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چكيذُ
آسهبیص حبضز بِ هٌظَر بزرسی اثز استفبدُ اس هقبدیز هختلف تفبلِسیتَى بِ جبی داًِ جَ در جيزُ گَسفٌذاى بز فعبليت
هيكزٍارگبًيسنّب یب ببکتزیّبی جذاضذُ اس هبیع ضكوبِ آًْب بز گَارش کبُگٌذم (هٌبع اليبفی) ٍ کٌجبلِسَیب (هٌبع پزٍتئيٌی) اًجبم
ضذ .بزای ایي هٌظَر اس تعذاد  12رأس گَسفٌذ عزبی ًز ببلغ بب هيبًگيي ٍسًی  33کيلَگزم در قبلب طزح کبهالً تصبدفی استفبدُ ضذ.
تيوبرّبی آسهبیطی ضبهل هبیع حبصل اس ضكوبِ گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب سِ جيزُ آسهبیطی هطتول بز چْبر تكزار بَد-1 :جيزُ ضبّذ
(فبقذ تفبلِسیتَى) -2 ،جيزُ حبٍی  7/8درصذ تفبلِ سیتَى ٍ  -3جيزُ حبٍی  15/6درصذ تفبلِسیتَى .پتبًسيل تَليذ گبس کبُگٌذم کطت
ضذُ بب ببکتزیّبی جذا ضذُ اس هبیع ضكوبِ گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب جيزُ حبٍی  15/6درصذ تفبلِ سیتَى بِ طَر هعٌیداری ًسبت بِ
ضبّذ کبّص یبفت ( 76/92در بزابز  47/48هيلیليتز) .گَارشپذیزی هبدُ آلی کبُ گٌذم تَسط جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّبی
ضكوبِ حبصل اس گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب  7/8درصذ تفبلِسیتَى در جيزًُ ،سبت بِ گزٍُ ضبّذ افشایص یبفت ( 21/12در بزابز 30/90
درصذ)ً .زخ تَليذ گبس کبُگٌذم ٍ کٌجبلِسَیبی تخويز ضذُ بب هبیع ضكوبِ گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب جيزُی حبٍی  7/8درصذ
تفبلِسیتَى در هقبیسِ بب سبیز جيزُّب بيطتزیي هقذار بَد (بِتزتيب  0/05 ٍ 0/017هيلیليتز در سبعت) .هقذار عبهل جذاکٌٌذُ (،)PF1
ببسدُ تَليذ تَدُ هيكزٍبی ٍ تجشیِ دیَارُ سلَلی کبُ گٌذم کطت ضذُ بب ببکتزیّبی جذاسبسی ضذُ اس هبیع ضكوبِ گَسفٌذاى
دریبفت کٌٌذُ جيزُ حبٍی  15/6درصذ تفبلِسیتَى ًسبت بِ بقيِ جيزُّب کنتز بَد .گَارشپذیزی هبدُ خطک کبُ گٌذم ٍ
کٌجبلِسَیب تَسط جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّبی ضكوبِ ،تحت تأثيز هٌبع هبیع ضكوبِ قزار ًگزفت؛ اهب گَارشپذیزی آًْب تَسط
ببکتزیّب ًسبت بِ ضبّذ کبّص هعٌیدار یبفت .درکل ،استفبدُ اس تفبلِسیتَى در سطح  7/8درصذ در جيزُ گَسفٌذاى دٌّذُ هبیع
ضكوبِ ،اثز هٌفی بز فعبليت ببکتزیّب ٍ هيكزٍارگبًيسنّبی ضكوبِ آًْب ًذاضت ٍ هَجب افشایص پتبًسيل ٍ ًزخ تَليذ گبس ٍ
گَارشپذیزی هبدُ آلی ٍ هبدُ خطک کبُ گٌذم ٍ کٌجبلِسَیبی کطت ضذُ بب هبیع ضكوبِ آًْب ضذ .بٌببزایي ،ضبیذ استفبدُ اس ایي
هقذار تفبلِسیتَى در جيزُ گَسفٌذاى بِ جبی داًِ جَ را بِتَاى تَصيِ کزد.

ٍاصُّبی کليذی :هيکطٍةّبي قکوجِ ،تفبلِ ظيتَى ،كبُ ،كٌدبلِ ؾَيب ،ترويط آظهبيكگبّي

Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 121 pp: 159-172
Digestibility and fermentation of wheat straw and soybean meal by isolated rumen bacteria
from sheep fed diets containing olive pulp
By: Azadeh Geravand1, Morteza Chaji2*, Mohsen Sari3, Tahereh Mohammadabadi3
1- Graduate MSc Student, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology,
Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran
2- Associate professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology,
Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran 3- Associate
professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural
Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran

Received: December 2017

Accepted: March 2018

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: 1Control (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.
Key words: Gas production, In vitro digestibility, Partitioning factor, Microbial biomass, Rumen bacteria

ِهقذه
 تي اػالم قسُ اؾت ٍ ثيكتطيي108173/7 هيثبقس كِ تَليس آى

ثب تَخِ ثِ ًطخ ثبالي ضقس خوؼيت ٍ ًيبظ آًْب ثِ هٌبثغ پطٍتئيي

، گيالى، گلؿتبى، فبضؼ،ؾغح ظيط ككت آى زض اؾتبىّبي ظًدبى

 قٌبؾبيي هٌبثغ ذَضاكي خسيس ثطاي تغصيِ زام اّويت،حيَاًي

 هحهَل فطػي نٌؼت، تفبلِ ذبم ظيتَى.قعٍيي ٍ ؾوٌبى هيثبقس

 تفبلِ هطكجبت) هيتَاًٌس، ثؼضي اظ پؽهبًسّب (تفبلِ ظيتَى.زاضز

ِ هقساض چطثي تفبلِظيتَى ثؿتِ ث.تَليس ٍ فطآٍضي ضٍغي ظيتَى اؾت

 خبيگعيي ثركي اظ غالت يب،ثسٍى تأثيط هٌفي ثط ػولکطز حيَاى

 زضنس23  تب14  زض نَضت اؾترطاج هکبًيکي،فطآيٌس ضٍغيككي

 اهب اضظـ غصايي زقيق آىّب هكرم،هَاز هتطاكن خيطُ گطزًس

ٍ Nefzaoui(  زضنس هيثبقس5 ٍ زض ضٍـ اؾترطاج ثب حالل

.)2005 ، ٍ ّوکبضاىBen Salem( ًيؿت

 تفبلِظيتَى حبٍي هقبزيط ثباليي اؾيسّبي.)1986 ،Vanbelle

عجق آهبض ٍظاضت خْبز ككبٍضظي زض ذهَل تَليس هحهَالت

 اؾيس ليٌَلئيک ٍ اؾيس اٍلئيک ًعزيک، كطثٌِ اؾت18 ٍ16 چطة

 ّکتبض85841/6  ؾغح ظيط ككت ظيتَى زض ككَض،)1395( ثبغجبًي
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ثِ  96زضنس ٍ اؾيس اٍلئيک  70زضنس اظ اؾيسّبي چطة آى ضا

