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 خالصِ

ّبی حبٍی چزبی ٍ بذٍى آى بز افشٍدى عصبرُ آٍیطي ضیزاسی بِ جیزُ ایي آسهبیص بب ّذف بزرسی اثزات

ٍاحذ آسهبیطی  24بِ  308قطعِ جَجِ گَضتی یک رٍسُ سَیِ راط  240عولکزد جَجِ گَضتی اًجبم ضذ. تعذاد 

جیزُ حبٍی -1فی تقسین ضذًذ. تیوبرّبی آسهبیطی ضبهل: تکزار در قبلب طزح کبهال تصبد 4تیوبر ٍ  6ضبهل 

جیزُ فبقذ آٍیطي -3درصذ بذٍى چزبی5/0جیزُ حبٍی آٍیطي -2درصذ بذٍى چزبی در دٍ ّفتِ آخز 5/0آٍیطي 

درصذ دارای 5/0جیزُ حبٍی آٍیطي  -5درصذ دارای چزبی در دٍ ّفتِ آخز 5/0جیزُ حبٍی آٍیطي -4بذٍى چزبی

ّبی ّبی گَضتی ًغذیِ ضذُ بب جیزُّبی پزٍرضی، جَجِي دارای چزبی بَد.در ّوِ دٍرُجیزُ فبقذ آٍیط-6چزبی

ّبی حبٍی چزبی، افشایص ٍسى رٍساًِ ٍ خَراک هصزفی بیطتز ٍ ضزیب تبذیل خَراک کوتزی در هقبیسِ بب جیزُ

ّبی گَضتی جَجِداری بز عولکزد (. استفبدُ اس عصبرُ آٍیطي ضیزاسی اثز هعٌیP< 05/0بذٍى چزبی داضتٌذ )

ّبی ّبی حبٍی چزبی هَجب بْبَد عولکزد جَجِ(. بطَر کلی در ایي آسهبیص استفبدُ اس جیزPُ> 05/0ًذاضت )

 گَضتی ضذ.

 عصبرُ آٍیطي ضیزاسی، چزبی، عولکزد، جَجِ گَضتی کلوبت کلیذی8

 

 

 هقذهِ
گزفتِ  اًجبم هتعذدی تحقیقبت در جیزُ، ّبییذراتکزبَّ اس بخطی جبی بِ آى جبًطیٌی ٍ اًزصی هٌبع عٌَاى بِ چزبی اس استفبدُ

, ّضن فزآیٌذ ٍ بْبَد خَراک بز ّبآًشین اثز افشایص هَجب گَارش دستگبُ در خَراک عبَر سزعت کبّص علت بِ چزبی]. 5[است

ارای اّویت هتعلق بِ خبًَادُ ًعٌبعیبى است کِ د( Tymus  vulgaris)آٍیطي .]8[.ضَدافشایص ٍسى ٍ ضزیب تبذیل خَراک هی

درصذ  2/0استفبدُ اس  در هطبلعِ اٍکبک ٍ ّوکبراى .]9[سیبدی اس ًظز خصَصیبت ضذ هیکزٍبی اس هٌطبء گیبّی )فیتَبیَتیکی( است

درصذ  پَدر آٍیطي ضزیب تبذیل خَراک  5/0ٍ  1/0سطَح  .]7[آٍیطي بِ طَر هعٌی داری رضذ جَجِ ّبی گَضتی را افشایص داد

کزاط ٍ ّوکبراى اثزات هفیذ آٍیطي را در عولکزد طیَر گشارش  .]1[هزغ ّبی ًضاد لَّوي افشایص داد ٍ تَلیذ تخن هزغ را در

 ایي آسهبیص بب ّذف تبثیز عصبرُ آٍیطي ضیزاسی بز عولکزد در جیزُ ّبی دارای چزبی ٍبذٍى آى اًجبم ضذ.. ]2[ کزدًذ
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 هَاد ٍ رٍش

تکزار  4یوبر ، ت 6در قبلب طزح کبهال تصبدفی بِ 308رٍسُ  سَیِ راط  قطعِ جَجِ گَضتی یک 240ایي آسهبیص بب استفبدُ اس  

 5/0جیزُ حبٍی آٍیطي -1 هبدُ اًجبم ضذ.تیوبرّبی آسهبیطی عببرت بَدًذ اس ٍ قطعِ جَجِ بب ًسبت هسبٍی ًز 10ٍتکزار هطتول

