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 چنیذُ

ذاٍل )مٌجبلِ سَیب ٍ هقبیسِ آى ثب دٍ هٌجع پشٍتئیٌی هت دسصذ( 42 خبم تغزیِ هٌجع پشٍتئیي هبیع )خیسبة رست؛ پشٍتئیيتبثیش      
گَسفٌذ داسای سأع  سِاستفبدُ اص  گشم دس میلَگشم( ثب 400ّبی داسای سطح ثبالی مبُ گٌذم ) دس جیشُ داًِ( ٍ مٌجبلِ پٌجِ

 سٍص ًوًَِ گیشی ثَد( 7سٍص ثشای سبصگبسی ٍ  14مِ  سٍصُ 21دٍسُ ) 3دس  3 هشثع التیيطشح ٍ دس قبلت ای  فیستَالی شنوجِ
. ثَدداًِ  ( مٌجبلِ پٌج3ِ)( مٌجبلِ سَیب ٍ 2)( هٌجع پشٍتئیي هبیع )خیسبة رست(؛ 1تغزیِ؛ )تیوبسّبی آصهبیشی شبهل . ثشسسی شذ

. ًتبیج ًشبى داد شذثشسسیّبی خَى  ، ّوبتَلَطی ٍ هتبثَلیتهَاد هغزی ای، قبثلیت ّضن سٌتض پشٍتئیي هینشٍثی، تخویش شنوجِ
قبثلیت ّضن دیَاسُ سلَلی ثب هصشف مٌجبلِ سَیب ًسجت (. <05/0Pتبثیش تیوبسّبی آصهبیشی قشاس ًگشفت )مِ هصشف خَساك تحت

(. مل اسیذّبی چشة فشاس تَلیذی دس شنوجِ ثشای خیسبة رست، مٌجبلِ سَیب ٍ مٌجبلِ P;  02/0ثِ دٍ تیوبس دیگش ثْجَد داشت )
ٍ سٌتض پشٍتئیي  هجوَع آالًتَئیي ٍ اسیذ اٍسیل(. P;  03/0ثَد ) ثش لیتش هیلی هَل 93/65ٍ  55/82، 68/73ثشاثش داًِ  پٌجِ

ًشبى ًذاد. دس ثیي دس آصهبیش حبضش تفبٍتی ّب  دامّوبتَلَطی (. P;  02/0مٌجبلِ سَیب افضایش داشت ) ثب تغزیِهینشٍثی 
خیسبة ثِ طَس خالصِ (. P;  07/0مٌجبلِ سَیب توبیل ثِ مبّش داشت ) ثب هصشفای خَى  ًیتشٍطى اٍسُ تٌْب ،ّبی خَى هتبثَلیت

قبثل استفبدُ ثَدُ ٍ ًیبص  تغزیِ شذُ ثب سطح ثبالی مبُ گٌذم ثذٍى تبثیش هٌفی دس جیشُ گَسفٌذ ،رست ثِ عٌَاى هٌجع پشٍتئیٌی هبیع
 . ٍجَد داسدثبصدّی ًیتشٍطى دس صهبى استفبدُ اص ایي خَساك  ثْجَدثِ پظٍّش ثیشتش ثشای 

 
 هینشٍثی، پشٍتئیي هبیع، گَسفٌذ سٌتض پشٍتئیيفیجش، ثبصدّی ًیتشٍطى،  :ملیذی ّبیٍاطُ

 

 هقذهِ

ّبی پشٍسش دام ُ استفبدُ اص کبُ غالت ثشای دٍسُاهشٍص     
استفبدُ ثبالیی دس  ،پبییيدلیل قیوت ثٍِ داضتِ ًقص هْوی 
هحصَالت جبًجی  اص طشفی ایيٍیظُ گَسفٌذ داسد. تغزیِ دام ثِ

دلیل سطح پبییي کطبٍسصی اسصش غزایی ًسجتب پبییٌی ثِ
ّبی  (. تبکٌَى ضی1َُپشٍتئیي ثشای ًطخَاسکٌٌذگبى داسًذ )

ضیویبیی ثشای ثْجَد  ّبیفشآٍسیهتفبٍت فشآٍسی ّوبًٌذ 
هَسد استفبدُ قشاس گشفتِ است کِ  کبُاًَاع هتفبٍت کیفیت 

کِ ثب  کبسگشیکٌٌذُ ٍ یب حتی ًیشٍی الجتِ ثشای دام هصشف
ایي هَاد ضیوبیی دس توبع است هوکي است هخبطشُ اًگیض 

. افضایص قبثلیت ّضن ٍ ّوچٌیي افضایص قبثلیت (1،15) ثبضذ
 اضبفِ کشدى دستشسی هَاد هغزی هحصَالت جبًجی 

ًیتشٍطى قبثل ٍ یب افضایص  (32یشات )هبًٌذ ثَت ّبافضٍدًی
لیت ّضن الیبف دس ایي ثبضذ کِ سجت ثْجَد قبثهی دستشع

. هٌبثغ هتفبٍت ًیتشٍطى قبثل (24،30،32) گشددهحصَالت هی
ضَد کِ ثشای ًطخَاسکٌٌذگبى استفبدُ هیدستشع دس ضکوجِ 

ای ٍ ًیتشٍطى ذآهیٌِضبهل ًیتشٍطى آهًَیبکی، ًیتشٍطى اسی
بخت آهًَیبک هٌجغ ػوذُ ًیتشٍطى جْت س ثبضذ.پپتیذی هی 

(. اهب 2ثبضذ )ّبی ضکوجِ هیپشٍتئیي هیکشٍثی تَسط هیکشٍة
تَاًٌذ تب ًیوی اص ثب ایي ٍجَد پپتیذّب ٍ اسیذّبی آهیٌِ هی

ثیبى ثشخی هحققیي (. 23ًیتشٍطى هیکشٍثی سا تطکیل دٌّذ )
ضیِ ّبی تجب هٌجغ هَسد ًیبص ثبکتشیکشدًذ کِ آهًَیبک تٌْ

ثبضذ ٍ ّوچٌیي اضبسُ ذُ کشثَّیذسات سبختوبًی هیکٌٌ
 سبختوبًی سا  ّبیی کِ کشثَّیذسات غیشهیکشٍةداضتٌذ کِ 

 

دسصذ ًیتشٍطى هَسد ًیبص خَد سا  66حذٍد ًیض کٌٌذ تخویش هی
دسصذ هبثقی  34کٌٌذ ٍ پتیذّب ٍ اسیذّبی آهیٌِ تبهیي هیاص پ

سسذ ثب ًظش هیثٌبثشایي ثِ. (28) کٌٌذهی سا اص آهًَیبک تبهیي
دس جیشُ هٌجغ  تَجِ ثِ سبختبس کشثَّیذسات استفبدُ ضذُ

تَاًذ ثش ّضن، سٌتض پشٍتئیي هیکشٍثی ٍ ًیتشٍطًی هصشفی هی
 دس ًْبیت ثش ػولکشد دام تبثیش داضتِ ثبضذ. 

