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  چکیده

فعالیت جویدن، نـرخ عبـور مـواد    ، سطوح متفاوت کاه گندم و اوره بر مصرف و قابلیت هضم مواد مغذيبراي بررسی اثر تغذیه سیالژ تفاله پرتقال با 
تیمـار شـامل    4کیلوگرم آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با  25±5/0ي  رأس بره نر زل با میانگین وزن اولیه 16جامد از شکمبه و عملکرد پرواري، 

درصد سیالژ تفالـه پرتقـال بـا     22/24) 3درصد کاه گندم،  40درصد سیالژ تفاله پرتقال با  46/24) 2بدون افزودنی،  درصد سیالژ تفاله پرتقال 61/14) 1
روز انجـام   90تکرار بـه مـدت    4درصد اوره با  3درصد کاه گندم و  37درصد سیالژ تفاله پرتقال با  76/23) 4درصد اوره  و  5/1درصد کاه گندم و  5/38

 هـا قابلیـت   اما با افزایش افزودنـی . داري نداشتند رفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنیماده خشک مص. شد
ثر فیزیکـی،  ؤکاه گندم و اوره، محتواي الیاف م .بیشترین قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذي را داشت 1یافت و تیمار  کاهش داري معنی طور هضم به

بیشترین نرخ عبـور و کمتـرین    1تیمار . نسبت به تیمار شاهد افزایش اما زمان استراحت را کاهش دادند 4و  3، 2نشخوار و جویدن را در تیمارهاي  زمان
و نیتـروژن   pHمقـدار   4و  3اوره در تیمـار  . کمترین نرخ عبور و باالترین زمان مانـدگاري مـواد جامـد از شـکمبه را داشـتند      4زمان ماندگاري اما تیمار 

درصد سیالژ تفاله مرکبات در جیره بدون تأثیر منفی سبب بهبود قابلیـت   15نتایج نشان داد استفاده از . داري افزایش داد طور معنی آمونیاکی شکمبه را به
  .هاي زل شد هضم مواد مغذي و عملکرد پروار بره

  
  .یدن، قابلیت هضم، کاه گندم، نرخ عبوراندازه ذرات، اوره، تفاله مرکبات، فعالیت جو: کلیدي هاي واژه

  
    1 مقدمه

محصوالت، پسماندهاي  تنوع غذایی و گسترش صنایع پیشرفت با
 نظـر  از هـا  آن از که بسـیاري  نحوي به یافت این صنایع هم افزایش

 بـه  در دام نیـاز  آنهـا  از بهینـه  استفاده براي و بوده ناشناخته دامداران
 را کشـاورزي  پسماندهاي اصلی بخش عالوه هب .جدید است اطالعات

 قابلیـت  و اي تغذیـه  ارزش کـه  دهنـد  مـی  تشکیل لیگنوسلولزي مواد
 سازي  غنی و فرآوري به است لذا نیاز ها پایین دام براي ها آن  استفاده

 بـاالیی  بـالقوه  زایی  انرژي و اي هتغذی ارزش داراي که چند هر دارند،
 4/69تولید جهانی مرکبـات   2003تا  2000هاي  در سال ).15( هستند

 میلیـون تـن    3484172 تولید با ایرانمیلیون تن در هر سال بود که 
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     ،طبیعی ساري
دانشـگاه علـوم    ،به ترتیب دانشیار، استادیار و مربی گـروه علـوم دامـی    -4 و 3، 2

  .کشاورزي و منابع طبیعی ساري
 )Email: anahitateimoury@yahoo.com      :نده مسئولنویس-(* 
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 عنـوان  به درصد از تولید مرکبات جهان را داشت و 5/3 مرکبات انواع
 را تولید دومجایگاه  مرکبات ایرانر د. دش شناخته جهان کشور ششمین

 هـم  فـرآوري  صـنعت  در خوري، تازه بر عالوهکه  داشته سیب از پس
 محصـول  کـه مرکبـات   تبـدیلی  صنایعدر  ).8( دارند اي عمده مصارف

تفالـه یـا    عنـوان  بـه آن  از نیمـی  کنسـانتره اسـت   و آبمیوه آن اصلی
 خشـک  مـاده  درصد 65تا  60 که دشو می خارج تولید خط از ضایعات

 .)55( اسـت  دانـه آن  درصـد  10 تا و تفاله درصد 35 تا 30 ،آن پوست
خام  چربی ،14تا  57/9خام  الیاف ،1/9تا  57/5ین خام محتواي پروتئ

 11/0 ، فسـفر 7تا  71/0کلسیم  ،85/16تا  8/3خاکستر  ،5/5تا  05/1
درصـد گـزارش   ) 83تا  74( آن 2و کل مواد مغذي قابل هضم 48/0تا 

، فسـاد  )درصـد  20تـا   15(تولید فصلی، مـاده خشـک کـم    ). 39(شد 
ي محلول در پساب، هزینه حمل و دادن مواد مغذ پذیري زیاد، ازدست

 مرکبـات را بـه   محیطی امکان استفاده از تفاله مشکالت زیستنقل و 
نشـخوارکنندگان کوچـک محـدود     عنوان اجزاي جیره صورت تازه به

را در  سازي بلندمـدت آن   بنابراین، خشک یا سیلوکردن ذخیره. کند می

                                                             
2- Total Digestibility Nutrient (TDN) 
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ـ   ). 15(سـازد   پذیر می دام امکان هتغذی مـاده  عنـوان   هتفالـه مرکبـات ب
نحوي   زیاد  هستند بهداراي انرژي طور نسبی   بهاي  کنسانتره یخوراک

 3/10ترتیـب   مرطوب به خشک و تفاله که انرژي قابل متابولیسم تفاله
 جـایگزین غـالت بـراي   و ) خشـک  مگاژول در کیلوگرم مـاده ( 4/2و 

اما اثرات منفی کمتري نسـبت بـه خـوراك    ) 5( نشخوارکنندگان است
اسـتفاده   مـورد دام تفاله مرکبات در تغذیـه   ).33(از نشاسته دارد غنی 

، تخمیـر  الیـاف  هضـم  بهبود بسب و گرفته قرار شکمبهاي میکروفلور
مرکبـات داراي  تفالـه   ).8( شود میشکمبه و ساخت پروتئین میکروبی 

استفاده از  بنابراین، استزیاد  رطوبتکربوهیدرات محلول مناسب ولی 
سازي اثرات   ذب رطوبت مانند کاه غالت براي حداقلجا مواد افزودنی

گـزارش دادنـد   ) 7(اربابی و همکاران ). 15(منفی آن بسیار مفید است 
هاي فرعی پرتقـال بـا رطوبـت     افزودن مواد جاذب رطوبت به فرآورده

و کاربرد کـاه گنـدم سـبب    . خشک سیالژ شد زیاد سبب افزایش ماده
تیمـوري   .ها شد سایر افزودنی اخشک در مقایسه ب ماده کاهش تجزیه

 پـذیري مـاده   گزارش دادند افزودن کاه گندم تجزیـه ) 50(و همکاران 
داري کـاهش   طور معنـی  خشک و پروتئین را نسبت به تیمار شاهد به 

  .را افزایش دادند NDFپذیري  اما تجزیه
 گزارش دادند که با سـیلو کـردن تفالـه   ) 50(تیموري و همکاران 

توان سیلوهاي با کیفیتـی تهیـه    دم با افزودنی اوره میپرتقال و کاه گن
کرد اما براي بهبود کیفیت سیالژ با افزایش اوره منبعی از کربوهیدرات 

همچنین بخـش محلـول، کنـد و بـالقوه قابـل      . محلول ضروري است
خشک کاهش، امـا بخـش محلـول، بخـش بـالقوه قابـل        ماده تجزیه

زیـه و بـالقوه   کنـد تج ، بخـش  NDFتجزیه پروتئین و بخش محلول 
به هر حـال، اثـرات اسـتفاده از سـیالژ     . افزایش داد قابل تجزیه آن را

لـذا هـدف از انجـام    . تفاله پرتقال در پرواربندي بره بررسی نشده است
، مرکبات بر قابلیت هضـم  سیالژ تفاله تغذیهبررسی اثرات این مطالعه 

  .ر زل بودهاي ن فعالیت جویدن، نرخ عبور و عملکرد پرواري بره
  

  ها مواد و روش
این پژوهش در ایسـتگاه پژوهشـی علـوم دامـی دانشـگاه علـوم       

پرتقال تازه از شـرکت   تفاله. کشاورزي و منابع طبیعی ساري انجام شد
تیمـار   4گیري نوش مازنـدران نشـتارود تهیـه و در قالـب      آب مرکبات

اه درصـد کـ   40بـا  ) 2بدون افزودنـی،  ) 1پرتقال  فالهآزمایشی شامل ت
درصـد   37با ) 4درصد اوره و 5/1درصد کاه گندم و  5/38با ) 3گندم، 

هـاي   در کیسـه درصد اوره در قالب طرح کامالً تصادفی  3کاه گندم و 
رأس  16از  .متر سیلو شدند سانتی 100×50پالستیکی دو الیه به ابعاد 

 از طـی  پس. دکیلوگرم استفاده ش 25±5/0زل با میانگین وزنی نر  بره
روز پـروار   90پذیري به جایگاه، محیط و جیـره بـه مـدت     عادت دوره

با اسـتفاده از  (کامالً مخلوط  خوراك روزانه به صورت جیره .انجام شد

علوفـه بـه    60بـه   40و بـا نسـبت    SRNS)1نویسـی   افزار جیـره  نرم
ها قـرار   در اختیار دام 19و  7کنسانتره، در دو وعده مساوي در ساعات 

روز بـا   14طور مرتـب هـر    پرواربندي به  در طول دورهها  دام. داده شد
افـزایش  . کشـی شـدند   ساعت دوري از آب و خـوراك وزن  12رعایت 

وزن روزانه از تفاوت وزن نهایی از وزن اولیه، تقسیم بر تعداد روزهـاي  
ضریب تبدیل غذا در کـل  ها و  کشی دام پرواربندي پس از هر بار وزن
نگین مقـدار مـاده خشـک مصـرفی بـه      دوره پرواربندي از تقسیم میـا 

بـراي   .هاي هر تیمار محاسـبه شـد   میانگین کل افزایش وزن زنده بره
هاي جداکننده ایالت پنسیلوانیا  ها از الک تعیین توزیع اندازه ذرات جیره

میـانگین هندسـی و انحـراف معیـار     ). 28(با روش خشک استفاده شد 
بـر اسـاس جامعـه    استاندارد میـانگین هندسـی ذرات مـواد خـوراکی     

ـ  . تعیـین شـدند  ) 6(مهندسی کشاورزي آمریکا   2ثر فیزیکـی ؤعامـل م
خشک باقی مانده روي سه الک   ها به صورت نسبت مجموع ماده جیره

با ضرب نمـودن عامـل    3ثر فیزیکیمتر و الیاف مؤ میلی 18/1و  8، 19
ذرات جیـره   4خنثـی   ثر فیزیکی در مقدار الیاف نامحلول در شویندهؤم

بـراي تعیـین قابلیـت    . دسـت آمـد   مانده روي سه الک باالیی به  باقی
روز از خوراك مصرفی روزانـه،   7مدت   پرواربندي به 50هضم، از روز 
ها در دمـاي   گیري شد، نمونه مانده در آخور و مدفوع نمونه خوراك باقی

