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جدا شده  هاییتوسط باکتز یاکاه گندم و کنجاله سو یزو تخم یزیپذگوارش

یتونستفاله یحاو هاییزهشده با ج یهاس شکمبه گوسفندان تغذ

چكيذُ       
در جيزُ گَسفٌذاى بز فعبليت داًِ جَ  یجب سیتَى بِآسهبیص حبضز بِ هٌظَر بزرسی اثز استفبدُ اس هقبدیز هختلف تفبلِ

سَیب )هٌبع پزٍتئيٌی( اًجبم گٌذم )هٌبع اليبفی( ٍ کٌجبلُِّبی جذاضذُ اس هبیع ضكوبِ آًْب بز گَارش کبّب یب ببکتزیهيكزٍارگبًيسن
کيلَگزم در قبلب طزح کبهالً تصبدفی استفبدُ ضذ.  33ببلغ بب هيبًگيي ٍسًی  ًز رأس گَسفٌذ عزبی 12ضذ. بزای ایي هٌظَر اس تعذاد 

 ضبّذ يزُج-1: هطتول بز چْبر تكزار بَدضكوبِ گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب سِ جيزُ آسهبیطیحبصل اس  یعضبهل هب یطیآسهب تيوبرّبی
گٌذم کطت یتَى. پتبًسيل تَليذ گبس کبُسدرصذ تفبلِ 6/15 یحبٍ يزُج -3ٍ  یتَىدرصذ تفبلِ س 8/7 یحبٍ يزُج -2 ،(سیتَىتفبلِ فبقذ)

بِ  ًسبت داریطَر هعٌی بِ یتَىدرصذ تفبلِ س 6/15 جيزُ حبٍی ضذُ بب یِگَسفٌذاى تغذّبی جذا ضذُ اس هبیع ضكوبِ ضذُ بب ببکتزی
 ّبیهيكزٍارگبًيسن کبهل جوعيت هبدُ آلی کبُ گٌذم تَسط پذیزیليتز(. گَارشهيلی 48/47در بزابز  92/76کبّص یبفت )ضبّذ 
 90/30در بزابز  12/21افشایص یبفت ) سیتَى در جيزُ، ًسبت بِ گزٍُ ضبّذتفبلِدرصذ  8/7حبصل اس گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب ضكوبِ

درصذ  8/7ی حبٍی جيزُضذُ بب  یِضكوبِ گَسفٌذاى تغذ یعهبسَیبی تخويز ضذُ بب ٍ کٌجبلِ گٌذمًزخ تَليذ گبس کبُرصذ(. د
1ليتز در سبعت(. هقذار عبهل جذاکٌٌذُ )هيلی 05/0ٍ  017/0تزتيب ّب بيطتزیي هقذار بَد )بِسیتَى در هقبیسِ بب سبیز جيزُتفبلِ

PF ،)
ضكوبِ گَسفٌذاى  یعهبجذاسبسی ضذُ اس  ّبیكزٍبی ٍ تجشیِ دیَارُ سلَلی کبُ گٌذم کطت ضذُ بب ببکتزیببسدُ تَليذ تَدُ هي

پذیزی هبدُ خطک کبُ گٌذم ٍ تز بَد. گَارشّب کنسیتَى ًسبت بِ بقيِ جيزُدرصذ تفبلِ 6/15جيزُ حبٍی کٌٌذُ  یبفتدر
پذیزی آًْب تَسط ضكوبِ قزار ًگزفت؛ اهب گَارش هبیع هٌبع تحت تأثيزّبی ضكوبِ، هيكزٍارگبًيسن سَیب تَسط جوعيت کبهلکٌجبلِ
 هبیع ذُدٌّ گَسفٌذاى درصذ در جيزُ 8/7سیتَى در سطح دار یبفت. درکل، استفبدُ اس تفبلِّب ًسبت بِ ضبّذ کبّص هعٌیببکتزی
هَجب افشایص پتبًسيل ٍ ًزخ تَليذ گبس ٍ ٍ  ضكوبِ آًْب ًذاضت ّبیيكزٍارگبًيسنٍ ه ّبیببکتز فعبليت بز هٌفی اثز ضكوبِ،

 یياس ا استفبدُ ضبیذ ضذ. بٌببزایي، سَیبی کطت ضذُ بب هبیع ضكوبِ آًْبپذیزی هبدُ آلی ٍ هبدُ خطک کبُ گٌذم ٍ کٌجبلِگَارش
.کزد تَصيِ تَاىبِ بِ جبی داًِ جَ راگَسفٌذاى  يزُدر ج یتَىسهقذار تفبلِ
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 هقذهِ    

ٍ ًيبظ آًْب ثِ هٌبثغ پطٍتئيي خوؼيتثبالي ضقستَخِ ثِ ًطخثب

اّويت زامتغصيِثطايخسيسذَضاكيهٌبثغحيَاًي، قٌبؾبيي

تَاًٌس  هيهطكجبت(تفبلِظيتَى،)تفبلِهبًسّب پؽاظثؼضيزاضز.

ى، خبيگعيي ثركي اظ غالت يب ثسٍى تأثيط هٌفي ثط ػولکطز حيَا

ّب هكرم  زقيق آىغصاييهَاز هتطاكن خيطُ گطزًس، اهب اضظـ

. (2005ٍ ّوکبضاى، )Ben Salemًيؿت 

عجق آهبض ٍظاضت خْبز ككبٍضظي زض ذهَل تَليس هحهَالت 

ّکتبض  6/85841، ؾغح ظيط ككت ظيتَى زض ككَض (1395) ثبغجبًي

ػالم قسُ اؾت ٍ ثيكتطيي تي ا 7/108173ثبقس كِ تَليس آى  هي

ّبي ظًدبى، فبضؼ، گلؿتبى، گيالى،  ؾغح ظيط ككت آى زض اؾتبى

ثبقس. تفبلِ ذبم ظيتَى، هحهَل فطػي نٌؼت  قعٍيي ٍ ؾوٌبى هي

ظيتَى ثؿتِ ثِ  تَليس ٍ فطآٍضي ضٍغي ظيتَى اؾت. هقساض چطثي تفبلِ

زضنس  23تب  14ككي، زض نَضت اؾترطاج هکبًيکي فطآيٌس ضٍغي

ٍ  ثبقس )Nefzaoui زضنس هي 5ضٍـ اؾترطاج ثب حالل  ٍ زض

Vanbelle ،1986 .)ِظيتَى حبٍي هقبزيط ثباليي اؾيسّبي  تفبل

كطثٌِ اؾت، اؾيس ليٌَلئيک ٍ اؾيس اٍلئيک ًعزيک  18ٍ 16چطة 
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The present experiment was conducted to determine the effect of different amounts of olive pulp replaced 

with barley grain in the diet of sheep, on whole microorganisms or bacteria activity isolated from their 

rumen, in digestion of wheat straw (fiber feed source) or soybean meal (protein feed source). The 

experiment was conducted with 12 Arabi male sheep (weight 33 kg) in a completely randomized design. 

