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 چکیذه

سٍصُ ًش ٍ  14گَسبلِ ساس  24 تؼذاد ّلطتبیي ضیشی ّبی گَسبل دس هغزی هَاد ّضن لبثلیت ثش الیبفی هٌبثغ تبثیش ثشسسی هٌظَس ثِ

: ضبهل( ثِ صَست جذاگبًِ اص وٌسبًتشُ ضشٍع وٌٌذُ)هبدُ ّلطتبیي  ثِ صَست تصبدفی ثِ یىی اص تیوبسّبی حبٍی هٌبثغ الیبفی 

( ثِ ػٌَاى تیوبس ضبّذ)یًَجِ خشد ضذُ، وبُ گٌذم خشد ضذُ، تفبلِ چغٌذس لٌذ خطه ضذُ ثذٍى هالس ٍ تیوبس فبلذ هٌجغ الیبفی 

 ثِ ثَد، ضبّذ تیوبس اص ثبالتش الیبفی هٌبثغ وٌٌذُ دسیبفت تیوبسّبی دس هغزی هَاد ًتبثج ًطبى داد، لبثلیت ّضن. فتٌذاختصبظ یب

 ّضن لبثلیت ٍ لٌذ چغٌذس تفبلِ تیوبس دس خٌثی ضَیٌذُ دس ًبهحلَل الیبف آلی ٍ هبدُ خطه، هبدُ لبثلیت ّضن وِ ایگًَِ

تَاى ًتیجِ ثٌبثشایي هی .ثَد ثبالتش ضبّذ تیوبس ثِ ًسجت( P<05/0)داسیهؼٌی عَس ثِ یًَجِ تیوبس حبٍی ػلَفِ دس خبم پشٍتئیي

لبثلیت  ثْجَد ثبػث پبییي سٌیي اص اختیبسی هصشف صَست وٌٌذُ، ثِ ضشٍع وٌسبًتشُ ّوشاُ ثِ گشفت وِ استفبدُ اص هٌبثغ الیبفی

 .ضذ خَاّذ ّبگَسبلِ دس ّضن

 ّضنلبثلیت الیبفی، هٌبثغ گَسبلِ، :کلیذی واژه های

 

 هقذهه

 ّبیجیشُ .گیشدهی لشاس آغبصیي ّبیجیشُ فیضیىی خصَصیبت ٍ ضیویبیی تشویت تبثیش تحت ضىوجِ هٌبست سضذ ٍ تَسؼِ

 ،( پشٍپیًَبت ٍ ثَیژُ ثَتیشات)فشاس  چشة اسیذّبی تَلیذ افضایص ثب ون ٍ سبیطی اسصش ٍ وَچه رسات اًذاصُ ثب پشوٌسبًتشُ

 ضىوجِ ٍ دس ًْبیت pHضبخی، وبّص ظشفیت ثبفشی ضىوجِ، ثِ دًجبل آى وبّص  الیِ ّبیسلَل یًطذُ وٌتشل سضذ ثِ هٌجش

 چشة اسیذّبی جزة وبّص ٍ جزة سغح وشدى هحذٍد ثبػث فیضیىی، سذ یه ایجبد ٍ ضًَذهی پبساوشاتَصیس ٍلَع ثِ هٌجش

 دیَاسُ دس هشدُ ثبفت ایجبد ضذیذ هَاسد دس ٍ ضىوجِ پشصّبی فؼبلیت افت ًتیجِ دس ٍ پَضطی سغح خَى جشیبى وبّص فشاس،

 ثبػث ولی عَس ثِ وٌسبًتشُ ثذٍى هصشف ػلَفِ تغزیِ جَاى ّبیگَسبلِ اص عشفی دس (.1998 ّوىبساى، ٍ ثْبسوب) ضَدهی ضىوجِ

ثْبتی ٍ ّوىبساى، ) است فشاس چشة اسیذّبی ًبوبفی تَلیذ اص ًبضی احتوبال ایي وِ ضَدًوی ضىوجِ پشصّبی سشیغ یتَسؼِ

 سغح افضایص ٍ ضىوجِ یدیَاسُ سالهتی حفظ هَجت (ثِ ّوشاُ وٌسبًتشُ ضشٍع وٌٌذُ)ػلَفِ  اص ثب ایي حبل استفبدُ(. 2012

 دس ٍ ضىوجِ ثبفشی ظشفیت ٍ ثضاق تشضح افضایص ضىوجِ، حشوبت ٍ ًطخَاس افضایص وشاتیٌِ، یالیِ حزف عشیك اص هؤثش جزة

ایي آصهبیص ثِ هٌظَس ثشسسی تبثیش استفبدُ اص هٌبثغ هختلف الیبف . (2004فیلیپس، ) ضَد هی ضىوجِ هتَاصى یتَسؼِ ًْبیت

