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چکیده
هـاي  فراسـنجه برخـی  ، ايشـکمبه پذیري تجزیههاي بر عملکرد، فراسنجهمالتتفاله سطوح مختلفثیر أ، تهدف از این مطالعه
بـر مالـت تفالـه  مختلـف سطوحاثراتبررسیاول، برايآزمایشدربررسی شد. هاي نر پرواري نژاد زلبرهخونی و تولید گاز در 

درصد تفالـه  30و10،20صفر،حاويآزمایشیجیره4باتصادفیکامالًطرحقالبدر،خونیهاي فراسنجهعملکرد رشد و برخی 
وانـرژي نظرازهاجیره. شداستفادهروز90مدتبهماهپنجحدودسنوکیلوگرم30±2وزنمیانگینبانربرهرأس16ازمالت

بـین تیمارهـاي آزمایشـی در خـوراك مصـرفی      داريمعنیآماري اوت تفنتایج نشان داد که . بودندمشابهمتابولیسمقابلپروتئین
بین تیمارهـاي  هاي خونیغذایی و فراسنجهضریب تبدیل، افزایش وزن بدن). همچنینp>05/0(روزانه در کل دوره وجود داشت 

داري تحـت تـأثیر   طـور معنـی  بـه مغـذي مـواد ظـاهري پذیريگوارشنداشت. نتایج میانگینداريمعنیآماري تفاوت آزمایشی 
خـام چربـی ظـاهري هضـم قابلیتدرصد،30تامالتتفالهسطحافزایشباکهطوری،)p>05/0(تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت

در . کـرد پیـدا کـاهش داريمعنـی طـور بهNDFوخامپروتئینخشک،مادهظاهريهضمولی قابلیتافزایش،داريمعنیطوربه
با استفاده از روش کیسه نـایلونی و بـا   هاي آزمایشی جیرهNDFواي ماده خشک، پروتئین خام شکمبهپذیريآزمایش دوم، تجزیه

گـذاري  هـاي شـکمبه  گیري شـد. زمـان  اي نژاد زل تغذیه شده در حد نگهداري اندازهرأس گوسفند نر داراي فیستوالي شکمبه3
NDFپذیري ماده خشک، پـروتئین خـام و   داري در تجزیهعنیساعت بود. تفاوت م96و 72، 48، 36، 24، 16، 8، 4شامل صفر، 

، در همراه بودکه با افزایش التجزیه پروتئین خامجز در بخش سریعهها بپذیري نمونهتجزیه. )p>05/0(بین تیمارها مشاهده شد
بین تیمارهاي آزمایشی اختالف هاي تولید گاز در شرایط آزمایشگاهیفراسنجهنرخکاهش یافت. داري طور معنیبهها بخشسایر

مصـرف  مالت،درصد تفاله30سطح استفاده ازنتیجه کلی حاصل از این تحقیق نشان داد که . )p>05/0(داري داشتآماري معنی
عملکـرد  برمنفیاثربدونهاي پرواري برهجیرهو مصرف آن در داري کاهش دادطور معنیبهها را در کل دوره آزمایشخوراك بره

قابل توصیه است.جیره، مغذيموادهضمرشد و قابلیت

زلبره پرواريتفاله مالت،هاي خونی،پذیري، فراسنجهعملکرد رشد، تجزیهکلیدي: هايواژه

مقدمه
سببکشورکشاورزيبخشدراخیرقرننیمتحوالت

عمدهبخشوشدداموزراعتتلفیقینظامخوردنهمب
و یازراعیتخصصیتولیدياحدهايوصورتبهکشاورزي
وپسماندتنهانهوضعیتایندر. شدتبدیلدامپروري

یافتهافزایشکشاورزي و صنایع غذاییفرعیهايفرآورده
ونداشتهچندانیاستفادهموردآنهاازتوجهیقابلبخشبلکه

ویژه ده از پسماندهاي صنایع غذایی، بهدر استفا. رودمیبیناز
دهندگان دام ي در حال توسعه، مورد توجه پرورشهادر کشور

ها هم از لحاظ قرار گرفته است. تنوع زیادي بین این فرآورده
کمی و هم کیفی وجود دارد و نیازمند تحقیقات گسترده در 
جهت بهینه کردن مصرف آنهاست. بنابراین تحقیقات در زمینه 

ي اي و استفاده بهینه از پسماندهاتعیین ارزش تغذیه
تواند کارخانجات صنایع غذایی در تغذیه دام راهی است که می

باعث ایجاد تسهیالتی در امر دسترسی دامداران به مواد 
). 16غذایی ارزانتر براي استفاده دام شود (

الشـعیر ماءهـاي کارخانهفرعیهايفرآوردهازیکیمالتتفاله
تولیـد جهـان سرتاسـر درتـوجهی قابـل مقـدار بـه کـه است
محصـول ایـن کهدهدمینشانشدهانجامتحقیقات. شودمی
کـه طـوري بـه اسـت، برخوردارمناسبینسبتاًغذاییارزشاز

خـام، چربیدرصد6تا4پروتئین خام،درصد23تا20حاوي
باشـد مـی خـام الیـاف درصد20تا16وخاکستردرصد7تا5

یـا مرطوبلشکبهدامخوراكدرتوانمیرامالتتفاله. )5(
هـاي ویتـامین ازخـوبی منـابع مـواد این. نموداستفادهخشک
اي پایینپذیري شکمبهتجزیهباهايپروتئینوآبدرمحلول

نتایج برخی تحقیقات نشان داد کـه اسـتفاده از   ).38(باشند می
) در گـاو شـیري و   32درصد (30افزودن تفاله مالت به میزان 

هـاي پـرواري   یـره غـذایی دام  ) ماده خشک در ج9درصد (20
سبب افزایش ماده خشک مصرفی شد. همچنین گزارش شـده  

ه غذایی بـر  است که مصرف سطوح مختلف تفاله مالت در جیر
هاي تخمیـر  )، فراسنجه7شیمیایی خون (برخی پارامترهاي بیو

) اثرات 21پذیري ظاهري مواد مغذي () و گوارش8اي (شکمبه
هاي اخیـر،  ها داشت. در سالاسنجهداري در بهبود این فرمعنی

دلیل ارزش غذایی تفاله مالت، پایین بودن قیمت تمام شـده  به
روران و و در دســترس بــودن آن، توجــه بســیاري از دامپــ    

خود اختصاص داده است. تحقیقات متخصصین تغذیه دام را به
در این زمینه شرایط مناسبی را براي دسترسـی تولیدکننـدگان   

ابع ارزان قیمـت حاصـل از ضـایعات فرعـی     صنعت دام به منـ 
مالت،همچنین تفاله. آوردکارخانجات صنایع غذایی بوجود می

عنـوان بـه کـه الشـعیر تولیـد ماء کارخانجـات فرعـی محصول
قابلیت استفاده در نشخوارکنندگان را دارد و با عنایـت  پسماند،

به اینکه ماءالشعیر تولیدي در کشور فاقد الکل است لـذا تفالـه  
ها داراي هـاي تولیـدي در سـایر کشـور    ه تفالهآن نیز نسبت ب

تمایز بوده و تحقیقات بیشتري بـراي شـناخت آن نیـاز اسـت.     

