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 چکیده
ویلَگزم  30ٍسى ثزُ ًز عِ تب چْبر هبِّ ثب هیبًگیي  رأط 24فبدُ اس ی خًَی ٍ تخویز، آسهبیؾی ثب اعتّب فزاعٌدِػولىزد، ثزخی  ثز وجبلت هٌظَر ارسیبثی تأثیز ِث

 در ویلَگزم وجبلت(؛ مگز هیلی 083/0ؽبهل خیزُ پبیِ )ؽبّذ؛ حبٍی  تقبدفی ثب چْبر تیوبر ٍ ؽؼ تىزار اًدبم ؽذ. تیوبرّبی آسهبیؾی وبهالًدر لبلت یه ىزح 
هٌظَر تؼییي  م در ویلَگزم وجبلت ثَدًذ. ِثگز هیلی 6/0م در ویلَگزم وجبلت ٍ خیزُ پبیِ+ گز هیلی 4/0ِ+ م در ویلَگزم وجبلت؛ خیزُ پبیگز هیلی 2/0خیزُ پبیِ+ 

ای اس ىزیك هزی، هبیغ ؽىوجِ گزفتِ ؽذ. ّبی تخویز ؽىوجِی ٍ ثزای ثزرعی فزاعٌدِزیگ خَىاس عیبّزي ٍداج  70ٍ  45در رٍسّبی ففز،  ّبی خَىفزاعٌدِ
گلیغیزیذ، آلجَهیي ، ولغتزٍل، تزیB12ی ثز هیشاى افشایؼ ٍسى رٍساًِ، هبدُ خؾه هقزفی ٍ مزیت تجذیل خَران، هیشاى ٍیتبهیي دار هؼٌی تأثیزوجبلت  هىول

هىول افشایؼ یبفت  4/0ٍ  2/0ّبی آلىبلیي فغفبتبس ٍ آالًیي تزاًظ آهیٌبس  ًذاؽت. غلظت آهًَیبن هبیغ ؽىوجِ در عيح چٌیي غلظت عزم خَى ٍ ّن
(05/0>P ،ٍلی غلظت اعیذّبی چزة فزّار  )pH ّبی وجبلت، آّي، رٍی ٍ هظ پالعوب تحت تأثیز ؽىوجِ ٍ خوؼیت پزٍتَسٍآیی ؽىوجِ تغییزی ًىزد. غلظت

خًَی ٍ  بیّفزاعٌدِثب ٍخَد تغییزات هحذٍد در ثزخی  6/0ِث خیزُ تب عيح وجبلت ًتبیح حبفل اس تحمیك حبمز ًؾبى داد افشٍدى هىول تیوبرّب لزار ًگزفت. 
 ثبؽذ.ّبی در حبل رؽذ عٌدبثی وبفی هیرعذ وِ وجبلت هَخَد در خیزُ پبیِ ثزای ًیبس وجبلت ثزًُظز هی ّب ًذاؽت؛ ِثی ثز ػولىزد ثزُدار هؼٌیای اثز ؽىوجِ
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Abstract 
In order to evaluate the effect of cobalt on performance, some blood and ruminal fermentation parameters an experiment was performed using 24 
three to four months old male lambs, with an average weight of 30 kg in a completely randomized design with four treatments and six replications. 
The experimental treatments consisted of: basic diet (control; containing 0.083 mg cobalt /kg DM); basal diet + 0.2 mg Cobalt /kg DM, basal diet + 
0.4 mg cobalt /kg DM, and basal diet + 0.6 mg / kg of cobalt. In order to determine blood parameters on days 0, 45, 70, blood samples were collected 
from jugular vein and ruminal fluid through the esophagus were taken to evaluate ruminal fermentation parameters. Cobalt supplement had no 
significant effect on daily gain, dry matter intake, feed conversion ratio, serum B12, cholesterol, triglyceride and albumin and also alkaline phosphatase 
and alanine transaminase. Ruminal ammonia concentration increased at the level of 0.2 and 0.4 (P<0.05), but concentration of volatile fatty acids, 
rumen pH and protozoan population did not influence. The concentrations of cobalt, iron, zinc and copper minerals were not affected by treatments. 
The results of the present study showed that adding cobalt supplementation to the diet up to the level of 0.6, despite limited changes in some blood and 
ruminal parameters did not have a significant effect on the performance of lambs; it seems that the cobalt in the basic diet could be sufficient for the 
cobalt requirements of growing Sanjabi lambs. 
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 مقدمه

تَاًذ رؽذ ٍ پزٍرػ ًؾخَاروٌٌذگبى را ووجَد وجبلت هی

ًیبسهٌذ  B12  يیتبهیٍؽذى عبختِ لزار دّذ؛ تأثیزتحت 

را  درفذ ایي ٍیتبهیي 4/4 وِ یىَر ثِ ،اعتوجبلت حنَر 

[. ووجَد وجبلت در خَران 20دّذ ] یهتؾىیل وجبلت 

ّبی  ؽَد وِ هیىزٍارگبًیغن حیَاى ًؾخَاروٌٌذُ عجت هی

یدِ ٍیتبهیي ًت دری تَلیذ وٌٌذ ٍ تز ون B12ؽىوجِ ٍیتبهیي 

B12 [. در 25] یزدگ ی در اختیبر حیَاى لزار تز ون

ػٌَاى وَفبوتَر  ػٌقز وجبلت ثِّبی ؽىوجِ هیىزٍارگبًیغن

وٌذ؛ عیٌتبس ػول هیٍ هتیًَیي تبسهَ A وَآًشینهبلًَیلهتیل

اعیذ  در هزاحل اٍلیِ تَلیذ تزتیت ثِآًشین  ایي دٍ

ٍ تجذیل ّوَعیغتئیي ثِ  ؽَد پزٍپیًَیه اس گلَوش هی

ؽىوجِ  ّبی یىزٍارگبًیغنه[. لذا 17هتیًَیي ًمؼ دارًذ ]

 یيدارًذ ٍ ث B12 یتبهیيٍ ًیبس ثِ یًَبتپزٍپ یذتَل یثزا

 ینارتجبه هغتم یًَبت،پزٍپ یذتَل یاثز B12 یتبهیيٍ ٍّب  آى

تَاًذ عجت ثزٍس ووجَد وجبلت هی .[24]ٍخَد دارد 

اؽتْبیی، اختالل در عیغتن ایوٌی ٍ ی، مؼف، ثیخًَ ون

 افشایؼعجت  ػٌقز وجبلتوبّؼ ٍسى ؽَد؛ ػالٍُ ثز آى، 

ّب ًیبس دام .[15] ؽَدهغذی خیزُ هی هَاد پذیزی گَارػ

ّبی عفٌذ در ثیي دامثِ وجبلت هتفبٍت اعت ٍ گَ

یي حغبعیت را ثِ ووجَد وجبلت ًؾبى تز ثیؼای  هشرػِ

ّبیی وِ ثب خیزُ دارای ووجَد وجبلت دّذ. در ثزُهی

ّز ویلَگزم هبدُ خؾه  یاسا م وجبلت ثِگز هیلی 086/0)

خَران( تغذیِ ؽذًذ، هقزف خَران ٍ رؽذ وبّؼ 

زم م در ویلَگگز هیلی 586/0وزدى وجبلت )یبفت ٍ امبفِ

هبدُ خؾه خَران( ثبػث افشایؼ هبدُ خؾه هقزفی ٍ 

افشٍدى وجبلت تب  چٌیي ّن[. 27ّب ؽذ ]افشایؼ ٍسى ثزُ

خؾه خَران م وجبلت در ویلَگزم هبدُگز هیلی 5/0عيح 

م وجبلت در ویلَگزم گز هیلی 088/0ثِ خیزُ پبیِ )حبٍی 

هبدُ خؾه( عجت ثْجَد ػولىزد، افشایؼ تَلیذ ٍیتبهیي 

B12 ّبی ًز ىوجِ ٍ عٌتش پزٍتئیي هیىزٍثی در ثزُدر ؽ

ثیبى ًوَدًذ وِ  گزاى پضٍّؼ[. ثزخی 9هْزثبى ؽذُ اعت ]

ّب م وجبلت در رٍس وِ ثزای ثشغبلِگز هیلی 07/0عيح ًیبس 

[، در هحذٍدُ هزسی ًیبس لزار دارد 22گشارػ ؽذُ اعت ]

ٍ گشارػ ؽذُ اعت وِ ٍسى ًْبیی ٍ هیبًگیي افشایؼ 

وٌٌذُ هىول وجبلت در عيح  ّبی دریبفتٍسى رٍساًِ ثش

م ثز ویلَگزم هبدُ خؾه گز هیلی 25/0ثْتز اس عيح   5/0

م ثز ویلَگزم هبدُ گز هیلی 076/0خیزُ ٍ گزٍُ ؽبّذ )

رٍ، ثِ خْت ووجَد  [. اس ایي13ثبؽذ ]خؾه خیزُ( هی

اىالػبت السم در خقَؿ ًیبس ٍالؼی گَعفٌذاى ثَهی 

ّبی هزثَه ثِ فی ًجَدى دادُایزاى ثِ وجبلت ٍ اس ىزفی وب

ّبی خبرخی، در ّبی هٌتؾزؽذُ در هَرد دامًیبسهٌذی

عيَح هختلف وجبلت در خیزُ ثز  تأثیزهيبلؼِ حبمز 

ّبی ًز عٌدبثی ّبی خًَی ثزُػولىزد ٍ ثزخی فزاعٌدِ

 هَرد ثزرعی ٍ هيبلؼِ لزار گزفت.

