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  چکیده
درقالب طـرح کـامالً    ، قابلیت هضم، رفتار جویدن و عملکرد بره پرواريخشک مرکبات بر مصرفي تأثیر تغذیه شبدر برسیم سیلویی مخلوط با تفاله

مکمل شـده بـا    )2بدون افزودنی، ) 1درصد شبدر برسیم سیلویی  35ي حاوي با جیرهتیمار  5در ماهه  4رأس بره نر آمیخته زل  20 .بررسی شد تصادفی
 )5درصد جو و  5درصد پوست خشک نارنگی و  35مکمل شده با  )4درصد پوست خشک نارنگی،  40 مکمل شده با )3ي خشک پرتقال، درصد تفاله 40

ي سیلویی، میانگین هندسی اندازه ذرات ي خشک مرکبات به مادهافزودن تفاله. پروار شدنددرصد جو  5ي خشک پرتقال و درصد تفاله 35مکمل شده با 
مصرف پروتئین خام، کربوهیدرات غیر الیافی و چربـی خـام، و   داد اما  کاهش ،ي خشکأثیر بر مصرف مادهبدون ت،و الیاف موثر فیزیکی جیره مخلوط را 

ها و افزایش وزن روزانه بین تیمارهاي آزمایشی در کـل  داري در وزن برهتفاوت معنی. پیدا کردندي خشک و مواد آلی افزایش چنین قابلیت هضم مادههم
و  شـکمبه غلظـت آمونیـاك   ،  pHي سیلویی سبب افـزایش ضـریب تبـدیل خـوراك،     ي خشک مرکبات به مادهزودن تفالهاف .ي پروار مشاهده نشددوره

از نـرخ عبـور    ي خشک مرکبـات افزودن تفالهنرخ عبور مواد جامد از شکمبه تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت ولی با . شد زمان نشخوارکاهش 
آن ي خشـک مرکبـات بـه برسـیم سـیلویی، اسـتفاده از       با توجه به عدم کاهش عملکرد دام با افزودن تفاله. یافت شقسمت تحتانی دستگاه گوارش کاه

 .کندي مناسب را تأمین میبخشی از نیاز دام به علوفه
  
  .ماده سیلویی ،شبدر برسیم ،ي خشک مرکباتتفاله ،بره پرواري :هاي کلیديواژه 

  
      4 23 1      مقدمه

 وري، یافتن منابع ارزانها براي افزایش بهرهریت تغذیه دامدر مدی
هاي فرآورده. شودقیمت مواد خوراکی یک راهکار اساسی محسوب می

امکان استفاده  ،هاي نشخوارکنندهفرعی بخش کشاورزي در تغذیه دام
هاي باارزشی مانند گوشت و شیر فـراهم  ها را براي تولید فرآوردهاز آن

ین علوفه مناسب و کـافی در فصـل پـاییز و زمسـتان در     تأم. سازدمی
یک مشکل جدي است زیـرا بـه لحـاظ     گیالن و مازندرانهاي استان

رطوبت باال و عدم کفایت نور خورشید، به ویژه در فصـول سـرد سـال    
ها تا سطح رطوبت مطلـوب جهـت نگهـداري    امکان خشک کردن آن

و مناسب  ایط جويروشی مستقل از شرسیلو کردن، لذا  ،ممکن نیست
   .باشدمیها ذخیره بلندمدت علوفهبراي 

شبدر برسیم گیاهی است یکساله، دگرگشن و از خـانواده بقـوالت   
هـاي  عنوان علوفه دام، به دلیل وجود غـده که عالوه بر مصرف آن به 
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در ریشه نقش مهمی در تقویـت و حاصـلخیزي   نیتروژن  تثبیت کننده
زایـاي زیسـت محیطـی مهمـی چـون      و از م) 18(کنـد  خاك ایفا مـی 

برخوردار ) 21(اي افزایش تنوع زیستی و کاهش انتشار گازهاي گلخانه
نرخ عبور مواد خردشده از شکمبه و در نهایت مصـرف خـوراك   . است

هاي دلیل تاننبهشبدر برسیم و ) 6(یونجه بیشتر است  بهشبدر نسبت 
و  کردهمبه کمک به رسوب پروتئین در شک ،هاقابل اتصال به پروتئین

هاي دیگر شبدر برتر اسـت  شود و ازاین نظر از گونهمانع ایجاد نفخ می
درصد پروتئین خام با قابلیت هضم  20تا  17شبدر برسیم داراي ). 18(

، محتـواي کربوهیـدرات   بـاال  ، ظرفیـت بـافري  )11(درصـد   75تا  70
در  pHتوانـد افـت   که می ،)18(محلول در آب کم و رطوبت باال است 

. اي آن را کاهش دهدسیلو را به تأخیر بیاندازد و در نتیجه ارزش تغذیه
بنابراین، براي سیلو کردن آن عملیات اولیه مثل پژمردن در مزرعـه و  

توانند با اثر بـر  هاي میافزودنی .استفاده از مواد افزودنی ضروري است
  .هندي سیلویی، مصرف خوراك و عملکرد دام را افزایش دکیفیت ماده

 5در شوینده خنثیهاي محلولکربوهیدرات ي مرکبات حاويتفاله
ــته،    ــاکاریدها، نشاس ــاده، الیگوس ــدهاي س ــی، قن ــیدهاي آل ــد اس مانن

کـه ضـمن    )10و  6(هـا هسـتند   ها، مواد پکتینـی و گلوکـان   فروکتان
هاي شکمبه سبب بهبود در هضم الیاف استفاده توسط میکروارگانیسم

                                                             
5- Neutral Detergent Soluble Carbohydrate (NDSC) 

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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در  )درصـد  98(بـه آسـانی و گسـترده    زیرا  ،)10(شوند می    خوراك 
نماینـد  و تولید اسید استیک بیشتري می) 24(شوند شکمبه تجزیه می

شـوند و  و بروز اسیدوز می pHکه کمتر از اسید الکتیک سبب کاهش 
هاي غنی از نشاسـته، اثـرات منفـی کمتـري بـر      در مقایسه با خوراك

تواند هاي فرعی میین فرآوردهبنابراین، ا). 31(اي دارند تخمیر شکمبه
جایگزین بخشی از غالت در جیره نشخوارکنندگان یا به عنـوان یـک   

بـا توجـه بـه    . ماده افزودنی مناسب براي مواد سیلویی اسـتفاده شـوند  
هـاي شـمالی   ي مرکبات در استانهمزمانی تولید شبدر برسیم و تفاله

ر برسـیم سـیلویی   منظور تعیین تأثیر تغذیه شبدبه کشور، این آزمایش 
، قابلیـت هضـم، رفتـار    ي خشک مرکبات بـر مصـرف  مخلوط با تفاله

 . طراحی و انجام شد زل جویدن و عملکرد بره پرواري
  

  هامواد و روش
ي دام گروه ي پژوهشی و آزمایشگاه تغذیهاین پژوهش در مزرعه

. علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري انجـام شـد  
سانتی متـر   50تا  45ي قبل از گلدهی با ارتفاع رسیم در مرحلهشبدر ب

 24ي خشـک بـاالتر، بـه مـدت     به منظور دستیابی به ماده وبرداشت 
ي خشـک بـه   که درصد مـاده از آنپس. ساعت بر روي زمین پهن شد

) 1تیمـار آزمایشـی شـامل شـبدر برسـیم       5درصد رسید در  20حدود 
 )3ي خشک پرتقـال،  درصد تفاله 40با مکمل شده  )2بدون افزودنی، 
 35مکمل شـده بـا    )4درصد پوست خشک نارنگی،  40مکمل شده با 

 35مکمـل شـده بـا     )5درصد جـو و   5درصد پوست خشک نارنگی و 
هـاي  درصـد جـو سـیلو در کیسـه     5ي خشـک پرتقـال و   درصد تفاله

 متر به مقـدار کـافی سـیلو   سانتی 100×50پالستیکی دو الیه به ابعاد 
 5/22 ±2/1ماهه بـا وزن   4رأس گوسفند نر آمیخته زل  20از  .شدند

 80پذیري به مـدت  ي عادتکه پس از طی دورهکیلوگرم استفاده شد 
به صورت جیره  هاي انفراديجایگاه درخوراك روزانه . روز پروار شدند
و بـا نسـبت    1SRNSنویسی افزار جیرهبا استفاده از نرم(کامالً مخلوط 

و ) 8سـاعت  (علوفه به کنسانتره، در دو وعده مساوي صبح  60به  40
. هـا قـرار داده شـدند   در اختیـار دام  و در حد اشـتها، ) 20ساعت (عصر 

مانـده در آخـور بـه    میزان خوراك مصرفی روزانه و درصد خوراك باقی
ي پرواربندي به در طول دوره هادام. طور روزانه محاسبه و ثبت گردید

سـاعت دوري از آب و خـوراك    12وز بـا رعایـت   ر 14طور مرتب هر 
افزایش وزن روزانه از تفاوت وزن نهایی از وزن اولیه، . کشی شدندوزن

