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یشکمبه ا یردانه جو با ذرت بر عملکرد، تخم یرمقايسه تاث  

ينهلشتا ینر پروار یهاگوساله یهای خونو فراسنجه   

 

 چكيذُ       

ّبي پشٍاسي اي گَسبلِّبي خًَی ٍ تخويش ضكوجِفشاسٌجِهطبلعِ حبضش ثبّذف ثشسسی تأثيش هٌجع غالت ثش عولكشد سضذ، 

 4/327 ± 7/17سٍص( ثب ٍصى اٍليِ  245 ± 11سأس گَسبلِ ًش ّلطتبيي دس حبل سضذ )سي  18اًجبم ضذ. ثِ ّويي هٌظَس، تعذاد 

اص جَ يب رست( دسصذ غلِ  100ّبي ثش پبيِ جَ يب رست )دس قبلت طشح کبهالً تصبدفی ثِ تيوبسّبي آصهبيطی ضبهل جيشُ

ّبي آصهبيص ًطبى داد کِ تغزيِ ثب رست دس هقبيسِ ثب جَ توبيل ثِ افضايص هبدُ خطک هصشفی اختصبظ يبفتٌذ. يبفتِ

ضذُ ثب رست دس هقبيسِ ثب جَ هيبًگيي افضايص ٍصى ّبي تغزيِ(. ّوچٌيي گَسبلِ=06/0Pّبي ًش پشٍاسي داضت )گَسبلِ

آصهبيص( اختالفی  56تب  29( اهب دس دٍسُ دٍم )سٍص =02/0Pآصهبيص( داضتٌذ ) 28تب  1ٍص سٍصاًِ ثبالتشي سا دس دٍسُ اٍل )س

ّبي خًَی ضبهل گلَکض، ثتبّيذسٍکسی ثَتيشات، آلجَهيي، پشٍتئيي کل، ثيي تيوبسّبي آصهبيطی هطبّذُ ًطذ. فشاسٌجِ

قشاس ًگشفتٌذ اهب جبيگضيٌی جَ ثب رست دس ّش  یاي ٍ آًضين آالًيي آهيٌَتشاًسفشاص تحت تأثيش تيوبسّبي آصهبيطًيتشٍطى اٍسُ

(. هيبًگيي =01/0P= ٍ05/0Pدٍ دٍسُ آصهبيص هٌجش ثِ کبّص غلظت آًضين کجذي آسپبستبت آهيٌَتشاًسفشاص ضذ )ثِ تشتيت 

pH ضكوجِ ٍ غلظت کل اسيذّبي چشة فشاس تحت تأثيش تيوبسّبي آصهبيطی قشاس ًگشفت اهب تغزيِ ثب رست هٌجش ثِ افضايص

( ٍ افضايص ًسجت استبت ثِ پشٍپيًَبت =07/0P(، توبيل ثِ کبّص سْن هَلی پشٍپيًَبت )=03/0Pْن هَلی استبت )س

(04/0P=سا دس هقبيسِ ثب جَ ضذ. ًتبيج ايي هطبلعِ ًطبى داد ) گَسبلِ  شُيجَ دس ج يثشا یهٌبسج ييگضيتَاًذ جب یکِ رست ه

 ضذُ ثبضذ.   بةيکٌسبًتشُ ٍ غالت ًشم آس يثب سطح ثبال يپشٍاس يّب
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 هقذهِ      

زضنس  85تب  80زّس مِ تقطيجبً  ّبي اقتهبزي ًكبى هي ثطضؾي

ّبي ًط پطٍاضي هطثٌَ ثِ ّعيٌِ ذَضاك  ّبي پطٍضـ گَؾبلِ ّعيٌِ

ثبقس. ثٌبثطايي، اًجبم هُبلؼبت زض ضاؾتبي تؼييي جيطُ ثْيٌِ اظًظط  هي

ّبي ًط پطٍاضي ثِ ثْجَز  ػولنطزي ٍ اقتهبزي ثطاي گَؾبلِ

ّب  ذَاّس مطز. ّوچٌيي ثطضؾي پطٍضي مكَض مول ٍيؼيت زام

ّبي ثب مٌؿبًتطُ ثبال ثْجَز ػولنطز ٍ  ًكبى زازُ اؾت مِ تغصيِ جيطُ

ّبي ًط پطٍاضي ضا زض پي ذَاّس  ّبي پطٍضـ گَؾبلِ مبّف ّعيٌِ

(. ثطضؾي جيطُ گبٍّبي پطٍاضي Brown et al., 2006زاقت )

قًَس  زضنس جيطُ ضا غالت قبهل هي 65تب  50زّس مِ  ًكبى هي

(Vasconcelos and Galyean, 2007 ِثٌبثطايي ًكبؾت )

قسُ اظ غالت )ػوستبً جَ ٍ شضت( هٌجغ انلي اًطغي زض جيطُ  تأهيي

قسُ ثب  ّبي تغصيِ ّطحبل زض زام ّبي ًط پطٍاضي اؾت. ثِ گَؾبلِ
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The present study was conducted to investigate the effects of grain sources on growth 

performance, blood parameters and ruminal fermentation in Holstein fattening bulls. For 

this purpose, eighteen growing Holstein bulls (245 ± 11 d) with an initial BW of 328.4±17.7 

were assigned to experimental diets in a completely randomized design. Treatments 

consisted of barley or corn based diets (100 % barley or corn as the source of grain). Results 

indicated that dry matter intake (DMI) tended (P = 0.06) to be greater in calves fed corn 

than those fed barley. Calves fed with corn grain had greater average daily gain (ADG) than 

those received barley during the first period (d 1 to 28); however, treatments had no effect 

on ADG in the second period (d 29 to 56). Blood metabolites including glucose, beta-

hydroxy butyrate, albumin, total protein and urea nitrogen were not affected by treatments, 

however, substituting barley with corn decreased aspartate amino transferase in both periods 

(P = 0.01 and P = 0.05, respectively). Ruminal pH and total volatile fatty acids 

concentrations were similar between treatments, however, in calves fed with corn grain the 

molar proportion of acetate (P = 0.03) and acetate to propionate ratio (P = 0.04) increased 

and the molar proportion of propionate decreased in comparison with calves fed barley. 

