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چکیده
 ویلَگزم30  رأط ثزُ ًز عِ تب چْبر هبِّ ثب هیبًگیي ٍسى24  آسهبیؾی ثب اعتفبدُ اس، ثزخی فزاعٌدِّبی خًَی ٍ تخویز،ثِهٌظَر ارسیبثی تأثیز وجبلت ثز ػولىزد
 هیلیگزم در ویلَگزم وجبلت)؛0/083  تیوبرّبی آسهبیؾی ؽبهل خیزُ پبیِ (ؽبّذ؛ حبٍی.در لبلت یه ىزح وبهالً تقبدفی ثب چْبر تیوبر ٍ ؽؼ تىزار اًدبم ؽذ
 ثِهٌظَر تؼییي. هیلیگزم در ویلَگزم وجبلت ثَدًذ0/6 +ِ هیلیگزم در ویلَگزم وجبلت ٍ خیزُ پبی0/4 +ِ هیلیگزم در ویلَگزم وجبلت؛ خیزُ پبی0/2 +ِخیزُ پبی
. هبیغ ؽىوجِ گزفتِ ؽذ، اس عیبّزي ٍداج خَىگیزی ٍ ثزای ثزرعی فزاعٌدِّبی تخویز ؽىوجِای اس ىزیك هزی70 ٍ 45 ،فزاعٌدِّبی خَى در رٍسّبی ففز
 آلجَهیي، تزیگلیغیزیذ، ولغتزٍل،B12  هیشاى ٍیتبهیي، هبدُ خؾه هقزفی ٍ مزیت تجذیل خَران،ًِهىول وجبلت تأثیز هؼٌیداری ثز هیشاى افشایؼ ٍسى رٍسا
 هىول افشایؼ یبفت0/4 ٍ 0/2  غلظت آهًَیبن هبیغ ؽىوجِ در عيح.عزم خَى ٍ ّنچٌیي غلظتّبی آلىبلیي فغفبتبس ٍ آالًیي تزاًظ آهیٌبس ًذاؽت

 رٍی ٍ هظ پالعوب تحت تأثیز، آّي، غلظتّبی وجبلت. ؽىوجِ ٍ خوؼیت پزٍتَسٍآیی ؽىوجِ تغییزی ًىزدpH ،) ٍلی غلظت اعیذّبی چزة فزّارP>0/05(
ٍ  ثب ٍخَد تغییزات هحذٍد در ثزخی فزاعٌدِّبی خًَی0/6  ًتبیح حبفل اس تحمیك حبمز ًؾبى داد افشٍدى هىول وجبلت ثِ خیزُ تب عيح.تیوبرّب لزار ًگزفت
.ؽىوجِای اثز هؼٌیداری ثز ػولىزد ثزُّب ًذاؽت؛ ثًِظز هیرعذ وِ وجبلت هَخَد در خیزُ پبیِ ثزای ًیبس وجبلت ثزُّبی در حبل رؽذ عٌدبثی وبفی هیثبؽذ
.B12  ٍیتبهیي، پزٍتَسٍآ، پزٍتئیي عزم، آلىبلیي فغفبتبس، آالًیي تزاًظ آهیٌبس:کلیدواژهها
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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

هْزثبى ؽذُ اعت [ .]9ثزخی پضٍّؼگزاى ثیبى ًوَدًذ وِ

ووجَد وجبلت هیتَاًذ رؽذ ٍ پزٍرػ ًؾخَاروٌٌذگبى را

عيح ًیبس  0/07هیلیگزم وجبلت در رٍس وِ ثزای ثشغبلِّب

تحت تأثیز لزار دّذ؛ عبختِؽذى ٍیتبهیي ً B12یبسهٌذ

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

حنَر وجبلت اعت ،ثِىَریوِ  4/4درفذ ایي ٍیتبهیي را

ٍ گشارػ ؽذُ اعت وِ ٍسى ًْبیی ٍ هیبًگیي افشایؼ

وجبلت تؾىیل هیدّذ [ .]20ووجَد وجبلت در خَران

ٍسى رٍساًِ ثشّبی دریبفتوٌٌذُ هىول وجبلت در عيح

حیَاى ًؾخَاروٌٌذُ عجت هیؽَد وِ هیىزٍارگبًیغنّبی

 0/5ثْتز اس عيح  0/25هیلیگزم ثز ویلَگزم هبدُ خؾه

ؽىوجِ ٍیتبهیي  B12ونتزی تَلیذ وٌٌذ ٍ در ًتیدِ ٍیتبهیي

خیزُ ٍ گزٍُ ؽبّذ ( 0/076هیلیگزم ثز ویلَگزم هبدُ

 B12ونتزی در اختیبر حیَاى لزار گیزد [ .]25در

خؾه خیزُ) هیثبؽذ [ .]13اس ایيرٍ ،ثِ خْت ووجَد

هیىزٍارگبًیغنّبی ؽىوجِ ػٌقز وجبلت ثِػٌَاى وَفبوتَر

اىالػبت السم در خقَؿ ًیبس ٍالؼی گَعفٌذاى ثَهی

هتیلهبلًَیلوَآًشین  Aهَتبس ٍ هتیًَیيعیٌتبس ػول هیوٌذ؛

ایزاى ثِ وجبلت ٍ اس ىزفی وبفی ًجَدى دادُّبی هزثَه ثِ

ایي دٍ آًشین ثِتزتیت در هزاحل اٍلیِ تَلیذ اعیذ

ًیبسهٌذیّبی هٌتؾزؽذُ در هَرد دامّبی خبرخی ،در

پزٍپیًَیه اس گلَوش هیؽَد ٍ تجذیل ّوَعیغتئیي ثِ

هيبلؼِ حبمز تأثیز عيَح هختلف وجبلت در خیزُ ثز

هتیًَیي ًمؼ دارًذ [ .]17لذا هیىزٍارگبًیغنّبی ؽىوجِ

ػولىزد ٍ ثزخی فزاعٌدِّبی خًَی ثزُّبی ًز عٌدبثی

ثزای تَلیذ پزٍپیًَبت ًیبس ثِ ٍیتبهیي  B12دارًذ ٍ ثیي

هَرد ثزرعی ٍ هيبلؼِ لزار گزفت.

آىّب ٍ ٍیتبهیي  B12ثزای تَلیذ پزٍپیًَبت ،ارتجبه هغتمین
ٍخَد دارد [ .]24ووجَد وجبلت هیتَاًذ عجت ثزٍس

مواد و روشها

ونخًَی ،مؼف ،ثیاؽتْبیی ،اختالل در عیغتن ایوٌی ٍ

ایي پضٍّؼ در ٍاحذ گَعفٌذداری تحمیمبتی داًؾگبُ

وبّؼ ٍسى ؽَد؛ ػالٍُ ثز آى ،ػٌقز وجبلت عجت افشایؼ

راسی ،وزهبًؾبُ در عبل  1397اًدبم ؽذ .هزالجت اس

گَارػپذیزی هَاد هغذی خیزُ هیؽَد [ً .]15یبس دامّب

حیَاًبت ىجك دعتَرالؼول وویتِ اخالق وبر ثب حیَاًبت

ثِ وجبلت هتفبٍت اعت ٍ گَعفٌذ در ثیي دامّبی

داًؾگبُ راسی (وذ ؽوبرُ  )396-1-29اًدبم ؽذ .در ایي

هشرػِای ثیؼتزیي حغبعیت را ثِ ووجَد وجبلت ًؾبى

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

هیدّذ .در ثزُّبیی وِ ثب خیزُ دارای ووجَد وجبلت

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

( 0/086هیلیگزم وجبلت ثِاسای ّز ویلَگزم هبدُ خؾه

وبهالً تقبدفی ثب چْبر تیوبر ٍ ؽؼ تىزار در یه دٍرُ

خَران) تغذیِ ؽذًذ ،هقزف خَران ٍ رؽذ وبّؼ

 70رٍسُ اعتفبدُ ؽذ .یه دٍرُ دٍ ّفتِای ثزای

یبفت ٍ امبفِوزدى وجبلت ( 0/586هیلیگزم در ویلَگزم

ػبدتپذیزی ثِ خبیگبُ ٍ خیزُ پبیِ ٍ ّنچٌیي دریبفت

هبدُ خؾه خَران) ثبػث افشایؼ هبدُ خؾه هقزفی ٍ

دارٍّبی مذ اًگل ٍ ٍاوغیٌبعیَى ،در ًظز گزفتِ ؽذ.