و منابع طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي
پژوهشهاي تولیدات دامی
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تفالـه  سطوح مختلفثیر أتبررسی بنابراین این تحقیق با هدف 
برخی ، ايشکمبهپذیري تجزیههاي بر عملکرد، فراسنجهمالت

و اري نـژاد زل هـاي نـر پـرو   برهخون پارامترهاي بیوشیمیایی
ا شد.رجاتولید گاز 

هامواد و روش
ــب دو   ــرح در قال ــن ط ــایش آای ــاتی زم ــتگاه تحقیق در ایس

نشخوارکنندگان، دانشکده علوم دامی و شیالت، دانشگاه علوم 
.کشاورزي و منابع طبیعی ساري انجام شد

تفالهمختلفسطوحاثراتبررسیمنظور به: اولآزمایش 
قالبدر،خونیهايفراسنجهشد و برخی عملکرد ربرالتم

و10،20صفر،حاويآزمایشیجیره4باتصادفیکامالًطرح
30±2وزنمیانگینبانربرهرأس16ازدرصد تفاله مالت30

از نظر هاجیره. شداستفادهماهپنجحدودسنوکیلوگرم
ثر ا.بودندمشابهخامو پروتئینمقادیر انرژي قابل متابولیسم

پس از انتقال به ها بر عملکرد برهتیمارهاي آزمایشی
روز 14انفرادي و طی مدت متابولیکی به صورت هايقفس

روز 90مدتو جیره مصرفی، بهپذیري به جایگاهدوره عادت
کشی، بر مبناي وزن حاصله، پس از هر بار وزنبررسی شد.

30به70براي هر رأس بره مقدار خوراك مصرفی بر اساس 
اسبه و هر روز مقدار خوراك نسبت کنسانتره به علوفه مح

صورت جداگانه براي هر بره توزین و در دو نوبت شده بهتعیین
ها قرار گرفت. عصر) در اختیار بره18صبح و 7صبح و عصر (

سیستم تغذیه نشخوارکنندگان کوچکفزار اها با نرمجیره دام
)SRNS(تنظیم شد)بار 2پذیري عادتدر طول دوره.)33

هفته یک بار 2(ابتدا و انتهاي دوره) و در طول پرواربندي، هر 
12ها از کشی و نتایج حاصله یاداشت شد. برهها وزنبره

در اختیار کشی، خوراكکشی تا زمان وزنساعت قبل از وزن
د. ثیر حجم خوراك مصرفی نباشنأتنداشتند تا شرایط تحت

روز 14هاي آزمایشی، هر برهش وزن براي تعیین مقدار افزای
کشی در ساعت محرومیت آب و خوراك وزن12یکبار بعد از 

طول دوره پرواربندي صورت گرفت. 
از روز دوره پروار)، سه رأس بره 90در پایان آزمایش (پایان 

سـاعت  12و پـس از  شـد طور تصـادفی انتخـاب  به،هر تیمار
ـ  خـون محرومیت از خوراك، وسـیله لولـه   هـا بـه  رهگیـري از ب

انعقاد (اتیلن دي اتیـل  لیتري حاوي ماده ضدمیلی5ونوجکت 
هـا  از سیاهرگ گردن انجام و نمونهEDTAتترا استیک اسید) 

سرعت به آزمایشگاه ارسال شد و پالسما تهیه شـده جهـت   به
، LDL ،HDLگلیسـرید، کلسـترول،   تعیین مقادیر گلوکز، تري

VLDLهاي پـارس  خون با استفاده از کیتايو نیتروژن اوره
گیري شـد. ) اندازهRA1000آزمون و دستگاه اتوآناالیزر مدل (

ظاهري مواد مغذي شامل مـاده خشـک،   پذیري گوارشتعیین 
بـر  هاي خـوراکی  خام و عصاره اتري هر یک از نمونهنیپروتئ

همچنـین  ) و4گیـري شـد (  هاي استاندارد انـدازه اساس روش
بر اساس روش پیشنهادي ون ر شوینده خنثی الیاف نامحلول د

87الـی  80در روزهـاي  .تعیین شـد )34و همکاران (سوست
اقـدام  هـاي آزمایشـی   آزمایش، براي تعیین قابلیت هضم جیره

ها مانده مواد خوراکی و مدفوع دامروز، باقی7شد. در طی این 
آوريجمـع روشهاي متابولیکی قرار داشـتند، بـه  سکه در قف

آوري شـد. در  صورت روزانـه و جداگانـه جمـع   وع بهمدفلکام
7گیري شد. بعد از ابتداي هر روز نیز از خوراك مصرفی نمونه

مونه ن7نمونه مدفوع، 7س دام آزمایشی تعداد أروز براي هر ر
مانـده خـوراك وجـود داشـت.     نمونه باقی7خوراك مصرفی و 

-20در دمـاي  صورت روزانـه  هاي اخذ شده از هر دام بهنمونه
ــانتی ــه س ــام   درج ــد از اتم ــدند. بع ــداري ش ــراد نگه روز، 7گ

مانـده خـوراك هـر    هاي مدفوع، خوراك مصرفی و بـاقی نمونه
کدام و براي هر حیوان آزمایشی، با هم مخلوط و یـک نمونـه   

نهایی از هر کدام اخذ شد.
پذیريتجزیههاي منظور تعیین فراسنجهبه: دومزمایش آ

و ) NDF(یخنثیندهمحلول در شوناافیماده خشک، ال
هاي با استفاده از روش کیسههاي آزمایشیجیرهخامینپروتئ

،10صفر،در تیمارهایی با سطوح مختلف تفاله مالت (نایلونی
اي شده شکمبهس گوسفند فیستولهأرسهز ا)،درصد30و20

يصورت انفرادبهکهاستفاده شدکیلو گرم2±42با میانگین 
با یشو در طول مدت آزماينگهداریکیمتابولهايفسر قد

