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 چکیدُ

 تي کبُ کٌجذ در اعتبى بَؽْز بِ دعت هی آیذ کِ پظ اس بزداؽت 0822در حبل حبضز عبالًِ حذٍد 

. َراکی اًجبم ؽذایي تحقیق بِ هٌظَر تؼییي ارسػ غذایی ایي هبدُ خ. ببقی هی هبًذ هحصَل بذٍى اعتفبدُ

بزای اًجبم ایي کبر، ابتذا هٌبعق دارای کؾت کٌجذ در اعتبى هؾخص ؽذُ ٍ ًوًَِ ّبی کبُ کٌجذ بزداؽت 

عپظ قببلیت ّضن آى بِ رٍػ جوغ آٍری کل هذفَع، بب . ؽذُ ٍ تزکیببت ؽیویبیی آًْب اًذاسُ گیزی ؽذ

. رٍسُ بب اعتفبدُ اس رٍػ تفبٍت بذعت آهذ 02راط بش ًز اختِ ؽذُ بَهی اعتبى عی عِ دٍرُ  4اعتفبدُ اس 

% 64/57پزٍتئیي خبم، %  25/5هبدُ خؾک، %  3/95ًتبیج ًؾبى داد کِ کبُ کٌجذ بِ عَرهیبًگیي دارای 

NDF ،94/40  %ADF ،87/9 % ،4030فغفز ٍ % 06/0کلغین، % 08/0چزبی خبم، % 09/0خبکغتز خبم  

ّوچٌیي هیبًگیي قببلیت ّضن هبدُ خؾک، پزٍتئیي خبم،  .کبلزی در ّز گزم اًزصی خبم در هبدُ خؾک بَد

NDF ،ADF 06/59، 56/34، 9/30، 66/63، 9/34، چزبی خبم ٍ اًزصی خبم کبُ کٌجذ بِ تزتیب  ٍ

  .اعتفبدُ کزددر جیزُ غذایی بشّب تَاى  هیبِ عَر کلی ًتبیج ًؾبى داد کِ اس کبُ کٌجذ . بذعت آهذ 7/37

 هقدهِ

تَاًذ عْن هْوی در تأهیي خَراک دام داؽتِ ببؽذ، بقبیبی هحصَالت کؾبٍرسی  اس جولِ هٌببؼی کِ هی

اعت کِ دارای ارسػ ببالیی بَدُ ٍ در صَرت اعتفبدُ صحیح، جبیگشیي هٌبعبی بزای هَاد خَراکی هؼوَل 

هیلیَى  5/0ی ٍ حذٍد هیلیَى ٍاحذ داه 5/0اعتبى بَؽْز بِ دلیل ٍجَد بیؼ اس . ببؽٌذ در تغذیِ دام هی

ّكتبر هزتغ، بِ ؽذت در هؼزض کوبَد ػلَفِ قزار داؽتِ ٍ حتی در ؽزایظ هغبػذ ببرًذگی ًیش کلیِ ًیبس 

کبُ کٌجذ اس جولِ بقبیبی هحصَالت کؾبٍرسی اعت کِ . گزدد غذایی داهْب، اس داخل اعتبى تأهیي ًوی

 . دُ دام قزار گیزدتَاًذ بِ خَبی در اعتبى ٍ حتی در کل کؾَر هَرد اعتفب هی

ّكتبر بَدُ ٍ هقذارکبُ کٌجذ پظ اس بزداؽت  0462هیشاى عغح سیزکؾت کٌجذ در اعتبى بَؽْز 

ای اس آًْب  اعت کِ رٍی سهیي ببقی هبًذُ ٍ ّیچگًَِ اعتفبدُ( بصَرت خؾک)تي  0822هحصَل حذٍد 

 . ؽَد ًوی

ّضن کبّْبی هبػ، کٌجذ، گٌذم، جَ ٍ ارسػ غذایی، ضزیب ّضن ٍ اًزصی قببل ( 0)سادُ ٍ ّوكبراى  ػبلن

ًتبیج ًؾبى داد کِ هیشاى پزٍتئیي خبم ٍ . بزًج را بِ رٍػ دام سًذُ ٍ بب اعتفبدُ اس گَعفٌذ تؼییي کزدًذ

(. >25/2P)داری ببالتز بَد  ًغبت بِ عبیز کبّْب بغَر هؼٌی%( 73/3ٍ  38/00)چزبی خبم در کبُ کٌجذ 

کبلزی در گزم هبدُ  3889ٍ % 28/46، %0/08کبُ کٌجذ ًیش بزابز ٍ اًزصی خبم  NFEهیشاى الیبف خبم، 
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ٍ اًزصی کبُ کٌجذ  NFEضزیب ّضن هبدُ خؾک، پزٍتئیي خبم، چزبی خبم، الیبف خبم، . خؾک بذعت آهذ

 .هگب کبلزی بز کیلَگزم  بذعت آهذ 90/0ٍ % 93/43، %5/60،  %84/47، %7/66، 46/50بِ تزتیب 

