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 چکیده

اجزا در ًیبهذُ، ًگزاًی در هَرد ثْذاضت ّبی هحزک رضذ در ثسیبری اس کطَرّب ثِ ثیَتیکاگزچِ هوٌَعیت استفبدُ اس آًتی

در ًتیجِ، ایي آسهبیص جْت هقبیسِ تبثیز پَدر سیز ٍ هًٌَسیي سذین ثز عولكزد ٍ . عوَهی هٌجز ثِ تحقق چٌیي اهزی خَاّذ ضذ

گزم ثز  هیلی 30ثِ هیشاى  هًٌَسیي سذین+ جیزُ پبیِ، جیزُ پبیِ : تیوبرّب ضبهل. عزاحی ضذ گَسبلِ ّبی پزٍاریقبثلیت ّضن 

در پبیبى دٍرُ، . یک درصذ ثَدًذثِ هیشاى پَدر سیز + جیزُ پبیِ  ،ًین درصذثِ هیشاى پَدر سیز + جیزُ پبیِ ، کیلَگزم هبدُ خطک

ثزای تعییي قبثلیت ّضن اس رٍش اًذاسُ . ّز گَسبلِ ثِ عَر جذاگبًِ ٍسى کطی ٍ دادُ ّب ثزای هقبیسِ افشایص ٍسى آًبلیش ضذ

ثیطتزیي هیشاى افشایص ٍسى رٍساًِ هزثَط ثِ گَسبلِ ّبی تغذیِ ضذُ ثب ًین درصذ . َل در اسیذ استفبدُ ضذگیزی خبکستز ًبهحل

گَسبلِ ّبی تغذیِ ضذُ ثب ًین درصذ پَدر سیز (. >05/0P)پَدر سیز ٍ هًٌَسیي ثَد کِ تفبٍت هعٌی داری ثب سبیز تیوبرّب داضت

ثِ عٌَاى ًتیجِ گیزی . تحت تبثیز تیوبر قزار ًگزفت NDF ٍADF یي خبم، قبثلیت ّضن پزٍتئ. ثْتزیي ضزیت تجذیل را داضتٌذ

کلی هی تَاى ثیبى ًوَد کِ افشٍدى پَدر سیز ثِ هیشاى ًین درصذ در جیزُ هی تَاًذ جبیگشیي هٌبسجی ثزای یًََفَرّبی هحزک 

 .رضذ هحسَة ضَد

 رضذ، سالهتگَسبلِ ّبی پزٍاری، پَدر سیز، هًٌَسیي، عولكزد : واژه های کلیدی

 

 مقدمه

. فعبلیت ثبکتزی ّبی ضكوجِ جْت تَلیذ اًزصی ٍ پزٍتئیي ًبکبرآهذ است ٍ ایي اهز ثِ تزتیت سجت دفع هتبى ٍ آهًَیبک هی ضَد

اس (. 2012هیزسائی ٍ ّوكبراى، )دفع ایي هَاد ًِ تٌْب سجت کبّص عولكزد تَلیذ، ثلكِ سجت آلَدگی هحیظ سیست ًیش هی ضَد 

یكی . زفتِ ضذُ است کِ استفبدُ کٌتزل ضذُ اس آًتی ثیَتیک ّبی خبظ هی تَاًذ ثزای ًطخَارکٌٌذگبى هفیذ ثبضذهذت ّب قجل پذی

اس رایج تزیي ایي تزکیجبت یًََفزّب ّستٌذ کِ استفبدُ اس آى ّب هی تَاًذ سجت ثْجَد ثبسدّی اًزصی ٍ هتبثَلیسن ًیتزٍصى در ضكوجِ 

بى اًتقبل ثبقیوبًذُ تزکیجبت ضیویبیی ثِ گَضت ٍ ضیز ٍ ًیش ایجبد هقبٍهت ثبکتزیبیی در ثزاثز آگبّی ّبی اخیز در راثغِ ثب اهك. ضَد

آًتی ثیَتیک ّب سجت ضذُ تب افشایص قبثل تَجْی در استفبدُ اس گیبّبى ثِ عٌَاى افشٍدًی خَراکی در تغذیِ دام ثِ عول آیذ 

 ثبکتزی ّبی گزم هثجت ٍهٌفی علیِ عیف ٍسیعی اس ر است کِگَگزدداتزکیجبت  دارای سیز(. 2011خبلصی سادُ ٍ ّوكبراى، )

گشارش کزدًذ کِ سیز سجت کبّص سیزگًَِ ّبی هختلف ( 2008)ٍاًبپبت ٍ ّوكبراى (. 2006ثٌچبر ٍ ّوكبراى، ) دارًذفعبلیت 

