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اثرات استفاده از گندم عملآوری شده به روشهای فیزیکی و شیمیایی بر عملکرد رشد و
قابلیت هضم مواد مغذی در برههای پرواری
امین ولیزاده قلعهبیگ* ،1تقی قورچی 2و سعید

حسنی2

1دانشجوی دکتری و 2استاد دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاريخ دريافت96/08/24 :؛ تاريخ پذيرش96/12/20 :

چکیده

1

سابقه و هدف :گندم يکی از محصوالت غالب کشت در ايران میباشد که میتواند در تغذيه دام مورد استفاده قرار
گیرد .استفاده از اوره بهعنوان منبع ازت و در ترکیب با هیدروکسیدسديم و فرمالدئید میتواند به صورت آهسته رهش
مورد استفاده میکروارگانیسمها قرار گیرد .از طرفی فرآوریهای مختلف فیزيکی میتواند بر تجزيهپذيری مواد مغذی
آن در شکمبه و همچنین قابلیت هضم آنها در قسمتهای بعدی شکمبه اثر گذار باشد .بنابراين هدف از اين مطالعه
بررسی اثرات فرآوریهای مختلف گندم بر ترکیبات شیمیايی ،عملکرد رشد و قابلیت هضم در تغذيه برههای پرواری
میباشد.
مواد و روشها :تعداد  30راس بره نر دورگ نژاد افشاری -داالق با میانگین وزن اولیه  31/21±3کیلوگرم در قالب
طرح مشاهدات تکرار در زمان برای صفات عملکردی و طرح کامال تصادفی برای قابلیت هضم با  6تیمار و هر تیمار
 5تکرار مورد استفاده قرار گرفت .تیمارها شامل -1 :جیره شاهد :گندم کامل -2 ،گندم آسیاب شده -3 ،گندم
عملآوری شده با اوره 2و هیدروکسیدسديم 3و آسیاب شده -4 ،گندم عملآوری شده با اوره و فرمالدئید 4و آسیاب
شده -5 ،5گندم عملآوری شده با اوره و هیدروکسیدسديم و پلت شده و  -6گندم عملآوری شده با اوره و فرمالدئید
و پلت شده بود .به هر تیمار  5راس بره پرواری تعلق گرفت 14 .روز عادتپذيری و  84روز دوره آزمايشی برای
دامها در نظر گرفته شد .در روز  80از جیرههای آزمايشی و مدفوع نمونهگیری شد و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی
با روش خاکستر نامحلول در اسید اندازهگیری شد.
یافتهها :نتايج آزمايش نشان میدهد که عملآوریهای فیزيکی -شیمیايی گندم به شکل معنیداری منجر به افزايش
وزن روزانه بیشتر نسبت به تیمار بدون عملآوری شد ( .)P>0/05همچنین تیمار پنجم (اوره+هیدروکسیدسديم+پلت
شده) به شکل معنیداری نسبت به تیمارهای اول (بدون عملآوری) و تیمار دوم (آسیاب شده) افزايش وزن روزانه
*مسئول مکاتبهghoorchit@yahoo.com :
2- Urea
3- NaoH
4- Formaldehyde
5- Grinding
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باالتری نشان داد ( .)P>0/05از سويی نتايج نشان داد که عملآوری فیزيکی -شیمیايی منجر به وزنگیری باالتری در
انتهای دوره نسبت به تیمار بدون عملآوری و تیمار به تنهايی آسیاب شده ،میشود ( .)P>0/05نتايج حاصل از
عملآوریهای فیزيکی -شیمیايی گندم حاکی از عدم تأثیر معنیدار بر روی متوسط مصرف خوراک روزانه میباشد
( .)P<0/05نتايج در رابطه با ضريب تبديل غذايی مشابه با افزايش وزن روزانه میباشد و نشان میدهد که
فرآوریهای فیزيکی -شیمیايی منجر به بهبود ضريب تبديل غذايی نسبت به تیمار بدون عملآوری شد ( )P>0/05و
در پايان دوره پروار تیمارهای پنجم (اوره+هیدروکسیدسديم+پلت شده) و ششم (اوره  +فرمالدئید  +پلت شده)
کمترين ضريب تبديل غذايی را به خود اختصاص دادند .عملآوری های فیزيکی -شیمیايی به شکل معنیداری سبب
بهبود قابلیت هضم ماده خشک ،فیبر نامحلول در شويندهی خنثی ،فیبر نامحلول در شوينده اسیدی و نشاسته دانه گندم
شد ( )P>0/05در عین حال تأثیر معنیداری بر قابلیت هضم ماده آلی و پروتئین خام اين دانه غله نداشت (.)P<0/05
نتیجهگیری :نتايج اين آزمايش نشان میدهد که با توجه به تأثیر مثبت عملآوری گندم بر عملکرد رشد و قابلیت هضم
مواد مغذی ،با روشهای مناسب فرآوری میتوان به شکل مؤثرتر و با بازده باالتر از گندم بهعنوان منبع تأمین کننده
انرژی خوراک در تغذيه نشخوارکنندگان استفاده نمود.
واژههای کلیدی :فرآوریهای مختلف گندم ،قابلیت هضم ،ترکیبات شیمیايی و بره پرواری
مقدمه

تعلق داشته که با ساير غالت مانند ذرت و جو

گندم غلهای است که در بسیاری مناطق جهان

بهعنوان منبع انرژی در جیره نشخوارکنندگان استفاده

قابلیت اين را دارد که بهعنوان منبع انرژی در تغذيه

میشود .گندم نسبت به ذرت در شکمبه سريعتر و

حیوانات مورد استفاده قرار گیرد .همچنین گندم يکی

بیشتر تخمیر میشود ( )16عالوهبر اين دانه گندم از

از محصوالت غالب کشت در ايران میباشد .فرآوری

نظر قابلیت هضم ماده خشک ،پروتئین خام و نشاسته

نشاسته بیشتری را برای میکروارگانیسمها فراهم

نسبت به دانه ذرت بهتر است ( .)14وارگا و هوور

میآورد و نرخ هضم نشاسته را در شکمبه افزايش

( )1983معتقدند که افزايش سوبسترای قابل تخمیر در

میدهد .استفاده از اوره بهعنوان منبع ازت و در

شکمبه سبب بهبود هضم الیاف در شکمبه میگردد ،و

ترکیب با هیدروکسیدسديم و فرمالدئید میتواند

در همین رابطه گزارش شد که قابلیت هضم ماده

بهصورت آهسته رهش مورد استفاده میکروارگانیسمها

خشک ،پروتئین خام و نشاسته گندم باالتر از ذرت

قرار گیرد .از طرفی فرآوریهای مختلف فیزيکی

است ( .)14برای کاهش اثرات نامطلوب جیرههای

میتواند بر تجزيهپذيری مواد مغذی آن در شکمبه و

کامالً کنسانترهای پیشنهادهايی شامل تغذيه علوفه،

همچنین قابلیت هضم آنها در قسمتهای بعدی

تغذيه ترکیبی غالت و عملآوری مناسب غالت

شکمبه اثرگذار باشد .لذا بررسی روشهای مختلف

پیشنهاد شده است ( 5و  .)9قابلیت دسترسی

فرآوری گندم میتواند نتايج مطلوبی جهت استفاده در

شکمبهای ماده خشک نشاسته و پروتئین خام گندم

تريتیکوم1

باالتر از ساير غالت میباشد ( .)14از طرفی افزايش

تغذيه به همراه داشته باشد .گندم به دسته

تجزيهپذيری نشاسته در شکمبه باعث افزايش تجزيه
1- Triticum aesivum L
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نشاسته در کل دستگاه گوارش و افزايش تولیدات

