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 ، گوارش پذیری، عملکرد رشد بر غله نوع و یبریف ریغ هایدراتیکربوه سطح اثر

 یلر نژاد یپروارهای بره های درونیاندامو  الشهخصوصیات 
 

 2هاینق رضا و 2کشتکاران ینق یعل ،2فروزمند هالحیمس ،1بخشفرح عباس غالم
 ، ایراناسوجی دانشگاه ،یکشاورز دانشکده ،یدام علوم گروه استادیار2 و ارشدیکارشناس آموختهدانش1

 11/04/1396 ؛ تاریخ پذیرش:20/11/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده

ی داا . این غالت سطوح و ترکیباات متفااوتی از کرهودیادرات   شوندمیغالت مختلفی در تغذیه گوسفند استفاده سابقه و هدف: 

 پاوودش د. لاذا دادا از ایان    نکه می تواند قاهلیت دضم جیره و در نتیجه عملکرد هره را تحت تاثیر قرار ددرا دارند غیرفیبری 

ماواد مغاذی و خصواایات     یگوارش پاذیر ، هر عملکرد ی غلهدانه نوع و جیره فیبری غیر دایکرهودیدرات سطح هررسی تأثیر

 . هود دای پرواریالشه هره

 

در  یلاوگرم ک 25±1/1میاانگین وزن  روز و  90 میانگین سانی نر ها  پرواری هره هیست، اجرای این پوودشهرای  ها:روش مواد و

تیماردای آزمایشی  .دشدنروز آزمایش  80مدت ها چهار تیمار و پنج تکرار هه تصادفی قالب آزمایش فاکتوریل هر پایه طرح کامالً

 40حااوی داناه جاو آسایاب شاده و       تیمار -2، فیبری دراد کرهودیدرات غیر 33تیمار حاوی دانه جو آسیاب شده و -1 شامل

تیماار حااوی    -4 و غیر فیبریدراد کرهودیدرات  33تیمار حاوی دانه ذرت آسیاب شده و  -3، فیبری دراد کرهودیدرات غیر

 ینپاروت  ، قاهال متاهولیسام   یاز لحاظ انرژ ی آزمایشیدا. تیمارهودند غیر فیبریدراد کرهودیدرات  40دانه ذرت آسیاب شده و 

و مدفوع در طول دوره در  خوراکگیری نمونه یشآزما یندر ا .هودند یکسان دیواره سلولیمیزان  سطح علوفه هه کنسانتره و، خام

شاده و پارامترداای ماورد     رأس کشاتار  2از در تیمار ی خصوایات الشه گیرهرای اندازه، پروار دوره در پایان ودو نوهت انجام 

  .تعیین گردید آزمون

 

فیبار ناامحلول در   ، مااده آلای   گاوارش پاذیری  ، فیبری ها افزایش سطح کرهودیدرات غیراین پوودش نشان داد که نتایج  ها:یافته

فیبر نامحلول در شاوینده  ، ماده آلی گوارش پذیریفزایش کادش یافت. استفاده از دانه ذرت هاعث اخام شوینده خنثی و خاکستر 

ی هدون دنبه و دراد چرهی هطنی و دنبه دراد ران و دراد الشه، چنین تیماردا از لحاظ وزن الشهاسیدی و چرهی خام شد. دم

درااد   40رت هاا هاه تیماار ذ  کلیاه و پاانکراس مرهاو     وزن تارین درااد   داری داشتند. کام ی گرم ها دم اختالا معنیهه الشه

نگااری خاالی   و کادش دراد شاکمبه سبب  ،غیر فیبریدراد کرهودیدرات  33. استفاده از ذرت ها غیر فیبری هود کرهودیدرات

 شد.

 

چناین درااد   ی هدون دنبه و دمدراد ران و دراد الشه، وزن الشه، داعملکرد هرهکه نتایج این آزمایش نشان داد  گیری:نتیجه

ناوع داناه غلاه     تأثیرماده خشک تحت  گوارش پذیری. قرار گرفت دانه غالتنوع  تأثیرتحت  ی گرمه الشهچرهی هطنی و دنبه ه
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هوده و هه نظر می رسد تیمار ذرت تر هیش، کردنددایی که از جیره حاوی ذرت تغذیه ماده آلی در هره گوارش پذیریاما ، گرفتن

 .شوددای پرورشی سفارش میداشته و هرای هرنامه دراد در هین تیماردا عملکرد ههتری 40ها کرهودیدرات 

 

  غیرفیبری کرهودیدرات، دانه ذرت، جو دانه، الشه ویوگی، پرواری هره :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 کوچاک  دام ایان  پروارهنادی  و اسات  حیوانی پروت ین تأمین دایراه ترینعمده از یکی گوسفند پرورش، ایران در

 از .اسات  ماوثر  نیاز  مراتا   هار  چارا  سوء اثرات کادش در، جامعه نیاز مورد حیوانی پروت ین از هخشی تأمین هر عالوه

 هاا  غالت غذایی ارزش تعیین، (8) است واهسته تغذیه هه دام پرورش هه مرهو  دایدزینه دراد ۷0 تا 65 که ییجاآن

