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چکیده
این آزمایش جهت بررسی اثر نسبتهای مختلف مس و روی در ج یره بر عملکرد بلدرچین تحت تنش گرمایی انجام گرفت .بدین منظور
تعداد  144قطعه جوجه  10روزه از نژاد ژاپنی بهمدت  47روز پرورش داده شدند .این آزمایش بهصورت طرح کامالً تصادفی و شامل  6تیمار و 4
تکرار که هر کدام  6جوجه را شامل میشد .تیمارهای این تحقیق شامل گروههای شاهد نرمال وتحت تنش (مس 1/5به 88روی) ،مس کمتر از
شاهد ( 0/75و  ،)88مس بیشتر از شاهد ( 3و  ،)88روی کمتر از شاهد ( 1/5و  ،)44روی بیشتر از شاهد ( 1/5و  )176بودند .نتایج نشان
داده که گروههای شاهد تحت تنش و روی کمتر از شاهد دارای بیشترین افزایش وزن نسبت به گروه شاهد نرمال بوده است و البته از میان این دو
گروه ،شاهد تحت تنش دارای اثر بهتر یا همان افزایش وزن باالتر بوده است (.)p<0/01کمترین مصرف خوراک مربوط به گروه مس بیشتر از
شاهد نسبت به گروه شاهد نرمال بوده است ( .)p<0/05بهترین راندمان مصرف خوراک مربوط به گروه مس بیشتر از شاهد نسبت به گروه شاهد
نرمال میباشد ( .)p<0/01از میان صفات بازده الشه تنها صفت قلب دارای اختالف معنیدار ( )p<0/05بوده است وگروه روی بیشتر از شاهد
دارای کمترین وزن قلب نسبت به گروه شاهد نرمال میباشد .در کل نتیجه میتوان نتیجه گرفت که گروه مس بیشتر از شاهد دارای اثرات بهتر
بوده و بهعنوان بهترین تیمار شناخته شد.
کلمات کلیدی :تنش گرمایی ،بلدرچین ،مس و روی
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مدنی و همکاران

