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 ،ذیمواد مغ کنسانتره بر مصرف خوراک، قابلیت هضم سطحثیر اندازه ذرات سیالژ جو و أت

 نر کرمانی در گوسفند ایهای شکمبهفراسنجه
 

 3امید دیانی و 2حسینیمهدی شریفیمحمد* ،1علی شمسی

 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،علوم دامی دانشیار گروه3و  ستادیارا2، ارشددانشجوی کارشناسی1

 2/2/94 ؛ تاریخ پذیرش:30/10/93 تاریخ دریافت:
 

 1چکیده

سطح کنسانتره بر مصرف خوراک، دو اندازه ذرات سیالژ جو و دو سطح ثیر أتمنظور بررسی به

نر نژاد کرمانی چهارده ماهه با میانگین  برهاز چهار راس ای های شکمبهمواد مغذی، فراسنجه قابلیت هضم

روزه  21با چهار دوره  2×2صورت طرح چرخشی در قالب طرح فاکتوریل کیلوگرم به 35±2وزنی 

. شد های نایلونی سیلوکیسه در روز 45 مدتعلوفه جو، به کیلوگرم 1200 سیالژ، تهیه برایاستفاده شد. 

 60 درصد کنسانتره، 60درصد سیالژ جو درشت و  40 شامل جیره حاویبه ترتیب  آزمایشی هایجیره

 60، درصد کنسانتره 60درصد سیالژ جو ریز و  40 ،درصد کنسانتره 40درصد سیالژ جو درشت و 

درشت و ریز،  میانگین هندسی ذرات سیالژ جو. بودند درصد کنسانتره 40درصد سیالژ جو ریز و 

. نتایج حاکی از این بود (P=03/0بود ) ترکمسیالژ ریز  pHمتر بوده و میلی 83/10و  95/13ترتیب به

ین تربیش(، اما P<001/0درصد کنسانتره بود ) 40های دارای ین مصرف ماده خشک در جیرهتربیشکه 

(. P<05/0) بود ریز جو سیالژ درصد 40 کنسانتره و درصد 60 بلیت هضم ماده خشک و آلی در جیرهقا

بود  تربیشهای حاوی سیالژ درشت مایع شکمبه، چهار ساعت پس از تغذیه با جیره pHمقدار 

(005/0=P). ین تریشبقرار نگرفت.  های آزمایشیثیر جیرهأغلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه تحت ت

کاهش سطح کنسانتره و اندازه (. P<044/0) های سیالژ جو ریز بودتولید پروتئین میکروبی در جیره
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ین تربیشسبب  ،ذرات سیالژ جوافزایش سطح تماس بهبود شرایط شکمبه و  ضمن ،ذرات سیالژ جو

 .شد تربیشقابلیت هضم ماده خشک و آلی 
 

 ایهای شکمبهشکمبه، فراسنجه pHسیالژ جو، اندازه ذرات، مصرف خوراک،  کليدي: هايواژه

 

 مقدمه

چون مصرف ماده خشک، مقدار و نوع کربوهیدرات غیر ساختمانی و های متعددی همفراسنجه

ذیری پهای فراوری مواد خوراکی، نرخ تجزیهساختمانی، نسبت علوفه به کنسانتره، اندازه ذرات، روش

ثیر أگاوهای شیرده را تحت تویژه نشخوارکنندگان بهنیاز  و مدیریت آخور، فیبر مورد شکمبهمواد در 

ید گاوهای تول بربا توجه به اهمیت باالی نسبت علوفه به کنسانتره (. 1997 ،پرییرادهد )آرمنتانو و قرار می

تثبیت حد باالی نسبت علوفه به عنوان یک ابزار در تواند بهمی خنثی شیرده، الیاف نامحلول در شوینده

های فیزیکی در نظر گرفتن ویژگی برای بیان حد پایین این نسبت (.1997، )مرتنزد کار روکنسانتره به

در شکمبه  1ایسقف شکمبهکاهش اندازه ذرات سیالژ ذرت، سبب کاهش رسد. نظر میفیبر ضروری به

