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Introduction The shortage of conventional foodstuffs and their increase in prices in the country has led to the 

major residues of various agricultural industries to be widely used in animal feed. Among these, one of the valuable 

unconventional foods is whey powder, which is a by-product of cheese production. The necessity is justified. 

Researchers have reported that the consumption of whey powder in fattening animals helps to improve ruminal 

fermentation due to the increase in rumen microbial population. Whey powder also has prebiotic properties; it 

contains a significant amount of lactose that is not absorbed to a large extent, but is fermented and converted to 

lactic acid and volatile fatty acids, which may stimulate the establishment of lactobacilli in the small intestine. Whey 

powder in animal feed, in addition to preventing environmental problems, reduces feed costs and improves yield. 

This study was conducted to determine the effect of different levels of whey powder on growth performance, 

fermentation parameters, ruminal morphology, degradability and microbial protein biosynthesis in fattening Zell 

lambs. 

Material and methods In the first experiment, ruminal degradability of dry matter and crude protein were 

measured by nylon bag technique using three fistulated Zell and Afshari sheep that fed at maintenance level. 

Incubation time consisted of 0, 4, 8, 16, 24, 36, 48, 72 and 96. In the second experiment, the effect of different levels 

of whey powder on fermentation parameters, ruminal morphology and microbial protein biosynthesis, an experiment 

in completely randomized design (CRD) with four diets containing zero, 1.5, 3 and 4.5 % whey powder on 24 male 

lambs with initial mean weight 24± 2 kg and mean age 4.5±0.52 months for 90 days was performed. Energy and 

chemical composition of rations were similar. Data obtained were analyzed by statistical software SAS (version 

1.9). 

Results and discussion A significant difference was observed for final weight of fattening, dry matter 

consumption and daily weight gain among the experimental treatments, and the highest values were found in the 

4.5% whey powder treatment. Also, a significant difference was observed for pH, ammonia nitrogen, total volatile 

fatty acids and acetic acid between experimental treatments. So, the treatment of 4.5% whey powder had the highest 

amounts of fermentation parameters. The 4.5% whey powder treatment had the highest population of total bacteria 

at 2 and 4 hours after feeding and protozoa population at 4 hours after feeding. The 4.5% whey powder treatment 

had the highest thickness, height, and density of villi among the experimental treatments. A significant difference 

was observed for the degradability parameters of dry matter and crude protein among experimental treatments. The 

Soluble, degradable and effective rumen degradability in passage rate constant parts had a significant difference. A 

significant difference in the amount of gas produced from the fermentable part was observed between experimental 

treatments. The highest amount of microbial protein production was observed in the treatment of 3% whey powder. 

Conclusion The the consumption of higher levels of whey powder at a maximum of 4.5% in the diet of fattening 

lambs improved the growth performance and some ruminal indices and decomposability of dry matter and crude 

protein. 
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  چکیده

 ،تخمیفری  یهفا فراسفنجه رشفد،  عملکفرد   بفر  ریف پن آب پفودر  مختلف   سطوحافزودن  اثربررسی  با هدفاین تحقیق   
انجفام   و افشاری زل یهاختهیآم یپروار نر یهابره در یکروبیم نیپروتئ تولید و یریپذهیتجز شکمبه، بافت یشناسختیر

 و یتصادف کامالً طرح قالب در لوگرمیک 22±2 هیاول وزن نیانگیم و روز 131±21 سن نیانگیم با بره رأس 22 تعداداز شد. 
 و( ریف پن آب پفودر  فاقفد ) شفاهد  مفار یت شفام   یشف یآزما یمارهایت استفاده شد. حاضر برای انجام آزمایش وزر 09 مدت به
آمفاری   اختالف .بودند (جیره ماده خشک درصدی از )بر اساس رهیج در ریپن آب پودر درصد 1/2 و 3 ،1/1 یحاو یمارهایت

 مشفاهده شفد   یشف یآزما یمارهفا یت نیبف در  روزانفه  زنو شیاففزا  و یمصرف خشک ماده پروار، انیپا وزن برای یداریمعن
 همچنفین اخفتالف   .برای این پارامترهفا برخفوردار بفود   بیشترین مقادیر از درصد پودر آب پنیر  1/2تیمار حاوی  کهطوریبه
 یشف یآزما یمارهفا یت نیبف در شکمبه  عیما کیاست دیاس و فرار چرب یدهایاس ک  ،یاکیآمون تروژنین ،pH برای یداریمعن

 هفا فراسفنجه بفرای ایفن   مقفادیر   بیشتریناز درصد پودر آب پنیر  1/2تیمار حاوی  کهطوریبه، 2119662011 مشاهده شد
 سفاعت  2 و 2 به فاصفل   هایباکتر ک  تیجمعبیشترین دارای درصد پودر آب پنیر  1/2تیمار حاوی همچنین  بود.برخوردار

تیمفار   .بفود برخوردار  یدهخوراک از بعد ساعت 2 ای به فاصل شکمبه یوآپروتوز تیجمعنیز بیشترین  و یدهخوراک از بعد
برخوردار  یشیآزما یمارهایت نیب در پرزها تراکم و عرض ارتفاع، ضخامت،میزان  بیشتریناز  درصد پودر آب پنیر 1/2حاوی 

. شاهده شدم یشیآزما یتیمارها در بین خام نیپروتئ و خشک ماده یریپذهیتجز یهافراسنجهداری برای اختالف معنی. بود
اخفتالف  . داری داشفت درصد پودر آب پنیر نسفبت بفه سفایر تیمارهفا اففزایش معنفی       3نیز در تیمار  هیتجز رقاب یغ بخش
 نیپفروتئ  بیشترین مقدار سفاخت . مشاهده شد یشیآزما یتیمارها نیب ریتخم قاب  بخش از یدیتول گاز مقدار در داریمعنی

 (درصفد  1/2) ریپن آب پودر باالتر سطوحاستفاده از  در مجموع .درصد پودر آب پنیر مشاهده شد 3اوی در تیمار ح یکروبیم
ماده خشک و پفروتئین   پذیریتجزیهو  یاشکمبه یهاشاخص برخی از عملکرد رشد و بهبود سبب یپروار یهابره در جیرۀ

 شد. خام
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 مقدمه

 در هاآن متیق شیافزا و متعارف یخوراک مواد کمبود
 مختلف   عیصفنا  یایف بقا عمفده  تفا  شفده،  موجفب  کشور

 قرار استفاده مورد دام هیتغذ در عیوس سطح در یکشاورز
 و متعفارف  ریغ یخوراک مواد از یکی انیم نیا در. رندیگب
 از حاصف   یفرع فرآورده که بوده ریپن آب پودر زش،ار با
عنفوان  بفه  ریپن آب پودر با واناتیح پروار. است ریپن دیتول
 نفه یهزدر آن  کفه  باشدمطرح می متیق ارزان روش کی

 هاروش ریسا از وزن شیافزا لوگرمیک هر یازا به خوراک
 در ریف پن آب ادیف ز دیتول به توجه با لذا(. 2) باشدیم کمتر
 آن مصفرف  تیقابل و( در سال تن ونیلیم 2 حدود) رکشو
 نیف ا رهیف ج در آن هیف تغذ نشفخوارکننده،  یهفا دام توسط

 آب پفودر (. 20) اسفت  هیتوج قاب  ضرورت کی واناتیح
 هفای نیپفروتئ  از کفه  است نیکازئ ای ریپن باقیماندۀ ،ریپن
. باشفد یمف  یانسان ییغذا رهیزنج در استفاده مورد یوانیح
 مغفذی  مفواد  از یمناسفب  تعفادل  دارای یکخورا ماده نیا

 آب پودر(. 11) شود استفاده دام رهیج در تواندیم و است
 الکتفوز،  مانند) ریش یمغذ مواد یایبقا وجود دلی به ریپن

 ی ازکف ی عنفوان بفه  ،(هفا نیتفام یو و دهایف پیل هفا، نیپروتئ
در  ،و بفا ارزش  صنایع لبنفی  های جنبیفرآورده مهمترین

 پنیر آب در موجود الکتوز(. 66)د شده است تغذیه دام وار
بفا   هفای کربوهیفدرات  یعال منبع و شده تخمیر یآسان به

 شفکمبه  هفای میکفروب  بفرای ( انرژی) قابلیت هضم باال
 پروتئین درصد 12 دارای پنیر آب پودر همچنین. باشدیم

 هفا پفروتئین  ایفن  که باشدیم( خشک مادۀ براساس)خام 
 تفروژن ین منبع که باشندیم یلعا کیفیت دارای و محلول
 شفوند محسفوب مفی   شکمبه هایمیکروب برای یمناسب

 تغییفر  طریق از احتماالً پنیر آب پودر این بر افزون(. 11)
 اختالالت کاهش ،دستگاه گوارش آنزیمی هایسیستم در

 و گفوارش  دستگاه هایمیکروارگانیسم تحریک ،گوارشی

 بهبفود  باعف   ،گوارش دستگاه از مغذی مواد جذب بهبود
 (. 11) شودنشخوارکننده می یهادام رشد در عملکرد
 آب پفودر  مصفرف  که داد نشان مطالعات یبرخ جینتا

 اریپرو یهابره در رشد عملکرد بهبود سبب رهیج در ریپن
شود می هاگوساله در روزانه وزن شیافزا بهبودو  (32 ،2)
 در ریپن آب پودر مصرف که کردند گزارش نیمحقق. (32)

هفا و  بفاکتری  تیف جمع شیاففزا  دلیف  به های پرواریدام
 کمک شکمبه ریتخم بهبود به پروتوزوآهای مایع شکمبه،

بیفوتیکی  دارای خاصیت پفری  ریپن آب پودر (.33) کندیم
 یتفوجه  قاب  مقدار دارای که(؛ به طوری30) باشدنیز می