ٌی هَسد استفبدُ دس تغزیِ ثب ٍجَدی کِ ثیطتش هٌبثغ پشٍتئی     
ٍ افضایص هصشف ایي هٌبثغ ثبضٌذ جبهذ هی هٌبثغ صَستدام ثِ

دّذ اهب غبلجب سجت ایٌکِ ّضیٌِ پشٍسش سا افضایص هی ػلیشغن
دالیل اهب ثِ( 19ضذُ است )ّب  دامثْجَد سضذ ٍ ػولکشد دس 

هٌبثغ  ثشخی ٍ دستشسی ثیطتش، ّضیٌِ کوتشهتفبٍتی هبًٌذ 
یي (. ا5،31،35) دس جیشُ دام استفبدُ ضذُ استپشٍتئیٌی هبیغ 

تَاًذ قبثلیت کیفیت هٌجغ پشٍتئیي هصشفی هی ثش اسبعهٌبثغ 
اص ایي هحصَالت  یکی. (11دستشسی هتفبٍتی داضتِ ثبضذ )

یک هبیغ چسجٌبک ثب سًگ  ثبضذ کِهی رستخیسبة  ،پشٍتئیٌی
ای تیشُ است کِ دس طی فشآیٌذ آسیبة هشطَة  سٍضي تب قَُْ

سجت هحتَای ثبالی اسیذ الکتیک آیذ ٍ ثِ دست هیرست ثِ
گشم دس کیلَگشم هبدُ خطک( داسای ثَیی ضجیِ ثِ  25تب  20)

 ایي هحصَل دس (. 4،37ثبضذ ) اسیذی هی pHسیلَ ٍ 
. هَسد ثشسسی قشاس گشفتِ است (4،17،37ّبی هختلفی )هطبلؼِ

بٍت غلِ )جَ، رست ٍ گٌذم( دس تغزیِ خیسبة رست ثب هٌبثغ هتف
ایي تشکیت پشٍتئیٌی  کِ دادًطبىًظاد فشاّبًی ّبی پشٍاسی ثشُ

. (17) ّوشاُ داضتِ استغلِ رست ثِتغزیِ ثْتشیي پبسخ سا ثب 
 ّبی ّبی ثشُ دیگش سطح هصشف کبُ گٌذم دس جیشُ اص طشف

 

 داًشگبُ علَم مشبٍسصی ٍ هٌبثع طجیعی سبسی
 پظٍّشْبی تَلیذات داهی
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شوند و چه هایی که بر اساس چرا تغذیه میپرواري چه در بره
و نیاز شوند باال بودهس تغذیه در جایگاه بسته تغذیه میبر اسا

هاي با سطح باالي کاه به بررسی منابع پروتئینی در جیره
منابع متفاوت . در حقیقتوجود دارد(سطح فیبر باال) نیز 

هاي مختلفی که دارند و سبب تولید پروتئینی با ماهیت
شوند بر یهاي متفاوت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه مغلظت

وتئین میکروبی ) و در نهایت بر سنتز پر3،13هضم الیاف (
از طرف دیگر با توجه به اینکه ) تاثیرگذار خواهند بود.28،29(

منابع پروتئینی ممکن است ترکیبات ضد مغذي داشته باشند و 
نیز تاثیر داشته ها و هضم مواد مغذيمتابولیتبر هماتولوژي و 

نظر بررسی در خصوص این منابع ضروري به)10،26(باشند
عنوانمطالعه حاضر تاثیر خیساب ذرت بهبنابراین دررسد.می

هایی با سطح باالي کاه یک خوراك پروتئینی مایع در جیره
گرم در کیلوگرم) بر سنتز پروتئین میکروبی، تخمیر 400(

اي، قابلیت هضم مواد مغذي، هماتولوژي و شکمبه
. گرفته استهاي خونی گوسفند مورد بررسی قرار متابولیت

عنوان منبع پروتئینی یر خیساب ذرت بههمچنین مقایسه تاث
مایع با دو منبع پروتئینی متداول (کنجاله سویا و کنجاله 

گرفته است. هاي ذکر شده نیز صورت ) بر فراسنجهدانهپنبه

هاروشمواد و

محل انجام پژوهش حاضر در ایستگاه تحقیقاتی گروه 
اه اراك علوم دامی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگ

گوسفند نر نژاد فراهانی رأسبه این منظور از سه . بوده است
استفاده کیلوگرم 45اي و با میانگین وزنشکمبهفیستوالدار

اجرا شد و 3در 3مربع التیندر قالب طرح آزمایششد. 
روز 21که شامل دوره آزمایشی بود که در هر دوره3شامل 

روز 7به شرایط آزمایشی وروز ابتدایی دوره سازگاري 14بود 
تیمارهاي . هر یک ازیافتگیري اختصاص بعدي به نمونه

ها اختصاص آزمایشی به صورت تصادفی به هر یک از دام
بار 2و 1ها به صورت کامال مخلوط تهیه شدهجیرهداده شد.

عصر در اختیار حیوان قرار 16و صبح 8در روز در ساعات 
27ط آزمایش در طول آزمایش داده شد. میانگین دماي محی

چنین آب به صورت آزادانه در اختیار درجه سانتیگراد بود. ه
خوراك مصرفی گوسفندان فیستوالیی در آنها قرار داده شد. 

سه دوره آزمایشی ثبت گردید و پس آخور آنها یک ساعت 
شد. جهت گیري میقبل از ریختن خوراك روز بعدي اندازه

هاي خوراك در هاي آزمایشی، نمونهتعیین ماده خشک نمونه 
درجه سانتی گراد 55هر دوره یک بار گرفته شد، و در دماي 

1ساعت خشک شدند و با استفاده از توري 48براي مدت 
میلی متري آسیاب شدند.

مایشیهاي آزشده) جیرهشیمیایی (درصد از ماده خشک یا واحد بیان دهنده و ترکیبمواد خوراکی تشکیل- 1جدول 
Table 1. Experimental diet ingredients and chemical composition (% of DM)

1تیمارهاي آزمایشیهااقالم مواد خوراکی جیره

CSLSBMCSM
404040کاه گندم، خرد شده
5/315/315/31دانه جو، آسیاب شده

141512سبوس گندم
1300خیساب ذرت
0120کنجاله سویا

0015دانهپنبهکنجاله 
25/025/025/0نمک

25/025/025/0کربنات کلسیم
2111معدنی-مکمل ویتامینی

ترکیب  شیمیایی  جیره
53/1493/1490/14پروتئین، درصد
32/354/345/36(درصد از پروتئین)پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه

36/239/233/2اکالري در کیلوگرمانرژي قابل متابولیسم، مگ
6/420/435/43الیاف نامحلول در شوینده خنثی

39/330/337/33کربوهیدرات غیر الیافی
41/272/253/2عصاره اتري

60/060/060/0کلسیم
40/040/040/0فسفر

1-CSL: ،جیره حاوي منبع پروتئین مایع خیساب ذرتSBM:ه سویا؛ جیره حاوي کنجالCSM:دانه.جیره حاوي کنجاله پنبه
E،750ویتامین المللیواحد بینD3 ،1000المللی ویتامین واحد بینهزارA ،40المللی ویتامین واحد بینهزار250حاوي مواد معدنی-ویتامینکیلوگرم مکمل هر-2

