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فصلنامه تخصصی علوم دامی/ جلد 3 شماره 3 / سال 1389 / صفحه های 25-13

تاثير سطوح و اندازه مختلف ذرات پرليت بر عملکرد جوجه های گوشتی
حميد رضا عبادی آذر*1، کامبيز ناظر عدل2، يحيی ابراهيم نژاد2 و محمد مقدم واحد3

چکيده
هدف از انجام اين مطالعه، بررسی اثرات سطوح و اندازه مختلف ذرات پرليت در جيره غذايی روی عملکرد 
افزايش وزن و ضريب تبديل غذايی( جوجه های گوشتی بود. به اين منظور 280 قطعه  )مصرف خوراک، 
جوجه گوشتی نر يک روزه سويه )راس 308(، در قالب آزمايش فاکتوريل 3×2 بر پايه طرح بلوک های کامل 
تصادفی با 7 تيمار و 4 تکرار مورد آزمايش قرار گرفتند. تاثير پرليت در دو نوع با اندازه مختلف ذرات )1/5 و 
3 ميلی متر(، و در سه سطح )1، 3 و 5 درصد جيره( مورد بررسی قرار گرفت. تيمار بدون پرليت نيز به عنوان 

شاهد در نظر گرفته شد.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که صفت خوراک مصرفی در دوره آغازين، تحت تاثير اثرات متقابل بين 
سطوح و اندازه ذرات پرليت قرار گرفت )0P/05>(، در حالی که در دوره رشد، پايانی و کل دوره پرورش 
اين صفت تحت تاثير تيمارها قرار نگرفت. در دوره پايانی پرورش، ارتباط مستقيمی بين ميزان مصرف پرليت 
و افزايش وزن جوجه ها مشاهده شد )0P/05>(. ولی در دوره های آغازين، رشد و کل دوره، افزايش وزن 
تحت تاثير جيره های غذايی حاوی پرليت قرار نگرفت. سطوح و اندازه ذرات پرليت، ضريب تبديل غذايی را 
در هيچ يک از دوره های پرورشی تحت تاثير قرار نداد. بر اساس نتايج به دست آمده به نظر می رسد عليرغم 
تحت تأثير قرار گرفتن برخی از صفات مورد مطالعه، استفاده از پرليت در مجموع تأثير قابل مالحظه ای بر 

عملکرد جوجه ها نداشت.

واژه های کليدی: پرليت، آلومينوسيليکات، اندازه ذرات، عملکرد، جوجه های گوشتی.

1. دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذيه دام و طيور دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
*    نويسنده مسئول مکاتبات

2. اعضاء هيئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
3. استاد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تبريز
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فصلنامه تخصصی علوم دامی/ جلد 3 شماره 3 / سال 1389      حميد رضا عبادی آذر، کامبيز ناظر عدل  و ...

مقدمه
پرليت يک سنگ آتش فشانی آلومينوسيليکاته است 
که در دمايی نزديک به 860 تا 1200 درجه سانتی 
گراد 4 تا 20 برابر افزايش حجم يافته و موجب به 
وجود آمدن پرليت منبسط می شود )بی نام، 1385(. 
سازمان  توسط   1355 سال  در  پرليت  ذخاير  اولين 

زمين شناسی ايران در اطراف ميانه کشف و مطالعه 
مناطق  در  شده  اکتشاف  پرليت  ذخيره  ميزان  شد. 
گوناگون ايران به بيش از 250 ميليون تن می رسد 
)قربانی، 1378(. ترکيب شيميايی پرليت در جدول 

1 آورده شده است.
از کاربردهای پرليت می توان به مصرف آن در تغذيه

درصدنام عنصردرصدنام عنصر

0/6کلسيم33/8سيليسيوم

0/2منيزيم7/2آلومينيوم

0/2عناصر کمياب3/5پتاسيم

47/5اکسيژن3/4سديم

3/0آب پيوندی0/6آهن

جدول 1: ترکيب شيميايی پرليت

اقتباس از بی نام )1372(.

