجه به عدم تأثیر تخم شد. با ت ۀدرصد سیاه دانه، سبب افزایش  وزن تود 5/1درصد سیاه دانه و جیره کم پروتئین مکمل شده با  3شده با 

تواند ناشی از اثر سیاه دانه باشد. این نتایج در مورد اثر تخم می ۀ( بر تولید تخم، بهبود وزن تود =099/0Pدار سطح پروتئین جیره)معنی

بقت دارد. در ( در مورد مرغ تخمگذار مطا2008و همکاران)  Aydinو با نتایج  (2004و همکاران)   Denliسیاه دانه در بلدرچین با نتایج 

 ۀدرصد سیاه دانه و جیر 3حاوی پروتئین متعادل مکمل شده با  ۀآزمایش دوم این تحقیق در بلدرچین ژاپنی ، استفاده از سیاه دانه در جیر

 میانگین سطوح مختلف پروتئین جیره در ۀدرصد سیاه دانه، سبب افزایش وزن توده تخم شد. نتایج مقایس 5/1کم پروتئین مکمل شده با 

داری افزایش های کم پروتئین به طور معنیدهد که مصرف خوراک با استفاده از جیرههای ژاپنی نشان میهای تخمگذار و بلدرچینمرغ

های کم پروتئین پیشتر توسط تعدادی از محققین گزارش شده است. محققان یابد. موافق با نتایج ما، افزایش مصرف خوراک در جیرهمی

 ,Latshaw and Zhaoیابد)های تخمگذار افزایش  میاند که مصرف خوراک روزانه با کاهش سطح پروتئین جیره مرغزیادی گزارش کرده

2011; Abdel-Mageed  et al.,  2009ای (. گزارش شده است که چناچه مقدار پروتئین)اسیدهای آمینه( جیره در حالت کمبود حاشیه

خود را با افزایش مصرف خوراک جبران نماید. سطح اسیدهای آمینه پالسما از جمله  هکند کمبود اسیدهای آمینباشد، مرغ سعی می

پوتاالموس، مصرف خوراک را تحت تأثیر قرار دهد. به نحوی ۀتواند با تأثیر بر عواملی است که به همراه سطح گلوکز خون و دمای بدن می

 ,.Musten et alکند)س با کاهش آن، مصرف خوراک افزایش پیدا میکند و بر عککه با افزایش سطح آن، مصرف خوراک کاهش پیدا می

1974 ; Sturkie, 1986شود. در این حالت، اسیدهای (. کمبود شدید پروتئین)اسیدهای آمینه( منجر به عدم تعادل اسیدهای آمینه می

شوند. در مسیرهای کاتابولیسم اسیدهای آمینه میکنند( با ارسال عالیمی به مغز سبب تحریک آمینه مازاد )که در عدم توازن شرکت می

افتد که سبب کاهش مصرف خوراک و به تبع آن کننده اتفاق میویژه اسیدهای آمینه محدودتمام اسیدهای آمینه به ۀاین حالت نیز تجزی

که کاهش سطح پروتئین جیره دهد . نتایج هر یک از هر دو آزمایش این تحقیق نشان می(D Mello, 2003)شودکاهش تولید پرنده می

کند. گردد. آزمایشات زیادی نتایج کار ما را تصدیق میهای ژاپنی میهای تخمگذار و بلدرچینسبب افزایش  ضریب تبدیل خوراک در مرغ

یل های مروارید گزارش شده است که با کاهش سطح پروتئین جیره، ضریب تیددرصد پروتئین در مرغ 18و  16، 14با بررسی سطوح 

(همبستگی مثبت و باالیی میان مصرف 2000و همکاران) Nahashon(. همچنین Nahashon et al., 2007یابد)خوراک افزایش  می

اند که ضریب تبدیل خوراک با خوراک و ضریب تبدیل خوراک گزارش کردند که با نتایج ما مطابقت دارد.  محققان زیادی  گزارش کرده

 Keshavarz and Austic.,  2004; Abd El-Maksoud et al., 2011  Valkonen et;یابد)یش میکاهش سطح پروتئین جیره افزا

al., 2006  Li et al., 2011;دهد پرندگان در پاسخ به کمبود پروتئین جیره نخست وزن بدن خود را (. گزارشاتی وجود دارد که نشان می
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یابد)کمبود شدید پروتئین( و در نهایت دنبال آن مصرف خوراک کاهش میو به یابدتخم پرنده کاهش می dدهند، سپس اندازهاز دست می

های تخمگذار کاهش یافته است. کند. در آِزمایش اخیر، به دنبال کاهش سطح پروتئین جیره، وزن بدن مرغتخمگذاری کاهش پیدا می

حال، وزن تخم و درصد د را افزایش دادند. در عینای( مصرف خوراک خوپرندگان برای جبران کاهش سطح پروتئین جیره)کمبود حاشیه

تخم در  ۀتخم کاهش یافت. لذا افزایش میزان مصرف خوراک و کاهش وزن تود ۀتخمگذاری پرنده روند نزولی یافت و در نتیجه، وزن تود

 (. Nell and Young, 1980های کم پروتئین منجر به افزایش ضریب تبدیل خوراک شده است)پرندگان تغذیه شده با جیره

 

 کلی گیرینتیجه

 مصرف همچنین. شد مرغ تخم وزن افزایش سب تخمگذار هایمرغ ۀجیر در دانه سیاه درصد 3 از استفاده که داد نشان آزمایش ینا نتایج

 3 از استفاده. گردید تخم ۀتود وزن و تخم تولید تخم، وزن  بهبود منجر به ژاپنی هایبلدرچین ۀجیر در دانه سیاه درصد 3 و 5/1 سطوح

 دانه سیاه درصد 3 از استفاده اما شد تخم ۀتود وزن و تخم تولید دارمعنی افزایش سبب متعادل پروتئین حاوی ۀجیر در دانه سیاه درصد

در خوراک  یلتبد یبمصرف خوراک و ضر یشسبب افزا ین. کاهش سطح پروتئگردید صفات این  کاهش سبب پروتئین کم هایجیره در

 .شد ژاپنی هایبلدرچین و تخمگذار هایمرغ
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