 کاه  دار روشای  هایساتی  ، هناهراین. است هرخوردار خاای ادمیت از دام تغذیه و جیره در آن توجه قاهل سهم هه توجه

 ایان  در که کارداییجمله راه از گیرد. قرار توجه مورد، هاشد مؤثر داآن غذایی ارزش افزایش و ههینه مصرا در هتواند

 . در پوودشای (6) از افازودن هاه جیاره اسات     پایش و یا تعیین نوع غالت  غالت فرآوری، شود هررسی تواندمی راستا

گاوارش  هااال هاوده و   ، گیارد کننده قرار میدر اختیار نشخوارشده که ای ذرت فرآوری ش تغذیهکه ارز مشخص گردید

و مرطاوب   1کاردن رول، آسایاب کاردن   دای فرآوری مورد استفاده در پوودش مذکور شاملروش دارد.ههتری  پذیری

 هار  قاهال تاوجهی   تأثیر، کامل نهدا مقاهل در غالت کردن آسیاب نشان داده شده است که چنیندم (.12) هودکردن دانه 

 شاده  فارآوری  گنادم  داناه  هاا تغذیاه   در پوودشای دیگار   .(13نداشات )  سانن نواد هزدای در آلی ماده پذیریگوارش

 مااده  گاوارش پاذیری   نظار  از داریمعنای  تفاوت، دلشتاین دایگوساله جیره درشده  آسیاب و خشک رول اورتهه

 دئودنوم فرآوری هاید طوری اورت گیرد که هاعث افزایش جریان نشاسته هه (.10) مشادده نگردید آلی ماده و خشک

هاعاث کاادش   دئودنوم  جذب هیشتر گلوکز در .در کل دستگاه گوارش کادش یاهدآن  گوارش پذیریآنکه  هدون، شده

عملکارد حیاوان   . میزان و نحوه فرآوری دانه غالت اثر متفاوتی هار  (4) شودؤژنز و افزایش تولید در حیوان مینگلوکو

میزان فرآوری ، کیفیت اهتدایی دانه .هستگی هه خصوایات فیزیکی و شیمیایی دانه قبل از فرآوری دارداین امر دارد که 

عملکرد حیاوان را تحات    و نموده ینیتع دا ارزش غذایی دانه راروش فرآوری و اثر متقاهل آن، روی آن اورت گرفته

روش دانه غالت از جمله ذرت فرآوری نشده در مقایساه هاا اناواع     که ه استش شدگزار(. 6ددد )قرار می تأثیر تأثیر

نشاساته در شاکمبه نشاد و درااد      گاوارش پاذیری  ای در در تغذیه گوسفند هاعث اختالا قاهل مالحظهآن  فرآوری

تخمیار  از  دراد نشاساته فارار کارده   ، دمچنین، نگرفت فرآوری قرار تأثیرای تحت دضم شکمبهاز  نشاسته فرار کرده

هسایار   دای فرآوری نشده در مورد گوسفند زیاد نیست و نسبت هه مقادیر هدسات آماده از گاوداا   ای هرای دانهشکمبه

 داای کرهودیادرات ، شاوند مای  تقسایم  دساته  دو هاه  داا دام تغذیه در استفاده مورد دایکرهودیدرات (.16کمتر است )

 درکاه   فیباری  غیر دایکرهودیدرات یا ایذخیره کرهودیدرات و است خوراک ایعلوفه هخش دمان واق  در ساختاری

 ااالی  هخاش ، ایذخیاره  دایکرهودیدرات دیگر و اینشاسته مواد قنددا. است جیره ایکنستانتره یا ایدانه هخش واق 

 ،ایشاکمبه  تخمیار  زماان  در متفااوت  دضامی  خصواایات  دلیال هاه  و داده تشاکیل  را غیرفیباری  داای کرهودیدرات

 هاعاث  و دساتند  شاکمبه  اسایدیته  هار  متفاوتی اثرات دارای که نمایندمی تولید را آلی اسیددای از مختلفی دایکیبتر

گیرند. ایان  ذیه گوسفند مورد استفاده قرار میغالت مختلفی در تغ .شوندمی )2) الیاا دضم و میکروهی پروت ین تولید

ی غیرفیبری دستند که می تواند قاهلیات دضام جیاره و در    داغالت دارای سطوح و ترکیبات متفاوتی از کرهودیدرات

 ماورد  را شایرده  گاوداای  عملکرد هر غالت یدانه انواع اثر زیادی تحقیقاتنتیجه عملکرد هره را تحت تاثیر قرار ددد 

 داای هاره  عملکارد  هار غلاه   یدانه نوع و یبریف ریغ دایدراتیکرهود سطح تأثیر خصوص دراما ، اندداده قرار ارزیاهی

 و غیار فیباری   دایدراتیکرهود سطح اثر هررسی پوودش این انجام از ددا لذا، است موجود کمی اطالعات پرواری

 .هود یلر نواد یپرواردای هره دای درونیاندامو  خصوایات الشه، گوارش پذیری هر غله یدانه نوع

