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 چکیده

در قبلبت یبک عبزا کببهال      3×2×2قغعِ جَجِ یک رٍسّغَیِ آریي در یک آسهبیؼ فبکتَریل  504آسهبیؼ حبضز ثب اعتفبدُ اس 

 11ٍ  16ثِ تزتیبت  )عغح تزاکن ثبال ٍ پبییي  2تیوبر ّبی آسهبیؾی ؽبهل . تکزار ثزای ّز تیوبراًجبم ؽذ 4تیوبر ٍ  12تقبدفی ثب  

( درفبذ هقببدیز پیؾبٌْبدی آریبي     80ٍ  100، 120)عغح هکول ٍیتبهیٌی  3ٍ ( پلت ٍ آردی)خَراک  ؽکل 2، (قغعِ در هتز هزثع

ثبالتزیي ٍسى ثذى هزثَط ثِ جَجبِ ّببی تبزاکن پببییي ٍ     ( رٍسگی 42عي )ًتبیج حبفلِ ًؾبى داد کِ در پبیبى دٍرُ آسهبیؼ .ثًَذ

درفبذ هکوبل     120ٍ 100، 80ی دریبفبت کٌٌبذُ عبغَا    هیبًگیي ٍسى ثبذى گبزٍُ ّبب   (. >05/0P)دریبفت کٌٌذُ جیزُ پلت ثَد 

هیبًگیي هقزف خَراک رٍساًِ گزٍُ ّبی تزاکن پبییي ٍ ّوچٌیي جیبزُ پلبت در کبل دٍرُ    .رٍسگی هؾبثِ ثَد 42ٍیتبهیٌی در عي 

اًِ جَجِ ّبی هیبًگیي هقزف خَراک رٍس(. >05/0P)آسهبیؼ ثِ تزتیت ثغَر هعٌی داری ثبالتز اس تزاکن ثبال ٍ جیزُ آردی ثَدًذ 

جَجبِ  (. >05/0P)درفبذ ثبَد    80ٍ  100درفذ هکول ٍیتبهیٌی ًیش ثغَر هعٌی داری ثبالتز اس عبغَا   120دریبفت کٌٌذُ عغح 

(. >05/0P)ّبی دریبفت کٌٌذُ جیزُ غذایی آردی در کل دٍرُ پزٍرػ در هقبیغِ ثب ؽکل پلت ضزیت تجذیل غذایی ثْتزی داؽتٌذ

داد کِ در فَرت اعتفبدُ اس جیزُ غذایی پلت، تزاکن در ٍاحذ عغح ٍ ثبَیضُ عبغح هکوبل هبَرد      ثِ عَر کلی ًتبیج حبفل ًؾبى

 .اعتفبدُ اثز هعٌی داری ثز عولکزد جَجِ ّبی گَؽتی عَیِ آریي ًذارد

تزاکن، ؽکل خَراک، عغح هکول ٍیتبهیٌی، عولکزد، جَجِ گَؽتی:کلمات کلیدی  

 

 مقدمه

یَر ّز کؾَر ٍ اعتفبدُ ثْیٌِ اس ایي پتبًغیل هی تَاًذ ثخؾی اس هَاًع پیؾبزفت در ایبي فبٌعت    ؽٌبعبیی خقَفیبت ٍ ٍیضگیْبی دام ٍ ع

ثٌبثزایي اعتفبدُ اس یک ثزًبهِ تغذیِ ایی هٌبعت ٍ هغبثق ثب پتبًغیل صًتیکی آى در راعبتبی ثْجبَد هحقبَالت کیفبی هفیبذ      . را هزتفع عبسد

. ت دقیق ًیبس ریش هغذی ّب ٍ افشایؼ ّز چِ ثیؾتز اعتفبدُ اس ریش هغذی ّب اعبت اس دیگز هغبئل هَرد تَجِ در پزٍرػ عیَر ؽٌبخ. اعت

در هَجبَد  ّببی ضبزٍری    هغبذی  ّب ریش ٍیتبهیي .یکی اس هْوتزیي ریشهغذی ّبی تؾکیل دٌّذُ جیزُ غذایی عیَر ٍیتبهیي ّب هی ثبؽٌذ

اکٌؼ ّبی ثیَؽبیویبیی در ثبذى ٍ ثخقبَؿ در چزخبِ     هی ثبؽٌذ کِ در ثغیبری اس ٍ علَلی هزتجظ ثب عَخت ٍ عبسٍاکٌؼ  30ثیؼ اس 

در ارتجبط ثب ؽکل خَراک ٍ اثزات آى ثز عولکزد ٍ ًیبسّبی ٍیتبهیٌی جَجِ ّببی گَؽبتی    .کزثظ ثِ عٌَاى کَاًشین اًجبم ٍظیفِ هی کٌٌذ

ؼ قبثلیبت دعتزعبی ٍ   هؾخـ ؽذُ اعت کِ رٍػ ّبی عول آٍری جیزُ غذایی ثب تغییز عبختبر فیشیکی ٍ ؽیویبیی خبَراک، ثبب افبشای   