و سـپس آسـیاب    )6(ساعت خشـک   72مدت  گراد به درجه سانتی 55
گیري غلظـت مـواد      یک از مواد مغذي با اندازه قابلیت هضم هر. شدند

خشک، در دماي  ماده. مصرفی و مدفوع محاسبه شد مغذي در خوراك
، پـروتئین خـام بـا روش    )6(سـاعت   72مدت  گراد به درجه سانتی 55

، )6(کجلدال، چربی خام با حالل اتر با اسـتفاده از دسـتگاه سوکسـله    
NDF و خاکستر بـا کـوره   ) 53(  5اسیدي و الیاف نامحلول در شوینده

سـاعت تعیـین    3گـراد بـه مـدت     درجه سانتی 550الکتریکی با دماي 
براي اندازه گیري نرخ عبور مواد جامـد و زمـان مانـدگاري،     .)6(شدند 

کاه گندم آغشته به کروم به عنوان نشانگر تک دزي در شکمبه مـورد  
ه نشانگر کـروم  گرم از کاه آغشته ب 50مقدار  ).52(استفاده قرار گرفت 

گرم کنسانتره در طی تغذیه وعده صبح  200صورت مخلوط با مقدار  به
، 6هاي مدفوع در طی ساعات صفر،  نمونه .به گوسفندان خورانده شدند

ــد از  144و  132، 120، 108، 96، 84، 72، 60، 48، 36، 24، 12 بعـــ
مصرف نشانگر اخذ و هوا خشک شده و پس از آسیاب شدن بـا الـک   

متـري، هضـم بـا اسـید نیتریـک و اسـید        قطر منفذ یک میلـی  داراي
از اسـپکتروفتومتر محتـواي کـروم     پرکلریک انجام و سپس با استفاده

هاي مـدفوع بـا کمـک     محتواي کروم نمونه). 6(گیري شد   ها اندازهآن

                                                             
1- Small Ruminant Nutrition System (SRNS) 
2- Physically effective factor (pef) 
3- Physically effective fiber (peNDF) 
4- Neutral Detergent Fiber (NDF) 
5- Acid Detergent Fiber (ADF) 
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مدل دو قسمتی داراي دو ضریب ثابت نمایی و یک زمان تأخیر جهت 
تمامی ). 22(ورد استفاده قرار گرفت هاي کنتیک هضم م تخمین آماره

گیري نرخ عبور بخش مایع و جامد شکمبه با  هاي حاصل از اندازه داده
بـا اسـتفاده از روش مـارکوارت بـا      1NLINاستفاده از رویه رگرسیون 

هاي هضـمی اسـتفاده    براي برآورد فراسنجه) SAS )44برنامه آماري 
  . شدند

از  مصـرف خـوراك صـبح   سـاعت پـس از    3در پایان پرواربندي، 
متر مدل  pHآن با استفاده از  pHگوسفندان مایع شکمبه گرفته شد و 

WPA (CD 500) براي تعیـین نیتـروژن آمونیـاکی،    . گیري شد اندازه
لیتـر از آن بـدون انجـام     میلـی  5پس از صاف کردن مایعات شـکمبه  

پـس از تیتراسـیون محتـواي    . مرحله هضم مستقیماً تقطیر و تیتر شد
مقـدار فعالیـت جویـدن و    ). 6(، برآورد شـد  ها هتروژن آمونیاکی نموننی

ـ  5ها به صورت چشمی و بـه فواصـل زمـانی     نشخوار دام در  اي هدقیق
بـه  . گیري شـد  ها اندازه پروار براي تمام دام 53ساعته در روز  24دوره 

منظور تخمین زمان صرف شده براي خوردن یا نشخوار کردن به ازاي 
، از میانگین مصرف طی دوره NDFاده خشک مصرفی و کیلوگرم از م

   .آزمایشی استفاده شد
 4تیمـار و   4طرح کامالً تصادفی با  آماري این طرح بر پایه تجزیه

و   SASافـزار آمـاري   نـرم  GLM PROC تکرار بـا اسـتفاده از رویـه   
ـ  میانگین مقایسه دانکـن در سـطح احتمـال     اي هها با آزمون چند دامن

  . رصد صورت گرفته استد 5ي دار معنی
  

 نتایج و بحث

  ها هذرات جیر ترکیب شیمیایی و توزیع اندازه
ي کامالٌ مخلوط مـورد  ها هاقالم خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیر

خشـک   مـاده . آورده شـده اسـت   1استفاده در این آزمایش در جدول 
متـري، میـانگین    میلـی  18/1متـري،   میلی 8هاي  مانده روي الک باقی

و انحراف استاندارد میانگین میانگین هندسی ذرات تحت تأثیر هندسی 
ي دار معنـی تیمارهاي آزمایشی قرار گرفـت و از نظـر آمـاري تفـاوت     

ذرات درصد ذرات بـاقی   به طور کلی کاهش اندازه). P>01/0(داشتند 
ذرات باقی مانـده بـر    هاي فوقانی را کاهش و اندازه مانده بر روي الک

 19هـاي   را افزایش داد به طوري که روي الـک  هاي پایینی روي الک
). 2جـدول  (آزمایشی ذراتی بـاقی نمانـد    متري در هر چهار جیره میلی

ذرات  ي حاوي انـدازه ها هگزارش دادند در جیر) 2(آقاجانی و همکاران 
مانـده   خشک بـاقی  بلند و ریز یونجه با افزودن مکمل روغن سویا ماده

ي در مقایسـه بـا   دار معنـی طـور   متـري بـه   میلی 18/1هاي  روي الک
علت این افـزایش ایجـاد   . ي بدون مکمل روغن افزایش یافتها هجیر

در . حالت چسبندگی بین ذرات به ویژه ذرات ریزتر مواد خـوراکی بـود  
                                                             
1- Non linear 

رفت تیمار  انتظار می 4و  3، 2، 1  این پژوهش با توجه به ماهیت جیره
ذره را داشته باشـد، امـا    هکمترین انداز 1ذره و تیمار   بیشترین اندازه 4

 2بیشـترین و تیمـار    1ذرات تیمـار    گیري آزمایشگاهی اندازه در اندازه
پرتقال تازه سـبب ایجـاد    ماهیت سیالژ تفاله. کمترین اندازه را داشت

  حالت چسبندگی بین ذرات به ویژه ذرات ریز مواد خوراکی 
کمتر بود  2را که حتی از تیمار  1شد و این عامل اندازه ذره جیره 

انـدازه عامـل مـؤثر فیزیکـی بـین      . افـزایش داد  4به بـیش از تیمـار   
). P>01/0(داري داشت  هاي کامالً مخلوط آزمایشی تفاوت معنی جیره

عامل مؤثر فیزیکی بین چهار تیمار آزمایشی نشان داد که توانایی ایـن  
داري سقف  ها در تحریک نشخوار، فعالیت جویدن، تشکیل و نگه جیره
هـاي آزمایشـی جیـره حـاوي      بین جیره. اي پایدار یکسان نبود مبهشک

، )متر میلی 68/3(با بیشترین میانگین هندسی ) 4تیمار (تر  ذرات درشت
 50/36(و الیـاف مـؤثر فیزیکـی    ) درصـد  24/91(عامل مؤثر فیزیکی 

متر بود در مقایسه  میلی 18/1درصد آن بزرگتر از  80که حدود ) درصد
داري  تحریک نشخوار، فعالیـت جویـدن، تشـکیل و نگـه    در  1با تیمار 

  .اي پایدار و ماندگاري مؤثرتر بودند سقف شکمبه
  

  مصرف خوراك و قابلیت هضم
روز اول  15جـز   ماده خشک مصرفی بین تیمارهاي آزمایشـی بـه  

 هاي برهداري نداشت که با نتایج کاپرا و همکاران در  پروار تفاوت معنی
 45 سـطح  تـا  شـده  خشک مرکبات هتفال ويحا هاي جیره با پرواري
و بوئینـو و  ) 14( غـالت  فقـط  جیـره  بـا  مقایسـه  در جایگزینی درصد

) 12( درصـد  100 سـطح  تا جو با مرکبات تفاله جایگزینیهمکاران در 
روز اول پروار بیشترین ماده خشک مصرفی بـه   15در . مطابقت داشت

کـه  ) P=01/0( اختصاص داشـت  2و کمترین به تیمار  4و  3، 1تیمار 
) 1(احتماالً به ماهیت فیزیکی متفاوت جیره و بافت سیالژ مرتبط بـود  

گــزارش دادنـد کـه بـا افــزایش    ) 26(ایتـاوو و همکـاران   ). 3جـدول  (
جایگزینی سیالژ ذرت با سیالژ تفالـه پرتقـال مـاده خشـک مصـرفی      

درصد تفاله پرتقال تر الیاف محدود  75در تیمارهایی با . افزایش یافت
بـا مصـرف   ) 37(ننده مصرف خوراك نیست؛ زیرا طبق نظریه مرتنز ک

NDF  ــر از ــل   2/1کمت ــا عوام ــدن مصــرف خــوراك ب درصــد وزن ب
مسـیدو و همکـاران   . فیزیولوژیک کنترل میشود نه انباشتگی شـکمبه 

نشان دادند افزایش تفاله پرتقـال تـازه منجـر بـه مصـرف مـاده       ) 34(
بـی کارآمـدتر، قابلیـت هضـم     خشک و پروتئین بیشتر، تولیدات میکرو

شود که ناشـی   بهتر پروتئین و در نتیجه مقدار بیشتر جذب نیتروژن می
دلیل وجود پکتین است پکتین تنها بخـش   اي بهتر به از تخمیر شکمبه

طـور کامـل و سـریع در شـکمبه تخمیـر        دیواره سلولی است کـه بـه  
. ردهـاي لیگنینـی شـده ارتبـاطی نـدا      شود؛ زیرا پکتـین بـا بخـش    می

پرتقال تازه به دلیل   سلولی تفاله  بنابراین، تجزیه سریع و فراگیر دیواره
  . شود انباشتگی کمتر منجر به مصرف ماده خشک بیشتر می
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  هاي کامال مخلوط تغذیه شده به گوسفندان  اقالم خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره  - 1جدول 

Table 1- Feed ingredients and composition of the experimental diets fed to sheep format TMR  
)خشک درصد از ماده(اقالم خوراکی   

Feed ingredients (% DM) 

  1هاي آزمایشی جیره
Experimental diets1 

Treat 1  Treat 2  Treat 3  Treat 4  
(درصد) جو     
Barley grain  ( %) 34.08  37.18  38.76 41.83  

(درصد) سبوس گندم    
Wheat bran  ( %) 5.84 3.91 4.84 5.70 

(درصد) کنجاله کنجد    
Sesame meal  ( %) 

6.33 4.89 2.91 0.00 

)درصد(تفاله چغندر   
Beet pulp  ( %) 14.61 14.68  14.53  14.26  

) درصد(سیالژ تفاله پرتقال   
Citrus pulp silage  ( %) 14.61  24.46  24.22  23.76  

)درصد(شبدر خشک    
Clover ladino hay  ( %) 14.61  14.68  14.53  14.26 

)درصد(کاه گندم    
Wheat straw  ( %) 9.74 -  -  -  

)درصد(دي کلسیم فسفات    
Dicalcium phosphate  ( %) 

0.19 0.20  0.19  0.19  

)مگاکالري در کیلوگرم(و انرژي متابولیسمی ) درصد از ماده خشک(ترکیب شیمیایی   
Chemical compounds (%DM) and ME(Mcal/Kg) 