ّوکبضاى .)2003 ،تغصيِ ثعّب ثب تطكيجي اظ  10زضنس تفبلِظيتَى ٍ

تكکيل هيزٌّس (ًظطي ٍ ّوکبضاى .)1387 ،يکي اظ هْنتطيي

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

هحسٍزيتْبي اؾتفبزُ اظ تفبلْي ظيتَى ،هتغييط ثَزى تطكيجبت

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

قيويبيي آى ٍ ٍخَز تطكيجبت ضس تغصيِاي فٌَلي ًظيط تبًيّب اؾت

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

كِ ثب پطٍتئيي ٍ كطثَّيسضاتّبي خيطُ تطكيت هيقًَس ٍ فؼبليت

ككَض ٍ زض زؾتطؼ ًجَزى اعالػبت خبهغ زض ذهَل تأثيط آى ثط

آًعينّبي هيکطٍثي قکوجِ ضا ًيع كبّف هيزٌّس (Yanez-

فؼبليت ّضوي ٍ ترويطي هيکطٍاضگبًيؿنّبي قکوجِ ،آظهبيف

ّ ٍ Ruizوکبضاى .)2004 ،گَاضـپصيطي پبييي تفبلِظيتَى

حبضط ثب ّسف پبؾد ثِ ؾَاالت ظيط عطحضيعي گطزيس .آيب اؾتفبزُ

هي تَاًس ًبقي اظ كبّف فؼبليت هيکطٍاضگبًيؿوْبي قکوجِ (حسٍز

اظ تفبلِظيتَى ثِ ٍاؾغِ زاقتي ضٍغي ٍ تبًي اثط هٌفي ثط فؼبليت

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

ّضن اليبف ٍ پطٍتئيي تَؾظ هيکطٍاضگبًيؿنّب ثٍِيػُ ثبكتطيّبي

هيگطزز ،ػلت ايي كبّف هيتَاًس ًبقي اظ هيعاى چطثيٍ ،خَز

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

فبكتَضّبي ثبظزاضًسُ (ًظيط تبًي) ٍ يب تأثيط ليگٌيي ثبقس .غلظت تبًي
هَاد ٍ رٍشّب

هتطاكن تفبلِظيتَى  8/3تب  14/8گطم زض كيلَگطم هبزُ ذكک
هيجبقس (ّ ٍ Martin-Garciaوکبضاى .)2003 ،زض آظهبيكي

تفبلِظيتَى اظ كبضذبًِ پيكگبهبى فؿب ٍاقغ زض اؾتبى فبضؼ تْيِ قس

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

(ضٍغيككي ثِ ضٍـ هکبًيکي) ٍ ثِ هست ؾِ تب چْبض ضٍظ زض

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

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

گعاضـ قس (ّ ٍ Miocوکبضاى.)2007 ،

آؾيبة قس.

هكرم قسُ كِ اؾيسّبي چطة ٍ تبًي (ًظيط آًچِ زض تفبلِظيتَى

زامّبي آظهبيكي :تؼساز  12ضأؼ گَؾفٌس ( 4ضأؼ ثطاي ّط

ٍخَز زاضز) تَاًبيي هْبض هؿتقين ثبكتطيّبي تدعيِكٌٌسُ اليبف ٍ

تيوبض) ثب هيبًگيي ٍظًي  33/5±2كيلَگطم ٍ تغصيِ قسُ زض قبلت

كبّف خوؼيت پطٍتَظٍآ ضا زاضًس ( ّ ٍ McAllisterوکبضاى،

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

1994؛ ّ ٍ Szumacher-Strabelوکبضاى2009 ،؛ Yanez-

گَؾفٌساى زض عي آظهبيف زض قفؽّبي هتبثَليؿوي ًگْساضي ٍ

ّ ٍ Ruizوکبضاىّ ٍ Molina .)2004 ،وکبضاى ( )2008زض

تغصيِ قسًس.

هغبلؼْبي ضٍي ترويط قکوجْبي ثع ٍ گَؾفٌس تغصيِ قسُ ثب تفبلْي

ؾِ تيوبض آظهبيكي قبهل هبيغ قکوجِ حبنل اظ گَؾفٌساى تغصيِ

ظيتَى ،هكبّسُ كطزًس كِ ضٍغي تفبلِظيتَى پطٍتَظآي قکوجِ ضا

قسُ ثب ؾِ خيطُ قبّس (فبقس تفبلِظيتَى) ٍ خيطُّبي حبٍي ٍ 7/8

كبّف هيزّس ٍ ايي ؾجت افعايف كبضايي تَليس پطٍتئيي هيکطٍثي

 15/6زضنس تفبلِظيتَى ثَزًس .اظ هبيغ قکوجِ گَؾفٌساى كِ اظ

زض قکوجِ هيقَز .كٌدبلِ ؾَيب ثِ زليل زاقتي زضنس ثبالي

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

پطٍتئيي ،تؼبزل هغلَة اؾيسّبي آهيٌِ ،زاضا ثَزى ثيَپپتيسّبي هؤثط

فؼبليت كل هيکطٍاضگبًيؿنّب ٍ ثبكتطيّبي خساؾبظي قسُ اظ هبيغ

زض تَليس قيط ،ثِ هقساض ظيبزي زض تغصيِ زامّبي قيطزُ پطتَليس ٍ

قکوجِ ثط گَاضـپصيطي ٍ ترويط كبُگٌسم ٍ كٌدبلِؾَيب اؾتفبزُ

زامّبي پطٍاضي ثب ؾطػت ضقس ظيبز ثِ ػٌَاى هکول پطٍتئيٌي

قس.

