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 چكيده

های نر هلاتاین، آزمایای در مؤس   تحقکقات علتوم دامتی کاتور     پرواری گوساوه منظور بررسی اثر شل  ضکزیلی جکر  بر عمللرد به

شل  بلوک )آزمایای( تهکه شتد    شد  به )شاهد( و مخلون ضارد  دو صورت مخلون کام   انجام گرضعی جکرۀ غذایی به  1390در سال 

هتای نتر    مدت پنج ما  در تهذی  گوستاوه  ها(، به دۀ دامهای کام  تصادضی با دو تکمار و چهار بلوک )وزن زن و در طرحی آزمایای بلوک

ها در حد اشتها تهذیه شدند و مکزان مادۀ خاش مصرضی، اضزایش وزن روزانته، و   هلاتاین آزمایش شدی در طول دورۀ آزمایش، گوساوه

ککلتوگرم   4/8رۀ آزمایاتی  و جک 1/8ضریب تبدی  غذا ت ککن شدی مکانهکن مادۀ خاش مصرضی درطول دورۀ آزمایش برای جکرۀ شاهد 

زمایش به ترتکتب  آککلوگرم و در پایان دورۀ  221و  226هر دو تکمار ماابه و به ترتکب  های گوساوهمکانهکن وزن اووک  (ی >05/0Pبود )

هتای   و گوستاوه  901کننتدۀ جکترۀ شتاهد     هتای دریاضتع   مکتانهکن اضتزایش وزن روزانت  گوستاوه    ی (>05/0P)ککلوگرم بتود   373و  361

بتود   3/8های جکترۀ آزمایاتی    و گوساوه 0/9(ی ضریب تبدی  غذا در گرو  شاهد >05/0Pگرم بود ) 1016کنندۀ جکرۀ آزمایای  یاضعدر

(05/0P<ی نتایج ناان داد که استفاد  از جکرۀ غذایی به)   شتد ، ستبب بهبتود اضتزایش وزن، مصترف متادۀ        صورت مخلون کام  ضاترد

 شودی پرواری می خاش، و ضریب تبدی  غذا در گوساوه

 شل  ضکزیلی خوراک، عمللرد، گوساو  پرواریی ها: واژه كلید
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 مقدمه