( .)37مکآلیستر و همکاران (1990آ) نشان داد

میکروبی میشود ( 6و  .)30آسیاب کردن به مقدار

عملآوری جو با فرمالدئید منجر به کاهش قابلیت

بااليی افزاينده سطح موجود برای اتصال میکروبی

هضم شکمبهای نشاسته میشود .همچنین عملآوری

است و نرخ تجزيه نشاسته در شکمبه با اندازه ذرات

با فرمالدئید باعث کاهش قابلیت هضم ماتريکس

غله ارتباط معکوسی دارد .در کل فرآوری اقتصادی

پروتئینی آندوسپرم میشود و میزان دسترسی

است که برای تمامی دامداران امکان انجام دارد ()6؛

باکتریهای شکمبه را به گرانولهای نشاسته محدود

پلت کردن هضم نشاسته را از طريق افزايش سطح يا

میکند و از اين رو میتواند يک اثر حفاظتی برای

ژالتینه کردن گرانولهای نشاسته فزايش میدهد .از

گرانولهای نشاسته در داخل شکمبه داشته باشد

مزايای پلت نمودن کاهش حالت آردی و گرد و

( .)20همچنین چربی و پروتئین موجود در سطح

غباری جیره ،افزايش خوشخوراکی ،کاهش اتالف در

گرانولهای نشاسته نیز میتوانند به عنوان مانع فیزيکی

خوراک ،کاهش مصرف انتخابی خوراک و ژالتینه

هضم عمل کنند .مقاومت به آبگیری و تجزيه آنزيمی

شدن نسبی نشاسته را میتوان نام برد ( .)10باچ و

به دنبال عملآوری فرمالدئید تا اندازهای ناشی از

همکاران ( )2007گزارش کردند که مصرف استارتر

تشکیل مشتقات استالی بین گروههای آلدئیدی و

پلت بهطور معنیداری منجربه کاهش ضريب تبديل

هیدروکسیلی گلوکز و گروههای آمینی مولکولهای

غذايی گوسالههای شیرخوار شد .محققین استفاده از

پروتئین میباشد ( .)27میشالت -دورا و همکاران

ازت اوره را از جمله روشهای مناسب در عملآوری

( )1997با بررسی عملآوری گندم و ذرت با

میدانند؛ با وجود اوره ،میکرواورگانیسمها نیتروژن

فرمالدئید  1درصد گزارش کردند که اين عملآوری

موردنیاز خود را از اوره بسهولت تأمین مینمايند و

باعث کاهش تجزيه پذيری نشاسته هر دو غله در

پروتئین خوراک محفوظ میماند .متیسون و همکاران

شکمبه شد که البته اين کاهش برای گندم بیشتر از

( )1989گزارش کردند عملآوری جو با رطوبت باال

ذرت بود .احمدی و مقدم ( )1390نشان دادند که

با اوره منجر به بهبود ضريب تبديل غذايی و افزايش

عملآوری دانهی گندم با اوره و فرمالدئید باعث

وزن روزانه شد .سمیعیزفرقندی و همکاران ()1389

افزايش پروتئین قابل متابولیسم شد .آندوسپرم حاوی

گزارش کردند که عملآوری جو با اوره بهطور

گرانولهای نشاسته است که با يک ترکیبی از پروتئین

معنیداری سبب کاهش تجريهپذيری مؤثر در

و پلیساکاريدهای غیرنشاستهای احاطه میشود.

سرعتهای عبور مختلف شد .عملآوری شیمیايی

میتوان با استفاده از خاصیت حاللیت پروتئینهای

دانه ذرت با فرمالدئید باعث کاهش تجزيهپذيری

متصل به آندوسپرم از جمله گلوتلینها که در آلکان و

شکمبهای نشاسته و پروتئین خام دانه میشود.

الکل محلول هستند با افزودن ترکیبات شیمیايی اين

فرمالدئید از ارزانترين و مؤثرترين ترکیبات است که با

محافظ پروتئینی را از بین برد ( .)32عامل OH

باقیمانده لیزين مشابه واکنشهای میالرد واکنش داده

هیدروکسیدسديم باعث تخريب محافظ پروتئینی

تولید ترکیبات پايدار مینمايد .چندين اسیدآمینه

گرانولهای نشاسته و نفوذ میکرواورگانیسمها به

ضروری و نیمه ضروری مانند آرژنین ،هیستیدين،

ذرات خوراک شده و هضم را تسهیل میکند (.)32

متیونین ،تريپتوفان و هیستیدين ،گروههای آمیدی

قورچی و همکاران ( )2013در طی بررسی میزان

آسپارژين و گلوتامین با فرمالدئید واکنش میدهند

قابلیت هضم نشاسته دانههای فرآوری شده با روش
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موبايل نايلون بگ نتیجه گرفتند که فرآوری گندم با

ازت گندم آغشته به هیدروکسیدسديم در مقايسه با

هیدروکسیدسديم و زايلوز همراه با عملآوریهای

گندم غلطک خورده بهطور معنیداری پايینتر بود.

فیزيکی غلطک زدن ،خردکردن و آسیاب کردن منجر

مکنوين و همکاران ( )1995همین نتیجه را ارتباط با

به کاهش تجزيهپذيری شکمبهای نشاسته گندم

جو گزارش کردند که علت را میتوان به جابجايی

میگردد در حالیکه مقادير بیشتری نشاسته قابل هضم

مکان هضم از شکمبه به روده باريک دانست (.)21

در بخشهای پايینتر دستگاه گوارش فرآهم میآورد.

محافظت نشاسته از تجزيه شکمبهای ،نه تنها منجربه

فدايی و همکاران ( )2014با بررسی تأثیر تیمار

کاهش اتالف از طريق تخمیر در شکمبه میشود بلکه

هیدروکسیدسديم بر روی دانه کامل جو عنوان کردند

از اثرات منفی تخمیر نشاسته بر روی هضم فیبر نیز

آغشتهسازی دانه کامل جو با هیدروکسیدسديم

جلوگیری میکند؛ برآيند اين عمل فراهمآوری میزان

پارامترهای تولید گاز در شرايط آزمايشگاهی را بهبود

بیشتر گلوکز جذب شده در روده باريک میباشد

میبخشد؛ نرخ تولید گاز کاهش پیدا کرده و نیم عمر

( .)42روشهای مختلف فرآوری میتواند بهطور قابل

ماکزيمم تولید گاز افزايش پیدا میکند که نشانه

توجهی بر روی تجزيه نشاسته مؤثر باشند که منجر به

کاهش هضم نشاسته در شکمبه میباشد .هیسلوپ و

فراریسازی مقادير بیشتری نشاسته از شکمبه و

همکاران ( )1989در طی عملآوری جو و گندم

فراهمآوری مقادير باالتری نشاسته در روده باريک

آسیاب شده و غلط خورده با ترکیبات حاوی فرمهای

میشوند ( 17و .)38

مختلف فرمالدئید نتیجه گرفتند که تأثیر افزودن همه

لذا با توجه به مطالب عنوان شده هدف از اين

ترکیبات به جیره گوسفندان فیستولگذاری شده

مطالعه بررسی اثرات فرآوریهای مختلف گندم بر

کاهش نرخ هضم ازت شکمبهای و قابلیت هضم

ترکیبات شیمیايی ،عملکرد رشد و قابلیت هضم در

پايینتر ماده خشک و پروتئین در شکمبه بود .با اين

تغذيه برههای پرواری میباشد.