گرم کبالت. میلی8گرم آهن، میلی1000گرم سدیم، 15گرم منیزیم، 20، گرم فسفر45گرم روي، میلی2000گرم کلسیم، ، 110گرم منگنز،میلی
.NRC2001محاسبه شده بر اساس -3

ها دامشده، ماده خشک مصرفی بر اساس ماده خشک تعیین
گیري شد. صورت روزانه اندازهدر طول اجراي آزمایش به

هاي خوراك نیز همچنین محتوي پروتئین موجود در نمونه
هر دوره)، 15گیري (روز در روز اول نمونه.)2(گیري شداندازه

ساعت چهار پس از مصرف خوراك، نمونه خون از سیاهرگ 
دست آمد. هاي تحت خال حاوي هپارین بهدر لولهوداج

دست آمده بعد از حدود نیم ساعت هاي بهپالسماي نمونه
و 3000نگهداري در یخ توسط دستگاه سانتریفیوژ با دور 

هاي کوچکتر تقسیم دقیقه جدا شده و به نمونه20مدت به

زمان تجزیه نگهداري شد. پس از شده و در فریزر تا 
هاي گلوکز، غلظت هاي پالسما، غلظتگشایی نمونهیخ

لبومین، کلسترول، و همچنین ، پروتئین کل، آاينیتروژن اوره
هاي کبدي (آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنینآنزیم

هاي آزمایشگاهی) تعیین گردید. (توسط کیتآمینوترانسفراز) 
گیري هماتولوژي به نمونه خون کامل نیز براي اندازه

گیري هبراي اندازآزمایشگاه رازي اراك ارسال گردید.
مایع pHاي شامل اسیدهاي چرب فرار، هاي شکمبهفراسنجه

ایع شکمبه و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه نمونه م
1- TMR; Total mixed ration
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گیري و از طریق فیستوالي هشکمبه در روز دوم نمون
4) و هاي صفر (پیش از مصرف خوراكاي و در زمانشکمبه

ها با ابتدا نمونهآوري شد. ساعت پس از مصرف خوراك جمع
متر pHها با نمونهpHپارچه صافی دوالیه صاف شد و سپس 

ا نسبت بدرصد 50گیري شد. سپس اسید سولفوریک یار اندازه
ها افزوده شده و تا زمان آنالیز به نمونه(اسید به نمونه) 5به 1

. بعد )17،19(درجه سانتیگراد نگهداري گردید-20در فریزر 
ها، اسیدهاي چرب فرار در آزمایشگاه تغذیه از یخگشایی نمونه
گیري شدن با روش گازکروماتوگرافی اندازهدام دانشگاه تهرا

)model CP-9002; Chrom-pack, Delft, The
Netherlands(هاي مایع . غلظت نیتروژن آمونیاکی نمونه

توسط که فنیل هیپوکلریتاساس روش شکمبه نیز بر 
گیري گردید. اندازه)6(برودریک و کانگ شرح داده شده است

صورت گیري نمونهسومدر روز ادرار دفعی گیري ازنمونه
هیه شده اسید سولفوریک به ادرار ت5به 1نسبت گرفت و به

آالنتوئین و اسید گیري درصد افزوده شد و براي اندازه50
هاي اسید اوریک با کمک کیت). 33اوریک منجمد گردید (

شیوه چن و متري و بهروش کالريآزمایشی و آالنتوئین نیز به
براي جلوگیري از گیري گردید. ) اندازه1992(در سال گومز 
صورت تازه ها نیز بهتینین، برخی نمونهات احتمالی کراتغییر

گیري این ترکیب به آزمایشگاه رازي بالفاصله براي اندازه
شدن میزان کراتینین ادرار اراك ارسال شد. بعد از مشخص

جم ادرار تولیدي ثابت نیز براي محاسبه حکراتینینها، نمونه
ر گرم در کیلوگرم وزن بدن مورد استفاده قرامیلی79/9برابر 

). با مشخص شدن حجم ادرار تولیدي و غلظت 9گرفت (
هاي ادرار تولید ئین و اسید اوریک موجود در نمونهآالنتو

شدتخمینیر و بر اساس پروتئین میکروبی بر اساس معادله ز
)8(:

	
	 	×	

. 	×	 . 	×	

هاي میکروبی جذب شده پورینبرابر Xکه در این معادله 
ثابت نیز 70مول در روز است، میلیباشد که بر اساسمی

باشد که بر اساسها میمربوط به سطح نیتروژن پورین
نیز نسبت 116/0مول است، گرم نیتروژن در میلیمیلی

بر باشد که براپورینی به کل نیتروژن میکروبی مینیتروژن 
یانگین قابلیت هضم نیز م83/0بوده است و 6/11: 100

و گومز باشد که بر اساس چناي میکروبی میهپورین
منظور بررسی قابلیت بهدر نظر گرفته شده است. ) 1992(

گیري در روز آخر هر دوره نمونه3در طول هضم مواد مغذي 
ساعت 2ساعت پس از مصرف خوراك صبح و 6هاي زمان

از هاي مدفوع ه مصرف خوراك صبح روز بعدي نمونهمانده ب
هاي پس نمونه). س27گرفته شد (گوسفندان فیستوالیی 

درجه خشک شده 60ساعت در آون 72مدت بهدست آمده به
هاي مربوط به پروتئین آسیاب شده و در نهایت براي تجزیهو 

در عصاره اتري و )34(خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی
گیري قابلیت هضم همنظور اندازاي اتاق نگهداري شد و بهدم

مواد مغذي مورد استفاده قرار گرفت. 

متعادل مورد تجزیه آماري 3در 3مربع التین قالب ها درداده
صورت زیر است:ار گرفتند. مدل آماري این طرح بهقر

Yijklm = µ+Ti+Cj+Pk+Rl+eijklm

اثر :Tiمیانگین کل، :µده، مقدار هر مشاه:Yijklmکه در آن 
هایی بود در مورد داده:Rlو اثر دوره :Pkاثر حیوان، :Cjتیمار، 

اثر خطاي آزمایشی :eijklmو که تکرار داشتند (اثر زمان) 
هایی که تکرار در واحد زمان داشتند اثر در مورد دادهباشد.می

در نهایت ). Rlگیري نیز در نظر گرفته شد (زمان نمونه
رویه و با SASافزار آماري نرمبا استفاده از هاردازش دادهپ

GLMچند روش آزمون ها به. مقایسه میانگینانجام شد
و>P 05/0صورت گرفت. سطح احتمال اي دانکندامنه

1/0P<دار و متمایل به ترتیب مبین اختالف آماري معنیبه
.دار در نظر گرفته شدندمعنی

نتایج و بحث
ذرت، کنجاله سویا و ح پروتئین خام مربوط به خیسابسط

38و 45، 42ترتیب برابر دانه در پژوهش حاضر بهکنجاله پنبه
درصد (بر اساس ماده خشک) بوده است. ماده خشک مربوط 

ت. مصرف خوراك درصد بوده اس52به خیساب ذرت نیز 
در بین تیمارها تفاوت نداشتگوسفندان فیستوال شده