 

 هامواد و روش

ًؾگبُ ایي پضٍّؼ در ٍاحذ گَعفٌذداری تحمیمبتی دا

هزالجت اس اًدبم ؽذ.  1397راسی، وزهبًؾبُ در عبل 

وبر ثب حیَاًبت اخالق  تِیىجك دعتَرالؼول وو َاًبتیح

. در ایي ( اًدبم ؽذ396-1-29)وذ ؽوبرُ  یداًؾگبُ راس

 رأط ثزُ ًز عٌدبثی )ثب هتَعو ٍسى 24آسهبیؼ اس تؼذاد 

عِ تب چْبر هبُ( در لبلت یه ىزح  ویلَگزم ٍ عي 30

تقبدفی ثب چْبر تیوبر ٍ ؽؼ تىزار در یه دٍرُ  وبهالً

ای ثزای رٍسُ اعتفبدُ ؽذ. یه دٍرُ دٍ ّفتِ 70

دریبفت  چٌیي ّنپذیزی ثِ خبیگبُ ٍ خیزُ پبیِ ٍ  ػبدت

دارٍّبی مذ اًگل ٍ ٍاوغیٌبعیَى، در ًظز گزفتِ ؽذ. 

تیوبرّبی آسهبیؾی ؽبهل تیوبر خیزُ پبیِ )ؽبّذ؛ حبٍی 

ت در ویلَگزم هبدُ خؾه خیزُ(، م وجبلگز هیلی 083/0

م وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه گز هیلی 2/0خیزُ پبیِ+ 

خیزُ ثِ ؽىل عَلفبت وجبلت )هزن، آلوبى(، خیزُ پبیِ+ 

م وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه خیزُ ٍ خیزُ گز هیلی 4/0
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م وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه خیزُ  گز هیلی 6/0پبیِ+ 

گزم عجَط وبهالً  30 ثَدًذ. هىول وجبلت ثب حذٍد

رٍساًِ ثِ ّز ثزُ دادُ ؽذ. خیزُ پبیِ  فَرت ثِهخلَه ٍ 

 30ّبی ًز عٌدبثی ثب هتَعو ٍسى ثزاعبط ًیبس ثزُ

[ ىَری تٌظین ؽذ وِ احتیبخبت غذایی ایي 22ویلَگزم ]

ؽبهل  یجیتمز ِیتدش(. 1وٌذ )خذٍل تأهیي  حیَاًبت را

ٍػ )ر ی(، هبدُ آل15/930هبدُ خؾه )رٍػ ؽوبرُ 

(، 05/924 ُ(، خبوغتز )رٍػ ؽوبر05/942ؽوبرُ 

 ی( ٍ ػقبرُ اتز13/984خبم )رٍػ ؽوبرُ  يیپزٍتئ

ٍ [ 5] یؾٌْبدی( ثزاعبط رٍػ پ39/920)رٍػ ؽوبرُ 

ًبهحلَل در  بفیٍ ال یذیاع ٌذُیًبهحلَل در ؽَ بفیال

ّبی فزاعٌدِ اًدبم ؽذ. [26]ىجك رٍػ  یخٌث ٌذُیؽَ

ساًِ، هقزف خَران ٍ ػولىزدی ؽبهل افشایؼ ٍسى رٍ

ّبی ثیَؽیویبیی مزیت تجذیل غذایی، ثزخی فزاعٌدِ

تخویز ؽىوجِ ثزرعی ؽذًذ. آة  ّبیخَى ٍ فزاعٌدِ

ّب در ّب لزار گزفت. ثزُ دائن ٍ آساد در اختیبر ثزُ ىَر ثِ

دادى فجح ٍ ثب ای، لجل اس ًَثت خَرانفَافل دٍ ّفتِ

سیي ٍ عبػت گزعٌگی در دٍ رٍس هتَالی تَ 8فبفلِ 

 ٍسى دٍرُ در ًظز گزفتِ ؽذ. ػٌَاى ثِهیبًگیي دٍ رٍس 

 70ٍ 45گیزی اس عیبّزي ٍداج در رٍسّبی ففز، خَى

یه دّی فجح اًدبم ؽذ. اس آسهبیؼ ٍ لجل اس خَران

آسهبیؼ حبٍی هبدُ مذ اًؼمبد ّپبریي ثزای  لَلِ 

ثذٍى ّپبریي ثزای تْیِ عزم   تْیِ پالعوب ٍ یه لَلِ

هذت  ّب ثِای خذاعبسی عزم خَى، لَلِثزاعتفبدُ ؽذ. 

گزاد دٍر ٍ دهبی چْبر درخِ عبًتی 3000دلیمِ ثب  25

لیتز اس عزم، ثب عوپلز عبًتزیفیَص ؽذًذ ٍ همذار دٍ هیلی

درخِ  -22ّب ریختِ ٍ در دهبی ثِ داخل هیىزٍتیَح

گیزی  گزاد تب سهبى آًبلیش ًگْذاری ؽذ. اًذاسُعبًتی

)ؽزوت B12 فبدُ اس ویت ٍیتبهیي عزم ثب اعت B12ٍیتبهیي 

Monobind Inc ،ِؽذُ اس ىزیك ؽزوت آرؽب  آهزیىب( تْی

 Rayto)هذل  microplate reader ىت، تْزاى ٍ دعتگبُ

RT-2100C،  .چیي( اًدبم ؽذ  

 

 . هَاد خَراکی ٍ ترکیت شیویبیی جیرُ پبیِ 1جذٍل 

 )درصذ هبدُ خشک(

  فراظٌجِ

 درصذ هبدُ خَراکی

 08/28 کبُ

 45/16 جَ

 66/17 ررت

 24/7 ظجَض

 28/16 کلسا

 69/0 اٍرُ

 26/0 دی کلعین فعفبت

 12/1 کرثٌبت ظذین ثی

 29/1 1ٍیتبهیٌی -هکول هعذًی

 17/0 ًوک

 76/10 پعبة هالض

 درصذ ترکیت شیویبیی جیرُ )درصذ هبدُ خشک(

 87/2 )هگب کبلری/ کیلَگرم هبدُ خشک(2اًرشی قبثل هتبثَلیعن 

 91/91 )درصذ( خشک هبدُ

 15/9 خبکعتر خبم )درصذ(

 5/14 پرٍتئیي خبم )درصذ(

 6/5 چرثی خبم )درصذ(

 28/36 )درصذ( الیبف ًبهحلَل در شَیٌذُ خٌثی

 4/23 الیبف ًبهحلَل در شَیٌذُ اظیذی )درصذ(

 61/19 م در کیلَگرم هبدُ خشک(گر هیلیرٍی )

 9/39 م درکیلَگرم هبدُ خشک(گر هیلیهط )

 23/23 م در کیلَگرم هبدُ خشک(گر هیلی) آّي

 083/0 م در کیلَگرم هبدُ خشک(گر هیلی) کجبلت
 IU500000Vitaminٍیتبهیٌی شبهل  -. ّر کیلَگرم هکول هعذًی1

A=،IU100000Vitamin D3=( ،mg 100Vitamin E= ،mg 60000;Ca ،
mg  30000 ;P ،mg 60000Na= ،mg 20000  ;Mg ،mg 3000;Fe ،mg 
300;Cu ،mg 2000;Mn ،mg 3000 ;Zn، mg 100 ;Se ،mg 100  ;I ،.
mg 3000 آًتی اکعیذاى ;. 