افشایؼ ٍسى ثزُّب ؽذ [ّ .]27نچٌیي افشٍدى وجبلت تب

تیوبرّبی آسهبیؾی ؽبهل تیوبر خیزُ پبیِ (ؽبّذ؛ حبٍی

عيح  0/5هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم هبدُخؾه خَران

 0/083هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه خیزُ)،

ثِ خیزُ پبیِ (حبٍی  0/088هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم

خیزُ پبیِ 0/2 +هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه

هبدُ خؾه) عجت ثْجَد ػولىزد ،افشایؼ تَلیذ ٍیتبهیي

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

 B12در ؽىوجِ ٍ عٌتش پزٍتئیي هیىزٍثی در ثزُّبی ًز

 0/4هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه خیزُ ٍ خیزُ
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پبیِ 0/6 +هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه خیزُ

ىت ،تْزاى ٍ دعتگبُ ( microplate readerهذل Rayto

ثَدًذ .هىول وجبلت ثب حذٍد  30گزم عجَط وبهالً

 ،RT-2100Cچیي) اًدبم ؽذ.

هخلَه ٍ ثِفَرت رٍساًِ ثِ ّز ثزُ دادُ ؽذ .خیزُ پبیِ
ثزاعبط ًیبس ثزُّبی ًز عٌدبثی ثب هتَعو ٍسى 30

جذٍل  .1هَاد خَراکی ٍ ترکیت شیویبیی جیرُ پبیِ

ویلَگزم [ ]22ىَری تٌظین ؽذ وِ احتیبخبت غذایی ایي

(درصذ هبدُ خشک)

حیَاًبت را تأهیي وٌذ (خذٍل  .)1تدشیِ تمزیجی ؽبهل

فراظٌجِ

هبدُ خؾه (رٍػ ؽوبرُ  ،)930/15هبدُ آلی (رٍػ

هبدُ خَراکی

درصذ

کبُ

28/08

جَ

16/45

(رٍػ ؽوبرُ  )920/39ثزاعبط رٍػ پیؾٌْبدی [ٍ ]5

ررت

17/66

ظجَض

7/24

الیبف ًبهحلَل در ؽَیٌذُ اعیذی ٍ الیبف ًبهحلَل در

کلسا

16/28

ؽَیٌذُ خٌثی ىجك رٍػ [ ]26اًدبم ؽذ .فزاعٌدِّبی

اٍرُ

0/69

ػولىزدی ؽبهل افشایؼ ٍسى رٍساًِ ،هقزف خَران ٍ

دی کلعین فعفبت

0/26

مزیت تجذیل غذایی ،ثزخی فزاعٌدِّبی ثیَؽیویبیی

ثیکرثٌبت ظذین

ؽوبرُ  ،)942/05خبوغتز (رٍػ ؽوبرُ ،)924/05
پزٍتئیي خبم (رٍػ ؽوبرُ  ٍ )984/13ػقبرُ اتزی

خَى ٍ فزاعٌدِّبی تخویز ؽىوجِ ثزرعی ؽذًذ .آة

1/12
1

هکول هعذًیٍ -یتبهیٌی

1/29

ًوک

0/17

فَافل دٍ ّفتِای ،لجل اس ًَثت خَراندادى فجح ٍ ثب

پعبة هالض

10/76

ترکیت شیویبیی جیرُ (درصذ هبدُ خشک)

درصذ

فبفلِ  8عبػت گزعٌگی در دٍ رٍس هتَالی تَسیي ٍ

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

2/87

هیبًگیي دٍ رٍس ثِػٌَاى ٍسى دٍرُ در ًظز گزفتِ ؽذ.

هبدُ خشک (درصذ)

91/91

خَى گیزی اس عیبّزي ٍداج در رٍسّبی ففز70ٍ 45 ،

خبکعتر خبم (درصذ)

9/15

پرٍتئیي خبم (درصذ)

14/5

چرثی خبم (درصذ)

5/6

ثِىَر دائن ٍ آساد در اختیبر ثزُّب لزار گزفت .ثزُّب در

آسهبیؼ ٍ لجل اس خَران دّی فجح اًدبم ؽذ .اس یه
لَلِ آسهبیؼ حبٍی هبدُ مذ اًؼمبد ّپبریي ثزای

الیبف ًبهحلَل در شَیٌذُ خٌثی (درصذ)

36/28

تْیِ پالعوب ٍ یه لَلِ ثذٍى ّپبریي ثزای تْیِ عزم

الیبف ًبهحلَل در شَیٌذُ اظیذی (درصذ)

23/4

اعتفبدُ ؽذ .ثز ای خذاعبسی عزم خَى ،لَلِّب ثِهذت

رٍی (هیلیگرم در کیلَگرم هبدُ خشک)

19/61

هط (هیلیگرم درکیلَگرم هبدُ خشک)

39/9

آّي (هیلیگرم در کیلَگرم هبدُ خشک)

23/23

کجبلت (هیلیگرم در کیلَگرم هبدُ خشک)

0/083

 25دلیمِ ثب  3000دٍر ٍ دهبی چْبر درخِ عبًتیگزاد
عبًتزیفیَص ؽذًذ ٍ همذار دٍ هیلی لیتز اس عزم ،ثب عوپلز
ثِ داخل هیىزٍتیَحّب ریختِ ٍ در دهبی  -22درخِ

ّ .1ر کیلَگرم هکول هعذًیٍ -یتبهیٌی شبهل Vitamin 500000IU

عبًتی گزاد تب سهبى آًبلیش ًگْذاری ؽذ .اًذاسُگیزی

=،Ca;60000 mg ،Vitamin E=100 mg( ،Vitamin D3=100000IU،A
mg ،Fe;3000 mg ،Mg ; 20000 mg ،Na=60000 mg ،P ;30000 mg

ٍیتبهیي  B12عزم ثب اعت فبدُ اس ویت ٍیتبهیي ( B12ؽزوت

،.I ; 100 mg ،Se; 100 mg ،Zn ;3000 mg ،Mn;2000 mg ،Cu;300
 ; 3000 mgآًتی اکعیذاى.

 ،Monobind Incآهزیىب) تْیِ ؽذُ اس ىزیك ؽزوت آرؽب

 .2هحبظجِشذُ ثراظبض .)2007( NRC
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ثزای اًذاسُگیزی غلظت گلَوش ،فؼبلیت آًشینّبی آالًیي

فزاعٌدِّبی ؽىوجِ ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار ٍ( SPSSیزایؼ

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

 ،)23رٍیِ  Mixedثِفَرت اًذاسُگیزیّبی تىزارؽذُ در

تزی گلیغیزیذً HDL ،وًَِّب اس دعتگبُ اتَآًبالیشر (هذل

ٍاحذ سهبى ثزای هذل ( ٍ )2هیبًگیيّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى

 ،Hitachi 912صاپي) ٍ ویتّبی تَلیذ ؽزوت  ،MANتحت

ونتزیي تفبٍت هؼٌیدار ( )LSDدر عيح پٌح درفذ

لیغبًظ فزاًغِ ( )ELTechGroupاعتفبدُ ؽذ .ثؼذ اس گزفتي

همبیغِ ؽذًذ.