 جفذب  که تا حدود زیادی است الکتوز( درصد 61 حدود)
 و کیف الکت دیاسف  بفه  و گفردد یمف  ریتخم بلکه د،شوینم
 اسفت  ممکفن  کفه  شفود یمف   یتبد فرار، چرب دهاییاس

 باال. کند کیتحر باریک روده در را ها یالکتوباس استقرار
 pH  کفاهش  باعف   ،ففرار  چفرب  دهاییاس غلظت رفتن

 رشفد  کفاهش  سفبب  امفر  نیف ا کفه  شده گوارش دستگاه
 مطالعات یبرخ جینتا (.21) شودیم زامارییب هایباکتری
سفبب   رهیف ج در ریف پن آب پودر مصرف که دهدمی نشان

تثبیففت  ای ماننففدهففای شففکمبهبهبففود برخففی فراسففنجه
 تیففجمعافففزایش ، (66مففایع شففکمبه )  pH سففاناتنو
، (21ی )اشکمبه ریتخم بهبود ،شکمبه عیما هایکروبیم

 (20)ایشکمبه پروتوزوآیجمعیت  تیفعال و تعدادافزایش 
هفففای در دام (29) شفففکمبه یپرزهفففا توسفففعهو نیفففز 

نشفان   مطالعه یک جینتا همچنین .شودمی نشخوارکننده
در  ایشفففکمبه یکروبفففیم نیپفففروتئ سفففاخت کفففه داد

 ریف پن آب پفودر  در الکتوز حضور دلی به نشخوارکنندگان
 شده است کفه پفودر   همچنین عنوان (.39) ابدییم بهبود

 پفذیر تجزیفه  ینف یئپروت منفابع  از یکف ی عنوانبه ریپن آب
 حفال  در نشفخوارکنندگان  هیف تغذ در که بوده، ایشکمبه

 (.16) ردگییم قرار استفاده مورد رشد
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 انفدکی در خصفو    مطالعفات  نکفه یا نیا به توجه با
 کفرد رشفد،  عمل بفر  سطوح مختل  پفودر آب پنیفر   ریتفأث

های پفرواری  بره پذیریتجزیهای و های شکمبهفراسنجه
 آب دیتول افزون روز شیافزا ا توجه بهب و انجام شده است

آزمایشات علمی متعدد برای بررسی انجام  کشور، در ریپن
رسفد. بنفابراین   نظر میاثرات آن در تغذیه دام ضروری به

 مختلف   سفطوح افزودن  اثراین آزمایش با هدف بررسی 
 یهفا فراسفنجه رشفد،  عملکفرد   بر رهیج به ریپن آب پودر

 و یریپفذ هیف تجز شفکمبه،  بافت یشناسختیر ،تخمیری
 یپففروار نففر یهففابففره در یکروبففیم نیپففروتئ وسففنتزیب
 انجام شد.  زل یهاختهیآم

 هامواد و روش 

در  1299شفهریور  لغایت های تیر در ماهپژوهش این 
متعلفق بفه آقفای     خصوصی پرورش گوسفندمزرع  یک 

واقع در استان مازندران، شهرستان سفاری بفه    حسن پور
 نجام شفد.روز ا 09مدت 

سفطوح مختلف     اثفر در این آزمایش، : زمایش اولآ 
 و خشک همادپذیری تجزیههای فراسنجهبر  پودر آب پنیر

مورد بررسی  ،داران فیستولهگوسفند در جیره خامِپروتئین 
پذیری بر تجزیه پودر آب پنیربرای تعیین اثر . قرار گرفت

س أر 3از های آزمایشی، پروتئین خام جیره ماده خشک و
ای بفا میفانگین   شده شفکمبه  گذاریفیستوالزل  گوسفند
 داخفف هففا اسففتفاده شففد. دام  کیلففوگرم 29±1/2وزن 
 29صبح و  1نگهداری و در ساعات  یمتابولیک هایقفس
 علوفه بفه کنسفانتره   39به  69با جیره دارای نسبت شب 

سه تکرار از هر نمونه  .ندشدمیتغذیه  در سطح نگهداری
 12×6بفه ابعفاد    داکفرون هفای  در کیسفه  گرم( 3)حدود 
میکفرون در سفاعات متفوالی     21و قطر منففذ   مترسانتی
-ساعت شفکمبه  06و  62، 21،  11،  12،  1،  2 ، صفر

ها در آب ولفرم  کیسه ی،گذارشکمبه گذاری شد. پیش از
-گذاری، کیسهشکمبه خیسانده شده و پس از پایان زمان

شستشفو   ین لباسشفویی با ماش ها با جریان آرام آب سرد

. سفپس  دوشب خروجی کامالً شفاف آتا رنگ  شدندداده 
گفراد  درجه سانتی 11عت در آون با دمای سا 21به مدت 

کفردن   ورغوطه. اتالف زمان صفر از طریق ندخشک شد
گراد به مدت درجه سانتی 30کیسه از هر نمونه در آب  3

 ه شد.دقیقه و محاسبه میزان مواد ناپدید شده محاسب 11
گیففری درصففد پففروتئین خففام بففا اسففتفاده از روش انفدازه 

  صورت گرفت. لدالجک

ناپدید شدن مفواد   میزان ،Neway افزار نرم کمک با
هفای  و فراسنجه انکوباسیون های مختل در زمان مغذی
 مکدونالفد و  با استفاده از معادلفه ارسفکوف   پذیریتجزیه

ده از معادلفه  هفا بفا اسفتفا   و بفرازش داده  برآورد شد (26)
 (P=a+bc/c+k) مؤثر ارسکوف و مکدونالد پذیریتجزیه

مفاده  ثر ؤی مف رپفذی مقدار تجزیفه  P که در آن انجام شد
بففا سففرعت   بخففش محلففولِ  t، a مغففذی در زمففان 

نامحلول و دارای پتانسی  بخش  b ،)%( پذیری باالتجزیه
 در واحد b بخش پذیریتجزیه نرخ ثابت c پذیری،تجزیه
 از شفکمبه  نرخ جریان خروجی kو  (تساع/صد)در زمان
و  92/9، 92/9 با نرخ عبور فرضی های فوق. فراسنجهبود
 (.26)شدند  حاسبهم 96/9

 از استفاده باهای تولید گاز، گیری فراسنجهبرای اندازه
 نمونففه گففرممیلففی 299( 31) اسففتینگاس و منففک روش
 لیتفر  میلفی  29 ،متفر( میلی 1)با اندازه ذرات  شده آسیاب
 هایویال در شکمبه مایع لیتر میلی 19 و مصنوعی بزاق

( تیمفار  هفر  بفرای  تکفرار  3)لیتفری   میلی 199 ایشیشه
بالنفک  عنفوان  بفه  ایشیشه ویال 3شد همچنین  ریخته

 فیسفتوله  گوسففند  رأس 3 از شفکمبه  مایع. قرار داده شد
 مصنوعی بزاق با و گرفته صبح وعده دهیخوراک از قب 
 حمام در ایشیشه هایویال. شد مخلوط 2 به 1 نسبت با

 میفزان . شدند داده قرار( گرادسانتی درجه 6/31) گرم آب
 ،36 ،22 ،12 ،19 ،1 ،6 ،2 ،2 هفای زمفان  در تولیدی گاز
 بفا  هفا فراسنجه و شد ثبت کشت از پس ساعت 06 و 62

 کهطوریبه ،ندگرفت قرار بررسی مورد 1 معادله از استفاده
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b تخمیففر قابفف  نففامحلول ولففی بخففش از گففاز تولیففد 
 تولیفد  نرخ ثابت c ،(خشک ماده گرممیلی 299/لیترمیلی)

 تولیدی گاز Y و انکوباسیون زمان  b، t بخش برای گاز
 رهفای تیمفا  OMD و  ME مقفدار . باشفد می t زمان در

 اسفتینگاس  و منفک  3 و 2 معادلفه  از اسفتفاده  با مختل 
 شفده  تولیفد  گاز GP همعادل این در که شد محاسبه( 31)

 خفام  پفروتئین  میفزان  CP ،انکوباسیون ساعت 22 زمان
 خفام  خاکسفتر  میفزان  CA )گرم/کیلوگرم ماده خشک( و

 .است (خشک ماده )گرم/کیلوگرم

 (1معادله )

  

 (2معادله )

 

 

 (3معادله )

 

 

 

 

  

 سفطوح دن اففزو تأثیر در این آزمایش : آزمایش دوم
 یهفا فراسفنجه عملکفرد رشفد،    بر ریپن آب پودر مختل 
 و یریپفذ هیف تجز شفکمبه،  بافت یشناسختیر ،تخمیری

 یپففروار نففر یهففابففره در یکروبففیم نیپففروتئ وسففنتزیب
بفدین   .مورد بررسی قرا گرفت و افشاری زل یهاختهیآم

یکسان استفاده  تقریباًبا وزن  بره نرس أر 22 منظور تعداد

 صففر  حاوی سطوح غذایی ارها شام  چهار جیرهتیمشد. 
 22بود که به  پودر آب پنیردرصد  1/2و  3، 1/1، )شاهد(
 نیانگیف مو  کیلفوگرم  22±2نر با میانگین وزن  بره رأس
 هاجیره. شدند روز تغذیه 09 مدت به روز 131±21  سن

 متابولیسفم  قاب  و پروتئین متابولیسم قاب  از نظر انرژی

ها پس از انتقال بفه جایگفاه انففرادی و    دام .بودند مشابه
و جیفره   بفه جایگفاه   پذیریعادتروز دوره  11طی مدت 

تحت تیمارهای آزمایشفی قفرار   روز  09مصرفی، به مدت
سیسففتم تغذیففه   افففزارنففرمهففا بففا  جیففره دام .گرفتنففد

 .(61) تنظففیم شففد (1SRNS) نشففخوارکنندگان کوچففک
در روز و بفه  و دو بفار   خوراک به صورت کفامالً مخلفوط  

هفا  عصر( در اختیفار دام  29صبح و  1ساعت ) 12فاصله 
باقیمانفده خفوراک روز قبف  از    ، هر روز صبح .گرفتقرار 