The experimental treatments were the liquor taken from rumen of sheep fed three diets containing: 1- 

Control (without olive pulp), 2- 7.8 and 3- 15.6% of the olive pulp. Potential of gas production of wheat 

straw that was incubated by isolated bacteria from rumen fluid of sheep fed with diet contain 15.6% olive 

pulp, decreased significantly in compared to control (76.92 vs. 47.48 ml). Organic matter digestibility of 

wheat straw by whole microorganisms of sheep fed with diet containing 7.8% olive pulp was increased in 

compared to the control diet (21.12 vs. 30.90%). Gas production rate of wheat straw and soybean meal 

fermented with rumen fluid of the sheep fed diet containing 7.8% olive pulp was maximum amount 

among all diets (0.017 and 0.05 ml/h, respectively). Partitioning factor (PF), the efficiency of microbial 

biomass, and cell wall degradability of wheat straw incubated by isolated bacteria from the rumen fluid 

of sheep receiving diet contain 15.6% olive pulp were lower than other diets. The dry matter digestibility 

of wheat straw and soybean meal by whole rumen microorganisms, were not affected by rumen fluid 

source; but significantly was reduced by isolated bacteria. Overall, the results of the present study 

suggests that not only using 7.8% olive pulp in the diet of rumen fluid donor sheep, had no negative 

effect on their rumen bacteria or microorganisms activity, but also resulted to increase the potential and 

rate of gas production, and digestibility of organic and dry matter of wheat straw and soybean meal 

cultured with their rumen fluid. Therefore, may using this amount of olive pulp in ration of sheep instead 

of barley be recommendable. 
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زضنس اظ اؾيسّبي چطة آى ضا  70زضنس ٍ اؾيس اٍلئيک  96ثِ 

تطيي  اظ هْن(. يکي 1387ًظطي ٍ ّوکبضاى، زٌّس ) تكکيل هي

هحسٍزيتْبي اؾتفبزُ اظ تفبلْي ظيتَى، هتغييط ثَزى تطكيجبت 

ّب اؾت  اي فٌَلي ًظيط تبًي قيويبيي آى ٍ ٍخَز تطكيجبت ضس تغصيِ

قًَس ٍ فؼبليت  ّبي خيطُ تطكيت هي كِ ثب پطٍتئيي ٍ كطثَّيسضات

زٌّس )-Yanez ّبي هيکطٍثي قکوجِ ضا ًيع كبّف هي آًعين

Ruiz  ،ظيتَى  پصيطي پبييي تفبلِ   . گَاضـ(2004ٍ ّوکبضاى

تَاًس ًبقي اظ كبّف فؼبليت هيکطٍاضگبًيؿوْبي قکوجِ )حسٍز  هي

زضنس( ثبقس كِ اظ ضٍي هيعاى گبظ آظاز قسُ اظ قکوجِ تؼييي  40

تَاًس ًبقي اظ هيعاى چطثي، ٍخَز  هيگطزز، ػلت ايي كبّف هي

ي ثبقس. غلظت تبًي فبكتَضّبي ثبظزاضًسُ )ًظيط تبًي( ٍ يب تأثيط ليگٌي

گطم زض كيلَگطم هبزُ ذكک  8/14تب  3/8ظيتَى  هتطاكن تفبلِ

(. زض آظهبيكي 2003ٍ ّوکبضاى،  Martin-Garciaهيجبقس )

هقساض هبزُ ذكک، پطٍتئيي ذبم، اليبف ذبم ٍ چطثي ذبم، 

زضنس  2/9ٍ  9/41، 5/6، 1/96ظيتَى ثب ّؿتِ ثِ تطتيت ثطاثط ثب  تفبلِ

 (.2007ّوکبضاى،  ٍ Miocگعاضـ قس )

ظيتَى  چطة ٍ تبًي )ًظيط آًچِ زض تفبلِهكرم قسُ كِ اؾيسّبي 

كٌٌسُ اليبف ٍ  ّبي تدعيِ ٍخَز زاضز( تَاًبيي هْبض هؿتقين ثبكتطي

ٍ ّوکبضاى،   McAllisterكبّف خوؼيت پطٍتَظٍآ ضا زاضًس )

-Yanez؛ 2009ٍ ّوکبضاى،  Szumacher-Strabel؛ 1994

Ruiz  ،2004ٍ ّوکبضاى .)Molina ( زض 2008ٍ ّوکبضاى )

هغبلؼْبي ضٍي ترويط قکوجْبي ثع ٍ گَؾفٌس تغصيِ قسُ ثب تفبلْي 

ظيتَى پطٍتَظآي قکوجِ ضا  ظيتَى، هكبّسُ كطزًس كِ ضٍغي تفبلِ

زّس ٍ ايي ؾجت افعايف كبضايي تَليس پطٍتئيي هيکطٍثي  كبّف هي

اليثبزضنسزاقتيزليلثِؾَيبقَز. كٌدبلِ زض قکوجِ هي

هؤثطثيَپپتيسّبيزاضا ثَزىاؾيسّبي آهيٌِ،تؼبزل هغلَةپطٍتئيي،

ٍ پطتَليسّبي قيطزُ زامتغصيِزضظيبزيهقساضثِتَليس قيط،زض

هکول پطٍتئيٌيثِ ػٌَاىظيبزضقسؾطػتثبّبي پطٍاضي زام

زليل(. ثِ ّويي2001ٍ ّوکبضاى،  قَز )Manterola هياؾتفبزُ

)هثال ثب اؾتفبزُ اظ ّب هيکطٍةثطاثطزضآهيٌِبياؾيسّاظهحبفظت

زضقبثل تدعيِغيطپطٍتئييقکلثِپطٍتئيٌيهٌبثغتأهييتبًي( ٍ

ٍ  Martin-Garcia) اؾتاّويت( حبئعRUPقکوجِ )

ظيتَى ٍ  زضنس تفبلِ 10. تغصيِ ثعّب ثب تطكيجي اظ (2003ّوکبضاى، 

ضٍي تطكيت ٍ تَليس زضنس كٌدبلِ پٌجِ زاًِ، ثسٍى اثط هٌفي  10

Sabri( قيط، اظ ًظط اقتهبزي هقطٍى ثِ نطفِ گعاضـ قسُ اؾت  ٍ

(. ثب تَخِ ثِ تَليس فطاٍاى ظيتَى زض ثطذي اظ ًَاحي 2010ّوکبضاى، 

ككَض ٍ زض زؾتطؼ ًجَزى اعالػبت خبهغ زض ذهَل تأثيط آى ثط 

ّبي قکوجِ، آظهبيف  فؼبليت ّضوي ٍ ترويطي هيکطٍاضگبًيؿن

ضيعي گطزيس. آيب اؾتفبزُ  ف پبؾد ثِ ؾَاالت ظيط عطححبضط ثب ّس

ظيتَى ثِ ٍاؾغِ زاقتي ضٍغي ٍ تبًي اثط هٌفي ثط فؼبليت  اظ تفبلِ

ّبي  ٍيػُ ثبكتطي ّب ثِ ّضن اليبف ٍ پطٍتئيي تَؾظ هيکطٍاضگبًيؿن

 خساؾبظي قسُ اظ قکوجِ گَؾفٌساى تغصيِ قسُ ثب ايي تفبلِ زاضز؟ 

 

 ّبهَاد ٍ رٍش     

ظيتَى اظ كبضذبًِ پيكگبهبى فؿب ٍاقغ زض اؾتبى فبضؼ تْيِ قس  لِتفب  

ككي ثِ ضٍـ هکبًيکي( ٍ ثِ هست ؾِ تب چْبض ضٍظ زض  )ضٍغي

زضنس(، ٍ ثِ نَضت ثلغَض  94َّاي آظاز ذكک )هبزُ ذكک 

 آؾيبة قس. 

ضأؼ ثطاي ّط   4ضأؼ گَؾفٌس )  12ّبي آظهبيكي: تؼساز  زام 

كيلَگطم ٍ تغصيِ قسُ زض قبلت  25/33±تيوبض( ثب هيبًگيي ٍظًي 

ضٍظ زض آظهبيف اؾتفبزُ قس.  45عطح كبهالً تهبزفي ثِ هست 

ّبي هتبثَليؿوي ًگْساضي ٍ  گَؾفٌساى زض عي آظهبيف زض قفؽ

 تغصيِ قسًس.