دام و طيور اشاره کرد. به طور کلی تحقيقات اندکی 
در اين زمينه صورت گرفته است. در يکی از اولين 
گرفت،  صورت  گوسفندها  روی  بر  که  تحقيقات 
مورد  را  آلومينوسيليکات  نوع  دو  اثر   )1984( پوند1 
بررسی قرار داد. براساس نتايج اين تحقيق صرف نظر 
از نوع جيره، آلومينوسيليکات ها باعث افزايش وزن 
گوسفندان شدند. کالی يوزنف و همکاران2 )1990( 
نيز در آزمايشی اثرات افزودن آلومينوسيليکات ها به 
جيره غذايی جوجه های گوشتی را مورد بررسی قرار 
دادند. نتايج اين آزمايش نشان داد که مصرف 3 تا 6 

1. Pond

2. Kalyuzhnov et al.

درصد از اين مواد در جيره غذايی ميزان رشد جوجه 
ها را افزايش داده و قابليت هضم مواد آلی، چربی و 
افزايش می دهد.  نيز  را  ازت  از  عصاره های عاری 
همچنين پاليک و همکاران3 )1993( در تحقيقی که 
در ارتباط با اثرات افزودن زئوليت به عنوان يک ماده 
آلومينوسيليکاته به جيره غذايی جوجه های گوشتی 
انجام دادند، چنين گزارش نمودند که اضافه کردن اين 
ماده به جيره غذايی، موجب افزايش وزن نهايی، بهبود 
ضريب تبديل غذايی و کاهش درصد مرگ و مير می 
شود. کالينر و همکاران4 )2000( در تحقيق ديگری از
3. Palic et al.
4. Kleiner et al.
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تاثير سطوح و اندازه مختلف ذرات پرليت ...

زئوليت در جيره موش ها استفاده کردند. آن ها علت 
بهبود عملکرد موش ها را هنگام تغذيه با زئوليت، 
ظرفيت تبادل يوني اين ماده عنوان نمودند که اين امر 
باعث تغيير در pH دستگاه گوارش شده و از اين 
رو موجب تغيير الگوی فعاليت های آنزيمي دستگاه 
گوارش می شود. بنابراين هدف از انجام اين مطالعه، 
بررسی اثرات سطوح و اندازه مختلف ذرات پرليت 
در جيره غذايی بر عملکرد جوجه های گوشتی می 

باشد.

مواد و روش ها
در اين آزمايش 280 قطعه جوجه يک روزه گوشتی 
نر سويه )راس 308( مورد استفاده قرار گرفت. اين 
مطالعه در قالب آزمايش فاکتوريل 3×2 بر پايه طرح 
بلوک های کامل تصادفی با 7 تيمار و 4 تکرار مورد 
آزمايش قرار گرفتند. تاثير پرليت در دو نوع با اندازه 
مختلف ذرات )1/5 و 3 ميلی متر(، و در سه سطح 
)1، 3 و 5 درصد جيره( مورد بررسی قرار گرفت. 
تيمار بدون پرليت نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته 
احتمال می رفت در قسمت های  آنجاييکه  از  شد. 
مختلف سالن از نظر عوامل محيطی نظير ميزان تابش 
نور و تهويه اختالف وجود داشته باشد، برای افزايش 
دقت آزمايش طول سالن به 4 بلوک تقسيم شد که 
هر بلوک 7 تيمار را در خود جای داد. پرليت مورد 
استفاده در اين آزمايش از کارخانه پرليت آذربايجان 
واقع در کيلومتر 25 جاده تبريز – صوفيان تهيه شد. 
7 تيمار آزمايشی شامل 1( جيره شاهد )فاقد پرليت(، 

