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Introduction The fodder used in animal feed is in the form of silage, crushed and pellets. If used a 

pellet diet, the animal will spend less time eating, so as activity decreases, so will its maintenance needs. 

Part of the improvement in pellet diet is due to less energy consumption during feeding. In other words, 

the use of pellet rations reduces the energy consumed by the animal for eating and also increases the 

availability of vital nutrients and energy. Alfalfa is one of the forage plants that can produce more than 

two tons of protein per hectare per year. The pellet alfalfa is a perfect feed for dairy cows, sheep and 

goats, horses, camels, rabbits and other livestock animals as it improves their performance and 

production. The activities of ruminal protozoa contribute significantly to the digestion of plant cell wall 

polymers and their absence from the rumen may have a negative effect on the extent of fibre digestion. 

Fiber-degrading enzymes include total cellulase activity, carboxymethylcellulase, and microcrystalline 

cellulase. The activity of these enzymes is in three separate parts of the rumen contents, including tiny 

particles (microbes attached to the rumen particle), intracellular part (cells that are freely suspended in the 

liquid part of the ruminal fluid) and extracellular part (enzymes in the liquid part) are measured (Agarwal 

et al., 2000.). The aim of this study was to investigate the effect of alfalfa physical shape and barley grain 

processing on nitrogen retention, activity of enzyme cellulolytic, blood parameters and rumen microbial 

population in Dalagh breed fattening lambs. 

 

Materials and Methods: Thirty male lambs with an approximate age of 3.5±1.2 months with an 

average weight of 17 ± 1.1 were used. The experiment was statistically analyzed in the form of a factorial 

experiment based on a completely randomized design with two factors. The experimental variables 

include: physical form of forage (chopped vs. pelleted form) and barley grain processing (whole vs. 

grounded vs. steam flaked). The experiment was in the 98 days period (14 days of habituation and 84 

days of the main course) with 6 treatments and 5 replications. Experimental diets were equal in protein 

and energy content and includes: 1- Pelleted alfalfa with whole barley grain 2- Pelleted alfalfa with 

ground barley grain 3- Pelleted alfalfa with flaked barley grain 4- Alfalfa with whole barley grain 5-

Alfalfa with ground barley grain 6 -Alfalfa with flaked barley grain. Rumen fluid was sampled on day 84 

at 3 hours after feeding and blood samples were taken from the lambs in the penultimate week of the 

fattening period 3 hours after morning feeding from the cervical vein.  

 

Results and Discussion  
Nitrogen consumption and fecal extracted nitrogen in lambs feces were significantly affected by the 

physical shape of the forage, which pelleted alfalfa increased nitrogen consumption and fecal nitrogen 

excretion in lambs fed with pelleted alfalfa compared to chopped alfalfa (P<0.05).  The processing of 

barley grain didn’t significant effect on apparent nitrogen balance parameters (P>0.05).  

 

The total number of rumen bacteria, lactic acid, coliform and rumen protozoa were not affected by the 

physical form of the forage (P <0.05). However,  the number of total bacteria and rumen protozoa in 



 

 

lambs fed with flaked barley grain were higher than milled barley grain and also in milled barley grain 

were greater than whole barley grain (P<0.05).   

Activity of carboxymethyl cellulase and microcrystalline cellulase enzymes in intra cellular, extra 

cellular, solid and total rumen fluids of lambs fed pelleted alfalfa forage and flaked barley was higher 

than chopped alfalfa, however,there was no significant difference between treatments (P >0.05).  

 

The blood glucose of lambs was significantly higher in lambs fed by flaked barley than milled barley and 

in milled barley was higher than whole barley grain (P<0.05) The blood urea nitrogen of lambs was 

significantly lower in lambs fed by flaked barley than milled barley and in milled barley was lower than 

whole barley grain (P<0.05). 

 

Conclusion: The results of our experiment showed that the use of pelleted alfalfa and flaked barley grain 

in the diet of fattening of lambs due to numerical increasing trend in digested nitrogen, statistical reducing 

of urea nitrogen and numerical increasing trend in total rumen bacteria and cellulase enzymes activity had 

the best performance of rumen, which ultimately ensures the health of livestock. For recommendation 

using pelleted form of forage and flaked barley grain for farmers is required more study to investigate 

rumen and post rumen digestion rate of nitrogen and also, the cost of processing. While the lamb 

performance increase compared to the cost of processing, it can be recommended to the farmer to instead 

of consuming alfalfa and barley grain as a traditional way, use the processed form of them to improve the 

efficiency of the use of nutrients and increase the performance of the animals.  
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 تیک،یهای سلوالفعالیت آنزیم ،بر ابقا نیتروژنشکل فیزیکی یونجه و فرآوری دانه جو اثیر ت

 های پرواری نژاد داالقدر بره و جمعیت میکروبی شکمبه خون هایفراسنجه

 

، رضا 4مختارمهاجر، 3عبدالحکیم توغدری، 2نژاد، نورمحمد تربتی*2، تقی قورچی1آبادیراحله رجبی علی

 5طهماسبی

 

 چکیده

تیک، یهای سلوالفعالیت آنزیم ،ابقا نیتروژنبه منظور بررسی تاثیر شکل فیزیکی علوفه یونجه و فرآوری دانه جو بر 

ماهه با  5/0±2/1ی نر رأس بره 03از  پرواری نژاد داالقهای های خون و جمعیت میکروبی شکمبه در برهفراسنجه

فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور  طرحدر قالب  استفاده شد. این آزمایشکیلوگرم  11±1/1میانگین وزن

شده(  فلیک)کامل، آسیاب شده و و فرآوری دانه جو )خرد شده در مقابل پلت شده( اصلی شامل شکل فیزیکی علوفه 

های آزمایشی جیره .تکرار انجام شد 5تیمار و  6روز دوره اصلی( با  91روز عادت پذیری و 11) هروز 89 دورهدر یک که 

یونجه خرد شده با دانه جو -2یونجه خرد شده با دانه کامل جو -1محتوی پروتئین و انرژی برابر بودند و شامل: نظر از 

یونجه پلت با دانه جو -5یونجه پلت شده با دانه کامل جو -1 فلیک شدهجو یونجه خرد شده با دانه -0آسیاب شده 

و دهی ساعت بعد از خوراک 0گیری از مایع شکمبه نمونهبودند.  فلیک شده،یونجه پلت با دانه جو -6آسیاب شده 

باعث افزایش نیتروژن یونجه پلت در مقایسه با یونجه خردشده شد.  انجامهفته ماقبل آخر دوره پرواربندی، در خونگیری 

فلیک تیمار جو . (P>35/3)، اما بر ابقاء نیتروژن تأثیر معنی داری نداشت (P<35/3) گردید و نیتروژن هضم شده مصرفی

. مقدار (P<35/3)شد دانه جو کامل و آسیاب شده نسبت به شکمبه  یها و پروتوزوآتعداد کل باکتریمنجر به افزایش 

و مقدار جو کامل و آسیاب شده بیشتر از فلیک شده، عنی دار در تیمار دریافت کننده جو ها به طور مگلوکز خون بره

 شده و جو به صورتپلت یونجه به صورت  علوفهبطور کلی،  .(P<35/3) بوددار کمتر ای خون به طور معنینیتروژن اوره

