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چکیده
اي ماده پذیري شکمبههاي تجزیههاي کیفی و فراسنجهیبراي بررسی اثر افزودن کاه گندم و اوره بر ترکیب شیمیایی، ویژگ

باتصادفی لویی، آزمایشی در قالب طرح کامالًي پرتقال سیو پروتئین خام تفاله)NDF(ي خنثیخشک، الیاف نامحلول در شوینده
درصد کاه 5/38) با 3گندم، درصد کاه40) با 2) بدون افزودنی، 1ي پرتقال چهار تیمار شامل تفالهبا هاي نایلونی روش کیسه

ي ارزیابی ظاهري سیلو را باالترین نمره2تیمار درصد اوره، انجام شد. 3درصد کاه گندم و 37) با 4درصد اوره، 5/1گندم و 
دار مقپرتقالي را داشتند. افزودن کاه گندم به تفالهpH) 36/4(بیشترین) و 53/3(کمترینترتیب بهچهارو یکداشت. تیمار 

و pH، خامرا کاهش داد. اوره مقدار پروتئین)NFC(کربوهیدرات غیرالیافیرا افزایش، چربی و NDFو ، خاکستري خشکماده
54/94، 64/113، 72/90به ترتیب 4و 3، 2، 1ي فلیت تیمار شاخص نمرهداد. را کاهشNFCاما ،نیتروژن آمونیاکی را افزایش

افزودن کاه گندم و اما را داشتپذیري تجزیهپتانسیلکند و ،زیادتجزیه نرخبا ي خشک مادهرینبیشتیکتیمار بود.75/82و 
تجزیه نرخبا پروتئین کمتریندوداري کاهش داد. تیمار طور معنیي خشک را نسبت به تیمار شاهد بهپذیري مادهاوره تجزیه

به دو) و تیمار سهو یک پذیري پروتئین را کاهش داد. تیمار (تجزیهافزودن کاه گندم اما اشت را دپذیري پتانسیل تجزیهو باال
پتانسیل کند و تجزیه نرخبا NDFینکمتریکو تیمار بیشترینسه، تیمار تجزیه باالنرخبا NDFکمترینو بیشترینترتیب 
ي پرتقال، کاه نشان داد با مخلوط تفالهرا افزایش دادند. نتایجNDFپذیري ها تجزیهبنابراین افزودنی،اشتندرا دپذیري تجزیه

درصد، براي بهبود کیفیت سیلو منبع کربوهیدرات 5/1توان سیلوي با کیفیتی تهیه کرد اما با افزایش اوره بیش از گندم و اوره می
ي مرکبات را نیز افزایش داد.بنابراین، با افزایش اوره باید سطح تفاله،محلول ضروري است

يپذیرتجزیهدم، تفاله پرتقال، ترکیب شیمیایی ودي: اوره، کاه گنکلیهاي واژه

مقدمه
رویه از منابع پایه سبب محدودیت در برداري بیبهره

ي تولیدات کشاورزي، تخریب مراتع و محدودیت منابع توسعه
در،علوفه (نسبت به نیازهاي جمعیت دامی) شده است

عات کشاورزي حاصل حجم عظیمی از ضایسالکه هر یحال
بهي دام استفاده نمود. ها در تغذیهتوان از آنشود که میمی

دام سبب کاهش تغذیه کارگیري ضایعات کشاورزي در 
ي خوراك هاي مدیریت ضایعات و هزینههزینه،غالتمصرف

میلیون 4/69تولید جهانی مرکبات 2003در سال.)4(شودمی
مرکباتانواعتنمیلیونسهبربالغتولیديباایرانتن بود. 

کشور ششمینعنوانبه) درصد از تولید مرکبات جهان5/3(
صنایعدر ).4د (شوشناخته میجهاندرمرکباتيدکنندهتولی

کنسانتره ومیوهآبآناصلیمحصولکهمرکبات تبدیلی
خارجتولیدخطازتفاله یا ضایعاتعنوانبهآن ازنیمی،است
درصد35تا30،پوستدرصد65تا 60ارايدکهدشومی

تا 57/5آنپروتئین خام.استدانهدرصددهتاصفروتفاله
خاکستر ، 5/5تا 05/1چربی خام ،14تا 57/9، الیاف خام 1/9

و 48/0تا 11/0، فسفر7تا 71/0، کلسیم 85/16تا 8/3خام
ي خشک درصد ماده83تا 74آن 1مواد مغذي قابل هضم

کربوهیدرات شتندادلیلبهمرکبات يتفاله). 4(ارش شدگز
هاي تخمیري مشابه با ویژگیزیادالیاف قابل هضم محلول و 

هر به). 4(آن کم استخام اما پروتئین ،ي خشبی داردعلوفه
هاي مختلف، شرایط اقلیمی، منبع و نوع فرآیند، واریتهحال

هاي ژگیویوترکیبات شیمیایی،زمان برداشت محصول
ي ي تفالهي ذرات و میزان دانهگی، اندازهفیزیکی مانند فشرده

ي تولید فصلی، ماده.)15(دهندقرار میتأثیررا تحت مرکبات
از دست دادن ،زیادپذیريدرصد)، فساد20تا 15خشک کم (

ي حمل و نقل و صورت پساب، هزینهمواد مغذي محلول به
را ي مرکباتاده از تفالهمحیطی امکان استفمشکالت زیست

حدودي نشخوارکنندگان معنوان اجزاي جیرهصورت تازه بهبه
سازي ذخیرهآن امکانبنابراین، خشک یا سیلو کردن.کندمی

ي کردن تفاله). خشک6سازد (میفرآهمبلندمدت آن را 
کن هاي خشکماشینخرید گذاري و مرکبات نیاز به سرمایه

ترین و لذا مناسب،فه نیستصرمقرون بهدارد که 
ي دام سازي آن براي تغذیهترین روش ذخیرهاقتصادي

ي مرکبات داراي کربوهیدرات محلول تفالهاست. سیلوکردن
استفاده از مواد افزودنیبنابراین،،استزیادرطوبتو مناسب 

سازي اثرات منفی جاذب رطوبت مانند کاه غالت براي حداقل
کاه برنج، مالس و اوره در ) از8ضائلی (). ف6آن مفید است (

و رطوبت مواد سیلویی را از کردي پرتقال استفادهسیلوي تفاله
برنجکاهکه گزارش کرد و درصد کاهش داد70به 82
ماده پرتقالي تفالهباهمراهذب رطوبت،اجي مادهعنوانبه

) گزارش2ابی و همکاران (. اربی تولید کردخوشخوراکییسیلو
هاي فرعی ذب رطوبت به فرآوردهامواد جافزودنکه دادند 

ي خشک ب افزایش مقدار مادهسبزیادپرتقال با رطوبت
کاهش در ین بیشتربهسیلوها شد و کاربرد کاه گندم 

1- Total Digestibile Nutrients (TDN)

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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. شدمنجر ها ي خشک نسبت به سایر افزودنیي مادهتجزیه
ي مرکبات تفالهکه نمودند اظهار ) 17میگوي و همکاران (

و با کیفیت نسبتاً یلو شده با کاه گندم و بستر طیور سیلویی س
کند و افزودن مالس در سیلوهایی بر تخمیر باال تولید میبا 

بهبود ي کاه گندم و بستر طیور، شرایط تخمیر را پایه
، افزودن مالس ي مرکباتولی در حضور تفاله،بخشدمی

دادند سیلو ) نشان22. نگوین و همکاران (نبودچندان مناسب 
نمودن کاه برنج تازه با مالس و اوره بخش محلول و کند 

را افزایش و فاز 1ي خنثیالیاف نامحلول در شویندهيتجزیه
موردشکمبهي مرکبات در . تفالهدهدمیکاهشرا خیر تأ

در بهبودموجبوگرفتهقرارهامیکروارگانیسمياستفاده
اخت پروتئین ، تخمیر شکمبه و سخوراكالیافهضم

هايفرآوردهازتأمین خوراك دام ).4(دنشومیمیکروبی 
اهمیت زیادي دارد. تبدیلیصنایعکارخانجاتازحاصلفرعی

ي و تفالهمازندران هر ساله مقدار زیادي مرکباتدر استان 
شود لذا این پژوهش به منظور استفاده تازه تولید میمرکبات

مناسبي هشیوي ارائهچنینهمواي از منابع منطقه
اي و بهبود کیفیت تغذیههاآنسازيذخیرهوآوريعمل
ي پرتقال و کاه گندم سیلویی با افزایش غلظت پروتئین تفاله

خام و شکستن پیوندهاي لیگنوسلولزي با استفاده از اوره 
طراحی و انجام شد.

