
 

 

کربنات سذیم در شرایط استرس گرمایی بر قابلیت هضم ظاهری خوراک مصرفی گاوهای اثر جایگزینی کربنات منیزیم با بی

 شیرده هلشتاین

 3، ًجفقلی دثیزی3، اثَالفضل سارعی2، کبهزاى رضبیشدی *1یذاهلل ججبلجبرسی َّکزدی 

 (yadollahjabalbarezi@yahoo.com:ًَیسٌذُ هسئَل)*کزج  ٍاحذ اسالهیداًطگبُ آساد -1

 کزج ٍاحذ داًطگبُ آساد اسالهی -3داًطکذُ کطبٍرسی داًطگبُ تْزاى، -2 

 چکیذه

آسهبیص . در ایي هغبلعِ تأثیز ثبفز کزثٌبت هٌیشین ثز قبثلیت ّضن ظبّزی خَراک گبٍّبی ضیزدُ ّلطتبیي هَرد ثزرسی قزار گزفت

 -1: جیزُ ّبی آسهبیطی ضبهل. رٍس اًجبم ضذ 42تکزار ثزای ّز جیزُ ثِ هذت  13قبلت یک عزح کبهالً تصبدفی ثب سِ جیزُ ٍ در 

% 33/33جیزُ حبٍی  -3کزثٌبت هٌیشین % 33/33+ کزثٌبت سذین ثی% 67/66جیزُ حبٍی  -2ثی کزثٌبت سذین % 100جیزُ حبٍی 

 یداریتفبٍت هعٌ 3ٍ 1وبر یت یيسلَلش ثیّو ثذٍى یسلَل یَارُّضن د یتقبثل. کزثٌبت هٌیشین ثَدًذ% 67/66+ کزثٌبت سذین ثی

 یوبرّز سِ ت یيّضن هبدُ خطک ث یتقبثل. ٍجَد داضت (>01/0p)ی داریتفبٍت هعٌ 3ٍ  1 یوبرّبیثب ت 2 یوبرت یيًذاضت اهب ث

ٍ  2 یوبرّبیثب ت 1 یوبرًذاضت اهب ت یداریتفبٍت هعٌ 3ٍ  2بر یوت یيث یّضن هبدُ آل یتبثلق. داضت (>01/0p)ی داریتفبٍت هعٌ

در صذ جبیگشیي ثی  33/33ثٌبثزایي هی تَاى ثیبى ًوَد کِ کزثٌبت هٌیشین هی تَاًذ تب  .ًطبى داد( >01/0p) یداریتفبٍت هعٌ 3

 .کزثٌبت سذین در  جیزُ گبٍّبی ضیزدُ گزدد

 ، کزثٌبت هٌیشین، ثی کزثٌبت سذین، قبثلیت ّضن ظبّزی گبٍ ضیزدُ: واژه های کلیذی

 

 مقذمه

ّبی ًَیي در تغذیِ دام هصزف هٌبثع خَراکی جذیذ ٍ استفبدُ اس آًْب ثِ جبی هَاد خَراکی  یکی اس کبرثزدّبی هْن في آٍری

ٍجَد داضتِ ٍ دارای قیوتی هٌبست ٍ ثسیبر کوتز اس  کزثٌبت هٌیشین یکی اس تزکیجبتی است کِ در هعبدى کطَر. هعوَل است

کزثٌبت سذین ثِ عٌَاى یک ثبفز خَة دستِ ثِ ّوزاُ ثی( 1978)کزثٌبت هٌیشین تَسظ ّزٍد ٍ ّوکبراى  .کزثٌبت سذین است ثی

شیٌی آى ثب ایي ثبفز در کزثٌبت سذین ٍ تعییي اهکبى جبیگایي هغبلعِ ثب ّذف استفبدُ اس کزثٌبت هٌیشین ثِ جبی ثی. ثٌذی ضذُ است

 .تغذیِ گبٍّبی ضیزدُ اًجبم ضذ

 

 هامواد و روش

رٍس  30رٍس عبدت دّی ٍ 12)رٍس  42رٍس ثِ هذت  47رأس گبٍ ّلطتبیي چٌذ ثبر سایص ثب هیبًگیي رٍسّبی ضیزدّی  39

. کزار ثزای ّز جیزُ اًجبم ضذت 13آسهبیص در قبلت یک عزح کبهالً تصبدفی ثب سِ جیزُ ٍ . هَرد آسهبیص قزار گزفتٌذ( آسهبیص

کزثٌبت % 33/33+ کزثٌبت سذین ثی% 67/66جیزُ حبٍی  -2ثی کزثٌبت سذین % 100جیزُ حبٍی   -1تیوبرّبی آسهبیطی ضبهل 

هَاد تطکیل دٌّذُ جیزُ پبیِ ثب استفبدُ اس . کزثٌبت هٌیشین ثَدًذ% 67/66+ کزثٌبت سذین ثی% 33/33جیزُ حبٍی  -3هٌیشین 

ثزای اًذاسُ گیزی قبثلیت ّضن ظبّزی هبدُ خطک، هبدُ آلی ٍ دیَارُ سلَلی (. 1جذٍل )هتَاسى گزدیذ NRC (2001 )جذٍل 