الیاف  صورتبیان فیبر به (.2012همکاران، ثیر داشت )شریفی و أگوسفند شد و بر شرایط شکمبه ت

یر اندازه های فیزیکی فیبر نظکند و ویژگیفقط ماهیت شیمیایی آن را بیان می خنثی نامحلول در شوینده

های تخمیر شکمبه، متابولیسم و تولید چربی جا که این ویژگیاز آن گیرند.را در نظر نمی جرمذرات و 

نظر ان مدگگیری فیبر مورد نیاز نشخوارکننددهند، باید در اندازهقرار می ثیرأو سالمت حیوان را تحت ت

 (.1997 ،پرییراد )آرمنتانو و نقرار گیر

ای تواند استفاده از مواد مغذی، تخمیر شکمبههای فیزیکی مواد خوراکی نظیر اندازه ذرات میویژگی
خنثی تحت تأثیر قرار دهد. این  شویندهو تولید حیوان را جدا از مقدار و ترکیب الیاف نامحلول در 

 (.1997 ،)مرتنز رسدنظر میهنگام کاهش نسبت علوفه به کنسانتره حیاتی بهبه ویژهها بهویژگی

م ین میکروبی و هضئهضم شکمبه، نرخ عبور، تولید پروت الیاف خام مانند طول ذرات، بر هایویژگی

لیت بازده تولید میکروبی و قاب ،افزایش اندازه ذرات علوفهممکن است با  گذارد.از شکمبه تأثیر می پس
چنین افزایش هم (.2006من، ش)یانگ و بو هضم پروتیین در شکمبه و در کل دستگاه گوارش بهبود یابد

 pHش سبب افزایآن دنبال به و افزایش ترشح بزاق وافزایش فعالیت جویدن اندازه ذرات علوفه سبب 

                                                           
1- Rumen mat 
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من و همکاران، شبو ؛2002)کراس و همکاران،  رساندای را به حداقل میشکمبهشکمبه شده و اسیدوز 
یر اندازه ثأچنین تهم وبر کیفیت سیالژ جو  علوفهتعیین اثرات اندازه ذرات هدف از این پژوهش (. 2003

 یکروبیم پروتئین، سنتز مواد مغذی مصرف خوراک، قابلیت هضمبر  سطح کنسانتره 2 ذرات سیالژ جو و

 بود. های شکمبه در گوسفندفراسنجه و
 

 هامواد و روش
خمیری بودن دانه، درو شد، اندازه ذرات در مرحله گرم علوفه جو کیلو 1200حدود برای تهیه سیالژ 

 .ندتهیه شدمتر میلی 24و  12با طول برش ریز و درشت با دستگاه مخصوص خرد کردن علوفه ذرت 

پس  سیلو شدند. روز 45مدت به مخصوص بدون هیچ ماده افزودنیهای های خرد شده در نایلونعلوفه
( 1عبارت بودند از: های آزمایشی های آزمایشی استفاده شد. جیرهتهیه جیره برایاز این مدت، سیالژ 

، درصد کنسانتره 60درصد سیالژ جو درشت و  40( 2 ،درصد کنسانتره 40درصد سیالژ جو درشت و  60

 درصد کنسانتره 60درصد سیالژ جو ریز و  40( 4و درصد کنسانتره  40درصد سیالژ جو ریز و  60( 3
 مانینر نژاد کر برهاز چهار راس یکسانی بودند. تقریباَ  ها دارای انرژی متابولیسمی(. جیره1)جدول بود 

با  2×2فاکتوریل صورت طرح چرخشی در قالب طرح بهکیلوگرم  35±2با میانگین وزنی  چهارده ماهه
در گوسفنداری بخش گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه و  روزه استفاده شد 21چهار دوره 

  .شهید باهنر کرمان انجام گرفت
قرار داده گراد سانتیدرجه  65ساعت در دمای  48مدت ها بهگیری ماده خشک، نمونهبرای اندازه

