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 چکیذُ

قطعِ جَجِ  120هقبیسِ اثشات استفبدُ اص هٌبثع هعذًی سلٌیَم ٍ هس دس خَساک ثش عولکشد، تعذاد ایي آصهبیص ثِ هٌظَس ثشسسی 

تیوبسّبی . پشًذُ اًجبم ضذ 10تکشاس ٍ ّش تکشاس ضبهل  3تیوبس ٍ  4گَضتی یک سٍصُ ًش دس قبلت یک طشح كبهالً تصبدفی ثب 

+ دسصذ سلٌیت سذین  02/0دسصذ سَلفبت هس ٍ  01/0ذین، دسصذ سلٌیت س 02/0، (ثذٍى افضٍدًی)آصهبیطی ضبهل تیوبس ضبّذ 

ّبی گَضتی ًذاضتٌذ   داسی ثش عولکشد جَجِ  دس دٍسُ آغبصیي تیوبسّبی آصهبیطی اثش هعٌی. دسصذ سَلفبت هس ثَد 01/0

(05/0p< .) دس دٍسٓ سضذ تیوبس دٍم ثبالتشیي هقذاس خَساک هصشفی سا ًسجت ثِ سبیش تیوبسّب داضت(05/0p< .)چٌیي استفبدُ  ّن

ّبی آلی ٍ هعذًی   استفبدُ اص هکول(. >05/0p)ّبی گَضتی ضذ   اص سَلفبت هس هَجت افضایص ٍصى ٍ ثْجَد ضشیت تجذیل جَجِ

 .ضَد  هس ٍ سلٌیَم ثِ توبهی كبسخبًجبت خَساک دام ٍ طیَس ٍ هشغذاساى صٌعتی تَصیِ هی

 عولکشد ، هس ، سلٌیَم ، جَجِ گَضتی:هایکلیدیواژه



 مقدمه

ّبی سلٌیبت، سلٌیت، سلٌیبد ٍ ّوچٌیي   سلٌیَم غیش آلی یب هعذًی دس فشم. آلی ٍ هعذًی: سلٌیَم ثِ دٍ ضکل دس طجیعت ٍجَد داسد

دس هقبثل گیبّبى، سلٌیَم سا اص خبک ثِ فشم سلٌیبت یب سلٌیت دسیبفت كشدُ ٍ سلٌَآهیٌَاسیذّب سا سٌتض . ضَد  ثِ فشم فلضی یبفت هی

اهب . ّبی استفبدُ اص سلٌیَم غیش آلی ًظیش سوی ثَدى، اثشات هتقبثل ثب سبیش عٌبصش، رخیشُ كن، كبسآیی پبییي  هحذٍدیت. كٌٌذ  هی

ضکلی اص سلٌیَم كِ اهشٍصُ استفبدُ اص آى هَسد تَجِ صیبدی قشاس گشفتِ هخوش سلٌیَم یب سلٌیَم آلی است كِ ثب الگَثشداسی اص 

هس یکی اص عٌبصش . بختبس آهیٌَاسیذّبی گَگشدداس، سلٌیَم جبیگضیي گَگشد ضذُ استیعٌی دس س. طجیعت سبختِ ضذُ است

ّب است ثعالٍُ ًگْذاسی سلَلْبی فَق ثب هقذاس كبفی هس دس  ّبی خَى یب تشهجَسیت ل ّبی خَى اص ًظش سضذ سلَ  ضشٍسی ثبفت

تشهجَسیستْب اص ًظش هکبًیسن اًعقبد خَى سخ  ثذى ّن ثستگی داسد ٍ دس اثش كوجَد هس هوکي است اختالالتی دس اداهِ فعبلیت

افضایص ٍصى . ّبی گَضتی پشداختثش عولکشد جَجِ( Na2SeO3)ثِ ثشسسی اثش سطَح هختلف سلٌیَم هعذًی ( 2010)سیَ . دّذ

اثش ( شمهیلی گشم دس كیلَگ 1-8)چٌیي استفبدُ اص سلٌیَم ّن. ّبی آصهبیطی قشاس ًگشفتٍ ضشیت تجذیل غزایی تحت تأثیش تیوبس

 ٍ آلی هکول اص استفبدُ ثِ تأثیش( 1391)كالتی ٍ ّوکبساى (. 2005سیَ ٍ ّوکبساى، )ّبی گَضتی ًذاضت سَئی ثش عولکشد جَجِ

ّب ًطبى داد كِ استفبدُ اص هکول آلی ٍ هعذًی سلٌیَم تأثیش ًتبیج آصهبیص آى. طاپٌی پشداختٌذ ثلذسچیي عولکشد ثش سلٌیَم هعذًی

 (.1389كالتی ٍ ّوکبساى، )عولکشد ًذاضت هعٌی داسی ثش 

 

 

 

 



 

 

موادوروشها

دسصذ سَلفبت هس،  01/0(: T3) دسصذ سلٌیَم، 02/0: (T2)، (ثذٍى افضٍدًی )ضبّذ  گشٍُ: (T1) :ّبی آصهبیطی ضبهلتیوبس

