
 

 

 یگوشتی ها جوجه بز عملکزدسفیذ و قزمش در جیزه غذایی  اسیپ تاسهغذه  مختلف سطوحتاثیز استفاده اس 

 

 3، هجید طغیبًی 2، ػجبسؼلی لیصزی*1ػلیزضب ثالثی
 (salasi_ar@yahoo.com:ًَیسٌدُ هسئَل)* ، (اصفْبى)اسالهی ٍاحد خَراسگبى داًشگبُ آساد داًشجَ وبرشٌبسی ارشد1

 استبدیبر پضٍّشی هزوش تحمیمبت وشبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی استبى اصفْبى2 

 (اصفْبى)خَراسگبى  اسالهی ٍاحدداًشگبُ آسادی، گزٍُ ػلَم داهاستبدیبر 3  

 

 چکیذه

سطفید ٍ لزهطش ثطز ػولىطزد      بسیط تطبسُ پ  غطدُ ( درصطد  3ٍ 2، 1، 0) سطوَ  هتتلط   ایي پضٍّش ثِ هٌظَر ثزرسی تبثیز استفبدُ اس 

ِ لوؼطِ   420در لبلت یه طز  وبهالً تصبدفی ثب اسطتفبدُ اس   ایي آسهبیش. ّبی گَشتی اًجبم شدجَجِ یطه رٍسُ   گَشطتی  جَجط

تطب   1)ل دٍرُ آسهبیش در طَ. اًجبم شد( جَجِ گَشتی ثزای ّز تىزارلوؼِ 12)تىزار  5تیوبر حبٍی ّز  ٍتیوبر  7ثب ( 308راط )

همدار افشایش ٍسى، هصزف خَران ٍ ضزیت تجدیل غذایی هزثَط ثِ ّز ٍاحد آسهبیشی ثِ صَرت ّفتگی ٍ در وطل  ( رٍسگی 42

داری ثطز صطفبت   ًتبیج حبصلِ ًشبى داد وِ استفبدُ اس سوَ  هتتل  غدُ پیبس سفید ٍ لزهش ّیچگًَِ تبثیز هؼٌی. دٍرُ هحبسجِ شد

 .گَشتی ًدارد ّبی ػولىزدی جَجِ

 ػولىزد، غدُ تبسُ پیبس سفید، غدُ تبسُ پیبس لزهش، جَجِ ّبی گَشتی: واصه های کلیذی

 

 مقذمه

ٍ ّوىبراى  یبًیطغ) شًَد یاستفبدُ ه َریدام ٍ ط ِیدر تغذ ی ساییوٌیػولىزد ٍ ا ثْجَد آًْب ثِ هٌظَر یّب ٍ فزآٍردُ ییدارٍ بّبىیگ

ّطبی ثبوتزیطبیی ٍ ّوچٌطیي     ّب در رصین غذایی ثِ دلیل ایجبد همبٍهتثیَتیه هٌغ استفبدُ اس آًتیاس طزف دیگز ثب تَجِ ثِ . (2010، 

ّب در ثدى، استفبدُ اسگیبّبى دارٍیی ثِ هزٍر هَرد استمجبل ثیشتزی لزار گزفتِ ٍ ًیبس ثِ جبیگشیي ًوَدى هَاد ثیَتیه هبًدگبری آًتی

تَاًطد  در ایي ارتجبط پیبس هی. رسدّبی گَشتی ضزٍری ثِ ًظز هیرشد در جَجِ  ّبی هحزن ثیَتیه افشٍدًی دیگزی ثِ جبی آًتی

دار آلطی،   ای است ٍ دارای تزویجبت گَگزد پیبس یه گیبُ غدُ. هَثز در تغذیِ طیَر هَرد هصزف لزار گیزد  ػٌَاى یىی اس افشٍدًیثِ 

ّطبی   زٍسطتبگالًطدیي، پىتیي، آدًَسیي، وَئزسیتیي ٍ ٍیتبهطیي، پ(2009هلَیي ٍ ّوىبراى، )فالًٍَئید، اسطتزٍل، سبپًَیي، ایٌطَلیي 

اوسطیداًی ٍ   فٌطَلی وطِ دارای خبصطیت آًتطی    ثطَدُ ٍ تزویجطبت پلطی   ( 1389داًشطَر،  )ّطبی ضطزٍری   آهیٌِ ٍ اسید  E ,C , Bگزٍُ

 بسیط تطبسُ پ  غدُ تأثیزك ثزرسی ّدف اس اًجبم ایي تحمی. ثبشد اس هْوتزیي ٍ فزاٍاًتزیي تزویجبت هَجَد در پیبس استسزطبًی هی ضد

