
16........................................................................................................................1398یزیپا/ 25هم/ شماره دپژوهشهاي تولیدات دامی سال 

و پسماند مرکبات چغندرقندبررسی سطوح متفاوت تفاله خشک 
هاي نژاد بلوچیبرعملکرد تولیدي بره

3فرشته جمیلیو2مسعود دیدارخواه ، 1موسی وطن دوست

یار گروه کشاورزي، دانشگاه پیام نور، تهراناستاد-1
)masooddidarkhah@birjand.ac.irول: (نویسنده مسواستادیار آموزشکده کشاورزي سرایان، دانشگاه بیرجند، -2

کشاورزي سرایان، دانشگاه بیرجنداستادیار مدعو آموزشکده -3
29/2/98تاریخ پذیرش:  28/11/97تاریخ دریافت:  

24تا 16صفحه:

چکیده
. شودمیمحسوباساسیراهکاریکخوراکیموادارزان قیمتمنابعیافتنوري،بهرهافزایشايبرهادامتغذیهمدیریتدر

ارزشیباهايفرآوردهتولیدبرايراهاآناستفاده ازامکاننشخوارکننده،هايدامتغذیهدرکشاورزيبخشهاي فرعیفرآورده
قند در سطوح تفاله مرکبات و تفاله چغندرتغذیهتأثیرتعیینپژوهش ایناجرايازسازد. هدففراهم میشیروگوشتمانند

40به همین منظور تعداد .بودهاي نژآد بلوچیعملکرد برهخون وشکمبه،تخمیريهايفراسنجهمصرفی،خوراكمقدارمتفاوت بر
انتخاب شدند. تصادفیطرح کامالًدر قالبکیلوگرم30±5/1و میانگین وزن بره در هر تیمار10و تیمار 4با بره بلوچیرأس

10جیره پایه + -2به ازاي هر راس در روز گروه کنترل (جیره پایه+ صفر درصد تفاله مرکبات-1: شاملیشیآزمامارهايیت
جیره -4قند به ازاي هر راس در روز درصدتفاله خشک چغندر20جیره پایه + -3درصد تفاله مرکبات به ازاي هر راس در روز 

بود. هر گروه به طور کامال تصادفی به به ازاي هر راس، در روزچغندرقندتفاله خشک درصد10درصد تفاله مرکبات + 10ایه + پ
یکی از جیره هاي آزمایشی اختصاص داده شد. همه گوسفندان مورد آزمایش در یک جایگاه انفرادي که داراي آخور و آبشخور 

و با گروه )25/6(ضریب تبدیل مربوط به گروهی بود که تفاله مرکبات مصرف کرده بودندمجزا بود، نگهداري شدند. بهترین 
میانگین افزایش وزن روزانه در نتایج).>05/0p(نشان دادداري ) را داشت اختالف معنی75/7شاهد که بیشترین ضریب تبدیل (

کردن و .  نتایج میانگین مدت زمان جویدن، نشخوار)>05/0pداشت (داريمعنیاختالفآزمایشمختلفهايجیرهکل دوره بین
تفاله ازاستفادهپژوهش،اینازآمدهدستبهنتایجبهتوجهداري نداشت باهاي مختلف آزمایش اختالف معنیخوردن بین جیره

عملکرد بره بلوچی گردد.بهبودتواند سببمیدرصد،10سطحتاپسماند فرعییکعنوانبهمرکبات

گوسفند، چغندرقندنشخوار،پسماند مرکبات،هاي کلیدي: واژه

مقدمه
وريبهرهافزایشجهتمفیدروشیکدامتغذیهمدیریت

منابعیافتن،يوربهرهافزایشمنظوربه. استدامیواحدهاي
شود. یممحسوباساسیکارراهیکخوراکیموادیمتقارزان

مصرفدراینکهدلیلبهنشخوارکنندگانحیوانات،بیندر
موادمصرفبهقادرونبودهانسانبارقابتدراولیهمواد

خوراکیموادهايمبدلین ترمهمازهستند،ياعلوفهوخشبی
). از 1،14،15هستند (انسانبرايمصرفقابلغذاییموادبه

هزینهرا درسهمبیشترینبه خوراكمربوطهايطرفی هزینه
). بخش42(دهدیماختصاصخودبهتولیديشدهتمام

اصطالحاً کهکشاورزيفرعیاز محصوالتايعمده
تغذیهشوند، درمیکشاورزي نامیدهصنایعفرعیمحصوالت

صورتهاآنفرآیندهایی رويبایدونبودهمصرفقابلانسان
ازاستفاده). 35کرد (دام استفادهتغذیهبتوان درتاپذیرد

هايدامتغذیهدرکشاورزيبخشفرعیيهافرآورده
تغذیهدرکهمواديازکهدهدیمراامکانایننشخوارکننده

پرارزشدامیمحصوالتتولیدجهتدرندارندکاربرديانسان
کلی،طوربه). 23(شوداستفادهشیروگوشتمانند
کههستندمواديطبیعی شاملمنابعوکشاورزيدهايمانپس

وصیدجنگل،باغداري،از زراعت،صلحااصلیمحصولاز
حشراتپرورشو طیور،دامپرورشپرورش آبزیان،صیادي،