2( 1 درصد پرليت با اندازه ذرات 1/5 ميلی متر، 3( 
 )4 متر،  ميلی   1/5 ذرات  اندازه  با  پرليت  درصد   3
 )5 متر،  ميلی   1/5 ذرات  اندازه  با  پرليت  درصد   5
 3  )6 متر،  ميلی   3 ذرات  اندازه  با  پرليت  درصد   1
درصد پرليت با اندازه ذرات 3 ميلی متر و 7( 5 درصد 
پرليت با اندازه ذرات 3 ميلی متر بودند. شاخص های 
مورد مطالعه از جمله ميزان مصرف خوراک، ميزان 
تبديل غذايی در هفته های  افزايش وزن و ضريب 
مختلف از سن 1 تا 49 روزگی اندازه گيری شدند. 
جيره ها از لحاظ انرژی و پروتئين با يکديگر يکسان 
بودند و تنها اختالف موجود در جيره در سطوح و 
اندازه ذرات پرليت بود. نيازهای غذايی جوجه های 
گوشتی در طول سه دوره پرورشی، با توجه به توصيه 
ملی  تحقيقات  انجمن  نيازهای غذايی  ها و جداول 
  1UFFDA تنظيم و با استفاده از نرم افزار )NRC(
باالنس شدند. با توجه به اينکه اختالف مقدار روغن 
بين جيره های غذايی می تواند نتايج آزمايش را تحت 
از 1/5  تفاوت روغن کمتر  بنابراين  تاثير قرار دهد، 
درصد در نظر گرفته شد. همچنين از آنجاييکه ممکن 
است اختالف پلی ساکاريدهای غير نشاسته ای2  در 
بر  درصد   10 باالی  مقادير  در  خوراکی  های  جيره 
نتايج تحقيق اثر گذار باشد، اين اختالف کمتر از مقدار 
انتخاب گرديد. ترکيب جيره های غذايی و  مذکور 
مواد مغذی تامين شده در دوره آغازين، رشد و پايانی 

به ترتيب در جداول 2، 3 و 4 آورده شده است.

1. User Friendly Feed Formulation, Done Again

2. Non Starch Polysaccharides
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فصلنامه تخصصی علوم دامی/ جلد 3 شماره 3 / سال 1389      حميد رضا عبادی آذر، کامبيز ناظر عدل  و ...

اجزای خوراک )درصد(
جيره

1234567
43/9144/2646/8649/3644/2646/8649/36ذرت

33/9334/5835/9137/3134/5835/9137/31کنجاله سويا )44 درصد پروتئين(
7/007/007/000/007/007/000/00گندم
3/003/000/060/003/000/060/00جو

5/033/020/000/003/020/000/00سبوس گندم
3/503/503/504/653/503/504/65روغن آفتابگردان
1/331/311/291/281/311/291/28کربنات کلسيم

1/271/301/341/351/301/341/35دی کلسيم فسفات
0/250/250/250/250/250/250/25نمک

0/250/250/250/250/250/250/25مکمل معدنی1
0/250/250/250/250/250/250/25مکمل ويتامينی2
0/150/150/150/150/150/150/15دی ال- متيونين

E 0/100/100/100/100/100/100/10ويتامين
0/050/050/050/050/050/050/05کوکسيديواستات )سالينومايسين(

0/001/003/005/001/003/005/00پرليت
ترکيبات محاسبه شده

2900290029002900290029002900انرژی قابل متابوليسم )کيلوکالری در کيلوگرم(
20/8520/8520/8520/8520/8520/8520/85پروتئين خام )درصد(

0/890/890/890/890/890/890/89کلسيم )درصد(
0/400/400/400/400/400/400/40فسفر قابل دسترس )درصد(

0/200/200/190/190/200/190/19کلر )درصد(
0/920/910/890/900/910/890/90پتاسيم )درصد(
0/130/130/130/130/130/130/13سديم )درصد(
1/161/171/191/221/171/191/22ليزين )درصد(

0/450/440/450/450/440/450/45متيونين )درصد(
0/820/810/810/820/810/810/82متيونين + سيستئين )درصد(

جدول 2: ترکيب مواد خوراکی و مواد مغذی در دوره آغازين )1 تا 21 روزگی(

1و2 ترکيب مکمل های معدنی و ويتامينی در جداول 5 و 6 آورده شده است
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تاثير سطوح و اندازه مختلف ذرات پرليت ...