. به این ترتیب مقدار خوراک شدآوری و توزین خور جمعآ
تعیفین  حیفوان  مصرفی روزانه و درصد خوراک باقیمانفده  

ی کشف وزن ،هفا بررسی عملکرد پفرواری دام  منظوربهشد. 
 12با اعمال تا پایان مدت آزمایش  ماهانه صورتبهها دام

مصفرف   مقفدار و انجفام  ساعت گرسنگی قب  از تفوزین  
ضریب تبدی  محاسبه  منظوربهخوراک به صورت روزانه 

 شد.گیری اندازه خوراک

 

                                                           

1- Small Ruminant Nutrition System (SRNS)  
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 شک(ماده خ ی ازهای آزمایشی مورد استفاده )درصداقالم خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول 

Table 1- Ingredients and chemical composition of the experimental diets (% of DM)  
 تیمارهای آزمایشی

 Experimental diets 
 

4.5% whey 

powder 
3% whey 

powder 
1.5% whey 

powder 
Control  قالم ا  

Ingredients 
خشک یونجه 25 25 25 25  

Alfalfa hay  
 کاه گندم 5 5 5 5

Wheat straw 
 دانه ذرت 22.3 22.3 22.3 22.3

Corn grain 
 دانه جو  26 26 26 26

Barley grain 
 سبوس گندم  10.4 8.9 7.4 5.9

Wheat bran 
  درصد پروتئین خام( 22) کنجاله سویا 10 10 10 10

Soybean meal (44% CP) 
 پودر آب پنیر 0 1.5 3 4.5

Whey powder 
 مکم  معدنی+ویتامینی 1 0.5 0.5 0.5 0.5

Mineral + Vitamin premix 
 پودر صدف  0.5 0.5 0.5 0.5

Oyster powder 
 نمک  0.3 0.3 0.3 0.3

Salt 
 ترکیب شیمیایی    

Chemical composition 
 وگرم)مگاکالری/کیل  انرژی قاب  سوخت و ساز 2.78 2.89 2.92 2.96

(ماده خشک  

ME (Mcal/kg DM) 
(درصدی از ماده خشک) پروتئین خام 14.25 14.28 14.31 14.40  

Crude protein (% of DM) 
ز درصدی ا) الیاف نامحلول در شوینده خنثی 34.45 33.28 34.19 33.30

(ماده خشک  

NDF (% of DM) 
(درصدی از ماده خشک) کلسیم 0.69 0.68 0.66 0.67  

Calcium (% of DM) 
(ماده خشکی از )درصد فسفر  0.32 0.31 0.33 0.32  

 Phosphorus (% of DM) 
 کیلفوگرم  هر. E ویتامین گرم 1 و 3D ویتامین المللیبین واحد A، 199999 ویتامین المللیبین واحد 199999 شام  مکم  ویتامینی از کیلوگرم هر  1
 گفرم  1 روی، گرم 3 مس، گرم 3/9 آهن، گرم 3 منگنز، گرم 2 سدیم، گرم 69 منیزیم، گرم 29 فسفر، گرم 09 کلسیم، گرم 119 شام  مکم  معدنی از

 .اکسیدانتآنتی گرم 3 ید، گرم 1 م،وسلنی گرم 1 کبالت،
1Mineral vitamin mix composition: 500,000 IU/kg of vitamin A; 100,000 IU/kg of vitamin D3; 1 g/kg 

of vitamin E; Mineral mineral mix composition: Mg; 180 g/kg of Ca; 90 g/kg of P; 20 g/kg of Mn; 60 

g/kg of Na; 2 g/kg of Mn; 3 g/kg of Zn; 1 g/kg of Co; 1 g/kg of Se; 1 g/kg of I; 3 g/kg of 

Antioxidants. 
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 نیف زر شفرکت  محصفول  اسفتفاده  مورد ریپن آب پودر
 یهفا سفه یک در پفودر  صفورت  بفه  کفه  بفود  انیرانیا البرز
 شفده بفود.   عرضه مصرف ارباز در و یبندبسته یلنیاتیپل

 خام نیپروتئ ،1/6 تا 1/1 ای بیناین پودر دارای اسیدیته
 و درصففد 1/1 یچربفف درصففد، 62 الکتففوز درصففد، 1/12

 ریف پن آب پفودر  نیهمچنف . بود درصد 1/2 ی معادلرطوبت
 فاقففد دکننففدهیتول شففرکت زیآنففال طبففق اسففتفاده مففورد
 کوکوسلویاستاف سالمونال، ، یکوال ایشیاشر یهایباکتر

 مخلوط از پس مختل  سطوح در این پودر. بود فرمیکل و
 قفرار  یشف یآزما یهادام اریاخت در ،یمصرف رهیج با شدن
 .گرفت
 دو شیآزما 09 روز در یشیآزما هایبره شکمبه عیما
 از ،یمفر  لولفه  از استفاده با خوراک مصرف از بعد ساعت
 بفا . شفد  گرفتفه  شفکمبه  عیمفا  یشیآزما یهابره شکمبه

 مفدل ) حمف   قابف   تالیجید متر pH دستگاه از ستفادها
 بعفد  بالفاصله شکمبه عیما pH یرگیاندازه( 2ممترو 126

 .شد انجام یشیآزما هایبره شکمبه عیما نمونه گرفتن از
مففایع شففکمبه،  pHبففرای جلففوگیری از تففأثیر بففزاق بففر 

 نمونفه  سفپس  نخستین نمونه گرفته شده دور ریخته شد.
 و شفده  صفاف  هیف ال چهفار  متقفال  ارچهپ با شکمبه عیما

 بیف ترک و آمونیفاکی  تروژنین تعیین برای آن از اینمونه
 برداشففته جداگانففه طففور بففه فففرار چففرب یدهایاسفف

 اسفید  حجفم  همفان  معفادل  آن بفه  سپس( لیترمیلی19)
 آزمایشگاهی تجزیه برای و اضافه نرمال 2/9 کلریدریک

. شفد  رینگهفدا  گفراد یسانت درجه -29دمای در زریفر در
 بفا  یشف یآزما هفای بفره  شفکمبه  عیمفا  یاکیآمون تروژنین

انجام شد. در این روش  (19) ونیتراسیت روش از استفاده
 و ختهیر داردرب ظرف ر د شففکمبه عیما از تریلیلیم 19
 اضفافه  آن بفه  نرمال 1/9 کیسولفور دیاس تریلیلیم 1/9

 زمفان  تفا  گرادیسانت رجه د - 19 زریفر ر د هانمونه. شد

                                                           

1-Metrohm  

 ییگشففففاخیفف از پففس. شففففدند نگهففداری گیففریانفدازه 
 بفا  آن آوریجمفع  و شفففکمبه  اکیآمون ریتقط با هانمونه

 نرمفال،  1/9 کیسفففولفور  دیاسفف ترازولیت از اسففتفاده
 یرگیف اندازه. شففد نییتع شکمبهمایع  یاکیآموننیتروژن 

 ک،یاسفت  شام  شکمبه عیما فرار چرب یدهایاس بیترک
 روش بفه  کیف زووالریا و کیف والر ک،یف ریبوت ک،ینویپروپ

 گففاز دسففتگاه از اسففتفاده بففا( 26) یبففارتل و نیاوتنسففت
بففا  (GC – PU4410 – PHILIPS) یکرومففاتوگراف
 .شفد  انجفام متر( میلی 6/2× متر  61/1ای )ستون شیشه

 یدمفا . بفود  تریکرولیم 1 ستون به هانمونه قیتزر زانمی
 .بودگراد جه سانتیرد 239 صیتشخ مح  و قیتزر مح 
 کفه  بفود گراد جه سانتیدر 199 با برابر ستونیه اول یدما
 یدمفا  تفا  قفه یدق درگراد جه سانتیدر 1 زانیم به از پس
 قفه یدق 1 مفدت  به و افتهی شیافزاگراد جه سانتیدر 139
 0 زانیف م بفه  ستون یدما تیدرنها. ماند یباق دما نیا در
گراد جه سانتیدر 219 یدما تا قهیدق درگراد جه سانتیدر
 خارج منظوربه قهیدق ده مدت به دما نیا و افتی شیافزا

 زیف تم از نفان یاطم و (هفا کیف پ) اوج یهانقطه همه شدن
 حامف   گفاز  عنفوان بفه  تروژنین زا .شد حفظ ستون شدن

 شناسفی ریخفت  اتیخصوصف  یبررسف  جهت .شد استفاده
 هر از بره سه شیآزما انیپا در ها،بره شکمبه وارهید بافت

  هاآن گوارش دستگاه و ذبح انتخاب، یتصادف طوربه ماریت
 ایرهیف ذخ یچرب آن، ابتدای و انتها بستن از پس. شد جدا
 و هفزارال  نگفاری،  شفکمبه،  یخفال  و پفر  وزن شفده،  جدا
 شسفته،  یخوب به سرد آب با سپس. شدند نییتع ردانیش

 سفه ) نقطفه  0 از و شفده  باز چاقو توسط نگاری و شکمبه
( یشکم و یپشت هایسهیک مرکز، از قسمت هر در مح 

 مربفع  متفر یسفانت  کیف  اندازه به نمونه سه نقطه هر از و
 ثابفت  نیفرمفال  درصفد  29 محلول با نمونه و رییگنمونه
 بفا  کفوالر ینف یب کروسفکو  یم دسفتگاه  لهیوسف به و شده

 هفر  از پرز 19) پرزها عرض طول، صفات 29 ییبزرگنما
 تراکم 19 ییبزرگنما با و کمبهش وارهید ضخامت ،(نمونه
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 شفد  رییف گاندازه هانمونه در مربع متریسانت هر در پرزها
(22.) 

