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  چكیذٌ

 جًجٍ قطعٍ 384 جًجٍ َای گًضتی استعذاد( ريسگی42-21)ٌ رضذبٍ مىظًر بزرسی اثز سطًح مختلف ضایعات کىجذ درجیزٌ دير

مبىای ایه .ضذ استفادٌ(  25 ، 20 ، 15، صفز ) کىجذ جایگشیىی ضایعات  سطح چُار درديرٌ رضذ اس .گزدیذ استفادٌ 308 راس گًضتی

ي  15در تیمار َای دارای جیزٌ حايی وتایج وطان داد مصزف خًراک . تكزار در قالب طزح کامال تصادفی بًد4ي  4×2آسمایص فاکتًریل

افشایص يسن ريساوٍ ي پایاوی  بیه  .(P<05/0) گزدیذ داری معىی درصذ ضایعات کىجذ مًجب افشایص مصزف خًراک بٍ طًر 20

 با ي داضت قزار کىجذ تاثیز مصزف تحت ضذٌ گیزی اوذاسٌ متغییز یك عىًان بٍ الضٍ يسن .(P>05/0)تیمارَای مختلف معىی دار وبًد

در جمع بىذی وُایی بٍ وظز می رسذ استفادٌ اس ضایعات کىجذ در ديرٌ .(P<05/0)یافت داری معىی کاَص کىجذ باالتز سطًح مصزف

 .وذارد َا جًجٍ تبذیل ضزیب کاَص ي افشایص يسن ي رضذ بز داری معىی درصذ اثزات15رضذ جًجٍ َای گًضتی تا سطح 

 .عملكزد ديرٌ رضذ، کىجذ، ضایعات گًضتی، جًجٍ: کلیذیياصگان 

 

 مقذمٍ

کٌجذ یکی اص داًِ ّبی سٍغٌی ٍ خَساکی هْن دس کطبٍسصی سٌتی ًَاحی گشم ٍ ًیوِ گشم است ٍ گَیب قذیوی تشیي داًِ سٍغٌی دس 

کٌجذ ثیطتش خصَصیبت غیش هعوَل سٍغي .سبل هی سسذ4000ثِ ثیص اص  طت آى دس ثیي الٌْشیي ٍ ایشاىپیطیٌِ ک.جْبى هی ثبضذ

داًِ کٌجذ اص ًظش کلسین غٌی است ٍلی ٍجَد اسیذ . آى است  دس ٍجَد   تشکیجبت غیش صبثًَی هٌحصش ثِ فشد  هَجَد هشثَط ثِ

کٌجبلِ کٌجذ داسای هقبدیش صیبدی اسیذ فیتیک است کِ ثیطتش فسفش آى سا غیش قبثل . اگضالیک دس آى هبًع استفبدُ اص کلسین هی گشدد

 .(1379احوذی، م)دستشس هی کٌذ

 اثش ثشسسی ٍ سَیب کٌجبلِ ثب ٍ حلَا ضکشی کطی ًِ ّبی اسدُخبضبیعبت کٌجذ کبس جبیگضیٌی اسصش هقبیسِ حبضش تحقیق اص ّذف

 .هی ثبضذ دس دٍسُ سضذ ی گَضتی ّب جَجِ آى ثشعولکشد هصشف

 

 َا مًاد ي ريش

. قشاسگشفت آًْب اختیبس دس آصاداًِ صَست ثِ ًیض غزا ٍ آة .گشدیذ استفبدُ 308 ساس گَضتی جَجِ قغعِ 384 اصتعذاد تحقیق ایي دس

تکشاس 4ٍ  4×2ایي آصهبیص فبکتَسیلهجٌبی .ضذ استفبدُ(  25 ، 20 ، 15، صفش ) کٌجذ ضبیعبت  جبیگضیٌی سغح چْبس اصسضذ دٍسُ دس

تْیِ   (NRC,1994) گَضتی ّبی احتیبجبت جَجِ ٍ خَساکی جذاٍل اسبس ثش ّب جَجِ جیشُ .ثَدت عشح کبهال تصبدفی لدس قب

 الضِ هَسد اسصیبثی ساًذهبى دسصذ صًذُ، ٍصى لحبػ اص ٍ رثحسٍصگی  42دس سي قغعِ خشٍس 2اص ّشجبیگبُ  سضذدس پبیبى دٍسُ .گشدیذ

 

l
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 ای داهٌِ چٌذ آصهَى استفبدُ اص ثب ّب هیبًگیي هقبیسِ تجضیِ ٍ SASآهبسی  افضاس ًشم اص استفبدُ ثب آهذُ ثذست ّبی دادُ .گشفتٌذ قشاس