تأثکر  های پرواربندی دام تحع اقتصادی واحد کارایی ضنی و

گکترد کته از    ویژ  مدیریع تهذیه قرار می عوام  متفاوتی به

سازی خوراک به  آن مکان تنظک  جکرۀ غذایی مناسب و آماد 

ی با تنظک  جکرۀ [1]ناسب حائز اهمکع اسع شل  ضکزیلی م

کردن آن از نظر ضکزیلی مانند مخلون  غذایی متوازن و آماد 

ووتی در ایتن    [12و  3]توان عمللرد را بهتر کترد   کام  می

کردن و مصترف انتختابی     دادن نکز املان جدا روش خوراک

ها وجود دارد که در آن صتورت   اجزای خوراک توس  دام

ختوبی ضتراه     در دستها  گوارش حکوان، بهشرای  مطلوب 

 ی [12]شود  نمی

  در زمکنتت  اثتتر شتتل  ضکزیلتتی ختتوراک بتتر عمللتترد دام

کردن ختوراک بته    آماد ی [20و  13]مطاو اتی انجام شد  اسع 

جکترۀ  در مقای ه بتا   یا مل بی پلعشد  همنون  شل  ضارد 

 ،سبب بهبود مصرف خوراک (خردشد   علوضم مول )حاوی 

ی کته  آزمایات در  ی[16و  9]شود  وزن، و بازد  غذا می اضزایش

تووکتد   در تهذی  گاو شکرد  مصرف شتد شد   مل بی های جکر 

 ی[15]ککلوگرم بکاتر بود  4/1شکر خام روزانه 

های خوراک کام  ضناوری جدیتدی استعی    تووکد بلوک

این ضناوری با هدف بهبود مدیریع تهذی  دام و نکز استفادۀ 

ها م رضی  ندهای کااورزی در جکرۀ غذایی دامبهکنه از پ ما

تتوان ترککبتی از انتواع     ی بتا ایتن روش متی   [20]شد  اسع 

هتای غتذایی و    همترا  ملمت    پ ماندهای کااورزی را بته 

ویتژ  در   شتد  بته   هتای ضاترد    صورت بلوک ها به ریزمهذی

ی در [15[ضصول خاش، برای ناخوارکنندگان ضتراه  کترد   

مکزان مصرف متواد ضکبتری بتا     این صورت، قابلکع ها  و

یابتد   ، کلش و مانند اینها( نکز بهبود می ککفکع ک  )انواع کا 

 ی [11و  4]

صورت مخلون م مووی و  بهکام   ۀجکرکه  یدر آزمایا

خاتش  مصرف شتد، متادۀ    ها در تهذی  گوساوهشد   ضارد 

بزها بتا ختوراک کامت     تهذی   ی[12]اضزایش یاضع مصرضی 

ناد ،  حاوع بلوک  ه با همان خوراک بهشد ، در مقای بلوک

ی در [14]سبب اضزایش مکتزان متادۀ خاتش مصترضی شتد      

شتد ، در   شد  با جکرۀ کامت  بلتوک   های تهذیه آزمایای، بر 

هایی که از علف مرتع و کن انتر  تهذیه شتدند،   مقای ه با بر 

خوراک بکاتری مصرف کردند و اضزایش وزن روزانه بکاتتر  

ایاتتی کتته بلتتوک ختتوراک کامتت ، حتتاوی ی در آزم[18]بتتود 

درصد کا  گندم در تهذی  گوستفند داشتتی استتفاد  شتد،     60

گترم   1435مکانهکن مصرف مادۀ خاش روزان  هر گوسفند، 

 ی[7]درصد وزن بدن بود 87/2ی نی م ادل 

پژوهش حاضتر، مقای ت  اثتر شتل  ضکزیلتی      هدف از 

شتد    خوراک کام  به دو صورت مخلون م مووی و ضارد 

 های نر پرواری بودی  شد ( در تهذی  گوساوه صورت بلوک ه)ب

 

 ها مواد و روش

 166رأس گوساو  نر هلاتاین براساس وزن اووک   24  ت داد 

، 166( ± 37/1گرم به چهار بلوک وزنی شام  ) ککلو 293تا 

تق تتک   293( ± 87/6، و )245( ± 59/2(، )191 ± 16/6)

مزبتتور در بتتکن  هتتای وزنتتی هتتا در بلتتوک شتتدندی گوستتاوه

هتای   تکمارهای آزمایای به نحوی توزیع شدند که تفتاوت 

بتاز   هتای نکمته   ها در جایها  وزنی در تکمارها ماابه بودی دام

مجهز به آباخور و آخور انفرادی توزیتع شتدند و پت  از    

پتذیری بتا شترای  جایهتا  و      روزۀ عادت15طی یش دورۀ 

 جکرۀ غذایی، آزمایش اصلی آغاز شدی  

ها در طول دورۀ آزمایش، جکترۀ   ه به رشد گوساوهباتوج

غذایی در دو مرحله )نکم  اول و نکمت  دوم دورۀ آزمتایش(   

هتا در   تنظک  شدی ن بع مواد خوراکی و مواد مهتذی جکتر   

هتا ضقت  در شتل      هر مرحله یل ان بود و تفتاوت تکمتار  

های پرواری  ها برای گوساوه ضکزیلی جکرۀ غذایی بودی جکر 

 400تتا   300ککلتوگرم )نکمت  اول( و    300تتا   200با وزن 

 [17]ککلوگرم )نکم  دوم( با استفاد  از جتداول احتکاجتات   

 (ی 1صورت مخلون کام  تهکه شد )جدول  تنظک  شد و به
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 آزمایش دورۀ  اول و دوم ۀها در نیم . مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیره1جدول 

