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Background and objectives: The first issue in preparing the ration is to 

choose raw materials with easy access, cheap price, and nutritional value to 

meet the recommended nutritional needs of each type of livestock. Barley 

is commonly used in sheep feed as the only source of starch. However, the 

rapid fermentation of barley grains in the rumen may lead to increased 

digestive problems such as ruminal acidosis, resulting in reduced livestock 

performance. In general, slower fermentation of corn starch in the rumen 

maintains the pH of the rumen, thus reducing the risk of acidosis and 

increasing the passage of starch into the small intestine. Barley kernels are 

surrounded by a fibrous shell that has low digestibility. Unlike corn 

kernels, which are well crushed by chewing, barley grains are resistant to 

this action, and if whole grains are used in animal feed, a significant 

amount of them will be excreted in the feces. The process of adding steam 

to the food mixture is called conditioning. To increase the humidity and 

temperature of the mesh, the food mixture is exposed to saturated vapor so 

that it will eventually cause starch gelatination and the activity of other 

bonding agents in the feed. The objectives of the study were to determine 

the effect of conditioning of dietary concentrate and the effect of grain type 

used in the concentrate and the interaction of conditioning and grain type 

on yield, nutrient digestibility, and ruminal and blood parameters of 

fattening lambs. 

 
Materials and methods: In order to investigate the effect of concentrate 

level, and type of dietary grain on performance, nutrient digestibility, ruminal 

and blood parameters on 20 male Dalaq lambs with an average live weight of 

31 ± 0.50 kg and Age 4-5 months was done in a completely randomized 

design with 2 2 2 factorial arrangement with two processing methods (with 

and without conditioning) and two types of grains (barley grain and corn 

grain). Experimental treatments included 1- Concentrate without 

conditioning and barley grain, 2- Concentrate with conditioning and barley 

grain, 3- Concentrate without conditioning and corn grain, 4- Concentrate 

with conditioning and corn grain. Each treatment was assigned 5 replications 

and in total, 20 lambs were tested for 98 days. The duration of the 

experiment included 14 days of adaptation period and 84 days of the 

experimental period. Weighing with digital scales was performed every two 

weeks to assess changes in body weight of animals. To evaluate ruminal 
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parameters, ruminal fluid sampling was performed on day 84, four hours 

after morning feeding by esophageal catheter to measure ruminal pH and 

ruminal urea nitrogen parameters. To determine blood parameters including 

cholesterol, triglyceride, total protein, urea nitrogen, and blood glucose, 

samples were taken from cattle on the last day of the vascular and cervical 

period of lambs. The acid-insoluble ash method was used to measure the 

digestibility of dry matter, organic matter, and crude protein. For this 

purpose, stool samples were taken from all animals in the last three days of 

the experiment. Daily feed intake was recorded during the experiment. To 

calculate feed intake, the previous day's feed residue was collected and 

weighed daily. 

 
Results: There was no significant difference between treatments in the 

type of processing for performance (growth, daily weight gain, feed intake, 

and feed conversion ratio) for the whole period (P>0.05). There was no 

difference in the digestibility of dry matter, organic matter, and protein 

between treatments. In the digestibility of ethereal extract, the concentrate 

containing barley grain had a better performance than concentrate 

containing corn grain (P<0.05). No difference was observed between 

treatments in ammonia nitrogen concentration and pH (P>0.05). There was 

no difference between treatments in blood parameters (P>0.05). In the 

amount of nitrogen in blood urea, the concentrate treatment without 

conditioning had a higher number than the conditioning treatment 

(P<0.05). 

 
Conclusion: In general, the results obtained from this experiment showed 

that the traits measured on performance, blood parameters and rumen 

parameters had no significant difference between conditioning and without 

conditioning, but the concentrate with conditioning and conditioned corn 

had a better feed conversion. 
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غله جیره بر عملکرد، قابلیت هضم موادمغذی، تاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع 

 های پرواری نژاد داالقونی برهای و خپارامترهای شکمبه
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 .، ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،علوم دامی دانشکده ،ارشدآموخته کارشناسیدانش .1

، رایانامه: ، ایرانورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه علوم کشا ،دامی دانشکده علوم ،تغدیه دام و طیور گروه . استادیار2
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 ، ایران.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دامی دانشکده علوم ،تغدیه دام و طیور گروه ،تادسا .3
 

 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 
پژوهشی -مقاله کامل علمی  

 
25/3/1400: دریافت تاریخ  

30/3/1401: ویرایش تاریخ  

1/4/1401: پذیرش تاریخ  

 

  های کلیدی:واژه
جو انهد  

ذرت دانه  

 و ایشکمبه هایفراسنجه

 خونی

مغذی مواد هضم قابلیت  

 کاندیشنینگ

 

دسترسیی آسیان ، قیمیت     تیباقابلاولین مسئله در تهیه جیره، انتخاب مواد اولیه  سابقه و هدف:

باشد. جو هر نوع دام می شدههیتوصاحتیاجات غذایی  نیتأمارزان و دارای ارزش خوراکی برای 

گییرد.  قرار میی  مورداستفادهعنوان تنها منبع نشاسته رواری، بهپ ایج در تغذیه گوسفندانای ردانه

اما با توجه به تخمیر سریع دانه جو در شکمبه که ممکین اسیت منجیر بیه افیمایش مشیک ت       

ای شود و در نتیجه افت عملکیرد دام، را در پیی خواهید داشیت.     گوارشی مانند اسیدوز شکمبه

حفظ شیود و  شکمبه  pHشود که تر نشاسته ذرت در شکمبه باعث میآهستهتخمیر  یطورکلبه

و باعث باال بردن عبور نشاسیته بیه روده کو ی     یابد در نتیجه احتمال بروز اسیدوز کاهش می

است که قابلیت هضم پایینی دارد. برخ ف  شدهاحاطهدانه جو توسط ی  پوسته الیافی  .شودیم

شود، دانه جو نسبت به این عمل مقیاوم  أثیر عمل جویدن خرد میخوبی تحت تدانه ذرت که به

از آن از طریق میدفوع   یتوجهقابلها استفاده شود، مقدار بوده و اگر دانه کامل آن در تغذیه دام

 .شیود میی  هنامید کاندیشنینگ عنیوان به راكخو طمخلو به ربخا ودنفما یندآفردفع خواهد شد. 