)58/0=P .(است که مهمترین عامل شدهتر مشخص پیش
مصرفی در نشخوارکنندگان انرژيموثر بر ماده خشک 

هاي آزمایشی در آزمایش . سطح انرژي جیره)26(باشدمی
حاضر برابر بوده است. از طرف دیگر بررسی افزایش وزن 

گیرد هاي پرواري صورت نمیهمانند برهگوسفندان فیستوالیی
ي صورت گرفته بر روي گوسفندان فیستوالییهادر پژوهشو

اي و سنتز هاي شکمبهفراسنجهها مربوط بهبیشتر بررسی
. بر خواهد بودپروتئین میکروبی و قابلیت هضم مواد مغذي 

این اساس قابلیت هضم دیواره سلولی در تیماري که کنجاله 
(جدول )P= 02/0(سویا مصرف کرده بودند افزایش داشت 

2(.
اي هاینکه سطح پروتئین مصرفی در جیرهبا توجه به 

رسد بهبود قابلیت هضم نظر میآزمایشی برابر بوده است به
تواند به ماهیت مار تغذیه شده با کنجاله سویا میفیبر در تی

اله سویا غنی از منابع کنجپروتئین کنجاله سویا مرتبط باشد. 
پپتیدي در شکمبه ن اساس منابع ) و بر ای35باشد (پپتیدي می

اسیدهایی نمایند که قابلیت هضم فیبر را توانند تولید ایزومی
با نگاهی به تولید اسیدهاي چرب فرار .)12،13بهبود دهند (

شود که سطح تولید ایزواسیدها مانند نیز مشاهده می
یماري که دار در تایزووالرات و مجموع اسیدهاي چرب شاخه

).3د افزایش داشته است (جدول انکنجاله سویا مصرف نموده
این ایزواسیدها معموال مربوط به اسیدهاي آمینه هستند که

ها سبب افزایش غلظتافزایش سطح پروتئین حقیقی خوراك
توانند هضم فیبر را بهبود این ترکیبات شده که در نهایت می

). 13،36دهند (
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 60.............................................................  یا شکوجِ یّبّضن، فشاسٌجِ تیکبُ گٌذم ثش قبثل یگَسفٌذاى ثب سغَح ثبال شُیدس ج غیهب یٌیهکول پشٍتئ یشسسث

  

قبیسِ ثب هٌبثغ پشٍتئیٌی هتذاٍل ثش قبثلیت ّضن هَاد هغزی )گشم دس کیلَگشم( گَسفٌذاى تأثیش تغزیِ پشٍتئیي هبیغ )خیسبة رست( ٍ ه -2جذٍل 
 فیستَالیی تغزیِ شذُ ثب جیشُ ثب سغح ثبالی کبُ 

Table  . Effects of feeding liquid protein (corn steep liquor) and compared with conventional protein sources on 
nutrients digestibility (g/kg) in fistulated sheep fed with high wheat straw level 

 فشاسٌجِ 1تیوبسّبی آصهبیشی

P-value SEM CSM SBM CSL  
 هبدُ خشک 669 673 672 98/5 87/0
 پشٍتئیي خبم 716 713 706 84/3 28/0
02/0 71/8 c403 a477 b436 دیَاسُ سلَلی 
 شیػصبسُ ات 672 760 773 52/6 34/0

 داًِ. حبٍی کٌجبلِ پٌجِجیشُ  :CSMجیشُ حبٍی کٌجبلِ سَیب؛ :  SBMجیشُ حبٍی هٌجغ پشٍتئیي هبیغ خیسبة رست،  :CSL -(1تیوبسّبی آصهبیشی شبهل  -1
abc:  05/0حشٍف غیش هشبثِ دس ّش سدیف ًشبى دٌّذُ تفبٍت دس >P .هی ثبشذ 

 

تحت دس هغبلؼِ حبضش قبثلیت ّضن هَاد هغزی دیگش      
سسذ ًظش هیتبثیش تیوبسّبی آصهبیشی قشاس ًگشفتِ است. ثِ

فیستَالیی سجت ػذم ّبی  دامهصشف خَساک ثشاثش دس ثیي 
تغییش قبثلیت ّضن هَاد هغزی دیگش گشدیذُ است. اص عشفی 

ّب ًیض ثشاثش ثَدُ ح ػصبسُ اتشی ٍ پشٍتئیي خبم جیشُچَى سغ
است هشبثِ ثَدُ ثِ ایي هَاد هغزیّب  داماست هیضاى دستشسی 

 اًذ. ٍ دس ًْبیت ّضن ثشاثشی ًیض داشتِ
ّبی هشتجظ ثب هبیغ شکوجِ دس ٌجِّبی هشثَط ثِ فشاسدادُ     

هبیغ شکوجِ دس تیوبسی کِ  pHاسائِ شذُ است.  3جذٍل 
( 92/5خیسبة رست هصشف کشدُ ثَد کوتشیي حذ هوکي ثَد )

 ستٍ توبیل ثِ کبّش ًسجت ثِ دٍ تیوبس دیگش داشتِ ا
(07/0;Pًایي هغلت هوکي است هشتجظ ثب سغح ًسجتب .) 

ثبالی اسیذ الکتیک دس ایي خَساک ثبشذ. دس صهبى استحصبل 
خیسبة رست اص داًِ رست سغح ًسجتب ثبالیی اص اسیذ الکتیک 

هبیغ شکوجِ تبثیش  pHتَاًذ دس کبّش کِ هی( 4) هبًذثبقی هی
هبیغ شکوجِ دس  داشتِ ثبشذ. اص عشفی غلظت ًیتشٍطى آهًَیبکی

ّبی حبٍی تیوبسکٌٌذُ خیسبة رست ًیض اص تیوبس هصشف
(. P;04/0)ثبالتش ثَدُ است داًِ  پٌجٍِ کٌجبلِ  سَیبکٌجبلِ 

ثبال ثَدُ ٍ حذٍد  سغح پشٍتئیي هحلَل دس خیسبة رست ًسجتبً
 (.4) ثبشذدسصذ اص پشٍتئیي ایي خَساک پشٍتئیي هحلَل هی 30

ٍتئیي کٌجبلِ تخن پٌجِ ًسجت ثِ اص عشف دیگش ثخش ثیشتش پش
کٌجبلِ سَیب پشٍتئیي ػجَسی ثَدُ ٍ قبثلیت تجضیِ کوتشی دس 

 (.26شکوجِ داسد )

 
گَسفٌذاى فیستَالیی  ای ّبی تخویش شکوجِ تأثیش تغزیِ پشٍتئیي هبیغ )خیسبة رست( ٍ هقبیسِ ثب هٌبثغ پشٍتئیٌی هتذاٍل ثش فشاسٌجِ -3جذٍل 

 ثبالی کبُ  تغزیِ شذُ ثب جیشُ ثب سغح

Table  . Effects of feeding liquid protein (corn steep liquor) and compared with conventional protein sources on 
ruminal fermentation pattern in fistulated sheep fed with high wheat straw level 