هـا و  کشـی دام تقسیم بر تعداد روزهاي پرواربندي پس از هر بـار وزن 
ضریب تبدیل غذا در کل دوره پرواربندي از تقسیم میانگین مقدار ماده 

هـاي هـر تیمـار    زایش وزن زنده برهخشک مصرفی به میانگین کل اف
  .محاسبه شد

                                                             
1- Small Ruminant Nutrition System (SRNS) 

هاي جداکننده ایالت ها از الک براي تعیین توزیع اندازه ذرات جیره
میانگین هندسی و انحراف ). 19(پنسیلوانیا با روش خشک استفاده شد 

معیار استاندارد میانگین هندسی ذرات مواد خوراکی بر اسـاس جامعـه   
عامـل مـوثر فیزیکـی    . یـین شـدند  تع) 4(مهندسی کشاورزي آمریکـا  

ي خشک باقی مانـده روي سـه   ها به صورت نسبت مجموع ماده جیره
 متر و الیاف موثر فیزیکـی بـا ضـرب نمـودن    میلی 18/1و  8، 19الک 

نـامحلول در شـوینده خنثـی ذرات     عامل موثر فیزیکی در مقدار الیاف
عیـین  بـراي ت . جیره باقی مانده روي سه الک بـاالیی بـه دسـت آمـد    

روز از خوراك مصـرفی   5پرواربندي به مدت  50قابلیت هضم، از روز 
ها در گیري شد، نمونهمانده در آخور و مدفوع نمونهروزانه، خوراك باقی

و سـپس   )4(سـاعت خشـک    72گراد به مدت درجه سانتی 55دماي 
گیري غلظت قابلیت هضم هر یک از مواد مغذي با اندازه. آسیاب شدند

ي خشـک،  ماده. ي در خوراك مصرفی و مدفوع محاسبه شدمواد مغذ
، پروتئین خام بـا  )4(ساعت  72گراد به مدت درجه سانتی 55در دماي 

لدال، چربی خام با حالل اتر با اسـتفاده از دسـتگاه سوکسـله،    روش ک
روش ون سوســت، ( ي خنثــی و اســیديالیــاف نــامحلول در شــوینده

گراد بـه  درجه سانتی 550با دماي و خاکستر با کوره الکتریکی ) 1991
  .)4(ساعت تعیین شدند  3مدت 

براي اندازه گیري نرخ عبور مـواد جامـد و زمـان مانـدگاري، کـاه      
گندم آغشته به کروم به عنـوان نشـانگر تـک دزي در شـکمبه مـورد      

گرم از کاه آغشته به نشانگر کـروم   50مقدار  ).28(استفاده قرار گرفت 
گرم کنسـانتره در طـی تغذیـه وعـده      200ار به صورت مخلوط با مقد

نمونه هاي مدفوع در طـی سـاعات    .صبح به گوسفندان خورانده شدند
، 144و  132، 120، 108، 96، 84، 72، 60، 48، 36، 24، 12، 6صــفر، 

بعد از مصرف نشانگر اخذ و هوا خشک شده و پس از آسیاب شدن بـا  
ید نیتریـک و اسـید   متري، هضم با اسالک داراي قطر منفذ یک میلی

پرکلریک انجام و سپس با استفاده از اسـپکتروفتومتر محتـواي کـروم    
محتواي کروم نمونه هاي مدفوع با کمـک  ). 4(ها اندازه گیري شد آن

مدل دو قسمتی داراي دو ضریب ثابت نمایی و یک زمان تأخیر جهت 
ی تمام).  17(هاي کنتیک هضم مورد استفاده قرار گرفت تخمین آماره

هاي حاصل از اندازه گیري نرخ عبور بخش مایع و جامد شکمبه با داده
بـا اسـتفاده از روش مـارکوارت بـا      2NLINاستفاده از رویه رگرسیون 

هاي هضمی استفاده براي برآورد فراسنجه) SAS )2002برنامه آماري 
  . شدند

ــدي،   ــان پرواربن ــبح   3در پای ــوراك ص ــرف خ ــاعت از مص از  س
متـر   pHبـا اسـتفاده از    آن pHکمبه گرفته شـد و  گوسفندان مایع ش

براي تعیین نیتروژن آمونیاکی، پـس از صـاف کـردن    . گیري شداندازه
میلی لیتر از آن بدون انجام مرحلـه هضـم مسـتقیماً     5مایعات شکمبه 

-پس از تیتراسیون محتواي نیتروژن آمونیاکی نمونه. تقطیر و تیتر شد

                                                             
2- Non linear 
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لیت جویدن و نشخوار دام ها بـه صـورت   مقدار فعا. )4( ها، برآورد شد
 55سـاعته در روز   24اي در دوره دقیقـه  5چشمی و به فواصل زمانی 

به منظور تخمین زمـان صـرف   . گیري شدها اندازهپروار براي تمام دام
شده براي خوردن یا نشخوار کردن به ازاي کیلـوگرم از مـاده خشـک    

صـرفی، از میـانگین   ي خنثـی  م مصرفی و الیاف نامحلول در شـوینده 
آمـاري ایـن طـرح بـر      تجزیه .مصرف طی دوره آزمایشی استفاده شد

ي تکرار با اسـتفاده از رویـه   4تیمار و  5ي طرح کامالً تصادفی با پایه
GLM PROC  افزار آمارينرمSAS  )2002 (ها ي میانگینو مقایسه

درصـد صـورت گرفتـه     5داري نیبه روش دانکن در سطح احتمال مع
 . ستا

  
  نتایج و بحث

  هاي آزمایشیهاي جیرهویژگی
 60به  40ها ثابت و برابر نسبت علوفه به کنسانتره در تمامی جیره

هـا  اقالم خوراکی مورد استفاده در جیره و ترکیبات شیمیایی جیره. بود
سعی شده بـود تـا در هـر تیمـار انتسـاب      . ارائه شده است 1در جدول 

هـاي تکـراري درون هـر    ه میانگین دامدامها به نحوي صورت گیرد ک
هـا بعنـوان   تیمار یکسان باشد و در پایـان آزمـایش از وزن اولیـه بـره    

داري ها استفاده شد ولی به علت عدم معنـی کواریت هم در آنالیز داده
ها از نظر محتواي پروتئین خام و الیاف نامحلول در جیره. حذف گردید

ـ  هـاي  انـرژي متابولیسـمی جیـره   . دشوینده خنثی هم تقریباً برابر بودن
در تعیین . مگاکالري در کیلوگرم ماده خشک بود 3/2آزمایشی برابر با 

ي انتهایی ها، صفحهمانده روي الکي خشک باقیي ذرات، مادهاندازه
داري داشـتند  و میانگین هندسـی ذرات از نظـر آمـاري تفـاوت معنـی     

 8و  19ي الـک  مانـده بـر رو  ي خشـک ذرات بـاقی  مـاده ). 1جدول (
ي هاي مـاده افزودنی. باالتر از تیمارهاي دیگر بود 1متر در تیمار  میلی

هـاي بـاالیی را کـاهش و ذرات    مانـده روي الـک  سیلویی ذرات بـاقی 
میـانگین هندسـی،   . هاي پایینی را افزایش دادنـد مانده روي الک باقی

ــاالتر ا 1عامــل مــؤثر فیزیکــی و الیــاف مــؤثر فیزیکــی در تیمــار   ز ب
انحراف معیار استاندارد میانگین هندسی در . بود 5و  4، 3، 2تیمارهاي 

اندازه فراسنجه مؤثر . داري نداشتبین تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنی
جیـره در   5دهد که توانایی تیمار آزمایشی نشان می 5فیزیکی در بین 

اي تحریک نشخوار، فعالیت جویدن، تشکیل و نگهداري سقف شکمبه
درصد  50/41که  1رسد تیمار نظر میبه .ار یکسان و مشابه نیستپاید

متر است در تحریک نشخوار، فعالیـت جویـدن،   میلی 19آن بزرگتر از 
در تغذیـه نـه   . سقف شکمبه اي پایدار موثرتر بـود  تشکیل و نگهداري

هـاي شـیمیایی و غلظـت مـواد مغـذي مهـم بـوده بلکـه         تنها ویژگی
وراکی نیز از اهمیت بـه سـزایی برخـوردار    هاي فیزیکی مواد خ ویژگی

ي نشـخوارکنندگان بـه افـزایش    ي ذرات مناسب درجیـره اندازه. است
ي شکمبه براي هضـم  شکمبه، محیط بهینه  pHفعالیت جویدن، حفظ

و اثرات بالقوه بر روي افزایش هاي متابولیکی و جلوگیري از ناهنجاري
و سـالمت دام،   ماده خشک مصرفی ناشـی از فعالیـت بهتـر شـکمبه    

عنوان کرد که ذرات ریز براي افزایش ) 23(مرتنز  ).19(کند کمک می
تر، کاهش زمان ماندگاري درشکمبه، نواحی سطحی براي هضم سریع

افرایش سرعت ترن آور شکمبه اي و اثـرات بـالقوه بـر روي افـزایش     
ن آور شـکمبه اي اسـت،   ماده خشک مصرفی که ناشی از افزایش تـر 