 دگیرنییییمییییی ارقر عشباا ربخا ضمعردر  راكخو طمخلو ،مش یماو د طوبتر یشافما جهت

در  دموجو هکنند باند ملاعو سایر فعالیتو  نشاسته نالتیناسیوژ موجب نهایتدر  کییهیطییوربییه

نوع غله  ریتأثو  کاندیشنینگ کنسانتره جیره ریتأثشامل تعیین اهداف تحقیق  .شد هداخو راكخو

 میواد  هضیم  اندیشنیگ و نوع غله بیر عملکیرد، قابلییت   در کنسانتره و اثر متقابل ک مورداستفاده

 پرواری نژاد داالق بودند. هایبره خونی و ایشکمبه هایفراسنجه و مغذی
 

منظور بررسی تاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر عملکرد، قابلیت به  ها:مواد و روش

بره نر نیژاد داالق بیا    رأس 20دادای و خونی بر روی تعهای شکمبه، فراسنجهیمواد مغذهضم 

تصیادفی بیا آراییش     کام ًطرح در قالب ماه  5-4کیلوگرم و سن  31±50/0میانگین وزن زنده 

با دو روش فرآوری )با و بدون کاندیشنیگ( و دو نوع غله )دانه جو و دانه ذرت(  2×2فاکتوریل

کنسیانتره بیا    -2و غله جو، کنسانتره بدون کاندیشنیگ  -1انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 
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کنسانتره با کاندیشینیگ   -4کنسانتره بدون کاندیشنیگ و غله ذرت،   -3کاندیشنیگ و غله جو، 

 98 مدت به بره رأس 20 کل، در تکرار اختصاص داده شد و 5و غله ذرت بودند . به هر تیمار 

روز دوره  84و  رییروز دوره عادت پیذ 14گرفتند. طول آزمایش شامل  قرار آزمایش مورد روز

کشی بیا تیرازو دیجیتیالی    ها هر دو هفته وزنبود. جهت ارزیابی تغییرات وزن بدن دام یشیآزما

آزمیایش   84گیری از مایع شیکمبه در روز  ای نمونهانجام شد. جهت ارزیابی پارامترهای شکمبه

شکمبه  pHای پارامتره ووسیله سوند مری انجام شد دهی صبح به  هار ساعت بعد از خوراك

هیای خیونی شیامل کلسیترول،     شید. بیرای تعییین فراسینجه     یریگاندازهای شکمبه و ازت اوره

هیا در روز آخیر دوره   گیری از دامخون، نمونه گلوکمای و گلیسرید، پروتئین کل، ازت اورهتری

لیی،  آ، میاده میاده خشی   هضیم  گیری قابلییت  ها انجام شد. برای اندازهاز رگ وداج گردنی بره

از  یبردارنمونهشد. برای این منظور خام از روش خاکستر غیر محلول در اسید استفاده  پروتئین

ها انجام گرفت. در طول آزمیایش مییمان خیوراك    مدفوع در سه روز آخر آزمایش از تمامی دام

 صورتبهخوراك روز قبل  یماندهیباقمصرفی روزانه ثبت شد. برای محاسبه مصرف خوراك، 

 آوری و توزین گردید.زانه جمعرو
 

بین تیمارها در نوع فرآوری برای عملکرد )رشد، افمایش وزن روزانه، مصرف خوراك، ها: یافته

قابلیت هضم ماده (. <05/0Pداری مشاهده نشد )کل دوره اخت ف معنی ضریب تبدیل خوراك(

قابلییت هضیم عصیاره اتیری      ها اخت ف مشاهده نشد.خش ، ماده آلی و پروتئین در بین تیمار

 (.P<05/0کنسانتره حاوی دانه جو عملکرد بهتری نسبت به کنسانتره حاوی دانه ذرت داشیت ) 

(. بین تیمارها <05/0Pاخت فی مشاهده نشد ) pHا در غلظت نیتروژن آمونیاکی و یارهیبین تیم

ای خون تیمار ژن اورهتروینی مقدار(. <05/0P) نگردیدونی اخت ف مشاهده یهای خدر فراسنجه

 (.P<05/0کنسانتره بدون کاندیشنینگ عدد بیشتری نسبت به تیمار با کاندیشنینگ داشت )
 

گیری شده در صفات اندازهاز این آزمایش نشان داد که  آمدهدستبهنتایج طور کلی، به گیری:نتیجه

و  کاندیشینینگ ی بیین  دارای اخیت ف معنیی  های شیکمبه های خونی و فراسنجهعملکرد، فراسنجه

 شیده ضیریب تبیدیل    کاندیشینین و ذرت  کاندیشینینگ کنسانتره با  امانداشتند،  کاندیشنینگبدون 

 بهتری را نشان داد.  غذایی

 هضیم  قابلییت  عملکیرد،  بر جیره غله نوع و کنسانتره تاثیرکاندیشنینگ(.1401. )، ت.، قور یعتوغدری، زارعی، ج.،  :استناد

 . 63-78(، 2) 10،پژوهش در نشخوارکنندگانداالق.  نژاد پرواری هایبره خونی و ایشکمبه هایپارامتر موادمغذی،
                                                         DOI: 10.22069/ejrr.2022.19237.1799 

            ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                  © نویسندگان.                     
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 مقدمه