جیزُ حبٍی -4 آٍیطي بذٍى چزبی جیزُ فبقذ-3 درصذ بذٍى چزبی5/0جیزُ حبٍی آٍیطي - 2 درصذ بذٍى چزبی در دٍ ّفتِ آخز

جیزُ فبقذ آٍیطي دارای -6درصذ دارای چزبی5/0جیزُ حبٍی آٍیطي -5درصذ دارای چزبی در دٍ ّفتِ آخز  5/0آٍیطي 

بزای جَجِ گَضتی ببسطَح اًزصی قببل هتببَلیسن  308چزبی.جیزُ غذایی بز اسبط ًیبسهٌذی  ّبی هَاد هغذی تَصیِ ضذُ راط 

تبذیل ٍ تلفبت بِ ّبی عولکزدی ضبهل ٍسى بذى، خَراک هصزفی، ضزیب(. ضبخص1سبى تٌظین گزدیذ )جذٍلٍپزٍتئیي خبم یک

رٍسگی( اس ّز تکزار یک قطعِ  42ای گشارش ضذ..درپبیبى اسهبیص )گیزی، ثبت ٍ بِ صَرت دٍرُصَرت ّفتگی بزای ّز گزٍُ اًذاسُ

الضِ کطتبر گزدیذ. دادُ ّبی جوع آٍری ضذُ بب استفبدُ اس رٍیِ  پزًذُ ًز ٍ یک قطعِ پزًذُ هبدُ جْت بزرسی درصذ اجشای

GLM  ًزم افشارSAS  ّب بزای هقبیسِ هیبًگیيدرصذ  5هَرد تجشیِ تحلیل قزار گزفت ٍ اس آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي در سطح

 استفبدُ ضذ.
بًیّبی گَشتی در دٍرُ آغبسیي، رشذ ٍ پبیتزکیب شیویبیی جیزُ غذایی جَجِ-1جذٍل   

رٍسگی 24-42 رٍسگی 42-11   

 

رٍسگی 11-1   

 تزکیب شیویبیی 
بذٍى چزبی    ببچزبی بذٍى چزبی بب چزبی بذٍى چزبی بب چزبی 

 

0111 
 

0111 
 

0111 
 

0111 
 

4711 

 

4711 

 اًزصی هتببَلیسوی  
kcal/kg 

6/15  6/15  41 41 1/41  1/41 )%( پزٍتئي خبم   

15/0  0 0 0/0  30/0  26/0  فیبزخبم )%( 

6/1  6/1  63/1  63/1  کلسین )%( 1 1 

07/1  07/1  20/1  20/1  26/1  26/1  فسفز قببل دستزس)%( 

14/1  13/1  12/1  13/1  13/1  13/1  سذین)%( 

43/1  41/1  44/1  44/1  47/1  44/1  کلز)%( 

43/1  45/1  44/1  54/1  61/1  60/1  پتبسین)%( 

46/1  - 44/1  - 30/1  لیٌَلئک اسیذ)%( - 

13/1  1/1  1/1  44/1  0/1  00/1  آرصًیي)%( 

14/1  13/1  40/1  43/1  25/1  05/1  لیشیي)%( 

34/1  33/1  45/1  36/1  26/1  26/1  هتیًَیي)%( 

61/1  62/1  74/1  7/1  14/1  14/1  هتیًَیي + سیستیي)%( 

52/1  45/1  67/1  57/1  7/1  7/1  تزئًَیي)%( 

44/1  40/1  44/1  44/1  46/1  47/1  تزیپتَفبى)%( 

 

 ًتبیج ٍ بحث

 علت بِ چزبی ّب گزدیذ.ُ اسچزبی هٌجزبِ افشایص ٍسى جَجًِطبى دادُ ضذُ است، استفبد 2ر کِ در جذٍل ضوبرُ ی ّوبًطَ

افشایص ٍسى ٍ ضزیب , ّضن فزآیٌذ ٍ بْبَد خَراک بز ّبآًشین اثز افشایص هَجب گَارش دستگبُ در خَراک عبَر سزعت کبّص
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عالٍُ بز  ّبچزبی برّبی حبٍی چزبی اسهصزف خَراک ببالتزی بزخَردار بَدًذ.. اس ًظز خَراک هصزفی تیو]8[ضَدتبذیل خَراک هی

دٌّذ در ًتیجِ ى را افشایص هیقببلیت ّضن آ ظبّز غذا را بْتز ٍ داضتي هقذار سیبدی اًزصی هَجب کبّص گزدٍخبک غذا ضذُ ٍ