ٍ یک هكول اٍرُ ٍ هالط را بز   (Aspergillus oryzae)یک پزٍبیَتیک  تأثیز( 4)آیبال ٍ ّوكبراى 

ًتبیج ًؾبى داد کِ قببلیت ّضن فیبز، . هغبلؼِ ًوَدًذ  in situکبُ کٌجذ بِ رٍػ NDFرٍی قببلیت ّضن 

کبُ کٌجذ دارای قببلیت ّضن ببالتزی % 52ّوچٌیي . یببذ بب اضبفِ ًوَدى پزٍبیَتیک ٍ هكول افشایؼ هی

ّبی حبٍی کبُ کٌجذ، دٍ  کبُ کٌجذ بِ رٍػ دام سًذُ در جیزُ NDFر آسهبیؼ دٍم، قببلیت ّضن د. بَد

عغح پزٍبیَتیک ٍ دٍ عغح هكول اٍرُ ٍ هالط تؼییي ؽذ ٍ بغَر کلی ًتیجِ گزفتِ ؽذ کِ پزٍبیَتیک ٍ 

 . دّذ ٍ تؼذاد پزٍتَسآ را افشایؼ هی NDFهكول اٍرُ ٍ هالط، قببلیت ّضن 

َد ؽذیذ خَراک دام در اعتبى بَؽْز ٍ لشٍم ؽٌبعبیی هٌببغ خَراکی اعتبى، تحقیق بب تَجِ بِ کوب

 . اًجبم ؽذحبضز بِ هٌظَر تؼییي تزکیببت ؽیویبیی ٍ قببلیت ّضن کبُ کٌجذ 

 هَاد ٍ رٍضْا

 تعییي تزکیثات ضیویایی

تؼییي ًقغِ اس ّز هٌغقِ  02عپظ. ؽْزعتبى دارای کؾت کٌجذ در اعتبى بَؽْز هؾخص ؽذ 5ابتذا 

ّبی بذعت آهذُ اس ّز ًقغِ خزد ؽذُ ٍ  ًوًَِ. ٍ پظ اس بزداؽت هحصَل، اس ّز ًقغِ یک ًوًَِ بذعت آهذ

ًوًَِ کبُ  08ًوًَِ اس آى بؼٌَاى هؼزف هٌغقِ بزداؽت ؽذ ٍ بذیي تزتیب  3پظ اس هخلَط کزدى بب ّن، 

، NDF ،ADFزٍتئیي خبم، ّب جْت تجشیِ ؽیویبیی ٍ تؼییي هبدُ خؾک، پ عپظ ًوًَِ. کٌجذ بذعت آهذ

 .خبکغتز خبم، چزبی خبم، اًزصی خبم، کلغین ٍ فغفز، بِ آسهبیؾگبُ ارعبل گزدیذ

 آسهایص قاتلیت ّضن

رأط بش ًز اختِ  4ایي آسهبیؼ در عبلي ایغتگبُ تحقیقبت ػلَم داهی هزکش تحقیقبت بَؽْز بب اعتفبدُ اس 

 . عبل اًجبم ؽذ 0ؽذُ بَهی اعتبى بب عي تقزیبی 

ابتذا در یک آسهبیؼ جذاگبًِ، یًَجِ بِ تٌْبیی هَرد . هَاد خَراکی ایي آسهبیؼ، یًَجِ ٍ کبُ کٌجذ بَد

بِ داهْب دادُ ؽذ تب ( 52بِ  52بِ ًغبت )اعتفبدُ داهْب قزار گزفت ٍ عپظ یًَجِ بِ ّوزاُ کبُ کٌجذ 

 . قببلیت ّضن کبُ کٌجذ بب رٍػ تفبٍت بذعت آیذ

در دٍرُ . اًجبم ؽذ( 0ٍ3)رٍس 02در عِ ًَبت ٍ ّز ًَبت بِ هذت( عجوغ آٍری هذفَ)هزحلِ اصلی

هبًذُ خَراک دادُ ؽذُ ّز یک ا س داهْب بغَر  ّبیی اس خَراک دادُ ؽذُ ٍ ببقی آسهبیؼ اصلی، رٍساًِ ًوًَِ

ّبی هذکَر جذاگبًِ بب  ّن هخلَط ؽذُ ٍ اس آًْب  پظ اس اتوبم ّز آسهبیؼ، ًوًَِ. ؽذ جذاگبًِ بزداؽتِ هی

هبًذُ ٍ هذفَع بذعت  بزداری ؽذ، بغَریكِ بزای ّز دام، یک ًوًَِ اس ّز یک اس غذای خَردُ ؽذُ، پظ وًًَِ

، چزبی خبم ٍ اًزصی خبم NDF ،ADFّبی ّز آسهبیؼ، بزای تؼییي هبدُ خؾک، پزٍتئیي خبم،  آهذ ٍ ًوًَِ

 .بِ آسهبیؾگبُ ارعبل ؽذ

 ًتایج ٍ تحث

 تزکیثات ضیویایی 

هؼیبر تزکیببت ؽیویبیی ٍ اًزصی خبم کبُ کٌجذ بذعت آهذُ اس هٌبعق هختلف اعتبى  هیبًگیي ٍ اًحزاف