                                                             
1. Rolling  
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 هامواد و روش

و دسترسای   هداری شده و در کدام آخور و ظرا آب اختصاایدای انفرادی نگدا در جایگاههره، در این پوودش

)واکسان   شاا  هاری و واکسیناسایون   ، گال زنی، پشم چینی، پذیریند. در طی دوره عادتداشتآزاد هه نمک و خوراک 

اورت گرفات   ایران( 1شرکت کوگالوکس، لیتر هه ازای در هره هه شکل زیر پوستی و یک مرتبهمیلی 2آنتروتوکسمی: 

داای داخلای مباارزه    انگال زیر پوستی( ها ، لیتر هه ازای در هرهکمک دارودای ضد انگل مانند آلبندازول )یک میلیه و ه

ساعت گرسنگی اعمال شد تا دستگاه گوارش تخلیه شاده و پاس از آن    36پذیری هه مدت ی عادتشد. در پایان دوره

داای تقسایم   هه طوری که میاانگین وزن هاره   گردیدند؛دا وزن کشی شدند و هه اورت تصادفی هین تیماردا تقسیم هره

خوراک مرهو  هه در تیمار کیلو گرم هود(  25ی در تیمار حدود دا)میانگین وزن هره شده در تیماردا نزدیک هه دم هود

 گااه یچکاه دا   یهه نحاو ، رفتگیدا قرار مهره یارمخلو  در اخت کامالً اورت هه وعده هه اورت آزاد و روزانه در سه

و هسته هاه   ینو توز یآورخوراک روز قبل جم  یماندههاق یدد. در روز ابح قبل از خوراکماندمین یدا خالآخور هره

هرای اطمینان از مصارا خاوراک    شد.یدا قرار داده مهره یاردر اختو  ینتوزتازه خوراک ، خوراک روز قبلی یماندههاق

قرار می گرفت  داروز قبل خوراک در اختیار هره، م هیش از مصرا خوراکدر حد اشتها روزانه هه اندازه ی نیم کیلوگر

محدود کننده مصارا خاوراک حیاوان نباشاد.     ، تا از مصرا خوراک اختیاری اطمینان حاال گردد که کمبود خوراک

. (1) هری انجام نگرفات واکسیناسیون و شا ، درمانیگونه عملیات دیچ، جلوگیری از تنش در طول مدت آزمایش رایه

طرح کامالً تصادفی و ها دو فاکتور نوع دانه غله )جو و ذرت( و ساطح   این پوودش در قالب آزمایش فاکتوریل هر پایه

روز  90ی نر ها میانگین سنی دراد( انجام شد که هرای انجام آن از هیست رأس هره 40و  33) غیر فیبریکرهودیدرات 

 33تیمار حاوی دانه جاو آسایاب شاده و     -1 شامل تیماردای آزمایشید. کیلوگرم استفاده ش 25±1/1و میانگین وزنی 

تیماار   -3، غیار فیباری  دراد کرهودیدرات  40تیمارحاوی دانه جو آسیاب شده و  -2، غیر فیبریدراد کرهودیدرات 

 40تیمار حااوی داناه ذرت آسایاب شاده و      -4 و غیر فیبریدراد کرهودیدرات  33حاوی دانه ذرت آسیاب شده و 

-روز هود که هیست روز اهتدایی جهت عاادت  80ی آزمایش طول دوره .(1)جدول  هود غیر فیبریدراد کرهودیدرات 

 از اساتفاده  هاا  پاذیری گوارش هه طول انجامید. روز 60سپس دوره االی آزمایش  ی پیش از آزمایش( وپذیری )دوره

 . گردید رآورده دفعی مصرفی هه خشک ماده نسبت
 

 های آزمایشیخوراکی و ترکیب مواد مغذی جیره اجزاء :1جدول 

Table 1. Components of Food and Nutrient composition of experimental diets 

 اجزاء جیره

Components of the diet 
 جو آسیاب شده

Ground barley 
 ذرت آسیاب شده

Ground corn 
 )هراساس ماده خشک(

Components of the diet 

(base of Dry matter) 
33 40 33 40 

 

 یونجه خرد شده

Chopped  Hey 
29.85 29.7 29.9 29.8 

 کاه گندم

Straw Wheat 
10 10.8 11 10.9 

 دانه جو

Barley grain 
25.45 39 0 0 

                                                             
1. Coglavax 
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 دانه ذرت

Corn grain 
0 0 19.45 30.2 

 کنجاله سویا

Soybean meal 
7.45 9 9.7 10.2 

 سبوس گندم

Wheat bra 
21.50 8.3 23.25 13.9 

 مکمل چرهی*

Fat supplements 
3.75 1.2 4.7 2 

 مکمل ویتامینی

Vitamin supplements 
1 1 1 1 

 مکمل مواد معدنی

Mineral supplements 
1 1 1 1 

 جم 

Total 
100 100 100 100 

 ترکیب مواد مغذی )دراد ماده خشک(

Nutrient composition (% dry matter) 
لیسم )مگاکالری هر انرژی قاهل متاهو

 کیلوگرم(

Metabolizable energy (mega 

calories/kg) 

