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 چکيده

درصدد بدر    05و  01  5ه فرآوری شده با یک درصدد سدولتاآ آ دن در سدطور صدتر       ای دانه خردل سیااین مطالعه به منظور بررسی ارزش تغذیه
 ای ژاپنی انجام شد. به  ای خونی  کیتیت گوشت و  زینه خوراک به ازای  ر کیلو گرم وزن زنده در بلدرچینپارامتر ای عملکرد رشد  برخی فراسنجه

 پدروتیین روزگی اسدتتاده شدد.    7-55تکرار  از سن  4تیمار و  4ب طرر کامال تصادفی با قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه در قال 041این منظور از 
سدوخت و   قابد   ارزش انرژی و درصد 2/04و  7  5  5/41  6/02 خشک دانه خردل به ترتیب  ماده الیاف خام در اتری  خاکستر  رطوبت و خام  عصاره

فرآوری شده  اثر   بود. مصرف سطور مختلف دانه خردلکیلوکالری بر کیلوگرم  4651خشک ظا ری تصحیح شده برای نیتروژن آن بر اساس ماده  ساز
داری وزن نسبی قلب  کبد  دستگاه گوارش و وزن قطعاآ الشه به طور معندی  افزایش وزن روزانه و ضریب تبدی  نداشت.  مصرف خوراکداری بر معنی

داری بدر میدزان   تیمار دای ذدذایی تداثیر معندی      اما وزن نسبی پانکراس افزایش نشان داد. تحت تاثیر تغذیه سطور مختلف خردل فرآوری قرار نگرفت
آب( نداشدتند. از نظدر اقتصدادی  زینده      نگهداری ظرفیت و پخت نتیجه در افت خونابه  اچ و سایر پارامتر ای کیتیت گوشت )افتآلد اید  پیدیمالون

درصد کمترین  زینه را داشت. لذا استتاده از دانه خردل فراوری  01ه از دانه خردل فرآوری شده در سطح خوراک برای تولید یک کیلو وزن زنده با استتاد
 رسد. تر به نظر میدرصد  اقتصادی 01شده تا سطح 

 
 عملکرد رشد.  فراوری شده  خردلدانه    پارامتر ای خونی ژاپنی بلدرچین هاي کليدي:واژه

 

   2 1  مقدمه

طیور کشدور کمبدود    ن مشکالآ در صنعت دام وترییکی از عمده
 دای گیدا ی از کنجالده    قسدمت اعظدپ پدروتیین    . خوراک دام اسدت 

که در کشور بدا کمبدود آنهدا مواجده      شود ای روذنی تشکی  میدانه
 برای جبران این کمبود سالیانه مقداری زیادی مواد خوراکی از  ستیپ.

 دا پدیش   ای روذنی به قرن شود. استتاده از دانهخارج کشور وارد می
ای از نیاز ای دارویی   ا گوشهگیری از آنگردد که بشر با بهرهباز می

نمدود. پدا از گسدترش صدنای      ذذایی و گرمایی خود را تدممین مدی  
گیدری و اسدتتاده از    دا بده منظدور روذدن    کشی استتاده از دانده روذن

(. خدردل از  00 ا در ذذای انسان و حیوان مطرر گردیدد ) پروتیین آن
. اسدت  (Brassica) جدنا کلمیدان   و (Crucifera)ن خانواده چلیپیا

ای( به طور گسدترده  قهوه و یا ستیددانه انواع مختلتی از گیاه خردل )

                                                           
نشکده کشداورزی  و دانشیار گروه علوم دامی دا دانش آموخته کارشناسی ارشد -0و0

 .دانشگاه شهید با نر کرمان

 (Email: salarmoini@uk.ac.ir                 )* نویسنده مسیول:        
 

  و به عنوان ادویه  دارو و منب  روذن خوراکی از زمدان  شوندمی کشت
ی . دانده خدردل دارا  اندد گرفتده باستان تا به حال مدورد اسدتتاده قدرار    

و محتوای پروتیین نسدبتا   (درصد روذن 50 - 02)محتوای انرژی باال 
. ترکیب اسید آمینده در پدروتیین خدردل    باشدمی (درصد 56-02باال )

گیداه   .از لحاظ اسدید ای آمینده ضدروری ذندی اسدت      و متعادل است
بده  ای  ضد تغذیه ای آن حاوی یکسری ترکیباآ خردل  به ویژه دانه
است. این ترکیب مسدیول  عطدر و طعدپ تندد در      ویژه گلوکوزینوالآ

باشدد. ترکیدب اصدلی گلوکوزیندوالآ در     خردل و محصوالآ آن مدی 

4  سنیگرین5خردل ستید سینالبین
5و گلوکوبراسین 

  (.05) باشدمی 
اسدید   دانده  موجدود در روذدن ایدن    اآ اصدلی ترکیبیکی دیگر از 

ث کدا ش  خردل باعد  دانهباشد. حضور اسید اروسیک در یم اروسیک
شود. درصد اسدید اروسدیک نسدبت بده مجمدوع      یکیتیت محصول م

