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 چکیذٌ

ّبی گَضتی در قبلت یک عزح کبهالً تصبدفی سدُ در جیزُ جَجِایي آسهبیص ثِ هٌظَر ارسیبثی قبثلیت ّضن پزٍتئیي جَ جَاًِ

تیوبرّبی هَرد ًظز . قغؼِ جَجِ قزار گزفت 2قفس ٍ در ّز قفس ًیش  6تیوبر ٍ ثِ اساء ّز تیوبر  4کِ در آى صَرت گزفت، 

ثزای تؼییي قبثلیت ّضن پزٍتئیي . سدُ در جیزُ پبیِ ثَدًذدرصذ جَ جَاًِ 100ٍ  66، 33ضبهل یک جیزُ پبیِ جَ ٍ جبیگشیٌی 

سدُ در جیزُ هیشاى قبثلیت افشایص سغح جَ جَاًِ. سیذ کزٍم استفبدُ ضذآٍری فضَالت ثِ ّوزاُ ًطبًگز اکجَ اس رٍش جوغ

دار ثَد آٍری فضَالت ٍ استفبدُ اس ًطبًگز افشایص داد کِ در ّز دٍ رٍش ایي افشایص هؼٌیّضن پزٍتئیي را در ّز دٍ رٍش جوغ

(05/0>p .)ًِزٍى یبثی رگزسیَى هحبسجِ ضذ کِ هقذار سدُ در ایي آسهبیص ًیش ثِ رٍش ثهیشاى قبثلیت ّضن پزٍتئیي  جَ جَا

 .ثبضذدرصذ هی 30/71ٍ  88/77آٍری فضَالت ٍ استفبدُ اس ًطبًگز ثِ تزتیت قبثلیت ّضن پزٍتئیي در ّز رٍش جوغ

 سدُ، قبثلیت ّضن پزٍتئیي، جَجِ گَضتیجَ جَاًِ: کلمبت کلیذی

 

 مقذمٍ

ضَد ثِ ػٌَاى یک هبدُ ثبضذ کِ ثبػث هیای هْن هیدیگز تزکیجبت تغذیِجَ دارای غلظت ثبالیی اس ًطبستِ، پزٍتئیي، ٍیتبهیي ٍ 

ای هَرد تَجِ اخیزاً هقذار ثتب گلَکبى در جَ ثِ ػٌَاى هْوتزیي هبدُ ضذ تغذیِ(.  ,1994NRC)ای تلقی ضَد خَراکی هْن تغذیِ

ثِ عَری ( 1995جزٍچ ٍ دًیک، )یص پیذا کٌذ ّب افشاقزار گزفتِ است ٍ اثزات هضز ایي هبدُ هوکي است در حضَر آراثیٌَسایالى

ثب (. 1989کوجل ٍ ّوکبراى، )ّبی آى است ّبی گَضتی هیشاى ثتبگلَکبىای جَ ثزای جَجِکِ ػبهل اصلی کبّص ارسش تغذیِ

ّبی سیبدی است کِ تحت ثزرسی دقیق قزار دارد، ٌَّس هطخص ًطذُ است کِ کذام اجشاء ٍجَد آًکِ خیسبًذى جَ در آة سبل

گشارش کزدًذ کِ هیشاى ثتبگلَکبى ٍ ٍیسکَسیتِ ثب اػوبل ( 1996)سَیَْس ٍ ّوکبراى . گیزدجَ تَسظ آة تحت تبثیز قزار هی

سادی ثبػث کبّص هقذار ثتبگلَکبى در ّبی ثزٍىآًْب ّوچٌیي ًطبى دادًذ کِ آًشین. یبثذسبػت خیسبًذى داًِ جَ کبّص هی 22

 .ضَدعی خیسبًذى داًِ جَ هی

گشارش کزدًذ کِ قبثلیت ّضن پزٍتئیي، چزثی ٍ خبکستز ٍ اًزصی قبثل هتبثَلیسن ثب استفبدُ اس تیوبر ( 1997)س ٍ ّوکبراى سَیَْ

اًجبم گزفت ًطبى دادًذ کِ ( 1387)در تحقیقی کِ تَسظ ثبثت هقذم ٍ ّوکبراى . داری داضتجَ جَاًِ سدُ ٍ آًشین افشایص هؼٌی

-سدُ هیّذف اس ایي آسهبیص تؼییي قبثلیت ّضن پزٍتئیي جَ جَاًِ. گزددّضن پزٍتئیي هی سًی جَ ثبػث افشایص قبثلیتجَاًِ

 .ثبضذ
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 َبمًاد ي ريش

 4در ایي آسهبیص . آٍری کل ٍ ًطبًگز در هذفَع تؼییي ضذسدُ ثب استفبدُ اس رٍش جوغقبثلیت ّضن پزٍتئیي جَ ٍ جَ جَاًِ

 66، 33تیوبرّبی آسهبیطی ضبهل جیزُ جَ ٍ جبیگشیٌی سغَح . در ًظز گزفتِ ضذ تکزار 6تیوبر ٍجَد داضت کِ ثِ اساء ّز تیوبر 

درصذ ثِ ػٌَاى ًطبًگز غیز قبثل ّضن  3/0ّب اکسیذ کزم ثِ هیشاى ثِ توبم ایي جیزُ. سدُ ثِ جبی جَ ثَددرصذ جَ جَاًِ 100ٍ 