ؾِ تيوبض آظهبيكي قبهل هبيغ قکوجِ حبنل اظ گَؾفٌساى تغصيِ 

ٍ  8/7حبٍي  ّبي ظيتَى( ٍ خيطُ قسُ ثب ؾِ خيطُ قبّس )فبقس تفبلِ

ظيتَى ثَزًس. اظ هبيغ قکوجِ گَؾفٌساى كِ اظ  زضنس تفبلِ 6/15

لَلِ هطي، قجل اظ ذَضاكسّي نجح اذص قسُ ثَز، ثطاي تؼييي 

ّبي خساؾبظي قسُ اظ هبيغ  ّب ٍ ثبكتطي فؼبليت كل هيکطٍاضگبًيؿن

ؾَيب اؾتفبزُ  گٌسم ٍ كٌدبلِ پصيطي ٍ ترويط كبُ قکوجِ ثط گَاضـ

 قس. 

ّبي  ّبي آظهبيكي ٍ ضٍـ ذَضاكسّي: تطكيت خيطُ يطُتطكيت خ

تغصيِ قسُ ثِ گَؾفٌساى زٌّسُ هبيغ قکوجِ قبهل ػلَفِ يًَدِ، 

ي ؾَيب  زاًِ خَ، ؾجَؼ گٌسم، كبُ گٌسم، پَزض نسف ٍ كٌدبلِ

ي  ّبي آظهبيكي هقبزيط هرتلف تفبلِ ( كِ زض خيط1ُثَز )خسٍل 
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ّوبى هقساض  زضنس( خبيگعيي 6/15ٍ  8/7ذكک ظيتَى )نفط، 

ّب عجق خساٍل احتيبخبت   خَ زض ثرف هتطاكن خيطُ گطزيس. خيطُ

ّب ثِ نَضت كبهال هرلَط  (. خيطُ ,2007NRCتٌظين قسًس )

ّب قطاض زازُ  زض اذتيبض زام 16ٍ  8ّبي  تْيِ قس ٍ ضٍظاًِ زض ؾبػت

 ّب قطاض زاقت. قسًس. آة تبظُ ًيع ثِ عَض هساٍم زض اذتيبض زام

ّبي تَليس گبظ كبُ گٌسم ٍ  گبظ: فطاؾٌدِآظهبيف تَليس 

ّب، زض  ؾَيب ثِ ػٌَاى هَاز اليبفي ٍ پطٍتئيٌي زض خيطُ زام كٌدبلِ

 45قطايظ آظهبيكگبّي ثب اؾتفبزُ اظ هبيغ قکوجِ گَؾفٌساًي كِ 

ظيتَى تغصيِ قسُ  ّبي حبٍي ؾغَح هرتلف تفبلِ ضٍظ ثب خيطُ

ٍ  يطي قس )Menkeگ ثَزًس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تَليس گبظ  اًساظُ

Steingass ،1988 .) گطم ًوًَِ آظهبيكي قبهل  هيلي 300هقساض

كبُ گٌسم يب كٌدبلِ ؾَيب )قف تکطاض ثطاي ّط تيوبض( زض 

هبيغ قکوجِ ٍ ثبفط  2ثِ  1ليتطي حبٍي ًؿجت  هيلي 100ّبي  ؾطًگ

قطاض گطفت ٍ پؽ اظ قطاض زازى آًْب زض حوبم آة گطم، حدن گبظ 

 120ٍ  96، 72، 48، 36، 24، 16، 8، 4، 2بي ّ تَليسي زض ظهبى

b (1 – e= ؾبػت قطائت قس. زازُ
-ct

 P ّب ثب هؼبزلِ ًوبيي (

 كِ زض آى P( Menke  ٍSteingass ،1988ثطاظـ گطزيسًس )

t تَليس گبظ زض ظهبى ،b   ،)تَليس گبظ اظ ثرف قبثل ترويط )هيلي ليتط

c  ٍ )هيلي ليتط زض ؾبػت( ًطخ تَليس گبظt ظهبى  )ؾبػت(

 اًکَثبؾيَى اؾت.

 

 

ّبی آسهبیطی تغذیِ ضذُ بِ گَسفٌذاى دٌّذُ هبیع ضكوبِ اجشای جيزُ -1جذٍل 

تيوبض

123

هَاز ذَضاكي )گطم زض كيلَگطم(

530452374زاًِ خَ

078156ي ذكک ظيتَى تفبلِ

145145145ؾجَؼ گٌسم

404040كٌدبلِ ؾَيب

555پَزض نسف

110110110كبُ گٌسم

170170170ػلَفِ يًَدِ

24/224/225/2اًطغي قبثل هتبثَليؿن )هگبكبلطي ثط كيلَگطم(

0/1330/1280/124پطٍتئيي ذبم )گطم زض كيلَگطم(

7/3743/4080/436(گطم زض كيلَگطماليبف ًبهحلَل زض قَيٌسُ ذٌثي )

0/2057/2404/267(زض كيلَگطمگطم اليبف ًبهحلَل زض قَيٌسُ اؾيسي )

242934ػهبضُ اتطي )گطم زض كيلَگطم(

4/58/10-(گطم زض كيلَگطمتبًي هحلَل )

0/560/562/56ليگٌيي )گطم زض كيلَگطم(
 ضنس تفبلِ ظيتَىز 6/15حبٍي   : خيط3ُزضنس تفبلِ ظيتَى، تيوبض  8/7حبٍي   : خيط2ُ: خيطُ قبّس )فبقس تفبلِ ظيتَى(، تيوبض 1تيوبض 
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(، تدعيِ زيَاضُ ؾلَلي، ػبهل OMDپصيطي هبزُ آلي )   گَاضـ

ي هيکطٍثي ٍ ثبظزُ تَليس تَزُ  (، تَليس تَزPFُخساكٌٌسُ )

گيطي قس  ّبي تَنيِ قسُ ٍ ضٍاثظ ظيط اًساظُ هيکطٍثي ثب ضٍـ

(Getachew ٍ ،2000 ّوکبضاى .) 
     OMD (g/kg OM) = 148.8 + 8.89 GP + 4.5 CP+ 

0.651 Ash 1             )  

2 )PF (mg-1 mL) گطم هبزُ آلي ٍاقؼب تدعيِ قسُ(  ; )هيلي÷ 

 گبظ تَليسي(  ليتط )هيلي

گطم(; )هبزُ ثبقيوبًسُ زضپبيبى  ( هبزُ آلي ٍاقؼب تدعيِ قسُ )هيلي3

)ذبكؿتط  -(NDFآظهبيف تَليسگبظ، خَقبًسُ قسُ ثب هحلَل 

 هبزُ ثبقيوبًسُ(

گطم هبزُ آلي ٍاقؼب  گطم( ; )هيلي هيکطٍثي )هيلي ( تَليس تَز4ُ

 ضطيت اؾتَكيَهتطي(  ×گبظ تَليسي  ليتط )هيلي –تدعيِ قسُ( 

گطم( ; تَليس تَزُ هيکطٍثي  ( ثبظزُ تَليس تَزُ هيکطٍثي )هيلي5

گطم هبزُ آلي ٍاقؼب تدعيِ قسُ(  )هيلي ÷گطم(  )هيلي

 -بزُ ذكک اٍليِ(گطم ه ( تدعيِ زيَاضُ ؾلَلي )زضنس( ; =)هيلي6

 ÷ گطم هبزُ ذكک ثبقيوبًسُ زضپبيبى آظهبيف تَليسگبظ(> )هيلي

 100 ×گطم هبزُ ذكک اٍليِ(  )هيلي

GP ،ليتط(؛ )هيلي ؾبػت 24 زض گبظ سيتَل كل، زض ايي ضٍاثظ CP، 

 .ثبقٌسيه هبزُ ذَضاكي ذبكؿتطزضنس  ،Ash؛ذبم ييپطٍتئزضنس 

بُ گٌسم ٍ پصيطي هبزُ ذكک ك   آظهبيف ّضن: گَاضـ

ؾَيب زض قطايظ آظهبيكگبّي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّضن زٍ  كٌدبلِ