مختلدف آن متتداوآ    اندواع چرب موجود در روذن خردل در  یاسید ا

                                                           
5- Sinalbin 

4- Singirin 

5- Glucobrassicin 
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  این گیاه بر اساس میزان اسید اروسیک بده سده   یامطالعه یط. است
 04تدا   9درصدد  بدا اسدید اروسدیک      00تا  00گروه با اسید اروسیک 

. (00) شددند  یدرصد تقسدیپ بندد   0تر از درصد و با اسید اروسیک کم
اسید اروسیک یک ترکیب کاردیوتوکسیک معروف بوده کده قدادر بده    

باشد. در یقلب م یاما یچه ی او فیبروزه کردن سلول یتخریب چرب
اسید اروسیک جیره بر مصرف خدوراک  رشدد و    ی ا  اثراآ منتجوجه

ب منعکا چر ی ا و تک تک اسید ایک  چرب یقابلیت  ضپ ظا ر
نه  و خردل منداب ی(. عوام  موثر بر ارزش ذذای02و  00شده است )

آلیدد  ) و مشددتقاآ آنهددا   دداینددوالآزگلوکو  تنهددا اسددید اروسددیک 
بلکده  تیدون(  -0و اگزازولیدن گلوکوبراسین   سنیگرین   ایزوتیوسیاناآ
 باشند. ینیز م  افیتاآ و سیناپین  تانن

این ترکیبداآ  حذف و کا ش  ی برای فرآوری یامختلت  ایروش
نوالآ مرتبط یگلوکوز آورانیحداق  رساندن اثراآ زیا و  ایضد تغذیه

 دا شدام    ن روشیاری از ایبس .وجود دارد واناآید حیبا سالمت و تول
تدوان  که می .باشندمی هینوالآ قب  از تغذیه گلوکوزیا تجزیز یدرولی 

ت یسددم کددا شبددرای  سددازی ا مکمدد یددی و یایمیشدد از فددرآوری
(. یکدی از  02اسدتتاده کدرد)   واناآیح  ا در جیره ذذایینوالآیگلوکوز

 (FeS04-7H2O)این ترکیباآ شدیمیایی اسدتتاده از سدولتاآ آ دن     
است که با افزودن آن به جیره حاوی کنجاله خدردل در جیدره جوجده    

درصدد( و   22تیدون ) -گوشتی در حال رشد باعث کدا ش اگزازولیددن  
صد( در جیره  و بهبود قاب  توجهی در وزن بدن در 74ایزوتیوسیاناآ )

 .(02و  2) اندو بازده استتاده ازخوراک شده
مح  رویش خردل در ایران در نواحی گرگان  بندر گدز  گدیالن     

آستارا  آذربایجان  مالیدر  لرسدتان  ایدالم  الر  بنددرعباس تدا قشدپ        
نقدا    (. این محصدول در برخدی  09باشد )جهرم  خراسان و قزوین می

ولدی اسدتتاده از سدطور    باشدد  ایران با قیمت مناسب در دسترس مدی 
باالی آن  در صورآ عدم فراوری  به علت حضور مواد ضددتغذیه ای  
میسر نیست  لذا در این آزمایش تاثیر استتاده از سطور مختلدف دانده   

 دای    برخی فراسدنجه خردل فراوری شده با سولتاآ آ ن بر عملکرد
 گرم وزن زندده  زینه خوراک به ازای  ر کیلوت و خونی  کیتیت گوش

  مورد مطالعه قرار گرفت.  ای ژاپنیدر بلدرچین

 

 هامواد و روش

قطعده جوجده بلددرچین ژاپندی  تدت روزه       041بدا  این پژو ش 
انجدام   (0/0× 0واحد آزمایشی )پن در ابعداد   06جنا( در  0)مخلو  

با میانگین وزنی تقریبا  قطعه جوجه 05شد. به  ر واحد آزمایشی تعداد 
 ا در  تته اول پرورش با یدک جیدره   مشابه اختصاص داده شد. جوجه

( و سپا به نحدوی بده   0پایه )بدون دانه خردل( تغذیه شدند )جدول 
 ا در  ر پدن بدا    ای آزمایشی منتق  شدند که میانگین وزن جوجهپن

گراد بود یدرجه سانت 56یکدیگر مشابه باشد. دما در روز اول  پرورش 

شد و سپا  در  که توسط یک عدد بخاری سقتی گرماتاب تامین می
گدراد رسدید.   درجه سانتی 5/05درجه کاسته شد تا به حدود  5/0 تته 

 4آزمدایش   انجامساعت در روز بود. مدآ زمان  04دوره روشنایی نیز 
روزگی انجام شدد. تیمار دای آزمدایش     55تا 7 تته بود که در سنین 