These results, demonstrated that corn grain could be a promising substitution for barley 

grain in fattening bull's diets with high concentrate level and finely ground grains. 
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ؾُح ثبالي غالت، تغصيِ ثب جَ آؾيبة قسُ احتوبالً مبّف 

ّبي  قَع ثيوبضيههطف ٍ مبضايي ذَضاك ّوطاُ ثب افعايف ٍ

گَاضقي ضا زض پي ذَاّس زاقت. زض حقيقت ًطخ ترويط ثبالي جَ 

زض هقبيؿِ ثب شضت زام ضا هؿتؼس هكنالت ؾالهت قبهل اؾيسٍظ ٍ 

 90تب  80ّبي مجسي ذَاّس مطز. تقطيجبً  ٍ آثؿِ 1اي التْبة قنوجِ

مِ ثطاي شضت  قَز زضحبلي زضنس ًكبؾتِ جَ زض قنوجِ ًّن هي

 Nocekقسُ اؾت ) زضنس گعاضـ 70تب  55ٍ ؾَضگَم هحسٍزُ 

and Taminga, 1991 زض حقيقت هبتطينؽ پطٍتئيٌي .)

ّبي ًكبؾتِ شضت اظ پطٍتئيي پطٍالهيي )ؾطقبض  زضثطگيطًسُ گطاًَل

ثبقس مِ زاضاي حالليت پبييٌي زض آة  اظ اؾيسآهيٌِ پطٍليي( هي

اي ًكبؾتِ شضت مبّف  ثبقس ٍ زضًتيجِ قبثليت ًّن قنوجِ هي

(. هتأؾفبًِ Larson and Hoffman, 2008ذَاّس يبفت )

ّبي  ََض مبهالً ؾٌتي زض ثؿيبضي اظ ًقبٌ مكَض جيطُ ٌَّظ ّن ثِ

مِ ػوستب قيوت جَ  س زضحبليقًَ پطٍاض غبلجبً ثط پبيِ جَ هتَاظى هي

ثبقس ٍ احتوبالً جبيگعيٌي جَ ثب شضت  زض ثبظاض ثبالتط اظ شضت هي

ّبي ذَضاك ٍ ًْبيتبً افعايف ؾَز ٍاحسّبي  ؾجت مبّف ّعيٌِ

 پطٍاضثٌسي ضا زض پي ذَاّس زاقت.

ََضملي زض ضاثُِ ثب هٌجغ غالت جيطُ گبٍّبي ًط پطٍاضي  ثِ

ضؾس زليل  اؾت مِ ثِ ًظط هيقسُ  هُبلؼبت موي زض زًيب اًجبم

ػٌَاى هٌجغ غبلت غالت زض  انلي هطتجٍ ثب اؾتفبزُ اظ شضت ثِ

ّبي اضٍپبيي غبلجبً ثب  ّبي آهطينبيي ثبقس. اظ ؾَي زيگط، جيطُ جيطُ

ضؾس ايطاى  قًَس ٍ ثِ ًظط هي ػٌَاى تٌْب هٌجغ غالت فطهَلِ هي جَ ثِ

غالت )جَ ٍ اظ هحسٍز مكَضّبيي ثبقس مِ ثِ ػلت ٍاضزاتي ثَزى 

شضت( اهنبى اؾتفبزُ اظ هرلََي اظ ّط زٍ غلِ زض جيطُ ٍجَز 

اي  ( زض هُبلؼ2013ٍِ ّونبضاى ) Fatehiزاضز. زض ّويي ضاثُِ 

: نفط، 100ّبي هرتلف جَ ثِ شضت ) ضٍي گبٍّبي پطٍاضي ًؿجت

 25( ضا ثب اؾتفبزُ اظ تؼساز 100ٍ نفط:  75: 25، 50: 50، 25: 75

بيي هَضزثطضؾي قطاضزازًس. ًتبيج ايي هُبلؼِ ضأؼ گَؾبلِ ًط ّلكت

ثِ تطتيت  50: 50ٍ  25: 75ّبي  ًكبى زاز مِ مبضايي القِ ثب ًؿجت

ّطحبل، اقنبل ٍاضزُ ثِ ايي  ثطاي جَ ٍ شضت ثبالتطيي هقساض ثَز. ثِ

ثبقس مِ زض  ( هيn=5هُبلؼِ تؼساز تنطاض پبييي ثطاي ّط تيوبض )

تط  َنيبت ضقسي موي هحتبٌتفؿيط ٍ تحليل ايي ًتبيج ثطاي ذه

                                          
1

Ruminitis 

ٍ  Nasrollahiثبيؿتي ػول مطز.ّوچٌيي زض هُبلؼِ زيگطي، 

زضنس جبيگعيٌي جَ ثب  50( گعاضـ مطزًس مِ 2012ّونبضاى )

ّبي غصايي زض گبٍّبي  شضت افعايف ههطف ذَضاك ٍ هَلنَل

قيطي ضا ؾجت ذَاّس قس. قبثليت ًّن ظبّطي اليبف زض جيطُ 

زاضي ثبالتط ثَز.  ََض هؼٌي َ مبهل ثِحبٍي شضت زض هقبيؿِ ثب ج

ًْبيتبً ايي هحققيي پيكٌْبز مطزًس مِ جبيگعيٌي ثركي اظ جَ ثب 

اي ٍ ًْبيتبً ػولنطز گبٍّبي  زضنس( ثْجَز ترويط قنوجِ 50شضت )

ََضملي هُبلؼبت زاذلي غبلجبً  قيطي ضا زض پي ذَاّس زاقت. ثِ

اًس  ضٍي پبؾد گبٍّبي قيطي ثِ هٌجغ غالت توطمع زاقتِ

(Nasrollahi et al., 2012 ؛Kargar et al., 2014 ٍ )

ّبي ًط ّلكتبيي ثِ هٌجغ  تحقيقبت ثؿيبض موي ضٍي پبؾد گَؾبلِ

 قسُ اؾت. غالت اًجبم

پػٍّف حبيط ثبّسف ثطضؾي تأثيط هٌجغ غالت )جَ زض هقبثل 

ّبي ذًَي  اي ٍ فطاؾٌجِ شضت( ثط ػولنطز، ترويط قنوجِ

ًجبم پصيطفت.زض حقيقت زض ايي هُبلؼِ ّبي ًط ّلكتبيي ا گَؾبلِ

چٌيي فطو قسُ اؾت مِ جبيگعيٌي جَ ثب شضت احتوبالً افعايف 

ّبي ًط پطٍاضي ضا زض  هبزُ ذكل ههطفي ٍ ثْجَز ػولنطز گَؾبلِ

 پي ذَاّس زاقت. 