 رسمی انجمنهای استاندارد استفاده شد )از روش پروتئین خام و گیری خاکستربرای اندازه. شدند
ر ب اسیدی خنثی و الیاف نامحلول در شوینده الیاف نامحلول در شوینده(. 2005، دانان کشاورزیمیشی

المرز و همکاران  به روش یثر فیزیکؤالیاف م ( تعیین شد.1991اساس روش ون سوست و همکاران )
به روش انجمن مهندسین  ذرات سیالژ ( و میانگین هندسی2003کونونوف و همکاران ) و (1996)

مانده بر روی سه الک کونونوف و همکاران و بر اساس ماده خشک باقی (2002کشاورزی امریکا )

)دنک  باشد نیز محاسبه شدسیلو می pHخشک و  نقطه فلیگ که تلفیقی از ماده شدند. محاسبه( 2003)

 .(2006 ،و کان
در  گیری از مایع شکمبه در روز آخر هر دوره و در ساعات پیش از مصرف خوراک )صفر( ومونهن

 ، گیریصورت گرفت، پس از نمونه با استفاده از پمپساعت(  6و  4، 2ساعات پس از مصرف خوراک )
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pH وسیله مایع شکمبه بالفاصله بهpH ( تایوان ،103 سی پی مدل 1المترون)مارک  متر قابل حمل

 گیری غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه با استفاده از روش فنل هیپوکلریتاندازه گیری شد.اندازه
با ذب ج غلظت آمونیاک در وسیله اسپکتروفتومتریبه سازی،از آماده پسو  ( انجام شد1967)ویدربرن، 

مقدار نیتروژن آمونیاک نانومتر مشخص شد. در نهایت با استفاده از خط استاندارد  630طول موج 

ورت زیر صبه تولید نیتروژن میکروبی بر اساس گرم نیتروژن در روز .مول محاسبه شدبرحسب میلی

 (:1995محاسبه شد )چن و گومز، 

     =نیتروژن میکروبی
X (

mmol

day
)×70

0.116×0.83×1000
 

X مول در روز(ها )میلی= میزان جذب پورین     

 

هاي جيرهزيک هاي فيو ويژگي شيميايي ترکيباتبر ثير دو سطح کنسانتره و دو سطح اندازه ذرات سيالژ جو أت -1 جدول

 .)براساس ماده خشک( آزمايشي

                                 درشت                         ریز             اندازه ذرات سیالژ جو                                     
 40 60 40 60 درصد کنسانتره         (ماده خشک اجزاء )درصد

 84/59 40 84/59 40 سیالژ جو
 86/25 90/38 86/25 90/38 جودانه 

 69/3 56/5 69/3 56/5 کنجاله پنبه دانه
 00/7 11/11 00/7 11/11 سبوس گندم

 11/1 74/0 11/1 74/0 کربنات سدیمبی
 00/1 63/1 00/1 63/1 کلسیم فسفاتدی

 11/1 11/1 11/1 11/1 سنگ آهک 
 37/0 60/0 37/0 60/0 نمک

  های فیزیکیو ویژگی ترکیب شیمیایی
 39/2 45/2 40/2 46/2  کالری در هر کیلو ماده خشک(مگا) ساز و سوخت قابل انرژی

 56/13 37/14 56/13 34/14 )درصد ماده خشک( پروتئین خام
 80/2 70/2 80/2 70/2 )درصد ماده خشک(  عصاره اتری

 50/43 00/37 50/43 50/37 )درصد ماده خشک( خنثی الیاف نامحلول در شوینده
 84/10 81/10 91/13 97/13 متر()میلی 1میانگین هندسی

 51/1 59/1 63/1 70/1 متر()میلی 1هندسی میانگین معیارانحراف 
 36/40 93/36 09/40 54/41 (ماده خشک )درصد 2هاثر فیزیکی جیرهؤالیاف م

 صورت گرفت. (2002) انجمن مهندسین کشاورزی امریکابا استفاده از روش توصیه شده توسط  1

