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 چکیدُ

ػولىزد  هغبلؼِ حبضز ثِ هٌظَر ثزرسی تبثیز سیالص سیتَى فزآیٌذ ضذُ ثب اٍرُ،هالط ٍ پلی اتیلي گلیىَل ثز رٍی لبثلیت ّضن ٍ  

ویلَگزم در لبلت عزح آهبری وبهال 20±1 راط ثزُ چْبر هبِّ ثب هیبًگیي ٍسى  16ثذیي هٌظَر اس . ّبی ًضاد سل اًجبم گزفت ثزُ

سیتَى فزآیٌذ ضذُ ثب اٍرُ،تفبلِ سیتَى فزآیٌذ ضذُ ثب هالط،تفبلِ سیتَى فزآیٌذ ضذُ   تفبلِ:ّبی غذایی ضبهل جیزُ.تصبدفی استفبدُ ضذ

رٍس دٍرُ اصلی 70 رٍس ػبدت پذیزی ٍ 10دٍرُ آسهبیص ضبهل .ثَدًذ (تیوبر ضبّذ) تفبلِ سیتَى هؼوَلی ثب پلی اتیلي گلیىَل ٍ

ّبی حبصل اس آسهبیص ثب  دادُ.ستفبدُ گزدیذCr2o3 ثزای تخویي لبثلیت ّضن اس هؼزف اوسیذ وزٍم.ثَد (ًوًَِ گیزی)آسهبیص

ای داًىي در سغح  ّب ثب استفبدُ اس آسهَى چٌذ داهٌِ هیبًگیيآًبلیش ضذًذ ٍ همبیسِ SASاستفبدُ اس ًزم افشار آهبری

ّب ًسجت ثِ تفبلِ فزآٍری  ًتبیج هزثَط ثِ لبثلیت ّضن ًطبى داد وِ فزآٍری تفبلِ سیتَى ثب افشٍدًی. اًجبم گزفت(>05/0P) احتوبل

 . داضتٌذ(>05/0P)اثز هؼٌی داریADFآلی،پزٍتئیي خبم ٍ ًطذُ ثز رٍی درصذ هبدُ

 اتیلي گلیىَل،لبثلیت ّضن هَادهغذی تفبلِ سیتَى،اٍرُ،هالط،پلی :کلیدی ٍاژُ ّای

 

 هقدهِ

 ّبی وطَر در ّب دام تَلیذ هیشاى ثْذاضت ٍ تغذیِ ًضادی، ثِ ّبی رٍش ثِ تَجِ ػذم خبن، آة، ّبی هحذٍدیت ػلت اهزٍسُ ثِ 

 خَراوی هَاد ووجَد وطَر ّبی دام تَلیذ ثبسدُ وبّص ػبهل تزیي ػوذُ ٍ ثبضذ هی ّب آى ٍالؼی تَلیذ ظزفیت اس ووتز سَم جْبى

ضٌبسبیی هٌبثغ خَراوی جذیذ ٍ ارساى لیوت اس ثِ هٌظَر رفغ هطىالت هزثَعِ،  ثٌبثزایي (1380، ثصیزی(.ثبضذ هی ّب آى ًیبس هَرد

تغذیِ دام هَرد استفبدُ لزار ّب هی تَاًذ در  تفبلِ سیتَى ثِ ػٌَاى یىی اس ایي فزآٍردُ. ّبی هْن ایي صٌؼت تلمی هی ضَد اٍلَیت

هطىل دیگز   (1995فبئَ،)ثبضذ ٍ رٍغي ثبغی هبًذُ در آى هی %(65تب  60)هطىل اصلی ًگْذاری تفبلِ ستَى رعَثت ًسجتب ثبال. گیزد

بثزایي اگز ثٌ( 1997جبسین ٍ ّوىبراى،)ثبضذ ای فٌلی ًظیز تبًي ّب هی تفبلِ سیتَى همبدیز ثبالی فیجز ٍ لیگٌیي ٍ تزویجبت ضذ تغذیِ

فزآٍری ًوَد، ثِ صَرتی وِ ارسش غذایی ٍ هذت هبًذگبری آى افشایص ...ٍ ّبیی ًظیز اٍرُ،هالط ثتَاى ایي فزآٍردُ را ثب افشٍدًی

ّذف اس اًجبم ایي آسهبیص . پیذا وٌذ اس ایي فزآٍردُ هی تَاى ثِ ػٌَاى خَراوی هٌبست در تغذیِ ًطخَاروٌٌذگبى استفبدُ ًوَد

ّبی  ػولىزد ٍ لبثلیت ّضن ثزُهالط ٍ پلی اتیلي گلیىَل در ثز رٍی  برثزد تفبلِ سیتَى فزآٍری ضذُ ثب اٍرُ،ثزرسی تبثیز و

  .ثَد پزٍاری ًضاد سل

                                                           
 

 



 

 

 ّاهَاد ٍ رٍش 

 گلستبى استبى وطبٍرسی جْبد سبسهبى ثِ هتؼلك داالق-سل ًضاد گَسفٌذ پزٍرش ایستگبُ در ایي آسهبیص توبم ػولیبت پضٍّطی

ویلَگزم در لبلت 20±1 راط ثزُ چْبر هبِّ ثب هیبًگیي ٍسى  16اس  ایي آسهبیص ثزای اًجبم. ضذ اًجبم ضیزًگ رٍستبی در ٍالغ