( ثب هبيغ قکوجِ گَؾفٌساًي Tilley  ٍTerry ،1963اي ) هطحلِ

كِ ًظيط آظهبيف تَليس گبظ تغصيِ ٍ ًگْساضي قسُ ثَزًس 

 گيطي قس.  اًساظُ

ّبي  گيطي تَليس گبظ ٍ قبثليت ّضن تَؾظ ثبكتطي اًساظُ

گبظ ٍ ّضن زٍ يسضٍـ تَل ض ايي ثرف ّوبًٌسز: خساؾبظي قسُ

ثب ايي تفبٍت كِ ثِ خبي اؾتفبزُ اظ كل  اًدبم قس، يا هطحلِ

ّبي هبيغ قکوجِ گَؾفٌساى تغصيِ قسُ ثب خيطّبي  هيکطٍاضگبًيؿن

ّبي هبيغ قکوجِ آًْب اًدبم قس.  حبٍي تفبلِ ظيتَى فقظ اظ ثبكتطي

ْب ثط ّضن ٍ ترويط ّب ٍ هغبلؼِ اثط آً هٌظَض خساؾبظي ثبكتطي ثِ

ؾَيب، ثؼس اظ گطفتي هبيغ قکوجِ ٍ نبف كطزى  گٌسم ٍ كٌدبلِ كبُ

زقيقِ  10ثطاي  زٍض 1000قکوجِ زض  يغهبآى، ثب ؾبًتطيفيَغ كطزى 

ّب )ثٌَهيل ثِ  ، ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ قبضذ كفًسقسحصف  آپطٍتَظٍ

 10قؿوت زض هيليَى زض ّط ليتط ٍ هتبالكؿيل ثِ هيعاى  500هيعاى 

ثِ زؾت آهسُ  غَّاظي اظ هبي ّبي ثي گطم زض ّط ليتط(، قبضذ هيلي

 ، ,2003Dehority ؛ 1993ٍ ّوکبضاى،  Davies) قؿتِ قسًس

اظ هبيغ حبنل زض آظهبيف تَليس گبظ ٍ ّضن . (2012 هحوسآثبزي،

 اي اؾتفبزُ قس.  زٍ هطحلِ

 ًابهحلَل  اليبفقبهل ظيتَى  تفبلِ قيويبيي تدعيِ قيويبيي: تطكيت 

ٍ  Van Soest) ثب ضٍـ ًٍؿَؾات ٍ ّوکابضاى    ذٌثي قَيٌسُ ضز

ذكااک  هاابزُ ذاابم )ضٍـ كدلااسال(، ( پااطٍتئيي1991ّوکاابضاى، 

 ًابهحلَل  اليابف  ذبكؿاتط،  ؾبػت(، 48زضخِ ؾلؿيَؼ،  60)آٍى، 

ليگٌايي    (،18/973: قاوبضُ    ,2012AOACاؾايسي )    قاَيٌسُ  زض

(Robertson  ٍVan Soest ،1981) ٍ کيااتبً ثااب اؾاايس تاابًي 

 ّابي  ضٍـ ( ثاب 1995ٍ ّوکابضاى،    Makkarػٌاَاى اؾاتبًساضز )    ثِ

 قسًس. گيطي اؾتبًساضز اًساظُ

 1/9ًؿرِ  SASافعاض آهبضي  ّبي حبنل ثب ًطم تدعيِ آهبضي: زازُ

 كابهال  عطح قبلت زض گبظ آظهبيف هَضز تدعيِ قطاض گطفتٌس. ثرف

کطاض ثب ؾِ تيوبض )ًَع هبيغ قکوجِ يب ايٌَكَلٌت( ٍ قف ت يتهبزف

ِ    عاطح  يآهبض هسل. سيگطز اخطا  = Yij :ثبقاس  يها  طيا ظ ناَضت ثا

µ+Ti+ Ɛij Yij :قاسُ  هكابّسُ  هقاساض : زض ايي هسلµ ، :ييبًگيا ه 

 ؿاااِيهقبهاااي ثبقاااس.  وبًاااسُيثبق اثاااطات: ، iƐij وااابضيت اثاااط: ، Tiخبهؼاااِ

ِ  چٌاس  آظهاَى  تَؾظ ّب ييبًگيه  احتوابل  ؾاغح  زض زاًکاي    يا زاهٌا

 .گطفت اًدبم زضنس 05/0

 

 ًتبیج ٍ بحث      

 تبًي، ذبم،پطٍتئيي ذبم، چطثي ذبكؿتط، آلي، هبزُ ذكک، هبزُ

 زض ًبهحلَل اليبف ،(NDF) ذٌثي قَيٌسُ زض ًبهحلَل اليبف

 هَضز ظيتَى تفبلِ( ADL) ليگٌيي ( ADFٍاؾيسي ) قَيٌسُ

، 65/2، 70/8، 80/3، 1/96، 20/94ثب  ثطاثط تطتيت ثِ آظهبيف

 . ثَزاظ هبزُ ذكک  زضنس 23/8، 10/48، 20/61، 34/2

زاضي ثيي پتبًؿيل تَليس گبظ تيوبضّبي  اظ ًظط آهبضي اذتالف هؼٌي

ّب  هيکطٍاضگبًيؿن آظهبيكي ثطاي هحيظ ككت حبٍي خوؼيت كبهل

(؛ اهب زض هحيظ ثبكتطي، افعايف هقساض P>0/05هكبّسُ ًكس )
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ثبػث كبّف  خيطُ گَؾفٌساى زٌّسُ هبيغ قکوجِ زض ظيتَى تفبلِ

(. زض ّط زٍ >05/0Pگٌسم قس ) كبُ زاضي پتبًؿيل تَليس گبظ هؼٌي

ًَع هبيغ قکوجِ كبهل ٍ حبٍي ثبكتطي ًطخ تَليس گبظ تحت تأثيط 

ًطخ تَليس  ييكتطيث(. P<0/05ّبي آظهبيكي قطاض گطفت ) ايي تيوبض

ّب هطثَط ثِ  گبظ كبُ گٌسم ككت قسُ ثب هبيغ قکوجِ حبٍي ثبكتطي

ل كبّف پتبًؿيل تَليس گبظ ًؿجت ثِ ثَز. يکي اظ ػلخيطُ قبّس   

. هقساض تبًي (2012ٍ ّوکبضاى،  )Frutos ثبقس هيقبّس ٍخَز تبًي   

ثبقس؛  زضنس هبزُ ذكک هي 42/3ٍ  34/2هحلَل ٍ كل تفبلِ 

يبى ًوَزًس كِ تبًي ؾجت كبّف تَليس گبظ زض قکوجِ ثهحققيي 

ٍ  Hassan Sallam؛ 2000 ٍ ّوکبضاى، قَز )Getachew هي

(. ايي كبّف ثِ زاليلي ًظيط كبّف اتهبل 2010اى، ّوکبض

ٍ ّوکبضاى،  McAllisterّب ثِ شضات غصايي ) هيکطٍاضگبًيؿن

ّبي  ّب ٍ هْبض فؼبليت آًعين (، هْبض ضقس هيکطٍاضگبًيؿن1994

زّس. خيطُ  ( ضخ هي2001ٍ ّوکبضاى،  McSweeneyهيکطٍثي )

ثبالتطي ًؿجت  ظيتَى اظ ًظط ػسزي تَليس گبظ زضنس تفبلِ 8/7حبٍي 

ثِ زٍ خيطُ زيگط زاقت. هَافق ثب ًتبيح آظهبيف حبضط، ّطٍاؼ ٍ 

 3/8( ًيع اظْبض زاقتٌس كِ 2003ٍ ّوکبضاى،  Hervasّوکبضاى )

زاض زض خيطُ ثط پتبًؿيل تَليس گبظ كبُ گٌسم  زضنس ػهبضُ گيبُ تبًي

ثطذي اظ هحققيي  .(2003ٍ ّوکبضاى،  Hervasاثطي ًساقت )

زضنس هبزُ  5س كِ غلظت كن تبًي هتطاكن )كوتط اظ اً ًكبى زازُ

 ذكک( زض خيطُ تأثيطي ثط فؼبليت ترويطي قکوجِ ًساضز

Hervas(  ،؛2003ٍ ّوکبضاى  Barry  ٍMcNabb ،1999 .) 

