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 چکیده

قطؼِ  132. هَسد ثشسػی قشاس گشفت  308ایي تحقیق اثش ػطَح هختلف پَدس کشم خبکی ثش ػولکشد خَخِ ّبی گَؿتی ساع دس 

. هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتٌذ( خَخِ دس ّش تکشاس 11)تکشاس  4تیوبس ٍ  3خَخِ یک سٍصُ دس قبلت طشح آصهبیـی کبهالً تصبدفی ثب 

دسصذ پَدس کشم  4ٍ 2، 0ٍ    دسصذ پَدس کشم خبکی دس دٍسُ آغبصیي 6ٍ  3،  0ؿبهل خیشُ ّبی هَسد اػتفبدُ دس ایي آصهبیؾ 

پَدس کشم خبکی اثش .ضشیت تجذیل غزایی ؿذ(  P ˂ 05/0)پَدس کشم خبکی ػجت کبّؾ هؼٌی داس . خبکی دس دٍسُ سؿذ  ثَدًذ 

ثذػت آهذُ اص ایي آصهبیؾ هی تَاى ًتیدِ  ثب تَخِ ثِ ًتبیح( .  P ˂ 05/0)هؼٌی داسی ثش افضایؾ ٍصى ٍ هصشف خَساک ًذاؿت 

  سؿذ ٍ   گیشی ًوَد کِ اػتفبدُ اص پَدس کشم خبکی دس خیشُ خَخِ ّبی گَؿتی دس ػطَح تَصیِ ؿذُ دس دٍسُ ّبی آغبصیي

کِ حبٍی ثیـتشیي هیضاى   Cتبثیشی دس هیضاى خَساک هصشفی ٍ افضایؾ ٍصى ًذاؿتِ ٍ دس خصَف ضشیت تجذیل غزایی تیوبس 

ثَدُ کوتشیي هقذاس ثَدُ ٍ اػتفبدُ اص آى دس خیشُ (   دسصذ دس دٍسُ سؿذ 4ٍ   دسصذ دس دٍسُ آغبصیي6)پَدس کشم خبکی  هصشف

 .طیَس تَصیِ هی ؿَد

 ، خَخِ گَؿتی ، ػولکشد  پَدس کشم خبکی ، ضشیت تجذیل غزایی:واژه های کلیدی

 

 مقدمه

ػبیش هٌبثغ پشٍتئیٌی تبهیي کٌٌذُ پشٍتئیي خیشُ غذزایی طیذَس هذی تذَاى اص     اهشٍصُ ثب تَخِ ثِ افضایؾ سٍص افضٍى قیوت ػَیب ٍ 

هٌبثغ خذیذ پشٍتئیٌی اص قجیل پَدس السٍ  قَسثبغِ ، پَدس حـشات ، پَدس کشم خبکی ثِ لحذب  پذشٍتئیي ثذبال ٍ کیفیذت ثذبالتش هٌذبثغ       

ایي هٌبثغ ًوَد تب ثتَاى ثْتشیي ػولکذشد سا ّذن اص   پشٍتئیي حیَاًی ًؼجت ثِ هٌبثغ پشٍتئیي گیبّی ایي گًَِ هحصَالت سا خبیگضیي 

تذب   62کشم خبکی ثب اسصؽ ثیَلَطیکی ثبال ٍ داسا ثذَدى  .لحب  کیفیت گَؿت ٍ ّن اص لحب  کوی دس صٌؼت هشغذاسی حبصل ًوَد

ی تَاًذذ یکذی   دسصذ پشٍتئیي خبم حبٍی هقبدیش قبثل تَخِ اص اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ٍ هقبدیش چشثی ٍ خبکؼتش ثؼیبس اًذک ه 71

دس صَستیکِ ایي هحصَل ثطَس هٌبػجی تَلیذ ٍ فذشاٍسی ؿذَد هذی     (1378ػویغ، .)اص هَاد هْن هَسد اػتفبدُ دس خیشُ طیَس ثبؿذ 