 NRC (2007.)شذُ ثراظبض  . هحبظج2ِ 
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ّبی آالًیي  فؼبلیت آًشین گیزی غلظت گلَوش، ثزای اًذاسُ

 آلجَهیي، پزٍتئیي، ولغتزٍل، تزاًظ آهیٌبس، آلىبلیي فغفبتبس،

دعتگبُ اتَآًبالیشر )هذل ّب اس  ًوًَِ HDLتزی گلیغیزیذ، 

912 Hitachi، ّبی تَلیذ ؽزوت صاپي( ٍ ویتMAN،  تحت

اعتفبدُ ؽذ. ثؼذ اس گزفتي ( ELTechGroupفزاًغِ )لیغبًظ 

لِ هزی،  هتز  pHتَعو دعتگبُ pHهبیغ ؽىوجِ تَعو َل

ًیتزٍصى  لزائت ٍ ثجت ؽذ.  آلوبى( ،Inolab level2 هذل)

 ثب اعتفبدُ اس رٍػوجِ ؽى هبیغّبی در ًوًَِآهًَیبوی 

غلظت ول اعیذّبی چزة گیزی ؽذ. اًذاسُ[ 10]اعتبًذارد 

[ 7]ؽذُ  اس دعتگبُ هبرخبم ٍ رٍػ تَفیِهبیغ ؽىوجِ فزّار 

ثب ؽوبرػ ٍ تؼییي خٌظ پزٍتَسٍآی ؽىوجِ  تؼییي ؽذ.

عبسی ًوًَِ عبلیي ٍ رلیكفزهبل وٌٌذُ یكاعتفبدُ اس هحلَل رل

هیىزٍعىَح  یلٍِع ثِ عیتَهتزّوَ ثب المؽىوجِ ٍ ؽوبرػ 

گزفت. خٌظ پزٍتَسٍآ ثزاعبط تؼذاد ًَاحی ًَری اًدبم 

ّب  ّب ثز رٍی علَل ٍ غلظت ول آى هضوی ٍ پزاوٌذگی هضن

ؽذُ  لیتز هحتَیبت ؽىوجِ ثزاعبط رٍػ تَفیِ در ّز هیلی

ّبی خَراوی ؽذ. غلظت هَاد هؼذًی در ًوًَِ [ ؽٌبعبیی11]

ب اعتفبدُ اس دعتگبُ خذة اتوی [ ث23[ ٍ پالعوبی خَى ]29]

 اعتزالیب( تؼییي ؽذ.، Varian SpectrAA 200)هذل 

ػٌَاى هتغییز  ّبی هزثَه ثِ ػولىزد، ٍسى اٍلیِ ثِدر دادُ

ّبی حبفل ثب ووىی )وٍَاریت( در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ دادُ

ثزای  GLM یِرٍ( 23)ٍیزایؼ  SPSSافشار  اعتفبدُ اس ًزم

 دار هؼٌیتزیي تفبٍت  تفبدُ آسهَى ونّب ثب اعٍ هیبًگیي 1هذل 

(LSD .اًدبم ؽذ در عيح پٌح درفذ همبیغِ ؽذًذ ) 

     Yij= Ai + β (Xij –X) + Ebij(                       1راثيِ 

ٍ  i هؾبّذُ هزثَه ثِ تیوبر، Yijوِ در ایي راثيِ، 

اثز  ،Aiّب؛ هیبًگیي ولی هؾبّذُ، µ؛ j گیزیسهبى اًذاسُ

، Ebijػٌَاى وٍَاریت؛  ٍسى اٍلیِ ثِ ،β (Xijk –X)تیوبر؛ 

 خيبی آسهبیؼ اعت.

ّبی ثیَؽیویبیی خَى، ّبی هزثَه ثِ فزاعٌدِدادُ

ّبی ّوبتَلَصی ٍ فزاعٌدِ ّبی خَى ٍ فؼبلیت آًشین

)ٍیزایؼ   SPSSافشار ّبی ؽىوجِ ثب اعتفبدُ اس ًزم فزاعٌدِ

در  ّبی تىزارؽذُ گیزی فَرت اًذاسُ ثِ Mixed(، رٍیِ 23

ّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى ( ٍ هیبًگیي2ٍاحذ سهبى ثزای هذل )

( در عيح پٌح درفذ LSD) دار هؼٌیتزیي تفبٍت  ون

 همبیغِ ؽذًذ. 

  Yij=µ + Ai+ Bj+ A×Bij+ Ebij(                     2راثيِ 

ٍ  i هؾبّذُ هزثَه ثِ تیوبر، Yijوِ در ایي راثيِ، 

اثز  ،Aiّب؛ ولی هؾبّذُهیبًگیي ، µ؛ j گیزیسهبى اًذاسُ

؛ jدر دٍرُ  i ، اثزهتمبثل تیوبرABij، اثز دٍرُ؛ Bjتیوبر؛ 

Ebij.خيبی آسهبیؼ اعت ، 

 

 نتایج و بحث

( در 2اعتفبدُ اس هىول وجبلت در عيَح هختلف )خذٍل 

ّبی پزٍاری تأثیزی ثز هیشاى خَران هقزفی، هیشاى خیزُ ثزُ

 ذاؽت.افشایؼ ٍسى رٍساًِ ٍ مزیت تجذیل خَران ً

ؽذُ ثب خیزُ دارای  گشارػ ؽذُ اعت وِ ثشّبی تغذیِ

اسای ّز ویلَگزم  م وجبلت ثِگز هیلی 1/0عيح پبییي وجبلت 

وٌٌذُ هىول وجبلت هبدُ خؾه در همبیغِ ثب ثشّبی دریبفت

[. 15]ی اس لحبً افشایؼ ٍسى رٍساًِ ًذاؽتٌذ دار هؼٌیتفبٍت 

حبمز، گزاى ٍ آسهبیؼ  ٍلی ثزخالف ًتبیح ایي پضٍّؼ

ثِ عجت  دامدٌّذُ ثْجَد ػولىزد ًؾبى  ّبشارػثزخی گ

ثبؽذ. هیبًگیي ٍسى ًْبیی ٍ اعتفبدُ اس هىول وجبلت هی

[ 3]ٍ ثشّبی هزخش  [4]ّبی هْزثبى افشایؼ ٍسى رٍساًِ ثزُ

م در گز هیلی 0535/0وٌٌذُ لزؿ وجبلت  )هحتَی دریبفت

ددار هؼٌیىَر  رٍس( ثِ  . ی ثبالتز اس گزٍُ ؽبّذ َث

ّبیی  گزاى گشارػ دادًذ وِ ثزُ چٌیي ثزخی پضٍّؼ ّن

م وجبلت در ویلَگزم گز هیلی 086/0هحتَی  ِ یپبوِ ثب خیزُ 

وٌٌذُ ّبی دریبفتهبدُ خؾه تغذیِ ؽذًذ ًغجت ثِ ثزُ

م در گز هیلی 1، 75/0، 5/0، 25/0هىول وجبلت در عيَح 

تزی  ویلَگزم هبدُ خؾه دارای افشایؼ ٍسى رٍساًِ ون

 ًذ. ثَد
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 ی ًر ظٌجبثیبّثر افسایش ٍزى ٍ هصرف خَراک در ثرُ کجبلت(،ظَلفبتکجبلت )هکول  هختلف ظطَح. اثر 2جذٍل 

  فراظٌجِ
 ) درصذ جبیگسیٌی هکول کجبلت در جیرُ( 1تیوبر

SEM  یدار هعٌیظطح 
 3 2 1 شبّذ

 781/0 868/0 05/30 08/30 89/27 09/30 اٍلیِ )کیلَگرم( ٍزى

 509/0 924/0 16/46 79/47 23/44 41/44 ًْبیی )کیلَگرم(                          ٍزى

 408/0 692/0 12/16 72/17 35/16 33/14 افسایش ٍزى کل )کیلَگرم(              

 408/0 887/19 24/230 09/253 51/233 70/204 افسایش ٍزى  رٍزاًِ )گرم در رٍز(

 545/0 037/0 1670 1770 1630 1630 )گرم در رٍز( هبدُ خشک هصرفی

 530/0 588/0 04/8 01/7 09/8 86/8 ضریت تجذیل خَراک   

 مگر هیلی 4/0کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک، جیرُ پبیِ + مگر هیلی 2/0پبیِ +  رُیجکجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک(،  مگر هیلی 083/0پبیِ )شبّذ؛ حبٍی  رُیج. 1

 کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک. مگر هیلی 6/0ٍ جیرُ پبیِ + کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک 

SEM ّب يیبًگیه: خطبی اظتبًذارد. 

