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 چکیده

 ؿیویبیی ٍ فیضیکی سٍؽ ّبی جذیذ فشآٍسی خَساک دس صٌؼت خَساک ػبصی عیَس تَاًؼتِ اًذ ثب ایجبد تغییشاتی دس ػبختبس

ّذف اص . دٌّذ قشاس تبثیش خَد تحت سا گَاسؽ دػتگبُ ػولکشد ٍ دادُ سا افضایؾ هغزی هَاد ّضن ٍ دػتشػی قبثلیت خَساک،

قغؼِ  240ثذیي هٌظَس اص تؼذاد . ایي هغبلؼِ ثشسػی اثشات ؿکل جیشُ  ثش تَػؼِ دػتگبُ گَاسؽ جَجِ ّبی گَؿتی هی ثبؿذ

قغؼِ جَجِ دس ّش تکشاس  12تکشاس ٍ  5تیوبس ٍ  4دس قبلت یک عشح کبهال تصبدفی ثب  308جَجِ گَؿتی یک سٍصُ ػَیِ ساع 

سٍص دس اختیبس پشًذگبى قشاس  46تیوبسّبی آصهبیـی ؿبهل جیشُ آسدی، پلت، اکؼتشٍد ٍ کشاهجل ثَدًذ کِ دس هذت . اػتفبدُ ؿذ

ی تَػؼِ دػتگبُ ثِ هٌظَس ثشسػ. توبهی جیشُ ّب اص لحبػ ػغح اًشطی ٍ پشٍتـئیي ٍ ػغَح کلیِ هَاد هغزی، یکؼبى ثَدًذ. گشفتٌذ

جْت ثشسػی سیخت . قغؼِ جَجِ اص ّش تکشاس ثِ صَست تصبدفی اًتخبة ٍ رثح ؿذًذ 2سٍصگی  28گَاسؽ دس اًتْبی ػي 

ًوًَِ تْیِ ؿذ ٍ ثِ سٍؽ ّوبتَکؼلیٌی ٍ ائَصیٌی ( ططًَم ٍ ایلـئَم)ؿٌبػی دػتگبُ گَاسؽ اص قؼوت ّبی هختلف سٍدُ کَچک 

کشیپت ٍ ًؼجت عَل پشص ثِ ػوق کشیپت اًذاصُ گیشی ؿذ ٍ دس ثیي تیوبس ّبی هختلف  هقغغ ثبفتی تْیِ ٍ عَل پشص، ػوق

ًتبیج ًـبى داد کِ ّیچکذام اص هؼیبسّبی اًذاصُ گیشی ؿذُ تحت تبثیش ؿکل خَساک قشاس . آصهبیـی ثب ّوذیگش هقبیؼِ گشدیذ

 .ًگشفتٌذ
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 مقدمه

اهشٍصُ اؿکبل هختلف خَساک دس گشٍُ ّبی ػٌی هختلف دس صٌؼت عیَس اػتفبدُ هی ؿًَذ کِ هی تَاًٌذ ػبهل هْوی دس 

سٍؽ ّبی هذسى فشآٍسی . اص ػبدُ تشیي ؿکل ّبی خَساک هی تَاى ثِ ؿکل آسدی خَساک اؿبسُ کشد. تَلیذات عیَس ثبؿٌذ

ػبخت پلت دس . هی ثبؿٌذ( اکؼپٌذ کشدى)ٍ اًجؼبط ( اکؼتشٍد کشدى)شدى، پفکی کشدى خَساک ؿبهل آػیبة کشدى کشدى، پلت ک

اکؼتشٍد کشدى ًیض اص سٍؽ ّبی جذیذ (. 1999صَّا ٍ ّوکبساى، )ثبًیِ اًجبم هی ؿَد   10دسجِ ػبًتی گشاد ٍ ثِ هذت  80دهبی 

 20-30)دس یک هذت صهبى کَتبُ ( گشاد دسجِ ػبًتی 120-165)فشآٍسی خَساک هی ثبؿذ، دس ایي سٍؽ حشاست تَلیذ ؿذُ 

