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 (a.shahmoradi2005@gmail.com: ًَیسٌذُ هسئَل)*داًطجَی دکتزی، داًطگبُ صٌعتی اصفْبى 1

 ثِ تزتیت داًطیبرٍ استبدیبر داًطگبُ صٌعتی اصفْبى2
 داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ، داًطگبُ صٌعتی اصفْبى3

 چکیده

سایص ثِ  اس ثعذ رٍس 21 تب سایص احتوبلی تبریخ اس قجل رٍس 21 عی ،(سایص ضکن 4 تب 2) سایص ضکن چٌذ ّلطتبیي راس گبٍ 24

 ٍ تَلیذی عولکزد هصزفی، خَراک ثز ّلطتبیي گبٍّبی جیزُ در جَ داًِ ثب قٌذ چغٌذر  تفبلِ جبیگشیٌی اثز هٌظَر ثزرسی

ِ سِ تیوبر ثٌذی ضذًذ ٍ ثغَر تصبدفی ث گبٍّب ثز اسبس ضکن سایص ثلَک. هَرد آسهبیص قزار گزفتٌذ هتبثَلیکی اختالالت

درصذ جَ  39/29( 2، (ثذٍى تفبلِ)درصذ جَ  18/39( 1: ضزح سیز ثَدًذ تیوبرّب ثتزتیت در قجل اس سایص ثِ. ثٌذی ضذًذ تقسین

کِ ایي درصذّب در پس اس سایص ًیش رعبیت ( درصذ تفبلِ 59/19ّوزاُ  ثِ)درصذ جَ  59/19( 3ٍ ( درصذ تفبلِ 8/9ّوزاُ  ثِ)

ّوچٌیي اًزصی هصزفی در قجل ٍ (. >0001/0P)دار ثَد  اًِ در قجل ٍ ثعذ اس سایص ثیي تیوبرّب هعٌیخَراک هصزفی رٍس. ضذًذ

تَلیذ، درصذ ٍ تَلیذ پزٍتئیي ضیز ثیي (. >0001/0P)دار ثَدًذ  ثعذ اس سایص ثصَرت هگبکبلزی در رٍس ًیش ثیي تیوبرّب هعٌی

دار  ضیز تصحیح ضذُ ثزای اًزصی ٍ تَلیذ الکتَس ضیز ثیي تیوبرّب هعٌیتَلیذ (. >007/0P)دار ثَدًذ  تیوبرّب اس ًظز آهبری هعٌی

ثبتَجِ ثِ ًتبیج ایي آسهبیص ثٌظز . ٍ ثیطتزیي اختالالت هتبثَلیکی در ثیي تیوبرّب هزثَط ثِ تیوبر سَم ثَد( >05/0P)ثَدًذ 

 .تَاًین عولکزد ثْتزی در ایي دٍرُ داضتِ ثبضین ّبی دٍرُ اًتقبل هی قٌذ ثب جَ در جیزُ درصذ تفبلِ چغٌذر 25رسذ ثب جبیگشیٌی  هی

 .دٍرُ اًتقبل، تفبلِ چغٌذر قٌذ، داًِ جَ، اختالالت هتبثَلیکی:  واژه های کلیدی

 

 مقدمه

 اخرتالالت  ثرب  هعورَال  دٍرُ ایري . کرزد  تعجیرز  پزتَلیذ گبٍّبی ثزای ثحزاًی دٍرُ ثِ تَاى هی را سایص اس پس ٍ آثستٌی اًتْبی دٍرُ

کویترِ اًجوري تحقیقربت هلری     )است  ّوزاُ است کِ علت هْن آى ثبالًس هٌفی اًزصی اسیذٍس ٍ کتَس چزة، کجذ ًظیز هتبثَلیکی

یکی اس راّْبی ثْجَد ثبالًس هٌفی اًزصی در دٍرُ اًتقبل، ثْجرَد خرَراک هصرزفی ثرب اسرتفبدُ اس هٌربثک خرَراکی        (. 2001اهزیکب، 

هغبلعبت ًطبى دادُ است کِ استفبدُ اس هٌربثک نٌری اس   . ضکوجِ است pHل کٌٌذُ خَضخَراک ثب قبثلیت گَارش پذیزی ثبال ٍ هتعبد

سجت ثْجَد قبثلیت ّضن ضذُ است ٍ ّوچٌیي ثب تغییز الگَی تخویز ًیرش سرجت   ( تفبلِ چغٌذر قٌذ)الیبف هحلَل در ضَدًذُ خٌثی 