صنایع دیگروغذاییصنایعهمچنینابریشم،مانند کرم
بامانند.جاي میحیوانی بروگیاهیمحصوالتکنندهمصرف

غذایی،یعصنانیز پیشرفتومحصوالتتنوعدرگسترش
هاآنازکه بسیاريينحوبهافزایش یافتنیزماندهاپستنوع
نیازهاآنازبهینهاستفادهبرايوبودهدامداران ناشناختهازنظر

هايدانهاززیاداستفاده). 1،12،13باشد (یمجدیدبه اطالعات
افزایشازگذشتهپرواربندي،دورهدرغذایییره  جدرغالت

یدوزاسازجملهگوارشیاختالالتبروزموجبتولید،ینه هز
رويبرمنفیاثراتبروزسببیتدرنهاکه) 30(شودمی

بررسیدر). 27شود (میجیرهالیافیجزءهضمقابلیت
هايبرهعملکرد) 10(همکاران و کپراتوسطشدهانجام

سطحتاشدهخشکمرکباتتفالهحاويهايجیرهباپرواري
غالتفقطیهپابرجیرهايبامقایسهدرجایگزینیدرصد45

شدهدادهنشاناینبرعالوه. ندادنشانراداريمعنیتفاوت
مرکباتتفالهباغالتدانهنسبیجایگزینیکهاست

درداري یمعنتفاوتگونهیچهدرصد45سطحتاشدهخشک
میانگینوغذاییتبدیلضریبروزانه،وزنافزایشمیانگین

شاهدیرهجبامقایسهدریآزمایشهايگروهبیندرنهاییوزن
بررسیوتحقیق). بنابراین37(نداشتبرردیی)تنهابهغالت(

فرعیهاياز فرآوردهبهینهچگونگی استفادهمورددر
برنامهدرکشاورزيضایعاتوغذاییي صنایعهاکارخانه

دسترسی سهولتسببتواندمیاست کهراهیغذایی دام،
تفاله.گردددامتغذیهجهتترانارزغذاییموادبهدامدار
هادامبرايمرکباتاي یهتغذفرآوردهبهترینمرکباتخشک

این. شودیمتهیهسالطولتمامدرتغذیهبرايوبوده

رزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاو
پژوهشهاي تولیدات دامی
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.استآسانآنونقلحملوانبارشدهسهولتبهمحصول
بستهمرکباتفرعیي هافرآوردهفیزیکیوشیمیاییترکیب

کننده،فرآورييهاکارخانهدررآوريفنوعومیوهنوعبه
یژهوبهایراندرمرکباتتولیدمقداربهتوجهبا.استمتفاوت

بهمربوطغذاییصنایعفرعیمحصوالتازاستفادهشمال،در
وگیردقراربیشتريتوجهموردبایستیدامپرورشدرمرکبات
بامنابعچنینازاستفادهجهتزمینهایندرالزماقدامات

.گیردصورتی ارزش
تفاله مرکبات و تغذیهتأثیرتعیینبا هدفاین آزمایش

خوراك مصرفی،میزاندر سطوح متفاوت برچغندرقندتفاله 
گرفت. صورتهاي بلوچیخون و عملکرد برههايمتابولیت

هامواد و روش
راس 40بر روي تصادفی این آزمایش در قالب طرح کامالً

کیلوگرم انجام 30±5/1اولیه میانگین وزنبا بلوچی بره نژاد
: شاملیشیآزمامارهايیتروز بود.75شد. طول دوره آزمایش 

به ازاي گروه کنترل جیره پایه+ صفر درصد تفاله مرکبات- 1
درصد تفاله مرکبات به 10جیره پایه + - 2هر راس در روز 

خشک تفالهدرصد 10جیره پایه + - 3ازاي هر راس در روز 
درصد 10جیره پایه + - 4به ازاي هر راس در روز چغندرقند

خشک چغندرقند به درصد تفاله20تفاله مرکبات + 
افزاراي با نرمبود. برنامه تغذیهازاي هر راس، در روز

Small Ruminant Nutrition System (SRNS) تنظیم
دان قرار آزاد و به همراه آب در اختیار گوسفنصورتبهشد.  و 

هاي یرهجکامال تصادفی به یکی از طوربهگرفت. هر گروه 
آزمایشی اختصاص داده شد. همه گوسفندان مورد آزمایش در 
یک جایگاه انفرادي که داراي آخور و آبشخور مجزا بود، 

.نگهداري شدند
هابرداري و ثبت دادهنمونه

خوراك ها به صورت انفرادي، مقداربا توجه به تغذیه دام
مصرفی هر گوسفند در کل دوره ثبت شد. بدین منظور مقدار 
خوراك ریخته شده در سطل غذاي هر گوسفند در طول روز 
ثبت شد و باقیمانده خوراك هر روز نیز صبح روز بعد 

آوري و در پایان دوره توزین شد. جهت کنترل وزن بدن جمع
بتدا و انتهاي ها در اهاي آزمایشی با شروع آزمایش دامدر گروه