و قبف  از   کشفی دوره پرواربنفدی  پس از آخرین وزن
 یرگیف انفدازه  یبفرا نمونه گیری از مایع شفکمبه  ، کشتار
 وعفده  مصفرف  بعفد  سفاعت  3) هفا یبفاکتر  ک  تیجمع

 نمونه ها فاصلهبالانجام شد به طوری که  (صبح خوراک
 شگاهیآزما به درجه سانتی گراد( 30) گرم آب فالسک در

 محلفول  شفام  ) کشفت  طیمح شگاهیآزما در. شد منتق 
هیدروژن دی پتاسفیم و محلفول    فسفات حاوی 1 ینمک

 سفولفات  م،یپتاسف  دروژنیف ه دی فسفاتحاوی  2نمکی 
 هیف ته pH 11/6 با سدیم و کلرید کلسیم( دیکلر وم،یآمون

 محلففول بففا شففکمبه عیمففا از یمقففدار سففپس و( 21)
 هیته 991/9و 91/9 ،1/9 هایرقت و مخلوط سازیقیرق
 از تفر لییلف یم 1/9 حیتلق با تکرار سه رقت هر از سپس و

 بفا  یگفازده  با و شد هیته کشت طیمح در قیرق محلول

2CO بسته محکم کشت هایلوله درب هیثان 39مدت به 
 قفرار  گفراد یسفانت  جفه در 30 یدمفا  با انکوباتور در و شد

 pH رییتغ با و pH قرائت و یبررس روز 12 از بعد. گرفت
 رشفد  لولفه،  هفر  تفه  در یخاکستر و کدر رنگ مشاهده و

 جفداول  از اسفتفاده  بفا سفپس   و مثبت تلقی شفد  یباکتر
MPV ( روش نتریمحتم ) (. 13) شفد  انجفام  شفمارش

 شفکمبه  عیمفا  هفای پروتفوزوآ  تیف جمع یرگیاندازه یبرا
 از بره رأس 3 تعداد ش،یآزما 09 روز در یشیآزما ایهبره
 استفاده با شکمبه عیما ترلییلیم 29. شد انتخاب ماریت هر
 از قبف   سفاعت  1 در وانیح شکمبه از یکیپالست لوله از

  از صفبح  خوراک وعده از بعد ساعت 3 و 1 خوراک، وعده
 متقفال  پارچفه  از اسفتفاده  با. شدگرفته   واناتیح شکمبه
 درصفد  11 نیفرمال از یمساو حجم با و صاف هیال چهار

 انفت یلیبر بلو، لنیمت رنگ با آمیزیرنگ از پس و مخلوط
 22 مفدت  بفه  اتاق یدما در و یکیتار در لوگول و نیگر

 نمونه از ترلییلیم کی شمارش یبرا. شد داده قرار ساعت
 درصفد  39 سفرول یگل تفر لییلف یم 0 با و شده یزیآمرنگ
 و نئوبار الم از استفاده با مژکداران رششما سپس و قیرق

 نمونه هر. شد انجام 29 ییبزرگنما با ینور کروسکو یم
 قفرار  شفمارش  مفورد ( نئوبفار ) تومتریهماسف  الم بفا  بار 2

 پروتفوزوآ  تعفداد ) غلظت صورت به شمارش جینتا. گرفت
 (2) معادلفه  از اسفتفاده  با( شکمبه عیما از ترلییلیم هر در

 1 در دارانمفژه  تعداد N ریز فرمول در(. 13) شد گزارش
 در بخش 2 در دارانمژه تعداد a شکمبه، عیما از ترلییلیم

 .است نمونه رقت نرخ d و( نئوبار) ستومتریهماس الم

 (2معادله )

 

 ادرار کفف  ادرار، ینیپففور مشففتقات نیففیتع منظففوربففه
 در یریف گنمونه روز پنج در وانیح هر ساعته 22 یدیتول

 ،یسففمیمتابول یهففاقفففس ریففز مخصففو  یهففاظففرف
 وانیف ح هر شدهیآورجمع ادرار یهانمونه. شد یآورجمع
 آن، از تریلیلیم 29 و شد مخلوط هم با دوره هر انیپا در
 نییتع یبرا .شد ینگهدار گرادیسانت درجه -29 یدما در

 یمفففیآنز روش از نیپفففوگزانتیه و نیگفففزانت مجمفففوع
 اسفتفاده ( گمایسف  شرکت H9377 و X7373 هایتیک)

 نیپفوگزانت یه و نیگزانت مجموع روش نیا اساس بر. شد
 نیگفزانت  میآنفز  ریتفاث  تحفت  واکفنش  قیف طر از هانمونه
 36 یدمفا  و قفه یدق 69 مفدت  بفه  ونیانکباس در دازیاکس

 طفول  در ینور جذب به کیاور دیاس به گرادیسانت درجه
( RA1000 مفدل ) زریآنفال  اتفو  دستگاه نانومتر 203 موج
 روزانفه  دیف تول ادرار، حجم گرفتن نظر در با که شد نییتع

 محاسفبه  یبفرا (. 0) شفد  نیپوگزانتیه و نیگزانت مجموع
 :شد اقدام  یذ مراح  طبق یکروبیم نیپروتئ

( از 1ابتدا بر اساس فرمول و با روش چن و گومز )-1
 دیاسف  و آالنتفوئین  مجمفوع مشتقات پورینی دففع شفده )  

( تفر یلیلف یم بر مولیلیم) شده جذب یهانیپور ،(کیاور
 دفع ینیپور مشتقات Yکه در این فرمول  شد یریگاندازه
 جفذب  یهفا نیپور X(، ادرار تریلیلیم در مولیلیم) شده
وزن متفابولیکی   W(، ادرار تفر یلیلف یم در مولیلیم) شده

 ( بود. 611/2عدد ثابت نپر ) e)کیلوگرم( و 
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 معادلففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه 
)1(  

 6/9 از شفتر یب ینیپفور  مشفتقات  یادرا دففع  ک  اگر
 روز در یکیمتفابول  وزن لفوگرم یک هفر ی ازا بفه  مولیلیم

 خواهفد  کفم  یلیخ یدرون منشاء با یهانیپور سهم باشد،
 مقفدار  صفورت نیف ا در. باشفد  صففر  اسفت  ممکفن  و بود
 دیف آیم دستبه ریز رابطه برحسب شده جذب یهانیپور
(1 .) 

  معادله )براگ(

 در گفرم ) یکروبف یم تروژنین ریز فرمول اساس رب -2
 Xکه در این فرمول  (.1) شد یریگاندازه (ادرار تریلیلیم

: Y)به دست آمده از فرمول اول(،  شده جذب یهانیپور
(، مفول یلف یم در گرمیلیم) هانیپور در موجود ازت مقدار
 : نسفبت 116/9ی و کروبف یم نیپفور  هضم تیقابل: 13/9

های شفکمبه  ازت پورینی به ک  ازت موجود در میکروب
 باشد.می

  نیتففففففففففففروژن میکروبففففففففففففی معادلففففففففففففه )  6(
=   

 عفدد  در را یکروبیم تروژنین آمده دستبه ریمقاد -3
 در گفرم ) یکروبف یم نیپفروتئ  مقدار و نموده ضرب 21/6
 .شد محاسبه (ادرار تریلیلیم

 آماریتجزیه و تحلیل 

 کفففامالً طفففرح در قالففب شیآزمففا نیففاهففای داده
 هیف رو از اسفتفاده  بفا  و تکفرار  6 و مففار یت 2 بفا یتصفادف
GLM آمفاری  افزارنرم SAS ( 1/0 نسفخه) (12)   مفورد

آماری این طرح  مدل تجزیه و تحلی  آماری قرار گرفتند.
 ریف متغ:  ijY مفدل  نیا در. ودب ij+e i= µ + T ijY شام 

 اشتباه اثرات: ije و ماریت ثرا: iT ک ، نیانگیم: µ وابسته،
 از اسفتفاده  با زین مارهایت نیانگیم سهیمقا. است یشیآزما

 انجام 91/9 احتمال سطح در دانکن ایدامنه چنفد آزمون
 .(11) شد

 نتایج و بحث

 و خش    م اده  یریپ ذ هی  تجز یهافراسنجه

 خام  نیپروتئ

 و خشفک  مفاده  یریپفذ هیف تجز یهفا فراسفنجه نتایج 
نشففان داد کففه در بخففش   1 جففدول در خففام نیپففروتئ
 و تجزیفه  غیرقابف  تجزیفه، قابف  ،(محلول) تجزیهسریع
 یتیمارهففا بففین داریمعنففی تفففاوت تجزیففه ثابففت نففرخ
درصد پفودر   3با مصرف (. P<91/9) وجود دارد یشیآزما

 نفرخ  و هیف تجز قابف   محلول، هایبخشآب پنیر مقادیر 
داری ر معنفی طفو نسبت به سایر تیمارهفا بفه   هیتجز ثابت

نیفز   هیتجز رقاب یغ بخش همچنین مقادیر کاهش یافت.
درصد پودر آب پنیر نسبت بفه سفایر تیمارهفا     3در تیمار 

 . داری یافتافزایش معنی

 مفار یتپذیری پفروتئین خفام،   های تجزیهدر فراسنجه
 شیافزا سبب یداریمعن طور به ریپن آب پودر درصد 1/1

 کاهش سبب ریپن آب درپو درصد 3 ماریت و محلول بخش
به  ریپن آب پودر درصد 1/2و  3 ماریت. شد محلول بخش
 شد. هیتجز رقاب یغ بخش و کاهش شیافزا سببترتیب 

درصد پودر آب پنیر به  1/2و  3 در تیمار هیتجز ثابت نرخ
ترتیب سبب افزایش و کاهش نرخ ثابت تجزیفه شفد. در   

 یرپفذی هیف تجز زانیف م که یک مطالعه گزارش شده است
های تجفاری  )با نام ریپن آب پودر نوع سه مؤثر یاشکمبه

 ریتفأث  تحفت  یداریمعنف  طور بهشیذر، نصر دالیا و پگاه( 
 تیف اهم خفوراک  هیف تجز قابف   بخفش (. 69) گرفت قرار
نسبت مهمی از ترکیبفات ایفن    رایز .دارد ای زیادیهیتغذ