 NFC) قٌذ چغٌذر تفبلِ جبیگشیٌی رسی اثزایي آسهبیص ثز اجزای اس ّذف(. 2003ٍلکز ٍ ّوکبراى، )گزدد  ضکوجِ هی pHتعذیل 

 عولکرزد  هصرزفی،  خرَراک  ثز ّلطتبیي گبٍّبی جیزُ در (ای ٍ گلَکَصًیک ًطبستِ NFC)جَ  داًِ ثب( ای ٍ لیپَصًیک نیز ًطبستِ

 .اًتقبل ثَد دٍرُ در هتبثَلیکی اختالالت ٍ تَلیذی

  

mailto:a.shahmoradi2005@gmail.com


 

 

 ها مواد و روش

 ثرب  تصربدفی  کبهل ّبی ثلَک عزح قبلت در تیوبر، ّز در هطبّذُ 8 ٍ تیوبر سِ ثبدر هشرعِ داًطگبُ صٌعتی اصفْبى ٍ  ایي آسهبیص

 اًجربم  سایرص  اس ثعرذ  رٍس 21 تب سایص احتوبلی تبریخ اس قجل رٍس 28 عی ،(سایص ضکن 4 تب 2) سایص ضکن چٌذ ّلطتبیي گبٍ 24

ِ  عٌَاى ثِ جَ اس. ثَد جبیگبُ ثِ پذیزی عبدت دٍرُ عٌَاى ثِ آسهبیص اٍل ّفتِ ٍ گزفتٌذ قزار اًفزادی جبیگبُ 24 در گبٍّب. ضذ  نلر

تیوبرّب ثتزتیرت   .ضذ استفبدُ( جَ) ای ًطبستِ هٌجک ثب جبیگشیٌی ثزای ًیش ضذُ آسیبة خطک قٌذ چغٌذر تفبلِ اس ٍ ّب جیزُ کٌسبًتزُ

درصذ  25درصذ تفبلِ،  8/9ّوزاُ  ثِ)درصذ جَ  39/29( 2، (ثذٍى تفبلِ)درصذ جَ  18/39( 1: در قجل اس سایص ثِ ضزح سیز ثَدًذ

درصذ جبیگشیٌی جَ ثب تفبلرِ چغٌرذر    50درصذ تفبلِ،  59/19ّوزاُ  ثِ)درصذ جَ  59/19( 3ٍ ( جبیگشیٌی جَ ثب تفبلِ چغٌذر قٌذ

َ درصرذ جر   54/38( 1کِ ایي درصذّب در پس اس سایص ًیش رعبیت ضذًذ، ثغَریکِ ایي تیوبرّب در پس اس سایص ثتزتیرت ثرِ   ( قٌذ

درصرذ   27/19( 3ٍ ( درصذ جبیگشیٌی جَ ثب تفبلِ چغٌذر قٌرذ  25درصذ تفبلِ،  64/9ّوزاُ  ثِ)درصذ جَ  91/28( 2، (ثذٍى تفبلِ)

 جیرزُ  افرشار  ًرزم  اسربس  ثرز  ّرب  جیرزُ  .تغییز یبفتٌذ( درصذ جبیگشیٌی جَ ثب تفبلِ چغٌذر قٌذ 50درصذ تفبلِ،  27/19ّوزاُ  ثِ)جَ 

ِ  هرَرد ( TMR) هخلرَط  کبهال ّبی جیزُ صَرت ثِ ٍ زدیذگ تٌظین( CNCPS, 5)ًَیسی  خرَراک   .گزفرت  قرزار  گبٍّرب  تغذیر

 ,Milk-O-Scan)هصزفی ثِ صَرت رٍساًِ ٍ تَلیذ ضیز ثِ صَرت یک رٍس در هیبى ثجت ٍ تزکیجبت ضیز ثرِ صرَرت ّفتگری    

134 BN, Foss Electric, Hillerφd, Denmark )آهربری  افرشار  ًرزم  اس اسرتفبدُ  ثرب  ّب دادُ .هَرد آًبلیش قزار گزفتٌذ SAS 

 در تیوربر  هتقبثرل  اثرز  ٍ رٍس سایص، ضکن تیوبر، اثز. گزفتٌذ قزار آًبلیش ضذُ هَرد تکزار ّبی دادُ رٍیِ ٍ هختلظ هذل ،(9ًسخِ ی )

 .ضذًذ گزفتِ ًظز در اثز تصبدفی عٌَاى ثِ دام ٍ ثبثت اثز عٌَاى ثِ رٍس

 

 نتایج و بحث

ٍ تفربٍت  ( >0001/0P)دار ثرَد   ٍ ّوچٌیي اًزصی هصزفی رٍساًِ در قجل اس سایص ثیي تیوبرّب هعٌیهیشاى خَراک هصزفی رٍساًِ 