هیای خیوراك را همینیه    از همینه توجهقابلبخش 

دهد. که بستگی به نیوع  فرآوری به خود اختصاص می

فرآینیید آن دارد کییه شییامل دریافییت مییواد خییوراکی،  

کردن، پلت کردن و مخلوط ، یبنددرجهآسیاب کردن، 

ترین روش فیرآوری  باشد. معمولتحویل آن به دام می

 ابیآسی باشید.  میآن غ ت شامل کاهش اندازه ذرات 

غ ت به دانه های فرآوری ترین روشاز معمول کردن

 تعیداد  افمایش باعث مواد، اندازه د. کاهشروشمار می

 هیای بخش دلیل نیبه هم و شده تماس سطح و ذرات

-آنمیم دسترس در( هینشاست و پروتئین) دانه از زیادی

 ع وه این روش فرآوری. دگیرنمی قرار گوارشی های

 گیوارش،  دسیتگاه  در مغیذی  میواد  جذب بر باالبردن

 کیردن،  مخلوط مانند فیمیکی خصوصیات بهبود باعث

کلمییه  .(22) شیود میی  بهتیر مییواد  انتقیال  و جابجیایی 

 تولیدو  پلت تولید یندآفر با طتبادر ار نالتیناسیوژ

 نالتیناسیو. ژرودمییی بییه کییار ،باال کیفیت با یهاتپل

 ثانویه یهیا پیوند ریناپذبرگشت یهاشکنوابه  ستهنشا

گفتییه  ،نشاسته یهییالنواگر کریستاله یفضادر  طبیعی

 شکستگی ین، اشیده انجیام  تمطالعا در طیی  شود.می

 فتدامیییی قتفاا باال طوبتو ر اوممد یاییییگرم تحت

 رمتوو  یتهزیسکوو یشافما به منجر کیییهیطیییوربیییه

 نیبیه همی  . شیود میی  نشاستههای لنواگر (آب ب)جذ

-لنواگر نشد التینهژ ایبر ماو د طوبتر دجوو دلیییل

-یپر فراینییییییددر . ستا ورینشاسته ضر یهییییییا

 یا نمخم ی در  لیامتو رطوبییه راكخو ،ندیشنینگکییا

-میی  مگرو  بمرطواشباع،  ربخااز  دهستفاا با ،میکسر

 راكخو طمخلو به ربخا ودنفما یندآ(. فر13) دشیییییو

 "ربخا کاندیشنینگ" ای "کاندیشنینگ یپر" عنییوانبییه

 یشافما جهت ،یندآفر ینا لطودر  .شیییودمیییی هنامید

 ضریی معدر  راكویخ طلویمخ ،مش یایمو د طوبتر

 تیی درنها کهیرطوبیه  دگییر میی  ارریی ق عایی شبا رایبخ

 ملاعو سایر الیتیییییفعو  نشاسته نالتیناسیوژ موجب

کیفیت  هد شد.اویییخ راكویییخدر  دموجو هکنند باند

 ر،بخا فیتیی کی راك،ویخذرات  ازهدینا به کاندیشنینگ

 مهنگا راكخو لیهاو یماد ط،مخلو لیهاو طوبتر انمیم

 بخش نیی یدر ا ریایماندگ نایمو ز کاندیشنر بهورود 

کیییردن توسیییط (. عمیییل کاندیشییین 4) دارد بستگی

شیود. کاندیشینر   انجیام میی   دستگاهی بنیام کاندیشینر  

ی  اسیتوانه فلیمی اسیت کیه داخیل آن و در       درواقع

تداد استوانه در وسط ی  محور  رخشی یا شیافت  ام

 شیده نصیب دال یقرار دارد. در روی محور تعدادی پی 

ه از یاست. با  رخش و انتقال خوراك در طول استوان

هایی که دارای شیر کنترل است بخیار بیا فشیار    دریچه

گردد. در این حالت دمیا و رطوبیت   وارد کاندیشنر می

هیای  رفتیه و فرآینید  مواد خوراکی در کاندیشینر بیاال   

گردد. بهترین زمان بر روی خوراك اعمال می موردنظر

دقیقیه   4کاندیشن  لهیوسبهبرای از بین بردن سالمون  

 .گیراد اسیت  درجه سیانتی  85زمان ماندگاری با دمای 

کاندیشن کردن  -1ممایای کاندیشنینگ کردن خوراك: 

 -2دهید.  با بخار قوام و پایداری پلت را افیمایش میی  

ای در خوراك بیا حیرارت از بیین    ترکیبات ضد تغذیه

های موجود احتمیالی را از  میکروارگانیسم -3 رود.می

باعث بهبود قابلیت هضم میواد مغیذی   -4برد. بین می

فرآیند حرارتی و ژالتینه شدن  لیبه دلنشاسته  ازجمله

انرژی و تولید پیروتئین،   نیتأمبرای (. 13شود )آن می

مورد نییاز اسیت.    شاسته و هضم آنقابلیت دسترسی ن

نشاسییته ذرت بییه دو شییکل آمیلییوز و آمیلییوپکتین    

گلیوکم هسیتند.    هیا مولکول از متشکل دو هر است.که

، در اسیت  یخطی آمیلوز به حالت ی  زنجیره مستقیم 

دار است که باعث صورتیکه آمیلوپکتین به شکل شاخه

های هضمی شود که گلوکم بیشتر در تماس با آنمیممی

های فرآوری غ ت بیر مصیرف   (. روش7رار بگیرد )ق

باشید. در برخیی مطالعیات،    می رگذاریتأثماده خش  

دار تحیت  معنی طوربههضم و مصرف خوراك  قابلیت

هیای مختلی    شکل فیمیکیی و شییمیایی واریتیه    ریتأث
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 ،16اسیت )  قرارگرفتیه غ ت و همچنین گونه حیوان 

ر شیکمبه در  دانه جیو د  میرتخ یباالسرعت. (25، 18

بیروز مشیک تی    pHمقایسه با ذرت و کاهش شیدید  

هیای کبیدی را   مانند نفخ و اسییدوز، لینگش و آبسیه   

دهد. تخمیر سریع نشاسته در شکمبه باعث افمایش می

آن کاهش  به سببگردد که افمایش اسیدیته شکمبه می

 فیبر را به دنبیال دارد  کنندههیتجمهای جمعیت باکتری

تیا   80ها نشان داده است که بین بررسی(. 17،32،35 )

شیود  درصد از نشاسته جو در شکمبه تجمییه میی   90

درصید اسیت    70تا  55ولی این میمان برای ذرت بین 

(. بطییور نسییبی مقییدار بیشییتری از نشاسییته ذرت 19)

بیه  نسبت به جو ممکن است بیه روده باریی  برسید.    

