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 چکیده

عطح پزٍتئیي خبم جیزُ ثز پبعخ ّابی ایوٌای جَجاِ    2آسهبیؼ حبضز ثِ هٌظَر ثزرعی اثز افشایؼ عطَح هتیًَیي،  تزئًَیي ٍ آرصًیي در 

ثاب   2×2×2×2صاَر  یاک طازح فبکتَریا      ثاِ  308قطعِ جَجِ یک رٍسُ عَیِ راط  1040در ایي آسهبیؼ . ّبی گَؽتی اًجبم گزدید

 2، (درصاد ًیابس تَصایِ ؽادُ     88ٍ  100)عطح پازٍتئیي   2تیوبرّب ؽبه  . پزًدُ ثِ اسای ّز تکزار اعتفبدُ گزدید13تکزار ٍ 5تیوبر ٍ 16

صافز ٍ  )ي عاطح آرصًای   2ٍ ( درصد ًیبس تَصیِ ؽادُ  110ٍ  100)عطح تزئًَیي  2، (درصد ًیبس تَصیِ ؽدُ 110ٍ  100)عطح هتیًَیي 

دًد( درصد جیزُ 1/0 فَعایت، عیابر پابدتي تَنیادی علیاِ گلجاَل قزهاش گَعافٌدی،          . َث صفب  هَرد ثزرعی ؽبه  ًغجت ّتزٍفی  ثاِ ٌن

د ًتبیج حبص  اس ایي آسهبیؼ ًؾبى داد کِ ثبالتزیي عیبر پبدتي تَنیادی علیاِ   . ٍیزٍط ًیَکبع  ٍ آًفَالًشا ٍ غلظت ًیتزیک اکغبید عزم َث

ط ثِ افشایؼ تَام تزئًَیي ٍ هتیًَیي در جیزُ ّبی کن پزٍتئیي هی ثبؽدگلجَل قزهش  ّوچٌیي افشٍدى آرصًیي ثِ جیزُ ّابی  . گَعفٌدی هزَث

در ًْبیات کابرایی اعایدّبی آهیٌاِ     . ثب عطح پزٍتئیي پبییي ثبعث افشایؼ هعٌی دار غلظت ًیتزیک اکغبید عزم ًغجت ثِ ؽبّد های گازدد  
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 مقدمه

. ّغاتٌد در کٌبر اًزصی، اعیدّبی آهیٌِ عَاه  هْن جیزُ ثز اعبط ّشیٌِ ّبی خَراک ٍ عولکزد جَجِ ّابی گَؽاتی در صاٌعت    

ثٌبثزایي اّویت هبنی آى ثزای افشایؼ داًؼ در اعتفبدُ اس اعیدّبی آهیٌِ ثزای احتیبجب  جَجِ ّبی گَؽتی حابئش اّویات اعات    

هتیًَیي ًقؼ هْوی را در ایوٌی خًَی ایفب هی کٌد، هؾاص  ؽادُ کاِ نٌایي اثزاتای تَعا  عاطَح        (. 2004ٍیضى ٍ ّوکبراى، )

تزئًَیي جشء اصالی هَعایي رٍدُ ٍ گبهابگلَثَنیي    (. 2007رٍثیي ٍ ّوکبراى، )عوبل هی ؽَد گلَتبتیَى ٍ عیغتئیي داخ  علَنی ا

ِ  ًیابس  آرصًیي ثِ ّب علَل اس ثغیبری کِ ؽدُ هؾص  اهزٍسُ(. 2007کین ٍ ّوکبراى، )پالعوب در حیَاًب  اعت ِ  را آى ٍ داؽات  ثا

 عازٍ،،  اتغاب   ّوچاَى  را هتعاددی  ّابی  ًقؼ حبصلِ، غیداک ًیتزیک. دٌّد هی قزار هتبثَنیغن هَرد اکغید ًیتزیک تَنید هٌظَر

ایي پضٍّؼ ثاب  (. 2000 ، ّوکبراى ٍ هیلش) کٌد هی ایفب ّب نَکَعیت ٍ ّب پالکت اتصبل ٍ انحب، ٍ عصجی اًتقبل ایوٌی، ّبی پبعخ

گَؽتی تغذیِ ؽدُ ثب عاطح  ّدف ثزرعی تبثیز افشایؼ اعید آهیٌِ ّبی هتیًَیي، تزئًَیي ٍ آرصًیي ثز پبعخ ّبی ایوٌی جَجِ ّبی 
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 مواد و روش هب

ری   ًَیي   (ًیابس % 100ٍ  88)ثب دٍ عاطح پازٍتئیي    2×2×2×2ایي آسهبیؼ در قبنت طزح فبکَت ، دٍ عاطح  (ًیابس % 110ٍ  100)، دٍ عاطح تزئا

