
 

 

ّای هادر گَشتی بز قابلیت جَجِ درآٍری، هزغتاثیز تغذیِ داخل تخن هزغی پیزیذٍکسیي، هتیًَیي ٍ تزکیب آًْا بِ تخن

 رٍسگی 12تا 0ٍسى جَجِ یکزٍسُ ٍ عولکزد جَجِ ّای گَشتی در سي 

 ،یبعز ؽفیعی هٌؼ*هدیذ هتقی طلت

 گزٍُ علَم داهی داًشکذُ علَم کشاٍرسی، داًشگاُ گیالى  2
 m_mottaghi@gstp.ir: ًَیغٌذُ هغئَل*

 چکیذُ

ّبی هبدر گَؽتی ثز هزغایي آسهبیؼ ثِ هٌظَر ثزرعی تبثیز تشریق داخل تخن هزغی پیزیذٍکغیي، هتیًَیي ٍ تزکیت آًْب ثِ ثِ تخن

عذد تخن  400تعذاد . رٍسگی اًدبم ؽذ 21تب 0خَخِ ّبی گَؽتی در عي قبثلیت خَخِ درآٍری،ٍسى خَخِ یکزٍسُ ٍ عولکزد 

عذد تخن هزغ در ّز تکزار  20تکزار ٍ  4تیوبر،  5در قبلت طزح کبهال تصبدفی ثب  308هزغ ًطفِ دار هبدر گَؽتی عَیِ راط 

، (هیلی لیتز هحلَل عزم ًوکی 1/0تشریق )، کٌتزل هثجت (ثذٍى تشریق)کٌتزل هٌفی : تیوبرّب ؽبهل.هَرد تشریق قزار گزفتٌذ

هیلی لیتز تزکیت ٍیتبهیي پیزیذٍکغیي ثِ  5/0هیلی لیتز هتیًَیي ٍ تشریق 5/0هیلی لیتز ٍیتبهیي پیزیذٍکغیي، تشریق  5/0تشریق

ثبعیَى اًکَ 18ًتبیح ًؾبى داد کِ تشریق پیزیذٍکغیي، هتیًَیي ٍ تزکیت آًْب ثِ داخل هبیع آهٌیَتیک در رٍس . ّوزاُ هتیًَیي ثَد

اهب ثزٍی خَراک هصزفی ٍ افشایؼ ٍسى .تبثیزی ثز قبثلیت خَخِ در آٍری، ٍسى خَخِ یک رٍسُ ٍ ضزیت تجذیل خَراک ًذاؽت

 (.>P 05/0)تیوبر تزکیت ٍیتبهیي پیزیذٍکغیي ثِ ّوزاُ هتیًَیي ًغجت ثِ تیوبر کٌتزل هثجت تفبٍت هعٌی داری را ًؾبى داد

 ی،پیزیذٍکغیي، هتیًَیي، خَخِ در آٍریتغذیِ داخل تخن هزغ:ٍاصگبى کلیذی

 

 هقذهِ

اهزٍسُ تکٌَلَسی تشریق داخل تخن هزغی ثِ طَر تدبری ثزای ٍاکغیٌبعیَى خَخِ ّب ثزای افشایؼ ایوٌی ثذى قجل اس خبرج ؽذى 

اس طزیق هبیع هَادی کِ ثِ داخل تخن هزغ تشریق هی ؽًَذ هی تَاًٌذ ثِ طَر فعبل یب غیز فعبل .خَخِ ّب اس تخن ثکبر هی رٍد

 2005)آهٌیَتیک ٍارد ثذى خٌیي ؽذُ تب هتعبقجب ٍ قجل اس خبرج ؽذى خَخِ ّب اس تخن تَعط اًذاهْبی گًَبگَى خذة ؽًَذ

Uni et al., .)پیزیذٍکغیي(B6 )کوجَد پیزیذٍکغیي در طیَر هٌدز ثِ کبّؼ خَحِ .اس گزٍُ ٍیتبهیي ّبی هحلَل در آة اعت

 Bhanja)خٌیٌیَ افشایؼ تلفبت خٌیٌی در ّفتِ دٍم اًکَثبعیَى در گلِ ّبی هبدر خَاّذ ؽذدرآٍری، کبّؼ رؽذ، هزگ سٍدرط 

et al., 2007.) گزٍُ هتیل در ٍاکٌؼ  ضزٍری در طیَر اعت کِ در عٌتش پزٍتئیي، تبهیي اٍلیي اعیذ آهیٌِ هحذٍد کٌٌذُ ٍهتیًَیي

( ّبآدًَسیل هتیًَیي، گلَتبتیَى ، تبئَریي ٍ عٌتش پلی آهیي S)یک ٍاعط در هغیز ّبی هتبثَلیک ّبی هتیالعیَى، ٍ ًیش ثِ عٌَاى