 .ًؾبى دادُ ؽذُ اعت 0در جذٍل 
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 (درصذ در هبدُ خؾک)ـ تزکیببت ؽیویبیی ٍ اًزصی خبم کبُ کٌجذ 0جذٍل 

هبدُ  

 خؾک

پزٍتئیي 

 خبم

 

NDF 

 

ADF 

خبکغ

 تز خبم

چزبی 

 خبم

اًزصی 

خبم 

کبلزی )

 (در گزم

 فغفز کلغین

 06/0 08/0 6/4030 09/0 87/9 94/40 64/57 25/5 3/95 هیاًگیي

اًحزاف 

هعیار 

(±) 

99/0 00/0 34/7 40/5 25/0 84/2 4/050 09/2 84/2 

 

ّوبى گًَِ کِ درجذٍل دیذُ هی ؽَد، پزٍتئیي خبم کبُ کٌجذ در حذ کبُ عبیز هحصَالت کؾبٍرسی بَدُ، 

% 38/00ببؽذ کِ پزٍتئیي خبم آى را  هی( 0)سادُ ٍ ّوكبراى کوتز اس هیشاى گشارػ ؽذُ تَعظ ػبلن  ٍلی

دلیل ایي اختالف هزبَط بِ تزکیب عبقِ ٍ غالف هَجَد در کبُ کٌجذ ایي تحقیق بب . هحبعبِ کزدُ اعت

عَریكِ کبُ کٌجذ ایي آسهبیؼ، دارای ًغبت هٌبعب ٍ ٍاقؼی اس عبقِ ٍ غالف  بِ. ببؽذ آسهبیؼ هذکَر هی

دارای ًغبت بیؾتزی اس غالف کٌجذ ( 0)هَرد آسهبیؼ تَعظ ػبلن سادُ ٍ ّوكبراى  اعت، ٍلی کبُ کٌجذ

ببؽذ ٍ بب تَجِ بِ هیشاى ببالی پزٍتئیي خبم در غالف کٌجذ، هیشاى پزٍتئیي خبم کبُ کٌجذ در آسهبیؼ  هی

راى ّوچٌیي هیشاى چزبی خبم کبُ کٌجذ تَعظ ػبلن سادُ ٍ ّوكب. گیزی ؽذُ اعت اًذاسُ%  38/00هذکَر 

تَاًذ بِ دلیل هیشاى ببالی غالف در  کِ هی%( 09/0در هقببل % 73/3)ببؽذ  بیؾتز اس تحقیق حبضز هی( 0)

 .آى آسهبیؼ ببؽذ

 

 

 قاتلیت ّضن

، پزٍتئیي خبم 9/34هیبًگیي قببلیت ّضن اجشای ؽیویبیی کبُ کٌجذ بِ تزتیب بزای هبدُ خؾک 

66/63،NDF  9/30 ،ADF  56/34 بذعت آهذ درصذ 7/37اًزصی خبم  ٍ 06/59، چزبی خبم. 

قببلیت ّضن هبدُ خؾک، پزٍتئیي خبم ٍچزبی خبم کبُ کٌجذ ایي آسهبیؼ در هقبیغِ بب قببلیت ّضن 

بَدُ اعت، اسًظز %  84/47ٍ% 7/66، %46/50کِ بِ تزتیب بزابز ( 0)سادُ ٍ ّوكبراى  تؼییي ؽذُ تَعظ ػبلن

  NDFّوچٌیي قببلیت ّضن . اس ًظز چزبی خبم بیؾتز اعتپزٍتئیي خبم هؾببِ، اس ًظز هبدُ خؾک کوتز ٍ 

 5/40کِ بزابز ( 4)اس هیشاى بذعت آهذُ اس آسهبیؼ آیبال ٍ ّوكبراى % (  9/30)کبُ کٌجذ در تحقیق حبضز 

 .ببؽذ بَد، کوتز هی% 



 (اصفهان)واحد خىراسگان  یدانشگاه آزاد اسالم یدر کشاورز یپژوهش و نىآور یشهما
 

 

 ًتیجِ گیزی

بم ایي هبدُ بِ عَر کلی بب تَجِ بِ قببلیت ّضن اجشای ؽیویبیی کبُ کٌجذ ٍ  ًیش هیشاى پزٍتئیي خ

ّوچٌیي بب اعتفبدُ اس . تَاى اس آى بِ ػٌَاى جبیگشیٌی بزای کبُ گٌذم ٍ جَ اعتفبدُ ًوَد ، هی%(5)غذایی 

تَاى ارسػ غذایی ایي خَراک را بْبَد بخؾیذُ ٍ در جیزُ غذایی دام هَرد  عبسی هی رٍؽْبی هختلف غٌی

ب آى در عغح هٌغقِ، اعتفبدُ اس آى  بغیبر در ضوي بب تَجِ بِ قیوت توبم ؽذُ هٌبع. اعتفبدُ قزار داد

 . هقزٍى بِ صزفِ هی ببؽذ
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