در وطل دٍرُ   (خطَران هصطزفی   همطدار  ّب، جَجِ تجدیل غذایی، افشایش ٍسى ضزیت) یگَشت یّب ثز ػولىزد جَجِ سفید ٍ لزهش

 .ثبشدآسهبیشی هی

 

  



 

 

 مواد و روشها

 5ٍ  وطبر یت 7 ثطب ( 308راط )رٍسُ  هی یجَجِ گَشت لوؼِ 420ثب استفبدُ اس تؼداد  یطز  وبهالً تصبدف هیدر لبلت  شیآسهب يیا

ثز اسطبط ررت ٍ وٌجبلطِ سطَیب     ِیپب زُیجتیوبرّبی آسهبیش شبهل . گزفتاًجبم ی گَشت جَجِ لوؼِ 12ٍ ّز تىزار شبهل  تىزار

درصطد غطدُ تطبسُ ثطدٍى      3ٍ  2، 1درصد غدُ تبسُ ثدٍى پَست پیبس لزهش ٍ سطوَ    3ٍ  2، 1ٍ تیوبرّبی حبٍی سوَ   (وٌتزل)

 یاِیط تغذ بجطبت یهوبثك ثب احت ییغذا یّبزُیج. جَجِ ّب ثِ آة ٍ خَران ثِ صَرت آساد دستزسی داشتٌد. ثَدپَست پیبس سفید 

 يیثط ی تصطبدف  طَر ثِ ٍی وشٍسى یدٍرُ ثِ صَرت اًفزاد یّب در اثتداّوِ جَجِ. شد نیتٌظ 308راط  ِیسَ یگَشت یّبجَجِ

ِ  ّطز ی شط یآسهب ٍاحطد  ّزی ّبجَجِ شیآسهبدٍرُ  بىیب پبت يیّوچٌ. شدًد نیتمس هشبثِی ٍسً يیبًگیه ثبی شیآسهبی وبرّبیت  ّفتط

 تیهصزف غطذا ٍ ضطز   ُ ٍشد هحبسجِ ًظز هَردی ّب دٍرُی ط در رٍساًٍِسى  شیٍسى سًدُ ٍ افشا يیبًگیه ٍ يیتَسی گزٍّ ثوَر

 ٍ ِیط هطَرد تجش SAS (2008 )آهطبری  افطشار اس ًطزم  استفبدُّب ثب دادُ. لزار گزفت یبثیهَرد ارس یّفتگ صَرت ثِ شیًیی غذا لیتجد

 .اًجبم شد درصد 5احتوبل آهبری  سوح دری تَوثب استفبدُ اس آسهَى ّب يیبًگیه ٌد ٍ همبیسِ ثیيگزفت لزاری آهبر لیتحل

 

 نتایج و بحث

وطبرثزد سطوَ  هتتلط  غطدُ     تأثیز . ایي هوبلؼِ ثب ّدف ارسیبثی اثزات ّوشهبى ٍ جداگبًِ غدُ تبسُ پیبس سفید ٍ لزهش اًجبم گزفت

در وطل دٍرُ آسهطبیش   . گطشار  شطدُ اسطت    1ّبی گَشتی هزثَط ثِ ول دٍرُ در جدٍل تبسُ پیبس سفید ٍ لزهش ثز ػولىزد جَجِ

اس طزف دیگطز ثطبرتزیي ٍ پطبییي    . را گزٍُ حبٍی یه درصد غدُ تبسُ پیبس سفید داشت( گزم در رٍس05/51)ثیشتزیي افشیش ٍسى 

 هتؼلك ثِ جَجِ ّبی تغذیِ شدُ ثب جیزُ غذایی حبٍی( گزم5/1996ٍ 2186ثِ تزتیت )رٍسگی  42ثدى در سي تزیي هیبًگیي ٍسى 

ًتبیج فَق ًشبى داد وِ سطوَ  هتتلط  غطدُ تطبسُ پیطبس سطفید ٍ لزهطش اثطزات         . غدُ تبسُ پیبس سفید ٍ تیوبر شبّد ثَد درصد هی

ثب ایي ٍجَد، ًتبیج حبصلِ ثبػث ثْجطَد ػطددی   . پبیبًی ٍ ول دٍرُ ًداشتداری ثز شبخصِ ّبی ػولىزد دٍرُ آغبسیي، دٍرُ هؼٌی

دٌّطدُ ثْجطَد ٍسى سًطدُ    در جدٍل یه ًشبى. ّبی دریبفت وٌٌدُ سوَ  هتتل  پیبس سفید ٍ پیبس لزهش شدهیبًگیي ػولىزد جَجِ

داری ثطز  هتتل  پیبس تبسُ تبثیز هؼٌیرٍسگی تیوبرّبی آسهبیشی ًسجت ثِ گزٍُ وٌتزل است در صَرتی وِ استفبدُ اس سوَ   42در 