ای خون و روند دار در نیتروژن اورهاهش معنیپرواری به دلیل روند افزایشی در هضم نیتروژن، کگوسفند جیره در فلیک شده، 

 های میکروکریستالین سلوالز و کربوکسی متیل سلوالز شکمبه سبب بهبود عملکردها و آنزیمافزایشی در تعداد کل باکتری

 شود.میدر نهایت موجب تضمین سالمت دام و شکمبه

  یتیک.سلوالهای آنزیمفعالیت شده،  کفلی جو، پلت شده یونجه پروتوزوآ، نیتروژن، توازن :های کلیدیواژه

 1مقدمه
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 از استفاده صورت در .باشندمی پلت و سیالژ، خردشده فرم گیرد بهمی قرار استفاده مورد دام تغذیه در ای کهعلوفه

 نیز آن نگهداری احتیاجات میزان فعالیت، کاهش با لذا کرد، خواهد خوردن غذا صرف را زمان کمتری دام پلت، جیره

 به عبارت. باشدمی تغذیه درهنگام انرژی کمتر مصرف علت به پلت، جیره کاربرد بهبود از خشی. بیافت کاهش خواهد

 مواد حیاتی قابلیت دسترسی و دهدمی کاهش را خوردن غذا برای دام شده صرف انرژی پلت، جیره از استفاده دیگر

ای بوده که قادر است یونجه از جمله گیاهان علوفه (.Fluharty et al,. 2017دهد )می افزایش نیز را انرژی و مغذی

های . ارزش غذایی علوفه(Valizadeh and Rahimzadeh, 1989ساالنه بیش از دو تن پروتئین در هکتار تولید نماید )

پذیری و مجموعه عواملی شامل ترکیبات شیمیایی، ضرایب هضمی، تجزیهتوسط مورد استفاده در تغذیه دام 

در سیستم پرواربندی، جو به عنوان یک (. Sufi Siavash and Janmohammadi, 2009)شود مشخص میوراکی خوشخ

گیرد. بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته، مشخص نبع نشاسته مورد استفاده قرار میغله بومی به عنوان مهمترین م

پذیری آن در شکمبه و ی غله بر تجزیهنوع فرآور شود،ته جو به سرعت در شکمبه تخمیر میشده است که نشاس

ه آن در شکمبه یا عبور آن به باشد و به عبارت دیگر بر استفادهضم آن در دستگاه گوارش موثر می همچنین قابلیت

 .(Horadagoda et al., 2008های پایینی دستگاه گوارش مؤثر است )بخش

بر این اساس،  (.Woodward and Reed, 1997)د متابولیسم نیتروژن به ترکیب جیره و گونه حیوان بستگی دار

های مختلف میکروبی ساکن اند تا با تعدیل رقابت بین جمعیتمتخصصان تغذیه نشخوارکنندگان همواره در تالش بوده

 بر فرآوری غالت که داده نشان متعددی هایپژوهش در شکمبه، بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین را بهبود بخشند.

در این ارتباط با توجه به نوع غله و . است موثر شکمبه آمونیاک غلظت و فرار، اسیدیته شکمبه چرب اسیدهای تولید

 فرآوری ها گزارش شده است. همچنین گزارش شده که غالتنوع فرآوری نتایج متفاوتی برای هر یک از این فراسنجه

 دارند و اسیدیته شکمبه فرار اسیدهای چرب تولید بر کمتری تأثیرات شوندمی استفاده علوفه همراه به وقتی شده

(Delahoy et al., 2003.) 

-شکمبه یک اکوسیستم میکروبی غیر هوازی است که توسط جمعیت پیچیده میکروبی شامل باکتری، پروتوزوآ و قارچ 

فزایش تعدادشان با ، پروتوزوآی شکمبه با اشودمیها اشغال شده است. زمانی که دانه به جیره نشخوارکنندگان اضافه 

نوع فرآوری  (.Mackie et al., 1978دهند و به اندازه کافی نشاسته اضافی را از بین میبرند )این شرایط خود را وفق می
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تر دستگاه گوارش و هضم پایینهای قسمتهای شکمبه از نشاسته و یا عبور نشاسته به نقش اساسی بر استفاده باکتری

اند دست آوردن انرژی از مواد گیاهی به تخمیر میکروبی در شکمبه وابستهنندگان برای بهدر آنجا دارد و نشخوار ک

(Jouany and Ushida, 1999.) 

و  میکروب های شکمبه های سلوالیتیک ، ابقا نیتروژن،وری خوراک بر فعالیت آنزیمآبا فرض اینکه شکل فیزیکی و فر

هدف از  د.رسیضروری به نظر  اک غالب یونجه و جو در تغذیه دامدو خورنیاز بـه تحقیقات خون تاثیر می گذارد. 

تخمیر  هایفراسنجه برخی از ،بر ابقا نیتروژنبررسی اثرات شکل فیزیکی یونجه و فرآوری دانه جو پژوهش حاضر 

 باشد.های پرواری نژاد داالق میهای خونی در برهفراسنجهای و شکمبه

 هامواد و روش

علوم کشاورزی و منابع دانشگاه واحد پرورش گوسفند یک مزرعه تحقیقاتی شماره این تحقیق در تمامی مراحل انجام 

پلت یونجه مورد نیاز از کارخانه  ت.صورت گرف آزمایشگاه علوم دامی مرکز تحقیقات علوم دامی گرگانو طبیعی گرگان 

و به سه قسمت جو  نیز از بازار خریدارید نیاز مور واریته صحرا خوارک دام و طیور زرین دانه پویا یزد تهیه گردید و جو

 NRCدر  متناسب با نیازهای توصیه شده کنسانترهفرمول  تقسیم گردید. فلیک شده،کامل و جو آسیاب شده و جو 

و قسمت کنسانتره جیره بدون جو در کارخانه خوراک دام و طیور  های در حال رشد تهیه گردیدبرای بره (2007)

. شد و به مزرعه تحقیقاتی پرورش گوسفند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی منتقل گردیدگرگان دشت تهیه 

ها از نظر شکل فیزیکی یونجه و نوع فرآوری دانه جو بود و اقالم تشکیل دهنده و درصد آن در جیره تنها تفاوت جیره

خانه خوراک دام و طیور انجام شد. رپلت کا پلت کردن یونجه با استفاده از دستگاه پرس  .(1کامال یکسان بود )جدول 

میلی متری عبور کند و با افزودن یک درصد بنتونیت چهت  5برای اینکار یونجه کامل کوبیده شده تا از الک 

میلی متری عملیات پلت سازی  0چسبندگی و مقدار کمی بخار در کاندیشن پخت شده و با دستگاه پرس پلت با دای 

میلی متری استفاده  2با دستگاه کولر خنک شد. جهت آسیاب کردن دانه جو از آسیاب با توری انجام شد و در نهایت 

ای عمودی برای پخت در معرض بخار به کردن( دانه جو با بخار ابتدا دانه جو در داخل محفظهشد. فلیک کردن)پولکی

-میلی 5/1که از هم ی یهابین غلطک ، بالفاصله ازدرصد برسد23مدت چهار دقیقه قرار گرفت تا رطوبت آن به حدود 