رسد هضم نشاسته در روده باری  در مقایسیه  می نظر

ای دارای بازدهی بیشیتری اسیت. اگیر    با هضم شکمبه

نشاسته بیشتر از ظرفیت هضم و جیذب روده باریی    

و در  واردشیده وارد آن بشود مازاد آن به روده بیمرگ  

هضیم نشیده    صورتبهآنجا تخمیر شده و خروج آن 

عییدم  (. 34، 8)گیییرد توسییط مییدفوع صییورت مییی 

یکیی از  تخمیر پروتئین و انرژی در شیکمبه   یزمانهم

تخمیییر در  کییردن نییهیبهتییرین مشییک ت در معمییول

هیا خیلیی زودتیر از    . در کل پروتئین(6) شکمبه است

شوند. بیه همیین   ها در شکمبه تجمیه میکربوهیدرات

-علت باالترین توان انرژتی  شکمبه زمانی اتفاق میی 

پیذیری خیود را طیی    ها پیی  تجمییه  افتد که پروتئین

 آزاد شیدن  یزمیان هیم عیدم  اند و در نتیجیه ایین   کرده

انییرژی و نیتییروژن منجییر بییه تولییید ترکیبییاتی ماننیید  

رود شود. انتظار میاکسیدکربن میآمونیاك، متان و دی

های بر پایه جو الگو تخمیر تغیییر  ی جیرهاکه با تغذیه

کند و با توجه به اینکه رسیدن به پی  انیرژی در جیو   

آزاد شیدن   یزمانهمافتد مشکل عدم اتفاق می ترعیسر

شکمبه حل  یهاسمیکروارگانیم پروتئین و انرژی برای

 ریتییأثشییامل تعیییین  اهییداف تحقیییق  (. 24شییود )

نییوع غلییه   ریتییأثو  کاندیشیینینگ کنسییانتره جیییره  

در کنسانتره و اثیر متقابیل کاندیشینیگ و     مورداستفاده

فیرا   و مغیذی  میواد  هضم نوع غله بر عملکرد، قابلیت

نیژاد   پیرواری  هیای بیره  خونی و ایشکمبه یهاسنجه

 بود.  داالق

 

 هامواد و روش

بره نر نژاد  رأس 20تعداد برای انجام این آزمایش 

کیلوگرم و سین   31±50/0داالق با میانگین وزن زنده 

در ممرعیه   1399تیا   1398هیای  طیی سیال   ،ماه 4-5

اورزی و منیابع طبیعیی   یشماره ی  دانشگاه علوم کش

دامییی دانشییگاه علییوم   گرگییان و آزمایشییگاه علییوم 

میورد آزمیایش قیرار    کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

از  شیمیورد آزمیا  ای هی بیره  ییغذا اجاتیاحت گرفت.

اسیتخراج و بیه    (2007انجمن ملی تحقیقات ) جداول

. مجموعاً در طول میدت آزمیایش   (23) شدکار گرفته 

. مقیدار  نید گرفت قیرار  مورداسیتفاده جیره آزمایشیی   4

هیای  ابولیسم و پروتئین خام تمام جییره انرژی قابل مت

هیا  . تغذیه بیره شدیکسان تنظیم  مورداستفادهآزمایشی 

بیه   (دهیی  ی عادتدوره)در دو مرحله پیش آزمایش 

روز انجیام   84 به مدت یروز و مرحله اصل 14 مدت

 نوبیت صیبح  دو هیا در  بیره  شیآزمیا  یو در ط گرفت

 کیام ً  رهیی بیا ج  (6سیاعت  ) رظهو بعیداز  (8ساعت )

هر تکرار قبل از وعده  ماندهیو باق شدند هیمخلوط تغذ

در طیول   گردید. نیو توز یآور جمع روز بعد ییغذا

هیا قیرار   بیره  اریی آزاد در اخت صیورت بیه آب  شیآزما

صیورت   بیار  یی هر دو هفته  هابره یکشوزن .گرفت

 گرفت.  

سییاعت پیی  از  3هییا ، از دامدر هفتییه آخییر دوره

ردنیی )وداج( نمونیه خیون    تغذیه صبح از سیاهرگ گ

هیای  گییری بیا اسیتفاده از لولیه    گرفته شد. عمل خون

دار و بدون هپارین صورت گرفت و ونوجکت هپارین

 3000جداسازی پ سما در  منظوربهها ب فاصله نمونه

دقیقییه سییانتریفیوژ شییده و تییا روز  10دور بییه مییدت 
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گیراد  درجیه سیانتی   -20آزمایش در فرییمر در دمیای  

های خون، از گیری متابولیتشد. برای اندازه نگهداری

های شیمیایی شرکت پارس آزمون اسیتفاده شید.   کیت

 ایشکمبه یپارامترها یرگیدوره جهت اندازه انیدر پا

سیاعت بعید    4 یمر ندوس لهیوسهشکمبه ب عیما نمونه

ع یلیتیر مایی  میلی 20مقدار به  از شکمبه از تغذیه صبح

تفاده از  هیار الییه پار یه    شکمبه گرفته شد و با اسی 

 pH لهیوسی هبی  ب فاصله آن  pHو ، متقال صاف گردید

  یدریدکلریاسی سپ  این شیرابه بیا  . شد دهیسنج متر

 HCl)پنج شیرابه بیه یی     1به  5نرمال به نسبت  2/0

 نرمال( رقیق گردید و تا روز آزمایش فرییم شید.   2/0

از  میمان نیتروژن آمونییاکی میایع شیکمبه بیا اسیتفاده     

 یبیییرا .هیپوکلرییییت تعییییین گردیییید -روش فنیییل

میاده خشی ، میاده     یهضم ظاهر تیقابل یریگاندازه

 دیمحلیول در اسی   ریاز روش خاکستر غ نیپروتئ ی وآل

از میدفوع   یبیردار نمونیه منظور  نیا ی. براشداستفاده 

انجیام گرفیت. درصید میاده      شیروز آخر آزما سه در

 یهیا نمونیه موجیود در   نیپیروتئ  ی وخش ، ماده آلی 

 یانجمیین رسییم یهییاروشخییوراك و مییدفوع طبییق 

 ری. خاکستر غ(3) شد نیی( تع2005) هیتجم دانانیمیش

بیییا اسیییتفاده از روش   (AIA) دیمحلیییول در اسییی 

بییا  تیی درنهاو  شیده نییییتع رمیال ن 2  یدریدکلریاسی 

 ،یهضیم  هیای آزمیایش مربیوط بیه    روابیط استفاده از 

 رهیی ج نیتئپیرو ی و هضم ماده خش ، ماده آلی  تیقابل

-تعیین ترکیب شییمیایی نمونیه   برای .(3) شدمحاسبه 

هیای خیوراك و مییدفوع )مییاده خییش ، پیروتئین     

 یهیا روشخام، خاکستر،  ربی خام، و ماده آلیی( از  

 ( استفاده شید 2005) هیتجم دانانیمیش یانجمن رسم

(3). 