بخش شام  نشاسته غیرمحلول و مقاوم به ح  شدن در 
 ریپفذی هیتجز نرخهمزمان با افزایش (. 62) اب می باشد

بففرای  قابفف  دسففترس نشاسففته مقففدار ،خشففک مففاده
 بفا  یخفوراک  مواد ،نیبنابرا. ابدییم شیافزا هایکروبیم

(. 23) بفود  خواهنفد  ترمطلوب ،ترنییپا ریپذیهیتجز نرخ
 در اففزایش  ریف پن آب پفودر  یکیوتیبیپر نقش به باتوجه

، اکیف آمون جفذب  شیافزانیز  و شکمبه یهایباکتر یبقا
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 گزارش (.22، 16) ابدییم بهبود یکروبیم نیپروتئ ساخت
 یگوشفت  یگاوها رهیج در ریپن آب مصرف که ه استشد

 در خفام  نیپفروتئ  دشفدن یناپد نرخ یظاهر شیافزا سبب
 در متفاوت جینتا دالی  احتمالی از(. 33) شد شکمبه عیما

 مختلف   لمفی مطالعفات ع  در یریپذهیتجز یهافراسنجه
 دام، سالمت ،ایهیتغذ یرفتارها ی نظیرعوامل به توانیم

 مایع شفکمبه،  یکروبیم هایتیجمع نیب روابط و تیماه
مفاده خشفک    مقفدار  ره،یف ج ییایمیشف  بیف ترکماهیت و 
 توانفد اشاره کفرد کفه مفی    خوراک دفعات تعداد ،مصرفی
 را شفکمبه  هفای سمیکروارگانیم مختل  هایگروه تراکم
 (.21) دهد قرار ریتأث تحت

 (درصد) خام پروتئین و خشک ماده پذیریتجزیه هایفراسنجه بر یشیآزما مارهاییت اثر -1جدول 

 Table 1- The effect of experimental treatments on the parameters of dry matter and crude protein degradability 

(%) 

 احتمال
 دارییمعن 

 استاندارد یخطا
 نیانگیم

 تیمارهای آزمایشی
Experimental treatments 

 صفات 
Items 

P-Value SEM 4.5% whey 

powder 
3% whey 

powder 
1.5% whey 

powder 
Control  

خش  مادهپذیری تجزیه هایفراسنجه        
Dry matter degradability parameters 

0.002 0.66 a29.1 b25.1 ab27.5 a30.7 بخش محلول 
Soluble part 

 بخش کندتجزیه 63.2 60.4 60.1 61.1 1.34 0.15
Slowly degradable 

0.003 0.41 ab90.2 b85.2 ab87.9 a93.8 هیتجز قاب  بخش   
Degradable part 

0.002 0.06 ab9.77 a14.8 ab12.04 b6.11 هیتجزغیرقاب   بخش   
Undegradable part 

0.001 0.14 b3.23 b3.11 ab4.24 a5.19 رخ ثابت تجزیهن  
Degradation rate 

(پذیری مؤثر ماده مغذی در نرخ عبور )درصد در ساعتتجزیه        
Effective rumen degradability in passage 

rate constant (%/h) 

0.003 1.07 ab45.1 b36.3 ab41.5 a49.7 92/9  
0.003 0.74 ab39.4 b34.1 ab37.1 a43.3 92/9  
0.002 0.98 a35.4 ab32.6 ab32.6 a38.1 96/9  

پذیری پروتئین خامتجزیه هایفراسنجه        
Crude protein degradability parameters 

0.001 0.78 b10.4 b8.16 a11.2 ab9.04 بخش محلول 
Soluble part 

 بخش کندتجزیه 85.4 81.1 83.1 84.2 1.59 0.75
Slowly degradable 

0.001 0.52 a94.6 b91.3 b.392 a94.5 هیتجز قاب  بخش   
Degradable part 

0.002 0.05 b5.33 a8.70 ab7.65 b5.50 هیتجزغیرقاب   بخش   
Undegradable part 

0.002 0.16 b2.44 a3.70 ab2.95 ab3.11 نرخ ثابت تجزیه 
Degradation rate 

(تجزیه پذیری موثر ماده مغذی در نرخ عبور )درصد در ساعت        
Effective rumen degradability in passage 

rate constant (%/h) 
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0.003 1.12 ab41.2 b39.1 a42.5 a44.2 92/9  
0.002 0.69 b37.1 b36.7 a41.1 a40.2 92/9  
0.002 0.82 b33.9 b32.2 a36.4 a35.5 96/9  

 (p<91/9) باشندمی دارمعنی تفاوت دارای مشترک غیر حروف با ردی  هر هایمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).    

 گاز دیتول آزمون هایفراسنجه

 2 جفدول  در گفاز  دیتول یهافراسنجه مربوط به جینتا
 گفاز  مقفدار برای  یداریمعن تفاوت ه شده است.داد نشان
 یتیمارهففا نیبففدر  ریففتخم قابفف  بخففش از شففده دیففتول
 نیکمتفر  و نیشفتر یب (.P<91/9) دمشاهده شف  یشیآزما

 ماریت در بیترتبه ریتخم قاب  بخش از یدیتول گاز مقدار
 در. شفد  مشفاهده  ریف پن آب درصد 3 یحاو ماریت و شاهد

 نیبف  یداریمعنف  تففاوت  گفاز  دیف تول یهفا فراسنجه ریسا

 کفه  گزارش شده اسفت  .نشد مشاهده یشیآزما یمارهایت
ی مارهفا یت نیبف  ازگف  دیف تول  یپتانسو  یدیتول گاز مقدار

 و باهر یعالئ(. 22) نبود داریمعن آزمایشی حاوی آب پنیر
 ریف پن آب حاوی یمارهایت که گزارش دادند( 1) همکاران

 در ی بفاالتری دیف تول گفاز  حجفم  نسبت به شفاهد دارای 
 .بود ونیانکوباس مختل  ساعات

 

 

 

 (خشک ماده گرمیلیم 299 در تریلیلیم) گاز دیتول هایفراسنجهبرخی  بر یشیآزما یمارهایت اثر -2جدول 

 Table 2- Effect of experimental treatments on some gas production parameters (ml/200 mg DM) 

 احتمال
 دارییمعن 

 استاندارد یخطا
 نیانگیم

 تیمارهای آزمایشی
Experimental treatments 

 صفات 
Items 

P-Value SEM 4.5% whey 

powder 
3% whey 

powder 
1.5% whey 

powder 
Control  

0.02 1.37 ab55.1 a59.2 a57.6 b53.3 ( دارای پتانسی  تولید گازb) 
Potential gas production (b) 

گاز دیتول نرخ ثابت 0.08 0.09 0.08 0.08 0.002 0.17   
Constant rate of gas production (c, %/h) 

انکوباسیون ساعت 06 زمان در یدیتول گاز زانیم 60.1 61.3 58.2 59.6 1.49 0.36   
The gas production at 96 h of incubation 

 قابلیت هضم مواد آلی 64.7 65.3 64.3 65.6 0.98 0.10
Organic matter digestibility (%) 

 انرژی قاب  سوخت و ساز 9.6 9.7 9.5 9.4 0.13 0.08
ME (Mj/kg DM) 

 (p<91/9) باشندمی دارمعنی تفاوت دارای مشترک غیر حروف با ردی  هر هایمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).    

 

 نیپ  روتئ س  اخت و ینیپ  ور مش  تقا  دف   

 یکروبیم

 سففاخت و ینیپففور مشففتقات دفففع مربففوط بففه جینتففا
 بفرای  کفه  دهفد می نشان 3 جدول در یکروبیم نیپروتئ

 ی درداریمعن تفاوت یکروبیم نیپروتئ و یدفع نیالنتوئآ

 و نیشتریب (.P<91/9)رد دا وجود یشیآزما یتیمارها نیب
 1/2 مفار یت در بیف ترتبفه  یدفعف  نیآالنتوئ مقدار نیکمتر
 و نیشفتر یب و ریپن آب درصد 1/1 ماریت و ریپن آب درصد
 3 مفار یت در بیف ترتبفه  یکروبف یم نیپروتئ مقدار نیکمتر
. شفد  مشاهده ریپن آب درصد 1/1 ماریت و ریپن آب درصد

 نیبف در  یداریمعنف  تفاوت ادرار ینیپور مشتقات ریسا در
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 یاحتمفال   یدال از یکی .نشد مشاهده یشیآزما یمارهایت
 کننفده  اففت یدر ماریت در یکروبیم نیپروتئ ساخت بهبود
 آب مصفرف  کفه  بفود  نیا حاضر قیتحق در ریپن آبپودر 

 یکروبیم نیپروتئ ساخت یبرا را تروژنین از استفاده ریپن
 یدارا چفون  ریف پن آب پفودر  نیهمچنف . دهفد یم شیافزا

 در گفاالکتوز  و گلفوکز  از متشفک   الکتوز و است الکتوز

 سفاخت  شیاففزا  سفبب  امفر  نیا شود،یم ریتخم شکمبه
(. 61) شودیم نشخوارکننده هایدام در یکروبیم نیپروتئ

 در استفاده مورد ریپن آب پودر نوع که داد نشان مطالعات
 آن ییایمیشف  بفات یترک و( شفده  ریف تخم ای نیریش) رهیج

 نیپروتئ ساخت نرخ به مربوط جینتا در تفاوت بروز سبب
 (.32) شودیم مختل  قاتیتحق در یکروبیم

 یکروبیم نیپروتئ ساخت و ادرار ینیپور مشتقات دفع بر یشیآزما یمارهایت اثر -3جدول 

Table 3- The effect of experimental treatments on excretion of urinary purine derivatives and microbial protein 

production 

 احتمال
 دارییمعن 

 استاندارد یخطا
 نیانگیم

 تیمارهای آزمایشی
Experimental treatments 

 صفات 
Items 

P-Value SEM 4.5% whey 

powder 
3% whey 

powder 
1.5% whey 

powder 
Control  

0.001 0.21 a9.66 a9.11 b7.23 a8.11 (روز در مولیلیم) یدفع نیآالنتوئ  

Allantoin excretion (mmol/day) 

(روز در مولیلیم)اسید اوریک  0.41 0.38 0.40 0.39 0.04 0.65  

Uric acid (mmol/day) 

(روز در گرم) نیپوگزانتیه و نیگزانت 1.33 1.56 1.23 1.48 0.15 0.30  
Xanthine and hypoxanthine (g/day) 

(روز در مولیلیم)مشتقات پورینی  11.2 9.07 10.66 11.4 1.08 0.40  
Purine derivatives (mmol/day) 

0.002 1.29 a46.1 a47.7 b40.2 ab44.1 )پروتئین میکروبی )گرم در روز 
Microbial protein (g/day) 

 (p<91/9) باشندمی دارمعنی تفاوت دارای مشترک یرغ حروف با ردی  هر هایمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).    