اثر نسبتهای روی و مس در جیره بر عملکرد بلدرچین تحت تنش گرمایی

مقدمه
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ در درﺟﻪ ﺣﺮارتﻫﺎي  23ﺗﺎ  25درﺟﻪ سﺎنﺘﯽﮔﺮاد
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آسﺎﯾﺶ ﺣﺮارﺗﯽ دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮنﺪ و در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در سﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺪن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ
در  pHﻣﻘﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮن و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﻮن از ﻣهﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (2000 ،Sturkie؛  .)1989 ،Ait-Boulahsenدﻣﺎي
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﻻ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪيﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اسﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻛﺎﻫﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آنﻫﺎ ،ﺧﺴﺎرات
اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاوانﯽ ﺑﻪدنﺒﺎل دارد .در ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ (ﻟﻪ ﻟﻪ زدن) ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟهﯽ از انﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﺮف
ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﭘﺮنﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ
ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﻊ دي اﻛﺴﯿﺪﻛﺮﺑﻦ و ﻛﺎﻫﺶ آن در ﺧﻮن ،ﻛﺎﻫﺶ
ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ،اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺗﻮازن اسﯿﺪ  -ﺑﺎز ،ﺑﺮوز آﻟﮑﺎﻟﻮز
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ ﭘﻼسﻤﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ،ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ،ﻛﺎﻫﺶ
ﻗﺪرت ﺑﻘﺎ ،ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪاي ،اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮهسﺎزي ﭼﺮﺑﯽ،
ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ سﺪﯾﻢ ،ﭘﺘﺎسﯿﻢ ،ﻛﻠﺴﯿﻢ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﻓﺴﻔﺮ ،آﻫﻦ ،ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت،
روي ،ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن و ﻣﺲ در ﺧﻮن ،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ و رﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن
ﺧﻮن اسﺖ ( Ahmedو  .)2006 ،Sarwarدﻣﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
و ﺗﻮﻟﯿﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک و ﻛﺎﻫﺶ اسﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬي ،نﺮخ رﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ،ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺧﻮراک را ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرتﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻃﯿﻮر ﻣﯽﺷﻮد .اسﺘﺮس
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اسﺘﺮس اﻛﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ
وضﻌﯿﺖ آنﺘﯽاﻛﺴﯿﺪانﯽ اسﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ آسﯿب اﻛﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ و
ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼسﻤﺎﯾﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎي آنﺘﯽاﻛﺴﯿﺪانﯽ (از ﻗﺒﯿﻞ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎي  E ،Aو  )Cو ﻣﻮاد ﻣﻌﺪنﯽ از ﻗﺒﯿﻞ روي ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
روي نﻘﺶ ﻣهﻤﯽ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﮔﻮنﻪﻫﺎي ﭘﺮنﺪﮔﺎن
و ﭘﺴﺘﺎنﺪاران دارد ) Sahinو  .(2003 ،Kucukروي ﺟهﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ سﯿﺼﺪ آنﺰﯾﻢ در ﺑﺪن ﻻزم اسﺖ و از ﻣهﻢﺗﺮﯾﻦ
وﯾژﮔﯽ روي ﺧﺎﺻﯿﺖ آنﺘﯽاﻛﺴﯿﺪانﯽ آن اسﺖ و ﻛﻤﺒﻮد آن در ﺟﯿﺮه
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟب اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺴﺎرت اﻛﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻏشﺎ سﻠﻮل ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد
رادﯾﮑﺎلﻫﺎي آزاد ﻣﯽﮔﺮدد ﮔﺮﭼﻪ ﻣﮑﺎنﯿﺴﻤﯽ ﻛﻪ ﭼگﻮنﻪ روي ﻋﻤﻞ
آنﺘﯽاﻛﺴﯿﺪانﯽ را انﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻨﻮز نﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎنﺪه اسﺖ اﻣﺎ نﻘﺶ
آنﺘﯽ اﻛﺴﯿﺪان ﻛﻨﻨﺪﮔﯽ آن ﻛﺎﻣﻼً ﻣشهﻮد اسﺖ .روي ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در سﻨﺘﺰ
ﻣﺖآﻻنﺘﯿﺌﻮنﯿﻦ و سﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﯿﻦ ﻏﻨﯽ از سﯿﺴﺘﯿﻦ نﻘﺶ دارد ) Sahinو
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 .(2003 ،Kucukاز آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻛﻢﺗﺮي نﺴﺒﺖ ﺑﻪ سﺎﯾﺮ ﻣﺎﻛﯿﺎن انﺠﺎم ﺷﺪه اسﺖ ،در زﻣﯿﻨﻪ
ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ اسﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪنﯽ روي و ﻣﺲ و
نﺴﺒﺖﻫﺎي آنﻫﺎ در ﺟﯿﺮه ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﯽ نشﺪه اسﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اسﺘﻔﺎده از دو ﻋﻨﺼﺮ روي و ﻣﺲ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺰودنﯽﻫﺎي
ﻣﻌﺪنﯽ در ﺟﯿﺮه در ﺟهﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ضﻤﻦ
اﯾﻦﻛﻪ اﺛﺮات اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺮرسﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ.