هامواد و روش
ي گاه تغذیـه ي پژوهشـی و آزمایشـ  این پژوهش در مزرعه

دام گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزي و منـابع طبیعـی   
ي پرتقال تازه از شرکت در این پژوهش تفالهساري انجام شد. 

چهـار  .تهیـه شـد  رود آب مرکبات گیري نوش مازنـدران نشـتا  
) بـا  2) بدون افزودنـی،  1:ي پرتقالتیمار آزمایشی شامل تفاله

درصـد  5/1درصد کاه گندم و 5/38) با 3درصد کاه گندم، 40
تکـرار  سهبا درصد اوره سهدرصد کاه گندم و 37) با 4اوره و 

. سیلوها بعـد  ندهاي نایلونی سیلو شدروز در کیسه30به مدت 
از چهار قسمت مختلف سیلو بـه صـورت   و شدندباز روز 30از 

هـــاينمونـــه.عمــل آمـــد بـــهبـــرداري نمونـــهتصــادفی  
طور کامل با هم مخلوط و همگـن  بهیلو دست آمده از هر سبه

تعیـین منظـور بـه گیـري شـد.  آن اندازهpHو بالفاصله شدند
pH30300سـپس زدههمبهکنمخلوطرا درنمونهازگرم

یکمدتمحتویات بهور به آن اضافه کردهمقطآبلیترمیلی
(واتمـن  صـافی کاغـذ وسـیله بهبه هم زده شده سپسدقیقه

مـدل pH meterوسیلهبهpHانتهادر،شدصاف) 40شماره 
Sarturius (PB-11)شـده تهیهآبیيعصارهازاستفادهباو

و نیتروژن آمونیاکی با استفاده از دسـتگاه کجلـدال   شدقرائت
ي زیر محاسـبه  معادلهي فلیت با). نمره26گیري شدند (اندازه

):13(شد
)x pH40( -]15 -)٪x DM2([+220=2فلیتتیازام

و 60کیفیت بسیار خوب، بود100و85بینفلیت امتیازاگر 
با، 40و 25، متوسط، کیفیت 60و 55، با کیفیت خوب 80

تلقی گردید.فاقد ارزش20از کمترو بخشرضایتکیفیت
يبر مبناگذاري نمرهبایابی ظاهري شارزیاارزشیابی حسی

يساختمان مواد مادهنمره)، 14(حداکثر بورايبنمره 20

نمره)2(حداکثرنمره) و رنگ4(حداکثر سیلویی هنگام لمس
نشان دهنده کیفیت عالی و 20تا 18). نمره 16(گرفتانجام

تا 14همین ترتیب، نمره به.ماده سیلویی استبسیار خوب
ينشان دهنده13تا 10کیفیت خوب،يدهندهنشان17

غیرقابل قبول يدهندهنشان10یر و نمره زولکیفیت قابل قب
دو رأس ماده میش سیلویی است.يبودن و پوسیدگی ماده

کیلوگرم و سن دو سال به 30±2نژاد زل با میانگین وزن 
هادام. )32(پذیري استفاده شد هاي تجزیهلفهؤمنظور تعیین م

وگندمکاهگرم800حاوييجیرهباآزمایشمدتطولدر
احتیاجاتسطحدر) خشکيمادهاساسرب(جوگرم200

. شدندتغذیهنگهداري
ها درصد و بعد از انکوباسیون کیسهگذاريشکمبهازقبل

و )3(ساعت48درجه به مدت 55در دماي ي خشکماده
به NDF،ها شاملترکیبات شیمیایی محتویات داخل کیسه

)، 3(به روش کجلدال)، پروتئین خام31(روش ون سوست 
خاکستر با کوره الکتریکی با ، )3(به روش سوکسلهچربی خام

) تعیین 20(NFCو)3(ساعت سهدرجه به مدت 550دماي 
تکرار در 2تکرار از هر نمونه (ي آزمایشی در چهارتیمارهاشد.

متر و سانتی14×7ي نایلونی به ابعاد ها) در کیسههر گوسفند
گوسفندانيشکمبهدرمیکرون40±5قطر منفذ 

، 12، 9، 6، 1،3متوالی صفر، ساعاتدرشدهگذاريفیستوله
شدند. پیش از گذاري ساعت شکمبه96و 72، 48، 36، 24

در آب هاي مواد خوراکی ي حاوي نمونههاگذاري کیسهشکمبه
تا رطوبت د خیسانده شدندقیقه پنجبه مدت درجه39ولرم

ظور دسترسی سریع مناین عمل به،کافی را جذب نمایند
. پس از پایان زمان استها به سوبسترا میکروارگانیسم

آب خروجتاها با جریان آرام آب سرد کیسهگذاريشکمبه
به مدت ي خشکگیري مادهبراي اندازه.نددشوستشششفاف 

برآورد يبرا.)3(درجه قرار گرفتند55ساعت در آون 48
یخطیرغرویهاز پذیري با استفادههاي تجزیهفراسنجه

درصدa+b(1-e-ct)=Pي) بر اساس رابطهSAS)28افزار نرم
) و درصد 23در برابر زمان برازش شدند (پذیريتجزیه
bc /c +kp(+a=P(يبر اساس رابطهیزپذیري مؤثر نتجزیه

مادهپذیريتجزیهدرصد،Pکه در این روابط دمحاسبه ش
نرخبابخشیاآبردمحلولبخش،t،aزماندرمغذي
،)درصد(کمنرخباتجزیهقابلبخش،b،)درصد(باالتجزیه

c،بخشتجزیهثابتنرخb(درصد بر ساعت)،t ،زمان
بابرابرکهنپريلگاریتممبناي، eشکمبه؛درانکوباسیون

در قالب طرح کامالً تصادفی حاصل هاي دادهاست.7182/2
مورد زیر آماريبا مدل ) SAS)28افزار نرمGLMي با رویه

:ندتحلیل قرار گرفتتجزیه و 
Yij=µ+Ti+ εij

مار و یاثر ت: Ti، نیانگمی: µمار، یت:iتکرار و: Yij ،jآندرکه
εij :ها به روش دانکن میانگیني مقایسهی بود.شیآزمايخطا

.انجام شددرصد 5داري در سطح احتمال معنی

نتایج و بحث
ي پرتقال تازه و کاه گندم که اجزاي ب شیمیایی تفالهترکی

آورده 1در جدول بودندي سیلویی ي مادهدهندهاصلی تشکیل
1- Neutral Detergent Fiber (NDF) 2- Fleight point
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ي مرکبات متغیر بوده و مقدار مواد مغذي تفاله. ه استشد
آوري عملچند عامل از جمله نوع میوه و چگونگی تأثیرتحت 