 صورت گرفت. (2003کونونوف و همکاران ) با استفاده از روش توصیه شده توسط 3

                                                           
1- Elmetron 
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مدل آماری استفاده شد.  2×2فاکتوریل در قالب از طرح چرخشی متوازن شامل چهار جیره غذایی 

 : ذیل بود صورتبه
Yijkl= µ+ Ai + Bj + (AB)ij + γl + eijkl   

 

ام اندازه ذرات سیالژ جو،  iسطح اثر= iAکل،  میانگین =µ= هر کدام از مشاهدات،  ijkLY در این مدل

Bj= سطح اثرj کنسانتره،  ام(ijAB)=  اثر متقابل سطحi ام اندازه ذرات سیالژ جو با اثر سطحj ،ام کنسانتره

kγ=  اثر دوره زمانی وijkle ها و مقایسه میانگین تیمارها به تجزیه آماری داده باشد.= خطای آزمایش می

 ( انجام گرفت.2001) 1/9 ویرایش شده نسخه  SASافزار آماری( با نرمP<05/0روش دانکن )

 

 نتايج و بحث

ه سیالژ ب سیلو کردن علوفه جو با اندازه ذرات درشت، نسبت: بر کيفيت سيالژعلوفهذرات ثير اندازه أت

پساب تواند علت آن می (،=015/0P، 2 جدول) ماده خشک شد درصد سبب افزایشبا اندازه ذرات ریز، 

 انا و همکارتیسو. شدآن خشک  مادهدرصد در سیالژ جو با اندازه ریز باشد که سبب کاهش  تربیش

و ماده خشک سیالژ  4/37ماده خشک سیالژ جو با اندازه ذرات درشت درصد  کردندگزارش  (2000)

 کردن سیالژ با اندازه ذرات ریز، سیلو مطابقت دارد. که با نتایج این آزمایشبود  درصد 6/34ریز را 

ات ها در سیالژ با اندازه ذرتواند تخمیر بهتر میکروبسبب افزایش پروتئین خام شده، که علت آن می

توانند ا بهتر میهارگانیسمبیند و میکروآسیب می تربیشسیالژ هر چه ریزتر شود، بافت گیاه  .ریزتر باشد

  (.1995)مکدونالد و همکاران،  فعالیت کنند

محلول در شوینده خنثی و ثیری بر الیاف ناأسیلو کردن علوفه جو با اندازه ذرات درشت و ریز ت

سویتا و همکاران و  (2013مولیفر و هنریش )اسیدی نداشت. نتایج تحقیق  الیاف نامحلول در شوینده

ل بر الیاف نامحلوثیری أاندازه ذرات درشت و ریز، تذرت با که سیلو کردن علوفه  نشان داد هم( 2000)

سیلو کردن، غلظت الیاف  طوالنی شدن زمان بااما گزارش شده،  اشت.خنثی و اسیدی ند در شوینده

درولیز هی دتوانعلت آن می .یابددر شوینده اسیدی کاهش می نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول

 (. 2002)یاهایا و همکاران،  باشداجزای دیواره سلولی در طی عمل تخمیر 

باشد که می pHگیرد، های مهم که در ارزشیابی علف سیلو شده مورد توجه قرار مییکی از شاخص

میزان اسید الکتیک تولید شده در سیلو و نیز کیفیت فرآیند وان تا حد زیادی بهتگیری آن میبا اندازه
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تا  6/3مناسب در سیلو را بین  pH( 2009عطریان ) برد.تخمیر و وضعیت پایداری مواد سیلو شده پی

شد که علت سیالژ  pHسبب کاهش علوفه ذرت ذرات  هکاهش اندازدر این پژوهش، گزارش نمود.  2/4

سیالژ جو درشت  فلیگعدد  باشد. تربیشتولید اسید الکتیک  ها ومیکروارگانیسمتواند تخمیر بهتر آن می