 

 هاتجزیه آماری داده
ر تیمیا  4رأس بیره پیرواری در    20در این تحقیق 

رأس  5ر تیمیار ) تکرار در ه 5( و آزمایشی های)جیره

( در قالب آزمایش فاکتوریل بر پاییه  بره برای هر جیره

تصادفی با دو فاکتور مورد تجمییه آمیاری    کام ًطرح 

)فاکتور اصیلی(:    aقرار گرفتند. فاکتورها شامل: فاکتور

عامل فراوری خوراك، در دو شکل کاندیشنینگ شیده  

(: نیوع  )فاکتور فرعیی  bشنینگ و فاکتور و بدون کاندی

در جیره، در دو نوع غله جیو و ذرت   مورداستفادهغله 

پیژوهش   در ایین  مورداسیتفاده باشند. مدل آمیاری  می

 است. Yijk = µ + ai + bj + (ab )ij + eijk صورتبه

: مقدار هر مشیاهده مربیوط بیه    Yijkدر این مدل 

، kدر تکیرار   bام فاکتور  jو سطح  aام فاکتور  iسطح 

µ  ،اثر مییانگین :ai :   اثیر سیطحi   ام فیاکتورa ،bj  اثیر :

و  aبر هم کنش دو فاکتور :  b ،abjkام فاکتور  jسطح 

b  وeijk.تجمیییه  تیییدرنها : اشییتباه آزمایشییی اسییت

 یبا آزمون تیوک  هایانگینم یساتو مقا هاواریان  داده

 مارافی نیرم با استفاده از  درصد پنج دارییدر سطح معن

SAS  و رویهGLM ( 30صورت گرفت.)  
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 های آزمایشی جیرهو ترکیب شیمیایی اجزاء خوراکی  -1جدول 
Table 1-Ingredients and chemical composition of experimental diets. 

 ماده خوراکی

Ingredients 

 های آزمایشی ) درصد (تیمار

Experimental treatments (percentage)  کاندیشنینگذرت با 

corn with 

conditioning 
 جو بدون کاندیشنینگ

barley without 

conditioning 

 جو با کاندیشنینگ

barley with 

conditioning 

 ذرت بدون کاندیشنینگ

corn without 

conditioning 
 دانه جو
Barley 

64.0 64.0 --- --- 

 دانه ذرت

Corn 
--- --- 64.0 64.0 

 کنجاله سویا

Soybean meal 
13.0 13.0 16.0 16.0 

 سبوس گندم

Wheat bran 
15.0 15.0 13.8 13.8 

 پودر  ربی

Fat powder 
2.5 2.5 0.4 0.4 

 مکمل ویتامینی و معدنی

Vitamin and mineral 

supplements 
1.7 1.7 1.7 1.7 

 پودر صدف

Oyster powder 
1.5 1.5 1.5 1.5 

 جوش شیرین

Baking soda 
1.4 1.4 1.4 1.4 

 اوره

Urea 
0.4 0.4 0.7 0.7 

 نم 
Salt 

0.5 0.5 0.5 0.5 

 ترکیبات شیمیایی خوراك
Chemical composition of feed 

    

انرژی قابل متابولیسم )مگاالری بر 

 کیلوگرم(
Metabolizable energy Mcal/kg) 

2.65 2.65 2.65 2.65 

 پرتئین خام ) درصد ماده خش (

Crude protein (percentage of 

dry matter) 
14.00 14.00 14.00 14.00 

 کلسیم ) درصد ماده خش (
Calcium (percentage of dry 

matter) 
1.05 1.05 1.05 1.05 

 فسفر )درصد ماده خش (
Phosphorus (percentage of dry 

matter) 

0.62 0.62 0.62 0.62 

 

 نتایج و بحث

زن اط عات مربوط به رشد و افیمایش و  2جدول 

رانییدمان خییوراك مصییرف مییاده خشیی  و و روزانییه 

دهید.  را نشیان میی   کل دوره( )ضریب تبدیل خوراك

و ماده خشی    رشد کل دوره و افمایش وزن کل دوره

نیوع   مصرفی کل دوره و ضریب تبیدیل کیل دوره در  

اخییت ف  هییاآنفییرآوری و نییوع غلییه و اثییر متقابییل  

 داری مشاهده نشد.معنی

پیاپی و همکیاران    ،حاضیر هش پیژو همسو با نتایج 

بیا جییره    شیده هیتغذهای برهکه ( گمارش کردند 2013)

در  جیو دانیه  حاوی دانه ذرت نسبت بیه جییره حیاوی    

 حیداد  .(26) داری نداشتاخت ف معنی رشد کل دوره
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اضییافه وزن  کییه ( گییمارش کردنیید،2007و همکییاران )

درصید   20با جیره حیاوی   شدههیتغذهای نهایی در بره

درصد دانیه ذرت و   10ذرت بیشتر از جیره حاوی دانه 

همکیاران   و سیئون . (11) جیره بیدون دانیه ذرت بیود   

های بر اساس جیو ییا   ( گمارش کردند بین جیره1990)

داری در هییای پییرواری تفییاوت معنیییدر گوسییاله ذرت

میانگین افمایش وزن روزانه و ضیریب تبیدیل خیوراك    

رفت در جیره یانتظار م کهیدرحال. (31) وجود نداشت

حاوی دانه جو به دلیل تخمیر سریع نشاسته در شیکمبه  

آن کییاهش  بییه دنبییالشییکمبه و  pHو بییا افییت سییریع 

، الییاف های سلولیتی  و کاهش هضیم  جمعیت باکتری

تری نسبت بیه تیمیار حیاوی دانیه     دارای عملکرد پایین

بیه  توانید  ذرت باشد. اما عدم مشاهده این تفیاوت میی  

ای نشاسیته جیو   دن قابلیت هضم شیکمبه باالتر بو لیدل

که باعث تولید انیرژی   باشد به نشاسته دانه ذرت نسبت

های شکمبه شیده کیه   بیشتر برای میکروب دسترسقابل

با افمایش تولیید پیروتئین میکروبیی بیشیتر     آن به دنبال 

همچنیین   باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی شده اسیت. 