هغبلعبت هعذٍدی صَرت گزفتِ کِ در آًْرب تفبلرِ چغٌرذر قٌرذ در قجرل اس      (. 1جذٍل )دار ثَد  ثیي تیوبر اٍل ثب سبیز تیوبرّب هعٌی

ٍ ّوچٌیي اًرزصی هصرزفی رٍساًرِ پرس اس سایرص ًیرش ثریي تیوبرّرب          هیشاى خَراک هصزفی رٍساًِ. سایص هَرد استفبدُ قزار گیزد

ثبالتز ثَدى خَراک هصزفی ثب استفبدُ اس تفبلِ چغٌذر قٌذ در قجل ٍ ثعذ اس سایص ثِ عَاهل هختلفری اس  (. >0001/0P)دار ثَد  هعٌی

 ،(1997)کرالرک ٍ ّوکربراى   )جولِ خَضخَراکی ٍ ثْجَد خَراک هصزفی ثب هصزف تفبلِ چغٌذرقٌذ در سغح پربییي جربیگشیٌی   

، (2003ٍلکرز ٍ ّوکربراى،   )ضکوجِ در پرس اس سایرص    pHای ٍ تعذیل  ضکوجِ pH، جلَگیزی اس افت ((2003)ٍلکز ٍ ّوکبراى 

اس سایص ثب جبیگشیٌی سغَح ثربالتز تفبلرِ چغٌرذر قٌرذ در      اهب در پس. ثستگی دارد( 2008ثزٍدریک )ای جیزُ  کبّص سغح ًطبستِ

ثغَریکرِ تفبلرِ   . تفبلِ چغٌذر قٌذ ظزفیت ًگْذاری آة ثبالیی دارد. ، کبّص خَراک هصزفی رٍساًِ هطبّذُ ضذ(درصذ 50)جیزُ 

ثٌبثزایي ثب افرشایص سرغح تفبلرِ    (. 1998ثبیلًَی ٍ ّوکبراى، )چغٌذرقٌذ هطبثِ ثزخی اس علَفِ ّب تَاًبیی ًگْذاری آة ثبالیی دارد 

 هحتَیربت  حجرن  افرشایص  درًتیجرِ، . یبثرذ  در ضرکوجِ افرشایص هری   ( َس ضذى آةهحج)چغٌذر قٌذ در جیزُ، هیشاى ًگْذاری آة 

ثرَد   خَاّرذ  DMI کربّص  در اصرلی  فبکتَر احتوبال هَرد ایي ٍ ضذُ ضکوجِ دیَارُ کططی ّبی گیزًذُ تحزیک سجت ای، ضکوجِ

تَلیذ ضیز ثِ تجک خرَراک هصرزفی رٍساًرِ تغییرز     . آهذُ است 2تَلیذ ٍ تزکیجبت ضیز در جذٍل ضوبرُ  .(2003ٍلکز ٍ ّوکبراى، )

  کبّص) فزار چزة اسیذّبی الگَی ٍ تخویز رًٍذ در تغییز دلیل ثِ درصذ پزٍتئیي ضیز رًٍذ جبلجی داضت کِ احتوبال. ًوَد

 



 

 

احتوبلی سٌتش پزٍتئیي هیکزٍثی در ضکوجِ ٍ کبّص ّضن ٍ جرذة  تَاى ثِ کبّص  اس دالیل دیگز هی. ثبضذ هی (پزٍپیًَبت احتوبلی

رٍد  ثب تَجِ ثِ ثبال ثَدى ظزفیت ًگْذاری آة تفبلِ چغٌذر قٌذ در ضکوجِ، ایري احتوربل هری   . پزٍتئیي هیکزٍثی در رٍدُ اضبرُ کزد

کرِ هٌجرز ثرِ کربّص      کِ حجن سیبدی آة در هحیظ ضکوجِ هحجَس گزدد ٍ سجت افشایص سزعت عجَر در دستگبُ گَارش گزدد

صَرت گزفت ًطربى دادُ  ( 2002)ای کِ تَسظ ّبل ٍ ّوکبراى  در هغبلعِ(. 1998ثبیلًَی ٍ ّوکبراى، )گزدد  عولکزد گَارضی هی

 اختیربر  در هیکزٍثری  پرزٍتئیي  سربخت  ثرزای  کوترزی  کزثي تعذاد ًطبستِ، ثِ ًسجت ضذُ تخویز پکتیي هَلکَل ّز اسای ضذ کِ ثِ

