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 خالصٍ

در قبلت عزح آسهبیؾی  W36الیي  عَیِ ّبیگذار  تخن  قغعِ هزغ 300ایي آسهبیؼ ثب اعتفبدُ اس 

هٌظَر ثزرعی  قغعِ هزغ در ّز تکزار ثِ 20تکزار ٍ  5تیوبر ٍ  3ّبی تکزار ؽًَذُ در سهبى ثب  گیزی اًذاسُ

ّبی  هزغ هزغ ّبی کیفی تخن ّبی گیبّی آٍیؾي، پًَِ، راسیبًِ ٍ هزسُ ثز فزاعٌدِ اثزات هقزف عقبرُ

ذ اًدبم پذیزفت. تیوبرّبی آسهبیؾی ؽبهل تیوبرّبی ثیَتیک هحزک رؽ گذار در هقبیغِ ثب هقزف آًتی تخن

درفذ  1/0( 3ثیَتیک هحزک رؽذ، تیوبر  درفذ آًتی 05/0( 2( ؽبّذ، تیوبر1هَرد آسهبیؼ ؽبهل تیوبر 

 60ّفتگی تب اًتْبی  55کِ اس اثتذای عي  ّبی گیبّی آٍیؾي، پًَِ، راسیبًِ ٍ هزسُ ثَد هخلَط عقبرُ

اس ّز تکزار  آسهبیؾی اًتْبی ّز دٍرُّب قزار گزفت. در  اختیبر هزغای در ِ ّفت 2ی  دٍرُ 3عَل ّفتگی در 

ًتبیح حبفل اس ایي آسهبیؼ ًؾبى گیزی ؽذ.  هزغ اًتخبة ٍ کیفیت داخلی ٍ خبرخی آًْب اًذاسُ عذد تخن 1

ی ثز دار ّبی گیبّی آٍیؾي، پًَِ، راسیبًِ ٍ هزسُ اثزات هعٌی هخلَط عقبرُدرفذ  1/0اعتفبدُ اس داد کِ 

ثز ٍسى هخقَؿ    (P<0.05)داری ّبی آسهبیؾی اثزات هعٌی دٍرُ (.P>05/0هزغ ًذارد ) ففبت کیفی تخن

 .هزغ ًؾبى دادًذ تخن

  

 هزغ ّبی کیفی تخن آٍیؾي، پًَِ، راسیبًِ، هزسُ، فزاعٌدِ کلیذی:کلمات 

 

 

  مقذمٍ

ثیَتیک ٍ ثبقی هبًذى ایي تزکیجبت در  هقبٍم ثِ آًتیّبی  در ارتجبط ثب اهکبى ایدبد عَیِ  هزٍسُ ثِ دلیل افشایؼ ًگزاًیا

هحذٍدیت >. 7یذ=کلی هوٌَع گزد در ارٍپب ثِ 2006ّبی هحزک رؽذ اس اثتذای صاًَیِ  ثیَتیک تَلیذات داهی، اعتفبدُ اس آًتی

َاى راّکبری خْت ّبی ثبًَیِ گیبّی ٍاخذ فعبلیت سیغتی را ثِ عٌ ّب، توبیل ثِ اعتفبدُ اس هتبثَلیت ثیَتیک کبرثزد آًتی

. ایي تزکیجبت فعبل گیبّی اس عزیق ثْجَد در قبثلیت ّضن، تعبدل >8=ثْجَد عولکزد دام ٍ عیَر افشایؼ دادُ اعت

ًَثخت ٍ هْوبى >. 6ثخؾٌذ= ط عولکزد عیَر را ثْجَد هیّبی ّضوی آًذٍصًَ اکَعیغتن هیکزٍثی ٍ تحزیک تزؽح آًشین

گذار اثزات هثجتی ثز  ّبی تخن ّبی غذایی هزغ اعتفبدُ اس گیبُ دارٍیی پًَِ در خیزُ ای ثیبى کزدًذ ( عی هغبلع1389ًَِاس  )

( گشارػ کزد کِ اعتفبدُ اس عقبرُ گیبّبى  دارٍیی گیبّبى دارٍیی 1390. ٍکیلی )>2=هزغ دارد ّبی کیفی تخن فزاعٌدِ

( در آسهبیؼ خَد 1390خبدری ٍ ّوکبراى ) >.4ؽَد= هزغ هی د ٍ خقَفیبت کیفی تخنآٍیؾي ٍ راسیبًِ عجت ثْجَد عولکز

در ثب تَخِ ثِ  >.1گزدد= هزغ هی َفیبت کیفی تخنثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ کِ اعتفبدُ اس پَدر هزسُ در خیزُ هَخت ثْجَد خق
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ؼ گذار ٍخَد دارد، لذا آسهبی هزغ تخن ّبی هحذٍدی در ارتجبط ثب تأثیز گیبّبى دارٍیی ثز عولکزد  ایٌکِ تب کٌَى پضٍّؼ

ّبی  هزغ هزغ ّبی کیفی تخن هٌظَر ثزرعی اثزات اعتفبدُ اس گیبّبى دارٍیی آٍیؾي، پًَِ، هزسُ ٍ راسیبًِ ثز فزاعٌدِ حبضز ثِ