ّب جْت تؼییي غلظت اکسیذ کزم ضَالت جَجِپس اس تؼییي هقذار کل فضَالت دفغ ضذُ ّز گزٍُ، یک ًوًَِ اس ف. افشٍدُ ضذ

ًتبیج ثذست آهذُ اس آسهبیص ثِ صَرت عزح کبهالً . هَرد استفبدُ قزار گزفت ٍ ثب استفبدُ اس هؼبدالت سیز هقذار آًْب هحبسجِ ضذ

ّب قبیسِ هیبًگیيه. هَرد تجشیِ آهبری قزار گزفتٌذ GLMثب رٍیِ هذل ػوَهی خغی  SASتصبدفی، ثب استفبدُ اس ًزم افشار آهبری 

 .اًجبم ضذ( p<05/0)ثب آسهَى داًکي در سغح احتوبل 

 قبثلیت ّضن پزٍتئیي ثِ رٍش جوغ آٍری هذفَع:  1هؼبدلِ 

 
 قبثلیت ّضن پزٍتئیي ثِ رٍش ًطبًگز:  2هؼبدلِ 

 
M  : ،درصذ اکسیذ کزٍمN  : ،هقذار استDC :قبثلیت ّضن هبدُ هغذی 

 

 وتبیج 

سدُ گشارش ضذُ است ثب افشایص سغح جَ جَاًِ 1ّبی هختلف در جذٍل پزٍتئیي ثذست آهذُ اس رٍشهیبًگیي قبثلیت ّضن 

هؼبدلِ (. p<05/0)دار در ّز دٍ رٍش استفبدُ اس ًطبًگز ٍ جوغ آٍری هذفَع داضت قبثلیت ّضن پزٍتئیي ًیش افشایص هؼٌی

 .آهذُ است 2سدُ ًیش در جذٍل ًِرگزسیَى هزثَط ثِ هقبدیز قبثلیت ّضن پزٍتئیي جیزُ ٍ سغَح جَ جَا

 

 بحث

سدُ در ّز دٍ رٍش جوغ آٍری فضَالت ٍ استفبدُ اس ًطبًگز افشایص هیشاى قبثلیت ّضن پزٍتئیي ثب افشایص سغح جَ جَاًِ

ًطبى دادًذ قبثلیت ّضن پزٍتئیي ٍ سبیز هَاد هغذی ثب جَاًِ ( 1997)سَیَْس ٍ ّوکبراى (. p<05/0)داری داضتِ است هؼٌی

سدُ در جیزُ قبثلیت ّضن ًیش گشارش کزدًذ کِ ثب افشایص سغح جَ جَاًِ( 2009)ثبثت هقذم ٍ ّوکبراى . یبثذی جَ افشایص هیسً

ای ثب افشایص هیشاى پلی سبکبریذّبی غیز ًطبستِ. داری داضتِ است کِ ثب ًتبیج ایي تحقیق هغبثقت داردپزٍتئیي افشایص هؼٌی

پلی سبکبریذّبی غیز ًطبستِ ای هٌجز ثِ . ضًَذرُ سلَل هٌجز ثِ کبّص قبثلیت ّضن ایي هبدُ هیّبی ثبًذ ضذُ ثِ دیَاپزٍتئیي

ضًَذ تحزیک جذة ثبکتزیبیی است ضذُ ٍ ثٌبثزایي هٌجز ثِ افشایص است در هذفَع ٍ در ًْبیت کبّص قبثلیت ّضن در هذفَع هی

ی هَجَد در جَ کبّص یبفتِ ٍ ثبػث افشایص قبثلیت ّضن ثب جَاًِ سًی جَ هیشاى پلی سبکبریذّب( 1996چبکت ٍ ّوکبراى، )

 .ضَدپزٍتئیي جَ هی



 

 

 (بر اسبس مبدٌ خشک)گیری بر میبوگیه بر قببلیت َضم پريتئیه زدٌ ي ريش اوذازٌاثر سطًح مختلف جً جًاوٍ 1جذيل 

  قبثلیت ّضن پزٍتئیي 

 هقذار تغییز استفبدُ اس ًطبًگز جوغ آٍری هذفَع تیوبرّبی آسهبیطی

 جَ
b32/65 

c28/49 04/16 

 سدُدرصذ جَ جَاًِ 33
a42/73 

b66/60 75/12 

 سدُدرصذ جَ جَاًِ 66
a43/74 

b42/62 01/12 

 سدُدرصذ جَ جَاًِ 100
a87/76 

a52/71 35/5 

 - 95/1 78/1 خغبی استبًذارد

 (p<05/0)ثبضٌذ دار هیثب حزٍف غیز هطتزک دارای اختالف هؼٌیّب ثزای ّز اثز هیبًگیي                        

 

 زدٌمعبدلٍ رگرسیًن مربًط بٍ بٍ مقبدیر قببلیت َضم پريتئیه جیرٌ ي سطًح جً جًاوٍ 2جذيل                       

ضزیت ّوجستگی  هؼبدالت رگزسیًَی 

(r) 

 Y=0.1069x + 67.19 0.91 قبثلیت ّضن پزٍتئیي ثِ رٍش جوغ اٍری هذفَع

 Y=0.2056x + 50.74 0.96 قبثلیت ّضن پزٍتئیي ثِ رٍش استفبدُ اس ًطبًگز

                      X :ًِسدُ ثب جًَسجت جبیگشیٌی جَ جَا 
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