2.5 2.5 2.5 2.5 

 پروت ین خام )دراد(

Crude protein (percent) 
14 14 9 9 

 دیواره سلولی

Cell  wall 
54.6 55.5 49.5 54.5 

 سلولز دیواره سلولی هدون دمی

Non- Hemicellulose Cell wall 
33.1 29 28.8 31.3 

 
 دارای کهآزمایشی  در تیمار از هره رأس 2، گرسنگی ساعت 16 تا 14 حداقل رعایت ها، آزمایش دوره اتمام از هعد

)تقسیم وزن الشه گرم  دراد الشه، وزن الشه گرم و گردید ذهح و انتخاب هودند خود گروه میانگین هه وزن نزدیکترین

)تقسیم وزن سردست هه وزن  دراد سردست، وزن سردست، ندراد را، وزن ران، هره پس از ذهح هر وزن زنده(

دراد الشه هدون دنبه و ، وزن الشه هدون دنبه، )تقسیم وزن سردست هه وزن الشه(  دراد دنبه، وزن دنبه، الشه( 

وزن چرهی هطنی و وزن ، وزن پانکراس، وزن قلب، وزن کلیه، دراد ران و سردست هه الشه گرم و دراد وزن کبد

مصرفی  خشک ماده نسبت از استفاده ها دضم قاهلیت دیجیتالی توزین و محاسبه شدند ترازوی ها نگاری خالیشکمبه و 

 :(3) مدل آماری طرح مورد استفاده در این تحقیق هه اورت زیر هود (.15) گردید هرآورد دفعی هه

 YijK = µ+Ai++Bj + ABij +eijk 

ijkY=  مشادده ی مرهو  هه سطحi  ام فاکتورA سطح  وj ام فاکتورB  در تکرارk 

µ=  میانگین اثر 

iA= سطحاثر iفاکتور  امA 

jB=  اثر سطحj ام فاکتورB  

ijAB= دو فاکتور  اثر متقاهلA  وB 

ijke= اشتباه آزمایشی 
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 SAS1 افزارنرم Mixedی از رویه استفاده ها و تصادفی کامالً آزمایش فاکتوریل هر پایه طرح قالب در ی حاالهداداده

 .گردید استفاده دامیانگین یمقایسه جهت دراد 5 سطح در 2دانکن آزمون از .شدتجزیه و تحلیل آماری  1/9 نسخه

 

 نتايج و بحث

 گونه کهدمانظاهری مواد مغذی:  گوارش پذیریبر ها آنمتقابل  و اثرغله  نوع، غیر فیبریهای سطح کربوهیدارت

ماده  گوارش پذیریاما ، نگرفت نوع غله قرار تأثیرماده خشک تحت  یگوارش پذیر، دددنشان می دو جدولنتایج 

در مقایسه ها گرودی که از دانه جو تغذیه کردند هه اورت ، دایی که از جیره حاوی ذرت تغذیه کردندآلی در هره

داری مشادده یهین تیماردا اختالا معن، تر هود. از نظر گوارش پذیری فیبر نامحلول در شوینده خنثیداری هیشمعنی

 ای کههه گونه ؛داری داشتندها دم تفاوت معنی ی آزمایشیاما از لحاظ فیبر نامحلول در شوینده اسیدی تیماردا، نشد

میزان ماندگاری هاالتر دانه ذرت در احتماالً  هود. دلیل این امرهیشتر  در تیمار حاوی دانه ذرت نسبت هه جو میزان آن

 . (15) فیبر نامحلول در شوینده اسیدی هاشد گوارش پذیریایش داخل شکمبه و در نتیجه افز

فیبر نامحلول در شوینده اسیدی و فیبر نامحلول در شوینده  گوارش پذیریدریافتند که ( 1392هیضایی و دمکاران )

ایج نت .(3) (>01/0P) داری کادش یافتها افزایش سطح نشاسته هه طور معنیتأثیردای پرواری هرهجیره خنثی در 

تاثیر گذار  داریهه طرز معنیدای پرواری مواد مغذی هره گوارش پذیریو ذرت هر  نوع دانه جو پوودش نشان داد که

 تأثیرچرهی خام تحت  گوارش پذیری چنیندمچرهی خام را ههبود هخشید.  گوارش پذیری هود و جیره حاوی ذرت

 40مرهو  هه تیمار حاوی دانه ذرت دمراه ها سطح  یزان آنم گوارش پذیریتیماردای آزمایشی قرار گرفته و هاالترین 

 که شدمشخص  یدر پوودش، هر خالا نتایج هه دست آمده در تحقیق حاضر. هود غیر فیبریدراد کرهودیدرات 

تأتیر سطح (. 1۷)افزایش یافت  داجیره گوارش پذیری، گومرذرت یا سوهه جای  دانه جوجایگزینی  دنگام

 33ماده خشک هین سطوح  گوارش پذیریاز نظر که داد  مواد مغذی نشان گوارش پذیریبری هر فی کرهودیدرات غیر