براي. ندشدیهروز تغذدو بار در شبانهمخلوط جیره کامالً
هاي تعیین فراسنجهآزمایشجهتهانمونهسازيآماده

خشکهواازپسمخلوطجیرهوهانمونهپذیري،تجزیه
مدتبهگرادسانتیدرجه55حرارتدرجهدروآوندرکردن،

دروشدخردآسیابباآنازپسوشدندخشکساعت48
.گرفتقرارنگهداريموردآزمایشاتبراينایلونیهايکیسه
شهرستاندرواقعجوجوشرکتازاستفادهموردمالتتفاله

هاي گیري فراسنجهمنظور اندازهبهشد.خریداريدماوند
ش اورسکف اي تیمارهاي آزمایشی از روپذیري شکمبهتجزیه
گرم از 5/3صورت که ) استفاده شد، بدین29دونالد (و مک

2نمونه با آسیاب چکشی آزمایشگاهی داراي غربال با منافذ 
ازاستفادهباشده ویابآستیمار)هر برايسه تکرار(مترمیلی
50ازکوچکترذراتتاشدندغربالمیکرومتري50الک

در داخل هانمونهشوند. سپس خارجآنازمیکرومتر
متر و یسانت14× 7ابعاد يدارااسترپلیاز جنس هایییسهک

، 2،صفريهازمانيبراویختهریکرونم45±5قطر منافذ 
ساعت در شکمبه قرار داده 96و72، 48، 36، 24، 16، 8، 4

بدونهاکیسهصفر،زماندرپذیريتجزیهتعیینبرايشد. 
لباسشوییماشینازاستفادهابوشکمبهدرانکوباسیون

پیش گرفتند. قرارشستشوموردسردآبدقیقه با20مدتبه
گراددرجه سانتی39ها در آب ولرم کیسهي، گذارشکمبهاز
جذبراکافیرطوبتتاشدندخیساندهدقیقه5مدتبه

دسترسیوهانمونهشدنمرطوبمنظوربهعملایننمایند،
). 37(بودهاي داخل کیسهسوبسترابههاسممیکروارگانیسریع

آب یاناز شکمبه خارج و با جرهایسهشده، کطیپس از زمان 
ب حاصل از آن شفاف شود. کامالً شستشو شده تا پساسرد

گراد خشک درجه سانتی55ساعت در دماي 48مدت سپس به
و خاکستر بر ماده خشک، پروتئین خام، میزانو پس از توزین

الیاف نامحلول ). 4گیري شد (هاي استاندارد اندازهروشاساس 
) در باقی 1991همکاران،وسوستوندر شوینده خنثی (

بر گرم)5/3(هاي اولیهنمونهو شدهگذاريي شکمبههانمونه
تعیین شدو همکاراناساس روش پیشنهادي ون سوست
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پذیري مؤثر بر تجزیهو پذیري هاي تجزیهفراسنجه.)34(
):29(محاسبه شدزیر ساس رابطها

P = a + b (1-e)-ct

ED = a + [ (b×c) / (c+r)]
P:پدید شدن در زمانپذیري یا ناپتانسیل تجزیهt

ED:پذیري موثرتجزیه
a:بخش سریع تجزیه
B:بخش کند تجزیه
c:ساعت)/ پذیري (درصدثابت نرخ تجزیه
r:رصد در ساعت)(دثابت نرخ خروج شیرابه هضمی از شکمبه
t:شکمبه (ساعت)درنمونهدادنقرارزمان
e:) 718/2عدد نپر(

ماده خشـک،  پذیري شکمبه هاي تجزیهپس از تعیین فراسنجه
ـ یندهمحلـول در شـو  نـا یـاف ال خــامینو پـروتئ ) NDF(یخنث

)، 29دونالــد (تیمارهـاي آزمایشــی بــه روش اورسـکف و مــک  
افـزار  ري با استفاده از نـرم پذیهاي حاصل از تجزیهبرازش داده

) انجام شد.SAS)proc NLINآماري 
نمونه اخذ شده از هر دام تا زمان انجـام تجزیـه شـیمیایی، در    

ها در گراد نگهداري شدند. سپس نمونهدرجه سانتی-20دماي 
ساعت خشک و آسیاب 48مدت گراد بهدرجه سانتی55دماي 

جزیـه شـیمیایی قـرار    شدند و براي تعیین قابلیت هضم مورد ت
گرفتند.  

روشازاسـتفاده بـا هاي تولید گاز، گیري فراسنجهبراي اندازه
20شده،آسیابنمونهگرممیلی200) 23(استینگاسومنک
درشـکمبه مـایع لیتـر میلـی 10ومصـنوعی بـزاق لیتـر میلی
) تیمـار هربرايتکرار3(لیتري میلی100ايشیشههايویال

. عنوان بالنک قرار داده شـد همچنین سه ویال بهشد وریخته
دهـی خـوراك ازقبـل فیستولهگوسفندسأر4ازشکمبهمایع

مخلـوط 2به1نسبتبامصنوعیبزاقباوگرفتهصبحوعده
قـرار ) گـراد سـانتی درجـه 39گـرم آبحمـام درهاویال. شد

،2،4،6،8،10هـاي زمـان درتولیديگازمیزانشدند وداده
ــاعت96و12،24،36،72 ــسس ــتازپ ــتکش ــدثب وش

گرفـت، قـرار بررسـی مـورد 1معادلهازاستفادهباهافراسنجه
200درلیتـر میلی(تخمیرقابلبخشازگازتولیدbطوریکههب

بخـش بـراي گـاز تولیدمیزانثابتc،)خشکمادهگرممیلی
b(h-1)،tــان ــیونزم ــازYوانکوباس ــديگ ــاندرتولی tزم

ازاسـتفاده بامختلفتیمارهايOMDوMEمقدار. باشدمی
ایـن درکـه شدمحاسبه) 23(استینگاسومنک3و 2معادله
24گـاز تولیـد اسـاس برشدهتصحیحتولیديگازGPمعادله

درصـد CAوخشـک مادهدرخامپروتئیندرصدCPساعت،
.استخشکمادهدرخامخاکستر

)1( Y= b(1-e-ct)
)2( ME (MJ / kg DM)= 2.20+0.136 GP+0.057 CP
)3( OMD (g / kg DM)= 14.88+0.889GP+0.45CP+0.0651CA

4تیمـار و  4این آزمایش بر اساس طـرح کـامالً تصـادفی بـا     
هاي تکرار شونده در زمان (مربوط بـه صـفات   تکرار و با اندازه