 ریپفذ هیتجز ینیپروتئ منابع از یکی عنوانبه ریپن آب 
 حفال  در نشفخوارکنندگان  هیف تغذ در که بوده، ایشکمبه

نشفان داده شفده    (.16) ردیف گیم قرار استفاده مورد رشد
توسفط نشفخوارکنندگان بفه    ریپن آب مصرف با که است

و  ؛(33) شفکمبه  عیمفا  پروتفوزوآ  تیف جمع دلی  اففزایش 
 یکروبف یم سفاخت ، خفام  افیف ال هیتجز دنبال آن بهبودبه

 کفه  گفزارش شفده اسفت   (. 36) یابدیم شیافزا نیپروتئ
 الکتوز حضور  یدلبه ایشکمبه یکروبیم نیپروتئ ساخت

 نیپروتئ یریگاندازه(. 39) یابدمی بهبود ریپن آب پودر در
 تفروژن ین سمیمتابول تیوضع تواندیم شکمبه در یکروبیم
 قاب  یانرژ بودن فراهم احتماالً. دهد نشان را شکمبه در

 الکتفوز   یف دلبه ی شکمبههاسمیکروارگانیم یبرا ریتخم
 نیپفروتئ  دیف تول ، منجر به افزایش نرخریپن آبموجود در 

 تففروژنین غلظففت کففاهش(. 11) شففده اسففت یکروبففیم
 در یشف یآزما یهفا بره به ریپن آب پودر هیتغذ با یاکیآمون
 تروژنین از مناسب استفاده  یدلبه تواندیم حاضر، قیتحق
نیتففروژن  آزادشففدن یهمزمففان و شففکمبه در شففده آزاد
 یکروبف یم نیپفروتئ  ساخت جهت رهیج یانرژ و یاکیآمون
 کمتفر  زیف ن شکمبه از تروژنین دفع  یدل نیهم به و باشد
 اسفتفاده  یبرا اساسی شرط دو نیهمچن(. 13) است بوده
ی کروبف یم نیپفروتئ  ساخت در یاکیآموننیتروژن  از بهینه
شفده در   دیف تول یاکیف آموننیتروژن  مطلوب غلظت شام 

ی بففرای انففرژ منبففع بففودن دسففترس در و شففکمبه
 قیف قتح در کفه ( 11) استعنوان شده  هامیکروارگانیسم

 یمارهفا یت در یکروبف یم نیپفروتئ  ساخت شیافزا حاضر،
 مربفوط بفه   احتماالً ریپن آب پودر درصد 3 کننده افتیدر
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 شده در شفکمبه  دیتول یاکیآموننیتروژن  از بهینه استفاده
 .(13) است

 تفففروژنین ازیفففن نیمأتففف در یکروبفففیم نیپفففروتئ
 نفه یآمدهاییاسف  اکثر و دارد یمهم نقش نشخوارکنندگان

 را زبفان یم وانیف ح دیتول و نگهداری رشد، برای ازین مورد
 نیتخمف  برای ادرار ینیپور مشتقات(. 63) کندیم فراهم
 نشففخوارکننده وانففاتیح شففکمبه در یکروبففیم نیپففروتئ
 انیف جر انیف م یهمبسفتگ  کیف  رایف ز شفود، یمف  استفاده
 گفزارش  ینیپور مشتقات و کینوکلئ دهاییاس یدئودنوم

 آب پفودر  مثبفت  اثفرات  ضرحا قیتحق در(. 0) است شده
 دففع  کفاهش  موجفب  یکروبف یم نیپفروتئ  در تولیفد  ریپن

 در یکروبف یم نیپروتئ دیولاحتماالً کاهش ت. شد نیآالنتوئ
 شفود  نیآالنتوئ کمتر دفع سبب تینهادر تواندمی شکمبه

(31 .) 

ماده خش  مصرفی، وزن بدن و ) عملکرد رشد

  (ضریب تبدیل غذایی

 در یپروار یهابره یعملکرد صفات مربوط به جیتان
 صففات  در یداریمعنف  تفاوت که دهدمی نشان 2 جدول
 وزن شیاففزا  و یمصفرف  خشفک  مفاده  پروار، انیپا وزن

(. P<91/9)رد دا وجفود  یشیآزما یمارهایت نیبدر  روزانه
 در بیف ترتبفه  پفروار  دوره انیف پا وزن نیکمتر و یشترینب
 و نیشتریب هد،شا ماریت و ریپن آب درصد 1/2 یحاو ماریت

 درصفد  3 ماریت در ترتیببه یمصرف خشک ماده نیکمتر
 نیکمتفر  و نیشفتر یب نیهمچنف  و شاهد ماریت و ریپن آب
 ریپن آب درصد 1/2 ماریت در بیترتبه روزانه وزن شیافزا
 یبرخف  ج،ینتفا  نیف ا بفا  همسو .شد مشاهده شاهد ماریت و

 شیاففزا  سفبب  ریپن آب مصرف که دادند نشان مطالعات
 وزن شیافزا روند بهبود و( 29 ،16) یمصرف خشک ادهم
 آب پفودر  افزودن. شد نشخوارکننده یهادام در( 32 ،12)

 آنزیمفی،  هفای سیسفتم  در تغییفر  طریفق  از احتمفاالً  پنیر
 هایمیکروارگانیسم تحریک و گوارشی اختالالت کاهش
 از مغفذی  مفواد  جفذب  نمفودن  بهتفر  و گفوارش  دستگاه
 تغذیه یهادام وزن افزایش و هبودب باع  گوارش دستگاه

  یف دال از توانفد یمف  کفه ( 12) شفود مفی  پنیفر آب با شده
 کننفده  مصفرف  یهفا بره در رشد عملکرد بهبود یاحتمال
 .باشد حاضر قیتحق در ریپن آب پودر

 در ریپن آب مصرف که داد نشان مطالعه نیچند جینتا
 یهفا بفره  ییغفذا   یتبفد  بیضفر  بر یداریمعن اثر رهیج
 مطابقفت  حاضر قیتحق جینتا با که (10 ،2) اردند یوارپر

 ریش یمغذ مواد یایبقا وجود دلی به ریپن آب پودر. داشت
 مواد یبرخ و هانیتامیو دها،یپیل ها،نیپروتئ الکتوز، مانند
 رشفد  یبفرا  یمغذ مواد بالقوه منبع کی عنوانبه  یمعدن
 صرفم ،(29، 30) ریپن آب یکیوتیپروب نقش زین و وانیح
 از یکف یعنفوان  بفه  توانفد یم یپروا یهادام رهیج در آن

 از گفر ید یکف ی. شفود  یمعرفف  رشد عملکرد بهبود عوام 
 یمصفرف  خشک ماده و یینها وزن بهبود یاحتمال  یدال
 قیف تحق در ریف پن آب پودر مصرف اثر در یپروار یهابره

 یدارا ریف پن آب پودر که باشد  یدل نیا به تواندیم حاضر
 زیف نو ( 19( )الکتفوز ) یانفرژ  و نیپفروتئ  یباال یمحتوا
 . است( 12) خوراک طعم دهنده بهبود تیخاص یدارا

 

 

 های پرواریاثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد بره -4جدول 
Table 4- The effect of experimental treatments on the growth performance of fattening lambs 

 استاندارد خطای  داریاحتمال معنی
 میانگین

 تیمارهای آزمایشی
Experimental treatments 

 صفات 
Items  

P-value SEM 4.5% whey 

powder 
3% whey 

powder 
1.5% whey 

powder 
Control  

 وزن اولیه پروار )کیلوگرم( 25.60 26.13 25.38 24.66 2.01 0.648
Initial weight of fattening (kg) 
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0.027 1.03 a49.50 ab46.33 b47.88a b43.13 )وزن نهایی پروار )کیلوگرم 
Final weight of fattening (kg) 

0.001 40.22 a1713 a1797 b1623a b1454 )ماده خشک مصرفی )گرم 
Dry matter intake (g) 

0.002 4.61 a275.3 a262.8 ab245.4 b227.1 )افزایش وزن روزانه )گرم 
Daily weight gain (g) 

 ضریب تبدی  غذایی 6.33 6.87 6.75 6.42 0.26 0.195
FCR 

 .داری هستنددارای اختالف آماری معنی 91/9آماری  سطح در متفاوت حروف ردی  با هر هایمیانگین      

The mean of each row with different letters have significant difference (P<0.05). 