(T4 :)02/0  تَصیي ضذُ ٍ سپس دس پبیبى ّش ّفتِ كل جَجِ ّبی ّش ٍاحذ آصهبیطی . دسصذ سَلفبت هس 01/0 +دسصذ سلٌیَم

اضبفِ گشدیذ ٍ اص ایي ( كِ قجال تَصیي ضذُ ثَدًذ) ثِ آى هقذاس ٍصى جَجِ ّبی تلف ضذُ ّوبى ٍاحذ آصهبیطی دس طَل ّفتِ

قجل اص . كن ضذ ٍ ثِ ایي تشتیت افضایص ٍصى ثذى جَجِ ّب دس طَل ّفتِ ثذست آهذ( ٍصى اًتْبی ّفتِ قجل)ٍصى، ٍصى اثتذای ّفتِ 

هتَسط ٍصى جَجِ ّبی ّش ٍاحذ آصهبیطی دس پبیبى ّش دٍسُ ٍ . سبعت ثِ جَجِ ّب گشسٌگی دادُ ضذ 3-4ٍصى كطی حذٍد 

ٍ دس قبلت یک طشح كبهالً تصبدفی هَسد تجضیِ  SASافضاس  دست آهذُ ثب ًشم اطالعبت ثِ. اًتْبی دٍسُ پشٍسش ًیض هحبسجِ گشدیذ

 . سٍش داًکي اًجبم گشفت ٍ تحلیل قشاس خَاّذ گشفت ٍ آصهَى هقبیسِ هیبًگیي ّب ثِ

 

نتایجوبحث

تیوبسّبی آصهبیطی دس دٍسُ آغبصیي اثش هعٌی داسی ثش خَساک هصشفی،افضایص ٍصى ٍ ضشیت تجذیل جَجِ ّبی گَضتی 

دسدٍسُ سضذ استفبدُ اصهخلَط سلٌیَم ٍ هس هَجت افضایص ٍصى ثذى ٍ كبّص ضشیت تجذیل ًسجت ثِ تیوبس ضبّذ ..ًذاضتٌذ

خَساک هصشفی (. p<05/0)ضشیت تجذیل پبییي تشی ًسجت ثِ تیوبسضبّذ داضت ( 3ٍ4دستیوبس)استفبدُ اص هس(. p<05/0) گشدیذ

دس (2011)جکذُ(. p<05/0)دس دٍسُ سضذ ثِ طَس هعٌی داسی ثبالتش اص ضبّذ ٍ هس ثِ تٌْبیی گشدیذ ( سلٌیَم)دس تیوبس دٍم 

استفبدُ اص هٌجع . هس دس جَجِ ّبی گَضتی پشداخت( سَلفبت هس)ذًیٍ هع( پشٍتئیٌبت هس)آصهبیص ثِ ثشسسی اثش دٍ هٌجع آلی 

(.2011جبكذُ ٍ ّوکبساى، )هس آلی هَجت ثْجَد ضشیت تجذیل خَساک ًسجت ثِ هٌجع هعذًی هس گشدیذ 
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هایبرعملکرددورهآغازینجدولاثرتیمار:جداولونمودارها

هقدددذاس هصدددش   

 (گشم)خَساک

 ٍصى ثذى

 (گشم)

ضدددشیت تجدددذیل 

 غزایی

 33/1 8/380 3/501 جیشُ ضبّذ

جیددددشُ حددددبٍی 

 سلٌیت سذین

7/527 5/358 47/1 

جیددددشُ حددددبٍی 

 سَلفبت هس

3/517 4/337 53/1 

جیددددشُ حددددبٍی 

سددلٌیت سددذین ٍ  

 سَلفبت هس

7/506 6/353 43/1 

SEM 9/20 5/13 05/0 

P-VALUE 8/0 3/0 2/0 

 (p<05/0)ثبضذ  هی داس هعٌی اختال  هعٌی ثِ ستَى ّش دس هطبثِ غیش حشٍ *

 

 

جدولاثرتیمارهایبرعملکرددورهرشد

هقدددذاس هصدددش    

 (گشم)خَساک

 ٍصى ثذى

 (گشم)

ضدددشیت تجدددذیل 

 غزایی

2860/2 جیشُ ضبّذ
cb

 1282/7
b 2/23

a 

جیددددشُ حددددبٍی 

 سلٌیت سذین 

2972/6
a 1405/6

ab 2/11
ab 

جیددددشُ حددددبٍی 

 سَلفبت هس

2838/00
c 1412/3

ab 2/01
b 

جیددددشُ حددددبٍی 

سددلٌیت سددذین ٍ  

 سَلفبت هس

2928/3
ab 1463/6

a 2/001
b 

SEM 21/6 34/3 0/05 
P-VALUE 0/01 0/05 0/05 

 (p<0/05)ثبضذ  هی داس هعٌی اختال  هعٌی ثِ ستَى ّش دس هطبثِ غیش حشٍ *