در هقبیسرِ ثرب   ( هَجَد در تفبلِ چغٌرذر قٌرذ  )ّبی حبٍی پکتیي  گیزد ٍ در ًتیجِ سٌتش پزٍتئیي هیکزٍثی در جیزُ هی قزار هیکزٍثْب

سبیز اجشای ضیز ًظیز درصذ چزثی، الکتَس ٍ کل هَاد جبهرذ ضریز ثریي تیوبرّرب     . تَلیذ پزٍتئیي هیکزٍثی کوتز است( جَ)ًطبستِ 

 .هطبثِ ثَدًذ

 یگشیٌی تفبلِ چغٌذر قٌذ ثب جَ عی دٍرُ اًتقبل ثز خَراک ٍ اًزصی هصزفیتبثیز سغَح هختلف جب -1جذٍل 

   تیوبرّب 

تفبلِ چغٌذر % 0 

 قٌذ

تفبلِ % 25

 چغٌذر قٌذ

تفبلِ % 50

 چغٌذر قٌذ

خغبی 

 استبًذارد

P-value
 

خررَراک هصررزفی رٍساًررِ در قجررل اس 

 سایص، کیلَگزم

b 49/12  
a 64/13  a 56/13  16/0 0001/0 

هصررزفی رٍساًررِ در قجررل اس  اًررزصی 

 سایص، هگبکبلزی

b 49/19 a 27/21 a 10/21  25/0 0001/0 

خررَراک هصررزفی رٍساًررِ در پررس اس 

 سایص، کیلَگزم

a 82/15  a 22/17  b 97/14  23/0 0001/0 

اًررزصی هصررزفی رٍساًررِ در پررس اس   

 سایص، هگبکبلزی

a 67/25  a 22/17  b 97/14  23/0 0001/0 

 

 سغَح هختلف جبیگشیٌی تفبلِ چغٌذر قٌذ ثب جَ عی دٍرُ اًتقبل ثز تَلیذ ٍ تزکیجبت ضیزتبثیز  -2جذٍل 

   تیوبرّب 

تفبلِ چغٌذر % 0 

 قٌذ

تفبلِ % 25

 چغٌذر قٌذ

تفبلِ % 50

 چغٌذر قٌذ

خغبی 

 استبًذارد

P-value
 

  a 77/36 تَلیذ ضیز
a 68/37  b 10/33  64/0 0001/0 

 53/0 18/1  47/35 04/37 18/37 چزثی% 4ضیز تصحیح ضذُ ثزای 

 a 3/39  a 23/39  b 05/35  26/1 03/0 ضیز تصحیح ضذُ ثزای اًزصی

 73/0 14/0 19/4 03/4 08/4 )%(چزثی ضیز 

 a 07/3  a 13/3  b 87/2  05/0 007/0 )%(پزٍتئیي ضیز 

 



 

 

ِ  pHثغَریکِ در تیوبر سَم تعذاد هَارد سَء ّبضروِ،  . ثیطتزیي اختالالت هتبثَلیکی ٍ عفًَی هزثَط ثِ تیوبر سَم ثَد ای  ضرکوج

. ثَدًرذ  1ٍ  6هَرد ثَد درحبلیکِ ایي هَارد در تیوبرّبی اٍل ٍ دٍم ثِ تزتیت  7، جفت هبًذگی، هتزیت ٍ ٍرم پستبى 8/5کوتز اس 

هرَرد اس اخرتالالت تیوربر اٍل هزثرَط ثرِ       4الجترِ  . ثِ خَراک ٍ اًزصی هصزفی رٍساًِ قبثل تَجیِ استکِ ایي اختالالت ثب تَجِ 

ِ   ( 8/5ای کوتز اس  ضکوجِ pH)اسیذٍس تحت حبد ثَد  ٍلکرز ٍ  )ای جرَ قبثرل تَجیرِ اسرت      کِ ثِ دلیل ثبالتز ثرَدى سرغح ًطبسرت

 تررز ثررَدى سررغح خررَراک ٍ اًررزصی هصررزفی رٍساًررِ  یيثیطررتزیي اخررتالالت در تیورربر سررَم هزثررَط ثررِ پرربی(. 2003ّوکرربراى، 

ّبی دٍرُ اًتقبل  قٌذ ثب جَ در جیزُ درصذ تفبلِ چغٌذر 25رسذ ثب جبیگشیٌی  ثبتَجِ ثِ ًتبیج ایي آسهبیص ثٌظز هیدر پبیبى . ثبضذ هی

 .تَاًین عولکزد ثْتزی در ایي دٍرُ داضتِ ثبضین هی
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