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 چكيده

هاای تولیاد گااز و قابلیات هضام ماواد مغاذی در         این مطالعه به منظور بررسی اثر منابع مختلف مکمل آلی و معددی م  بر فراسنجه

کاامالً تیاادفی    یکیلوگرم( در قال  یرح 53/17±62/1در )میادگین وزن  ةس برارهجده  ،های در زددی ادجام شد. در آزمایش اول بره

بادون مکمال ما (،     ةپای ةروز پروار شددد. تیمارها شامل شاهد ) یر هفتادهای ادفرادی به مدت  سی، در  ایگاهادر سه گروه شش ر

گارم ما  در    میلای  10پایاه باه هماراه     ةخشک  یره به شکل پروتئینات و  یر ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10پایه به همراه  ة یر

های حاوی مکمل م  میاادگین افازایش وزن روزاداه و ضاری       ها با  یره بره ةخشک  یره به شکل سولفات بود. تغذی ةکیلوگرم ماد

 آلای، پاروتئین خاام و    ةخشک، مااد  ةثیری بر میرف خوراك دداشت. قابلیت هضم مادیولی ت ،تبدیل خوراك میرفی را بهبود بخشید

ADF تغذیه شددد، دسبت به بره مکمل شده با م  آلی ةهایی که از  یر در بره    ( 01/0های سایر تیمارهاا بیشاتر باودP<)  در آزماایش .

های تولید گاز بررسی شد. دارخ تولیاد    ثیر منبع م  بر فراسنجهیهای آزمایش اول برآورد و ت  یره وساز سوختقابل میزان ادرنی  ،دوم

 ( در تیمارهای حاوی مکمل ما  بیشاتر از تیماار شااهد باود     bدسیل تولید گاز )دار دبود اما پتاا( در بین تیمارهای آزمایشی معنc) گاز

(05/0P< براساس دتایج .)،های پرواری از یریق بهبود قابلیات هضام ماواد     بره ةافزودن مکمل م  به شکل آلی به  یر تحقیق حاضر

 شود. میمغذی بامث بهبود مملکرد 

 .قابلیت هضم، م  آلیزددی، تولید گاز، مملکرد،  ةبر ها: واژه كلید
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 مقدمه

ایی، منیار  یم  به دلیل دقاش آن در فراینادهای بیوشایم   

(. کمبااود ماا  در 3معااددی ضااروری باارای باادن اساات )

ممده در دشاخوارکنندگان   یبسیاری از دواحی  هان مشکل

 آهن و در وساز سوخت (. کمبود م 17شود ) محسوب می

و بامااث  کناد  مااین را مختال  یدتیجاه تشاکیل هموگلوبااول  

کمباود ما  باماث     ،شاود. همچناین   خودی ثادویاه مای   کم

مروقی، از بین رفاتن   -مشکالت استخوادی، اختالالت قلبی

های بافت پوششی بدن، کاهش کیفیت پشم و ماو،   ردگداده

شاود   هاا مای   اسهال، داباروری و حساسیت در برابر بیماری

 ،(. باتو ه به کمبود م  در منایق مختلف کشاور 18، 17)

 گوسفند توصیه شده اسات  ةتفاده از مکمل م  در تغذیاس

چناد مقادار ماا  ماورد دیااز، بااه      (. هار 14، 13، 12، 11)