توانـد بـا تشـکیل سـقف     همچنین ذرات بلند علوفه مـی  .مفید هستند
اي پایدار، تحریک فعالیت جویدن، افزایش ترشح بـزاق، سـبب   شکمبه

بهبود محیط شکمبه و تجزیه بیشتر الیاف نامحلول در شـوینده خنثـی   
تهیه  براي. )3( باشندگردد که منبع خوبی از الیاف مؤثر فیزیکی میمی

، پوست خشک نـارنگی و جـو آسـیاب و    ي خشک مرکباتجیره، تفاله
درصـد وزن   40بنـابراین،  . ي خردشده مخلـوط شـدند  سپس با علوفه

از مـواد ریزتـري    5و  4، 3، 2ي سـیلویی در تیمارهـاي   خشک مـاده 
ي ذرات در ایـن تیمارهـا و   تشکیل شده بودند که سبب کاهش انـدازه 

فـزایش  متـري و ا میلـی  19و  8هاي مانده روي الککاهش مواد باقی
رسد در مقابل، به نظر می. متر شدمیلی 18/1مانده روي الک مواد باقی

ي انتهایی، در صفحه 1ي در تیمار ماندهعلت کاهش درصد ذرات باقی
. اي جیره به آن باشـد و چسبندگی ذرات ریز مواد کنسانترهباال رطوبت 

مقایسه با ها محتواي الیاف موثر فیزیکی در تیمارها در با افزودن تفاله
هـاي  داري کاهش یافـت، عـالوه بـر آن پـژوهش    شاهد به طور معنی

درصـد   50، حـدود  هاهاي فرعی و تفالهفرآوردهمتعدد نشان دادند که 
لذا اثـرات  ). 23 و 16( اي بر الیاف مؤثر فیزیکی تأثیر دارندمنابع علوفه

ي هاي مرتبط با الیـاف مـوثر فیزیکـی در تیمارهـا    داري بر پاسخمعنی
  .شدآزمایشی مشاهده 

  و قابلیت هضم  مصرف خوراك
میانگین مصرف خوراك، در تیمارهـاي آزمایشـی از نظـر آمـاري     

ــی ــود معن ــو و همکــاران  ) P=6270/0(دار نب ــایج بون ــا نت ــه ب و ) 9(ک
  )10(هاي پرواري و کپرا و همکاران در بره) 6(بامپدیس و رابینسون 

نـامحلول در   الیـاف مصـرف  . هاي مرینوس مطابقت داشتدر بره
ي آلـی و خاکسـتر   شوینده خنثی و اسیدي، الیاف مؤثر فیزیکی، مـاده 

مقدار پروتئین خـام و  . خام تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت
کربوهیدرات غیر الیافی مصرفی در تیمارهاي مکمل شده بـا افزودنـی   

ایـن   کـه ) 2جدول (افزایش یافت  1داري نسبت به تیمار طور معنیبه
همبسـتگی   .ي مصرفی بـود ي خشک بیشتر در جیرهامر به دلیل ماده

مثبتی بین مقدار پروتئین خام مصرفی و ماده خشک مصـرفی روزانـه   
   1NFCبیشــترین و کمتــرین  ). 2(در نشــخوارکنندگان وجــود دارد  

 
  

 

                                                             
1- Non fiber carbohydrate (NFC) 
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  1هاي کامالً مخلوطر فیزیکی جیرهاقالم خوراکی، ترکیبات شیمیایی و توزیع اندازه ذرات و مقدار الیاف موث - 1جدول 
Table 1- Ration item, chemical composition and particle size and physical effects fiber of dietary mixture1 

P-value SEM 
  2هاي آزمایشیجیره

Experimental diets2  اقالم خوراکی  
Ingredients  (% of DM)  35%DOP+5%B 35%DST+5%B 40%DST 40%DOP BC 

  ماده سیلویی 32 35 35 35 35  -  -
Silage (S1-S5)2 

  جو 34 30  30  30  30  -  -
Barley 

  کنجاله کنجد 12 15  15  15  15  -  -
Sesame  meal 

  ي چغندرقندتفاله 12 10  10  10  10  -  -
Beet pulp 

  کاه گندم 5 5  5  5  5  -  -
Wheat straw 

  سبوس گندم 5 5  5  5  5  -  -
Wheat bran 

  ماده خشک 33.0 43.0 41.0 42.1 43.2  -  -
DM3 (%) 

  ي آلیماده 92.0 93.0  92.3 93.1 93.1  -  -
OM4 (% of DM) 

  الیاف نامحلول در شوینده خنثی 52.1 48.4 50.0 48.3 48.1  -  -
NDF5 (% of DM) 

  الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 30.0 23.4 24.1 24.0 24.0  -  -
ADF6 (% of DM) 

  پروتئین خام 14.1 14.2 13.1 13.1 14.2  -  -
CP7 (% of DM) 

  کربوهیدرات غیر الیافی 22.9 27.8  26.9 27.9 26.8  -  -
NFC8 (% of DM) 

  چربی خام 3.0  3.0  3.0 4.0 4.0  -  -
EE9 (% of DM) 

  انرژي متابولیسمی 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3  -  -
ME10 (Mcal/Kg) 

<0.001 0.7 11.5e 21.5c 29.0b 17.0d 41.7a 
  مترمیلی 19ذرات مانده روي الک 

Residual particle on screen 19 mm 
(%) 

0.047 1.8 13.5b 22.0ab 16.5b 12.0b 27.2a  مترمیلی 8ذرات مانده روي الک  
Residual particle on scale 8 mm (%) 

0.001 1.4 66.0a 49.5b 48.0b 63.0a 30.0c 
  ترممیلی 18/1ذرات مانده روي الک 

Residual particle on scale 1.18mm 
(%)  

0.004 0.5 9.0a 7.0a 6.5a 8.0a 1.0b مانده بر روي صفحه انتهاییذرات باقی  
Residual particle on bottom plate (%) 

<0.001  0.2 4.8c 6.9b 7.4b 5.5c 12.3a میانگین هندسی  
Geometric mean (mm) 

-  - 2.7 2.8 2.9 2.6 2.4 
  عیار استاندارد میانگین هندسیانحراف م

Geometric mean standard deviation 
(mm)  

0.004 0.1  91.0b 93.0b 93.0b 92.0b 99.0a عامل مؤثر فیزیکی 
Physical effective factors (%)11 

<0.001  0.3 43.7c 44.9c 46.7b 42.5d 55.4a الیاف مؤثر فیزیکی  
Physical effective fiber (%)11  

  .)P>05/0(باشند دار میداراي اختالف معنی مشابههاي هر ردیف با حروف غیر گینمیان1
درصد پوست خشک  35مکمل شده با  )4درصد پوست خشک نارنگی،  40مکمل شده با  )3ي خشک پرتقال، درصد تفاله 40مکمل شده با  )2بدون افزودنی، شبدر برسیم سیلویی ) 12

  .درصد جو 5ي خشک پرتقال و درصد تفاله 35ده با مکمل ش )5درصد جو و  5نارنگی و 
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2S1, Berseem clover silage (BS) without additives, S2,  BS with 40% dried orange pulp (DOP), S3, BS with40% dried skin tangerine (DST), S4, BS with 35% 
DOP and 5% barley and S5,  BS with 35% DST and 5% barley. 
3 Dry matter, 4 Organic matter, 5 Neutral detergent fiber, 6Acid detergent fiber, 7Crude protein, 8Non fiber carbohydrate, 9Ether extract, 10Metabolizable 
energy, 11 Kononoff et al (2003).         



  47      ي خشک مرکبات بر عملکرد بره پرواري زلتأثیر تغذیه شبدر برسیم سیلویی مخلوط با تفاله

  
 1و  )گـرم  58/357( 2روزانه به ترتیب مربـوط بـه تیمارهـاي    مصرفی

افزایش کربوهیدرات غیرالیـافی بـه دلیـل وجـود     . بود) گرم 78/195(
 .)6( ي مرکبـات اسـت  هاي غیر الیافی در تفالـه پکتین و کربوهیدرات

خوشخوراکی، قابلیت دسترسی و استفاده از مواد مغذي خوراك عواملی 
در آزمایشی ). 2(دهند اك را تحت تاثیر قرار میهستند که مصرف خور

ي هـاي شـیرده بـا تفالـه    درصد دانه غالت در کنسانتره مـیش  30که 
ي خشـک  درصد کـل مـاده   10معادل (خشک مرکبات جایگزین شد 

ي شـاهد  ، مصرف خوراك، عملکرد و ترکیبات شیر مشابه جیـره )جیره
 15و  10، 5صـفر،   سطح 4در ) 7(بیات کوهسار و همکاران ). 13(بود 

داري بر ي خشک مرکبات اثر معنیدرصد جایگزین جو اثر سطح تفاله
هرحـال، والنـیس و همکـاران    بـه . مصرف خوراك را مشاهده نکردند

ــراي گوســفندان شــیرده  ) 29( ــه پرتقــال ب دریافتنــد کــه ســیالژ تفال
هـا  ي خشـک در بـره  عدم تفاوت در مصرف مـاده . خوشخوراك است