بازده غذایی با استفاده از فرمول زیر کشی شدند.دوره وزن
محاسبه گردید. بازده غذایی =کیلوگرم اضافه وزن کل 

7در انتهاي آزمایش (دوره/کیلوگرم خوراك مصرفی کل دوره.
آوري و توزین ها بطور جداگانه جمعروز پایانی) کل مدفوع دام

ن جهت آنالیز شیمیایی درصدي از آ20شد و یک نمونه 
برداشت شد و تا روز آنالیز در فریزر جهت بررسی قابلیت هضم 

هاي مدفوع و مواد مغذي نگهداري شد. ترکیب شیمیایی نمونه
جیره آزمایشی شامل ماده خشک، چربی، ماده آلی و پروتئین 

) تعیین شد.AOAC)6طبق روش
ساعت24مدتبهجویدنفعالیتکلدوره،چهارمروزدر

طول مدت. )33شد (یريگاندازهمستقیممشاهدهروشبه
مدت زمان جویدنعنوانبهغذا خوردنونشخوار کردنزمان

ونشخوار کردنفعالیت منظوربه همینوشدگرفتهنظردر
طولشد.ساعت ثبت24به مدتدقیقه5هرغذا خوردن
هرادتعدضربحاصلاز غذا خوردنونشخوارمدت زمان

.)20(آمد دستبهدقیقه5فواصلدرمشاهده
گلیسرید،ین غلظت کلسترول، گلوکز، تريیبراي تع

ي تحت خال داراي هالولهپروتئین کل و آلبومین با استفاده از 
EDTA ي هانمونهو گیريخوناز سیاهرگ گردنی وداج

دور در دقیقه 3000دقیقه و با 15خون بالفاصله براي 
درجه - 20ها در دماي یفیوژ شدند و پالسماي نمونهسانتر

صبح 00/9ي خون ساعت هانمونهسلسیوس نگهداري شد. 
ی صبح) در هفته پایانی آزمایش از دهخوراك(دو ساعت بعد از 

ها، یري غلظت متابولیتگاندازهشد. براي ها گرفته دام
ي پالسما پس از ذوب در دماي اتاق، براي تعیین هانمونه

یسیرید و گلمی کلسترول، گلوکز، آلبومین، تريقدار سرم
هاي آزمایشگاهی بیوسامانه و یتکین کل پالسما از پروتئ

یري گاندازهفرانسه) با دو تکرار A15دستگاه اتوآناالیزر (مدل 
شد.

تحلیل آماريتجزیه و
4دست آمده در قالب طرح کامال تصادفی با ههاي بیافته
ر در هر تیمار بود و به شرح مدل زیر تجزیه تکرا9تیمار و 
شدند. 

Yij= µ + Ti+ εij
اثر :µمقدار هر مشاهده براي هر صفت، :Yijکه در آن 

مقدار: εijاثرتیمار هاي مختلف و :Tiمیانگین کلی جامعه، 
خطاي باقیمانده بود. 

افزار ي نظیر مصرف خوراك، وزن بدن، نرمهاتحلیل داده
SAS)36 ( و رویهMixed انجام گرفت. تجزیه واریانس

خشکمادهومغذيموادظاهريهضمقابلیتصفاتی نظیر 
انجام شد. مقایسات GLMو رویه SASافزار توسط نرم

اي ) توسط آزمون چند دامنهp>05/0میانگین در سطح (
دانکن صورت گرفت.
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بلوچیهاي ده خشک) برهآزمایشی (بر اساس درصد ماهاي اجزاي مواد خوراکی جیره- 1جدول 
Table 1. The composition and chemical composition of the diet on Baluchi lambs

*تیمار

4تیمار 3تیمار 2تیمار (شاهد)1ماریتماده خوراکی
47/1947/1947/1947/19یونجه خشک
010010تفاله مرکبات

002010ک چغندرقندتفاله خش
83/1883/1183/783/7سیالژ ذرت

82/1482/1482/1482/14کاه جو
35/1535/1335/1035/10دانه جو

35/735/635/535/5دانه ذرت
22/622/622/522/5کنجاله سویا

60/160/160/160/1یپودر چرب
95/895/895/895/8سبوس

81/081/081/081/0کربنات کلسیم
60/660/660/560/5کنجاله تخم پنبه

ترکیب شیمیایی (درصد در ماده خشک) و انرژي (مگا کالري در کیلوگرم)- 2جدول 
Table 2. The chemical composition (% of dry) and energy (megacal/kg) of the diet

مقدارترکیب شیمیایی
13/14پروتئین خام (درصد)

86/2)انرژي قابل متابولیسم (مگا کالري در کیلوگرم
12/4درصد)خام (چربی 
7/70درصد)خشک (ماده 

24/40درصد)(یخنثالیاف نامحلول در شوینده 
26/34درصد)(یافیالکربوهیدرات غیر 

88/0درصد)(یمکلس
41/0درصد)فسفر (

نتایج و بحث
عملکرد

رد (میانگین خوراك مصرفی، ضریب نتایج مربوط به عملک
هاي بلوچی تبدیل خوراك و ماده خشک مصرفی) بره