 .گشفت صَست (P<05/0) احتوبل سغح دس داًکي
 (ريسگی 42-21)تزکیب ي اجشای جیزٌ غذایی  در ديرٌ رضذـ 1جذيل 

 درصد ضایعات کنجد01 درصد ضایعات کنجد01 درصد ضایعات کنجد01 گروه شاهد اجسای جیره

20/00 32/01 ذرت  2/00 00/00  

20/00 20/20 کنجاله سویا  0/01 02/02 

 01 01 01 1 ضایعات کنجد

3/0 2/0 چربی  31/0 21/0 

10/0 01/0 دی کلسیم فسفات  30/1 23/1 

1/0 01/0 پودر صدف  2/0 21/0 

 2/1 2/1 2/1 2/1 مکمل معدنی

 2/1 2/1 2/1 2/1 مکمل ویتامینی

DL1 1 1 12/1 متیونین 

 01/1 01/1 01/1 01/1 نمک

انرشی قابل سوخت و 

 (Kcal/kg)ساز

2111 2111 2111 2111 

 

 بحثوتایج ي 

دسصذ ضبیعبت کٌجذ هَجت افضایص  20ٍ  15تَجِ ثِ ًتبیج هطبّذُ گشدیذهصشف خَساک دس تیوبس ّبی داسای جیشُ حبٍی  ثب

 ّبی جَجِ دس غزا هصشف کِ دادًذ گضاسش( 2006ّوکبساى  ٍ یبهَچی) .(P<05/0) گشدیذ داسی هعٌی ثِ عَسهصشف خَساک 

گشٍُ  دس غزا هصشف هیضاى کِ است ضذُ دادُ ًطبى آًْب تحقیقبت دس .است افضایص ِسٍث کٌجذ کٌجبلِ هیضاى ثب افضایص آصهبیص تحت

 10 هصشف ثب سغح گشٍُ ضبّذ گشٍُ ثِ تیوبس تشیي ًضدیک ٍ است ثَدُ ضبّذ گشٍُ اص ثبالتش کٌجذ کٌجبلِ دسصذ 30 ٍ 20 ،10 ّبی

 ًسجت غزا هصشف کبّص ثبعث کٌجبلِ کٌجذ دسصذ 30 داسای جیشُ هصشف کِ ضذُ هطخص ّوچٌیي.است ثَدُ کٌجذ کٌجبلِ دسصذ

 20ٍ 15 تب کٌجذضبیعبت  سغح افضٍدى ثب خَساک سغح هصشف افضایص هَسد دس .است ضذُ کٌجذ کٌجبلِ دسصذ 10 ٍ 20 گشٍُ ثِ

 یب ٍ است ضذُ هی غزا هصشف افضایص سجت خَساک خَش ٍ هتخلخل حبلت تشد، یک داضتي احتوبال گفت تَاى هی جیشُ دس دسصذ

 ضذُ هی ّب جَجِ دس هغزی سیض یب هغزی هَاد کوجَد ًَعی ایجبد ثِ هٌجش احتوبال ای ضذ تغزیِ عٌبصش تشاکن افضایص ٍجَد کِ ایي

 .داضتٌذ سا کوجَد آى ججشاى دس سعی خَساک هصشف سغح افضایص ثب ّبی آصهبیطی جَجِ کِ است

 ٍ یبهَچی) .(P>05/0)ثیي تیوبسّبی هختلف هعٌی داس ًجَد افضایص ٍصى سٍصاًِ ٍ پبیبًی ل اص تحقیق هَصَف ًطبى داد ًتبیج حبص

 افضایص ثِ سٍ کٌجذ کٌجبلِ غزایی ٍعذُ هیضاى افضایص ثب غزا هصشف اگشچِ کِ کشدًذ گضاسش ضبى دسًتبیج تحقیقبت( 2006ّوکبساى 

 سٍصاًِ ٍصى افضایص ًتبیج .ًذاسد ٍجَد داسی هعٌی تفبٍت آصهبیطی هختلف ّبی گشٍُ ثیي دس ای هالحظِ قبثل عَس اهب ثِ است،

 آصهبیطی ّبی تیوبس سبیش ثب کشدًذ هی هصشف ضبیعبت کٌجذ دسصذ 15 کِ ّب اص جَجِ گشٍّی ثیي ّب ًطبى هی دّذ فقظ جَجِ