حال اين تأثیر بر دانه کامل کمترين میزان را دارا بود
مواد و روش

در حالیکه در بین روشهای عملآوریهای آسیاب
کردن و غلطک زدن تفاوت چندانی مشاهده نشد.

ترتیب آزمايش بدين گونه بود که ابتدا عملآوری

مکنیون و همکاران ( )1995با بررسی سه عملآوری

شیمیايی و آغشتهسازی نمونههای گندم با محلولهای

مختلف دانه جو شامل جو غلطک خورده ،جو غلطک

شیمیايی موردنظر صورت گرفت ،پس از گذشت

خورده برشته شده و جو تیمارسازی شده با

مدت زمان مشخص و خشک کردن نمونهها

هیدروکسیدسديم  4درصد ،گزارش کردند نشاسته جو

عملآوری فیزيکی بر روی دانههای گندم صورت

آغشته به هیدروکسید سديم قابلیت هضم شکمبهای

گرفت .سپس دانههای گندم تعیین ترکیب شیمیايی

پايینتری داشت .قابلیت هضم نیتروژن و نشاسته در

شده و در نهايت مورد تغديه دام قرار گرفت.

روده کوچک برای تیمار حاوی هیدروکسیدسديم

آزمايش طی چند مرحله انجام شد؛

کمتر بود در حالیکه دو تیمار غلطک خورده و غلطک

مرحله اول عملآوری شیمیایی نمونهها :برای

خورده برشته تفاوت معنیداری با يکديگر برای اين

عملآوری شیمیايی نمونهها ،محلول شیمیايی موردنیاز

فراسنجهها نداشتند .دکامپنر و همکاران ()2006

که شامل :محلول  3/5درصد اوره و  0/6درصد

گزارش کردند که قابلیت هضم شکمبهای نشاسته و

فرمالدئید (تیمار چهارم و ششم) و محلول  3/5درصد
4
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اوره و  3/5درصد هیدروکسیدسديم (تیمار سوم و

 1395در مزرعه تحقیقاتی شماره دو دانشگاه علوم

پنجم) میباشند در آزمايشگاه تهیه شد .برای تهیه

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .دامها قبل

محلول تیمارهای چهارم و ششم به ازاء هر کیلوگرم

از آزمايش جهت بیماری تب برفکی واکسینه شده

گندم  35گرم اوره با  6گرم فرمالدئید در  220سی

بودند .پیش از شروع آزمايش برهها پشم چینی و سم

سی آب مقطر محلول گرديده و بر روی گندم اسپری

چینی شده و شربت ضد انگل دريافت کرده بودند.

شد؛ در ادامه برای تهیه محلول تیمارهای سوم و پنجم

پس از آماده سازی جايگاه 30 ،راس بره دورگ

به ازاء هر کیلوگرم گندم  35گرم اوره با  35گرم

افشاری -داالق حدوداً  6ماهه پس از توزين اولیه،

هیدروکسیدسديم در  220سی سی آب مقطر محلول

بهطور تصادفی به تیمارهای آزمايشی اختصاص داده

گرديده و بر روی گندم اسپری شد .نمونهها در

شد .برهها پس از طی دو هفته دوره عادت پذيری،

ظروف در بسته بهمدت  30روز بهمنظور عملآوری

بهمدت  84روز با جیرههای آزمايشی تغذيه شد.
کامال

مخلوط1

تهیه

شد.

شیمیايی نگهداری شد و بعد از خشک شدن برای

جیرهها بهصورت

مرحله بعد يعنی عملآوری فیزيکی آماده شد .در

خوراکهای مورد استفاده در طول دوره پروار بر

مرحله بعد تیمار سوم و چهارم که بهترتیب شامل

اساس تیمارهای آزمايشی با مقادير ثابت انرژی و

گندم فرآوری شده با اوره و فرمالدئید ،گندم فرآوری

پروتئین و ساير مواد مغذی متعادل شد (جدول  )1و

شده با اوره و هیدروکسیدسديم میباشند آسیاب

 7تیمار به شرح زير داشتیم:

میشوند؛ تیمار پنجم و ششم که بهترتیب شامل گندم

جیره شاهد :گندم کامل

فرآوری شده با اوره و فرمالدئید ،گندم فرآوری شده

جیره دوم :گندم آسیاب شده

با اوره و هیدروکسیدسديم میباشند به شکل پلت

جیره سوم :گندم عملآوری شده با اوره  3/5درصد و

عملآوری شد.

هیدروکسید سديم  3/5درصد و آسیاب شده

مرحله دوم تعیین ترکیبات شیمیایی :نمونههای گندم

جیره چهارم :گندم عملآوری شده با اوره  3/5درصد

عملآوری شده شیمیايی تعیین ترکیب شیمیايی و با

و فرمالدئید  0/6درصد و آسیاب شده

گندم کامل (پیش از عملآوری) مقايسه شد .پیش از

جیره پنجم :گندم عملآوری شده با اوره  3/5درصد و

آغاز آزمايش ترکیب جیرههای آزمايشی تعیین شد

هیدروکسید سديم  3/5درصد و پلت شده

(جدول  .)1اندازهگیری ترکیبات جیرههای آزمايشی

جیره ششم :گندم عملآوری شده با اوره  3/5درصد و

اعم از رطوبت ،پروتئین خام ،چربی خام ،انرژی خام

فرمالدئید  0/6درصد و پلت شده

و خاکستر به روش ( )AOAC, 2005انجام گرفت.

جیرههای آزمايشی بر اساس نیازهای غذايی

اندازهگیری ترکیبات ديواره سلولی به روش ون

توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات گوسفند

سوست و همکاران ( )1991و به وسیله دستگاه

( )1985تنظیم شدند (جدول  ،)1در اين آزمايش از

فايبرتک انجام گرفت .اندازه گیری نشاسته به روش

يک جیره استفاده شد که تفاوت آن برای تیمارهای

تغییر داده شده اشلیگل ( )1986انجام شد.

مختلف فقط در نوع گندم عملآوری شده میباشد و

مرحله سوم بررسی عملکرد در طی دوره پرواربندی

میزان گندم و ساير اقالم خوراکی مصرفی در تنظیم

و تعیین قابلیت هضم :اين آزمايش در زمستان سال
1- TMR
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= خطای مربوط به واريانس بین حیوانات مورد

جیرهها يکسان میباشد .در طول دوره آزمايش برهها
بهصورت انفرای نگهداری و میزان مصرف خوراک

آزمايش درون تیمار،

بهصورت روزانه اندازهگیری شد .برهها در فواصل

 = Pkاثر زمان kام = )TP(ik ،اثر متقابل تیمار  iام و

زمانی چهار هفته يکبار توزين شدند و متوسط افزايش

زمان  jام

وزن روزانه و ضريب تبديل خوراکی محاسبه شد.

