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 چکیذه

اًذ ّبی هحزن رضذ هَرد هطبلؼِ لزار گزفتِثیَتیهجبیگشیٌی ثزای آًتیدر سبلْبی اخیز تزویجبتی تحت ػٌَاى پزٍثیَتیه ثِ ػٌَاى 

ّب دارای هٌطب آلی ثَدُ ٍ در صَرت ضٌبسبیی تزویجبت هٌبست ایي چٌیٌی، اهىبى پزٍرش طیَر ػبری اس ثیَتیهوِ ثزخالف آًتی

د پزثیَتیه فزهىتَ هی ثبضذ وِ اس ّب اًَاع هختلفی دارًذ وِ یىی اس ایي هَاپزثیَتیه. ثیَتیه ٍجَد خَاّذ داضتآًتی

پزثیَتیه فزهىتَ ثز  ای سطوح مختلفجیزه تبثیز هزحلِ تَلیذ ٍ هصزف ثِ هٌظَر هطبلؼِ. آسپزصیلَس هیسلیبل ثذست هی آیذ

لطؼِ هزؽ  8تىزار ٍ  6تیوبر،  4چیه، آسهبیطی در لبلت طزح وبهال تصبدفی ثب گذار سَیِ ًیهّبی تخنصفبت ػولىزدی هزؽ 

گزم پزثیَتیه فزهىتَ ثِ ّز ویلَگزم آى  2ٍ  1، 5/0، 0ثذیي هٌظَر یه جیزُ آسهبیطی پبیِ تْیِ ٍ سطَح . ّز تىزار اًجبم ضذدر 

ًطبى داد وِ تَلیذ تخن هزؽ، هیبًگیي ٍسى تخن هزؽ ٍ ٍسى تَدُ تخن هزؽ ٍ ًیش ضزیت تجذیل خَران تحت تبثیز  ًتبیج. اضبفِ ضذ

ثب ایي ٍجَد  . ّب ًذاضتٍلی هصزف سطَح هختلف پزثیَتیه تبثیزی ثز  ایي فزاسٌجِ( P<05/0)هزحلِ تَلیذ لزار گزفت 

 .دار هیبًگیي هصزف خَران ضذگزم پزثیَتیه ثبػث وبّص هؼٌی 2هصزف سطح 

 گذار، تخن هزؽپزثیَتیه، صفبت ػولىزدی، هزؽ تخن :کلمات کلیذی

 

 مقذمه

ّب در جیزُ غذایی طیَر ٍ دیگز ثیَتیهسا، استفبدُ اس آًتیهمبثلِ ػَاهل ثیوبریثِ ػلت ًگزاًی اس ایجبد همبٍهت دارٍیی در 

اًذ وِ ثتَاًذ ػولىزدی هطبثِ ٍ یب ّبی هٌبسجی ثَدُرٍ هحممیي ثِ دًجبل جبیگشیياس ایي. حیَاًبت هشرػِ ای هحذٍد ضذُ است

ّبیی پیص رفت وِ ثِ ػٌَاى یمبت ثِ سوت تَلیذ افشٍدًیًتیجِ ایي تحم(. 2001دٍیلِ، )ّب ایجبد وٌذ ثیَتیهحتی ثْتز اس آًتی

. ّب اضبرُ ًوَدّب ٍ پزثیَتیهتَاى ثِ پزٍثیَتیهجولِ هی ّب در جیزُ طیَر هَرد استفبدُ لزار گیزًذ وِ اس آىثیَتیهجبًطیي آًتی

 ّب دستِ ای اس غذاّبی فزاسَدهٌذپزثیَتیه
ّستٌذ  غیز لبثل ّضن هَجَد در غذا تزویجبت  ثؼجبرت دیگز پزٍثیَتیه ّب  .ّستٌذ1

ّب در رٍدُ، هیشثبى را تحت وِ ثطَر سَدهٌذی، اس طزیك فؼبل سبسی رضذ ٍ یب تحزیه فؼبلیت یه یب تؼذاد هحذٍدی اس ثبوتزی

 ثسیبری اس الیگَسبوبریذّب ثِ ػٌَاى پزثیَتیه هحسَة هی ضًَذ، سیزا. ثخطٌذتبثیز لزار دادُ ٍ  سالهت رٍدُ را ثْجَد هی

 تَاًٌذ ثِ طَر هَثزی جوؼیت هیىزٍثی رٍدُ را تغییز دٌّذالیگَسبوبریذّب در ًَاحی ثبالیی دستگبُ گَارش، ّیذرٍلیش ًطذُ ٍ هی