Treat 1  Treat 2 Treat 3 Treat 4  

)درصد(ماده خشک   
 Dry matter  ( %) 49.9 56.74 56.50 55.51 

)درصد(پروتئین خام   
Crude protein  ( %) 16.80 16.80 17.60 16.80 

)درصد(الیاف نامحلول در شوینده خنثی    
NDF  ( %) 39.00 39.00 39.00 40.00 

)درصد(اسیدي  الیاف نامحلول در شوینده   
ADF  ( %) 18.80 18.00 18.50 18.50 

)درصد(چربی خام    
 Ether extract  ( %) 7.60 6.60 7.30 6.30 

)درصد(خاکستر    
 Ash  ( %) 6.50 6.70 6.10 5.60 

)درصد( 2کربوهیدرات غیر الیافی   
NFC2 (%) 30.00 31.00 30.00 31.00 

)مگاکالري در کیلوگرم( انرژي متابولیسمی  
 ME (Mcal/Kg) 

2.74 2.74 2.75 2.75 
 کاه درصد 5/38 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 24,22) 3 گندم، کاه درصد 40 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 24,46) 2 افزودنی، بدون پرتقال درصد سیالژ تفاله 14,61) 1 :آزمایشی شامل تیمارهاي 1

  .بودند) خشک ماده درصد اساس بر اوره درصد 3 و گندم کاه درصد 37 با پرتقال تفاله درصد سیالژ 23,76) 4 و اوره، درصد 5/1 و گندم
 ) درصد خاکستر+ درصد چربی خام + درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی + درصد پروتئین خام ( - 100 =کربوهیدرات غیر الیافی  2 

1 Experimental treatments consisted of: 1)14.61% citrus pulp silage without additive, 2) 24.46% citrus pulp silage with 40% wheat 
straw, 3) 24.22% citrus pulp silage with 38.5% wheat straw and 1.5 % urea, 4) 23.76% citrus pulp silage with 37% wheat straw and 
3% urea (on dry matter ba sis). 

)Crude Protein  +NDF + Ether Extract  +Ash (– 100 =2 NFC  
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  1هاي جداکننده پنسیلوانیا و ویژگی فیزیکی آنها هاي آزمایشی تفکیک شده با الک توزیع اندازه ذرات جیره - 2جدول 

Table 2- Particle size distribution of the experimental diets separated by sifting separator of penn state and their 
physical characteristic1 

 موارد
Items 

  2تیمارهاي آزمایشی
Experimental treatments2  SEM  P-value  

1  2  3  4  
مانده بر روي الک ذرات باقی   

Particles remaining on the seive 
            

)درصد( متر میلی19   
 19 mm (%) 

0.00 0.00 0.00  0.00  -  - 

)درصد( متر میلی 8   
 8 mm (%) 

71a.23 10.30d 10.97c 11.04b 0.004  0. 01<  

)درصد( متر میلی 18/1  
1.18 mm (%) 

70.95d  76.65c  78.01b 80.20a 0.004  0. 01<  

)درصد( صفحه انتهایی   
Bottom pan (%) 

5.34d  13.04a 11.02b 8.75c  0.004  0. 01<  

)متر میلی( میانگین هندسی   
Geometric average particle size (mm) 

4.51a  3.42d  3.55c  3.68b  0.004  0. 01  

)متر میلی( انحراف استاندارد میانگین میانگین هندسی   
The standard deviation of average geometric average 
(mm) 

1.92b  1.93a  1.89c  1.82d 0.004 0. 01<  

)درصد( 3عامل مؤثر فیزیکی    
Physical effective factor (%) 

94.66a  86.95d  88.98c  91.24b  0.008  0. 01 <  

)درصد( 4نامحلول در شوینده خنثی مؤثر فیزیکی الیاف   
Physical effective NDF (%) 

36.92a  33.91d  34.70c  36.50b  0.003  0. 01<  

الیاف نامحلول در شوینده خنثی مؤثر  /الیاف نامحلول در شوینده خنثی
)درصد( 4فیزیکی   

 PeNDF/NDF (%) 
94.66a  86.95d  88.98c 91.24b  0.008  0. 01<  

  ).P>05/0( دارند دار معنیهر سطر اعداد با حروف غیر مشابه با یکدیگر اختالف در  1
 کاه درصد 5/38 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 24,22) 3 گندم، کاه درصد 40 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 24,46) 2 افزودنی، بدون پرتقال درصد سیالژ تفاله 14,61) 1 :آزمایشی شامل تیمارهاي 2

  .بودند) خشک ماده درصد اساس بر( اوره درصد 3 و گندم کاه درصد 37 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 23,76) 4 و اوره، درصد 5/1 و گندم
  ).29(متري  میلی 18/1و  8، 19هاي مانده روي الک نسبت ماده خشک باقی 3 
  ). 29(متري  میلی 18/1و  8، 19هاي  انده روي الکحاصل ضرب غلظت الیاف نامحلول در شوینده خنثی جیره در نسبت ماده خشک باقی م 4

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 Experimental treatments consisted of: 1)14.61% citrus pulp silage without additive, 2) 24.46% citrus pulp silage with 40% wheat 
straw, 3) 24.22% citrus pulp silage with 38.5% wheat straw and 1.5 % urea, 4) 23.76% citrus pulp silage with 37% wheat straw and 
3% urea (on dry matter basis). 
3 The proportion of dry matter remaining on the sieves of 19, 8 and 1.18 mm (Kononoff et al., 2003). 
4 Multiplication neutral detergent fiber in the proportion of dry matter remaining on the sieves of 19,8 and 1.18 mm (Kononoff et al., 
2003). 

  
تفاله پرتقـال  (گزارش دادند تیمار شاهد ) 50(تیموري و همکاران 

بیشترین ماده خشک با نرخ تجزیه زیاد، کند و پتانسیل ) بدون افزودنی
پـذیري مـاده    پذیري را داشت افزودن کاه گنـدم و اوره تجزیـه   تجزیه

مسـیس  . داري کاهش داد خشک را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی
نشان دادند مصرف پروتئین، مـاده آلـی و مـاده    ) 35(کروز و همکاران 

درصـد   75خشک با افزایش سطح تفالـه پرتقـال بـه ویـژه در سـطح      
درصـد تفالـه پرتقـال     25تـا   0داري داشت اما در سطح  افزایش معنی

بیان ) 13(برن  .افزایش اندکی در مصرف این مواد مغذي مشاهده شد
اثر منفـی بـر    ها هنین در جیره برکرد استفاده از منابع الیاف غنی از لیگ

تجزیه خوراك در شکمبه، نرخ عبور در اندام هضـمی و مـاده خشـک    
مصرفی خواهد گذاشت از طرف دیگر با اسـتفاده از تفالـه پرتقـال بـه     

وراك مصرفی کاهش یافت که شاید به دلیل خعنوان تنها منبع علوفه 
اشـد و از  عدم توانایی آن در تحریک موثر عملکرد مطلـوب شـکمبه ب  

طرف دیگر مشکالت خوشخوراکی هم سبب کاهش مصرف خـوراك  
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تواند  مرکبات حاوي فنول و تانن فشرده است که می  شود زیرا تفاله می
 15اما در ایـن پـژوهش تنهـا    ) 35(خوشخوراکی جیره را کاهش دهد 

جیره به کـار   اي هدرصد بخش علوف 40درصد سیالژ تفاله مرکبات در 
نشـان  ) 20(گدو و همکـاران  . ن اثراتی مشاهده نشدرفت بنابراین چنی

یی که از سـیالژ تفالـه پرتقـال    ها هدادند که مصرف مواد مغذي بین بر
بدون افزودنی و تیمار شده با آنزیم در یک سطح استفاده کردند به جز 

ي نداشت که با نتایج پـژوهش حاضـر   دار معنیدر بخش الیاف تفاوت 

قابلیـت هضـم ظـاهري مـاده خشـک       تیمارها از نظر. مطابقت داشت
بیشترین قابلیـت هضـم    1تیمار ). P>01/0(ي داشتند دار معنیتفاوت 

 56/67(کمترین قابلیت هضم ماده خشـک   4و تیمار ) درصد 67/78(
مطابقـت  ) 17(که با نتـایج دنـک و کـن    ) 3جدول (را داشتند ) درصد
  . داشت

  
هاي  ه خشک، آلی و مواد مغذي در کل دستگاه گوارش در گوسفندان تغذیه شده با تفاله پرتقال سیلو شده با افزودنیماده خشک مصرفی و قابلیت هضم ظاهري ماد - 3جدول 

  1)کیلوگرم ماده خشک، درصد(متفاوت 
Table 3- Dry matter intake and apparent digestibility of DM, OM and nutrients in the entire digestive tract in sheeps fed 

the citrus pulp silage with different additives (Kg DM, %)1 

 مصرف مواد مغذي و قابلیت هضم ظاهري 
Dry matter intake and apparent digestibility  

  2تیمارهاي آزمایشی
Experimental treatments2  SEM  P-value  

1  2  3  4  
)کیلوگرم ماده خشک( ماده خشک   

 Dry matter (Kg DM) 1.198  1.160  1.165 1.166  0.036  0.87  

)کیلوگرم ماده خشک( پروتئین   
Protein (Kg DM) 0.199 0.191 0.204 0.194 0.006  0.54  

)م ماده خشکرگکیلو( کربوهیدرات غیر الیافی   
NFC (Kg DM) 

0.359 0.359 0.349 0.360 0.011  0.87  

)درصد( قابلیت هضم   
Digestibility (%) 

            

)درصد( ماده خشک   
Dry matter (%) 78.67a 69.96c  73.04b  67.56d  0.734  0. 01<  

)درصد( ماده آلی   
 Organic matter (%) 78.77a  70.08c  73.09b  67.74d  0.738 0. 01<  

)درصد( پروتئین خام   
Crude protein (%) 80.15a  72.31b  77.68a  70.56b 0.863  0. 01<  

)درصد( خنثی الیاف نامحلول در شوینده   
NDF (%) 69.11a 56.02b  57.19b  51.11c  0.989  0. 01<  

)درصد( الیاف نامحلول در شوینده اسیدي   
ADF (%) 51.96a 42.14b  37.80b  37.07b  1.862  0. 01<  

)درصد( کربوهیدرات غیر الیافی   
NFC (%) 

89.92a  85.31c  89.08ab  87.98b  0.578  0. 01<  

)درصد( چربی   
Fat (%) 82.40a  71.33c  77.35b  65.73d  0.687  0. 01<  

  ).P>05/0( دارند دار معنیدر هر سطر اعداد با حروف غیر مشابه با یکدیگر اختالف  1
 کاه درصد 5/38 با پرتقال د سیالژ تفالهدرص 22/24) 3 گندم، کاه درصد 40 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 46/24) 2 افزودنی، بدون پرتقال درصد سیالژ تفاله 61/14) 1 :آزمایشی شامل تیمارهاي 2

  .بودند) خشک ماده درصد اساس بر( اوره درصد 3 و گندم کاه درصد 37 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 76/23) 4 و اوره، درصد 5/1 و گندم
1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 Experimental treatments consisted of: 1)14.61% citrus pulp silage without additive, 2) 24.46% citrus pulp silage with 40% wheat 
straw, 3) 24.22% citrus pulp silage with 38.5% wheat straw and 1.5 % urea, 4) 23.76% citrus pulp silage with 37% wheat straw and 
3% urea (based on dry matter). 