 نکم  دوم ولنکم  ا )درصد از مادۀ خاش( مواد خوراکی

 5 10 یونج  خاش

 10 10 کا  گندم

 12 12 باگاس نکالر ت پکع

 10 14 سبوس گندم

 30 25 بلهور جو

 9 6 بلهور ذرت

 5/6 5 تفاو  چهندر

 12 10 مالس چهندر

 5/3 6 دانه کنجاو  پنبه

 1 1 اور 

 5/0 6/0 کربنات کل ک 

 2/0 3/0 1ویتامکنی ت ملم  م دنی

 2/0 1/0 نمش

 1/0 - کربنات سدی   بی

  شد ( ککب شکمکایی )محاسبه تر

 50/2 43/2 انرژی قاب  متابووک   )مهاکاوری در ککلوگرم مادۀ خاش(

 38/1 35/1 انرژی خاوص نههداری )مهاکاوری در ککلوگرم مادۀ خاش(

 90/0 86/0 انرژی خاص رشد )مهاکاوری در ککلوگرم مادۀ خاش(

 05/9 00/10 شلمبه )درصد در مادۀ خاش(                    تجزیه در   پروتئکن قاب 

 10/4 2/4 قاب  تجزیه در شلمبه )درصد در مادۀ خاش(                     پروتئکن غکر

   شد ( گکری ککب شکمکایی )انداز  تر

 15/13 20/14 پروتئکن خام )درصد در مادۀ خاش(                    

 40/37 10/41 دۀ خنثی )درصد در مادۀ خاش(                   اوکاف نامحلول در شوین

 00/20 5/22 اوکاف نامحلول در شویندۀ اسکدی )درصد در مادۀ خاش(                    

 53/0 52/0 کل ک  )درصد در مادۀ خاش(                         

 34/0 36/0 ض فر )درصد در مادۀ خاش(                     

 ملم  حاوی ییی ی1
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های غذایی در نکمت  اول و دوم دورۀ آزمتایش بتا     جکر 