 ّز ّفتِ دٍ ًوًَِ اس خَراک هصزفی ٍ ثبقیوبًذُ آى گزفتِ ضذ ٍ در ّفت رٍس آخز آسهبیص ّز رٍس (  ADF)ثذٍى ّوی سلَلش 



 

 

ثز   (AIA)ّزی ثب استفبدُ اس ًطبًگز داخلی خبکستز ًبهحلَل در اسیذ قبثلیت ّضن ظب. آٍری ضذگزم هذفَع اس گبٍّب جوع 50

 .تعییي ضذ( 1977)اسبس رٍش ٍى کیَلي ٍ یبًگ 

 

 :نتایج و بحث

ٍ  2، 1هیبًگیي دهبی رکتَم گبٍّب ثزای تیوبرّبی . درصذ ثَد 3/16گزاد ٍ درجِ سبًتی 32هیبًگیي دهب ٍر عَثت رٍساًِ ثِ تزتیت 

. ثَد کِ ًطبى دٌّذُ استزس گزهبیی است 74هحبسجِ ضذُ ( THI) دهبیی -ضبخص رعَثتی .ثَد 39ٍ  8/38، 9/38ثِ تزتیت  3

تفبٍت  3ٍ  1 یوبرّبیثب ت 2 یوبرت یيًذاضت اهب ث یداریتفبٍت هعٌ 3ٍ 1وبر یت یيسلَلش ث یثذٍى ّو یسلَل یَارُّضن د یتقبثل

 یتقبثل. داضت( >01/0p)ی دار یتفبٍت هعٌ یوبرّز سِ ت یيّضن هبدُ خطک ث یتقبثل. ٍجَد داضت( >01/0p) یداریهعٌ

 .ًطبى داد( >01/0p) یداریتفبٍت هعٌ 3ٍ  2 یوبرّبیثب ت 1 یوبرًذاضت اهب ت یداریتفبٍت هعٌ 3ٍ  2بر یوت یيث یّضن هبدُ آل

سلَلش گشارش کزدًذ قبثلیت ّضن هبدُ خطک، هبدُ آلی، اًزصی خبم ٍ دیَارُ سلَلی ثذٍى ّوی( 1986)استَکش ٍ ّوکبراى 

((ADF در ضزایظ استزس حزارتی قبثلیت . کزثٌبت سذین ثبالتز ثَددر جیزُ حبٍی هخلَط ثبفزی در هقبیسِ ثب جیزُ حبٍی ثی

، ٍلی ًتبیج هب ًطبى (1999ٍست، )گیزًذ  ثِ عَر هَثزی هَرد استفبدُ قزار ًوییبثذ ٍ هَاد جذة ضذُ ّضن ٍ جذة کبّص هی

در ًْبیت ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دست آهذُ . دٌّذُ ثْجَد قبثلیت ّضن هی ثبضذ کِ ثبعث کبّص اثزات استزس حزارتی ضذُ است

 .زثٌبت سذین ضَدکدرصذ جبیگشیي ثی 33/33تَاًذ تب سغح تَاى ثیبى ًوَد کِ کزثٌبت هٌیشین هیهی
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 (بر حسب ماده خشک)موادخوراکی موجود در جیره پایه  -1جذول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، دیواره سلولی و ماده آلی-2لجذو

 

قبثلیت 

 ّضن

سغح هعٌی  MSE 3تیوبر 2تیوبر 1تیوبر

 داری

-هبدُ

 )%(خطک

c86/82 a75/84 b45/84 04/0 01/0 

دیَارُ 

سلَلی 

ثذٍى ّوی 

 )%(سلَلش

b24/72 a09/76 b56/73 46/0 01/0 

 b 89/83 a8/85 a 7/85 06/0 01/0 )%(هبدُ آلی

مکمل 

ویتامینی 

 2معذنی

کربنات 

 کلسیم

تخم 

 پنبه

کنجال  1یاسمینو سبوس چربی

 سویا

کنجاله 

پنبه 

 دانه

کنجاله 

 کلزا

تفاله 

چغنذر 

 قنذ

ررت  کاه جو ررت

سیلو 

 شذه

مواد  یونجه

 خوراکی

 درصذ 21/.73 08/17 00/1 21/19 67/9 34/3 69/5 85/2 25/6 70/1 27/2 14/1 82/6 40/0 58/0

 پزٍتئیي عجَری سَیب-1

گرزم   E ،180الوللی ٍیتبهیي ٍاحذ ثیي D3 ،300الوللی ٍیتبهیي ٍاحذ ثیي A،100000الوللی ٍیتبهیي ٍاحذ ثیي 900000گزم اس ایي هکول دارای ّزکیلَ-2 

 100گرزم کجبلرت،   هیلری  150گزم رٍی، هیلی 4000گزم هٌگٌش، هیلی 5000گزم هس، هیلی 500گزم آّي، هیلی 4000گزم سذین،  60گزم هٌیشین،  30کلسین، 

    .اکسیذاى ثَدگزم آًتی هیلی 400گزم ثیَتیي ٍ هیلی 80گزم هًٌَسیي، هیلی 1200گزم سلٌیَم، هیلی 40گزم یذ، هیلی

 