      

 ّب هَاد ٍ سٍش      

 ٍ تيوبسّبي آصهبيطی ّب دامهحل اًجبم آصهبيص، 

 18پػٍّف حبيط زض قبلت َطح مبهالً تهبزفي ثب اؾتفبزُ اظ تؼساز 

 245 ± 11ضأؼ گَؾبلِ ًط ّلكتبيي زض حبل ضقس ثب هيبًگيي ؾٌي 

ميلَگطم جْت اضظيبثي تأثيط هٌجغ  4/327 ± 7/17ضٍظ ٍ ثب ٍظى 

ّبي ًط پطٍاضي  غالت )جَ زض هقبثل شضت( ثط ػولنطز گَؾبلِ

قيط ٍ گَقت فَزُ ؾپبّبى  ّلكتبيي زض ثرف تحقيقبتي قطمت

ّب ثب  اًجبم قس. قجل اظ آغبظ آظهبيف، ثِ هست يل ّفتِ گَؾبلِ

هتطهطثغ(، آذَض ٍ آثكرَض جسيس  3×  3ّبي اًفطازي ) جبيگبُ

ّب قجل اظ ٍػسُ ذَضاك  ضٍظ، گَؾبلِ 7ػبزت زّي قسًس. ثؼس اظ 

ّب ثب  مكي قسًس. گَؾبلِ نجح ثب اؾتفبزُ اظ زام مف زيجيتبل ٍظى

جِ ثِ هيبًگيي ٍظى اثتساي آظهبيف ٍ قوبضُ پسض ثِ ّط يل اظ تَ

تيوبضّبي آظهبيكي اذتهبل يبفتٌس. زض حقيقت تالـ قس 
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ّبي هتؼلق ثِ يل گبٍ ًط ثيي تيوبضّبي آظهبيكي پرف  گَؾبلِ

ّب قطاض  قًَس تب ًتبيج تحت تأثيط اذتالف غًتيني گَؾبلِ

 100يِ جَ ٍ شضت )ًگيطًس.تيوبضّبي آظهبيكي ثِ تطتيت جيطُ ثط پب

زضنس هٌجغ غالت جَ يب شضت زض تطميت مٌؿبًتطُ( ثَز. غالت 

 3هَضز اؾتفبزُ زض ايي هُبلؼِ )جَ ٍ شضت( ثب اؾتفبزُ اظ تَضي 

افعاض  ّبي آظهبيكي ثب اؾتفبزُ اظ ًطم هتطي آؾيبة قسًس. جيطُ هيلي

CNCPS
نَضت ّن ًيتطٍغى هتَاظى قسًس.  ( ث5ِ-1)ًؿرِ  2

ّبي آظهبيكي زض جسٍل قوبضُ  آًبليع قيويبيي جيطُ تطميت اقالم ٍ

ّب زؾتطؾي  قسُ اؾت. زض ََل اجطاي آظهبيف گَؾبلِ ًكبى زازُ 1

آظاز ثِ آة ٍ ذَضاك ذَاٌّس زاقت. الجتِ الظم ثِ تَييح اؾت 

نَضت تسضيجي  ََض مبهل ثِ جَ ثِ مِ تغييط هٌجغ غالت جيطُ ثِ

 َي ؾِ ضٍظ اًجبم قس. 

 ي عولكشديّب دادُيشي ٍ ثجت گ ًوًَِ

نَضت زٍ ثبض زض ضٍظ )ٍػسُ نجح ٍ ػهط( زض  ذَضاك ضٍظاًِ ثِ

گطفت ٍ ههطف ذَضاك ضٍظاًِ ثطاي ّط  ّب قطاض هي اذتيبض گَؾبلِ

قس. ّوچٌيي ثط اؾبؼ  گَؾبلِ زض ََل اجطاي آظهبيف ثجت هي

قسُ زض ضٍظ  هقساض ذَضاك ثبقيوبًسُ ضٍظ قجل، هقساض ذَضاك اضائِ

زضنس پؿوبًسُ ثطاي ّط  10قس )ّسف زاقتي  جسيس تؼييي هي

 3ّبي ذَضاك ) (. ًوMirzaei et al., 2015ًَِگَؾبلِ؛ 

نَضت ّفتگي گطفتِ قسًس، زض  تنطاض ثطاي ّط جيطُ آظهبيكي( ثِ

ؾبػت ذكل قسًس ٍ  48گطاز ثطاي هست  زضجِ ؾبًتي 55زهبي 

 Ogawa Seikiهتطي آؾيبة قسًس ) هيلي 1ثب اؾتفبزُ اظ تَضي 

Co. Ltd., Tokyo, Japan Wiley’s pulverizer for 

laboratory گطاز تب ظهبى آًبليع  زضجِ ؾبًتي -20( ٍ زض

ّبي ذَضاك ثطاي پطٍتئيي، اليبف ًبهحلَل  ًگْساضي قسًس. ًوًَِ

زض قَيٌسُ ذٌثي ٍ ػهبضُ اتطي تجعيِ قسًس. گَؾبلِ ّب ثؼس اظ 

ّبي  زٍضُ آزاپتبؾيَى ثب جبيگبُ زض ضٍظ اثتسايي اػوبل جيطُ

 28ٍظى قسًس ٍ ثؼساظآى زض پبيبى ّط زٍضُ آظهبيف )ّط  آظهبيكي

( ثب FCR) 3مكي قسًس. يطيت تجسيل ذَضاك ثبض( ٍظى ضٍظ يل

تقؿين هيبًگيي هبزُ ذكل ههطفي ثِ هيبًگيي افعايف ٍظى ضٍظاًِ 

 هحبؾجِ قس.