ًقؼ هتبثَلیکی ٍاصلی ٍیتبهیي پیزیذٍکغیي درهتبثَلیغن اعیذّبی آهیٌِ گَگزددارٍفعبل کزدى آًشین ّبی . ایفبی ًقؼ هی کٌذ

اتصبل دٍهَلکَل َّهَعیغتئیي ثِ درهغیزهتبثَلیغن هتیًَیي ٍعیغتئیي خْت . هزثَط ثِ ایي ٍاکٌؼ دارای اّویت ٍیضُ هی ثبؽذ

. ّن ٍتؾکیل یک هَلکَل عیغتبتیًَیي، پیزیذٍکغبل فغفبت هَخت فعبل ؽذى آًشین ایي ٍاکٌؼ یعٌی عیغتبتیًَیي عٌتتبسهیؾَد

(Tom, 1994  .) ّذف اس اًدبم ایي هطبلعِ ثزرعی تبثیز تشریق داخل تخن هزغی ٍیتبهیي پیزیذٍکغیي، هتیًَیي ٍ تزکیت آًْب ثز

 .رٍسگی ثَد 21تب0ثلیت خَخِ در آٍری ٍ عولکزد خَخِ ّبی گَؽتی در عي قب

 



 

 هَاد ٍ رٍشْا

 308عرذد تخرن هرزغ ًطفرِ دار هربدر گَؽرتی عرَیِ راط        400تیوربر ٍ تعرذاد    5ایي ثزرعی در قبلت طرزح کربهال تصربدفی ثرب     

ثررذٍى )کٌتررزل هٌفرری : ؽرربهلتیوبرّررب . عررذد تخررن هررزغ در ّررز تکررزار ثررَد 20تکررزار ٍ  4ّررز تیورربر دارای . صررَرت گزفررت

 5/0هیلری لیترز ٍیتربهیي پیزیذٍکغریي، تشریرق       5/0، تشریرق (هیلری لیترز هحلرَل عرزم ًوکری      1/0تشریرق  )، کٌتزل هثجرت  (تشریق

هربیع آهٌیرَى کرِ حربٍی     . هیلری لیترز تزکیرت ٍیتربهیي پیزیذٍکغریي ثرِ ّورزاُ هتیرًَیي ثرَد           5/0هیلی لیترز هتیرًَیي ٍ تشریرق    

اًکَثبعریَى ثرِ    13ترب 12درٍاقرع ایري هربیع در رٍس    . ؽرَد پریؼ اس تفرزیا اس طزیرق دّربى هصرزف هری      آة ٍ هَاد هغذی اعت 

تقزیجرب ثرِ حرذاقل هقرذار خَاّرذ       18حذاکثز هیشاى خرَد رعریذُ ٍ پرظ اس آى ثرِ ترذریح اس آى کبعرتِ ؽرذُ ترب ایٌکرِ در رٍس          

هررَاد آسهبیؾرری ثررب اعررتفبدُ اس عررزً   اًکَثبعرریَى  18ثررذیي هٌظررَر خْررت خلررَگیزی اس کرربّؼ هقررذار آى در رٍس   . رعرریذ

پرظ اس اتوربم دٍرُ خَخرِ کؾری، ٍسى ّرز تکزارّرب ثصرَرت خذاگبًرِ ثجرت ٍ          .اًغَلیي ثِ داخل هربیع آهٌیَتیرک تشریرق ؽرذ    

ٍسى، هقرذار خرَراک هصرزف    .عپظ ثِ عبلي پزٍرػ اًتقبل یبفترِ ٍ ثرب خیرزُ ّربی یکغربى اس ًظرز هرَاد هغرذی تغذیرِ ؽرذًذ          

تدشیررِ ٍ تحلیرل دادُ ّرب ثرِ ٍعرریلِ    .ل غررذایی ّرز تیوربر ثصرَرت خذاگبًررِ ثجرت ٍ هحبعرجِ ؽرذ      ؽرذُ ٍ ًْبیترب ضرزیت تجرذی    

 .اًدبهَ هیبًگیي ّب اس طزیق آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي هقبیغِ ؽذًذSASافشار ًزم

 

 ًتایج ٍ بحث

ث کبّؼ درصذ خَخِ در ثب پیزیذٍکغیي، هتیًَیي ٍ تزکیت آًْب ثبع 308تغذیِ داخل تخن هزغی خَخِ ّبی گَؽتی عَیِ راط 

رعذ عذم تَاًبیی خَخِ در ؽکغتي ثِ ًظز هی(. <05/0P)آٍری در تیوبر تشریق ؽذُ ثب پیزیذٍکغیي ًغجت ثِ گزٍُ کٌتزل ؽذ

صَرت گزفت تبثیز تشریق ( Ipek et al.,2004)در آسهبیؾی کِ تَعط . پَعتِ هَخت کبّؼ درصذ خَخِ در آٍری ؽذُ اعت