اؾتفبزُ هيقَز (ّ ٍ Manterolaوکبضاى .)2001 ،ثِ ّويي زليل

تطكيت خيطُّبي آظهبيكي ٍ ضٍـ ذَضاكسّي :تطكيت خيطُّبي

هحبفظت اظ اؾيسّبي آهيٌِ زض ثطاثط هيکطٍةّب (هثال ثب اؾتفبزُ اظ

تغصيِ قسُ ثِ گَؾفٌساى زٌّسُ هبيغ قکوجِ قبهل ػلَفِ يًَدِ،

تبًي) ٍ تأهيي هٌبثغ پطٍتئيٌي ثِ قکل پطٍتئيي غيط قبثل تدعيِ زض

زاًِ خَ ،ؾجَؼ گٌسم ،كبُ گٌسم ،پَزض نسف ٍ كٌدبلِي ؾَيب

قکوجِ ( )RUPحبئع اّويت اؾت (ٍ Martin-Garcia

ثَز (خسٍل  )1كِ زض خيطُّبي آظهبيكي هقبزيط هرتلف تفبلِي
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ذكک ظيتَى (نفط 15/6 ٍ 7/8 ،زضنس) خبيگعيي ّوبى هقساض

 .)1988 ،Steingassهقساض  300هيليگطم ًوًَِ آظهبيكي قبهل

خَ زض ثرف هتطاكن خيطُ گطزيس .خيطُّب عجق خساٍل احتيبخبت

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

تٌظين قسًس ( .)NRC, 2007خيطُّب ثِ نَضت كبهال هرلَط

ؾطًگّبي  100هيليليتطي حبٍي ًؿجت  1ثِ  2هبيغ قکوجِ ٍ ثبفط

تْيِ قس ٍ ضٍظاًِ زض ؾبػتّبي  16 ٍ 8زض اذتيبض زامّب قطاض زازُ

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

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

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

آظهبيف تَليس گبظ :فطاؾٌدِّبي تَليس گبظ كبُ گٌسم ٍ

ؾبػت قطائت قس .زازُّب ثب هؼبزلِ ًوبيي )P =b (1 – e-ct

كٌدبلِؾَيب ثِ ػٌَاى هَاز اليبفي ٍ پطٍتئيٌي زض خيطُ زامّب ،زض

ثطاظـ گطزيسًس ( )1988 ،Steingass ٍ Menkeكِ زض آى P

قطايظ آظهبيكگبّي ثب اؾتفبزُ اظ هبيغ قکوجِ گَؾفٌساًي كِ 45

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

ضٍظ ثب خيطُّبي حبٍي ؾغَح هرتلف تفبلِظيتَى تغصيِ قسُ

ً cطخ تَليس گبظ (هيلي ليتط زض ؾبػت) ٍ  tظهبى (ؾبػت)

ثَزًس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تَليس گبظ اًساظُگيطي قس (ٍ Menke

اًکَثبؾيَى اؾت.

جذٍل  -1اجشای جيزُّبی آسهبیطی تغذیِ ضذُ بِ گَسفٌذاى دٌّذُ هبیع ضكوبِ
تيوبض
1

2

3

هَاز ذَضاكي (گطم زض كيلَگطم)
530

452

374

زاًِ خَ

0

78

156

ؾجَؼ گٌسم

145

145

145

كٌدبلِ ؾَيب

40

40

40

پَزض نسف

5

5

5

كبُ گٌسم

110

110

110

ػلَفِ يًَدِ

170

170

170

اًطغي قبثل هتبثَليؿن (هگبكبلطي ثط كيلَگطم)

2/24

2/24

2/25

پطٍتئيي ذبم (گطم زض كيلَگطم)

133/0

128/0

124/0

اليبف ًبهحلَل زض قَيٌسُ ذٌثي (گطم زض كيلَگطم)

374/7

408/3

436/0

اليبف ًبهحلَل زض قَيٌسُ اؾيسي (گطم زض كيلَگطم)

205/0

240/7

267/4

ػهبضُ اتطي (گطم زض كيلَگطم)

24

29

34

تبًي هحلَل (گطم زض كيلَگطم)

-

5/4

10/8

56/0

56/0

56/2

تفبلِي ذكک ظيتَى

ليگٌيي (گطم زض كيلَگطم)

تيوبض  :1خيطُ قبّس (فبقس تفبلِ ظيتَى) ،تيوبض  :2خيطُ حبٍي  7/8زضنس تفبلِ ظيتَى ،تيوبض  :3خيطُ حبٍي  15/6زضنس تفبلِ ظيتَى
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گَاضـپصيطي هبزُ آلي ( ،)OMDتدعيِ زيَاضُ ؾلَلي ،ػبهل

پطٍتَظٍآ حصف قسًس ،ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ قبضذ كفّب (ثٌَهيل ثِ

خساكٌٌسُ ( ،)PFتَليس تَزُي هيکطٍثي ٍ ثبظزُ تَليس تَزُ

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

هيکطٍثي ثب ضٍـّبي تَنيِ قسُ ٍ ضٍاثظ ظيط اًساظُگيطي قس

هيليگطم زض ّط ليتط) ،قبضذّبي ثيَّاظي اظ هبيغ ثِ زؾت آهسُ

(ّ ٍ Getachewوکبضاى.)2000 ،

قؿتِ قسًس (ّ ٍ Daviesوکبضاى1993 ،؛ ،Dehority, 2003

OMD (g/kg OM) = 148.8 + 8.89 GP + 4.5 CP+
0.651 Ash
)1

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

( ; PF (mg-1 mL) )2هيليگطم هبزُ آلي ٍاقؼب تدعيِ قسُ) ÷
(هيليليتط گبظ تَليسي)