ًَیي  دُ کِ جوعب ( درصد جیزُ 1/0صفز ٍ )عطح آرصًیي  2ٍ ( ًیبس% 110ٍ  100)هتی تکازار های ثبؽاد ٍ در     5تیوبر ٍ ّز تیوابر ؽابه     16َث

َیِ راط قطعِ ج 1040ک  اس  َیِ راط        . اعتفبدُ گزدید 308َجِ یک رٍسُ ع صایِ عا ثازآٍرد   308ًیبس جَجاِ ّابی گَؽاتی ثاز اعابط َت

َیبی هاَرد         . گزدید یک دگَعب خزیداری ؽاد ٍ ضاوٌب هیاشاى اعایدّبی آهیٌاِ ضازٍری سر  ٍ عا ًَا ًَیي ٍ آرصًیي اس ؽزکت ای ًَیي، تزئ هتی

ع  ّویي ؽزکت NIRSاعتفبدُ در خَراک ثب دعتگبُ  داسُ گیزی ٍ جیزُ ّب هحبعجِ ؽدًد َت ازصی قبثا    )دٍرُ آغابسیي   3جیازُ ّاب در   . ًا ًا

َنیغن ًَیي 2/22: کیلَکبنزی، پزٍتئیي 2900: هتبث ًَیي   9/0: درصد، هتی ازصی قبثا    )، رؽاد  (درصاد  5/1: درصاد، آرصًایي   79/0: درصاد، تزئا ًا

َنیغن ًَیي 7/20: کیلَکبنزی، پزٍتئیي 2980: هتبث ًَیيد 79/0: درصد، هتی ازصی قبثا    )ٍ پبیابًی  ( درصاد  4/1: درصد، آرصًیي 69/0: رصد، تزئ ًا

َنیغن ًَیي 1/19: کیلَکبنزی، پزٍتئیي 3000: هتبث ًَیي  72/0: درصد، هتی ثاِ صاَر  آساد در   ( درصاد  3/1: درصاد، آرصًایي   62/0: درصد، تزئا

ت   2پزٍرػ اس ّز تکازار   23در رٍس . اختیبر جَجِ ّب قزار گزفتٌد  27تشریا  ٍ در رٍس  % 1صابة، گلجاَل قزهاش گَعافٌدی     قطعاِ خازٍط ًا

کبعا  ٍ آًفاَالًشا ٍ ًغاجت ّتزٍفیا  ثاِ         ٍیازٍط ًَی ل قزهش گَعافٌدی،  َنیدی علیِ گلَج داسُ گیزی عیبر پبدتي ت ًَگیزی جْت ًا آسهبیؼ خ

جبم ؽد فَعیت ًا داسُ گیزی ؽد. ٌن ( 2008)عاتفبدُ اس ثغاتِ ًازم افاشاری    دادُ ّب در ایي تحقی  ثاب ا . ًیتزیک اکغید عزم  ًیش ِث رٍػ گزیظ ًا

SAS         ری  هَرد تجشیِ ٍ تحلی  قزار گزفتٌد ٍ هقبیغِ ثایي هیابًگیي ّاب ًیاش ثاب اعاتفبدُ اس آسهاَى ٍ  LSDثز اعبط هدل آهبری طزح فبکَت

LSMeans  جبم ؽد 5در عطح هعٌی داری  .درصد ًا

 

 نتبیج و بحث

اثزا  اصلی عیبر پبدتي تَنیدی علیِ ٍیزٍط ًیَکبع  تحت تبثیز عاطح  ًؾبى هی دّد کِ ( 1جدٍل )ًتبیج حبص  اس ایي آسهبیؼ 

ّوچٌیي عطح پزٍتئیي ٍ عطح آرصًیي جیزُ رٍی غلظت ًیتزیک اکغبید عزم تبثیز هعٌی دار گذاؽتِ ثاِ  . پزٍتئیي جیزُ قزار گزفت

در حابنی کاِ   . ى ًیتزیک اکغبید ؽدًحَی کِ کبّؼ عطح پزٍتئیي ٍ ّوچٌیي افشٍدى آرصًیي ثِ جیزُ ثبعث افشایؼ هعٌی دار هیشا

اثزا  هتقبث  ًؾبى هی دٌّد کِ ثبالتزیي هیشاى ًیتزیک اکغبید ٍ عیبر پبدتي تَنیادی علیاِ ٍیازٍط ًیَکبعا  هزثاَط ثاِ افاشٍدى        

جیازُ  آرصًیي در جیزُ ّبیی ثب عطح پزٍتئیي پبییي اعت کِ ثب ؽبّد اختالف هعٌی داری دارد اهب ایي هیشاى ثاب افاشٍدى آرصًایي در    