روزه  89آزمایش در دوره  .بار بود 5درجه سانتیگراد و فشار  83در حال گردش عبور داده شد. دمای پخت متر فاصله و 

های آزمایشی  از نظر محتوی تکرار انجام شد که جیره 5تیمار و  6روز دوره اصلی( با  91روز عادت پذیری و 11) 

یونجه خرد شده با  دانه جو آسیاب شده -2یونجه خرد شده با دانه کامل جو -1ی برابر بودند و شامل: پروتئین و انرژ

یونجه پلت با  دانه جو آسیاب شده -5یونجه پلت شده با دانه کامل جو -1 فلیک شده،یونجه خرد شده با دانه جو  -0



 

 

رأس بره نر نژاد  03تعداد  89ماه اسفند سال در  زمایشآ اینمنظور انجام به .بودند فلیک شده،یونجه پلت با دانه جو -6

از مزرعه دامی زیر نظر جهاد کشاورزی استان گلستان  ماه 1-0سن  کیلوگرم و 11±1/1وزن زنده  میانگینداالق با 

  منتقل شدند.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  شماره یکپژوهشی  -آموزشی و به مزرعه انتخاب شدند

 

 آزمایشی مورد استفاده )بر حسب درصد ماده خشک یا واحدهای ارائه شده( هایاقالم خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول

Table 1- Feed ingredients and chemical composition of experimental diets (% of dry matter or unit provided) 

 جیره های آزمایشی 

Experimental diet’s  

 تیمارهای آزمایشی
Experimental Treatments 

، یونجه خردشده

 جو کامل
Alfalfa- whole 

Barley 

، یونجه خردشده

 جو آسیاب
Alfalfa-
Ground 

Barley 

 جوفلیک شده، یونجه خردشده
Alfalfa-Flaked Barley 

جو ، یونجه پلت

 کامل
Pellet Alfalfa- 
whole Barley 

جو ، یونجه پلت

 آسیاب
Pellet Alfalfa-

Ground Barley 

جو ، یونجه پلت

 فلیک شده
Pellet Alfalfa-

Flaked Barley 

 خرد شدهیونجه 
Chopped alfalfa  

25.0 25.0 25.0    

 یونجه پلت شده

Pelleted alfalfa 
   25.0 25.0 25.0 

 کامل دانه جو

Whole barely grain 
56.5   56.5   

 دانه جو آسیاب شده

Milled barley grain 
 56.5   56.5  

 دانه جو فلیک شده
Flaked barley grain 

  56.5   56.5 

 سبوس گندم
 Wheat bran 

11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 

 سویا کنجاله 

Soybean meal 
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

 کلرید آمونیوم 
Amoniom Colorid 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

  پودر صدف
Oyster shell 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 نمک
 Salt 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0/5 

 بیکربنات سدیم
Sodium bicarbonate  

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 یتامینو -معدنیمواد  مکمل*
 Minerals and vitamins 

premix  
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 یمیاییش یبترک
(Chemical composition)  

 ماده خشک کیلوگرمدر  مگاکالری لیسم،متابوقابل  انرژی
Metabolizable energy (Mcal/kgDM) 

2.62 

 فسفر
 Phosphorus 

 
0.35 

 خام پروتئین
  Crude Protein  

14.91 
 خنثی شویندهنامحلول در  فیبر

Neutral detergent fiber 
30.82 

 عصاره اتری
 Ether Extract 

1.2 
 اسیدی شویندهنامحلول در  فیبر

Acid detergent fiber 
14.08 

 کلسیم
 Calcium 

0.92 

 فیبرخام
 Crude Fiber 

 

4.63 



 

 

میلی گرم،  00111واحد بین المللی، منیزیم  E 0111واحد بین المللی، ویتامین  D3 001111واحد بین المللی، ویتامین  A 0111111مکمل ویتامین و معدنی شامل ویتامین  *    

گرم، میلی 01111گرم، فسفر میلی 011گرم، کبالت میلی 0111گرم، آهن میلی 011گرم، ید میلی 011گرم، سلنیوم میلی 011گرم، مس میلی 01111گرم، روی میلی 01111منگنز 

 باشد.گرم در کیلوگرم میمیلی 011اکسیدان گرم، آنتیمیلی 0011موننسین 
Contained per kilogram of supplement: 1000,000 IU vitamin A 250,000 IU vitamin D3, 3,000 IU vitamin E, 110 g Ca,, 45 g Mg, 10000 mg Mn, 

10000 mg Zn, 300 mg Cu, 100 mg Se, 100 mg I, 3000 mg Fe, 100 mg Co, 30000 Mg P,  11500 Mg Mo, and 100Mg Anti Oxidant.



 

 

ر روز بدست آمد، بدین صورت که نیتروژن مصرفی از اخـتالف  تعادل نیتروژن برای هر دام از اختالف نیتروژن مصرفی و دفعی در ه

از مجموع نیتروژن دفعی مـدفوع و دفعـی ادرار   یز نمانده آخور هر دام تصحیح شد. نیتروژن دفعی نیتروژن خوراک داده شده و باقی

. در نهایـت تعـادل   (Asadi et al., 2018) محاسبه گردید. فرمول مورد استفاده در محاسبه ابقاء نیتروژن در ذیـل آورده شـده اسـت   

 آوری بدست آمد.های همان تیمار در هفت روز دوره جمعگیری تعادل نیتروژن دامنیتروژن هر تیمار از میانگین

 باشد.می ها )گرم/روز(تمامی واحد زیرروابط در 

= نیتروژن مصرفی نیتروژن خوراک داده شده - نیتروژن باقی مانده آخور  

 مدفوع = نیتروژن دفع شده دفع شده از ادرار + نیتروژن دفعی تروژننی              

نیتروژن مصرفی = تعادل نیتروژن  -نیتروژن دفع شده           

            قابلیت هضم پروتئین خام × نیتروژن مصرفی =نیتروژن هضم شده2 

 نیتروژن مصرفی= ابقاء نیتروژن -)نیتروژن ادرار + نیتروژن مدفوع(

دهی وعده صبح، نمونه مایع شـکمبه بـا اسـتفاده از لولـه     ساعت پس از خوراک 0 در زمان آخر ودر هفته مارش پروتوزوآها، برای ش

تعـداد پروتوزوآهـا در زیـر    سپس و درصد فیکس شد  0با استفاده از فرمالین . مایع شکمبه صاف شده مری از گوسفندان گرفته شد

لیتر مایع شکمبه با اسـتفاده از فرمـول زیـر محاسـبه     . و تعداد پروتوزوآها در هر میلی(Dehority, 1984)میکروسکوپ شمارش شد 

 شد:

 لیترتعداد سلول در هر میلی = 

 

 شیرابه هایمیکروکریستالین سلوالز نمونه سلوالز، متیل کربوکسی شامل شکمبه های سلولیتیکآنزیم فعالیّت گیریبه منظور اندازه

 توسط بالفاصله و  آوریجمع آزمایش دوره آخرین روز ها دردام از صبح وعده دهیخوراک از پس ساعت سه مری لوله توسط شکمبه

 گرگـان  یکشـاورز  و یعـ یطب منابع دانشگاه یدام علوم دانشکده هیتغذ شگاهیآزما به سانتیگراد درجه 02 دمای با فالسک عایق کی