شده نسبت به ك کاندیشنینگ ابهبود ضریب تبدیل خور

ژالتینیه   لیی به دالتوان خوراك کاندیشنینگ نشده را می

شدن نشاسته، بهبیود قابلییت هضیم انیرژی و شکسیته      

ها دانست کیه  در پروتئین یدیسولف یدپیوندهای شدن 

داری های آزمیایش حاضیر از لحیاع معنیی    مخال  داده

( بیا کیاهش مییمان فیرآوری     2016کیاظمی )  .(1)است.

 اسیت.  افتیه یکیاهش خوراك نیم  مصرف خوراك میمان

شدت فیرآوری خیوراك باعیث کیاهش      گریدعبارتبه

میمان مصرف ماده خش  نشده و حتی مییمان مصیرف   

هییای آزمییایش کییه مخییال  داده داده اسییترا افییمایش 

. شیکل آردی غی ت قابلییت هضیم     (12) است حاضر

موجیب افیمایش    ازحید شیبی باالیی دارد امیا فیرآوری   

ای شده و کاهش مصرف خیوراك  پذیری شکمبهتجمیه

هیای آزمیایش   را در پی خواهد داشت که مخیال  داده 

 .(2)داری است معنی ازلحاعحاضر 

اط عات مربوط بیه قابلییت    3جدول : یریپذگوارش

دهید. در قابلییت هضیم    هضم مواد مغذی را نشان می

ماده خش ، پروتئین، و ماده آلیی در نیوع فیرآوری و    

داری مشاهده اخت ف معنی هاآننوع غله و اثر متقابل 

نشد. ولی در قابلیت هضم عصاره اتری در بین تیمیار  

کنسانتره حاوی دانه جو و تیمار کنسانتره حیاوی دانیه   

 کیه یطیور بیه داری مشاهده شید.  ذرت اخت ف معنی

قابلیت هضم عصاره اتری در تیمیار کنسیانتره حیاوی    

ذرت بوده دانه جو بیشتر از تیمار کنسانتره حاوی دانه 

همسییو بییا نتییایج پییژوهش حاضییر،  (.P<05/0)اسییت 

پذیری ماده خش ، عصیاره  ( گوارش2015توغدری )

های مختلی  فیرآوری دانیه    اتری، پروتئین خام روش

جییو و دانییه ذرت را روی اسییب انجییام دادن تفییاوت 

داری در اثر متقابل روش فرآوری و نوع غلیه بیر   معنی

ی و در قابلییت  قابلیت هضم ماده خش  و عصاره اتر

هضم پروتئین برای نیوع غلیه دانیه جیو و دانیه ذرت      

داری مشاهده نشد. اما بیرای  معنی ریتأثبدون فرآوری 

قابلیت هضم عصاره اتری برای نوع غلیه دانیه جیو و    

 مشیاهده داری دانه ذرت بدون فرآوری اخت ف معنیی 

کردند و دانه ذرت میمان بیشتری نسبت بیه دانیه جیو    

های آزمایش حاضیر اسیت کیه    داده داشت که مخال 

هیای بکیار بیرده باشید     نوع رقم دانه به خاطر احتماالً

( در آزمایشی که انجیام  2009) رزنفیلد و آستبو(. 33)

فیرآوری و   داری در اثر متقابیل روش معنی ریتأثدادند 

(. 28نوع غله بر قابلیت هضم میواد مغیذی نداشیت )   

کیه قابلییت    ( گمارش کردند2016بابایی و همکاران )

هضم ماده خش ، پروتئین خام، خاکستر و  ربی خام 

. (5نوع فرآوری دانیه جیو قیرار نگرفیت )     ریتأثتحت 

حرارتیی و فیمیکیی( بیر    های مختل  فرآوری )روش

داری نداشیت  معنیی  ریتیأث قابلیت هضم عصاره اتیری  

(29.) 
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گرم( و افزایش وزن روزانه کل دوره )گرم( مااده  کیلوتاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر بر میزان رشد کل دوره ) -2جدول 

 درصد(کل دوره ) خشک مصرفی روزانه کل دوره )گرم( و ضریب تبدیل غذایی

Table 2 - The effect of conditioning concentrate and type of grain on the growth rate of the whole period (kg) 

and daily weight gain of the whole period (g) Daily dry matter consumption of the whole period (g) and total 

feed conversion ratio (percentage) 

 تیمار

Treatment 

 رشد کل دوره

The growth of 

the whole 

period 

افمایش وزن 

 روزانه کل دوره

Total daily 

weight gain 

ماده خش  

 مصرفی کل دوره

DMI whole 

period 

ضریب تبدیل غذایی کل 

 دوره

FCR whole period 

 نوع فرآوری

Type of processing 
    

 کنسانتره بدون کاندیشنینگ

Concentrate without conditioning 
22.11 263.23 1787.46 7.07 

 ندیشنینگکنسانتره با کا

Concentrate with conditioning 
23.66 218.76 1749.36 6.48 

 خطای استاندارد

SEM 
1.65 19.66 47.33 0.50 

 سطح احتمال

P value 
0.514 0.514 0.57 0.41 

 نوع غله

Type of grain 
    

 کنسانتره حاوی دانه جو

Concentrate containing barley seeds 
21.56 256.68 1708.82 6.80 

 کنسانتره حاوی دانه ذرت
Concentrate containing corn kernels 

24.21 288.31 1828.00 6.75 

 خطای استاندارد
SEM 

1.65 19.66 47.33 0.50 

 سطح احتمال
P value 

0.272 0.272 0.09 0.93 

 اثر متقابل
reaction 

    

 بدون کاندیشنیگ، دانه جو

No conditioning, barley seeds 
21.52 256.19 1751.14 6.91 

 بدون کاندیشنیگ، دانه ذرت

No conditioning, corn kernels 
22.70 270.27 1823.78 7.24 

 با کاندیشنیگ، دانه جو

With conditioning, barley seeds 
21.60 257.17 1666.50 6.70 

 با کاندیشنیگ، دانه ذرت

With conditioning, corn kernels 
25.73 306.35 1832.22 6.26 

 خطای استاندارد

SEM 
2.33 27.81 66.94 0.71 

 سطح احتمال

P value 
0.535 0.536 0.49 0.60 
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 (درصدتاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی )  -3جدول 

Table 3- The effect of conditioning concentrate and grain type on nutrient digestibility (percentage) 