 

 نیپفروتئ  شفتر یب و ثرؤمف  هضمگزارش شده است که 
 61 حفدود  هضفم  قابلیفت ) کیف بار روده در ریپن آب پودر

بفا توجفه بفه قابلیفت هضفم      ( کنندگان نشخوار در درصد
باالی محتوی پروتئینی آب پنیر به دلی  مقفادیر بفاالی   

 ریسفا  بفه  نسفبت ( 36اسیدهای آمینه لیزین و ترئفونین ) 
 سفبب  دتواننف یمف  احتماالٌ( 21) رهیج ینیپروتئ اتیمحتو
 رشفد  عملکرد بهبود آن یپ در و یمغذ مواد باالتر جذب

 یرو قیف تحق کیف  جفه ینت(. 10) شفود  زبانیم وانیح در
 مصفرف  با بدن یانیپا وزن که کرد انیب یپروار یهابره
 (. 23) افتی بهبود شاهد ماریت به نسبت ریپن آب پودر

 ت  روژنین ،pH) یاش  کمبه یه  افراس  نجه

  (شکمبه  یما فرار چرب یدهایاس و یاکیآمون

 یهفا بفره  یاشفکمبه  یهفا فراسنجه مربوط به جینتا
 در یداریمعنف  تففاوت  کفه  داد نشان 1 جدول در یپروار
pH چرب یدهایاس ک  ،یاکیآمون تروژنین شکمبه، عیما 
 رددا وجود یشیآزما یمارهایت نیب در کیاست دیاس و فرار

(91/9>P .)مقدار   نیکمتر و نیشتریبpH بهشفکم  عیما 
 ر،یف پن آب پفودر  درصفد  3 و 1/1 هفای ماریت در بیف ترتبه
 عیمففا یاکیففآمون تففروژنین غلظففت نیکمتففر و نیشففتریب

 ماریت و ریپن آب پودر درصد 1/2 ماریت در بیترتبه شکمبه

 عیمفا  ففرار  چفرب  یدهایاسف  ک  غلظت نیشتریب شاهد،
 مفار یت و ریف پن آب درصفد  1/2 مفار یت در بیترتبه شکمبه
 کیاست دیاس غلظت نیکمتر و نیشتریب نیهمچن و شاهد

 شاهد ماریت و ریپن آب درصد 1/2 یحاو ماریت در بیترتبه
 یهاشاخص یبرخ بهبود بیانگر حاضر جینتا. شد مشاهده
 شفکمبه  عیما pH نوسانات کاهش خصو به یاشکمبه

 کیداسفت یاس بفویژه  فرار چرب یدهایاس نسبت شیافزا و
 یهفا بفره  توسفط  رینپ آبپودر  درصد 1/2 مصرف اثر در

 )نقففش ریففپن آب الکتففوز ریففتخمباشففد. مففی یپففروار
  یتبفد  و زبانیم وانیح گوارش دستگاه در بیوتیکی(پری
 اسفتقرار  ففرار  چفرب  دهاییاسف  و کیف الکت دیاسف  به آن

 بفاال  ادامه در و کندمی کیتحر روده در را ها یالکتوباس
 دسفتگاه  pH کاهش باع  چرب، دهاییاس غلظت رفتن

 زامفاری یب هفای بفاکتری  رشفد  کفاهش  سفبب  و گوارش
 pH کفه  داد نشفان  مطالعه کی جهینت (.21 ،21) شودیم
 ریپن آب یحاو یمارهایت در یریش یگاوها شکمبه عیما

 (.66) بود باالتر شاهد ماریت به نسبت

 

 

 

 شیآزما انیپا در یپروار یهابره شکمبه عیما فرار چرب یدهایاس و یاکیآمون تروژنین ،pH بر یشیآزما بر یشیآزما مارهاییت اثر -5جدول 

 Table 5- Effect of experimental treatments on experiments on pH, ammonia nitrogen and ruminal VFA of 

fattening lambs at the end of the experiment  

 صفات  تیمارهای آزمایشی استاندارد یخطا احتمال
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 Experimental treatments Items نیانگیم دارییمعن 

P-Value SEM 4.5% whey 

powder 
3% whey 

powder 
1.5% whey 

powder 
Control  

0.02 0.10 a6.49 b6.18 a6.61 ab6.29   مایع شکمبه pH  
Rumen fluid pH 

0.02 0.34 a13.5 ab211. a12.44 b10.82 (ترلیدسی/گرمیلی)م یاکیآمون یتروژنن  

 Ammonia nitrogen (mg/dL) 
0.03 2.09 a97.3 ab91.0 ab92.1 b88.6  (تریل/مول یلیم) فرار چرب یدهایاس ک  

Total VFA (mmol/L) 
0.03 1.61 a6 55. ab50.7 ab49.8 b544. کیاست دیاس  

Acetic acid 
کیونیپروپ دیاس 26.6 24.6 22.34 24.8 1.23 0.19  

Propionic acid 
کیریبوت دیاس 14.6 14.9 15.3 14.2 1.38 0.24  

Butyric acid 
کیوالر دیاس 1.54 1.61 1.43 1.24 0.26 0.41  

Valeric acid 
کیزووالریا دیاس 1.34 1.21 1.45 1.51 0.29 0.62  

Isovalric acid 
وناتیپروپ به استات نسبت 1.88 2.21 2.41 2.28 0.17 0.49  

Acetate /propionate 

 (p<91/9) باشندمی دارمعنی تفاوت دارای ترکمش غیر حروف با ردی  هر هایمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).    

 

 نیپفروتئ  سطح شیافزا با که شد انیب مطالعه کی در
 غلظففت و pH مقففدار ریففپن آب از حاصفف  یسففلول تففک

 افتی کاهش زل یهابره شکمبه عیما یاکیآمون تروژنین
 آب در موجفود  الکتفوز  کفه  داد گزارش( 62) وندیت (.22)
 شفکمبه  در پروتفوزوآ  و هفا یبفاکتر  توسط سرعتبه ریپن

 سبب کاهش که شودیم  یتبد کیالکت دیاس به و هیتجز
pH کفه  گزارش شفده اسفت   نیهمچن. شد شکمبه عیما 

 کفاهش  باعف   شده ستولهیف یگاوها در ریپن آب مصرف
pH خفوراک  مصفرف  از دبعف  ساعت 3 و 1/1 در شکمبه 
 نشفان  هفا سهیتل یرو مطالعه کی جهینت (.62) شد صبح
بفه دلیف  کفاهش نففرخ     ریففپن آب پفودر  مصفرف  کفه  داد

 کفاهش  سفبب پفروتئین خفام در شفکمبه،     پذیریتجزیه
 مفار یت بفه  نسفبت  شکمبه عیما یاکیآمون تروژنین غلظت
  .(16) شد شاهد

دلیف   به ریپن آب پودر با یپروار نر هایگوساله هیتغذ
عنوان سوبسفترا  های شکمبه از الکتوز بهاستفاده باکتری

 راتیبوت غلظت شیافزا سببجهت تولید اسید بوتیریک، 

 از یکف ی(. 26) شد شکمبه عیمادر  فرار چرب یدهایاس و
 یهفا بفره  در شفکمبه  عیمفا  pH کفاهش  یاحتمال  یدال
 به نسبت حاضر قیتحق در ریپن آب درصد 3 کنندهافتیدر
 در ریف پن آب پودر یکیوتیبیپر نقش دلی به ،هدشا ماریت

 تیف جمع شیاففزا  لهیوسف  بفه  شفکمبه  عیمفا  pH کاهش
 توانفد یمف  شفکمبه  عیمفا  pH کاهش(. 6) است پروتوزوآ

 یمول نسبت شیافزا و یمغذ مواد ترعیسر ریتخم از یناش
 کفاهش (. 11) باشفد  شکمبه عیما در فرار چرب دهاییاس
 اثفر  در شفکمبه،  در امخف  نیپفروتئ  پفذیری تجزیفه  زانیم

 قیف تحق در یپفروار  یهابره توسط ریپن آب پودر مصرف
 کفاهش  یاصففل  ف یف دالیکفی از   تففوان یمفف  را حاضر
 عنفوان  شفکمبه  عیما یفاکیآمون تفروژنین سطح داریمعن
مهفم   بعامنف یکی از  آب پنیر موجود در الکتوز(. 10) کرد
 کفه محصفوب شفده     های شفکمبه ی برای میکروبانرژ

 را شففکمبه در ینففیرپروتئیغ تففروژنین از اسففتفاده نامکففا
 یاکیف آمون تفروژن ین فزانیم کاهش (.12) سازدیم ممکن

 یااوره تفروژن ین سفطح  کفاهش  بفا  همراه شفکمبه عیما
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 بفدن  در تروژنین ء بیشترابقا سبب تواندیم احتماالً خون،
 غلظفت  نشان داده شفد کفه کفاهش   (. 11) شود واناتیح
سفبب   تروژنین از نهیبه دلی  استفادهبه یاکیآمون تروژنین

 شفود افزایش ساخت پروتئین میکروبفی در شفکمبه مفی   
(62 .) 