 فشاسٌجِ 1تیوبسّبی آصهبیشی

P-value SEM CSM SBM CSL  
07/0 09/0 27/6 10/6 92/5 pH ِهبیغ شکوج 
04/0 70/1 c51/11 b16/13 a22/18  ،(لیتشگشم ثش دسیهیلی)ًیتشٍطى آهًَیبکی 
03/0 73/3 c93/65 a55/82 b68/73  ،لیتش( دس هَلهیلی )هجوَع اسیذّبی چشة فشاس 
02/0 82/1 b20/36 a73/44 ab13/41  ،لیتش(دس هَل )هیلیاستبت 
 لیتش(دس هَل )هیلیپشٍپیًَبت،  33/14 95/15 21/13 87/0 14/0
 لیتش(دس هَل )هیلیثَتیشات،  46/15 31/18 50/14 18/1 11/0
 لیتش(دس هَل )هیلیٍالشات،  19/1 63/1 83/0 19/0 15/0
03/0 16/0 c18/1 a91/1 b56/1  ،لیتش(دس هَل )هیلیایضٍٍالشات 
01/0 30/0 c01/2 a55/3 b75/2 َلیتش(دس هَل ) هیلیداس، ع اسیذّبی چشة فشاس شبخِهجو 
 ًسجت استبت ثِ پشٍپیًَبت 88/2 81/2 73/2 08/0 45/0

 داًِ. جیشُ حبٍی کٌجبلِ پٌجِ :CSMجیشُ حبٍی کٌجبلِ سَیب؛ :  SBMجیشُ حبٍی هٌجغ پشٍتئیي هبیغ خیسبة رست،  :CSL -(1تیوبسّبی آصهبیشی شبهل  -1
abc: 05/0س ّش سدیف ًشبى دٌّذُ تفبٍت دس حشٍف غیش هشبثِ د >P .هی ثبشذ 

 
داد کِ استفبدُ اص هٌجغ ثٌبثشایي ًتبیج آصهبیش حبضش ًشبى     

پشٍتئیي هبیغ )خیسبة رست( سجت افضایش سغح ًیتشٍطى 
 آهًَیبکی دس شکوجِ گشدیذُ است ٍ ًیبص است کِ دس 

سبصی اًشطی هٌبست ثب ایي ّبی دیگش ثحث ّوضهبىآصهبیش
هٌجغ پشٍتئیٌی دس ًظش گشفتِ شَد. ثبالتشیي سغح اسیذّبی 
چشة فشاس دس آصهبیش حبضش دس گَسفٌذاًی هشبّذُ شذ کِ ثب 

(. اص عشفی سغح P;  03/0)اًذ کٌجبلِ سَیب تغزیِ شذُ
اسیذّبی چشة فشاس تَلیذ شذُ دس تیوبسی کِ خیسبة رست 

است  ثبالتش ثَدُداًِ  پٌجِهصشف ًوَدُ است ًیض اص کٌجبلِ 
تشتیت ثشای ثِدس لیتش هَل هیلی 93/65دس ثشاثش  68/73)

(. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس داًِ پٌجِخیسبة رست ٍ کٌجبلِ 
ًشخَاسکٌٌذگبى ػبهل اصلی تَلیذ اًشطی دس ثذى اسیذّبی 

سسذ ًظش هی( ث25ِشًَذ )چشة فشاس دس ًظش گشفتِ هی
کٌجبلِ ثیشتشیي استحصبل اًشطی اص جیشُ استفبدُ شذُ تَسظ 

سغح دًجبل آى خیسبة رست اتفبق افتبدُ است. سَیب ٍ ثِ
استبت تَلیذ شذُ دس شکوجِ گَسفٌذاًی کِ کٌجبلِ سَیب 

( ٍ سجت P;  02/0)اًذ ثبالتشیي حذ ثَدُ است هصشف ًوَدُ
افضایش کل اسیذّبی چشة فشاس شذُ است. دس ّش حبل ًتبیج 

َیب سغح آصهبیش حبضش ًشبى دادُ است کِ تغزیِ کٌجبلِ س
ثبالتش اسیذاستیک ٍ دس ًْبیت کل اسیذّبی چشة فشاس ثَدُ 

دٌّذُ است کِ ایي سغح ثبالتش اسیذّبی چشة فشاس ًشبى
ثبشذ. اص ثبصدُ کبلشیک ثبالتش دس تغزیِ ًشخَاسکٌٌذگبى هی

عشفی ّوبًغَس کِ دس قبثلیت ّضن هَاد هغزی هشخص شذُ 
َط ثِ تغزیِ (؛ ثیشتشیي قبثلیت ّضن فیجش هشث2است )جذٍل 
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 61............ ..................................................................................................................................... 1399/ ثْبس 27ات داهی سبل یبصدّن/ شوبسُ پظٍّشْبی تَلیذ

 
کٌجبلِ سَیب ثَدُ است کِ اص ایي سٍ سغح تَلیذ استبت کِ 

(. 25هحصَل هْن تجضیِ فیجش است ًیض افضایش یبفتِ است )
داس ًیض تحت تبثیش تیوبسّبی هجوَع اسیذّبی چشة فشاس شبخِ

آصهبیشی قشاس گشفتِ است ٍ دس تیوبسی کِ کٌجبلِ سَیب 
ٌیي (. ّوچP;  01/0) اًذ ثبالتشیي حذ ثَدُ استهصشف کشدُ

داس دس خیسبة رست ًیض هجوَع اسیذّبی چشة فشاس شبخِ
  01/2دس ثشاثش  75/2ثَدُ است )داًِ  پٌجِثبالتش اص کٌجبلِ 

(. ثب داًِ پٌجِتشتیت ثشای خیسبة رست ٍ کٌجبلِ هَل ثِهیلی
داس اسیذّبی یٌکِ هٌجغ اصلی اسیذّبی چشة شبخِتَجِ ثِ ا

عَس ثتَاى هوکي است ایي (36،38بشٌذ )ثآهیٌِ ٍ پپتیذّب هی
گیشی کشد کِ سغح پشٍتئیي حقیقی تبهیي شذُ خیسبة ًتیجِ

دس شکوجِ ثیشتش ثَدُ است. داًِ  پٌجِرست ًسجت ثِ کٌجبلِ 
ػٌَاى هٌجغ تش ًیض هشخص شذُ است کِ کٌجبلِ سَیب ثِ پیش

ثبشذ کِ ثش ایي اسبع ًیض پشٍتئیي حقیقی غٌی اص پپتیذ هی
 غح ثبالی اسیذّبی چشة فشاس شبخِ داس هٌغقی تَلیذ س

 سسذ. ًظش هیثِ
ّبی هشتقبت پَسیٌی ٍ سٌتض ًتبیج هشثَط ثِ فشاسٌجِ     

اسائِ شذُ است. ًتبیج پظٍّش  4پشٍتئیي هیکشٍثی دس جذٍل 
ثیي تیوبسّبی حبضش ًشبى داد کِ سغح کشاتیٌیي تَلیذی دس 

(. ثبیذ P;  25/0)داسی ًذاشتِ است آصهبیشی تفبٍت هؼٌی
دقت داشت کِ هْوتشیي ػبهل هَثش دس تَلیذ کشاتیٌیي دس 

