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  چکیده

قطعه  240تعداد . های گوشتی مورد مطالعه قرار گرفتاین تحقیق به منظور بررسی اثر ضایعات و پسماندهای انجیر بر عملکرد جوجه
 21تا  0(های آغازینیک از دوره یک جیره پایه برای هر .روز روی بستر پرورش یافتند 42برای مدت  308روزه راس جوجه گوشتی یک

با "ها به دو صورت سپس هر یک از جیره. مکمل شدندضایعات انجیر درصد  10و  5، تهیه و با مقادیر صفر) روزگی 42تا  22(و پایانی) زگیرو
قطعه جوجه گوشتی  10تکرار متشکل از  4بنابراین شش تیمار آزمایشی وجود داشت که به هر یک  .تهیه گردیدند "بدون آنزیم"و  "آنزیم

در قالب طرح پایه به صورت آزمایش فاکتوریل  ،های حاصلداده. قطعه جوجه تقسیم شدند 10قفس شامل  24ها در جوجه .اختصاص یافت
های گوشتی که استفاده از شایعات انجیر تاثیر منفی بر عملکرد جوجه نتایج حاصل از آزمایش نشان داد. کامالً تصادفی آنالیز واریانس شد

  . راک را بهبود بخشیدبلکه ضریب تبدیل خو. نداشت

  ضریب تبدیل خوراکجوجه گوشتی، ضایعات انجیر، : های کلیدیواژه

  
  مقدمه -١

همین امر باعث شده است . کمبود مواد غذائی مهمترین مشکلی است که در سر راه پیشرفت صنایع طیور در اکثر نقاط جهان وجود دارد
کارخانجات مختلف جلب گردد و در جستجوی منابع غذائی قابل و ضایعاتی بی جانغذائی دیگر، از جمله محصوالت  که توجه محققین به منابع

از طرف دیگر تامین مواد غذائی مورد نیاز طیور، هزینه عمده صنعت طیور را به خود . استفاده تالش و کوشش فراوانی از خود نشان دهند
بخش عظیمی از محصوالت کشاورزی اعم از  .)1(باشدخوراکی ضروری میبنابراین ارزیابی مداوم منابع جدید و گوناگون مواد . دهداختصاص می

میزان . روندشوند به دالیل مختلف در چرخه تولید تا مصرف ضایع شده و از بین میهای گران تولید میزراعی، باغی و دامی که با صرف هزینه
با توجه به رشد صنعت  .طی و اقتصادی در کشور شده استی زیست محیاین ضایعات در کشور  بسیار باالست که منجر به مشکالت عدیده

تواند های کشاورزی میامروزه استفاده از ضایعات و پس مانده. )2(شودمرغداری در کشور نیاز به منابع جدید غذای طیور شدیداً احساس می
مبود اطالعات در مورد ارزش غذایی ضایعات و البته مهمترین مشکل در این زمینه ک. بعنوان یکی از منابع جدید غذایی طیور مطرح گردد

بخشی از محصول انجیر در طی فرایند تولید و توزیع ضایع شده و از بین رفته و برای انسان غیر قابل مصرف . باشدهای کشاورزی میپسمانده
ت توان از این بخش جهد غذایی طیور، میلذا با توجه به مشکالت زیست محیطی و همچنین نیاز به منابع جدی. گردد و باید دور ریخته شودمی

   .تغذیه دام و طیور استفاده نمود



  

  هامواد و روش -٢

 صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفیبه  308روزه سویه راس قطعه جوجه گوشتی یک 240در این آزمایش از تعداد 
. های گوشتی انجام شداز ضایعات انجیر بر عملکرد جوجهبررسی اثرات استفاده  قطعه جوجه گوشتی به منظور 10تکرار شامل  4تیمار و  6با 

های یک جیره پایه برای دورهدر طی دوره آزمایش . قطعه جوجه و بر روی بستر پرورش پیدا کردند 10قفس شامل  24های گوشتی در جوجه
درصد  10و  5های پایه با مقادیر صفر، جیره. تهیه شد )1994(NRCهای بر اساس توصیه) روزگی42تا22(و پایانی) روزگی21تا0(آغازین

بنابراین . استفاده شد) درصد 04/0صفر و (نیز در دو سطح) آنزیم ناتوزیم پالسمولتی(در این آزمایش از آنزیم .ضایعات انجیر مکمل شدند
درصد  5جیره پایه با  - 3 .یره پایه بدون انجیر و با آنزیمج -2 .جیره پایه بدون انجیر و بدون آنزیم - 1: تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از 

درصد انجیر و  10جیره پایه با  - 6 .درصد انجیر و بدون آنزیم 10جیره پایه با  -5 .درصد انجیر و با آنزیم 5جیره پایه با  -4 .انجیر و بدون آنزیم
ها میزان در طی این دوره. یادداشت گردیدگیری و اندازهها ه جوجهوزن زند) روزگی42(و هفته ششم) روزگی21(در پایان هفته سوم. با آنزیم