جیزُ ّبی تجبری عیَر هعوَال ثب عغَا هؾخقی اس هکوبل  . ّضن هَاد هغذی هی تَاًٌذ هیشاى هقزف خَراک ٍ عولکزد را ثْجَد دٌّذ

ّبی ٍیتبهیٌی کبهل هی ؽًَذ، ٍلی در عَل دٍرُ ّبیی اس تٌؼ ّبی هحیغی هثال تزاکن ثبال در ٍاحذ عغح ٍ یب کبّؼ هقزف غذا هوکبي  

 ًؾبى دادًذ کِ ( 1386)فزخَی ٍ ّوکبراى  .ف اضبفی ثزخی اس ٍیتبهیي ّب ثزای حفظ ٍ ارتقبء عولکزد ثذى ضزٍری ثبؽٌذاعت هقز
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قغعِ جَجِ در هتز هزثع ٍدر پبیبى دٍرُ آسهبیؾی ثیؾتزیي ٍسى  18در توبم هزاحل رکَرد گیزی کوتزیي ٍسى ثذى هزثَط ثِ تزاکن 

گشارػ کزدًذ کِ حذف هکول ٍیتببهیٌی  ( 2006)خَاجعلی ٍ ّوکبراى  .ثعبختقبفذاؽتقغعِ جَجِ در هتز هز 16ثذى ثِ تزاکن 

درپضٍّؾبی در راثغبِ ثبب ثزرعبی هیبشاى رؽبذ ٍ       ( 1995)هبًت ٍّوکبراى . تبثیزی ثز عولکزد پزًذُ در دٍرُ پبیبًی پزٍرػ ًذارد

گی ًؾبى دادًذ کِ هیشاى افشایؼ ٍسى ثبذى  رٍس 42 تب 21 تزکیت الؽِ جَجِ ّبی گَؽتی تغذیِ ؽذُ ثب جیزُ پلت ٍ آردی اس عي

تحقیق حبضز ثِ هٌظَر ثزرعی تبثیز عغح هکوبل ٍیتببهیٌی، ؽبکل خبَراک ٍ      .ثب هقزف جیزُ پلت ؽذُ ثیؾتز اس آردی هی ثبؽذ

 .تزاکن گلِ ثز عولکزدجَجِ گَؽتی عَیِ آریي اًجبم گزفت

 

 مواد و روش

در قبلت یک عزا کبهال تقبدفی  3×2×2ِ فَرت یک آسهبیؼ فبکتَریل قغعِ جَجِ یک رٍسُ عَیِ آریي ث 504در ایي آسهبیؼ 

، (قغعِ در هتز هزثبع  11ٍ  16ثِ تزتیت )عغح تزاکن ثبال ٍ پبییي  2تیوبر ّبی آسهبیؾی ؽبهل . تکزار اعتفبدُ ؽذ 4تیوبر در  12ثب  

عبَل دٍرُ  . ثبَد ( یؾبٌْبدی آریبي  درفبذ هقببدیز پ   80ٍ  100، 120)عغح هکوبل ٍیتببهیٌی    3ٍ ( پلت ٍ آردی)ؽکل خَراک  2

رٍس ٍ هقزف خَراک، اضبفِ ٍسى رٍساًِ، ٍسى ثذى ٍ ضزیت تجذیل غذایی در دٍرُ ّبی هختلف ٍ کل دٍرُ آسهبیؼ  42آسهبیؼ 

 ثز اعبط هبذل آهببری هیببًگیي اثبزات    SAS (2008 )دادُ ّب در ایي تحقیق ثب اعتفبدُ اس ثغتِ ًزم افشاری  .اًذاسُ گیزی ٍ هحبعجِ ؽذًذ

 .هَرد آًبلیش آهبری قزار گزفت LSMٍ هقبیغِ هیبًگیي ثیي اثزات هتقبثل اس آسهَى  LSDافلی ثب اعتفبدُ اس آسهَى 

 

 نتایج و بحث

اثزات افلی هؾخـ اعت، در کل دٍرُ پزٍرػ جَجِ ّببی پبزٍرػ یبفتبِ در تبزاکن پببییي ٍسى ثبذى ٍ       ( 1-1)ّوبًغَر کِ اس جذٍل 

ثیي جَجِ ّبی پزٍرػ یبفتِ در تزاکن ثببال  . (>05/0P)جَجِ ّبی پزٍرػ یبفتِ در تزاکن ثبال داؽتٌذ هقزف خَراک ثیؾتزی ًغجت ثِ 

گبشارػ کزدًبذ کبِ    ( 1386)فزخَی ٍ ّوکببراى  . ٍ پبییي تفبٍت هعٌی داری ثز ضزیت تجذیل غذایی در کل دٍرُ پزٍرػ ٍجَد ًذاؽت