درصد پیبس تطبسُ ثبػطث افطشایش     4هحممیي گشار  وزدًد وِ استفبدُ اس سوح . ًداشت ثوٌی درصد چزثی هحَطِ ٍ  راًدهبى رشِ

ثب تَجطِ ثطِ ایطي    (. 1997ػثوبى ٍ ّوىبراى، )شَد گَشتی هی ّبی هصزفی در جَجِ تجدیل خَران خَران ٍ وبّش ضزیت هصزف

تَاًطد ثطِ خطبطز    شَد، وطِ ػلطت آى هطی    هشتص گزدید وِ ثب افشایش سوح غدُ تبسُ پیبس سفید ثْجَد ػولىزد هشبّدُ هی تحمیك

طجك گشار  ثزخی هحممیي فالًٍَئیدّبی هَجطَد در پیطبس اس لجیطل وَئزسطتیي ٍ     . ثیَتیىی پیبس ثبشد اوسیداًی ٍ آًتی خبصیت آًتی

، ثوَری وِ ثبػطث ثْجطَد تَسطؼِ دسطتگبُ گطَار  ٍ      (1993ردی ٍ ّوىبراى، )تٌد اوسیداًی ّس وَئزیستزیي دارای خبصیت آًتی

تبسُ پیبس لزهش ػولىزد ثْتطزی را ًسطجت     ّبی حبصل اس ایي تحمیك ًشبى داد وِ استفبدُ اس غدُدادُ. گزددجذة ثْتز هَادغذایی هی

ثب تَجِ ثطِ ًتطبیج   . اوسیداًی پیبس لزهش ًسجت داد آًتی تَاى ثِ ثیشتز ثَدى خبصیت ثِ غدُ تبسُ پیبس سفید داشتِ است، ثوَری وِ هی

رسطد سطوَ  هتتلط  پیطبس هطَرد اسطتفبدُ ثطِ صطَرت         آسهبیش حبضز ثب ًتبیج حبصل اس آسهبیشبت ثزخی اس هحممیي، ثِ ًظز هی

هیشاى هبدُ هطثثزُ   ٍ( ثِ صَرت تبسُ ٍ یب پَدر شدُ)جداگبًِ، شزایط هدیزیتی هحیط آسهبیش اًجبم شدُ، ًَع ٍ همدار پیبس هصزفی 

ثدیي تزتیت در ایي پضٍّش سؼی ثز آى . گزم هی تَاًد ثزهیشاى تأثیز آًْب ثز ػولىزد جَجِ ّبی گَشتی هثثز ثبشدآًْب در ّز هیلی

 . ّبی گَشتی ثزرسی گزدد شدُ است وِ ثزخی اس اثزات هىول وزدى جیزُ غذایی ثب پیبس تبسُ سفید ٍ لزهش ثز ػولىزد در جَجِ



 

 

ّبی حبضز، تبوٌَى تحمیمبت سیبدی در ارتجبط ثب ثزرسی اهىبى استفبدُ اس ایي گیبُ در تغذیِ طیَر ٍ ّوچٌطیي اثطزات    بفتِثب ٍجَد ی

ِ   اوسطیداًی ٍ آًتطی   هبًدگبری ٍ یب اثزات آًتی ثیَلَصیىی هثجت ٍ یب هٌفی آى اس جولِ ثز ػولىزد، لدرت ّطبی  ثبوتزیطبل آى در جَجط

 .گَشتی اًجبم ًگزفتِ است
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مقایسه میانگین تأثیزسطوح مختلف پیاس سفیذ و قزمش بز میانگین بزخی صففا  عملکفزدی و خصوصفیا   شفه      -1جذول

 روسگی 42جوجه های گوشتی در سن 

 تیوبر.

 دػولىز
 SEM هیبًگیي %3لزهش  %2لزهش  %1لزهش  %3سفید  %2سفید  %1سفید  شبّد

هصزف خطَران  

 (گزم)
95/78  53/76  34/78  55/80  24/80  98/79  18/81  39/79 463/0 

6/1992 (گزم)ٍسى ثدى   3/2186 8/2050 0/2114 0/2135 4/2026 0/2110 86/2087 41/30 

 افطططشایش ٍسى

 (گزم)رٍساًِ 
45/46 05/51    84/47  34/49  84/49  26/47  24/49  72/48  724/0 

ضططزیت تجططدیل  

 غذایی
72/1 53/1 64/1  63/1  61/1  69/1  65/1  64/1  022/0  

رشططِ   راًططدهبى 

 (درصد)
0/72 4/70 7/70 4/69 1/70 5/71 5/71 8/70 26/0 

چزثططی هحَطططِ  

 (درصد)ثوٌی 
780/0 097/1 152/1 216/1 069/1 088/1 929/0 047/1 0526/0 

 