دراد منجر هه  40هه  33فیبری از  اما تغییر سطح کرهودیدرات غیر، داری وجود نداشتدراد اختالا معنی 40و 

دای غیر سطح کرهودیدرات نتیجه هه دست آمده حاکی از این است که ها افزایش .ماده آلی شد گوارش پذیریکادش 

زیاد سرعت عبور مواد ، فیبری دای غیرزیرا ها افزایش سطح کرهودیدرات ؛یاهدکادش میماده  گوارش پذیری، فیبری

دای هر پایه جیره که هیان کردند( 1994هاجاتو و دمکاران ) یاهد.آلی کادش میماده  گوارش پذیریو در نتیجه  شده

گوارش ماده آلی و ماده خشک اثر گذاشت و  گوارش پذیریطور خطی و درجه دوم هر فیبری هه  کرهودیدرات غیر

غیر دراد  36 حاوی تر از جیرهفیبری کم دراد کرهودیدرات غیر 42ماده آلی و ماده خشک در جیره حاوی  پذیری

 ماده آلی در تیمارماده خشک و  گوارش پذیریترین هیشایشان هیان نمودند که ها این وجود  .(2) هود)جو(  فیبری

دراد  24مرهو  هه جیره حاوی  آن گوارش پذیریترین مقدار فیبری و کم دراد کرهودیدرات غیر 36 حاوی

 اما، نداشت خام یچرهدضم  قاهلیت هری تأثیر یبریف ریغ دراتیکرهود سطحچنین دم. هود یبریف ریغ دراتیکرهود

 در دراد 33 از استفاده که ایگونه هه، گرفت قرار یبریف ریغ تدرایکرهود سطح تأثیر تأثیر تحتخام  خاکستر زانیم

  د.یگردخام  خاکستر شیافزا هه منجر دراد 44 ها سهیمقا

                                                             
1. Statistical Analysis System 

2. Duncan´s Test 
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  (٪)های پرواری مواد مغذی بره گوارش پذیریبر  هاآن متقابل و اثر غیر فیبریسطح کربوهیدرات ، غله نوع تأثیر :2جدول 

Table 2. Effects of grain type, level of non-fibrous carbohydrates and their interaction on digestibility of 

nutrients in fattening lambs 

 معیار
Item 

 ماده خشک

Dry 

matter 

 ماده آلی

Organic 

matter 

فیبر نامحلول در شوینده 

 خنثی

Neutral detergent 

fiber 

فیبر نامحلول در 

 اسیدیشوینده

acid detergent 

fiber 

 چرهی خام

Crude 

fat 

خاکس

 تر

Ash 

 غلهنوع 
Type of grain 

 جو

Barley 
67.9 b 70 62.3 b 45.7 b 30 42.5 

 ذرت

Corn 
71.1 a 73 62.6 a 58.2 a 45.5 42.7 

 سطح معنی داری

The significance level 
NS ** NS ** ** NS 

 خطای استاندارد

Standard error 
1.14 0.82 1.03 1.91 2.65 1.64 

 سطح کرهودیدرات غیر فیبری

Non-fiber carbohydrate level 
33% 

33% 
70.04 a 72.36 61.95 a 58.8 36.9 a 46.4 

40% 

40% 
68.76 b 71.59 62.99 b 54.7 39.6 b 38.8 

 داریسطح معنی

 Significance level 
NS ** NS ** NS ** 

 خطای استاندارد

 Standard error 
1.14 0.82 1.03 1.92 2.65 1.64 

 متقاهل اثر

Interaction effect 
 جو کرهودیدرات غیر فیبری 33%

33% Non-fiber 

carbohydrate barley 

a 71.4 b 73.5 a 65.9 a 64.5 c 33.4 
 50.92

a 

 جو کرهودیدرات غیر فیبری 40%

40% non-fiber 

carbohydrate barley 

b 63.9 d 66.7 b 58.7 c 44.9 d 26.6 
 2634.

d 

 ذرت کرهودیدرات غیر فیبری 33%

33% Non-fiber 

carbohydrate corn 

ab68.6 c 71.2 b 57.94 b53.1 b 40.38 c 41.9 

 ذرت کرهودیدرات غیر فیبری 40%

40% Non-fiber 

carbohydrate corn 

a 73.5 a 76.4 a 67.25 a 63.3 a 52.6 
 43.51

b 

 سطح معنی داری

Significance level 
** ** ** ** ** ** 

 خطای استاندارد

Standard error 
1.14 0.82 1.03 1.91 2.6 1.64 

 دراد 01/0داری در سطح دراد ** معنی 05/0داری در سطحمعنی*. داری ها دم دارنددای دارای حروا نادمسان اختالا معنیدر در ستون داده

 

داد نشان پوودش حاضر  نتایج: بر خصوصیات الشهها نمتقابل آ و اثرغیر فیبری سطح کربوهیدرات ، غله نوع تأثیر

، ترین وزن الشه گرمهیش .وجود دارد یداردراد الشه و وزن دنبه اختالا معنی، از نظر نوع دانه هین وزن الشه که

)هه علت عبوری استفاده از ذرت نتایج نشان داد که ذرت هود. حاوی دراد الشه گرم و وزن دنبه مرهو  هه تیمار 
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دراد الشه و ، هاعث افزایش وزن الشه، نش در مقایسه ها جو و یا هاالتر هودن قاهلیت دضم ذرت در هراهر جو(هود

دیچ تفاوتی هین وزن الشه و ، ذرتیا  جو تغذیه شده ها گاودای درمشخص شد  در پوودشیوزن دنبه شده است. 