صورت مخلتون کامت  تهکته و ستپ       کن به ماشکن مخلون

شد ،  های ضارد  صورت بلوک نکمی از آن با ماشکن پرس به

گترم و   ککلتو  15شد  حدود  های تووکد آماد  شدی وزن بلوک

ختش دیهتر   متتر بتودی ب   ستانتی  50×50×12ها نکتز   اب اد آن

هتای    صورت مخلتون کامت  آمتاد  و در گتونی     خوراک به

)مؤس ت     بندی و به محت  انجتام آزمتایش    پالستکلی ب ته

 تحقکقات علوم دامی کاور( منتق  شدی 

هتتای جکتترۀ شتتاهد )مخلتتون ختتوراک کامتت    گوستتاوه

م مووی( روزانه سه بار و گرو  ختوراک آزمایاتی )جکترۀ    

بار در حد اشتها تهذیته   شد ( روزانه دو مخلون کام  بلوک

شتتدندی باقکمانتتدۀ ختتوراک روزانتته هتتر روز صتتبل قبتت  از 

آوری، توزین، و برای ت ککن درصد متادۀ   دادن، جمع خوراک

بترداری شتدی بتا ت کتکن مکتزان متادۀ        ها نمونه خاش از آن

های خوراک و پ ماندۀ خوراک و بتا استتفاد     خاش نمونه

شتد  و باقکمانتدۀ     از اطالعات مربون به مکزان خوراک داد

ساعع( مکتزان ختوراک مصترضی روزانته      24خوراک )طی 

ها در ابتدای آزمایش و نکز هر متا  یتش بتار     ت ککن شدی دام

صورت انفترادی تتوزین شتدند و در     قب  از تهذی  صبل، به

روز آزمتایش اصتلی( تتوزین     150)پت  از   پایان آزمایش 

ن متادۀ  نهایی انجام شدی ضریب تبدی  غتذا براستاس مکتزا   

ازای هتتر ککلتتوگرم اضتتاض  وزن زنتتد   خاتتش مصتترضی بتته

 محاسبه شدی

های کام  تصادضی، بتا دو   آزمایش در قاوب طرح بلوک

تکمتتار و چهتتار بلتتوک )ستته ماتتاهد  در هتتر بلتتوک( بتتا   

هتای   هتای متتواوی )متا     هتای ملترر در زمتان    گکتری  انداز 

اضتزار   های حاص  بتا نترم   گوناگون آزمایش( انجام شدی داد 

تجزی  آماری شتد و   1برای مدل آماری  SAS [19]ماری آ

ها  ها بکن تکمار متهکرهای مربون به عمللرد پرواری گوساوه

وزن زنتدۀ    )با آزمون دانلن( مقای ه شدی آزمون همب تهی

هتای   های متفاوت با روش تجزیت  آمتاری داد    ها در ما  دام

 شد  در زمان انجام شدی تلرار

Yijr=µ+Vj+Br+(V×B)ir+T(i)j+εijr  (1)                           

 

مکتتانهکن  µ مقتتدار هتتر ماتتاهد ،  yijrدر ایتتن رابطتته 

اثتتر متقابتت  ir(V×B) اثتتر بلتوک،   Brاثرتکمتتار،   Vjجام ته، 

اثتر اشتتبا     εijr اثتر زمتان در تکمتار، و    T(i)jتکماردر بلتوک،  

 آزمایش بودی

 

 نتایج و بحث

هتای   متا   طتی مصترضی روزانته   خاتش  مکانهکن ک  متادۀ  

( >05/0P)گوناگون برای هر دو جکر  روند اضزایای داشع 

ها(  های وزنی گوساوه های وزنی )گرو  کن بلوکی ب(1)شل  

هتای   در متا   ،نکز از نظتر مکتزان مصترف ختوراک روزانته     

، بتته (>05/0P) داری ماتتاهد  شتتد تفتتاوت م نتتی ،متفتتاوت

هتای   مصترضی توست  دام   خاشنحوی که استفاد  از مادۀ 

اما بکن شل  ضکزیلتی ختوراک و    بودتر بکاتر  سنهکن وزن

هتا اثتر متقتابلی از نظتر مصترف متادۀ        های وزنی دام بلوک

 (ی 2مااهد  ناد )جدول خاش 

تتأثکر شتل  ضکزیلتی     مکزان مصرف مادۀ خاش تحتع 

کتردن ختوراک    ی ضارد [13و  3]گکرد  جکرۀ غذایی قرار می

و  3]ش شود تواند سبب اضزایش مکزان مصرف مادۀ خا می

خوراک کام  به دو صورت م متووی و  ی در آزمایای که [7

شد  در تهذی  بز آزمایش شد، مصترف متادۀ خاتش     بلوک

ی در آزمایای که خوراک [21]شد  بکاتر بود  خوراک بلوک

های هلاتاین، بتا   شد  در گوساوه شل  پلع کام  مخلون به

ه ککلوگرم طی مدت پتنج متا  مقای ت    200وزن اووک  حدود 

 1/8مصتترضی روزانتته حتتدود  خاتتششتتد، مکتتانهکن متتادۀ 

تا  1/8های آزمایش حاضر ) ککلوگرم در روز بود که با یاضته

ی وزن حجمتی بتاالتر و   [13]خوانی دارد  ککلوگرم( ه  4/8

توانتد   توازن مواد مهذی در هر مرحل  بل کدن ختوراک متی  

 ی [7و  3]سبب اضزایش مصرف خوراک شود 
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آزمایش گوناگونهای  خشک در ماهمادۀ  )كیلوگرم( ۀ. روند مصرف روزان1شکل   