ّبی ثب عطح پزٍتئیي ثزاثز ًیبس ثِ صَر  عددی افشایؼ یبفت ٍ ثب تیوبر ؽبّد اختالف هعٌی داری ًداؽت کِ ایي هَضَ  را های  

تَاى ثِ تبهیي هیشاى آرصًیي جیزُ حتی در عطح ثبالتز اس ًیبس داًغت ٍ ثدیي تزتیت در جیزُ ّابی ثاز پبیاِ سر  ٍ عاَیب افاشٍدى      

ثز ایي صفب  ًصَاّد گذاؽت اهب ثب کبّؼ عطح پزٍتئیي جیزُ هزغ دنبر کوجَد ؽدُ کِ افاشٍدى آرصًایي   آرصًیي تبثیز هعٌی داری 

 .هی تَاًد اثزا  ثغیبر هفیدی ثگذارد
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 اثزا  اصلی

ًغجت ّتزٍفی  ثِ 

 نٌفَعیت

پبدتي تَنیدی عیبر 

علیِ گلجَل قزهش 

 (Log2)گَعفٌدی

عیبر پبدتي تَنیدی 

علیِ ٍیزٍط 

 (Log2)ًیَکبع 

عیبر پبدتي تَنیدی 

علیِ ٍیزٍط 

 (Log2)آًفَالًشا 

ًیتزیک 

اکغبید 

هیکزٍهَل )

 (ثز نیتز

ٍتئیي  a35/0 a02/9 b77/3 a47/3 b16/43 %100 پز

 88% a39/0 a14/9 a18/4 a91/3 a59/53 

 05/2 19/0 13/0 15/0 01/0  هعیبرخطبی 

ًیي  a38/0 a96/8 a88/3 a42/3 a03/50 %100 هتَی

 110% a35/0 a19/9 a07/4 a91/3 a71/46 

 35/2 19/0 14/0 15/0 01/0  خطبی هعیبر

ًیي  a38/0 a92/8 a95/3 a46/3 a22/47 %100 تزَئ

 110% a35/0 a23/9 a01/4 a87/3 a52/49 

 36/2 19/0 13/0 15/0 01/0  خطبی هعیبر

 a37/0 a11/9 a11/4 a68/3 b04/41 0 آرصًیي

 1/0 a36/0 a04/9 a85/3 a65/3 a69/55 

 2/2 19/0 13/0 15/0 01/0  خطبی هعیبر
  



 

 

      اثزا  هتقبث 

   )%(آرصًیي × )%(تزئًَیي × )%( هتیًَیي × )%( پزٍتئیي 

100 % ×100 % ×100% ×0% b38/0 ab66/8 bc50/3 bc20/3 f51/36 

100 % ×110 % ×100% ×0% b35/0 ab87/8 bc90/3 c30/2 f70/34 

100 % ×100 % ×110% ×0% b34/0 ab00/9 abc20/4 abc50/3 def75/39 

100 % ×100 % ×100% ×1/0% b35/0 ab50/9 bc50/3 abc30/3 bcdef75/50 

100 % ×110 % ×110% ×0% b31/0 ab37/9 ab4/4 ab20/4 ef79/37 

100 % ×110 % ×100% ×1/0% b33/0 ab75/8 c3/3 abc60/3 cdef63/42 

100 % ×100 % ×110% ×1/0% b39/0 ab57/8 c2/3 abc40/3 bcdef55/48 

100 % ×110 % ×110% ×1/0% b33/0 ab44/9 abc2/4 ab90/3 bcde67/54 

88 % ×100 % ×100% ×0% a51/0 ab75/8 abc2/4 ab30/4 def60/41 

88 % ×110 % ×100% ×0% ab41/0 ab85/8 bc0/4 ab90/3 ef75/37 

88 % ×100 % ×110% ×0% b34/0 ab62/9 abc2/4 abc30/3 bcde37/54 

88 % ×100 % ×100% ×1/0% b34/0 ab12/9 a1/5 bc80/2 a47/72 

88 % ×110 % ×110% ×0% b35/0 a77/9 ab5/4 a80/4 bcdef87/45 

88 % ×110 % ×100% ×1/0% b37/0 ab87/8 abc1/4 ab30/4 ab53/61 

88 % ×100 % ×110% ×1/0% b35/0 b50/8 c2/3 abc60/3 abcd43/56 

88 % ×110 % ×110% ×1/0% b39/0 ab62/9 abc2/4 ab30/4 abc71/58 

 66/1 13/0 09/0 11/0 009/0 خطبی هعیبر

 تیوبرّب هی ثبؽدثیي ( P<05/0)حزٍف ًبّوغبى در ّز عتَى ثِ هعٌبی تفبٍ  هعٌی داری 

 