یل نزدیک بودن مقـدار الیـاف، انـرژي و پـروتئین خـام      تواند به دل می
ي خشک علوفه در مصرف اختیاري ماده. هاي آزمایشی هم باشدجیره

الیاف نامحلول در شـوینده خنثـی بسـتگی     گوسفند بیشتر به محتواي
دارد و همبستگی منفی میان حجم خـوراك مصـرفی و مقـدار دیـواره     

فه، الیاف نـامحلول در شـوینده   با افزایش میزان علو .سلولی وجود دارد
ي خشک مصـرفی کـاهش   خنثی و افزایش اندازه ذرات در جیره ماده

ناشـی از اثـر   ، 1ي خشک در تیمـار  که مصرف کمتر ماده) 2(یابد می
 .پرکنندگی آن است
ي خشک و مواد آلـی مـواد سـیلویی بـه طـور      مادهقابلیت هضم 

مایشـی افـزایش   تحت تـأثیر تیمارهـاي آز  ) P> 0001/0(داري معنی
در ي آلـی  و مـاده ي خشـک  باالترین مقدار قابلیت هضم مـاده . یافت
ي قابلیـت هضـم مـاده   . مشاهده شد 1و کمترین آن در تیمار  5تیمار 

به نظر مـی  . )1(رش شددرصد گزا 83ي مرکبات در گوسفند آلی تفاله
ي مرکبات رسد افزایش قابلیت هضم در تیمارهاي مکمل شده با تفاله

اثـر نـوع سـیلوي    .ي مرکبات اسـت سبب قابلیت هضم باالي تفالهبه 
اي و پـروتئین خـام   مصرفی بر قابلیت هضم کربوهیدرات غیـر علوفـه  

درصـد تفالـه    11 با جـایگزینی ) 24(میرون و همکاران . دار نبودمعنی
هـاي کـامالً مخلـوط گاوهـاي     خشک مرکبات با دانه ذرت بـه جیـره  

اره سلولی و پروتئین خـام را گـزارش   شیري، افزایش قابلیت هضم دیو
وجود میکروارگانیسـم   به دلیل به طور کلی خوراك تخمیر شده. کردند

  ). 29( دارندقابلیت هضم بهتري ها هاي آنهاي مختلف و آنزیم
داري هاي سیلو قابلیت هضم الیاف جیره را به طور معنـی افزودنی

ابلیت هضم الیـاف  بیشترین و کمترین ق). P = 0458/0(افزایش دادند 
ي ذرات و کـاهش انـدازه  . بـود   1و  5به ترتیب مربوط به تیمارهـاي  

ها سبب افزایش قابلیت هضم سطح تماس بیشتر براي میکروارگانیسم

ي مرکبات قابلیت هضـم چربـی را   استفاده از تفاله .در این تیمارها شد
). =0040/0P(داري افـزایش داد  در تیمارهاي آزمایشی به طور معنـی 

و   2باالترین و کمترین قابلیت هضم چربی به ترتیب مربوط به تیمـار  
ي در دو آزمایش روي گوسفند و گاو اخته، قابلیت هضـم مـاده  . بود  1

ي مرکبات را تفاله الیاف نامحلول در شوینده خنثیآلی، پروتئین خام و 
 2/42، 6/82و براي گـاو   0/71و  5/50، 4/84به ترتیب براي گوسفند 

که با نتایج این تحقیق همخـوانی  ) 25(درصد به دست آوردند  0/69 و
ــاده .دارد ــذي در افــزایش در قابلیــت هضــم م ي خشــک و مــواد مغ

تواند ناشی از افزایش سطح ذرات تیمارهاي مکمل شده با افزودنی می
قابل دسترس براي اتصال میکروبی باشد که نهایتاً منجـر بـه تخمیـر    

تفالـه  ).  23(شـود  زایش مصـرف خـوراك مـی   تر و افاي سریعشکمبه
دیـواره سـلولی دارد    لیگنـین کمتـري در   مرکبات نسبت به علوفه هـا 

هاي محلول زیاد و لیگنین کمتر، تخمیـر  ، و به دلیل کربوهیدرات)24(
تا  74آن در شکمبه زیاد و مجموع کل مواد مغذي قابل هضم آن بین 

خـوراکی ســبب   چنـین اثـر تجمعــی مـواد   هــم). 1(درصـد اسـت    83
اي شـده، کـه قابلیـت    اي در سقف شکمبهدرگیرشدن منابع غیر علوفه

افـزودن منـابع کربوهیـدرات    ). 16(دهـد  هضم آن ها  را افزایش مـی 
شـود، زیـرا   اي به جیره سبب بهبود قابلیت هضم الیـاف مـی  غیرعلوفه

اي پایـدار و قابلیـت   ي بلند در جیره، براي تشکیل سقف شکمبهعلوفه
اي لیاف با به دام انداختن ذرات کوچک کربوهیدرات غیر علوفههضم ا

اي و ي بلند زمان ماندگاري منابع غیر علوفهیابد زیرا علوفهافزایش می
ــزایش ــدمــی هضــم را اف ــابع  . )3( دهن ــزودن من ــژوهش اف ــن پ در ای

ي شـبدر سـبب تشـکیل سـقف     اي بـه علوفـه  کربوهیدرات غیرعلوفه
افزایش قابلیت هضم مواد نرخ عبور و مطلوب، عدم کاهش  ايشکمبه
 .گردید مغذي
  

  ايهاي شکمبهنرخ عبور و فراسنجه
مایع شکمبه در انتهـاي   pHمقدار بر  تفاله خشک مرکبات اثر افزودن

مــواد ســیلویی حــاوي افزودنــی ). P=  0013/0(دار بــود پـروار معنــی 
ترین و باال. داشتند1تري نسبت به تیمار مایع شکمبه باال pHمیانگین 

در . بـود   1و   4مـایع شـکمبه مربـوط بـه تیمـار       pHکمترین مقدار 
درصـد در جیـره مصـرفی، بـه     14ي مرکبات تا پژوهشی مصرف تفاله
 pHهاي در حـال رشـد سـبب بهبـود     ي بزغالهجاي دانه جو در تغذیه

 7هاي حاوي در جیره 65/6و  41/6در جیره شاهد با  28/6از (شکمبه 
ي شاهد شد و قابلیت هضم مشابه با جیره) مرکبات يدرصد تفاله14و 

 ).15(داشت 
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  1ي مرکباتهاي شامل شبدر برسیم سیلویی و تفالهي خشک و مواد مغذي در گوسفندان تغذیه شده با جیرهمصرف و قابلیت هضم ماده  - 2جدول 
Table 2- Intake and digestibility of dry matter and nutrients with diets containing Berseem clover and citrus pulp1  

 
P-value  

  
SEM  

  2هاي آزمایشیجیره
Experimental diets2    

S5  S4  S3  S2  S1 
  )گرم(ماده خشک و مواد مغذي مصرفی روزانه 

Daily intake of DM and nutrients (g) 

  مصرف خوراك 2984.3  2787.7  2665.0  2779.8  2563.4  193.3  0.627
Feed intake  

  ي خشکماده  984.8  1198.7  1092.7  1167.5  1102.3  80.4  0.413
DM3 (g)   

  ي آلیماده  906.0  1114.8  1005.2  1085.8  1025.1  74.4  0.357
OM4 (g) 

  الیاف نامحلول در شوینده خنثی  551.5  551.4  590.0  560.4  529.1  40.5  0.876
NDF5 (g)  

  الیاف مؤثر فیزیکی  546.1  510.1  512.6  525.8  484.4  37.8  0.835
Physical effective fiber  

  الیاف نامحلول در شوینده اسیدي  295.4  239.7  262.2  280.2  264.5  19.3  0.363
ADF6 (g)  

0.011  10.6  156.2a  153.2ab  143.4ab  169.9a  129.2b  پروتئین خام  
CP7 (g)  

0.001  20.8  295.7ab  325.5a  250.0bc  357.6a  195.8c  رات غیر الیافیکربوهید  
NFC8 (g) 

<0.001  2.7  44.1ab  46.7a  21.8d  35.9bc  29.5dc  چربی خام  
EE9 (g)  

  )درصد( ي خشک و مواد مغذيقابلیت هضم ماده
Digestibility of DM and nutrients (%)  

<0.001  0.1  72.1a  67.5c  68.1b  67.1d  62.3e  ي خشکماده  
DM (%)  

<0.001  0.2  74.7a  70.5b  70.3b  70.5b  65.8c  ي آلیماده  
OM (%)  

  پروتئین خام  59.0  64.1  59.4  59.5  68.6  2.3  0.059
CP (%)  

0.045  1.9  64.2a  57.8b  61.0ab  56.1b  56.0b  الیاف نامحلول در شوینده خنثی  
NDF (%)  

  الیاف نامحلول در شوینده اسیدي  50.6  39.9  49.9  50.4  54.8  3.4  0.093
ADF (%)  

0.004  5.5  53.5bc  66.4ab  51.5bc  68.9a  36.1c  چربی  
EE (%)  

  ايکربوهیدرات غیر علوفه  94.3  94.2  97.6  97.2  98.9  1.3  0.101
NFC (%)  