 ثبالتشیي ثب گشٍُ ثِ هشثَط ثذى ٍصى افضایص هیضاى کوتشیي. است داضتِ ٍجَد سٍصاًِ ٍصى لحبػ افضایص اص آهبسی داس هعٌی اختالف
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 تبثیش تحت ضذُ گیشی اًذاصُ هتغییش یک عٌَاى ثِ الضِ ٍصى کِ گشدیذ پس اص رثح هطخص.ثَد دسصذ 20کٌجذ ضبیعبت هصشف سغح

 هعٌی کبّص دسهَسد.(P<05/0)یبفت داسی هعٌی کبّص کٌجذ ضبیعبت ثبالتش سغَح هصشف ثب ٍ داضت قشاس کٌجذ ضبیعبت هصشف

 یب ٍ ّضوی هَاد ٍیسکَصیتِ کبّص دلیل ثِ ّب سٍدُ عَل ٍ ٍصى کبّص حتوبالا کِ کشد ثیبى هی تَاىخبلی  ضکن الضِ دسصذ داس

 دس تَاًٌذ هی ّب چشثی کبتبثَلیسن دس کٌجذ ضبیعبت اثشات ٍ خَى سشم کلستشٍل کبّص دلیل ثِ ثغٌی چشثی هحَعِ دسصذ کبّص

ّوکبساى  ٍ سحیویبى) آصهبیص ًتبیج ثب هَصَف آصهبیص ًتیجِ هَسد ایي دس (1379ّوکبساى ٍ ثْبدساى ) ثبضٌذ ضذُ ٍاقع هَثش اهش ایي

پیذا هی کٌذ ًیض  افت الضِ ساًذهبى دسصذ گَضتی ّبی جَجِ جیشُ دس کٌجذ کٌجبلِ هصشف سغح افضایص ثب کشدًذ ثیبى کِ (1378

 .ّوبٌّگی داسد

 

  کلی گیزی وتیجٍ

تب سغح  بت کٌجذ دس دٍسُ سضذ جَجِ ّبی گَضتیسسذ کِ استفبدُ اص ضبیع ایي گًَِ ثِ ًظش هیثب ثشسسی ًتبیج ًْبیی ثذست آهذُ 

 .ًذاسد ّب جَجِ تجذیل ضشیت کبّص ٍ افضایص ٍصى ٍ سضذ ثش داسی هعٌی اثشات دسصذ15
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 .23-25، هعشفی کٌجذ سقن یکتب، هجلِ ًْبل ٍ ثزس، ضوبسُ سَم، جلذ ضبًضدّن،صفحِ 1379. احوذی، م، س .1

 کبسضٌبسی اسضذ ًبهِ پبیبى .گَضتی ّبی جَجِ دس فیتبتی فسفش دستشسی بثلیتق ثش فیتبص تبثیشآًضین ..1379.س ثْبدساى، .2

 .خَساسگبى ٍاحذ آصاد داًطگبُ.داهی علَم

 ّبی جَجِ عولکشد ثش فیتبص آًضین ّوشاُ ثِ کٌجذ کٌجبلِ افضایطی سغَح ،تبثیش1378ّوکبساى .سحیویبى،ی .3

 .خَساسگبى ٍاحذ آصاد کطبٍسصی،داًطگبُ دس ضًَذُ ذیذتج آلی هٌبثع اص استفبدُ ٍ ثبصیبفت یله کٌگشُ گَضتی،سَهیي
4.Yamauchi K., M. Samanya and N, Thongwittaya .2006. Influence of dietary sesame meal 

level on histological alterations of the intestinal mucosa and growth performance of chickens. 

Journal Applied Poultry Research, 15:266-273. 
 

Levels of waste in the sesame diet period (21-42 days) broiler 

 
Mhamad Hadi Aghajani Delavar

1*
, Fatemeh Hasani Amiri

2
, Abbass Ahmadpour

3
 

Graduated Master of Animal Science, Azad University of Agriculture Ghaemshahr responsible Babolsar * 

Graduate student at Azad University, Sari Agricultural Extension and Education 

Animal Science graduate student at Azad University of Agriculture Animal and Plant Products Division of the 

Ghaemshahr and Babolsar 

mail: Delavar_0111@yahoo.com-E

 
Abstract  

To assess the effects of different levels of sesame Drjyrh waste growth (21-42 days) 384 shrimp 

broilers Ross 308 broiler chicks were used. During the four levels of sesame meal replacement 

waste (zero, 15, 20, 25) was used. The basis of this 2 × 4 factorial experiment was a randomized 

complete block design with 4 replications. Results showed that feed intake in diets containing 15 

and 20% of lesions treated with sesame seeds was significantly increased feed intake 

(P<0.05).Daily gain and final between the different treatments was not significant (P<0.05). 
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