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Background and objectives: As respects Food processing may increase livestock 

performance. Today some methods of grain processing have been considered. On the 

other hand, lack of animal feed, especially with the development of industrial methods 

of animal husbandry waste in many parts of the world, has led farmers and researchers 

to think about identifying and using agricultural and livestock waste and new food 

sources for animal nutrition, including poultry manure. And urea is mentioned in the 

diet of ruminants. Due to the fact that no research has been done on the effect of barley 

grain processing methods and non-protein nitrogen sources in the diet on rumen 

degradability, gas production and microbial protein synthesis in sheep, the present 

study was conducted. 

Materials and methods: This experiment was conducted in a completely randomized 

design with seven treatments including a control treatment containing whole barley 

grain (without milling) and without urea and chicken manure, treatments 2, 3 and 4 

respectively containing processing method of milling, filling and pelleting with a 

certain level of urea. (1%) And treatments 5, 6 and 7 containing processing methods of 

milling, filling and pelleting with a certain level of poultry manure (12%) were 

performed on sheep. Each treatment consisted of 5 fattening lambs at the age of 3 

months 24±1 which were kept individually in separate cages for 14 days of 

acclimatization period and 84 days of fattening period. In the second experiment, 

rumen degradability of dry matter, crude protein and NDF of experimental diets were 

measured using a nylon bag method with 3 fistulated male sheep that were fed in the 

maintenance level. Extent and rate of gas production were done based on Menk and 

Stingas. The NH3-N concentration was determined following the Broderick and Kang 

(1980) technique. Purine derivatives and was measured by the method of Chen and 

Gomes (1995). Rumen fluid was collected for 5 consecutive days in the end of each period 

and ruminal fermentation parameters containing pH and NH3-N and were determined. Urine of 

sheep was collected end of each period for 5 days and microbial protein synthesis was 

estimated by measuring purine base. Data were analyzed using SAS software version 9.9 (54) 

using GLM procedure. 

Results and Discussion: The apparent digestibility of dry matter and organic matter 

were significantly different, and the control treatment (whole barley grain without urea 

and poultry manure) had the highest apparent digestibility. Digestibility in non-fibrous 

carbohydrates was significantly different, so that treatment 5 (processing method of 



 

 

milling with poultry manure) had the highest apparent digestibility. Different 

parameters of degradability of dry matter, crude protein and insoluble fibers in neutral 

detergent of experimental treatments indicated significant differences between 

treatments (P<0.05). Barley grain processing with non-protein nitrogen sources caused 

a significant difference in the fast decomposing part, slow decomposing part and 

degradable part of dry matter, crude protein and insoluble fibers in the crude protein 

neutral detergent of experimental treatments. Effective degradability of dry matter, 

crude protein and insoluble fibers in neutral detergent at 2, 4 and 6% per hour passage 

rates had a significant difference between experimental treatments. The results showed 

that there was a significant difference between the experimental treatments in terms of 

gas production parameters and the amount of gas produced in 96 hours (P<0.05). 

There was a significant difference between experimental treatments in terms of 

digestibility of organic matter, amount of metabolizable energy and concentration of 

short-chain volatile fatty acids. The highest pH was assigned to treatment 7 (6.30) and 

the lowest pH was assigned to treatment 1 (6.10). Ammonia nitrogen had a significant 

difference in experimental treatments. The highest ammonia nitrogen was related to 

treatment 5 (11.45 mg/dL) and the lowest ammonia nitrogen was related to treatment 3 

(10.38 mg/dL). The excretion rate of each of the purine derivatives (allantoin, uric 

acid, xanthine + hypoxanthine) and the total urinary excretion of purine derivatives 

and the amount of microbial protein synthesized in the rumen were affected by the test 

diets and the observed difference was significant (P<0.05). There was a significant 

difference in rumen pH in experimental treatments. The results showed that barley 

grain processing methods with non-protein nitrogen sources had a significant effect on 

rumen degradability, gas production, rumen parameters and microbial protein 

synthesis compared to the control group. 

Conclusion: In general, the use of urea (1%) and poultry manure (12%) with different 

methods of barley grain processing without negative effects on rumen degradability, 

rumen liquid parameters and gas production in terms of microbial protein synthesis can 

be useful. 
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Non-protein nitrogen, Rumen degradability 

  



 

 

ای، ی شکمبهبر خصوصیات تجزیه پذیرپروتئینی جیره غذایی نیتروژن غیر های فرآوری دانه جو و منابعروشاثر 

ی پرواری نژاد افشاریبره هاپروتئین میکروبی در  تولیداز و گ تولید  
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 چکیده 

( و بادون اوره و کاود   فارآوری تصادفی باا فتات تیراار شاامو گاروه شاافد اااوی داناه )او کاماو  بادون             کامالًاین آزمایش در قالب طرح 

پاارک کااردن و پلاات کااردن بااا ساا   معااین اوره  آساایاک کااردن،فاارآوری ملتلاا   فااایترتیااب بااا رو بااه 4و  3و  2مرغاای، تیرارفااای 

فارآوری ملتلا  آسایاک کاردن، پارک کاردن و پلات کاردن باا سا   معاین کاود              فاای ترتیب باا رو  به 7و  6و  5درصد( و تیرارفای 1 

فاای فارآوری داناه )او باه فراراه مناابع نیتارو ن         نشاان دادناد، رو   نتاای   . انجاام گرفات   افشاری نژادفای نر روی بره درصد( 12مرغی  

 ماااده پااذیری تجزیااه ملتلاا  پارامترفااای .داشاات آلاای ماااده و خشاا  ماااده ظااافری فضاا  قابلیااتداری باار غیرپروتئیناای تااامیر معناای

. داد نشااان را تیرارفااا بااین داری معناای تتاااوت آزمایشاای تیرارفااای خنثاای شااوینده در نااامولو  الیااا  و خااام پااروتئین خشاا ،

 بااین ساااعت در درصااد 8 و 5 ،2 عبااور ساارعت بااا خنثاای شااوینده در نااامولو  الیااا  و خااام پااروتئین خشاا ، ماااده ماارمر پااذیریتجزیااه

 گااز  میازان  و گااز  تولیاد  پارامترفاای  نظار  از آزمایشای  تیرارفاای  باین  کاه  داد نشاان  نتاای  . داشات  داریمعنای  تتااوت  آزمایشای  تیرارفای

 تتااوت  کوتااه  زنجیاره  باا  فارار  چارک  اسایدفای  غلظات  و متابولیسا   قاباو  انار ی  میازان  آلای،  ماواد  فضا   قابلیات ، ساعت 66 در تولیدی

 مشاتاات  کاو  دفاع  و( فیپاوگزانتین +  گازانتین  اوریا ،  اساید  آالنتاویین،   پاورین  مشاتاات  از یا   فار  دفاع  میازان داشت.  و)ود داریمعنی

 مشاافده  تتااوت  و گرفات  قارار  آزمایشای  فاای  )یاره  تاثمیر  توات  شاکربه  در شاده  سانتز  میکروبای  پاروتئین  میزان و ادرار طریق از پورین

بااه طااور کلاای،  . داشاات و)ااود آزمایشاای تیرارفااای درو نیتاارو ن آمونیاااکی  شااکربه pH در داری معناای تتاااوت. بااود دار معناای شااده

فاارآوری دانااه )ااو باادون اماارات منتاای باار تجزیااه پااذیری   فااای ملتلاا درصااد( بااا رو  12درصااد( و کااود مرغاای   1اسااتتاده از اوره  
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 مقدمه

باشااد. باارای ایاان منظااور، فااای اصاالی ایاان صاانعت ماایتولیااد در بلااش دامپااروری، یکاای از اولویااتکااافش فزینااه 
باشاد. کااربرد موصاوالت )اانبی کشااورزی و ارزان      استتاده بهیناه از مناابع خاوراکی ماورد تو)اه اکثار دامپاروران مای        

فارآوری ماواد خاوراکی مرکان     باشاد.  و فرآوری این ماواد، از رافکارفاای پیشانهاد شاده بارای ایان منظاور مای        قیرت 
از نظار اقتصاادی    بار باودن، بایاد   دلیاو فزیناه  فاا باه  است باعث افزایش عرلکرد در دام گردد. اماا اساتتاده از ایان رو    

. فارآوری  الت ماورد تو)اه قارار گرفتاه اسات     فاای فارآوری داناه غا    پذیر باشد. در فراین راب اه، برخای از رو    تو)یه
طریاق سانتز پاروتئین    باعاث بهباود اساتتاده از نشاساته در شاکربه شاده و بادین         تغییر شاکو فیزیکای( داناه غاالت     



 

 

تارین ماواد غاذایی در )یاره     داناه غاالت یکای از مها      (.Tothi et al, 2003  یاباد میکروبای در شاکربه افازایش مای    
-اساتتاده مای  در تغذیاه گوساتند و باز     نشلوارکنندگان افلی است. این دسته از ماواد خاوراکی باه عناوان منباع انار ی      

فاای ملتلتای مانناد فارآوری باه رو  گارم، خشا ، مرطاوک و سارد          شوند. فرآوری داناه غاالت اماروزه باه صاورت     
عناوان منباع غالاب تاثمین انار ی در )یاره نشالوارکنندگان در        خصاو  داناه )او باه    داناه غاالت باه    گیرد. انجام می

رغا  درصاد کا  پاروتئین داناه )او، باه        د. فرچناین علای  گیار اغلب نااط دنیا ملصوصاً در ایران مورد استتاده قرار مای 
-تاو)هی از پاروتئین )یاره را باه خاود اختصاا  مای       علت میزان مصر  زیاد این ماده در )یاره، تاثمین قسارت قاباو    

پاذیری ایان پاروتئین در شاکربه بسایار زیااد اسات کاه ایان مسائله مو)اب کاافش ارز              دفد. از طرفی میزان تجزیه
 ;Matison, 1996شااود  تولیااد ماایزا و پاارفااای تااازهن بااروز مشااکالت باااروری باارای دامای آن و فرچناایتغذیااه

McAllister et al, 1992.) شااود کااه ااااوی مااواد فااای )ااانبی مرغااداری موسااوک ماای مرغاای از فاارآورده کااود
تااامیر مغااذی زیااادی اساات و قابلیاات اسااتتاده در تغذیااه نشاالوارکنندگان را دارد. ارز  غااذایی کااود مرغاای تواات     