فدرآوری    درصد دانده خدردل   05و  01  5مختلف صتر   شام  سطور
 شده با یک درصد سولتاآ آ ن بود.
سددیاه  ابتدددا نموندده داندده خددردل  بددرای انجددام ایددن پددژو ش   

ترکیب  از شهرستان داراب تهیه گردید و (Sinapis arvensis)بیابانی
پروتیین خام  چربی خام  رطوبت  عصاره عداری از   آن شام  شیمیایی
(  سپا انرژی قاب  سوخت و ساز دانه 0تعیین شد) خاکستر و نیتروژن

 (  تعیین شد:07خردل با معادله ارایه شده توسط جنسن )
(Kcal/Kg) = (12.62 × CP%) +(38.05 × EE %) n AME

+ (3.811 × NFE)  
nAME  انرژی قاب  سوخت و سداز =; NFE    عصداره عداری از =

 ام = پروتیین خ CP ;= چربی خامEE   ;نیتروژن
( تهیده  01 ا بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقاآ آمریکدا ) جیره

 ( و از نظر پروتیین و انرژی یکسان بودند.0شدند )جدول 
درصدد آب   01به منظور فراوری  ابتدا دانه خردل آسیاب شد و بدا  

به مقددار یدک درصدد وزن خشدک دانده      سپا مقطر خیا گردید و 
و در میکسدر بده    گردیدد اضافه  (FeS04-7H2O)آ نسولتاآ خردل 

 ددای طددور کامدد  مخلددو  شددد و سددپا مخلددو  حاصدد  در سددینی
در اتدوکالو بده   سانتی متر ریختده شدد و    5/1مخصوصی به ضخامت 

تاثیر بخار بدون اعمدال  گراد تحت درجه سانتی 95در دقیقه  05مدآ 
در سداعت   04به مدآ وری شده آفردانه رانجام داده شد. سفشار قرار 

 دای  در جیدره  ( و2دید )گر خشکدر آون گراد سانتی درجه 45 دمای
 دا تدوزین   آزمایشی مورد استتاده قرار گرفت. در پایان  ر  تته جوجه

شده و مصرف خوراک و ضریب تبدی  محاسبه گردید و در پایان دوره 
یک جوجه نر از  ر تکرار انتخاب و پا از خون گیری از رگ گردنی  

)از قبی  وزن نسدبی قلدب  بیضده      هصتاآ مربو  به الشذبح شده و 
سنگدان  سکوم  وزن الشه  ران و سینه( اندازه گیری گردیدد. جهدت   

ای خدون    ای خونی شام  گلوکز  نیتروژن اورهاندازه گیری فراسنجه
 بیوشدیمی  آندالیزور  از دستگاه LDLو HDL کلسترول  د یسریگل یتر

تیددک و بددا بدده روش آنزیما Selectra/Flexor XL اتوماتیددک تمددام
  ای زیست شیمی اسدتتاده شدد.  مچندین پارامتر دای کیتیدت     کیت

 0(  افت در نتیجده پخدت و پدز   06گوشت ناحیه سینه شام : اسیدیته )

 4( و اسید تیوباربیتوریدک 7) 5و افت خونابه 0(  ظرفیت نگهداری آب4)

                                                           
0- Cooking loss 

0- Water holding capacity 

5- Dripping loss 

4- Thiobarbituric acid 
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 شد. ( نیز اندازه گیری 07درجه سانتی گراد ) -02روز انجماد در  51پا از 

 
  ای ژاپنی ای مورد استتاده در تغذیه بلدرچیناجزاء و ترکیب شیمیایی جیره  -1جدول 

Table 1- Ingredient and composition of the diets for Japanese quails 
 سطح دانه خردل

 Mustard seed levels 
 مورد )%(
Ingredients (%) 

15 10 5 0 

46.5 48.7 50.95 53.2 
 ذرآ
Corn 

2.85 2.14 1.33 0.5 
 سبوس گندم
Wheat bran 

30.5 33.6 36.8 40 
 (44کنجاله سویا )

Soybean meal (44) 

15 10 5 0 
 دانه خردل 
Mustard seeds   

0 0.85 1.7 2.55 
 روذن گیا ی
Vegetable oil 

1.28 1.3 1.3 1.32 
 کربناآ کلسیپ 

Calcium carbonate  

0.78 0.8 0.8 0.8 
 دی کلسیپ فستاآ
Dicalcium phosphate 

0.35 0.35 0.35 0.35 
 نمک
salt 

0.15 0.16 0.16 0.16 
 دی ال متیونین
DL- methionine 

0.09 0.1 0.11 0.12 
 ال لیزین  ایدروکلراید
L- lysine HCl 

0.25 0.25 0.25 0.25 
 0مکم  ویتامینی

1Vitamin premix 

0.25 0.25 0.25 0.25 
 0مکم  مواد معدنی

2remixMineral p 

2 1.5 1 0.5 
 سنگریزه
Grit 

    
 ترکیب شیمیایی 
Chemical composition 

2900 2900 2903 2905 
 گرم(کالری در کیلوانرژی قاب  سوخت و ساز  )کیلو

(kcal/kg) nAME 

21.98 21.97 21.99 22.00 
 پروتیین خام )درصد(
Crude protein (%) 