مواد و روشها
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﯾﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺨﺼﯽ واﻗﻊ در ﺧﯿﺮآﺑﺎد وراﻣﯿﻦ از ﺗﺎرﯾخ
 95/3/10ﺑﻪﻣﺪت  47روز (ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ) ﺟهﺖ ﺑﺮرسﯽ ﺗأﺛﯿﺮ روي
و ﻣﺲ در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ انﺠﺎم ﺷﺪ.
سﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ داراي ﻣشﺨﺼﺎت 4ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و 4ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و
 3ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮد .ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻪوسﯿﻠﻪ ﺑﺨﺎري ﺗأﻣﯿﻦ ﺷﺪ .سﯿﺴﺘﻢ
ﺗهﻮﯾﻪ اﺗﺎق ﺑﻪوسﯿﻠﻪ ﯾﻚ ﻫﻮاﻛﺶ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع  2ﻣﺘﺮي از زﻣﯿﻦ ﻗﺮار
داﺷﺖ انﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .سﯿﺴﺘﻢ نﻮري اﺗﺎق نﯿﺰ ﺗﻮسﻂ ﯾﻚ ﻻﻣپ رﺷﺘﻪاي
 100وات ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  2/5ﻣﺘﺮاز ﻛف ﺗأﻣﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎي آزﻣﺎﯾشﯽ
در ﻗﻔﺲﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ انﺪازه ﻫﺮ ﻛﺪام ( 25×30ﻃﻮل در ﻋﺮض) سﺎنﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻮد
ﻗﺮار داده ﺷﺪنﺪ .در  5روز اول انﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﻔﺲ دﻣﺎي اﺗﺎق در
ﻣﺤﺪوده  19اﻟﯽ  23درﺟﻪ سﺎنﺘﯽﮔﺮاد و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﻛف سﺎﻟﻦ در ﻣﺤﺪوده  28اﻟﯽ  32درﺟﻪ سﺎنﺘﯽﮔﺮاد و ﻣﯿﺎنگﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ
نﯿﺰ ﺑﯿﻦ  30اﻟﯽ ( %35ﺑﺮاسﺎس رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ) ﺣﻔظ ﺷﺪ .ﻛﻞ زﻣﺎن انﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ  47روز ﺑﻮد ﻛﻪ از اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن  17روز اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎدت
ﭘﺬﯾﺮي (ﻛﺎر آزﻣﺎﯾشﯽ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ روي آنﻫﺎ انﺠﺎم نشﺪ) و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻛﻮﭼﻚ
ﺑﻮدن ﺟثﻪ در ﺑﺴﺘﺮ نگﻪداري ﺷﺪنﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت  17روزه ﻣﺮﺣﻠﻪ انﺘﻘﺎل
ﺑﻪ ﻗﻔﺲ انﺠﺎم ﺷﺪ 30 .روز ﭘﺎﯾﺎنﯽ در ﻗﻔﺲ ﺑﻪ  3دوره  10روزه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ.
جیرههای مورد استفاده :ﺧﻮراک ﻣﻮرد اسﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎي
آزﻣﺎﯾشﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎنﻪ ﺗهﯿﻪ (ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺶ) و ﻣﺼﺮف آن نﯿﺰ ﺑﺮاي
ﭘﺮنﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮراک آزاد انﺠﺎم ﺷﺪ .ﺧﻮراک در نﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪﺻﻮرت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮنﺪه در ﻃﯽ دوره آزﻣﺎﯾﺶ ،روزانﻪ  35ﮔﺮم
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﯽ دو نﻮﺑﺖ (نﻮﺑﺖ اول ﺑﻌﺪ از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺒح و نﻮﺑﺖ دوم در
سﺎﻋﺖ  4ﺑﻌﺪ ازظهﺮ) در ﻛﺎنﺎلﻫﺎي دانﺧﻮري رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا
و انﺘهﺎي ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﻮراکرﯾﺰي ﻋﻤﻞ ﺗﻮزﯾﻦ ﺧﻮراک ﻫﺮ ﺗﮑﺮار و ﺛﺒﺖ اﯾﻦ
داده ﻫﺎ انﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﺟﺰا و ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﯿﺮه در ﺟﺪول  1آورده
ﺷﺪه اسﺖ.
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
جدول  : 1اجزا و ترکیبات شیمیایی جیره
اقالم
ذرت
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ سﻮﯾﺎ
روﻏﻦ سﻮﯾﺎ
ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﯿﻢ
دي ﻛﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت
دي ال ﻣﺘﯿﻮنﯿﻦ
ال ﻟﯿﺰﯾﻦ
ﺗﺮئﻮنﯿﻦ
ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻪ
ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻌﺪنﯽ
ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ
نﻤﻚ

وزنﻛشﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره در سﻦ  47روزﮔﯽ از ﻫﺮ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾشﯽ ﯾﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ انﺘﺨﺎب و ﺟهﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزده ﻻﺷﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻻﺷﻪ ﻛشﺘﺎر ﺷﺪنﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻛشﺘﺎر وزن زنﺪه آنﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از
ﺧﻮنگﯿﺮي ،ﭘﺮﻛﻨﯽ و ﺟﺪا نﻤﻮدن سﺮ و ﭘﺎ ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺷﮑﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ
و ﻫﺮﻛﺪام از انﺪامﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ دﻗﺖ  0/01ﮔﺮم انﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ.