ّبی تخوگذار ّذف ایي هطبلؼِ ثزرسی تبثیز هصزف سطَح هختلف پزثیَتیه فزهىتَ ثز ػولىزد تَلیذی هزؽ(. 2،2001وًََلی)

 .ثبضذهی

                                                           
1
- Functional food 

2
- Connolly 

http://us-mg6.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=fresh&bn=54_9475&s=0&isFresh=1&bucketId=0&stab=1380068951044


 

 

 هامواد و روش

چیکه سکفیذ  اس   گذار تجبری سَیِ ًیهلطؼِ هزؽ تخن 192ویلَهتزی ضْزستبى لزدگبى ثب  7طزح در هزغذاری سپیذُ ٍالغ در ایي 

گذار در ّکز  لطؼِ هزؽ تخن 8تىزار ٍ  6تیوبر غذایی ثب  4در ایي آسهبیص اس . ّفتِ اًجبم  ضذ 12ّفتگی ٍ ثِ هذت  36تب  24سي 

ویلَوکبلزی ثکز ویلکَگزم     2780چیه ثکب  پبیِ ثز اسبس جذٍل ًیبسّبی غذایی هزؽ تخوگذار ًیهآسهبیطی  جیزُ. تىزار استفبدُ ضذ

تفزیك اٍساى اٍل ٍ آخز ّز هبُ ثذسکت   طزیك تغییزات ٍسى ثذى پزًذُ اس. پزٍتئیي خبم تٌظین ضذ% 18اًزصی لبثل سَخت ٍ سبس ٍ 

هبًذُ اس ول غکذای  ٍ آخز ّز ّفتِ ثب وسز همذار غذای ثبلی گزفت ّبی غذایی ثِ صَرت رٍساًِ در اختیبر ّز لفس لزارجیزُ .آهذ

ٍ روکَرد  ثِ صَرت رٍساًِّب هزؽتخن .دادُ ضذُ در طَل ّفتِ، همذار خَران هصزفی هحبسجِ گزدیذ هیکبًگیي ٍسى تخکن    ثکزداری 

ذ تَلیکذ تخکن هکزؽ در    ٍسى تَدُ تخن هزؽ اس حبصلضزة درصک  .ضذگیزی رٍس آخز ّز ّفتِ اًذاسُ 3ّبی هزؽ اس تَسیي تخن هزؽ

ضزیت تجذیل غذایی اس تمسین هیبًگیي هصزف خَران رٍساًِ ّز پزًکذُ ثکز هیکبًگیي ٍسى    . هیبًگیي ٍسى تخن هزؽ هحبسجِ گزدیذ

ٍ  هَرد تجشیِ آهبری لکزار گزفکت  SAS (2001 )افشاری اطالػبت ثذست آهذُ ثب استفبدُ اس ثستِ ًزم. تَدُ تخن هزؽ ثِ دست آهذ

 .درصذ اًجبم ضذ 5ّب ثب استفبدُ اس آسهَى تَوی ٍ در سطح احتوبل همبیسِ هیبًگیي

 

 

 نتایج و بحث

ارائِ  1گذار در جذٍل ّبی آسهبیطی ثز صفبت ػولىزد تَلیذی ٍ هیبًگیي ٍسى ثذى  هزؽ تخنًتبیج تبثیز هزحلِ تَلیذ ٍ تیوبر

درصذ  .فزهىتَ تبثیزی ثز تغییزات ٍسى ثذى ًذاضت افشٍدى. ثب افشایص سي پزًذُ هیبًگیي ٍسى ثذى افشایص یبفت .گزدیذُ است

هصزف . ثَدتَلیذ دٍم ٍ سَم  ّبیهبُثبالتز اس ( ّفتگی 28تب  24 سي)تَلیذ تخن هزؽ ٍ ٍسى تَدُ تخن هزؽ در هزحلِ اٍل تَلیذ 

ٍل ثَد ٍلی تخت تبثیز تیوبر ّبی دٍم ٍ سَم تَلیذ ثبالتز اس هبُ اٍسى تخن هزؽ در هبُ. پزثیَتیه تبثیزی ثز تَلیذ تخن هزؽ ًذاضت

ّبی هیبًگیي هصزف خَران در هبُ. ٍسى تَدُ تخن هزؽ تبثغ تغییزات درصذ تَلیذ ٍ ٍسى تخن هزؽ ثَد. غذایی لزار ًگزفت