 .شدند داده انتقال

 و 1سلولی ، خارج0بخش جامد سه به شکمبه شیرابه در بررسی مورد هایآنزیم بندیبخش به منظور :شکمبه رابهیش یبندبخش

 بخـش  بـه عنـوان   پارچـه  روی باقیمانده مواد و گردید پارچه صاف الیه دو لیتر( توسطمیلی 50 حدود(شیرابه  ابتدا ، 5سلولی درون

                                                 
Nitrogen Digested -2 

Particulate Material -3 

Extracellular -4 

Cellular -5 



 

 

 دمـای  در دقیقـه  پنج به مدت g 153×دور با شیرابه ابتدا باکتریایی، و یپروتوزوای هایجداسازی بخش شد. برای گرفته نظر در جامد

رویـی   شـفاف مـایع . شـد  گرفتـه  نظـر  در پروتـوزوایی  بخـش  بـه عنـوان   آمـده  به دست پلت. گردید سانتریفیوژ درجه سانتیگراد 02

 در آمـده  به دسـت  پلت. گردید تریفیوژسانتیگراد سان درجه چهار دمای در دقیقه 20 به مدت g 21333×دور با )سوپرناتانت( مجدداً

 اسـتفاده  مورد سلولی خارج هایآنزیم منبع به عنوان رویی شفاف نهایت، مایع در. شد مشخص باکتریایی بخش به عنوان مرحله این

 (.1گرفت )شکل  قرار

 مختلـف  هـای بخـش  در آزمـایش  مورد ایشکمبه هایآنزیم :یمیآنز تیّفعال نیتخم و مختلف یهابخش از هامیآنز استخراج

 هـای آنزیم فعالیت :یمیآنز تیّفعال محاسبه .(Hristov et al., 1999گردید ) استخراج روش هریستو و همکاران  طبق شکمبه شیرابه

 هـای از آنـزیم  کی هر فعالیّت اثر در شده آزاد گردید. گلوکز محاسبه شیرابه شکمبه بخش سه از کی هر در حیوان هر در سلولیتیک

هـا بـر حسـب نـانومول در دقیقـه در      فعالیت آنزیمی نمونـه  .شد زده تخمین (Miler et al., 1959روش میلر ) اساس بر آزمون مورد

 .(.,Dousti et al.,2018  Agarwal, 2000)  لیتر قندهای آزاد شده )گلوکز( و به کمک منحنی استاندارد تعیین گردیدمیلی

 

                                                                                                                                                             
 



 

 

 

 بخش ، ECشکمبه؛ در خوراکی مواد به چسبیده هایمیکروب ، PM،(2222از آگاروال ) برگرفته هیدرولیتیک، هایآنزیم تخراجاس و شکمبه شیرابه بندیبخش  -1شکل 

 (.,Dousti et al.,2018  Agarwal, 2000)   )شکمبه مایع در معلق هایمیکروب(سلولی درون بخش ،C؛)شکمبه شیرابه( سلولی خارج
Figure 1- Fractionation of rumen contents and extraction of hydrolytic enzymes, Agarwal ( 2000),PM = Particulate Material, 

EC= Extracellular, C= Cellular 

 

 0ها در هفته ماقبل آخر دوره پرواربندی، از دام ها،های خونی دامهای آزمایشی برروی فراسنجهجیره جهت بررسی اثرات احتمالی

های ونوجکت صورت گیری با استفاده از لولهاز سیاهرگ گردنی )وداج( نمونه خون گرفته شد. عمل خونیه صبح ساعت پس از تغذ

دقیقه  13دور به مدت  0333ها به منظور جداسازی پالسما در نمونه قل شد وتبه آزمایشگاه من بالفاصلهخون گرفته شده گرفت و 

وکز، در نهایت گل(. Asadi et al., 2018) ندگراد نگهداری شددرجه سانتی -23دمایسانتریفیوژ شده و تا روز آزمایش در فریزر در 



 

 

و به وسیله  (Brite 600 plusمدل) با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر ای خونو نیتروژن اوره کلسترول، گلیسیریداوره، تری

 .ارس آزمون تعیین گردیدهای تهیه شده از شرکت پکیت

اصلی شامل شکل فیزیکی علوفه )خرد شده در فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور  طرحدر قالب های آزمایش داده 

مدل آنالیز آماری . آماری قرار گرفتندو تحلیل مورد تجزیه ( فلیک شدهمقابل پلت شده( و فرآوری دانه جو )کامل، آسیاب شده و 

 طرح به شرح زیر است:

            Yijk = μ + Ti +Pj + TPij +  eijk 

Yijk: گیریفراسنجه مورد اندازه، :μ کل،  میانگینTi ،اثر شکل فیزیکی :Pj،اثر فرآوری : TPij:  اثر متقابلi  امین تیمار وj  امین

 خطای تصادفی :eijkتکرار، 

قرار جزیه و تحلیل تمورد  1/8نسخه  SASزار آماری افنرم GLMها با رویه و سایر داده MIXEDهای تکرار شونده با رویه داده

 . مورد مقایسه قرار گرفت % 5دار . میانگین تیمارها توسط آزمون توکی در سطح معنیگرفتند

 نتایج و بحث

 

نیتروژن دفعی ادرار، نیتروژن دفعی نیتروژن مصرفی، )بر توازن ظاهری نیتروژن  نوع فرآوری غلهو  علوفهتاثیر شکل فیزیکی  (2)جدول 

دهد. نیتروژن مصرفی و ها را نشان میبره های آزمایشیدر جیرهنیتروژن هضم شده( و  مدفوع، کل نیتروژن دفعی، نیتروژن ابقا شده

نسبت به  شدهیونجه پلت  کهنحویبه ،دار تحت تاثیر شکل فیزیکی علوفه قرار گرفتها به طور معنینیتروژن دفعی مدفوع بره

. اما در مقدار بقیه خصوصیات توازن (P<35/3)ها شد یونجه خرد شده باعث افزایش نیتروژن مصرفی و نیتروژن دفعی مدفوع بره

نیز باعث افزایش مقدار  فلیک شده،جو  .(P>35/3) داری در اثر شکل فیزیکی علوفه حاصل نشدمعنیتفاوت ها ظاهری نیتروژن بره

گیری توازن ظاهری نیتروژن )نیتروژن مصرفی، نیتروژن دفعی ادرار، نیتروژن دفعی مدفوع، کل نیتروژن هاندازتمامی خصوصیات 

بنابراین  ،(P>35/3) دار نبوداما این افزایش معنی ،جو کامل شد دفعی، نیتروژن ابقا شده، نیتروژن هضم شده( نسبت به جو آردی و

اثر متقابل شکل فیزیکی علوفه و نوع فرآوری غله تاثیر معنی دار ری نیتروژن نداشت. داری بر توازن ظاهمعنینوع فرآوری غله تاثیر 

  .(P>35/3) نداشت توازن ظاهری نیتروژنبر روی هیچ کدام از خصوصیات 

ت، های شکمبه نه تنها به سرعت و نرخ شکسته شدن منابع نیتروژنی وابسته اسمیکروارگانسیماستفاده از نیتروژن خوراک به وسیله 

 Ghoorchi and Seyedبلکه قابلیت استفاده از منابع انرژی قابل تخمیر شکمبه ای جیره نیز بر سنتز پروتئین میکروبی موثر است )

Almoosavi, 2018.)  