درصد
57/51
37/32
1/31
1/20
1/48
0/17
0/04
0/15
0/25
0/25
0/04
0/29

نتایج
افزایش وزن بدن :نﺘﺎﯾج ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺎنگﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي

 -1در ﻫﺮ ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﺗأﻣﯿﻦﻛﻨﻨﺪه  9000واﺣﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 2000 ،A
واﺣﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 18 ،D3واﺣﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 4 ،Eﻣﯿﻠﯽﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ K3
 0/015ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﯿﻮﺗﯿﻦ 1 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﻓﻮﻻسﯿﻦ 30 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم نﯿﺎسﯿﻦ 25 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم
اسﯿﺪﭘﺎنﺘﻮﺗﻨﯿﻚ 2/9 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﭘﯿﺮﯾﺪوﻛﺴﯿﻦ 6/6 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ /8 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم
ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮد.
 -2در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺧﻮراک اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ  20ﮔﺮم سﻠﻨﯿﻮم 200 ،ﮔﺮم سﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨگﻨﺰ 5 ،ﮔﺮم
ﯾﺪات ﻛﻠﺴﯿﻢ 720 ،ﮔﺮم اﻛﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ 20 ،ﮔﺮم سﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ( ،اﻛﺴﯿﺪ روي و سﻮﻟﻔﺎت
ﻣﺲ نﯿﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارﻫﺎي آنﻫﺎ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اسﺖ).
1

تیمارهای آزمایشی :ﺗﻌﺪاد  144ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ژاﭘﻨﯽ ﻣﺎده و نﺮ
ﺑﻪ سﻦ  10روزﮔﯽ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ وزن و ﺟثﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدنﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ
انﺘﺨﺎب ﺷﺪنﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ  6ﮔﺮوه و ﻫﺮ ﮔﺮوه  4ﺗﮑﺮار و ﻫﺮ ﺗﮑﺮار  6ﻣشﺎﻫﺪه
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻠﻮک ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪنﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﯾشﯽ در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮدنﺪ :ﮔﺮوهﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ نﺮﻣﺎل وﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ (ﻣﺲ 1/5ﺑﻪ
88روي) ،ﻣﺲ ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ (0/75و  ،)88ﻣﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ ( 3و
 ،)88روي ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ ( 1/5و  ،)44روي ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ ( 1/5و .)176
صفات مورد ارزیابی :اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﻫﺮ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾشﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ در اول و آﺧﺮ ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﯽﺷﺪنﺪ .ﻣﯿﺰان
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ در ﻫﺮ دوره ﺑﺎ اسﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎضﻞ وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ
در اﺑﺘﺪا و انﺘهﺎي ﻫﺮ دوره ﻣشﺨص ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ،
ﻣﻘﺪار ﺧﻮراک ﺑﺎﻗﯽﻣﺎنﺪه در ظﺮوف در ﭘﺎﯾﺎن دورهﻫﺎي اول ،دوم و سﻮم
وﻛﻞ دوره ﻣﺤﺎسﺒﻪ و از ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺧﻮراک داده ﺷﺪه ﻛﺴﺮ ﺷﺪ .رانﺪﻣﺎن
ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ﯾﮑﯽ از ﻣهﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺤﺎسﺒﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوهﻫﺎي
آزﻣﺎﯾشﯽ ﺑﺎ ﺟﯿﺮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠف و رژﯾﻢﻫﺎي ﺧﺎص ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻮده و در
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر ﮔﻮﺷﺘﯽ نشﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﯾﻚ واﺣﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮراک ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺮغ رسﯿﺪه اسﺖ .ﺣﺪود
 6سﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از وزنﻛشﯽ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﮔﺮسﻨگﯽ داده ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺲ از