 گذار اًدبم ؽذ. تخن

 

 مًاد ي ريش َا 

بیالیي گذار ًضاد لگَْرى عفیذ، عَیِ ّ قغعِ هزغ تخن 300ٍّؼ حبضز در هشرعِ تحقیقبتی داًؾگبُ هالیز  ثب اعتفبدُ اس پض

W36  ّبی تکزار  گیزی قغعِ هزغ در ّز تکزار در قبلت عزح آسهبیؾی اًذاسُ 20تکزار ٍ  5تیوبر ٍ  3ّفتگی ثب  55در عي

( 2( ؽبّذ، تیوبر1( ثِ اًدبم رعیذ. تیوبرّبی هَرد آسهبیؼ ؽبهل تیوبر Repeated Measurementؽًَذُ در سهبى )

ّبی گیبّی آٍیؾي، پًَِ، راسیبًِ ٍ  درفذ هخلَط عقبرُ 1/0( 3یي، تیوبر ثیَتیک هحزک رؽذ فالٍٍهبیغ درفذ آًتی 05/0

ی رکَرد ثزداری افلی، ثِ پزًذگبى تغذیِ  پذیزی ٍ عِ دٍرُ رٍس دٍرُ عبدت 7رٍسُ ؽبهل 49هزسُ ثَد کِ عی یک دٍرُ 

زٍتئیي خبم ٍ کلیِ هَاد کِ اس ًظز اًزصی قبثل عَخت ٍ عبس، پ W36ّبی عَیِ ّبیالیي  ّب ثز اعبط تَفیِ گزدیذ. خیزُ

هزغ، در اًتْبی ّز دٍرُ اس ّز ٍاحذ  ّبی کیفی تخن گیزی فزاعٌدِ هٌظَر اًذاسُ هغذی هؾبثِ ثَدًذ، تٌظین گزدیذ. ثِ

 گیزی ؽذ. عَر تقبدفی اًتخبة ٍ کیفیت داخلی ٍ خبرخی آًْب اًذاسُ هزغ ثِ آسهبیؾی یک تخن

 آوالیش آماری

( ٍ Repeated Measurementّبی تکزار ؽًَذُ در سهبى ثَدُ ) گیزی اًذاسُ ایي آسهبیؼ در قبلت عزح آسهبیؾی

( هَرد تدشیِ ٍاریبًظ Mixedٍ رٍیِ هختلظ ) 2/9ٍیزایؼ  SAS(2009)افشار آهبری  ّبی آسهبیؼ ثب اعتفبدُ اس  ًزم دادُ

درفذ ثزای  5داری  هعٌی، اس آسهَى تَکی در عغح اختالف  دار ؽذى اختالف هیبًگیي قزار گزفتٌذ ٍ در فَرت هعٌی

 هقبیغِ هیبًگیي تیوبرّبی هَرد آسهبیؼ اعتفبدُ ؽذ.

 

 وتایج ي بحث

دعت آهذُ ًؾبى  ثِ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ًتبیح 1هزغ در خذٍل  ّبی کیفی تخن ّبی آسهبیؾی ثز فزاعٌدِ اثز تیوبرّب ٍ دٍرُ

هزغ، ارتفبع عفیذُ،  داری ثز ٍسى هخقَؿ تخن گذار اثزات هعٌی ّبی تخن ّبی گیبّی ثِ خیزُ هزغ داد کِ افشٍدى عقبرُ

تأثیز  هزغ تحت (. ٍسى هخقَؿ تخنP>05/0ٍاحذ ّبٍ، رًگ سردُ، ضخبهت پَعتِ، هقبٍهت پَعتِ ٍ ٍسى پَعتِ ًذاؽت )

دار  یؾتزیي هقذار هتعلق ثِ دٍرُ دٍم ثَد کِ اختالف آى ثب دٍرُ اٍل اس لحبػ آهبری هعٌیّبی آسهبیؾی قزار گزفت. ث دٍرُ

ّبی هَرد هغبلعِ  یک اس فزاعٌدِ دعت آهذُ ّیچ (. عجق ًتبیح ثPِ<05/0دار ًؾبى داد ) ًجَد، اهب ثب دٍرُ عَم اختالف هعٌی

( گشارػ 1389ًٌذ ایي پضٍّؼ ًَثخت ٍ هْوبى ًَاس )(. ّوبP>05/0ٍ دٍرُ قزار ًگزفتٌذ ) تأثیز اثز هتقبثل تیوبر تحت

هزغ  اری ثز ففبت کیفی تخند گذار ثْجَد هعٌی ّبی تخن درفذ پًَِ در خیزُ هزغ 1درفذ  آٍیؾي + 1کزدًذ اعتفبدُ اس 

ثِ درفذ عقبرُ آٍیؾي  5/0ٍ  2/0، 1/0ای ثیبى کزدًذ افشٍدى  ( عی هغبلع1391ِّوچٌیي ًَثخت ٍ ّوکبراى )>. 2ًذارد =