عوذتب هسئَل ٍتال سیزگًَِ ّبی هختلف پزی. ًسجت ثِ جوعیت هیكزٍثی کل ضكوجِ هی ضَد( Prevotella)ٍتال جٌس پزی

ضوٌب سیز ثِ دلیل . تجشیِ پزٍتئیي ٍ دآهیٌِ کزدى اسیذّبی آهیٌِ ّستٌذ کِ ًطبى دٌّذُ تبثیز سیز ثز هتبثَلیسن پزٍتئیي هی ثبضذ

هیزسائی )کبّص ًسجت استبت ٍ افشایص ًسجت پزٍپیًَبت ٍ ثَتیزات ثز کبّص تَلیذ هتبى ٍ ثْجَد تعبدل اًزصی دام ًیش هَثز است 

 اخیزا هغبلعبت سیبدی در هَرد تبثیز سیز ثز هیكزٍارگبًیسن ّب ٍ هتبثَلیسن ضكوجِ ثِ چبح رسیذُ است ٍلی (. 2012 ٍ ّوكبراى،
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ثب تَجِ ثِ هغبلت ثیبى ضذُ ایي عزح  (.2008ٍاًبپبت ٍ ّوكبراى، )اکثزا کَتبُ هذت ثَدُ ٍ در ضزایظ ثزٍى تٌی اًجبم ضذُ اًذ 

 .اجزا ضذ گَسبلِ ّبی پزٍاریسذین ثز عولكزد ٍ  قبثلیت ّضن جْت ثزرسی تبثیز پَدر سیز ٍ هًٌَسیي 

 

 مواد و روش ها

کیلَگزم در قبلت  یک  100 ± 11رٍس ٍ ٍسى سًذُ  100 ± 6راس گَسبلِ ًز ّلطتبیي ثب هیبًگیي سي  40در ایي آسهبیص تعذاد 

جیزُ پبیِ ثذٍى افشٍدًی  -1: تیوبرّب ضبهل. رٍس هَرد استفبدُ قزار گزفتٌذ 56تكزار  ثِ هذت  10تیوبر ٍ  4عزح کبهال تصبدفی ثب 

 5/0ثِ هیشاى پَدر سیز + جیزُ پبیِ  -3، هیلی گزم ثز کیلَگزم هبدُ خطک 30ثِ هیشاى  هًٌَسیي سذین+ جیزُ پبیِ  -2، (ضبّذ)

 . درصذ ثَدًذ 1ثِ هیشاى پَدر سیز + جیزُ پبیِ  -4، درصذ

توبم ًوًَِ ّب تب قجل اس آًبلیش در دهبی . رٍس آخز دٍرُ اًجبم گزفت 5ًوًَِ ثزداری اس خَراک، پس آخَر ٍ هذفَع در 

ًطبًگز داخلی خبکستز ثزای تعییي قبثلیت ّضن هَاد هغذی جیزُ اس رٍش اًذاسُ گیزی . درجِ سبًتی گزاد ًگْذاری ضذًذ -10

ًزهبل ٍ ضستطَ ثز رٍی کبغذ  2خبکستز خَراک یب هذفَع پس اس جَضبًذى در اسیذ کلزیذریک . ًبهحلَل در اسیذ استفبدُ ضذ

ٍ ثز اسبس هذل آهبری عزح کبهال SAS (1998 )ثب استفبدُ اس ًزم افشاس آهبری  دادُ ّب. صبفی ٍاتوي فبقذ خبکستز ثِ دست آهذ

 .بدُ ضذفاست( LSD)جْت هقبیسِ هیبًگیي ّب اس آسهَى حذاقل تفبٍت هعٌی دار  ٍجشیِ ٍ تحلیل تصبدفی هَرد ت

 

 نتایج و بحث

ثیطتزیي ٍ کوتزیي هیشاى هبدُ خطک هصزفی ثِ تزتیت هزثَط ثِ گَسبلِ ّبی تغذیِ ضذُ ثب هًٌَسیي ٍ یک درصذ پَدر سیز ثَد 

ثِ عالٍُ، ثیطتزیي هیشاى افشایص ٍسى رٍساًِ هزثَط ثِ گَسبلِ ّبی (. 1ٍل جذ)کِ ثب سبیز تیوبرّب تفبٍت هعٌی داری داضتٌذ 

احتوبال دلیل ایي اهز (. >05/0P)تغذیِ ضذُ ثب ًین درصذ پَدر سیز ٍ هًٌَسیي ثَد کِ تفبٍت هعٌی داری ثب دٍ تیوبر دیگز داضتٌذ

در تضبد، ثبهپیذیس ٍ ّوكبراى . هَاد هغذی هی ثبضذتبثیز ایي تزکیجبت ثز ثبفت ٍ فلَر ضكوجِ ٍ در ًتیجِ ّضن ٍ جذة کبرآهذتز 