 هین داریمعنی تفاوت در مطالعه دیگری چنیندم .(2) استنتایج حاضر مغایر ها که ها آنها وجود نداشت  هازده الشه

هازده  .(۷) نداشت دانه ذرت و جو وجود دای مختلفنسبت حاوی دایجیره ها تغذیه شده دایگوساله گرم الشه وزن

 میزان هودن هاالتر .نداشت داریمعنی تفاوت مختلف دایهین جیره کشتار( از قبل زنده وزن هه الشه وزن الشه )نسبت

 گلوکز این از زیادی مقدار شود.. گلوکز اورت هه جذب و هاریک روده هه آن رسیدنممکن است سبب  ذرت ستهنشا

 جهت خون گردش جریان در آمینه موجود اسیددای مصرا از نتیجه در و رسیده دای احشاییهافت مصرا ههتولیدی 

 داآن مصرا و آمینه اسیددای این جویی هارف هاعثکه  آمده عمل هه ممانعت احشایی دایوسیله هافتهه انرژی تأمین

دراد الشه گرم و وزن دنبه از نظر سطح ، وزن الشه گرمکه ددد نشان می سه (. جدول5گردد )می رشد هرای

داری اما هین دیگر معیاردای مورد هررسی تفاوت معنی، داری داشتندها دم اختالا معنیجیره  غیر فیبریکرهودیدرات 

جیره روی وزن  غیر فیبری که سطح کرهودیدراتاست  تایج هه دست آمده نشان ددنده این موضوعوجود نداشت. ن

. نتایج یاهدمی وزن و دراد الشه افزایش، هاالتر رود آن گذار هوده و درچه سطح تأثیردراد الشه و وزن دنبه ، الشه

دای مختلفی از ماده خشبی هه نسبته ها تغذیکه مطاهقت دارد ( 199۷) الحمداری ها نتایج حاضر حاال از پوودش

وزن هاالترین افزایش دراد کنسانتره  80یا  60 سطح، دای پرواری( هه هره80هه  20و  40هه 60، 100کنسانتره )افر هه

طور  دراد کنسانتره هه ۷5دای تغذیه شده ها سطح دراد الشه هره شده کهگزارش .(1) را هه دنبال داشتالشه 

داری هین دو تفاوت معنیدرچند  .(9نمودند ) دراد کنسانتره تغذیه 50 یا 25 از گرودی هود که ازداری هاالتر معنی

ها افزایش تراکم  که شدمشخص  . در پوودشی(9) دراد کنسانتره مشادده نشد 25و  50گروه تغذیه شده ها سطوح 

ور کلی در میان ایات الشه هه طچنین خصودم .دای پرواری ههبود یافتتولید و ترکیب گوشت هره، انرژی جیره

 .(11) تیماردا یکسان هود

 
 )درصد( های پرواریبر خصوصیات الشه بره هاآن متقابل و اثرغیر فیبری سطح کربوهیدرات ، غله نوع تأثیر :3جدول 

Table 3. Effects of grain type, level of non-fibrous carbohydrates and their interaction on carcass 

characteristics of fattening lambs (%) 

 معیار
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رم
ه گ

الش
د 
را
د

 H
o

t 
ca

rc
as

s
 

ن )
 را
زن
و

k
g

) 
W

ei
g

h
t 

o
f 

p
es

tl
e

 

ران
ن 
وز
د 
را
د

 
P

er
ce

n
t 

o
f 

p
es

tl
e

 

ت )
دس
سر
ن 
وز

k
g

) W
ei

g
h
t 

o
f 

sh
o
u

ld
er

 (
k
g

) 

ت
دس
سر
د 
را
د

 
S

h
o
u

ld
er

 

ه )
دنب
ن 
وز

k
g

) 
W

ei
g

h
t

 
T

ai
l 

(k
g

)
 

نبه
د د

را
د

 F
at

 T
ai

l
 

الش
ن 
وز

نبه
ن د

دو
ه ه

 
C

ar
ca

ss
 w

ei
g
h
t 

w
it

h
o
u

t 
ta

il
 

نبه
ن د

دو
ه ه
الش
د 
را
د

 C
ar

ca
ss

 w
it

h
o
u

t 
ta

il
شه 
 ال
 هه
ت
دس
سر
و 
ن 
 را
اد

در
 

p
es

tl
e 

an
d

 s
h

o
u

ld
er

 t
o

 
ca

rc
as

s
 

نی
هط
ی 
چره

د 
را
د

م( 
گر
ه )
الش
هه 
ه 
دنب
و 

 
A

b
d
o

m
in

al
 f

at
 a

n
d

 t
ai

l 
to

 c
ar

ca
ss

 