 نیتروژن دفعی مدفوع گردید دار نیتروژن مصرفی ونسبت به یونجه خردشده باعث افزایش معنیشده در این پژوهش یونجه پلت 



 

 

(35/3>P) توان نیتروژن مصرفی باالتر در گوسفندان مصرف کننده یونجه پلت نسبت به یونجه خردشده را به مصرف ماده که می

 نیتروژن دفعی مدفوع به موازات افزایش مصرف ماده خشک و نیتروژن تغییر کرد. این گوسفندان نسبت داد. در خشک باالتر

باالترین مصرف ماده خشک و نیتروژن را داشته، دارای بیشترین دفع نیتروژن  گوسفندان تغذیه شده با جیره حاوی یونجه پلت که

 مادة افزایش با است باشد. بدیهیاز طریق مدفوع بودند. نیتروژن دفعی مدفوع از بدن گوسفندان تحت تاثیر نیتروژن مصرفی می

اثر شکل فیزیکی  در پژوهشی .(Mohareri and Nourian, 2012) یابدمی افزایش نیز مصرفی هضم قابل مادة آلی مصرفی، خشک

بلوک کردن  مورد بررسی قرار گرفت،های پرواری های گوشتی بر عملکرد برههای با و بدون کود بستر جوجهخوراک در جیره

ع شده داری روی هیچ یک از پارامترهای تعادل نیتروژن )نیتروژن مصرفی، نیتروژن دفعی مدفوع، نیتروژن دفتاثیری معنیها جیره

دلیل ت دارد که با نتایج این پژوهش مغایر (.Mir Mohammadi, 2013) از ادرار، کل نیتروژن دفع شده و نیتروژن ابقا شده( نداشت

 .نسبت داددر تیمارهای مختلف توان به مصرف تقریباً یکسان ماده خشک احتمالی تحت تأثیر قرار نگرفتن در این تحقیق را می

گزارش کردند که مصرف نیتروژن، نیتروژن دفعی  وع فرآوری دانه جو بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذیندر پژوهشی با بررسی 

مدفوع، نیتروژن دفعی ادرار، نیتروژن هضم شده، نیتروژن ابقا شده )گرم در روز( و درصد نیتروژن ابقا شده در گوسفندان تحت 

همچنین در سال  (Masumimoghadam et al., 2015)دارد اضر مطابقت حتاثیر فرآوری دانه قرار نگرفتند که با نتایج پژوهش 

های پرواری گزارش کردند که فرآوری دانه جو هیچگونه تاثیر پرک در جیره بره و فلیک شدهبا فرآوری دانه جو به صورت  2331

 .Mutsvangwa and  (Kiran (2007 , داری بر ابقای ظاهری نیتروژن نداشت که با نتایج این پژوهش سازگاری داردمعنی

ها، )کل باکتری ×(mL  /113و جمعیت میکروبی شکمبه ) بر تعداد پروتوزوا فرآوری غلهو  علوفهتاثیر شکل فیزیکی  نتایج 0جدول 

شکل فیزیکی علوفه نتوانست باعث تغییر  کند.را بیان میهای آزمایشی های تغذیه شده با جیرهاسید الکتیک و کلی فرم( بره

تیمارهای مختلف نوع فرآوری جو تعداد  .های شکمبه، اسیدالکتیک، کلی فرم و پروتوزوآ شکمبه شوددار در تعداد کل باکتریمعنی

ها و تعداد کل باکتری فلیک شده،و در تیمار جو  (P<35/3) دار تغییر دادندها و پروتوزوآ شکمبه را به طور معنیکل باکتری

جو کامل <جو آردی< فلیک شدهها و پروتوزوآ شکمبه در تیمار جو مار دیگر بود. تعداد کل باکتریپروتوزوآ شکمبه بیشتر از دو تی

ها، تعداد کل باکتری .دار ایجاد نشدها در اثر نوع فرآوری غله به طور معنیتفاوتی در تعداد اسیدالکتیک و کلی فرم شکمبه بره .بود.

دار تحت تاثیر اثر متقابل شکل فیزیکی علوفه و نوع فرآوری غله قرار به طور معنی هابره اسیدالکتیک، کلی فرم و پروتوزوآ شکمبه

  .نگرفتند



 

 

 های آزمایشیبر توازن ظاهری نیتروژن )گرم در روز( در جیره فرآوری غلهو  علوفهتاثیر شکل فیزیکی  -2 جدول
Table2- The effect of physical form of forage and grain processing on apparent nitrogen balance (g/day) in 

experimental diets 
 تیمارها
 Treatments 

مصرف  
 نیتروژن

Nitrogen 
consumption 

نیتروژن  
 دفعی ادراری

Urine 
excreted 
nitrogen 

 نیتروژن مدفوع
Fecal 

excreted 
nitrogen 

کل نیتروژن 
 دفعی

Total 
excreted 
nitrogen 

قا نیتروژن اب 
 شده

Retained 
nitrogen 

نیتروژن هضم 
 شده

Digested 
nitrogen 

  شکل فیزیکی

Physical shape 

      

  یونجه خردشده

Chopped alfalfa 

33.08b 5.83 7.56b 13.38 19.69 20.27 

  یونجه پلت شده

Pelleted alfalfa 

35.37a 6.77 8.57a 15.35 20.01 22.64 

هاانحراف استاندارد میانگین  
 SEM 

0.082 0.070 0.072 0.098 0.124 0.056 

داریمعنی طحس  
 P value 

0.041 0.85 0.041 0.77 0.83 0.69 

فرآورینوع    

Type of processing 

      

  جو سالم

whole barley grain 

33.84 5.99 7.80 13.48 20.05 20.96 

  جوآردی

Milled barley grain 

34.04 6.11 7.86 13.97 20.06 21.43 

  فلیک شدهو ج

Flaked barley grain 

34.79 6.45 8.21 14.66 20.13 22.25 

هاانحراف استاندارد میانگین   

SEM 

0.100 0.086 0.089 0.120 0.152 0.069 

داریمعنی طحس   

P value 

0.99 0.68 0.75 0.54 0.63 0.82 

 نوع× شکل فیزیکی اثر متقابل
  فرآوری
Interaction Physical shape× 
Type of processing 

      

جوسالم × یونجه خردشده   

Chopped alfalfa × whole 

barley grain 

32.81 5.28 7.24 12.53 20.28 19.91 

جوآردی × یونجه خردشده   

Chopped alfalfa × Milled 

barley grain 

32.99 5.41 7.35 12.76 20.23 20.14 

فلیک شده جو × یونجه خردشده  

Chopped alfalfa × flaked 

barley grain 

33.64 5.95 7.37 13.32 20.32 20.88 

جو سالم   ×یونجه پلت شده   

Pelleted alfalfa × whole barley 

grain 

34.88 6.35 8.13 14.48 20.44 22.04 

جوآردی × یونجه پلت شده   

Pelleted alfalfa × Milled barley 

grain 

35.08 6.48 8.14 14.62 20.46 22.76 

فلیک شده جو × یونجه پلت شده   

Pelleted alfalfa × flaked barley 

grain 

36.14 6.95 8.33 15.28 20.86 23.79 

هاانحراف استاندارد میانگین   

SEM 

0.141 0.121 0.126 0.169 0.216 0.098 



 

 

داریمعنیطح س   

P value 

0.064 0.542 0.073 0.061 0.668 0.446 

a وb )دار بین گروه ده تفاوت معنینده ها نشان ستون حروف غیرمتشابه در ( 35/3های آزمایشی هستند>P). 
a, b) Different letters in columns represent significant differences between the experimental groups (P < 0.05). 