دس ایي ّب  دام. ٍصى (8،33) ثبشذًشخَاسکٌٌذگبى ٍصى ثذى هی
ّن ثَدُ ٍ تبثیشی ثش تَلیذ کشاتیٌیي ًذاشتِ آصهبیش ًضدیک ثِ

 است. اص عشف دیگش آالًتَئیي ادساس کِ تبثغ جیشُ هصشفی 
 تبثیش قشاس گشفتِ است تثبشذ دس آصهبیش حبضش تحهی
دٌّذُ ٍ شذُ کِ ًشبىًحَی کِ ثبالتشیي آالًتَئیي تَلیذثِ

دس تیوبسی کِ کٌجبلِ  (8است )شبخص فؼبلیت هیکشٍثی 
کشدُ است ثبالتشیي ػٌَاى هٌجغ پشٍتئیي هصشف هیسَیب ثِ

هقذاس ثَدُ است. اهب اص عشف دیگش سغح آالًتَئیي تَلیذ شذُ 
اًذ تغزیِ شذُداًِ  پٌجِرست ٍ کٌجبلِ دس تیوبسی کِ خیسبة 

تشتیت هَل دس سٍص ثِهیلی 0/6ٍ  33/6تفبٍتی ًذاشتِ است )
دٌّذُ فؼبلیت ( کِ ًشبىداًِ پٌجِثشای خیسبة رست ٍ کٌجبلِ 

ثش اسبع تغییش ثشاثش دس ایي دٍ تیوبس ثَدُ است.  هیکشٍثی ًسجتبً
ًتَئیي ٍ آالایجبد شذُ دس آالًتَئیي خشٍجی اص ادساس هجوَع 

اًذ ٍ خبسج شذُ اص ادساس ّن تحت تبثیش قشاس گشفتِ اسیذ اٍسیک
اًذ ثبالتش ثَدُ است دس تیوبسی کِ کٌجبلِ سَیب هصشف کشدُ

(02/0  ;P .)ُکِ  اًذثشخی اص کبسّبی پیشیي اشبسُ ًوَد
دسصذ اص هشتقبت پَسیٌی ادساس سا  90حذٍد تَاًذ هیآالًتَئیي 
تَاًذ ثش هجوَع هشتقبت هی دّذ کِ تغییشات آىتشکیل 

ثبشذ ٍ تغییشات اسیذ اٍسیک پَسیٌی ادساس تبثیش صیبدی داشتِ
 (.20تبثیش کوتشی خَاّذ داشت )

 
ٍ سٌتض پشٍتئیي  هجوَع آالًتَئیي ٍ اسیذ اٍسیکتأثیش تغزیِ پشٍتئیي هبیغ )خیسبة رست( ٍ هقبیسِ ثب هٌبثغ پشٍتئیٌی هتذاٍل ثش  -4جذٍل 

 ذاى فیستَالیی تغزیِ شذُ ثب جیشُ ثب سغح ثبالی کبُ هیکشٍثی دس گَسفٌ
Table  . Effects of feeding liquid protein (corn steep liquor) and compared with conventional protein sources on total 

purine derivatives and microbial protein synthesis in fistulated sheep fed with high wheat straw level 
 فشاسٌجِ 1تیوبسّبی آصهبیشی

P-value SEM CSM SBM CSL  
 لیتشگشم دس دسیکشاتیٌیي، هیلی 6/99 2/98 0/97 91/9 25/0
01/0 16/0 b0/6 a13/8 b33/6 هَل دس سٍصآالًتَئیي، هیلی 
 هَل دس سٍصاسیذ اٍسیک، هیلی 34/0 35/0 37/0 01/0 22/0
02/0 22/0 b37/6 a49/8 b67/6 هَل دس سٍص، هیلیهجوَع آالًتَئیي ٍ اسیذ اٍسیک 
02/0 83/0 b8/31 a4/42 b3/33 پشٍتئیي هیکشٍثی، گشم دس سٍص 

 داًِ. جیشُ حبٍی کٌجبلِ پٌجِ :CSMجیشُ حبٍی کٌجبلِ سَیب؛ :  SBMجیشُ حبٍی هٌجغ پشٍتئیي هبیغ خیسبة رست،  :CSL -(1تیوبسّبی آصهبیشی شبهل  -1
abc:  دٌّذُ تفبٍت دس غیش هشبثِ دس ّش سدیف ًشبىحشٍف(05/0 >P )ثبشذ.هی 

 
دس تیوبسی  آالًتَئیي ٍ اسیذ اٍسیک هجوَع تبثیش افضایش     

ػٌَاى هٌجغ پشٍتئیٌی هصشف کشدُ است دس کِ کٌجبلِ سَیب ثِ
افضایش پشٍتئیي هیکشٍثی سٌتض شذُ هشخص گشدیذُ است ٍ 
 ایي تیوبس ثبالتشیي سغح تَلیذ پشٍتئیي هیکشٍثی سا ًیض 

دادُ تحقیقبت پیشیي ًشبى(. P;  02/0)ّوشاُ داشتِ است ثِ
ّبی است کِ ّضن هٌبثغ فیجشی کِ تَسظ ثبکتشی

گیشد ًیبص ثِ سغح هٌبست آهًَیبک دس یسلَلَالیتیک اًجبم ه
. دس حقیقت ثشخی هٌبثغ ًیض اشبسُ (13) ثبشذهبیغ شکوجِ هی

ّبی ػٌَاى هْوتشیي هٌجغ ثبکتشیبک ثِاًذ کِ آهًَیکشدُ
. اهب اص عشف دیگش افضٍدى (28)ثبشٌذ ّضن کٌٌذُ فیجش هی

ػٌَاى هٌجغ پشٍتئیي ای ٍ یب پپتیذی کِ ثِآهیٌِهٌبثغ اسیذ 
ثبشٌذ ًیض سجت ثْجَد ّضن الیبف شذُ است یقی هیحق

 تَاى ت رکش شذُ دس ثبال هی(. ثش اسبع هغبل13،14)
گیشی کشد کِ سغح ًیتشٍطى آهًَیبکی دس هبیغ شکوجِ ًتیجِ

ػٌَاى ػبهل هحذٍد کٌٌذُ ّضن فیجش تغزیِ شذُ ثِّبی  دام
ًجَدُ است ٍ دلیل ایي هغلت ایي است کِ قبثلیت ّضن فیجش 

ثبالتش ًیتشٍطى آهًَیبکی  یوبس خیسبة رست کِ سغحدس ت
افضایش ًیبفتِ است اهب دس تیوبسی کِ ثبالتشی سا داشتِ است، 

اص عشف ثب کٌجبلِ سَیب تغزیِ شذُ است ثْجَد داشتِ است. 
هبیغ شکوجِ دس تیوبس خیسبة رست  pHدیگش افت ًسجی 

( ًیض هوکي است دس ػذم ثْجَد قبثلیت ّضن فیجش 3)جذٍل 
سسذ ثْجَد سٌتض پشٍتئیي ًظش هیثٌبثشایي ثِثیش داشتِ ثبشذ. تب

هیکشٍثی اص یک عشف ٍ ثْجَد قبثلیت ّضن فیجش اص عشف 
دٌّذُ ًسجت ثْیٌِ ًیتشٍطى آهًَیبکی ٍ ًیتشٍطى دیگش ًشبى