موامال   ،وضعیت فیزیولونیکی و رنیم غذایی وابسته است

غاذایی،   ةمقدار مولیبادن و گاوگرد  یار    دظیر ،دیگری دیز

ثیر قارار  یفراهمای آن را در بادن تحات تا     ا زیستی ذب 

(. 15د )داست بامث افزایش دیاز م  شوو ممکن  دهند می

دوع مکمل م  مورد استفاده بر میزان  کارایی آن  ،همچنین

ثیر منابع آلی م  بر مملکرد یثر است. تؤدر بدن حیوادات م

از منااابع معااددی بیشااتر اساات و ترکیاا  مناصاار معااددی  

های آلای، دسابت باه مناصار معاددی       میرف با مولکول کم

 (.9، 1فراهمی باالتری دارد ) تزیس، میرف به تنهایی کم

ثیر یمطالعاات کمای در ماورد بررسای تا      ،در این باین 

هااای تخمیاار و  هااای مختلااف ماا  باار فراساانجه  مکماال

پذیری مواد مغذی ادجام شده است. قابلیات هضام    گوارش

مکمال ما     ة، باا تغذیا  در باز  خشک و پروتئین خام ةماد

 NDFو  ADFاما قابلیات هضام    ،گیرد ثیر قراردمییتحت ت

 (. 19 ،4یابد ) افزایش می

ثیر منابع آلی و یبررسی ت ادجام پژوهش حاضر،هدف از 

معاددی ما  بار مملکارد، قابلیات هضام ماواد مغااذی و        

  های در حال رشد زددی بود. های تولید گاز در بره فراسنجه

 ها مواد و روش

ای و آزمایشاگاهی در   این مطالعه در قال  دو آزمایش مزرماه 

دام گاروه ملاوم دام و    ةی و آزمایشاگاه تغذیا  تحقیقاات  ةمزرم

پردی  ابوریحان دادشگاه تهران ادجام شد. در آزماایش   ،ییور

داار زداادی بااا میااادگین وزن    ةس باارار هجاادهای،  مزرمااه

روز ادتخاب و در  80±7 کیلوگرم و سن تقریبی 62/1±53/17

قال  یرح کامالً تیادفی با سه تیمار و شش تکارار اساتفاده   

پایاه،   ةپذیری حیوادات باه  یار   از دو هفته مادت شددد. بعد

 ةروز از  یار  هفتااد  های ادفارادی باه مادت    ها در  ایگاه بره

بادون   ةپای ةپرواری استفاده کرددد. تیمارها شامل شاهد ) یر

گرم م  در کیلوگرم  میلی 10پایه به همراه  ةمکمل م (،  یر

ا( و  یره به شکل پروتئیناات )بیاوپلک  آمریکا    ،خشک ةماد

خشاک   ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10پایه به همراه  ة یر

 یره به شکل ساولفات )مارك آلماان( باود. ساولفات ما        

درصد  10پروتئینات )حاوی  -درصد م ( و م  26)حاوی 

شده و به صورت سرك در اختیار  م ( مخلوط با سبوس الک

های آزمایشی براساس احتیا ات  داول  دام قرارگرفت.  یره

(. میزان میارف  1( تنظیم شد ) دول ,2007NRCاستاددارد )

باار   کیا کشی هار دو هفتاه    خوراك به صورت روزاده و وزن

میادگین افزایش وزن روزاداه و ضاری  تبادیل     ةبرای محاسب

خوراك ادجام شد. به منظور تعیین قابلیت هضم مواد مغاذی،  

ز و ادتهایی آزمایش، سه مرتباه در رو  ةمدفوع حیوادات در هفت

 ةدر اا -20آوری و در دمااای  در سااه روز متااوالی  مااع  

در یول آزمایش هر هفتاه   ،گراد دگهداری شد. همچنین سادتی

برداری شد. در ادتهاای   آن دموده ةبار از خوراك و باقیمادد یک

های خوراك و مدفوع بارای هار تیماار باا      آزمایش کل دموده

 خشک شدن، آسایاب شاد. میازان    یکدیگر مخلوط و پ  از

(، 2آلی، پروتئین خام، چربی خام، خاکستر ) ةخشک، ماد ةماد

 خنثی ةشویند در (، فیبر دامحلول8) آب در محلول کربوهیدارات

 (. 10) گیری شد اسیدی اددازه ةو پروتئین باقیمادده در شویند



 های تولید گاز و قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند زندی تأثیر منابع مختلف مکمل مس بر فراسنجه

 

 1393پاییز و زمستان   2شماره   16دوره 
95 

 پروار ةهای آزمایش در طول دور بره ةپای ة. اجزا و تركیب شیمیایی جیر1جدول 

 یخوراک ةماد
 میزان در  یره

 (درصد)

 22 ودجهی

 15 کاه

 45  و

 10 سبوس گندم

 7 سویا ةکنجال

 3/0 ویتامینه -مکمل معددی

 5/0 کربنات کلسیم

 2/0 دمک

 شده( ترکی  شیمیایی  یره )محاسبه

ME )7/2 )مگاکالری در کیلوگرم 

CP )1/14 )درصد 

NDF )1/30 )درصد 

Ca )7/0 )درصد 

P )5/0 )درصد 

 1/221 گرم در کیلوگرم( ن )میلیآه

 2/8 گرم در کیلوگرم( )میلی م 

 2/38 گرم در کیلوگرم( )میلی روی

 