 

وزدى گزاى ًؾبى دادًذ وِ امبفِ ّزچٌذ ایي پضٍّؼ

م وجبلت در ویلَگزم گز هیلی 05/0عيح وجبلت سیبدتز اس 

 ّب ثزُهقزف هبدُ خؾه یب رؽذ  ثزی تأثیزهبدُ خؾه، 

م وجبلت در گز هیلی 05/0ح ًذاؽت ٍ ًتیدِ گزفتٌذ عي

وبفی  ّب ثزُویلَگزم هبدُ خؾه، ثزای رؽذ ىجیؼی 

 .[27] ثبؽذ یه

ی دارای ووجَد وجبلت ّب زُیخوزدى وجبلت ثِ امبفِ

م ثز ویلَگزم هبدُ خؾه( گز هیلی 086/0)هیشاى وجبلت خیزُ 

[، ٍلی چٌیي 2] ؽذ ثبػث ثْجَد افشایؼ ٍسى رٍساًِ ثشّب 

م گز هیلی 083/0هحتَی ؼ ثب خیزُ پبیِ افشایؾی در ایي پضٍّ

م گز هیلی 6/0وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه، حتی در عيح 

اس ىزفی  وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه هؾبّذُ ًؾذ.

م ثز ویلَگزم گز هیلیگشارػ ؽذُ اعت هىول وجبلت )یه 

هبدُ خؾه( عجت ثْجَد ػولىزد ثشّب ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ 

م وجبلت در گز هیلی 5/0عيح  افشٍدى وجبلت تب [.21ؽذ ]

 088/0خؾه خَران ثِ خیزُ پبیِ )حبٍی  ویلَگزم هبدُ

م وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه( عجت افشایؼ هبدُ گز هیلی

ّبی خؾه هقزفی، افشایؼ ٍسى رٍساًِ ٍ ثبسدُ تَلیذ در ثزُ

هىول  وٌٌذُ بفتیدری ثشّب[. ثبسدُ ػولىزد 9ًز هْزثبى ؽذ ]

م در ویلَگزم هبدُ خؾه در گز هیلی 5/0وجبلت در عيح 

ٍ تیوبر ؽبّذ ثْتز ثَد اعت، ّزچٌذ  25/0همبیغِ ثب عيح 

ووجَد  دٌّذُ ًؾبىیی وِ ّب ػالهتدر ثشّبی گزٍُ ؽبّذ 

[. 12وجبلت ثبؽذ، هبًٌذ ووجَد خَى، هؾبّذُ ًؾذُ اعت ]

ثزخی ثْجَد در ػولىزد دام ثِ عجت افشٍدى هىول وجبلت ثِ 

B12تز ٍیتبهیي  ثیؼخیزُ را ًبؽی اس عٌتش 
در هحیو ؽىوجِ  

 [. 13وٌٌذ ]هؼزفی هی

ّبی هتؼذد درخقَؿ ثْجَد رغن گشارػػلی

ػولىزد دام ثِ عجت امبفِ ًوَدى هىول وجبلت ثِ خیزُ 

ّب، ًتبیح پضٍّؼ حبمز ثیبًگز چٌیي ّب یب ثشغبلِثزُ

 083/0رعذ خیزُ پبیِ هحتَی ًظز هی افشایؾی ًیغت. ثِ

ر ویلَگزم هبدُ خؾه خیزُ در ایي م وجبلت دگز هیلی

ای وبفی ثَدُ اعت وِ ًیبس دام ثِ وجبلت آسهبیؼ ثِ اًذاسُ

ی ثز دار هؼٌیتز تأثیز  را تأهیي ًوبیذ ٍ افشٍدى همبدیز ثیؼ

 هیشاى رؽذ رٍساًِ ًذاؽتِ اعت. 

وٌٌذُ ّبی دریبفتدر خَى ثزُ B12هیشاى ٍیتبهیي 

وبر ؽبّذ عيَح هختلف هىول وجبلت در همبیغِ ثب تی

 B12(. تفبٍت هیشاى ٍیتبهیي 3خذٍل )اؽت ًذتفبٍتی 

ًجَد  دار هؼٌی داری ًیش ثز ًوًَِّبی هختلف خَى در دٍرُ



 الْبم ًذری، فردیي ّصثری، هحوذ هْذی هعیٌی
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 (.P<001/0) ثَد دار هؼٌیسهبى ٍ تیوبر  وٌؼ ثزّنی ٍل

وِ غلظت ایي ٍیتبهیي اس لحبً ػذدی در اثتذای  ًحَی ثِ

خیزُ ثب ًوَدى ّبی ثؼذی ثَد. هىولتز اس دٍرُ دٍرُ ثیؼ

خَى  گلَوشی ًیش ثز هیشاى دار هؼٌی تأثیزعَلفبت وجبلت 

ًذاؽت. در ىَل دٍرُ پزٍرػ ًیش تغییزی در عيح گلَوش 

ٍاعيِ هقزف هىول وجبلت هؾبّذُ ًؾذ. اثز  خَى ثِ

هتمبثل سهبى در تیوبر درخقَؿ غلظت ولغتزٍل عزم 

وِ وبّؼ در ًحَی (؛ ثPِ<05/0ثَد ) دار هؼٌیخَى 

ٍاعيِ افشٍدى هىول وجبلت،  ل خَى ثِغلظت ولغتزٍ

ّبی سهبًی وٌؼ ثیي تیوبر ٍ دٍرُتز ًبؽی اس ثزّن ثیؼ

ثزداری ثَد. در اثتذای دٍرُ پزٍرػ، غلظت هختلف خَى

تزتیت  ولغتزٍل خَى ًغجت ثِ اٍاعو ٍ اًتْبی دٍرُ ثِ

 تز ثَد. ون لیتز دعیم در گز هیلی 5/5ٍ  81/4

ؿ غلظت اثز هتمبثل سهبى در تیوبر درخقَ

(. ایي P<05/0ثَد ) دار هؼٌیگلیغزیذ خَى ًیش  تزی

دّذ وِ تغییز در هیشاى ایي فزاعٌدِ هيلت ًؾبى هی

گیزی اعت وٌؼ تیوبر ٍ سهبى خَىتز ًبؽی اس ثزّن ثیؼ

وِ در اثتذای  ىَری ًوَدى خیزُ ثب وجبلت؛ ثِ تب اثز هىول

گلیغزیذ خَى ًغجت ثِ اٍاعو ٍ دٍرُ، غلظت تزی

تز ثَد.  درفذ ون 3/19ٍ  15/15تزتیت  ٍرُ ثِاًتْبی د

عزم خَى را  ولهیشاى پزٍتئیي وجبلت ثِ خیزُ افشٍدى

 4/0وِ در عيح هىول  ىَری تحت تأثیز لزار داد، ثِ

ی ثیي تیوبر دار هؼٌی(، ٍلی تفبٍت P<05/0تزیي ثَد ) ون

هیشاى پزٍتئیي ول  ّبی دیگز هؾبّذُ ًؾذ.ؽبّذ ٍ گزٍُ

داری ًیش هتفبٍت ثز ًوًَِّبی هختلف عزم خَى در سهبى

وِ در اٍاعو ٍ اٍاخز دٍرُ  ىَری (، ث3ِثَد )خذٍل 

درفذ  2/47ٍ  73/44تزتیت  ًغجت ثِ اثتذای دٍرُ ثِ

 (.P<05/0وبّؼ یبفت )

افشٍدى هىول وجبلت  تأثیزخَى ًیش تحت  HDLهیشاى 

ی ثیي گزٍُ ؽبّذ دار هؼٌیثِ خیزُ لزار ًگزفت ٍ تفبٍت 

وٌٌذُ هىول وجبلت هؾبّذُ ًؾذ. ثزخالف ٍ گزٍُ دریبفت

ٍ  5/0، 25/0در عيَح  ًتبیح ایي آسهبیؼ، هىول وجبلت

م ثزویلَگزم هبدُ خؾه ثبػث افشایؼ گز هیلی 75/0

ّبی سل ًغجت ثِ پالعوبی خَى ثزُ B12غلظت ٍیتبهیي 

 تأثیزگزٍُ ؽبّذ ؽذ. ّزچٌذ، ثبالتز اس ایي همذار 

 [. 6ّب ًذاؽت ]ی ثز ایي فزاعٌدِدار هؼٌی

 

 جبثیّبی ًر ظٌی خَى ثرُّب نیآًس( ٍ تریل یدظم در گر هیلیّب )هختلف هکول کجبلت ثر ثرخی هتبثَلیت ظطَح. اثر 3 جذٍل