رتقال به روش ي پي خشک تفاله. مقدار ماده)7(گیردقرار می
درصد 20تا 15گیري پرتقال بین و فشار وارده در هنگام آب

درصد 57/18ي پرتقال ماده خشک تفالهمیانگین ). 7است (
ویلنووا و از سويبود که نزدیک به مقدار گزارش شده 

خامپروتئینمیانگین درصد) بود. 90/21) (36همکاران (

درصد 00/97ي آلیهدرصد و مقدار ماد12/6ي پرتقالتفاله
ویلنووا و همکاران از سوي مقدار گزارش شده با بود که مشابه 

و NDFمقادیر درصد بود.40/96و 00/6) به ترتیب 36(
NFCدرصد) 81/56و 07/17به ترتیب (نیز در این پژوهش
) 36ویلنووا و همکاران (از سوي گزارش شده از مقادیر کمتر

رصد) بود.د70/65و 70/22به ترتیب (

ي پرتقال تازه و کاه گندممیانگین و انحراف معیار ماده خشک، ترکیب شیمیایی و اسیدیته تفاله- 1جدول 
Table 1. The Mean and standard deviation of dry matter, chemical composition and pH of fresh orange pulp and wheat straw

کاه گندمقال تازهي پرتتفالهترکیبات شیمیایی
67/93±57/1806/0±48/0ي خشک (درصد)ماده

61/3±12/609/0±17/0پروتئین خام (درصد)
66/6±00/1758/0±10/0چربی خام (درصد)

00/93±00/9730/0±20/0ي آلی (درصد)ماده
27/76±07/1752/3±64/0ي خنثی (درصد)الیاف نامحلول در شوینده

45/6±81/5626/3±69/0یافی (درصد)کربوهیدرات غیرال
-75/3±15/0اسیدیته

ي خشک، ترکیبات شیمیایی، مادهارزیابی شیمیایی
ي پرتقال سیلوییخصوصیات کیفی تفالهو اسیدیته

ي خشک، ترکیبات شیمیایی و خصوصیات درصد ماده
ي مادهدرصد آورده شده است.2کیفی تیمارها در جدول 

)، p>01/0(نشان دادداري مارها تفاوت معنیخشک بین تی
درصد) و 66/27(2ي خشک در تیمار مادهدرصدبیشترین
درصد) مشاهده شد که به علت 53/13(1در تیمار کمترین

چنینهمعنوان جاذب رطوبت بود. عدم استفاده از کاه گندم به
) با افزودن کاه گندم به 2،3،4داراي کاه گندم (در تیمارهاي

با ي خشک افزایش یافت.ي خشک زیاد آن، مادهلیل مادهد
عنوان منبع کربوهیدرات افزایش سطح خرماي ضایعاتی به

ي لیموترش با کاه گندم و اوره، مقدار محلول در سیلوي تفاله
نشان دادند ) 7). دنک و کن (9ي خشک افزایش یافت (ماده
ه، مالس، کاه افزودنی اورباي پرتقال ي سیلویی تفالهمادهکه 

این ترکیبات،ي خشک زیادبه دلیل مادهي گندمگندم و دانه
ي ي پرتقال بدون افزودنی مادهي سیلویی تفالهنسبت به ماده

ي خشک تیماري در این پژوهش ماده. ي داشتبیشترخشک 
) 7(که داراي کاه گندم بود از مقدار پژوهش دنک و کن 

درصد کاه گندم اما در 40بود زیرا در این پژوهش از بیشتر
درصد استفاده شد.ده) از 7پژوهش دنک و کن (

درصدکمترین2درصد) و تیمار 02/25(بیشترین4تیمار 
درصد) را داشت. مشابه با نتایج دنک و 94/6(پروتئین خام 

داري افزودن اوره به طور معنیپروتئین خام با درصد) 7کن (
). در این p>01/0(یافت دم کاهش افزودن کاه گنباافزایش و
ي پرتقال بدون سیلوي تفالهخامپروتئیندرصدپژوهش 
) 7دنک و کن (با گزارشدرصد) مشابه 15/10افزودنی (

درصد) 70/7) (10از مقدار گاهل (بیشتردرصد) اما 10/10(
درصد اوره به 5/0افزودن بانشان دادند ) 7بود. دنک و کن (

پروتئین خام تا دو درصداه گندم سیلویی ي پرتقال و کتفاله
یافت. در پژوهش درصد) افزایش 37/13تا 62/7برابر (از 

ي استفاده شده بود بیشترکه درصد اوره حاضر با توجه به این
درصدي افزایش یافت.بیشترلذا درصد پروتئین خام به مقدار 

دار داشتند چربی خام تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنی

)01/0<p (1چربی در تیمار درصدبیشترین)درصد) و 66/12
درصد) مشاهده شد. بامپیدیس 33/7(2در تیمار آنکمترین

ي پرتقال تازه و سیلویی ) مقدار چربی خام تفاله4و رابینسون (
تعیین گرم در کیلوگرم ماده خشک 97و 19را به ترتیب 

ناشی از توانداز مقدار این پژوهش بود که میکمترکردند که 
) با سیلو 29هاي مورد استفاده باشد (تفاوت در واریته میوه

زیرا از چربی آن افزایش یافت ي مرکبات مقدارکردن تفاله
آلی به وجود هاي محلول در آب، اسیدهاي تجزیه کربوهیدرات

گیري چربی در اتر حل شده و جزو آیند، که در زمان اندازهمی
شوند، از این رو میزان چربی میاستخراج و محاسبه هاچربی

که مطابق دشواز مقدار واقعی آن برآورد میبیشترسیلو کمی 
گزارش کردند ) 35. زازا و ابوعمر (با نتایج پژوهش حاضر نبود

در چربی درصدي مرکبات با افزودن کاه گندم به تفالهکه 
به زیتون میزان تفاله کاهش یافت و با افزایش هاسیلوي آن

مقدار آن افزایش یافت که مرکبات در هنگام سیلو کردن تفاله
چربی درصدنیز با افزودن کاه گندم و اوره حاضردر پژوهش

تیمارها خامخاکستردرصدیافت. نسبت به تیمار شاهد کاهش 
ي آلی مادهدرصددرصد متغیر بود و 09/8تا 83/5بین 
خامرخاکستدرصد). 2درصد بود (جدول 17/94تا 40/93بین

ي خشک کم آن بود اما در تیمار به دلیل ماده1کم در تیمار 
) با افزایش مواد 1باشدخام به دو دلیل میکاهش خاکستر4

که در این ) 7(یابدمیکاهش خامدرصد خاکستر،ساختمانی
درصدNDFدرصد با افزایش4و 2پژوهش در تیمار 

3) افزودن 2و کاهش یافت3در مقایسه با تیمار خامخاکستر
داري را به طور معنیخامخاکستردرصد4درصد اوره به تیمار 

) 7). دنک و کن (p>01/0کاهش داد (3و 2نسبت به تیمار 
19/6ي پرتقال سیلویی خاکستر تفالهدرصدگزارش دادند 
درصد بود 05/7ي پرتقال و کاه گندم سیلویی درصد و تفاله

73/7و 83/5به ترتیب ر (حاضکه بسیار نزدیک به پژوهش
ي پرتقال تفالهخامخاکستردرصد) 7بود. دنک و کن ()درصد

