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 چكيده

های گ  نی آمیخناۀ تجااری آریان زر آزماایس       نایی روزۀ ج جه های ریخت بر عملکرز و  اخص تأثیر من ع کربی و ن ع ا زوزنی 

گارم زر   15/0م باکن یل، و گرم زر کیل گر 1/0کدو( و یه ن ع ا زوزنی )بدون ا زوزنی،  با زو من ع کربی )کلزا و تخم 2×3 اکن ریال 

روز  42مادت   تکارار باه   هار  ج جاه زر  قطعه 20 تکرار و کیل گرم ویرجینامایتین( زر قالب طرح کامالً تااز ی با  س تیمار و کهار

اهس زار ن  ز  پروبی تیک م جاب کا   ا زوزنی بر عملکرز معنی×ها و نیز تأثیرات منقابل من ع کربی برریی  د  اثر من ع کربی، ا زوزنی

کدو و پروبی تیک  (  این ازۀ ت أم روغن تخم>01/0Pعمق کریپت و ا زایس نت ت ارت اع پرز به عمق کریپت زر ژوژن م و ایلئ م  د )

(  عمق کریپت، ضاخامت، و متااحت   >05/0Pم جب ا زایس ارت اع پرز و نت ت ارت اع پرز به عمق کریپت زر ژوژن م و ایلئ م  د )

هاای   ت ان از پروبی تیک باکن یال زر جیار    (  بنابراین، می>05/0Pکدو بیشنر ب ز )  د  با روغن تخم ی تغذیهها پرز زر زئ زن م ج جه

کدو( و لین لنیک )روغن کلزا( بادون تاأثیر من ای بار عملکارز و صا ات ت لیادی         الئیک )روغن تخم ا های زینۀ لین لئیک حاوی کربی

 این از  کرز 

  نایی روز   بی تیک، ج جۀ گ  نی، کربی گیاهی، ریختبی تیک، پرو آننی ها: واژه كلید

 

 

 

 

 

 Email: Shariatf@modares.ac.ir تئ ل ن یتند  م *

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 17دوره 

 2شماره  


 1394پاییز و زمستان  

 211-221های  صفحه

 

mailto:Shariatf@modares.ac.ir


 اللهیان داریوش خادمی شورمستی، فرید شریعتمداری، محمدامیر كریمی ترشیزی، هوشنگ لطف

 

 1394پاییز و زمستان   2شماره   17دوره 

212 

 مقدمه

زایای، به ا ز    زلیل اثر ا زایشی انارژی  ها به این از  از کربی

خا صیات ظااهری غاذا و ا ازایس قابلیات همام ما از       

های گ  نی ایت  منابع گ ناگ ن  مغذی آن زر جیرۀ ج جه

کاه   روغن ترکی ات ایید کارب من ااوتی زارناد، زرحاالی    

 3عنا ان من عای از ایایدهای کارب امگاا       روغن کلازا باه  

( زر گارو   Cucurbitaکادو )    ز، روغن تخام   ناخنه می

(  ا ازوزن  7گیارز )  الئیاک قارار مای    اا  های لین لئیاک  روغن

 نایی روز  روی  ها به جیر  همچنین با تغییر ریخت کربی

(  نناایج  4گاذارز )  قابلیت همم یایر م از مغذی تأثیر مای 

یقاای نشااان زاز کااه ناا ع کرباای غیرمتاانقیم روی     تحق

 (  5گذارز ) های گ  نی تأثیر می میکرو ل ر روزۀ ج جه

صا رت   ای )باه  هاا، کشات میکروبای زناد      پروبی تیک

ت انناد   ی یه یا مخل ط( هتنند که می های کشت تک محیط

بااا ایجاااز تعااازل زر جمعیاات میکروباای روز  و مقابلااه بااا 

(  10ی میزباان یا زمند با اند )   زا برا های بیماری میکروب

ها ازطریق به  ز عملکرز ص ات ت لیادی مانناد    پروبی تیک

خاا راس مااار ی، ا اازایس وزن، ضااریب ت اادیل غااذایی، 

 نایی روز  تأثیرات ی زمندی  تل ات، و نیز یاخنار ریخت

(  تغییارات م یاد زر با ات روز     8زر طی ر نشاان زازناد )  