و  = eijklاشتباه تصادفی با میانگین صفر و

قابلیت هضم ظاهری ماده خشک :قابلیت هضم به

میباشند.

واريانس2

روش خاکستر نامحلول در اسید 1در روز  80بهمدت

دادههای مربوط به قابلیت هضم در قالب طرح

 4روز انجام گرفت .از هر تیمار از سه بره بهمدت 4

کامال تصادفی با  7تیمار و  5تکرار آنالیز آماری شد.

روز نمونهگیری به عمل آمد .میزان خاکستر نامحلول

مقايسات میانگینها با آزمون دانکن در سطح معنیدار

در اسید در نمونههای مدفوع و خوراک پس از خشک

 5درصد انجام شد .مدل آماری و فرضیات آزمايش

کردن تا وزن ثابت ،به روش ونکولن و يانگ ()1977

قابلیت هضم به صورت زير میباشد:
yij= µ+Ti+εij

اندازهگیری شد و بهعنوان مارکر داخلی برای محاسبه

که در آن:

قابلیت هضم ماده خشک خوراکهای آزمايشی

 :yijمشاهده مربوط به تیمار  iام و تکرار  jام،

استفاده شد (.)39

 :µمیانگین کل،
 :Tiاثر  iامین تیمار،

تجزيه و تحلیل آماری دادهها

 :εijاشتباه تصادفی با میانگین صفر و واريانس

تجزيه آماری دادههای مربوط به فراسنجههای

میباشند.

عملکردی بر اساس طرح مشاهدات تکرار در زمان

جهت آنالیز دادهها نرمافزار (( SAS )2001نسخه

انجام شد .وزن اولیه برهها برای فراسنجههای

 )9/1استفاده شد.

عملکردی بهعنوان متغیر کمکی در مدل در نظر گرفته
شد و با توجه به معنیدار نشدن از مدل حذف گرديد
و مجدداً دادهها آنالیز آماری شدند .میانگین تیمارها با
آزمون توکی -کرامر در سطح معنیدار  5درصد مورد
مقايسه قرار گرفت .مدل آماری برای مشاهدات تکرار
در زمان بهصورت زير بود:
+ Pk + )TP(ik + eijkl

2

e

б

yijkl =µ+Ti +

در اين مدل:
 = yijklمقدار مشاهدات در آزمايش،
 = µمیانگین جمعیت،
 = Tiاثر تیمار  iام،

1- AIA
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جدول  -1اجزای تشکیلدهنده جیره آزمایشی بر اساس ماده خشک و محتوای مواد مغذی آن
Table 1. Ingredients and chemical composition of experimental diets

درصد

اقالم خوراکی
Ingredients

%

کاه گندم ()Wheat straw

30

دانه گندم* ()Wheat grain

12

دانه جو ()Barley grain

12

دانه ذرت ()Corn grain

12

تفاله چغندر ()Beet pulp

6.1

سبوس گندم ()Wheat bran

10

کنجاله سويا ()Soybean meal

10

بلوط ()Quercus

3

دی کلسیم فسفات ()DCP

0.3

جوش شیرين ()Sodium bicarbonate

1.4

صدف ()CaCO3

0.7

مکمل معدنی -ويتامینی ()Mineral-vitamin premix

1

اوره ()Urea

0.5

نمک ()Salt

0.3

بنتونیت ()Bentonite

0.28

اکسید منیزيم ()Magnesium oxide

0.42

ترکیبات شیمیايی Chemical composition

انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک)

2.46

)Metabolizable Energy (Mcal/kg
پروتئین خام (درصد) )Crude Protein (%

13.98

عصاره اتری (درصد) )Ether Extract (EE) (%

5.3

کلسیم (درصد) )Calcium (%

0.48

فسفر (درصد) )Phosphorus (%

0.4

* در اين آزمايش از يک جیره استفاده شد که تفاوت آن برای تیمارهای مختلف فقط در نوع گندم عملآوری شده میباشد.
*

در هر کیلوگرم جیره 99/2 :میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم آهن 84/7 ،گرم روی 10 ،میلیگرم مس 1 ،میلیگرم يد 0/2 ،میلیگرم سلنیم،

 9000واحد بینالمللی ويتامین  9000 ،Aواحد بینالمللی ويتامین  Dو  9000واحد بینالمللی ويتامین E

نتايج و بحث

 )2تعیین ترکیب شیمیايی شده و با گندم کامل (پیش

تعیین ترکیبات شیمیایی نمونههای گندم عملآوری

از عملآوری) مقايسه شد.

شده :نمونههای گندم عملآوریشده شیمیايی (جدول
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جدول  -2تأثیر عملآوری شده شیمیایی بر ترکیبات شیمیایی گندم.
Table 2. Effect of chemical processing on chemical composition of wheat

تیمار

ماده خشک

چربی خام

خاکستر

پروتئین

()DM

نشاسته

1

انرژی خام

درصد )(%

)(EE
درصد )(%

)(ASH
درصد )(%

)(CP
درصد )(%

)(Starch

)(GE

بدون عملآوری

93.35

1.17

1.81

11.18

66.37

4220

(اوره+هیدروکسیدسديم+آسیاب)

94.24

2

)(Without procesing
1.32

1.27

9.18

66.31

4235

)(Urea + NaoH + Grinding

(اوره+فرمالدئید+آسیاب)

94.52

1.01

0.98

10.24

71.39

4133

)(Urea+Formaldehyde+Grinding

(اوره+هیدروکسیدسديم +پلت)

93.01

1.46

0.94

10.71

72.59

4222

)(Urea+NaoH+Pelleting

(اوره+فرمالدئید +پلت)

92.26

1.56

1.84

10.47

69.39

4145

)(Urea+Formaldehyde+Pelleteing
*SEM

1.11

0.19

0.25

1.19

3.59

81.94

سطح احتمال

0.71

0.22

0.20

0.81

0.65

0.84

P-value
*

*خطای معیار برای میانگین کل

Standard error for overall mean

1واحد بر حسب درصد (2 ،)%واحد بر حسب کیلوکالری در کیلوگرم ()Kcal/kg

نتايج نشان داد (جدول  )2عملآوری شیمیايی با

عملکرد رشد :اثر تیمارها و زمانهای مختلف بر

اوره ،هیدروکسیدسديم و فرمالدئید در هیچ يک از

میانگین مصرف خوراک ،افزايش وزن روزانه و

گروههای تیماری منجر تأثیر معنیداری بر روی هیچ

ضريب تبديل خوراکی در (جدول  )3آورده شده-

کدام از ترکیبات شیمیايی اندازهگیری شده يا محاسبه

است .همچنین برآورد تأثیر تیمارها بر عملکرد برهها

شده گندم نشد .به عبارتی فرآوری شیمیايی گندم با

در انتهای دوره پروار در (جدول  )4خالصه شده -

اوره ،فرمالدئید و هیدروکسیدسديم منجر به تغییر در

است.