1.302 1.302 1.304 1.37 
 لیزین )درصد(
Lysine (%) 

0.499 0.506 0.504 0.502 
 متیونین )درصد(
Methionine (%) 

0.894 0.890 0.877 0.863 
 متیونین + سیستین )درصد(
Methionine+ Cysteine (%) 

0.802 0.809 0.804 0.807 
 کلسیپ )درصد(
Calcium (%) 

0.302 0.305 0.304 0.302 
 فستر فرا پ )درصد(
Available Phosphorus (%) 

0.152 0.152 0.152 0.151 
 سدیپ )درصد(
Sodium (%) 
1 Each kg  of vitamin premix provided the following: vitamin A 4400000 IU, vitamin D 72000 IU, vitamin E 14400 mg, vitamin K 

2000 mg, cobalamine 460 mg, thiamin 612 mg, riboflavin 3000 mg, pantothenic acid 4896 mg, niacin 12160 mg, pyridoxine 612 mg, 

biotin 2000 mg and choline chloride 260 gr.  
2 Each kg of mineral premix provided the following: Mn 64.5 gr, Zn 33.8 gr, Fe 100 gr, Cu 8 gr, I 640 mg, Co 190 mg and Se 8 gr. 
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یدک کیلدو وزن زندده نیدز       زینه خوراک مصرف شده برای تولید
مورد بررسی قرار گرفت تا وضعیت تیمار ای ذذایی از نظر اقتصدادی  

 نیز روشن گردد.

تکدرار   4تیمدار و   4این آزمایش در قالب طرر کامال تصادفی  در 
 یآزمایش بدا اسدتتاده از ندرم افدزار آمدار      ی اداده انجام شد و سپا

SAS  دا از آزمدون   میانگین مقایسه یو برا( 06) گردید آماریتجزیه 
 .درصد استتاده شد 5 یدر سطح آمارتوکی 

 

 نتایج و بحث

 0در جددول  در مقایسه با دانه سدویا   دانه خردل  یترکیب شیمیای
بدود.   درصدد  65/02آورده شده است. مقدار پدروتیین خدام ایدن دانده     

بدود   بر کیلدوگرم  یکیلوکالر 4067متابولیسپ آن قاب   مچنین انرژی 
( محاسدبه گردیدد.   07تتاده از معادله ارایه شده توسط جنسن )که با اس

انرژی باالی این ماده خوراکی بده خداطر محتدوی چربدی بداالی آن      
باشد. ترکیب دانه خردل مورد آزمدایش بدا ترکیدب ارایده شدده در      می

USDA  .از نظر پروتیین خام  فیبر خام و چربی خام بسیار نزدیک بود
بت به دانه سویا دارای پدروتیین کمتدر و    مچنین ترکیب این دانه نس

انرژی و الیاف خام بیشتر بدود. دانده خدردل از نظدر اسدید ای آمینده       
  اقلیمیط گونه  شرای گوگرددار نسبتا ذنی می باشد. البته عواملی نظیر

در مدورد   .بر ترکیب شیمیایی دانده خدردل مدوثر  سدتند    کشت نحوه 

 در دسترس نیست.میزان انرژی قاب  متابولیسپ آن گزارشی 

 

 عملکرد رشد

تاثیر سطور مختلف دانه خردل فرآوری شده با سولتاآ آ دن بدر   
عملکرد رشد )مصرف خوراک  افزایش وزن و ضریب تبددی  ذدذایی(   

نشدان داده شدده اسدت. در  مده      5 ای گوشدتی در جددول   بلدرچین
 ای زمانی در عملکرد رشد پرندگانی که از سدطور مختلدف دانده    بازه

فرآوری شده تغذیه کرده بودند  نسبت به گدروه شدا د  تتداوآ    خردل 
 داری مشا ده نشد. معنی
در آزمایش که اخیرا انجام شده اسدت  اسدتتاده از دانده خدردل       

درصد سبب کا ش عملکرد رشد  01فراوری نشده در سطور باالتر از 
بدا  نیدز   (06 مکداران )  و اآتاویویپتانگ(. بر طبق آزمایش 09گردید )

درصدد  افدزایش وزن     01در سدطور بداالتر از    کنجاله خردل رفمص
  مکداران  و یتاچارجابه .یافتمصرف خوراک و بازده خوراک کا ش 