 بود که نشان دهنده کیفیت بسیار خوب این سیالژها بود. 15/96و  88/98ترتیب بهو ریز 

 
 .سيالژ جو pHو  )درصد ماده خشک( ماده خشک، ترکيبات شيمياييدرصد  برعلوفه  ثير اندازه ذراتأت -2جدول 

 داریمعنیسطح  هامعیار میانگینخطای  سیالژ جو ریز سیالژ جو درشت 

 a00/33 b33/27 82/0 001/0 1ماده خشک

 a48/36 b83/29 99/1 015/0 2ماده خشک

 b82/6 a97/8 21/0 002/0 خام پروتئین

 310/0 31/1 94/55 18/57 خنثی الیاف نامحلول در شوینده

 782/0 30/1 49/34 17/34 اسیدی الیاف نامحلول در شوینده

pH a20/4 b96/3     04/0 003/0 

 471/0 97/0 15/96 88/98 3نمره فلیگ
، دانان کشاورزیانجمن رسمی شیمیمشخص شد ) ساعت 72مدت گراد بهدرجه سانتی 55ماده خشک علوفه سیلویی در آون 1

2002 .) 
 (.2002دانان کشاورزی، انجمن رسمی شیمی) مشخص شدبا تولوئن  ماده خشک علوفه سیلویی به روش تقطیر2
 صورت گرفت. (2006) و کان دنکبا استفاده از روش توصیه شده توسط  3

 (.>05/0Pداری ندارند )اختالف معنیبا حروف یکسان، در هر ردیف اعدادی 

 

ش درصد افزایبا : هاو قابليت هضمواد مغذي مصرف مبر و سطح کنسانتره ثير اندازه ذرات سيالژ أت

 ،3)جدول   افزایش یافت  خنثی  الیاف نامحلول در شیییوینده    و مصیییرف ماده آلی ، ها سییییالژ در جیره

شک،   چنهم(. =013/0P و =050/0P ترتیببه صرف ماده خ شوینده ین م   ماده آلی و الیاف نامحلول در 

  (.=014/0P و =001/0P= ،012/0Pترتیب به) افزایش یافت افزایش اندازه ذرات سییییالژ جوبا خنثی 
یابد. و مصرف خوراک کاهش می .محیط شکمبه اسیدی شد  ، جیره احتماال با افزایش سطح کنسانتره در  

ترتیب  سییییالژ جو در مرحله خمیری دارای مقدار قابل توجهی الیاف نامحلول در شیییوینده خنثی )به         

 سبب افزایش تواند می( بوده و سیالژ درشت   2، جدول درصد در سیالژ درشت و ریز    94/55و  19/57

بهبود یافت و  شییکمبهتخمیر شییرایط  در نتیجه .(2013گلچین و همکاران، ) شیید ترشییح بزاق تربیش
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صرف خوراک   شوینده    شد.  تربیشم صرف الیاف نامحلول در  سیالژ جو   خنثی در جیره م های حاوی 

ها مصرف ماده آلی جیره، سبب  بود. در این جیره تربیش کنسانتره، درصد 40های حاوی درشت و جیره

شوینده    صرف الیاف نامحلول در  شد.  افزایش م شوینده    خنثی  صرف الیاف نامحلول در  ت خنثی تح م

سیالژ جو قرار گرفت     أت سانتره و اندازه ذرات  ، زیرا در جیره  (=039/0P)ثیر اثرات متقابل بین سطح کن

صورت قابل توجهی  به خوراک مصرفمقدار سطح درصد کنسانتره، به  40حاوی سیالژ با ذرات ریز و 

اثرات متقابلی  ارش نمودند ( نیز گز1994بیچامن و همکاران )مشییابه با نتایج این آزمایش،  افزوده شیید.

سیالژ  بین  سطح ک میلی 10و  5بین دو اندزه  شت و در جیره      سانتره  نمتر و دو  شیر وجود دا در تولید 

 دارای کنسانتره زیاد، سیالژ درشت سبب بهبود شرایط شکمبه شده و لذا تولید شیر افزایش یافت.