تز هٌبع اًزصی بسیبر خَبی بَدُ حزارتی پبییي ّب بِ دلیل اتالفّوچٌیي چزبی.]3[گزددپزًذُ بزای هصزف هی هَجب توبیل بیطتز

استفبدُ اس چزبی تبثیز هثبت ٍهعٌی داری بز ضزیب . ]6[کٌٌذچزبی بب اًزصی هطببِ بْتز عول هیّبی بذٍى جیزٍُ درهقبیسِ بب 

بِ علت کبّص سزعت  ّبی چزبی داریزُتَاًذ بِ علت بْتز استفبدُ ضذى اًزصی جاًذهبى خَراک داضتِ کِ ایي هیر تبذیل غذایی ٍ

ی بب چزبی بز عولکزد جَجِ ی گَضتی در جیزُ اثز عصبرُ اٍیطي ضیزاسی .]3[عبَر خَراک در دستگبُ گَارش ٍ بْبَد ّضن ببضذ

 ی آٍیطي در کل دٍرُ هَجب  افشایص ٍسى رٍساًِ ی اس لحبظ عذدی استفبدُ اس عصبرُ.ٍل (P>05/0)بذٍى اى هعٌی دار ًبَد ٍ

ّبی ّضوی بَد قببلیت ّضن ٍتحزیک اًشینٍبْبَد ضزیب تبذیل غذایی ٍ کبّص خَراک هصزفی گزدیذ .تزکیب فعبل گیبّی بب بْ

تٌظین کبرکزد هزکش اضتْب ببعث کبّص هصزف خَراک  تَاًذ ببکبرٍاکزٍل هی .]2[بخطذبْبَد هی اًذصًَط داخلی عولکزد طیَر را

ًتبیج بب  ایيتَاًذ بِ علت حضَر ایي هبدُ ببضذ . ّذُ ضذُ در تیوبر ّبی اسهبیطی هیی هطبکِ کبّص هقذار خَارک هصزف.]4[گزدد

طَر کلی ب .]1,2,10[ ّوبٌّگی ًذاضت ّوکبراى ٍ  ٍ بلَکببسی ّوکبراى ّوکبراى ّوبٌّگ ٍ بب کزاط ٍ طغیبًی ٍّبی یبفتِ

ًتبیج بْتزی را ٍ ّوچٌیي استفبدُ اس عصبرُ آٍیطي  ضذ ّبی گَضتیّبی حبٍی چزبی هَجب بْبَد عولکزد جَجِاستفبدُ اس جیزُ

 .رٍی پبراهتزّبی اًذاسُ گیزی ضذُ در هقبیسِ بب گزٍُ ضبّذ داضت
 ّبی گَشتی تغذیِ شذُ بب چزبی ٍ بذٍى آى در دٍرُ ّبی سٌی ختلفاثز آٍیشي شیزاسی بز عولکزد جَجِ -4جذٍل

 

 
 

 ببچزبی

 

 بذٍى چزبی
 

 صفبت هَرد هطبلعِ

 
SEM 

 

6وبرتی  

 

5تیوبر  

 

4تیوبر  

 

3تیوبر  

 

2تیوبر  

 

1تیوبر  

 افشایص ٍسى )گزم(

316/0  7/17 a 72/1 a 55/17 a  25/15 b 27/1 b 18/15 b 10-0 رٍسگی  

رٍسگی 24-10  

رٍسگی 42-24  
957/0  29/47 a 65/47 a 3/47 a 07/34 b 21/34 b 1/34 b 

866/0  82/83 a 04/84 a 27/83 a 42/70 b 17/72 b 62/71 b 

 )گزم( خَراک هصزفی

524/0  85/26 a 77/26 a 66/26 a 71/24 b 58/24 b 60/24 b 10-0 رٍسگی  

رٍسگی 24-10  

رٍسگی 42-24  
93/1  29/75 a 24/75 a 26/75 a 29/60 b 25/60 b 30/60 b 

145/2  3/154 a 8/153 a 83/153 a 64/140 b 46/139 b 01/140 b 

 ضزیب تبذیل غذایی

027/0  517/1 a 510/1 a 519/1 a 622/1 b 610/1 b 619/1 b 10-0 رٍسگی  

رٍسگی 24-10  

رٍسگی 42-24  

028/0  592/1 a 579/1 a 589/1 a 768/1 b 761/1 b 771/1 b 

0183/0  841/1 a 829/1 a 847/1 a 982/1 b 932/1 b 954/1 b 
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