اجزای خوراک )درصد(
جيره

1234567
54/7454/9254/3056/7254/9254/3056/72ذرت

25/6626/2527/4228/9626/2527/4228/96کنجاله سويا )44 درصد پروتئين(
5/505/504/001/005/504/001/00گندم
5/004/002/501/204/002/501/20جو

4/003/002/500/503/002/500/50سبوس گندم
1/751/982/923/251/982/923/25روغن آفتابگردان
1/271/251/241/221/251/241/22کربنات کلسيم

1/121/141/161/191/141/161/19دی کلسيم فسفات
0/250/250/250/250/250/250/25نمک

0/250/250/250/250/250/250/25مکمل معدنی
0/250/250/250/250/250/250/25مکمل ويتامينی
0/060/060/060/060/060/060/06دی ال- متيونين

E 0/100/100/100/100/100/100/10ويتامين
0/050/050/050/050/050/050/05کوکسيديواستات )سالينومايسين(

0/001/003/005/001/003/005/00پرليت
ترکيبات محاسبه شده

2900290029002900290029002900انرژی قابل متابوليسم )کيلوکالری در کيلوگرم(
18/12518/12518/12518/12518/12518/12518/125پروتئين خام )درصد(

0/8180/8180/8160/8160/8180/8160/816کلسيم )درصد(
0/3620/3620/3620/3620/3620/3620/362فسفر قابل دسترس )درصد(

0/1970/1950/1930/1900/1950/1930/190کلر )درصد(
0/770/770/770/770/770/770/77پتاسيم )درصد(
0/1260/1250/1240/1220/1250/1240/122سديم )درصد(
0/950/950/970/980/950/970/98ليزين )درصد(

0/350/350/350/360/350/350/36متيونين )درصد(
0/670/670/670/680/670/670/68متيونين + سيستئين )درصد(

جدول 3: ترکيب مواد خوراکی و مواد مغذی در دوره رشد )22 تا 42 روزگی(
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فصلنامه تخصصی علوم دامی/ جلد 3 شماره 3 / سال 1389      حميد رضا عبادی آذر، کامبيز ناظر عدل  و ...

اجزای خوراک )درصد(
جيره

1234567
57/8757/4456/3759/4957/4456/3759/49ذرت

21/1621/7222/8624/3221/7222/8624/32کنجاله سويا )44 درصد پروتئين(
5/004/504/502/004/504/502/00گندم
6/005/005/001/175/005/001/17جو

4/974/842/251/504/842/251/50سبوس گندم
2/002/503/003/502/503/003/50روغن آفتابگردان
1/201/191/171/161/191/171/16کربنات کلسيم

0/940/940/981/000/940/981/00دی کلسيم فسفات
0/250/250/250/250/250/250/25نمک

0/250/250/250/250/250/250/25مکمل معدنی
0/250/250/250/250/250/250/25مکمل ويتامينی
0/010/010/010/010/010/010/01دی ال- متيونين

E 0/100/100/100/100/100/100/10ويتامين
0/001/003/005/001/003/005/00پرليت
0/001/003/005/001/003/005/00پرليت

ترکيبات محاسبه شده
2950295029502950295029502950انرژی قابل متابوليسم )کيلوکالری در کيلوگرم(

16/59416/59416/59416/59416/59416/59416/594پروتئين خام )درصد(
0/740/740/740/740/740/740/74کلسيم )درصد(

0/3220/3220/3220/3220/3220/3220/322فسفر قابل دسترس )درصد(
0/190/190/190/190/190/190/19کلر )درصد(

0/700/700/700/700/700/700/70پتاسيم )درصد(
0/1250/1250/1230/1220/1250/1230/122سديم )درصد(
0/830/840/850/870/840/850/87ليزين )درصد(

0/340/340/340/340/340/340/34متيونين )درصد(
0/660/660/670/670/660/670/67متيونين + سيستئين )درصد(

جدول 4: ترکيب مواد خوراکی و مواد مغذی در دوره پايانی )43 تا 49 روزگی(
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تاثير سطوح و اندازه مختلف ذرات پرليت ...