                                          

2
Cornell net carbohydrate and protein system 

3
Feed conversion ratio 

ٍؾيلِ لَلِ هطي اي  ( ث56ِهبيغ قنوجِ زض ضٍظ پبيبًي َطح )ضٍظ 

ؾبػت ثؼس اظ تغصيِ گطفتِ قس  4تب  3هتهل ثِ پوپ ذأل زض 

(Mirzaei et al., 2017 ٍ )pH ًَِگيطي  ثالفبنلِ ثؼس اظ ًو

HI 8318, Hanna Instruments, ( تؼييي قس

ClujNapoca, Romania ُهحتَيبت هبيغ قنوجِ ثب اؾتفبز .)

ثب  1ثِ  4اليِ هتقبل ػجَض زازُ قسًس ؾپؽ ثب ًؿجت  4پبضچِ  اظ يل

 -20زضنس( هرلٌَ قسًس ٍ زض  25 هتبفؿفطيل اؾيس )غلظت

گطاز تب ظهبى آًبليع ًگْساضي قسًس. غلظت اؾيسّبي  زضجِ ؾبًتي

چطة فطاض قبهل اؾتبت، پطٍثيًَبت، ثَتيطات ٍ اؾيسّبي چطة 

مطٍهبتَگطافي  ٍؾيلِ زؾتگبُ گبظ زاض زض هبيغ قنوجِ ثِ فطاض قبذِ

(model CP-9002, Chrompack, Middelburg, The 

Netherlandsُگيطي قسًس.  ( اًساظ 

ؾِ ؾبػت ثؼس اظ ٍػسُ ذَضاك نجح زض ضٍظ پبيبًي ّط زٍضُ، 

گيطي ذَى اًجبم قس. ًوًَِ ذَى اظ َطيق ؾيبّطه زهي زض  ًوًَِ

ّبي  ّبي تحت ذأل ثسٍى هبزُ يس اًؼقبز گطفتِ قس. ًوًَِ لَلِ

ّبي ذَى ّبي ّط تيوبض گطفتِ قسًس. ًوًَِ ذَى اظ توبهي گَؾبلِ

زقيقِ ًگْساضي زض يد، تَؾٍ زؾتگبُ ؾبًتطيفيَغ  15ثؼس اظ حسٍز 

+ زضجِ 4زقيقِ ٍ زض زهبي  20ٍ ثِ هست  g 2000ثب زٍض 

گطاز تب ظهبى  زضجِ ؾبًتي -20گطاز جسا گطزيسُ ٍ زض زهبي  ؾبًتي

ّبي  ّبي ؾطم، غلظتگكبيي ًوًَِ آًبليع ًگْساضي قس. پؽ اظ يد

ي، آلجَهيي، پطٍتئيي مل، آؾپبضتبت ا گلَمع، ًيتطٍغى اٍضُ

( زض ALT) 5( ٍ آالًيي آهيٌَتطاًؿفطاظAST) 4آهيٌَتطاًؿفطاظ

ّبي  ؾطم ذَى گبٍّب ثب اؾتفبزُ اظ زؾتگبُ اتَآًباليعض تَؾٍ ميت

تجبضي پبضؼ آظهَى )قطمت پبضؼ آظهَى، تْطاى، ايطاى؛ قوبضُ 

-029اي ذَى = (، ًيتطٍغى اٍض1ُ-500-017مبتبلَه: گلَمع =

>( 1-500-028>، پطٍتئيي مل =1-500-001(، آلجَهيي =400-1

( ثب BHBA) 6تؼييي گطزيس. غلظت ثتبّيسضٍمؿي ثَتيطيل اؾيس

هتطيل  ّبي تجبضي مبلطي اؾتفبزُ اظ زؾتگبُ اتَآًباليعض ثب ميت

(Randox Laboratories Ltd., Ardmore,UK )

  گيطي قس. اًساظُ

                                          

4
Aspartate amino-transferase 

5
Alanine amino-transferase 

6
Beta-hydroxy butyric acid 
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 يی تيوبسّبي آصهبيطیتشکيت جيشُ ٍ تشکيت ضيويب -1جذٍل 

 تيوبضّبي آظهبيكي 

 شضت جَ اقالم
 7/21 7/21 ؾيالغ شضت
 - 0/55 قسُ جَ آؾيبة

 3/52 - قسُ شضت آؾيبة

 9/5 2/3 مٌجبلِ ؾَيب

 0/5 0/5 پَزض گَقت

 0/4 0/4 ؾجَؼ گٌسم

 0/8 0/8 ؾجَؼ ثطًج

 75/0 75/0 مطثٌبت ملؿين

 5/0 5/0 مطثٌبت ؾسين ثي

 65/0 65/0 ًول

 6/0 6/0 ثٌتًَيت

 6/0 6/0 هؼسًي1-هنول ٍيتبهيي

   تطميجبت قيويبيي
 Mcal/kg DM54/2 71/2، اًطغي قبثل هتبثَليؿن2

 Mcal/kg DM 03/1 16/1، اًطغي ذبلم ضقس2

 0/55 0/55 هبزُ ذكل، %

 5/23 8/28اليبف قَيٌسُ ذٌثي، % اظ هبزُ ذكل 

 0/51 1/46 ذكلمطثَّيسضات غيط اليبفي، % اظ هبزُ 

 2/45 4/38ًكبؾتِ، % اظ هبزُ ذكل

 4/5 3/4 ػهبضُ اتطي، % اظ هبزُ ذكل 

 5/14 4/14 پطٍتئيي ذبم، % اظ هبزُ ذكل

 75/0 75/0 ملؿين، % اظ هبزُ ذكل 

 58/0 61/0 فؿفط، % اظ هبزُ ذكل 
 

گطم ملؿين،  75هيلي گطم هًٌَؿيي،  E ،3000الوللي ٍيتبهيي  ٍاحس ثيي D ،12500الوللي ٍيتبهيي  ٍاحس ثيي A ،375000الوللي ٍيتبهيي  ٍاحس ثيي 1500000ّط ميلَگطم هنول حبٍي:  1
گطم مجبلت هيلي 120هيلي گطم ؾلٌيَم،  80گطم هؽ،  هيلي 4375گطم ضٍي،  هيلي 15000هيلي گطم هٌگٌع،  12500

