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چکیده
ایي آسهبیص در قبلت طزحی کبهالً تصبدفی هتطکل اس  5تیوبر ٍ  5تکزار ثِ اسای ّز تیوبر ،ثِ هٌظَر ثزرسی اثزات سطَح هختلف پَدر خطک
کزم خبکی ٍ ٍرهیَّهَس ثز فزاسٌجِّبی ػولکزد جَجِّبی گَضتی ،اجزا گزدیذ .ثزای ایي هٌظَر تؼذاد  333قطؼِ جَجِ گَضتی یکرٍسُ سَیِ راس
 338ثب هتَسط ٍسى  43گزم ،در ثیي تیوبرّبی خَراکی پٌجگبًِ سیز تَسیغ ضذًذ )1 :جیزُ پبیِ فبقذ کزم خبکی ٍ ٍرهیَّهَس (تیوبر ضبّذ) )2 ،جیزُ
حبٍی ٍ % 1رهیَّهَس  )3جیزُ حبٍی  % 1کزم خبکی ٍ % 1 +رهیَّهَس  )4 ،جیزُ حبٍی  % 2کزم خبکی ٍ % 1 +رهیَّهَس )5 ،جیزُ حبٍی % 3
کزم خبکی ٍ % 1 +رهیَّهَسً .تبیج ًطبى داد کِ افشایص سطح پَدر کزم خبکی در جیزُ ،هَجت کبّص خَراک هصزفی ٍ ضزیت تجذیل غذایی هیضَد.
ثبالتزیي سطح پَدر کزم خبکی ثب کبّص هؼٌیدار ( )P>3/35هصزف خَراک ٍ ضزیت تجذیل در کل دٍرُ آسهبیص ّوزاُ گزدیذ ،در حبلی کِ اثز تیوبرّبی
آسهبیطی ثز افشایص ٍسى هؼٌی دار ًجَد (ً .)P>0/05تیجِ ایٌکِ ،ثب استفبدُ اس  % 3پَدر کزم خبکی ّوزاُ ثب ٍ % 1رهی َّهَس در جیزُ ،ضبیذ ثتَاى ػولکزد
رضذ جَجِّبی گَضتی را ثْجَد ثخطیذ.
کلمات کلیدی :پَدر خطک کزم خبکیٍ ،رهیَّهَس ،جَجِّبی گَضتی ،ػولکزد رضذ.
مقدمه
کزم خبکی حبٍی %63-73پزٍتئیي (صًجن ٍ ّوکبراى ً ٍ )1997،یش هقبدیز قبثل تَجْی اس اسیذّبی آهیٌِ ضزٍری ثخصَظ تیزٍسیي هیثبضذ.
ّوچٌیي ،پَدر خطک کزم خبکی حبٍی ًَ 23ع هبدُ هؼذًی ّوچَى کلسین ٍ آّي (هحتَای آّي در ثزخی گًَِّبی کزم خبکی  13ثزاثز ثیطتز اس لَثیبی
سَیب هیثبضذ) ،ثزخی ػٌبصزکویبة ،اسیذّبی چزة اهگب ٍ 3-اهگب 6-هیثبضذ .ثؼالٍُ ،اثزات سَدهٌذ ثز سیستن ایوٌی ،سیستن گزدش خَى ٍ ،خَاظ ضذ
تت ٍ آًتیاکسیذاًی ،ضذ ثبکتزیبیی ،التیبمثخطی سخن ًیش ثِ ایي تزکیت ًسجت دادُ ضذُاًذ.
یکی اس هْوتزیي رٍشّبی فزآٍری سثبلِّبی ضْزی ثبسیبفت آى ثِ صَرت ٍرهیَّهَس است .فزآیٌذ تَلیذ ٍرهیَّهَس ثب کوک کزمّبی خبکی
اًجبم هیضَد ،ثِ ایي صَرت کِ کزمّبی خبکی ،غذاّبی در حبل تجشیِ را خَردُ ٍ هذفَع ثِ جب هبًذُ ٍرهیَّهَس ًبهیذُ هیضَدٍ .رهی َّهَس ،ػجبرت
است اسکَد آلی ثیَلَصیک کِ در اثزػجَر هذاٍم ٍ آرام هَاد آلی درحبل پَسیذگی اس دستگبُ گَارش گًَِّبیی اسکزم خبکی (هؼوَال ً ایشیٌیب فتیذا) ٍ دفغ ایي
هَاد اسثذى کزم ،حبصل هیضَد (گَپتب  .)2333 ،ثٌبثزایي ٍرهیَّهَس ،فضَالت کزم ثِ ّوزاُ درصذی اس هَاد آلی ٍ غذایی ثستز ٍ الضِ کزمّب است .ثِ
دلیل ٍجَد آًشینّبی گًَبگَى (اسقجیل پزٍتئبس ،لیپبس ،آهیالس ،سلَالس ،لیگٌبس ٍکیتیٌبس) ٍ هقبدیز ثبالی هَاد هؼذًی ضزٍری ًظیز کلسین ،فسفز ٍ هٌیشین در
ٍرهیَّهَس ،ضبیذ ثتَاى ایي تزکیت را ثِ ّوزاُ پَدر خطک کزم خبکی ٍ ثِ ػٌَاى اقالم ثبثت ،در جیزُ طیَر هَرد استفبدُ قزار داد.
هطبلؼِ حبضز ثب ّذف ارسیبثی اثزات سطَح هختلف پَدر خطک کزم خبکی ّوزاُ ثب ٍرهیَّهَس در جیزُ ،ثز ػولکزد رضذ جَجِّبی گَضتی
اجزا گزدیذ.