 

به منظور تعیین قابلیت هضم مواد مغذی به روش خاکساتر  

های خوراك و مدفوع  دامحلول در اسید، مقدار آن در دموده

قاباال (. بااه منظااور باارآورد اداارنی 10گیااری شااد ) اداادازه

تولیاد   ةثیر منبع م  بار فراسانج  یو بررسی ت وساز سوخت

های مورد استفاده در آزمایش اول، از سه  خوراك ةگاز دمود

گذاری شده مایع شکمبه اخذ و تولید  س گوسفند فیستولهار

 96 و 72، 48، 24، 16، 12، 8، 6، 4، 2هاای   گاز در سامت

خشاک   ةگیری و مقادار گااز تولیادی براسااس مااد      اددازه

هاای   فراسانجه  ةبارای محاساب   1 رابطاة (. از 6اصالح شد )

بااا اسااتفاده از  ،(. همچنااین7تولیااد گاااز اسااتفاده شااد ) 

قابال  دست آماده، مقادار ادارنی     های تولید گاز به فراسنجه

 رابطاة ، ادرنی خالص شایردهی از  2 رابطةاز  وساز سوخت

و مقاادار  4رابطااة آلاای از  ةپااذیری ماااد ، میاازان گااوارش3

 .(6، 5) برآورد شد 5 رابطةاسیدهای چرب فرار از 

P = b (1 - e-ct)  (1     )                                         

ME )MJ/kg DM( = 2.20 + 0.136 × GP + 0.057 × CP 

+ 0.00029 × EE2  (2)                                             
NEL (MJ/kgDM) = 0.096 × GP + 0.0038 × CP + 

0.000173 × EE2 + 0.54                                     (3)  
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OMD (%) = 14.88 + 0.889 × GP + 0.45 × CP + 

0.0651 × CA                                              (4)  

VFA (mmol) = −0.00425 + 0.0222GP               (5)  

 ،دظرمیزان گاز تولیدی در زمان مورد P ها، در این رابطه

b گاز تولیدی از بخش تخمیرپذیر،c     ثابت درخ تولیاد گااز

قابال  ادارنی   ME (،سامت)زمان ادکوباسیون  t ،در سامت

 CP ،ساامت  24حجم گااز تولیادی در    GP وساز، سوخت

 ةمیاار  EE ،ادرنی خاالص شایردهی   NEL ،پروتئین خام

خاکساتر خاام و    CA ،آلی ةقابلیت هضم ماد OMD ،اتری

VFA ب فراردد.اسیدهای چر 

های تکرارشده از آزمایش اول در قال  یرح کامالً  داده

 MIXED ة، رویا SAS 9.1 افزار تیادفی و با استفاده از درم

 تجزیه شددد.  6برای مدل آماری 
 Y = µ + ti + Tj + (t × T)ij + eijk  

(6) 

اثار   eijkمامال زماان و    Tj اثار  یاره،   ti  در این رابطه،

 خطای آزمایشی بود.

 

 نتایج و بحث

دار ااثر مکمل م  بر میادگین خوراك میرفی روزاداه معنا  

خاود مکمال ما  دریافات      ةهایی که در  یر اما بره ،دبود

بیشاتری داشاتند    ةکرده بوددد، میادگین افزایش وزن روزادا 

(05/0P<)  هااای  . ضااری  تباادیل غااذا در بااره(2) اادول

حاوی مکمل آلای ما  کمتار از ساایر      ةبا  یر شده تغذیه

 20افاازودن  ا،هاا یبااق گاازارش(. P<05/0تیمارهااا بااود )

خشاک  یاره باماث     ةگرم م  در هر کیلاوگرم مااد   میلی

که شود  بیشتری در بزهای کشمیری می ةافزایش وزن روزاد

میرف  ،(. همچنین19)با دتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد 

 28گرم مکمل معددی ما  باماث بهباود     میلی 100 ةروزاد

هاای در حاال    بزغالاه  ةایش وزن روزاددرصدی متوسط افز

ثیر اساتفاده از  یها ت گزارش ،(. با این حال16شود ) رشد می

خشاک بار    ةگرم م  در هار کیلاوگرم مااد    میلی 30یا  10

میادگین خاوراك میارفی روزاداه، میاادگین افازایش وزن      

های از شیر گرفته  روزاده و بازده میرف خوراك در بزغاله

لیازین   -دو منبع کلرید م  و ما   ثیری( یا مدم ت10شده )