 فراظٌجِ
 ی )رٍز(ریگ ًوًَِزهبى  )درصذ جبیگسیٌی هکول کجبلت در جیرُ( 1تیوبر

SEM 

 یدار هعٌی

 اثر هتقبثل زهبى تیوبر 70 45 0 3 2 1 شبّذ

 001/0 354/0 267/0 795/24 89/558 93/534 99/610 71/583 45/542 60/631 32/515 لیتر(هیلیدر  )پیکَگرم B12 ٍیتبهیي

 243/0 907/0 352/0 167/1 43/90 67/90 48/89 32/88 48/91 98/87 99/92 (تریل یدظدر م گر هیلیگلَکس )

 001/0 001/0 06/0 620/0 50/45 81/44 00/40 89/41 00/43 32/43 53/45 ( تریل یدظدر  مگر هیلیکلعترٍل )

 a74/5 ab95/4 b64/4 ab95/4 a31/7 b04/4 b86/3 235/0 044/0 001/0 459/0 ( تریل یدظدر  مگر هیلی) يیپرٍتئ

 022/0 001/0 641/0 431/1 83/105 65/100 40/85 02/98 94/98 25/96 97/95 (تریل یدظدر  مگر هیلییذ )ریعیگلتری

 b15/4 a65/4 b34/4 070/0 511/0 007/0 060/0 33/4 35/4 55/4 30/4 ( تریل یدظدر  مگر هیلیآلجَهیي )

HDL 42/28 92/27 56/25 43/27 20/27 42/27 39/27 486/0 174/0 980/0 211/0 

ALT )591/0 249/0 083/0 209/0 52/34 79/33 78/33 32/34 59/34 06/34 15/33 )ٍاحذ در لیتر 

ALP )ٍاحذ در لیتر ( 19/204 29/223 64/212 14/220 26/225 04/212 90/207 088/7 804/0 610/0 834/0 

 مگر هیلی 4/0کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک، جیرُ پبیِ + مگر هیلی 2/0پبیِ +  رُیجکجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک(،  مگر هیلی 083/0پبیِ )شبّذ؛ حبٍی  رُیج. 1

 کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک. مگر هیلی 6/0کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک ٍ جیرُ پبیِ + 

SEM ّب يیبًگیه: خطبی اظتبًذارد .HDL;  ثبال، لیپَپرٍتئیي ثب چگبلیALT; آهیٌبز، آالًیي تراًطALT; .آلکبلیي فعفبتبز 
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م در گز هیلی 5/0افشٍدى هىول وجبلت تب عيح 

 088/0ؾه خَران ثِ خیزُ )حبٍی ویلَگزم هبدُ خ

دّی م وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه( هىولگز هیلی

ّبی ًز هْزثبى در ثزُ B12هيلَة ثزای تَلیذ ٍیتبهیي 

در تیوبرّبی  B12وِ غلظت اٍلیِ ٍیتبهیي  ىَری ؽَد؛ ثِ هی

هختلف اس لحبً آهبری ثب یىذیگز تفبٍتی را ًؾبى ًذادًذ، 

جبلت در پبیبى دٍرُ، غلظت اهب پظ اس تغذیِ ثب هىول و

ّبی  چٌیي ثش [. ّن78افشایؼ یبفت ] B12ٍیتبهیي 

تب  04/0وٌٌذُ خیزُ دارای ووجَد وجبلت در حذ  دریبفت

اسای ّز ویلَگزم هبدُ خؾه  م وجبلت ثِگز هیلی 05/0

تزی ًغجت ثِ  وجذ ٍ پالعوبی ون B12هیشاى ٍیتبهیي 

[. اعتفبدُ 14وٌٌذُ هىول وجبلت داؽتٌذ ]ّبی دریبفت گزٍُ

 0535/0رّؼ دارای وجبلت ثِ همذار ّبی آّغتِاس لزؿ

ّبی ًز ٍ هبدُ هْزثبى عجت م در رٍس در خیزُ ثزُگز هیلی

پالعوب ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ ؽذ  B12افشایؼ غلظت ٍیتبهیي 

وٌٌذُ لزؿ آّغتِ رّؼ چٌیي ثشّبی هزخش  دریبفت [. ّن4]

دارای غلظت   م در رٍس(گز هیلی 0535/0وجبلت )هحتَی  

دًذ ] B12ٍیتبهیي  [. 3عزم ثبالتزی ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ َث

م در ویلَگزم هبدُ خؾه گز هیلی 5/0ٍ  25/0اعتفبدُ اس 

فَرت آلی  ّب ثِخیزُ هىول وجبلت در خیزُ ثشغبلِ

رٍس  35)گلَوَّپتًَبت( ٍ هؼذًی )عَلفبت وجبلت( پظ اس 

خَى ًذاؽت  B12ی ثز غلظت ٍیتبهیي دار هؼٌیتغذیِ تأثیز 

ّب، هیشاى رٍس هقزف هىول آلی تَعو ثشغبلِ 75ٍلی پظ اس 

ایي فزاعٌدِ در خَى ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ ٍ گزٍُ 

د ] دریبفت   [.12وٌٌذُ فزم هؼذًی وجبلت ثبالتز َث

تب  88حبمز غلظت گلَوش عزم خَى ثیي  پضٍّؼدر 

ٍ در توبهی تیوبرّب در هحذٍدُ  لیتز دعیم ثز گز هیلی 92

افشٍدى هىول  تأثیزثَد. غلظت گلَوش خَى تحت ىجیؼی 

ًؾبى  گزاى پضٍّؼوجبلت ثِ خیزُ لزار ًگزفت ٍلی ثزخی 

 5/0ٍ  25/0دادًذ وِ امبفِ وزدى هىول وجبلت در عيح 

ّب عجت م درویلَگزم هبدُ خؾه ثِ خیزُ ثشغبلِگز هیلی

[. 12افشایؼ هیشاى گلَوش خَى ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ ؽذ ]

تگبُ گَارػ ًؾخَاروٌٌذگبى هحذٍد خذة گلَوش اس دع

ّب لذا فزایٌذ گلَوًَئَصًش در وجذ ایي دعتِ اس دام ،اعت

وٌذ. هیتأهیي  را ثِ گلَوشّب  آى فؼبل ثَدُ ٍ ثخؾی اس ًیبس

عبس گلَوًَئَصًش در یي پیؼتز هْن ػٌَاى ثِپزٍپیًَبت 

ؽَد. اس ىزفی ووجَد وجبلت ًؾخَاروٌٌذگبى تلمی هی

ؽَد ٍ ایي خَد در ؽىوجِ هی B12یي ثبػث ووجَد ٍیتبه

ّبی تَلیذوٌٌذُ پزٍپیًَبت اثز ثبس دارًذگی دارد ثز ثبوتزی

ی در ؽىوجِ تَلیذ تز ون[، در ًتیدِ پزٍپیًَبت 18]

 تأثیزتَاًذ غلظت گلَوش پالعوب را تحت ؽَد ٍ هی هی

عجت  B12لزار دّذ. اس ىزفی وبّؼ غلظت ٍیتبهیي 

ؽَد وبّؼ فؼبلیت آًشین هتیل هبلًَیل وَآًشین آهَتبس هی

آ ثِ عَوغیٌیل وِ ایي اهز تجذیل هتیل هبلًَیل وَآًشین

دّذ، در ًتیدِ عجت وبّؼ آ را در وجذ وبّؼ هیوَآًشین

 [. 25ؽَد ]عبس گلَوش هی تَلیذ پیؼ

فؼبلیت چٌیي  ؽىوجِ ٍ ّن  B12ّزچٌذ هیشاى ٍیتبهیي 

ًیلهبآًشین هتیل  آ هَتبس در آسهبیؼ حبمز وَآًشین َل

گیزی ًؾذ ٍلی ػذم تفبٍت ثیي گزٍُ ؽبّذ ٍ  اًذاسُ

خَى  B12تیوبرّبی آسهبیؾی در هیشاى گلَوش ٍ ٍیتبهیي 

دٌّذُ ایي اعت وِ ووجَدی اس هیشاى وجبلت در احتوبالً ًؾبى

ّبی هختلف ٍخَد ًذاؽتِ ٍ تَلیذ پزٍپیًَبت در دٍرُ

فؼبلیت گلَوًَئَصًش در وجذ اس ىزف ؽىوجِ اس یه ىزف ٍ 

دیگز تحت تأثیز لزار ًگزفتِ اعت. گشارػ ؽذُ اعت وِ 

م ثز ویلَگزم گز هیلی 086/0ووجَد وجبلت )هیشاى وجبلت خیزُ 

لیغن پزٍپیًَبت ؽذُ  هبدُ خؾه( در ثش، عجت ًمـ در هتبَث

تَاًذ هٌدز ثِ وبّؼ لٌذ خَى ٍ ایي هْبر هتبثَلیغن هی

یبثذ. اسآًدبوِ پزٍپیًَبت ًَئَصًش وبّؼ هیگزدد، سیزا گلَو

عبسّبی افلی گلَوش در ًؾخَاروٌٌذگبى اعت، یىی اس پیؼ

تَاًذ وبّؼ یب افشایؼ ًغجت پزٍپیًَبت در هبیغ ؽىوجِ هی

هزتجو ثب افشایؼ یب وبّؼ گلَوش عزم خَى در تیوبرّبی 

 1ٍ  75/0، 25/0وٌٌذُ عيَح هختلف وجبلت )دریبفت
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[. در هيبلؼِ حبمز عيح 27َگزم( ثبؽذ ]م ثز ویلگز هیلی