  .)P>05/0(باشند دار میداراي اختالف معنی مشابههاي هر ردیف با حروف غیر میانگین1
درصد  35مکمل شده با  )4درصد پوست خشک نارنگی،  40مکمل شده با  )3شک پرتقال، ي خدرصد تفاله 40مکمل شده با  )2بدون افزودنی، شبدر برسیم سیلویی ) 12

  .درصد جو 5ي خشک پرتقال و درصد تفاله 35مکمل شده با  )5درصد جو و  5پوست خشک نارنگی و 
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2S1, silage berseem clover (SB) without additives, S2,SB with 40% dried orange pulp (DOP),S3,SB with40% dried skin 
tangerine (DST), S4, SB with 35% DOP and 5% barley and S5, SB with 35% DST and 5% barley 
3 Dry matter  
4 Organic matter 
5 Neutral detergent fiber  
6 Acid detergent fiber  
7 Crude  protein  
8 Non fiber carbohydrate  
9 Ether extract 

 



  49      ي خشک مرکبات بر عملکرد بره پرواري زلتأثیر تغذیه شبدر برسیم سیلویی مخلوط با تفاله

 
، 25سـطح صـفر،    4ي خشک مرکبات در در پژوهشی دیگر تفاله

شـکمبه بـا    pHهـا رسـید و   درصد جیره، به مصـرف مـیش   85و  55
با افـزایش  ). 5(افزایش یافت  30/6به  20/6افزایش سطح مصرف، از 

مـایع   pHدرصد،  15و  10، 5ي خشک مرکبات از صفر به سطح تفاله
در ). 7(افــزایش یافــت   71/6و  69/6، 52/6بــه   45/6شــکمبه از 

 20ي خشک مرکبات از صفر بـه  پژوهشی دیگر با افزایش سطح تفاله
). 8(افـزایش یافـت    12/6بـه   10/6مایع شکمبه از  pHدرصد جیره، 
ي مرکبات به آسانی تجزیـه شـده، تولیـد اسـید اسـتیک      پکتین تفاله

تري در مقایسه با اسید الکتیک است لذا کـاهش  کند اسید ضعیف می
pH الیاف باالي آن ). 31(شود ها محدود میشکمبه هنگام استفاده آن

بـه نظـر   ). 19(شـکمبه دارد   pHبزاق را زیاد کرده که اثر بافري روي 
ي خشک مرکبات، به سـبب  رسد که در این پژوهش، افزودن تفالهمی

ــدرات  ــت کربوهی ــاوت در ماهی ــو تف ــاي ج ــته و (ه ــد  28نشاس درص
ي خشک مرکبات در جیره از صفر تفالهو  )کربوهیدرات محلول در آب

میلـی مـول در    2/15بـه   8/12درصـد، نیتـروژن آمونیـاکی از     20به 
ي مصرف مواد سیلویی مکمل شده با تفاله). 8(لیتر افزایش یافت  دسی

به نظر می رسـد   .خشک مرکبات سبب افزایش نیتروژن آمونیاکی شد
محلول باالي جو  کربوهیدراتکه به علت نرخ تجزیه پذیري و بخش 

در جیره هاي حاوي جـو، هماهنـگ سـازي فرآینـد تخمیـر، بهتـر از       
ي خشک پرتقال و پوسـت خشـک   تیمارهایی که تنها از افزودنی تفاله

نرخ عبور مواد جامـد از شـکمبه بـین     .نارنگی استفاده شد، انجام شود
بیشـترین و  ). =1141/0P(دار نداشت تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنی

نـرخ  . بود 4و  2ین مقدار نرخ عبور به ترتیب مربوط به تیمارهاي کمتر
داري عبور مواد جامد از قسمت انتهایی دستگاه گوارش تفـاوت معنـی  

و مقدار آن در تیمارهـاي  ) =0123/0P(بین تیمارهاي آزمایشی داشت 
زمان ظهور نشانگر در . مکمل شده با مواد افزودنی سیلو، کاهش یافت

ندگاري مواد جامد در شکمبه و زمـان مانـدگاري مـواد    مدفوع، زمان ما
جامد در کل دستگاه گوارش تحـت تـاثیر تیمارهـاي آزمایشـی قـرار      

تفاوت زمان ماندگاري مـواد  . داري مشاهده نشدنگرفت و تفاوت معنی
جامــد در بخــش تحتــانی دســتگاه گــوارش، تحــت تــاثیر تیمارهــاي 

ـ  ). =0136/0P(دار بود آزمایشی، معنی اي تـابعی از  ور شـکمبه نـرخ عب
). 19(و انـدازه ذرات اسـت   ) علوفه یا دانـه (سطح مصرف، نوع خوراك 

اي مـواد  نشان دادند که نـرخ عبـور شـکمبه   ) 20(کراوس و همکاران 
هاي قابـل تخمیـر در شـکمبه و انـدازه     جامد تحت تاثیر کربوهیدرات

هـاي قابـل تخمیـر    ذرات علوفه قرار نگرفت اما سـطوح کربوهیـدرات  
). P =06/0(اي تمایل به کـاهش مانـدگاري در شـکمبه دارنـد    کمبهش

درصـد کربوهیـدرات    26اغلب الیاف قابـل هضـم و   (ي مرکبات تفاله
در تیمارهاي حـاوي جـو    شکمبه pHسبب افت کمتر ) محلول در آب

  . ي خشک مرکبات شددر مقایسه با جیره حاوي تفاله

یمارهـاي آزمایشـی   غلظت آمونیاك در انتهاي دوره پـروار، بـین ت  
و در تیمار شاهد کاهش یافت، اما  )=0003/0P(دار داشت تفاوت معنی

ي خشـک  آوري شـده بـا تفالـه   در تیمارهاي که از مواد سیلویی عمل
مرکبات و پوست خشک نارنگی تغذیه شدند، غلظت آمونیاك شـکمبه  

استفاده از جو در مواد سیلویی، غلظت آمونیاك شـکمبه  . افزایش یافت
بیشترین و کمترین غلظت آمونیاك شـکمبه در انتهـاي   . کاهش داد را

. مشاهده شـد ) 88/5( 1و ) 52/9( 2دوره پروار به ترتیب در تیمارهاي 
و  542، 268سطح صفر،  4ي خشک مرکبات در در یک پژوهش تفاله

بـا افـزایش    هـا رسـید و  گرم در کیلوگرم جیره، به مصرف میش 823
میلـی  7/9و  0/11، 4/12بـه   2/11یـاکی از  سطح تفاله، نیتـروژن آمون 

  در گزارشی دیگر با افزایش سطح ). 5(لیتر تغییر کرد مول در دسی
ي خشک تحت تاثیر مقـدار  اي مادهدر پژوهشی نرخ عبور شکمبه

ي مرکبات قرار نگرفت، اما نرخ عبور بخش مایع با افزایش تفالـه  تفاله
مواد خوراکی جیـره بـر    ویژگی هاي فیزیکی ).14(مرکبات بیشتر شد 

مصرف اختیاري خوراك، زمان ماندگاري مواد خوراکی در شکمبه، نرخ 
ــه ســزایی دارد   ــاثیر ب ــوان ت ــرخ هضــم و عملکــرد حی ــور، ن  ).27(عب

ها در کنند که ممکن است بخشی از تفاوت علوفهپژوهشگران بیان می
ته تحریک فعالیت جویدن به علت تفاوت در اندازه ذرات علوفه، دانسـی 

به هـر  ). 16(ها با سایر مواد خوراکی شکمبه باشد و تداخل فیزیکی آن
دریافتنـد کـه انـدازه    ) 2001(و یانگ وهمکـاران   )19( حال، کونونوف

ذرات همیشه بر نرخ عبور بخش جامـد و یـا مـایع شـکمبه تأثیرگـذار      
ي مرکبـات حـاوي مقـادیر    ویـژه تفالـه  فرآورده هاي فرعی به .نیست

هستند که پس از مصرف با ایجاد درگیـري مناسـب در   باالیی پکتین 
پایـدارتر،   محتوایات سقف شکمبه اي، سبب تشکیل سقف شکمبه اي

نرخ عبور کمتر مواد جامد از شکمبه و نهایتاً زمان ماندگاري بیشـتر در  
بنـابراین اگـر مقـدار     ).16(شکمبه و کل دستگاه گوارش مـی گردنـد   

اي پایـدار  تشـکیل سـقف شـکمبه    ي بلند در جیره، کافی بـراي علوفه
  باشد، با افزودن کربوهیدرات غیر الیافی نرخ عبور شکمبه اي کاهش

اي را  افزایش ي بلند زمان ماندگاري منابع غیر علوفهفهعلو یافته زیرا
   .دهدمی

 
  فعالیت جویدن

) P = 0086/0(شب ) P = 0476/0(زمان مصرف خوراك در روز 
تحت تأثیر تیمارهـاي آزمایشـی قـرار    ) P = 0026/0(روز و کل شبانه

ي ي سیلویی مکمل شده بـا تفالـه  زمان مصرف خوراك با ماده. گرفت
ي سیلویی مکمـل شـده   و با ماده 2درصد در تیمار  16خشک پرتقال، 