جدول 5: ترکيب مکمل ويتامينی مورد استفاده در جيره غذايی

مقدار )گرم(مادهمقدار )گرم(ماده
)500000 A )IU/Kg 500(1/8ويتامين E )IU/Kg 3/6ويتامين

)98/5%( B1 0/18ويتامين)50%( K3 0/4ويتامين
)80%( B2 0/825ويتامين)80%( B9 0/125ويتامين
)98%( B3 1ويتامين)99%( B5 3ويتامين

)98/5%( B6 0/3ويتامين)2%( H2 0/5ويتامين
)1%( B12 0/15ويتامين)100کولين کلرايد )%50

)500000 IU/Kg( D3 10آنتی اکسيدان0/4ويتامين

جدول 6: ترکيب مکمل معدنی مورد استفاده در جيره غذايی
مقدار )گرم(مادهمقدار )گرم(ماده

4سولفات مس )%25(16اکسيد منگنز )62%(
0/16يدات کلسيم )%62(25سولفات آهن )20%(
2سلنيوم )%1(11اکسيد روی )77%(

های  مقايسه  انجام  و  ها  داده  واريانس  تجزيه  برای 
ميانگين به روش آزمون چند دامنه ای دانکن1 )در سطح 
احتمال 5 درصد( از نرم افزارهای MSTATC 11 و 

SPSS 16.0 استفاده گرديد.

نتايج و بحث
آغازين  دوره  در  ميانگين خوراک مصرفی  مقايسه  با 
مشخص شد که جيره حاوی 1 درصد پرليت با اندازه 
باالترين مقدار خوراک مصرفی  ذرات 1/5 ميلی متر 
را به خود اختصاص داده است )جدول 7(. همچنين 
پايينترين عملکرد با اندازه ذرات 1/5 ميلی متر، سطح 3 

درصد به دست آمد.

1. Duncan’s New Multiple Range Test

ميرعبدالباقی و همکاران )a 1386( در آزمايشی تاثير 
بنتونيت در تغذيه جوجه های گوشتی را  از  استفاده 
مورد بررسی قرار داده و به اين نتيجه رسيدند که استفاده 
از 3-1/5 درصد از اين ماده در جيره غذايی در دوره 
آغازين، موجب افزايش ميانگين خوراک مصرفی شد. 
در حالی که در دوره رشد، پايانی و کل دوره، از نظر 

خوراک مصرفی تفاوتی بين تيمارها مشاهده نشد.
زئوليت  اثر  مطالعه  در   )2004( همکاران2  و  چابوک 
روی عملکرد جوجه های گوشتی به اين نتيجه رسيدند 
که استفاده از اين ماده به مقدار 2/5-1/5 درصد جيره 
غذايی تاثيری بر ميزان مصرف خوراک در دوره رشد 
و کل دوره پرورشی نداشت. طالب علی و فرزين پور 

2. Cabuk et al.
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تيمارهای حاوی  بين  که  کردند  نيز گزارش   )2006(
پرليت از نظر خوراک مصرفی طی دوره آغازين، رشد و 
کل دوره پرورش، تفاوت معنی داری وجود نداشت. بر 

اساس نتايج اين تحقيق اختالف معنی داری در خوراک 
مصرفی بين جيره های غذايی در دوره های رشد، پايانی 
و کل دوره، مشاهده نمی شود که اين نتايج موافق با 

خوراک مصرفی )گرم(تيمار
49-1 روزگی49-43 روزگی42-22 روزگی21-1 روزگیسطح مورد استفادهاندازه ذرات