 )3هبزُ آلي ٍاقؼب تدعيِ قسُ (هيليگطم); (هبزُ ثبقيوبًسُ زضپبيبى
آظهبيف تَليسگبظ ،خَقبًسُ قسُ ثب هحلَل ( -)NDFذبكؿتط
هبزُ ثبقيوبًسُ)
 )4تَليس تَزُ هيکطٍثي (هيليگطم) ; (هيليگطم هبزُ آلي ٍاقؼب
تدعيِ قسُ) – (هيليليتط گبظ تَليسي× ضطيت اؾتَكيَهتطي)
 )5ثبظزُ تَليس تَزُ هيکطٍثي (هيليگطم) ; تَليس تَزُ هيکطٍثي
(هيليگطم) ÷ (هيليگطم هبزُ آلي ٍاقؼب تدعيِ قسُ)
 )6تدعيِ زيَاضُ ؾلَلي (زضنس) ; =(هيليگطم هبزُ ذكک اٍليِ)-
(هيليگطم هبزُ ذكک ثبقيوبًسُ زضپبيبى آظهبيف تَليسگبظ)< ÷
(هيليگطم هبزُ ذكک اٍليِ) × 100
زض ايي ضٍاثظ ،GP ،كل تَليس گبظ زض  24ؾبػت (هيليليتط)؛ ،CP
زضنس پطٍتئييذبم؛  ،Ashزضنس ذبكؿتط هبزُ ذَضاكي هيثبقٌس.
آظهبيف ّضن :گَاضـپصيطي هبزُ ذكک كبُ گٌسم ٍ
كٌدبلِؾَيب زض قطايظ آظهبيكگبّي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّضن زٍ
هطحلِاي ( )1963 ،Terry ٍ Tilleyثب هبيغ قکوجِ گَؾفٌساًي
كِ ًظيط آظهبيف تَليس گبظ تغصيِ ٍ ًگْساضي قسُ ثَزًس
اًساظُگيطي قس.
اًساظُگيطي تَليس گبظ ٍ قبثليت ّضن تَؾظ ثبكتطيّبي
خساؾبظي قسُ :زض ايي ثرف ّوبًٌس ضٍـ تَليسگبظ ٍ ّضن زٍ
هطحلِاي اًدبم قس ،ثب ايي تفبٍت كِ ثِ خبي اؾتفبزُ اظ كل
هيکطٍاضگبًيؿنّبي هبيغ قکوجِ گَؾفٌساى تغصيِ قسُ ثب خيطّبي
حبٍي تفبلِ ظيتَى فقظ اظ ثبكتطيّبي هبيغ قکوجِ آًْب اًدبم قس.
ثِهٌظَض خساؾبظي ثبكتطيّب ٍ هغبلؼِ اثط آًْب ثط ّضن ٍ ترويط
كبُگٌسم ٍ كٌدبلِؾَيب ،ثؼس اظ گطفتي هبيغ قکوجِ ٍ نبف كطزى
آى ،ثب ؾبًتطيفيَغ كطزى هبيغ قکوجِ زض  1000زٍض ثطاي  10زقيقِ

زٍ هطحلِاي اؾتفبزُ قس.
تدعيِ قيويبيي :تطكيت قيويبيي تفبلِظيتَى قبهل اليبف ًابهحلَل
زض قَيٌسُ ذٌثي ثب ضٍـ ًٍؿَؾات ٍ ّوکابضاى (ٍ Van Soest
ّوکاابضاى )1991 ،پااطٍتئييذاابم (ضٍـ كدلااسال) ،هاابزُ ذكااک
(آٍى 60 ،زضخِ ؾلؿيَؼ 48 ،ؾبػت) ،ذبكؿاتط ،اليابف ًابهحلَل
زض قاَيٌسُ اؾايسي (  :AOAC, 2012قاوبضُ  ،)973/18ليگٌايي
( ٍ )1981 ،Van Soest ٍ Robertsonتاابًي ثااب اؾاايس تبًي اک
ثِػٌاَاى اؾاتبًساضز (ّ ٍ Makkarوکابضاى )1995 ،ثاب ضٍـّابي
اؾتبًساضز اًساظُگيطي قسًس.
تدعيِ آهبضي :زازُ ّبي حبنل ثب ًطمافعاض آهبضي ً SASؿرِ 9/1
هَضز تدعيِ قطاض گطفتٌس .ثرف آظهبيف گبظ زض قبلت عطح كابهال
تهبزفي ثب ؾِ تيوبض (ًَع هبيغ قکوجِ يب ايٌَكَلٌت) ٍ قف تکطاض
اخطا گطزيس .هسل آهبضي عاطح ثاِناَضت ظياط هايثبقاسYij = :
 µ+Ti+ Ɛijزض ايي هسل :Yij :هقاساض هكابّسُ قاسُ :µ ،هيابًگيي
خبهؼااِ :Ti ،اثااط تيواابض  :Ɛij ،iاثااطات ثبقيوبًااسُ هااي ثبقااس .هقبيؿااِ
هيبًگيي ّب تَؾظ آظهاَى چٌاس زاهٌاِ اي زاًکاي زض ؾاغح احتوابل
 0/05زضنس اًدبم گطفت.
ًتبیج ٍ بحث
هبزُ ذكک ،هبزُ آلي ،ذبكؿتط ،چطثيذبم ،پطٍتئييذبم ،تبًي،
اليبف ًبهحلَل زض قَيٌسُ ذٌثي ( ،)NDFاليبف ًبهحلَل زض
قَيٌسُ اؾيسي ( ٍ )ADFليگٌيي ( )ADLتفبلِ ظيتَى هَضز
آظهبيف ثِ تطتيت ثطاثط ثب ،2/65 ،8/70 ،3/80 ،96/1 ،94/20
 8/23 ،48/10 ،61/20 ،2/34زضنس اظ هبزُ ذكک ثَز.
اظ ًظط آهبضي اذتالف هؼٌيزاضي ثيي پتبًؿيل تَليس گبظ تيوبضّبي
آظهبيكي ثطاي هحيظ ككت حبٍي خوؼيت كبهل هيکطٍاضگبًيؿنّب
هكبّسُ ًكس ()P>0/05؛ اهب زض هحيظ ثبكتطي ،افعايف هقساض
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تفبلِظيتَى زض خيطُ گَؾفٌساى زٌّسُ هبيغ قکوجِ ثبػث كبّف

هيکطٍاضگبًيؿنّب ثِ شضات غصايي (ّ ٍ McAllisterوکبضاى،

هؼٌيزاضي پتبًؿيل تَليس گبظ كبُ گٌسم قس ( .)P<0/05زض ّط زٍ

 ،)1994هْبض ضقس هيکطٍاضگبًيؿنّب ٍ هْبض فؼبليت آًعينّبي

ًَع هبيغ قکوجِ كبهل ٍ حبٍي ثبكتطي ًطخ تَليس گبظ تحت تأثيط

هيکطٍثي (ّ ٍ McSweeneyوکبضاى )2001 ،ضخ هيزّس .خيطُ

ايي تيوبضّبي آظهبيكي قطاض گطفت ( .)P<0/05ثيكتطيي ًطخ تَليس

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

گبظ كبُ گٌسم ككت قسُ ثب هبيغ قکوجِ حبٍي ثبكتطيّب هطثَط ثِ

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

خيطُ قبّس ثَز .يکي اظ ػلل كبّف پتبًؿيل تَليس گبظ ًؿجت ثِ

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

قبّس ٍخَز تبًي هيثبقس (ّ ٍ Frutosوکبضاى .)2012 ،هقساض تبًي

زضنس ػهبضُ گيبُ تبًيزاض زض خيطُ ثط پتبًؿيل تَليس گبظ كبُ گٌسم

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

اثطي ًساقت (ّ ٍ Hervasوکبضاى .)2003 ،ثطذي اظ هحققيي

هحققيي ثيبى ًوَزًس كِ تبًي ؾجت كبّف تَليس گبظ زض قکوجِ

ًكبى زازُاًس كِ غلظت كن تبًي هتطاكن (كوتط اظ  5زضنس هبزُ

هيقَز (ّ ٍ Getachewوکبضاى2000 ،؛ ٍ Hassan Sallam

ذكک) زض خيطُ تأثيطي ثط فؼبليت ترويطي قکوجِ ًساضز

ّوکبضاى .)2010 ،ايي كبّف ثِ زاليلي ًظيط كبّف اتهبل

(ّ ٍ Hervasوکبضاى2003 ،؛ .)1999 ،McNabb ٍ Barry

جذٍل  -2اثز تغذیِ جيزُّبی حبٍی هقبدیز هختلف تفبلِسیتَى بِ گَسفٌذ بز تخويز ٍ تَليذ گبس کبُ گٌذم ٍ کٌجبلِسَیب تَسط
جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّب ٍ ببکتزیّبی جذا ضذُ اس هبیع ضكوبِ آًْب
فطاؾٌدِّبي تَليس گبظ
كٌدبلِؾَيب