داًِ ّبی آػیبة ؿذُ حیي . ثِ داًِ ّبی آػیبة ؿذُ خَساک کِ اص هیبى کبًذیـٌش ٍ اکؼتشٍد ػجَس هی کٌٌذ، دادُ هی ؿَد( ثبًیِ

بع آػیبة کشاهجل ًیض ًَػی اص خَساک آهبدُ ؿذُ ثش اػ(. 2002لیبًگ ٍّوکبساى، )ػجَس اص دػتگبُ تحت فـبس ًیض قشاس هی گیشًذ 

ایي ؿکل خَساک دس تَلیذات . هی ثبؿذ( یب آسدی)پلت اجضای هخلَط ؿذُ اػت کِ ؿکؼتِ ؿذُ ٍ دسؿت تش اص خَساک هؾ 

 (.2006جْبى ٍ ّوکبساى، )عیَس ثِ دلیل افضایؾ هصشف خَساک سایج اػت 

 



 

 

ٍ اًذاصُ اًذام ّبی گَاسؿی هی  ثیبى ًوَدُ اًذ کِ فشآٍسی خَساک اثشات کوی ثش سؿذ( 2007)گًَضالض آلَاسدٍ ٍ ّوکبساى 

پشصّب ًیض جضئی اص ٍاحذ ّبی . گزاسد، ٍلی ثبػث ثْجَد اثقبی ظبّشی اغلت هَاد هغزی دس جیشُ ّبی ثش پبیِ رست هی گشدد

ػبختبسی سٍدُ کَچک ّؼتٌذ کِ ًقؾ هْوی دس ّضن ٍ جزة هَاد هغزی داسًذ کِ اؿکبل خَساک هی تَاًٌذ ثبػث تغییشاتی دس 

چٌیي پشصّب هی تَاًٌذ ثبػث تغییشات سیخت ؿٌبػی سٍدُ کَچک، تشؿح آًضین ّبی گَاسؿی ؿذُ  ّن. وق آى ّب ؿًَذاًذاصُ ٍ ػ

 6ایي سؿذ تب . افضایؾ ٍصى سٍدُ کَچک ثیـتش اص ّش اًذاهی دس ثذى سخ هی دّذ. ٍ جزة هَاد هغزی سا تحت تبثیش قشاس دٌّذ

ثب تَجِ ثِ هغبلت اسایِ ؿذُ، دس ایي تحقیق (. 1999صَّا ٍ ّوکبساى، )ؿَد سٍصگی اداهِ داؿتِ ٍػپغ اص ػشػت آى کبػتِ هی 

 .تبثیش اؿکبل هختلف یک جیشُ کبهال یکؼبى ثش تَػؼِ دػتگبُ گَاسؽ جَجِ ّبی گَؿتی هَسد ثشسػی قشاس گشفت

 

 مواد و روش ها

 4دس قبلت یک عشح کبهال تصبدفی ثب  308قغؼِ جَجِ گَؿتی یک سٍصُ ػَیِ ساع  240ثِ هٌظَس اًجبم ایي تحقیق اص تؼذاد 

تیوبسّبی آصهبیـی ؿبهل جیشُ آسدی، پلت، اکؼتشٍد ٍ کشاهجل ثَدًذ . قغؼِ جَجِ دس ّش تکشاس اػتفبدُ ؿذ 12تکشاس ٍ  5تیوبس ٍ 

هغزی،  توبهی جیشُ ّب اص لحبػ ػغح اًشطی ٍ پشٍتـئیي ٍ ػغَح کلیِ هَاد. سٍص دس اختیبس پشًذگبى قشاس گشفتٌذ 46کِ دس هذت 

 . یکؼبى ثَدًذ

ػپغ جْت ثشسػی سیخت . قغؼِ جَجِ اص ّش تکشاس ثِ صَست تصبدفی اًتخبة ؿذُ ٍ رثح ؿذًذ 2سٍصگی  28دس ػي 

ًوًَِ تْیِ ؿذ ٍ ثِ سٍؽ ّوبتَکؼلیٌی ٍ ائَصیٌی ( ططًَم ٍ ایلـئَم)ؿٌبػی دػتگبُ گَاسؽ اص قؼوت ّبی هختلف سٍدُ کَچک 