صفر درصد -
ab2686/661175/254491/75 629/84)شاهد(

a2731/501183/014560/66 1646/15 درصد1/5 ميلی متر
b2673/441186/844459/73 3599/45 درصد1/5 ميلی متر
ab2745/381211/134583/53 5627/02 درصد1/5 ميلی متر
ab2728/731179/244531/89 1623/92 درصد3 ميلی متر
a2683/881144/504465/85 3637/47 درصد3 ميلی متر
ab2707/591176/744501/07 5616/74 درصد3 ميلی متر

)SEM( 11/1355/9917/9778/73انحراف استاندارد ميانگين
جيره شاهد در مقابل بقيه جيره ها

629/842686/661175/254491/75جيره غذايی شاهد
625/122511/751180/244317/11بقيه جيره های غذايی

)SEM( 3/34123/683/53123/49انحراف استاندارد ميانگين
اثرات اصلی

منبع
1/5624/212716/771193/664534/64 ميلی متر
3626/042706/731166/824499/59 ميلی متر

)SEM( 1/297/118/9824/78انحراف استاندارد ميانگين

سطح
1635/032730/111181/134546/27 درصد
3618/462678/661165/674462/79 درصد
5621/882726/481193/934542/29 درصد

)SEM( 8/7528/7114/1547/09انحراف استاندارد ميانگين

.)P>0/05( در هر ستون، اعدادی که دارای حروف مشابه نيستند، با هم اختالف معنی دار دارند

جدول 7: اثر سطوح و اندازه مختلف ذرات پرليت بر خوراک مصرفی جوجه های گوشتی در دوره های 
مختلف پرورشی )گرم(
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يافته های ميرعبدالباقی و همکاران )b 1386( می باشد. 
اين محققين گزارش کردند که استفاده از کلينوپتيلوليت 
در جيره غذايی جوجه های گوشتی تاثيری بر خوراک 
مصرفی ندارد. اکثر گزارشات فوق گويای اين مسئله 
هستند که استفاده از پرليت در جيره غذايی تاثير چندانی 
بر ميزان مصرف خوراک ندارد. به نظر می رسد افزايش 
مصرف خوراک در دوره آغازين آزمايش حاضر ناشی 
از نياز جوجه ها به مصرف بيشتر خوراک برای تامين 

انرژی مورد نياز به هنگام استفاده از پرليت باشد.
نتايج مقايسه ميانگين صفت افزايش وزن در جدول 
8 درج شده است. رابطه مستقيمی بين ميزان پرليت 
مصرفی و افزايش وزن جوجه ها در دوره پايانی وجود 
داشت. به عبارت ديگر جيره حاوی 5 درصد پرليت 
بيشترين افزايش وزن و جيره حاوی 1 درصد پرليت، 
کمترين افزايش وزن را در دوره پايانی پرورش سبب 

شده است.
بر اساس نتايج تحقيق حاضر، استفاده از پرليت در جيره 
غذايی طی دوره پايانی، باعث ايجاد تفاوت معنی دار 
است.  شده  آزمايشی  تيمارهای  بين  وزن  افزايش  در 
ميرعبدالباقی و همکاران )a 1386( نيز به چنين نتيجه 
ای دست يافتند. بنا به گزارش اين محققين، افزودن 2/5 
درصد کلينوپتيلوليت به جيره جوجه های گوشتی در 
دوره پايانی پرورش، منجر به ايجاد اختالف معنی دار در 
افزايش وزن، نسبت به گروه شاهد می شود. در حالی که 
ميرعبدالباقی و همکاران )b 1386( در آزمايش ديگری 
در زمينه تاثير بنتونيت در تغذيه جوجه های گوشتی، بيان 
نمودند که افزايش وزن جوجه های گوشتی در دوره 