زن
و

 
رم
ه گ

الش
 

H
o

t 
ca

rc
as

s 
w

ei
g

h
t

 

 نوع دانه
Type of grain 

 جو

Barley 
b49.8 5.4 25.6 3.45 16.2 4.29 20.2 

b 16.9 39.7 41.89 23.12 
b 21.2 

 ذرت

Corn 
a 51.07 4.7 25.7 4 16.5 5.75 22.8 

a 19 39.7 43.21 21.92 
a25.4 

 داریسطح معنی

The 
significance 

level 

* NS NS NS NS NS NS * NS NS NS * 

 0.36 0.90 0.70 0.88 0.32 0.88 0.20 0.24 0.06 0.51 0.10 0.73 خطای استاندارد
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Standard 
error 

 سطح کرهودیدرات غیر فیبری

Non-fiber carbohydrate level 

33% 

33% 
b 49.7 5.7 25.7 3.7 16.9 4.75 b 20.2 17.7 39.6 41.9 b 22.5 b 22.5 

40% 

40% 
a51.7 6.8 25.1 3.7 16.6 5.32 a22.1 18.7 39.8 43.4 a 24 a 24 

 داریسطح معنی

Significance 
level 

* NS NS NS NS NS * NS NS NS * * 

 خطای استاندارد

Standard 
error 

0.73 0.10 0.51 0.06 0.24 0.20 0.88 0.32 0.88 0.70 0.36 0.36 

 اثر متقاهل
Interaction level 

33% 
کرهودیدرات غیر 

 فیبری جو
33%  

Non-fiber 
carbohydrate

s barley  

49.11 5.39 b 25.96 3.38 16.26 3.91 18.93 16.84 a 81.05 42.21 b21.98 20.75 

کرهودیدرات 40%
 جو غیر فیبری

40% Non -
fiber 

carbohydrate 
barley 

50.51 5.50 b 25.33 3.52 16.22 4.67 21.51 17.02 c48.78 41.57 a24.27 21.69 

کرهودیدرات 33%

 ذرت غیر فیبری

33% Non -
fiber 

carbohydrate 
corn 

50.01 5.39 a 27.01 3.38 16.86 3.84 18.69 16.34 b80.97 43.45 b21.75 20.18 

40% 
کرهودیدرات غیر 

 ذرت فیبری

40% Non -
fiber 

carbohydrate 
corn 

50.93 5.68 b 25.92 3.71 16.95 4.45 20.49 17.42 b 66.79 42.97 b22.10 21.6 

 داریسطح معنی

Significance 
level  

NS NS * NS NS NS NS NS * NS * NS 

 خطای استاندارد

standard 
error 

0.73 0.10 0.51 0.06 0.24 0.20 0.88 0.32 0.88 0.70 0.90 0.36 

داری در سطح معنی: ** ،دراد 05/0 داری در سطحمعنی: . *داری ها دم دارنددای دارای حروا نادمسان اختالا معنیدر در ستون داده

 دراد. 01/0

 

غله مورد  نوعتأثیرهای پرواری: بر وزن امعاء و احشاء برهمتقابل  و اثرغیر فیبری سطح کربوهیدرات ، غله نوع

 تأثیرچرهی محوطه هطنی و شکمبه و نگاری ، پانکراس، قلب، دراد کبدی هر تأثیر( 4 جدول)استفاده در جیره 

ستفاده از دانه جو نسبت هه دانه ذرت روی دراد کبد روند . اقرار گرفت تأثیر تأثیر تحت دراد کلیه اما، نداشت
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گزارش دادند افزایش سطح کنسانتره ، (14داری نداشتند. اادقی و دمکاران )افزایشی داشته اما ها دم تفاوت معنی

، راسته هه طور معنی داری هاعث افزایش نسبت چرهی راسته هه کل، دای هر پایه کاه گندم و دانه جو)دانه جو( در جیره

که ها نتایج  (>05/0Pدای پرواری گردید )نسبت چرهی پیش سینه هه کل پیش سینه و نسبت کل چرهی هه وزن الشه هره

چنین نشان داد شده که دمنواد و جنس دام هود. ، شاید علت آن تفاوت در شرایط محیطیاین پوودش مغایرت داشت. 

دلشتاین  دای نرگوساله الشه خصوایات و رشد ذرت هر عملکرد انهد هه جو دانه مختلف دایدنگام استفاده از نسبت

 وجود قلب و وزن کبد وزن، راسته عضله مقط  سطح، الشه نظر طول از مختلف تیماردای هین داریمعنی تفاوت

 (.۷نداشت )
 (%های پرواری )بره خلیهای دااندام بر وزن متقابل بین آنها فیبری و اثر سطح کربوهیدرات غیر، غله نوع تأثیر: 4 جدول

Table 4. Effects of grain type, level of non-fiber carbohydrates and their interaction on offal parts of 

fattening lambs (%) 