گزارش درصد 33/8را درصد اوره 5/0و کاه گندم سیلویی با 
09/8(در پژوهش حاضر بود3تیمارمطابق باکه کردند 
تفاوت سیلوهاي آزمایشیبین NDFدرصد .درصد)
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درصد) 47/25(کمترین1) تیمار p>01/0داري داشت (معنی
که با توجه را داشتNDFدرصد ) 23/57(بیشترین2و تیمار 

مورد 2کاه گندم در تیمار کمترNFCو بیشترNDFبه 
را نسبت به NDFدرصد. افزودن کاه گندم و اوره انتظار بود

بود کمتر3تیمار تیمار شاهد افزایش دادند که این افزایش در 
هاي سیلو و ل فعالیت میکروارگانیسمکه ممکن است به دلی

درکمترpHاوره و رسد می. به نظر )19(آن باشدبیشترهضم 
1کربوهیدرات غیرالیافیبه دلیل4نسبت به تیمار 3تیمار 

و بیشتر، احتمال تخمیر )کربوهیدرات محلول(احتماالً بیشتر
ثرتر کربوهیدرات ساختمانی را افزایش داد. زیرا آمونیاك ؤم
پذیري مواد ي اوره سبب افزایش تجزیهاصل از تجزیهح

هاي مولد اسید الکتیک شود و از طرفی باکتريخشبی می
تنها قادر به رشد سریع در حضور منابع کربوهیدرات محلول 

3رسد چنین شرایطی در تیمار که به نظر می) 1(هستند 
منبع کربوهیدرات محلول عامل 4فراهم بود اما در تیمار 

NDFدرصد) گزارش دادند 7ود کننده بود. دنک و کن (محد
ي درصد کاه گندم و سیلوي تفالهدهي پرتقال با سیلوي تفاله
از بیشتردرصد اوره 5/0درصد کاه گندم و دهپرتقال با 

ي گندم بود. سیلوهاي داراي کاه و اوره و مالس یا دانه
یا سیلوهایی که داراي مالسگزارش کردند آنها چنینهم
مشابهی با سیلوي شاهد NDFدرصد،ي گندم بودنددانه

گندم، ي دانهي پرتقال) داشتند. سیلوي داراي (تفاله
ي داشتند شاید به این دلیل که دانهکمترمشابه یا NDFمقدار

NDFدرصدي داشت. در این پژوهش کمترNDFگندم مقدار 
مقدارازکمتردرصد) بسیار 47/25ي پرتقال (سیلوي تفاله
درصد) بود. 10/52) (7دنک و کن (از سويگزارش شده 

درصد 23/57ي پرتقال و کاه گندم سیلوي تفالهNDFدرصد
) 7دنک و کن (از سوي گزارش شده از مقدارکمترنیز

حاضردرصد) بود شاید به این دلیل که در پژوهش22/56(
درصد ده) 7درصد کاه گندم و در پژوهش دنک و کن (40

داري تیمارها تفاوت معنیNFCدرصد. ه بودستفاده شدا
درصد) 87/45(1در تیمار مقداربیشترین). p>01/0داشتند (

درصد) مشاهده شد. با افزایش 81/3(4در تیمار آنکمترینو 
4در مواد سیلویی به ویژه تیمار NFCدرصدکاه گندم و اوره 

ربوهیدرات زیرا با افزایش درصد کیافت )p>01/0(کاهش 
(احتماالً کربوهیدرات محلول) NFCساختمانی از مقدار 

درصد به افزایش سهافزایش اوره تا چنینهمشود کاسته می
منبع وجودشده که بدون منجر مصرف انرژي در سیلو 

ي سلولی را کاهش و ي دیوارهمحلول تجزیهکربوهیدرات 
ه و پروتئین با افزایش اور) و2،19را افزایش داد (NDFمقدار 
تر مؤثرو بیشترافزایش یافت در نتیجه احتمال تخمیر pHخام 

NFCافزایش و NDFکربوهیدرات ساختمانی کاهش، 
). اوره با عمل لیگنین زدایی سوبستراي قابل 1کاهش یافت (

) را براي NFCو NDF ،ADFي (بیشترتخمیر 
ش ها فراهم در نتیجه با افزایها و باکتریومالکتوباسیلوس

ها را کاهش، مقدار پروتئین و تولید آمونیاك مصرف، مقدار آن
این پژوهش 3را در مواد سیلویی افزایش داد که در تیمار 

درصد و سهبا افزایش اوره تا 4مشاهده شد اما در تیمار 
ها منبع انرژي براي الکتوباسیلوسNFCبیشترمصرف 

دار کاهش یافت و مقADFو NDFکاهش در نتیجه تجزیه 
تغییري 2افزایش اما نسبت به تیمار 3ها نسبت به تیمار آن

به افزودن اوره گزارش دادند ) 7). دنک و کن (12نکرد (
ي پرتقال سیلویی درصد کربوهیدرات محلول را کاهش، تفاله

مقدار نیتروژن آمونیاکی را افزایش داد.pHدرصد پروتئین و 
لیتر) و در دسیبر م گرمیلی89/0(کمترین2و 1در تیمار 

،لیتر) بوددسیگرم بر میلی34/1مقدار (بیشترین4و 3تیمار 
بنابراین افزودن اوره نیتروژن آمونیاکی را افزایش داد. آمونیاك 
حاصل از هیدرولیز باکتریایی اوره سبب افزایش غلظت 

از نظر 4و 3). بین تیمار 8(شود مینیتروژن آمونیاکی 
تنها بادار نبود به عبارت دیگرتفاوت معنینیتروژن آمونیاکی 

شاید به این نیافتافزایشافزایش اوره نیتروژن آمونیاکی
سازي کاه با اوره مقداري آمونیاك آزاد دلیل که هنگام غنی

درصد 55حدود یی شد در واقع پس از خشک کردن کاه سیلو
لی شود. وکیاز نیتروژن اضافه شده توسط اوره، در کاه ابقا می

) بیان کردند سطوح مختلف اوره سبب باال 30و همکاران (
و افزایش غلظت پروتئین خام و نیتروژن آمونیاکیpHرفتن 

) و 53/3(1مربوط به تیمار pHمقدار کمترینسیلو شد.در
،2) بود (جدول 36/4(4مقدار آن مربوط به تیمار بیشترین

01/0<p .(pH باالي دلیل مقدار به1پایین تیمار
که به است ي مرکبات تازه کربوهیدرات قابل تخمیر در تفاله

ها به خوبی رشد و تکثیر یافته و سبب سبب آن میکروارگانیسم
ي بین از طرفی با توجه به رابطه.)34(شدندآنpHکاهش 

pHي خشک، مادهدرصدي خشک با باال رفتنو مادهpH
نیز افزودن حاضردر پژوهش. یابدافزایش میمواد سیلویی

به طور اوره به علت تولید آمونیاك طی هیدرولیز باکتریایی،
جلوگیري کردمواد سیلویی pHاز کاهشداريمعنی

)01/0<pها مقدار ي افزودنی) در پژوهش حاضر همهpH
که با نتایج دادندکاهشکمتر1سیلو را در مقایسه با تیمار 

بین ي اها محدودهسیلوpH. مطابقت داشت) 7دنک و کن (
2/4تا 8/3که نزدیک به مقدار مطلوب داشت 36/4تا 53/3

با افزودن اوره pH. افزایش )1(براي سیلو با کیفیت خوب بود
تواند به این دلیل باشد که اوره مقدار ي سیلویی میدر ماده

کربوهیدرات محلول را کاهش، مقدار پروتئین و تولید آمونیاك 
). با افزایش سطح 7(دهد میی افزایش را در مواد سیلوی

ي لیموترش با کاه گندم و خرماي ضایعاتی در سیلوي تفاله
و ازت pHي خشک افزایش اما مقدار مادهدرصداوره، 