ٍ یب پپتیذّب(  آهیٌِحبصل اص هٌجغ پشٍتئیي حقیقی )اسیذّبی 
ثِ دٍ هٌجغ پشٍتئیٌی دس تیوبس تغزیِ شذُ ثب کٌجبلِ سَیب ًسجت 

دیگش ثَدُ است. ّوچٌیي سٌتض پشٍتئیي هیکشٍثی هشبّذُ 
ًیض هشبثِ ّن داًِ  پٌجِشذُ دس دٍ تیوبس خیسبة رست ٍ کٌجبلِ 

ثَدُ ٍ دس ًْبیت ایٌکِ تفبٍتی ثیي ایي دٍ هشبّذُ ًشذُ است. 
ثب ٍجَدی کِ تبثیش سغح هصشف خَساک ثش سٌتض پشٍتئیي 

( ًقش 21ثِ تبییذ سسیذُ است )تش ًیض  هیکشٍثی کِ پیش
ثسضایی دس تغییش سغح پشٍتئیي هیکشٍثی سٍصاًِ تَلیذ شذُ دس 
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 62.............................................................  یا شکوجِ یّبّضن، فشاسٌجِ تیثش قبثلکبُ گٌذم  یگَسفٌذاى ثب سغَح ثبال شُیدس ج عیهب یٌیهکول پشٍتئ یشسسث

  

ثشُ داسد اهب اص عشفی تغییش هبّیت پشٍتئیي ًیض ثش سٌتض پشٍتئیي 
 هیکشٍثی تبثیشگزاس است. 

ّبی خًَی  ج هشثَط ثِ ّوبتَلَطی ٍ هتبثَلیتًتبی     
ّبی آصهبیشی دس ُ تغزیِ شذُ ثب جیش ذاى فیستَال شذُگَسفٌ

داد کِ ثب دس اسائِ شذُ است. ًتبیج ّوبتَلَطی ًشبى 5جذٍل 
ّبی ّوبتَلَطی هشخص گشدیذ کِ ًظش گشفتي توبم فشاسٌجِ

اًذ ٍ کذام اص هٌبثع پشٍتئیٌی تبثیشی ثش ّوبتَلَطی ًذاشتِّیچ
سی دس هَسد ّیچ کذام اص صفبت هشخص ًشذُ ادهعٌیتفبٍت 
سسذ تشکیجبت ضذ هغزی دس ش هیًظ(. ثPِ > 05/0)است 

گًَِ ای ًجَدُ است کِ کذام اص هٌبثع پشٍتئیٌی هصشفی ثِّیچ
س ًْبیت ثش ّبی خًَی ٍ دثتَاًذ ثش ّوبتَلَطی ٍ ًسجت سلَل

دٌّذُ سغح ایوٌی ثذى( تبثیش ّبی ًشبىسیستن ایوٌی )سلَل
 استفبدُ شذُ دس آصهبیش حبضش ثبلغ ّبی  دامداشتِ ثبشذ. 

ٍ گبّی استفبدُ اص هٌبثع پشٍتئیٌی ثب تشکیجبت ضذ اًذ ثَدُ
جَاًتش هوکي است هشکل ایجبد ًوبیذ. اص ّبی  دامهغزی دس 

ّبی پشٍتئیي هَسد استفبدُ تحت فشآٍسیّوِ سِ هٌجع  یعشف
تحت داًِ  پٌجِاًذ. کٌجبلِ سَیب ٍ کٌجبلِ هختلف قشاس گشفتِ

تحت  اًذ ٍ خیسبة رست ًیضکشی قشاس گشفتِسٍغي یٌذآفش
فشایٌذ استحصبل ًشبستِ ٍ سٍغي قشاس گشفتِ است ٍ هوکي 

هٌبثع  ایي دس صَست ٍجَد تشکیجبت ضذهغزی دساست 
ٍ  تبثیش قشاس گشفتِ ثبشٌذّب تحتدس ایي فشایٌذپشٍتئیٌی 

پبسخی دس  ٍ ثٌبثشایي (10)تبثیشگزاسی کوتشی داشتِ ثبشٌذ 
ًشذ. ّب هشبّذُ ّوبتَلَطی دس ساثغِ ثب هصشف ایي خَساک

دسصذ  25ّبی قجلی ًیض ًشبى دادُ است استفبدُ اص  هغبلعِ
ّبی صل ًذاشتِ است کٌجبلِ پٌجِ داًِ تبثیش هٌفی دس هیش

اهب ایي هغلت قبثل ثیبى است کِ تشکیجبت ضذهغزی (. 16)
عٌَاى هٌجع پشٍتئیٌی هبیع ًیبص ثِ هشثَط ثِ خیسبة رست ثِ

ّبی شیشخَاس ٍ شُهبًٌذ ث تش جَاىّبی  دامدس پظٍّش ثیشتشی 
ثب ًگبّی ثِ ًتبیج ًیض داسد.  ّبی شیشخَاسیب گَسبلِ

ّبی خًَی هشبّذُ شذُ دس پظٍّش حبضش هشخص  هتبثَلیت
ای خَى کِ توبیل ثِ کبّش دس  جض ًیتشٍطى اٍسُِشَد کِ ثهی

  ( P;06/0)کٌٌذُ کٌجبلِ سَیب داشتِ است تیوبس هصشف
یگش تحت تبثیش ّبی د کذام اص تشکیجبت ٍ هتبثَلیتّیچ

 تیوبسّبی آصهبیشی قشاس ًگشفتٌذ.
 

 ّبی خَى ٍ  ّبی ّوبتَلَطی ٍ هتبثَلیت تأثیش تغزیِ پشٍتئیي هبیع )خیسبة رست( ٍ هقبیسِ ثب هٌبثع پشٍتئیٌی هتذاٍل ثش فشاسٌجِ -5جذٍل 
 ّبی کجذی دس گَسفٌذاى فیستَالیی تغزیِ شذُ ثب جیشُ ثب سغح ثبالی کبُ آًضین

Table  . Effects of feeding liquid protein (corn steep liquor) and compared with conventional protein sources on 
blood hematology and metabolites and liver enzymes in fistulated sheep fed with high wheat straw level 

 فشاسٌجِ 1تیوبسّبی آصهبیشی

P-value SEM CSM SBM CSL  
 ّوبتَلَطی     
 ّوبتَکشیت، دسصذ 2/38 7/38 9/38 65/0 91/0
 دس ّش هیکشٍلیتش 106ّبی قشهض، گلجَل 3/9 6/9 2/9 34/0 82/0
 دس لیتش 109ّبی سفیذ، گلجَل 6/5 3/5 8/5 21/0 56/0
 لیتشّوَگلَثیي، گشم دس دسی 8/9 0/10 3/9 96/0 34/0
 دس هیکشٍلیتش ًَتشٍفیل، 4890 4733 4812 8/19 57/0
 هًََسیت، دس هیکشٍلیتش 210 202 214 21/3 84/0
 لٌفَسیت، دس هیکشٍلیتش 5530 5489 5509 8/34 40/0