 .ّبی ّلطتبیي اًجبم گشفتثِ صَست هصشف اختیبسی ثش هیضاى لبثلیت ّضن هَاد هغزی تَسظ گَسبلِ( ایای ٍ غیش ػلَفِػلَفِ)

 



 

 

 هاهواد وروش

 یه لبلت دس ویلَگشم 23/41±54/3 ٍصى ٍ سٍص 57/14±27/4 سٌی هیبًگیي ثب ّلطتبیي گَسبلِ ساس 24 تؼذاد ثب آصهبیص ایي

 گشٍُ 4 ثِ تصبدفی عَس ثِ وطیٍصى اص پس ٍ سٍصگی 14 سي اص ّب گَسبلِ. ضذ اجشا تىشاس 6 ٍ تیوبس 4 ثب تصبدفی وبهال عشح

 -3 ضذُ خشد یًَجِ+ آغبصیي جیشُ وٌسبًتشُ -2( ضبّذ تیوبس) آغبصیي جیشُ وٌسبًتشُ-1: ضبهل آصهبیطی جیشُ چْبس .ضذًذ تمسین

 تشویت. لٌذ تٌظین ضذ چغٌذس هالس ثذٍى خطه تفبلِ+ آغبصیي جیشُ وٌسبًتشُ -4 ضذُ خشد گٌذم وبُ+ آغبصیي جیشُ وٌسبًتشُ

اختیبس گَسبلِ ّب لشاس آصاد دس  هصشف صَست ثِ ٍ ثَد یىسبى( آسدی ضىل ثِ)دس توبم تیوبسّبی آصهبیطی  آغبصیي وٌسبًتشُ

 ًبهحلَل خبوستش سٍش عشیك اص ّضنلبثلیت .ضذًذ تغزیِ اختیبسی هصشف صَست ثِ هجضا ّبیسغل دس ًیض الیبفی هٌبثغ .گشفت

لجل  ّفتِ دس هصشفی آى تیوبس خَسان ًسجت ثب تیوبس ّش ، خَسان(سٍصگی 84تب  80)سٍص پبیبًی دٍسُ  4دس  .اسیذ هحبسجِ ضذ دس

 اٍلیِ، خَسان اص گیشیًوًَِ گشفت ٍ سپس لشاس ّبگَسبلِ اختیبس دس ٍ ثِ صَست یه خَسان ٍاحذ هخلَط گیشی،اص ًوًَِ 

 خغی هذل سٍیِ ثب ٍ SAS 9.1 آهبسی افضاس ًشم اص استفبدُ ثب تحمیك ایي اص حبصل ّبیدادُ. ضذ اًجبم هذفَع ٍ ثبلیوبًذُ خَسان

 سغح دس داس هؼٌی اختالف حذالل آصهَى اص استفبدُ ثب ًیض ّبهیبًگیي ثیي همبیسِ. گشفتٌذ لشاس آهبسی تحلیل ٍ تجضیِ هَسد ػوَهی

 .ضذ اًجبم دسصذ 5

 

 نتایج و بحث

 ثِ الیبفی هٌجغ یه اص استفبدُ ولی عَس ثِ .دادُ ضذُ است ًطبى (1)ّبی لبثلیت ّضن هَاد هغزی دس جذٍل هیبًگیي همبیسِ

. ضَدهی خٌثی ضَیٌذُ دس ًبهحلَل الیبف هبدُ آلی ٍ پشٍتئیي خبم، هبدُ خطه، ّضن لبثلیت ثْجَد ثبػث اختیبسی هصشف صَست

 الیبف ٍ هبدُ آلی هبدُ خطه، ّضن لبثلیت دس( P<05/0)داسی هؼٌی ثْجَد لٌذ چغٌذس تفبلِ تیوبس ثب ضذُ تغزیِ ّبیگَسبلِ

 افضایص ثبػث یًَجِ تغزیِ ّوچٌیي. دادًذ ًطبى خَد اص ضبّذ تیوبس وٌٌذُ دسیبفت ّبیگَسبلِ ثِ ًسجت خٌثی ضَیٌذُ دس ًبهحلَل

  .ضذ ضبّذ تیوبس ثِ ًسجت پشٍتئیي خبم ّضن لبثلیت دس( P<05/0)داسی هؼٌی

گضاسش ضذُ است، وِ وبّص اًذاصُ رسات هَاد غزایی ثبػث افضایص سشػت ػجَس هَاد غزایی دس دستگبُ گَاسش ٍ دس ًتیجِ، 

ًطبى دادُ ضذ وِ لبثلیت ( 2013)دس هغبلؼِ هًَتَسٍ ٍ ّوىبساى . جزة هَاد هغزی خَاّذ ضذ هٌجش ثِ وبّص لبثلیت ّضن ٍ