نمایش داده - 2-4هاي آزمایشی در جدول شده با جیرهتغذیه
تفاله مرکبات و همچنین تفاله چغندرقندازشده است. استفاده

میانگین خوراك مصرفی روزانه، ماده خشک مصرفی کل دوره 
ضریب نداد. ولیقرارتأثیرهاي تحتهو وزن نهایی را در بر

تبدیل خوراك به وزن زنده، میانگین افزایش وزن روزانه در 
وزن نهایی را تحت تاثیر قرار داد و اختالف کل دوره و اضافه

. )>05/0pها داشت (داري گروه شاهد با سایر گروهمعنی
) مربوط به 10/18وزن کل دوره (بیشترین وزن نهایی و اضافه

) که اختالف 2گروه (کننده تفاله مرکبات بوده مصرفگرو
).>05/0pداري با گروه شاهد داشت (معنی

بهترین ضریب تبدیل مربوط به گروهی بود که تفاله 
و با گروه شاهد که )25/6(مرکبات مصرف کرده بودند

داري اختالف معنی) را داشت 75/7بیشترین ضریب تبدیل (
).>05/0pداشت (

يدرصد تفالهپنج استفاده )7(همکارانوکوهساربیات
راخوراكمصرفدردارياثر معنیجوبجايمرکباتخشک

سیالژکهدریافتند)39(همکارانووالنیس.نکردندمشاهده
است. خوراكخوششیردهگوسفندانتفاله پرتقال براي

به در گوسفند بیشترعلوفهخشکيمادهمصرف اختیاري
وبستگی داردخنثیشویندهدرنامحلولالیافتوايمح

دیواره و مقدارخوراك مصرفیحجممیانمنفیهمبستگی
درنامحلولالیافافزایش میزان علوفه،بادارد.وجودسلولی

خشکيمادهجیرهدرذراتو افزایش اندازهشوینده خنثی
شکمبهاثر کامل شدنازناشیو)4یابد (مصرفی کاهش می

کنسانتره درغالتدانهدرصد30آزمایشی کهدر.است
جایگزین شده بود،مرکباتي خشکتفالهباشیردههايمیش
خوراك،مصرفخشک جیره،يمادهکلدرصد10معادل

با). 16(بودشاهديمشابه جیرهشیرترکیباتوعملکرد
اختالف، درصد66سطحتاباجومرکباتتفالهجایگزینی

کههنگامیولینشدمشاهدهروزانهوزنافزایشدرداريمعنی
وزنکاهش،شدجایگزینخشکمرکباتتفالهدرصد100

مانندمتابولیکیاختالالتاستممکنامراین. شدمشاهده
را به همراه داشته باشد در صورتی ايشکمبهپاراکرایتوزیس

وزن راافزایشوشودمصرفهاي درازمدت دورهدرکه
ذرتجايبهمرکباتتفالهکاملجایگزینی). 9(هش دهدکا
سببوگرفتقراربررسیموردپرواريهايگوسالهجیرهدر
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رويمطالعهبا). 18(شدروزانهوزنافزایشمیزانکاهش
مرکباتتفالهازاستفادهکهاستشدهدادهنشانبزها

داردغذاییتبدیلضریبرويداريمعنیتأثیرشدهخشک
تفالهبااليسطوحازاستفادهکهاستشدهگزارش).29(

وفسفرکلسیم،جذبمیزانغالت،دانهجایگزینمرکبات
). 9(دهدمیکاهشرامنیزیم

باي مرکباتتفالهجایگزینیدرصد75استشدهگزارش

طوربهراغذاییضریب تبدیلجو،يشدهخشکدانه تقطیري
مرکباتتفالههمچنین).29(ه استدادداري افزایشمعنی

. همچنین در این گردیدغذاییضریب تبدیلسبب افزایش
مصرفبدون افزودنی باتیمارتحقیق نشان داده شده است که 

که داشتتبدیل رابهترین ضریبخشک کمترماده
است از مواد مغذي جیرهاستفادهبهترراندمانيدهندهنشان

.ن تحقیق بودکه مغایر با نتایج ای

بلوچیهايبرههاي آزمایشی بر میانگین خوراك مصرفی، ضریب تبدیل غذایی تاثیر جیره- 3جدول
Table 3. Effect of experimental diets on functional parameters of Baluchi lambs

جیره پایه -3درصد تفاله مرکبات به ازاي هر راس در روز 10جیره پایه + -2به ازاي هر راس در روز جیره پایه + صفر درصد تفاله مرکبات-1: شاملیشیآزمامارهايیت*
درصد تفاله خشک چغندرقند به ازاي هر راس، در روز10درصد تفاله مرکبات + 10یه + جیره پا- 4درصد تفاله خشک چغندرقند به ازاي هر راس در روز 20+ 

a.b.c.d :05/0(دارندیکدیگربادارمعنیاختالفغیرمشابهحروفاعداد دارايردیفهردرp<.(
کل دوره/کیلوگرم خوراك مصرفی کل دوره.وزناضافهخوراك= کیلوگرم ضریب تبدیل: **