 افعاض  قسُ اظ گعاضـ ًطم گطفتِ 2
CNCPS
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 ّب دادُآًبليض آهبسي       
( زض MIXEDّب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍيِ هرتلٍ ) آًبليع آهبضي زازُ

اًجبم قس. هسل آهبضي هيبًگيي ( 2/9)ًؿرِ  SASافعاض آهبضي  ًطم
 ثَز : هبزُ ذكل ههطفي زض ايي پػٍّف ثِ قطح ظيط

Yijknl= μ+ Τi+Wk+(T×W)ik+β(Xi-X)+δn+Eikl 
: اثط ثبثت  µگيطي قسُ؛  : نفت اًساظُ     مِ زض هسل آهبضي، 

اُهيي ّفتِ،   : اثط ثبثت   اُهيي تيوبض،  : اثط ثبثت    هيبًگيي؛  
ػٌَاى  : اثط هتقبثل تيوبض زض ّفتِ، ٍظى ٍضٍز ثِ َطح ثِ    

ػٌَاى اثط تهبزفي  : اثط گَؾبلِ ثِ   ٍ  (    ) مٍَاضيت 
ثبقٌس. ّوچٌيي ؾبذتبض مٍَاضيبًؽ ثْيٌِ ثب اؾتفبزُ اظ هؼيبضّبي  هي

AIC BIC ٍ SAS تؼييي قس. آًبليع آهبضي هيبًگيي  زض ذطٍجي
افعايف ٍظى ضٍظاًِ، مبضآيي ذَضاك، ٍظى پبيبى زٍضُ، 
پبضاهتطّبي ذًَي ٍ زازُ ّبي ترويط قنوجِ اي ثب هسل هكبثْي 
اًجبم قس فقٍ اثط ّفتِ زض هسل حًَض ًساقت. ثَُملي آًبليعّبي 

آظهبيف(  28تب  1آهبضي ثطاي زٍ زٍضُ اًجبم قس: زٍضُ اٍل )ضٍظ 
آظهبيف(. ثطاي ٍظى ًْبيي ٍ هيبًگيي  56تب  29ٍ زٍضُ زٍم )ضٍظ 

افعايف ٍظى ضٍظاًِ، ٍظى اٍليِ )ظهبى ٍضٍز ثِ َطح( زض هسل 
ُ قس. هقبيؿبت هيبًگيي ثب اؾتفبزُ اظ ػٌَاى مٍَاضيت قطاض زاز ثِ

زاض ٍ ثطاي  هؼٌي P<0/05مِ  آظهَى تَمي اًجبم قس. اثطات ٍقتي
10/P < نَضت  ّب ثِ زاضي زض ًظط گطفتِ قس. زازُ توبيل ثِ هؼٌي  0

 هيبًگيي حساقل هطثؼبت ّوطاُ ثب ذُبي اؾتبًساضزقبى گعاضـ قس.  
 

 ًتبيج ٍ ثحث    
ّبي ًط ّلكتبيي زض جسٍل قوبضُ  گَؾبلِ تأثيط هٌجغ غلِ ثط ػولنطز

قسُ اؾت. ًتبيج ًكبى زاز مِ هبزُ ذكل ههطفي زض  ًكبى زازُ 2
مٌٌسُ  ّط زٍ زٍضُ آظهبيف )زٍضُ اٍل ٍ زٍم( زض گبٍّبي زضيبفت

 2/6ٍ  5/7مٌٌسُ شضت ثِ تطتيت  جَ زض هقبيؿِ ثب گطٍُ ههطف
 Milner ّبي هب (. زض تَافق ثب يبفتP=0ِ/06زضنس مبّف يبفت )

( گعاضـ مطزًس مِ هبزُ ذكل ههطفي زض 1995ٍ ّونبضاى )
زضنس ثبالتط اظ  16قسُ ثب شضت تقطيجبً  ّبي ًط اذتِ تغصيِ گَؾبلِ

ٍ ّونبضاى  Overtonقسُ ثب جَ ثَز. ّوچٌيي  گبٍّبي تغصيِ
ّبي هرتلفي اظ جَ ٍ شضت ضا زض  اي ًؿجت ( زض هُبلؼ1995ِ)

ضـ مطزًس مِ ثب افعايف ؾْن گبٍّبي قيطي تغصيِ مطزًس ٍ گعا
ًكبؾتِ فطاّوي اظ جَ زض جيطُ، هبزُ ذكل ٍ ًكبؾتِ ههطفي 

( 2013ٍ ّونبضاى ) Fatehiّبي هب  مبّف يبفت.  زض تًبز ثب يبفتِ
ّبي هرتلف جَ ثِ شضت گعاضـ مطزًس مِ هبزُ  ثب تغصيِ ًؿجت

ذكل ههطفي تحت تأثيط هٌجغ غالت قطاض ًگطفت. ّوچٌيي 
Beauchemin McGinn ٍ (2005 گعاضـ مطزًس مِ هٌجغ )

غالت )جَ زض هقبيؿِ ثب شضت( تأثيطي ثط هيبًگيي افعايف ٍظى 
ّب ًساقتِ اؾت. زض تَجيِ  ضٍظاًِ ٍ هبزُ ذكل ههطفي تليؿِ

تفبٍت ًتبيج هب ثب ًتبيج زيگط هحققيي ثبيؿتي اقبضُ مطز مِ تؼساز 
Fatehi( 2013ٍ ّونبضاى  پبييي تنطاض زض ثطذي هُبلؼبت)  ٍ

Beauchemin and McGinn, ( ّوچٌيي ؾُح پبييي غالت
( احتوبالً زض ػسم تأثيط هٌجغ غالت ثط هبزُ ذكل ههطفي 2005

 هؤثط ثَزُ اؾت.
ّبي هَضزاؾتفبزُ زض گبٍّبي پطٍاضي  ثب تَجِ ثِ هبّيت جيطُ 

اك زض ؾُح ّبي ثب ترويطپصيطي ثبال(، تٌظين ههطف ذَض )جيطُ
قَز ٍ هحسٍزيت فيعيني قنوجِ زض ايي ضاثُِ  هتبثَليل اًجبم هي