 
 شده با دو شکل فیزیکی خوراک  ی تغذیه ها عملکرد گوساله .2ل جدو

 خطای سطل احتمال

 استاندارد

 های آزمایای گرو 
 متهکرها

 شاهد آزمایش ارتکم بلوک بلوک × تکمار دور  دور ×تکمار

 )ککلوگرم( وزن اووکه 226 221 9/2 203/0 010/0 045/0 - -

 وزن نهایی )ککلوگرم( 361 373 0/4 046/0 010/0 216/0 001/0 658/0

 اضزایش وزن ک  )ککلوگرم( 135 152 2/5 004/0 025/0 863/0 012/0 369/0

 )گرم در روز( روزانه ناضزایش وز 901 1016 9/15 003/0 025/0 865/0 138/0 393/0

 مادۀ خاش مصرضی )ککلوگرم در روز( 11/8 44/8 2/0 013/0 010/0 010/0 010/0 006/0

 ضریب تبدی  غذا 03/9 34/8 3/0 008/0 007/0 760/0 010/0 670/0

 شد  ناد ، آزمایش  جکرۀ مخلون بلوک شاهد  جکرۀ مخلون بلوک

 

)در ختتوراک   هتتا همننتتکن شتتدت ضاتتردگی ختتوراک

تواند متهکر باشد کته ایتن ختود بتر مکتزان       شد ( می ضارد 

هتای   ضاتردگی بلتوک   ی[16]مصرف خوراک اثرگذار اسع 

 218شتد  در آزمتایش حاضتر حتدود      خوراک دام استتفاد  

ثانکه بود و این درج   30مدت  مترمربع به ککلوگرم بر سانتی

راحتتی از   ها، با گاززدن بته  حدی بود که گوساوه ضاردگی به

های هر دو  کردندی مکانهکن وزن زندۀ گوساوه  صرف میآن م

تکمتتار در شتتروع آزمتتایش ماتتابه بتتود امتتا وزن نهتتایی    

شتتد  بتتا جکتترۀ آزمایاتتی بکاتتتر بتتود  هتتای تهذیتته  گوستتاوه

(05/0P<)ها و نکتز   ی روند اضزایش وزن زندۀ ماهکان  گوساوه
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دهنتدۀ   ناتان   مکانهکن اضتزایش وزن در کت  دروۀ آزمتایش   