 جیدره  در درصدد  51 تا فقط تواندیم خردل کنجاله ( گزارش کردند5)
 بدادام  کنجالده  جدایگزین ی  تتگد  0-2 سن در یژاپن بلدرچین یذذای
بر اساس  .باشد داشته عملکرد بر یمنت رتاثی که این بدون  شود یزمین

 51نیز این جایگزینی در سدطح بداالتر از    (5) مکاران و بگومگزارش 
 گردد.درصد سبب کا ش اضافه وزن در جوجه  ای گوشتی می

 
 )براساس رطوبت موجود( یادانه خردل با دانه سو مقایسه ترکیب شیمایی  -2جدول 

Table 2- Comparison of the chemical composition of the mustard seed with soybean (as-fed basis) 
 5یادانه سو

3Soybean 

 0دانه خردل

2Mustard seed 

 0دانه خردل

1Mustard seed 

 ترکیب شیمیایی 
Chemical composition 

3300 - 4167 
 گرم(کالری در کیلوانرژی قاب  سوخت و ساز  )کیلو

(kcal/kg) nAME 

37.00 26.08 28.63 
 پروتیین خام )درصد(
Crude protein (%) 

5.50 12.20 14.88 
 (درصدخام ) الیاف

Crude fiber 

18.00 36.24 40.33 
 (درصدچربی خام )

Ether extract (%) 

0.25 0.27 - 
 کلسیپ )درصد(     

Calcium (%) 

- 0.20 - 
 فستر قاب  استتاده)درصد(     

Available Phosphorus (%) 

0.25 0.48 - 
 متیونین)درصد(     

Methionine (%) 

0.54 0.68 - 
 سیستین)درصد(

Cysteine (%) 

2.25 1.84 - 
 لیزین)درصد(

Lysine (%) 
1Calculated or determined in the laboratory; 2 USDA (2005); 3NRC (1994) 
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( استتاده از کنجاله خدردل در سدطور   05بر طبق آزمایش گو   )
ایسداراکول و  مکداران   -باشد. چدوا درصد قاب  توصیه نمی 9تر از باال
( در آزمایش بر روی مرذهای تخمگذار گزارش کردند که با افزایش 6)

درصد( تولیدد تخدپ مدرم  مصدرف      51مصرف کنجاله خردل )صتر تا 
داری کدا ش  خوراک  اضافه وزن و وزن تخدپ مدرم بده طدور معندی     

امکان استتاده از کنجاله خردل در مدرم  یابد. به عقیده آنها حداکثر می
 باشد. درصد می 01تخمگذار تا سطح 

علت کا ش مصرف خوراک و بدنبال آن کدا ش اضدافه وزن در   
 دا و  دارنده مانند اسید اروسیک  گلوکوزینوالآارتبا  با میزان مواد باز

باشدند و سدبب عددم    ترکیباآ فنولیک که عوام  تلخ کننده دانده مدی  
گردندد  مدی   دانه و در نتیجه کا ش مصرف خوراک میخوشخوراکی 

 نده یآم دیاسد  دو نیبد  تضداد تواند به خداطر  باشند. کا ش عملکرد می
ی بداال  ورسطو  ونیآن-ونیکات تعادل عدم نی مچن و نیآرژن و نیزیل

رسدد  (. بده نظدر مدی   04این مواد خوراکی نیز باشد ) در فستر و گوگرد
رم تخمگدذار و بوقلمدون حتدی    مشکالآ مصرف گلوکوزینوالتها در م

بیشتر از جوجه گوشتی باشد  زیرا دوره پرورش جوجه گوشدتی کوتداه   
است. به  ر حال با افزایش مصرف گلوکوزینوالتها مصرف خدوراک و  

 (. 02یابد )رشد به صورآ خطی کا ش یافته و تلتاآ افزایش می
بر اساس تحقیقاآ انجدام شدده  در صدورآ فدراوری دانده  و یدا       

 له خردل  سطور باالتری از آنرا می توان در جیدره منظدور کدرد.   کنجا
 زدایدی سدپ  خردل کنجاله( طی آزمایشی گزارش کردند 9)علی و داس
 سدطح  در و شدود  کنجدد  کنجالده  جایگزین درصد 05 تا تواندمی شده
( 2) نوازیش و . داقیرگرددمی خوراک مصرف کا ش سبب آن از باالتر

 کنجالده  حداوی  جیدره  بده  آ دن  سولتاآ افزودن با که کردند گزارش
 بدن وزن در توجهی قاب  بهبود توانمی گوشتی جوجه جیره در خردل

موفق به سپ زدایی از آلید    ایجاد کرد. آنها  از خوراک استتاده بازده و
-FeS04 با شیمیایی  به خصوص  ایمکم  افزودنبا ایزوتیوسیاناآ 

7H2O کنجاله خردل در جیدره   با افزودن آن به جیره حاوی که شدند
 22تیدون ) -جوجه گوشتی در حدال رشدد باعدث کدا ش اگزازولیددن     