آزﻣﺎﯾﺶ در دورهﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺮﺣﺴب ﮔﺮم در ﺟﺪول  2نشﺎن داده ﺷﺪه
اسﺖ .در دوره اول ﺗﯿﻤﺎر داراي ﻣﺲ ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ نﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺎ
ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدارﺗﺮي ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر روي ﺑﯿﺶﺗﺮ
از ﺷﺎﻫﺪ دارد .ﺗﯿﻤﺎر داراي روي ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺎ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ نﺮﻣﺎل ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ،ﻣﺲ ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ و روي
ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ دارد .در دوره ﻛﻞ روي ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف
ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ،ﻣﺲ ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ ،ﻣﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﺷﺎﻫﺪ و روي ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ دارد و از نﻈﺮ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿب ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ و روي ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ داراي وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي نﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در نهﺎﯾﺖ نﺘﺎﯾج نشﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰودن روي ﺑﯿﺶﺗﺮ در
ﺟﯿﺮه ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن آنﻫﺎ ﻛﻤﮑﯽ نﮑﺮده
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﯿﺮه اسﺘﺎنﺪارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ داده ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎﻋث ﺷﺪ ﻛﻪ
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ داراي اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي نﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ
نﺮﻣﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در دوره اول اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در سﻄح ()p<0/05
و در دوره ﻛﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در سﻄح ( )p<0/01ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
مصرف خوراک :ﻣﯿﺎنگﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک در ﭘﺎﯾﺎن دوره اول ،دوم،
سﻮم و ﻛﻞ دوره و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط در ﺟﺪول  3آورده ﺷﺪه
اسﺖ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻦﻛﻪ در دوره اول ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺟﯿﺮه
ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه ( )21/667در ﺟﺪول ﻟﺤﺎظ نشﺪه اسﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎري
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ نشﺎن داد ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ در دوره رﺷﺪ و ﻛﻞ دوره داراي اﺧﺘﻼف
ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در دوره دوم ﺷﺎﻫﺪ نﺮﻣﺎل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري
ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻛﻞ دوره ﺗﯿﻤﺎر داراي ﻣﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
راندمان مصرف خوراک :نﺘﺎﯾج ﺣﺎﺻﻠﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎضﺮ از ﺻﻔﺖ
رانﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ﻛﻪ ﯾﻚ ﺻﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک و
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در دوره اول ،دوم ،سﻮم و ﻛﻞ دوره نشﺎن داد ﻛﻪ
153
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مدنی و همکاران

در دوره اول و ﻛﻞ دوره ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در
دوره اول روي ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدارﺗﺮي نﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻘﯿﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻛﻞ دوره ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ،ﻣﺲ
ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ و روي ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي
ﺷﺎﻫﺪ نﺮﻣﺎل و ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺲ ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ دارنﺪ .نﺘﺎﯾج ﺑﻪدسﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي
ﺻﻔﺖ ضﺮﯾب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﺪول  4آورده ﺷﺪه اسﺖ.

جدول : 3اثر نسبتهای مختلف روی و مس بر مقدارمصرف خوراک
تیمارهای آزمایش در دورههای پرورش(گرم)

بازده الشه و اندامها :نﺘﺎﯾج ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎنگﯿﻦ ﺻﻔﺖ درﺻﺪ
ﻻﺷﻪ ﺑﻪ وزن زنﺪه را نشﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﯿچﻛﺪام از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ اﺛﺮ
ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ نﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ نﺘﺎﯾج درﺻﺪ وزنﻫﺎي سﯿﻨﻪ،
ران ،ﭘﯿﺶﻣﻌﺪه ،ﻛﺒﺪ ،سﻨگﺪان و رودهﻫﺎ ﺑﻪ وزن زنﺪه را نشﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﻛﻪ ﻫﯿچﻛﺪام از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت نﺪاﺷﺘﻨﺪ.