میزان ماده خشک ،چربی خام ،پروتئین خام ،فیبرخام،
خاکسترخام ،انرژی خام و نشاسته گندم نشد.
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. افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمارها و زمانهای مختلف، میانگین مصرف خوراک-3 جدول
Table 3. Average daily feed intake, average daily gain and feed conversion ratio for different
treatment and times
ضريب تبديل
افزايش وزن روزانه
متوسط مصرف خوراک
خوراکی

)(گرم در روز

)روزانه (کیلوگرم

Feed Conversion
Ratio (FCR)

Average Daily
Gain (kg)1

Average Daily Feed
Intake (kg)1

13.57±0.94ab

98.09±17.44c*

1.33±0.069

13.84±0.94a

106.44±15.17bc

1.43±0.069

10.99±0.98abc

148.54±15.78abc

1.49±0.072

10.51±0.94abc

145.89±15.10abc

1.42±0.069

8.95±1.08c

186.82±17.44a

1.48±0.079

9.16±1.05bc

169.92±16.87ab

1.44±0.077

0.005

0.045

0.656

تیمار
بدون عملآوری
(Without processing)

آسیاب شده
(Grinding)

)آسیاب+هیدروکسیدسديم+(اوره
(Urea + NaoH + Grinding)

)آسیاب+فرمالدئید+(اوره
(Urea+Formaldehyde+Grinding)

) پلت+هیدروکسیدسديم+(اوره
(Urea+NaoH+Pelleting)

) پلت+فرمالدئید+(اوره
(Urea+Formaldehyde+Pelleteing)
P-value سطح احتمال
Time زمان

11.02±0.55

139.06±7.01b

1.34±0.030c

day 1-28

 روزگی1-28

11.30±0.55

139.06±7.01b

1.42±0.030b

day 28-56

 روزگی28-56

11.18±0.55

149.74±7.01a

1.52±0.030a

day 56-84

 روزگی56-84

0.912

0.058

0.0001

P-value

سطح احتمال

.)P>0/05(  میانگینهای فاقد حروف مشترک در هر سطر دارای اختالف معنیداری میباشندc-a*
*a-cMeans
1As

within a column without a common superscript differ significantly (P<0.05).

fed

 ضریب تبدیل غذایی کل دوره و وزن نهایی در تیمارهای آزمایشی، افزایش وزن روزانه، میانگین مصرف خوراک-4 جدول
Table 4. Total feed intake, total average daily gain, feed conversion ratio and final body weight for
different treatment
وزن نهايی
ضريب تبديل
مصرف خوراک
افزايش وزن دوره
)(کیلوگرم

خوراکی کل

Final body
weight (kg)

Total Feed Conversion
Ratio (FCR)

Gain (kg)1

Total Intake
(kg)1

)کل (کیلوگرم

39.89±1.11c

13.15±0.91ab

8.67±0.96c*

112.03±5.80

40.36±0.96bc

13.66±0.92a

9.15±0.96bc

120.79±5.83

43.35±1.00abc

10.60±0.96abc

12.14±1.00abc

125.55±6.07

43.17±0.96abc

10.14±0.91abc

11.96±0.96abc

119.28±5.80

45.43±1.11a

8.73±1.06bc

14.22±1.11a

124.47±6.71

44.87±1.07ab

9.04±1.02c

13.65±1.07ab

121.00±6.48

0.0032

0.0049

0.0032

0.656

)(کیلوگرم

تیمار

بدون عملآوری
(Without processing)

آسیاب شده
(grinding)

)آسیاب+هیدروکسیدسديم+(اوره
(Urea + NaoH + Grinding)

)آسیاب+فرمالدئید+(اوره
(Urea+Formaldehyde+Grinding)

) پلت+هیدروکسیدسديم+(اوره
(Urea+NaoH+Pelleting)

) پلت+فرمالدئید+(اوره
(Urea+Formaldehyde+Pelleteing)
P-value سطح احتمال

.)P>0/05(  میانگینهای فاقد حروف مشترک در هر سطر دارای اختالف معنیداری میباشندc-a*
*a-cMeans
1As

within a column without a common superscript differ significantly (P<0.05).

fed
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مصرف خوراک :میانگین مصرف خوراک روزانه در

 28روز دوم نسبت به  28روز اول 28 ،روز سوم

(جدول  )3نشان داده شده است .نتايج حاصل از

نسبت به  28روز دوم و  28روز سوم نسبت به 28

عملآوریهای فیزيکی -شیمیايی گندم با وجود

روز اول به شکل معنیداری مصرف خوراک افزايش

پايینتر بودن مصرف خوراک در تیمار بدون

پیدا کرد ( .)P>0/05افزايش معنیدار مصرف خوراک

عملآوری نسبت به تیمارهای فرآوری شده حاکی از

که در بازههای زمانی مشاهد میشود ( )P>0/05را

عدم تأثیر معنیدار بر روی متوسط مصرف خوراک

میتوان به اثر سن برهها نسبت داد .اثر متقابل مصرف

روزانه میباشد ( )P<0/05که مشابه با نتايج بررسی

خوراک و زمان در شکل  1نشان داده شدهاست .در

فیپس و همکاران ( )2001و شارما و همکاران

هیچ يک از زمانهای وزنکشی اثر متقابل مصرف

( )1983میباشد .مقايسه زمانهای وزنکشی حاکی از

خوراک روزانه و زمان بین تیمارهای آزمايشی تفاوت

روند کلی افزايش معنیدار مصرف خوراک از ابتدای

معنیداری نداشتند (.)P>0/05

دوره تا انتهای دوره میباشد؛ بهطوریکه بازه زمانی

شکل  -1اثر متقابل تیمار و زمان در مورد مصرف خوراک روزانه در تیمارهای آزمایشی مختلف
Figure 1. Interaction between treatment and time on daily feed intake for different experimental
treatment

در ادامه بررسی تأثیر عملآوری فیزيکی -شیمیايی

زحمتکش و همکاران ( )1386با فرآوری فیزيکی

بر مصرف خوراک( ،جدول  )4نتايج نشان داد که

گندم ،افزايش مصرف خوراک را گزارش کردند که با

مصرف خوراک کل دوره نیز تحت تأثیر جیرههای

نتايج دانا و همکاران ( )1999مینور و همکاران

آزمايشی قرار نگرفت (.)P>0/05

( )1998و رابلو و همکاران ( )2003مشابهت داشت.
حمیدی ماراالنی و همکاران ( )2014با بررسی
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فرآوری فیزيکی گندم و جو افزايش معنیدار مصرف

تیمارهای پنجم و ششم (عملآوریهای شیمیايی پلت

خوراک روزانه را گزارش کردند .زين ()1994

شده) به شکل معنیداری منجر به افزايش وزن روزانه

گزارش کرد که مصرف جیرههای حاوی گندم

بیشتر نسبت به تیمار بدون عملآوری شد (.)P>0/05

عملآورشده فیزيکی منجر به افزايش خوراک مصرفی

همچنین تیمار پنجم (اوره+هیدروکسیدسديم+پلت

شد .همچنین نتايج بررسی دکامپنر و همکاران

شده) به شکل معنیداری نسبت به تیمارهای اول

( )2006بیانگر افزايش مصرف ماده خشک در تیمار

(بدون عملاوری) و تیمار دوم (آسیاب شده) افزايش

حاوی گندم عملآوری شده با هیدروکسیدسديم بود

وزن روزانه باالتری نشان داد .تجزيه آماری دادهها

که مشابه با نتايج سريسکاندراجا و همکاران ()1980

بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای سوم

بر روی جو عملآوری شده با هیدروکسیدسديم بود؛

و چهارم (آسیاب شده-شیمیايی) با تیمارهای پنجم و

حال آنکه فیپس و همکاران ( )2001عدم وجود

ششم (پلت شده -شیمیايی) میباشد ( )P>0/05هر

تفاوت معنیدار در مصرف خوراک گندم عملآوری

چند از نظر عددی تیمارهای پنجم و ششم افزايش

شده با هیدروکسیدسديم گزارش کردند .شارما و

وزن روزانه باالتری نشان دادند و تیمار پنجم

همکاران ( )1983با فرآوری شیمیايی دانه غالت تاثیر

(اوره+هیدروکسیدسديم پلت شده) از بقیه باالتر بود.