 ّبی کجذیّبی خَى ٍ آًضین هتبثَلیت     
 لیتشگلَکض، هیلی گشم دس دسی 2/46 5/47 0/47 9/1 83/0
 لیتشسیگشم دس دای، هیلی ًیتشٍطى اٍسُ 2/15 4/13 2/14 89/0 06/0
 لیتشدسیآلجَهیي، گشم دس  98/3 99/3 92/3 07/0 24/0
 لیتشدسیپشٍتئیي کل، گشم دس  3/5 8/5 2/5 18/0 36/0
 لیتشگشم دس دسیکلستشٍل، هیلی 31 30 34 3/2 67/0
 الوللی دس لیتشآسپبستبت آهیٌَتشاًسفشاص، ٍاحذ ثیي 42 39 40 41/2 54/0
 الوللی دس لیتشهیٌَتشاًسفشاص، ٍاحذ ثیيآالًیي آ 19 26 18 98/2 13/0

 داًِ. جیشُ حبٍی کٌجبلِ پٌجِ :CSMجیشُ حبٍی کٌجبلِ سَیب؛ :  SBMجیشُ حبٍی هٌجع پشٍتئیي هبیع خیسبة رست،  :CSL -(1تیوبسّبی آصهبیشی شبهل  -1
 

کٌٌذُ خیسبة ثبالتش ثَدى سغح اٍسُ خَى دس تیوبس هصشف     
دٌّذُ ًسجت ثِ کٌجبلِ سَیب ًشبىاًِ د پٌجِرست ٍ یب کٌجبلِ 

( کِ دس 22ثبشذ )ّبی هی ثبصدّی کوتش ًیتشٍطى دس ایي جیشُ
هٌظَس افضایش ّبی ثعذی ًیبص ثِ ثشسسی ثیشتشی ثِ پظٍّش

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ سغح هصشف خَساک ثبصدّی ًیتشٍطى داسد. 
ّب اص عشف دیگش ثشاثش ثَدُ  اص یک عشف ٍ سغح اًشطی جیشُ

تَاًذ دلیل عذم تفبٍت گلَکضّب دس تیوبسّبی هیلزا است 
ت کِ سغح (. ّوچٌیي قبثل رکش اسP;  83/0)آصهبیشی ثبشذ 

ّب ًیض ثشاثش ثَدُ است کِ سجت ثشاثش  پشٍتئیي ٍ چشثی دس جیشُ
ّبی چشثی ٍ پشٍتئیي دس خَى دس ثیي تیوبسّبی ثَدى شبخص

کِ دّذ حبضش ًشبى هی آصهبیشی گشدیذُ است. ًتبیج هغبلعِ
ّبی کجذی ًیض تحت تبثیش تیوبسّبی آصهبیشی غلظت آًضین
ّبی کجذی دس ششایظ خبصی آًضین (.P > 05/0)قشاس ًگشفت 

ّبی کجذی ٍ یب تجوع ثیش اص حذ چشثی هوکي ّوبًٌذ آثسِ
دٌّذُ ششایظ حبد ایوٌی دس تبثیش قشاس گیشد ٍ ًشبىاست تحت

تغییش  (. دس هغبلعِ حبضش ثب تَجِ ثِ عذم7کجذ ثبشذ )
دٌّذُ عذم تبثیش تشکیجبت ّوبتَلَطی اص یک سوت )کِ ًشبى

ضذ هغزی ثَدُ است( ٍ عذم تغییش تشکیجبت هتبثَلیکی اص 
فعبلیت کجذ تحت تبثیش تیوبسّبی  دّذًشبى هیعشف دیگش 

تغییش آصهبیشی ٍ هٌبثع پشٍتئیٌی هَسد استفبدُ قشاس ًگشفت. 
ّبی َشت دس گَسبلِبلِ سَیب ثِ پَدس گهٌجع پشٍتئیٌی اص کٌج

ّوشاُ ّبی کجذی ثِتش تغییشی دس سغح آًضینًیض پیش پشٍاسی
 (.18ًذاشتِ است )

داد کِ هٌجع پشٍتئیي هبیع ًتبیج پظٍّش حبضش ًشبى       
)خیسبة رست( قبثلیت استفبدُ دس گَسفٌذاًی کِ سغح ثبالی 

 گشم دس کیلَگشم( تغزیِ کشدُ ثَدًذ داسد.  400کبُ گٌذم )
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داد که منبع پروتئین مایع نتایج پژوهش حاضر نشان
استفاده در گوسفندانی که سطح باالي (خیساب ذرت) قابلیت 

) گرم در کیلوگرم) تغذیه کرده بودند دارد. 400کاه گندم 
داد علیرغم اینکه بهترین پاسخ در طور خالصه نتایج نشانبه

مورد سطح تولید اسیدهاي چرب فرار، قابلیت هضم و سنتز 
استفاده بوط به کنجاله سویا بوده است اماپروتئین میکروبی مر

در آزمایش دانه پنبههاي مشابه کنجاله پاسخخیساب ذرت از 
حاضر داشته است و حتی سطح تولید اسیدهاي چرب فرار در 

بوده است. خیساب ذرت از این منبع پروتئینی متداول بیشتر

منظور بهبود هایی بهبا انجام پژوهششودپیشنهاد میبنابراین 
مستندهاي ذرت، بازدهی نیتروژن در زمان استفاده از خیساب 

بیشتري در رابطه با استفاده از منابع پروتئین مایع در 
. گرددمنتشر پرواريگوسفندان 

قدردانیتشکر و 
مطالعه حاضر تحت امتیاز معاونت پژوهشی و فناوري 

هاي مالی وسیله از حمایتك میباشد که بدیندانشگاه ارا
گردد.دانشگاه اراك قدردانی می
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Abstract 

   The effect of liquid protein feed (corn steep liquor; CSL contain     CP, DM basis) and its 

comparison with conventional protein sources (i.e. soybean meal; SBM and cottonseed meal; 

CSM) were evaluated in fistulated sheep fed with high wheat straw level included in diet (    

g/kg, DM basis). The study was carried out on three ruminal fistulated sheep in   ×   Latin 

square design with   -d periods (the first   -d for adaptation period and the last  -d for sample 

collection). The treatments were; ( ) CSL; ( ) SBM and ( ) CSM included in basal diet. 

Microbial protein synthesis, ruminal fermentation, nutrients digestibility, hematology and blood 

metabolites were evaluated in the current study. Results show that intake was not differed 

among treatments (P >  .  ). However, NDF digestibility was increased in SBM fed sheep (P = 

 .  ). Total short chain fatty acid production was   .  ,   .  , and   .   mmol for CSL, SBM 

and CSM, respectively (P =  .  ). Purine derivate as well as microbial protein synthesis were 

increased in sheep fed SBM (P =  .  ). The hematology of sheep was similar among treatments. 

Among blood metabolites only blood urea nitrogen was tended to be lower in SBM diet. In 

conclusion, results show that CSL as liquid protein feed could include in sheep fed high wheat 

straw diet with no negative effect and further works need to improve its nitrogen efficiency in 

animal nutrition.  

 

Keywords: Nitrogen Efficiency, Fiber, Microbial Protein Synthesis, Liquid Protein, Sheep 
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