کننتدۀ جکترۀ    گترو  دریاضتع   (>05/0P)  بکاتر اضزایش وزن

وزن نهتایی و  (ی 2و جتدول   2آزمایش بود  استع )شتل    

)بلوک   بندی وزنی تأثکر تکمار، دسته اضزایش وزن زند  تحع

)نکم  اول و دوم دورۀ آزمایش( قترار   وزنی(، و دورۀ زمانی 

گرضتند اما تأثکرات متقابلی بکن تکمار با بلوک و یا تکمتار بتا   

 ورۀ مااهد  نادید

های گونتاگون   جزئی وزن زند  در ما  آزمون همب تهی 

ناان داد که وزن زندۀ هر ما  در اضزایش وزن زندۀ ما  ب د 

هتا طتی دورۀ    داری نداشتعی وزن زنتدۀ گوستاوه    اثر م نتی 

هتا در   ای قرار دارد کته سترعع رشتد آن    آزمایش، در دامنه

یلنتواختی را   شرای  پرورشی و محکطی یل ان روند ن بتاً

کندی همننکن رونتد برتتری اضتزایش وزن زنتد  در      طی می

طتور   شتد ( بته    )بلوک  کنندۀ جکرۀ آزمایای های دریاضع دام

هتای آزمتایش تتداوم یاضتته استع       ن بتاً مالی  در طول ما 

(ی براین اساس، نتایج تجزی  آماری چه بتا اوهتوی   2)شل  

بود  اسع که با  های ملرر و چه بدون آن ماابه گکری انداز 

 ی [13و  10]های دیهران همخوانی دارد  گزارش

در  845های جکترۀ شتاهد از    اضزایش وزن روزان  گوساوه

( و 3گرم در متا  پایتانی متهکتر بتود )شتل        935ما  اول تا 

کته   گرم بود، در حتاوی  901مکانهکن آن در ک  دورۀ آزمایش 

متا  اول   های جکترۀ آزمتایش در   اضزایش وزن روزان  گوساوه

 1016گرم و مکانهکن ک  دور  نکتز   1008و در ما  آخر  996

)جتدول   (>05/0P)گرم بود که باالتر از جکرۀ شتاهد استع   

که تنها تفاوت بکن گرو  شاهد و آزمایای  با توجه به این(ی 2

شود کته   چنکن استنبان می ،غذایی بود در شل  ضکزیلی جکرۀ 

زن روزانه، در تمتامی  شل  ضکزیلی جکرۀ غذایی بر اضزایش و

داری داشتته استع    های آزمایش و در ک  دور  اثتر م نتی   ما 

 (05/0P<)بتتا اضتتزایش مکتتزان ختتوراک مصتترضی در جکتترۀ   ی

هتای   توست  گوستاوه  دریاضع روزان  متواد مهتذی   آزمایای 

صورت انتظار  شد  با بلوک نکز باالتر بود  اسعی در این تهذیه

 ز حاص  شودیاضزایش وزن باالتری نکرود که  می
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 آزمایشگوناگون دورۀ های  ماه ها در گوساله ۀوزن روزان. روند افزایش 3شکل

 

 جکرۀ شاهد  خوراک کامالً مخلون شد ، جکرۀ آزمایش  خوراک بلوک              

 