نشخوارعملکرد 
هاي حاصل از این آزمایش نشان داد که نتایج آماري داده

تحت کردن و خوردنمیانگین مدت زمان جویدن، نشخوار
).4جدول (هاي آزمایشی قرار گرفتتاثیر جیره

کردن و خوردن بیشترین مدت زمان جویدن، نشخوار
مربوط به گروهی بود که هم تفاله مرکبات مصرف کرده 

ین گوسفندان بیشترین طول مدت زمان خوردن را به بودند. ا
) و با گروه شاهد اختالف 375/292(لحاظ عددي داشتند

و این روند در مورد نشخوار)>05/0p(داري داشتندمعنی
کردن و طول مدت زمان خوردن هم تکرار گردید. افزایش 
فعالیت نشخوار باعث افزایش بیشتر بزاق شده و باعث تنظیم 

میکروبی شکمبه و تنظیم محیط شکمبه شده و درجمعیت 
گردد. البته خصوصیات نهایت باعث بهبود عملکرد شکمبه می

نوعبه کنسانتره،علوفهنسبتتاثیرتحتهايجیرهفیزیکی
اي خردشده،غیرعلوفهالیافمنابعدرصدکنسانتره،وعلوفه
قرارهجیردهندهخوراکی تشکیلموادفرآیندنوعوذراتاندازه

).24(گیردمی
شدیدکنترلوهومئوستازهايیسموجود مکاندلیلبه

خونمتابولیکعواملتغییرغدد،وسیستم اعصابتوسط
نظیر،خاصیشرایطتحتونبودهیرپذامکانیراحتبه
جیرهمواد مغذيیتکفاعدمانگلی،وعفونیهايیماريب

قرارتاثیرتحتد آنماننشرایطیونیازهاحداقلبهنسبت
تفالهحاويهايجیرهدریافتندهمکارانوپیرمحمديگیرد.می

)32(دارند شاهدجیرهبهنسبتکمترينشخوارانگور زمان
پیرمحمديبود.) مشابه41اسمیت(وآزمایش ولچنتایجباکه

مطالعهرافعالیت نشخواررويمرکباتيتفالهاثرهمکارانو
يتفالهشده باتغذیههايقوچدرنشخوارزمانکهدریافتندو

شدهتغذیههايدر قوچنشخوارزمانازترپایینمرکباتخشک
.بودخرد شدهخشکعلفحاويجیرهبا

غیر منابعوايعلوفهمنابعشاملجیرهالیافمنابع
درموثر بودنشاندر) هاکارخانهفرعیهايفرآورده(ايعلوفه

زمانذرات وزیرا اندازههستندمتفاوتارنشخوتحریک
اي غیرعلوفهالیافمنابع. شکمبه دارنددرمتفاوتیماندگاري

50حدودنداشته،هاعلوفهاندازهبهراتحریک نشخوارتوانایی
را دارندجویدنفعالیتتحریکقدرتايعلوفهدرصد منابع

آمیزيفقیتطور موبهايعلوفهالیاف غیرمنابعطرفیاز. )24(
موثري الیافازجایگزین بخشیجیره نشخوارکنندگاندر

نشخوارمنابع همایند.شومیعلوفه فراهمتوسطکهشودمی
تخمیر، طیدراستات بیشتربا تولیدوکنندتحریک میرا

فعالرا همشیرچربیمحیط شکمبه ساختpHحفظضمن
هرتواناییايغذیهترایجهايسیستماکثردر).17(کنندمی

کنندهتأمینمنبعبهتوجهبدونفیزیکیمؤثرالیافازواحد
فعالیتتحریکدرفرعیهايفرآوردهیاايدانهموادعلوفه،
).24(استبرابرجویدن

مصرفیخشکيمادهکیلوگرمهرازايبهجویدنفعالیت
سطحخوراك،مصرفسطحدام،بدناندازهنژاد،تاثیرتحت
نوعفیزیکیمؤثرالیافوخنثیشویندهدرنامحلولالیاف

همچنینکننده،مصرفدامفیزیولوژیکیشرایطوحیوان
).41(گیردمیقرارجیرهالیافماهیتومحتواي

*هاي آزمایشیجیره

احتمالسطح میانگیناندارداستخطاي4یمارت3یمارت2یمارت1تیمارهافراسنجه
62/151/153/155/1413/01470/0خوراك مصرفی روزانه (کیلوگرم در روز)

51/12125/11375/11425/116501/42185/0)خوراك مصرفی کل دوره (کیلوگرم
51/3515/3725/3666/35602/27960/0وزن اولیه (کیلوگرم در روز)

95/5025/5595/5396/52215/30901/0روز)وزن نهایی (کیلوگرم در 
(گرمدر کل دوره وزن روزانهمیانگین افزایش

)در روز
b95/205a50/241a20/236a75/230760/220001/0

b44/15a10/18a70/17a30/17231/30001/0اضافه وزن کل دوره (کیلوگرم)
(کیلوگرم/ ضریب تبدیل خوراك به وزن زنده

)کیلوگرم
b75/7b25/6b48/6b71/6951/00021/0
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عواملازیکیکهکردگیرينتیجهچنینتوانمیمجموعدر
سایربهنسبت2شمارهتیماردرتبدیلضریبعملکردبهبود