پارز، کااهس عماق     نایای )ا ازایس ارت ااع     ازنظر با ات 

هاای جاامی( باا ایان از  از      کریپت، و ا زایس تعداز یل ل

 (  17های گ ناگ ن پروبی تیکی مشاهد   د  ایت ) مکمل

 برای تتهیل جذب مافثر کربای، وجا ز مقادار کاا ی     

 و ا ا اع  کارب  بین ایایدهای  تعازل و ص راوی های نمک

هاای روزۀ   ضروری ایت  بتیاری از الکن بایایل  غیرا  اع

 انات قازر به تجزیۀ پی ندهای زوگانه مززوج ایایدهای  حی

ک لیک هتنند که با تجزیاۀ   اکتی تائ روک لیک و تائ روزی

یاباد   آنها تشکیل میتل و زرننیجه جذب کربی کاهس مای 

 جمعیات  غاذایی،  زر جیرۀ ها پروبی تیک از (  با این از 13)

 ایان  و باد یا می روزۀ ک کک ا زایس زر مزب ر های باکنری

 جیار   همام کربای   قابلیات  کاهس ی ب ایت ممکن مرا

 من ااوت ایات،   بتایار  هاا  کربی ترکیب آنکه علت   ز  به

 و از آنها این از  قابلیت بر ها پروبی تیک اثر که آید می نظر به

با د  همچنین نشان زاز   من اوت تشکیل میتل خا ص به

هاای حااوی     د  ایت که این از  از پروتکتین زر جیار  

تااأثیر من اای بار خاا راس مااار ی و ا اازایس وزن  کربای،  

های گ  نی زارز و کاهس ر اد باا ا ازایس یاطح      ج جه

 ( 1  ز ) کربی زر جیر   دیدتر می

عن ان من ع جدیادی   کدو به بات جه به پنانتیل روغن تخم

 عال )مانند ک ک ربینایین( و  از روغن زارای ترکی ات زیتت

هاا بار میازان جاذب      ریاد اثار پروبی تیاک    نظر می که به این

ها تابعی از ن ع کربی زر جیر  با د، زر ایان تحقیاق،    کربی

تأثیر پروبی تیک باکن یال بار عملکارز، صا ات ت لیادی، و      

 د  باا روغان    های گ  نی تغذیه  نایی روزۀ ج جه ریخت

 کدو برریی و مقایته  د  کلزا و روغن تخم

 

 ها مواد و روش

روز  گ  نی ی یۀ  یکقطعه ج جۀ )نر و ماز (  480تعداز 

با زو من اع روغان    2×3زر آزمایس  اکن ریل  تجاری آرین

کادو( و یاه نا ع ا زوزنای )بادون ا زوزنای،        )کلزا و تخم

باکن یل، و ویرجینامایتین( زر طارح کاامالً تاااز ی، باا     

 واحادهای  باین  تکرار زر هر ج جه قطعه 20 تکرار و کهار

ای تاأمین  هاای غاذایی بار    جیار   . ادند  ت زیاع  آزمایشای 

( بارای یاه زورۀ   15 اد  )  احنیاجات م از مغاذی ت صایه  

روزگای(، و پایاانی   15-28روزگی(، ر اد ) 1-14آغازین )

(  پروبی تیااک 1روزگاای( تهیااه  اادند )جاادول   42-29)

زر این تحقیاق، باکن یال باا غلظات       د  ی یۀ این از  تک

cfu/g 109×10      )باکنری )یااخت  ارکت اللمناد،  رانتاه

کدو از  رکت کشات و صانعت گلکااران     ب ز  روغن تخم

 کا ان و روغن کلزا از  رکت غنچه تهیه  د 

های آزمایشی، زر جیرۀ پایه مربا ط باه    برای تهیۀ جیر 
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عنا ان من اع    کدو به هر زور  از روغن کلزا و یا روغن تخم

 1/0های آزمایشی مقدار  روغن این از   د و برایاس تیمار

گاارم زر کیلاا گرم   15/0گاارم زر کیلاا گرم باکن یاال و   

هاا   ها اضا ه  اد  ا زوزنای   زرصد به آن 10ویرجینامایتین 

هاای آغاازین و    مایتین(  قط به جیر  )باکن یل و ویرجینیا

طا ر   ر د اضا ه  دند  مارف خ راس و ا زایس وزن باه 

گیری و ضریب ت دیل محایا ه  اد  تل اات،     ه نگی انداز 

  دند آوری و پ  از ت زین، معدوم  روزانه، جمع
 

 †آزمایشی ۀپای های جیرهشیمیایی  تركیب. اجزا و 1 جدول

 )زرصد( اجزای جیر 
 ۀ آغازینجیر

 روز(14-1)
 ۀ ر دیجیر

 روز(28-15)
 پایانی ۀجیر

 روز(42-29)