جدول : 4اثر نسبتهای مختلف روی و مس بر راندمان مصرف خوراک
در دورههای پرورش (گرم افزایش وزن در اثر مصرف  100گرم جیره)

جدول : 2اثر نسبتهای مختلف روی و مس بر افزایش وزن تیمارهای
آزمایش در دورههای پرورش (گرم)

 :abcﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣشﺎﺑﻪ در ﻫﺮ سﺘﻮن از نﻈﺮ
 :SEMﺧﻄﺎي اسﺘﺎنﺪارد ﻣﯿﺎنگﯿﻦ
آﻣﺎري ﺑﯿﺎنگﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎنگﯿﻦﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 :abcﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣشﺎﺑﻪ در ﻫﺮ سﺘﻮن از نﻈﺮ
 :SEMﺧﻄﺎي اسﺘﺎنﺪارد ﻣﯿﺎنگﯿﻦ
آﻣﺎري ﺑﯿﺎنگﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎنگﯿﻦﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

نﺘﺎﯾج ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎنگﯿﻦ ﺻﻔﺖ درﺻﺪ وزن ﻗﻠب ﺑﻪ وزن زنﺪه
را نشﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ و ﺗﯿﻤﺎر روي ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .نﺘﺎﯾج ﺑﻪدسﺖ
آﻣﺪه در ﺟﺪول  5آورده ﺷﺪه اسﺖ.

جدول  :5اثر نسبتهای مختلف روی و مس بر بازده الشه ونسبت اندامهای تیمارهای آزمایش در پایان دوره پرورش (درصد)