Allen et al., 2009( ثٌبثطايي، ًقف چٌساًي ًساضز .)
تَاًس هبزُ ذكل ههطفي ضا تحت تأثيط قطاض  ترويطپصيطي جيطُ هي

Fulton et al., 1979( جَ زّس. تغصيِ گٌسم ٍ )
(Bengochea et al., 2005مبّف هبزُ ذكل )  ههطفي ضا

زض هقبيؿِ ثب تغصيِ شضت زض پي زاقتٌس ٍ ّوچٌيي شضت مبّف 
هبزُ ذكل ههطفي ضا زض هقبيؿِ ثب ؾَضگَم زض پي زاقت 

(Gaebe et al., 1998 ؛ هبزُ ذكل ههطفي زض)
ّبي ثب ؾُح ثبالي غالت ّوجؿتگي هٌفي  ًكرَاضمٌٌسگبى ثب جيطُ

اي ًكبؾتِ غالت زاضز  ثب هيعاى ترويطپصيطي قنوجِ
(Huntington, 1997 ُزض تفؿيط ًتبيج هُبلؼِ حبيط ثطاي هبز .)

ذكل ههطفي، ثب افعايف هيعاى ترويطپصيطي جيطُ ثطاي جَ زض 
هقبيؿِ ثب شضت افعايف ؾْن هَلي پطٍپيًَبت اظ مل اؾيسّبي 
چطة فطاض تَليسي ضا زض قنوجِ زض پي زاقت. افعايف ؾُح 

پبيبى زازى ثِ ههطف  اي احتوبالً ؾيگٌبلي ثطاي پطٍپيًَبت قنوجِ
Allen, 2000( زض حقيقت ذَضاك زض هغع ايجبز ذَاّس مطز )

قسُ اظ زيَاضُ قنوجِ ذيلي ؾطيغ زض مجس هَضز  پطٍپيًَبت جصة
هتبثَليؿن قطاض ذَاّس گطفت ٍ تحطيل امؿيساؾيَى مجسي ٍ 
ًْبيتبً تحطيل هطمع ؾيطي زض هغع ضا زض پي ذَاّس زاقت.
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 ّبي ًش ّلطتبيي ثِ هٌجع غالت )جَ ٍ رست( دي گَسبلِّبي عولكش پبسخ -2جذٍل 

   تيوبضّبي آظهبيكي 

 ّب فطاؾٌجِ
 شضت جَ

ذُبي اؾتبًساضز 

 ّب هيبًگيي

 ؾُح

يزاض يهؼٌ 

 95/0 1/6 0/328 8/328ٍظى اٍليِ

     (28تب  1)ضٍظ  1زٍضُ 

 06/0 25/0 59/9 87/8 هبزُ ذكل ههطفي )ميلَگطم زض ضٍظ(   

ADG
 02/0 07/0 05/2 82/1 )ميلَگطم زض ضٍظ( 1

 30/0 13/0 70/4 91/4 ضاًسهبى تجسيل ذَضاك   

 03/0 3/2 4/385 7/379 ٍظى زض پبيبى زٍضُ اٍل   

     (56تب  29)ضٍظ  2زٍضُ 

 06/0 22/0 51/10 86/9 هبزُ ذكل ههطفي )ميلَگطم زض ضٍظ(   

ADG )99/0 12/0 66/1 66/1 )ميلَگطم زض ضٍظ 

 76/0 71/0 31/6 94/5 ضاًسهبى تجسيل ذَضاك   

 19/0 0/4 8/431 2/426 ٍظى زض پبيبى آظهبيف   
 هيبًگيي افعايف ٍظى ضٍظا1ًِ

زّس مِ تغصيِ شضت زض هقبيؿِ ثب جَ  ّبي ػولنطزي ًكبى هي زازُ

ٍظى ضٍظاًِ  آظهبيف( هيبًگيي افعايف 28تب  1زض زٍضُ اٍل )ضٍظ 

ّطحبل، زض زٍضُ زٍم  ّبي ًط ّلكتبيي ضا افعايف زاز. ثِ گَؾبلِ

آظهبيف( هٌجغ غالت تأثيطي ثط هيبًگيي افعايف  56تب  29)ضٍظ 

ّبي گطٍُ  ٍظى ضٍظاًِ ًساقت. ّوچٌيي ّطچٌس گَؾبلِ

مٌٌسُ شضت زاضاي ٍظى ثبالتطي زض پبيبى زٍضُ اٍل زض  زضيبفت

( اهب زض اًتْبي P=0/03سُ جَ ثَزًس )مٌٌ هقبيؿِ ثب گطٍُ زضيبفت

ّب ثيي تيوبضّبي آظهبيكي تفبٍتي ثب ينسيگط  آظهبيف ٍظى گَؾبلِ

(. زض هُبلؼِ حبيط، هيبًگيي افعايف ٍظى ضٍظاًِ P=0/19ًساقتٌس )

مٌٌسُ شضت زض هقبيؿِ ثب جَ ثطاي  ّبي زضيبفت ثبالتطي گَؾبلِ

ثبقس.  تط هيزٍضُ اٍل احتوبالً هطتجٍ ثب ههطف هبزُ ذكل ثبال

ّبي ثط  ضؾس ثب ؾبظگبضي مبفي قنوجِ ثب جيطُ ّطحبل، ثِ ًظط هي ثِ

ّبي ًط ّلكتبيي تَاًبيي  پبيِ جَ زض زٍضُ زٍم آظهبيف گَؾبلِ

ّبي غصايي جيطُ زض جْت حفظ ضقس ضا  اؾتفبزُ ثْتط اظ هَلنَل

 ثبقٌس. زاضا هي

مٌٌسُ جَ زض  ّبي زضيبفت يطيت تجسيل ذَضاك زض گَؾبلِ

زاضي زض زٍضُ اٍل ٍ زٍم ثيي  هقبيؿِ ثب شضت اذتالف هؼٌي

تيوبضّبي آظهبيكي ًساقت. هُبلؼبت ًتبيج هتفبٍتي ثطاي مبضايي 

اًس. ثطاي هثبل،  ذَضاك ضٍي هٌجغ هرتلف غالت گعاضـ مطزُ

Zinn (1993گعاضـ مطز مِ اؾتفبزُ اظ شضت پط ) ك قسُ ثب

ّبي ًط  ثربض زض هقبيؿِ ثب جَ غلتل ذَضزُ ثب ثربض زض گَؾبلِ

زضنس مبضايي ذَضاك ضا افعايف زاز. زض هقبثل،  2/6پطٍاضي 

Garret ( گعاضـ مطزًس مِ جَي ذكل 1971ٍ ّونبضاى )