هبیغ ؽىوجِ تَعو لَلِ هزی pH ،تَعو دعتگبُ pHهتز

راثيِ )2

Yij=µ + Ai+ Bj+ A×Bij+ Ebij

(هذل  ،Inolab level2آلوبى) لزائت ٍ ثجت ؽذً .یتزٍصى

وِ در ایي راثيِ ،Yij ،هؾبّذُ هزثَه ثِ تیوبر ٍ i

آهًَیبوی در ًوًَِّبی هبیغ ؽىوجِ ثب اعتفبدُ اس رٍػ

سهبى اًذاسُگیزی j؛  ،µهیبًگیي ولی هؾبّذُّب؛  ،Aiاثز

اعتبًذارد [ ]10اًذاسُگیزی ؽذ .غلظت ول اعیذّبی چزة

تیوبر؛  ،Bjاثز دٍرُ؛  ،ABijاثزهتمبثل تیوبر  iدر دٍرُ

فزّار هبیغ ؽىوجِ اس دعتگبُ هبرخبم ٍ رٍػ تَفیِؽذُ []7

 ،Ebijخيبی آسهبیؼ اعت.

j؛

تؼییي ؽذ .ؽوبرػ ٍ تؼییي خٌظ پزٍتَسٍآی ؽىوجِ ثب
اعتفبدُ اس هحلَل رلیكوٌٌذُ فزهبلعبلیي ٍ رلیكعبسی ًوًَِ

نتایج و بحث

ؽىوجِ ٍ ؽوبرػ ثب الم ّوَعیتَهتز ثٍِعیلِ هیىزٍعىَح

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

ًَری اًدبم گزفت .خٌظ پزٍتَسٍآ ثزاعبط تؼذاد ًَاحی

خیزُ ثزُّبی پزٍاری تأثیزی ثز هیشاى خَران هقزفی ،هیشاى

هضوی ٍ پزاوٌذگی هضنّب ثز رٍی علَل ٍ غلظت ول آىّب

افشایؼ ٍسى رٍساًِ ٍ مزیت تجذیل خَران ًذاؽت.

در ّز هیلیلیتز هحتَیبت ؽىوجِ ثزاعبط رٍػ تَفیِؽذُ

گشارػ ؽذُ اعت وِ ثشّبی تغذیِؽذُ ثب خیزُ دارای

[ ]11ؽٌبعبییؽذ .غلظت هَاد هؼذًی در ًوًَِّبی خَراوی

عيح پبییي وجبلت  0/1هیلیگزم وجبلت ثِاسای ّز ویلَگزم

[ ٍ ]29پالعوبی خَى [ ]23ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ خذة اتوی

هبدُ خؾه در همبیغِ ثب ثشّبی دریبفتوٌٌذُ هىول وجبلت

(هذل  ،Varian SpectrAA 200اعتزالیب) تؼییي ؽذ.

تفبٍت هؼٌیداری اس لحبً افشایؼ ٍسى رٍساًِ ًذاؽتٌذ [.]15

در دادُّبی هزثَه ثِ ػولىزدٍ ،سى اٍلیِ ثِػٌَاى هتغییز

ٍلی ثزخالف ًتبیح ایي پضٍّؼگزاى ٍ آسهبیؼ حبمز،

ووىی (وٍَاریت) در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ دادُّبی حبفل ثب

ثزخی گشارػّب ًؾبىدٌّذُ ثْجَد ػولىزد دام ثِ عجت

اعتفبدُ اس ًزمافشار ٍ( SPSSیزایؼ  )23رٍیِ  GLMثزای

اعتفبدُ اس هىول وجبلت هیثبؽذ .هیبًگیي ٍسى ًْبیی ٍ

هذل  ٍ 1هیبًگیيّب ثب اعتفبدُ آسهَى ونتزیي تفبٍت هؼٌیدار

افشایؼ ٍسى رٍساًِ ثزُّبی هْزثبى [ ٍ ]4ثشّبی هزخش []3

( )LSDاًدبم ؽذ در عيح پٌح درفذ همبیغِ ؽذًذ.

دریبفتوٌٌذُ لزؿ وجبلت (هحتَی  0/0535هیلیگزم در

راثيِ )1

Yij= Ai + β (Xij –X) + Ebij

رٍس) ثِىَر هؼٌیداری ثبالتز اس گزٍُ ؽبّذ ثَد.

وِ در ایي راثيِ ،Yij ،هؾبّذُ هزثَه ثِ تیوبر ٍ i

ّنچٌیي ثزخی پضٍّؼگزاى گشارػ دادًذ وِ ثزُّبیی

سهبى اًذاسُگیزی j؛  ،µهیبًگیي ولی هؾبّذُّب؛  ،Aiاثز

وِ ثب خیزُ پبیِ هحتَی  0/086هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم

تیوبر؛ )ٍ ،β (Xijk –Xسى اٍلیِ ثِػٌَاى وٍَاریت؛ ،Ebij

هبدُ خؾه تغذیِ ؽذًذ ًغجت ثِ ثزُّبی دریبفتوٌٌذُ

خيبی آسهبیؼ اعت.

هىول وجبلت در عيَح  1 ،0/75 ،0/5 ،0/25هیلیگزم در
ویلَگزم هبدُ خؾه دارای افشایؼ ٍسى رٍساًِ ونتزی

دادُّبی هزثَه ثِ فزاعٌدِّبی ثیَؽیویبیی خَى،
فؼبلیت آًشینّبی خَى ٍ فزاعٌدِّبی ّوبتَلَصی ٍ

ثَدًذ.
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جذٍل  .2اثر ظطَح هختلف هکول کجبلت (ظَلفبتکجبلت) ،ثر افسایش ٍزى ٍ هصرف خَراک در ثرُّبی ًر ظٌجبثی
فراظٌجِ

تیوبر ( 1درصذ جبیگسیٌی هکول کجبلت در جیرُ)

SEM

ظطح هعٌیداری
0/781

شبّذ

1

2

3

ٍزى اٍلیِ (کیلَگرم)

30/09

27/89

30/08

30/05

0/868

ٍزى ًْبیی (کیلَگرم)

44/41

44/23

47/79

46/16

0/924

0/509

افسایش ٍزى کل (کیلَگرم)

14/33

16/35

17/72

16/12

0/692

0/408

افسایش ٍزى رٍزاًِ (گرم در رٍز)

204/70

233/51

253/09

230/24

19/887

0/408

هبدُ خشک هصرفی (گرم در رٍز)

1630

1630

1770

1670

0/037

0/545

ضریت تجذیل خَراک

8/86

8/09

7/01

8/04

0/588

0/530

 .1جیرُ پبیِ (شبّذ؛ حبٍی  0/083هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک) ،جیرُ پبیِ  0/2 +هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک ،جیرُ پبیِ  0/4+هیلیگرم
کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک ٍ جیرُ پبیِ  0/6 +هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک.
 :SEMخطبی اظتبًذارد هیبًگیيّب.