تفبلِ سیتَى فزآیٌذ ضذُ ثب اٍرُ،تفبلِ سیتَى فزآیٌذ ضذُ ثب  :جیزُ ّبی غذایی ضبهل.عزح آهبری وبهال تصبدفی استفبدُ ضذ

رٍس ػبدت 10دٍرُ آسهبیص ضبهل .ثَدًذ( تیوبر ضبّذ)هالط،تفبلِ سیتَى فزآیٌذ ضذُ ثب پلی اتیلي گلیىَل ٍ تفبلِ سیتَى هؼوَلی 

. استفبدُ گزدیذCr2o 3اوسیذ وزٍمثزای تخویي لبثلیت ّضن اس هؼزف   . ثَد( ًوًَِ گیزی)رٍس دٍرُ اصلی آسهبیص  70پذیزی ٍ 

ای   ّب ثب استفبدُ اس آسهَى چٌذ داهٌِ آًبلیش ضذًذ ٍ همبیسِ هیبًگیي SASّبی حبصل اس آسهبیص ثب استفبدُ اس ًزم افشار آهبری دادُ

 .اًجبم گزفت( >05/0P)داًىي در سغح احتوبل

 

 بحث ًتایج ٍ

ّبی اٍرُ،هالط ٍ پلی  ًطبى دٌّذُ ایي است وِ فزآٍری تفبلِ سیتَى ثب افشٍدًی 2ًتبیج هزثَط ثِ لبثلیت ّضن در جذٍل ضوبرُ 

ّوچٌیي فزآٍری تفبلِ سیتَى ثب . اتیلي گلیىَل هٌجز ثِ افشایص هؼٌی داری در لبثلیت ّضن هبدُ آلی ًسجت ثِ تیوبر ضبّذ ضذ

ّبی هختلفی لبثلیت  ثِ عَر ولی فبوتَر. ضذ ADFیص هؼٌی داری در لبثلیت ّضن پزٍتئیي خبم ٍاتیلي گلیىَل هٌجز ثِ افشا پلی

هغبلؼبتی ثز رٍی اثزات غٌی سبسی تفبلِ سیتَى ثب ( 1979)تَسظ ػجذلی ٍ ًفشٍئی . دّذ ّضن تفبلِ سیتَى را تحت ضؼبع لزار هی

ّبی فزآٍری  یت ّضن هبدُ آلی ٍ پزٍتئیي خبم در تفبلِ سیتَىًتبیج حبصلِ ًطبى داد وِ لبثل. ّبی للیبیی صَرت گزفت افشٍدًی

عی هغبلؼبتی وِ تَسظ . ضذُ ًسجت ثِ تفبلِ سیتَى فزآٍری ًطذُ افشایص هؼٌی داری پیذا وزد وِ ثب آسهبیص هب هغبثمت دارد

ّب اًجبم گزفت،ثِ ایي ًتیجِ  ثز رٍی اثزات افشٍدى پلی اتیلي گلیىَل ثِ جیزُ غذایی رٍی ػولىزد ثزُ(2004)دوبًذیب ٍ ّوىبراى

ّوچٌیي در عی . دست یبفتٌذ وِ تیوبر فزآٍری ضذُ ًسجت ثِ تیوبر فزآٍری ًطذُ ثبػث افشایص لبثلیت ّضن پزٍتئیي خبم ضذ

ّبی اٍرُ،هالط ٍ پلی اتیلي گلیىَل ثز رٍی  ثز رٍی اثزات افشٍدًی)1390)هغبلؼبت صَرت گزفتِ تَسظ هطىَر ٍ ّوىبراى

ضیزدُ ثِ ایي ًتیجِ دست یبفتٌذ وِ فزآٍری تفبلِ سیتَى ثب پلی اتیلي گلیىَل هٌجز ثِ افشایص  لِ سیتَى در گبٍّبیلبثلیت ّضن تفب

هؼٌی داری ثز رٍی لبثلیت ّضن پزٍتئیي خبم ٍ هبدُ آلی داضت وِ ثب ًتبیج آسهبیص هب ثزاثز ثَد ٍ اس عزفی فزآٍری تفبلِ سیتَى ثب 

 .گطت وِ ثب ًتبیج آسهبیص هب ثزاثزًجَد ADFثز رٍی لبثلیت ّضناٍرُ هٌجز ثِ افشایص هؼٌی داری 

 

 آزهایشی ّای جیرُ ّضن قابلیت هیاًگیي-1جدٍل شوارُ

 SEM 4تیوبر 3تیوبر 2تیوبر 1تیوبر صفت

 0/02 34/68 34/69 35/01  34/81 هبدُ خطه

25/63 هبدُ آلی
c 26/68

a 29/69
a 32/69

b 0/01 

 36/62 پزٍتئیي خبم
ab 36/73 

ab 37/69 
b 38/74

a 0/01 

ADF 31/47
b 32/49 

ab 31/51 
b 33/48

a 0/02 

NDF 19/65 19/95  20/12  20/25  0/01 

 



 

 

ضبهل تفبلِ سیتَى  3ضبهل تفبلِ سیتَى فزآٍری ضذُ ثب هالط،تیوبر  2،تیوبر ( تیوبر ضبّذ)تفبلِ سیتَى ثذٍى فزآٍری  1تیوبر ضوبرُ 

 ضبهل تفبلِ سیتَى فزایٌذ ضذُ ثب پلی اتیلي گلیىَل4فزآٍری ضذُ ثب اٍرُ ،تیوبر ضوبرُ 
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