ثر فیزیکی به روش کونونوف و همکاران   ؤبا کاهش اندازه ذرات سییییالژ جو از مصیییرف الیاف م     

که کاهش اندازه ذرات    ( گزارش کردند  2007. یانگ و همکاران )   (=036/0P) ( کاسیییته شییید   2003)

شوینده    صرف الیاف مؤثر فیزیکی و الیاف نامحلول در  ری وولی تیم دهد.خنثی  را کاهش می علوفه، م

ضیمن افزایش مصیرف ماده   ( گزارش نمودند با کاهش اندازه ذرات یونجه خشیک،  2004و همکاران )

شک  صرف   و خ شوینده م صرف الی  ،خنثی الیاف نامحلول در  ین در اثر فیزیکی کاهش یافت. ؤاف مم

شک تحت ت  آزمایش  صرف ماده خ سبب مقادیر   أم سیالژ جو قرار نگرفت، لذا به   ترمکثیر اندازه ذرات 

ها  هثر فیزیکی در این جیرؤی الیاف مترکمهای دارای سیالژ جو ریز، مقدار  ثر فیزیکی در جیرهؤالیاف م

 مصرف شد.

و  =016/0Pترتیب به) ه ذراتزثیر انداأتحت ت ،و ماده آلی قابلیت هضم ماده خشکدرصد 

017/0P=) و سطح کنسانتره (014/0ترتیب بهP=  009/0وP=،قرار گرفت ) قابلیت  درصد ینتربیش

 pHوجود سیالژ ریز،  درصد کنسانتره بود، زیرا با 40ریز و  ژ جودر جیره سیال و آلی هضم ماده خشک

ز سیالژ جو ریچنین هم .نداشتثیر منفی أت قابلیت هضم لذا بر و (4 )جدول یافتشکمبه کاهش نکلی 

. (2006من، ش)یانگ و بو ی داشتتربیشهای شکمبه قابلیت هضم تماس با باکتریسطح لیل افزایش دبه

دار عنیمبر قابلیت هضم ماده خشک سیالژ جو  و دو اندازه درشت و ریزاثر متقابل بین دو سطح کنسانتره 

با  داری افزوده شد.صورت معنیمصرف به ،درصد سیالژ ریز 60(، زیرا در جیره حاوی  =010/0P) بود

، در نتیجه با افزایش فعالیت (4)جدول  شدشکمبه در محدوده طبیعی حفظ  pH ،مصرف این جیره

یانگ ) کمبهشهای و نیز با افزایش سطح تماس سیالژ ریز با میکروارگانیسم های شکمبهمیکروارگانیسم
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گزارش کردند  نیز (2013گلچین و همکاران ) .فتیاقابلیت هضم ماده خشک افزایش  ،(2006من، شو بو

   .با کاهش اندازه ذرات علوفه یونجه، قابلیت هضم ماده خشک افزایش یافت

ثیر اندازه ذرات سیالژ  أو الیاف نامحلول در شوینده خنثی تحت ت قابلیت هضم پروتئین خامدرصد 

نشان دادند که قابلیت هضم ( 2003کراس و کومب )مشابه با نتایج ما، جو و سطح کنساتره قرار نگرفت. 

 ازه ذرات تحت تأثیر قرار نگرفت.خنثی با کاهش اند الیاف نامحلول در شوینده

 
 .مواد مغذي قابليت هضم درصد و مواد مغذيمصرف هاي آزمايشي بر ثير جيرهأت -3دول ج

 درصد کنسانتره اندازه ذرات سیالژ جو

 ریز درشت
 خطای

 استاندارد

 دارسطح معنی

60 40 60 40 
 اندازه اثر

 ذرات

 اثر

 کنسانتره

 اثر

 متقابل

        مصرف مواد مغذی )کیلوگرم در روز(

 ab25/1 a43/1 b15/1 a46/1 1/0 531/0 001/0 173/0 ماده خشک

 a35/1 a40/1 b16/1 b38/1 04/0 050/0 012/0 145/0 ماده آلی

 a64/0 a68/0 b54/0 a64/0 02/0 013/0 014/0 039/0 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 a23/0 a25/0 b10/0 b13/0 03/0 036/0 474/0 265/0 1ثر فیزیکیؤالیاف م