  
نشان دادند بیشترین قابلیت هضم ظاهري مـاده  ) 17(دنک و کن 

به ماده سیلویی تفاله پرتقال بـدون افزودنـی و   ) درصد 62/80(خشک 
درصد کـاه   10به ماده سیلویی تفاله پرتقال با ) درصد 58/51(کمترین 
همچنین تیمارهـاي حـاوي   . درصد اوره اختصاص داشت 5/0گندم و 

ي گندم و اوره یا بـدون اوره  ا کاه گندم، دانهکاه گندم، اوره و مالس ی
قابلیت هضم ماده خشک بهتري نسبت بـه تیمـار حـاوي فقـط تفالـه      
پرتقال و کاه گندم داشتند که با توجه به قابلیت هضم کمتر کاه گنـدم  

افـزایش قابلیـت   . منطقی بود که با نتایج این پژوهش مطابقت داشـت 
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مقـدار زیـاد    -1: دلیـل اسـت   هضم ماده خشک با تفاله پرتقال بـه دو 
). 4( بسیار قابل هضـم  NDF -2پکتین به عنوان ترکیب اصلی آن و 

تفاله پرتقال بدون (گزارش دادند تیمار شاهد ) 50(تیموري و همکاران 
بـا نـرخ    NDFبا نرخ تجزیه باال و کمتـرین   NDFبیشترین ) افزودنی

م ظـاهري  قابلیـت هضـ  ) 26(ران همکـا  ایتاوو و. تجزیه کند را داشت
هـاي آنزیمـی    خشک را در سیالژ تفاله پرتقال با و بدون افزودنی ماده

 15/90و  76/82میکروبی، اسید فرمیک و اسـید اسـتیک بـه ترتیـب     
درصد گزارش کردند که وجود افزودنی در سیالژ تفاله پرتقال قابلیـت  

. دهد و با نتایج این پـژوهش مطابقـت داشـت    هضم آن را کاهش می
 گزارش دادند با افزایش سیالژ تفاله پرتقال به) 34(اران ماسدو و همک

جاي سیالژ ذرت در جیره قابلیت هضم ماده آلی کـل جیـره افـزایش    
بیشـترین  . پژوهش حاضـر مطابقـت داشـت    1یافت که با نتایج تیمار 

 4و  2و کمتـرین بـه تیمـار     3و  1قابلیت هضم پروتئین خام به تیمار 
 3قابلیت هضـم پـروتئین در تیمـار    اختصاص داشت که علت افزایش 

هـا   شکمبه تجزیه پذیري پروتئین pHتواند این باشد که با افزایش  می
یابد که به دنبال آن ناپدیـد شـدن نیتـروژن نیـز افـزایش       افزایش می

مـک  . بود 3کمتر از تیمار  4یابد اما قابلیت هضم پروتئین در تیمار  می
یی که داراي منابع پـروتئین  ها هگزارش کردند جیر) 36(آلن و گریفیت 

قابلیـت هضـم    NPNي غنی شـده بـا   ها هحقیقی بودند نسبت به جیر
بـه دلیـل    1قابلیت هضم بیشـتر پـروتئین در تیمـار    . بیشتري داشتند

. نسـبت بـه سـایر تیمارهـا بـود      1ماهیت متفاوت ماده سیلویی تیمـار  
 40/82(بیشـترین   1به ترتیـب در تیمـار    NDFقابلیت هضم چربی و 

 11/51) (درصـد  73/65(کمترین  4و در تیمار ) درصد 11/69) (درصد
گـزارش دادنـد وارد   ) 34(ماسـدو و همکـاران   . مقدار را داشتند) درصد

. کنـد  ي فرعی در جیره هضـم الیـاف را مختـل نمـی    ها هکردن فرآورد
شود شرایط مناسـبی   هرچند تفاله مرکبات سریع در شکمبه تخمیر می

کند کـه منجـر بـه نسـبت      در شکمبه فراهم میرا براي تجزیه سلولز 
زازا و ). 54(شـود   باالتر شـکمبه مـی   pHبیشتر استات به پروپیونات و 

ي تغذیه شـده بـا سـیالژ کیـک     ها هگزارش دادند بین بر) 57(ابوعمر 
هاي  زیتون، تفاله مرکبات و کاه گندم بهترین عملکرد مربوط به سیالژ

یـت هضـم مـواد مغـذي در همـه      با محتواي کم کاه گندم بـود و قابل 
سیالژها با کاهش کاه گندم، افزایش یافت به ویژه زمانی که کاه گندم 

دریافتنـد قابلیـت   ) 35(مسـیس کـروز و همکـاران    . از جیره حذف شد
، سلولز و همـی  ADFو  NDFهضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین، 

درصـد   75دار سلولز با افزایش تفاله پرتقال تازه در جیره به ویژه در مق
گـزارش دادنـد   ) 35(همچنین مسیس کروز و همکاران  .افزایش یافت

، کیفیت و قابلیت هضم ظاهري جیره با افـزایش  اي هبهبود ارزش تغذی
تفاله پرتقال به دلیل ترکیب مطلوب مواد مغذي تفاله پرتقال نسبت به 

تر در شکمبه  علوفه خشک است به طوري که الیاف تفاله پرتقال سریع
تفاله . علوفه خشک است 3/1خمیر شده و مقدار لیگنین تفاله پرتقال ت

مرکبات هضم همه مواد مغذي شامل الیاف در مواد خوراکی پرلیگنین 

بـا جـایگزینی سـیالژ    ) 34(ماسدو و همکاران ). 8(کند  را تحریک می
ي در قابلیـت هضـم   دار معنیسورگوم با تفاله مرکبات تازه به افزایش 

گـدو و همکـاران   . روتئین و ماده خشک دست یافتند، پNDFظاهري 
نشان دادند قابلیت هضم همـه مـواد مغـذي بـه جـز چربـی در       ) 20(

یی که از سیالژ تفاله پرتقـال و سـیالژ تفالـه پرتقـال بـا آنـزیم       ها هبر
ي افـزایش یافـت   دار معنیاستفاده کردند نسبت به تیمار شاهد به طور 

در مورد همه مواد مغـذي بـه    3و  1که با نتایج این پژوهش در تیمار 
 3کاهش یافت، مطابقت داشت کـه افـزودن    3که در تیمار  ADFجز 

قابلیت هضم را در همه مـواد مغـذي    4درصد اوره به تنهایی در تیمار 
کـه بـا   ) P>01/0؛ 3جدول (به جز کربوهیدرات غیرالیافی کاهش داد 

گـزارش  ) 23(هـا و همکـاران   . مطابقت داشت) 17(نتایج دنک و کن 
در برابر منابع نیتـروژن پـروتئین حقیقـی     NPNدادند مکمل سازي با 
مک آلـن  . یی با نیتروژن برابر نداشتها هجیر اي هاثري بر هضم شکمب

یی کـه داراي کنجالـه سـویا و    هـا  هگزارش کردند جیر) 36(و گریفیت 
هضـم الیـاف    NPNي غنی شده با ها هپودر ماهی بودند نسبت به جیر

گزارش کردند در زمـان مکمـل   ) 49(تیتر و همکاران . اشتندبیشتري د
هـاي   سازي جیره با منابع پروتئین حقیقی نسبت به اوره، تعداد باکتري

یابند که  تجزیه کننده سلولز شکمبه و قابلیت هضم، بیشتر افزایش می
 )38(مرتنـز   .مشاهده شـد  4این پژوهش نسبت به  3و  2، 1در تیمار 

ریز براي افزایش نـواحی سـطحی بـراي هضـم      عنوان کرد که ذرات
افرایش سـرعت تـرن آور   ، شکمبه کاهش زمان ماندگاري در، تر سریع

، مفیـد  اثرات بالقوه بر روي افزایش ماده خشک مصـرفی و  اي شکمبه
در جیـره  ) کـافی  الیاف شـیمیایی (از طرفی مصرف ذرات بلند  .هستند

، شـکمبه  pH نگهـداري ، افـزایش فعالیـت جویـدن دام   جهت بایستی 
بـه طـور کلـی، در    . تأمین شود بهینه سازي محیط شکمبه براي هضم

تمامی فرآیندهاي هضمی، اصل ماندگاري ذرات در دسـتگاه گـوارش   
تـرین عامـل در قابلیـت     براي هضم را می توان به عنوان تعیین کننده

هضم مواد خوراکی دانست در آزمایش حاضر نیز نرخ عبور مواد جامـد  
ماندگاري ذرات در شکمبه گوسفندان تحت تأثیر کـاهش  و  اي هشکمب

توان اذعان داشـت کـه ایـن فراینـد      اندازه ذرات جیره قرار گرفت، می
اندازه ذرات : ي در قابلیت هضم شوددار معنیممکن است سبب تفاوت 

سبب افزایش سطح هضمی مواد خـوراکی و سـطح   ) 1تیمار (کوچکتر 
به عبـارت دیگـر   . ایش هضم شدها، در نتیجه سبب افز اتصال باکتري

ها توانسـت   افزایش سطح هضمی مواد خوراکی و سطح اتصال باکتري
کاهش هضم ناشی از کاهش زمان ماندگاري را متعاقـب انـدازه ذرات   

نسـبت بـه    1سـیالژ تفالـه پرتقـال تیمـار     . کوچک جیره جبران نماید
رطوبـت و بخـش اعظـم پکتـین آنهـا      ( 4و  3، 2ي تیمارهاي ها هتفال

، به دلیـل  )توسط کاه جذب شده و سبب سفت و سخت شدن تفاله شد
انتظـار  . رطوبت و پکتین بیشتر قابلیت هضم ظاهري بیشـتري داشـت  

رفت کاهش انـدازه ذرات، افـزایش نـرخ عبـور و کـاهش فعالیـت        می
 1قابلیت هضم را کاهش دهد با ایـن حـال تیمـار     1نشخوار در تیمار 
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را بـین تیمارهـا داشـت بـه نظـر       بیشترین قابلیت هضم مـواد مغـذي  
رسد پکتین مرکبات تازه و افزایش نواحی سـطحی در اثـر کـاهش     می

  ).38(سبب جبران اثر اندازه ذرات شد  1اندازه ذرات در تیمار 
  

  افزایش وزن و ضریب تبدیل 
 دار معنیاز نظر افزایش وزن روزانه بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت 

 مرکبـات  تفاله کامل جایگزینیبا  ).4جدول ) (P=19/0(وجود نداشت 
 کـاهش  سـبب  مرکبـات  پـرواري  يهـا  هجیره گوسال در ذرت به جاي
نشـان دادنـد بـا    ) 12(بوئینو و همکاران ). 25( شد روزانه وزن افزایش

بـه بخـش    درصـد  66 سـطح  تا جو با خشک مرکبات جایگزینی تفاله
ـ   اي هکنسانتر زایش وزن جیره وزن بدن تحت تأثیر قرار نگرفت امـا اف

) 24(حاجیپانـایوتو و لوکـا   . روزانه و ماده خشک مصرفی افزایش یافت
دانه جو، کنجاله سـویا و  ) 2دانه جو و کنجاله سویا، ) 1دو جیره شامل 

تفاله خشک مرکبات را در پرواربندي مقایسه کردنـد و گـزارش دادنـد    
مشـابه   هـا  هکه افزایش وزن بدن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل جیر