، نسـبت بـه تیمـار بـدون     3درصد در تیمار  6با پوست خشک نارنگی 
 5جـز تیمـار   ارهـا بـه  در همـه تیم اثر نوع افزودنی . افزودنی بیشتر بود

 .سبب افزایش زمان مصرف خوراك شد
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  1اي در گوسفندان تغذیه شده با جیره هاي حاوي شبدر برسیم سیلوییهاي شکمبهفراسنجه - 3جدول 
Table 3- Ruminal parameters in sheep that fed diets containing Berseem clover silage1  

 
P-value  

  
SEM  

  2هاي آزمایشیجیره
Experimental diets2  ها فراسنجه  

Parameters S5  S4  S3  S2  S1  
0.001  0.1  6.3bc  6.3bc  6.5ab  6.6a  6.2c   pH شکمبه  

Rumen pH  

<0.001  0.5  8.4a  6.5b  8.1a  9.5a  5.9b   میلی مول در لیتر(غلظت آمونیاك(  
NH3- (Mmol/L) 

 شکمبه نرخ عبور مواد جامد از  5.9  6.0  5.9  5.8  5.9  0.1  0.114
Particulate ruminal passage rate (%/h)  

0.012  <0.1  6.9b  6.9b  6.9b  6.8b  7.0a  نرخ عبور مواد جامد از بخش تحتانی دستگاه گوارش  
Lower compartments passage rate (%/h) 

 تأخیرزمان   14.1  15.6  21.8  22.2  15.7  2.3  0.165
Time delay (h) 

  )ساعت(زمان ماندگاري مواد جامد در شکمبه   16.8  16.7  16.9  17.1  16.9  0.1  0.117
Ruminal mean retention time (h)  

0.014  <0.1  14.5a  14.5a  14.5a  14.6a  14.3b   زمان ماندگاري مواد جامد در بخش تحتانی دستگاه گوارش  
Mean retention time in lower compartments (h)  

  )ساعت(کل زمان ماندگاري مواد جامد در دستگاه گوارش   45.2  46.8  53.3  53.8  47.2  2.5  0.162
Total Retention time in digestive tract (h) 

   .)P>05/0(باشند دار میداراي اختالف معنی مشابههاي هر ردیف با حروف غیر میانگین1
درصد  35مکمل شده با  )4درصد پوست خشک نارنگی،  40مکمل شده با  )3ي خشک پرتقال، درصد تفاله 40مکمل شده با  )2بدون افزودنی، شبدر برسیم سیلویی ) 12

  .درصد جو 5ي خشک پرتقال و درصد تفاله 35مکمل شده با  )5درصد جو و  5پوست خشک نارنگی و 
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2S1, silage berseem clover (SB) without additives, S2,SB with 40% dried orange pulp (DOP),S3,SB with40% dried skin tangerine 
(DST), S4, SB with 35% DOP and 5% barley and S5, SB with 35% DST and 5% barley.  

 
  5ي سیلویی در تیمـار  زمان مصرف خوراك با افزودن جو به ماده

درصد  1تنها  4ن کاهش در تیمار درصد کاهش یافت، اما ای 35 حدود
زمان مصرف و نشخوار با افزایش کنسانتره در جیره کاهش یافت . بود

الیـاف  ، مـاده ي خشـک مصـرفی   اما زمان مصرف خوراك بـه ازاي   
مصرفی و الیاف مؤثر فیزیکی مصرفی تحت  نامحلول در شوینده خنثی

زمان مصرف باالترین و کمترین . تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت
هاي فیزیکی مواد ویژگی. بود  5و  2خوراك به ترتیب مربوط به تیمار 

اي و عملکرد دام را تحـت تـاثیر   خوراکی مصرف خوراك، رفتار تغذیه
، 5علت کاهش زمـان مصـرف خـوراك در تیمـار     ). 19(دهند  قرار می

  . ي سیلویی بودقابلیت هضم و خوشخوراکی بیشتر این ماده
ــاثیر تیمارهــاي آزمایشــی قــرار گرفــت  زمــان نشــخوار ت حــت ت

)0303/0P= (درصد نسـبت بـه تیمـار     20تا  15ي تیمارها و در همه
بیشترین زمان نشخوار مربوط بـه تیمـار شـاهد و    . شاهد کاهش یافت

ي تیمارها فعالیـت نشـخوار در   در همه. بود 5کمترین مربوط به تیمار 
. عات گرم روز بیشتر بودویژه ساشب بیشتر و زمان استراحت در روز به

هـاي حـاوي تفالـه انگـور     دریافتند جیره) 27( پیرمحمدي و همکاران
زمان نشخوار کمتري نسبت به جیره شاهد دارند که با نتایج آزمـایش  

ي مرکبات روي فعالیـت  ها اثر تفالهآن. مشابه بود) 30(اسمیت   ولچ و
تغذیه شـده   هايچنشخوار را مطالعه و دریافتند که زمان نشخوار در قو

هـاي تغذیـه   تر از زمان نشخوار در قوچي خشک مرکبات پایینبا تفاله
منابع الیاف جیره اعم از . شده با جیره حاوي علف خشک خرد شده بود

) هاي فرعی کارخانجـات فرآورده(اي اي و منابع غیر علوفهمنابع علوفه
انـدازه ذرات  در موثر بودنشان در تحریک نشخوار متفاوت هستند زیرا 

  ايمنابع الیاف غیر علوفه. دارندو زمان ماندگاري متفاوتی در شکمبه 
 50هـا نداشـته، حـدود    توانایی تحریک نشخوار را به اندازه علوفه

از ). 23(اي قدرت تحریک فعالیت جویـدن را دارنـد   درصد منابع علوفه
آمیـزي در جیـره   اي بـه طـور موفقیـت   طرفی منابع الیاف غیر علوفـه 

شود کـه توسـط   موثري می نشخوارکنندگان جایگزین بخشی از الیاف
کننـد و بـا   این منابع هم نشخوار را تحریک می .شودعلوفه فراهم می

 محـیط شـکمبه   pHتولید استات بیشتر در طی تخمیر، ضـمن حفـظ   
نتایج پژوهش حاضر هـم  ). 16(کنند ساخت چربی شیر را هم فعال می

مرکبات در مواد سیلویی تیمار شده، زمان ي خشک نشان داد که تفاله
نشخوار را به دلیل ماهیت الیاف جیره، کـاهش انـدازه ذرات، کـاهش    

  .ي خشک مصرفی ، کاهش دادالیاف موثر فیزیکی و افزایش ماده
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  1زمان مصرف خوراك، فعالیت نشخوار و فعالیت جویدن -4جدول 
Table 4- Feed intake time, rumination and chewing activity time1 

 
P-value  

  
SEM  

  2هاي آزمایشیجیره
Experimental diets2  فراسنجه  

Parameters S5  S4  S3  S2  S1  
  )دقیقه( زمان مصرف خوراك              

Eating time (min) 

0.003  13.3  188.7b  253.7a  257.5a  282.5a  241.2a  در شبانه روز  
per day 

0.048  7.7  88.7b  112.5ab  106.2ab  120.0a  123.7a
  

  در روز
at day 

0.009  11.3  100.0  141.2ab  151.2ab  162.5a  117.5bc  در شب  
at night  

  ي خشک مصرفیبه ازاي کیلوگرم ماده  245.0  235.6  241.9  230.4  172.5  22.0  0.174
/intake dry matter (Kg)  

  یاف نامحلول در شوینده خنثی مصرفیبه ازاي کیلوگرم ال  437.4  512.2  447.1  480.0  359.4  45.1  0.223
/intake NDF (Kg)  

  به ازاي کیلوگرم الیاف مؤثر فیزیکی  442.0  553.7  515.4  512.7  393.3  49.7  0.208
/ Physical effects fiber (Kg) 

  )دقیقه(زمان فعالیت نشخوار               
Rumination time (min) 

0.030  19.4  375.0b  415.0b  405.0b  405.0b  475.0a  در شبانه روز 
per day  

0.001  11.8  146.2c  152.5c  165.0bc  192.5b  228.8a  در روز  
at day  

  در شب  246.2  212.5  240.0  262.5  228.7  21.1  0.551
at night  

  ي خشک مصرفیبه ازاي کیلوگرم ماده  483.0  337.8  387.4  375.5  338.6  38.8  0.102
/intake dry matter (Kg)  

  به ازاي کیلوگرم الیاف نامحلول در شوینده خنثی مصرفی  862.6  734.4  717.4  782.3  705.5  76.4  0.601
/intake NDF (Kg)  

  به ازاي کیلوگرم الیاف مؤثر فیزیکی  871.7  794.0  827.3  835.6  770.6  85.9  0.931
/ Physical effects fiber (Kg)  

  )دقیقه(کل فعالیت جویدن               
Total chewing activity  (min) 

0.011  26.5  563.7b  668.7a  662.5a  687.5a  716.2a  در شبانه روز 
per day 

0.001  14.1  235.0bc  265.0c  271.2bc  312.5ab  352.5a  در روز  
at day  

  در شب  363.7  375.0  391.2  403.7  328.7  23.6  0.255
at night  

  ي خشک مصرفیمادهبه ازاي کیلوگرم   728.0  573.4  628.8  605.9  511.1  58.3  0.168
/intake dry matter (Kg)  