عواملی مانناد ماواد اساتتاده شاده در بساتر پارور ، ناوغ )یاره غاذایی مصار  شاده و مادیریت تغذیاه در وااادفای               
(. باا تو)اه باه اینکاه     Fazaeli et al, 2013bگیارد   دسات آماده قارار مای    فای فارآوری کاود باه   مرغداری و نیز رو 

تااوان بااه عنااوان مکرلاای کااود مرغاای را ماایشااود، تاارین ماااده مغااذی در )یااره غااذایی موسااوک ماایپااروتئین گااران
 ,Jordaanپروتئیناای بااه )ااای بلشاای از منااابع پروتئیناای متااداو  در )یااره غااذایی نشاالوارکنندگان مصاار  کاارد   

تجزیااه بااه نشاالوارکنندگان اساات.  پروتئیناای مصاارفی قابااوارزان ارایااه نیتاارو ن غیاارفااای یکاای از راه اوره.  (2004
پروتئیناای فااای نشاالوارکننده را بااا یاا  منبااع نیتاارو ن غیاار  نیازفااای پروتئیناای دامبنااابراین اگاار بتااوان بلشاای از  

کاار رفتاه در )یاره    ناوغ منباع پاروتئین باه    (. Chizzotti et al, 2008یاباد   )ایگزین کرد فزیناه خاوراک کاافش مای    
عبااارت دیگاار، (. بااهAfshar et al, 2015ای باار الگااوی تلریاار شااکربه دارد   نشاالوارکنندگان نیااز تااامیر عرااده 

فاای شاکربه الزم و واروری    فرزمانی تلریار نشاساته باا تجزیاه منباع نیتارو ن بارای ااداکثر رشاد میکروارگانیسا           
فااای شااکربه باشااد، اساات و اگاار ساارعت تولیااد آمونیاااک در شااکربه بیشااتر از ساارعت مصاار  آن توساا  میکااروک 

ه اسات کاه سارعت تجزیاه شادن منباع       (. گازار  شاد  Sinclair et al, 1993شاود   باعاث فادر روی نیتارو ن مای    
بارای شکساته شادن پوساته فیباری      (. Khalid et al, 2012نیترو ن بر میزان فضا  ماواد مغاذی )یاره ماومر اسات        

فااای داخلاای، فاارآوری وااروری اساات فااای میکروباای بااه ساااخترانو پریکااارد دانااه )ااو و امکااان دسترساای آناازی 
 Koenig et al, 2003  بهتار کاردن قابلیات دسترسای انار ی و نشاساته در شاکربه بوسایله         فاا،  (. فد  فارآوری داناه

 ,Koenig et alفاساات در االیکااه ساارعت فضاا  آنهااا کنتاار  شااود   اااداکثر کااردن مااادار فضاا  کربوفیاادرات 

تاوان باا آن نسابت پاروتئین قاباو دساترک در شاکربه باه         ای است کاه ااترااال مای   . فرآوری دانه غالت وسیله(2003
 (. Tothi, 2003تلریاار را تنظاای  کاارد و راناادمان اسااتتاده از نیتاارو ن را قاادری افاازایش داد     کربوفیاادرات قابااو 

 دسااتگاه کااو در نشاسااته فضاا  قابلیاات کااه کردنااد گاازار ( Beauchemin et al, 2011  فرکاااران و بااوچرن
 ، درفارآوری شاده   در داناه )او   خنثای  شاوینده  در ناامولو   الیاا   فضا   اماا  داشاته،  افزایش دانه )و فرآوری با گوار 
 نباود،  دارمعنای  شاکربه  درآن  خاام  پاروتئین  فضا   قابلیات  فرچناین  و نگرفات  قارار  تاثمیر  توات  پرواری فایگوساله

باا   تغذیاه داناه )او    .اسات  داشاته  و)اود  داناه )او   فارآوری  باا  گوار  دستگاه کو در فض  قابلیت افزایش به ترایو اما
پااذیری پااروتئین و نشاسااته در شااکربه باادون اماار تجزیااه مو)ااب کااافش ساارعت تجزیااه ماااده خشاا ، کااافش، اوره

 (.Campling, 1991نیاااکی کااردن )ااو مشااافده شااده اساات   منتاای باار قابلیاات فضاا  بعااد از شااکربه باار اماار آمو 



 

 

دلیاو  ترتیاب باه  فرچنین، مصر  فرزمان دانه )و باا کنجالاه ساویا و در مااباو مصار  فرزماان داناه )او باا اوره باه          
فاای در ااا    فرزماانی در تاامین انار ی و نیتارو ن، سابب افازایش و کاافش ابااان نیتارو ن در باره          فرزمانی و عادم  

کاود مرغاای   افاازودن( در نتیجاه  Elemam et al, 2009االمااام و فرکااران    (. Sinclair et al, 1993رشاد شاد    
غاذایی مشاافده کردناد کاه     بار واریب تبادیو    داری را تاامیر معنای  درصاد(   45و  33فرآوری شده در )یاره  در سا     

 سابتاً دلیو کافش تاراک  انار ی کاود مرغای  در زماانی کاه ماادار یاا نسابت مصار  آن در )یاره غاذایی ن            به اتراالًا
بررساای تغذیااه ساا وح ملتلاا  بسااتر  ( باااRahimi et al, 2018. رایراای و فرکاااران  زیاااد باشااد(، مربااوط اساات

داری در ماااده خشاا  معناای اخااتال  کردنااد د قااز ، اعااالمفااای پاارواری نااژافااای گوشااتی در )یااره در بااره)و)ااه
داری در افاازایش وزن مصاارفی و وااریب  تباادیو خااوراک نشااان نااداد، ولاای بااین تیرارفااای آزمایشاای تتاااوت معناای  

فار صاورت   . باه اسایدی مشاافده شاد    در شاوینده  روزانه، قابلیت فضا  مااده خشا ، پاروتئین خاام و الیاا  ناامولو        
در باین م العاات    تواناد سابب تتااوت   فاای متغیار مای   یوانات، ترکیبات )یاره، مادیریت و موای    تتاوت در سن و نژاد ا

فای زیاادی در زمیناه تاامیر فارآوری غاالت در تغذیاه گوساتند، انجاام شاده اسات ولای ایان             پژوفش انجام شده باشد.
توایاااات در اسااتتاده از منبااع پااروتئین اایااای و یااا نیتاارو ن غیاار پروتئیناای فرااراه بااا فاارآوری غااالت در تغذیااه     

سات باازده   شاده در )یاره غاذایی مرکان ا    رساد ناوغ منباع نیتارو ن مصار      باه نظار مای   گوستند مودود باوده اسات.   
فاای فارآوری داناه )او و     غذایی دانه )و فرآوری شده را تغییار دفاد. باا تو)اه باه اینکاه توایاای در زمیناه امار رو          

-در باره ای، تولیاد گااز و سانتز پاروتئین میکروبای      فاای شاکربه  فراسانجه پروتئینی )یاره غاذایی بار    منابع نیترو ن غیر

 افشاری انجام نشده بود، لذا بر این اساک توایق ااور انجام گرفت.  خصو  در نژاد بهفای پرواری 

 هامواد و روش

مزرعااه خصوصاای پاارور  گوسااتند واقااع در اسااتان  آزمااایش او  در  ایاان توایااق در قالااب دو آزمااایش انجااام شااد  
 آمیلتاه افشااری،  رأک باره نار پارواری     35تعاداد  انجاام شاد.    1433تپاه، در بهاار و تابساتان    گلستان، شهرستان ماراوه 

تکاارار  5تیرااار و  7تصااادفی در  کااامالًکیلااوگرم در قالااب طاارح  24±1ماااه و میااانگین وزن اولیااه  3بااا متوساا  ساان 
افازار  فاا باا نارم   فاای انتارادی قارار داشاتند. )یاره دام     روز درقتا   84فاا در طاو  آزماایش باه مادت      قرار گرفت. بره

باا مصار  )یاره    (. تیرارفاای آزمایشای شاامو گاروه شاافد      46 تنظای  شاد    1 چا سیست  تغذیاه نشالوارکنندگان کو  
 ترکیبااات شاایریایی کااود مرغاای شااامو ماااده خشاا ،   کااود مرغاایاوره و افاازودن ااااوی دانااه )ااو کامااو و باادون  

ی اسایدی باه   ی خنثای و الیاا  ناامولو  در شاوینده    پروتئین خاام، چربای خاام، خاکساتر، الیاا  ناامولو  در شاوینده       
ااااوی رو  بااا مصاار  )یااره بااه ترتیااب  4و  3و 2تیرارفااای  ،درصااد( 1637و  34، 14372، 2344، 2337، 86ترتیااب 

ترتیاب  باه  7و  6و  5درصاد( و تیرارفاای   1فارآوری آسایاک کاردن، پارک کاردن و پلات کاردن باا سا   معاین اوره            
باشاد.  مای  درصاد(  12ااوی رو  فارآوری آسایاک کاردن، پارک کاردن و پلات کاردن باا سا   معاین کاود مرغای              

نشاان داده شاده اسات. خاوراک      1فاا در )ادو    اقالم خوراکی مورد اساتتاده در )یاره، ماادار و ترکیباات شایریایی آن     
آزمایشای قارار گرفات.    فاای  عصار در اختیاار دام   16صاب  و   7نوبات سااعات    در دو 2روزانه به صاورت کاامالً مللاوط   

                                                           
1 Small Ruminant Nutrition System (SRNS) 

2 Total Mixed Ration (TMR) 



 

 

-پاذیری و بار اسااک بااقی    ایواناات در دوره عاادت  بار اسااک تعیاین اشاتهای     صورت اختیاری باود  مصر  خوراک به 

 pHگیااری اناادازه  مانااده ده درصااد پاا  آخااور در قبااو از فاار روز خااوراک دفاای و مصاار  آک بااه صااورت آزاد بااود.
متار دیجیتاا     pHآزماایش دو سااعت بعاد از مصار  خاوراک باا دساتگاه         84فاای آزمایشای در روز   مایع شکربه باره 
فاای  بالفاصاله بعاد از گارفتن نروناه ماایع شاکربه باره         pHگیاری  متارون( انجاام شاد. انادازه     827قابو ارو  مد  

(. نیتارو ن آمونیااکی   2333آزمایشی و صا  کردن آن باا پارچاه کنتای چهاار الیاه، تعیاین شاد  باوچرین و فرکااران،          
میازان پاروتئین میکروبای    ( انجاام شاد.   1653یتراسایون  کاانوی،   فاای آزمایشای باا اساتتاده از رو  ت    مایع شکربه بره

گیااری ماااادیر آالنتااویین مو)ااود در ادرار بااا اسااتتاده از دسااتگاه اسااپکتوفتومتر  مااد     ساانتز شااده از طریااق اناادازه 
Varian Cary 100 conc 1666 پوچاال و کوالس ،نانومتر تعیین خوافد شد  522، استرالیا( در طو  موج.) 