اًکَثبعیَى عطَح  13ایي هحققیي در رٍس . آعکَرثیک ٍ گلَکش ثز قبثلیت خَخِ در آٍری ثزرعی گزدیذدرٍى تخن هزغی اعیذ 

 3ثیؾتزیي قبثلیت خَخِ در آٍری در عطح . هیلی گزم اعیذ آعکَرثیک را ثِ اتبقک َّایی تخن هزغ تشریق کزدًذ 7ٍ  0،3،5

کِ عَیِ پزًذُ، ٍسى تخن هزغ ٍ ؽزایط هزغ هبدر اس خولِ ایي هحققبى ًتیدِ گزفتٌذ .هیلی گزم اعیذ آعکَرثیک هؾبّذُ ؽذ

اگزچِ تبکٌَى ًقؼ اعیذ آهیٌِ هتیًَیي رٍی خَخِ در آٍری ثزرعی . عَاهل هَثز رٍی قبثلیت ّچ خَخِ هحغَة هی ؽًَذ

ثِ اعیذ آهیٌِ ّبی آهیٌِ دیگز رٍی ایي ؽبخص اًدبم گزفتِ اعت کِ اس خولِ هی تَاى ًؾذُ، ٍلی هطبلعبتی در ارتجبط ثب اعیذ

آٍری درکؾی ثِ هبیع آهٌیَتیک اؽبرُ ًوَد کِ تبثیزی ثز درصذ خَخِخَخِ 18درصذ در رٍس  1ٍ  5/0ّبی گلَتبهیي در غلظت

ًتبیح ثذعت آهذُ در ایي آسهبیؼ ًؾبى داد کِ تغذیِ داخل تخن هزغی هتیًَیي تبثیزی ثز (. 1390هَعَی ٍ ّوکبراى، ) ًذاؽت

ًؾبى دادُ ؽذُ، تغذیِ داخل تخن هزغی تزکیت ٍیتبهیي پیزیذٍکغیي ٍ  1ّوبًگًَِ کِ در خذٍل  .ًذاؽت قبثلیت خَخِ در آٍری

ثطَر کلی در . P)<05/0(رٍسگی داؽت 21تب 0داری رٍی هیبًگیي هصزف خَراک خَخِ ّبی تَلیذی در هتیًَیي تفبٍت هعٌی

کؾی گشارؽی اس تبثیز تیوبرّب ثز ّبی خَخِهزغِ داخل تخنهطبلعبت صَرت گزفتِ در سهیٌِ تغذیِ داخل تخن هزغی هَاد هغذی ث

اعتٌتبج ًْبیی ایي اعت کِ تغذیِ داخل تخن هزغی تزکیت .غذا در دعتزط ًوی ثبؽذهیشاى خَراک هصزفی، ضزیت تجذیل 

ٍیتبهیي پیزیذٍکغیي ٍ هتیًَیي ثِ تخن هزغ رٍی هیبًگیي خَراک هصزفی ٍ افشایؼ ٍسى خَ خِ ّبی تَلیذی در 

 .رٍسگی تبثیز هثجت داؽتِ ٍ هی تَاى اس آى ثِ عٌَاى یک عبهل هَثز در ارتقبی عولکزد خَخِ ّبی گَؽتی ثْزُ گزفت21تب0يع
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هزغ بز قابلیت  جَجِ درآٍری، ٍسى جَجِ آًْا بِ تخنتاثیز تغذیِ داخل تخن هزغی پیزیذٍکسیي، هتیًَیي ٍ تزکیب : 2-جذٍل

 رٍسگی 12تا 0یکزٍسُ ٍ عولکزد جَجِ ّای گَشتی در سي 

 (P≤0.05)تفاٍت هعٌی دار در آى ستَى استاعذاد با حزٍف هختلف در ّز ستَى بِ هفَْم 

Negative Control= (NC), Positive Control= (PC), pyridoxine= (B6), Methionine= (Met), 

pyridoxine+ Methionine= (B6+ Met). 

 

ٍسى  افشایش ٍسى ضزیب تبذیل خَراک هصزفی

 (گزم)جَجِ

جَجِ در 

 %آٍری

 تیوار

7/26±26/969ab 
±6/1 05/0 5/36±49/514ab 7/0±6/41 3/1±3/96 NC 

3/33±07/1049a 01/0±6/1 9/26±18/609a 3/0±3/42 3/1±3/96 PC 

2/50±45/953ab 03/0±6/1 6/44±78/522ab 2/0±1/42 1/2±0/90 B6 

0/24±63/958ab 02/0±7/1 5/15±77/531ab 5/0±4/41 4/2±3/96 Met 

0/37±82/911b 007/0±7/1 4/24±43/469a 4/0±2/41 4/2±8/93 B6 + Met 