تریپداتی و میشدرا    درصد( در جیره شددند.  74درصد( و ایزوتیوسیاناآ )
را مدورد مطالعده قدرار     کنجاله کلدزا  ی برای فرآوریمختلت ( روش02)

 نشد ر فعالیذ بود و باعثسولتاآ ما موثر  فرآوری باتنها  دادند که
  در کنجاله گردید. تیون-اگزازولیدن و ایزوتیوسیاناآ

 

 سطور مختلف دانه خردل فرآوری شده با سولتاآ آ ن بر عملکرد بلدرچین ژاپنی تاثیر -3جدول 
Table 3-  Effect of different levels of mustard seeds treated with ferrous sulfate on growth performance 

of Japanese quail 

 بازه زمانی
Experimental period 

 جیره  ای آزمایشی )سطح دانه خردل(
Experimental diets (Mustard seed levels) 

SEM P-value 
 شا د

Control 
5%  10%  15% 

 مصرف خوراک )گرم/پرنده/روز(
Feed intake 

(gr/bird/day) 
      

7-14 11.65 11.35 11.72 11.40 0.209 0.548 

14-21 20.66 20.42 21.81 21.26 0.334 0.051 

21-28 23.70 24.19 24.82 25.17 0.383 0.078 

28-35 27.32 26.98 27.94 28.00 0.399 0.261 

7-35 20.83 20.74 21.57 21.46 0.210 0.052 

 افزایش وزن )گرم/پرنده/روز(

Weight gain 

(gr/bird/day 
      

7-14 6.25 6.02 6.41 6.23 0.299 0.617 

14-21 6.48 6.60 6.78 6.58 0.168 0.648 

21-28 6.64 7.33 7.05 7.00 0.292 0.448 

28-35 6.64 5.90 7.03 6.70 0.272 0.067 

7-35 6.58 6.46 6.82 6.63 0.100 0.141 

 ضریب تبدی  ذذایی

Feed conversion ratio 
      

7-14 1.80 1.90 1.83 1.84 0.070 0.812 

14-21 3.20 3.10 3.22 3.24 0.051 0.247 

21-28 3.62 3.30 3.53 3.59 0.147 0.439 

28-35 4.14 4.59 4.00 4.21 0.216 0.294 

7-35 3.17 3.21 3.16 3.24 0.042 0.590 
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  ک  گلوکوزینوالآ کنجاله کلزا با سولتاآ ما در کا ش آوریفر
 ن فستاتازیت آلکالیعالد و فیروئیبهبود رشد  عملکرد تباعث  و بود موثر
لذا به نظر می رسد در صدورآ فدراوری    .گردید ای گوشتی جوجه در

 خردل می توان سطور باالتری از آنرا در جیره استتاده کرد.

 

 هاي خونیفراسنجه

تاثیر مصرف سطور مختلف دانه خردل فرآوری شده بدر برخدی     
اده از نشدان داده شدده اسدت. اسدتت     4 ای خونی در جددول  فراسنجه

داری بدر نیتدروژن   سطور مختلف دانه خردل فرآوری شده تاثیر معندی 
خون نسبت بده  LDL و  HDL  کلسترول د یسریگلیترای خون  اوره

گروه شا د نداشت. اما مقدار گلوکز خدون در پرنددگانی کده بدا جیدره      
شددند بده طدور    درصد دانه خردل فرآوری شده تغذیده مدی   05حاوی 
درصد دانه خردل فرآوری شده تغذیده   5انی که  با داری از پرندگمعنی

(. در آزمایش دیگری که با اسدتتاده از  P<10/1شده بودند  کمتر بود )
دانه خردل فراوری نشده انجام شده است  افزایش دانه خردل تا سطح 

 دای  خون شدد و بدر سدایر فراسدنجه     LDLدرصد سبب افزایش  05
ح گلدوکز خدون نیدز از نظدر     داری نداشت   ر چند سطخونی اثر معنی

( 5(. در آزمایش بهاتاچارجی و  مکداران ) 09عددی کا ش نشان داد )
با جایگزینی کنجاله خردل فراوری نشده بدا کنجالده بدادام زمیندی تدا       

درصد در جیره بلدرچین ژاپنی  میزان پروتیین سرم کا ش  011سطح 
( با 05ن )و میزان کلسترول افزایش یافت. در آزمایش شهیر و  مکارا

داری بدر  مصرف سطور مختلف دانه کلزای فراوری نشده تداثیر معندی  
 ای گوشتی مشا ده نشد. لذا به نظدر  گلیسرید خون جوجهسطح تری

نمی رسد استتاده از دانه خردل فراوری شده تاثیر ندامطلوبی بدر ایدن    
  ای خونی داشته باشد.فراسنجه

 