ـ       ا مصرف خـوراك، افـزایش وزن و ضـریب تبـدیل غـذایی) ب
و بر 1/9ویرایش SASافزار آماري نرمGLMاستفاده از رویه 

yijkکه در این فرمـول  اساس مدل زیر تجزیه و تحلیل شدند، 

، kو در تکـرار  jگیري در زمان اندازهiمشاهده مربوط به تیمار
µ ،میانگین کل مشاهداتTi  اثر تیمـارi ،امEai.k   اثـر اشـتباه

کـنش تیمـار   اثر بـرهم T×tijام، jي گیراثر زمان اندازهtjاصلی،
iگیري ام با زمان اندازهj ام وEbijk     اثـر خطـاي فرعـی بـود و

همچنین مقایسه میانگین تیمارها نیز با استفاده از آزمون چنـد 
درصد انجام شد. همچنـین  5اي دانکن در سطح احتمال دامنه

حجم تولید تجمعی گازها بر حسب زمـان محاسـبه شـد و بـر     
افـزار  گاز، به کمـک نـرم  ) بخش تولید1زش رابطه (اساس برا

مقدار تولید گاز و نـرخ تولیـد آن در   1/9ویرایش SASآماري 
دست آمد.زمان به

Yijk = µ + Ti + Eai.k+tj+Ti*tij+Ebijk
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34.......................................................................... ........................................................................................................عملکردبرمالتتفالهمختلفسطوحتأثیر

)درصد(آزمایشیهايبرهبهشدهتغذیهمخلوطکامالًهايجیرهشیمیاییترکیباتودهندهتشکیلاجزاي-1جدول
Table 1. Ingredient and composition of TMR fed to the experimental lambs (%)

4یمارت
)درصد تفاله مالت30(

3تیمار
درصد تفاله 20(

)مالت

2تیمار
درصد تفاله 10(

)مالت

1تیمار 
درصد تفاله (صفر 

)مالت
)شک(درصد ماده خدهنده تیمارها/ اجزاي تشکیل

11/29 87/30 29/31 87/34 دانه جو
00/10 62/10 08/11 77/11 دانه ذرت
31/1 95/3 8 88/9 کنجاله سویا
0 90/3 57/7 89/12 سبوس گندم
06/30 73/19 10 0 مالتتفاله 
06/19 10/20 37/20 22/20 سیالژ ذرت
07/9 43/9 56/9 86/9 کاه گندم
3/0 3/0 3/0 3/0 1پریمیکس دامی

09/1 10/1 11/1 21/1 کلسیم کربنات
(درصد ماده خشک)شیمیاییترکیبات

78/40 15/40 75/50 67/58 (درصد)ماده خشک
09/14 05/14 07/14 03/14 (درصد)پروتئین خام
73/64 04/61 31/56 27/54 (درصد)الیاف نامحلول در شوینده خنثی
2/29 4/27 6/12 04/20 (درصد)اسیدي ده الیاف نامحلول در شوین

83/3 48/3 14/3 79/2 (درصد)چربی خام
85/7 47/7 18/7 00/7 (درصد)خاکستر خام
48/2 52/2 49/2 50/2 (مگا کالري/کیلوگرم ماده خشک)انرژي متابولیسمی

طور آزادانه دسترسی داشتند.هاي نمک بههاي به بلوكبره: *
:شاملمکملازکیلوگرمهر1 :شاملمکملازکیلوگرمهر.ايویتامینگرم1/0ودویتامینالمللیبینواحد100000آ،ویتامینالمللینبیواحد500000 گـرم 20فسـفر، گـرم 90کلسـیم، گـرم 180

دانت.اکسیگرم آنتی3ید،گرم1/0سلنیم،گرم1/0کبالت،گرم1/0روي،گرم3مس،گرم0.3آهن،گرم3منگنز،گرم2سدیم،گرم60منیزیم،

نتایج و بحث
مصرف خوراكمیانگین 

تـأثیر هـر یـک از تیمارهـاي آزمایشـی بـر       )2(در جدول 
شـده اسـت.   نشـان هاي پـرواري  میانگین مصرف خوراك بره

ي آزمایشی تنها در کـل  بین تیمارهادارياختالف آماري معنی
کـه تیمـار شـاهد داراي    ) طـوري p>05/0دوره مشاهده شـد ( 

مقدار مصرف خوراك بودند. کمترینداراي 4مار و تیبیشترین
) در تحقیقی که روي گاوهاي هلشـتاین  39یانکر و همکاران (

انجام دادند، در نتایج خود گـزارش کردنـد کـه مصـرف مـاده      
که جایگزین بخشی از کنسانتره جیـره  له جو هنگامیخشک تفا

دادنـد  ) نشـان 22. همچنین لهر و همکاران (یافتشود کاهش 
همراه با کاهش ماده خشک جیـره از  مالتمصرف تفاله باکه
صـورت خطـی   درصد، میزان مصرف ماده خشک به40به 78

تحقیـق حاضـر مطابقـت    2یافت که بـا نتـایج جـدول    کاهش 
ه بـا اسـتفاده از تفالـه جـو     ) نشـان داد کـ  11. فیرکینـز ( داشت

دلیـل  درصد برسد، بـه 14وفه به کمتر از علNDFکه هنگامی
. یابـد میماده خشک مصرفی کاهش موثر در جیره، افالیافت 
کرد کـه بـا جـایگزینی    ) در نتایج تحقیقات خود گزارش3آلن (
اي تغییـري در  علوفـه الیـافی اي با منابع غیرعلوفهالیافیمنابع 

همچنــین مــاده خشــک جیــره ایجــاد نخواهــد شــد.مصــرف
جـایگزین هـر دو   مالتدهد که وقتی تفاله تحقیقات نشان می

بخش علوفه و کنسانتره در جیره شود، مصـرف مـاده خشـک    
تنهـا جـایگزین بخـش    مالتکه تفاله یابد و هنگامیکاهش می

مقـدار بیشـتري   اي جیره شود، مصرف ماده خشک بهکنسانتره
).39یابد (کاهش می

)کیلوگرم(ایشآزممختلفهايدورهدرپرواريهايبرهمصرفیخوراكمیانگینبرمالتتفاله اثر- 2جدول
Table 2. The effects of barley brewer’s grain on mean of feed intake of fattening lambs in different periods of

experiment (kg)
آزمایشیتیمارهايروزهاي آزمایش

SEMP-valueدرصد تفاله مالت30درصد تفاله مالت20درصد تفاله مالت10درصد تفاله مالتصفر 
02/1255/1393/1274/1135/121/0آزمایش15روز 
22/1500/1433/1230/1140/121/0آزمایش30روز 
03/1667/1565/1497/1355/178/0آزمایش45روز 
20/1709/1684/1413/1450/159/0آزمایش60روز 
86/1947/1892/1601/1676/145/0آزمایش75روز 
84/1938/1893/1605/1675/147/0آزمایش90روز 