کاه باا دتاایج     اداد  را تییید کارده ( 2های در ) بر مملکرد بره

. دلیل اختالف در دتایج مملکرد حاضر مطابق دیست ةمطالع

تفاوت در دوع  یاره،   دلیلهای مختلف احتماالً به  آزمایش

پایاااه و غلظااات  ةمناااابع مااا ، ساااط  مااا  در  یااار

 .های م  در  یره است آدتاگودیست

 
 زندی  ةثیر افزودن منابع مختلف مس به جیره بر عملکرد برأ. ت2جدول 

 P مقدار 

SEM 
 تیمار

 صفت

 شاهد م  آلی م  معددی تیمار زمان تیمار × زمان

31/0 0001/0 05/0 7/6 a   162 a   169 b150 /روز( میادگین افزایش وزن روزاده )گرم 

 روز( )گرم/ میادگین خوراك میرفی روزاده 1155 1047 1134 13/40 42/0 0001/0 55/0

18/0 001/0 03/0 59/0 a 0/7 b 2/6 a 7/7 ضری  تبدیل خوراك 

a ،b :اتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ردیف معن( 05/0دار است>P.) 

پایاه باه    ةپروتئینات )م  آلای( و  یار  خشک به شکل  ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10حاوی  ةفاقد مکمل م  )شاهد( و  یر ةتیمارها شامل  یر

 خشک به شکل سولفات )م  معددی( بود. ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10همراه 
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 . تأثیر مکمل مس بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره3جدول 

 P SEM مقدار 
   تیمار 

 شاهد م  آلی م  معددی
 )درصد( صفت

0063/0 59/0 b5/69 a47/72 b58/69 خشک ةماد 

0023/0 39/0 b91/74 a37/77 b52/75 آلی ةماد 

01/0 44/0 b80/65 a54/68 b40/64 پروتئین خام 

 چربی خام 63/85 40/80 45/88 07/0 91/0

21/0 4/1 95/36 30/40 24/40 NDF 

023/0 45/1 b84/45 a51/52 ab68/48 ADF 

a ،b :اتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ردیف معن( 05/0دار است>P.) 

خشک به شکل پروتئینات )م  آلای(   ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10حاوی  ةفاقد مکمل م  )شاهد( و  یر ةتیمارها شامل  یر

 خشک به شکل سولفات )م  معددی( بود. ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10پایه به همراه  ةو  یر
 