 

 

 

َیب تَسط س سیتَى بِ گَسفٌذ بز تخويز ٍ تَليذ گبس کبُ گٌذم ٍ کٌجبلِ ّبی حبٍی هقبدیز هختلف تفبلِاثز تغذیِ جيزُ -2 جذٍل

 جذا ضذُ اس هبیع ضكوبِ آًْب ّبی ّب ٍ ببکتزی جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسن

 ي تَليس گبظّب طاؾٌدِف 

 ؾَيب كٌدبلِ  كبُ گٌسم 

خيطُ  ظيتَى زض زضنس تفبلِ

 قکوجِ هبيغ زٌّسُ گَؾفٌس

ليتط  پتبًؿيل تَليس گبظ )هيلي

 گطم( هيلي 300 ياظا ثِ

ًؿجت ) ثبثت ًطخ تَليس گبظ

 ت(زض ؾبػ

پتبًؿيل تَليس گبظ  

 300 ياظا ليتط ثِ )هيلي

 گطم( هيلي

ًؿجت ) ثبثت ًطخ تَليس گبظ

 زض ؾبػت(

 ّب سنيكزٍارگبًيهکبهل تيجوعتَسط 
 c009/0  57/±1 6/70 c0031±/0 038/0± 0010/0 9/61±83/5 نفط

8/7 94/7±2/63 0070/0 ±a017/0  99/±0 9/80 a0025±/0 050/0 

6/15 28/4±2/570020/0±
b013 /0  15/±1 8/70 b0029/±0 045/0 

 001/0 607/3 687/1001/0 ّب هيبًگيي اؾتبًساضز ذغبي

 P1300/0 0190/0  1470/0 0340/0 اضظـ

  ی جذاسبسی ضذُ ضكوبِّب یببکتزتَسط 
 a9/76 0020/±0 a016/0  62/1±17/72 a0013/002±0/0 14±/67 نفط

8/7 81/±
 4 b7/67 0016/±0 b011/0  78/1±4/65 a0016/003±0/0 

6/15 65/2 ±c5/47 0020/0 ±c007/0  06/1±4/61 b0065/001±0/0 

 00212/0 150/7 00110/0 730/0 ّب هيبًگيي اؾتبًساضز ذغبي

 P0300/0 0260/0  6440/0 0250/0 اضظـ
 (. P˂0/05ثبقس )   زاض هيّبيي كِ زاضاي حطف هكبثِ ًيؿتٌس ثطاي ّط هَضز، زاضاي اذتالف هؼٌيؾتَى
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خسا قسُ اظ  ّبي يقسُ ثب ثبكتط ككتگٌسم  كبُگبظ  تَليس پتبًؿيل

 6/15ٍ  8/7حبٍي  ّبي خيطُقسُ ثب  يِقکوجِ گَؾفٌساى تغص هبيغ

احتوبالً يکي  .ظيتَى ًؿجت ثِ خيطُ قبّس كبّف يبفت زضنس تفبلِ

اظ ػَاهل تأثيط گصاض ثط تَليس گبظ زض آظهبيف حبضط ضٍغي هَخَز 

ّب تَليس هتبى ضا زض قکوجِ كبّف  ظيتَى اؾت. ضٍغي تفبلِ زض

ّبي هَخَز زض خيطُ كِ ثب هْبض پطٍتَظٍآ هٌدط ثِ  زٌّس، چطثي هي

قًَس،  ّبي هتبًَغى ٍ زض ًتيدِ كبّف تَليس هتبى هي هْبض ثبكتطي

اي زاضًس، ظيطا ثيي  ًقف هْوي ضا زض كبّف تَليس گبظ قکوجِ

ّب يک ضاثغِ ّوعيؿتي هفيس ٍخَز  پطٍتَظٍآي قکوجِ ثب هتبًَغى

(. زض آظهبيف 2008ٍ ّوکبضاى،  Garcia-Gonzalezزاضز )