ــرف   ــط مص متوس
روزانه خـوراك در  

کل دوره
a17/103a26/96a26/89b20/8326/603/0

دارياحتمال معنی:P.Valueناشتباه استاندارد میانگی:p(SEM>05/0باشند (دار میروف غیر مشترك داراي اختالف معنیهاي هر ردیف با حمیانگین
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افزایش وزن میانگین
فـزایش  انتایج مربوط به اثر تیمارهاي آزمایشی بر میانگین 

شده اسـت. میـانگین   نشان)3(هاي پرواري در جدول وزن بره
هاي پـروار  یک از دورهایش وزن تیمارهاي آزمایشی در هیچافز
داري معنــیآمــاري اخــتالف داراي نــین در کــل دوره، همچو 

) در مطالعه خود نشان دادنـد کـه   32تالیب و همکاران (نبودند.
درصـد تفالـه مالـت اثـر     30و 20، 10مصرف سـطوح صـفر،   

داري بر افزایش وزن گاوهاي شیري نداشت که با نتـایج  معنی
) در 2آگــویلرا و همکــاران (تحقیــق حاضــر مطابقــت داشــت. 

600، 450، 300، 150(صـفر،  تفاله جوافزودن ثیر أتیشی آزما
بـر تخمیـر   بـه جیـره غـذایی   گرم در کیلوگرم مـاده خشـک)   

بررسـی  هـاي پـرواري   شکمبه، قابلیت هضم و عملکرد در بره
NDF(الیـافی هاي چه بخشکه اگرکردند. آنها گزارش کردند

بـا افـزایش سـطوح تفالـه جـو      جیره) و عصاره اتريADFو 
ولی با وجـود تفـاوت در مقـدار چربـی و     ،کنندزایش پیدا میاف

ي هـا بـین تیمارهـا   ها، مصـرف مـاده خشـک بـره    جیرهالیاف
) در نتایج خود 30(دار نشد. شنشوان و همکارانمعنیآزمایشی

در مصـرف  ،مالـت گزارش کردند با وجود سطوح مختلف تفاله 
و آرمنتانوداري ایجاد نشد. اما هافمن ماده خشک تفاوت معنی

داري در مـاده خشـک   ) گزارش کردند کـه تفـاوت معنـی   17(
هاي شیري که بـا سـطوح   شیر در گاومصرفی، تولید و ترکیب 

تغذیـه شـدند وجـود نداشـت. مکـارتی و      مالـت مختلف تفالـه  
درصـد  35هایی که تا سـطح  گزارش کردند بره)24(همکاران 

ماده خشـک  تغذیه شده بودند مالتتفاله با ماده خشک جیره، 
مصرفی آنها کاهش یافـت امـا افـزایش وزن روزانـه بـاالتري      

داشتند.

)کیلوگرم(آزمایش مختلفهايدورهدرپرواريهايبرهوزنافزایشمیانگینبرمالتتفاله اثر-3جدول
Table 3. The effects of barley brewer’s grain on means of weight gain of lambs in different periods of experiments

(kg)
آزمایشیتیمارهايروزهاي آزمایش

SEMP-valueدرصد تفاله مالت30درصد تفاله مالت20درصد تفاله مالت10درصد تفاله مالتصفر 
63/200/375/288/249/081/0آزمایش15روز 
00/200/288/113/246/099/0آزمایش30روز 
00/375/288/263/253/012/0مایشآز45روز 
38/288/250/288/232/046/0آزمایش60روز 
00/238/213/263/152/027/0آزمایش75روز 
13/375/200/300/343/094/0آزمایش90روز 

افـــزایشمتوســـط
کـل  درروزانهوزن
دوره

88/1550/1550/1425/1417/168/0

SEM:اندارد میانگیناشتباه استP.Value:دارياحتمال معنی

نتایج مربوط به تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر ضریب تبـدیل  
هـاي مختلـف پـرورش و    هـاي پـرواري طـی دوره   غذایی بره

سـت. بـر اسـاس    ارائه شـده ا )4(همچنین کل دوره در جدول 
هاي مختلـف بـین   ، ضریب تبدیل غذایی در دورهحاصلهنتایج 

ــی  ــاوت معن ــویلرا و .داري نداشــتتیمارهــاي آزمایشــی تف آگ
) در آزمایشی که براي تاثیر تفالـه جـو بـر تخمیـر     2همکاران (

وح هاي پرواري با سـط مبه، قابلیت هضم و عملکرد در برهشک
لـوگرم مـاده خشـک)    گرم در کی600، 450، 300، 150(صفر، 

NDF(الیـافی هاي چه بخشکه اگرانجام دادند نتیجه گرفتند 
) و عصاره اتري با افزایش سطوح تفاله مالت افـزایش  ADFو 

الیـاف و خـام کنند ولی با وجود تفاوت در مقدار چربیپیدا می
دار نشـد.  ها بین تیمارها معنیبرهغذاییها، ضریب تبدیلجیره

) در نتایج خود گزارش کردند با وجود 30(شنشوان و همکاران
در ضـریب تبـدیل غـذایی تفـاوت     مالـت سطوح مختلف تفاله 

) همسو 4که با نتایج این مطالعه (جدول داري ایجاد نشدمعنی
بود.