ّزچٌذ ایي پضٍّؼگزاى ًؾبى دادًذ وِ امبفِوزدى

وجبلت در عيح  0/5هیلیگزم در ویلَگزم هبدُ خؾه در

عيح وجبلت سیبدتز اس  0/05هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم

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

هبدُ خؾه ،تأثیزی ثز هقزف هبدُ خؾه یب رؽذ ثزُّب

در ثشّبی گزٍُ ؽبّذ ػالهتّبیی وِ ًؾبىدٌّذُ ووجَد

ًذاؽت ٍ ًتیدِ گزفتٌذ عيح  0/05هیلیگزم وجبلت در

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

ویلَگزم هبدُ خؾه ،ثزای رؽذ ىجیؼی ثزُّب وبفی

ثزخی ثْجَد در ػولىزد دام ثِ عجت افشٍدى هىول وجبلت ثِ

هیثبؽذ [.]27

خیزُ را ًبؽی اس عٌتش ثیؼتز ٍیتبهیي  B12در هحیو ؽىوجِ
هؼزفی هیوٌٌذ [.]13

امبفِوزدى وجبلت ثِ خیزُّبی دارای ووجَد وجبلت
(هیشاى وجبلت خیزُ  0/086هیلیگزم ثز ویلَگزم هبدُ خؾه)

ػلیرغن گشارػّبی هتؼذد درخقَؿ ثْجَد

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

ػولىزد دام ثِ عجت امبفِ ًوَدى هىول وجبلت ثِ خیزُ

افشایؾی در ایي پضٍّؼ ثب خیزُ پبیِ هحتَی  0/083هیلیگزم

ثزُّب یب ثشغبلِّبً ،تبیح پضٍّؼ حبمز ثیبًگز چٌیي

وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه ،حتی در عيح  0/6هیلیگزم

افشایؾی ًیغت .ثًِظز هیرعذ خیزُ پبیِ هحتَی 0/083

وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه هؾبّذُ ًؾذ .اس ىزفی

هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه خیزُ در ایي

گشارػ ؽذُ اعت هىول وجبلت (یه هیلیگزم ثز ویلَگزم

آسهبیؼ ثِ اًذاسُای وبفی ثَدُ اعت وِ ًیبس دام ثِ وجبلت

هبدُ خؾه) عجت ثْجَد ػولىزد ثشّب ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ

را تأهیي ًوبیذ ٍ افشٍدى همبدیز ثیؼتز تأثیز هؼٌیداری ثز

ؽذ [ .]21افشٍدى وجبلت تب عيح  0/5هیلیگزم وجبلت در

هیشاى رؽذ رٍساًِ ًذاؽتِ اعت.

ویلَگزم هبدُخؾه خَران ثِ خیزُ پبیِ (حبٍی 0/088

هیشاى ٍیتبهیي  B12در خَى ثزُّبی دریبفتوٌٌذُ

هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه) عجت افشایؼ هبدُ

عيَح هختلف هىول وجبلت در همبیغِ ثب تیوبر ؽبّذ

خؾه هقزفی ،افشایؼ ٍسى رٍساًِ ٍ ثبسدُ تَلیذ در ثزُّبی

تفبٍتی ًذاؽت (خذٍل  .)3تفبٍت هیشاى ٍیتبهیي

ًز هْزثبى ؽذ [ .]9ثبسدُ ػولىزد ثشّبی دریبفتوٌٌذُ هىول

خَى در دٍرُّبی هختلف ًوًَِثزداری ًیش هؼٌیدار ًجَد
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الْبم ًذری ،فردیي ّصثری ،هحوذ هْذی هعیٌی

ٍلی ثزّنوٌؼ سهبى ٍ تیوبر هؼٌیدار ثَد (.)P>0/001

دٍرُ ،غلظت تزی گلیغزیذ خَى ًغجت ثِ اٍاعو ٍ

ثًِحَیوِ غلظت ایي ٍیتبهیي اس لحبً ػذدی در اثتذای

اًتْبی دٍرُ ثِتزتیت  19/3 ٍ 15/15درفذ ونتز ثَد.

دٍرُ ثیؼتز اس دٍرُّبی ثؼذی ثَد .هىولًوَدى خیزُ ثب

افشٍدى وجبلت ثِ خیزُ هیشاى پزٍتئیيول عزم خَى را

عَلفبت وجبلت تأثیز هؼٌیداری ًیش ثز هیشاى گلَوش خَى

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

ًذاؽت .در ىَل دٍرُ پزٍرػ ًیش تغییزی در عيح گلَوش

ون تزیي ثَد (ٍ ،)P>0/05لی تفبٍت هؼٌیداری ثیي تیوبر

خَى ثٍِاعيِ هقزف هىول وجبلت هؾبّذُ ًؾذ .اثز

ؽبّذ ٍ گزٍُّبی دیگز هؾبّذُ ًؾذ .هیشاى پزٍتئیي ول

هتمبثل سهبى در تیوبر درخقَؿ غلظت ولغتزٍل عزم

عزم خَى در سهبىّبی هختلف ًوًَِثزداری ًیش هتفبٍت

خَى هؼٌیدار ثَد ()P>0/05؛ ثًِحَیوِ وبّؼ در

ثَد (خذٍل  ،)3ثِىَری وِ در اٍاعو ٍ اٍاخز دٍرُ

غلظت ولغتزٍل خَى ثٍِاعيِ افشٍدى هىول وجبلت،

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

ثیؼتز ًبؽی اس ثزّنوٌؼ ثیي تیوبر ٍ دٍرُّبی سهبًی

وبّؼ یبفت (.)P>0/05

هختلف خَىثزداری ثَد .در اثتذای دٍرُ پزٍرػ ،غلظت

هیشاى  HDLخَى ًیش تحت تأثیز افشٍدى هىول وجبلت

ولغتزٍل خَى ًغجت ثِ اٍاعو ٍ اًتْبی دٍرُ ثِتزتیت

ثِ خیزُ لزار ًگزفت ٍ تفبٍت هؼٌیداری ثیي گزٍُ ؽبّذ

 5/5 ٍ 4/81هیلیگزم در دعیلیتز ونتز ثَد.

ٍ گزٍُ دریبفتوٌٌذُ هىول وجبلت هؾبّذُ ًؾذ .ثزخالف

اثز هتمبثل سهبى در تیوبر درخقَؿ غلظت

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

تزی گلیغزیذ خَى ًیش هؼٌیدار ثَد ( .)P>0/05ایي

 0/75هیلیگزم ثزویلَگزم هبدُ خؾه ثبػث افشایؼ

هيلت ًؾبى هی دّذ وِ تغییز در هیشاى ایي فزاعٌدِ

غلظت ٍیتبهیي  B12پالعوبی خَى ثزُّبی سل ًغجت ثِ

ثیؼ تز ًبؽی اس ثزّنوٌؼ تیوبر ٍ سهبى خَىگیزی اعت

گزٍُ ؽبّذ ؽذّ .زچٌذ ،ثبالتز اس ایي همذار تأثیز

تب اثز هىول ًوَدى خیزُ ثب وجبلت؛ ثِىَریوِ در اثتذای

هؼٌیداری ثز ایي فزاعٌدِّب ًذاؽت [.]6

جذٍل  .3اثر ظطَح هختلف هکول کجبلت ثر ثرخی هتبثَلیتّب (هیلیگرم در دظی لیتر) ٍ آًسینّبی خَى ثرُّبی ًر ظٌجبثی
فراظٌجِ

تیوبر( 1درصذ جبیگسیٌی هکول کجبلت در جیرُ)
شبّذ

1

2

3

زهبى ًوًَِگیری (رٍز)
0

70

45

SEM

هعٌیداری
تیوبر

زهبى اثر هتقبثل

ٍیتبهیي ( B12پیکَگرم در هیلیلیتر)