 تیمار

Treatment 

 ماده خش 

Dry matter 

 پروتئین خام

Crude protein 

 ماده آلی

Organic 

matter 

 عصاره اتری

Ether extract 

 نوع فرآوری

Type of processing 
    

 کنسانتره بدون کاندیشنینگ

Concentrate without conditioning 
61.04 68.30 63.71 72.68 

 کنسانتره با کاندیشنینگ

Concentrate with conditioning 
64.76 72.49 67.43 80.27 

 خطای استاندارد

SEM 
2.42 2.02 2.36 2.23 

 سطح احتمال

P value 
0.30 0.18 0.29 0.05 

 نوع غله

Type of grain 
    

 کنسانتره حاوی دانه جو

Concentrate containing barley seeds 
62.71 70.95 65.35 a99.88 

 کنسانتره حاوی دانه ذرت

Concentrate containing corn kernels 
63.09 69.83 65.78 b96.63 

 خطای استاندارد

SEM 
2.42 2.02 2.36 2.23 

 سطح احتمال

P value 
0.91 0.70 0.90 0.0001 

 اثر متقابل
reaction 

  
 

 
 

 بدون کاندیشنیگ، دانه جو

No conditioning, barley seeds 
23.61 70.67 63.74 86.70 

 بدون کاندیشنیگ، دانه ذرت

No conditioning, corn kernels 
60.85 65.93 63.69 58.66 

 با کاندیشنیگ، دانه جو

With conditioning, barley seeds 
64.20 71.23 66.98 91.29 

 با کاندیشنیگ، دانه ذرت

With conditioning, corn kernels 
65.33 73.74 67.88 69.25 

 خطای استاندارد

SEM 
3.42 2.85 3.35 3.30 

 سطح احتمال

P value 
0.83 0.24 0.89 0.39 

b-aباشددار میدهنده اخت ف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان (05/0>P.) 
a-b Values with differing letters within the same column are significantly different (P<0.05). 

 

pH  4جیدول  : و غلظت نیتروژن آمونیاکی شاکمبه 

ای را  هیار  شیکمبه  یهافرا سنجهاط عات مربوط به 

دهید.  صیبح نشیان میی    یدهی خیوراك ساعت بعید از  

دهید در بیین   ت نشیان میی  اکه ایین اط عی   طورهمان

و غلظییت نیتییروژن آمونیییاکی   pH ازلحییاعتیمارهییا 

بیه   با توجیه داری مشاهده نشد. شکمبه اخت ف معنی

تیمار حاوی دانه جیو   pHرفت میمان انتظار می کهنیا

کمتر از تیمار حاوی دانه ذرت باشد اما به دلییل آنکیه   

انجیام   یدهی خوراكساعت پ  از  pH ،4گیری اندازه

شد این اثر دیده نشد. همسو با نتیایج حاضیر در ایین    
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( انجام داد، تیمار 2016مطالعه در تحقیقی که کاظمی )

جیره ذرت پلت شده بیشترین و تیمیار حیاوی    حاوی

جیییره جییو کمتییرین مقییدار نیتییروژن آمونیییاکی را در 

های آزمایش حاضیر  شکمبه دارا بودند که مخال  داده

 دکننیده یتولهیا  . بیاکتری (12) داری استمعنی ازلحاع

آمونیاك هستند و تولیید آمونییاك بیه علیت عیدم در      

-، باکتریستبودن کربوهیدرات قابل تخمیر ا دسترس

ها حتی در حضور منابع کربوهیدراته قابل استفاده بیاز  

استفاده  ATPهم از اسیدهای آمینه و پپتید برای تولید 

کردند که در طی ایین فرآینید تخمییری، آمونییاك     می

  .(10)شود تولید می

 

 ی شکمبهو غلظت نیتروژن آمونیاک pHتاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر  -4جدول 
Table 4 - The effect of conditioning concentrate and type of dietary grain on pH and ruminal ammonia 

nitrogen concentration 

 تیمار

Treatment 

 غلظت آمونیاکی

 گرم /دسی لیتر()میلی

Ammonia concentration(Mg / dL) 

pH 

 نوع فرآوری

Type of processing 
  

 تره بدون کاندیشنینگکنسان

Concentrate without conditioning 
13.08 5.70 

 کنسانتره با کاندیشنینگ

Concentrate with conditioning 
12.48 5.84 

 خطای استاندارد

SEM 
1.91 0.09 

 سطح احتمال

P value 
0.82 0.32 

 نوع غله

Type of grain 
  

 کنسانتره حاوی دانه جو

Concentrate containing barley seeds 
12.10 5.70 

 کنسانتره حاوی دانه ذرت

Concentrate containing corn kernels 
13.46 5.83 

 خطای استاندارد
SEM 

1.91 0.09 

 سطح احتمال
P value 

0.62 0.35 

 اثر متقابل
reaction 

  

 بدون کاندیشنیگ، دانه جو

No conditioning, barley seeds 
12.12 5.62 

 ندیشنیگ، دانه ذرتبدون کا
No conditioning, corn kernels 

14.05 5.77 

 با کاندیشنیگ، دانه جو
With conditioning, barley seeds 

12.08 5.78 

 با کاندیشنیگ، دانه ذرت

With conditioning, corn kernels 
12.88 5.90 

 خطای استاندارد

SEM 
2.71 0.13 

 سطح احتمال

P value 
0.84 0.89 
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ای کیه  ( طیی مطالعیه  2017میرزایی و همکیاران ) 

های دانه جو با دانه ذرت بر گوساله ریتأثروی مقایسه 

داری در نر پرواری هلشتاین انجام دادند، تفاوت معنی

pH  ساعت بعد از تغذیه مشاهده نکردند  4شکمبه در

 کاسیپر ( و 1994و  2001و همکاران )خراسانی (. 20)

کردنید کیه تغذییه منبیع      گیمارش  (1999و همکاران )

 pHبر  یریتأثغ ت مختل  مانند جو در مقابل ذرت 

(. اثر مستقل نوع فیرآوری  9 ،16 ،15شکمبه نداشت )

هیای  هیای پیرواری در روز  شکمبه بره pHدانه جو بر 

(. در 5داری نداشیت ) آزمایش اخت ف معنی 70و  35

برای  pH ( انجام داد میمان 2016تحقیقی که کاظمی )

ساعت  4های مختل  دانه ذرت در ه جو و فرآوریدان

داری مشاهده نکیرد  اخت ف معنی یدهخوراكپ  از 

(12.) 
 