 112/0 195/0 047/0 04/0 59/0 44/0 57/0 51/0 2ثر فیزیکیؤالیاف م

     هضم مواد مغذی )درصد(قابلیت 

 ab8/57 ab9/57 b19/53 a9/64 71/1 016/0 014/0 010/0 ماده خشک

 b8/47 ab9/52 b08/49 a58 37/2 017/0 009/0 112/0 ماده آلی

 671/0 215/0 255/0 71/2 89/72 41/75 75 83/79 پروتئین خام

 277/0 139/0 488/0 72/3 78/21 18/21 24/23 62/16 شوینده خنثی در نامحلول الیاف
 (.1996ثر فیزیکی به روش المرز و همکاران )ؤالیاف م2
 (.2003ثر فیزیکی به روش کونونوف و همکاران )ؤالیاف م3

 (.>05/0Pداری ندارند )در هر ردیف اعدادی با حروف یکسان، اختالف معنی

 

 ايهاي شکمبهراسنجهف

pH مقدار: شکمبه  pH ثیر اندازه ذرات سیالژ أاز مصرف خوراک، تحت تساعت پس  4و  2شکمبه

 قرار گرفت (=007/0Pو  =047/0Pترتیب )به سطح کنسانترهو  (=005/0P و =035/0Pترتیب )به جو

شکمبه کاهش  pHکاهش اندازه ذرات سیالژ جو،  طوری که با افزایش سطح کنسانتره و، به(4)جدول 
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که امیباشد. هنگگذار میثیرأثر بر عملکرد مناسب شکمبه تؤمقدار الیاف فیزیکی مداری داشت. معنی

شود، زیرا با جویدن شکمبه کاسته می pHاز فعالیت جویدن و  ،یابداندازه ذرات علوفه کاهش می میانگین

گزارش شده  (.2012، شریفی و همکاران، 1997شود )مرتنز، ثیر بافری آن کاسته میأاز تولید بزاق و ت

صورت شکمبه نیز به pHها، ثر فیزیکی جیرهؤهش اندازه ذرات علوفه یونجه و کاهش الیاف مدر بز با کا

طور مثال مقدار و نوع ممکن است عوامل دیگری به(. 2011 ،خطی کاهش یافت )ژائو و همکاران

محتویات شکمبه را تغییر دهند  pHثر فیزیکی، ؤتری نسبت به الیاف مثریؤصورت مکنسانتره بتوانند به

         (.2012)مولیفر و هنریش، 

 
 .هاي مختلف پس از تغذيهمايع شکمبه گوسفندان در زمان  pHهاي آزمايشي برثير تغذيه با جيرهأت -4ول جد

اندازه ذرات سیالژ جو 

 درصد کنسانتره ساعت

 ریز درشت
 خطای

 استاندارد

 دارسطح معنی

60 40 60 40 
 اندازهاثر 

 ذرات

اثر 

 کنسانتره

 اثر

 متقابل

 315/0 315/0 162/0 062/0 72/6 72/6 73/6 66/6 صفر

2 ab97/5 a17/6 b92/5 ab96/5 046/0 035/0 047/0 359/0 

4 a01/6 a15/6 b80/5 b82/5 059/0 005/0 007/0 189/0 

6 65/6 67/6 63/6 61/6 04/0 913/0 425/0 410/0 

8 71/6 72/6 65/6 67/6 15/0 233/0 239/0 821/0 

 482/0 891/0 427/0 04/0 72/6 69/6 71/6 69/6 کل

 (.>05/0Pداری ندارند )در هر ردیف اعدادی با حروف یکسان، اختالف معنی

 

یر اندازه ذرات ثأهای مختلف تغذیه تحت تنیتروژن آمونیاکی شکمبه در زمان: نيتروژن آمونياکي شکمبه