515/32

631/60

542/45

583/71

0/354 0/267 24/795 558/89 534/93 610/99

0/001

گلَکس (هیلیگرم در دظی لیتر)

92/99

87/98

91/48

88/32

89/48

90/67

90/43

0/907 0/352 1/167

0/243

کلعترٍل (هیلیگرم در دظی لیتر)

45/53

43/32

43/00

41/89

40/00

44/81

45/50

0/620

0/001 0/06

0/001

پرٍتئیي (هیلیگرم در دظی لیتر)

a

ab

b

ab

a

b

b

0/001 0/044 0/235

0/459

0/001 0/641 1/431 105/83 100/65 85/40

0/022

5/74

4/95

4/64

4/95

تریگلیعیریذ (هیلیگرم در دظی لیتر)

95/97

96/25

98/94

98/02

7/31

b

4/04

a

3/86

b

آلجَهیي (هیلیگرم در دظی لیتر)

4/30

4/55

4/35

4/33

4/15

4/65

4/34

0/007 0/511 0/070

0/060

HDL

28/42

27/92

25/56

27/43

27/20

27/42

27/39

0/980 0/174 0/486

0/211

ٍ( ALTاحذ در لیتر)

33/15

34/06

34/59

34/32

33/78

33/79

34/52

0/249 0/083 0/209

0/591

ٍ( ALPاحذ در لیتر)

204/19

223/29

212/64

220/14

0/610 0/804 7/088 207/90 212/04 225/26

0/834

 .1جیرُ پبیِ (شبّذ؛ حبٍی  0/083هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک) ،جیرُ پبیِ  0/2 +هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک ،جیرُ پبیِ  0/4+هیلیگرم
کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک ٍ جیرُ پبیِ  0/6 +هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک.
 :SEMخطبی اظتبًذارد هیبًگیيّب ;HDL .لیپَپرٍتئیي ثب چگبلی ثبال ;ALT ،آالًیي تراًطآهیٌبز ;ALT ،آلکبلیي فعفبتبز.
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افشٍدى هىول وجبلت تب عيح  0/5هیلیگزم در

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

ویلَگزم هبدُ خؾه خَران ثِ خیزُ (حبٍی 0/088

خذة گلَوش اس دعتگبُ گَارػ ًؾخَاروٌٌذگبى هحذٍد

هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه) هىولدّی

اعت ،لذا فزایٌذ گلَوًَئَصًش در وجذ ایي دعتِ اس دامّب

هيلَة ثزای تَلیذ ٍیتبهیي  B12در ثزُّبی ًز هْزثبى

فؼبل ثَدُ ٍ ثخؾی اس ًیبس آىّب را ثِ گلَوش تأهیي هیوٌذ.

هیؽَد؛ ثِىَریوِ غلظت اٍلیِ ٍیتبهیي  B12در تیوبرّبی

پزٍپیًَبت ثِػٌَاى هْنتزیي پیؼعبس گلَوًَئَصًش در

هختلف اس لحبً آهبری ثب یىذیگز تفبٍتی را ًؾبى ًذادًذ،

ًؾخَاروٌٌذگبى تلمی هیؽَد .اس ىزفی ووجَد وجبلت

اهب پظ اس تغذیِ ثب هىول وجبلت در پبیبى دٍرُ ،غلظت

ثبػث ووجَد ٍیتبهیي  B12در ؽىوجِ هیؽَد ٍ ایي خَد

ٍیتبهیي  B12افشایؼ یبفت [ّ .]78نچٌیي ثشّبی

ثز ثبوتزیّبی تَلیذوٌٌذُ پزٍپیًَبت اثز ثبس دارًذگی دارد

دریبفتوٌٌذُ خیزُ دارای ووجَد وجبلت در حذ  0/04تب

[ ،]18در ًتیدِ پزٍپیًَبت ونتزی در ؽىوجِ تَلیذ

 0/05هیلیگزم وجبلت ثِاسای ّز ویلَگزم هبدُ خؾه

هیؽَد ٍ هیتَاًذ غلظت گلَوش پالعوب را تحت تأثیز

هیشاى ٍیتبهیي  B12وجذ ٍ پالعوبی ونتزی ًغجت ثِ

لزار دّذ .اس ىزفی وبّؼ غلظت ٍیتبهیي  B12عجت

گزٍُّبی دریبفتوٌٌذُ هىول وجبلت داؽتٌذ [ .]14اعتفبدُ

وبّؼ فؼبلیت آًشین هتیل هبلًَیل وَآًشین آهَتبس هیؽَد

اس لزؿّبی آّغتِرّؼ دارای وجبلت ثِ همذار 0/0535

وِ ایي اهز تجذیل هتیل هبلًَیل وَآًشینآ ثِ عَوغیٌیل

هیلیگزم در رٍس در خیزُ ثزُّبی ًز ٍ هبدُ هْزثبى عجت

وَآًشینآ را در وجذ وبّؼ هیدّذ ،در ًتیدِ عجت وبّؼ

افشایؼ غلظت ٍیتبهیي  B12پالعوب ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ ؽذ

تَلیذ پیؼعبس گلَوش هیؽَد [.]25

[ّ .]4نچٌیي ثشّبی هزخش دریبفتوٌٌذُ لزؿ آّغتِ رّؼ

ّزچٌذ هیشاى ٍیتبهیي  B12ؽىوجِ ٍ ّنچٌیي فؼبلیت

وجبلت (هحتَی  0/0535هیلیگزم در رٍس) دارای غلظت

آًشین هتیل هبلًَیل وَآًشینآ هَتبس در آسهبیؼ حبمز

ٍیتبهیي  B12عزم ثبالتزی ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ ثَدًذ [.]3

اًذاسُگیزی ًؾذ ٍلی ػذم تفبٍت ثیي گزٍُ ؽبّذ ٍ

اعتفبدُ اس  0/5 ٍ 0/25هیلیگزم در ویلَگزم هبدُ خؾه

تیوبرّبی آسهبیؾی در هیشاى گلَوش ٍ ٍیتبهیي  B12خَى

خیزُ هىول وجبلت در خیزُ ثشغبلِّب ثِفَرت آلی

احتوبالً ًؾبىدٌّذُ ایي اعت وِ ووجَدی اس هیشاى وجبلت در

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

دٍرُّبی هختلف ٍخَد ًذاؽتِ ٍ تَلیذ پزٍپیًَبت در

تغذیِ تأثیز هؼٌیداری ثز غلظت ٍیتبهیي  B12خَى ًذاؽت

ؽىوجِ اس یه ىزف ٍ فؼبلیت گلَوًَئَصًش در وجذ اس ىزف

ٍلی پظ اس  75رٍس هقزف هىول آلی تَعو ثشغبلِّب ،هیشاى

دیگز تحت تأثیز لزار ًگزفتِ اعت .گشارػ ؽذُ اعت وِ

ایي فزاعٌدِ در خَى ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ ٍ گزٍُ

ووجَد وجبلت (هیشاى وجبلت خیزُ  0/086هیلیگزم ثز ویلَگزم

دریبفتوٌٌذُ فزم هؼذًی وجبلت ثبالتز ثَد [.]12

هبدُ خؾه) در ثش ،عجت ًمـ در هتبثَلیغن پزٍپیًَبت ؽذُ

در پضٍّؼ حبمز غلظت گلَوش عزم خَى ثیي  88تب

ٍ ایي هْبر هتبثَلیغن هیتَاًذ هٌدز ثِ وبّؼ لٌذ خَى

 92هیلیگزم ثز دعیلیتز ٍ در توبهی تیوبرّب در هحذٍدُ

گزدد ،سیزا گلَوًَئَصًش وبّؼ هییبثذ .اسآًدبوِ پزٍپیًَبت

ىجیؼی ثَد .غلظت گلَوش خَى تحت تأثیز افشٍدى هىول

یىی اس پیؼعبسّبی افلی گلَوش در ًؾخَاروٌٌذگبى اعت،

وجبلت ثِ خیزُ لزار ًگزفت ٍلی ثزخی پضٍّؼگزاى ًؾبى

وبّؼ یب افشایؼ ًغجت پزٍپیًَبت در هبیغ ؽىوجِ هیتَاًذ

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

هزتجو ثب افشایؼ یب وبّؼ گلَوش عزم خَى در تیوبرّبی

هیلیگزم درویلَگزم هبدُ خؾه ثِ خیزُ ثشغبلِّب عجت

دریبفتوٌٌذُ عيَح هختلف وجبلت (1 ٍ 0/75 ،0/25
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الْبم ًذری ،فردیي ّصثری ،هحوذ هْذی هعیٌی