هصشف پَدس کشم خبکی دس هقبیؼِ ثب پَدس هذبّی دس خیذشُ   . تَاى اص آى ثِ ػٌَاى خبیگضیي پَدس هبّی دس تغزیِ طیَس اػتفبدُ کشد 

لیذضیي   (1383خبدم ٍ ّوکذبساى،  . )فضایؾ هؼٌی داس ٍصى ثذى ٍ ثْجَد ًؼجی دس ضشیت تجذیل غزایی هی ؿَد طیَس گَؿتی ػجت ا

یکی اص اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی اػت کِ دس خَساکْبی ثب هٌـبء حیَاًی ثیـتش دیذُ هی ؿَد ٍ دس پَدس کشم خبکی ًیذض ٍخذَد داسد   

هصذشف  . اس تبثیش ٍیظُ ای ثش تشکیت الؿِ خَخِ ّبی گَؿتی هی گزاسًذذ  لیضیي ٍ اػیذّبی اهیٌِ گَگشدد(  1998گشثي ٍ ػٍَا، )

لیضیي دس هقبدیش ثبالتش اص آًچِ ثشای حذاکثش هیضاى سؿذ دس طیَس گَؿتی الصم اػت هٌدش ثِ تبثیش ٍیظُ دس تشکیت قؼوتْبی هختلف 

 (1386الِ دادی ٍ ّوکبساى، .)ثذى حیَاى هی ؿَد 
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 مواد و روشها

دس داخل قفؼْب ثصَست یکٌَاخت تقؼین ؿذًذ کِ  308گشم اص ػَیِ ساع  5/43خَخِ گَؿتی ثب هتَػط ٍصى قطؼِ  132تؼذاد

دس ّش دٍسُ پخؾ خَساک اثتذا خَساک هصشفی سا ٍصى کشدُ ٍ یبدداؿت ًوَدُ ٍ آى سا . قطؼِ خَخِ قشاس گشفت 11دس ّش قفغ 

. َدى هقبدیش هصشفی سٍصاًِ ، هصشف ّفتگی ّش پي هحبػجِ هی ؿذدس اختیبس خَخِ ّب قشاس دادُ ٍ دس پبیبى ّش ّفتِ ثب خوغ ًو

کشهْبی خبکی اثتذا ثصَست دقیق ثب فـبس صیبد آة ؿؼتِ هی ؿًَذ تب رسات کَد چؼجیذُ ثِ ثذى اص آًْب خذا گشدد دس اداهِ تَػط 

پغ اص چٌذ ػبػت ثب  کشهْب دس دهبی خبصی فشیض ؿذُ ٍ. دػتگبّْبی هخصَصی اًذاهْبی داخلی ثذى کشم خبسج هی گشدد 

 .حشاست غیشهؼتقین کِ ثِ آًْب دادُ هی ؿَد ایي کشهْب ثصَست پَدس ؿذُ خوغ آٍسی هی گشدًذ

 

 نتایج و بحث

ثطَس کلی ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثذػت آهذُ اص ایي آصهبیؾ هی تَاى ًتیدِ گیشی ًوَد کِ اػتفبدُ اص پَدس کشم خبکی دس خیذشُ خَخذِ    

تبثیشی دس هیضاى خَساک هصشفی ٍ افضایؾ ٍصى ًذاؿذتِ    starter   ٍ growerذُ دس دٍسُ ّبی ّبی گَؿتی دس ػطَح تَصیِ ؿ

ثْجَد ضشیت تجذیل غزایی دس ًیودِ ّبی تغزیِ ؿذُ ثب خیشُ ّبی حبٍی پَدس کشم خکی تٌْب ثذلیل ػولکشد ثْتش دس اضبفِ .اػت  

تفذبٍت هؼٌذی داس     starterدٍسُ . بػث ایي ثْجَد گشدیذُ اػتٍصى ًیؼت ثلکِ صیبدتش ثَسى لیضیي قبثل دػتشع دس ایي خیشُ ّب ث

ثذَدُ ٍ کوتذشیي    gr 362/2ثذب  ( A)ثیي تیوبسّب هـبّذُ هی ؿَد ثطَسیکِ ثیـتشیي هیضاى هصشف خَساک هشثَط ثِ تیوبس ؿذبّذ  