معنیداری بر مصرف خوراک مشاهده نکردند .علت

تغییرات افزايش وزن روزانه در زمانهای مختلف

تفاوت در مصرف خوراک در آزمايشهای عنوان شده

حاکی از اين است که افزايش وزن روزانه در  28روز

را میتوان به تفاوت در نوع غله مورد استفاده ،تفاوت

سوم به شکل معنیداری نسبت به  28روز اول و دوم

در روشهای فرآوری فیزيکی و شیمیايی ،سطوح

به شکل معنیداری باالتر بود ( )P>0/05حال آن که

مورد غله مورد استفاده در آزمايش عنوان کرد.

بین زمان های اول و دوم تفاوت معنیداری مشاهده

افزایش وزن روزانه :نتايج مربوط به افزايش وزن

نشد ( .)P>0/05افزايش معنیدار اضافه وزن روزانه

روزانه برههای پرواری در جدول  3نشان داده شده

در بازه زمانی سوم ( 28روز سوم) را به مصرف

است .تجزيه آماری دادهها بیانگر وجود اختالف

خوراک باالتر برهها در اين بازهی زمانی نسبت داد.

معنیدار بین تیمارهای آزمايشی از نظر افزايش وزن

شکل  2نشان دهنده اثر متقابل تیمار و زمان در مورد

روزانه بود ( .)P>0/05نتايج نشان میدهد که

افزايش وزن روزانه است.
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شکل  -2اثر متقابل تیمار و زمان در مورد افزایش وزن روزانه در تیمارهای آزمایشی مختلف
Figure 2. Interaction between treat and time on average daily gain for different experimental
treatment

نتايج نشان میدهد در هیچ يک از زمانهای

نهايی باالتری نسبت به تیمار بدون عملآوری و تیمار

وزنکشی ،اثر متقابل افزايش وزن روزانه و زمان بین

آسیاب شده نشان دادند ( .)P>0/05در عین حال بین

تیمارهای آزمايشی تفاوت معنیداری نداشتند

تیمارهای عملآوری فیزيکی -شیمیايی تفاوت

(.)P>0/05

معنیداری برای وزن نهايی پروار مشاهده نشد
(.)P>0/05

در ارتباط با افزايش وزن انتهای دوره همان طور
که در جدول  4مشاهده میشود ،نتايج نشان میدهد

نتايج اين آزمايش برای افزايش وزن روزانه و

تیمارهای پنجم و ششم (تیمارهای شیمیايی -پلت

وزنگیری منطبق با نتايج ساير محققین میباشد.

شده) نسبت به تیمار بدون عملآوری به شکل

حمیدی ماراالنی و همکاران ( )2014با بررسی

معنیداری افزايش وزن بیشتری نشان دادند

فرآوری فیزيکی گندم و جو در جیره گاوهای شیری

(اوره+

گزارش کردند که تیمارهای فرآوری شده بهطور

هیدروکسیدسديم +پلت شده) نسبت به تیمارهای

معنیداری منجر به وزن نهايی باالتر نسبت به تیمار

بدون عملآوری و تیمار آسیاب شده افزايش وزن

بدون فرآوری اين غالت شد .در ادامه تحقیق حمیدی

انتهای دورهی باالتری نشان داد ()P>0/05؛ در عین

ماراالنی و همکاران ( )2014نشان دادند که گندم

حال بین تیمارهای سوم و چهارم (فیزيکی -آسیاب

فرآوری شده در برابر گندم بدون عملآوری به طور

شده) با تیمارهای پنجم و ششم (شیمیايی -پلت

معنیداری منجر به افزايش وزن روزانه میشود .زين

شده) مشاهده نشد ( .)P>0/05در ادامه همانطور که

( )1994گزارش کرد که مصرف جیرههای حاوی

در جدول  4میبینید در ارتباط با وزن نهايی پروار

گندم فرآوری فیزيکی شده در جیره گاوهای شیری

(جدول  ،)4نتايج نشان میدهد تیمارهای پلت شده

منجر به افزايش وزن روزانه شد .متیسون و همکاران

(تیمارهای پنجم و ششم) به شکل معنیداری وزن

( )1989گزارش کردند عملآوری شیمیايی دانه جو

()P>0/05؛

همچنین

تیمار

پنجم
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با اوره منجر به افزايش وزن روزانه گاوهای شیری