 55/45 7/45 6/48 یرت
 20 15 78/6 گندم
 9/27 32 5/36 ی یا ۀکنجال

 5/0 4/1 1/2 پ زر ماهی
   6/1 1/2 2روغن گیاهی 
 15/0 15/0 2/0 ج ش  یرین

 8/1 68/1 9/1 کلتیم  ت ات زی
 1/1 05/1 25/1 صدف ۀپ ین
 25/0 25/0 25/0 نمک

 18/0 17/0 27/0 منی نین ا زی ال
 07/0 - 05/0 الیزین ا ال

  5/0 5/0 5/0مکمل وینامینی و معدنی

 جیر  دۀ  محای هترکیب  یمیایی  

 2965 2937 2851 (زر کیل گرم یانرژی قابل مناب لیتم )کیل کالر

 5/18 39/20 23/22 پروتئین )زرصد(

 69/0 77/0 85/0 ترئ نین )زرصد(

 78/0 83/0 99/0 منی نین+ییتنین )زرصد(

 1 10/1 28/1 الیزین )زرصد(

 45/0 45/0 50/0  ت ر قابل زینرس )زرصد(

 9/0 90/0 06/1 کلتیم )زرصد(

 16/0 16/0 18/0 )زرصد( یدیم
 15/0گرم زر کیل گرم پروبی تیاک، و   1/0کدو و ا زوزنی )بدون ا زوزنی،  پرندگان زر زورۀ آغازین و ر د جیرۀ حاوی روغن کلزا یا روغن تخم :†

 های مشابه  اقد هر گ نه ا زوزنی زریا ت کرزند   زرصد( و زر زورۀ پایانی جیر 10گرم زر کیل گرم ویرجینامایتین 
 2B ،6/6گرم  ویناامین   میلی 1B ،8/1المللی  وینامین  واحد بین A ،9000وینامین  :زکرمین أمقازیر را تاین کیل گرم خ راس  مکمل وینامینی زر هر: ††

گارم    میلی 12B ،015/0 گرم  وینامین میلی یکایید  گرم    لیک میلی یه، 6Bگرم  وینامین  میلی 10گرم  کلتیم پانن تنات،  میلی 30گرم  نیایین،  میلی
 گارم   میلای  500گرم  ک لین کلرایاد   میلی زو، 3Kالمللی  وینامین  واحد بین E ،18المللی  وینامین  واحد بین 3D ،2000گرم  وینامین  میلی 1/0 تین بی

گرم   میلی 50(، H2O7 گرم  آهن )ی ل ات آهن میلی 100  منگنز )اکتید منگنز(، کرز:مین أمقازیر را ت این مکمل م از معدنی زر هر کیل گرم خ راس
 2/0گارم  یالنی م )یادیم یالنیت(،      میلای  یاک گرم  ید )یدات کلتایم(،   میلی 10(، H2O5گرم  م  )ی ل ات م   میلی 100روی )اکتید روی(، 

 گرم  میلی
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روزگی(، از هار واحاد پرور ای    42زر پایان آزمایس )

یااک قطعااه خااروس بااا وزن نززیااک بااه میااانگین واحااد 

وزن  کشنار، کشنار  د  بعد از آزمایشی، اننخاب، ت زین، و

گیری  اد و وزن نتا ی    ال ه و کربی مح طۀ بطنی انداز 

های  عن ان نت نی از وزن زند  محای ه  د  از قتمت آنها به

گیاری و   گ ناگ ن روز  )زئ زن م، ژوژن م، و ایلئ م( نم ناه 

زرصد قرار زاز   د و بارای  10زر ظروف محن ی  رمالین 

 نایی به آزمایشگا  مننقال  ادند     انجام آزمایشات ریخت

یاعت تعا ی    48محل ل  رمالین زر یه ن بت به  اصلۀ 

هاای   ط ر کامال ثابات گرزناد  زر نم ناه     ها به  د تا نم نه

روز ، ص ات م ر  منری مانند ارت ااع و ضاخامت پرزهاا،    

هاای جاامی برریای  ادند       عمق کریپت، و تعداز یال ل 

عمق کریپت )از قاعدۀ پرز ارت اع پرز )از رأس تا قاعد ( و 

تا اننهای غدز(، با انط اق گراتیکا ل بار ناحیاۀ ما رز نظار      

ا ازار   آمد  باا نارم   زیت های به (  زاز 11گیری  دند ) انداز 

هاا   تجزیه و میاانگین  1برای مدل  GLMرویۀ  SASآماری 

ای زانکن زر یطح پانج زرصاد مقایتاه     با آزم ن کندزامنه

 ( 18 دند )