مختلف آزمایشهايدورهدرپرواريهايبرهغذاییتبدیلضریببرمالتتفاله اثر-4جدول
Table 4. Effects of barley brewer’s grain on feed conversion ratio of fattening lambs in different periods of experiment

آزمایشیتیمارهايروزهاي آزمایش
SEMP-valueدرصد تفاله مالت30درصد تفاله مالت20درصد تفاله مالت10درصد تفاله مالتصفر 

84/651/434/545/420/121/0آزمایش15روز 
85/762/741/733/662/168/0آزمایش30روز 
60/468/518/578/519/214/0آزمایش45روز 
56/770/688/642/530/159/0آزمایش60روز 
63/923/761/893/953/250/0آزمایش75روز 
37/607/765/651/517/181/0آزمایش90روز 

تبــدیلضــریبمتوســط
ــذایی ــهغ ــل درروزان ک

دوره
68/641/615/684/563/081/0

SEM:اشتباه استاندارد میانگینP.Value:دارياحتمال معنی
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ظاهري ماده خشک و دیگر پذیريگوارشمیانگین )5(جدول 
دهـد. در بـین   یمارهاي ازمایشی نشـان مـی  مواد مغذي را در ت

ــه     ــطح تفال ــزایش س ــا اف ــا ب ــتتیماره ــا مال ــد، 30ت درص
داري افـزایش  طـور معنـی  ظاهري چربی خام بهپذیريگوارش

قابلیت هضم ظـاهري  مالتپیدا کرد. اما با افزایش سطح تفاله 
داري کـاهش  طور معنـی بهNDFماده خشک، پروتئین خام و 

.)p>05/0(پیدا کرد 
) گزارش کردنـد کـه بـا افـزایش سـطح      21کوك و همکاران (

پذیريگوارشدر صد ماده خشک جیره، 50به 25تفاله جو از 
وداري کـاهش پیـدا کـرد    طـور معنـی  ظاهري ماده خشک به

ــو    ــه ج ــطح تفال ــزایش س ــا اف ــایش ب ــن آزم ــین در ای ،همچن

کاهش پیـدا کـرد کـه بـا نتـایج      NDFظاهريپذیريگوارش
. نشاسـته و محتـواي دیـواره سـلولی در     مسو بوده)5(جدول 

). افـزایش  26(دارنـد پـذیري گـوارش ثیر زیـادي در  أخوراك ت
محتواي نشاسته و کاهش محتواي دیواره سـلولی در خـوراك   

). والـدز و همکـاران  14شـوند ( باعث افزایش ارزش غذایی می
ماده خشـک  پذیريگوارشگزارش کردند که کاهش )35،36(

سـیالژ  ADFوNDFباعث کاهش قابلیت هضم،و ماده آلی
آنالیز ترکیبات شیمیایی تفالـه  همچنین . شدذرت و آفتابگردان

مالت مورد استفاده در این مطالعه، شامل ماده خشک، پروتئین 
، 52/23، 11/25ترتیـب  م بـه و چربی خـا ، خاکسترNDFخام، 

درصد بود.90/5و 1/5، 9/52

)گرمگرم در کیلو(گوارشدستگاهکلدرمغذيموادظاهريپذیريگوارشمالت براثر تفاله -5جدول
Table 5. Effect of barley brewer’s grain on total tract nutrients apparent digestibility (g/ kg)

مواد پذیريگوارش
مغذي

آزمایشیتیمارهاي
SEMP-valueدرصد تفاله مالت30له مالتدرصد تفا20درصد تفاله مالت10درصد تفاله مالتصفر 

>a5/696b7/683b1/678b0/66938/001/0ماده خشک
>a1/710a1/702b5/682b7/67528/001/0پروتئین خام

الیاف نامحلول در 
شوینده خنثی

a3/486a4/465b1/462c6/44532/001/0<

>d3/527c4/566b2/605a1/63624/001/0عصاره اتري
)p>05/0باشند (دار میروف غیر مشترك داراي اختالف معنیهاي هر ردیف با حمیانگین

SEM:اشتباه استاندارد میانگین
P.Value:دارياحتمال معنی

هـاي  تـأثیر تیمارهـاي آزمایشـی بـر فراسـنجه     )6(جدول 
در تیمارهـاي مختلـف   مـاده خشـک  ايپذیري شـکمبه تجزیه

)، بخش کنـد  a(التجزیهخش سریعبدهد. ان میرا نشزمایشیآ
ها اختالف ) در بین تیمارa+b() و بخش قابل تجزیهb(تجزیه

ثابــت نـــرخ  امــا بخــش   ،)p>05/0(داري داشــتند  معنــی 
. دار نشـد ) در بین تیمارها از نظر آماري معنـی c(پذیري تجزیه

التجزیه، کند تجزیه و قابل تجزیـه بـا افـزایش    در بخش سریع

طـور  پـذیري مـاده خشـک بـه    مقدار تجزیـه مالتسطح تفاله 
) روي 20(داري کاهش پیدا کرد. در آزمایشی که کاظمیمعنی

در گاوهاي شیري نـژاد هلشـتاین انجـام داد،    مالتسیلو تفاله 
پـذیري و قابلیـت هضـم ایـن     نتیجه گرفت که پتانسیل تجزیه

وابسـته بـه اجـزاي تشـکیل     هاي فرعـی کـامالً  فرآوردهچنین
هـا بـر   گونه خـوراك پذیري ایندهنده آنها بوده و تفسیر تجزیه

دهنـده آنهـا صـورت پـذیرد.    مبناي خصوصیات اجزاي تشکیل

(درصد)اي ماده خشکپذیري شکمبههاي تجزیهبر فراسنجهمالتتفاله اثر -6جدول 
Table 6. Effect of barley brewer’s grain on degradability of dry matter (%)

آزمایشیتیمارهايموارد
SEMP-valueدرصد تفاله مالت30درصد تفاله مالت20درصد تفاله مالت10درصد تفاله مالتصفر 

ــد  ــش درصــــ بخــــ
)a(التجزیهسریع

a04/17b98/11b98/10c82/960/0001/0
یهبخش کند تجزدرصد 

)b(
a81/64b68/60b46/54c85/4471/2004/0

بخــش قابــل  درصــد 
)a+b(تجزیه

a86/81b66/72b43/65c67/5493/2001/0
درصد در سـاعت ثابـت   

)c(پذیري نرخ تجزیه
b02/0a04/0ab03/0ab03/0006/003/0

پذیري مؤثر تجزیه
2=ra60/5430/52 bc13/46d13/3939/0001/0
5=ra37/44b20/42c17/37d87/3135/0001/0
8=ra97/38b01/36c90/31d67/2743/0001/0

داريل معنیاحتما:P.Valueاشتباه استاندارد میانگین:p(SEM>05/0باشند (دار میهاي هر ردیف با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین
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هـاي  تـأثیر تیمارهـاي آزمایشـی بـر فراسـنجه     )7(جدول 
الیـاف نـامحلول در شـوینده خنثـی     ايپـذیري شـکمبه  تجزیه

با افـزایش سـطح   دهد.را نشان میتیمارهاي مختلف ازمایشی
) a(التجزیهبخش سریع،در بین تیمارهاي آزمایشیمالتتفاله 

داري ایجـاد  یمارها اخـتالف معنـی  کاهش پیدا کرد و در بین ت
) بـا  a+b() و قابل تجزیهb(). بخش کند تجزیهp>05/0(شد 