  به ازاي کیلوگرم الیاف نامحلول در شوینده خنثی مصرفی  1300.0  1246.0  1164.4  1262.4  1064.9  116.4  0.635
/intake NDF (Kg)  

  به ازاي کیلوگرم الیاف مؤثر فیزیکی  1313.7  1347.7  1342.7  1348.3  1163.9  130.3  0.827
/ Physical effects fiber (Kg)  

  .)P>05/0(باشند دار میداراي اختالف معنی مشابههاي هر ردیف با حروف غیر میانگین1
درصد پوست  35مکمل شده با  )4درصد پوست خشک نارنگی،  40مکمل شده با  )3ي خشک پرتقال، درصد تفاله 40مکمل شده با  )2بدون افزودنی، شبدر برسیم سیلویی ) 12

  .درصد جو 5ي خشک پرتقال و درصد تفاله 35مکمل شده با  )5درصد جو و  5خشک نارنگی و 
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2S1, silage berseem clover (SB) without additives, S2,SB with 40% dried orange pulp (DOP),S3,SB with40% dried skin tangerine (DST), 
S4, SB with 35% DOP and 5% barley. and S5, SB with 35% DST and 5% barley. 
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=  0115/0(روز و شبانه )P=  0003/0(کل فعالیت جویدن در روز 

P(فعالیـت  . داري تحت تأثیر نوع افزودنـی قـرار گرفـت   ، به طور معنی
در  21تـا    2 درصد در تیمار 4هاي سیلو از جویدن تحت تاثیر افزودنی

کـل  . نسبت به تیمـار بـدون افزودنـی کـاهش یافـت       5صد در تیمار 
مـاده ي خشـک   فعالیت جویدن در شب، کل فعالیت جویدن به ازاي  

مصـرفی و الیـاف مـؤثر     خنثـی  شـوینده  در نـامحلول  الیـاف  مصرفی،
فیزیکی مصرفی تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت و تفـاوت  

ترین زمان فعالیـت  دهد، بیشنتایج نشان می. نشدداري مشاهده معنی
مربوط بـه جیـره   ) مجموع زمان مصرف خوراك و نشخوار(جویدن دام 
  .شاهد است

اي توانایی هر واحد از الیاف مـؤثر  هاي رایج تغذیهدر اکثر سیستم
اي یـا  علوفـه، مـواد دانـه   (فیزیکی بدون توجه به منبع تـأمین کننـده   

 .)23( تحریـک فعالیـت جویـدن برابـر اسـت      در) هاي فرعـی فرآورده
تحـت   ي خشـک مصـرفی   مـاده فعالیت جویدن به ازاي هر کیلوگرم 

الیاف نـامحلول  تاثیر نژاد، اندازه بدن دام، سطح مصرف خوراك، سطح 
ــاف مــؤثر فیزیکــی و  در شــوینده خنثــی ــوان و شــرایط  الی ــوع حی ن

الیـاف   چنـین محتـواي و ماهیـت   فیزیولوژیکی دام مصرف کننده، هم
الیاف نـامحلول در شـوینده خنثـی در    سطح ). 30(گیرد جیره قرار می

هاي آزمایشی پژوهش حاضر، مشابه بود اما ماهیت الیـاف جیـره   جیره
اي در مـواد سـیلویی مکمـل شـده بـا      متفاوت بود و الیاف غیر علوفـه 

باال، الیافی را فـراهم مـی     NFCهاي حاويجیره. افزودنی، بیشتر بود
. نماینـد به سرعت در شکمبه تخمیر شده و یا از آن عبور مـی  کنند که

الیافی را که در شکمبه بماند و توانایی تحریک نشـخوار   لذا، احتیاج به
کل فعالیت جویـدن دام  . و ترشح بزاق داشته باشد، را افزایش می دهد

اي یـا انـدازه ذرات   علوفـه الیاف نامحلول در شوینده خنثـی   با کاهش
الیـاف نـامحلول در   اما نشخوار به ازاء هر واحد  .یابدمیعلوفه، کاهش 
الیـاف نـامحلول در   اي، هنگـام کـاهش تـراکم    علوفـه  شوینده خنثی
به جیره کم علوفـه،   NFCجیره یا هنگام افزودن منابع  شوینده خنثی

ي خشک مواد سیلویی، درصد ماده 40از طرف دیگر،  .یابدافزایش می
اي تشکیل شـده بـود کـه    از مواد کنسانتره هادر تیمارهاي با افزودنی

گزارش شده است که در تحقیقی .کردفعالیت جویدن را کمتر تحریک 
) r = 68/0(بین الیاف موثر فیزیکی و زمان جویدن همبستگی زیادي 

وجود دارد لذا با افزایش اندازه ذرات جیره بـه زمـان نشـخوار افـزوده     
مواد خوراکی به سـبب تفـاوت   مؤثر بودن فیزیکی الیاف ). 23(شود  می

ي سـیلویی از مـواد   درصد ماده 40در اندازه ذرات، بین تیمارهایی که 
، تشـکیل شـده، بـا تیمـار     )ي خشک مرکبات و جوتفاله(اي کنسانتره

ي سـیلویی از علوفـه بـود، دلیـل     درصد مـاده  100بدون افزودنی که 
  .ستدر این پژوهش ا 5تا  2کاهش فعالیت جویدن در تیمارهاي 

  
  

  افزایش وزن و ضریب تبدیل
کشی در کـل دوره  مرحله وزن 6ها در طی افزایش وزن روزانه بره

میانگین افـزایش وزن روزانـه   . پرواربندي از لحاظ آماري متفاوت نبود
گرم افزایش وزن در  234با  2ي پروار نشان داد که تیمار در کل دوره

در . نرخ رشد را داشـتند  گرم بیشترین 219با  5روز و پس از آن تیمار 
ي مرکبات درصد تفاله 3/42با جایگزینی ) 9(پژوهش بونو و همکاران 

هاي پرواري، بیشترین افـزایش وزن  به جاي دانه ذرت در جیره بزغاله
ها ناشـی از نـوع و   رسد این تفاوتبه نظر می. روزانه را به دست آوردند

هـاي  ن تفالـه واریته مرکبات، درصد مواد مغذي و روش خشـک کـرد  
ي سیلویی تهیه شـده از  با استفاده از ماده) 12(فضائلی  .مصرفی باشد

هـاي  ي مرکبات با کاه برنج در پرواربندي گوسالهتفاله 1به  4مخلوط 
پرواري با علوفه یونجه دریافت که افزایش وزن بین دو جیـره تفـاوتی   

 .نداشت
درصـد   30ي مرکبـات در جیـره تـا    مصرف درصد باالیی از تفاله

هاي پرواري تاثیر منفی نداشـته اسـت   ي خشک جیره بر رشد برهماده
 45و  30، 15سطح صـفر،   4ي خشک مرکبات در مصرف تفاله). 22(

هاي نر نشان داد که با افـزایش سـطح مصـرف،    ي برهدرصد در جیره
گرم تغییر کرد و  788و  955، 942به  929ماده ي خشک مصرفی  از 

گرم و ضریب تبـدیل   125و  256، 272به  259ه از افزایش وزن روزان
همـین آزمـایش در   ). 22(تغییر کرد  5/5و  6/3، 5/3به  6/3غذایی از 

، 845بـه   824هاي ماده نشان داد که ماده ي خشـک مصـرفی از   بره
 143و  171، 199بـه   188رسید و افزایش وزن روزانه از  821و  820

ي خشـک مرکبـات را در   تفالـه ) 9(بوئنو و همکـاران  . گرم تغییر کرد
درصـد بـه کـار بردنـد      46و  23ها در سـطوح صـفر،   کنسانتره بزغاله

، 5/7گرم و ضریب تبـدیل غـذایی    94و  107، 68افزایش وزن روزانه 
نتایج نشان داد عالوه بر نـوع مـاده خـوراکی،    . گزارش شد 1/7و  8/6

تفاوت  .ردسطح آن در جیره، بر مصرف خوراك و افزایش وزن تاثیر دا
هـاي متـوالی پـروار بـین تیمارهـاي      ضریب تبدیل خـوراك در هفتـه  

  ). P <05/0(دار نبود آزمایشی معنی
ضریب تبدیل خـوراك در کـل دوره پرواربنـدي بـین تیمارهـاي      

ضــریب تبــدیل  ).=0354/0P(داري داشــت آزمایشــی تفــاوت معنــی
 3تیمار .ي تیمارها نسبت به تیمار شاهد افزایش داشتخوراك در همه

بـاالترین ضـریب تبـدیل خـوراك     ) با افزودنی پوست خشک نارنگی(
را در ) 73/4(کمترین ضریب تبدیل خـوراك  ) شاهد( 1و تیمار ) 97/5(

ضـریب تبـدیل مـواد     در این پژوهش .بین تیمارهاي آزمایشی داشتند
هاي متوالی روند افزایشی داشته و با  نزدیـک شـدن   خوراکی در هفته