آزمااایش دوم در ایسااتگاه توایااااتی نشاالوارکنندگان، دانشااکده علااوم داماای و شاایالت، دانشااگاه علااوم کشاااورزی و   
فاای تجزیاه پاذیری مااده خشا ، پاروتئین خاام و الیاا          منظاور تعیاین فراسانجه   باه منابع طبیعی سااری انجاام شاد.    

گاروه شاافد   )یاره  ارفاایی آزمایشای شاامو    فاای ناایلونی در تیر  نامولو  در شوینده خنثای باا اساتتاده از رو  کیساه    
اااوی رو  فارآوری آسایاک    )یاره  باه ترتیاب    4و  3و 2ااوی دانه )و کاماو و بادون اوره و کاود مرغای، تیرارفاای      

 اااوی  فاای )یاره  ترتیاب باه  7و  6و  5درصاد( و تیرارفاای   1کردن، پرک کردن و پلات کاردن باا سا   معاین اوره       
درصااد(، از سااه راک  12رو  فاارآوری آساایاک کااردن، پاارک کااردن و پلاات کااردن بااا ساا   معااین کااود مرغاای     

فااای کیلااوگرم اسااتتاده شااد کااه بااه صااورت انتاارادی در قتاا  42±2ای بااا میااانگین شااده شااکربهگوسااتند فیسااتوله
درصاد   13 گهاداری  کرای بایش از ن  سا    در متابولیکی نگهداری و در طو  مادت آزماایش باا )یاره کاامال مللاوط       

سااازی دو بااار در شاابانه روز تغذیااه شاادند. باارای آماااده  کیلوکااالری اناار ی قابااو متابولیساا (  2533پااروتئین خااام و 
فاا و )یاره مللاوط پا  از فاوا خشا  کاردن، در        پاذیری، نروناه  فاای تجزیاه  فا )هت آزمایش تعیین فراسانجه نرونه

-میلای  2باا الا    سااعت خشا  شادند و پا  از آسایاک       48گاراد باه مادت    در)اه ساانتی   55آون و در در)ه ارارت 

گیااری منظااور اناادازهفااای نااایلونی باارای آزمایشااات مااورد نگهااداری قاازاز گزفاات. بااه  خاارد شااد و در کیسااهمتااری 
 Orskov andای تیرارفااای آزمایشاای از رو  اورسااکو  و مکدونالااد    پااذیری شااکربه فااای تجزیااه فراساانجه

Mcdonald, 1979 )     گارم از نروناه باا آسایاک چکشای آزمایشاگافی دارای غرباا          3استتاده شاد، بادین صاورت کاه
میکرومتاری غرباا  شادند تاا      53متر  ساه تکارار بارای فار تیراار( آسایاک شاده و باا اساتتاده از الا            میلی 2با منافذ 

اسااتر دارای )اان  پلاای فااایی ازفااا در داخااو کیسااهمیکرومتاار از آن خااارج شااوند. سااپ  نرونااه 53ذرات کااوچکتر از 

، 48، 36، 24، 16، 8، 4، 2فااای صااتر، میکاارون ریلتااه و باارای زمااان  45±5متاار و ق اار منافااذ سااانتی 14× 7ابعاااد 
فاا بادون انکوباسایون در    پاذیری در زماان صاتر، کیساه    ساعت در شکربه قرار داده شاد. بارای تعیاین تجزیاه     66و  72

دقیاااه بااا آک ساارد مااورد شستشااو قاارار گرفتنااد. پاایش از    15ماادت شااکربه و بااا اسااتتاده از ماشااین لباسشااویی بااه 
دقیاااه خیسااانده شاادند تااا رطوباات کااافی را  5ماادت سااانتی گااراد باه در)ااه 36فااا در آک ولاارم گااذاری، کیسااهشاکربه 

فاا باه سوبساترای داخاو     فاا و دسترسای ساریع میکروارگانیسا     منظاور مرطاوک شادن نروناه    )ذک نرایند، این عرو به
فاای شاکربه گاذاری شاده     فاای اااوی نروناه   کیساه (. پا  از زماان طای شاده     Vanzant et al, 1998ود  فا بکیسه

در)اه ساانتی    55سااعت در دماای    48مادت  تا پسااک ااصاو از آن شاتا  شاود. ساپ  باه      مورد شستشو قرار گرفتند 
فااای اسااتاندارد  گااراد خشاا  و پاا  از تااوزین، میاازان ماااده خشاا ، پااروتئین خااام و خاکسااتر باار اساااک رو      



 

 

 AOAC, 1990  3فاای اولیاه    گاذاری شاده و نروناه   فاای شاکربه  در بااقی نروناه   (. الیا  نامولو  در شاوینده خنثای 
فااای . فراساانجهتعیااین شااد (Van soest et al, 1991  ون سوساات و فرکاااران گاارم( باار اساااک رو  پیشاانهادی

 (  Orskov and Mcdonald, 1979بر اساک راب ه زیر مواسبه شد   پذیری مومرپذیری و تجزیهتجزیه

)  ct–e -(1 P= a + b 

ED = a + [ (b×c)/(c+r)] 

Pپذیری یا ناپدید شدن در زمان   پتانسیو تجزیهt 
EDپذیری مومر  تجزیه 

aبلش سریع تجزیه   
bبلش کند تجزیه   
c  درصد بر ساعت(  نرخ مابت تجزیه پذیری 
t قرار دادن نرونه در شکربه  ساعت(  زمان 
e  718/2  عدد نپر) 

پاذیری شاکربه مااده خشا ، پاروتئین خاام و الیاا  ناامولو  در شاوینده خنثای           فای تجزیاه پ  از تعیین فراسنجه
فااای (، بااراز  دادهOrskov and Mcdonald, 1979تیرارفااای آزمایشاای بااه رو  اورسااکو  و مکدونالااد    

انجااام شاد. باارای اناادازه گیااری  ( SAS    pro NLINپااذیری باا اسااتتاده از ناارم افازار آماااری   ااصاو از تجزیااه 
 Menke and Steingass, 1988 )233فااای تولیااد گاااز، بااا اسااتتاده از رو  مناا  و اسااتینگاک     فراساانجه

-شیشاه  میلای لیتار ماایع شاکربه در ویاا  فاای       13میلای لیتار بازاص مصانوعی و      23میلی گرم نرونه آسیاک شده، 

تکرار برای فر تیرار( ریلتاه شاد و فرچناین ساه ویاا  باه عناوان بالنا  قارار داده شاد.            3میلی لیتری    133ای 
 1مصانوعی باا نسابت     راک گوستند فیستوله قبو از خاوراک دفای وعاده صاب  گرفتاه و باا بازاص        4مایع شکربه از 

د( قارار داده شادند و میازان گااز تولیادی در      در)اه ساانتی گارا    36 ویا  فاا در اراام آک گارم     مللوط شده و 2به 
فااا بااا کشاات مباات شااد و فراساانجه av,uساااعت پاا  از 66و  72، 48، 36، 24، 12، 13، 8، 6، 4، 2زمااان فااای 

 233تولیاد گااز از بلاش قاباو تلریار  میلای متار در         bطوریکاه  مورد بررسای قارار گرفات، باه     1استتاده از معادله 
گااز تولیادی    Yزماان انکوباسایون و    b(h ،t-1(مابات میازان تولیاد گااز بارای بلاش        cمیلی گارم مااده خشا (،    

مناا  و اسااتینگاک  3و  2تیرارفااای ملتلاا  بااا اسااتتاده از معادلااه   OMDو  MEماای باشااد. مااادار  tدر زمااان 
 Menke and Steingass, 1988)       مواسابه شاد کاه در ایان معادلاهGP        گااز تولیادی تصاوی  شاده بار اسااک

درصااد خاکسااتر خااام در ماااده خشاا    CAدرصااد پااروتئین خااام در ماااده خشاا  و   CPساااعت،  24تولیااد گاااز 
 است. 

(1) Y= b (1-e-ct) 

(2) ME (MJ/ kg DM) = 2.20+0.136 GP+0.057 CP 

(3) OMD (g/kg DM) = 14.88+0.889GP+0.45CP+0.0651CA 



 

 

تولیاو آن باا اساتتاده    وی طارح کاامالً تصاادفی انجاام شاد. تجزیاه      بار پایاه  فای آزماایش  تولیو آماری دادهوتجزیه
  رو  دانکاان در ساا   ااترااا فااا بااهی میااانگین( و ماایسااهSAS  2331افاازار آماااری ناارم GLMی از رویااه
 (. مد  آماری این طرح به این ترتیب است SAS, 2001درصد صورت گرفت   5داری معنی

Yij =μ+Ti+ εij 

 ، خ ای آزمایشی است.ijε، امر تیرار، و iT میانگین، ،i ،µو تیرار  jی تکرار ، مشافدهijYکه به طوری

آزمایشی فای)یره شیریایی ترکیبات و خوراکی اقالم. 1)دو   
Table 1. Ingredients and chemical compositions of experimental ration 

درصد( 12کود مرغی )  

Poultry manure (12 %) 

درصد( 1اوره )  

Urea (1 %) 

خوراکی اقالم   

Ingredients 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 شاهد

Contr

ol 
گندم کاه                                

5 5 5 5 5 5 5 Wheat straw 
ذرت سیالژ                               

15 15 15 15 15 15 15 Corn silage 
سویا کنجاله                                 

9 9 9 7 7 7 14 Soy meal 
قند چغندر تفاله               

5 5 5 5 5 5 5 Sugar beet pulp 

جو دانه                                  

40 40 40 47 47 47 41 Barley grain 

گندم سبوس                             

9 9 9 14 14 14 14 Wheat bran 

مرغی کود         

12 12 12 0 0 0 0 Poultry manure        
  

 اوره       

0 0 0 1 1 1 0 Urea 

 بنتونیت       

0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 Bentonite 

 آنزیمیت       

0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 Enzyme 

صدف پودر         

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Limestone 

شیرین جوش              

1 1 1 1 1 1 1 Sodium bicarbonate 

   نمک       

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Salt 



 