مدتکاهشدلیلبهخوراكمصرفجزئیافزایشتیمارها

ماندگاريزمانکاهشونشخوارجهتشدهصرفزمان
ومرکباتتفالهذراتکوچکاندازهدلیلبهشکمبهدرخوراك
.باشدشاهدگروهبهنسبت

هاي بلوچیهاي آزمایشی بر مدت زمان جویدن در برهاثر جیره- 4جدول 
Table 4. Effect of experimental diets on eating time of Baluchi lambs

*هاي آزمایشیجیره

سطح احتمالاستانداردمیانگینخطاي4یمارت3یمارت2یمارت1تیمارگیري شدههاي اندازهشاخص
مدت زمان خوردن

ساعت)24دقیقه در (
a875/280a375/292a345/281b252/188143/80021/0

مان نشخوار کردنمدت ز
ساعت)24دقیقه در (

a835/455b251/398b215/390b235/412145/120045/0
مدت زمان جویدن

ساعت)24دقیقه در (
a710/736a626/690a560/671b487/600711/140061/0

مدت زمان خوردن (دقیقه به ازاي یک 
725/225240/231520/227265/200107/80156/0کیلوگرم ماده خشک مصرفی)

مدت زمان نشخوار کردن
(دقیقه به ازاي یک کیلوگرم ماده خشک 

مصرفی)
381/412010/384251/356521/345820/91021/0

مدت زمان جویدن (دقیقه به ازاي یک 
106/638250/615771/583786/545181/156321/0کیلوگرم ماده خشک مصرفی)

جیره پایه -3درصد تفاله مرکبات به ازاي هر راس در روز 10جیره پایه + -2به ازاي هر راس در روز جیره پایه + صفر درصد تفاله مرکبات-1:شاملیشیآزمامارهايیت*:
ر راس، در روزدرصد تفاله خشک چغندرقند به ازاي ه10درصد تفاله مرکبات + 10جیره پایه + - 4درصد تفاله خشک چغندرقند به ازاي هر راس در روز 20+ 

a.b.c.d:05/0(دارندیکدیگربادارمعنیاختالفغیرمشابهحروفاعداد دارايردیفهردرp<.(

هاي خونمتابولیت
هاي پالسما هاي آزمایشی بر متابولیتنتایج اثر جیره

برنمایش داده شده است. -5گوسفندان بلوچی در جدول 
تمامدروکز پالسمازمایش غلظت گلآایننتایجاساس

تأثیر تحتمحدوده طبیعی مشاهده شد وآزمایشی درحیوانات
و فقط یک کاهش عددي وت نگرفقرارآزمایشیهايجیره

به واسطه جزئی در گروه داراي تفاله مرکبات مشاهده گردید؛
ساز اصلی گلوکز در مسیر گلوکونئوژنز که پروپیونات پیشاین

هاي داراي لظت گلوکز در جیرهاین کاهش جزئی در غاست.
تواند به دلیل افزایش عددي در تفاله مرکبات احتماال می

مرکباتغلظت پروپیونات مایع شکمبه و پالسما باشد. 
باکهشددادهنشانهابرهجیرهدرغالتجایگزینعنوانبه

ازپسخونگلوکزغلظتجایگزینی،سطحافزایش
حاضرتحقیقنتایجباکهکند میپیداکاهشدهیخوراك

درفصلوتغذیهگرسنگی،قبیلازعواملی). 8(دارد مطابقت 
تواندمیگرسنگی). 23(گذارند تأثیرخونسرمگلوکزمیزان
سرممطلباینکهگلوکزدردرصدي15تا10کاهشباعث
شدهانجامتحقیقنتایجبانیز) که 25(شودگوسفندانخون

دلیلبهشایدگلوکز خونریجیتدداشت. افزایشمطابقت
افزودنباکهبودهزیاد جیرهوجود الیافوجیرهتعادلعدم

باعث اي به آن،غیرنشاستهساکاریدهايپلیکنندهآنزیم تجزیه
شدهکبددرگلیکوژنصورتها  بهآنتجمعوگلوکزرهاسازي

سایر واسترساي،تغذیههايفعالیتباگلوکز).11،37است (
سرمدیگر، غلظت گلوکزسوییازدارد.ارتباطناشناختهواملع
گلوکاگان،نظیرپیچیده هورمونیهايمکانیسموسیلهبه

اپینفریننظیر کورتیکواستروئیدها،هادیگر هورمونوانسولین
حاويهايبا جیرهتغذیهاثردرلذا. شودمیتنظیمو تیروکسین

سطحمحیطی،هايمعرض استرسدرگرفتنو قرارالیاف
اساس یابد. برافزایشداريمعنیطوربهتواندمیپالسماگلوکز

یا هایپرگلیسمیگلوکز خونسطحافزایشمحققین،دیگرنظر

هاکربوهیدراتروند متابولیسمدراختاللبروزدهندهنشان
افزایشازناشیشروعباکهرسدنظر میبهمعموالکهاست

غلظت پروتئین کل ). 3،22(استکبديیکوژنتجزیه گل
پالسما، آلبومین پالسما، غلظت کلسترول کل و بتا 