اثر منابع مختلف م  بار قابلیات هضام ماواد مغاذی      

در  NDF وADF آلی، پروتئین خام، چربی خام،  ةشامل ماد

 ةخشاک، مااد   ةارائه شده است. قابلیت هضم ماد 3 دول 

هاایی کاه مکمال      یاره در باره  ADF  آلی، پروتئین خام و

هاای دو تیماار    ددد دسبت به برهکرپروتئینات م  دریافت 

. قابلیات هضام چربای خاام و     (>01/0P) دیگر بیشتر باود 

NDF های آزمایشای قراردگرفات. مشاابه    ثیر تیماریتحت ت

گازارش شاده اسات کاه اساتفاده از مکمال        مو وددتایج 

 ةخشک، ماد ةبز، قابلیت هضم ماد ةپروتئینات م  در  یر

استفاده  (. هرچند12دهد ) آلی و پروتئین خام را افزایش می

گاارم مکماال ماا  در هاار   میلاای 30و  20، 10از سااطوح 

گرم ما    میلی 38/7پایه حاوی  ةخشک  یر ةکیلوگرم ماد

خشاک و پاروتئین    ةدر بزهای کشمیری، قابلیت هضم ماد

قابلیات هضام    ،در ایان مطالعاه   ،خام را تغییر دداده اسات 

ADF  وNDF  هر کیلاوگرم   گرم م  در میلی 10با افزودن

(. بهباود در  19داری دشاان داد ) اخشک افازایش معنا   ةماد

باال  ای باه دد  به افزایش تخمیر شاکمبه  NDFقابلیت هضم 

(. اخاتالف در  4) ادجاماد  مای افزودن مکمل م  به  یاره  

ممکن است داشی از تفاوت  دتایج قابلیت هضم مواد مغذی

پایه و دیز تداخل  ةهای پایه به ویژه مقدار م   یر در  یره

ثر ؤحضور و سط  مواد معددی ما  دظیرسایر ترکیبات  یره 

استفاده  ةهمچنین یول دور ،م  وساز سوختدر  ذب و 

 (.19ز مکمل م  باشد )ا

های آزمایشای   دتایج مربوط به مقادیر گاز تولیدی  یره

دشان داده شاده اسات. میازان تولیاد گااز در       4در  دول 

 ةحاوی مکمل م  آلی دسبت به  یار  ةدر  یر 12سامت 

حاااوی مکماال ماا  معااددی بیشااتر بااود   ةشاااهد و  یاار

(05/0>Pهمچنین .)،   حااوی   ةمیزان گاز تجمعای در  یار

( دسابت  P= 09/0) 16( و P= 06/0) 4آلی در سامت م  

به سایر تیمارها تمایل به افزایش داشت. ایان دتاایج دشاان    

ویاژه ما  آلای،     ههای حاوی مکمل ما ، با   دهد  یره می

احتماالً بامث افزایش تخمیر میکروبای شاده اسات. روداد     

تخمیر و تولید گاز در تیمارهاای مختلاف در مادت زماان     

با افزایش  لذا،دشان داده شده است.  1ل شکادکوباسیون در 

ادکوباسیون اختالف باین تیماار شااهد باا تیمارهاای       زمان

شاود کاه    ویژه ما  آلای بیشاتر مای     همکمل شده با م ، ب

تخمیر بیشتر در بخاش داامحلول قابال تخمیار      ةدهند دشان

پذیری و تخمیر در تیماار   پتادسیل تجزیه ،کلی یور است. به

 تیمار دیگر بود.  م  آلی بیشتر از دو
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 خمک( ةگرم ماد میلی 200ازای  لیتر به های آزمایمی )میلی . میزان گاز تولیدی جیره4جدول 

  

 ادکوباسیون زمان

 )سامت(
  

 تیمار

96 72 48 24 16 12 8 6 4 2 

5/57 3/53 7/48 9/44 1/42 b6/35 5/26 9/20 0/15 5/7 شاهد 

7/60 9/57 3/53 7/48 1/46 a1/40 3/29 1/23 4/17 9/8 م  آلی 

2/60 2/56 1/52 2/47 3/44 ab6/37 7/26 1/21 6/15 4/8 م  معددی 

8/1 8/1 8/1 11/1 04/1 9/0 9/0 8/0 6/0 63/0 SEM 

 Pمقدار  36/0 06/0 18/0 14/0 04/0 09/0 13/0 28/0 27/0 47/0

a ،b :اتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ستون معن( 05/0دار است>P.) 

 ةخشک به شکل پروتئینات )ما  آلای( و  یار    ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10حاوی  ةفاقد مکمل م  )شاهد( و  یر ةتیمارها شامل  یر
 خشک به شکل سولفات )م  معددی( بود. ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10پایه به همراه 

 

 

 

 
 های مختلف انکوباسیون تهای مختلف آزمایمی در ساع تولیدی جیره . میزان گاز1شکل 

 

های تولید گاز  دتایج تیثیر منابع مختلف م  بر فراسنجه

)گاز تولیادی از   bدشان داده شده است. مقدار  5در  دول 

 12همچنین درخ تولید گااز در ساامت    ،بخش تخمیرپذیر(

شااهد   ةهای حاوی م  بایش از  یار   ادکوباسیون در  یره

 (.P<05/0بود )

بار قابلیات هضام    ف م  به  یاره  نابع مختلافزودن م

، ادارنی  وسااز  ساوخت قابل آلی، مقدار ادرنی  ةظاهری ماد

گیاری   خالص شیردهی و کل اسیدهای چارب فارار ادادازه   

 (.6داری دداشت ) دول اثیر معنیتشده به روش تولید گاز 
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 های تولید گاز ثیر منابع مختلف مس بر فراسنجهأ. ت5 جدول

 P SEMمقدار 
 تیمار

 های تولید گاز فراسنجه
 شاهد م  آلی م  معددی

034/0 8/1 ab5/54 a6/57 b6/52 ( گاز تولیدی از بخش تخمیرپذیرb) 

 (cثابت درخ تولید گاز ) 086/0 091/0 082/0 0024/0 129/0

 لیتر( )میلی 4تولید گاز در سامت  4/10 1/12 9/11 07/1 3/0

 لیتر( )میلی 6مت تولید گاز در سا 06/26 9/29 6/26 93/0 09/0

05/0 08/1 ab 9/45 a6/48 b 7/41  لیتر( )میلی 12تولید گاز در سامت 

  a ،b :اتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ردیف معن( 05/0دار است>P.) 