 

 معدنی و ویتامینی مکمل*       

1 1 1 1 1 1 1 Vitamin and 

mineral premix 

(خشک ماده از درصد) شیمیایی ترکیبات       

     Chemical composition (% of DM) 

 متابولیسم قابل انرژی       

کیلوگرم در مگاکالری) ) 

2.57 2.57 2.57 2.55 2.55 2.55 2.58 Metabolisable 

Energy (Mcal/kg) 

خام پروتئین         

15.12 15.12 15.12 15.36 15.36 15.36 15.17 Crude protein 

 کلسیم       

0.67 0.67 0.67 0.73 0.73 0.73 0.74 Calcium 

 فسفر       

0.47 0.47 0.47 0.44 0.44 0.44 0.47 Phosphorus 

-هشویند در نامحلول الیاف       

خنثی ی  

29.64 29.64 29.64 33.04 33.04 33.04 32.89 Neutral detergent 

fiber 

-هشویند در نامحلول الیاف       

اسیدی ی  

15.27 15.27 15.27 16.21 16.21 16.21 16.49 Acid detergent fiber 

واااد باین الرللای،     E 3333واااد باین الرللای، ویتاامین      D3 253333واااد باین الرللای، ویتاامین      A 1333333مکراو ویتاامین و معادنی شاامو ویتاامین        ٭

میلاای گاارم، آفاان  133میلاای گاارم، یااد  133میلاای گاارم، ساالنیوم  333میلاای گاارم، ماا   13333میلاای گاارم، روی  13333میلاای گاارم، منگنااز  32333منیاازی  
 باشد.یلوگرم میمیلی گرم در ک 133میلی گرم، آنتی اکسیدان  1533میلی گرم، موننسین  33333میلی گرم، فستر  133میلی گرم، کبالت  3333

Contained per kilogram of supplement: 1000,000 IU A 250,000 IU vitamin D3, 3,000 IU vitamin E, 110 g Ca, 

45 g Mg, 10,000 mg Mn, 10,000 mg Zn, 300 mg Cu, 100 mg Fe, 100 mg P, 11,500 mg Mo and 100 mg Anti 

oxide. i

 نتایج و بحث

و ماواد   فاای فارآوری داناه )او و ناوغ منباع نیتارو ن بار قابلیات فضا  مااده خشا             برآیند امار رو  نتای  مربوط به 

پروتئینای مو)اب کاافش    آماده اسات. فارآوری داناه )او باه فراراه مناابع نیتارو ن غیار           2مغذی )یره غذایی در)دو  

(. اماا قابلیات فضا  ساایر ا)ازای )یاره توات تاثمیر قارار          P<35/3قابلیت فض  ماده خش  و مااده آلای )یاره شاد      

( گازار  دادناد کاه داناه )او فارآوری شاده سابب کاافش قابلیات           Najafi et al, 2017نجتای و فرکااران    نگرفت. 

در . شااوددرصااد( )یااره ماای  84/72بااه  64/74درصااد( و ماااده آلاای  از   58/71بااه  82/73فضاا  ماااده خشاا   از  

زی در ارز  غذایی دانه )و پارک شاده باا بلاار در ماایساه باا داناه کاماو گازار  کردناد           ناچی نتایجی مشابه اختال 

ساتتاده از داناه کاماو غاالت     و بیان داشتند علت ایان اخاتال  نااچیز ااتراااًل مرباوط باه کاارایی بااالی گوساتند در ا         

زده تغذیااه شاادند فااایی کااه از )ااو )وانااه  ( گاازار  داد باارهFayad, 2011(. فایاااد  Yoon et al, 1986اساات  



 

 

قابلیت فض  پاروتئین خاام و خاکساتر بیشاتری داشات، در ااالی کاه قابلیات فضا  مااده خشا ، مااده آلای، چربای               

 Parand andساالولز کااافش یافاات. پرنااد و تااای زاده     لی باادون فراای خااام، دیااواره ساالولی و دیااواره ساالو   

Taghizadeh, 2010   کااردن بااا بلااار( باعااث کااافش   ( گاازار  کردنااد کااه فاارآوری دانااه )ااو  تاا  دادن، فلیاا

 Rapetti  تای و بااوا  راپیار ساریع نشاساته در شاکربه باود.      قابلیت فض  ماده آلای در گوساتند شاد کاه ناشای از تلر     

and Bava, 2004)  درصاد نشاساته    32و  17صاورت آسایاک شاده و داناه کاماو فراراه باا دو سا           از دانه غالت باه

در )یااره بزفااای سااانن اسااتتاده کاارده و گاازار  دادنااد، قابلیاات فضاا  الیااا  نااامولو  در شااوینده خنثاای و الیااا     

داری بار قابلیات   . لایکن فارآوری داناه امار معنای     افازایش سا   نشاساته کاافش یافات     نامولو  در شوینده اسیدی باا  

-ای مااده آلای انعکااک مساتایری از تتااوت نسابی فضا  شاکربه        ض  این فاکتورفا نداشت. کاافش تلریار شاکربه   ف

 Beizaeiبیضاایی و فرکااران     (.Lopez-soto et al, 2014فاای ملتلا  داناه )او اسات       فارآوری ای نشاساته باا   

et al, 2013          ناامولو  در شاوینده اسایدی در     ( بیاان کردناد قابلیات فضا  الیاا  ناامولو  در شاوینده خنثای و الیاا

داری کاافش  طاور معنای  فای پرواری توت تثمیر س   نشاساته )یاره قارار گرفات و باا افازایش سا   نشاساته باه         بره

فاای باا   )یاره  شاکربه در  pHکاه در ایان راب اه پیشانهاد کردناد، کاافش        یفاای (، از )رلاه ساازوکار  P<31/3یافت  

فارآوری داناه )او مرکان اسات از طریاق افازایش سا   ترااک ذرات نشاساته باعاث            عبارت دیگر، . بهنشاسته باال بود

فاای آمیلوالکتیا   تجزیاه    رود کاه چناین شارای ی بااکتری    افزایش تلریر نشاساته در شاکربه گاردد. لاذا انتظاار مای      

ن تاری فاا کاه مها    عناوان )رعیات غالاب میکروبای شاکربه باشاند. باا افازایش رشاد ایان بااکتری           کننده نشاساته( باه  

شاوند، تولیاد اساید الکتیا  در شاکربه افازایش یافتاه        فای تولیدکننده اسید الکتیا  در شاکربه موساوک مای    باکتری

شاکربه   pHو از آنجا که قدرت اسایدیته اساید الکتیا  در ماایساه باا ساایر اسایدفای چارک فارار بااالتر اسات، لاذا             

شااکربه، شاارای  باارای فعالیاات  pHافاات (. بااا Najafi et al, 2017اساات از اااد طبیعاای آن کرتاار شااود   مرکاان

یابااد ماایفااای فضاا  کننااده ساالولز ساالت شااده و متعاقااب آن فضاا  الیااا  در شااکربه کااافش           باااکتری

 Khalesizadeh et al, 2011فااای ساالوالیتی  در (. کااافش فعالیاات باااکتریpH   و متعاقااب آن  6کرتاار از عاادد

 (. Davies et al, 2013س  سایر موااین گزار  شده است  کافش فض  الیا  خام تو

در راب ه با امر مصر  مناابع ملتلا  نیتارو ن بار قابلیات فضا  ماواد مغاذی )یاره نیاز گازار  متعاددی ارایاه شاده               

پروتئینای مو)اب کاافش قابلیات فضا  مااده خشا  و مااده آلای          است. فرآوری دانه )و به فرراه مناابع نیتارو ن غیار   

باه علات موتاوای لیگناین      ااترااالً افازایش کاود مرغای در )یاره،      (.  کافش قابلیت فضا  در پای  P<35/3)یره شد  

فاای اااوی کاود    زیاد در کود مرغای باوده کاه سابب افازایش غلظات ماواد مزباور در )یاره          نسبتاًبیشتر و نیز خاکستر 

دار در قابلیات فضا  پاروتئین    (. نباود تتااوت معنای   2فاا بار فضا  باوده اسات  )ادو        گی آنمرغی و امر مودودکنناد 

شاود  چارا کاه نسابت پاروتئین مو)اود در بلاش الیاا  ناامولو  در          به مافیات پاروتئین کاود مرغای مرباوط مای      نیز 

(. نگیساای و فرکاااران  Hale, 1980ضاا ( در کااود )و)ااه گوشااتی کاا  اساات       شااوینده اساایدی  غیرقابااو ف  



 

 

 Negesse et al, 2007   تره ااااوی ( در آزمایشاای باار روی گوسااتند و بااز مشااافده کردنااد کااه اسااتتاده از کنسااان

دار دفناده عادم تتااوت معنای    درصد کود مرغی فراراه باا ساایر ماواد تشاکیو دفناده نشاان        63و  43، 23س وح صتر، 

ضا  پاروتئین خاام کاافش     زماان باا افازودن کاود مرغای در )یاره قابلیات ف       در قابلیت فض  مواد آلی )یره باود و فا   

فاای گوشاتی را باار روی   ( امار بساتر )و)اه   Mirmohammadi et al, 2015میار مورادی و فرکااران      .پیادا کارد  

گارم در کیلاوگرم را بادون فای       233تاوان افازایش وزن روزاناه    فای پرواری بررسی کردند و نشاان دادناد کاه مای    بره

( تغذیااه ساا وح Rahimi et al, 2018ر عرلکاارد و سااالمت ایااوان گرفاات. رایراای و فرکاااران   تااثمیر منتاای باا

داری در مااده  فاای پارواری ناژاد قاز  بررسای کردناد، نتاای  اخاتال  معنای         ر باره فاای گوشاتی د  ملتل  بستر )و)ه

داری در افاازایش خشا  مصارفی و واریب تبادیو خاوراک نشاان نااداد، ولای باین تیرارفاای آزمایشای تتااوت معنای            

. در یاا  اساایدی مشااافده شااد در شااوینده وزن روزانااه، قابلیاات فضاا  ماااده خشاا ، پااروتئین خااام و الیااا  نااامولو 