تواند بر قابلکع ها  و عمللرد  شل  ضکزیلی جکر  می

ی چناننه بتوان جکرۀ غتذایی  [18، و 12، 3]ها مؤثر باشد  دام

ستازی و مصترف    ذی  کرد کته جتدا  شللی آماد  و ته  را به

هتا بته حتداق  برستد،      انتخابی اجزای ختوراک توست  دام  

شرای  مطلوب ها  و جذب در دستها  گتوارش حکتوان   

تواند بر رشتد و عمللترد دام اثتر     که میضراه  خواهد شد 

 ی [12و  9]مثبع ناان دهد 

شتد  همنتون    های ضاترد   شل   سازی خوراک به آماد 

خوراک مخلون سبب بهبود در ای ه با در مق و مل بی پلع

و  9]شتود   اضزایش وزن و بازد  غذایی می ،مصرف خوراک

هتای محتدود منتارشتد  در زمکنت       براساس گتزارش  ی[16

شد  مصرف مادۀ خاش و قابلکع ها  مواد  خوراک بلوک

های کامت    مهذی بلوک خوراک کام  در مقای ه با خوراک

مخلتون کامت    ی جکترۀ  [7و  3]ناد  باالتر بود  اسع  بلوک

هتای نتر پترواری     ن بع به جکرۀ بلوک در تهذیت  گوستاوه  

اضتتزایش وزن روزانتت  گتترو   مقای تته شتتد کتته مکتتانهکن  

هتای ایتن    کنندۀ جکرۀ بلوک باالتر بود کته بتا یاضتته    دریاضع

 ی  [2]پژوهش همخوانی دارد 

آمد  در این پژوهش با اطالعات  دسع اضزایش وزن به

های هلاتاین، که بتا شترای     گوساوهمنتارشد  در زمکن  

ای ن بتاً ماابه با آزمایش حاضر نههداری  وزنی و تهذیه

ی در پژوهای کته جکترۀ   [6و  4]خوانی دارد   اند، ه   شد 

مهاکاوری  4/2درصد پروتئکن و 14مخلون کام  )حاوی 

انرژی قاب  متابووک ت ( بته دو شتل  ضکزیلتی )مخلتون      

هتای نتر    هذیت  گوستاوه  شتد ( در ت  کام  م مووی و پلتع 

متدت پتنج    ککلوگرم به 200هلاتاین با وزن اووک  حدود 

ی مکتتانهکن اضتتزایش وزن روزانتت  [13]متتا  بررستتی شتتد 

در  1180کننتدۀ جکترۀ پلتع بتاالتر )     های دریاضع گوساوه

های پژوهش حاضر  گرم( بود که با یاضته 989مقاب  مش 

 همخوانی داردی  

تکمارهای آزمایاتی  ها در  ضریب تبدی  غذایی گوساوه

ها و نکز در ک  دور  بکن تکمارها متفاوت و  در ب ای از ما 

و  4( )شتل   >05/0P) دهندۀ برتری جکرۀ بلوک بتود   ناان

 (ی2جدول 
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  آزمایشگوناگون دورۀ های  . روند ضریب تبدیل در ماه4شکل 

 شد ، جکرۀ شاهد  خوراک کامالً مخلون اک بلوکجکرۀ آزمایش  خور                       

 

های پژوهش حاضر با نتایج دیهتر تحقکقتات کته      یاضته

هتای پترواری را بتا     بهبود ضتریب تبتدی  غتذایی گوستاوه    

شد  گتزارش دادنتد، مطابقتع     مصرف خوراک کام  بلوک

هتای نتر    ی نتایج ماابهی نکز درنتکج  تهذی  گوساوه[2]دارد 

ی [4]شد  گزارش شد  اسع  کام  ضارد پرواری با خوراک 

وپتاش   توان در اثر کاهش ریختع  بخای از این بهبود را می

طی مصرف ختوراک   ،زمان مواد مهذی خوراک و ورود ه 

نتایج تحقکتق دیهتری    ی[18و  7]شد  مربون دان ع  ضارد 

صتورت )م متووی و    که در آن جکرۀ کام  مخلتون بته دو   

رف شتد، حتاکی از آن   شد ( در تهذی  گوستفند مصت   بلوک

شل  بلوک، سبب اضزایش  کردن خوراک، به اسع که ضارد 

رشد، ابقای بکاتر نکتروژن، و بهبود بازد  غذایی شد  اسع 

گزارش دیهری حاکی از آن اسع کته مصترف جکتر     ی [8]

صورت بلوک سبب بهبود عمللرد رشد و ضریب تبتدی    به

غتذایی   مکتانهکن ضتریب تبتدی    ی [12]ها شد  غذایی تلک ه

، 350اوتی   200های وزنی  های هلاتاین که در دسته گوساوه

ککلتوگرم پتروار شتدند بته      450اوی  400، و 400اوی  350

تتر از   گتزارش شتد کته پتایکن     84/7و  55/7، 38/7ترتکب 

توان بته بتاالتربودن    را می ی دوک  آن[5]آزمایش حاضر اسع 

مهاکتتتاوری انتتترژی   55/2تتتتا  45/2غلظتتتع انتتترژی ) 

هتای   درصتد( جکتر   14تتا   13تابووک  ( و پتروتئکن ) م قاب 

های غتذایی آزمتایش    شد  در مقای ه با جکر  غذایی استفاد 

 حاضر مربون دان عی 

 

 گيري   نتيجه

سازی جکرۀ غتذایی   های پژوهش حاضر، آماد  براساس یاضته

شتد  ستبب بهبتود عمللترد      صورت مخلون کام  بلوک به

وع در متدیریع  شتود و ضتمن ستهو    های پترواری متی   دام

دهتی   دادن، به نکروی ان انی کمتری بترای ختوراک   خوراک

ها نکاز خواهد بود، گرچه در این زمکنته بررستی    روزانه دام

 بکاتری نکاز اسعی

 

 تشكر و قدردانی

وسکله از مؤس   تحقکقات علوم دامی کاور و شرکع  بدین

 شودی  تحقکق و توس   علوم دامی مکهن قدردانی می
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