ارتباط با صفت ضريب تبديل غذايی از ابتدای دوره تا

شد .علت اين تفاوت در وزنگیری بین تیمارهای

انتهای دوره میباشد ()P>0/05؛ شکل  3نشاندهنده

عملآوری شده با تیمار بدون عملآوری را میتوان

اثر متقابل تیمار و زمان در مورد ضريب تبديل غذايی

چنین تشريح کرد .با فرآوری دانه غالت ،محافظت

میباشد و نشان میدهد در هیچ يک بازههای زمانی،

نشاسته از تجزيه شکمبهای ،نه تنها منجر به کاهش

اثر متقابل ضريب تبديل غذايی و زمان بین تیمارهای

اتالف از طريق تخمیر در شکمبه میشود بلکه از

آزمايشی تفاوت معنیداری نداشتند (.)P>0/05

اثرات منفی تخمیر نشاسته بر روی هضم فیبر نیز

بررسی نتايج اضافه وزن کل دقیقا مشابه با نتايج

جلوگیری میکند؛ برآيند اين عمل فراهمآوری میزان

ضريب تبديل غذايی کل میباشد (جدول )4؛ نتايج

بیشتر گلوکز جذب شده در روده باريک میباشد

نشان میدهد تیمارهای پنجم و ششم (تیمارهای

( .)42روشهای مختلف فرآوری میتواند بهطور قابل

شیمیايی -پلت شده) نسبت به تیمار بدون عملآوری

توجهی بر روی تجزيه نشاسته مؤثر باشند که منجر به

به شکل معنیداری ضريب تبديل غذايی کل را بهبود

فراریسازی مقادير بیشتری نشاسته از شکمبه و

بخشیدند ()P>0/05؛ همچنین تیمار پنجم (اوره+

فراهمآوری مقادير باالتری نشاسته در روده باريک

هیدروکسیدسديم +پلت شده) نسبت به تیمارهای

میشوند که نتیجه آن بهبود عملکرد رشد دام خواهد

بدون عملآوری و تیمار آسیاب شده ضريب تبديل

بود ( 17و .)38

غذايی کل مناسبتری نشان دادند ()P>0/05؛ در عین

ضریب تبدیل غذایی :نتايج مربوط به ضريب تبديل

حال بین تیمارهای سوم و چهارم (فیزيکی -آسیاب

غذايی در جدول  3نشان داده شده است .نتايج مشابه

شده) با تیمارهای پنجم و ششم (شیمیايی -پلت

با نتايجی میباشد که در ارتباط با افزايش وزن روزانه

شده) برای اين فراسنجه تفاوت معنیداری مشاهده

بهدست آمد .نتايج نشان میدهد که تیمارهای پنجم و

نشد (.)P>0/05

ششم (عملآوریهای شیمیايی -پلت شده) به شکل

مشابه با نتايجی که از اين بررسی بهدست آمد

معنیداری منجر به بهبود ضريب تبديل غذايی نسبت

ساير محققین از تأثیر مثبت فرآوری دانه غالت در

به تیمار بدون عملآوری شد ( .)P>0/05همچنین

بهبود ضريب تبديل غذايی گزارش دادند .زانگ و

تیمار پنجم (اوره+هیدروکسیدسديم+پلت شده) به

همکاران ( )2010گزارش کردند فرآوری فیزيکی دانه

شکل معنیداری نسبت به تیمارهای اول (بدون

غالت باعث کاهش ضريب تبديل غذايی در جیره

عملاوری) و تیمار دوم (آسیاب شده) ضريب تبديل

گوسالههای هلشتاين شد .نتايج بررسی دهقانبنادکی و

غذايی مناسبتری نشان داد .تجزيه آماری دادهها

همکاران ( )2007نشان داد جو عملآوری شده با اوره

بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای سوم

باعث بهبود ضريب تبديل غذايی گاوهای شیری

و چهارم (آسیاب شده -شیمیايی) با تیمارهای پنجم و

میشود .نتايج بررسی باچ و همکاران ( )2007نشان

ششم (پلت شده -شیمیايی) میباشد ( )P>0/05هر

داد پلتسازی دانه غالت بهطور معنیداری منجر به

چند از نظر عددی تیمارهای پنجم و ششم ضريب

کاهش ضريب تبديل غذايی گوساله شد .متیسون و

تبديل غذايی پايینتری نشان دادند .مقايسه زمانهای

همکاران ( )1989گزارش کردند عملآوری جو با

وزنکشی حاکی از عدم وجود اختالف معنیدار در

اوره منجر به بهبود ضريب تبديل غذايی شد.
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علت بهبود ضريب تبديل غذايی تحت تاثیر

ترتیب مقادير بیشتری نشاسته قابل هضم در

فرآوریهای فیزيکی و شیمیايی را میتوان چنین

بخشهای پايینتر دستگاه گوارش فرآهم میآورد و

توضیح داد .روشهای مختلف فرآوری دانه غالت

موجب بهبود گوارشپذيری شود که نتیجه آن بهبود

سبب محافظت از تجزيه شکمبهای نشاسته خواهند

ضريب تبديل غذايی میباشد (.)12

شد که موجب کاهش تخمیر در شکمبه میشود؛ بدين

شکل  -3اثر متقابل تیمار و زمان در مورد ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایشی مختلف
Figure 3. Interaction between treatment and time on feed conversation ratio for different
experimental treatment

قابلیت هضم :تأثیر عملآوری های فیزيکی -شیمیايی

دانه گندم میشود ()P>0/05؛ حال آنکه بین

گندم بر قابلیت هضم مواد مغذی در (جدول  )4آورده

عملآوری شیمیايی -آسیاب (تیمارهای سوم و

شده است .نتايج نشان میدهد عملآوریهای

چهارم) با شیمیايی -پلت (تیمارهای پنجم و ششم)

فیزيکی -شیمیايی به شکل معنیداری سبب بهبود

تفاوت معنیداری در قابلیت هضم ماده خشک

قابلیت هضم ماده خشک ،فیبر نامحلول در شوينده

مشاهده نشد ( .)P<0/05از سوی ديگر تیمار بدون

خنثی ،فیبر نامحلول در شوينده اسیدی و نشاسته دانه

عملآوری به شکل معنیداری نسبت به ساير

گندم شد ( )P>0/05در عین حال تاثیر معنیداری بر

تیمارهايی که عملآوری فیزيکی -شیمیايی شده بودند

قابلیت هضم ماده آلی و پروتئین خام اين دانه غله

قابلیت هضم پايینتری نشان داد.

نداشت (.)P<0/05

نتايج نشان میدهد قابلیت هضم فیبرنامحلول در

نتايج اين تحقیق نشان داد که عملآوری

شوينده خنثی تیمار پنجم (اوره +هیدروکسیدسديم+

شیمیايی -پلت (پنجم و ششم) نسبت به تیمارهای

پلت) نسبت به تیمار بدون عملآوری (تیمار اول) به

اول (بدون عملاوری) و دوم (آسیاب شده) بهطور

شکل معنیداری باالتر بود ()P>0/05؛ حال آنکه بین

مؤثرتری منجر به افزايش قابلیت هضم ماده خشک

ساير تیمارها اختالف معنیداری مشاهده نشد
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( .)P<0/05همچنین مشاهده میگردد که تیمارهای

بهطور تفاوت معنیداری با تیمار سوم (اوره+

سوم و چهارم (عملآوری شیمیايی -آسیاب) و پنجم

هیدروکسیدسديم +آسیاب) نشان نداد (.)P<0/05

و ششم (عملآوری شیمیايی -پلت) به شکل

در ادامه مشاهده میگردد روشهای مختلف

معنیداری نسبت به تیمار بدون عملآوری قابلیت

عملآوری فیزيکی -شیمیايی (تیمارهای سوم ،چهارم،

هضم فیبرنامحلول در شوينده اسیدی باالتری دارند

پنجم و ششم) منجر افزايش معنیدار قابلیت هضم

()P>0/05؛ با اين حال با وجود تفاوت عددی

نشاسته گندم نسبت به تیمار بدون عملآوری و تیمار

اختالف معنیداری بین تیمارهای شیمیايی-آسیاب

به تنهايی آسیاب شده میشود ()P>0/05؛ با اين حال

(سوم و چهارم) با تیمارهای شیمیايی-پلت (پنجم و

قابلیت هضم نشاسته بین تیمارهای سوم و چهارم با

ششم) مشاهده نشد ( .)P<0/05قابلیت هضم

تیمارهای پنجم و ششم تفاوت معنیداری نشان نداد،

فیبرنامحلول در شوينده اسیدی تیمار دوم (آسیاب)

به عبارتی بین عملآوری شیمیايی -پلت و شیمیايی-
آسیاب تفاوت معنی نداری وجود نداشت (.)P<0/05

جدول  -5تأثیر عملآوریهای مختلف گندم بر قابلیت هضم مواد مغذی
Table 4. Effect of different fat sources on digestibility
درصد ()%
1
NDF
ماده آلی
ماده خشک
2
ADF