فاای نار ساافول  نشاان داد کاه مصار        م العه امر مصر  منابع ملتلا  پاروتئین  اوره و گلاوتن ذرت( در )یاره باره     

 ,Kyriazakis and Oldhamدار قابلیات فضا  پاروتئین شاد      نای گلاوتن ذرت در ماایساه باا اوره سابب افازایش مع     

ی در ایوانااات دارنااد و ساارعت تجزیااه (. منااابع پروتئیناای ملتلاا  اماارات متتاااوتی باار قابلیاات فضاا  مااواد مغااذ1997

(. کنجالاه ساویا در ماایساه    khalid et al, 2012فضا  ماواد مغاذی )یاره مارمر اسات         شدن منبع نیترو ن بار میازان  

شااود کااه تااری در شااکربه دارد و لااذا مصاار  کنجالااه سااویا ساابب ماایبااا اوره و کااود مرغاای ساارعت فضاا  آفسااته

فاای شاکربه و   در اد مناساب باشاد. ایان امار بار فعالیات و رشاد میکاروک         طور پیوسته وسرعت آزاد شدن آمونیاک به

شاود کاه قابلیات فضا  ماواد مغاذی توات تاثمیر قارار بگیارد. لاذا            نیز شرای ی موی ی شکربه امر گذاشته و سبب می

مناابع   پروتئینای  اوره و کاود مرغای( قابلیات فضا  ماواد مغاذی )یاره را در ماایساه باا          استتاده از منابع نیتارو ن غیار  

 پروتئینی اایای  کنجاله سویا( کافش دفد. 

 
 فای فرآوری دانه )و و منابع نیترو ن غیرپروتئینی بر قابلیت فض  مواد مغذی  درصد(تثمیر رو  .2)دو  

Table 2. The effect of processing methods of barley grain and Non-protein nitrogen sources on nutrient digestibility (%) 
احتمال 

معنی 

 داری

P-

Value 

خطای 

د استاندار

 میانگین

SEM 

درصد( 12کود مرغی )  

Poultry manure (12 %) 

درصد( 1اوره )  

Urea (1 %) 

 موارد

Item 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 شاهد

Control 

ی خشکماده           

0.000

6 
0.066 79.60b 79.47b 79.50b 79.90b 79.75b 79.90b 81.10a Dry matter 

ی آلی ماده           

0.001

0 

0.064 81.10b 81.12b 81.05b 81.52b 81.37b 81.50b 82.50a Organic 

matter 
خام پروتئین           

0.442

4 

0.065 81.10 81.35 81.15 80.97 80.82 80.75 81.22 Crude protein 



 

 

خام چربی           

0.319

6 

0.061 83.35 83.00 83.30 83.00 83.02 82.75 83.22 Ether Extract 

 در نامحلول الیاف         

خنثی ی-شوینده  

0.880

0 

0.084 68.25 68.37 68.45 68.07 67.92 68.47 68.50 Neutraal 

detergent 

fiber 
 در نامحلول الیاف         

یاسید ی-شوینده  

0.288

2 

0.097 62.05 61.22 62.45 61.05 61.32 61.00 61.60 Acid 

detergent 

fiber 
 کربوهیدرات         

 غیرالیافی

0.000

1 

0.041 92.05c 92.50ab 92.75a 92.12c 92.27bc 92.40b 92.52ab Non fiber 

carbohydrate 

 درصد است. 5داری در س   ااترا  در فر ردی  بیانگر اختال  معنیارو  غیر مشترک *
*The means within the same row with different letter have significant difference (P < 0.05). 

 

نشااان  2فااای ملتلاا  تجزیااه پااذیری و تجزیااه پااذیری مااومر ماااده خشاا  تیرارفااای آزمایشاای در )اادو  فراساانجه
فارآوری داناه )او باه     (. P<0.05ست. ماایساه میاانگین فاا اااکی از اخاتال  معنای دار باین تیرارفاا باود           داده شده ا

 تیراار باا  آزمایشای  مااده خشا   تیرارفاای    فرراه مناابع نیتارو ن غیرپروتئینای باعاث افازایش بلاش ساریع تجزیاه         
بعااالوه  کرتاارین بااود. درصااد( 42/16 شااافد  تیراااردرصااد( بیشااترین و  43/27  4افد شااد. بااه طااوری کااه تیرااار شاا

اده خشا  تیرارفاای   فرآوری داناه )او باه فراراه مناابع نیتارو ن غیرپروتئینای باعاث کاافش بلاش کناد تجزیاه ما             
 درصااد( 35/55 شااافد  تیرااارکرتاارین و  درصااد( 25/46  4شااافد شااد. بااه طااوری کااه تیرااار   بااا تیرااار آزمایشاای 
بلاش قاباو تجزیاه    و ن غیرپروتئینای باعاث اخاتال  معنای دار     فرآوری داناه )او باه فراراه مناابع نیتار       بود.بیشترین 

کرتاارین درصااد(  33/73  6بیشااترین و تیرااار درصااد(  61/77  7بااین تیرارفااای آزمایشاای شااد. بااه طااوری کااه تیرااار 
 تتاوت معنی داری بین تیرارفای آزمایشی در مابت نرخ تجزیه نبود. اما بود. 

تتاوت  شافد با تیرارفای آزمایشی تیراردرصد در ساعت بین  8 و 5، 2عبور   در سرعت فای تجزیه پذیری مومر ماده خش

 Sadeghi andصادقی و شورنگ   آزمایشی کرترین بودند. رارفایشافد بیشترین و تی معنی دار شد. به طوری که تیرار

Shawrang, 2008 در ی  م العه )in situ پذیری دانه صیات تجزیهدر ارتباط با امرات پرتوتابی مایکروویو بر روی خصو

( ماده خش  و b( و کافش بلش نامولو   a)و، گزار  کردند که پرتوتابی مایکروویو منجر به افزایش بلش مولو   

نرخ کافد. ( ماده خش  و نشاسته دانه )و را میcنشاسته شده و از طرفی دیگر این فرآوری، نرخ تجزیه بلش نامولو   

عبور مواد از شکربه توت تامیر مادار خوراک مصرفی است، به طوری که با افزایش س   مصر  خوراک در دام، این مادار 

ی شکربه به فاس یکروارگانیمکه مدت زمان دسترسی  شودیم، افزایش نرخ عبور مواد سبب نیچنف یابد. نیز افزایش می



 

 

 ,Orskov  ی مومر ماده خش  در مواد خوراکی کافش یابدریپذهیتجزادار مواد خوراکی نیز کافش یافته و در نتیجه م

پذیری کند و در کو دستگاه گوار  قابلیت فای غالتی فستند که در شکربه تجزیهنشلوارکنندگان نیازمند دانه .(1992

 (. Pozdíšek  and Vaculová, 2008فض  باالیی داشته باشند  
 

تثمیر رو  فای فرآوری دانه )و و منابع نیترو ن غیرپروتئینی بر فراسنجه فای تجزیه پذیری شکربه ای ماده خش   .3 )دو   
Table 3. The effect of processing methods of barley grain and Non-protein nitrogen sources on degradability of dry 

matter 
احتمال 

معنی 

 داری

P-

Value 

خطای 

د استاندار

 میانگین
SEM 

درصد( 12کود مرغی )  

Poultry manure (12 %) 

درصد( 1اوره )  
Urea (1 %) 

 موارد
Item 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 شاهد

Control 

د(بخش سریع تجزیه )درص           

<0.00

01 
1.211 25.79ab 22.35c 24.43a 27.40 19.83d 23.73bc 19.42d Rapidly degraded 

fraction (%) 
(بخش کند تجزیه )درصد           

0.001

0 
1.735 47.97bc 47.97bc 47.54bc 46.26c 55.08a 50.58abc 55.35a Slowly degraded 

fraction (%) 
د(بخش قابل تجزیه )درص           

0.148

9 
1.892 77.91a 70.33b 71.97b 73.66ab 74.91ab 74.31ab 74.77ab Potential of 

degradability  (%) 
د ثابت نرخ تجزیه  )درص         

 در ساعت(

0.662

7 
0.663 1.64 2.02 2.15 1.72 1.95 1.96 1.76 Constant rate of 

degradation (h-1) 
در ساعت(درصد تجزیه پذیری مؤثر )         
       Effective degradability (%/h) 

0.000

7 
1.697 51.46ab 47.47bc 47.09bc 45.69c 54.51a 50.01bc 54.71a 2 

0.000

4 
1.642 50.52ab 46.74bc 46.43bc 44.87c 53.67a 49.19b 53.78a 5 

0.000

2 
1.592 49.60ab 46.04bc 45.78bc 44.07c 52.86a 48.39b 52.88a 8 

 درصد است. 5داری در س   ااترا  مشترک در فر ردی  بیانگر اختال  معنیارو  غیر *
*The means within the same row with different letter have significant difference (P < 0.05). 