تفاله خشک مرکبات را جـایگزین همـه یـا    ) 47(چلچ و همکاران . بود
گندم و ذرت آسیاب شده کردند و به این نتیجـه دسـت     بخشی از دانه

یافتند که افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و مـاده خشـک مصـرفی    
گـزارش  ) 16(دیکاسـترو و زانتتـی   . بین تیمارهاي آزمایشی مشابه بود

بـه عنـوان    هـا  هتواند در جیـره اسـتارتر گوسـال    دادند تفاله مرکبات می
مانند علوفه خشک برمودا شود بـدون   NDFجایگزین خوراك غنی از 

آنکه تأثیري بر افزایش وزن روزانه، مـاده خشـک مصـرفی و ضـریب     
گـزارش دادنـد بیشـترین    ) 20(گـدو و همکـاران   . تبدیل داشته باشـد 

عد از آن سـیالژ بـدون   افزایش وزن در سیالژ تفاله پرتقال با آنزیم و ب
ي در افـزایش  دار معنیآنزیم بود اما در این پژوهش افزودن اوره تاثیر 

 50دریافتند در سـطح جـایگزینی   ) 41(پریرا و همکاران . وزن نداشت
ي پـرواري افـزایش وزن   هـا  هدرصد منابع الیاف با تفاله پرتقـال در بـر  

نداشت شـاید  بیشتر شد که این نتایج با نتایج پژوهش حاضر مطابقت 
دلیل آن شکل متفـاوت اسـتفاده از تفالـه پرتقـال در ایـن پـژوهش و       
سطوح یکسان مصرف تفاله بین تیمارها باشد اما نتایج این پژوهش با 

مطابقت داشت که بیان کـرد جـایگزینی   ) 45(نتایج اسکرا و همکاران 
ر درصد از کنسانتره در جیره با تفاله پرتقال سیلویی اثري ب 30علوفه و 

مسـیس کـروز و   . و ضـریب تبـدیل نداشـت    هـا  هافزایش وزن زنده بر
ي ها هدریافتند با افزایش سطح تفاله پرتقال در جیره بر) 35(همکاران 

پرواري وزن نهایی، افزایش وزن کل، افـزایش وزن روزانـه و خـوراك    
درصد  75مصرفی افزایش یافت به طوري که بیشترین مقدار در سطح 

  .ست آمدتفاله پرتقال به د
پـروار تفـاوت    60تیمارها از نظـر ضـریب تبـدیل بـه جـز در روز      

 1بـه تیمـار    پـروار  60بهترین ضریب تبـدیل روز  . ي نداشتنددار معنی
اختصاص داشت که از نظر آمـاري   3ترین به تیمار  و نامطلوب) 82/4(

گزارش دادند ) 47(چلچ و همکاران ). 4جدول ) (P=02/0(بود  دار معنی
نی تفاله مرکبات بـا همـه یـا بخشـی از دانـه گنـدم و ذرت       با جایگزی

آسیاب شده، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و ماده خشک مصرفی 
و  هـا  هدر گوسـال  در آزمایشـات انجـام شـده   . بین تیمارها مشـابه بـود  

مشاهده شد ضریب تبدیل با افزایش سطح تفاله ) 24(ي پرواري ها هبر
) 35(مسـیس کـروز و همکــاران   . مرکبـات در جیـره، افـزایش یافــت   

یی که از جیره حاوي تفاله پرتقال اسـتفاده کردنـد   ها هگزارش دادند بر
) صفر درصد تفاله پرتقـال (ضریب تبدیل بهتري نسبت به تیمار شاهد 

داشتند که دلیـل آن را مقـدار لیگنـین زیـاد جیـره شـاهد نسـبت بـه         
ر مصرف خوراك، اثرات منفی لیگنین ب. ي آزمایشی بیان کردندها هجیر

و بامپیدیس و رابینسـون  ) 13(رشد حیوان و ضریب تبدیل توسط برن 
یی کـه از تفالـه   هـا  هبررسی شد که دریافتند ضریب تبـدیل در بـر  ) 8(

کنند بهبـود یافـت امـا پریـرا و      عنوان منبع الیاف استفاده می پرتقال به
بـه  درصـد   25اي را در سطح صفر تا  اثر قابل مالحظه) 41(همکاران 

سطح ) 1(در مطالعه عابدینی و همکاران . نیافتند 24/4و  45/4ترتیب 
درصد تفاله مرکبات بیشترین افزایش وزن روزانه و بهترین ضریب  33

اسـکرا و همکـاران   . درصد داشت 100و  66تبدیل را نسبت به سطح 
تفالـه مرکبـات و کـاه گنـدم در     گزارش دادند استفاده از سـیالژ  ) 45(

 تفالـه  .ره براي تولیـد گوشـت مناسـب و اقتصـادي اسـت     پرواربندي ب
ي هـا  اي بـره  هکنسـانتر جیره  دردرصد  40 بیش از توان می را مرکبات

 بـر  مثبـت  اثـر  بـا حتـی   )14(الشه  کیفیت و رشد بر اثر پرواري بدون
گدو و همکـاران   .)43( قرار داد روزانه وزن افزایش و خوراك وري بهره

هایی که از ماده سیلویی تفاله  یل در برهگزارش کردند ضریب تبد) 20(
پرتقال و ماده سیلویی تفاله پرتقال با آنزیم مصرف کردند در مقایسه با 
جیره شاهد بیشتر بود و ضریب تبدیل با افزودن آنزیم به تفاله مرکبات 

داري کاهش یافت امـا در پـژوهش حاضـر افـزودن اوره      به طور معنی
گـزارش  ) 57(زازا و ابـوعمر  . ل نداشتداري بر ضریب تبدی تأثیر معنی

دادند با افزایش سطح کیک زیتون به عنوان منبع نیتروژنـی در تفالـه   
  .داري افزایش یافت مرکبات سیلویی ضریب تبدیل به طور معنی

  
  فعالیت جویدن 

زمان مصرف خوراك، نشخوار، فعالیت جویدن در دقیقـه بـه ازاي   
مصـرفی   NDFاي کیلوگرم کیلوگرم ماده خشک مصرفی، دقیقه به از

از نظـر آمــاري  ) P=03/0(و اسـتراحت بـه ازاي دقیقــه در شـبانه روز    
کمتـرین   4و  3بیشترین و تیمار  2و  1تیمار . داري داشت تفاوت معنی

  ).P>01/0(زمان مصرف خوراك را داشت 
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  1هاي متفاوت سیلو شده با افزودنی افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل در گوسفندان تغذیه شده با تفاله پرتقال - 4 جدول
Table 4- Daily weight gain and feed conversion ratio in sheeps fed the citrus pulp silage with different additives1 

 صفات 
Traits 

  2تیمارهاي آزمایشی
Experimental treatments2  SEM  P-value  

1  2  3  4  
)کیلوگرم( ذیريعادت پ وزن در ابتداي دوره   

Weight at the begning of adaptation period (Kg) 
24.87 25.87 26.07 25.82 1.017 0.84 

)کیلوگرم( وزن اول پروار   
The first weight feedlot (Kg) 26.25 27.76 28.52 26.85 1.033 0.45 

)کیلوگرم( پروار 15افزایش وزن    
15 Feedlot weight gain (Kg) 0.259 0.220 0.221 0.230 0.022 0.58 

)کیلوگرم( پروار 30   
30 Feedlot (Kg) 0.255 0.248 0.220 0.216 0.020 0.43 

)کیلوگرم( پروار 45   
45 Feedlot (Kg) 0.259 0.210 0.235 0.211 0.016 0.15 

)کیلوگرم( پروار 60   
60 Feedlot (Kg) 0.262 0.212 0.205 0.221 0.016 0.11 

)کیلوگرم( پروار 75   
 75 Feedlot (Kg) 0.277 0.235 0.243 0.242 0.018 0.43 

)کیلوگرم( پروار 90   
 90 Feedlot (Kg) 0.270 0.246 0.228 0.228 0.016 0.25 

)کیلوگرم( افزایش وزن کل   
Total weight gain (Kg) 0.246 0.214 0.210 0.210 0.013  0.19 

)کیلوگرم خوراك/ کیلوگرم افزایش وزن بدن( ضریب تبدیل  
 Feed conversion ratio (Kg feed/ Kg body weight gain) 

)کیلوگرم خوراك/ کیلوگرم افزایش وزن بدن( پروار 15   ضریب تبدیل 
Feed conversion ratio 15 feedlot (Kg feed/ Kg body 
weight gain) 

3.73  4.06 4.56 4.06 0.456 0.65 

) کیلوگرم خوراك/ بدنکیلوگرم افزایش وزن ( پروار 30 ضریب تبدیل    
Feed conversion ratio 30 feedlot (Kg feed/ Kg body 
weight gain) 

4.21 4.28 4.87 4.96 0.391 0.43 

)کیلوگرم خوراك/ کیلوگرم افزایش وزن بدن( پروار 45 ضریب تبدیل    
Feed conversion ratio 45 feedlot (Kg feed/ Kg body 
weight gain) 

4.98 5.49 5.17 5.61 0.249 0.31 

)کیلوگرم خوراك/ کیلوگرم افزایش وزن بدن( پروار 60 ضریب تبدیل    
Feed conversion ratio 60 feedlot (Kg feed/ Kg body 
weight gain) 

4.82a  5.73b  6.16b  5.76b  0.260 0.02 

)کیلوگرم خوراك/ کیلوگرم افزایش وزن بدن( پروار 75   ضریب تبدیل 
Feed conversion ratio 75 feedlot (Kg feed/ Kg body 
weight gain) 

5.48 6.21 6.18 6.29 0.368 0.41 

)کیلوگرم خوراك/ کیلوگرم افزایش وزن بدن( پروار 90   ضریب تبدیل 
Feed conversion ratio 90 feedlot (Kg feed/ Kg body 
weight gain) 

6.08 6.94 6.89 6.72 0.226 0.07 

)کیلوگرم خوراك/ کیلوگرم افزایش وزن بدن( رکل پروا   ضریب تبدیل 
Feed conversion ratio total feedlot 4.87 5.45 5.61 5.55 0.216  0.11 

  ).P>05/0( دارند دار معنیدر هر سطر اعداد با حروف غیر مشابه با یکدیگر اختالف  1
 کاه درصد 5/38 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 24,22) 3 گندم، کاه درصد 40 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 24,46) 2 افزودنی، بدون لپرتقا درصد سیالژ تفاله 14,61) 1 :آزمایشی شامل تیمارهاي 2

  .بودند) خشک ماده درصد اساس بر( اوره درصد 3 و گندم کاه درصد 37 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 23,76) 4 و اوره، درصد 5/1 و گندم
1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 Experimental treatments consisted of: : 1)14.61% citrus pulp silage without additive, 2) 24.46% citrus pulp silage with 40% wheat 
straw, 3) 24.22% citrus pulp silage with 38.5% wheat straw and 1.5 % urea, 4) 23.76% citrus pulp silage with 37% wheat straw and 
3% urea (based on dry matter). 