 های خونیتاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر فراسنجه -5جدول 
Table 5- The effect of conditioning concentrate and type of grain on blood parameters 

 تیمار
Treatment 

 کلسترول

Cholesterol 

 تری گلیسرید

TG 

 گلوکم

FBS 

ها تئینولیپوپر
 باالبا  گالی 

HDL 

ها تئینولیپوپر
 با  گالی 

 LDL پایین

 نیتروژن
 ای خوناوره

BUN 

 نوع فرآوری
Type of processing 

      

 کنسانتره بدون کاندیشنینگ
Concentrate without conditioning 

54.50 18.33 75.50 33.16 15.16 a26.31 

 کنسانتره با کاندیشنینگ
Concentrate with conditioning 

43.50 21.83 69.00 26.16 11.00 b13.25 

 خطای استاندارد
SEM 

5.31 2.18 5.34 2.89 1.69 1.79 

 سطح احتمال
P value 

0.18 0.29 0.49 0.12 0.12 0.04 

 نوع غله
Type of grain 

      

 اوی دانه جوکنسانتره ح
Concentrate containing barley 

seeds 
47.83 21.16 70.50 29.66 12.16 26.35 

 کنسانتره حاوی دانه ذرت
Concentrate containing corn 

kernels 
50.16 19.00 74.00 29.66 14.00 30.05 

 خطای استاندارد
SEM 

5.31 2.18 5.34 2.89 1.69 1.79 

 سطح احتمال
P value 

0.76 0.50 0.65 1.00 0.46 0.18 

 اثر متقابل
reaction 

  
 
 

   

 بدون کاندیشنیگ، دانه جو

No conditioning, barley seeds 
50.00 18.33 69.33 31.00 13.00 27.33 

 بدون کاندیشنیگ، دانه ذرت
No conditioning, corn kernels 

59.00 18.30 81.66 35.33 17.33 35.20 

 وبا کاندیشنیگ، دانه ج
With conditioning, barley seeds 

45.66 24.00 71.66 28.33 11.33 25.36 

 با کاندیشنیگ، دانه ذرت
With conditioning, corn kernels 

41.33 19.66 66.33 24.00 10.66 24.90 

 خطای استاندارد
SEM 

7.51 3.09 7.55 4.09 2.39 2.52 

 سطح احتمال
P value 

0.40 0.50 0.27 0.32 0.32 0.13 

 (.P<05/0) باشددار میدهنده اخت ف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان
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اط عیات مربیوط بیه     5جدول خونی:  یهافرا سنجه

فیرا   ازلحیاع دهید.  خونی را نشیان میی   یهافرا سنجه

 کننیده افیت یدرهیای  خیونی در بیین تیمیار    یهاسنجه

ینگ کنسانتره بدون کاندیشنینگ و کنسانتره با کاندیشین 

داری ای خون اخت ف معنیتنها در میمان نیتروژن اوره

ای خیون  میمان نیتروژن اوره کهیطوربهوجود داشت، 

تیمییار کنسییانتره بییدون کاندیشیینینگ بیشییتر از تیمییار 

امیا در مییمان    (.P<05/0)کنسانتره با کاندیشنینگ بیود  

، دیسریگلهای خونی شامل گلوکم، تری سایر فراسنجه

ای خییون در بییین تیمارهییا  یتییروژن اورهکلسییترول، ن

داری مشیاهده نشید. همسیو بیا نتیایج      اخت ف معنیی 

 ازلحیییاع (،2016در پیییژوهش کیییاظمی ) حاضیییر،

گلیسرید، کلسترول، لیپیوپروتئین بیا  گیالی بیاال     تری

(HDL)   و لیپییوپروتئین بییا  گییالی پییایین (LDL)  و

دار در بین تیمارهیا  ای خون تفاوت معنینیتروژن اوره

ای خییون مخییال  ده نشیید. کییه در نیتییروژن اورهدییی

داری اسیت  های آزمایش حاضیر از لحیاع معنیی   داده

(. نوع منبع غ ت )دانه جو و دانه ذرت( بیر روی  12)

هییای خییونی شییامل گلییوکم، پییروتئین کییل، فراسیینجه

(. نیوع  20داری نداشیت ) معنیی  ریتیأث ای نیتروژن اوره

تی نیم بیر  های گوشفرآوری با بخار خوراك در جوجه

سیرم خیون    میمان گلوکم، لیپوپروتئین با  گالی پیایین 

معناداری بیر   ریتأث(. فرآوری 4نداشت ) ریتأثها جوجه

میمان کلسترول و لیپوپروتئین با  گالی باال سرم ندارد 

(. سطح کلسترول به عوامل ژنتیکی و محیطی 27 ،14)

بستگی دارد، خوراك یکی از عوامل محیطی است کیه  

است. کلسیترول   رگذاریتأثدار کلسترول خون روی مق

 کییهیطییوربییهارتبییاط مسییتقیمی بییا وزن بییدن دارد  

گذارد می ریتأثو افمایش  ربی بر این روند  وزناضافه

(21  .) 

 

 کلی یریگجهینت

بیر   صورت کاندیشنینگ کردننسانتره بهفرآوری ک

عملکرد دام در افمایش وزن روزانه کل دوره، ضیریب  

ه، مصیرف خیوراك کیل دوره، قابلییت     تبدیل کل دور

 ای و خیونی های شیکمبه هضم مواد مغذی و فراسنجه

نتییایج طییور کلییی،  بییه. نداشییتداری معنییی ریتییأث

صیفات  از ایین آزمیایش نشیان داد کیه      آمیده دستبه

هیای خیونی و   گیری شده در عملکرد، فراسینجه اندازه

داری بییین ای اخییت ف معنیییهییای شییکمبهفراسیینجه

نداشییتند، ولییی  کاندیشیینینگو بییدون  کاندیشیینینگ

شییده  کاندیشیینینگو ذرت  کاندیشینینگ کنسیانتره بییا  

 ضریب تبدیل بهتری را نشان داد.

 

 قدردانی و سپاس

آزمایشگاه دانشکده علیوم   نیمسئولاز اساتید محترم و 

طبیعیی گرگیان،    دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

و کارخانه خیوراك دام و طییور گرگیان و دشیت کیه      

انید.  خیوراك را انجیام داده   یسازآمادهزحمت تهیه و 

 کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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