کاهش یافت که این مسئله بر اهمیت حضور آنآمونیاکی
ي مرکبات سیلویی در ترکیب تفالهتخمیر مواد قندي سهل 

بر افزایش خوشخوراکی و انرژي سیلو، که عالوه دارد تاکید 
میگوي و .)9شود (و پایداري آن نیز میpHباعث کاهش 

ي مرکبات در ) دریافتند با افزایش نسبت تفاله17همکاران (
ي سیلو هاي تخمیري مطلوب، اسیدیتهسیلو به دلیل ویژگی

بنابراین، در سیلوي مخلوط .کاهش یافتآن pHافزایش و 
با کاه گندم نیاز به استفاده از مالس نیست.ي مرکباتتفاله

از 3و 2، 1هايي فلیت نشان داد تیمارشاخص نمره
،از کیفیت خوبی برخوردار بود4کیفیت بسیار خوب و تیمار 

ي خشک با افزایش ماده2بنابراین افزودن کاه گندم در تیمار 
ر تیمار درصد اوره و کاه گندم د5/1ي فلیت را افزایش، نمره

1- Non Fiber Carbohydrate (NFC)
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درصد اوره و کاه گندم سهداري ایجاد نکرد اما تفاوت معنی3
ي فلیت را کاهش داد، نمرهpHبا افزایش 4در تیمار 

)01/0<p بود. دنک و کن )7() که مطابق با نتایج دنک و کن
ينمرهباي پرتقال ي سیلویی تفاله) گزارش دادند ماده7(

) 72/90(حاضرژوهشبسیار نزدیک به مقدار پ25/90فلیت 
ي پرتقال و کاه گندم سیلویی تفالهي فلیت نمرهامابود 

درصد 5/0پرتقال و کاه گندم سیلویی با ي و تفاله73/101
پس از بود.کمترحاضربود که از مقدار پژوهش85/81اوره 

نفر با توجه به جدول 5بازگشایی سیلو ارزیابی ظاهري توسط 
ي سیلو نظر رنگ، بو و حفظ بافت اولیهانجام شد. تیمارها از2

) 3و 2، 1) و خوب (تیمار 4ي قابل قبول (تیمار داراي نمره
ي پرتقال موجود در مواد بافت فیزیکی تفاله).P≥01/0بودند (

سیلویی داراي قوام خاص بود و بین انگشتان له نشد که 
ي عمل آمدن خوب سیلو بود. مواد سیلویی بوي پرتقال نشانه

بیش از سایر تیمارها بود 1دادند که شدت بو در تیمار می
2و 1چون در آن از مواد جاذب رطوبت استفاده نشد. تیمار 

با افزایش 4و 3رنگ طبیعی خود بودند اما در تیمار داراي 

ي شد. وجود کاه باعث شد تا عصارهتر ها تیرهاوره رنگ آن
حفظ مواد مغذي ي پرتقال جذب کاه شود این امر سبب تفاله

و همکاران چاپمنو بهبود ثبات سیلو شد که مطابق با گزارش 
) و ارزیابی p=01/0ي بو (باالترین نمره2) بود. تیمار 5(

نمره را کمترین4و 3، 1) اما تیمار p=01/0ظاهري سیلو (
ي ارزیابی ظاهري را افزایش بنابراین کاه گندم نمره،داشتند

داري نسبت به وره با هم تفاوت معنیداد، اما کاه گندم و ا
عدم 1رسد در تیمار تیمار شاهد ایجاد نکردند. به نظر می

افزایش سطح اوره 4و 3استفاده از جاذب رطوبت و در تیمار 
ها در بوي سیلو آنکمتري و بوي آمونیاك حاصله به نمره

) با افزودن سطوح متفاوت 9زاده (شد. قاسمی و مهديمنجر 
ي لیمو ترش درصد) خرماي ضایعاتی به تفاله15و 11، 6/5(

با کاه گندم و اوره سیلوهاي خوبی تهیه کردند به نحوي که 
دادند، قوام خوبی داشتند و با مواد سیلویی بوي لیمو می
ي دهندهشد که نشانتر ها تیرهافزایش سطح خرما رنگ آن

ي خرما به محیط سیلو بود.تراوش شیره

هاي متفاوتي پرتقال سیلو شده با افزودنیي فلیت و خصوصیات ظاهري تفالهکیبات شیمیایی، اسیدیته، نمرهتر- 2جدول 
Table 2. Chemical composition, pH, Fleight point and appearance characteristics of orange pulp silage with different

additives

اي استاندارد خطتیمارهاي آزمایشیها فراسنجه
هامیانگین

احتمال 
داريمعنی 1234

>b53/13a66/27a77/26a21/26542/201/0)درصد(خشکماده
>c15/10d94/6b21/16a02/25048/201/0)درصد(خامپروتئین

a66/12c33/7b66/10c00/8499/001/0)درصد(خامچربی
>c83/5a73/7a09/8b60/6161/001/0)درصد(خامخاکستر

>a17/94c26/92c91/91b40/93161/001/0)درصد(آلیيماده
>c47/25a23/57b30/54a57/56239/001/0ي خنثی (درصد)الیاف نامحلول در شوینده

>a87/45b85/20c73/10d81/3341/001/0)درصد(الیافیغیرکربوهیدرات
b89/0b89/0a34/1a34/1089/001/0لیتر)بر دسیگرم(میلینیتروژن آمونیاکی

>c53/3c66/3b10/4a36/4064/001/0اسیدیته
>1b72/90a64/113b54/94c75/82808/101/0فلیتينمره

ارزیابی ظاهري
00/200/275/187/1095/025/0)نمره2(رنگ

b75/12a87/13b12/13b75/12197/001/0)نمره14(بو
25/375/375/312/3197/019/0)نمره4(کردنلمسزماندرسیلوبافت
b00/18a62/19b25/18b75/17359/001/0)نمره20(2نمراتجمع

).p>05/0(دار دارنداعداد با حروف غیر مشابه با یکدیگر اختالف معنیسطردر هر 
درصد 37ي پرتقال باتفاله) 4درصد اوره،5/1درصد کاه گندم و5/38ي پرتقال باتفاله) 3درصد کاه گندم،40ي پرتقال باتفاله) 2دنی،ي پرتقال بدون افزوتفاله) 1هاتیمار

.بودندي خشکدرصد اوره بر اساس درصد ماده3کاه گندم و
1-)× pH40( -)15-)٪x DM2 (+220یتفلي=نمره
براي 20تا18نمره براي رنگ سیلو در نظر گرفته شد به این ترتیب نمره2نمره براي ساختمان گیاه پس از سیلو شدن و4ي بو، حداکثرنمره برا14در این مقیاس-2

.)16(غیرقابل مصرف به دست آمد4تا0غیر قابل قبول و9تا5قابل قبول،13تا10خوب،17تا14سیلوهاي بسیار خوب،

ي خشکپذیري مادههاي تجزیهفراسنجه
3پذیري در جدول هاي تجزیهنتایج مربوط به فراسنجه

1تیمار شود طور که مشاهده میآورده شده است همان
ي خشک محلول، کند تجزیه و بالقوه مادهدرصدبیشترین

که ي داشتندکمترمقادیر 4و 3، 2قابل تجزیه و تیمارهاي 
) 14لشکري و همکاران () و 25با نتایج پریرا و کونزالز (

) نشان دادند کاربرد کاه 2اربابی و همکاران (.مطابقت نداشت
هاي فرعی پرتقال با توجه گندم به عنوان افزودنی به فرآورده