كبُ گٌسم
زضنس تفبلِظيتَى زض خيطُ

پتبًؿيل تَليس گبظ (هيليليتط

ثبثت ًطخ تَليس گبظ (ًؿجت

پتبًؿيل تَليس گبظ

ثبثت ًطخ تَليس گبظ (ًؿجت

گَؾفٌس زٌّسُ هبيغ قکوجِ

ثِ اظاي  300هيليگطم)

زض ؾبػت)

(هيليليتط ثِ اظاي 300

زض ؾبػت)

هيليگطم)
تَسط جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّب
نفط

61/9±5/83

0/009c± 0/0010

70/6 1±/57

c

7/8

63/2±7/94

0/017a± 0/0070

80/9 0±/99

0/050 0±/0025a

15/6

57/2±4/28

0/ 013 ± 0/0020

70/8 1±/15

0/045 0±/0029

1/687

0/001

3/607

0/001

0/1300

0/0190

0/1470

0/0340

ذغبي اؾتبًساضز هيبًگييّب
اضظـ P

b

0/038 0±/0031

b

تَسط ببکتزیّبی جذاسبسی ضذُ ضكوبِ
0/016 a 0±/0020

72/17±1/62

a

0/0±002/0013

7/8

67/7 ± 4/81

0/011 0±/0016

65/4±1/78

a

0/0±003/0016

15/6

47/5 c± 2/65

0/007 c± 0/0020

61/4±1/06

0/0±001/0065b

0/730

0/00110

7/150

0/00212

0/0300

0/0260

0/6440

0/0250

نفط

ذغبي اؾتبًساضز هيبًگييّب
اضظـ P

76/9a 14±/67
b

b

ؾتَىّبيي كِ زاضاي حطف هكبثِ ًيؿتٌس ثطاي ّط هَضز ،زاضاي اذتالف هؼٌيزاض هيثبقس (.)P˂0/05
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پتبًؿيل تَليس گبظ كبُ گٌسم ككت قسُ ثب ثبكتطيّبي خسا قسُ اظ

تبًي ايي هَاز هغصي ضا اظ زؾتطؼ هيکطٍ اضگبًيؿنّب زٍض ًگِ

هبيغ قکوجِ گَؾفٌساى تغصيِ قسُ ثب خيطُّبي حبٍي 15/6 ٍ 7/8

زاقتِ ٍ اظ ترويط ايي هَاز هغصي خلَگيطي هيكٌس (ٍ Frutos

زضنس تفبلِظيتَى ًؿجت ثِ خيطُ قبّس كبّف يبفت .احتوبالً يکي

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

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

حبٍي تبًي ثبال هيقَز .زض هحيظ حبٍي هبيغ قکوجِ كبهل افعٍزى

زض تفبلِظيتَى اؾت .ضٍغيّب تَليس هتبى ضا زض قکوجِ كبّف

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

هيزٌّس ،چطثيّبي هَخَز زض خيطُ كِ ثب هْبض پطٍتَظٍآ هٌدط ثِ

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

هْبض ثبكتطيّبي هتبًَغى ٍ زض ًتيدِ كبّف تَليس هتبى هيقًَس،

ٍ زض اًتْبي آظهبيف ًيع هيعاى گبظ تَليسي ثيكتطي ًؿجت ثِ ثقيِ

ًقف هْوي ضا زض كبّف تَليس گبظ قکوجِاي زاضًس ،ظيطا ثيي

خيطُّب زاقتِ اؾت.