  یم  ا ه  اییب  اکتر ک  ل و پروت  وزوآ تی  جمع

 شکمبه 

 کف   تیف جمع و پروتوزوآهفا  تیف جمع مربوط به جینتا
 6 جفدول  در یپفروار  یهفا بره شکمبه عیما هاییباکتر
 کف   تیف معج بفرای  یداریمعن تفاوت که دهدمی نشان
 یدهف خوراک از بعد ساعت 2 و 2 هایزمان در هایباکتر

 زمان در شکمبه عیما یپروتوزوآها تیجمع در نیهمچن و
 یشف یآزما یمارهفا یت نیب در یدهخوراک از بعد ساعت 2

 یهایباکتر ک  تیجمع نیشتریب (.P<91/9) رددا وجود
 بیترتبه یدهخوراک از بعد ساعت 2و  2 در شکمبه عیما
. شففد مشففاهده ریففپن آب پففودر درصففد 1/2 و 3 مفار یت در
 سفاعت  2 در شکمبه عیما یپروتوزوآها تیجمع نیشتریب

 ریف پن آب پفودر  درصفد  1/2 مفار یت در یدهخوراک از بعد
 عففتیجم بهبففود از یحففاک جینتففا نیففا. شففد مشففاهده

 ریف پن آبپودر  مصرف با شکمبه عیما یهاسمیکروارگانیم
 آب پودر در موجود الکتوز ریتخم. بود یپروار یهابره در
 باال ریتخم تیقابل با یهادراتیکربوه دیتول به منجر ریپن

(. 21) شففودیمفف یاشففکمبه یهففاسففمیکروارگانیم یبففرا
 هفا پفروتئین  بفودن  دارا دلیف  بفه   ریپن آب پودر همچنین
 بفرای  یمناسفب  تفروژن ین منبفع  ،یعفال  کیفیت با محلول
 بفه  و بودنفد  یارپفرو  یهابره شکمبه عیما هایمیکروب

 در شفکمبه  عیمفا  یهفا یباکتر تیجمع شیافزا آن دنبال
 همکفاران  و یلف (. 6) بفود  بینفی پیش قاب  حاضر قیتحق

 نر یگاوها در ریپن آب پودر مصرف عنوان کردند که( 33)
 و شفکمبه  هفای کفروب یم تیجمع دارِیمعن شیافزا سبب
 شود.می یاشکمبه ریتخم بهبود

( گفزارش دادنفد   26پور )جعفری خورشیدی و حسین 
که جمعیت پروتوزوآ مایع شکمبه در گوسفند بفا مصفرف   

 شیاففزا  یاحتمال  یدالیکی از . افزایش داشت  پنیر آب
 یهفا بفره  شکمبه عیما یپروتوزوآها و هایباکتر تیجمع
استفاده از الکتوز پودر آب پنیر  ،حاضر قیتحق در یپروار

مفایع شفکمبه   هفای  توسط باکتریبه عنوان منبع انرژی 
 نفوع،  توانفد یمف  ریف پن آب ن،یف ا بفر  عالوه(. 21) باشدمی
 نیهمچن(. 22) دهد رییتغ را هاکروبیم طیمح ای تیفعال
 توانفد یمف  آن یکیوتیف بیپر نقشعنوان به ریپن آب پودر
 قیف طر نیف ا از و شفده  شفکمبه  عیمفا  pH تیف تثب باع 

 عیمفا  پروتفوزوآی  تیف فعال و تعداد شیافزا باع  تواندیم
 (.20، 12) شود شکمبه

 

 شیآزما انیپا در یپروار هایبره شکمبه عیما یپروتوزوآها و هاباکتری ک  تیجمع بر یشیآزما مارهاییت اثر -6جدول 

 Table 6- The effect of experimental treatments on the total population of rumen bacteria and protozoa in 

fattening lambs at the end of the experiment 

 احتمال
 دارییمعن 

 استاندارد یخطا
 نیانگیم

 تیمارهای آزمایشی
Experimental treatments 

 صفات 
Items 

P-Value SEM 4.5% whey 

powder 
3% whey 

powder 
1.5% whey 

powder 
Control  

هاجمعیت کل باکتری        
Total bacterial population 

 (190 × تعداد در هر میلیلیتر مایع شکمبه)      
(Number per ml of ruminal fluid * 109) 

(یدهخوراک از قب ) صفر ساعت 2.27 2.30 2.28 2.32 0.04 0.27  
Zero hour (before feeding) 
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0.027 0.03 a2.22 a2.27 ab2.18 b2.08 2 یدهخوراک از بعد اعتس  
2 hours after feeding 

0.04 0.04 a82.1 ab2.05 ab2.09 b1.94 2 یدهخوراک از بعد اعتس  
4 hours after feeding 

 جمعیت پروتوزوآها      
Protozoan populations 

 (196 × تعداد در هر میلیلیتر مایع شکمبه)      
(Number per ml of ruminal fluid × 106) 

ی(دهخوراک از قب ) صفر ساعت 4.36 4.51 4.64 4.49 0.06 0.15  
Zero hour (before feeding) 

یدهخوراک از بعد اعتس 2 4.13 4.29 4.46 4.59 0.07 0.46  
2 h after feeding 

0.03 0.07 a3.87 ab3.54 ab3.47 b3.23 2 یدهخوراک از بعد اعتس  
4 hours after feeding 

 (p<91/9) باشندمی دارمعنی تفاوت دارای مشترک غیر حروف با ردی  هر هایمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).    

 

 شکمبه  وارهید بافت شناسیریخت ا یخصوص

 شفکمبه  یشناسف خفت یر و پرزهفا  اتیخصوصف  جینتا
 تفففاوت کففه داد نشففان 6 جففدول در یپففروار یهففابففره
 یپرزهفا  تفراکم  و عرض ارتفاع، ضخامت، در یداریمعن

 (.P<91/9) دارد وجفود  یشف یآزما یمارهفا یت نیب شکمبه
داری سفبب  طفور معنفی  درصد پودر آب پنیر به 3مصرف 

افزایش ضخامت و تراکم پرزهای شکمبه شد. همچنفین  
درصفد   1/2ارتفاع و عرض پرزهای شفکمبه بفا مصفرف    

داری نسبت به سایر تیمارهای پودر آب پنیر به طور معنی
 آزمایشی باالتر بود.

 

 شیآزما انیپا در یپروار هایبره شکمبه یپرزها توسعه اتیخصوص بر یشیآزما مارهاییت اثر -7جدول 

 Table 7- The effect of experimental treatments on the developmental characteristics of rumen villi of fattening 

lambs at the end of the experiment 

 احتمال
 دارییمعن 

 ستانداردا یخطا
 نیانگیم

 تیمارهای آزمایشی
Experimental treatments 

 صفات 
Items 

P-Value SEM 4.5% whey 

powder 
3% whey 

powder 
1.5% whey 

powder 
Control  

(لوگرمیک) ینگار-شکمبه وزن 1.24 1.36 1.28 1.40 0.11 0.75   
Weight of rumen- reticulum (kg) 

(تریل) ینگار -شکمبه حجم 6.21 6.78 6.92 7.10 0.47 0.42   
Volume of rumen- reticulum (liters) 

0.02 0.03 ab1.41 a1.56 ab1.46 b1.35 لیتر(میلی) ضخامت دیواره شکمبه   
Thickness of rumen wall (mm) 

0.02 0.03 a2.79 ab2.66 ab2.74 b2.58  لیتر(میلی) شکمبهارتفاع پرزهای   
Height of rumen villi (mm) 

0.03 0.03 a1.52 a1.45 b1.35 b1.29 لیتر(میلی) عرض پرزهای شکمبه   
Width of rumen villi (mm) 

0.03 3.02 ab80.2 a91.6 a84.3 b71.5 (مربع متریسانت در تعداد) تراکم پرزها   
Density of villi (number/square centimeter) 

 (p<91/9) باشندمی دارمعنی تفاوت اراید مشترک غیر حروف با ردی  هر هایمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).    
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در  ریپن آب پودر مصرف که داد نشان مطالعه دو جینتا
 یدهایاسف  غلظت شیافزا با نشخوارکننده یهادام تغذیه
 شفکمبه  یهفا بافت توسعهمایع شکمبه، سبب  فرار چرب
 کفه ( گزارش دادنفد  29میراندا و همکاران )(. 21، 6) شد

 آب کننفده افتیدر یهاگوسالهدر  توسعه پرزهای شکمبه
 گزارش شفده اسفت   .نسبت به تیمار شاهد باالتر بود ریپن
 نیهلشفتا  یهفا گوسفاله  در شفکمبه  یپرزهفا  ارتففاع  که
 طفور  به شاهد ماریت به نسبت ریپن آب پودر کنندهافتیدر
 پفودر  یحفاو  رهیف ج مصرف با. (16) بود باالتر یداریمعن
از الکتفوز   شکمبه یهاکروبیمدلی  استفاده به ر،یپن آب
 دیف تول و در نتیجفه اففزایش نفرخ    یانفرژ  منبفع عنوان به
 شفکمبه  یپرزهفا  توسفعه  ،کوتفاه  رهیزنج چرب یدهایاس

نتیجفه دو مطالعفه نشفان داد کفه     (. 16) افتفد اتفاق مفی 
 غلظفت  شیاففزا  سفبب  رهمصرف پفودر آب پنیفر در جیف   

 و( 2) گوسفففند در شففکمبه عیمففا فففرار چففرب یدهایاسفف
 و رشفد  با توجفه بفه اینکفه    .شد( 1) یپروار یهاگوساله
 چفرب  دهاییاس جذب به شکمبه پرزهای یعیطب تکام 
در اثفر   آنبا اففزایش غلظفت   لذا (؛ 31) است وابسته فرار

مصرف پودر آب پنیفر در تحقیفق حاضفر، رونفد توسفعه      
 بینی بود.ی شکمبه قاب  پیشپرزها

 گیری کلینتیجه

 پفروار  دوره انیپا وزن که داد نشان جینتادر مجموع، 
و  1/2 سفطوح  مصرف با بیترتبه یمصرف خشک ماده و
 بهبود در برخفی  .یافته است بهبود ریپن آب پودر درصد 3

 و pH نوسفانات  کفاهش شفام    ایهای شکمبهفراسنجه
 و ففرار  چفرب  یدهایاسف  ک  شیافزا ،یاکیآمون تروژنین

 و پروتفوزوآ  تیف جمع شیاففزا  ،شکمبه عیما کیاست دیاس
 بفا  و نیز پرزهفای شفکمبه   شکمبه عیما یهایباکتر ک 

. شفد  مشفاهده  ریف پن آبپفودر   درصفد  1/2 سطح مصرف
 مففاده  یریپفذ هیف تجز یهفا فراسفنجه بهبود در همچنین 

 نیپفروتئ  سفاخت  شیاففزا و نیفز   خفام  نیپروتئ و خشک
حاصف    ریف پن آبپودر  درصد 3 و 1/2 ماریت در یکروبیم

 پفودر  بفاالتر  سطوح مصرف ،حاص  جینتا به توجه با. شد
 یهفا بفره  یمصفرف  رهیف ج در درصد 1/2 حداکثر ریپن آب

 پفذیری و تجزیفه  یاشکمبه پارامترهای بهبود به یپروار
 .نمود خواهد کمک
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