  593     هاي نر نژاد زل پرتقال بر عملکرد پرواري بره  سیالژ تفاله  ثیر تغذیهأت

  
کمترین مقدار را داشـت   1بیشترین زمان نشخوار و تیمار  2تیمار 

)01/0<P .(  3و  1بیشـترین و در تیمـار    2کل زمان جویدن در تیمـار 
با کـاهش انـدازه ذرات    1در جیره ). P=03/0(کمترین مقدار را داشت 

جیره زمان نشخوار به ازاي دقیقه در شبانه روز از نظر آمـاري کـاهش   
تـرین   با توجه به اینکـه مهـم  ). 5جدول ) (P>01/0( ي یافتدار معنی

ذرات جیره در فعالیت جویـدن و نشـخوار اسـت     پاسخ حیوان به اندازه
بـا قابلیـت هضـم     1پس در این پژوهش انتظار بر این بود کـه تیمـار   

با قابلیـت   4ذرات کمتر کمترین فعالیت جویدن و تیمار  بیشتر و اندازه
تر بیشترین فعالیت جویدن را داشته باشد هضم کمتر و اندازه ذرات بیش

بیشترین فعالیت جویدن را داشتند که دلیل  4و  2البته در جدول تیمار 
در روز  4و  3نسـبت بـه تیمـار     2آن ماده خشک مصرفی بیشتر تیمار 

گیري فعالیت جویدن و قابلیت هضم کمتـر آن بـود بـه عبـارتی      اندازه
 اي هبیشتر، پایداري سقف شکمببه دلیل قابلیت هضم  3و  1تیمارهاي 

بـا   4و  2کمتر و فعالیت نشخوار و جویدن کمتري نسبت به تیمارهاي 
رسد با توجه به اینکـه ماهیـت    به نظر می. قابلیت هضم کمتر، داشتند

تفـاوت چنـدانی نداشـت ایـن تفـاوت       2و  1تیمار  اي هبخش کنسانتر
تی از نظر مـاده  که ح 2و  1گسترده فعالیت نشخوار و جویدن در تیمار 

خشک مصرفی در روز اندازه گیري فعالیـت جویـدن تفـاوت چنـدانی     
بـود کـه فعالیـت نشـخوار      1نداشتند، ماهیت ماده سـیلویی در جیـره   

)01/0<P ( و جویدن)03/0=P ( بـه   2نسـبت بـه تیمـار     1را در تیمار
ــور  ــیط ــاهش داددار معن ــطح  . ي ک ــأثیر س ــوردن تحــت ت ــان خ زم

ر، اندازه ذرات علوفه و مـاده خشـک مصـرفی    کربوهیدرات قابل تخمی
گیرد هر چه ماده خشک مـواد خـوراکی بیشـتر باشـد، زمـان       قرار می

در زمانی که فعالیـت   2و  1در مورد تیمار . یابد خوردن هم افزایش می
گیري شـد مـاده خشـک مصـرفی بیشـتري نسـبت بـه         نشخوار اندازه

گیـري   در روز انـدازه توان گفـت   داشتند و بنابراین می 4و  3تیمارهاي 
مـاده خشـک مصـرفی و     4و  3فعالیت جویدن افزودنی اوره در تیمـار  

، NDFافزایش مصـرف  . همچنین زمان مصرف خوراك را کاهش داد
دهـد، ولـی    ماده خشک و اندازه ذرات زمـان نشـخوار را افـزایش مـی    

افزایش سطح کربوهیدرات قابل تخمیر زمان صرف خوراك را کاهش 
ن افزایش طول علوفه در جیـره، زمـانی را کـه بـراي     همچنی. دهد می

زمـانی کـه میـزان دیـواره     ). 30(دهـد   جویدن الزم است، افزایش می
سلولی، نسبت علوفه به کنسانتره و اندازه ذرات علوفه در بین تیمارهـا  

ها و دیواره سلولی موثرترین عامل بر  یکسان باشند، منبع کربوهیدرات
گـزارش  ) 31(کـراس و کامـپ   ). 51(کل فعالیت جویدن حیوان است 

یی با دیواره سلولی یکسان، با کـاهش طـول   ها هنمودند با مصرف جیر
مایع  pHقطعات ذرت سیلویی در جیره، ماده خشک مصرفی افزایش، 

ش حاضـر  پـژوه  1شکمبه و فعالیت جویدن کاهش یافت که با تیمـار  
 جیره با اندازه ذرات بزرگتر با سرعت کندتر از شـکمبه . مطابقت داشت

کنند که سبب افزایش اثر انباشـتگی جیـره و مصـرف     نگاري عبور می

کند اما کاهش اندازه ذرات خوراك به طور مثبت  خوراك را محدود می
برد که به طور احتمالی به دلیل افزایش  ماده خشک مصرفی را باال می

هـاي شـکمبه و افـزایش سـرعت      تماس ذرات بـراي میکـروب  سطح 
سپري شده براي نشخوار و خوردن بـا مصـرف   زمان ). 3(تخمیر است 

الیاف مؤثر فیزیکی مرتبط اسـت و ترشـح بـزاق در طـول جویـدن در      
شود زیرا خوردن و جویدن  برابر می 2تا  5/1مقایسه با زمان استراحت 

به طور . دهد بزاق را افزایش میزمان استراحت را کاهش داده و ترشح 
نسبت به تیمارهاي دیگر کاهش زمان صرف شده  1احتمالی در تیمار 

نشخوار و کاهش ماندگاري خوراك در شکمبه به دلیل قابلیـت هضـم   
  ).9(باشد  بیشتر می

  
  اي و نرخ عبور  هاي شکمبه فراسنجه
بین ) P=02/0(و نیتروژن آمونیاکی شکمبه ) pH )01/0<Pمقدار 

بـه ترتیـب    4و  1تیمـار  . داشت داري معنی یمارهاي آزمایشی تفاوتت
 4کمتـرین امــا تیمــار   2و  1، تیمــار pHکمتـرین و بیشــترین مقـدار   

کمتر  pHعلت اصلی ). 6جدول (بیشترین نیتروژن آمونیاکی را داشتند 
 4و  3باالي تیمار  pHماهیت اسیدي تفاله پرتقال بود اما  2و  1تیمار 

ودنی اوره بود که به سبب آن نیتـروژن آمونیـاکی شـکمبه    به دلیل افز
شـکمبه در   pHگـزارش دادنـد   ) 46(چیبلی و واینـگ  . افزایش یافت

کنند نسبت به مصرف کننـدگان   حیواناتی که جیره خشبی مصرف می
کنسانتره بیشتر بود هرچند افزایش سطح تفاله مرکبات موجب کاهش 

pH  اندازه کنسانتره از شد اما به  77/6تا  81/6شکمبه ازpH  شکمبه
کمتر از سـایر تیمارهـا    1شکمبه تیمار  pHدر این پژوهش . کاهد نمی

کم تفاله پرتقـال تـر سـیلویی و     pHتواند به دلیل  بود که دلیل آن می
همچنین کاهش فعالیت نشخوار و جویدن باشد که با نتایج کـراوس و  

  .مطابقت داشت) 31(کامپ 
ازه ذرات بیشتر و نوع ماده سیلویی متفـاوت  با توجه به اند 2تیمار 

داشت کـه همـین    1فعالیت جویدن بیشتري نسبت به تیمار  1با تیمار 
الیـاف  . شـد  1شکمبه بیشتر آن نسبت بـه تیمـار    pHموضوع موجب 

در ) =72/0r2(شـکمبه همبسـتگی بـاالیی دارد     pHمؤثر فیزیکی بـا  
ظـر عـددي داراي   الیاف مـؤثر فیزیکـی از ن   4پژوهش حاضر در تیمار 
شکمبه هم در آن از نظر عـددي بیشـتر از    pHباالترین مقدار بود که 

بـه دلیـل    4در تیمـار   pHبقیه تیمارها بود البتـه بخشـی از افـزایش    
گـزارش دادنـد کـه پیـک     ) 42(ریحانی و همکاران . افزودنی اوره بود

هایی که حاوي تفاله مرکبات غنـی   نیتروژن آمونیاکی شکمبه در جیره
 42تـا   25داري  ده با اوره یا آمونیوم هیدروکسید بودند به طور معنیش

هایی بود که شامل اوره به طور مستقیم بودند امـا   درصد کمتر از جیره
  . با تأخیر زمانی همراه نبودند
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  1)دقیقه(متفاوت هاي  فعالیت جویدن در شبانه روز گوسفندان تغذیه شده با تفاله پرتقال سیلو شده با افزودنی - 5 جدول
Table 5- Chewing activity in day and night sheeps fed the citrus pulp silage with different additives (minutes)1 

 صفات مورد بررسی
Traits 

  2تیمارهاي آزمایشی
Experimental treatments2  SEM  P-value  

1  2  3  4  
 زمان مصرف خوراك (دقیقه) 
Feed intake time (Minute) 

261.25a  268.75a  212.50b  231.25b  9.333 0.01<  

(دقیقه)    خشک ماده
Dry Matter (Minute) 

188.18b  197.89a  164.68c  167.40c  2.662 0.01<  

(دقیقه)    الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF (Minute) 482.67b  508.11a  377.22d  418.67c  3.409 0.01<  

شوینده خنثی موثر  الیاف نامحلول در
(دقیقه)    فیزیکی 
PeNDF (Minute) 

523.27b  599.96a  432.86d 465.41c  3.666 0.01<  

(دقیقه)    نشخوار
Rumination (Minute) 390.00b  508.75a  461.25a  482.50a  17.832 0.01<  

(دقیقه)    ماده خشک 
Dry Matter (Minute) 

280.47c  374.59a  357.43ab  349.10b  6.175 0.01<  

(دقیقه)    الیاف نامحلول در شوینده خنثی 
 NDF (Minute) 719.41c  961.81a  883.60b  873.08b  10.950 0.01<  

ثر ؤالیاف نامحلول در شوینده خنثی م
(دقیقه)    فیزیکی
PeNDF (Minute) 

779.92d  1135.69a  1013.94b  970.57c  12.409 0.01<  

(دقیقه)    فعالیت جویدن
Chewing (Minute) 651.25b  777.50a  673.75b  713.75ab  26.489 0.03 

(دقیقه)    ماده خشک
Dry Matter (Minute) 468.66c  572.48a  522.12b  516.51b  7.730 0.01<  

(دقیقه)    الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF (Minute) 1202.09c  1469.92a  1260.82b  1291.76b  11.620 0.01<  

ثر ؤنثی مالیاف نامحلول در شوینده خ
(دقیقه)    فیزیکی
PeNDF (Minute) 

1303.19c 1735.66a  1446.81b  1435.99b 13.036 0.01<  

(دقیقه)    استراحت
Rest (Minute) 788.75a  662.50b  766.25a  726.25ab  26.489 0.03 

  ).P>05/0( دارند دار معنیدر هر سطر اعداد با حروف غیر مشابه با یکدیگر اختالف  1
 کاه درصد 5/38 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 24,22) 3 گندم، کاه درصد 40 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 24,46) 2 افزودنی، بدون پرتقال درصد سیالژ تفاله 14,61) 1 :آزمایشی شامل تیمارهاي 2

  .بودند) خشک ماده درصد اساس بر( اوره درصد 3 و گندم کاه درصد 37 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 23,76) 4 و اوره، درصد 5/1 و گندم
1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 Experimental treatments consisted of: 1)14.61% citrus pulp silage without additive, 2) 24.46% citrus pulp silage with 40% wheat 
straw, 3) 24.22% citrus pulp silage with 38.5% wheat straw and 1.5 % urea, 4) 23.76% citrus pulp silage with 37% wheat straw and 
3% urea (based on dry matter). 