 

 

 

ها اشغال شده امل باکتری، پروتوزوآ و قارچشکمبه یک اکوسیستم میکروبی غیرهوازی است که توسط جمعیت پیچیده میکروبی ش

شود و ثابت شده است که میزان زیادی از فعالیت فیبروالیتیکی شکمبه توسط پروتوزوآ انجام می (.Martinez et al., 2010است )

ا بلعیدن ب آپروتوزو .(Santra and Karim, 2000شود )حذف پروتوزوآی مژکدار از شکمبه باعث کاهش قابلیت هضم سلولز می

که  ای را کاهش دادهاین امر فرآیند تخمیر شکمبه ودهند های نشاسته نرخ تجزیه پذیری نشاسته را در شکمبه کاهش میگرانول

در مجموع پروتوزوآها در شکمبه موجب بهبود شرایط تخمیر و کنترل . شودشکمبه ممانعت می pHبه سبب آن از افت شدید 

اما نسبت به پروتوزواها حساسیت کمتری  ،شکمبه حساس هستند pHها به تغییرات باکتری ،شوندجمعیت باکتریایی شکمبه می

 (.Ghoorchi and Seyed Almoosavi, 2018دارند )

تعداد  های پرواری داالق بررسی کردند. آنهاای برهبر پارامترهای شکمبه شکل فیزیکی پلت و آسیاب جیره را تاثیر دودر پژوهشی  

داری بین جیره پلت و آسیاب شده مشاهده نکردند که موافق با فرم و پروتوزوآ را اندازه گرفتند و تفاوت معنیها، کلیکل باکتری

هضم مواد  یتبر قابل جیره یزیکیف شکل یرتأثتحت عنوان  یدر پژوهش .(Asadi et al., 2018) باشدنتایج در پژوهش حاضر می

داری در رشد گزارش کردند که اختالف معنی در حال یهابرهدر  پروتوزوآ یتشد و جمع، عملکرد ررشکمبه، نشخوا یرتخم ی،مغذ

 (.Karimzadeh et al., 2017) های پرواری دریافت کننده جیره پلت و آردی وجود نداشتجمعیت پروتوزوایی شکمبه در بره

یمارهای آسیاب شده نسبت به تیمارهای بدون که تشد گزارشای های شکمبهدر پژوهشی با بررسی اثر فرآوری گندم بر فراسنجه

که همسو با نتایج پژوهش  (.Valizadeh Ghalebeig et al., 2018) فراوری به شکل موثرتری منجر به افزایش جمعیت پروتوزآ شد

افزایش  باشد کهبه این علت  دتوانمیآسیاب نسبت به  فلیک شده،ها و پروتوزا در جو باالتر بودن جمعیت کل باکتریما می باشد. 

سبب پایداری  نسبت داده شودها ماندگاری در شکمبه و کند کردن نرخ تخمیر و مصرف محصوالت تخمیری توسط میکروارگانیسم

 . (Valizadeh Ghalebeig et al., 2018)شود محیط شکمبه و حداکثر رشد میکروبی در این تیمارها می

با تغییر  یابه طور قابل مالحظه ایشکمبه عمده هایمیکروارگانیسم رشد بازدهی که استمطالعات مختلف چنین استنباط شده در

حساسیت نشان  6شکمبه به زیر  اسیدیتهمتان به سرعت به افت  یدکنندهسلولتیک و تول هاییشکمبه متغیر است. باکتر اسیدیته

با کنسانتره باال یا غنی از  هاییرهاشی از تغذیه جپایین ن اسیدیتهپروتوزوآی شکمبه هم در همچنین . رونددهند و از بین مییم

 یفرصت کافغالت شود  یهتجزهایی که سبب کاهش سرعت روشاز استفاده  ین(. بنابراBonhomme, 1990) روندمیاز بین  غالت

ها و یمرگ باکتر یجهدر شکمبه و در نت اسیدیتهاز کاهش  ینو بنابرا دهدیچرب فرار م یدهایجذب اس یشکمبه برا یوارهرا به د

 .مشهود بودفرآوری کند که این امر در ارتباط با نوع یم یریجلوگآ وپروتوز



 

 

 ×(mL  /113و جمعیت میکروبی شکمبه )آ پروتوزوبر تعداد  فرآوری غلهو  علوفهتاثیر شکل فیزیکی  -3جدول 

Table 3- The effect of physical form of forage and grain processing on the number of protozoa and rumen microbial 

population (×104 /mL) 

 تیمارها
 Treatments 

کل باکتری ها   
Total bacteria 

اسیدالکتیک   

Lactic acid 

فرمکلی   

Coliform 

هایاختهتک   
Protozoa 

  شکل فیزیکی

Physical shape 
    

  یونجه خردشده

Chopped alfalfa 
10.18 8.25 5.90 9.21 

  یونجه پلت شده

Pelleted alfalfa 
10.54 8.58 6.13 9.60 

هاانحراف استاندارد میانگین  
 SEM 

0.017 0.015 0.013 0.016 

داریمعنی طحس  
 P value 

0.618 0.258 0.075 0.885 

فرآورینوع    

Type of processing 
    

  جو سالم

whole barley grain 
10.23c 8.28 5.95 9.26c 

آردیجو   

Milled barley grain 
10.41b 8.44 6.06 9.47b 

 جو فلیک شده 

Flaked barley grain 
10.44a 8.52 6.05 9.50a 

هاانحراف استاندارد میانگین   

SEM 
0.021 0.019 0.015 0.019 

داریمعنی طحس   

P value 
0.0001 0.315 0.069 0.041 

رآوریفنوع × شکل فیزیکی اثر متقابل   

Interaction Physical shape× Type 

of processing 

    

جوسالم × یونجه خردشده   

Chopped alfalfa × whole barley 

grain 

10.12 8.15 5.86 9.08 

جوآردی ×یونجه خردشده    

Chopped alfalfa × Milled barley 

grain 

10.21 8.28 5.92 9.27 

جو فلیک شده ×یونجه خردشده   

Chopped alfalfa × flaked barley 

grain 

10.23 8.33 5.92 9.30 

جو سالم   ×یونجه پلت شده   

Pelleted alfalfa × whole barley 

grain 

10.35 8.43 6.03 9.45 

جوآردی ×یونجه پلت شده    

Pelleted alfalfa × Milled barley 

grain 

10.62 8.60 6.20 9.68 

جو فلیک شده ×یونجه پلت شده    

Pelleted alfalfa × flaked barley 

grain 

10.65 8.71 6.17 9.70 

هاانحراف استاندارد میانگین   

SEM 
0.030 0.026 0.022 0.028 

داریمعنیطح س   0.610 0.224 0.070 0.783 



 

 

P value 
a وb )دار بین گروه ده تفاوت معنینده ها نشان حروف غیرمتشابه در ستون ( 35/3های آزمایشی هستند>P). 

a, b) Different letters in columns represent significant differences between the experimental groups (P < 0.05). 



