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 چکیذٌ

اهزٍسُ اس ایي درخت در هٌبطق .در صذ چزثی خبم هی ثبضذ1209درصذ پزٍتئیي خبم 1008ٍهیَُ افزا اسًظز ارسش غذایی دارای 

سبلِ ثطَر 15یک درخت .گزم ٍخطک ثؼٌَاى ثبدضکي ٍکوزثٌذ سجش ٍدرخت سیٌتی ثزای پبرکْب ٍگزدضگبّْب استفبدُ هی ضَد

ّذف اس اًجبم ایي تحقیق اهکبى استفبدُ اس هیَُ افزا ثؼٌَاى جبیگشیي جَ در جیزُ .کیلَ گزم هیَُ افزا تَلیذ هی کٌذ20هیبًگیي 

تیوبرّب ثز اسبس جبیگشیٌی  هیَُ .تکزار اًجبم ضذ5تیوبر 5ٍتحقیق در قبلت طزح کبهال تصبدفی ثب.غذایی ثزُ ّبی ًز افطبری ثَد

درصذ 20 -3درصذ هیَُ افزا 10- 2صفز درصذ هیَُ افزا -1تیوبرّبی هَرد آسهبیص .افزا ثِ جبی جَ در جیزُ غذایی تؼییي گزدیذ

طَل دٍرُ اًجبم طزح .درصذ غٌی ضذُ ثب اٍرُ ثَد20تیوبر  – 5درصذ هیَُ افزا غٌی ضذُ ثب اٍرُ 10ٍ -4هیَُ افزا 

ًتبیج حبصل اس آسهبیص ًطبى داد کِ هیبًگیي افشایص ٍسى ًْبیی ثزای .رٍس اٍل دٍرُ ػبدت پذیزی اًجبم ضذ15رٍس،ک105ِ

ایص ٍسى ٍهیبًگیي افش14092±16015ٍ000908±15016ٍ00196±16023ٍ00412±16046ٍ00103±00138ثِ تزتیت  5تب 1تیوبرّبی 

ٍ هیبًگیي ضزیت تجذیل غذایی ثزای 16504±0089ٍ 17902±2016ٍ 16708±4054ٍ 17908 ±103ٍ  18206±1051رٍساًِ ثِ تزتیت

ًتبیج تجشیِ .ثَد 804±7079ٍ00051±8024ٍ0093±7082ٍ00232±7071ٍ00049±0065ثزُ ّبی تغذیِ ضذُ ثب جیزُ ّبی هذکَر

ثز اسبس   (p≤0.01).ي تفبٍت هؼٌی داری را ثیي هیبًگیي ٍسى ًْبیی تیوبرّب ًطبى دادٍاریبًس ٍهقبیسِ هیبًگیٌْب ثب آسهَى داًک

درصذ ٍثیطتزثؼٌَاى جبیگشیي جَ در جیزُ ثزُ ّبی پزٍاری افطبری تَصیِ ًوی 10ًتبیج حبصلِ استفبدُ اسهیَُ افزا ثِ هیشاى 

 .ػول آٍری اس رٍضْبی دیگز استفبدُ ًوَد ٍلی ثب تَجِ ثِ تزکیجبت آى هیتَاى در هقبدیز کوتز تَصیِ کزد ٍجْت.ضَد

 .هیَُ افزا ،ثزُ افطبری،   ٍسى:  ياشٌ َای کلیذی

 

 مقذمٍ

ثبتَجِ ثِ افشایص چطوگیز جوؼیت جْبى،تبهیي ًیبسّبی غذایی ثخصَظ پزٍتئیي یکی اس دغذغِ ّبی اصلی هتخصصیي  تغذیِ 

ایزاى یکی اس کطَرّبی ثب رضذ سزیغ جوؼییت (2003فبئَ،)ثز اسبس آهبرّبی سبسهبى خَار ٍثبر کطبٍرسی هلل هتحذ .هیجبضذ

لذا تَجِ ثیطتز ثِ افشایص .هیلیَى ًفز ثزسذ100هیالدی ثِ ثیص اس2050هیلیَى ًفزی آى تب سبل 70است کِ اًتظبر هیزٍد جوؼییت 

طیَر ٍ تَلیذ گَضت  در ایي راستب پزٍرش دام ٍ. تَلیذٍتبهیي هَاد غذایی ثزای جوؼیت در حبل رضذ کطَر اهزی ضزٍری است