 اجزاي الشه

 5قطعاآ مختلف الشه در جددول   ای مختلف و وزن نسبی اندام
نشان داده شده است. وزن نسبی قلب  کبد  پانکراس  بیضه  سنگدان  

داری تحدت  سکوم  روده باریک  و وزن قطعاآ الشه بده طدور معندی   
تاثیر تغذیه سطور مختلف خردل فرآوری شدده قدرار نگرفدت. اگرچده     
 وزن پانکراس با مصرف دانه خردل فدرآوری شدده در جیدره بده طدور     

داری افزایش نشان داد. دانه خردل حداوی مقددار قابد  تدوجهی     معنی
  دا تدانن (. 00و  01باشد )ترکیباآ فنلی نظیر سیناپیک و سیناپین می

قابلیت ترکیب شدن با پروتیین را دارند  که سدبب بازدارنددگی عمد     
رویه پدانکراس و در نهایدت    ا و در نتیجه موجب فعال شدن بیآنزیپ

 گردد. طبیعی آن می بزرگ شدن ذیر
در آزمایش دیگری وزن پانکراس و کبد با افزایش سطح مصدرف  

(. 09دانه خردل )فراوری نشده( بده طدور خطدی افدزایش نشدان داد )     
( نیز افزایش وزن کبدد در مرذهدای تخمگدذار را در    05حاجی شافی )

 نتیجه افزایش سطح مصرف دانه کلزا گزارش کرده است.

 
 یتر(لیبر دس گرمیلی)برحسب م یروزگ 55در سن  یژاپن یندر بلدرچ خونی فراسنجه  ایشده  بر  ینه خردل فرآوراد مختلف سطور یرتاث -4جدول 

Table 4- Effect of different levels of the treated mustard seed on blood metabolites in Japanese quail at 35 days  of age (mg/dl) 

 سما ای پالفراسنجه
Plasma metabolites 

 جیره  ای آزمایشی )سطح دانه خردل(
Experimental diets (Mustard seed levels) 

SEM P-value 
 شا د

Control 

5% 

 

10% 

 

15% 

 

 گلوکز
Glucose  

ab359.2 a374.7 ab365.5 b344.7 5.80 0.009 

 نیتروژن اوره ای خون
BUN0  

5.50 5.00 5.25 4.00 0.57 0.314 

 تری گلیسرید 

Triglycerides  
61.75 79.75 67.00 59.75 4.80 0.051 

  کلسترول
Cholesterol  

170.7 193.0 230.2 192.0 16.20 0.126 

 لیپو پروتیین با دانسیته باال
 HDL  

125.5 129.0 136.7 133.5 6.82 0.674 

 لیپو پروتیین با دانسیته پایین
LDL  

32.90 48.05 80.10 46.55 14.41 0.179 

 (.P<0.05) باشندمی دارمشابه دارای اختالف معنیذیر ای  ر ردیف با حروف میانگین
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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( با مصرف کنجاله خردل تدا سدطح   06تانگتاویویپاآ و  مکاران)

ری را بدر کیتیدت الشده و وزن کبدد      دادرصد جیره  تداثیر معندی   51
( نیز با انجدام  6ایسراکول و  مکاران )-پانکراس مشا ده نکردند. چوا

آزمایش مشابهی در مرذهای تخمگذار گزارش کردندد کده اسدتتاده از    
درصد تاثیر نامطلوبی بر وزن اجزای الشه و  01کنجاله خردل تا سطح 

( انجام شدد   05مکاران ) ا ندارد. در آزمایش که توسط شهیر و  اندام
  سبب افدزایش وزن  جوجه گوشتی درصد جیره 05مصرف دانه کلزا تا 

نسبی کبد شد اما تاثیری بر وزن دستگاه گدوارش و وزن سدینه و ران   
توانددد بدده دلیدد  حضددور   مشددا ده نشددد. افددزایش وزن کبددد مددی   

 یا نیتری  موجود در دانه باشد. گلوکوزینوالتها بر کدار   اگلوکوزینوالآ
(. در حالیکه در این آزمایش بده علدت   02کبد و کلیه تاثیر سوئی دارند)

فراوری دانه خردل  تاثیر نامطلوبی بر وزن نسبی کبد و سایر اندامها و 
  مینطور قطعاآ الشه مشا ده نشد.

 

 گوشت کيفيت

 اسیدیته  افت خونابه  افت در نتیجه پخت و ظرفیت نگهداری آب
(. لدذا بده نظدر    6ی قرار نگرفدت )جددول   تحت تاثیر تیمار ای آزمایش

رسد استتاده از سطور مختلدف دانده خدردل فدرآوری شدده تداثیر       می
و  0 دا ) نامطلوبی بر این صتاآ نداشته است. بر طبق برخدی گدزارش  

( خردل دارای مقدار قاب  توجهی ترکیباآ فنلی آنتی اکسیدان نیدز  01
 TBAر میدزان  باشد  اما در گزارش حاضر تداثیر قابد  تدوجهی بد    می

 گوشت مشا ده نشد.

