
 چکیده 

 یگبيَببر تًلیذ ،ترکیب ي برخی خصًصیبت ضیر در  هیمًوىسسطًح مختلف  ریثأت یبررسمىظًر ایه پژيَص بٍ

وژاد  یریرأس گبي ض 9 یتکرار بر ري 3ي  مبریت 3بب  یدر قبلب طرح کبمالً تصبدف بررسی هیااوجبم ضذ.  َلطتبیه

 600±50کیلً ي يزن زوذٌ   25±5داضتىذ ي بب میبوگیه تًلیذ  قرار  یردَیکٍ در ديرٌ ديم ي  سًم ض هیَلطتب

تٍ يبعذ از مخلًط يخىک ومًدن بٍ ومًوٍ گیری در پبیبن َروًبت ضیرديضی اوجبم گرفاوجبم گرفت. کیلًگرم 

 یاز جملٍ دمب ، وًر ، رطًبت ي . . . برا یطیمح طیضراآزمبیطگبٌ جُت اوجبم آزمًوُبی مًرد وظر اوتقبل می یبفت . 

گرم  2/0)جیرٌ حبيی 2)جیرٌ ضبَذ فبقذ مًوىسیه ( ، تیمبر 1مل تیمبر تیمبرَبی آزمبیطی ضب بًد. کسبنیدامُب  ٍیکل

ط در جیرٌ ريزاوٍ  در سٍ يعذٌ در طًل گرم مًوىسیه( کٍ بصًرت مخلً 4/0)جیرٌ حبيی  3مبرمًوىسیه( ي تی

ي مقبیسٍ  SASَب بب استفبدٌ از ورم افسار تجسیٍ ي تحلیل دادٌَب قرار گرفت. َفتٍ آزمبیص در اختیبر دام 8مذت 

  2مجمًع ضیر تًلیذی تیمبر  مطخص گردیذ کٍدست آمذٌ وتبیج بٍَب بب ريش داوکه اوجبم ضذ. بب تًجٍّ بٍ میبوگیه

 05/0معىی دار وبًدٌ )  3يتیمبر1اختالف بیه تیمبر . (P≤ 05/0) داری وطبن داداختالف معىی 3بب ضبَذ ي تیمبر

≤P يپريتئیه  مقبیسٍ میبوگیه درصذ چربی می ببضذ. 2(ضمىببیطتریه مقذار میسان ضیر تًلیذی مربًط بٍ تیمبر

(. P≥ 05/0دَذ  ) داری را در میبن تیمبرَب وطبن ومی ضیرخبم در بیه تیمبرَبی مًرد مطبلعٍ اختالف آمبری معىی

دارای  3ضیرخبم تًلیذی تیمبر  ضمبرش سلًلُبی سًمبتیک مطبلعٍ، میبوگیه دست آمذٌ از ایهبراسبس وتبیج بٍ

ضمبرش سلًلُبی سًمبتیک  (ي بیطتریه مقذار میبوگیهP≤ 05/0بًد  )  2ي  1بٍ  تیمبر  داری  وسبت اختالف معىی

  2ضیر تًلیذی مربًط بٍ تیمبر ضمبرش سلًلُبی سًمبتیک  ي کمتریه میسان میبوگیه 3ضیر تًلیذی مربًط بٍ تیمبر 

،  SNF  ،PHی بررسی وطبن داد کٍ مصرف سطًح مختلف مًوىسیه در جیرٌ تأثیری بر ري وتبیجمی ببضذ.

MUN ي داوسیتٍ ضیر تًلیذی وذاضتٍ ياختالفبت مًجًد معىی دار ومی ببضذ (05/0 ≤P). 
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