پايانی تحت تاثير مصرف بنتونيت قرار نمی گيرد.
گلودک3 )1980( اظهار داشت که علت اصلی اثرات 
پرليت بر رشد را می توان به ساختمان فيزيکی اين ماده 
منتسب کرد به طوری که کانال های متعدد موجود در 
آن با ذخيره سازی آب و متعاقب آن جذب گازها و 
عناصر ضد رشد مانند آمونياک و سولفيد هيدروژن، از 
بروز بيماری های تنفسی جلوگيری نموده و همچنين با 
جذب سموم قارچی به ويژه آفالتوکسين ها و فلزات 
از وقوع مسموميت های احتمالی می کاهد.  سنگين 
يالچين و همکاران4 )1995( گزارش کردند که استفاده 
از زئوليت در جيره غذايی باعث افزايش وزن جوجه 

های گوشتی نسبت به گروه شاهد می شود.
احتمال می رود افزايش وزن مشاهده شده در دوره پايانی 
اين آزمايش و ساير مطالعات، ناشی از تاثير پرليت بر 
متابوليسم مواد غذايی باشد. به طوری که پرليت با جذب 
آب مواد درون دستگاه گوارش منجر به کاهش سرعت 
عبور مواد شده و فرصت کافی برای هضم و جذب را 
فراهم می آورد. همچنين پرليت با داشتن خاصيت تبادل 
يونی موجب جذب بيشتر کاتيون ها می شود. با توجه به 
اين که وزن جوجه های گوشتی با افزايش ميزان مصرف 
پرليت افزايش نشان می دهد، استفاده از بيش از 5 درصد 
پرليت در مطالعات آينده مسايل بيشتری را در اين زمينه 

روشن خواهد کرد. 
نتايج به دست آمده نشان داد که از نظر ضريب تبديل 
غذايی تفاوت معنی داری بين تيمارهای آزمايشی در 

3. Glodek

4. Yalcin et al.
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افزايش وزن )گرم(تيمار
49-1 روزگی49-43 روزگی42-22 روزگی21-1 روزگیسطح مورد استفادهاندازه ذرات

صفر درصد -
447/641287/20427/902162/74)شاهد(

1440/471268/46424/612133/54 درصد1/5 ميلی متر
3420/841270/63427/012118/48 درصد1/5 ميلی متر
5450/481322/63437/782210/89 درصد1/5 ميلی متر
1425/101334/78406/972166/85 درصد3 ميلی متر
3439/751272/20421/432133/38 درصد3 ميلی متر
5418/971267/58450/272136/82 درصد3 ميلی متر

)SEM( 13/6332/1110/1143/05انحراف استاندارد ميانگين
جيره شاهد در مقابل بقيه جيره ها

447/641287/20427/902162/74جيره غذايی شاهد
432/601289/38428/012149/99بقيه جيره های غذايی

)SEM( 10/631/540/089/02انحراف استاندارد ميانگين
اثرات اصلی

منبع
1/5437/261287/24429/802154/30 ميلی متر
3427/941291/52426/222145/68 ميلی متر

)SEM( 6/593/032/536/1انحراف استاندارد ميانگين

سطح
1432/781301/62b 415/792150/19 درصد
3430/291271/41ab 424/222125/92 درصد
5434/721295/10a 444/022173/84 درصد

)SEM( 2/2215/914/4923/96انحراف استاندارد ميانگين

.)P>0/05( در هر ستون، اعدادی که دارای حروف مشابه نيستند، با هم اختالف معنی دار دارند

جدول 8: اثر سطوح و اندازه مختلف ذرات پرليت بر افزايش وزن جوجه های گوشتی در دوره های مختلف پرورشی )گرم(

هيچ يک از دوره ها وجود نداشت )جدول 9(. طاطار 
)1385( نيز با مقايسه تاثير استفاده از پرليت و زئوليت 
که  کرد  گزارش  گوشتی  های  جوجه  عملکرد  روی 
مصرف 2/5 و 5 درصد از اين مواد در جيره غذايی 
تاثيری بر ضريب تبديل غذايی جوجه های گوشتی 

ندارد. همچنين در مطالعه ديگری مشخص شد که اضافه 
کردن آلومينوسيليکات ها به جيره غذايی جوجه های 
گوشتی تاثيری بر ضريب تبديل غذايی در کل دوره 
پرورشی ندارد )ميرعبدالباقی و همکاران، b و a 1386(؛ 