تیمار

))DM

treatment

بدون عملآوری

*51.84c

3

CP

))OM
66.75

نشاسته
)(Starch

50.05b

42.38c

51.12

81.52b

)(Without processing

آسیاب

57.88bbc

65.89

(اوره+هیدروکسیدسديم+آسیاب)

64.40ab

63.71

54.82ab

47.85bc

62.08

57.49ab

58.78ab

64.35

80.15b

)(grinding
90.89a

)(Urea + NaoH + Grinding

(اوره+فرمالدئید+آسیاب)

61.71ab

71.48

59.16ab

61.44a

67.75

91.22a

)(Urea+Formaldehyde+Grinding

(اوره+هیدروکسیدسديم +پلت)

69.10a

60.11

63.81a

64.34a

58.22

89.93a

)(Urea+NaoH+Pelleting

(اوره+فرمالدئید +پلت)

70.56a

68.78

59.49ab

66.12a

66.38

91.40a

)(Urea+Formaldehyde+Pelleteing
4
SEM

2.84

4.35

3.99

4.04

4.87

2.19

سطح احتمال P-value

0.048

0.555

0.302

0.006

0.234

0.006

1الیاف نامحلول در شوينده خنثی2 ،الیاف نامحلول در شوينده اسیدی3 ،پروتئین خام4 ،خطای معیار برای میانگین کل.

* c-aمیانگینهای فاقد حروف مشترک در هر سطر دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P>0/05
within a column without a common superscript differ significantly (P<0.05).

*a-cMeans

با توجه به نتايجی که از تحقیق حاضر بهدست

که عملآوری جو با فرمالدئید تأثیر معنیداری بر

آمد و منطبق با نتايج بررسیهای مشابه بود بهطور

میزان نیتروژن و نشاسته عبوری به روده کوچک داشته

کلی فرآوری سبب افزايش قابلیت هضم دانه غالت

و با افزايش عبوری سازی نشاسته سبب انتقال جايگاه

میشود .اورتگا -سريال و همکاران ( )1999دريافتند

هضم از شکمبه به روده باريک میشود .ارسکوف و
15
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گرينهالج ( )1977گزارش کردند که با افزايش

آسیاب کردن منجر به کاهش تجزيه پذيری شکمبهای

جو

نشاسته گندم میگردد در حالی که مقادير بیشتری

تیمارسازی شده با اين ترکیب قلیايی ،افزايش میيابد.

نشاسته قابل هضم در بخشهای پايینتر دستگاه

اونز و زين ( )2005گزارش کردند فرآوری فیزيکی

گوارش فرآهم میآورد .علت افزايش قابلیت هضم

جو سبب قابلیت هضم شکمبهای و پس از شکمبهای

دانه غالت را میتوان تاثیر فرآوری های فیزيکی و

باالتری شد .بارنز و ارسکوف ( )1981عنوان کردند

شیمیايی در محافظت از تجزيه شکمبهای نشاسته که

که تیمارسازی جو با هیدروکسیدسديم منجر به نرخ

موجب کاهش تخمیر در شکمبه و انتقال هضم به

آهستهتر هضم نشاسته در مقايسه با جو غلطک خورده

بخشهای پايینتر دستگاه گوارش دانست و با توجه

شد .شارما و همکاران ( )1983با تیمارسازی دانه

با اين که راندمان استفاده از مواد مغذی در روده

غالت با هیدروکسیدسديم نتیجه گرفتند که تغذيه

باريک باالتر از شکمبه میباشد موجب بهبود

گوسفند تیمارسازی شده با چاودار به شکل معنیداری

گوارشپذيری میشود که نتیجه آن بهبود قابلیت

منجر به افزايش قابلیت هضم فیبر نامحلول در شوينده

هضم خواهد شد (.)12

سطوح

هیدروکسیدسديم،

قابلیت

هضم

اسیدی و سلولز شد .ارسکوف و گرينهالج ()1977
گزارش کردند که با افزايش سطوح هیدروکسیدسديم،

نتیجهگیری

قابلیت هضم جو تیمارسازی شده با اين ترکیب

يافتههای اين آزمايش نشان میدهد که با توجه به

قلیايی ،افزايش میيابد .قورچی و همکاران ()2013

تأثیر مثبت عملآوری گندم بر عملکرد رشد و قابلیت

در طی بررسی میزان قابلیت هضم نشاسته دانههای

هضم مواد مغذی ،با روشهای مناسب فرآوری

فرآوری شده با روش موبايل نايلون بگ نتیجه گرفتند

میتوان به شکل مؤثرتر و با بازده باالتر از گندم

که فرآوری گندم با هیدروکسیدسديم و زايلوز همراه

بهعنوان منبع تأمینکننده انرژی خوراک در تغذيه

با عملآوریهای فیزيکی غلطک زدن ،خردکردن و

نشخوارکنندگان استفاده نمود.
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Abstract
Background and objectives: The wheat as a main cultured grain in Iran can be used in animal
nutrition. Urea as a nitrogen source combined with NaoH and formaldehyde can be slowly used
by microorganisms. On the other hand, different physical processing methods can affect
degradability of nutrients in the rumen and other parts of gastrointestinal tract. Therefore, the
aim of this research was to study the effects of using wheat processed by different methods on
the performance, chemical composition, and digestibility in fattening lambs.
9

Materials and methods: Thirty Afshari-Dallagh male lambs with an initial body weight of
31.21 ± 3 kg were used in a repeated measure design for functional traits and completely
randomized design for digestibility. Lambs were distributed into six treatments with five lambs
each. Experimental treatments included: 1- whole wheat; 2- milling wheat; 3- milling wheat +
3.5% urea + 3.5 % NaoH, 4- milling wheat + 3.5% urea + 0.6% formaldehyde; 5- pelleted
wheat + 3.5% urea + 3.5 % NaoH, 6- pelleted wheat + 3.5% urea + 0.6% formaldehyde. This
study was carried out in an 84-day feeding experiment with a 14-day adaptation period. On the
eightieth day of the study, feces and feed intake samples were collected to determine nutrient
digestibility by acid insoluble ash method.
Results: Results indicated that chemical-physical processing of grain wheat had significant
effect in comparison to control group on daily weight gain of lambs (P<0/05). Moreover,
average daily gain (ADG) of urea + NaoH + pelleting treatment was significantly higher than
control and grinding treatments (P<0.05). On the other hand, results showed that gain at the end
of the experimental period was significantly higher for chemical-physical treatments compared
with control and grinding treatments (P<0.05). Result showed that chemical-physical processing
of wheat grain did not affect dry matter intake during total feeding trial (P>0.05). Chemicalphysical processing improved feed conversion ratio compared to control and grinding
treatments (P<0.05). At the end of the experimental period, chemical + pelleting treatment had
the least feed conversion ratio (P<0.05). Chemical-physical processing effectively enhanced
digestibility of dry matter, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and starch of wheat grain
(P<0.05) but digestibility of organic matter and crude protein did not affected (P>0.05).
Conclusions: The result of this study showed that based on the positive effects of processing
wheat on growth performance and digestibility of nutrients, suitable wheat processing can be
effectively used as a source of energy for ruminants.
Keywords: Wheat processing, Digestibility, Chemical composition, fattening lamb
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