 .قزهش ًقص هْوی را در تبهیي ایي ًیبسّبی غذایی دارد

پیطزفت ّبی رٍس افشٍى سبل ّبی اخیز در سهیٌِ تغذیِ ٍ خَراک دادى دام هٌجز ثِ حصَل رٍضْبی ًَیي فزایٌذ خَراک 

بّی اس استفبدُ ثْیٌِ اس اهکبًبت ّوزاُ ثب گستزش داهٌِ فؼبلیت ّبی تَلیذی آگ. دام ٍ اصالح ثْجَد جیزُ ّبی غذایی ضذُ است

استفبدُ ثْیٌِ اس پس هبًذ ّبی کبرخبًجبت صٌبیغ غذایی ٍ فزاٍردُ ّبی فزػی .خَراک داهی کطَر یکی اس ضزٍریبت ثطوبر هیزٍد

 در هیَُ (1387اخَت ٍّوکبراى،.)هشارع یکی اس راّْبی تبهیي خَراک ارساى قیوت ٍ ثِ صزفِ ثزای پزٍرش دام ثِ حسبة هی رٍد



 

 

ایي چزثی خَراکی .در صذهبدُ چزة ثب ثَی هخصَظ ٍطؼن هالین ثِ رًگ سرد یبفت هی ضَد25سثبى گٌجطک حذٍد 

الجتِ ثؼضی داهذاراى ثِ هفیذ ثَدى آى در تغذیِ (هؼبرف گیبّی.هیز حیذر، حسیي)ٍقبثل استخزاج ٍدرصبثَى سبسی هصزف هیطَد

حذٍد هٌبست ایي هبدُ خَراکی در جیزُ غذایی داهْب ثِ حذ کبفی ضٌبختِ ضذُ  اهب.دام پی ثزدُ ٍاس آى درتغذیِ دام استفبدُ هی کٌٌذ

 .ًیست کِ ّذف اساجزای ایي اسهبیص تؼییي ًسجت هٌبست آًذر جیزُ غذایی ثزُ ّبی افطبری ثَد

 

 مًاد ي ريش َا

پس اس .گزم اًتخبة گزدیذکیلَ 3308±106هبُ ٍهیبًگیي ٍسًی4تب3راس ثزُ ًزافطبری ثب هیبًگیي سٌی 25جْت اًجبم ایي پژٍّص

در طَل ایي .رٍسُ جْت سبس گبری ثزُ ّب ثبخَراک ٍجبیگبُ در ًظز گزفتِ ضذ15اًتقبل ثِ جبیگبُ اثتذا یک دٍرُ  ػبدت دّی 

رٍس اثتذا ػول پالک کَثی سپس اقذاهبت ثْذاضتی اس قجیل تشریق ٍاکسي اًتزٍ تَکسوی ٍخَراًذى دارٍّبی ضذ اًگل اًجبم 15

ایي آسهبیص در قبلت .رٍس ثَد90دٍرُ اصلی آسهبیص .رٍس قجل اس اًتقبل ثِ جبیگبُ اًفزادی ثزُ ّب ٍسى کطی ضذًذ15در پبیبى .ضذ

گَسفٌذ ٍثش تٌظین  ٍتیوبرّب ثز NRC2007جیزُ ّبی غذایی ثز اسبس.تکزار اًجبم ضذ5تیوبر 5ٍیک طزح کبهال تصبدفی ثب 

-3دُ درصذ هیَُ افزا-2صفز درصذ هیَُ افزا -1:تیوبرّب ضبهل.ی تؼییي گزدیذاسبس جبیگشیٌی هیَُ افزا ثِ جبی جَ در جیزُ غذای

خَراک دّی در دٍ .ثیست درصذ هیَُ افزا غٌی ضذُ ثب اٍرُ ثَد-5دُ درصذ هیَُ افزا غٌی ضذُ ثب اٍرُ -4ثیست درصذ هیَُ افزا

ثب قیوبًذُ ثِ صَرت رٍساًِ جوغ آٍری  خَراک.آة ثصَرت آساد در اختیبر داهْب قزار داضت .ػصز اًجبم هی ضذ7صجح 7ًٍَثت 

سبػت  16رٍس یکجبر ثب رػبیت 10در هذت اًجبم طزح ثزُ ّب ّز.ٍدر ًَثت صجح ،قجل اس ریختي خَراک تَسیي هی گزدیذ