م در گز هیلی 74/5تب  64/4ّب عزهی پزٍتئیي ول در ثزُ

د. ٍیتبهیي  لیتز دعی لدر  B12َث ولی پزٍتئیي ًمؼ  غنیهتبَث

اعبعی دارد ٍ ووجَد ایي ٍیتبهیي ثبػث وبّؼ عيح پزٍتئیي 

 [. 16] ؽَد یهول عزم 

جَد وبّؼ پزٍتئیي ول عزم در ثشّبیی وِ دچبر وو

[. 14ثَدًذ، گشارػ ؽذُ اعت ] B12وجبلت یب ٍیتبهیي 

داری ووجَد وجبلت ثَد ّب  آى در ثشّبیی وِ خیزُ چٌیي ّن

م ثز ویلَگزم هبدُ خؾه(، گز هیلی 1/0)هیشاى وجبلت خیزُ 

 گزاى پضٍّؼ[. ّزچٌذ 2یبفت ] هیشاى پزٍتئیي عزم وبّؼ

دیگزی گشارػ دادًذ وِ افشٍدى هىول وجبلت در عيح 

م در ویلَگزم هبدُ خؾه ثِ خیزُ گز هیلی 5/0ٍ  25/0

 076/0وٌٌذُ خیزُ پبیِ )هحتَی ّبی دریبفتثشغبلِ

ی ثز غلظت تأثیزم وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه( گز هیلی

ًتیدِ  گزاى پضٍّؼپزٍتئیي ول خَى دام ًذاؽت. ایي 

گزفتٌذ وِ ؽبیذ عيح وجبلت در خیزُ پبیِ در حذی پبییي 

یدبد تغییزات ًبهيلَثی در هتبثَلیغن ًجَدُ وِ عجت ا

[. ًتبیح آسهبیؼ هب 12وجذی ٍ هتبثَلیغن ثذى ؽَد ]

ّبی ّب تيبثمی ثب یبفتِدرخقَؿ پزٍتئیي عزم ثزُ

وِ تفبٍت آهبری  رغن ایيفَق ًذارد ٍ ػلی گزاى پضٍّؼ

هؾبّذُ  6/0ٍ  2/0ی ثیي گزٍُ ؽبّذ ٍ عيَح دار هؼٌی

ی داؽت ٍ در عيح ًؾذ ٍلی اس لحبً ػذدی رًٍذ وبّؾ

رعذ وِ ًوی ًظز ثِثَد.  دار هؼٌیوبهالً ایي وبّؼ  4/0

رغن ػذم ووجَد وجبلت در خیزُ، وبّؼ پزٍتئیي عزم ػلی

 تَخیِ ثبؽذ.   لبثل

ی ثز هیشاى دار هؼٌیثِ خیزُ اثز وجبلت افشٍدى هىول 

ًذاؽت؛ ی آلىبلیي فغفبتبس ّب نیآًشآهیٌبس ٍ آالًیي تزاًظ

ًظز اس تیوبرّبی  یي دٍ آًشین فزفهیبًگیي هیشاى ا

ٍاحذ در لیتز ثَد.  07/215ٍ  03/34تزتیت  آسهبیؾی ثِ

ّب  فغفبتبس عزم در ثشّبیی وِ ثِ آىهیشاى آًشین آلىبلیي

ٍاحذ در لیتز ثَد.  135تب  113ثیي  ؽذ  دادُهىول وجبلت 

 1/0تز اس  ٍلی در تیوبر ؽبّذ در اثز ووجَد وجبلت )ون

گزم هبدُ خؾه( ًغجت ثِ عبیز تیوبرّب م ثز ویلَگز هیلی

وِ دچبر ووجَد وجبلت ثَدًذ همذار آًشین  ثِ دلیل ایي

 بفتی  ؼیافشاٍاحذ ثز لیتز  654ثِ  120فغفبتبس اس آلىبلیي

ػجبرتی دیگز، آًشین آلىبلیي فغفبتبس در اثز ووجَد  [. ث14ِ]

ّبی ؽذُ ثب خیزُ یبثذ. در ثشّبی تغذیِ یهوجبلت افشایؼ 

م وجبلت در ویلَگزم هبدُ گز هیلی 1/0بلت )هحتَی ون وج

ّبی آلىبلیي فغفبتبس ٍ خؾه( ًیش  فؼبلیت آًشین

[. اهب ًتبیح آسهبیؼ 2آهیٌبس افشایؼ یبفت ]آعپبرتبت تزاًظ

ّبی دٌّذُ ػذم تغییز در غلظت ایي آًشینحبمز ًیش ًؾبى

ًظز  گزاى ثِ وجذی اعت ٍ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي پضٍّؼ

ّب دارای ووجَد وجبلت ًجَدُ اعت ٍ وِ خیزُ ثزُرعذ هی

ّب افشٍدى آى ثِ خیزُ ثْجَدی را در ٍمؼیت ایي آًشین

چٌیي هيبثك ثب ًتبیح پضٍّؼ حبمز  ایدبد ًىزدُ اعت. ّن

 25/0گشارػ ؽذُ اعت وِ افشٍدى هىول وجبلت در عيح 

ّب م در ویلَگزم هبدُ خؾه ثِ خیزُ ثشغبلِگز هیلی 5/0ٍ 

لظت آلىبلیي فغفبتبس، آالًیي تزاًظ آهیٌبس، تأثیز ثز غ

[. 12آعپبرتبت آهیٌَتزاًغفزاس خَى دام ًذاؽتِ اعت ]

ّزچٌذ اعتفبدُ اس لزؿ آّغتِ رّؼ وجبلت )هحتَی 

ّبی ًز ٍ هبدُ م در رٍس( در خیزُ ثزُگز هیلی 0535/0

[ عجت افشایؼ فؼبلیت 3[ ٍ ثشّبی هزخش ]4هْزثبى ]

ٍ گلَتبتیَى پزاوغیذاس عزم  ّبی آلىبلیي فغفبتبسآًشین

گزاى  ؽذُ تَعو پضٍّؼ خَى ؽذ. ًتبیح هتٌبلل گشارػ

درخقَؿ تأثیز ووجَد یب ػذم ووجَد وجبلت در خیزُ ثز 

ّبی  دٌّذُ لشٍم اًدبم پضٍّؼ ّب ًؾبىٍمؼیت ایي آًشین

ّبی وجذی تز درخقَؿ راثيِ وجبلت ٍ آًشینگغتزدُ

 اعت. 