 

نشااان  4 تیرارفااای آزمایشای در )اادو   ذیری و تجزیاه پااذیری مااومر پاروتئین خااام  فااای ملتلا  تجزیااه پاا فراسانجه 
(. فارآوری داناه )او باه     P<0.05داده شده است. ماایسه میانگین فاا اااکی از اخاتال  معنای دار باین تیرارفاا باود         

تیرارفااای آزمایشاای  پااروتئین خااامبلااش سااریع تجزیااه  نیتاارو ن غیرپروتئیناای باعااث تتاااوت معناای دار فراراه منااابع 
فارآوری داناه )او باه      کرتارین باود.  درصاد(   12/24  3بیشاترین و تیراار   درصاد(   16/33  7شد. به طاوری کاه تیراار    

شاد.  تیرارفاای آزمایشای    بلاش کناد تجزیاه پاروتئین خاام      تتااوت معنای دار  فرراه منابع نیترو ن غیرپروتئینی باعاث  
ی باین  اخاتال  معنای دار   باود.  کرتارین درصاد(   77/46  4و تیراار   بیشاترین درصاد(   68/57  3به طاوری کاه تیراار    



 

 

 3شااد. بااه طااوری کااه تیرااار مشااافده نتیرارفااای آزمایشاای  بلااش قابااو تجزیااه پااروتئین خااام تیرارفااای آزمایشاای
کرتاارین بااود. تتاااوت معناای داری بااین تیرارفااای آزمایشاای در  درصااد(  18/76  2بیشااترین و تیرااار درصااد(  83/81 

ی باارای رتااشیبااافاازایش مااادار مااواد مولااو  ساابب تااامین اناار ی اولیااه   نبااود.  پااروتئین خااام ماباات ناارخ تجزیااه
خااام خااوراک مو)ااود در شااکربه   نیپااروتئ تاارشیباای شااکربه شااده و از ایاان راه ساابب تجزیااه  فاااساا یکروارگانیم

 تاارشیباا(. کااافش دیااواره ساالولی در طاای فاارآوری ساابب دسترساای       1681 گابریااو و فرکاااران،   شااودیماا
خشا  و الیاا  ناامولو  در    تجزیاه پاذیری مااده    (. Nazem et al, 2008  شاود یما  نیپاروتئ باه   فاا سا  یکروارگانیم

شاوینده خنثاای بااه غلظات نیتاارو ن آمونیاااکی شااکربه و فرچناین بااه قابلیاات تلریار )یااره و ساااختارفای فیزیکاای و     
(. تااامین بااا مبااات تاار و آفسااته تاار نیتاارو ن آمونیاااکی در  Boucher et al, 2007شاایریایی )یااره وابسااته اساات  

باشاد. نیتارو ن آمونیااکی نااش مهرای در تغذیاه و رشاد بااکتری          شکربه می تواند به نتع باکتری فضا  کنناده الیاا    
 (.2313فای فض  کننده الیا  که فرآیندی نسبتا آفسته است، بازی می کند  فانگات، 

درصاد در سااعت باین تیرارفاای آزمایشای تتااوت        8و  5، 2در سارعت فاای عباور     تجزیه پذیری مومر پاروتئین خاام  
 باه ترتیاب   4بیشاترین و تیراار   درصاد  31/53و  31/54، 74/54 باه ترتیاب   1  فاای معنی دار شد. باه طاوری کاه تیرار   

 کرترین بودند. درصد  41/45و  61/45، 42/46

 

تثمیر رو  فای فرآوری دانه )و و منابع نیترو ن غیرپروتئینی بر فراسنجه فای تجزیه پذیری شکربه ای پروتئین خام  .4 )دو   

Table 4. The effect of processing methods of barley grain and Non-protein nitrogen sources on degradability of crude 

protein 
احتمال 

معنی 

 داری

P-

Value 

خطای 

د استاندار

 میانگین
SEM 

درصد( 12کود مرغی )  

Poultry manure (12 %) 

درصد( 1اوره )  

Urea (1 %) 

 موارد

Item 

 پلت شده
Pelleted 

شدهپرک   

Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 شاهد

Control 

د(بخش سریع تجزیه )درص           

<0.00

01 
1.086 30.19a 26.53c 28.73ab 29.44a 23.92d 27.27bc 25.54dc Rapidly degraded 

fraction (%) 
(بخش کند تجزیه )درصد           

0.004

5 
1.627 48.37b 49.64b 50.67b 46.77b 52.36ab 48.91b 55.23a Slowly degraded 

fraction (%) 
د(بخش قابل تجزیه )درص           

0.125

9 

1.662 78.57 76.18 79.40 76.21 76.28 76.18 80.77 Potential of 

degradability  (%) 
د ثابت نرخ تجزیه  )درص         

 در ساعت(

0.407

2 

0.655 2.81 2.94 2.76 2.79 2.72 2.58 2.25 Constant rate of 

degradation (h-1) 
در ساعت(درصد تجزیه پذیری مؤثر )         
       Effective degradability (%/h) 

0.0041.619 48.03bc 49.31bc 50.30bc 46.42c 51.97ab 48.53bc 54.74a 2 



 

 

8 

0.005

4 
1.609 47.51bc 48.80bc 49.76bc 45.91c 51.40ab 47.97bc 54.01a 5 

0.006

1 

1.599 47.02bc 48.31bc 49.23bc 45.41c 50.85ab 47.43bc 53.31a 8 

 درصد است. 5داری در س   ااترا  ارو  غیر مشترک در فر ردی  بیانگر اختال  معنی*
*The means within the same row with different letter have significant difference (P < 0.05). 

 

تیرارفاای آزمایشای    یاا  ناامولو  در شاوینده خنثای    ال تجزیاه پاذیری و تجزیاه پاذیری ماومر      فاای ملتلا   فراسنجه
(. P<0.05نشاان داده شاده اسات. ماایساه میاانگین فاا اااکی از اخاتال  معنای دار باین تیرارفاا باود               5در )دو  

الیااا  نااامولو  در فاارآوری دانااه )ااو بااه فرااراه منااابع نیتاارو ن غیرپروتئیناای باعااث افاازایش بلااش سااریع تجزیااه   
بیشااترین و تیرااار درصااد(  61/23  7تیرارشااافد شااد. بااه طااوری کااه تیرااار  بااا تیرارفااای آزمایشاای   شااوینده خنثاای

و ن غیرپروتئینای باعاث کاافش بلاش     فارآوری داناه )او باه فراراه مناابع نیتار        کرتارین باود.  درصاد(   62/16 شافد 
 5تیرارفااای آزمایشاای  بااا تیرااار شااافد شااد. بااه طااوری کااه تیرااار  الیااا  نااامولو  در شااوینده خنثاای کنااد تجزیااه 

فاارآوری دانااه )ااو بااه فرااراه منااابع نیتاارو ن  بیشااترین بااود.درصااد(  13/45 کرتاارین و تیرااار شااافد درصااد(  14/36 
باین تیرارفاای آزمایشای شاد. باه طاوری کاه        یاا  ناامولو  در شاوینده خنثای     ال غیرپروتئینی باعث اختال  معنای دار 

بااین ماباات ناارخ تجزیااه تیرارفااای   کرتاارین بااود.  درصااد(  88/63  5بیشااترین و تیرااار  درصااد(  67/65  7تیرااار 
نارخ تجزیاه بساتگی باه زماان الزم بارای اتصاا         . آزمایشی الیا  ناامولو  در شاوینده خنثای اخاتال  معنای دار شاد      

فا به دیاواره و مافیات دیاواره سالولی دارد بناابراین، انادازه تجزیاه شادن را مای تاوان باا قارار دادن طاوالنی              وکمیکر
 8و  5، 2تجزیااه پااذیری مااومر ماااده خشاا  در ساارعت فااای عبااور ماادت مااواد خااوراکی در شااکربه بهبااود بلشااید. 

باه طاوری کاه تیراار شاافد بیشاترین و        درصد در ساعت بین تیرار شافد با تیرارفای آزمایشای تتااوت معنای دار شاد.    
 تیرارفای آزمایشی کرترین بودند. 

تثمیر رو  فای فرآوری دانه )و و منابع نیترو ن غیرپروتئینی بر فراسنجه فای تجزیه پذیری شکربه ای الیا  نامولو  در شوینده خنثی .5 )دو   
Table 5. The effect of processing methods of barley grain and Non-protein nitrogen sources on degradability of NDF 

احتمال 

معنی 

 داری

P-

Value 

خطای 

د استاندار

 میانگین

SEM 

درصد( 12کود مرغی )  

Poultry manure (12 %) 

درصد( 1اوره )  
Urea (1 %) 

 موارد
Item 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 پلت شده
Pelleted 

شده پرک  

Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 شاهد

Control 

د(بخش سریع تجزیه )درص           

0.001

2 

1.085 23.91a 22.80ab 21.73bcd 22.98ab 20.54dc 22.16abc 19.92d Rapidly degraded 

fraction (%) 
(بخش کند تجزیه )درصد           

0.062

7 

1.547 42.06ab 41.16b 39.14b 42.17ab 42.61ab 40.64b 45.13a Slowly degraded 

fraction (%) 
د(بخش قابل تجزیه )درص           

0.297

2 

1.741 65.97a 63.96ab 60.88b 65.15ab 63.15ab 62.81ab 65.05ab Potential of 

degradability  (%) 
د ثابت نرخ تجزیه  )درص         

 در ساعت(



 

 

0.003

2 

0.836 2.73bc 2.81bc 4.53a 2.72bc 2.81bc 3.25b 2.05c Constant rate of 

degradation (h-1) 
در ساعت(درصد تجزیه پذیری مؤثر )         
       Effective degradability (%/h) 

0.065

9 

1.517 41.74ab 40.85b 38.97b 41.83ab 42.29ab 40.38b 44.66a 2 

0.071

6 

1.473 40.39ab 40.39b 38.71b 41.34ab 41.82ab 39.99b 43.98a 5 

0.078

7 

1.430 40.80ab 39.94b 38.46b 40.86ab 41.36ab 39.61b 43.33a 8 

 درصد است. 5داری در س   ااترا  ارو  غیر مشترک در فر ردی  بیانگر اختال  معنی*
*The means within the same row with different letter have significant difference (P < 0.05). 

