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  ٌچکیذ

بش سٍی بشخی اص  )ػبکبسٍهبیؼض ػشٍیؼیِ(آٍسی ؿذُ بب هخوش ّذف اص ایي تحقیق بشسػی اثش ػغَح هختلف کبُ بشًج ػول

هبُ ٍ هیبًگیي  3-2سأع بشُ بب ػي  40دس ایي آصهبیؾ اص تؼذاد . حبل سؿذ ًظاد افـبسی هی ببؿذدر  فشاػٌجِ ّبی خًَی بشُ ّبی

 10تیوبس ٍ  4سٍص دس قبلب یک عشح کبهال تصبدفی بب  56جٌغ بِ هذت  4جٌغ ًش ٍ  6کیلَگشم ٍ دس ّش تیوبس  20± 5ٍصى 

اٍسُ، کبُ بشًج ػول % 4، کبُ بشًج ػول آٍسی ؿذُ بب (گشٍُ ؿبّذ)تیوبسّب ؿبهل کبُ بشًج .  تکشاس بشای ّش تیوبس، اػتفبدُ ؿذ

 3دس ابتذا ٍ اًتْبی آصهبیؾ اص . بَدًذ%( 1ػغح )ذٍى هخوش ػبکبسٍهبیؼض ػشٍیؼیِ هالع بب ٍ یب ب% 10اٍسُ ٍ % 4آٍسی ؿذُ بب 

لیپَپشٍتـئیي ّبی بب چگبلی   ، لیپَپشٍتـئیي ّبی بب چگبلی ببال، ای، کلؼتشٍلبشُ دس ّش تیوبس خًَگیشی ٍ غلظت گلَکض، اصت اٍسُ

یج ًـبى داد کِ توبهی فشاػٌجِ ّبی خًَی تحت تأثیش غٌی ًتب. گیشی ؿذگلیؼیشیذ ٍ پشٍتئیي کل ػشم خَى اًذاصُپبییي، تشی

ػبصی کبُ بب اٍسُ ٍ هالع بِ ّوشاُ هخوش بَدُ اًذ ٍ ایي سٍؽ غٌی ػبصی هَجب افضایؾ هؼٌی داسی دس کلیِ فشاػٌجِ ّب ًؼبت 

 (. P<0/05)بِ ػبیش تیوبسّب ٍ ابتذای دٍسُ ؿذُ اػت 

 هخوش ػبکبسٍهبیؼض ػشٍیؼِ، فشاػٌجِ خًَی ، غٌی ػبصی، کبُ بشًج  :َبی کلیذیياشٌ

 

 مقذمٍ

ّبی جٌبی ٍ هحصَالت فشػی کـبٍسصی ٍ صٌبیغ تبذیلی  بِ دلیل داؿتي هقبدیش قببل تَجْی اص هَاد هغزی دس بکبس بشدى فشآٍسدُ

جَیی اقتصبدی ٍ ػبصد، تبثیش بؼضایی دس صشفِهیایي اهش ػالٍُ بش آًکِ ًیبص غزایی دام سا فشاّن . ببؿذتْیِ خَساک دام هیؼش هی

تٌْب ٍ )کبّؾ قیوت توبم ؿذُ هحصَالت داهی داؿتِ ٍ هـکالت صیؼت هحیغی ًبؿی اص دفغ ایي هَاد سا کبّؾ هی دّذ 

 (. 1389ّوکبساى، 

کبُ بشًج . ؿَد، اًَاع کبُ غالت هی ببؿٌذاص هْوتشیي هحصَالت فشػی کـبٍسصی کِ دس صٌؼت خَساک دام اػتفبدُ هی

 هبدُ کیلَگشم دس گشم 70 تب 60اص جولِ ایي هحصَالت فشػی اػت ٍ هیضاى لیگٌیي آى دس هقبیؼِ بب ػبیش کبُ ّب کوتش ٍ دس حذٍد 

 ٍجَد دلیل بِ هیضاى ایي هی ببؿذ، کِ کیلَگشم دس گشم 170 حذٍد دس ٍ صیبد ایي خَساک خبکؼتش خبم هیضاى. هی ببؿذ خـک

ّب دس جیشُ ًـخَاسکٌٌذگبى بِ ػلت کیفیت پبییي ٍ ػشػت ػبَس آّؼتِ، کن هیضاى هصشف کبُ. هی ببؿذ خَساک ایي دس ببال ػیلیغ