 9غلتل ذَضزُ زض هقبيؿِ ثب شضت ذكل غلتل ذَضزُ زاضاي 

ّبي هب  تَافق ثب يبفتِثبقس. زض  زضنس مبضايي ذَضاك ثبالتطي هي

( گعاضـ مطزًس مِ جَي ذكل غلتل 1998گطي ٍ اؾتبلنٌت )

ذَضزُ زض هقبيؿِ ثب شضت مبهل زاضاي مبضايي ذَضاك هكبثْي 

زّس مِ  ّطحبل، ًگبّي ملي ثِ هُبلؼبت ثبال ًكبى هي ثَزًس. ثِ

ّبي هرتلف فطآٍضي غالت زض هُبلؼبت هرتلف زض  احتوبالً ضٍـ

 زُ اؾت.ايي ضاثُِ هؤثط ثَ

 ّبي خًَی فشاسٌجِ     

 3ّبي ذًَي زض جسٍل قوبضُ  تأثيط تيوبضّبي آظهبيكي ثط فطاؾٌجِ

، ّبي ذًَي قبهل گلَمع، BHBA قسُ اؾت. فطاؾٌجِ ًكبى زازُ

اي تحت تأثيط تيوبضّبي  آلجَهيي، پطٍتئيي مل ٍ ًيتطٍغى اٍضُ
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 زاضي ثط آظهبيكي قطاض ًگطفتٌس. ّطچٌس هٌجغ غالت تأثيط هؼٌي

ًساقت اهب زض ّط زٍ زٍضُ جبيگعيٌي  ALTغلظت آًعين مجسي 

زض ؾطم ضا زض پي  ASTجَ ثب شضت مبّف غلظت آًعين مجسي 

ػٌَاى قبذهي اظ ؾالهت  ّبي مجسي ثِ ََضملي آًعين زاقت.ثِ

گيطًس ) Russell مجس زض ًكرَاضمٌٌسگبى هَضزثطضؾي قطاض هي

and Roussel, 2007يت ثباليي زض ّب زاضاي فؼبل (. ايي آًعين

ثبقٌس ٍ ثب ًنطٍظُ قسى ٍ يب  ّبي مجسي هي ؾيتَظٍل ؾلَل

ّبي مجسي، ؾُح ؾطهي ايي  ّبي حبز ٍ هعهي ؾلَل آؾيت

 يبثس. ّب زض ؾطم ثِ زليل تطاٍـ ثِ ذَى افعايف هي آًعين

 يا ضكوجِتخويش    

قنوجِ  قسُ اؾت pH ًكبى زازُ 4ََض مِ زض جسٍل قوبضُ  ّوبى

مٌٌس  تحت تأثيط تيوبضّبي آظهبيكي قطاض ًگطفت. هُبلؼبت تبئيس هي

(Huntington, 1997 ِمِ ًكبؾتِ جَ زض هقبيؿِ ثب شضت ث )

ّبي فيعيني ٍ قيويبيي زاًِ ثب ؾطػت ثبالتطي زض  زليل تفبٍت

 ّطحبل ػسم تأثيط هٌجغ غالت ثط pH قَز. ثِ قنوجِ تجعيِ هي

ٍ  ّبي Khorasani َافق ثب يبفتِقنوجِ زض هُبلؼِ حبيط زض ت

ثبقس. ايي  ( هي1999ٍ ّونبضاى ) ( ٍ 1994Casperّونبضاى )

هحققيي زض تغصيِ هٌجغ غالت هرتلف )جَ زض هقبثل شضت( 

قنوجِ ًساقت.  pHگعاضـ مطزًس مِ هٌجغ غالت تأثيطي ثط 

اي ضٍي  ( زض هُبلؼ1992ٍِ ّونبضاى ) Kungّوچٌيي 

ّبي زاضاي  ٌي شضت ثب جَ زض جيطُّبي ًط اذتِ جبيگعي گَؾبلِ

ؾيالغ شضت يب ػلَفِ يًَجِ ذكل ثب ًؿجت ثطاثط ػلَفِ ثِ مٌؿبًتطُ 

( ضا هَضزثطضؾي قطاضزازًس. ايي هحققيي گعاضـ مطزًس 50: 50)

قنوجِ ًساقت اهب ثب جبيگعيٌي  pHمِ هٌجغ غالت تأثيطي ثط 

ّطحبل  قنوجِ مبّف يبفت. ثِ pHيًَجِ ذكل ثب ؾيالغ شضت 

( گعاضـ 1998) ٍ Bowman ّبي هب Surber تًبز ثب يبفتِ زض

اي ضا زض پي  قنوجِ pHمطزًس مِ جبيگعيٌي جَ ثب شضت افعايف 

ّبي هتٌبقى زض ضاثُِ ثب تأثيط جبيگعيٌي جَ ثب  ذَاّس زاقت. پبؾد

قنوجِ احتوبالً هطتجٍ ثب فبمتَضّبيي هثل ٍاضيتِ  pHشضت ثط 

 ,.Khorasani et alَفِ )غالت، هيعاى فطآٍضي غالت، هٌجغ ػل

( ٍ ّوچٌيي ؾُح اليبف، مطثَّيسضات غيط اليبفي ٍ ًكبؾتِ 2001

 ثبقس. جيطُ هي

 گيشي يجًِت     
ثب  يؿِشضت زض هقب يِمِ احتوبالً تغص زّس يهُبلؼِ ًكبى ه ييا ًتبيج

زض  يًط پطٍاض يّب ضا زض گَؾبلِ يهبزُ ذكل ههطف يفجَ افعا
ّفتِ  4ٍظى ضٍظاًِ زض  يفافعا يبًگييذَاّس زاقت. ّطچٌس، ه يپ