  
هاي آمونیاکی شده در حفـظ غلظـت مطلـوب     عدم موفقیت جیره

آمونیاك شکمبه در مقایسه با مکمـل سـازي مسـتقیم بـا اوره نشـان      
آمونیاکی کردن خیلـی در آزادسـازي آرام نیتـروژن منـابع     دهد که  می

هاي  نسبت به تیمار 1اندازه ذرات کوچکتر در تیمار . خوراکی مؤثر نبود
دیگر و نوع سیالژ موجب کمترین فعالیت نشخوار، ترشح بـافر بزاقـی   

کمتر شد  pHکمتر، خنثی سازي کمتر اسیدهاي تخمیري و در نتیجه 
ذرات بزرگتـر و ماهیـت سـیالژ      با توجه به اندازه 4و  3، 2اما در تیمار 

تر منجر به تحریک بیشتر فعالیت نشخوار، ترشـح بـافر بزاقـی     خشبی
بیشـتر نسـبت بـه     pHسازي بیشتر اسیدها و در نتیجـه    بیشتر، خنثی

ساعت بعـد از   12یا  3، 1، 0اوره را در ) 27(نایت و آون . شدند 1تیمار 
درصـد   8/5(اد مغـذي قابـل هضـم    درصـد مـو   60تغذیه جیره حاوي 

به شکمبه گوسفند تزریق کردند و افزایشـی در قابلیـت   ) پروتئین خام
خشک و ماده آلی مشاهده نکردند همچنین افزایش بسـیار   هضم ماده

ساعت بعد از تزریق در مقایسه با جیـره   12کمی در مقدار نیتروژن در 
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ه به انـدازه مقـدار   پایه بدون مکمل نیتروژن مشاهده شد زیرا مقدار اور
درصد بود  12مورد نیاز براي افزایش سطح پروتئین خام جیره تا حدود 

بـرداري نیتـروژن در    بنابراین، زمانی که مقدار انرژي کافی براي بهـره 
شکمبه فـراهم باشـد مقـدار نیتـروژن آمونیـاکی در شـکمبه افـزایش        

وژن یابد در این پژوهش نیز یکی از دالیل افـزایش غلظـت نیتـر    نمی
فراهم نبودن منبع انرژي  4ویژه تیمار  و به 3آمونیاکی شکمبه در تیمار 

برداري از نیتروژن آمونیـاکی حاصـل از    سهل الوصول کافی براي بهره
سازي  علوفه را با مکمل اوره غنی) 40(اه و همکاران  .افزودن اوره بود

کردند و گزارش دادند که مکمـل سـازي مصـرف اختیـاري خـوراك،      
ت هضم ماده خشک، غلظت اسیدهاي چرب فرار و تولید پروتئین قابلی

میکروبــی را در شــکمبه افــزایش داد و کــاهش مصــرف خــوراك در  
گوسفندانی که از علوفه مکمل نشـده بـا اوره تغذیـه شـدند بـه دلیـل       

که منبع نیتروژنی مورد  در این پژوهش با این. کمبود نیتروژن جیره بود
اما منبع انرژي کافی براي رشد میکروبی در  فراهم بود 4نیاز در تیمار 

 3بـا افـزودن    4شکمبه وجود نداشت بنابراین، قابلیت هضم در تیمـار  
همین امر درصد اوره نه تنها بهبود نیافت بلکه اندکی کاهش یافت که 

 pHسبب شد نیتروژن آمونیاکی در شکمبه مصرف نشده و در نتیجـه  
درصـد اوره منـابع    5/1با افزودن  3شکمبه را افزایش داد اما در تیمار 

مرکبات اندکی براي رشد میکروبی و بهبـود  ه کربوهیدرات محلول تفال
و نیتـروژن آمونیـاکی در    pHقابلیت هضم فراهم بود بنـابراین مقـدار   

  خون و میـزان آمونیاك شکمبه بـه  اوره .، اندکی افزایش یافت3تیمار 
ـ   جیـره قرار می ي تحت تأثیر افزایـش پروتئیندار معنیطور  ه گیرنـد ب

ي پـر پـروتئین اسـتفاده    هـا  هطوري که گاوهـاي شـیرده کـه از جیـر    
 4در این پژوهش هر ). 10(د آمونیاك شکمبه باالتري داشتن کردند می

و  1جیره داراي مقدار پروتئین یکسانی بودند اما ماهیت پروتئین جیره 
اراي اوره در د 4و  3متفاوت بود به نحوي کـه جیـره    4و  3با جیره  2

سیالژ بودند، به همین دلیل در سـاعات اولیـه بعـد از تغذیـه پـروتئین      
یی که از ها هدر جیر. محلول اوره غلظت آمونیاك شکمبه را افزایش داد

باشند با افزایش درصد پروتئین غیر  نظر درصد پروتئین خام مشابه می
و  قابل تجزیه و یا قابل تجزیه در شـکمبه غلظـت آمونیـاك شـکمبه    

 موجب الیاف جیره سطح افزایش. یابد اي خون افزایش می نیتروژن اوره
 کـل  غلظت اما شود می و بوتیرات پروپیونات به استات نسبت افزایش

از همین امر یکی ) 48(دهد  کاهش می را شکمبه فرار چرب اسیدهاي
غلظـت  . نسبت به سایر تیمارها بـود  4باالتر تیمار  شکمبه pHدالیل 

رو بخشی  این از. است مرتبط مصرفی خشک  ماده با مبهشک آمونیاك
 حاوي 1 جیره با شده تغذیه يها هبر شکمبه آمونیاك غلظت از کاهش

به  توان می را دوره کل در اوره فاقد و پایین ثر فیزیکیؤالیاف و الیاف م
افـزایش   پـی  در یا و) 18( جیره خوراکی هاي بخش عبور نرخ افزایش

تیمار  با شده تغذیه يها هبر در. دانست شکمبه رهدیوا از آمونیاك جذب
به طور  بود، ماهیت متفاوت سیالژ و فیبر میزان ترین نپایی داراي که 1

ــرژي بــودن فــراهم احتمــالی ــراي بیشــتر تخمیــر قابــل ان  ب

 و شـده  میکروبـی  تولید افزایش به منجر شکمبه هاي میکروارگانیسم
 آمونیـاکی  نیتـروژن  و کربنـی  اسـکلت  جملـه  از تجزیـه  يها هفرآورد

 پـروتئین  تولیـد  براي شکمبه هاي میکروارگانیسم مصرف به بیشتري
 سنتز براي آمونیاك از استفاده براي الزم شرط دو زیرا رسید، میکروبی
 بودن دسترس در و تولیدي آمونیاك مطلوب غلظت میکروبی پروتئین

 روژننیت غلظت کاهش به منجر نهایت در که بوده، فراهم انرژي منبع
   .شد آنها شکمبه مایع در آمونیاکی

نرخ عبور مواد جامد از شکمبه، قسمت تحتانی دسـتگاه گـوارش،   
اي، قسـمت تحتـانی دسـتگاه گـوارش، زمـان       زمان ماندگاري شکمبه

تأخیر مارکرها و کل زمان ماندگاري بین تیمارهـاي آزمایشـی تفـاوت    
تر کمترین نرخ عبور  دذرات بلن با اندازه 4و  3تیمار . داري داشتند معنی

و  1اي و تیمار  مواد جامد از شکمبه و باالترین زمان ماندگاري شکمبه
تر بیشترین نرخ عبور مواد جامد از شکمبه و  ي ذرات کوچکبا اندازه 2

). 6جـدول  ) (P>01/0(اي را داشـتند   کمترین زمان ماندگاري شکمبه
ذرات اثـرات   دریافتنـد کـه کـاهش انـدازه    ) 51(تیموري و همکـاران  

پرکنندگی علوفه را کاهش و سبب افزایش نـرخ عبـور مـواد جامـد از     
. شکمبه و کـاهش کـل زمـان مانـدگاري و زمـان تـأخیر مـارکر شـد        
و  خیساندن یونجه سبب کاهش زمان مانـدگاري در دسـتگاه گـوارش   

این پژوهش حاوي سیالژ تفاله پرتقـال   1تأخیر مارکر شد که در تیمار 
اال و انـدازه ذرات کـوچکتر مشـاهده شـد همبسـتگی      تازه با رطوبت ب

مثبتی بین اندازه ذرات و زمان ماندگاري در شکمبه وجـود داشـت بـه    
داري بیشـتر از   طوري که ذرات با میانگین هندسی باالتر به طور معنی

مانند کـه در مـورد    ذرات با میانگین هندسی کمتر در شکمبه باقی می
در ایـن پـژوهش نیـز در    . هده شـد این پژوهش به خوبی مشا 4تیمار 
ذرات و  اي ناشی از کـاهش انـدازه   افزایش جرم حجمی لحظه 1تیمار 

پرتقال تازه و قابلیت هضم بیشـتر،   خیساندن علوفه توسط سیالژ تفاله
منجر به کاهش زمان ماندگاري ذرات در شکمبه، کل زمان مانـدگاري  

. ر مواد جامـد شـد  در شکمبه و زمان تأخیر مارکر، اما افزایش نرخ عبو
ذرات مواد خوراکی و جرم حجمـی آنهـا نـرخ عبـور و      دو عامل اندازه

در ایـن  . زمان ماندگاري در شـکمبه را تحـت تـأثیر قـرار مـی دهنـد      
ـ   ذرات، موثر بودن فیزیکی و میـزان  پژوهش از نظر اندازه ثر ؤالیـاف م

 اي هبیشترین مقدار، بنابراین بیشترین ماندگاري شکمب 4فیزیکی تیمار 
. را داشـت  اي هکمترین مقدار و کمتـرین مانـدگاري شـکمب    1و تیمار 

ذرات مواد خوراکی در شکمبه به صورت تصادفی بـر اسـاس انـدازه و    
پشتی شکمبه حاوي نسبت بزرگتري از  شوند کیسه دانسیته توزیع نمی

و کیسـه تحتـانی    2/1کمتـر از   اي همواد خوراکی با جرم حجمی لحظ
رگتـري از مـواد خـوراکی بـا جـرم حجمـی       شکمبه حـاوي نسـبت بز  

است یـک همبسـتگی منفـی مشخصـی بـین       2/1بیشتر از  اي هلحظ
وجود دارد که بر اساس آن  اي هذرات و زمان ماندگاري شکمب دانسیته

ذرات با جرم حجمی کمتر، به طور قابل توجهی بیشتر از ذرات با جرم 
عامـل اصـلی    رسد به نظر می). 19(مانند  حجمی بیشتر در شکمبه می
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در تیمـار   اي هباال بودن نرخ عبور و پایین بودن زمان ماندگاري شـکمب 
ذرات کـوچکتر و جــرم   انــدازه 4و  3در مقایسـه بــا تیمارهـاي    2و  1

بـا توجـه بـه اینکـه     . کنجد نسبت به جـو باشـد   حجمی باالتر کنجاله
 2و  1کنـد یعنـی تیمـار     تغییـر مـی   4تـا   1ماهیت کنسانتره از تیمار 

کمترین  4و  3کنجد و کمترین مقدار جو، تیمار  ترین مقدار کنجالهبیش
 1کنجد و بیشترین مقدار جو را داشتند بنابراین در تیمار  مقدار کنجاله

افزایش جرم حجمی مواد موجود در شکمبه و متعاقب آن افزایش  2و 
خشک مصرفی، نرخ عبور مواد جامد از شکمبه را افـزایش   میزان ماده