 ًيع ثب قکوجِ هبيغ زٌّسُ زام قکوجِ پطٍتَظٍآي خوؼيتحبضط ًيع 

يبفت )زازُ هٌتكط ًكس(.  كبّف ظيتَى تفبلِ هقساض افعايف

Blanco  ّبي گيبّي ٍ تأثيط  ( ثب هغبلؼِ ضٍغي2012)ٍ ّوکبضاى

ّب اظ عطيق هْبض هؿتقين  ي تَليس هتبى ثيبى كطزًس كِ چطثيآًْب ضٍ

ّبي هيکطٍاضگبًيؿوي هتبًَغى، تَليس ايي گبظ ضا زض  ثطذي گًَِ

(. ٍخَز 2012ٍ ّوکبضاى،  زٌّس )Blanco قکوجِ كبّف هي

زض  (کياٍلئ سياؾ ٍ کيٌَلئيل سياؾ)اؾيسّبي چطة غيطاقجبع 

َليس اؾتبت ٍ ثَتيطات ضا زض خيطُ، ًؿجت تقسُ  ظيتَى اؾتفبزُ تفبلِ

زّس، اظ آًدبيي كِ هؿيطّبي ترويطي  ثِ پطٍپيًَبت كبّف هي

تَليس كٌٌسُ اؾتبت ٍ ثَتيطات ؾجت افعايف تَليس هتبى ٍ 

اكؿيسكطثي قسُ زض حبلي كِ هؿيط پطٍپيًَبت كبٌّسُ تَليس  زي

ّبي حبٍي  ثبقس؛ زض ًْبيت خيطُ اكؿيسكطثي هي هتبى ٍ زي

جبع )هبًٌس تفبلِ ظيتَى( ؾجت كبّف تَليس اؾيسّبي چطة غيط اق

 (.2010ٍ ّوکبضاى،  قًَس )Krueger گبظ هي

ؾَيب تحت تأثيط  تبًؿيل تَليس گبظ كٌدبلِپزض ّط زٍ هحيظ ككت 

( تحت ًطخ تَليس گبظ )c. ظيتَى قطاض ًگطفت ّبي حبٍي تفبلِخيطُ

زضنس  8/7ّبي حبٍي ّبي آظهبيكي قطاض گطفت ٍ خيطُتأثيط خيطُ

(. كبّف >05/0Pظيتَى ثيكتطيي ًطخ تَليس گبظ ضا زاقت ) بلِتف

ػسزي گبظ تَليسي، ثِ ٍيػُ زض هحيظ حبٍي ثبكتطي، زض خيطُ 

ظيتَى، احتوبالً ثِ ٍخَز تبًي ظيبزتط زض  زضنس تفبلِ 6/15حبٍي 

ّب ثِ ايدبز ٍاكٌف ثب  خيطُ هصكَض هطتجظ ثبقس. ظيطا توبيل تبًي

 -ي پطٍتئييًَسّبعَضي كِ تكکيل پي ثبقس، ثِ ّب ثبال هي پطٍتئيي

ّب زٍض ًگِ  تبًي ايي هَاز هغصي ضا اظ زؾتطؼ هيکطٍ اضگبًيؿن

ٍ  Frutosكٌس ) زاقتِ ٍ اظ ترويط ايي هَاز هغصي خلَگيطي هي

(. ايي ؾجت هحسٍز قسى تَليس گبظ زض ًوًَِ ّبي 2002ّوکبضاى، 

فعٍزى قَز. زض هحيظ حبٍي هبيغ قکوجِ كبهل ا حبٍي تبًي ثبال هي

ظيتَى ؾجت تؿطيغ زض ًطخ تَليس گبظ زض هقبيؿِ ثب  زضنس تفبلِ 8/7

گبظ تَليسي ضؾيسُ  ٌِيكيثخيطُ قبّس قس، يؼٌي خيطُ زٍم ظٍزتط ثِ 

ٍ زض اًتْبي آظهبيف ًيع هيعاى گبظ تَليسي ثيكتطي ًؿجت ثِ ثقيِ 

  ّب زاقتِ اؾت. خيطُ

 ت كبهلخوؼيهحيظ حبٍي  زض پصيطي هبزُ آلي كبُ گٌسم   گَاضـ

ّبي ( تحت تأثيط خيط3ُّبي قکوجِ )خسٍل  هيکطٍاضگبًيؿن

پصيطي هبزُ آلي كبُ    اهب گَاضـ (؛>05/0P) آظهبيكي قطاض گطفت

يکي اظ ػلل كبّف  تحت تبثيط قطاض ًگطفت.  گٌسم تَؾظ ثبكتطي

ظيتَى، ثِ  زضنس تفبلِ 6/15پصيطي هبزُ آلي خيطُ حبٍي    گَاضـ

ّب زض هحيظ  قَز. تبًي ّب هطثَط هي يطٍُخَز تبًي ٍ ضٍغي زض ايي خ

ّبيي كِ ثب تؼساز ظيبزي اظ هَاز هغصي اظ  قکوجِ اظ عطيق كوپلکؽ

كٌٌس، ثط  ايدبز هي ّب ؾبكبضيس ّب ٍ پلي ّب، پطٍتئيي قجيل كطثَّيسضات

ّبي  هيعاى قبثليت زؾتطؾي ايي هَاز هغصي تَؾظ هيکطٍاضگبًيؿن

  (.2004ى، ٍ ّوکبضا گصاضًس )Frutos قکوجِ اثط هي

ّبي  هيکطٍاضگبًيؿنخوؼيت كبهل ثب افعايف ؾغح تفبلِ زض حضَض 

( ثِ عَض 3ؾَيب )خسٍل  پصيطي هبزُ آلي كٌدبلِ   قکوجِ، گَاضـ

پصيطي تَؾظ    . گَاضـ(>05/0P)زاضي افعايف پيسا كطز  هؼٌي

تط قسُ اهب اظ ّوبى ضًٍس  ّب ًؿجت ثِ هبيغ قکوجِ كبهل كن ثبكتطي

افعايف فؼبليت ّضوي ٍ تَليس پطٍتئيي . ( P<0/05)كٌس  پيطٍي هي

هيکطٍثي زض ًتيدِ اؾتفبزُ اظ يک ؾغح هتَؾظ تبًي زض آظهبيكبت 

؛ 2005ٍ ّوکبضاى،  قسُ اؾت )Ben Salem  هتؼسزي ًكبى زازُ

Min  ،؛ 2002ٍ ّوکبضاىMolina  ،زض  .(2008ٍ ّوکبضاى

ُ ثب اي ثع ٍ گَؾفٌس تغصيِ قساي كِ ضٍي ترويط قکوجِهغبلؼِ

ٍ  Molinaي ظيتَى اًدبم قس، ايي هحققيي  هكبّسُ كطزًس )تفبلِ

ظيتَى پطٍتَظآّبي قکوجِ ضا  ( كِ ضٍغي تفبل2008ِّوکبضاى، 

افعايف ثبظزُ تَليس پطٍتئيي هيکطٍثي زض  ؾجتزّس ٍ ايي  كبّف هي

 قَز. قکوجِ هي
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، تَليس تَزُ هيکطٍثي، ػبهل خساكٌٌسُزض هبيغ قکوجِ كبهل هقساض 

ؾلَلي كبُ گٌسم )خسٍل  ظزُ تَليس تَزُ هيکطٍثي ٍ تدعيِ زيَاضُثب

 ّبي آظهبيكي قطاض ًگطفت. زض (، تحت تأثيط تفبلِ ظيتَى زض خيط4ُ

 پبئيي زٌّسُ ًكبى ثبقس كوتطػبهل خساكٌٌسُ  هقساض ّطچِكل 

ثِ ايي هؼٌي كِ ؾْن  .ثبقس يه هيکطٍثي پطٍتئيي يستَل ثبظزُثَزى 

قسُ نطف تَليس گبظ ًؿجت ثِ تَليس  ذَضاک ّضن اظثيكتطي 

ٍ ّوکبضاى،  Hassan Sallamپطٍتئيي هيکطٍثي قسُ اؾت )

زاض زض ذَضاک  يهحققيي گعاضـ كطزًس كِ ٍخَز هٌبثغ تبً (.2010

قَز كِ ايي اهط ضا يک اثط  هي ػبهل خساكٌٌسُهقساض  فيافعا ؾجت

ضاى، ٍ ّوکب Angaji) اًس زاًؿتِتَؾظ زام  ييپطٍتئ ِيتغصهثجت ثط 

ي ّضن قسُ نطف هغصكِ ؾْن ثيكتطي اظ هَاز ثِ عَضي    (.2011

ّبي چطة كَتبُ  تَليس پطٍتئيي هيکطٍثي زض هقبيؿِ ثب ؾٌتع اؾيس

ظًديط قسُ اؾت. ثِ عَض كلي ًتبيح پػٍّف حبضط هكرم ًوَز 

 خوؼيت ػبهل خساكٌٌسُ ظيتَى زض هقساض كِ تبًي هَخَز زض تفبلِ

 اؾت. ًکطزُ يدبزا تغييطي ّب يکطٍاضگبًيؿنكل ه

 

 یِتغذ گَسفٌذاى ضكوبِ جذا ضذُ اس هبیع ّبی ّب ٍ ببکتزی پذیزی هبدُ آلی تَسط جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسن   گَارش -3جذٍل 

 تٌی )گزم بز کيلَگزم( در ضزایط بزٍى یتَىتفبلِ س یحبٍ ّبی يزُضذُ بب ج

ظيتَى زض خيطُ گَؾفٌس  زضنس تفبلِ  

 زٌّسُ هبيغ قکوجِ

  