 :SEMﺧﻄﺎي اسﺘﺎنﺪارد ﻣﯿﺎنگﯿﻦ
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 :abcﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣشﺎﺑﻪ در ﻫﺮ سﺘﻮن از نﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﯿﺎنگﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎنگﯿﻦﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ و روي ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ داراي ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ وزن نﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ نﺮﻣﺎل ﺑﻮده اسﺖ و اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو ﮔﺮوه ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ داراي اﺛﺮ ﺑهﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﻮده اسﺖ ( .)p<0/01ﻛﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺲ
ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ نﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ نﺮﻣﺎل ﺑﻮده اسﺖ (.)p<0/05
ﺑهﺘﺮﯾﻦ رانﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ
نﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ نﺮﻣﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ( .)p<0/01از ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎت ﺑﺎزده
ﻻﺷﻪ ﺗﻨهﺎ ﺻﻔﺖ ﻗﻠب داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ( )p<0/05ﺑﻮده اسﺖ و
ﮔﺮوه روي ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ داراي ﻛﻢﺗﺮﯾﻦ وزن ﻗﻠب نﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺷﺎﻫﺪ نﺮﻣﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺷﺮﯾﺖدار و ﻫﻤﮑﺎران ()1390
نﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺮنﺪﮔﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮهﻫﺎي ﺣﺎوي  120ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم
در ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم روي و ﺟﯿﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿب داراي ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﻛﻢﺗﺮﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻮدنﺪ ( .)p<0/05ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﯽ نﺘﺎﯾج ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ
نشﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  120ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم
در ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم روي ﺑﺎﻋث ﺑهﺒﻮد رﺷﺪ و ضﺮﯾب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮنﺪﮔﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮهﻫﺎي ﺣﺎوي  120ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم
روي و ﺟﯿﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿب داراي ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﻛﻢﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن
ﺑﻮدنﺪ .نﺘﺎﯾج ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ سﺎﻻري و ﻫﻤﮑﺎران ( )1393نشﺎن داد اﻓﺰاﯾﺶ
وزن در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي  0/9ﻛﻠﺮﯾﺪ ﭘﺘﺎسﯿﻢ و 0/7ﻛﻠﺮﯾﺪ آﻣﻮنﯿﻮم ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ( .)p<0/05در ﻛﻞ اﻓﺰودن اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋث ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات
ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺪار 0/8و  0/9درﺻﺪ ﻛﻠﺮﯾﺪ ﭘﺘﺎسﯿﻢ
ﺑهﺘﺮﯾﻦ نﺘﺎﯾج را دادنﺪ .ﺣﺴﯿﻨﯽواﺷﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ( )1393نﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ نﻮع روﻏﻦ ﯾﺎ سﻄح ﺗﻔﺎﻟﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﺗأﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻣﯿﺎنگﯿﻦ وزن ﺑﺪنﯽ،
ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ،ضﺮﯾب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ،رانﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف انﺮژي ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
و ﺷﺎﺧص ﺗﻮﻟﯿﺪ و سﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ نﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻟﻪ
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮنگﯽ داراي ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل ضﺪاﻛﺴﯿﺪانﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
داﺷﺘﻦ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﻓﯿﺒﺮﺧﺎم اﺛﺮات ﻣثﺒﺖ آن ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﺮوز
نﯿﺎﻓﺖ .روﻏﻦ ﻛﺎنﻮﻻ ﺑﺎﻋث ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ وزنﯽ ﻛﺒﺪ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻄﻨﯽ نﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﯿﻪ ﺣﯿﻮانﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ( )1393نﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ سﻄح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ در دوره رﺷﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد ( .)p<0/05سﻄح
ﺗﺮيﻣﺘﯿﻞﮔﻼﯾﺴﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ
در دوره  21ﺗﺎ  42روزﮔﯽ نﺪاﺷﺖ ( .)p<0/05ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗأﺛﯿﺮ سﻄح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( .)p<0/05ﻣﺼﺮف
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ﺧﻮراک ﭘﺮنﺪﮔﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي سﻄح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎدل
نﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻛﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮد .اﻓﺰودن ﺗﺮيﻣﺘﯿﻞﮔﻼﯾﺴﯿﻦ اﺛﺮ
ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ نﺪاﺷﺖ ( .)p<0/05اﻓﺰودن
ﺗﺮيﻣﺘﯿﻞﮔﻼﯾﺴﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺮ ﻟﯿپﯿﺪﻫﺎي ﺧﻮن در زﻣﺎنﻫﺎي ﻗﺒﻞ
و ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶ نﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ سﺒب ﻛﺎﻫﺶ