هاي آزمایشی قرار هیدروکسی بوتیرات تحت تاثیر جیره
ها مشاهده داري بین جیرهگونه اختالف معنینگرفت و هیچ

باعث افزایششکمبهمیکروبیجمعیتنشد. تغییرات در
بستگی همدلیلبهخون،اورهمقداروشدهپروتئین میکروبی

. یابدکاهش میدارد،شکمبهمایعآمونیاكسطحباکهباالیی
هاي شکمبهمیکروارگانیسموسیلهبهنشاستهکههنگامی
در. باشداسید پروپیونیک مینهاییمحصولشود،میتخمیر

سوبستراهاي.شودمیتبدیلگلوکزبهعمدتاًاسیداینکبد
تخمیر،ازآلی حاصلاسیدهايگلوکز،سنتزايبراصلی

گلیسرولوآمینه شدهديآمینهاسیدهايکربنیاسکلت
افزایشبابنابراینباشند؛گلیسریدها میتريشکستنازحاصل
ازیکیجیره،درمخمراثر مصرفدرهاباکترياینفعالیت

پروپیوناتهمانکهگلوکزبراي سنتزاصلیسوبستراهاي
میزانکهداشتانتظارتوانمیتبعبهویافتهافزایشاست،
). 2،31(افزایش یابدنیزخونگلوکز

جمعیت میکروبی موجود در روده میزان کلسترول خون را 
هاي موجود با مصرف دهد، میکربتحت تاثیر قرار می

هاي روده جلوگیري کلسترول از جذب آن توسط بافت
حتماال جمعیت میکروبی به حدي کنند. در این تحقیق امی

نبوده است که بتواند میزان کلسترول را تحت تاثیر قرار دهد 
دار در غلظت بتا هیدروکسی افزایش عددي و معنی.)26(

شده با تفاله مرکباتهاي تغذیهبوتیرات پالسماي خون دام
بوتیرات) از (تواند نشانه جذب بیشتر اسیدهاي چرب فرارمی

فزایش تخمیر و تجزیه پروتئین در شکمبه باشد شکمبه و نیز ا
).21محققین بود (که مطابق با نتایج
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هاي پالسما گوسفند بلوچیهاي آزمایشی بر متابولیتاثر جیره- 5جدول 
Table 5. Effect of experimental diets on plasma metabolites of Baluchi sheep

جیره پایه -3درصد تفاله مرکبات به ازاي هر راس در روز 10جیره پایه + -2به ازاي هر راس در روز صفر درصد تفاله مرکباتجیره پایه +-1: شاملیشیآزمامارهايیت: *
درصد تفاله خشک چغندرقند به ازاي هر راس، در روز10درصد تفاله مرکبات + 10جیره پایه + - 4درصد تفاله خشک چغندرقند به ازاي هر راس در روز 20+ 

قابلیت هضم مواد مغذي
هاي آزمایشی بر ضرایب قابلیت نتایج مربوط به اثر جیره

- 7-4جدول هضم ظاهري مواد مغذي (درصد) بره بلوچی در
هاي حاصل از این نشان داده شده است. نتایج آماري داده

آزمایش نشان داد که میانگین ضرایب قابلیت هضم ظاهري 
لیاف نامحلول در شوینده خنثی و ماده خشک، پروتئین خام، ا

هاي مختلف آزمایش قرار گرفت.ماده آلی تحت تاثیر جیره
بیشترین قابلیت هضم پروتئین خام مربوط به گروه 

ترین مربوط به ) و کم27/66کننده تفاله مرکبات بود (مصرف
دار بود) که این اختالف معنی30/60(جیره شاهد بود

)05/0<pهاي سایر داري با گروهمعنییر)، ولی اختالف غ
ها داشت.گروه

موادترکیبمیانگین)5(همکارانوآمرمندر آزمایشی 
وخامالیافپروتئین،خام،چربیخاکستر،رطوبت،مغذي
خشکتفاله، ازنمونه1728حدودنیتروژنازعاريعصاره

، 74/6، 5/4، 12/10، 58/8ترتیببهرافلوریدادرمرکبات
وشیمیاییترکیبات درصد گزارش کردند.60/70و 44/13

اساسبرمختلفمناطقمرکباتتفالهفیزیکیخصوصیات
تواندمیفرآیند نوعومنبع)، هواییوآب(اقلیمیشرایط

خصوصدرمتعدديدالیلبهتاکنون). 5،38(باشدمتفاوت
تفالهمغذيموادبرخیهضمقابلیتدرتفاوتوجودعلل
کهايمیوهنوعهوایی،وآبواقلیمیشرایطازجملهاتمرکب
تفالهآوريعملوفرآیندنحوه،گرددمیاستحصالآنازتفاله

رويبرکههستندعواملیهمان،هاآناغلب.استشدهاشاره
عواملايپارهاماگذارندمیتأثیرتفالهشیمیاییترکیب

گرفتهبکارتفالهيآورعملفرآیندجریاندرکهفیزیکی
،طورکلیبه. استمؤثرتفالهغذاییارزشرويبرنیزشودمی