ٍاعيِ  ( ث4ِذٍل )ختغییزات خوؼیت پزٍتَسٍآیی ول 

افشٍدى هىول وجبلت ثِ خیزُ تحت تأثیز اثز هتمبثل تیوبر 

ػجبرتی تفبٍت ثیي  (؛ ثPِ<05/0داری ثَد )ثز ًوًٍَِ سهبى 

تَاًذ ًبؽی اس تفبٍت تیوبرّب درخقَؿ ایي فزاعٌدِ هی
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در خوؼیت پزٍتَسٍآیی ول در ّز هزحلِ ٍ اثز هتمبثل 

ظز ثبؽذ. ثزرعی داری ٍ تیوبرّبی هَردًثز ًوًَِهزحلِ 

خذاگبًِ ؽوبر پزٍتَسٍآیی ًؾبى داد وِ خوؼیت اًتَدیٌیَم 

ًیش رًٍذ هؾبثْی داؽت ٍ اثز هتمبثل سهبى ٍ تیوبر در ایي 

ػجبرت دیگز،  (. ثPِ<05/0)ثَد  دار هؼٌیخقَؿ 

در خوؼیت ایي خٌظ در  دار هؼٌیرغن وبّؼ  ػلی

ثل وٌٌذُ هىول وجبلت، ثِ عجت اثز هتمبّبی دریبفت گزٍُ

تَاى ایي تغییزات را ًبؽی داری ٍ تیوبر ًویثز ًوًَِسهبى 

وِ خوؼیت پزٍتَسٍآیی  ىَری اس اثز هىول ارسیبثی وزد. ثِ

تز اس  ول ٍ اًتَدیٌیَم در اثتذای دٍرُ ثِ هزاتت ون

ثبؽذ. ایي احتوبل ٍخَد دارد ّبی ثؼذی آسهبیؼ هی دٍرُ

ثجت وِ ثِ عجت اعتفبدُ دراسهذت اس هىول وجبلت اثز ه

رٍی خوؼیت پزٍتَسٍآیی داؽتِ یبؽذ. اس ىزفی، 

تب  1/0تٌی ًؾبى داد وِ افشٍدى وجبلت )ّبی ثزٍى آسهبیؼ

 24/0تب  B12 (12/0لیتز( یب ٍیتبهیي  هیىزٍگزم در هیلی 0/1

لیتز( عجت افشایؼ خوؼیت اًتَدیٌیَم هیىزٍگزم در هیلی

ّبی آسهبیؾی در وزدى هىول ثِ خیزُ[. امبف22ِؽذ ]

، دیٌیَمّبی اپیی رٍی خٌظدار هؼٌیَح هختلف تأثیز عي

تزیؾیذا ٍ ّبی داعیخبًَادُ اُفزیَاعىبلىظ، دیپلَدیٌیَم،

ثزخالف ًتبیح پضٍّؼ حبمز، ثزخی  ًذاؽت.ایشٍتزیؾیذا 

وزدى وجبلت ثِ خیزُ در  گزاى ًؾبى دادًذ وِ امبفِ پضٍّؼ

م ثزویلَگزم هبدُ خؾه عجت افشایؼ گز هیلیعيح دٍ 

تزیؾب در گَعفٌذ ؽذ خوؼیت ایشٍتزیؾب ٍ داعی دار هؼٌی

[. ثب ایي ٍخَد، گشارػ ؽذُ اعت وِ هىول وجبلت 28]

م ثز ویلَگزم عجت افشایؼ خوؼیت گز هیلی 7/0در عيح 

م ثزویلَگزم گز هیلیول پزٍتَسٍآ ؽذ ٍلی در عيح یه 

چٌیي،  [. ّن21ی وبّؼ یبفت ]تَخْ لبثلخوؼیت ثِ هیشاى 

رػ وزدًذ وِ هىول وجبلت اثز هثجتی ثز گزاى گشا پضٍّؼ

داؽت ٍلی  ّب ثشغبلِتزیؾب در خوؼیت ایشٍتزیؾب ٍ داعی

[. 13اثز هٌفی هؾبّذُ ؽذ ] ثز خوؼیت اًتَدیٌیَم

وجبلت ثز پزٍتَسٍآی  تأثیزاىالػبت هحذٍدی در هَرد 

 .ثبؽذ یهؽىوجِ در دعتزط 

 pHی ثز دار هؼٌی تأثیزثِ خیزُ  افشٍدى هىول وجبلت

(. رٍػ گزفتي هبیغ 5هبیغ ؽىوجِ ًذاؽت )خذٍل 

هبیغ  pHؽىوجِ اس حیَاى هوىي اعت هیشاى ٍالؼی 

  لزار دّذ.  تأثیزؽىوجِ را تحت 
 

 

N×10زایی شکوجِ ). اثر ظطَح هختلف هکول کجبلت ثر جوعیت پرٍت4َجذٍل 
 (تریل یلیهدرّر  5

 جٌط یب خبًَادُ 
 ی )رٍز(ریگ ًوًَِزهبى  )درصذ جبیگسیٌی هکول کجبلت در جیرُ( 1تیوبر

SEM 
 یدار هعٌی

 اثر هتقبثل زهبى تیوبر 70 45 0 3 2 1 شبّذ

 001/0 001/0 001/0 43/3 812/78 646/61 542/43 111/62 917/54 278/52 028/76 پرٍتَزٍآ کل

 001/0 001/0 001/0 391/3 604/76 437/59 125/42 167/60 000/53 167/50 222/74 اًِتَدیٌیَم

 178/0 398/0 718/0 057/0 417/0 292/0 479/0 472/0 306/0 444/0 361/0 دیٌیَماپی

 715/0 098/0 420/0 029/0 250/0 125/0 271/0 167/0 250/0 167/0 278/0 دیپلَدیٌیَم

 602/0 919/0 968/0 023/0 083/0 104/0 083/0 083/0 083/0 083/0 111/0 بلکطاُفریَاظک

 083/1 028/1 139/1 889/0 ایسٍتریشیذا 
b396/0 a479/1 a229/1 101/0 751/0 001/0 131/0 

 617/0 850/0 306/0 029/0 229/0 208/0 187/0 139/0 250/0 278/0 167/0 داظی تریشیذا 

کجبلت در  مگر هیلی 4/0کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک، جیرُ پبیِ + مگر هیلی 2/0پبیِ +  رُیجکجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک(،  مگر هیلی 083/0حبٍی پبیِ )شبّذ؛  رُیج. 1

 کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک. مگر هیلی 6/0کیلَگرم هبدُ خشک ٍ جیرُ پبیِ + 

SEM ّب يیبًگیه: خطبی اظتبًذارد. 
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لِ ٍاس راُ دّبى  وِ یٍلت هزی هبیغ ؽىوجِ گزفتِ  َل

ایي اهىبى ٍخَد دارد وِ هبیغ ؽىوجِ ثب ثشاق دّبى  ؽَد یه

گذاؽتِ ٍ آى را تغییز دّذ.  تأثیز pHثز هیشاى هخلَه ٍ 

ّزچٌذ در ایي آسهبیؼ دلت السم ثزای خلَگیزی اس ایي 

دگی ثِ ثشاق ثِ وِ ؽزایو ثزای ّوِ  ػول آهذ. اسآًدبیی آَل

ّبی آسهبیؾی احتوبالً ّب یىغبى ثَد، ػذم تفبٍت ثیي گزٍُثزُ

ل تَاى ًتیدِ گزفت وِ هىوًبؽی اس ایي آلَدگی ًیغت ٍ هی

ی ثز ایي فزاعٌدِ در ول دٍرُ پزٍرػ ًذاؽتِ تأثیزوجبلت 

اعت. تخویز هَاد در هحیو ؽىوجِ ٍ تَلیذ اعیذّبی چزة 

داؽتِ ثبؽذ ٍ هؼوَالً پظ اس  تأثیزؽىوجِ   pHتَاًذ رٍی هی فزّار

یبثذ؛ ًَع خیزُ هقزفی هقزف خَران، هیشاى آى وبّؼ هی

یزُ پبیِ در وِ خ اعت. اسآًدبیی هؤثزهؤثزدر عزػت وبّؼ 

د، ػذم ُ ایي آسهبیؼ ثزای گزٍ ّبی آسهبیؾی یىغبى َث

دٌّذُ آى اعت وِ حنَر هبیغ ؽىوجِ ًؾبى  pHتفبٍت در 

هىول وجبلت تأثیزی ثز ؽزایو اعیذی هحیو ؽىوجِ ًذاؽتِ 

 4/0ٍ  2/0هىول وجبلت ثِ خیزُ در عيَح  افشٍدى اعت.

ًَیبوی غلظت ًیتزٍصى آه م در ویلَگزم عجت افشایؼگز هیلی

در  6/0ی در عيح دار هؼٌیّزچٌذ تغییز  ،(P<05/0ؽذ )

همبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ هؾبّذُ ًؾذ. افشایؼ در غلظت 

ًیتزٍصى آهًَیبوی ثِ عجت افشٍدى وجبلت هؼذًی در ایي 

ّبی دٌّذُ افشایؼ خوؼیت ثبوتزیعيَح هوىي اعت ًؾبى

 تَلیذوٌٌذُ ثیؼ اس حذ آهًَیبن در ؽىوجِ ثبؽذ.