ي ي مادهین تجزیهکمتربه ماهیت متفاوت الیاف موجب 
ي افزودن اوره مادهها شد.خشک نسبت به سایر افزودنی

افزایش 2را نسبت به تیمار 4و 3خشک محلول تیمارهاي 

بود زیرا کمتر4اما این افزایش در تیمار )p>01/0(داد
ي خشک و بخش محلول مادهNFCافزایش اوره محتواي 

) و بخش کند تجزیه را در 1(3نسبت به تیمار 4تیمار 
در بخش ). 29کاهش داد (2نسبت به تیمار 4و 3تیمارهاي

مربوط به کمترینو 1ه تیمار درصد ببیشترینکند تجزیه 
مقدار را بیشترین1، در بخش بالقوه قابل تجزیه تیمار 3تیمار 

، 2و تیمار کمترین1در بخش غیر قابل تجزیه تیمار دارا بود.
بنابراین ،)p>01/0(ندمقدار را داشتبیشترین4و 3

ي خشک را افزایش ي مادهها بخش غیر قابل تجزیهافزودنی
18و 12، 6) با افزودن صفر، 13ردي و ناصریان (دادند. ک

گزارش دادند که مرکباتي تازهگرم سبوس گندم به تفاله
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ي مرکبات تازه داري در تیمار تفالهبخش محلول به طور معنی
بدون سبوس باالتر بود و بخش کند تجزیه بین تیمارها تفاوت 

داري یپذیري به طور معنداري نداشتند ولی نرخ تجزیهمعنی
افزایش یافت. بخش بالقوه قابل تجزیه با افزایش سبوس 

پذیري مؤثر گندم کاهش یافت ولی سیلوهاي مختلف تجزیه
پذیري را مشابهی داشتند تیمار شاهد باالترین مقدار تجزیه

بین تیمارها داشت که مطابق با نتایج پژوهش حاضر بود.
ار باالي ناشی از مقدمرکباتتفالهبااليپذیريتجزیه

نرخ ثابت بیشترینو پکتین است. محلولکربوهیدرات
به تیمار کمترینو 1ي خشک مربوط به تیمار ي مادهتجزیه

شکمبه مانندهايمیکروارگانیسماختصاص داشت.4و 3، 2
يتجزیهنرخ سببرومینوکوالباکتریودیزرومینوکوکسیو

تولید ،کمبهدر ش1تیمار محلولکربوهیدراتپکتین وسریع
انرژي براي رشد میکروبی سریع، ایجاد شرایط بهتر براي 

ي خشک بالقوه قابل تجزیه تخمیر الیاف و سطح باالي ماده
رغم افزایش مقدار ). در این پژوهش نیز علی4،21(شودمی

، بخش 2نسبت به تیمار 4و 3مواد محلول در آب تیمارهاي 
مشابه تجزیه شدند. ی نرخها با ي این نمونهقابل تجزیه

با توجه به پتانسیل گزارش دادند)14همکاران (ولشکري
) 31ي مرکبات (تفالهسلولیيپذیري دیوارهباالي تجزیه

ي ین تجزیهکمترکاربرد کاه گندم به عنوان افزودنی سبب 
ها شد که مطابق با نتایج ماده خشک نسبت به سایر افزودنی

ي پذیري مادهزایش تجزیهاما دلیل اف.بودحاضرپژوهش
ي مرکبات سیلویی و کاه گندم پس از عمل آوري خشک تفاله

ي سلولی بدون ي سلولی و دیوارهبا قارچ، کاهش درصد دیواره
افزایش مواد محلول در آب پس از چنینهمهمی سلولز بود، 

ي سلولی توسط قارچ سبب ي دیوارهآوري به دلیل تجزیهعمل
ي به بیشترهاي شکمبه دسترسی گانیسمشود که میکروارمی

ي مواد مغذي را تجزیه بیشترمنابع انرژي داشته و با راندمان 
مقادیرتنوع.کنند که این پدیده در پژوهش ما صدق نکرد

بهبه طور عمده ،ي مرکباتتفالهخشکي مادهپذیريتجزیه
وشودمیایجادمرکباتي تفالهمحلول بخشدرتنوعوسیله

برايسديمرکباتي هتفالشدنلیگنینیکهرسدنمیرنظبه
). 25(باشدمواداینپذیريتجزیهدرهامیکروارگانیسمعمل

مقادیر بخش محلول، کند تجزیه و نرخ )21ناظم و همکاران (
، 8/44ي پرتقال را به ترتیب ي خشک تفالهي مادهتجزیه

این .داشتبا نتایج ما تفاوت گزارش کردند که 42/8و 3/41
دلیل تفاوت در حیوانات مورد تواند بهمیاحتماالً اختالف 

ي ي خشک تفالهپذیري ماده. سطح باالي تجزیهاستفاده باشد
ي که اندازهدر چندین زمان انکوباسیون اشاره دارد مرکبات

آسیاب شده براي رشد و فعالیت مرکباتيذرات کوچک تفاله
ي ي تفالهلکه امکان تجزیهمیکروبی محدود کننده نبود ب

).24را مطابق با پتانسیل آن فراهم کرد (مرکبات
پذیري پروتئین خامهاي تجزیهفراسنجه

) و p=01/0، درصد پروتئین محلول (3مطابق با جدول 
دار داشت. ) بین تیمارها تفاوت معنیp=01/0(کند تجزیه

مقدار را رینکمت2پروتئین محلول و تیمار بیشترین4تیمار 
آوري با اوره داشت. مقدار بخش محلول پروتئین پس از عمل

ي به مقدار زیادي افزایش یافت. مقدار پروتئین محلول تفاله

ي درصد و تفاله66/35پرتقال و کاه گندم سیلویی بدون اوره 
درصد 00/75درصد اوره سهپرتقال و کاه گندم سیلویی با 

ي پروتئین و بخش کند تجزیهمقداربیشترین1بود. تیمار 
مقدار را داشت که با نتایج ناظم و همکاران کمترین4تیمار 

آوري ) مطابقت نداشت. عمل14) و لشکري و همکاران (21(
ي پرتقال با قارچ سبب افزایش بخش محلول پروتئین تفاله

ي سلولی و افزایش دسترسی شد که دلیل آن را کاهش دیواره
). در بخش بالقوه 21به پروتئین بیان کردند (ها میکروارگانیسم

با سایر )مقدارکمترینبا (2ي پروتئین، تیمار قابل تجزیه
که افزودن کاه طوريداشت، بهيدارتیمارها تفاوت معنی

پذیري پروتئین را نسبت به تیمار شاهد به طور گندم تجزیه
نسبت داريداري کاهش داد، اوره و کاه گندم تأثیر معنیمعنی

4و 3تیمارهاي به تیمار شاهد نداشت اما افزودن اوره در 
1تیمار . پذیري پروتئین را افزایش دادتجزیه2نسبت به تیمار 

کمترین3و 2پذیري و تیمارهاي نرخ تجزیهبیشترین4و 
) و لشکري و 21ناظم و همکاران (مقدار را داشتند که با نتایج

) مقدار 21اظم و همکاران () مطابقت داشت. ن14همکاران (
ي پروتئین خام در بخش محلول، کند تجزیه و نرخ تجزیه

درصد گزارش 42/8و2/47، 2/39ي پرتقال را به ترتیب تفاله
کردند که درصد بخش محلول با نتایج این پژوهش مشابه بود 

و نرخ تجزیه کمتردر صورتی که مقادیر بخش کند تجزیه 
ي میوه و اشی از تفاوت در واریتهتواند نبود که میبیشتر