ّبی گًَبگَى سٍؽی هزکَس، ّبپبییي کبُ ٍ غلبِ بش هحذٍدیت غزاییبشای بْبَد اسصؽ (. 1379جبهؼی ٍ ّوکبساى، )هی ببؿذ 

ٍ  هخوشّب اًَاع بب کبُ غٌی ػبصی بِ هی تَاى هتذاٍل بیَلَطیکیػبصی  غٌی اص سٍؽ ّبی. تآٍسی کبُ تَػؼِ یبفتِ اػػول

 تأثیشات هالع بش سٍی اًشطی ٍ فبکتَسّبی اًشطی صا ٍ اص عشف دیگش تبثیشات اٍسُ ٍ  .ّوچٌیي اػتفبدُ اص اٍسُ ٍ هالع اؿبسُ کشد



 

 

ػضایی دس فشاػٌجِ ّبی خًَی بِ اًَاع هخوش ّب دس غٌی ػبصی کبُ ّب بش هیضاى آهًَیبک ٍ اصت خَى ببػث تغییشات بِ 

 (.1387ایضدی ٍ ّوکبساى، )ٌّگبم اػتفبدُ اص کبُ غٌی ؿذُ هی ببؿذ 

 

 مًاد ي ريش َب

-تکشاس گشٍُ 10تیوبسٍ  4ّب دس قبلب یک عشح کبهال تصبدفی بب بشُ. سأع بشُ ًظاد افـبسی اػتفبدُ ؿذ 40دس ایي تحقیق اص تؼذاد 

% 4کبُ بشًج ػول آٍسی ؿذُ بب  -3اٍسُ، % 4کبُ بشًج ػول آٍسی ؿذُ بب  -2، (گشٍُ ؿبّذ)شًج کبُ ب -1تیوبسّب ؿبهل . ؿذًذبٌذی

. بَدًذ%( 1)هالع بب هخوش ػبکبسٍ ػبکبسٍهبیؼض ػشٍیؼیِ % 10اٍسُ ٍ % 4کبُ بشًج   ػول آٍسی ؿذُ بب  -4هالع ٍ % 10اٍسُ ٍ 

بى بَدُ ٍ فقظ اص ًظش ًَع کبُ بشًج فشآٍسی ؿذُ بب ّن هتفبٍت تـکیل دٌّذُ کلیِ جیشُ ّب    بب ّن یکؼ  هحتَای اجضای غزایی

ای، کلؼتشٍل کل، لیپَپشٍتـئیي ّبی بب بشُ دس ّش تیوبس خًَگیشی ٍ غلظت گلَکض، اصت اٍسُ 3دس ابتذا ٍ اًتْبی آصهبیؾ اص . بَدًذ

خًَگیشی اص ٍسیذ . گیشی ؿذاًذاصُ     کل ػشم خَىگلیؼیشیذ ٍ پشٍتئیيچگبلی پبییي، لیپَپشٍتـئیي ّبی بب چگبلی ببال، تشی

. دٍس دس دقیقِ قشاس گشفتٌذ 3000دقیقِ بب  15ٍداجی اًجبم ؿذ ٍ ًوًَِ ّب پغ اص اًتقبل بِ آصهبیـگبُ دس دػتگبُ ػبًتشفیَط بِ هذت 

 SASافضاس ّب بب اػتفبدُ اص ًشمدادُ. ٍ کیت ّبی هخصَف اًجبم ؿذ RA-1000فشاػٌجِ ّبی خًَی بب اػتفبدُ اص دػتگبُ 

-هَسد هقبیؼِ قشاس  LSMّب بب آصهَى هیبًگیي. تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی ؿذ GLMبشاػبع عشح کبهال تصبدفی بب سٍیِ  (2008)

 .اص ٍصى اٍلیِ بشُ ّب دس ؿشٍع بِ ػٌَاى کٍَاسیت اػتفبدُ گشدیذ. گشفت

 وتبیج ي بحث

ای، کلؼتشٍل کل، لیپَپشٍتـئیي ّبی بب چگبلی پبییي، اصت اٍسُغلظت گلَکض، : دس ایي هغبلؼِ توبهی فشاػٌجِ ّبی خًَی ؿبهل

غٌی ػبصی کبُ بشًج بب . کل تحت تأثیش جیشُ ّبی آصهبیـی قشاس گشفتٌذگلیؼیشیذ ٍ پشٍتئیيلیپَپشٍتـئیي ّبی بب چگبلی ببال، تشی