 

 

 

 های کربوکسی متیل سلوالز و میکروکریستالین سلوالزبر فعالیت آنزیم فرآوری غلهو نوع  علوفهتاثیر شکل فیزیکی  حاصل ازنتایج 

گزارش  (1) در جدول های آزمایشیهای تغذیه شده با جیرهشکمبه برهمایع ، جامد و کل سلولی، خارج سلولیداخل در سه بخش 

در سه بخش سلولی، خارج سلولی، جامد و کل  های کربوکسی متیل سلوالز و میکروکریستالین سلوالزفعالیت آنزیمشده است. 

همچنین بین تیمارهای  .دار نبوداما تفاوت معنی ،دبو یونجه پلت بیشتر از یونجه خرد شدههای تغذیه شده با مایع شکمبه بره

در سه بخش سلولی، خارج سلولی، جامد و کل مایع شکمبه کربوکسی متیل سلوالز  فعالیت آنزیم، فرآوریمختلف از لحاظ نوع 

 فعالیت آنزیم جو بود. های تغذیه شده با جو آردی و دانهاز بره بیشتردار به طور غیر معنی فلیک شده،جو  های تغذیه شده بابره

همچنین  .تحت تاثیر نوع فراوری قرار نگرفتدر سه بخش سلولی، خارج سلولی، جامد و کل مایع شکمبه  میکروکریستالین سلوالز

ها هنگام بررسی اثر مایع شکمبه بره های کربوکسی متیل سلوالز و میکروکریستالین سلوالزفعالیت آنزیمدار در هیچ تفاوت معنی

  .(P>35/3)بل بین شکل فیزیکی علوفه و نوع فرآوری غله در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد متقا

های هیدرولیتیک )شامل کربوکسی های پرواری است که فعالیت آنزیمدر بره محقق دیگرهای با یافته مخالفنتایج آزمایش حاضر 

در رابطه با تاثیر و  کردندگیری اندازهلولی و خارج سلولی شکمبه را متیل سلوالز، میکروکریستالین سلوالز( در بخش جامد، درون س

که عامل  ندنشان داد آردی و بلوک، جیرههای پرواری از ای در تغذیه برههای شکمبهعامل شکل فیزیکی در میزان فعالیت آنزیم

ش با نتایج بدست آمده از پژوهش این گزار و کربوکسی متیل سلولز شد داری در فعالیت کلشکل فیزیکی موجب کاهش معنی

به نوع جیره و شرایط توان میتفاوت در نتایج بدست آمده در این تحقیق را  (.Mir Mohammadi, 2013)حاضر مغایرت دارد

( نسبت Leedle et al., 1986گیری از مایع شکمبه )و همچنین زمان نمونه( Camra et al., 2010و مدیریت متفاوت ) نگهداری دام

 به عبارت دیگر نوع جیره تغذیه شده به حیوانات، باعث تغییر جمعیت میکروبی و متعاقب آن تغییر در الگوی آنزیمی شده است. داد

Kazemi (2017 با بررسی اثر فرآوری ذرت بر فعالیت )کربوکسی متیل ،های هیدرولیتیک )شامل میکروکریستالین سلوالزآنزیم

های شکمبه گزارش داری بین نوع فرآوری و آنزیمهیچگونه اثر معنی ،و خارج سلولی شکمبهسلوالز( در بخش جامد، درون سلولی 

 نکردند که با نتایج این پژوهش سازگاری دارد.



 

 

 های کربوکسی متیل سلوالز و میکروکریستالین سلوالزبر فعالیت آنزیم فرآوری غلهو نوع  علوفهتاثیر شکل فیزیکی  -4 جدول

 د شده در ساعت در هر میلی لیتر مایع شکمبه()میکرومول گلوکز آزا
Table 4- The effect of physical form of forage and type of grain processing on the Carboxymethyl cellulase and 

Microcrystalline cellulase enzymes (micromoles of glucose released per hour per ml of ruminal fluid) 
یکروکریستالین سلوالزم    

Microcrystalline cellulase  

 کربوکسی متیل سلوالز 

Carboxy methyl cellulase  

 تیمارها
 Treatments 

بخش 

 سلولی

Cellular 

part 

 خارج سلولی

Extracellular 

part 

بخش جامد   

Solid part 

 کل

Total 

بخش 

 سلولی

Cellular 

part 

 خارج سلولی

Extracellular 

part 

بخش  

 جامد

Solid 

part 

 کل

Total 

  شکل فیزیکی

Physical shape 

        

  یونجه خردشده

Chopped alfalfa 

129.05 65.02 236.24 430.33 132.49 60.84 238.07 431.42 

  یونجه پلت شده

Pelleted alfalfa 

149.92 72.83 265.72 488.48 166.50 80.98 272.94 520.43 

هامیانگینانحراف استاندارد   
 SEM 

1.732 1.150 0.723 2.875 0.923 1.011 0.851 1.673 

داریمعنی طحس  
 P value 

0.229 0.258 0.337 0.297 0.189 0.231 0.278 0.315 

فرآورینوع    

Type of processing 

        

  جو سالم

whole barley grain 

140.32 65.52 238.93 444.78 152.17 66.49 244.46 463.13 

  جوآردی

Milled barley grain 

137.10 69.38 258.14 464.62 146.39 79.64 255.59 481.63 

 جو فلیک شده 

Flaked barley grain 

141.05 71.88 255.88 468.81 149.91 66.63 266.48 483.02 

هاانحراف استاندارد میانگین   

SEM 

2.120 1.401 0.886 3.519 1.129 1.241 1.042 2.044 

داریمعنی طحس   

P value 

0.388 0.391 0.352 0.311 0.401 0.345 0.289 0.311 

رآوریفنوع × شکل فیزیکی اثر متقابل   

Interaction Physical shape× 
Type of processing 

        

جوسالم × یونجه خردشده   

Chopped alfalfa × whole barley 

grain 

133.01 62.20 223.75 418.96 124.91 54.49 225.87 405.28 

جوآردی ×یونجه خردشده    

Chopped alfalfa × Milled 

barley grain 

131.56 64.90 237.82 424.28 141.39 69.23 239.36 449.98 

جو فلیک شده ×یونجه خردشده   

Chopped alfalfa × flaked barley 

grain 

122.60 67.98 247.16 437.75 131.17 58.83 248.99 439.00 

جو سالم   ×یونجه پلت شده   

Pelleted alfalfa × whole barley 

grain 

147.65 68.85 254.09 470.59 179.44 78.48 263.06 520.98 

جوآردی ×یونجه پلت شده    

Pelleted alfalfa × Milled barley 

grain 

142.65 73.86 287.47 494.97 151.40 90.04 271.82 513.27 



 

 

جو فلیک شده ×یونجه پلت شده    

Pelleted alfalfa × flaked barley 

grain 

159.49 75.78 264.59 499.88 168.65 74.46 283.96 527.04 

هاانحراف استاندارد میانگین   

SEM 

2.996 1.985 1.253 4.977 1.594 1.754 1.475 2.890 

داریمعنیطح س   

P value 

0.915 0.845 0.626 0.529 0.385 0.521 0.295 0.289 

a وb )دار بین گروه ده تفاوت معنینده ها نشان حروف غیرمتشابه در ستون ( 35/3های آزمایشی هستند>P). 
a, b) Different letters in columns represent significant differences between the experimental groups (P < 0.05). 