 

آورده شاده اسات.    6بع نیتارو ن غیرپروتئینای در )ادو     مناا  ی داناه )او باه فراراه    فارآور  لید گازفای مربوط به توداده
فراساانجه فااای تولیااد گاااز اخااتال  معناای داری و)ااود دارد     آزمایشاای از نظاار  نتااای  نشااان داد بااین تیرارفااای   

 P<0.05 .)             نرخ تولید گااز در تیرارفاای آزمایشای اخاتال  معنای داری داشات. بیشاترین نارخ تولیاد گااز مرباوط باه
اختصااا  داشاات. لیتاار( میلاای 32/34  6و کرتاارین ناارخ تولیااد گاااز مربااوط بااه تیرااار   لیتاار( میلاای 33/38  3تیرااار

داشاات. بیشااترین  گاااز  ساااعت در تیرارفااای آزمایشاای اخااتال  معناای داری    66مااادار گاااز تولیاادی در  فرچنااین 
اختصاا   لیتار(  میلای  77/31  6و کرتارین تولیاد گااز مرباوط باه تیراار       لیتار(  میلای  53/35  2تولیدی مربوط به تیراار 

فار  بار ایان اسات      شاود یما ی فضاری ماواد خاوراکی اساتتاده     فاا یژگیووقتی از رو  تولید گاز برای تعیین داشت. 
ی فیزیکاای خااوراک قاارار فااایژگاایوکااه گاااز تولیاادی تواات تااامیر فاای  عامااو دیگااری )ااز ترکیبااات شاایریایی و   

 Menke and، امااا تغییاار در فعالیاات میکروباای ماایع شااکربه مرکاان اساات باار ناارخ تلریاار امار بگااذارد    ردیااگینرا 

Steingass, 1988 ساه    نیچنا فا  نسابتا انادک اسات.     فاا دراتیا بوفکردر ماایساه باا    نیپاروتئ (. تولید گاز ااصو از
و  فاا نروناه (. فربساتگی بااالیی باین پاروتئین خاام      Wolin, 1960چربی نیز در تولیاد گااز قاباو صار  نظار اسات        

فاا بار   ی آناز بااال باودن ماادار لیگناین ماانع از عراو        نیچنا فا  (. Larbi et al, 1998سرعت تولیاد گااز و)اود دارد     
خااوراکی بایااد اااداقو  مااواد .(Church, 1988; Wilson et al, 1991 شااود یماایااافی موتویااات داخااو ساالو  گ

 تار کا  خام باشند تاا فعالیات میکروبای در شاکربه م لاوک باشاد. بناابراین، ماواد خاوراکی باا            نیپروتئدرصد  13ااوی 
 شاوند یما خام سابب کاافش فعالیات میکروبای در شاکربه و در نتیجاه سابب کاافش تولیاد گااز            نیپروتئدرصد  13از 
 Norton, 1994لااه عوامااو تامیرگااذار در نتااای  تولیااد گاااز ماای تااوان زمااان برداشاات، میاازان کربوفیاادرات   (.  از )ر

، گونااه داماای فااای مولااو  و غیاار مولااو  در آک، میاازان الیااا  نااامولو  در شااوینده خنثاای، منشااا مااایع میکروباای  
 دفنده مایع شکربه، زمان )رع آوری مایع شکربه و )یره غذایی دام دفنده مایع شکربه را نام برد. 

و کرتارین قابلیات فضا  مااده آلای      مادار قابلیت فض  ماده آلای باین تیرارفاا اخاتال  معنای داری داشات. بیشاترین        
قابلیات فضا  مااده آلای قسارتی از مااده       باود.  درصاد(   16/38  6 ودرصاد(   67/43  7به ترتیب مربوط باه تیرارفاای   

درصاد ماااده آلای قابااو    (.Razm-Azar et al, 2012شااود  یما آلای خاوراک اساات کاه در دسااتگاه گاوار  فضاا      
 ,Nazem et alفضاا  در ماااده خشاا  نیااز بااه ازای فاار کیلااوگرم ماااده خشاا  پاا  از فاارآوری افاازایش یافاات   

باا قابلیات فضا  یا  مااده خاوراکی راب اه         سالولز یفرا دیاواره سالولی بادون     ی و(. بین مااادیر دیاواره سالول   2008



 

 

ایان ترکیباات در مااده خاوراکی کاافش یاباد، قابلیات فضا  آن مااده خاوراکی افازایش             قدرچهمعکوک و)ود دارد. فر 
ماادار انار ی قاباو متابولیسا  باین تیرارفاای آزمایشای اخاتال  معنای داری           (.Dadvar et al, 2011خوافاد یافات    

مگاا و  بار کیلاوگرم مااده خشا (       64/5  7داشت. بیشترین و کرترین انار ی قاباو متابولیسا  مرباوط باه تیرارفاای       
ای ماادار غلظات اسایدفای چارک فارار کوتااه زنجیار باین تیرارفا          باود.  مگا و  بر کیلاوگرم مااده خشا (    52/5  6 و

آزمایشاای اخااتال  معناای داری را نشااان داد. بیشااترین و کرتاارین مااادار غلظاات اساایدفای چاارک فاارار کوتاااه زنجیاار  
نتاای  باه دسات آماده از تولیاد گااز، انار ی         باود.  میلای ماو (   43/3  6 ومیلای ماو (    47/3  7مربوط باه تیرارفاای   

کااه فربساتگی مثبتاای باین تولیااد گااز و اناار ی قابااو     کناد یمااقاباو متابولیساا  و قابلیات فضاا  مااده آلاای پیشانهاد     
(. تتااوت بااین  Muela et al, 2005باین تولیاد گاااز و قابلیات فضاا  مااده آلای و)ااود دارد        نیچناافا  متابولیسا  و  

 تکرارفاا باه عاواملی از قبیاو رو  کاار، ماواد و ناوغ ایواناات،         تواناد یما ی( تنا بارون ی و تندرونی ملتل   فاشیآزما
ی فااارو  نیتاارمهاا ی نااایلونی از فاااسااهیکمااورد اسااتتاده مربااوط باشااد. رو  تولیااد گاااز و رو   و مااد  ریاواای

ی زیاادی اسات کاه در بارآورد نارخ و      فاا ساا  ی ناایلونی  فاا ساه یکتعیین نرخ و مادار فض  ماده خش  فساتند. رو   
. رو  تولیاد گااز نیاز باه عناوان روشای رایا  در تعیاین         ردیا گیما مادار ناپدید شدن ا)زای خوراک مورد اساتتاده قارار   

ی فاا تیموادود  فاا رو ی مواد خوراکی مورد پذیر  قرار گرفتاه اسات. باا ایان و)اود فار کادام از ایان         اهیتغذارز  
ی باارای تاارمناساابی نااایلونی باااالتر از رو  تولیااد گاااز اساات و معیااار فاااسااهیکخااا  خااود را دارنااد. صااوت رو  

، اماا باه دلیاو شاکربه ایواناات ماورد اساتتاده نتاای          کناد یما مصر  خوراک و قابلیت فض  فاراف    یفایژگیوتعیین 
 (. Valentin et al, 1999تغییرات زیادی داشته باشد   تواندیمی نایلونی فاسهیکمربوط به 

 

میلی گرم در ماده خش ( 233گاز  میلی لیتر در تثمیر رو  فای فرآوری دانه )و و منابع نیترو ن غیرپروتئینی بر فراسنجه فای تولید  .6 )دو   
Table 6. The effect of processing methods of barley grain and Non-protein nitrogen sources on gas production 

parameters (ml/200 mg DM) 
احتمال 

معنی 

 داری

P-

Value 

خطای 

د استاندار

 میانگین
SEM 

درصد( 12کود مرغی )  

Poultry manure (12 %) 

درصد( 1اوره )  
Urea (1 %) 

 موارد
Item 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 شاهد

Control 

تولید گاز پتانسیل           
لیتر()میلی  

0.005

6 

1.128 35.43b 34.32b 35.54b 37.87a 38.30a 38.07a 34.98b Gas production 

potential (ml) 

 نرخ تولید گاز         
لیتر/ساعت()میلی  

0.015

4 

0.063 0.047a 0.036bc 0.037bc 0.038bc 0.040abc 0.033c 0.043ab Gas production rate 

(ml h-1) 
ساعت 69گاز تولیدی در            

لیتر()میلی  

0.010

7 

1.049 33.07bc 31.77c 33.20bc 34.90ab 33.67abc 35.50a 32.33c Gas production in 

96 hours (ml) 
 قابلیت هضم ماده آلی         



 

 

(ماده خشک )درصد  

0.038

9 

0.932 40.97a 38.19c 39.44abc 40.21ab 39.18bc 39.54abc 40.05ab Organic matter 

digestibility (%DM) 
اژول )مگ متابولیسمانرژی قابل          

 بر کیلوگرم ماده خشک(

0.038

1 

0.365 5.94a 5.52b 5.71ab 5.84a 5.69ab 5.75ab 5.82a Metabolizable 

energy (MJ/kg DM) 
اسیدهای چرب کوتاه زنجیر            

مول()میلی  

0.037

0 

0.146 0.47a 0.40b 0.43ab 0.46a 0.43ab 0.44a 0.45a Short chain fatty 

acids (mmol) 
 درصد است. 5داری در س   ااترا  ارو  غیر مشترک در فر ردی  بیانگر اختال  معنی*

*The means within the same row with different letter have significant difference (P < 0.05). 

 

شااکربه در تیرارفااای آزمایشاای   pHمااادار نشااان داده شااده اساات.   7شااکربه در )اادو  متابولیاات فااای ماااادیر 
( 13/6  1مربااوط بااه تیرااار  pHو کرتاارین ( 33/6  7مربااوط بااه تیرااار  pHاخااتال  معناای داری داشاات. بیشااترین 

فاای شاکربه باه مناابع مغاذی خاوراک آسایاک        شکستن و آسیاک کاردن غاالت، دسترسای میکاروک    اختصا  داشت. 
ا بااا ساارعت بیشااتری مااواد مغااذی را فضاا  نرااوده و در فااشااده را افاازایش خوافااد داد و باار فرااین اساااک میکااروک

رایراای و فرکاااران (. Callison et al, 2001مااایع شااکربه و)ااود خوافااد داشاات    pHنهایاات قابلیاات کااافش 
 فااا اساتتاده کردناد، نتاای  نشاان داد کااه میاانگین    کااود مرغای را در )یااره باره   15و  13، 5( در سا وح صاتر،   1362 

pH    داری بااود و بااین تیرارفااای آزمایشاای اخااتال  معناای  6/6و  4/6، 75/6، 6شااکربه باارای تیرارفااا بااه ترتیااب
دفاد افازودن مناابع نیتارو ن غیرپروتئینای      باه دسات آماده باین تیرارفاا نشاان مای        pHماایساه باین     و)ود داشات. 
 شکربه در تیرارفا شده است.  pHسبب افزایش 

مرباوط باه تیراار     آزمایشای اخاتال  معنای داری داشات. بیشاترین نیتارو ن آمونیااکی        نیترو ن آمونیاکی در تیرارفاای 
-گارم در دسای  میلای  38/13  3باوط باه تیراار    مر نیتارو ن آمونیااکی  و کرتارین  میلی گارم در دسای لیتار(     45/11  5

فاای  )یاره فاای موتاوای اوره کرتار از    فاای نیتارو ن آمونیااکی در )یاره    تتااوت باین غلظات   اختصاا  داشات.    لیتر(
دارای کنجاله سویا و کود مرغی بود. ایان م لاب مرکان اسات باه سارعت آزادساازی کنادتر نیتارو ن از کنجالاه ساویا            
 و کود مرغی( نسبت به اوره مربوط باشد. قابلیات فضا  ماواد مغاذی بیشاتر توات تاامیر منباع پاروتئین قارار داشاته و            