، ثبالتش اص لبثلیت (هتشسبًتی 4تب  3)دس جیشُ ّبی ثب ػلَفِ خشد ضذُ  ADF  ٍNDFّضن ظبّشی هبدُ خطه، پشٍتئیي خبم، 

-لبثلیت وبّص حبضش هغبلؼِ دس  .ثَد( هیلی هتش 2)ِ ّضن ایي هَاد هغزی دس جیشُ حبٍی ػلَفِ ثب اًذاصُ رسات سیض ضذُ ػلَف

 ٍ ثضاق تشضح وبّص ًتیجِ دس ًطخَاس، وبّص جَیذى، ػول وبّص ٍ خطجی ثَدى ًبوبفی ثذلیل تَاًذهی ضبّذ تیوبس دس ّضن

 هَاد وبهل تخویش ثشای صهبًی هحذٍدیت ایجبد ٍ ایضىوجِ ػجَس سشػت افضایص دیگش، عشف اص. ثبضذ ایضىوجِ هبیغ pH افضایص

ّبی هطبّذُ ضذُ دس ثیي دٍ تیوبس ّوچٌیي تفبٍت. است هَثش صهیٌِ ایي دس هی ثبضذ ظبّشی ّضنلبثلیت وبّص ػبهل وِ هغزی

ّب هبًٌذ ًشخ سشػت ػجَس ثیطتش ّب ٍ لگَهیٌِتَاى ثِ دلیل تفبٍت دس ثشخی اص خصَصیبت ثیي گشاسای سا هیحبٍی هٌبثغ ػلَفِ

-لبثلیت همبیسِ دس( 2012) ّوىبساى ٍ وستلض(. 2012وستلض ٍ ّوىبساى، )ّب داًست ّب دس همبیسِ ثب گشاسگَهیٌِای ثشای لضىوجِ

 اص جذاگبًِ هصشف صَست ثِ ػلَفِ حبٍی تیوبسّبی ثیي دس خطه هبدُ ٍ آلی هبدُ خٌثی، ضَیٌذُ دس ًبهحلَل الیبف ّضن

 دس ًبهحلَل الیبف دس خصَظ ثِ ػذدی، ًظش اص چٌذ ّش) ًىشدًذ، هطبّذُ داسیهؼٌی تفبٍت( ضبّذ) ػلَفِ فبلذ تیوبس ثب وٌسبًتشُ

  حبٍی تیوبس خبم پشٍتئیي لبثلیت ّضن ٍ( ثَدًذ لبثلیت ّضن ثبالتش هیبًگیي داسای ایػلَفِ هٌبثغ حبٍی ّبیتیوبس خٌثی ضَیٌذُ



 

 

 تَاىهی سا لٌذ چغٌذس تفبلِ حبٍی تیوبس دس فیجش ّضن لبثلیت افضایص .ثَد ػلَفِ فبلذ تیوبس اص ثبالتش داسی هؼٌی صَست ثِ یًَجِ

ٍجَد ػَاهلی اص  اص ًبضی سا چغٌذس تفبلِ فیجش ثبالی ّضن هحممیي ایي. وشد تَجیِ( 2000) ّوىبساى ٍ فبدل گضاسش اسبس ثش

 ّبیػلَفِ دس سلَلض ّوی غبلت لٌذ هؼوَالً) گضیلَص ثِ ًسجت آساثیٌَص ثبالی هحتَای لٌذ، چغٌذس تفبلِ پىتیي ثبالی هحتَای لجیل،

 لیگٌیي ون هیضاى ّوچٌیي ٍ چغٌذس تفبلِ دس هَجَد سلَلض ّوی دس( ضَدثبلغ وِ افضایص آى ثبػث وبّص لبثلیت ّضن فیجش هی

 .داًستٌذ لٌذ چغٌذس تفبلِ
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 (.P<05/0) ثبضٌذهی داس هؼٌی اختالف داسای هطبثِ غیش حشٍف ثب سدیف ّش ّبیهیبًگیي -
 

 SEM تیوبسّبی آصهبیطی هبدُ هغزی

 تفاله چغنذر قنذ کاه گنذم یونجه شاهذ

 هبدُ خطه
b73/77 ab44/79 ab84/79 a93/84 18/1 

 b44/62 a72 ab37/68 ab33/69 5/1 پشٍتئیي خبم

 b17/80 ab5/81 ab44/82 a1/87 13/1 هبدُ آلی

 خٌثی ضَیٌذُ دس ًبهحلَل الیبف
b81/46 b53/49 ab25/57 a98/62 31/2 

ضاااَیٌذُ  دس ًااابهحلَل الیااابف

 اسیذی

86/46 3/47 57/52 3/59 47/2 

 (درصذ)های تغذیه شذه با هنابع هختلف الیاف هقایسه هیانگین قابلیت هضن گوساله(: 1)جذول 