را کاهش و در نهایت کل فعالیت جویدن  اي هندگاري شکمبو زمان ما
هـاي فیزیکـی    منبع، مقـدار و ویژگـی  ). 56(دام را تحت تأثیر قرار داد 

اثر متقابل داشته و هضـم   اي هي جیره با منابع الیاف غیر علوفها هعلوف
الیاف در کل دستگاه گوارش و شـکمبه، سـرعت عبـور و عملکـرد را     

احتمـال مانـدگاري ذرات خـوراکی در    ). 51(نـد  ده تحت تأثیر قرار می
از . گردد آنها تعیین می ذرات و دانسیته نگاري به وسیله اندازه-شکمبه

ـ   آنجایی که اندازه تـر از حـد    کوچـک  اي هذرات منابع الیاف غیـر علوف
  براي عبور است، جرم  اي هآستان

  
 

  1هاي متفاوت خش جامد شکمبه گوسفندان تغذیه شده با تفاله پرتقال سیلوشده با افزودنیاي، نرخ عبور و زمان ماندگاري ب هاي شکمبه فراسنجه - 6 جدول
Table 6- Ruminal parameters, passage rate and the solid part of ruminal retention time in sheeps fed the citrus pulp 

silage with different additives1 

 صفات مورد بررسی
Traits 

  2مارهاي آزمایشیتی
Experimental treatments2  SEM  P-value  

1  2  3  4  
 pH اي هشکمب 

Ruminal pH  
6.41b  6.46b 6.56a  6.63a  0.032 0.01< 

)لیتر گرم در دسی میلی( اي هنیتروژن آمونیاکی شکمب  
 NH3N (mg/dl) 59.05b  62.47b  69.07ab  75.05a  3.152 0.02 

 )در ساعت(مبه نرخ عبور مواد جامد از شک
 Solid part ruminal passage rate (in hour) 

0.023a  0.021b  0.020c  0.020c  0.0001 0.01<  

)در ساعت(نرخ عبور مواد جامد از قسمت تحتانی دستگاه گوارش   
Passage rate of solids from the lower 
gastrointestinal tract (in hour) 

0.035a  0.034b   0.033c   0.033c  0.0001 0.01<  

)ساعت(اي  زمان ماندگاري شکمبه   
Ruminal retention time (h) 

43.91c   47.42b   48.17a   48.72a  0.196  0. 01<  

)ساعت(زمان ماندگاري قسمت تحتانی دستگاه گوارش   
Retention time of the lower gastrointestinal tract 
(h) 

28.80c   29.55b   29.72a   29.83a  0.042  0.01<  

)ساعت(زمان تأخیر مارکر   
 Latency time marker (h) 

23.57b  25.40a   25.61a   25.54a  0.258 0.01< 

)ساعت(کل زمان ماندگاري    
Total retention time (h) 

96.27c   102.37b  103.50ab  104.09a  0.396 0.01<  
  ).P>05/0( دارند دار در هر سطر اعداد با حروف غیر مشابه با یکدیگر اختالف معنی 1
 کاه درصد 5/38 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 24,22) 3 گندم، کاه درصد 40 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 24,46) 2 افزودنی، بدون پرتقال درصد سیالژ تفاله 14,61) 1 :آزمایشی شامل تیمارهاي 2

  .بودند) خشک ماده درصد اساس بر( اوره درصد 3 و گندم کاه درصد 37 با پرتقال درصد سیالژ تفاله 23,76) 4 و اوره، درصد 5/1 و گندم
1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 Experimental treatments consisted of: : 1)14.61% citrus pulp silage without additive, 2) 24.46% citrus pulp silage with 40% wheat 
straw, 3) 24.22% citrus pulp silage with 38.5% wheat straw and 1.5 % urea, 4) 23.76% citrus pulp silage with 37% wheat straw and 
3% urea (based on dry matter). 

  
اهمیت بیشتري در تعیین سرعت عبور از شکمبه  اي هحجمی لحظ

مرکبات حاوي مقادیر باالیی  فالهي فرعی بویژه تها هفرآورد). 11(دارد 
پکتـین هسـتند کـه پـس از مصـرف بـا ایجـاد درگیـري مناسـب در          

پایـدارتر،   اي ه، سبب تشکیل سقف شـکمب اي همحتوایات سقف شکمب
نرخ عبور کمتر مواد جامد از شکمبه و در نهایت زمان ماندگاري بیشتر 

بـا   در ایـن پـژوهش  ). 21( گردند در شکمبه و کل دستگاه گوارش می
فراهم بود امـا منبـع انـرژي     4که منبع نیتروژنی مورد نیاز در تیمار این

کافی براي رشد میکروبی در شکمبه وجود نداشت بنـابراین، جمعیـت   
 3بـا افـزودن    4میکروبی کافی رشد نکرد و قابلیـت هضـم در تیمـار    

درصد اوره نه تنها بهبود نیافت بلکه اندکی کاهش یافت که ایـن امـر   
در شکمبه بیشتر و نرخ عبـور   4اندگاري مواد هضمی تیمار سبب شد م

نیز ماندگاري بیشتر آن  4ذرات بزرگتر تیمار  کمتر باشد که البته اندازه
در شکمبه را توجیه کرد در این پژوهش افـزودن کـاه گنـدم و اوره و    

نسبت به تیمار شاهد نرخ عبـور   4و  3، 2ذرات در تیمار  افزایش اندازه
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گـزارش  ) 30(ن  کراس و همکارا. اندگاري را افزایش دادرا کاهش و م
ثیر کربوهیدرات قابـل  أمواد جامد تحت ت اي هدادند که نرخ عبور شکمب

ــدازه  ــکمبه و ان ــر ش ــطوح    تخمی ــا س ــت ام ــرار نگرف ــه ق ذرات علوف
تمایـل بـه   کربوهیدرات قابل تخمیر شکمبه به احتمال بسـیار بـاالیی   

فاله مرکبات در جیره کم کیفیت با ت. کاهش ماندگاري در شکمبه دارند
افزایش قابلیت هضم و نرخ عبور سبب بهبود مصرف اختیاري خوراك 

  ).45(این پژوهش مشاهده شد  1شد که در تیمار 
  

  نتیجه گیري کلی
غنی شده با اوره، جایگزین مناسـبی از منبـع    نتایج نشان داد تفاله

دفـع   دي مسـأله پروتئینی براي پرواربندي بره تهیه همچنین تـا حـدو  

هـا در   افزودنـی . ي فرعی را در کارخانجات مربوطه رفع کردها هفراورد
 بـه  شـاهد  تیمار به نسبت را هضم ظاهري قابلیت 4و  3، 2تیمارهاي 

ذرات و  نـدازه کاه گنـدم، اوره، افـزایش ا   .دادند کاهش داري معنی طور
داري  فیزیکی جیره زمان نشخوار و جویدن را به طور معنـی  ثرؤمالیاف 

تیمـار  . نسبت به تیمار شاهد افزایش و زمان استراحت را کاهش دادند
کمتـرین   4بیشترین نرخ عبور و کمترین زمان ماندگاري امـا تیمـار    1

. نرخ عبور و باالترین زمان ماندگاري مواد جامـد از شـکمبه را داشـت   
و نیتروژن آمونیاکی شکمبه را به طور  pH 4و  3افزودن اوره در تیمار 

با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش . داري افزایش داد معنی
مرکبات در جیره عالوه بر عدم تـأثیر   درصد سیالژ تفاله 15استفاده از 
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Introduction Today, the citrus industry supplies the large quantities of diversed by-products such as whole 

citrus fruits, fresh or dried citrus pulp, citrus molasses, and silage as feed for animals. In 2000-2003, global 
production of citrus was 4.69 MT. Iran has produced 3.5 MT citrus fruits (3.5 % of the world's production) and 
is known as the world's sixth-largest citrus producing country. Citrus by-product feedstuff can be used as a high 
energy feed in ruminant rations to support rumen microflora, growth and lactation, with fewer negative effects 
on rumen fermentation than starch rich feeds (Leiva et al., 2000), andimproves dietary fiber digestion, rumen 
fermentation and microbial protein synthesis. To increase the usefulness of citrus pulp it can be preserved by 
drying, but direct drying is difficult because of the slimy consistency of the waste. Citrus pulp may be ensiled 
alone or in combination with high dry matter cereal crop residues, such as wheat straw to control effluent outputs 
from silages. Application of wheat straw in silage as an absorbent additive decreases ensiling losses but also 
decreases quality of silage (. However, using wheat straw and urea in silage citrus pulp silage and their effects on 
feedlotting lambs has not evaluated. Therefore, this experiment conducted to test the effect of citrus pulp silage 
on fattening performance of Zel male lambs. 

Materials and Methods Sixteen Zel male lambs (BW=25±0.5kg) in 4 treatments with 4 replications over 
90 days fed with 4 experimental diets including: 1) basal diet with 14.61% of the citrus pulp silage withowt 
additives, 2) basal diet with 24.46% of the citrus pulp silage with 40% wheat straw, 3) basal diet with 24.22% of 
the citrus pulp silage with 38.5% wheat straw and 1.5% urea, and 4) basal diet with 23.76% of the citrus pulp 
silage with 37% wheat straw and 3% urea when forage to concentrate ratio was 40: 60%. Rations formulated 
using SRNS® (version 1.9.4208), mixed and fed twice daily at 700 and 1900. The daily gain, feed intake, feed 
conversion ratios were determined each 15d. Particle size distribution of ration was determined with dry sieving. 
Digestive kinetics were measured using Cr-mordanted NDF wheat straw a single dose. At 53 th d, rumination and 
chewing activity animal was measured visually with five-minute intervals over 24 h for all animals. 

Results and Discussion There were no difference in daily gain, dry matter intake and feed conversion 
ratio among treatments. Other resultsshowed that the intake of nutrients was not changed with orange pulp silage 
with/without additives except the fiber fractions (NDF and ADF) those were consistent with the results. 
Treatment 1 had highest apparent digestibility of dry matter and nutrients than other experimental treatments. 
Wheat straw and urea decreased digestibility in comparasion to treatment control. Increase dry matter 
digestibility with orange pulp has three reasons including 1) high pectin content, 2) highly digestible NDF, and 
increased surface area of the particle. Wheat straw, urea, and physical effective fiber increased chewing and 
rumination times in comparasion to control and decreased the resting time. Another researcherreported 
consuming diets with equal NDF bur smaller particle size of corn silage in the ration, increased dry matter 
intake, but decreased rumen fluid pH and chewing activity. Treatment 1 had the highest ruminal particulate 
passage rate and lowest ruminal mean retention time, but treatment 4 had the lowest ruminal particulate passage 
rate and the highest ruminal mean retention time. In treatment 1, increased digestibility and passage rate 
improved feed intake. Addition of urea in treatments 3 and 4 increased ruminal pH and NH3-N. In treatment 1, 
lower pH of fresh orange pulp silage and decreased rumination and chewing activity lead to lower rumen pH. 

Conclusion the results showed that ensiling of citrus pulp with wheat straw and urea as a silage additive, 
can be made high quality silage; but for improve the quality of silage through increasing urea, availability of 
soluble carbohydrate source is required. So that 15% citrus pulp in diet improvements digestibility of nutrients, 
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daily weight gain, feed conversion ratio and fattening lambs performance without negative effect.  
 
Keywords: Chewing Activity, Citrus Pulp, Digestibility, Particles Size, Passage Rate, Urea, Wheat Straw. 

 