که مويد نتايج تحقيق حاضر می باشد.
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ضريب تبديل غذايیتيمار
49-1 روزگی49-43 روزگی42-22 روزگی21-1 روزگیسطح مورد استفادهاندازه ذرات

صفر درصد -
1/412/042/752/05)شاهد(

11/472/162/792/14 درصد1/5 ميلی متر
31/432/102/792/10 درصد1/5 ميلی متر
51/392/082/772/07 درصد1/5 ميلی متر
11/472/052/912/09 درصد3 ميلی متر
31/462/112/722/09 درصد3 ميلی متر
51/472/142/612/10 درصد3 ميلی متر

)SEM( 0/040/040/080/04انحراف استاندارد ميانگين
جيره شاهد در مقابل بقيه جيره ها

1/412/042/752/05جيره غذايی شاهد
1/452/112/762/10بقيه جيره های غذايی

)SEM( 0/030/051/010/04انحراف استاندارد ميانگين
اثرات اصلی

منبع
1/51/432/112/782/10 ميلی متر
31/472/102/752/09 ميلی متر

)SEM( 0/030/010/020/01انحراف استاندارد ميانگين

سطح
11/472/102/852/11 درصد
31/442/112/752/10 درصد
51/432/112/692/09 درصد

)SEM( 0/020/010/080/01انحراف استاندارد ميانگين

جدول 9: اثر سطوح و اندازه مختلف ذرات پرليت بر ضريب تبديل غذايی جوجه های گوشتی در دوره های مختلف پرورشی

اثر  ها  آلومينوسيليکات  فوق،  گزارشات  اساس  بر 
های  جوجه  غذايی  تبديل  ضريب  بر  داری  معنی 
هر  فقدان  رسد  می  نظر  به  که  ندارند،  گوشتی 
در  پروتئين  و  انرژی  جمله  از  مغذی  ماده  گونه 
از  برخی  ولی  باشد.  امر  اين  عامل  پرليت،  ترکيب 

از  استفاده  که  کردند  گزارش  چنين  پژوهشگران 
آلومينوسيليکات ها در جيره غذايی منجر به بهبود 
ضريب تبديل غذايی می شود. اين دانشمندان چنين 
اظهار کردند که کاهش ضريب تبديل غذايی جوجه 
ها،  آلومينوسيليکات  مصرف  پی  در  گوشتی  های 
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می تواند ناشی از کاهش سرعت عبور مواد غذايی 
از دستگاه گوارش در اثر جذب آب مواد خوراکی 
تاثير  زمان  افزايش  و  ها  آلومينوسيليکات  توسط 
بين  موجود  اختالفات  باشد.  گوارشی  های  آنزيم 
در  تفاوت  علت  به  تواند  می  شده  بيان  گزارشات 
ماده آلومينوسيليکاته مصرف شده در آزمايش باشد. 
بديهی است که استفاده از چند نوع از اين مواد در 
مطالعات آينده و مقايسه عملکرد آن ها تا حدودی 

ابهامات موجود در اين زمينه را از بين خواهد برد.
درکل، نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که:

صفت خوراک مصرفی در دوره آغازين تحت تاثير 
اثرات متقابل سطوح و اندازه ذرات پرليت قرار می 
گيرد، در حالی که در دوره رشد، پايانی و کل دوره 

پرورش اين صفت متاثر نشد.
وزن  افزايش  با  ارتباط  در  پرليت  مختلف  سطوح 
در دوره پايانی، عملکرد متفاوتی داشت. به طوری 
که يک ارتباط مستقيم بين ميزان مصرف پرليت و 
افزايش وزن مشاهده شد. ولی در دوره های آغازين، 
رشد و کل دوره، افزايش وزن تحت تاثير جيره های 

غذايی حاوی پرليت قرار نگرفت.
سطوح و اندازه ذرات پرليت، ضريب تبديل غذايی 

را در هيچ دوره ای تحت تاثير قرار نداد.
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