هیلیگزم ثز ویلَگزم) ثبؽذ [ .]27در هيبلؼِ حبمز عيح

ٍلی در تیوبر ؽبّذ در اثز ووجَد وجبلت (ونتز اس 0/1

عزهی پزٍتئیي ول در ثزُّب  4/64تب  5/74هیلیگزم در

هیلیگزم ثز ویلَگزم هبدُ خؾه) ًغجت ثِ عبیز تیوبرّب

دعیلیتز ثَدٍ .یتبهیي  B12در هتبثَلیغن ولی پزٍتئیي ًمؼ

ثِ دلیل ایيوِ دچبر ووجَد وجبلت ثَدًذ همذار آًشین

اعبعی دارد ٍ ووجَد ایي ٍیتبهیي ثبػث وبّؼ عيح پزٍتئیي

آلىبلیيفغفبتبس اس  120ثِ ٍ 654احذ ثز لیتز افشایؼ یبفت

ول عزم هیؽَد [.]16

[ .]14ثِػجبرتی دیگز ،آًشین آلىبلیي فغفبتبس در اثز ووجَد

وبّؼ پزٍتئیي ول عزم در ثشّبیی وِ دچبر ووجَد

وجبلت افشایؼ هییبثذ .در ثشّبی تغذیِؽذُ ثب خیزُّبی

وجبلت یب ٍیتبهیي  B12ثَدًذ ،گشارػ ؽذُ اعت [.]14

ون وجبلت (هحتَی  0/1هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم هبدُ

ّنچٌیي در ثشّبیی وِ خیزُ آىّب داری ووجَد وجبلت ثَد

خؾه) ًیش

فؼبلیت آًشینّبی آلىبلیي فغفبتبس ٍ

(هیشاى وجبلت خیزُ  0/1هیلیگزم ثز ویلَگزم هبدُ خؾه)،

آعپبرتبت تزاًظآهیٌبس افشایؼ یبفت [ .]2اهب ًتبیح آسهبیؼ

هیشاى پزٍتئیي عزم وبّؼیبفت [ّ .]2زچٌذ پضٍّؼگزاى

حبمز ًیش ًؾبىدٌّذُ ػذم تغییز در غلظت ایي آًشینّبی

دیگزی گشارػ دادًذ وِ افشٍدى هىول وجبلت در عيح

وجذی اعت ٍ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي پضٍّؼگزاى ثًِظز

 0/5 ٍ 0/25هیلیگزم در ویلَگزم هبدُ خؾه ثِ خیزُ

هیرعذ وِ خیزُ ثزُّب دارای ووجَد وجبلت ًجَدُ اعت ٍ

ثشغبلِّبی دریبفتوٌٌذُ خیزُ پبیِ (هحتَی 0/076

افشٍدى آى ثِ خیزُ ثْجَدی را در ٍمؼیت ایي آًشینّب

هیلیگزم وجبلت در ویلَگزم هبدُ خؾه) تأثیزی ثز غلظت

ایدبد ًىزدُ اعتّ .نچٌیي هيبثك ثب ًتبیح پضٍّؼ حبمز

پزٍتئیي ول خَى دام ًذاؽت .ایي پضٍّؼگزاى ًتیدِ

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

گزفتٌذ وِ ؽبیذ عيح وجبلت در خیزُ پبیِ در حذی پبییي

ٍ  0/5هیلیگزم در ویلَگزم هبدُ خؾه ثِ خیزُ ثشغبلِّب

ًجَدُ وِ عجت ایدبد تغییزات ًبهيلَثی در هتبثَلیغن

تأثیز ثز غلظت آلىبلیي فغفبتبس ،آالًیي تزاًظ آهیٌبس،

وجذی ٍ هتبثَلیغن ثذى ؽَد [ً .]12تبیح آسهبیؼ هب

آعپبرتبت آهیٌَتزاًغفزاس خَى دام ًذاؽتِ اعت [.]12

درخقَؿ پزٍتئیي عزم ثزُّب تيبثمی ثب یبفتِّبی

ّزچٌذ اعتفبدُ اس لزؿ آّغتِ رّؼ وجبلت (هحتَی

پضٍّؼگزاى فَق ًذارد ٍ ػلیرغن ایيوِ تفبٍت آهبری

 0/0535هیلیگزم در رٍس) در خیزُ ثزُّبی ًز ٍ هبدُ

هؼٌیداری ثیي گزٍُ ؽبّذ ٍ عيَح  0/6 ٍ 0/2هؾبّذُ

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

ًؾذ ٍلی اس لحبً ػذدی رًٍذ وبّؾی داؽت ٍ در عيح

آًشینّبی آلىبلیي فغفبتبس ٍ گلَتبتیَى پزاوغیذاس عزم

 0/4وبهالً ایي وبّؼ هؼٌیدار ثَد .ثًِظز ًویرعذ وِ

خَى ؽذً .تبیح هتٌبلل گشارػؽذُ تَعو پضٍّؼگزاى

وبّؼ پزٍتئیي عزم ػلیرغن ػذم ووجَد وجبلت در خیزُ،

درخقَؿ تأثیز ووجَد یب ػذم ووجَد وجبلت در خیزُ ثز

لبثلتَخیِ ثبؽذ.

ٍمؼیت ایي آًشینّب ًؾبىدٌّذُ لشٍم اًدبم پضٍّؼّبی
گغتزدُتز درخقَؿ راثيِ وجبلت ٍ آًشینّبی وجذی

افشٍدى هىول وجبلت ثِ خیزُ اثز هؼٌیداری ثز هیشاى

اعت.

آالًیي تزاًظآهیٌبس ٍ آًشینّبی آلىبلیي فغفبتبس ًذاؽت؛
هیبًگیي هیشاى ایي دٍ آًشین فزفًظز اس تیوبرّبی

تغییزات خوؼیت پزٍتَسٍآیی ول (خذٍل  )4ثٍِاعيِ

آسهبیؾی ثِتزتیت ٍ 215/07 ٍ 34/03احذ در لیتز ثَد.

افشٍدى هىول وجبلت ثِ خیزُ تحت تأثیز اثز هتمبثل تیوبر

هیشاى آًشین آلىبلیيفغفبتبس عزم در ثشّبیی وِ ثِ آىّب

ٍ سهبى ًوًَِثزداری ثَد ()P>0/05؛ ثِػجبرتی تفبٍت ثیي

هىول وجبلت دادُ ؽذ ثیي  113تب ٍ 135احذ در لیتز ثَد.