(1) Yijk=μ+αi+βj+αβij+eijk 

میااانگین  µمقاادار هاار مشاااهد ،  Yijkزر ایاان رابطااه، 

اثار   ijβαاثار نا ع ا زوزنای،     jβاثر ن ع روغان،   iαجامعه، 

 خطای آزمایشی هتنند ، eijkا زوزنی، و ×منقابل روغن

 

 نتایج و بحث

زر زورۀ آغازین، مارف خ راس زر پرندگانی که باا جیارۀ   

از پرندگانی ب ز کاه زر   حاوی باکن یل تغذیه  دند، بیشنر

( >05/0Pجیاارۀ خاا ز ویرجینیامایتااین زریا اات کرزنااد ) 

(  همچنین ضریب ت دیل زر این پرنادگان بااالتر   2)جدول 

(  اثار من اع کربای و نا ع     >05/0Pاز زو گرو  زیگر با ز ) 

هاای ر اد و پایاانی و اثار منقابال من اع        ا زوزنی زر زور 

کادام   یی زر هایچ ن ع ا زوزنی بر عملکرز و وزن نها×کربی

ریاد قابلیات    نظر می زار ن  ز  به های پرورش معنی از زور 

زر طا ل زورۀ پارورش     اد   همم مناابع روغان ایان از    

ت اوت کنادانی ندا ات، زیارا ت ااوت زر قابلیات همام       

های من اوت روی مارف خ راس تأثیر متنقیم زارز  کربی

ا اا اع زر مقایتااه بااا اناا اع  هااای کاارب غیاار (  ایااید23)

، تأثیر بهنری بر مناب لیتم ما از مغاذی، ا ازایس     د  ا  اع

های گ  نی زا ت؛  وزن بدن، و به  ز ییتنم ایمنی ج جه

زاری بین مناابع   اما مطابق ننایج تحقیق حاضر، ت اوت معنی

مشااهد     اد   ا ا اع ایان از    گ ناگ ن اییدهای کرب غیر

 هاا باا محادوزکرزن    بی تیاک  (  از طرف زیگر، آننی3نشد )

هاا و ت لیاد یام م و محاا الت      ر د  ماری از بااکنری 

هاای گارم ما ات( زر     خا ص روی باکنری  رعی آنها )به

روز ، با کاهس رقابت بارای زیانیابی باه ما از مغاذی باا       

میزبان، میزان جذب، و این از  از م از مغذی را باا کااهس   

زهند و بناابراین ضاریب    ضخامت زی ارۀ روز ، ا زایس می

 ( 21بخشند ) ه  ز میت دیل را ب

زار  ب زن یطح انرژی جیر  ی ب عدم تأثیر معنای  مشابه

هاای گ  انی  اد، بناابراین ازنظار       روی عملکرز ج جاه 

خا صیات عملکرز ر د  امل خ راس مار ی، ا ازایس  

زاری مشااهد    وزن، و ضریب ت دیل غذایی ت ااوت معنای  

 نشد  

 ااوت  ننایج تحقیقات زر رابطه باا ایان از  از مناابع من   

زلیل ترکیب ایایدهای   بی تیک، به روغن، پروبی تیک و آننی

، یاا یۀ باکنریااایی   ااد  کاارب، یااطح روغاان ایاان از   

پروبی تیکی و  رایط آزمایشاگاهی مننااق  ایات  نناایج     

تحقیق حاضر با ننیجۀ تحقیقی زر رابطه با این از  از روغن 

(  از یاا ی زیگاار، عملکاارز  9کاادو مطابقاات زارز ) تخاام

همارا    کننادۀ روغان یا یا باه     گ  نی زریا ات  های ج جه

بی تیک بهنر از این ازۀ همزمان روغن با پروبی تیک ب ز  آننی

های حاوی کربی، اثر  یازی پروبی تیک زر جیر  (  مکمل1)

 ( 19ی ا بر قابلیت همم م از مغذی و ر د زارز )
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 ل فروش، و چربی محوطۀ شکمی . تأثیر منبع روغن و نوع افزودنی بر ماندگاری، الشۀ قاب3جدول 