مواد و روش:
هتي ایي آسهبیص در قبلت طزحی کبهالً تصبدفی هتطکل اس  5تیوبر ٍ  5تکزار ثِ اسای ّز تیوبر ٍ ثب استفبدُ اس 333قطؼِ جَجِ گَضتی یکرٍسُ
سَیِ راس  338ثب هتَسط ٍسى  43گزم ،اًجبم گزدیذ .تیوبرّبی خَراکی ػجبرت ثَدًذ اس )1 :جیزُ پبیِ فبقذ پَدر کزم خبکی ٍ َّهَس (تیوبر ضبّذ))2 ،
جیزُ حبٍی ٍ % 1رهیَّهَس  )3جیزُ حبٍی  % 1کزم خبکی ٍ % 1 +رهیَّهَس )4جیزُ حبٍی  % 2پَدر کزم خبکی ٍ % 1 +رهیَّهَس )5 ،جیزُ حبٍی
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 % 3پَدر کزم خبکی ٍ % 1 +رهیَّهَس .در سٌیي  42 ٍ 28 ،14 ،3رٍسگی ،پزًذگبى ثِ صَرت گزٍّی تَسیي ٍ ثبقیوبًذُ خَراک ّز قفس تَسیي گزدیذ.
ٍسى ٍ هذت سًذُهبًی تلفبت در ّز قفس ثِ طَر هجشا ثجت گزدیذ ٍ در ًْبیت افشایص ٍسى ثذى ،هصزف خَراک ٍ ضزیت تجذیل خَراک ثِ صَرت تصحیح
ضذُ ثزای تلفبت ،ثزای دٍرُّبی هختلف پزٍرش ،هحبسجِ ٍ دادُّبی حبصلِ ثب استفبدُ اس رٍیِ هذلّبی خطی ػوَهی (ً )GLMزم افشار آهبری SAS
( )2331آًبلیش ضذًذ .ثزای هقبیسِ هیبًگیيّب اس آسهَى چٌذ داهٌِای داًکي درسطح هؼٌی داری  3/35استفبدُ ضذ.
نتایج و بحث:
هتي تأثیز تیوبرّبی آسهبیطی ثز صفبت ػولکزد در جذٍل  1ارائِ ضذُ استّ .ز چٌذّ ،یچ یک اس فزاسٌجِّبی ػولکزد در طَل دٍرُّبی آغبسیي
( 3تب  14رٍسگی) ،رضذ ( 15تب  28رٍسگی) ٍ پبیبًی ( 29تب  42رٍسگی) تحت تأثیز تیوبرّبی آسهبیطی قزار ًگزفتٌذ ،اهّب در کل دٍرُ آسهبیص ،افشایص سطح
پَدر کزم خبکی در جیزُ ثب کبّص هصزف خَراک ٍ ضزیت تجذیل خَراک ّوزاُ ثَد ،ثِ طَری کِ هصزف خَراک ٍ ضزیت تجذیل خَراک در پزًذگبى تغذیِ
ضذُ ثب جیزُ حبٍی  % 3پَدر کزم خبکی ٍ ٍ % 1رهیَّهَس ،در قیبس ثب پزًذگبى گزٍُ ضبّذ ،ثِ طَرهؼٌیداری کوتز ثَد ( .)p>3/35ایي در حبلی ثَد کِ
در پبیبى آسهبیص ،افشایص ٍسى ثذى تحت تأثیز سطَح پَدر کزم خبکی یب ٍرهیَّهَس قزار ًگزفت ( .)p<3/35پزایَگی ٍ ّوکبراى (ً )2311یش اس کبّص
هؼٌیدار فزاسٌجِّبی هصزف خَراک ٍ ضزیت تجذیل خَراک ثب افشایص سطح پَدر کزم خبکی در جیزُ ثلذرچیي خجز دادُ ٍ ایي ًتیجِ را ثِ کبّص اضتْب ٍ
در ًتیجِ هصزف خَراک ثِ دلیل ػذم تؼبدل اسیذّبی آهیٌِ در جیزُّبی حبٍی سطَح ثبالی پَدر کزم خبکی ًسجت دادًذ ،چزا کِ ثز هجٌبی ًسجت
اسیذّبی آهیٌِ ثِ لیشیي ،هحتَای آرصیٌیي ،سیستئیي ٍ تزیپتَفبى در ایي جیزُّب افشایص یبفتِ ،اهّب اسیذّبی آهیٌِ گالیسیي ٍ تیزٍسیي کبّص پیذا هیکٌٌذ.

جذٍل  -1اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی
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*  )1جیزُ پبیِ فبقذ پَدر کزم خبکی ٍ َّهَس (تیوبر ضبّذ) )2 ،جیزُ حبٍی ٍ % 1رهیَّهَس  )3جیزُ حبٍی  % 1کزم خبکی ٍ % 1 +رهیَّهَس)4
جیزُ حبٍی  % 2پَدر کزم خبکی ٍ % 1 +رهیَّهَس )5 ،جیزُ حبٍی  % 3پَدر کزم خبکی ٍ % 1 +رهیَّهَس
** هیبًگیي خطبی استبًذارد
 a, b &cهیبًگیيّبی دارای ثبالًَیسّبی هتفبٍت در ّز ستَى ،در سطح احتوبل  5درصذ دارای اختالف هؼٌیدار ثب یکذیگز هیثبضٌذ.
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استفبدُ اس پَدر خطک کزم خبکی در سطح  % 3جیزُ ّوزاُ ثب ٍرهیَّهَس در سطح  % 1جیزُ ،هَجت ثْجَد ػولکزد رضذ جَجِّبی گَضتی
در کل دٍرُ آسهبیص گزدیذ.
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