قغعِ جَجِ در ّبز هتبز هزثبع     18جَجِ در ّز هتز هزثع ًغجت ثِ تزاکن  قغعِ 16ثبالتزیي ٍسى ثذى ٍ هیبًگیي هقزف خَراک در تزاکن 

ٍسى ثذى، هقزف خَراک ٍ ضزیت تجذیل غذایی در کل دٍرُ پبزٍرػ تحبت تببثیز    . هؾبّذُ ؽذ کِ ثب ًتیجِ تحقیق حبضز هغبثقت دارد

   َ راک ٍ ضبزیت تجبذیل غبذایی    ؽکل خَراک قزار گزفت، ثذیي فَرت کِ جَجِ ّبی دریبفت کٌٌذُ جیزُ پلت ٍسى ثبذى، هقبزف خب

 .(>05/0P)ثببببببببالتزی ًغبببببببجت ثبببببببِ جَجبببببببِ ّببببببببی دریبفبببببببت کٌٌبببببببذُ جیبببببببزُ آردی داؽبببببببتٌذ   

 42 تببب 21 درپضٍّؾیذرراثغْجبثزرعیویشاًزؽذٍتزکیجالؽْجَجْْبیگَؽتیتغذیْؾببذّجبجیزّتلتَآردیبس عببي (1995)هبًتَّوکبببراى

در هَرد اثز عغح هکوبل  .جبؽذ کِ ثب ًتیجِ حبضز هغبثقت داردرٍسگیٌؾبًذادًذکْویشاًبفشایؾَسًجذًجبهقزفجیزّتلتؾذّجیؾتزاسآردیوی

درفبذ هکوبل ٍیتببهیٌی در کبل دٍرُ آسهببیؼ       120ٍیتبهیٌی ًیش هیبًگیي هقزف خَراک رٍساًِ جَجِ ّبی دریبفت کٌٌذُ عغح 

ی گبزٍُ ّببی   ، ٍلی هیبًگیي ٍسى ثبذى ٍ ضبزیت تجبذیل غبذای    (>05/0P)درفذ ثَد  80ٍ  100ثغَر هعٌی داری ثبالتز اس عغَا 

( 2006)خبَاجعلی ٍ ّوکببراى   . درفذ هکول ٍیتبهیٌی در کبل دٍرُ پبزٍرػ هؾببثِ ثبَد      120ٍ 100، 80دریبفت کٌٌذُ عغَا 

گشارػ کزدًذ کِ حذف هکول ٍیتبهیٌی تبثیزی ثز عولکزد پزًذُ در دٍرُ پبیبًی پزٍرػ ًذارد کِ ثب ًتبیج تحقیق حبضبز هغبثقبت   

 .دارد



 

 

ًگیي تبثیز عغح تزاکن، ؽکل جیزُ ٍ عغح هکول ٍیتبهیٌِ ثز هیبًگیي ؽبخـ ّبی عولکزد جَجِ هقبیغِ هیب( 1-1)جذٍل 

 (کل دٍرُ پزٍرػ)گَؽتی آریي

 (گزم)ٍسى ثذى  اثزات افلی
گزم )هقزف خَراک رٍساًِ 

 (در رٍس

گزم )اضبفِ ٍسى رٍساًِ 

 (در رٍس

گزم )ضزیت تجذیل 

 (ثز گزم

     عغح تزاکن

±04/28  ثبال
b2233 58/1±b3/98 65/0±b22/52 01/0±a88/1 

±71/28  پبییي
a2329 55/1±a5/103 74/0±a75/54 01/0±a89/1 

     فزم جیزُ

±03/20  آردی
b2175 05/1±b4/94 46/0±b15/50 01/0±b85/1 

±82/20  پلت
a2387 87/0a4/107 52/0±a15/56 01/0±a91/1 

     عغح هکول ٍیتبهیٌی

120  78/36±
a2311 78/1±a1/103 86/0±a01/54 01/0±a9/1 

100  86/37±
a2270 24/2±b4/100 03/1±a43/53 01/0±a87/1 

80  95/35±
a2262 98/1±b3/99 84/0±a01/53 01/0±a87/1 

 

 نتیجه گیری کلی

ب ٍ ثِ عَر کلی ًتبیج حبفل اس آسهبیؼ حبضز ًؾبى داد در فَرت اعتفبدُ اس جیزُ غذایی پلت حبٍی هقبدیز ٍیتبهیي ّبی ثزاثز ثب 

درفذ عغَا پیؾٌْبدی راٌّوبی تغذیِ جَجِ ّبی گَؽتی عَیِ آریي هی تَاى ٍسى ثذى هٌبعت  ثِ ّوبزاُ  ضبزیت    80یب حتی 

ثبزای ایبي عبَیِ    ( قغعِ در هتز هزثبع   11)رٍسگی ثَیضُ در فَرت اعتفبدُ اس تزاکن پبییي   42تجذیل غذایی قبثل قجَلی رادر عي 

 .اًتظبر داؽت
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