هطبثقذت  ( 1383)ًتذش  هشثَط هی ؿَدکِ ثب یبفتِ ّذبی هدیذذ کال   gr  330/38ثب    Cهقذاس هصشف خَساک دس ایي دٍسُ ثِ تیوبس 

اخذتالف هؼٌذی داسی    B   ٍCًیض اختالف هؼٌی داسی ثیي تیوبسّب هـبّذُ ؿذ ثطَسیکِ ثذیي تیوبسّذبی    Growerدس دٍسُ . داسد

ثَدُ ٍ کوتشیي هیضاى هصشف هشثَط ثِ تیوبس   gr  1022/33ثب   Bحبصل ؿذ کِ ثیـتشیي هقذاس خَساک هصشفی هشثَط ثِ تیوبس 

C  947/68ثب  gr َدُ ٍ هصشف تیوبس ؿبّذ اختالف هؼٌی داسی ثب ػبیش تیوبسّب ًذاؿذتِ اػذت دس کذل دٍسُ پذشٍسؽ اخذتالف      ث

ٍ ّوکبساى هطبثقذت داسد    Akkilieهؼٌی داسی ثیي تیوبسّبی هختلف هـبّذُ ًـذُ اػت کِ ایي ًتبیح ثب ًتبیح آسهیي ٍ ّوکبساى 

ًتبیح ثذػت آهذُ اص هقبیؼبت هیبًگیي ثیي تیوبسّب ثش ضشیت تجذیل غزایی ًـبى داد کِ اثش هؼٌی داسی دس هقبیؼذبت ثذیي تیوذبس    .  

اّتالف هؼٌی داسی هـذبّذُ   Cثیي تیوبس ؿبّذ ٍ تیوبس  growerاهب دس دٍسُ . ٍخَد ًذاسد starerؿبّذ ٍ ػبیش تیوبسّب دس دٍسُ 

ثذب    Aثَدُ ٍ ثیـذتشیي هیذضاى هشثذَط ثذِ تیوذبس        Cهشثَط ثِ تیوبس %  2/01ذ کِ کوتشیي هقذاس ضشیت تجذیل غزایی ثِ هیضاى ؿ

دس کل دٍسُ پشٍسؽ ًیض ثیي تیوبسّب . ًیض اص لحب  آهبسی ثب ػبیش تیوبسّب اختالف هؼٌی داسی ًذاؿتِ اػت  Bثَدُ ٍ تیوبس % 2/22

% 2/03ثب   Aپبییي تشیي هیضاى ٍ تیوبس %  1/88ثب   Cایی تفبٍت هؼٌی داسی ٍخَد داسد کِ تیوبس اص ًظش هقبیؼِ ضشیت تجذیل غز

 .   ثبالتشیي هیضاى ضشیت تجذیل غزایی سا حبصل ًوَدًذ 
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 سزانه خوراک مصزفی مقایسه میانگین

خَساک هصشفی  تیوبس

starter 

خَساک هصشفی 

grower 

خَساک 

هصشفی کل 

 دٍسُ

A 362/20
 a 

961/44
 ab 

661/82
 a 

B 344/97
 ab 

1022/33
 a 

683/65
 a 

C 330/38
 b 

947/68
 b 

639/03
 a 

MSE 243/8814 1929/709 805/2719 

SE 7/808 21/964 14/188 

 تبدیل غذاییمقایسه میانگین ضزیب 

ضشیت تجذذیل   تیوبس

غذذذذذذذذذزایی 
starter 

ضشیت تجذذیل  

غذذذذذذذذذزایی 
grower 

ضشیت تجذذیل  

غذذذزایی کذذذل 

 دٍسُ پشٍسؽ

A 1/67
  a 

2/22
  a 

2/03
  a 

B 1/63
  a 

2/14
  ab 

1/98
   ab 

C 1/60
  a 

2/01
  b 

1/88
   b 

MSE 0/002853 0/009672 0/003869 
SE 0/026 0/049 0/031 