گَسبلِ ّبی تغذیِ ضذُ ثب . هصزف پَستِ ٍ حجِ سیز را ثز هبدُ خطک هصزفی ثزُ ّبی پزٍاری ثی تبثیز گشارش کزدًذ( 2005)

ر ثَد کِ هی تَاًذ ًین درصذ پَدر سیز ثْتزیي ضزیت تجذیل را داضتٌذ کِ در هقبیسِ ثب سبیز تیوبرّب تفبٍت هطبّذُ ضذُ هعٌی دا

ّن ثْجَد ضزیت تجذیل خَراک ثزُ (  2005)ثبهپیذیس ٍ ّوكبراى . ثِ ثبالتز ثَدى اضبفِ ٍسى رٍساًِ در ایي تیوبر هزثَط ثبضذ

ًطبى ( 2006)در تضبد ثب ًتبیج ایي هغبلعِ، ثٌچبر ٍ ّوكبراى . ّبی پزٍاری را در اثز استفبدُ اس حجِ ٍ پَستِ سیز گشارش کزدًذ

 .هیلی گزم هًٌَسیي در رٍس ثبعث ثْجَد ضزیت تجذیل خَراک گبٍّبی ضیزی هی گزدد 350کِ هصزف دادًذ 

قبثلیت ّضن هبدُ خطک ثِ عَر هعٌی داری در گزٍُ تغذیِ ضذُ ثب یک درصذ پَدر سیز کبّص یبفت ٍلی قبثلیت ّضن 

ّوبى عَر کِ ًطبى دادُ ضذُ است سغَح  (.2جذٍل )تحت تبثیز تیوبر ّبی آسهبیطی قزار ًگزفت  NDF  ٍADF پزٍتئیي خبم،

. کِ هی تَاًذ قبثلیت ّضن را تحت تبثیز قزار دّذ( 2012هیزسائی ٍ ّوكبراى، )ثبالی سیز تبثیز هخزثی ثز تخویز ضكوجِ ای دارد 

سهبى هبًذى هبدُ  ثیبى کزدًذ کِ هًٌَسیي هی تَاًذ اس عزیق افشایص( 2011)در تضبد ثب ًتبیج هغبلعِ اخیز، خبلصی سادُ ٍ ّوكبراى 

خطک در ضكوجِ، کبّص هصزف اختیبری خَارک ، ثْجَد ضزایظ ضكوجِ ٍ یب افشایص تحزیک ًطخَار ثز قبثلیت ّضن فیجز تبثیز 

 .داضتِ ثبضذ

 



 

 

 تاثیز پودر سیز و موننسین سدیم بز عملکزد گوساله های پزواری: 1جدول 

 خغبی هعیبر 1تیوبر ّب فزاسٌجِ

1 2 3 4 

هاااابدُ خطااااک  

  *هصزفی

b99/3 a32/4 b00/4 c79/3 090/0 

 b86/0 a95/0 a93/0 b84/0 048/0  *افشایص ٍسى

ضااازیت تجاااذیل  

 خَراک

a61/4 
a56/4 b29/4 ab51/4 264/0 

 ثِ هیشاى یک درصذ: پَدر سیز -4ثِ هیشاى ًین درصذ؛ : پَدر سیز -3هیلی گزم ثز کیلَگزم؛  30ثِ هیشاى : هًٌَسیي -2ضبّذ؛  -1 1
a-c  درصذ هی ثبضذ 5حزٍف غیزهطبثِ در ّز ردیف ثیبًگز اختالف هعٌی دار ثیي تیوبرّب در سغح. 

 کیلَگزم در رٍس*

 تاثیز پودر سیز و موننسین سدیم بز قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های پزواری: 2جدول 

 خغبی هعیبر 1تیوبر ّب فزاسٌجِ

1 2 3 4 

 a20/68 a03/71 a35/68 b22/64 323/3 )%(هبدُ خطک 

 667/2 26/67 14/67 79/68 80/68 )%(پزٍتئیي خبم 

NDF )%( 11/67 73/65 20/66 68 828/2 

ADF )%( 88/58 16/59 31/61 05/60 05/3 
 ثِ هیشاى یک درصذ: پَدر سیز -4ثِ هیشاى ًین درصذ؛ : پَدر سیز -3هیلی گزم ثز کیلَگزم؛  30ثِ هیشاى : هًٌَسیي -2ضبّذ؛  -1 1

a-c درصذ هی ثبضذ 5حزٍف غیزهطبثِ در ّز ردیف ثیبًگز اختالف هعٌی دار ثیي تیوبرّب در سغح. 
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