 معیار
Item 

 کبد
Liver 

 کلیه
Kidney 

 قلب
Heart 

 پانکراس
Pancreas 

 چرهی هطنی
Abdominal fat 

 شکمبه و نگاری خالی
Empty rumen and reticulum 

 نوع دانه

Type of grain 
 جو

Barley 
3.19 a0.531 0.712 0.207 2.95 4.12 

 ذرت

Corn 
3.13 b 0.498 0.726 0.198 2.20 3.65 

 سطح معنی داری

The significance level 
0.787 0.038 0.719 0.509 0.253 0.007 

 خطای استاندارد

Standard error 
0.146 0.009 0.025 0.019 0.429 0.094 

 سطح کرهودیدرات غیر فیبری

Non-fiber carbohydrate level 
33% 

33% 
3.18 0.520 0.713 0.201 2.68 3.92 

40% 

40% 
3.14 0.509 0.725 0.196 2.47 3.58 

 سطح معنی داری

The significance level 
0.861 0.568 0.833 0.868 0.654 0.629 

 خطای استاندارد

Standard error 
0.137 0.013 0.036 0.019 0.316 0.108 

 اثر متقاهل
Interaction effect 

 جو 33%

33% Barley 
3.27 a 0.522 0.707 b 0.193 a 3.16 a 4.09 

 جو 40%

40% Barley 
3.13 a 0.530 0.719 a 0.219 b 2.72 a 4.18 

 ذرت 33%

33% Corn 
3.09 a 0.507 0.725 a 0.209 b 2.23 b 3.78 

 ذرت 40%

40% corn 
3.16 b 0.488 0.729 c 0.170 b 2.18 a 4.02 

 سطح معنی داری

Significance level 
0.824 0.303 0.776 0.688 0.453 0.318 

 خطای استاندارد

Standard error 
0.141 0.011 0.030 0.019 0/373 0.101 

 .دراد( 5)در سطح  رنددار دادر در ستون اعداد دارای حروا غیر مشاهه ها دم تفاوت معنی
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 كلی گیرینتیجه

و  اسیدی یفیبر محلول در شوینده، ی آلیماده گوارش پذیریاستفاده از دانه ذرت هاعث افزایش ، در این پوودش

چنین ی هدون دنبه و دمدراد ران و دراد الشه، وزن الشه، دانتایج این آزمایش نشان داد که عملکرد هرهچرهی خام گردید. 

ی گرم تحت تأثیر نوع دانه غالت قرار گرفت. گوارش پذیری ماده خشک تحت تأثیر نوع دانه چرهی هطنی و دنبه هه الشهدراد 

تر هوده و هه نظر می رسد تیمار هیش، دایی که از جیره حاوی ذرت تغذیه کردنداما گوارش پذیری ماده آلی در هره، غله نگرفت

 .شوددای پرورشی سفارش میماردا عملکرد ههتری داشته و هرای هرنامهدراد در هین تی 40ذرت ها کرهودیدرات 
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Abstract1 

Background and objectives: Different cereals are used to feed the sheep. The grains have 

different level and combinations of non-fiber carbohydrates (NFC) that can affect the 

digestibility and performance of the lamb. This study was conducted to evaluate the effect of 

dietary level of NFC and type of cereal grain on performance, nutrient digestibility and carcass 

characteristics of fattening lambs.  

 

Materials and methods: In this study, twenty nearly 90 day-old lambs with the average weight 

of 25±1/1 kg were assigned in a factorial arrangement based on completely randomized design 

with four treatments and five replicates each, over 80 days. Treatments consisted of 1- ground 

barley grain with 33 percent NFC, 2- milled barley grain with 40 percent NFC, and 3- ground 

corn with 40 percent of NFC. Metabolizable energy, crude protein, forage to concentration ratio 

and cell wall level were same between experimental treatments. In this experiment, feed and 

fecal sampling was performed on two times during the experimental period. At the end of the 

finishing period, two lambs from each treatment were slaughtered and carcass weight and hot, 

hip, shoulder, fat, carcass without tail, thigh and shoulder, weight of liver, kidney, heart, 

pancreas, abdominal fat and empty rumen and reticulum were recorded. 

 

Results: Digestibility of organic matter, neutral detergent fiber and crude ash decreased with 

increasing levels of NFC. Use of corn grain increased of digestibility organic matter, acid 

detergent fiber and crude fat. There were significant differences between treatments for carcass 

treatments, percent of pestle, carcass without tail, percent of abdominal fat and tail to carcass. 

The lowest percent of kidney and pancreas was observed in corn grain with 40 percent NFC. 

Using corn with 33 percent NFC caused the decrease in rumen and reticulum emptiness. 

 

Conclusion: The results showed that lambs performance, carcass weight, thigh percent and 

carcass without tail and abdominal fat percentage and fat in the carcass weight were affected by 

grain. The dry matter digestibility was not affected by grain, but organic matter digestibility was 

higher in lambs that fed diets containing corn. It seems that corn with 40 percent carbohydrate 

showed better performance among treatments and recommended for breeding programs. 

 

Keywords: Fattening lamb, Carcass characteristic, Barley, Corn, Non-fiber carbohydrate. 
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