ها پیش از انکوباسیون سازي نمونهتفاوت در آمادهچنینهم
) بخش محلول، کند 25). پریرا و گونزالز (29ها باشد (کیسه

ي با رابطهمؤثرپذیري تجزیهيتجزیه و نرخ تجزیه
a+[bc/c+k]=Pکه طوريمحاسبه شد. بهP: مقدار

درصد بخش :t ،aي مغذي در زمان مادهمؤثرپذیري تجزیه
درصد بخش :bشود، محلول که به سرعت ناپدید می

در : bنرخ ثابت تجزیه بخش :cغیرمحلول بالقوه قابل تجزیه، 
نرخ جریان خروجی است. :kواحد زمان (درصد بر ساعت) و 

درصد 96/5و 5/55، 9/31پروتئین خام را به ترتیب 
بخش کند تجزیه با نتایج پژوهش گزارش کردند که مقدار 

پذیري پروتئین خام حاضر مطابقت داشت. در رابطه با تجزیه
داري نسبت به تیمار شاهد نشان داد ها تأثیر معنیتمام فرآوري
ي اوره به رسد که تأثیر آمونیاك حاصل از تجزیهو به نظر می

ي کافی انرژي الزم را از راه شکستن پیوندهاي اندازه
ها فراهم و با تأمین ولزي براي میکروارگانیسملیگنوسل

) 19(پذیري را فرآهم کرد تجزیهبیشتریننیتروژن از راه اوره 
مشاهده 2نسبت به تیمار پژوهش حاضر4و 3که در تیمار 

ها شد. در پژوهش حاضر، افزایش درصد پروتئین خام نمونه
آوري و افزایش درصد پروتئین محلول از طرف پس از عمل

هاي شکمبه و میکروارگانیسمبیشتردیگر سبب فعالیت 
بیشترین4پروتئین شد. بنابراین، تیمار بیشتري تجزیه
نرخ متفاوت خروج مواد سهپروتئین در هر مؤثرپذیري تجزیه

درصد در 83/79و 44/81، 67/84از شکمبه (به ترتیب 
بور مقدار را داشت. با افزایش نرخ عکمترین2ساعت) و تیمار 

پروتئین کاهش یافت مؤثري پذیرتجزیهمواد از شکمبه میزان 
هاي شکمبه زیرا با افزایش نرخ عبور، دسترسی میکروارگانیسم

).21یابد (به مواد خوراکی کاهش می
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ي پذیري الیاف نامحلول در شویندههاي تجزیهفراسنجه
خنثی

و بیشترین4و 3، 1تیمارهاي 3بر اساس نتایج جدول 
محلول را داشتند. از نظر بخش NDFدرصد کمترین2تیمار 

67/82مقدار (بیشترین3و تیمار کمترین1کند تجزیه، تیمار 
بیشترین3درصد)، و در بخش بالقوه قابل تجزیه تیمار 

درصد) و 67/51مقدار (کمترین1درصد) و تیمار 67/92(
مقادیر درصد)00/66و 00/68به ترتیب (4و 2تیمارهاي 

داشتند که با نتایج جوي و همکاران 3ي نسبت به تیمار کمتر
ها به ویژه کاه گندم و طوري که افزودنی) مشابه بود، به11(
پذیري نسبت به تیمار شاهد تجزیه3درصد اوره در تیمار 5/1

NDF را افزایش دادند. در این مطالعه مشابه با نتایج محرري
) افزایش اوره به تنهایی تأثیري 12و جوي و همکاران ()19(

5/1نداشت زیرا با افزودن NDFپذیريدر افزایش تجزیه
طور پذیري بهتجزیه2نسبت به تیمار 3درصد اوره در تیمار 

4درصد اوره در تیمار 3داري افزایش، اما با افزودن معنی
داري ایجاد نشد. بنابراین به نظر تفاوت معنی2نسبت به تیمار 

داري در افزایش رسد منابع کربوهیدرات محلول اثر معنیمی

داشته باشد در حالی که اوره به تنهایی NDFپذیري تجزیه
چنین تأثیري ندارد. در پژوهش حاضر افزودن اوره اندکی 

) اثر افزودن p) (7>01/0سیلوها را کاهش داد (NDFدرصد 
) p>01/0دار بود (سیلوها معنیNFCاوره بر کاهش درصد 

داري زیرا افزودن اوره درصد پروتئین خام را به طور معنی
02/25(4) درصد پروتئین خام تیمار p>0001/0افزایش داد (

درصد) بیش از سایر تیمارها بود که با توجه به منبع ازت غیر 
چنین اوره با عمل لیگنین زدایی پروتئینی مورد انتظار بود هم

ها راي الکتوباسیلوسسوبستراي قابل تخمیر بیشتري را ب
سبب افزایش قابلیت هضم NFCفراهم و در نتیجه با مصرف 

) بنابراین، در پژوهش 27گردد (پذیري مواد خشبی میو تجزیه
نسبت به تیمار 4در تیمار NDFپذیري حاضر کاهش تجزیه

به عنوان NFCبه این دلیل بود که با افزایش درصد اوره 3
ها عامل محدود کننده وارگانیسممنبع انرژي براي رشد میکر

نسبت به تیمار 3در تیمار NDFپذیري بود اما افزایش تجزیه
ممکن است در اثر همزمانی فراهمی کربوهیدرات محلول 4

و اوره به عنوان منبع انرژي براي رشد ي مرکباتتفاله
ها باشد.میکروارگانیسم

ي خنثی در تیمارهاي مختلف آزمایشیي خشک، پروتئین و الیاف نامحلول در شویندههاي مادپذیري شکمبههاي تجزیهفراسنجه-3جدول
Table 3. The ruminal degradability parameters of dry matter, protein and neutral detergent fiber in experimental treatments

خطاي استاندارد تیمارهاي آزمایشیهافراسنجه
داريمعنیتمال احهامیانگین 1234

هاي تجزیه پذیري ماده خشکفراسنجه
a75/32c00/21b75/27b50/25234/201/0بخش محلول (درصد)

a75/60ab75/54c75/41bc50/44564/401/0بخش کند تجزیه (درصد)
a50/93b75/75b50/69b00/70653/401/0بخش قابل تجزیه (درصد)

b5/6a25/24a50/30a00/30765/401/0یر قابل تجزیه (درصد)بخش غ
a5/3b75/1b75/1b50/1921/001/0تجزیه (درصد در ساعت)نرخ

در نرخ عبور فرضیمؤثرپذیري تجزیه
a13/71b40/44b79/46b35/45456/401/0(در ساعت)02/0
a86/60c23/36b20/40bc83/38543/401/0(در ساعت)04/0
a93/54c33/32b01/37bc63/35651/401/0(در ساعت)06/0

هاي تجزیه پذیري پروتئین خامفراسنجه
c00/39d66/35b00/68a00/75564/301/0(درصد)بخش محلول

a00/56b67/49c67/29d33/19652/401/0بخش کند تجزیه (درصد)
a00/95b33/85a67/97a33/94453/301/0بخش قابل تجزیه (درصد)

b00/5a67/14b33/2b67/5442/301/0بخش غیر قابل تجزیه (درصد)
a00/2b00/1a75/1a00/2213/001/0تجزیه (درصد در ساعت)نرخ

در نرخ عبور فرضیمؤثرپذیري تجزیه
c00/67d22/52b89/77a67/84872/301/0در ساعت)درصد (02/0
c67/57d60/45b93/73a44/81801/301/0در ساعت)درصد (04/0
c00/53d76/42b24/72a83/79931/301/0در ساعت)درصد (06/0