انجیر ضایعات . محاسبه شدنیز روز و ضریب تبدیل خوراک /روز، میزان افزایش وزن روزانه بر اساس گرم/پرنده/مصرف خوراک بر اساس گرم
ی شده در رابطه با عملکرد گیرمتغیرهای اندازهرو از این. دیبندی انجیر فارس تهیه گردری و بستهاز شرکت فرآومورد استفاده در این تحقیق 

های حاصل در قالب داده. ای محاسبه گردیدمصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی که به صورت دورهوزن زنده،  :ازبودند  عبارت
  .ای دانکن انجام شدک آزمون چند دامنهها به کممقایسه میانگین. تجزیه واریانس شدند SASافزار طرح فاکتوریل توسط نرم

  نتایج و بحث -٣

و  5افزودن ضایعات انجیر به مقدار . گزارش شده است 1های گوشتی در جدول جوجه وزن روزانهافزایش تاثیر استفاده از ضایعات انجیر بر 
و کل دوره ) روزگی42تا22(، پایانی)روزگی21صفر تا(های آغازینری بر مقدار افزایش وزن روزانه در دورهدادرصد به جیره پایه تاثیر معنی 10

ها توان از آنهای گوشتی، میبا توجه به عدم تاثیر منفی ضایعات انجیر در جیره جوجهبنابراین ). p < 0.05(نداشت) روزگی42صفر تا(آزمایشی
  . در مقادیر توصیه شده در جیره استفاده کرد

بر این اساس میزان . گزارش شده است 2مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آن در جدول های گوشتی نیز جوجهمصرف خوراک در میزان 
درصد ضایعات انجیر استفاده شد، میزان مصرف خوراک  5تخت تاثیر قرار گرفت و زمانی که از  )روزگی42-21(مصرف خوراک در دوره پایانی

بعبارت دیگر میزان مصرف خوراک در حالت استفاده از . یگر مشاهده نشدداری بین دو سطح دالبته اختالف معنی. )p > 0.01(افزایش یافت
های آغازین و مصرف خوراک در دوره. داری نداشتدرصد ضایعات انجیر در مقایسه با صفر درصد ضایعات انجیر هیچ گونه اختالف معنی 10

و ) p > 0.05(های آغازیندر جیره، مصرف خوراک در دوره بر این اساس به دنبال استفاده از آنزیم. تحت تاثیر آنزیم قرار گرفتپایانی 
  . فتاافزایش ی) p > 0.01(پایانی

ضریب تبدیل بر این اساس . گزارش شده است 3های گوشتی در جدول جوجهضریب تبدیل خوراک تاثیر استفاده از ضایعات انجیر بر 
 =0.05(ضریب تبدیل خوراک شد افزایشباعث  ،درصد از این ضایعات 5دن در دوره پایانی تحت تاثیر ضایعات انجیر قرار گرفت و افزو خوراک

p( . استفاده از آنزیم نیز هیچ گونه اختالف . داری بر ضریب تبدیل خوراک نداشتدرصد از ضایعات انجیر، هیچ گونه تاثیر معنی 10افزودن
  .ارها یکسان گزارش شدداری در بین تیمارهای آزمایشی ایجاد نکرد و ضریب تبدیل در بین تیممعنی



گزارش شده  4روزگی نیز مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آن در جدول  42روزگی و  21های گوشتی در پایان جوجه میزان وزن زنده
بعبارت . دداری در نتیجه استفاده از ضایعات انجیر بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشهای موجود، هیچ گونه اختالف معنیبر اساس داده .است

در واقع وزن زنده پرنده در حالت استفاده از . توان از آن استفاده کرددیگر استفاده از ضایعات انجیر در جیره، هیچ گونه منعی نداشته و می
  .یکسان گزارش شد) بدون ضایعات انجیر(ضایعات انجیر نسبت به تیمار شاهد

  های مختلف پرورشهای گوشتی در دورهتاثیر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن روزانه  جوجه - 1جدول 

  42تا  1  42تا  21  21تا  1سن   
  )درصد(سطح انجیر 

 52.97 77.53 28.41  صفر

5  29.20 79.40 54.30 

10  27.98 80.48  54.23  

SEM 0.51  1.57  0.79  
  0.42  0.42  0.26  سطح معنی دار بودن

  )کیلوگرم/گرم(سطح آنزیم
 54.42 80.12 28.72  صفر

4/0  28.34 78.15 53.24 

SEM 0.42  1.28  0.64  
  0.71  0.29  0.53  سطح معنی دار بودن

  اثر متقابل
  54.65  80.50  28.80  بدون انجیر، بدون آنزیم 

  51.29  74.55  28.02  بدون انجیر، با آنزیم
  54.85  79.85  29.86  انجیر، بدون آنزیم% 5
  53.74  78.94  28.54  انجیر، با آنزیم% 5

  53.76  80.01  27.51  انجیر، بدون آنزیم% 10
  54.71  80.96  28.46  انجیر، با آنزیم% 10

SEM 0.72  2.23  1.11  
  0.25  0.39  0.35  سطح معنی دار بودن

  

  

  

  



  

  

  های مختلف پرورشهای گوشتی در دورهجوجه )روز/پرنده/گرم(میزان مصرف خوراکتاثیر تیمارهای آزمایشی بر  -2جدول 