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

دیپلَدیٌیَم ،اُفزیَاعىبلىظ ،خبًَادُّبی داعیتزیؾیذا ٍ

هزحلِ ًوًَِثزداری ٍ تیوبرّبی هَردًظز ثبؽذ .ثزرعی

ایشٍتزیؾیذا ًذاؽت .ثزخالف ًتبیح پضٍّؼ حبمز ،ثزخی

خذاگبًِ ؽوبر پزٍتَسٍآیی ًؾبى داد وِ خوؼیت اًتَدیٌیَم

پضٍّؼگزاى ًؾبى دادًذ وِ امبفِوزدى وجبلت ثِ خیزُ در

ًیش رًٍذ هؾبثْی داؽت ٍ اثز هتمبثل سهبى ٍ تیوبر در ایي

عيح دٍ هیلیگزم ثزویلَگزم هبدُ خؾه عجت افشایؼ

خقَؿ هؼٌیدار ثَد ( .)P>0/05ثِػجبرت دیگز،

هؼٌیدار خوؼیت ایشٍتزیؾب ٍ داعیتزیؾب در گَعفٌذ ؽذ

ػلیرغن وبّؼ هؼٌیدار در خوؼیت ایي خٌظ در

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

گزٍُّبی دریبفتوٌٌذُ هىول وجبلت ،ثِ عجت اثز هتمبثل

در عيح  0/7هیلیگزم ثز ویلَگزم عجت افشایؼ خوؼیت

سهبى ًوًَِثزداری ٍ تیوبر ًویتَاى ایي تغییزات را ًبؽی

ول پزٍتَسٍآ ؽذ ٍلی در عيح یه هیلیگزم ثزویلَگزم

اس اثز هىول ارسیبثی وزد .ثِىَریوِ خوؼیت پزٍتَسٍآیی

خوؼیت ثِ هیشاى لبثلتَخْی وبّؼ یبفت [ّ .]21نچٌیي،

ول ٍ اًتَدیٌیَم در اثتذای دٍرُ ثِ هزاتت ونتز اس

پضٍّؼگزاى گشارػ وزدًذ وِ هىول وجبلت اثز هثجتی ثز

دٍرُّبی ثؼذی آسهبیؼ هیثبؽذ .ایي احتوبل ٍخَد دارد

خوؼیت ایشٍتزیؾب ٍ داعیتزیؾب در ثشغبلِّب داؽت ٍلی

وِ ثِ عجت اعتفبدُ دراسهذت اس هىول وجبلت اثز هثجت

ثز خوؼیت اًتَدیٌیَم اثز هٌفی هؾبّذُ ؽذ [.]13

رٍی خوؼیت پزٍتَسٍآیی داؽتِ یبؽذ .اس ىزفی،

اىالػبت هحذٍدی در هَرد تأثیز وجبلت ثز پزٍتَسٍآی

آسهبیؼّبی ثزٍىتٌی ًؾبى داد وِ افشٍدى وجبلت ( 0/1تب

ؽىوجِ در دعتزط هیثبؽذ.

 1/0هیىزٍگزم در هیلیلیتز) یب ٍیتبهیي  0/12( B12تب 0/24

افشٍدى هىول وجبلت ثِ خیزُ تأثیز هؼٌیداری ثز

هیىزٍگزم در هیلیلیتز) عجت افشایؼ خوؼیت اًتَدیٌیَم

هبیغ ؽىوجِ ًذاؽت (خذٍل  .)5رٍػ گزفتي هبیغ

ؽذ [ .]22امبفِوزدى هىول ثِ خیزُّبی آسهبیؾی در

ؽىوجِ اس حیَاى هوىي اعت هیشاى ٍالؼی  pHهبیغ

عيَح هختلف تأثیز هؼٌیداری رٍی خٌظّبی اپیدیٌیَم،

ؽىوجِ را تحت تأثیز لزار دّذ.

pH

جذٍل  .4اثر ظطَح هختلف هکول کجبلت ثر جوعیت پرٍتَزایی شکوجِ ( N×105درّر هیلیلیتر)
جٌط یب خبًَادُ

تیوبر( 1درصذ جبیگسیٌی هکول کجبلت در جیرُ)

زهبى ًوًَِگیری (رٍز)

هعٌیداری

SEM

تیوبر

زهبى

اثر هتقبثل

شبّذ

1

2

3

0

45

70

0/001

0/001

0/001

پرٍتَزٍآ کل

76/028

52/278

54/917

62/111

43/542

61/646

78/812

3/43

0/001

0/001

اًِتَدیٌیَم

74/222

50/167

53/000

60/167

42/125

59/437

76/604

3/391

0/001

0/178

اپیدیٌیَم

0/361

0/444

0/306

0/472

0/479

0/292

0/417

0/057

0/718

0/398

دیپلَدیٌیَم

0/278

0/167

0/250

0/167

0/271

0/125

0/250

0/029

0/420

0/098

0/715

اُفریَاظکبلکط

0/111

0/083

0/083

0/083

0/083

0/104

0/083

0/023

0/968

0/919

0/602

b

a

a

ایسٍتریشیذا

0/889

1/139

1/028

1/083

0/396

1/479

1/229

0/101

0/751

0/001

0/131

داظی تریشیذا

0/167

0/278

0/250

0/139

0/187

0/208

0/229

0/029

0/306

0/850

0/617

 .1جیرُ پبیِ (شبّذ؛ حبٍی  0/083هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک) ،جیرُ پبیِ  0/2 +هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک ،جیرُ پبیِ  0/4+هیلیگرم کجبلت در
کیلَگرم هبدُ خشک ٍ جیرُ پبیِ  0/6 +هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک.
 :SEMخطبی اظتبًذارد هیبًگیيّب.
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الْبم ًذری ،فردیي ّصثری ،هحوذ هْذی هعیٌی

ٍلتیوِ اس راُ دّبى ٍ لَلِ هزی هبیغ ؽىوجِ گزفتِ

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

هیؽَد ایي اهىبى ٍخَد دارد وِ هبیغ ؽىوجِ ثب ثشاق دّبى

ایي تغییز ثیؼتز تحت تأثیز اثز هتمبثل تیوبر ٍ سهبى ثَد

هخلَه ٍ ثز هیشاى  pHتأثیز گذاؽتِ ٍ آى را تغییز دّذ.