فااد داشاات، بااه طوریکااه ماااادیر قابلیاات فضاا  در )یااره فااای میاازان نیتاارو ن آمونیاااکی تااامیر چناادانی باار آنهااا نلوا
کود مرغی بیشاترین ماادار باود. عاالوه بار ایان اساتتاده از کنجالاه ساویا در ماایساه باا اوره در             موتوی کنجاله سویا و

تغذیه گوستند قابلیت فض  الیاا  ناامولو  در شاوینده خنثای را بهباود مای بلشاد کاه باه نظار مای رساد اساتتاده از              
پااروتئین اایااای در ماایسااه بااا منبااع نیتاارو ن غیرپروتئیناای در )یااره گوسااتند عااالوه باار بهبااود قابلیاات فضاا   منبااع

الیااا  نااامولو  در شااوینده خنثاای، شاارای  شااکربه را از نظاار رونااد تولیااد و غلظاات نیتاارو ن آمونیاااکی مناسااب تاار   
ی داناه )او غلظات نیتارو ن آمونیااکی      (. فرچنین نتاای  بیاان مای کناد کاه فارآور      Afshar et al, 2015خوافد نرود  

 فا را توت تامیر قرار نداده است. )یره



 

 

تثمیر رو  فای فرآوری دانه )و و منابع نیترو ن غیرپروتئینی بر پارامترفای مایع شکربه  .7 )دو   
Table 7. The effect of processing methods of barley grain and Non-protein nitrogen sources on rumen parameters 

احتمال 

معنی 

 داری

P-

Value 

خطای 

د استاندار

 میانگین
SEM 

درصد( 12کود مرغی )  

Poultry manure (12 %) 

درصد( 1اوره )  

Urea (1 %) 

 موارد

Item 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 شاهد

Control 

0.001

8 
0.234 6.30a 6.26ab 6.24abc 6.16dc 6.23abc 6.17bcd 6.10d pH 

 نیترو ن آمونیاکی         

  میلی گرم در دسی لیتر(

<0.00

01 
0.509 11.29a 11.28a 11.45a 10.49bc 10.38c 10.85b 11.31a Ammonia nitrogen 

(mg dl-1) 

 درصد است. 5داری در س   ااترا  اختال  معنیارو  غیر مشترک در فر ردی  بیانگر *
*The means within the same row with different letter have significant difference (P < 0.05). 

نشاان داده   8ین میکروبی سنتز شده در )ادو   وتئنتای  مربوط به اندازه گیری میزان دفع مشتاات پورینی و میزان سنتز پر
با تو)ه به این )دو ، میزان دفع فر ی  از مشتاات پورینی  آالنتویین، اسید اوری ، گزانتین+ فیپاوگزانتین( و  شده است. 

کو دفع مشتاات پورینی ادرار و میزان پروتئین میکروبی سنتز شده در شکربه توت تامیر )یره فای آزمایشی قرار گرفت و 
( دریافتند که تغذیه )یره ااوی سیال  Kim et al, 2000فرکاران   کی  و (.P<0.05اختال  مشافده شده معنی دار بود  
ای که فا  از سیال  ذرت تامین شده بود، دفع کو مشتاات پورینی و به دنبا  آن سنتز ذرت با کود مرغی در ماایسه با )یره

( انجام شد مشلص Pathak, 2008یشی که توس  پات  و فرکاران  پروتئین میکروبی در گوستند را افزایش داد. در آزما
فای ااوی ماادیر زیاد اوره، عناصر فستر و گوگرد به عنوان عوامو مودود کننده در بیوسنتز میکروبی عرو گردید که )یره

کنند. پروتئین میکروبی در تامین نیاز نیترو ن نشلوارکنندگان ناش مهری دارد و اکثر اسیدفای آمینه ماورد نیااز بارای    می
 (.  Vaithiyanathan et al, 2006کند  تولید ایوان میزبان را فراف  می رشد، نگهداری و

فای ااوی کود مرغی افزایش ( گزار  کردند که مصر  روزانه ماده خش  در )یرهPapi et al, 2013پاپی و فرکاران  
در کیلوگرم مااده خشا ،    گرم 163داری را نشان داده است. مکرو کردن )یره بر پایه علوفه با کود مرغی به میزان معنی

امر م لوبی بر میزان خوراک مصرفی و متابولیس  نیترو ن در گوستند داشت.  در تغذیه نشلوارکنندگان، باه دلیاو شارای     
ی غیر پروتئینای، مانناد اوره و   غذایی از مواد نیترو نه اختصاصی شکربه، امکان تامین بلشی از پروتئین مورد نیاز در )یره

(. عامو مه  تامیر گذار بر ماادار مصار    Swan et al, 2006ان از مواد انر ی زا با تلریر سریع و)ود دارد  فرزم استتاده
فای با انر ی قابو دسترک باشد. استتاده از خوراکی غذایی نشلوارکنندگان، قابلیت و سرعت تلریر )یره میاوره در )یره

انی نداشته و مرکن است امر نامساعدی روی ساالمتی ایاوان داشاته    سریع، بدون مکرو نیترو ن غیر پروتئینی، بازده چند
 (. Kowalczyk, 1997باشد  

( گزار  کردند که مصر  نیترو ن توت تاامیر رو  فارآوری داناه )او قارار      Alijoo et al, 2011علی )و و فرکاران  
که )و پلات شاده مصار  کارده بودناد.       گرفت و در گاوفایی که با )و آسیاک شده تغذیه شده بودند بیشتر از گاوفایی بود

نیترو ن اباا شده توت تامیر افرا  تیرارفا قرار نگرفت ولی فرآوری دانه )و دفع نیترو ن مدفوغ را توت تامیر قرار داد و در 
داری باالتر از گاوفایی باود کاه )لاو پلات شاده مصار  کردناد        گاوفایی که )و آسیاک شده مصر  کردند به طور معنی



 

 

 Alijoo et al, 2011  کافش تجزیه پذیری پروتئین و نشاسته در شکربه بدون امر منتی بر قابلیت فض  بعد از شاکربه .)
به عبارت دیگر، فرآوری دانه )و مرکن است از طریق (.  Campling, 1991بر امر آمونیاکی کردن )و مشافده شده است  

رود کاه در چناین شارای ی    در شکربه گردد. لذا انتظار میافزایش س   تراک ذرات نشاسته باعث افزایش تلریر نشاسته 
فاا  فای آمیلوالیتی   تجزیه کننده نشاسته( به عنوان )رعیت غالب میکروبی شکربه باشند. با افزایش رشد باکتریباکتری

ید الکتیا  در  فای تولید کننده اسید الکتی  در شکربه افزایش یافته و از آنجا که قدرت اسیدیته اسا که مهرترین باکتری
 pHشکربه مرکن است از ااد نرماا  آن کرتار شاود. باا افات        pHماایسه با سایر اسیدفای چرک فرار باالتر است، لذا 

یابااد فااای ساالولیتی  ساالت شااده و متعاقااب آن فضاا  فیباار در شااکربه کااافش ماایشااکربه، شاارای  باارای فعالیاات
 Khalesizadeh et al, 2011  .)  اعی و فرکاران(ارErjaei   et al, 2018     گزار  کردند که غلظات اساید لینولئیا )

فا قرار نگرفته است. مزدوج شیر و سنتز پروتئین میکروبی توت تامیر فراوری دانه )و، منابع چربی )یره و امر متاابو بین آن
یبا ی  سوم کرتر اند تارفای پرواری که )و غلت  زده درشت مصر  کرده)ریان نیترو ن میکروبی به دوازدفه در گوساله

(.  انار ی فااکتور موادود    Beauchemin et al, 2011اند  فای پرواری بود که )و بیشتر غلت  زده تغذیه کردهاز گوساله
کننده برای تولید پروتئین میکروبی در شکربه است و گزار  شده است که فرآیند کردن دانه غالت  غل   زدن خش  و 

فاای  استتاده از نشاسته در شکربه و افزایش انر ی قابو دسترک بارای رشاد میکاروک    پلت کردن( از طریق افزایش بازده
 .)(Kiran and Mutsvangwa, 2007; Davies et al, 2013گردد شکربه، سبب افزایش سنتز پروتئین میکروبی می

 

تثمیر رو  فای فرآوری دانه )و و منابع نیترو ن غیرپروتئینی بر مشتاات پورینی و سنتز پروتئین میکروبی  .8 )دو   
Table 8. The effect of processing methods of barley grain and Non-protein nitrogen sources on purine derivatives and 

microbial pesotin synthesis 
احتمال 

معنی 

 داری

P-

Value 

خطای 

د استاندار

 میانگین

SEM 

درصد( 12کود مرغی )  

Poultry manure (12 %) 

درصد( 1اوره )  
Urea (1 %) 

 موارد
Item 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 پلت شده
Pelleted 

 پرک شده
Filled 

 آسیاب شده
Ground 

 شاهد

Control 

)میلی مول در روز( آالنتوئین           

<0.00

01 
0.391 6.67b 6.69b 6.86b 7.45a 7.54a 7.47a 7.32a Allantoin (mmol day-1) 

)میلی مول در روز( اسید اوریک           

<0.00

01 
0.115 0.73c 0.67d 0.65d 0.83a 0.67d 0.76b 0.66d Uric acid (mmol day-1) 

مول ی )میل گزانتین+هیپوگزانتین         

 در روز(

0.020

3 

0.227 1.14bc 1.13bc 1.19abc 1.25a 1.23ab 1.11b 1.25a Xan and hypoxanth 

(mmol day-1) 

میلی ) کل مشتقات پورینی دفعی         

 مول در روز(

<0.00

01 
0.404 8.56b 8.53b 8.70b 9.50a 9.46a 9.33a 9.23a Urine derivatives 

excreted (mmol day-1) 

ز()گرم در رو نیتروژن میکروبی           

<0.000.366 6.90b 6.86b 7.03b 7.70a 7.66a 7.63a 7.46a Microbial N supply (g d-



 

 

01 1) 

وز()گرم در ر پروتئین میکروبی           

<0.00

01 
0.929 43.13b 42.90b 43.90b 48.13a 47.86a 47.43a 46.67a Microbial protein supply 

(g d-1) 

 درصد است. 5داری در س   ااترا  ارو  غیر مشترک در فر ردی  بیانگر اختال  معنی*
*The means within the same row with different letter have significant difference (P < 0.05). 
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