  42تا  1  42تا  21  21تا  1سن   
  )درصد(سطح انجیر 

 b166.32 106.22  42.27  صفر

5  43.72  a191.45  109.63 

10  43.00  b170.34  105.54  

SEM 0.82 5.15  2.67  

  0.52  0.0061  0.48  سطح معنی دار بودن
  )کیلوگرم/گرم(سطح آنزیم

 b41.88 b166.80 105.36   صفر

4/0   a44.11 a185.27  108.90 

SEM 0.67 4.20  2.18  

  0.27  0.0061  0.03  سطح معنی دار بودن
  اثر متقابل

 102.94 168.78 41.01  بدون انجیر، بدون آنزیم 

 109.51 163.86 43.54  بدون انجیر، با آنزیم

 109.58 210.57 43.10  انجیر، بدون آنزیم% 5

 109.67 172.32 44.34  زیمانجیر، با آن% 5

  103.55  176.46 41.53  انجیر، بدون آنزیم% 10

  107.53  164.22 44.46  انجیر، با آنزیم% 10

SEM 1.16 7.28  3.78  

  0.64  0.0022  0.23  سطح معنی دار بودن
  

  

  



  

  رشهای مختلف پروهای گوشتی در دورهجوجه ضریب تبدیل خوراکتاثیر تیمارهای آزمایشی بر  -3جدول 

  42تا  1  42تا  21  21تا  1سن   
  )درصد(سطح انجیر 

  b2.19  2.09  1.53  صفر

5  1.53  a2.46  2.06  

10  1.56  b2.12  1.97  

SEM 0.05 0.09 0.06 

  0.41  0.05  0.84  سطح معنی دار بودن
  )کیلوگرم/گرم(سطح آنزیم

 2.00  2.36 1.49  صفر

4/0  1.59 2.15  2.09 

SEM 0.04 0.08 0.05 

  0.22  0.07  0.07  معنی دار بودنسطح 
  اثر متقابل

 1.993 2.210 1.444  بدون انجیر، بدون آنزیم 

 2.186 2.176 1.623  بدون انجیر، با آنزیم

 2.042 2.658 1.485  انجیر، بدون آنزیم% 5

 2.086 2.255 1.572  انجیر، با آنزیم% 5

  1.954  2.214 1.542  انجیر، بدون آنزیم% 10

  1.993  2.032 1.586  ا آنزیمانجیر، ب% 10

SEM 0.065 0.132 0.090 

  0.52  0.07  0.41  سطح معنی دار بودن
  

  

  

  



  

  های مختلف پرورشهای گوشتی در دورهجوجهزنده  وزنتاثیر تیمارهای آزمایشی بر  -4جدول 

  روزگی 42  روزگی 21  سن یک روزگی  
  )درصد(سطح انجیر 

 2261 633 36.38  صفر

5  36.75 650 2317 

10  37.38 625.12  2315  

SEM 0.36 10.89  33 

  0.41  0.28  0.17  سطح معنی دار بودن
  )کیلوگرم/گرم(سطح آنزیم

 2322.55 640 36.83  صفر

4/0  36.83 632 2273 

SEM 0.30 8.89  26.94  

  0.21  0.53  1.00  سطح معنی دار بودن
  اثر متقابل

 2331.8 641.3 36.50  بدون انجیر، بدون آنزیم 

 2190.3 624.8 36.25  بدون انجیر، با آنزیم

 2340.5 663.8 36.75  انجیر، بدون آنزیم% 5

 2293.8 636 36.75  انجیر، با آنزیم% 5

 2295.2 615 37.25  انجیر، بدون آنزیم% 10

 2335.2 635.2 37.50  انجیر، با آنزیم% 10

SEM 0.51 15.40 46.7 

  0.25  0.37  0.55  سطح معنی دار بودن
  

  گیری و پیشنهاداتتیجهن -۴

های گوشتی نداشته بلکه دارای نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از ضایعات انجیر عالوه بر اینکه تاثیر منفی بر عملکرد جوجه
ز این درصد ا 10و  5های گوشتی در سطوح برخی اثرات مثبت از جمله بهبود ضریب تبدیل خوراک بوده و منعی جهت مصرف در جیره جوجه

های گوشتی، و از طرفی ها و محدودیت مصرف فیبر در جیره جوجهاز یک طرف به دلیل وجود فیبر نسبتاً باال در این پسمانده. ضایعات نبود



 های گوشتی نیاز به مطالعهدرصد از این ضایعات در جیره جوجه 10الی  8چون این تحقیق برای اولین بار انجام شده است، لذا مصرف بیش از 
شود تا مصرف سطوح دیگری از این ضایعات در تغذیه طیور بویژه جوجه گوشتی مورد مالعه و بنابراین پیشنهاد می. و بررسی بیشتری دارد

  .  بررسی قرار گیرد

  

  سپاسگزاری -۵
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  .نمایماند، تقدیر و تشکر میخراسان رضوی، مهندس زنگنه، مسئول واحد مرغداری و کلیه کسانی که مرا در انجام این تحقیق یاری نموده
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