(.)P>0/05

ّزچٌذ در ایي آسهبیؼ دلت السم ثزای خلَگیزی اس ایي

ثِىَریوِ تفبٍت ثیي تیوبرّبی آسهبیؾی هیتَاًذ

آلَدگی ثِ ثشاق ثِػول آهذ .اسآًدبییوِ ؽزایو ثزای ّوِ

ًبؽی اس تفبٍت در اًذاسُ گیزیّب در سهبىّبی هختلف

ثزُّب یىغبى ثَد ،ػذم تفبٍت ثیي گزٍُّبی آسهبیؾی احتوبالً

آسهبیؾی ثبؽذ .گشارػ ؽذُ اعت وِ ثیي گَعبلِّبی

ًبؽی اس ایي آلَدگی ًیغت ٍ هیتَاى ًتیدِ گزفت وِ هىول

دریبفتوٌٌذُ هىول وجبلت ٍ گزٍُ ؽبّذ تفبٍت

وجبلت تأثیزی ثز ایي فزاعٌدِ در ول دٍرُ پزٍرػ ًذاؽتِ

هؼٌیداری در غلظت ول اعیذّبی چزة فزّار هؾبّذُ

اعت .تخویز هَاد در هحیو ؽىوجِ ٍ تَلیذ اعیذّبی چزة

ًؾذّ ،زچٌذ در گزٍُّبیی وِ هىول دریبفت وزدًذ

فزّار هیتَاًذ رٍی  pHؽىوجِ تأثیز داؽتِ ثبؽذ ٍ هؼوَالً پظ اس

غلظت پزٍپیًَبت ثیؼتز ٍ اعتبت ٍ ثَتیزات ونتز ثَد

هقزف خَران ،هیشاى آى وبّؼ هییبثذ؛ ًَع خیزُ هقزفی

[ .]25پضٍّؼگزاى دیگزی گشارػ وزدًذ وِ تفبٍتی ثیي

در عزػت وبّؼ هؤثزهؤثز اعت .اسآًدبییوِ خیزُ پبیِ در

ثزُّبی دریبفتوٌٌذُ وجبلت (خیزُ پبیِ هحتَی 0/055

ایي آسهبیؼ ثزای گزٍُّبی آسهبیؾی یىغبى ثَد ،ػذم

هیلیگزم وجبلت ثِاسای ّز ویلَگزم هبدُ خؾه خَران ٍ

تفبٍت در  pHهبیغ ؽىوجِ ًؾبىدٌّذُ آى اعت وِ حنَر

هىول هحتَی یه هیلیگزم وجبلت ثِاسای ّز ویلَگزم

هىول وجبلت تأثیزی ثز ؽزایو اعیذی هحیو ؽىوجِ ًذاؽتِ

هبدُ خؾه خَران) ٍ گزٍُ ؽبّذ اس لحبً غلظت ول

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

اعیذّبی چزة فزّار ؽىوجِ ًجَد [.]1

هیلیگزم در ویلَگزم عجت افشایؼ غلظت ًیتزٍصى آهًَیبوی

غلظتّبی ػٌبفز هؼذًی آّي ،رٍی ٍ هظ پالعوب

ؽذ (ّ ،)P>0/05زچٌذ تغییز هؼٌیداری در عيح  0/6در

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

همبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ هؾبّذُ ًؾذ .افشایؼ در غلظت

ًگزفتٌذ .اثز هتمبثل ثیي تیوبر ٍ سهبى اًذاسُگیزی در هَرد

ًیتزٍصى آهًَیبوی ثِ عجت افشٍدى وجبلت هؼذًی در ایي

وجبلت هؼٌیدار ثَد (.)P>0/05
ثزخی پضٍّؼگزاى گشارػ وزدًذ وِ هىولوزدى

عيَح هوىي اعت ًؾبىدٌّذُ افشایؼ خوؼیت ثبوتزیّبی

خیزُ ثب وجبلت تأثیزی ثز غلظت عزهی ػٌقزّبی وجبلت،

تَلیذوٌٌذُ ثیؼ اس حذ آهًَیبن در ؽىوجِ ثبؽذ.
سهبًی وِ پزٍتئیي لبثلتدشیِ در ؽىوجِ ثیؼ اس ًیبس

هظ ٍ رٍی در گبٍّبی ؽیزی ًذاؽت [ّ .]19نچٌیي،

هیىزٍثی ؽىوجِ ثبؽذ ،غلظت آهًَیبن در ؽىوجِ افشایؼ

افشایؼ عيح وجبلت خیزُ ّیچ تأثیزی ثز هیشاى آّي

هییبثذ ٍ وبّؼ غلظت ًیتزٍصى آهًَیبوی ثِ تىثیز هیىزٍثی

پالعوب در ثشغبلِّب ًذاؽتِ اعت [ .]13اثزات هتمبثل ثیي

ؽىوجِ ٍ افشایؼ تجذیل ًیتزٍصى ثِ پزٍتئیي هیىزٍثی ًغجت

ػٌبفز هؼذًی ثغیبر پیچیذُ اعت ٍ گشارػّبی اًذوی ّن

دادُ هیؽَدّ .زچٌذ حذالل ًیبس هیىزٍثی در ایي آسهبیؼ

در هَرد وجبلت ٍخَد دارد.

تَعو خیزُّب تأهیي ؽذُ اعت ٍ ثًِظز ًویرعذ وِ در

هیشاى وجبلت تَفیِؽذُ ثزای ثزُّب حذٍد  0/22هیلیگزم

ّیچوذام اس گزٍُّبی آسهبیؾی هحذٍدیتی اس لحبً ایي

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

فزاعٌدِ ثزای رؽذ هیىزٍثی ٍخَد داؽتِ ثبؽذ .افشٍدى

دریبفتی تَعو ثزُّبی عٌدبثی در ایي آسهبیؼ 0/083

هىول وجبلت ثِ خیزُ عجت وبّؼ غلظت اعیذّبی چزة

هیلیگزم در ویلَگزم هبدُ خؾه خیزُ ثَد.
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ارزیبثی غلظتّبی هختلف کجبلت در جیرُ ثرُّبی پرٍاری :اثر ثر عولکرد ،ثرخی هتبثَلیتّبی خَى ٍ فراظٌجِّبی تخویر شکوجِ

جذٍل  .5اثر ظطَح هختلف هکول کجبلت ثر فراظٌجِّبی تخویر شکوجِ
تیوبر( 1درصذ جبیگسیٌی هکول کجبلت در جیرُ) زهبى ًوًَِگیری (رٍز)

فراظٌجِ

شبّذ
6/44

pH

2

1
6/51

6/60

70

3

0

45
6/39

SEM

هعٌیداری
زهبى اثر هتقبثل

تیوبر

6/70

6/76

8/398 2/155 0/042 6/54

0/960
0/063
0/014

ًیترٍشى آهًَیبکی (هیلیگرم ثر لیتر)

66/04b

a

81/60

a

71/41

b

68/01

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

اظیذّبی چرة فرّار (هیلیهَل ثر لیتر)

99/33

88/00

86/67

92/67

0/414 0/029 1/936 92/00 94/00 89/00

 .1جیرُ پبیِ (شبّذ؛ حبٍی  0/083هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک) ،جیرُ پبیِ  0/2 +هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک ،جیرُ پبیِ  0/4 +هیلیگرم کجبلت در
کیلَگرم هبدُ خشک ٍ جیرُ پبیِ  0/6 +هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک.
 :SEMخطبی اظتبًذارد هیبًگیيّب.

جذٍل  .6اثر ظطَح هختلف هکول کجبلت ثر غلظت ثرخی هَاد هعذًی پالظوب در ثرُّبی ًر ظٌجبثی
فراظٌجِ
(هیلیگرم /لیتر)

تیوبر( 1درصذ جبیگسیٌی هکول کجبلت در جیرُ)

زهبى ًوًَِگیری (رٍز)

شبّذ

1

2

3

0

45

70

SEM

هعٌیداری
تیوبر

زهبى

اثر هتقبثل

آّي

1/59

1/60

1/64

1/41

1/64

1/53

1/53

0/03

0/337 0/132

0/531

رٍی

0/86

0/87

0/89

0/87

0/85

0/86

0/91

0/01

0/120 0/775

0/952

هط

0/45

0/45

0/44

0/46

0/44

0/44

0/46

0/05

0/472 0/883

0/991

کجبلت

0/143

0/143

0/144

0/142

0/143

0/142 0/144

0/004

0/087 0/382

0/018

 .1جیرُ پبیِ (شبّذ؛ حبٍی  0/083هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک) ،جیرُ پبیِ  0/2 +هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک ،جیرُ پبیِ  0/4+هیلیگرم کجبلت در
کیلَگرم هبدُ خشک ٍ جیرُ پبیِ  0/6 +هیلیگرم کجبلت در کیلَگرم هبدُ خشک.
 :SEMخطبی اظتبًذارد هیبًگیيّب.
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