 تیمار

 ماندگاری

 )زرصد(
 خا صیات ال ه

14-1 

 روزگی

28-

 روزگی15

42-

 روزگی29

42-1 

 روزگی

ال ۀ قابل  روش 

 )زرصد(

کربی مح طۀ  کمی 

 )زرصد(

       منبع روغن

 344/1 04/61 80/96 11/95 53/96 75/98 کلزا

 316/1 53/61 19/98 06/97 17/99 33/98 تخم کدو

SEM 884/0 000/1 433/1 707/0 435/0 115/0 

       افزودنی

 088/1 40/61 45/97 50/95 13/98 75/98 بدون ا زوزنی

 356/1 48/61 13/97 93/95 33/97 13/98 باکن یل

 546/1 98/60 90/97 84/96 09/98 75/98 ویرجینامایتین

SEM 083/1 225/1 756/1 867/0 533/0 141/0 

 یطح احنمال

 87/0 43/0 18/0 35/0 08/0 74/0  روغن

 10/0 77/0 82/0 86/0 87/0 90/0 ا زوزنی

 55/0 07/0 17/0 17/0 76/0 90/0 ا زوزنی×روغن

a-c: حروف غیرمشابه زر هر ین ن و زر هر اثر معنی با ارقام ت اوت ( 05/0زار ایتP<  ) 

SEMها : ا ن ا  ایناندارز میانگین 

 

ع ا زوزنی، و اثار منقابال آنهاا بار     تأثیر من ع روغن، ن 

زرصد ماندگاری، بازز  ال ه، و وزن نت ی کربای مح طاۀ   

 ( 3زار ن  ز )جدول  بطنی معنی

های غنی از اییدهای کرب با کند پی ند  اخنالط کربی

زاری  طا ر معنای   جای اییدهای کرب ا  اع، به ا  اع به غیر

هاای گ  انی را کااهس زاز     وزن کربی  کمی زر ج جاه 

کدو یا کلازا(، باا    (  زر این تحقیق، تأثیر ن ع روغن )تخم6)

وج ز ت ااوت زر ترکیاب ایایدهای کارب، بار عملکارز       

زار ن اا ز  بنااابراین ایاان از  از  هااای گ  اانی معناای ج جااه

همرا  منابع روغان گیااهی    ی یه باکن یل به پروبی تیک تک

های گ  نی ندارز  زر ص رت  تأثیر من ی بر عملکرز ج جه

بی تیاک زر کااهس    زلیل  عالیت آننی حریک ایمنی بهعدم ت

رید نیاز به انرژی برای ایجااز   نظر می بار میکروبی روز ، به

یابد و زر این حالت، انرژی اضاا ی   پایف ایمنی کاهس می

قابل زینرس که احنماالً به  کل ایانیل کا آنزیم آ ایات،    

این    ز که  صرف ا زایس یننز با ت کربی و کلتنرول می

 (  12انجامد ) امر به ا زایس تجمع کربی مح طۀ بطنی می
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 شناسی دئودنوم روده . تأثیر منبع روغن و نوع افزودنی بر ریخت4جدول 

 تیمار
 ارت اع پرز

 )میکرومنر(

 ضخامت پرز

 )میکرومنر(
 عمق کریپت

 )میکرومنر(

 یل ل جامی زر
 میکرومنر( 100)زر 

ارت اع پرز: عمق 
 کریپت

 متاحت پرز

 منرمربع( میلی)

       منبع روغن

 b67/91 b67/151 00/13 08/10 b47/69 00/1490 کلزا  
 a44/119 a72/174 67/12 54/9 a83/98 06/1653 کدو  تخم

SEM 43/58 48/4 48/4 28/0 46/0 03/8 

       افزودنی

 a67/13 64/10 32/85 42/165 00/100 75/1688 بدون ا زوزنی
 ab67/12 79/8 07/83 17/169 33/108 83/1480 باکن یل

 b17/12 02/10 06/84 00/155 33/108 00/1545 ویرجینامایتین
SEM 56/71 76/10 49/5 35/0 56/0 83/9 