در ؽىوجِ ثیؼ اس ًیبس  ِیتدش لبثلزٍتئیي سهبًی وِ پ

افشایؼ  هیىزٍثی ؽىوجِ ثبؽذ، غلظت آهًَیبن در ؽىوجِ

یبثذ ٍ وبّؼ غلظت ًیتزٍصى آهًَیبوی ثِ تىثیز هیىزٍثی هی

ؽىوجِ ٍ افشایؼ تجذیل ًیتزٍصى ثِ پزٍتئیي هیىزٍثی ًغجت 

ؽَد. ّزچٌذ حذالل ًیبس هیىزٍثی در ایي آسهبیؼ دادُ هی

رعذ وِ در ًوی ًظز ثِؽذُ اعت ٍ تأهیي  ّبتَعو خیزُ

ّبی آسهبیؾی هحذٍدیتی اس لحبً ایي وذام اس گزٍُ ّیچ

فزاعٌدِ ثزای رؽذ هیىزٍثی ٍخَد داؽتِ ثبؽذ. افشٍدى 

اعیذّبی چزة  هىول وجبلت ثِ خیزُ عجت وبّؼ غلظت

ّزچٌذ  ،(5ؽىوجِ ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ ؽذ )خذٍل  فزّار

د  أثیزتتحت  تز ثیؼایي تغییز  اثز هتمبثل تیوبر ٍ سهبى َث

(05/0>P). 

تَاًذ تفبٍت ثیي تیوبرّبی آسهبیؾی هی وِ ىَری ثِ

ّبی هختلف ّب در سهبىًبؽی اس تفبٍت در اًذاسُ گیزی

 یّب گَعبلِثیي گشارػ ؽذُ اعت وِ آسهبیؾی ثبؽذ. 

وٌٌذُ هىول وجبلت ٍ گزٍُ ؽبّذ تفبٍت دریبفت

هؾبّذُ  فزّاری در غلظت ول اعیذّبی چزة دار هؼٌی

ّبیی وِ هىول دریبفت وزدًذ چٌذ در گزٍُّز ،ًؾذ

ثَد  تز ونٍ اعتبت ٍ ثَتیزات  تز ثیؼغلظت پزٍپیًَبت 

دیگزی گشارػ وزدًذ وِ تفبٍتی ثیي  گزاى پضٍّؼ [.25]

 055/0وٌٌذُ وجبلت )خیزُ پبیِ هحتَی  ّبی دریبفتثزُ

ّز ویلَگزم هبدُ خؾه خَران ٍ  یاسا م وجبلت ثِگز هیلی

ّز ویلَگزم  یاسا م وجبلت ثِگز هیلیهىول هحتَی یه 

هبدُ خؾه خَران( ٍ گزٍُ ؽبّذ اس لحبً غلظت ول 

  [.1ؽىوجِ ًجَد ] فزّاراعیذّبی چزة 

ّبی ػٌبفز هؼذًی آّي، رٍی ٍ هظ پالعوب غلظت

افشٍدى هىول وجبلت ثِ خیزُ لزار  تأثیز( تحت 6خذٍل )

د گیزی در هَر ًگزفتٌذ. اثز هتمبثل ثیي تیوبر ٍ سهبى اًذاسُ

 (.P<05/0)ثَد  دار هؼٌیوجبلت 

وزدى گشارػ وزدًذ وِ هىول گزاى پضٍّؼثزخی 

ی ثز غلظت عزهی ػٌقزّبی وجبلت، تأثیزخیزُ ثب وجبلت 

، چٌیي ّن[. 19هظ ٍ رٍی در گبٍّبی ؽیزی ًذاؽت ]

هیشاى آّي  ثزی تأثیزافشایؼ عيح وجبلت خیزُ ّیچ 

تمبثل ثیي [. اثزات ه13ّب ًذاؽتِ اعت ]پالعوب در ثشغبلِ

ی اًذوی ّن ّب گشارػػٌبفز هؼذًی ثغیبر پیچیذُ اعت ٍ 

 در هَرد وجبلت ٍخَد دارد.

م گز هیلی 22/0حذٍد  ّبؽذُ ثزای ثزُ هیشاى وجبلت تَفیِ

[ اعت ٍ ایي در حبلی اعت وِ خیزُ پبیِ 22در رٍس ]

 083/0ّبی عٌدبثی در ایي آسهبیؼ دریبفتی تَعو ثزُ

  دُ خؾه خیزُ ثَد. م در ویلَگزم هبگز هیلی
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 ی تخویر شکوجِّب فراظٌجِهختلف هکول کجبلت ثر  ظطَح. اثر 5ل جذٍ

 فراظٌجِ
 ی )رٍز(ریگ ًوًَِزهبى  درصذ جبیگسیٌی هکول کجبلت در جیرُ() 1تیوبر

SEM 
 یدار هعٌی

 اثر هتقبثل زهبى تیوبر 70 45 0 3 2 1 شبّذ

pH 44/6 51/6 60/6 70/6 76/6 39/6 54/6 042/0 155/2 398/8 960/0 

 b04/66 م ثر لیتر(گر هیلی) ًیترٍشى آهًَیبکی
a60/81 a41/71 

b01/68 01/68 73/75 56/71 031/0 006/0 156/0 063/0 

 014/0 414/0 029/0 936/1 00/92 00/94 00/89 67/92 67/86 00/88 33/99 هَل ثر لیتر(اظیذّبی چرة فرّار )هیلی

کجبلت در  مگر هیلی 4/0کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک، جیرُ پبیِ +  مگر هیلی 2/0پبیِ +  رُیجکجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک(،  مگر هیلی 083/0پبیِ )شبّذ؛ حبٍی  رُیج. 1
 کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک. مگر هیلی 6/0کیلَگرم هبدُ خشک ٍ جیرُ پبیِ + 

SEM بّ يیبًگیه: خطبی اظتبًذارد. 

 
 ّبی ًر ظٌجبثیثرُ بلت ثر غلظت ثرخی هَاد هعذًی پالظوب درهختلف هکول کج ظطَح. اثر 6 جذٍل

 فراظٌجِ
 م/ لیتر(گر هیلی)

 ی )رٍز(ریگ ًوًَِزهبى  )درصذ جبیگسیٌی هکول کجبلت در جیرُ( 1تیوبر
SEM 

 یدار هعٌی

 اثر هتقبثل زهبى تیوبر 70 45 0 3 2 1 شبّذ

 531/0 337/0 132/0 03/0 53/1 53/1 64/1 41/1 64/1 60/1 59/1 آّي

 952/0 120/0 775/0 01/0 91/0 86/0 85/0 87/0 89/0 87/0 86/0 رٍی 

 991/0 472/0 883/0 05/0 46/0 44/0 44/0 46/0 44/0 45/0 45/0 هط

 018/0 087/0 382/0 004/0 142/0 144/0 143/0 142/0 144/0 143/0 143/0 کجبلت

کجبلت در  مگر هیلی 4/0کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک، جیرُ پبیِ + مگر هیلی 2/0پبیِ +  رُیجلت در کیلَگرم هبدُ خشک(، کجب مگر هیلی 083/0پبیِ )شبّذ؛ حبٍی  رُیج. 1
 کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک. مگر هیلی 6/0کیلَگرم هبدُ خشک ٍ جیرُ پبیِ + 

SEM ّب يیبًگیه: خطبی اظتبًذارد. 

 

ویلَگزم خَران در  690/1ثب هتَعو هقزف  ،ػجبرتی ثِ

م وجبلت ّز ثزُ در رٍس گز هیلی 140/0رٍس تٌْب حذٍد 

 دریبفت وزدُ اعت. 

ًتبیح حبفل اس پضٍّؼ حبمز ًؾبى داد افشٍدى هىول 

 4/0، 2/0عَلفبت وجبلت( ثِ خیزُ در عيَح هختلف وجبلت )

ّبی ت هحذٍد در ثزخی فزاعٌدِرغن ایدبد تغییزاػلی 6/0ٍ 

ّبی پزٍاری ای تأثیزی  ثز ػولىزد ثزُخًَی ٍ ؽىوجِ

 083/0هحتَی رعذ وِ خیزُ پبیِ ًظز هی عٌدبثی ًذارد. ثِ

ثزای تأهیي ًیبس  م وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾهگز هیلی

   ّبی در حبل رؽذ ثِ ایي ػٌقز وبفی ثبؽذ. ثزُ

 

 و قدردانیتشکر 

وجبلت هَردًیبس تأهیي  رػزثی داس خٌبة دوتز حغي ػلی

 . گزدد تؾىز ٍ لذرداًی هیدر ایي تحمیك، 

 تعارض منافع 

 . ٍخَد ًذارد غٌذگبىیتؼبرك هٌبفغ تَعو ًَ گًَِ چیّ
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