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 چکیده 
های بیوشیمیایی خون در خار پز و آنزیم فیتاز در جیره بر فراسنجهاثرات نخود ببررسی  پژوهش این از هدف

تیمار،  0تصادفی شامل  "قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه در قالب طرح کامال 215در مجموع . ژاپنی بود بلدرچین

 10+ هد ی شا جیره( 2ی شاهد،   جیره( 1: جیره های آزمایشی عبارتند از . قطعه در هر پن آزمایشی 12تکرار و  1

ی  جیره( 1آنزیم فیتاز مطابق توصیه شرکت سازنده، + درصد نخود خام  10+ ی شاهد  جیره( 9درصد نخود خام، 

آنزیم فیتاز مطابق توصیه شرکت + درصد نخود بخار پز  10+ ی شاهد  جیره( 0درصد نخود بخار پز،  10+ شاهد 

از هر تکرار یک (  روزگی 12)در پایان دوره. گرفت روزگی در اختیار جوجه ها قرار 12تا  1از سن سازنده که 

خونگیری انجام شد و  کلسیم، فسفر، سدیم  و پتاسیمامالح معدنی شامل گیری اندازهقطعه انتخاب و به منظور 

آنزیم فیتاز در + درصد نخود بخار پز  10نتایج مطالعه حاضر نشان داد افزودن  .ها به آزمایشگاه منتقل شدنمونه

+ درصد نخود خام  10ی حاوی  جیرهبر کلسیم، ( از نظر آماری)بلدرچین ژاپنی در مقایسه با گروه شاهد ی  جیره

 <50/5)داری داشته استدرصد نخود خام بر روی سدیم تاثیر معنی 10ی حاوی  آنزیم فیتاز بر روی فسفر و جیره

P.)  

 .نخود، پروتیین کل، فراسنجه، بلدرچین ژاپنی: کلیدی هایواژه

 قدمه م
و  شود یم یو رشدجامعه تلق یسالمت نیاز عوامل مهم تأم یکی یوانیح نیپروتئ ی انهیمصرف سال زانیم

 ییو برآورد فقر غذا هیسطح تغذ نییتع یها شاخص نیتر از مهم یکیعامل را  نیا یابیارز ،یجهان یها سازمان

 (.1931 ،یو ملک یمیرح. )دانند یدر حال توسعه م یکشورها ژهیمختلف به و یدرکشورها

  قابلیت  عث کاهشبا  خام  بصورت هاآن مصرف   ، که بوده  ای ضد تغذیه  از عوامل  تعدادی  دارای  حبوبات  اغلب

  عوامل  رفتن  از بین  باعث  نسبتاً کوتاهی  مدت  به  حبوبات  های دانه  پختن(. 2519کار آبدان و همکاران ، )گردد  هضم

  در بین. دهد می  را افزایش  غذائی  جیره  و مقدار انرژی  پروتئین  بیولوژیک  و ارزش  آنها شده موجود در  ای ضدتغذیه

 (. 2551و همکاران،  میتام)دارد   کمتری  پروتئاز مشکل  بازدارنده  ، نخود از نظر عوامل حبوبات

فسفر،  م،یهضم کلس تید قابلباعث بهبو تازیف میاست که استفاده از آنز دهیبه اثبات رس یمختلف قاتیدر تحق

  (.2511جانسون و همکاران، )شود  یو نشاسته م یچرب نه،یآم دیاس تروژن،ین
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روز با  12تکرار به مدت  1و  ماریت 0با  یطرح کامال تصادف کیروزه در  کیژاپنی  نیقطعه بلدرچ 215تعداد 

تعداد نر و ماده  ،یشده و بعد از وزن کش تیجنس کیتفک یرورشپ 21جوجه ها در روز . شدند هیتغذ یشیآزما هایرهیج

 . شدند یروز نگهدار 21هر تکرار به مدت  یبرا کسانیبا وزن 

 .شدند میتنظ NRC -1331 یشنهادیو با پ اسوی کنجاله –بر اساس ذرت  یشیآزما یها رهیج

 :شامل یشیآزما یها رهیج

 شاهد  ی رهیج( 1

 خود خامدرصد ن 10+ شاهد  ی رهیج( 2

 شرکت سازنده هیمطابق توص تازیف میآنز+ درصد نخود خام  10+ شاهد  ی رهیج( 9

 درصد نخود بخار پز 10+ شاهد  ی رهیج( 1

 شرکت سازنده هیمطابق توص تازیف میآنز+ درصد نخود بخار پز  10+ شاهد  ی رهیج( 0

 .فوق هر کدام در جهار تکرار آماده شد هایرهیج
 برای بلدرچین ژاپنی شدهجیره غذایی و ترکیب محاسبه  -1جدول                           

 (درصد)مقدار   اقالم جیره غذایی

  9/09            ذرت                                     

 11/12 کنجاله سویا

 91/1 روغن گیاهی

 51/5 لیزین

 13/5 کلسیم فسفات  دی

 00/1 پودر صدف

 51/5 متیونین

 20/5 1مکمل معدنی

 20/5 2مکمل ویتامین

 20/5 نمک

 155 جمع کل

  ترکیب محاسبه شده

 2355 (کیلو کالری در کیلوگرم)انرژی 

 03/29 (درصد)پروتئین خام 

 3/5 (درصد)کلسیم 

 95/5 (درصد)فسفر قابل دسترس 

 3/1 (درصد)سیستیین+ متیونین

 1/2 نسبت کلسیم به فسفر
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ویتامین  ;المللی واحد بین 105کوله کلسی فرول،  ;واحد بین المللی A  ،1105ویتامین : نمایند به ازاء هر کیلو گرم جیره تهیه می این مقادیر را -1