در بین تیمارها کـاهش پیـدا کـرد و    مالتافزایش سطح تفاله 
و 20اما در بین سـطوح  ،)p>05/0(دار شد اختالف آنها معنی

داري از لحاظ آماري ایجـاد  اختالف معنیمالتدرصد تفاله 30
) بـا افـزایش تفالـه    c(ین بخش غیر قابـل تجزیـه  همچن.نشد

،درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داشـت 20تا سطح مالت
،انجام شدمالتدرصد تفاله 30که جایگزینی تا سطح اما وقتی

هاي نشخوارکننده با مقدار زیادي از کاهش پیدا کرد. تغذیه دام

زایش علـت کـاهش انـدازه ذرات و افـ    مرطوب، بـه مالتتفاله 
هاي محلول موجب سرعت در نـرخ  سرعت جذب کربوهیدرات

). بـا  13(شود ) می8/4تا pH)8/3تخمیر در شکمبه و کاهش 
و افـزایش  ) 38(اي توجه با این یافته موجب اسیدوز در شکمبه

و مقـدار  الیـافی علـت ماهیـت   ). بـه 28(شودشیوع لنگش می
گان پـر تولیـد،   براي نشـخوارکنند مالتکم، تفاله انرژي نسبتاً

خصـوص بـراي متعـادل کـردن     ویـژه گاوهـاي شـیري، بـه    به
). 10شـود ( مقدار زیاد مصرف میهاي غنی از نشاسته، بهجیره

در شـرایط  کـه  ) گـزارش دادنـد   7و همکـاران ( کابرال فیلهـو 
جـاي علوفـه   هبرزیل جایگزین کردن تفاله جو بکشور محیطی 

پـذیري بـر   سـیب درصد مـاده خشـک تـاثیر آ   67تا گرمسیري
محیط شکمبه ندارد.

(درصد)اي الیاف نامحلول در شوینده خنثیپذیري شکمبههاي تجزیهفراسنجهبرمالتاثر تفاله -7جدول 
Table 7. Effects of barley brewer’s grain on ruminal degradability of NDF (%)

آزمایشیتیمارهايموارد
SEMP-valueدرصد تفاله مالت30درصد تفاله مالت20رصد تفاله مالتد10درصد تفاله مالتصفر 

بخشدرصد 
)a(التجزیهسریع

a49/19b33/15b84/14c58/1193/0002/0
بخش کند تجزیهدرصد 

)b(
a82/46a60/46b07/40b08/3496/1005/0

بخش قابل درصد 
)a+b(تجزیه

a31/66a92/61b91/54c66/4513/201/0<

درصد در ساعت ثابت 
)c(ذیري پنرخ تجزیه

b01/0b02/0a03/0b02/0005/003/0
پذیري مؤثر تجزیه

2=ra07/4010/34 cb43/37d10/2761/001/0<
5=ra23/33c33/25b60/29d50/2053/001/0<
8=ra13/30c33/21b23/25d27/1749/001/0<

دارياحتمال معنی:P.Valueاشتباه استاندارد میانگین:p(SEM>05/0باشند (دار میروف غیر مشترك داراي اختالف معنیحهاي هر ردیف با میانگین

با افزایش سـطح جـایگزینی   نشان داد که )8(نتایج جدول 
التجزیـه  سریعدرصد، بخش 30با منابع پروتئینی تا مالتتفاله 

و غیرقابل تجزیه افزایش و بخش کند تجزیـه و قابـل تجزیـه    
). پـروتئین خـام   p>05/0(کاهش پیدا کـرد  داري طور معنیبه

طور عمده در بخش جوانه دانه وجود دارد و بـه  این فرآورده به
بیشـتري در روده باریـک   مقـدار محدود در شکمبه و به مقدار

به در محدوده بل تجزیه شکمشود. غلظت پروتئین قاهضم می
باشد کـه تفالـه   درصد می35طور متوسط درصد و به43تا 28

ناپذیر در شـکمبه  وب، منابع خوبی از پروتئین تجزیهمرطمالت
) 12و همکـاران ( گارسـیا .)15(باشدمی"پروتیئن عبوري"یا

اي ماده خشک و پروتئین کنجالـه سـویا،   پذیري شکمبهتجزیه
جو و یک منبع تفاله مرطوب جـو را بررسـی   تفاله خشک شده

پـذیري مـاده خشـک و    ، تجزیـه گـزارش کردنـد کـه   کردند و 

پروتئین کنجاله سویا نسبت به تفالـه مرطـوب و خشـک جـو،     
نشان داده شـده اسـت،   )9(طور که در جدول همان.بیشتر بود

هاي خونی با افزایش سطح تفاله جـو بـین   در غلظت فراسنجه
داري ایجاد نشد. در تیمارهـاي  ی تفاوت معنیتیمارهاي آزمایش

غیـر از غلظـت گلـوکز خـون،     بـه مالتدرصد تفاله 30حاوي 
هاي خونی از نظر عددي نسبت به سـایر  غلظت سایر فراسنجه

) گـزارش کردنـد کـه    8تیمارها بیشتر بـود. کـوزي و پـوالن (   
جایگزینی تفاله خشک جو با کنجاله سـویا در جیـره گاوهـاي    

اي خـون نداشـت.   داري بـر نیتـروژن اوره  معنـی شیري تـاثیر 
) گـزارش کردنـد کـه بـا جـایگزینی      27مردوك و همکـاران ( 

درصد مـاده خشـک جیـره بـا     30ه تا سطح ربخشی از کنسانت
داري طـور معنـی  تفاله مالت مرطوب، نیتـروژن اوره خـون بـه   

افزایش یافت.
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(درصد)خاماي پروتئین هپذیري شکمبتجزیهبرمالتاثر تفاله -8جدول 
Table 8. Effects of barley brewer’s grain on ruminal degradability of crude protein (%)

آزمایشیتیمارهايموارد
SEMP-valueدرصد تفاله مالت30درصد تفاله مالت20درصد تفاله مالت10درصد تفاله مالتصفر 

التجزیهبخش سریعدرصد 
)a(

c65/16b66/21b52/23a87/3063/001/0<

بخش کنـد تجزیـه  درصد 
)b(

a85/60b09/55b95/47c06/3446/301/0<

بخش قابل تجزیهدرصد 
)a+b(

a50/77a74/76a46/71b06/4606/301/0<

درصد در ساعت ثابت نرخ 
)c(پذیري تجزیه

b02/0b01/0ab04/0a09/001/003/0
مؤثر پذیريتجزیه

2=rb60/5017/41 ca87/54d57/4043/001/0<
5=rb36/40c50/37a03/46c63/3748/001/0<
8=rb97/34c37/33a57/40b77/3549/001/0<