ذغبي اؾتبًساضز   6/15 8/7 نفط 

ّب هيبًگيي

P اضظـ

 ّب سنيكزٍارگبًيه کبهل تيجوعتَسط 

 b2/211 a0/309 ab0/226  23/260022/0 كبُ گٌسم

 كٌدبلِ ؾَيب

 
c2/545 a6/669 b6/592 83/9 

0001/0 

  ی جذاسبسی ضذُ ضكوبِّب یببکتزتَسط 

 1/2201/2175/20441/100831/0 كبُ گٌسم

 كٌدبلِ ؾَيب

 
b7/420ab2/462a5/47801/36

0011/0 

 (.P<05/0زاض ثب يکسيگط زاضًس ) زض ّط ضزيف اػساز زاضاي حطٍف غيط هكبثِ اذتالف هؼٌي
 

ّبي هبيغ  ّبي تَليس گبظ كبُ گٌسم ككت قسُ ثب ثبكتطي فطاؾٌدِ

ظيتَى زض خسٍل  قکوجِ گَؾفٌساى تغصيِ قسُ ثب ؾغَح هرتلف تفبلِ

 ّبي شكط قسُ زض ثبال طاي توبم فطاؾٌدِثزازُ قسُ اؾت. ًكبى  4

 ٍ هيکطٍثي تَزُ تَليس ثبظزُ هيکطٍثي، تَزُ تَليس ،)ػبهل خساكٌٌسُ

ظيتَى ٍ ثقيِ  زضنس تفبلِ 6/15ثيي خيطُ حبٍي  (ؾلَلي زيَاضُ تدعيِ

زاض ٍخَز زاقت. زض نَضتي كِ ثيي خيطُ قبّس  ّب اذتالف هؼٌي خيطُ

زاض ًجَز. قبيس  ظيتَى ايي اذتالف هؼٌي ضنس تفبلِز 8/7ٍ خيطُ حبٍي 

ظيتَى  زضنس تفبلِ 6/15زض خيطُ حبٍي  ػبهل خساكٌٌسُػلت كبّف 

ّب  ًؿجت ثِ قبّس، تأثيط ضٍغي يب تبًي تفبلِ ثط حصف هيکطٍاضگبًيؿن

ٍيػُ پطٍتَظٍآ ثبقس كِ كبّف تَليس تَزُ ظًسُ هيکطٍثي )خسٍل  ثِ

پصيطي زيَاضُ ؾلَلي، ثب  ض هَضز تدعيِزكٌس.  هي ( ًيع آى ضا تأييس4

پصيطي كبّف يبفتِ اؾت  ظيتَى زض خيطُ تدعيِ افعايف تفبلِ

(05/0P<؛ كِ ثِ ًظط هي)  ضؾس ثِ ؾغح ثبالتط اليبف ًبهحلَل زض ايي

 قَز.  ّب  هطثَط هي خيطُ
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 جذا ضذُ اس ضكوبِ ّبی ببکتزی ّب ٍ جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّبی تَليذ گبس کبُ گٌذم کطت ضذُ بب  فزاسٌجِ -4جذٍل 

 ّبی حبٍی تفبلِ سیتَى گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب جيزُ

ظيتَى زض  تيوبض )زضنس تفبلِ

خيطُ گَؾفٌس زٌّسُ هبيغ 

 قکوجِ(

PF  گطم زض  )هيلي

ليتط( هيلي

 پطٍتئيي هيکطٍثي

 گطم( )هيلي

 زضنس ثبظزُ ؾٌتع

 پطٍتئيي هيکطٍثي

 تدعيِ زيَاضُ ؾلَلي 

 (گطمگطم زض  )هيلي

 ّب هيكزٍارگبًيسن کبهل تيجوعتَسط 
 5/137 3/54 5/77 0/5 قبّس

 5/193 8/65 0/127 4/6 ظيتَى زضنس تفبلِ 8/7

 5/179 1/63 5/113 0/6 ظيتَى تفبلِ زضنس 6/15

 63/22 28/5 90/18 61/0 ّب ذغبي اؾتبًساضز هيبًگيي

 P3630/0 3030/0 3940/0 3270/0اضظـ 

 جذاسبسی ضذُ ضكوبِ یّب یببکتزتَسط 
 a5/8 a7/161 a4/73 a0/220 قبّس

 ab5/7 a6/150 a1/70 a0/215 ظيتَى زضنس تفبلِ 8/7

 b9/4 b0/101 b9/54 b0/183 ظيتَى تفبلِ زضنس 6/15

 42/5 63/2 40/8 75/0 ّب ذغبي اؾتبًساضز هيبًگيي

 P0300/0 0210/0 0121/0 0410/0 اضظـ

 PF ليتط گبظ تَليسي. زض ّط ؾتَى اػساز زاضاي حطٍف غيطهكبثِ اذتالف هؼٌي قسُ ٍاقؼي ثِ اظاي ّط هيلي گطم هبزُ آلي ّضن : هيليخساكٌٌسُ( )ػبهل ( 0</05زاض ثب يکسيگط زاضًسP.) 

، ثبظزُ تَليس ػبهل خساكٌٌسُؾَيب، اظ ًظط هقساض  زض هَضز كٌدبلِ

 اذتالفّب  تَزُ ظًسُ هيکطٍثي ٍ تدعيِ زيَاضُ ؾلَلي ثيي خيطُ

زاضي هكبّسُ ًكس. تَليس تَزُ ظًسُ هيکطٍثي زض خيطُ حبٍي  هؼٌي

زاضي افعايف پيسا كطز  عَض هؼٌي ظيتَى ثِ زضنس تفبلِ 6/15

(05/0P< يؼٌي ؾغح تبًي زض خيطُ ًِ تٌْب اثط هٌفي ضٍي ايي ،)

فطاؾٌدِ ًساقتِ اؾت ثلکِ هقساض آى ضا ًيع افعايف زازُ اؾت 

 (. 5)خسٍل 

 تَليسگبظ ّبي فطاؾٌدِ ثط ّب خيطُ اثط ثبكتطي ككت هحيظ زض

 8/7(. ثبظزّي خيطُ حبٍي 5ًكسًس )خسٍل  زاض هؼٌي ؾَيب كٌدبلِ

ّبي شكط قسُ ثيكتط اظ ثقيِ  ظيتَى ثطاي توبم فطاؾٌدِ زضنس تفبلِ

 ؾجتضؾس ؾغح هغلَة تبًي زض ايي خيطُ  ّب ثَز كِ ثِ ًظط هي خيطُ

 ُ اؾت. ػولکطز هثجت آى زض عي آظهبيف قس

 پصيطي كبُ گٌسم زض حضَض خوؼيت كبهل   گَاضـ

ظيتَى زض  تفبلِ ( تحت تأثيط6ّبي قکوجِ )خسٍل  هيکطٍاضگبًيؿن

ّبي  ثبكتطي ّب قطاض ًگطفت، اهب زض هحيظ ككت ذبلم خيطُ

زاض ّضن كبُ زض هقبيؿِ ثب  ، تفبلِ ظيتَى ثبػث كبّف هؼٌي قکوجِ

 (. >05/0Pخيطُ قبّس قس )

ؾَيب ًيع زض حضَض خوؼيت كبهل  كٌدبلِپصيطي    گَاضـ

ّب قطاض ًگطفت. زض  ظيتَى خيطُ ّب تحت تأثيط تفبلِ هيکطٍاضگبًيؿن

 5/13ٍ  96/11ظيتَى ثِ تطتيت ثبػث  هحيظ ككت ثبكتطي، تفبلِ

پصيطي كٌدبلِ ؾَيب ًؿجت ثِ خيطُ قبّس    زضنس كبّف زض گَاضـ

زاض  ف هؼٌيزضنس اذتال 6/15ثب  8/7، اهب ثيي ؾغح (>05/0P) قس

پصيطي آظهبيكگبّي  ظيتَى ّضن ًجَز. زض كل، ثب افعايف ؾغح تفبلِ

 (. 6ؾَيب كبّف يبفت )خسٍل  كٌدبلِ

ظيتَى  ، تحت تأثيط افعٍزى تفبلِ ثٌبثطايي زض هحيظ ككت ثبكتطي

ؾَيب ًؿجت ثِ خيطُ قبّس كبّف  پصيطي كبُ گٌسم ٍ كٌدبلِ   گَاضـ

ّب ٍ كبّف  تبًي ثط ثبكتطيؾجت اثط هٌفي  يبفت؛ كِ احتوبالً ثِ

ي اليبفّب زض ّضن هَاز ثِ ٍيػُ ثرف  فؼبليت آًْب ثبقس، ظيطا ثبكتطي

هحلَل ٍ  اليبفظيتَى  ّبي حبٍي تفبلِ ًقف هْوي زاضًس. خيطُ

تط  ّب هحؿَؼ ًبهحلَل ثيكتطي زاضًس، لصا فقساى ٍخَز ثبكتطي

چطة )ًظيط آًچِ زض ثبقس. هكرم قسُ كِ اؾيسّبي  هي

تَى ٍخَز زاضز( ٍ تبًي تَاًبيي هْبضكٌٌسگي هؿتقين ظي تفبلِ
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كٌٌسُ اليبف ٍ كبّف خوؼيت پطٍتَظٍآ ضا زاضًس  ّبي تدعيِ ثبكتطي