هايگونهبیندررامرکباتهاي فرعیفرآوردهقابلیتنتایج
باعلوفهکردنمکمل.دهدمینشانمشابهنشخوارکنندگان

ازغنییاوبودهپکتینازغنیکهمرکباتفرعیهايفرآورده
معموالًباال،پذیريتجزیهباخنثیشویندهدرنامحلولالیاف

فعالیتطورهمینوشکمبهشرایطبرکمتريمنفیاثر
هايخوراكباکردنمکملبهنسبتسلولولتیک،هاي باکتري

مرکباتفرعیهايفرآورده.استداشتهنشاسته،یاقندازغنی
هايمیکرببرايانرژيازگوناگونیسوبستراهايداراي
درنامحلولالیافومحلولهاي کربوهیدراتشاملهشکمب

مرکباتفرعیفرآورده.هضم استقابلآسانیبهخنثیشوینده
مثبتاثراتدلیلبهاحتماالًراجیرهفیبريهايبخشمصرف

).2014(بخشدمیبهبودشکمبهمیکروفلورايبر
هضمبر قابلیتغذامصرفمعکوساثرزیاديتحقیقاتدر

کاهش). این19،34(استمشخص شدهخوراكمغذيادمو
بخشبهمربوطبیشترومغذي یکسان نبودهموادتمامبراي

فیزیکی جیره، شکلبهآناهمیتو درجهسلولی استدیواره
ویژهبهبستگی دارد.علوفهکیفیتوکنسانترهبهنسبت علوفه

ناییابدجیره افزایش میايکنسانترهبخشکههنگامی
).40هضم بیشتراست (قابلیتدرکاهش

بلوچیهايهاي آزمایشی بر ضرایب قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي (درصد) برهاثر جیره- 6جدول 
Table 6. Effect of experimental diets on the average apparent digestibility coefficient of nutrients of Baluchi lambs

(percentages)

جیره پایه -3درصد تفاله مرکبات به ازاي هر راس در روز 10جیره پایه + -2به ازاي هر راس در روز جیره پایه + صفر درصد تفاله مرکبات- 1: شاملیشیآزمامارهايیت: *
س، در روزدرصد تفاله خشک چغندرقند به ازاي هر را10درصد تفاله مرکبات + 10جیره پایه + - 4درصد تفاله خشک چغندرقند به ازاي هر راس در روز 20+ 

a.b.c.d:05/0(یکدیگر دارندبادارمعنیاختالفغیرمشابهحروفاعداد دارايهرردیفدرp<.(

*هاي آزمایشیجیره

سطح احتمالاستانداردمیانگینخطاي4یمارت3یمارت2یمارت1رتیماهافراسنجه
25/3523/3985/3874/37690/33114/0در دسی لیتر)گرممیلیکلسترول (

63/3813/4431/4326/42351/20621/0در دسی لیتر)گرممیلی(اوره
68/8013/7645/7622/77290/32101/0در دسی لیتر)گرممیلیگلوکز (

32/735/738/742/7056/01021/0کل پروتئین پالسما (گرم در دسی لیتر)
47/355/362/342/3177/07960/0آلبومین (گرم در دسی لیتر)

35/036/036/037/0023/08542/0گرم در دسی لیتر)بتا هیدروکسی بوتیرات (میلی

*هاي آزمایشیجیره
سطح احتمالمیانگیناستانداردخطاي4ماریت3ماریت2ماریت1تیمارگیري شدههاي اندازهشاخص

b43/58a68/69a95/66a23/63013/10001/0ماده خشک
18/6063/6145/6047/61553/13103/0خامربیچ

a30/60b27/66b12/65b30/66144/20001/0خامپروتئین
b43/62a28/71a15/71a23/70213/00001/0ماده آلی

a30/53b17/66b32/60b10/58024/20001/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی
36/5130/5270/5022/51497/12691/0الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
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Abstract
In livestock nutrition management to increase productivity, finding inexpensive sources of

food is a fundamental solution. .The sub-sectors of the agricultural industry in the feeding of
ruminant animals make it possible to use them for the production of valuable products such as
meat and milk. The purpose of this study was to investigate the effects of using citrus and sugar
beet pulp in diet on ruminal performance and fermentation of Baluchi lambs. This research was
carried out in a completely randomized design on 40 Baluchi lamb with 4 treatments and 10
lambs pretreatment with an average weight of 30 kg ± 1.5. The trial period was 75 days.
Treatments were: 1) control group (base diet + 0 % citrus pulp per head at day 2) base diet + 10
% citrus pulp per head at day 3) base diet + 20 % sugar beet pulp dry per head at day 4) basal
diet + 10% citrus pulp + 5% beet pulp dry per head at day. There was a significant difference
between the mean daily weight gain in the whole period between different diets (P <0.05). The
best conversion coefficient was for the group that consumed citrus (6.25) and the control group
with the highest conversion factor (7.75), which had a significant difference with other groups
(P <0.05). The results of this study showed that there was no significant difference between the
average duration of chewing time, rumination and eating among different diets. According to
the results of this study, the use of citrus pulp as a sub.

Keywords: Citrus Waste, Rum, Sheep, Sugar Beet
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