پطٍتَظٍآي قکوجِ ثب هتبًَغىّب يک ضاثغِ ّوعيؿتي هفيس ٍخَز

گَاضـپصيطي هبزُ آلي كبُ گٌسم زض هحيظ حبٍي خوؼيت كبهل

زاضز (ّ ٍ Garcia-Gonzalezوکبضاى .)2008 ،زض آظهبيف

هيکطٍاضگبًيؿنّبي قکوجِ (خسٍل  )3تحت تأثيط خيطُّبي

حبضط ًيع خوؼيت پطٍتَظٍآي قکوجِ زام زٌّسُ هبيغ قکوجِ ًيع ثب

آظهبيكي قطاض گطفت ()P<0/05؛ اهب گَاضـپصيطي هبزُ آلي كبُ

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

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

ّ ٍ Blancoوکبضاى ( )2012ثب هغبلؼِ ضٍغيّبي گيبّي ٍ تأثيط

گَاضـپصيطي هبزُ آلي خيطُ حبٍي  15/6زضنس تفبلِظيتَى ،ثِ

آًْب ضٍي تَليس هتبى ثيبى كطزًس كِ چطثيّب اظ عطيق هْبض هؿتقين

ٍخَز تبًي ٍ ضٍغي زض ايي خيطُّب هطثَط هيقَز .تبًيّب زض هحيظ

ثطذي گًَِّبي هيکطٍاضگبًيؿوي هتبًَغى ،تَليس ايي گبظ ضا زض

قکوجِ اظ عطيق كوپلکؽّبيي كِ ثب تؼساز ظيبزي اظ هَاز هغصي اظ

قکوجِ كبّف هيزٌّس (ّ ٍ Blancoوکبضاىٍ .)2012 ،خَز

قجيل كطثَّيسضاتّب ،پطٍتئييّب ٍ پليؾبكبضيسّب ايدبز هيكٌٌس ،ثط

اؾيسّبي چطة غيطاقجبع (اؾيس ليٌَلئيک ٍ اؾيس اٍلئيک) زض

هيعاى قبثليت زؾتطؾي ايي هَاز هغصي تَؾظ هيکطٍاضگبًيؿنّبي

تفبلِظيتَى اؾتفبزُ قسُ زض خيطًُ ،ؿجت تَليس اؾتبت ٍ ثَتيطات ضا

قکوجِ اثط هيگصاضًس (ّ ٍ Frutosوکبضاى.)2004 ،

ثِ پطٍپيًَبت كبّف هيزّس ،اظ آًدبيي كِ هؿيطّبي ترويطي

ثب افعايف ؾغح تفبلِ زض حضَض خوؼيت كبهل هيکطٍاضگبًيؿنّبي

تَليس كٌٌسُ اؾتبت ٍ ثَتيطات ؾجت افعايف تَليس هتبى ٍ

قکوجِ ،گَاضـپصيطي هبزُ آلي كٌدبلِؾَيب (خسٍل  )3ثِ عَض

زياكؿيسكطثي قسُ زض حبلي كِ هؿيط پطٍپيًَبت كبٌّسُ تَليس

هؼٌيزاضي افعايف پيسا كطز ( .)P<0/05گَاضـپصيطي تَؾظ

هتبى ٍ زياكؿيسكطثي هيثبقس؛ زض ًْبيت خيطُّبي حبٍي

ثبكتطيّب ًؿجت ثِ هبيغ قکوجِ كبهل كنتط قسُ اهب اظ ّوبى ضًٍس

اؾيسّبي چطة غيط اقجبع (هبًٌس تفبلِ ظيتَى) ؾجت كبّف تَليس

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

گبظ هيقًَس (ّ ٍ Kruegerوکبضاى.)2010 ،

هيکطٍثي زض ًتيدِ اؾتفبزُ اظ يک ؾغح هتَؾظ تبًي زض آظهبيكبت

زض ّط زٍ هحيظ ككت پتبًؿيل تَليس گبظ كٌدبلِؾَيب تحت تأثيط

هتؼسزي ًكبى زازُ قسُ اؾت (ّ ٍ Ben Salemوکبضاى2005 ،؛

خيطُّبي حبٍي تفبلِظيتَى قطاض ًگطفتً .طخ تَليس گبظ ( )cتحت

ّ ٍ Minوکبضاى2002 ،؛ ّ ٍ Molinaوکبضاى .)2008 ،زض

تأثيط خيطُّبي آظهبيكي قطاض گطفت ٍ خيطُّبي حبٍي  7/8زضنس

هغبلؼِاي كِ ضٍي ترويط قکوجِاي ثع ٍ گَؾفٌس تغصيِ قسُ ثب


تفبلِظيتَى ثيكتطيي ًطخ تَليس گبظ ضا زاقت ( .)P<0/05كبّف

تفبلِي ظيتَى اًدبم قس ،ايي هحققيي هكبّسُ كطزًس (ٍ Molina


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

ّوکبضاى )2008 ،كِ ضٍغي تفبلِظيتَى پطٍتَظآّبي قکوجِ ضا

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

كبّف هيزّس ٍ ايي ؾجت افعايف ثبظزُ تَليس پطٍتئيي هيکطٍثي زض

خيطُ هصكَض هطتجظ ثبقس .ظيطا توبيل تبًيّب ثِ ايدبز ٍاكٌف ثب

قکوجِ هيقَز.

پطٍتئييّب ثبال هيثبقس ،ثِ عَضي كِ تكکيل پيًَسّبي پطٍتئيي-
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زض هبيغ قکوجِ كبهل هقساض ػبهل خساكٌٌسُ ،تَليس تَزُ هيکطٍثي،

ؾجت افعايف هقساض ػبهل خساكٌٌسُ هيقَز كِ ايي اهط ضا يک اثط

ثبظزُ تَليس تَزُ هيکطٍثي ٍ تدعيِ زيَاضُ ؾلَلي كبُ گٌسم (خسٍل

هثجت ثط تغصيِ پطٍتئيي تَؾظ زام زاًؿتِاًس (ّ ٍ Angajiوکبضاى،

 ،)4تحت تأثيط تفبلِ ظيتَى زض خيطُّبي آظهبيكي قطاض ًگطفت .زض

 .)2011ثِ عَضي كِ ؾْن ثيكتطي اظ هَاز هغصي ّضن قسُ نطف

كل ّطچِ هقساض ػبهل خساكٌٌسُ كوتط ثبقس ًكبى زٌّسُ پبئيي

تَليس پطٍتئيي هيکطٍثي زض هقبيؿِ ثب ؾٌتع اؾيسّبي چطة كَتبُ

ثَزى ثبظزُ تَليس پطٍتئيي هيکطٍثي هيثبقس .ثِ ايي هؼٌي كِ ؾْن

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

ثيكتطي اظ ذَضاک ّضن قسُ نطف تَليس گبظ ًؿجت ثِ تَليس

كِ تبًي هَخَز زض تفبلِظيتَى زض هقساض ػبهل خساكٌٌسُ خوؼيت

پطٍتئيي هيکطٍثي قسُ اؾت (ّ ٍ Hassan Sallamوکبضاى،

كل هيکطٍاضگبًيؿنّب تغييطي ايدبز ًکطزُ اؾت.

 .)2010هحققيي گعاضـ كطزًس كِ ٍخَز هٌبثغ تبًيزاض زض ذَضاک
جذٍل  -3گَارشپذیزی هبدُ آلی تَسط جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّب ٍ ببکتزیّبی جذا ضذُ اس هبیع ضكوبِ گَسفٌذاى تغذیِ
ضذُ بب جيزُّبی حبٍی تفبلِ سیتَى در ضزایط بزٍىتٌی (گزم بز کيلَگزم)
زضنس تفبلِظيتَى زض خيطُ گَؾفٌس
زٌّسُ هبيغ قکوجِ
7/8

نفط

15/6

ذغبي اؾتبًساضز

اضظـ P

هيبًگييّب
تَسط جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّب
كبُ گٌسم
كٌدبلِ ؾَيب