هاي تجزیه پذیري الیاف نامحلول در شوینده خنثیفراسنجه
a00/10c00/6a00/10b67/7872/001/0محلول (درصد)بخش 
c67/41b00/62a67/82b33/58567/501/0(درصد)کند تجزیه بخش 
c67/51b00/68a67/92b00/66409/501/0قابل تجزیه (درصد)بخش 
a33/48b00/32c33/7b00/34657/601/0غیر قابل تجزیه (درصد)بخش 

>c08/0b00/1a53/1b00/1316/001/0تجزیه (درصد در ساعت)نرخ
ر سطح نرخ عبور فرضیدمؤثرپذیري تجزیه

c28/11b67/26a08/29b11/27541/001/0در ساعت)درصد (02/0
d65/10c40/18a78/20b33/19552/001/0در ساعت)درصد (04/0
d44/10c86/14a52/17b00/16621/001/0در ساعت)درصد (06/0

).p>05/0دار دارند (ف معنیدر هر سطر اعداد با حروف غیر مشابه با یکدیگر اختال
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) 2افزودنی،بدونپرتقاليتفاله) 1آزمایشیتیمارهاي
باپرتقاليتفاله) 3گندم،کاهدرصد40باپرتقاليتفاله

پرتقاليتفاله) 4واوره،درصد5/1وگندمکاهدرصد5/38
يمادهدرصداساسبراورهدرصد3وگندمکاهدرصد37با

مقدار بیشترین3و تیمار کمترین1تیمار .بودند) خشک
درصد 06/0، 04/0، 02/0عبوردر سه نرخمؤثرپذیري تجزیه

کاه گندم و اوره طوري که به.ندرا داشتدر ساعت، 
را نسبت به تیمار شاهد افزایش و افزودن مؤثرپذیري تجزیه

ري نسبت دارا به طور معنیمؤثرپذیري درصد اوره تجزیه5/1
افزایش داد. 2به تیمار 

ازبرخیالیافی،فرآوري شیمیایی مواد رسد میبه نظر 
پیوندجملهازهضمشیمیایییافیزیکیهايبازدارنده

قلیاییموادعبارت دیگربه.بردمیبینازرالیگنوسلولزي
حاويموادنتیجهدرکه شوندمیفیزیکیموانعبرداشتسبب
عبارتبهوشدهآزادلیگنینازسلولزهمیوسلولزمثلانرژي
میکروبیهايآنزیمبالیگنوسلولزيالیافتماسسطحدیگر

الیافي اجزاازبرخینمودنمحلولسببکهیافتهافزایش
بخش افزایشسبباورهسازي باغنیدر نتیجه.شودمیخام

). گاز آمونیاك حاصل از 19(خواهد شد NDFمحلول 
ي اوره سبب نرم شدن دیواره سلولی و گسیختگی یهتجز

در ،شودساکاریدها میبرخی پیوندهاي بین لیگنین و پلی
افزایش پذیري مواد خشبی نتیجه قابلیت هضم و تجزیه

همی ااوره و مالس از طریق فرفرآوري کاه با .)27(یابدمی
ن بر آتأثیرها و انرژي و نیتروژن براي رفع نیاز میکروارگانیسم

پذیري تجزیهبیشترینکه شود میي سلولی سبب دیواره
این پژوهش3بخش قابل تجزیه را داشته باشد که در تیمار 

) نشان 22. نگوین و همکاران ()27(هم شدچنین شرایطی فرا
2، 5/1، 1دادند سیلو نمودن کاه برنج تازه با مالس و اوره (

ول و کند بخش محل،روز30ي خشک) به مدت درصد ماده
خیر در کاه غنی ا در کاه غنی شده افزایش و فاز تأتجزیه ر

) دریافتند در 17. میگوي و همکاران (دادکاهش را شده 
ي مرکبات با کاه گندم به دلیل سیلوي مخلوط تفاله

ي مرکبات نیاز به استفاده از هاي تخمیري مطلوب تفالهویژگی
اوره نسبت درصد 5/1سطح در پژوهش حاضرمالس نیست. 

دار تر بود و سبب افزایش معنیدرصد آن مناسبسهبه 
. شدNDFپذیري تجزیه

غذایی نشان داد با توجه به ارزش این آزمایشنتایج
توان با یا بدون مواد افزودنی سیلوهاي با ي مرکبات میتفاله

با افزودن کاه گندم محتواي ماده . کیفیتی از آن تهیه کرد
درصد و با افزودن اوره محتواي پروتئین 27ا ت26خشک به 

پذیري خام هم افزایش یافت. افزودن کاه گندم و اوره تجزیه
افزودن کاه داري کاهش دادند.ي خشک را به طور معنیماده

داري کاهش داد. طور معنیپذیري پروتئین را بهگندم تجزیه
نسبت به تیمار شاهد)3ها (به ویژه در تیمار افزودنی
ي بهینه از را افزایش دادند. براي استفادهNDFپذیري تجزیه
ي دام و جلوگیري از آلودگی زیست ي مرکبات در تغذیهتفاله

هاي محیطی ناشی از دفع آن در محیط، انجام آزمایش
شود.ها توصیه میي دامي عملی و کاربرد آن در جیرهتغذیه
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درصد 40ي پرتقال با ) تفاله2ي پرتقال بدون افزودنی، ) تفاله1در چهار تیمار آزمایشی NDFي خشک، پروتئین و پذیري مادهتجزیه-1شکل 
اوره بر اساس درصد 3درصد کاه گندم و 37ي پرتقال با ) تفاله4درصد اوره، و 5/1درصد کاه گندم و 5/38ي پرتقال با ) تفاله3کاه گندم، 

ي خشک).درصد ماده
Figure 1. The degradability of dry matter, protein and neutral detergent fiber in fore experimental treatments, 1.citrus

pulp  without additive, 2. citrus pulp with 40% wheat straw, 3. citrus pulp with 38.5% wheat straw and 1.5
% urea, 4. citrus pulp with 37% wheat straw and 3% urea on dry matter basis.
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Abstract
The experiment was carried out to evaluate the effect of wheat straw and urea additives on chemical

composition, quality characteristics and ruminal degradability parameters of dry matter, neutral detergent
insoluble fiber and crude protein orange pulp silage, in a completely randomized design, using nylon bag
technique in the form of fore treatments (citrus pulp 1. without additive, 2. with 40% wheat straw, 3. with
38.5% wheat straw and 1.5 % urea, 4. with 37% wheat straw and 3% urea). Results showed that treatment
2 had the highest score on visual assessment of silage. Treatment 1 and 4 had the lowest (3.53) and
highest (4.36) pH respectively. Adding wheat straw to orange pulp increased dry matter (DM), ash and
neutral detergent fiber (NDF), decreased non fiber carbohydrate (NFC) and ether extract. Urea increased
crude protein, pH and NH3-N contents and decreased NFC. Flight point in treatments 1, 2, 3 and 4 were
90.72, 113.64, 94.54 and 82.75, respectively. Treatment 1 had the highest dry matter,s a, b and a+b.
Adding wheat straw and urea significantly decreased dry matter degradability compared to the control
treatment. Treatment 2 had the lowest protein,s a and a+b but adding wheat straw decreased protein
degradability. Treatments 1 and 3 and treatment 2 had the highest and lowest NDF,s a respectively,
treatment 3 and treatments 1 had the highest and lowest NDF,s b and a+b therefore additives increased
NDF degradability. The results showed that with mixture of orange pulp, wheat straw and urea, can be
prepared high quality silage; but through increasing urea more than 1/5 %, for improving the quality of
silage soluble carbohydrate source is required. So, with increasing the urea the level of citrus pulp should
be increased.
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