دارياحتمال معنی:P.Valueارد میانگیناشتباه استاند:p(SEM>05/0باشند (دار میهاي هر ردیف با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین

)لیترگرم در دسی(میلیتفاله مالتتغذیه شده با سطوح مختلفهايبرههاي خونیفراسنجهبرخیغلظتاثر تفاله مالت بر میانگین-9جدول
Table 9. Effects of barley brewer’s grain on means of some blood parameters of lambs fed with different levels of

WBG (mg/dl)
آزمایشیتیمارهايها فراسنجه

SEMP-valueدرصد تفاله مالت30درصد تفاله مالت20درصد تفاله مالت10درصد تفاله مالتصفر 
25/7400/6525/7475/6353/9077/0گلوکز

25/4700/4075/5425/6457/1044/0کلسترول
50/3475/3825/4125/5490/625/0تري گلیسرید

00/2450/2400/3275/2651/459/0نیتروژن اوره خون
HDL70/2578/2000/2990/3071/562/0
LDL00/1543/1353/1705/2173/351/0

VLDL90/625/875/785/1038/125/0
SEM:اشتباه استاندارد میانگینP.Value:دارياحتمال معنی

گرم ماده خشک)میلی200لیتر در هاي تولید گاز (میلیبر فراسنجهتفاله مالتاثر -10جدول
Table 10. Effect of barley brewer’s grain on gas production parameters (ml/ 200 mg DM)

آزمایشیارهايتیمهاپارامتر
SEMP-valueدرصد تفاله مالت30درصد تفاله مالت20درصد تفاله مالت10درصد تفاله مالتصفر 

ab01/43ab30/42b81/3683/103/0تولید گاز از بخش قابل تخمیر
ab07/0b06/0b05/0005/003/0ثابت میزان تولید گاز

ساعت96گاز تولیدي در 
ر)لیت(میلی

ab34/43ab34/42b00/3792/105/0
دارياحتمال معنی:P.Valueاشتباه استاندارد میانگین:p(SEM>05/0باشند (دار میمشترك داراي اختالف معنیهاي هر ردیف با حروف غیرمیانگین

، تغییـرات تولیـد گـاز،    )10(طبق نتایج ارائه شده در جدول 
ســاعت بــین 96ثابــت میــزان تولیــد گــاز و گــاز تولیــدي در 

دار بـود  معنـی مالـت تیمارهاي آزمایشی با افزایش سطح تفاله 
)05/0<p        مقدار تولیـد گـاز، ثابـت میـزان تولیـد گـاز و گـاز .(

درصـد  30تا مالتساعت با افزایش سطح تفاله 96تولیدي در 
ته مقدار تولید گاز و گـاز تولیـدي در   دار داشت. البکاهش معنی

نسـبت  مالـت درصد تفالـه  20و 10ساعت در بین سطوح 96
داري نداشتند. همچنین ثابت میزان تولیـد  هم اختالف معنیبه

بـا یکـدیگر از نظـر    مالـت درصد تفاله 30و 20گاز در سطوح 
در تحقیق آقاجـانزاده گلشـنی و همکـاران    آماري مشابه بودند.

ده شد که تیمار حاوي مالت تولید گاز کمتري داشتند ) مشاه1(
رسـد ترکیبـات   نظر میبهکه با نتایج تحقیق حاضر همسو بود. 

) بر نرخ و مقـدار تولیـد   ADFو NDFشیمیایی مختلف (مانند 
با ADFو NDFگاز موثرند. همچنین رابطه منفی بین مقادیر 

ابراین بـا  ). بنـ 18،19پارامترهاي تولید گاز گزارش شده است (
درصـد) کـه بـا افـزایش مقـدار      30افزایش سطح تفاله مالت (

NDF نیز همراه است، ممکن است یکی از دالیل کاهش نرخ
سـایر تیمارهـا در مطالعـه    لید گاز در تیمار مربوطه نسبت بـه تو

حاضر باشد.
استفاده ازنتیجه کلی حاصل از این تحقیق نشان داد که 

ها را در تنها مصرف خوراك برهت،مالدرصد تفاله30سطح 
داري کاهش داد؛ با این حال طور معنیبهکل دوره آزمایش

بهبودي در صفات عملکردي بین تیمارهاي آزمایشی حاصل 
درصد،30تامالتتفالهسطحافزایشهمچنین بانشد.

NDFوخامپروتئینخشک،مادهظاهريپذیريگوارش
و با توجه به این نتایج باید در یافت کاهشداريمعنیطوربه

استفاده از سطح باالي این نوع پسماندها در جیره غذایی 
هاي پرواري دقت شود. دام
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Abstract
This study investigated the effect of different levels of barley wet brewers on performance,

rumen degradability, some blood parameters and gas production in fattening Zell male lambs. In
the first experiment, in order to investigate different levels of barley wet brewers on
performance and some blood parameters, in a completely randomized design with 4
experimental diets containing 0, 10, 20 and 30% barley wet brewers were used in 16 lambs with
an mean weight of 30± 2 kg and age of about five months for 90 days. The experimental diets
were isocaloric and isonitrogenous. The results showed that there was a statistically significant
difference between experimental treatments in daily feed intake in the whole period (P<0.05).
There was no significant difference between body weight gain, feed conversion ratio and blood
parameters in experimental treatments. The mean apparent digestibility results of the nutrients
were significantly affected by the experimental treatments, so that by increasing the level of
barley wet brewers to 30%, the apparent digestibility of crude fat significantly increased, but the
apparent digestibility of dry matter, crude protein and NDF, significantly decreased. In the
second experiment, rumen degradability of dry matter, crude protein and NDF of experimental
diets were measured using a nylon bag method with 3 fistulated Zell male sheep that were fed in
the maintenance level. The incubation times were 0, 4, 8, 16, 24, 36, 48, 72 and 96 h. Significant
differences were observed in degradability of dry matter, crude protein and NDF between
experimental treatments (P<0.05). The degradability of the samples decreased significantly in
all of parts, except in the rapidly degradable CP fraction that increased. There were significant
differences in vitro of gas production rate between treatments (P<0.05). The overall result of
this study showed that the use of 30% of wet barley brewers significantly reduced feed intake of
lambs in the whole experiment period and its use in feeding lambs without negative effect on
growth performance and diet nutrient digestibility is recommended.

Keywords: Barley Wet Brewers, Blood Parameters, Degradability, Fatting Zell Lambs, Growth
Performance
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