ق کشیپت ٍ ًؼجت عَل پشص ثِ ػوق کشیپت اًذاصُ گیشی ؿذ ٍ دس ثیي تیوبس ّبی هختلف هقغغ ثبفتی تْیِ ٍ عَل پشص، ػو

 .آصهبیـی ثب ّوذیگش هقبیؼِ گشدیذ

ثش اػبع هذل یک عشح کبهال تصبدفی ٍ هقبیؼِ هیبًگیي  SAS(2008)ثشسػی آهبسی دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص ثؼتِ ًشم افضاسی 

 . اًجبم پزیشفت LSDّب تَػظ آصهَى 

 

 و بحث نتایج

ٍ ًؼجت عَل ( ثشحؼت هیکشٍهتش)ًـبى داد، اًَاع ؿکل جیشُ ًتَاًؼتِ اػت عَل پشص، ػوق کشیپت  1ثب تَجِ ثِ جذٍل ؿوبسُ 

، ػوق کشیپت (ایلـئَم ٍ ططًَم)عَل پشص . پشص ثِ ػوق کشیپت سا دس ایلـئَم ٍ ططًَم جَجِ ّبی گَؿتی تحت تبثیش قشاس دّذ

ٍ ًؼجت عَل ثِ ( ططًَم)ّن چٌیي ػوق کشیپت . ثب اػتفبدُ اص جیشُ اکؼتشٍد افضایؾ یبفت( ططًَم)ٍ ًؼجت عَل ثِ ػوق ( ایلـئَم)

ایي . ًجَد( P≤0/05)ًیض ثب اػتفبدُ اص جیشُ پلت افضایؾ یبفتِ کِ الجتِ ایي هقذاس افضایؾ، ثِ لحبػ آهبسی هؼٌی داس ( ایلـئَم)ػوق 

 . دس یک ساػتب قشاس داسًذ( 2007)ًتبیج ثب ًتبیج گًَضالض آلَاسدٍ ٍ ّوکبساى 

دس ساثغِ ثب ؿکل ٍاًذاصُ رسات خَساک ثش ػولکشد سؿذ ٍسیخت ؿٌبػی سٍدُ ( 2009) عجق تحقیقبتی کِ صاًگ ٍّوکبساى 

َس هؼٌی داسی استفبع پشص ٍ ػوق کشیپت ثیـتشی کَچک اًجبم دادًذ دسیبفتٌذ کِ پشًذگبى هصشف کٌٌذُ جیشُ غزایی پلت ثِ ع

ًؼجت ثِ پشًذگبى هصشف کٌٌذُ جیشُ آسدی داؿتٌذ ٍلی تفبٍت هؼٌی داسی ثیي ًؼجت استفبع پشص ثِ ػوق کشیپت دس ػِ قؼوت 

 .دئَدًَم، ایلئَم ٍطئَطًَم آًْب هـبّذُ ًـذ
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و نسبت طول ( تربرحسب میکروم)مقایسه میانگین تاثیر گروههای آزمایشی بر میانگین طول پرز و عمق کریپت  -1جدول 

 پرز به عمق کریپت جوجه های گوشتی

 (میکرومتر)ًؼجت عَل ثِ ػوق (میکرومتر)ػوق کشیپت (میکرومتر)عَل پشص تیوبس ّب

 ططًَم ایلـئَم ططًَم ایلـئَم ططًَم ایلـئَم 

 63/4 28/4 273 188 1120 750 آسدی

 14/7 23/4 204 198 1426 814 اکؼتشٍد

 24/5 43/4 262 178 1164 786 کشاهجل

 13/4 5/4 297 180 1095 797 پلت

SEM 1/36 4/62 75/8 38/26 24/0 53/0 

دسصذ هی ثبؿٌذ  5دس ّش ػتَى هیبًگیي ّبیی کِ ثب حشٍف هتفبٍت، ًـبى دادُ ؿذُ اًذ، داسای اختالف هؼٌی داسی دس ػغح 

(P≤0/05) 