E ،12 ویتامین  ;المللی واحد بینB3،559/5 15اسید پنتوتنیک، ;  گرم میلی 15نیاسین،;  گرم میلی 1فوالسین، ; گرم میلی 2555کولین، ; گرم میلی 

 . گرم میلی 2تیامین، ;  گرم میلی 1ریبو فالوین، ;  گرم میلی 9پیریدوکسین، ;  گرم لیمی

 .گرم میلی 20سولفات روی،  ; گرم میلی 2/5سلنیوم، ; گرم میلی 15منگنز،  ; گرم میلی 125آهن، ;  گرم میلی 9/5ید، ;  گرم میلی 0سولفات مس،  -2

 نتایج و بحث 
 کلسیم

با توجه به . دهدیرا نشان م یروزگ 12در  میکلس نیانگیرا بر م یشیآزما یها رهیج ریاثمربوط به ت جینتا 2جدول

درصد  10)چهارم  ماریمربوط به ت میکلس نیانگیم نیتر شیب(. P <50/5)وجود دارد  مارهایت انیم دارییها تفاوت معن داده

 .د نخود خام بدست آمددرص 10شده با مکمل  هیذدر گروه تغ نیانگیم نیتر و کم( نخود بخار پز

 فسفر

با توجه به . دهدیرا نشان م یروزگ 12فسفر در  نیانگیرا بر م یشیآزما یها رهیج ریمربوط به تاث جینتا 2جدول

درصد  10)سوم  ماریفسفر مربوط به ت نیانگیم نیتر شیب(. P <50/5)وجود دارد  مارهایت انیم دارییها تفاوت معن داده

  .بدست آمد تازیف میآنز+ درصد نخودبخار پز  10شده با مکمل  هیتغذ وهدر گر نیانگیم نیتر و کم( زتایف میآنز+ نخودخام 

 سدیم

با توجه به (. 2جدول)را نشان نداد  یدار یمعن ریتاث یشیآزما های¬گروه نیدر ب یروزگ 12در  میسد نیانگیم

در گروه  زین میسد نیانگیم نیتر رصد نخود خام و کمد 10شده با مکمل  هیدر گروه تغذ میسد نیانگیم نیتر شیها، ب داده

 .درصد نخود بخار پز بدست آمد 10شده با  هیتغذ

 پتاسیم

 نیشتریب. دهدیرا نشان م یروزگ 12در  میپتاس نیانگیبر م یشیآزما هایرهیج ریمربوط به تاث جینتا 2جدول 

نسبت  یدار یبوده است که نشان از عدم تفاوت معن( تازیف میآنز+ درصد نخود بخار پز  10)پنجم  ماریمربوط به ت نیانگیم

 10)دوم  ماریمربوط به ت میپتاس نیانگیم نیتر کم تیدر نها(. P >50/5)باشد  یم گرید یمارهایت ریشاهد و سا ماریبه ت

 .باشدیم( درصد نخود خام

 روزگی 12های آزمایشی بر برخی امالح معدنی در بلدرچین ژاپنی در تاثیر جیره -2جدول 

 پتاسیم سدیم فسفر کلسیم های آزمایشیجیره

 ab3/15 c3/9 b0/111 2/9 شاهد

 c52/15 b1/0 a1/101 1/9 درصد نخود خام 10

 bc2/15 a1/0 ab52/100 0/9 آنزیم فیتاز+ درصد نخود خام  10

 a1/11 ab9/0 b1/102 1/9 درصد نخود بخار پز 10

 b1/11 c2/1 a1/100 51/1 آنزیم فیتاز+ درصد نخود بخار پز  10

 1/5 51/5 552/5 552/5 ارزش احتمال

 20/5 10/9 13/5 21/5 میانگین اشتباه استاندارد
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آلگام و همکاران، )و آهن است  میزیمن م،یفسفر، پتاس م،یاز جمله کلس یاز مواد معدن یمنبع خوب کی نینخود هم چن

2512 .) 

 تیاز اهم وریط یهستند که در رشد و سالمت یکیولوژیب های¬ر واکنشد لیدخ یاصل یو فسفر دو عنصر معدن میکلس

با هم مورد  سازیدر استخوان ژهیسوخت و ساز به و کیارتباط نزد لیدو عنصر را به دل نیمعموالً ا. برخوردارند ییباال

اثرات  یدارا رهیا در جهرگونه کمبود آنه یگوشت یها رشد جوجه برو فسفر  میکلس تیبا توجه به اهم. دهندیبحث قرار م

و جانسون و  2551و همکاران،  رلیدم)خواهد بود  دیو تول یاسکلت ستمیبر سرعت رشد پرنده، توسعه س یانباریز

 (.2511همکاران، 

 گیری کلینتیجه

 سهیدر مقا یژاپن نیبلدرچ ی رهیدر ج تازیف میآنز+ درصد نخود بخار پز  10مطالعه حاضر نشان داد افزودن  جینتا -،

فسفر و  یبر رو تازیف میآنز+ درصد نخود خام  10 یحاو ی رهیج م،یبر کلس( یاز نظر آمار)ا گروه شاهد ب

 .است اشتهد دارییمعن ریتاث میسد یدرصد نخود خام بر رو 10 یحاو ی رهیج
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