 ةآلی( و  یر خشک به شکل پروتئینات )م  ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10حاوی  ةفاقد مکمل م  )شاهد( و  یر ةتیمارها شامل  یر
 خشک به شکل سولفات )م  معددی( بود. ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10پایه به همراه 

 
 های آزمایمی با استفاده از روش تولید گاز . برآورد خصوصیات شیمیایی و هضمی جیره6جدول 

 P SEMمقدار 

 تیمار

م   صفت

 معددی
 شاهد م  آلی

 (درصدآلی ) ةت هضم ظاهری مادقابلی 82/67 86/71 83/70 6/1 28/0

 خشک( ة)مگاکالری در کیلوگرم مادوساز سوختقابل ادرنی  1/2 3/2 2/2 03/0 13/0

 خشک( ةادرنی خالص شیرواری )مگاکالری در کیلوگرم ماد 03/1 1/1 07/1 02/0 13/0

 خشک( ةماد گرم مول/ فرار )میلی چرب اسیدهای 98/0 07/1 04/1 02/0 13/0

پایاه   ةخشک به شکل پروتئینات )م  آلی( و  یر ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10حاوی  ةمل  یره فاقد مکمل م  )شاهد( و  یرتیمارها شا
 خشک به شکل سولفات )م  معددی( بود. ةگرم م  در کیلوگرم ماد میلی 10به همراه 

 

میارف باه    ثیر افزودن مناصر کمیت ةها در زمین پژوهش

پذیری شکمبه محدوددد.  خمیر و هضمهای غذایی بر ت  یره

پذیری  ای برای برآورد میزان گاز تولیدی و تجزیه در مطالعه

های با و بدون مکمل م  در بز، دارخ   خشک در  یره ةماد

سامت  48و  24و تولید گاز بعد از  6و  4تولید گاز بعد از 

شااهد   ةهای حاوی م  دسبت به  یر ادکوباسیون در  یره

 ة. در ایاان آزمااایش، مشااابه دتااایج مطالعاا(19بیشااتر بااود )

های حاوی مکمل  برای  یره (b) حاضر، مجاد  تولید گاز

ثیر مکمال ما    یتحات تا   cولای مقادار    ،م  باالتر باود 

رساد   ، به دظر مای ی مو ودها تو ه به یافته قراردگرفت. با

بر تخمیر میکروبای   یثیر مثبتیغذایی ت ةافزودن م  به  یر

شاده اسات کاه مکمال ما        زارشگشکمبه داشته باشد. 

کارایی تخمیار را باا کااهش تعاداد پروتاوزوآ در شاکمبه       

ممکن است کاهش در قابلیات   ،(. البته17دهد ) افزایش می

هضم ظاهری مواد مغذی  یره به ددبال افزودن مقادیر زیاد 

هاای   سمی آن بر میکروارگادیسام  آثارمکمل م ، داشی از 

دهناد   شگاهی دشاان مای  (. مطالعات آزمای20شکمبه باشد )

 ةگارم ما  در هار کیلاوگرم مااد      میلی 21 مقادیر باالتر از
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هاای   های تخمیری و رشد برخی گوده خشک  یره فعالیت

و باه کااهش مملکارد حیاوان      دهاد  مای باکتری را کاهش 

 (. 4) ادجامد می

قابلیت هضم مواد مغاذی  حاضر دربارة باتو ه به دتایج 

رساد   ن آزمایش به دظر میهای پرواری در ای و مملکرد بره

خشک  ةگرم م  در هر کیلوگرم ماد میلی 10که استفاده از 

هاای پارواری زدادی مفیاد      باره  ة یره از منبع آلی در تغذی

 باشد.

 

 یانتشكر و قدرد
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