( در یک هغبلعِ ثب اعتفبدُ اس 1390ٍکیلی ) >.3= هزغ ًذارد داری ثز ففبت کیفی تخن گذار اثزات هعٌی ّبی تخن خیزُ هزغ

کِ ثب  >.4=هزغ هؾبّذُ ًوَد داری ثز ففبت کیفی تخن لیتز اعبًظ آٍیؾي ٍ راسیبًِ در کیلَگزم خَراک ثْجَد هعٌی هیلی 40

( گشارػ 1391اؽت. در تَافق ثب ًتبیح حبفل اس ایي پضٍّؼ ًَثخت ٍ ّوکبراى )ًتبیح حبفل اس ایي تحقیق هغبیزت د

هزغ  داری ثز ففبت کیفی تخن درفذ اس هخلَط گیبّبى دارٍیی آٍیؾي، ًعٌبع ٍ هزسُ ثْجَد هعٌی 2کزدًذ کِ ثب افشٍدى 

ثذیي فَرت کِ ٍسى هزغ دارد،  هزغ ارتجبط ًشدیکی ثب ففبت کیفی پَعتِ تخن ٍسى هخقَؿ تخن >.3هؾبّذُ ًؾذ=

ثبؽذ. رعَة هقذار سیبدی اس کلغین در پَعتِ هَخت  هخقَؿ ثبال ًؾبى دٌّذُ رعَة ثیؾتز کلغین در پَعتِ هی

ّبی کیفی  رعذ یکی اس دالیل عذم ثْجَد در فزاعٌدِ ًظز هی . ثِ >5=گزدد تز ؽذى پَعتِ ٍ افشایؼ اعتحکبم آى هی ضخین

قزف خَراک ًبؽی اس ٍخَد عَاهل ثبسدارًذُ در گیبّبى دارٍیی آٍیؾي، پًَِ، هزغ در ایي آسهبیؼ کبّؼ ه پَعتِ تخن
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هزغ  راسیبًِ ٍ هزسُ ثبؽذ کِ هَخت عذم تأهیي کلغین هَرد ًیبس خْت عبختي پَعتِ ثب کیفیت ٍ کبّؼ ٍسى هخقَؿ تخن

 گزدد. هی
 گذار َای تخم مزغ مزغ خمَای کیفی ت َای آسمایشی در طًل آسمایش بز فزاسىجٍ : اثز تیمارَا ي دير1ٌجذيل 

A ،تیوبر ؽبّذ ;B ثیَتیک هحزک رؽذ،  درفذ آًتی 05/0; تیوبرC ّبی گیبّی آٍیؾي، پًَِ، راسیبًِ ٍ هزسُ. هخلَط عقبرُ 1/0; تیوبر 
a-bّبی ّز عتَى ثب حزٍف غیز هؾبثِ دارای اختالف هعٌی هیبًگیي ( 05/0دار ّغتٌذ>P) 

SEMهیبًگیي خغبی اعتبًذارد ; . 

  

 گیزی  وتیجٍ

ّبی گیبّی آٍیؾي، پًَِ، راسیبًِ ٍ هزسُ  درفذ هخلَط عقبرُ 1/0اعتفبدُ اس دعت آهذُ اس ایي پضٍّؼ ًؾبى داد کِ  ًتبیح ثِ

داری ًؾبى  هزغ اثزات هعٌی ّبی آسهبیؾی ثز ٍسى هخقَؿ تخن هزغ ًذارد. دٍرُ ّبی کیفی تخن داری ثز فزاعٌدِ اثزات هعٌی

 دادًذ. 
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تخویي ٍسى  تیوبرّب

هخقَؿ 

 (gهزغ) تخن

ارتفبع عفیذُ 

(mm) 

ٍاحذ ّبٍ 

(score) 

ؽبخـ رًگ 

سردُ 

(Roche 

scale) 

ضخبهت 

 پَعتِ

(µm) 

هقبٍهت 

 پَعتِ

(kg/cm
2) 

 ٍسى پَعتِ

(g) 

A 082/1 27/8 79/88 86/4 29/0 19/3 90/5 
B 083/1 07/8 97/88 80/4 30/0 24/5 98/5 
C 081/1 76/7 53/86 86/4 28/0 27/3 83/5 

SEM 0009/0 21/0 31/1 11/0 005/0 22/1 09/0 

        ّب دٍرُ

 a083/1 53/7 43/85 80/4 29/0 28/3 94/5 دٍرُ اٍل

 a084/1 90/7 49/88 00/5 29/0 24/5 96/5 دٍرُ دٍم

 b079/1 67/8 38/91 73/4 29/0 18/3 81/5 دٍرُ عَم
SEM 0009/0 30/0 72/1 13/0 005/0 22/1 10/0 

   P-value       

 56/0 41/0 26/0 90/0 20/0 29/0 22/0 تیوبر

 61/0 44/0 90/0 42/0 10/0 06/0 003/0 دٍرُ

 64/0 47/0 63/0 61/0 75/0 73/0 15/0 دٍرُ× تیوبر 
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