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎسﯿﻢ ﺧﻮن از  4/34ﺑﻪ  3/56ﻣﯿﻠﯽاﻛﯽواﻻن در ﻟﯿﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼشﻤگﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮيﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ از  64/01ﺑﻪ  ، 80/46ﻛﻠﺴﺘﺮول از
 112/69ﺑﻪ  135/57و HDLﺧﻮن از  67/75ﺑﻪ  74/49ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در
دسﯽﻟﯿﺘﺮ ﺷﺪ ( .)p<0/05در ﻫﻨگﺎم ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮدنﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ
سﻄح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﭘﺮنﺪه ﺑﺘﻮانﺪ ﻣﯿﺰان ﻛﺎﻓﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
درﯾﺎﻓﺖ نﻤﺎﯾﺪ (Temimو ﻫﻤﮑﺎران .)2000 ،زﯾﻨﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ()1388
نﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾگﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري ()p<0/05
ﻛﺎﻫﺶ داد .ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻫﻢزﻣﺎن سﻠﻨﯿﻮم و زردﭼﻮﺑﻪ سﺮﻋﺖ رﺷﺪ
و ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﺑهﺒﻮد ﺑﺨشﯿﺪه و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ اﺛﺮات نﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﻨﺶﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ اسﺖ .اسﺘﻔﺎده از سﻠﻨﯿﺖ
سﺪﯾﻢ و ﯾﺎ زردﭼﻮﺑﻪ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗأﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﺑﺎزده ﻻﺷﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ
نﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  10ﮔﺮم در ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم زردﭼﻮﺑﻪ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺣﻔﺮه
ﺷﮑﻤﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري ( )p<0/05ﻛﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻏﻠﻈﺖ آنﺰﯾﻢﻫﺎي
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮنﭘﺮاﻛﺴﯿﺪاز و سﻮﭘﺮاﻛﺴﯿﺪدﯾﺴﻤﻮﺗﺎز در ﭘﻼسﻤﺎي ﺧﻮن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري ( )p<0/05ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ سﻠﻨﯿﺖ سﺪﯾﻢ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .نﺘﺎﯾج ﺣﺎﺻﻠﻪ نشﺎن داد ﻛﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اسﺘﻔﺎده
ﻫﻢزﻣﺎن از آنﺘﯽاﻛﺴﯿﺪانﻫﺎي ﻣﻌﺪنﯽ و آﻟﯽ اﺛﺮ ﺑهﺘﺮي دارد .اﻣﯿﺮيﻗﻨﺎت
سﺎﻣﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ( )1395نشﺎن دادنﺪ ﻛﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن
روزانﻪ و ﺑهﺘﺮﯾﻦ ضﺮﯾب ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﻚ درﺻﺪ
نﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﯽ ﻣشﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺻﻔﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎي ﺧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗأﺛﯿﺮ سﻄﻮح
ﮔﻮنﺎﮔﻮن ﭘﻮدر نﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﯽ و ﺑﺎ درنﺠﺒﻮﯾﻪ ﻗﺮار نگﺮﻓﺖ .ﺑﺮاسﺎس نﺘﺎﯾج
ﺣﺎﺻﻞ ،ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر نﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﯽ ﺑﻪﻣﯿﺰان  1درﺻﺪ ﺟﯿﺮه در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫضﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﺑهﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨشﺪ .ﻛﻼنﺘﺮنﯿﺴﺘﺎنﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
( )1390دﻻﯾﻞ ﺗأﺛﯿﺮ ﻣثﺒﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎ و ﻣشﺘﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد را
ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﭼﻮن اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﺑﺮ دسﺘگﺎه ﮔﻮارش و ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻫضﻢ ،ﺗﺤﺮﯾﻚ و ﺗشﺪﯾﺪ ﺗﺮﺷح آنﺰﯾﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻛﺎراﯾﯽ
اسﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﻮراک ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻛﺎراﯾﯽ ﻛﺒﺪ ،و ﺧﻮاص ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
ﻓﻌﺎل در اﻓﺰودنﯽﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ نﺴﺒﺖ دادهانﺪ.
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سﻠﻄﺎنﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ( )1394نﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﺛﺮ سﻄﻮح ﮔﻮنﺎﮔﻮن
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﻚ ﺑﺮ وزن نﺴﺒﯽ انﺪامﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﻌﻨﯽدار نﺒﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺮنﺪﮔﺎنﯽ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  0/2درﺻﺪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﻚ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪنﺪ ﻛﺒﺪ ﺑﺰرگﺗﺮي
داﺷﺘﻨﺪ ( .)p<0/05ﻣﺼﺮف سﻄﻮح ﮔﻮنﺎﮔﻮن ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﻚ ،ﻣﯿﺰان آنﺰﯾﻢ
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮنﭘﺮاﻛﺴﯿﺪاز را اﻓﺰاﯾﺶ داد ( )p<0/05ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﻓﺰودن ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﻚﻛﻠﻮسﺘﺎت ﺑﻪﻣﯿﺰان  0/1درﺻﺪ ﺟﯿﺮه ﻋﻤﻠﮑﺮد
رﺷﺪ و ﭘﺎسخ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮنﺪه را ﺑهﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ.

.6

س .و حدادیان ،ر .1390،.ﺑﺮرسﯽ اﺛﺮ سﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠف ﻋﻨﺼﺮ روي
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎسخ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﻮرال در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ .نشﺮﯾﻪ
ﭘژوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻠﻮم داﻣﯽ اﯾﺮان .ﺟﻠﺪ ،3ﺷﻤﺎره ،2ﺻﻔﺤﺎت  113ﺗﺎ .120
.7

سپﺎس ﻓﺮاوان از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﺎظﻢ ﻛﺮﯾﻤﯽ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ انﺠﺎم ﭘﺮوژه از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ درﯾغ نﮑﺮدنﺪ.
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