       افزودنی×روغن

 c50/137 33/13 a47/12 61/78 67/91 83/1695 بدون ا زوزنی×کلزا
 ab67/176 00/13 b57/7 23/58 33/83 00/1340 باکن یل×کلزا
 c83/140 67/12 ab21/10 57/71 00/100 17/1434 ویرجینامایتین×کلزا
 a33/193 00/14 b81/8 02/92 33/108 67/1681 بدون ا زوزنی×کدو تخم
 bc67/161 33/12 ab00/10 91/107 33/133 67/1621 باکن یل×کدو تخم
 b17/169 67/11 b82/9 55/96 67/116 83/1655 ویرجینامایتین×کدو تخم

SEM 20/101 21/15 77/7 49/0 79/0 90/13 

 یطح احنمال

 02/0 42/0 42/0 003/0 045/0 072/0 روغن
 99/0 097/0 03/0 21/0 82/0 152/0 ا زوزنی

 43/0 008/0 24/0 002/0 47/0 337/0 ا زوزنی×روغن
a-c: حروف غیرمشابه زر هر ین ن و زر هر اثر معنی با ارقام ت اوت ( 05/0زار ایتP<  ) 

SEMها : ا ن ا  ایناندارز میانگین 
رید منابع گ نااگ ن روغان    نظر می بات جه به ننایج، به

گیاهی زر این رابطه تأثیر مشابهی زارند  این از  از پنج گرم 

زاری بار   کدو زر هر کیل گرم جیر  تاأثیر معنای   روغن تخم

هااای گ  اانی و کرباای مح طااۀ  ااکمی  عملکاارز ج جااه

(  زرصااد 9س تل ااات  ااد )ندا اات، امااا م جااب کاااه 

 د  باا پروبی تیاک زر    های گ  نی تغذیه ماندگاری ج جه

 ( 2این آزمایس، با یایر تحقیقات، مطابقت زا ت )

های جامی زر هر یه قتامت   ارت اع پرز و تعداز یل ل

زار من ع روغان قارار    روزگی، تحت تأثیر معنی42روز  زر 

زر نگر ت  ضخامت پرز، عماق کریپات، و متااحت پارز     

طا ر   کادو باه   کنندۀ روغن تخم های زریا ت زئ زن م ج جه

(  عدم این از  >05/0Pزاری بیشنر از روغن کلزا ب ز ) معنی

زاری م جاب ا ازایس تعاداز     طا ر معنای   ها، به از ا زوزنی

(  زر >05/0Pهای جامی زر زئ زنا م و ایلئا م  اد )    یل ل

نندۀ ک های زریا ت ا زوزنی، ج جه×برریی تأثیر من ع روغن

تار و نتا ت    روغن کلزا بدون ا زوزنی، کریپات کام عماق   

( >01/0Pارت اع پارز باه عماق کریپات بااالتری زا انند )      

 ( 4)جدول 
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 شناسی ژوژنوم روده . تأثیر منبع روغن و نوع افزودنی بر ریخت5جدول 

 تیمار
 ارت اع پرز

 )میکرومنر(

 ضخامت پرز

 )میکرومنر(
 عمق کریپت

 )میکرومنر(

 ر یل ل جامی ز
 میکرومنر( 100)زر 

 ارت اع پرز:
 عمق کریپت

 متاحت پرز

 منرمربع( )میلی

       منبع روغن

 b61/148 78/12 67/8 67/69 33/108 06/1293 کلزا
 a28/165 89/13 41/8 46/67 22/97 39/1376 تخم کدو

SEM 26/53 56/5 36/3 58/0 26/0 11/5 
       افزودنی

 a58/164 33/13 b20/8 81/64 83/95 92/1347 بدون ا زوزنی
 b08/142 83/12 a27/9 51/69 17/104 92/1332 باکن یل

 a17/164 83/13 b16/8 37/71 33/108 33/1323 ویرجینامایتین

SEM 22/65 80/6 11/4 71/0 32/0 25/6 
       افزودنی×روغن

 ab67/1386 33/108 33/163 33/12 bc50/8 19/75 بدون ا زوزنی×کلزا
 b67/1101 33/108 67/131 00/13 bc30/8 15/59 باکن یل×اکلز
 ab83/1390 33/108 83/150 00/13 b20/9 67/74 ویرجینامایتین×کلزا
 ab17/1309 33/83 83/165 33/14 c89/7 44/54 بدون ا زوزنی×کدو تخم
 a17/1564 00/100 50/152 67/12 a25/10 87/79 باکن یل×کدو تخم
 b83/1255 33/108 50/177 67/14 c11/7 07/68 ینویرجینامایت×کدو تخم