(Szumacher-Strabel  ،؛ 2009ٍ ّوکبضاىYanez-Ruiz  ٍ

 ّضن زض هْوي ًيع ًقفپطٍتَظٍآ (. 2004ّوکبضاى، 

 ظزاييپطٍتَظٍآ  ثب گيبّي زاقتِ ٍ ؾلَل زيَاضُ ّبي ؾبكبضيس پلي

 ّضن ظيتَى، ٍاؾغِ تبًي يب اؾيس چطة هَخَز زض تفبلِ قکوجِ ثِ

 30تب  25حسٍز  .يبثس هي كبّف ؾلَلع ّوي ٍيػُ ثِ ؾبكبضيسّب پلي

ٍ  Costa)قَز  زضنس كل ّضن اليبف تَؾظ پطٍتَظٍآ اًدبم هي

 (.2010ّوکبضاى، 

 

 جذا ضذُ اس ضكوبِ ّبی ّب ٍ ببکتزی بهل هيكزٍارگبًيسنجوعيت کسَیب کطت ضذُ بب  ّبی تَليذ گبس کٌجبلِ فزاسٌجِ -5جذٍل 

 ّبی حبٍی تفبلِ سیتَى گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب جيزُ

ظيتَى زض  زضنس تفبلِتيوبض )

خيطُ گَؾفٌس زٌّسُ هبيغ 

 (قکوجِ

PF   
گطم ثط  )هيلي

ليتط( هيلي

 پطٍتئيي هيکطٍثي

 گطم( )هيلي

زضنس ثبظزُ تَليس پطٍتئيي 

 هيکطٍثي

 تدعيِ زيَاضُ

  ؾلَلي
  زض گطم( گطم يلي)ه

 ّب هيكزٍارگبًيسن کبهل تيجوعتَسط 
 ab4/192 6/72 0/265 0/8 قبّس

 b5/181 3/70 5/258 5/7 ظيتَى زضنس تفبلِ 8/7

 a3/208 4/72 5/287 0/8 ظيتَى تفبلِ زضنس 6/15

 22/7 96/1 39/5 51/0 ّب ذغبي اؾتبًساضز هيبًگيي

 P7360/0 0120/0 695/0 127/0 اضظـ

  جذاسبسی ضذُ ضكوبِ یّب یببکتزتَسط 
 5/286 6/75 6/216 0/9 قبّس

 5/287 9/78 0/227 4/10 ظيتَى زضنس تفبلِ 8/7

 0/292 7/75 0/221 1/9 ظيتَى تفبلِ زضنس 6/15

 24/3 10/1 72/4 42/0 ّب ذغبي اؾتبًساضز هيبًگيي

 P1550/0 412/0 192/0 520/0 اضظـ

 PF )ُليتط گبظ تَليسي. زض ّط ؾتَى اػساز زاضاي حطٍف غيطهكبثِ اذتالف هؼٌي قسُ ٍاقؼي ثِ اظاي ّط هيلي ضنگطم هبزُ آلي ّ : هيلي)ػبهل خساكٌٌس ( 0</05زاض ثب يکسيگط زاضًسP.) 
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ّب ٍ  جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنبب سَیب کطت ضذُ  پذیزی آسهبیطگبّی هبدُ خطک کبُ گٌذم ٍ کٌجبلِ   گَارش -6جذٍل 

 ّبی حبٍی تفبلِ سیتَى گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب جيزُ ضذُ اس ضكوبِجذا  ّبی ببکتزی

ظيتَى زض خيطُ گَؾفٌس  زضنس تفبلِ   

 زٌّسُ هبيغ قکوجِ

   

ذغبي اؾتبًساضز  6/15 8/7 نفط   

P اضظـّب هيبًگيي

 

 گٌذم کبُ

 ّب هيكزٍارگبًيسن تَسط جوعيت کبهل

 4360/0 01/0  0/36 5/34 5/37  پصيطي هبزُ ذكک )زضنس(  گَاضـ       

  ی جذاسبسی ضذُ ضكوبِّب یببکتزتَسط 

 a2/49 b9/30 b3/31  01/0 0380/0 پصيطي هبزُ ذكک )زضنس(  گَاضـ       

 

 

 بیسَ کٌجبلِ

 ّب هيكزٍارگبًيسن تَسط جوعيت کبهل
 8400/0 03/0  4/90 4/91 0/89  پصيطي هبزُ ذكک )زضنس(  گَاضـ      

  ی جذاسبسی ضذُ ضكوبِّب یببکتزتَسط 
 a7/98b9/86 b4/85  01/0 0410/0 پصيطي هبزُ ذكک )زضنس(  گَاضـ      

 .(>05/0Pزض ّط ضزيف اػساز زاضاي حطٍف غيط هكبثِ اظ ًظط آهبضي اذتالف هؼٌي زاضي زاضًس )

 

 گيزی کلی ًتيجِ    

 يطُخ زضزضنس  8/7ؾغح  يػُثِ ٍ يتَىظ اظ تفبلِ اؾتفبزُ ثٌبثطايي

گبظ ٍ ّضن زٍ  يفآظهب يقکوجِ ثطا يغزٌّسُ هب گَؾفٌساى

 ًطخ ٍ پتبًؿيل افعايف ٍ هَختاؾت  يسخَ هف يخب ثِ اي، هطحلِ

 ٍ گٌسم كبُ ذكک هبزُ ٍ آلي هبزُ پصيطي   گَاضـ ٍ گبظ تَليس

 هفيستَخِ ثِ  ثب. ّب قس قکوجِ هبيغ ايي ثب قسُ ككت ؾَيب كٌدبلِ

 هَاز يطتروٍ آى ثط ّضن  يسم تأثيط هٌفػ ٍ يتَىظ تفبلِ افعٍزىثَزى 

 تط اضظاى قيوت ٍ حبضط آظهبيف زض ّب يتَؾظ ثبكتط يهغص

هقساض  يياؾتفبزُ اظ ا يسثب زاًِ خَ، قب يؿِزض هقب يتَىظ تفبلِ

اعطاف كبضذبًدبت  يػُثَضا گَؾفٌساى  يطُزض خ يتَىظ تفبلِ

 كطز. يِتَنتَاى  ثِ يسهطاكع تَل يطٍ ؾب يكك ضٍغي

 

 طكز ٍ قذرداًیت     
ثسيٌَؾيلِ ًَيؿٌسگبى هطاتت ؾپبؼ ذَز ضا اظ هؿئَليي هحتطم 

ثِ ؾجت فطاّن  ذَظؾتبى  يؼيٍ هٌبثغ عج يزاًكگبُ ػلَم ككبٍضظ

 زاضًس. آٍضزى ظهيٌِ اًدبم ايي تحقيق ٍ پػٍّف اػالم هي
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