گزم پزثیَتیه فزهىتَ در ّز ویلَگزم جیزُ در همبیسِ ثب جیزُ ضبّذ  2داری ًذاضت ٍلی ثب هصزف هختلف تَلیذ تغییز هؼٌی

گزم فزهىتَ در همبیسِ ثب ضبّذ وبّص یبفت ٍلی اس ًظز آهبری  1ٍ  5/0هصزف خَران اگزچِ ثب هصزف سطَح . وبّص یبفت

ّبی دٍم غذایی تبثغ تغییزات هیبًگیي ٍسى تَدُ تخن هزؽ ثَد ٍ در هبُ اٍل تَلیذ ووتز اس هبُضزیت تجذیل  تغییزات (.دار ًطذهؼٌی

ًتبیج تحمیك حبضز در اًطجبق ثب  .داری ثز ضزیت تجذیل غذایی ًذاضتثیز هؼٌیهصزف تیوبرّبی غذایی تب (.P<05/0) ٍسَم ثَد

-هی( 2003)ٍ در تضبد ثب گشارضبت پبًذا ٍ ّوىبراى ( 2011؛ سارػی ٍ ّوىبراى، 2009وبالٍاتی ٍ ّوىبراى، )ثزخی گشارضبت 

ّبیی هثل هؼوَال افشٍدًی. ي هزؽ ثبضذدلیل ٍجَد اختالف ثیي ًتبیج تحمیمبت هختلف هوىي است ثِ خبطز تفبٍت ثیي س. ثبضذ

ّبی هضز، ضزایط ًبهٌبست آة ٍ َّایی، ّب هیىزٍاروبًیسنّب در ضزایط ٍجَد تٌص، ٍجَد احتوبلیّب ٍ پزٍثیَتیهپزثیَتیه

 ثبضٌذ ٍ در تحمیك حبضز وِ ضزایط ًگْذاری پزًذُ در ٍضؼیتّب، تزاون سیبد پزًذُ ٍ هذیزیت ضؼیف گلِ هَثزتز هیثیوبری

ثِ طَر ولی، ًتبیج . هطلَة ٍ هطبثك راٌّوبی هزثَطِ ثَد ػذم ایجبد ًتبیج هطلَة در صفبت تَلیذی پزًذُ دٍر اس اًتظبر ًیست

ّبی تخوگذار در اٍایل دٍرُ تَلیذ ثیطتز هتبثز اس سي پزًذُ ٍ هزحلِ تَلیذ است ٍ ًطبى داد وِ صفبت ػولىزد تَلیذی هزؽ

 .ای ثز ػولىزد تَلیذی هزؽ تخوگذار ًذاردگزم در ویلَگزم جیزُ تبثیز لبثل تَجِ 2هصزف پزثیَتیه فزهىتَ تب سطح 



 

 

 هفتگی 63تا  42تاثیز مزحله تولیذ و تیمارهای غذایی بز عملکزد تولیذی مزغ تخمگذار نیک چیک اس سن -1جذول

ضزیت تجذیل 

 غذایی

هصککزف خککَران  

(g/d) 

تککَدُ تخککن هککزؽ 

(g/d) 

ٍسى تخن هکزؽ  

(g) 

هکزؽ   تَلیذ تخن

)%( 

ٍسى 

 ثذى

 

 (هبُ)تَلیذ  هزحلِ      

b78/1 1/96 
a1/54 

b9/55 
a8/96 1442b

 1 

a88/1 5/98 
ab5/52 

a3/58 
b0/90 1491a

 2 

a89/1 4/97 
b8/51 

a4/59 
b2/87 1469a

 3 

0244/0 710/0 631/0 334/0 959/0 480/8 SEM (n=6) 

سکککطح فزهىتکککَ       

(g/kg) 

85/1 
a5/99 9/53 7/57 5/93 1479 0 (ضبّذ) 

87/1 
ab6/96 0/52 3/57 8/90 1463 5/0 

88/1 
ab8/97 1/52 3/58 6/89 1448 1 

80/1 
b4/95 2/53 2/58 5/91 1478 2 

0281/0 820/0 728/0 386/0 107/1 791/9 SEM (n=6) 

 (.P<05/0)دار ّستٌذ ّبی ثب حزٍف هتفبٍت دارای اختالف هؼٌیدر ّز ستَى هیبًگیي
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