SEM 24/92 62/9 81/5 01/1 45/0 84/8 
 یطح احنمال 

 77/0 51/0 20/0 004/0 18/0 29/0 روغن
 75/0 047/0 62/0 003/0 44/0 96/0 ا زوزنی

 10/0 002/0 48/0 14/0 44/0 012/0 ا زوزنی×روغن

a-c: ر ین ن و زر هر اثر، معنیحروف غیرمشابه زر ه با ارقام ت اوت ( 05/0زار ایتP<  ) 

SEMها : ا ن ا  ایناندارز میانگین 
 د  با جیارۀ   های تغذیه کریپت زر ژوژن م روزۀ ج جه

تار با ز    عماق  زاری کام  طا ر معنای   حاوی روغن کلازا باه  

(01/0P< همچنااین ایاان از  از باکن یاال م جااب ایجاااز  )
 اع پرز به عمق ( و نت ت ارت>01/0Pکریپت با عمق کمنر )

ها  د  از طارف   ( زر ژوژن م ج جه>05/0Pکریپت باالتر )

( و نت ت ارت اع پارز باه عماق    >05/0Pزیگر، ارت اع پرز )
کننادۀ   هاای زریا ات   ( زر ژوژن م ج جاه >01/0Pکریپت )

زاری بااالتر با ز    طا ر معنای   باکن یال باه  ×کدو روغن تخم

 (   5)جدول 

ت ااع پارز باه عماق     زر ایلئ م، ارت اع پارز و نتا ت ار  

بی تیاک(   ها )پروبی تیک و آننی کریپت با این از  از ا زوزنی

(  تاأثیر منقابال   >01/0Pزاری ا ازایس یا ات )   ط ر معنی به
هااای  من ااع روغاان و ناا ع ا زوزناای نشااان زاز، ج جااه   

ویرجینامایتااین و روغاان  ×کنناادۀ روغاان کلاازا  زریا اات

ع پارز باه   های بلندتر و نت ت ارت ا باکن یل، پرز×کدو تخم
(  همچنین بیشانرین  >01/0Pعمق کریپت باالتری زا نند )

 د  باا روغان    های تغذیه های جامی زر ج جه تعداز یل ل

 ( 6( )جدول >01/0Pبدون ا زوزنی زید   د )×کدو تخم
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 شناسی ایلئوم روده . تأثیر منبع روغن و نوع افزودنی بر ریخت6جدول 

 تیمار
 ارت اع پرز

 )میکرومنر(

 پرز ضخامت

 )میکرومنر(
 عمق کریپت

 )میکرومنر(

 یل ل جامی زر
 میکرومنر( 100)زر 

 ارت اع پرز: عمق کریپت
 متاحت پرز

 منرمربع( )میلی

       منبع روغن

 79/44 58/7 33/12 89/143 56/80 44/1089 کلزا  
 84/42 92/6 56/12 89/153 33/83 33/1043 تخم کدو 

SEM 09/47 56/5 54/6 30/0 36/0 39/4 
       افزودنی

 b00/890 00/75 00/160 a50/13 b63/5 91/33 بدون ا زوزنی
 a83/1130 17/79 00/140 b00/12 a10/8 53/43 باکن یل

 a 33/1178 67/91 67/146 b83/11 a01/8 01/54 ویرجینامایتین
SEM 68/57 80/6 01/8 37/0 44/0 37/5 
       افزودنی×روغن

 b83/855 67/66 17/144 b00/12 c94/5 18/29 بدون ا زوزنی×کلزا
 b00/975 67/91 33/133 b33/12 b33/7 71/44 باکن یل×کلزا
 a50/1237 33/83 17/154 b67/12 ab03/8 48/60 ویرجینامایتین×کلزا
 b17/924 33/83 83/175 a00/15 c31/5 65/38 بدون ا زوزنی×کدو تخم
 a67/1286 67/66 67/146 b67/11 a87/8 34/42 باکن یل×کدو تخم
 b17/919 00/100 17/139 b00/11 c57/6 54/47 ویرجینامایتین×کدو تخم

SEM 57/81 62/9 33/11 53/0 63/0 60/7 

 یطح احنمال

 76/0 22/0 62/0 30/0 73/0 50/0 روغن
 06/0 003/0 02/0 24/0 24/0 009/0 ا زوزنی

 37/0 014/0 002/0 16/0 08/0 0008/0 ا زوزنی×روغن

a-c: حروف غیرمشابه زر هر ین ن و زر هر اثر معنی با ارقام ت اوت ( 05/0زار ایتP<  ) 