211/2b

309/0a

226/0ab

26/23

545/2c

669/6a

592/6b

9/83

0/0022
0/0001

تَسط ببکتزیّبی جذاسبسی ضذُ ضكوبِ
كبُ گٌسم
كٌدبلِ ؾَيب

220/1

217/1

204/5

10/41

420/7b

462/2ab

478/5a

36/01

0/0831
0/0011

زض ّط ضزيف اػساز زاضاي حطٍف غيط هكبثِ اذتالف هؼٌيزاض ثب يکسيگط زاضًس (.)P>0/05

فطاؾٌدِّبي تَليس گبظ كبُ گٌسم ككت قسُ ثب ثبكتطيّبي هبيغ

ػلت كبّف ػبهل خساكٌٌسُ زض خيطُ حبٍي  15/6زضنس تفبلِظيتَى

قکوجِ گَؾفٌساى تغصيِ قسُ ثب ؾغَح هرتلف تفبلِظيتَى زض خسٍل

ًؿجت ثِ قبّس ،تأثيط ضٍغي يب تبًي تفبلِ ثط حصف هيکطٍاضگبًيؿنّب

ً 4كبى زازُ قسُ اؾت .ثطاي توبم فطاؾٌدِّبي شكط قسُ زض ثبال

ثٍِيػُ پطٍتَظٍآ ثبقس كِ كبّف تَليس تَزُ ظًسُ هيکطٍثي (خسٍل

(ػبهل خساكٌٌسُ ،تَليس تَزُ هيکطٍثي ،ثبظزُ تَليس تَزُ هيکطٍثي ٍ

ً )4يع آى ضا تأييس هيكٌس .زض هَضز تدعيِپصيطي زيَاضُ ؾلَلي ،ثب

تدعيِ زيَاضُ ؾلَلي) ثيي خيطُ حبٍي  15/6زضنس تفبلِظيتَى ٍ ثقيِ

افعايف تفبلِظيتَى زض خيطُ تدعيِپصيطي كبّف يبفتِ اؾت

خيطُّب اذتالف هؼٌيزاض ٍخَز زاقت .زض نَضتي كِ ثيي خيطُ قبّس

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

ٍ خيطُ حبٍي  7/8زضنس تفبلِظيتَى ايي اذتالف هؼٌيزاض ًجَز .قبيس

خيطُّب هطثَط هيقَز.
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جذٍل  -4فزاسٌجِّبی تَليذ گبس کبُ گٌذم کطت ضذُ بب جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّب ٍ ببکتزیّبی جذا ضذُ اس ضكوبِ
گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب جيزُّبی حبٍی تفبلِ سیتَى
تيوبض (زضنس تفبلِظيتَى زض

( PFهيليگطم زض

پطٍتئيي هيکطٍثي

زضنس ثبظزُ ؾٌتع

تدعيِ زيَاضُ ؾلَلي

خيطُ گَؾفٌس زٌّسُ هبيغ

هيليليتط)

(هيليگطم)

پطٍتئيي هيکطٍثي

(هيليگطم زض گطم)

قکوجِ)
تَسط جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّب
قبّس

5/0

77/5

54/3

137/5

 7/8زضنس تفبلِظيتَى

6/4

127/0

65/8

193/5

 15/6زضنس تفبلِظيتَى

6/0

113/5

63/1

179/5

ذغبي اؾتبًساضز هيبًگييّب

0/61

18/90

5/28

22/63

0/3630

0/3030

0/3940

0/3270

اضظـ P

تَسط ببکتزیّبی جذاسبسی ضذُ ضكوبِ
قبّس

8/5a

161/7a

73/4a

a

 7/8زضنس تفبلِظيتَى

ab

a

a

a

 15/6زضنس تفبلِظيتَى

b

ذغبي اؾتبًساضز هيبًگييّب
اضظـ P

7/5

150/6

b

70/1

220/0
215/0

101/0

b

54/9

183/0

0/75

8/40

2/63

5/42

0/0300

0/0210

0/0121

0/0410

4/9

b

( PFػبهل خساكٌٌسُ) :هيليگطم هبزُ آلي ّضنقسُ ٍاقؼي ثِ اظاي ّط هيلي ليتط گبظ تَليسي .زض ّط ؾتَى اػساز زاضاي حطٍف غيطهكبثِ اذتالف هؼٌيزاض ثب يکسيگط زاضًس (.)P>0/05

زض هَضز كٌدبلِؾَيب ،اظ ًظط هقساض ػبهل خساكٌٌسُ ،ثبظزُ تَليس

خيطُ قبّس قس (.)P<0/05

تَزُ ظًسُ هيکطٍثي ٍ تدعيِ زيَاضُ ؾلَلي ثيي خيطُّب اذتالف

گَاضـپصيطي كٌدبلِؾَيب ًيع زض حضَض خوؼيت كبهل

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

هيکطٍاضگبًيؿنّب تحت تأثيط تفبلِظيتَى خيطُّب قطاض ًگطفت .زض

 15/6زضنس تفبلِظيتَى ثِعَض هؼٌيزاضي افعايف پيسا كطز

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

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

زضنس كبّف زض گَاضـپصيطي كٌدبلِ ؾَيب ًؿجت ثِ خيطُ قبّس

فطاؾٌدِ ًساقتِ اؾت ثلکِ هقساض آى ضا ًيع افعايف زازُ اؾت

قس ( ،)P<0/05اهب ثيي ؾغح  7/8ثب  15/6زضنس اذتالف هؼٌيزاض

(خسٍل .)5

ًجَز .زض كل ،ثب افعايف ؾغح تفبلِظيتَى ّضنپصيطي آظهبيكگبّي

زض هحيظ ككت ثبكتطي اثط خيطُّب ثط فطاؾٌدِّبي تَليسگبظ

كٌدبلِؾَيب كبّف يبفت (خسٍل .)6

كٌدبلِؾَيب هؼٌيزاض ًكسًس (خسٍل  .)5ثبظزّي خيطُ حبٍي 7/8

ثٌبثطايي زض هحيظ ككت ثبكتطي ،تحت تأثيط افعٍزى تفبلِظيتَى

زضنس تفبلِظيتَى ثطاي توبم فطاؾٌدِّبي شكط قسُ ثيكتط اظ ثقيِ

گَاضـپصيطي كبُ گٌسم ٍ كٌدبلِؾَيب ًؿجت ثِ خيطُ قبّس كبّف

خيطُّب ثَز كِ ثِ ًظط هيضؾس ؾغح هغلَة تبًي زض ايي خيطُ ؾجت

يبفت؛ كِ احتوبالً ثِؾجت اثط هٌفي تبًي ثط ثبكتطيّب ٍ كبّف

ػولکطز هثجت آى زض عي آظهبيف قسُ اؾت.