شـده اسـت کـه نشـان      ضریب تبدیل خـوراك بیشـتر    به پایان دوره
تواند این امر می.پایین خوراك در ماه آخر پروار استي بازدهی دهنده

گـراد در آخـر پـروار    ي سانتیدرجه 38به دلیل افزایش گرماي هوا تا 
 .باشد) نیمه اول تیر ماه(
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  1ي مرکباتاي شامل  شبدر برسیم سیلویی و تفالههها و ضریب تبدیل خوراك با جیرهافزایش وزن روزانه بره -5جدول 

Table 5- Average daily gain and feed conversion ratio with diets containing berseem clover and citrus pulp1 

  عملکرد
Performance 

  2هاي آزمایشیجیره
Experimental diets2 SEM 

 
P-value  

 S1 S2 S3 S4 S5 
  )گرم در روز( هایش وزن روزانه برهمیانگین افزا

Average daily gain  (g/day) 
  روزگی14تا 1

1-14 day 
232.0 271.0 201.0 243.0 258.0 26.7 0.436 

  روزگی28تا 15
15-28 day 

210.0 214.0 187.0 214.0 259.0 29.6 0.564 

  روزگی42تا 29
29-42 day 

221.0 239.0 210.0 207.0 205.0 23.2 0.824 

  روزگی56تا 43
43-56 day 

205.0 232.0 183.0 190.0 169.0 23.6 0.428 

  روزگی70تا 57
57-70 day 

196.0 223.0 159.0 187.0 214.0 27.3 0.478 

  روزگی77تا 71
71-77 day 

197.0 214.0 143.0 161.0 196.0 37.8 0.654 

  کل دوره
Whole fattening period 

211.0 243.0 184.0 201.0 219.0 18.3 0.416 

  ضریب تبدیل خوراك
feed conversion ratio 

       

  روزگی14تا 1
1-14 day 

3.7 3.8 4.6 4.3 3.8 0.3 0.114 

  روزگی28تا 15
15-28 day 

4.5 5.4 5.3 5.2 4.2 0.4 0.261 

  روزگی42تا 29
29-42 day 

4.8 5.2 5.3 6.0 5.2 0.6 0.730 

  روزگی56تا 43
43-56 day 

5.5 6.0 6.8 7.3 7.2 0.8 0.280 

  روزگی70تا 57
57-70 day 

6.2 6.4 8.3 8.0 6.3 1.0 0.307 

  روزگی77تا 71
71-77 day 

6.3 6.8 9.0 8.5 6.8 1.2 0.441 

  کل دوره
Whole fattening period 

4.7b 5.1ab 6.0a 5.8a 5.1ab 0.3 0.035 
  .)P>05/0(باشند یدار مداراي اختالف معنی مشابههاي هر ردیف با حروف غیر میانگین1

 35مکمل شده با  )4درصد پوست خشک نارنگی،  40مکمل شده با  )3ي خشک پرتقال، درصد تفاله 40مکمل شده با  )2بدون افزودنی، شبدر برسیم سیلویی ) 12
  .درصد جو 5ي خشک پرتقال و درصد تفاله 35مکمل شده با  )5درصد جو و  5درصد پوست خشک نارنگی و 

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2S1, silage berseem clover (SB) without additives, S2,SB with 40% dried orange pulp (DOP),S3,SB with40% dried skin 
tangerine (DST), S4, SB with 35% DOP and 5% barley and S5, SB with 35% DST and 5% barley. 

 
هاي متعددي نشان داده شد که ضریب تبدیل غـذایی  در آزمایش
و  21، 9، 8(تر شـده اسـت   ي خشک مرکبات نامطلوببا مصرف تفاله

ي مرکبـات بـا دانـه    درصد جایگزینی تفاله 75گزارش شده است ).25
داري ي جو، ضریب تبدیل غذایی را به طور معنیتقطیري خشک شده

دهد تفاله مرکبات سبب افزایش ضریب نشان می که). 26(افزایش داد 

تیمـار بـدون   . شود که با پژوهش حاضر مطابقت داردتبدیل غذایی می
ي خشـک کمتـر و نشـخوار بیشـتر، بهتـرین      افزودنی با مصرف مـاده 

ي راندمان بهتر استفاده از مواد ضریب تبدیل را داشت که نشان دهنده
 .مغذي جیره است
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  کلی گیرينتیجه
ها در بسیاري از مناطق ایران و کمبود مـواد  وجه به خشکسالیبا ت

هـاي فرعـی کشـاورزي    خوراکی جهت تغذیه دام، استفاده از فـرآورده 
استفاده از تفاله مرکبات براي سیلوکردن شبدر برسـیم،  . ضروري است

ي ذرات، الیاف مؤثر فیزیکی و در نتیجـه، کـاهش   سبب کاهش اندازه
ویدن شد اما بر زمان مصرف خـوراك و نـرخ   زمان نشخوار و فعالیت ج

اي مواد خوراکی تـأثیري نداشـت و قابلیـت هضـم مـاده      عبور شکمبه
ي خشـک  افـزودن تفالـه  . خشک، آلی و مـواد مغـذي را افـزایش داد   

مرکبات و پوست خشک نارنگی به شـبدر برسـیم سـیلویی، خـوراکی     
اهم نمـوده  ها در فصول پاییز و زمستان فرمناسب براي پرواربندي بره

  .و هزینه پرواربندي را کاهش خواهد داد
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Introduction Feed contributes about 75% of the total cost of animal production, therefore utilizing of by-

products such as Berseem clover and citrus pulp, as nutritive and low cost components of rations would decrease 
the production cost. In north of Iran over autumn and winter, utilizing of these by-products in making of silage as 
feed for ruminants provides good feed ingredient especially in feedlot operations, also eliminates pathogens, and 
reduces the effect of drugs and pesticides that are used locally without a serious control or discipline. However, 
little information available on utilizing silage made from these local by-products. The objectives of this research 
were to investigate the effects of ensiled Berseem clover and orange peels mixture on intake, digestibility, 
chewing behavior and performance of Zel fattening lambs. 

Materials and methods Twenty male Zel lambs fed with five experimental rations containing basal 
concentrate and 35% Berseem clover silage as: 1) without additives, 2) supplemented with 40% dried orange 
peels, 3) supplemented with 40% dried tangerine peel, 4) supplemented with 35% dried tangerine peel and 5% 
ground barley and 5) supplemented with 35% dried orange peels and 5% ground barley. Lambs were housed in 
individual box and fed ad libitum, twice daily at 09:00 and 21:00 h with total mixed rations as experimental 
treatments, allowing for at least 10% residuals (as-fed basis). Water and mineralized salt stone were available 
throughout the experiment. Feed particle size distribution, geometric mean and the standard deviation of 
geometric mean were determined by dry sieving in four replicates, using two set of Penn State particle separator. 
Feed, feces and orts were analyzed for dry matter, Kjeldahl N, ether extract, organic matter and ash at 605°C, 
neutral and acid detergent fiber (NDF and ADF) when α-amylase being added for concentrates during NDF 
extraction; sodium sulfite was not added. Neutral detergent fiber was expressed without residual ash. Non-
fibrous carbohydrate (NFC) was calculated by 100- (%CP+ %NDF+ %Ash+ %EE). Cr-mordanted NDF alfalfa 
was used as single marker for ruminal digestive kinetic (3). Using PROC MIXED procedure of SAS® (2002), the 
experimental data were analyzed in a completed randomized design by following model: Yij  = µ + Ti + eij; where, 
Yij was depended variable,  µ is overall mean, Ti is fixed effect of the treatments (i = 1, 2, …. 5 for experimental 
diets); eij is experimental error. Means were separated using Duncan's multiple range tests with an alpha level of 
0.05.  

Results and Discussion The distribution, geometric means and their standard deviation were significantly 
different.Therefore the ability of experimental rations in stimulating rumination, chewing activity, and maintain 
consistency of ruminal mat was not similar. Several studies have shown that the by-products have a physical 
effective factor about 50 % forage sources. Dry matter intake was similar in 5 treatments because ration had 
equal NDF, energy and crude protein content. However, digestibility of the dry matter and nutrients of rations 
increased when citrus pulp and barley or when citrus pulp. The citrus pulp has higher digestible non fiber 
carbohydrate than forages that improves the digestibility of dietary dry matter and nutrients of rations because 
increased ruminal entrapment of particulate and mat consistency. In addition, citrus pulp is a high pectin source 
that easily decomposes, produces more acetic and lower propionate or lactic acid than concentrates; thus, 
decreasing rumen pH is limited when using them. Inclusion of dried citrus pulp in silages significantly increased 
rumination time and chewing activities. Although we expected that physical effectiveness of ration reduces when 
supplemented silage were used, retention time and passage rate of ruminal particulate were similar because of 
increased ruminal mat consistency. The average daily gain was similar between treatments, however, inclusion 
of dried citrus pulp in silages significantly increased feed conversion ratio.  

 
Conclusion The results of experiment showed that citrus by-products are suitable for inclusion in ruminant 

diets because of the ability of ruminants to ferment high fiber feeds in the rumen and can provide relatively low 
cost ration. 

 
Keywords: Berseem clover, Citrus pulp, Fattening sheep, Silage.  
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