اًجبم ٍهقبیسِ هیبًگیي ّب ثب استفبدُ اس آسهَى SASتجشیِ ٍتحلیل دادُ ّب ثب استفبدُ اس ًزم افشار آهبری.گزسٌگی تَسیي ضذًذ

 .اًکي اًجبم ضذد

 وتایج يبحث

ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس ٍهقبیسِ هیبًگیٌْب تفبٍت هؼٌی داری را ثیي .ارائِ ضذُ است 1ًتبیج ثذست آهذُ اس ایي آسهبیص در جذٍل 

ثب سبیز هیبًگیٌْب اختالف هؼٌی (16046±00138)هیبًگیي ٍسى ثزای تیوبر ضبّذ.(p≤0.01).هیبًگیي ٍسى ًْبیی تیوبرّب ًطبى داد

) ٍثذٍى ػول آٍری  (  16015±00196)  درصذ افزا، ػول آٍری ضذُ 10اهب تفبٍت هیبًگیي ثیي دٍ تیوبر . (p≤0.01.اری داضتد

) درصذ ثذٍى ػول آٍر ی20ثب(14092±000908)درصذ ػول آٍری 20هیبًگیي تیوبر .(p≥0.01).هؼٌی دار ًجَد( 00103±16023

 .p≤0.01).هؼٌی دار ثَد(00412±15016

ذیل غذایی ثزای ثزُ ّبی تغذیِ ضذُ ثب جیزُ ّبی هختلف ثِ تزتیت ضزیت تج

ثَد کِ اختالف هیبًگیي ایي صفبت اس ًظز آهبری هؼٌی دار 0065±7071ٍ00049±7082ٍ00232±8024ٍ0093±7079ٍ00051±804

هؼٌی دار 7079±0093درصذػول آٍری7082ٍ10±00049درصذثذٍى ػول آٍری10اهبتفبٍت هیبًگیي ثیي دٍ تیوبر .(p≤0.01)ثَد

ٍ 16708±17908ٍ4054±18206ٍ103±1051ثِ تزتیت 5تب1هیشاى افشایص ٍسى رٍساًِ ثزای تیوبرّبی (p≥0.01) .ًجَد

اهب تفبٍت .(p≤0.01) ثَد کِ هیبًگیي ایي صفبت اس ًظز آهبری دارای اختالف هؼٌی دار ثَد   16504 2016±17902ٍ0089±

          (p≥0.01) .درصذ ػول اٍری هؼٌی دار ًجَد10ٍری ٍدرصذ ثذٍى ػول آ10هیبًگیي ثزای دٍ تیوبر

 



 

 

احتوبال ٍجَد هَاد ضذ  (p≥0.01)با تًجٍ بٍ ایىکٍ میسان مادٌ خشک مصرفی بیه سایر تیمار َا دارای اختالف معىی دار وبًد

 .      هغذی ثب ػث کبّص ٍسى ثیي سبیز تیوبرّب ًسجت ثِ تیوبر ضبّذ ضذُ است 

 

 جبیگشیٌی هیَُ افزا ثب داًِ جَ ثز صفبت ػولکزداثزات (:   1)جذٍل

  

 پبراهتز     

درصذافزاغٌی ضذُ ثب اٍرُ        10       درصذافزا    20       درصذافزا       10            ضبّذ                                           

     SEMدرصذافزاغٌی ضذُ ثباٍرُ           20

 

                   a1412      4/30  a1411     6/20 a 1388             39/46  a1400  19/22(    گزم)هبدُ خطک هصزفی

2/20  a1394                       937/5 

                2/0 a54/33          88/0  a 08/34         75/0 a 94/33            3/1   a 8/33(         کیلَگزم)ٍسى اٍلیِ 

58/0   a 86/33                       174/0   

                  13/0 a 46/16     103/0  b23/16      41/0  c16/15            16/0  b 15/16(  کیلَگزم)افشایص ٍسى دٍرُ

09/0  d92/14                   0444/0   

                     a46/16          3/1  b 180           52/4  c 168             1/2  b 179 51/1(    گزم)افشایص ٍسى رٍساًِ

89/0  d165                         49/0    

                a 71/7           04/0 b82/7          23/0 c24/8              093/0 b79/7  06/0ضزیت تجذیل غذا یی        

051/0  d 4/8                        00024      

 .هیجبضذ0001حزٍف هتفبٍت ًطبى دٌّذُ ٍجَد تفبٍت در سطح آهبری *
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