SEMها : ا ن ا  ایناندارز میانگین 

خا صیات اییدهای کرب و محل قرارگیری آنهاا زر  

گاذار زر همام    هاا از ع امال تاأثیر    گلیترید یاخنمان تری

ر اد  ت اند بار   های گ  نی ایت که می ها زر ج جه کربی

(  بات جااه بااه هماام ماافثرتر 4پاارز زر روز  ماافثر با ااد )

نظار   ا  اع زر مقایته با ان اع ا ا اع باه   اییدهای کرب غیر

 نایای پارز زر    رید این ایایدهای کارب بار ریخات     می

هاای کارب    زی ارۀ روز  تأثیرگذار با ند، اما زر میان ایید

زر  ( 5زاری وج ز ندارز ) ا  اع از این نظر ت اوت معنی غیر

زاری زر ارت اع پارز و نتا ت    این آزمایس نیز ت اوت معنی

هاای گ نااگ ن روز     ارت اع پرز به عمق کریپت زر قتامت 

کادو زیاد  نشاد  پرزهاای      با این از  از روغن کلزا و تخام 

بلندتر همرا  با عمق کمنر کریپت و یاا باه ع اارت زیگار،     

ا زایس نت ت ارت اع پرز به عمق کریپت، م جب مهاجرت 

هاا از پارز    ر انن آن  زیت ها و کاهس از تر اننروییت آهتنه

تار ما از    این امر م جب ممانعات از ع ا ر یاریع    ایت که 

غذایی زر ط ل روز  و به  ز ظر یت همم و جاذب روزۀ  

 (  16  ز ) ک کک می

کناد، تقاضاای    کریپت مانند کارخانۀ ت لید پرز عمل می
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یس نیااز  زیاز برای با ت نا  )کریپات عمیاق( یا ب ا ازا     

(  22 ا ز )  نگهداری و زرننیجاه کااهس باازز  ر اد مای     

زار زر غالاب صا ات    بنابراین عدم وج ز اخنال اات معنای  

ت ان با ننایج حاصل از برخی  ت لیدی زر این آزمایس را می

  نایی روزۀ ک کک مرت ط زانتت  های ریخت  اخص

زر این آزمایس همت  با ننایج برخی تحقیقات ا ازوزن  

و  8م جب ا زایس ارت ااع پارز زر ایلئا م  اد )    باکن یل 

(  احنمال زارز ا زایس ارت اع پرز با ا زوزن باکن یل، با 18

های کرب  رّار زر ارت اط  ها زر ت لید ایید نقس پروبی تیک

زنجیر با کاهس ایایدینۀ روز ،   با د  اییدهای کرب ک تا 

 هاا نامنایاب   بایایل  محیط را برای  عالیت یالم نال و کلی

کند و با کاهس صدمه به زی ار ، نیاز به ن یازی کاهس  می

های  (  از طرف زیگر، ا زوزن باکن یل زر جیر 14یابد ) می

کادو م جاب ا ازایس ارت ااع پارز زر       حاوی روغن تخام 

رید، پروبی تیک تحت تأثیر  نظر می ژوژن م و ایلئ م  د  به

خا ص اییدهای کرب با کند  ترکیب اییدهای کرب به

کادو کاارایی بهناری     ا  اع بیشنر زر روغن تخام  د غیرپی ن

ترب زن کریپت و ا زایس نت ت ارت اع پارز   عمق زا ت  کم

به عمق کریپت با ا زوزن باکن یل زر این آزماایس نیاز باا    

هااای  (  برریاای2ننیجااۀ برخاای تحقیقااات مشااابهت زارز )

نظار    نایی نشان زاز با وج ز تشابهات زر ننایج، به ریخت

وج ز برخی اخنال ات، نا ی از تن ع ی یۀ باکنری رید  می

(، و ترکی ااات جیاار   20پروبیاا تیکی، یااطح ایاان از  )  

 خا ص روغن محن ی ایت  به

یاا یۀ  برایاااس ننااایج ایاان تحقیااق، پروبی تیااک تااک

الئیک  های زینه لین لئیکاااا باکن یل زر جیرۀ حاوی کربی

 ای بار   کدو( و لین لنیک )روغن کلزا( تاأثیر من  )روغن تخم

های گ  نی نادارز  همچناین بارای به ا ز      عملکرز ج جه
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