شضت ثبالتط ثَز اهب ثب گصض ظهبى ٍ ؾبظگبضي  يِثب تغص يفاٍل آظهب
هكبّسُ  يكيآظهب يوبضّبيت ييث يجَ اذتالف بيِثط پ يطُقنوجِ ثب ج

ثب شضت  يِقطاض ًگطفت اهب تغص يطقنوجِ تحت تأث pH يبًگييًكس. ه
ًؿجت  يفافعا ٍ يًَبتاؾتبت، مبّف پطٍپ يؾْن هَل يفافعا

ثب شضت  يِتغص ييزاقت. ّوچٌ يضا زض پ يًَبتاؾتبت ثِ پطٍپ
اظ  ينيػٌَاى  ثِ يمجس يٌَتطاًؿفطاظمبّف غلظت آؾپبضتبت آه

زاقت.  يؾالهت مجس زض ًكرَاضمٌٌسگبى ضا زض پ يّب قبذم
 تَاًس يمِ شضت ه زّس يهُبلؼِ ًكبى ه ييا يجًتب ي،ََضمل ثِ

زض  يًط پطٍاض يّب گَؾبلِ يطُجَ زض ج يثطا يهٌبؾج يگعييجب
 ًطم غالت ثبقس.  يبةمٌؿبًتطُ ٍ آؾ يثب ؾُح ثبال ّبي يطُج

 يِمِ ّطچٌس تغص زّس يًكبى ه يا قنوجِ يطترو يّب زازُ ييّوچٌ
چطة فطاض  يسّبيثط غلظت مل اؾ يطيثب جَ تأث يؿِشضت زض هقب

)ًؿجت  يا قنوجِ يطترو يزض قنوجِ ًساضز اهب الگَ يسيتَل
قطاض گطفت.  يكيآظهب يوبضّبيت يطچطة فطاض( تحت تأث يسّبياؾ

 يؾْن هَل يفثب جَ افعا يؿِثب شضت زض هقب يِضاثُِ، تغص ييزض ّو
 يًَبتپطٍپ يثِ مبّف ؾْن هَل يل;(، توب03/0Pاؾتبت )

(06/0Pافعا ٍ );يًَبتًؿجت اؾتبت ثِ پطٍپ يف (04/0P .زاقت );
زاض قبهل ٍالطات ٍ  چطة فطاض قبذِ يسّبيٍ اؾ يطاتالجتِ ثَت

 يجًتب ييقطاض ًگطفتٌس. ا يكيآظهب يوبضّبيت يطتحت تأث يعٍالطاتا
ٍ  Yang(، 1990ٍ ّونبضاى ) Casper ّبي يبفتِّوؿَ ثب 
. ثبقس ي( ه2001ٍ ّونبضاى ) Khorasani( ٍ 1997ّونبضاى )

 يًَبتثبالتط پطٍپ يشضت ٍ ؾْن هَل يثبالتط اؾتبت ثطا يؾْن هَل
 ييا يا قنوجِ يطجَ احتوبالً هطتجٍ ثب اذتالف زض ؾطػت ترو يثطا

اتهبل  يجَ زاضا ضًكبؾتِ ز يّب . گطاًَلثبقس يزٍ هٌجغ غالت ه
 ,.McAllister et al) ثبقٌس يه يٌيپطٍتئ ينؽثب هبتط يؾؿت

 يييپب يتؾرت ثب حالل يٌيپطٍتئ ينؽهبتط مِ ي( زضحبل2006
( ًكبؾتِ زض شضت ضا زض ثطگطفتِ اؾت )Oba, 2013 يّب گطاًَل

قنوجِ ٍ  ّبي ينطٍةه يًكبؾتِ ثطا يّب گطاًَل يفطاّو يجِزضًت
  قطاض ذَاّس گطفت. يطتأث حتت يا قنوجِ يطًطخ ترو
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 ّبي ًش ّلطتبيي لِّبي خًَی گَسب تأثيش هٌجع غالت )جَ دس هقبيسِ ثب رست( ثش فشاسٌجِ -3جذٍل 

   تيوبضّبي آظهبيكي 

 ّب فطاؾٌجِ
 شضت جَ

 ؾُح ّب ذُبي اؾتبًساضز هيبًگيي

يزاض يهؼٌ 

     ليتط گطم ثط زؾي گلَمع، هيلي

 36/0 8/3 0/98 8/92 28ضٍظ    

 17/0 4/3 2/86 6/78 56ضٍظ    

BHBA
1

     هَل ثط ليتط هيلي، 

 77/0 05/0 51/0 48/0 28ضٍظ    

 77/0 03/0 56/0 54/0 56ضٍظ    

     آلجَهيي، گطم ثط زؾي ليتط

 16/0 08/0 5/3 3/3 28ضٍظ    

 92/0 12/0 5/3 5/3 56ضٍظ    

     ليتط ، گطم ثط زؾيپطٍتئيي مل

 78/0 16/0 8/6 7/6 28ضٍظ    

 42/0 14/0 1/7 9/6 56ضٍظ    

     ليتط گطم ثط زؾي ، هيلياي ًيتطٍغى اٍضُ

 62/0 8/1 3/25 0/24 28ضٍظ    

 19/0 0/2 5/20 8/24 56ضٍظ    

AST
     الوللي ثط ليتط ٍاحس ثيي، 2

 01/0 0/4 5/67 3/83 28ضٍظ    

 05/0 5/4 0/65 1/80 56ضٍظ    
3
ALTالوللي ثط ليتط ، ٍاحس ثيي     

 26/0 0/1 0/21 8/22 28ضٍظ    

 47/0 4/1 8/22 3/24 56ضٍظ    
 ثتبّيسضٍمؿي ثَتيطيل اؾيس 1
 تطاًؿفطاظ آؾپبضتبضت آهيٌَ 2
 آالًيي آهيٌَتطاًؿفطاظ 3
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