فؼبليت آًْب ثبقس ،ظيطا ثبكتطيّب زض ّضن هَاز ثِ ٍيػُ ثرف اليبفي
كبهل

ًقف هْوي زاضًس .خيطُّبي حبٍي تفبلِظيتَى اليبف هحلَل ٍ

گَاضـپصيطي

كبُ

گٌسم

زض

حضَض

خوؼيت

هيکطٍاضگبًيؿنّبي قکوجِ (خسٍل  )6تحت تأثيط تفبلِظيتَى زض

ًبهحلَل ثيكتطي زاضًس ،لصا فقساى ٍخَز ثبكتطيّب هحؿَؼتط

خيطُّب قطاض ًگطفت ،اهب زض هحيظ ككت ذبلم ثبكتطيّبي

هيثبقس .هكرم قسُ كِ اؾيسّبي چطة (ًظيط آًچِ زض

قکوجِ ،تفبلِ ظيتَى ثبػث كبّف هؼٌيزاض ّضن كبُ زض هقبيؿِ ثب

تفبلِظيتَى ٍخَز زاضز) ٍ تبًي تَاًبيي هْبضكٌٌسگي هؿتقين
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ثبكتطيّبي تدعيِكٌٌسُ اليبف ٍ كبّف خوؼيت پطٍتَظٍآ ضا زاضًس

قکوجِ ثٍِاؾغِ تبًي يب اؾيس چطة هَخَز زض تفبلِظيتَىّ ،ضن

(ّ ٍ Szumacher-Strabelوکبضاى2009 ،؛ ٍ Yanez-Ruiz

پليؾبكبضيسّب ثِ ٍيػُ ّويؾلَلع كبّف هييبثس .حسٍز  25تب 30

ّوکبضاى .)2004 ،پطٍتَظٍآ ًيع ًقف هْوي زض ّضن

زضنس كل ّضن اليبف تَؾظ پطٍتَظٍآ اًدبم هيقَز (ٍ Costa

پليؾبكبضيسّبي زيَاضُ ؾلَل گيبّي زاقتِ ٍ ثب پطٍتَظٍآ ظزايي

ّوکبضاى.)2010 ،

جذٍل  -5فزاسٌجِّبی تَليذ گبس کٌجبلِسَیب کطت ضذُ بب جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّب ٍ ببکتزیّبی جذا ضذُ اس ضكوبِ
گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب جيزُّبی حبٍی تفبلِ سیتَى
تيوبض (زضنس تفبلِظيتَى زض
خيطُ گَؾفٌس زٌّسُ هبيغ
قکوجِ)

PF
(هيليگطم ثط
هيليليتط)

پطٍتئيي هيکطٍثي

زضنس ثبظزُ تَليس پطٍتئيي

تدعيِ زيَاضُ

(هيليگطم)

هيکطٍثي

ؾلَلي
(هيليگطم زض گطم)

تَسط جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّب
قبّس

8/0

192/4ab

72/6

265/0

 7/8زضنس تفبلِظيتَى

7/5

181/5b

70/3

258/5

 15/6زضنس تفبلِظيتَى

8/0

a

208/3

72/4

287/5

ذغبي اؾتبًساضز هيبًگييّب

0/51

5/39

1/96

7/22

0/7360

0/0120

0/695

0/127

اضظـ P

تَسط ببکتزیّبی جذاسبسی ضذُ ضكوبِ
قبّس

9/0

216/6

75/6

286/5

 7/8زضنس تفبلِظيتَى

10/4

227/0

78/9

287/5

 15/6زضنس تفبلِظيتَى

9/1

221/0

75/7

292/0

ذغبي اؾتبًساضز هيبًگييّب

0/42

4/72

1/10

3/24

0/1550

0/412

0/192

0/520

اضظـ P

( PFػبهل خساكٌٌسُ) :هيليگطم هبزُ آلي ّضنقسُ ٍاقؼي ثِ اظاي ّط هيليليتط گبظ تَليسي .زض ّط ؾتَى اػساز زاضاي حطٍف غيطهكبثِ اذتالف هؼٌيزاض ثب يکسيگط زاضًس (.)P>0/05
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جذٍل  -6گَارشپذیزی آسهبیطگبّی هبدُ خطک کبُ گٌذم ٍ کٌجبلِسَیب کطت ضذُ بب جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّب ٍ
ببکتزیّبی جذا ضذُ اس ضكوبِ گَسفٌذاى تغذیِ ضذُ بب جيزُّبی حبٍی تفبلِ سیتَى
زضنس تفبلِظيتَى زض خيطُ گَؾفٌس
زٌّسُ هبيغ قکوجِ
7/8

نفط

15/6

ذغبي اؾتبًساضز
هيبًگييّب

اضظـ P

تَسط جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّب
کبُ گٌذم

گَاضـپصيطي هبزُ ذكک (زضنس)

37/5

34/5

36/0

0/01

0/4360

تَسط ببکتزیّبی جذاسبسی ضذُ ضكوبِ
گَاضـپصيطي هبزُ ذكک (زضنس)

49/2a

30/9b

31/3b

0/01

0/0380

تَسط جوعيت کبهل هيكزٍارگبًيسنّب
گَاضـپصيطي هبزُ ذكک (زضنس)
کٌجبلِسَیب

89/0

91/4

90/4

0/03

0/8400

تَسط ببکتزیّبی جذاسبسی ضذُ ضكوبِ
گَاضـپصيطي هبزُ ذكک (زضنس)

a

98/7

b

86/9

b

85/4

0/01

0/0410

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

ًتيجِگيزی کلی
ثٌبثطايي اؾتفبزُ اظ تفبلِظيتَى ثِ ٍيػُ ؾغح  7/8زضنس زض خيطُ

تفبلِظيتَى زض خيطُ گَؾفٌساى ضا ثَيػُ اعطاف كبضذبًدبت

گَؾفٌساى زٌّسُ هبيغ قکوجِ ثطاي آظهبيف گبظ ٍ ّضن زٍ

ضٍغيككي ٍ ؾبيط هطاكع تَليس ثِتَاى تَنيِ كطز.

هطحلِاي ،ثِ خبي خَ هفيس اؾت ٍ هَخت افعايف پتبًؿيل ٍ ًطخ
تَليس گبظ ٍ گَاضـپصيطي هبزُ آلي ٍ هبزُ ذكک كبُ گٌسم ٍ

تطكز ٍ قذرداًی

كٌدبلِؾَيب ككت قسُ ثب ايي هبيغ قکوجِّب قس .ثب تَخِ ثِ هفيس

ثسيٌَؾيلِ ًَيؿٌسگبى هطاتت ؾپبؼ ذَز ضا اظ هؿئَليي هحتطم

ثَزى افعٍزى تفبلِظيتَى ٍ ػسم تأثيط هٌفي آى ثط ّضن ٍ ترويط هَاز

زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي ذَظؾتبى ثِ ؾجت فطاّن

هغصي تَؾظ ثبكتطيّب زض آظهبيف حبضط ٍ قيوت اضظاىتط

آٍضزى ظهيٌِ اًدبم ايي تحقيق ٍ پػٍّف اػالم هيزاضًس.

تفبلِظيتَى زض هقبيؿِ ثب زاًِ خَ ،قبيس اؾتفبزُ اظ ايي هقساض
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