البتِ هیضاى تشی . تیوبسّب ؿذُ اػت اٍسُ ٍ هالع بِ ّوشاُ هخوش هَجب افضایؾ هؼٌی داسی دس کلیِ فشاػٌجِ ّب ًؼبت بِ ػبیش

اٍسُ ٍ گشٍُ ؿبّذ % 4هالع، % 10+ اٍسُ % 4گلیؼیشیذ، لیپَپشٍتئیي ّبی بب چگبلی ببال ٍ پشٍتئیي کل بِ تشتیب دس تیوبسّبی 

داسی  هخوش اختالف هؼٌی% 1هالع ٍ % 10اٍسُ،       % 4ببالتشیي هقذاس سا ًـبى دادًذ دس حبلی کِ بِ لحبػ آهبسی بب تیوبس 

خضاًِ . بب تَجِ بِ اثش هالع بش سٍی اًشطی، هیضاى تشی گلیؼیشیذ خَى تحت تبثیش ایي تیوبس قشاس گشفتِ اػت (. 1جذٍل )ًذاؿتٌذ 

بب بشسػی هیضاى تشی گلیؼیشیذ ٍ کلؼتشٍل بیَؿیویبیی ػشم خَى گَػفٌذاى پشٍاسی بِ ًتبیج هـببِ دػت ( 1389)ای ٍ ّوکبساى 

لت افضایؾ             تشی گلیؼیشیذ ٍ کلؼتشٍل سا دس ػشم خَى گَػفٌذاًی کِ اص جیشُ حبٍی هالع ایي هحققیي ػ. یبفتٌذ

اػتفبدُ کشدُ بًَذ هیضاى اًشطی ببالی هالع داًؼتٌذ ٍ گضاسؽ کشدًذ کِ ٍجَد هالع هی تَاًذ بش افضایؾ ٍصى بذى تبثیشداؿتِ 

دس هغبلؼِ حبضش هیضاى لیپَپشٍتئیي ّبی بب چگبلی ببال ٍ . َدببؿذ ٍ دس ًْبیت هَجب افضایؾ هیضاى تشی گلیؼیشیذ خَى ؿ

ًؼبت بِ ػبیش گشٍُ ّب اص ًظش آهبسی افضایؾ هؼٌی داسی داؿت کِ احتوبال هشبَط بِ  4لیپَپشٍتئیي ّبی بب چگبلی پبییي دس تیوبس 

 .افضایؾ ٍصى بیـتش ایي گشٍُ ًؼیت بِ ابتذای دٍسُ ٍ ػبیش گشٍُ ّب هی ببؿذ

ؿذُ ٍ اًتظبس هی سٍد کِ هیضاى اٍسُ ٍ اصت غیش پشٍتـئیٌی  دس غٌی ػبصی کبُ ّب ببػث ببال سفتي هیضاى اٍسُ ٍ هالع

اهب هیضاى اٍسُ بِ صَست هؼٌی (. 1387ایضدی ٍ ّوکبساى، )پشٍتئیي کل دس ػشم خَى بشُ ّبی هصشف کٌٌذُ ایي تیوبس افضایؾ یببذ 



 

یبفتِ اػت کِ ایي اهش هی تَاًذ بِ دلیل افضایؾ هیضاى اصت خَى دس ٌّگبم هصشف ًؼبت بِ هببقی تیوبسّب افضایؾ  4داسی دس تیوبس 

 (. 2003، 1بیبچویي ٍ ّوکبساى)پشٍبیَتیک ّب ٍ دس ًْبیت تبثیش پشٍبیَتیک ّب اص ایي عشیق بش هیضاى اٍسُ ٍ پشٍتئیي خَى ببؿذ 
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 (میلی گرم در دسی لیتر)مختلف  َبی خًوی بیه تیمبرَبیتأثیر کبٌ بروج عمل آيری ضذٌ بر میبوگیه فراسىجٍ(: 1)جذيل 

جیشُ ّبی    

 آصهبیـی

   

SEM 4 3 2 1 ُفشاػٌجِ ّبی خًَی ابتذای دٍس 
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c پشٍتـئیي کل 

 هخوش% 1+ هالع % 10+ اٍسُ % 4هالع ٍ % 10+ اٍسُ % 4اٍسُ، % 4گشٍُ ؿبّذ، بِ تشتیب هشبَط بِ تیوبس ّبی : 4ٍ  3، 2، 1

 a,b,c,d :ببؿٌذ داس هیداسای اختالف هؼٌی ّبیی کِ بب حشٍف هتـفبٍتدس ّش سدیف هیـبًگیـي(05/>P) 
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- Beauchemin et al.   