 
 روزگی )درصد وزن زنده( 55در سن  بلدرچین  ا اجزای الشه نسبی برخی اندامها و وزن سطور مختلف دانه خردل فرآوری شده بر تاثیر  -5جدول 

Table 5- Effect of different levels of the treated mustard seed  with ferrous sulfate on the relative weight of different 

organs and carcass traits at 35 days of age (% of live body weight) 

 اجزای الشه
Carcass Ingredient 

 جیره  ای آزمایشی )سطح دانه خردل(
Experimental diets (Mustard seed levels) 

SEM P-value 
 شا د

Control 

5% 

 

10% 

 

15% 

 

 قلب
Heart 

0.890 0.835 0.927 0.903 0.069 0.816 

 کبد
Liver 

1.863 1.997 2.017 1.948 0.062 0.351 

 پانکراس

Pancreas 
b0.199 a0.325 ab0.267 ab0.261 0.028 0.049 

 بیضه

Testes 
1.453 1.417 1.475 1.598 0.163 0.871 

 سنگدان
Gizzard 

1.829 1.775 1.906 1.776 0.176 0.945 

 سکوم  ا
Ceca 

0.375 0.511 0.429 0.561 0.068 0.271 

 روده باریک
Small intestine 

3.08 3.567 3.736 2.847 0.225 0.055 

 روده بزرگ
Large intestine 

0.240 0.279 0.337 0.317 0.036 0.10 

 الشه
Carcass 

62.14 61.20 64.50 62.59 1.308 0.376 

 ران  ا
Thighs 

14.80 14.71 18.34 15.05 1.117 0.113 

 سینه
Breast 

23.58 25.84 25.00 24.71 0.773 0.275 

 (.P<0.05) باشندمیبه دارای اختالف معنی دار مشا ای  ر ردیف با حروف ذیرمیانگین
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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 یروزگ 55سن  در یژاپن ی ادر بلدرچین گرم وزن زندهیک کیلو یدتول ی زینه خوراک برا و شده بر کیتیت گوشت یسطور مختلف دانه خردل فرآور یرتاث -6جدول 

Table 6- Effect of different levels of mustard seed on meat quality and feed cost/ kg live body weight in Japanese 

quails aged 35 days 

 مورد
Item 

 آزمایشی )سطح دانه خردل( جیره  ای
Experimental diets (Mustard seed levels) 

SEM P-value شا د 
Control 

 

5% 

 

10% 

 

15% 

 

 اسیدیته
pH 

6.275 6.445 6.460 6.305 0.094 0.420 

 0اندیا تیوباربیتوریک اسید
1TBAV 

0.102 0.107 0.099 0.145 0.017 0.267 

 افت پختن )%(
Cooking loss (%) 

33.25 27.00 23.75 27.50 2.320 0.078 

 ظرفیت نگهداری آب )%(
(%) 2WHC 

65.25 69.25 68.50 67.25 2.368 0.660 

 افت خونابه )%(
Dipping loss (%) 

21.75 23.50 23.75 21.50 3.887 0.781 

 / کیلو وزن زنده )ریال(خوراک ینه ز
Feed costs/ kg body weight (Rial) 

a38850 ba38480 b36400 a38900 50.40 0.012 

 (.P<0.05) باشندمیمشابه دارای اختالف معنی دار  ای  ر ردیف با حروف ذیرمیانگین
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
Thiobarbituric acid value (mg malondialdehyde/ kg)1 

2 Water holding capacity 

 
( نشان داد که 6نتایج بدست آمده از برآورد اقتصادی جیره )جدول 

کمترین  زینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده مربدو  بده   
درصددد داندده خددردل  01 ددای تغذیدده شددده بددا  جیددره حدداوی جوجدده
و بیشترین آن مربدو  بده تیمدار ذدذایی       (P<0.05)شده بود فرآوری
انه فراوری شده بود که البته با گروه شا د و سدطح  درصد د 05حاوی 

 درصد دانه اختالف معنی داری نداشت. 5

 

 گيري  نتيجه

شود که  استتاده بطور کلی از نتایج بدست آمده چنین استنبا  می

بدر   ندامطلوبی  درصدد تداثیر   05از دانه خردل فراوری شده تدا سدطح   
 زینه خوراک بدرای  از نظر اقتصادی )ولی  شته است عملکرد رشد ندا

 01در سدطح  تولید یک کیلو وزن زنده( استتاده از این مداده خدوراکی   
تر بوده است. البته باید توجه داشت کده دوره پدرورش   درصد اقتصادی

آن باید بدا احتیدا    بلدرچین گوشتی کوتاه است و تغذیه طوالنی مدآ 
  .صورآ گیرد
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