 

 

 

گلوگز، اوره، کلسترول، ) های خونیبر فرانسجهیکی علوفه و نوع فرآوری غله تاثیر شکل فیز (5)نتایج بدست آمده از جدول 

کلسترول، اوره خون، مقدار گلوکز،  .دهدنشان میرا ( لیپوپرتئین با چگالی باال، لیپوپرتئین با چگالی پایینگلیسرید، تری

نوع اما  ها تحت تاثیر شکل فیزیکی علوفه قرار نگرفتند.بره با چگالی پایین خون رتئین با چگالی باال، لیپوپرتئینلیپوپگلیسرید، تری

دار در تیمار به طور معنی هادار تحت تاثیر قرار بدهد. مقدار گلوکز خون برهرا بطور معنی های خونیفرانسجهفرآوری غله توانست 

جو کامل بود. <جو آردی<شده  فلیک. بطوری که در جو (P<35/3) بیشتر از دو تیمار دیگر بود فلیک شده،دریافت کننده جو 

کلسترول، . مقدار (P<35/3) دار در تیمار دریافت کننده جو کامل بیشتر از دو تیمار دیگر بودبه طور معنی هامقدار اوره خون بره

فلیک تیمار جو داری در اثر دریافت سه تفاوت معنیها بره لیپوپرتئین با چگالی باال، لیپوپرتئین با چگالی پایین خونگلیسرید، تری

-بر روی فراسنجهداری معنیاثیر . اثر متقابل شکل فیزیکی علوفه و نوع فراوری خوراک هیچ تنداشت، جو آردی و جو کامل شده، 

 . ها نداشتهای خون بره

خون گاوهای  ای، گلوکز، تری گلیسرید و کلسترولاورهنیتروژن ( بین 2016) ,.Abbasi et alبراساس نتایج بدست آمده در آزمایش 

همچنین  .ش استنتایج این پژوه که موافق با داری وجود نداشتشیرده در بین دو جیره آزمایشی آردی و پلت اختالف معنی

( در رابطه با استفاده از سه شکل فیزیکی کنسانتره )مش، پلت و بلوکKarimzadeh et al., (2017 )با نتایج پژوهش حاضر  موافق

 و نیتروژن اوره ای خون،  داری بر غلظت گلوگزپرواری نشان دادند کنسانتره آردی و پلت اختالف معنی هایدر جیره پایانی بره

 نکرد.ایجاد  گلیسریدتری و کلسترول

Kazemi (2017 )داری مشاهده نکرد؛ های فیزیکی دانه ذرت بر گلوکز مغایر با نتایج این پژوهش تفاوت معنیبا بررسی تاثیر فرآوری

توان در نوع غله مصرفی، نوع فرآوری، میزان کنسانتره، مصرف همزمان چند نوع غله و سطوح غله مصرفی جیره دانست. علت را می

های پرواری گلیسیرید خون برههای جو بر روی اوره خون، کلسترول و تریدار فرآورینتایج این پژوهش بیانگر عدم تاثیر معنی

. های افشاری مطابقت داشتهای فیزیکی دانه ذرت در برهدر ارتباط با تاثیر فرآوریKazemi (2017 )که با نتایج بررسی ،بود

باعث کاهش فلیک شده، و آسیاب شده گزارش کردند که فرآوری به صورت  فلیک شده، صورت  همچنین با فرآوری دانه جو به دو

 .(Babaei et al., 2015) ت ندارددار نبود که بانتایج این پژوهش مطابقاما این کاهش معنی ،گلوکز خون گردید



 

 

 بر دسی لیتر( )میلی گرم های خونیبر فرانسجه فرآوری غلهو  علوفهتاثیر شکل فیزیکی  -5جدول 
Table 5- The effect of physical form of forage and grain processing on blood parameters (mg/dl) 

 تیمارها
 Treatments 

 گلوکز

Glucose  

اوره   

Urea  

 کلسترول

Cholesterol  

 تری گلیسیرید
Triglyceride  

ن با لیپوپرتئی

 چگالی باال

 HDL  

با  لیپوپرتئین

  چگالی پایین

LDL  

  شکل فیزیکی

Physical shape 
      

  یونجه خردشده

Chopped alfalfa 
67.81 14.69 76.39 20.52 65.91 24.54 

  یونجه پلت شده

Pelleted alfalfa 
76.31 11.49 78.85 23.54 71.56 27.51 

هاانحراف استاندارد میانگین  
 SEM 

0.234 0.879 0.091 0.093 0.159 0.071 

داریمعنی طحس  
 P value 

0.399 0.449 0.230 0.420 0.071 0.685 

فرآورینوع    

Type of processing 
      

  جو سالم

whole barley grain 
69.22c 14.20a 76.95 21.09 66.67 25.06 

  جوآردی

Milled barley grain 
72.89b 12.86b 77.26 22.02 69.21 25.96 

 جو فلیک شده 

Flaked barley grain 
74.06a 12.21c 78.65 22.97 70.32 27.04 

هاانحراف استاندارد میانگین   

SEM 
0.286 0.107 0.112 0.115 0.194 0.088 

داریمعنی طحس   

P value 
0.008 0.045 0.185 0.350 0.068 0.650 

رآوریفنوع × شکل فیزیکی اثر متقابل   

Interaction Physical shape× 
Type of processing 

      

جوسالم × یونجه خردشده   

Chopped alfalfa × whole barley 

grain 

66.26 15.88 75.72 19.69 64.64 23.64 

جوآردی ×یونجه خردشده    

Chopped alfalfa × Milled barley 

grain 

68.66 14.21 76.16 20.51 66.05 24.42 

جو فلیک شده ×یونجه خردشده   

Chopped alfalfa × flaked barley 

grain 

68.52 13.98 77.29 21.35 67.03 25.54 

جو سالم   ×یونجه پلت شده   

Pelleted alfalfa × whole barley 

grain 

72.19 12.52 78.19 22.48 68.70 26.48 

جوآردی ×ونجه پلت شده ی   

Pelleted alfalfa × Milled barley 

grain 

77.12 11.51 78.36 23.54 72.38 27.51 

جو فلیک شده ×یونجه پلت شده    

Pelleted alfalfa × flaked barley 

grain 

79.62 10.44 80.01 24.59 73.59 28.53 

هاانحراف استاندارد میانگین   

SEM 
0.405 0.152 0.158 0.162 0.275 0.124 

داریمعنیطح س   0.069 0.056 0.276 0.389 0.062 0.619 



 

 

P value 
a وb )دار بین گروه ده تفاوت معنینده ها نشان حروف غیرمتشابه در ستون ( 35/3های آزمایشی هستند>P). 

a, b) Different letters in columns represent significant differences between the experimental groups (P < 0.05). 
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