( 2008دانش مسگران و همکاران ) (.5)جدول  مختلف کنسانتره قرار نگرفتندسیالژ جو و سطوح 

روتئینی شود، زیرا میزان پتولید می هم یتربیش، آمونیاک تربیشمصرف خوراک با افزایش گزارش کردند 

داری در آمونیاک تولیدی اختالف معنی جاریاست، اما در پژوهش  تربیششود، که وارد شکمبه می

  نشد.مشاهده 

مول در لیتر مایعات شکمبه میلی 30تا  20مقدار تولید آمونیاک دو ساعت بعد از مصرف خوراک به 

های باکتری وسطت، به سبب جذب پس از آنپذیری پروتئین جیره بستگی دارد. ولی بالغ شده که به تجزیه
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 ،)اشنبک و همکاران شودال از غلظت آن کاسته میچنین عبور به هزارشکمبه و دیواره شکمبه و هم

ازی سساختمانی برای کاهش و یکسانهای غیررسد در این آزمایش مقدار کربوهیدراتنظر می(. به2010

 غلظت نیتروژن آمونیاکی کافی بوده است.

 
هاي آزمايشي غلظت نيتروژن آمونياکي مايع شکمبه گوسفندان تغذيه شده با جيرههاي آزمايشي بر ثير جيرهأت -5 جدول

 .(ليتردسي گرم درمختلف )ميلي هايدر زمان

اندازه ذرات سیالژ جو 

 درصد کنسانتره ساعت

 دارسطح معنی  ریز درشت                     

60 40 60 40 
 خطای

 استاندارد

 اثر اندازه

 ذرات

اثر 

 کنسانتره

 اثر

 متقابل

 36/0 97/0 58/0 69/0 7/47 2/49 3/51 1/58 صفر

2 67 2/71 9/72 3/74 12/0 41/0 84/0 89/0 

4 2/59 1/69 2/65 1/71 08/0 57/0 16/0 44/0 

6 2/73 3/70 01/64 5/69 10/0 20/0 92/0 17/0 

8 2/47 6/50 3/48 07/44 13/0 4/0 53/0 92/0 

 21/0 53/0 47/0 03/0 1/61 8/59 5/62 4/63 کل
 60درصد سیالژ جو درشت و  40( 2 درصد کنسانتره، 40درصد سیالژ جو درشت و  60( 1 :شامل آزمایشی هایجیره1

  .کنسانتره درصد 60 و ریز جو سیالژ درصد 40( 4 کنسانتره درصد 40 و ریز جو سیالژ درصد 60( 3، درصد کنسانتره

 

، داریصورت معنیهب در شکمبه نیتروژن و پروتئین میکروبیتولید : نيتروژن و پروتئين ميکروبيتوليد 

و =P 032/0 ترتیب( و سطوح کنسانتره )به=044/0Pو  =045/0Pترتیب ندازه ذرات )بهاثیر أتحت ت

024/0P=طوری که با کاهش اندازه ذرات، غلظت نیتروژن و پروتئین میکروبی افزایش ( قرار گرفتند، به

 روتئینپمقدار لذا و یافته در شکمبه افزایش  علوفه پروتئین با کاهش اندازه ذرات، نرخ تجزیه یافت.

های دارای الیاف مؤثر فیزیکی کم، تولید چنین در جیره. همیابدمیقابل تجزیه در شکمبه کاهش غیر

شکمبه  نیتروژن در شیابد. این اثر به واسطه کاهش باز چرخمیکروبی در شکمبه افزایش می پروتئین

من، شیانگ و بو؛ 2004من، شیانگ و بویابد )، زیرا )توده( پروتوزوآیی در شکمبه کاهش میباشدمی

2006.) 

من، شپذیری نشاسته در شکمبه شد )یانگ و بوکاهش اندازه ذرات سیالژ جو سبب افزایش تجزیه

ها و فراهم بودن انرژی تر سیالژ جو ریز توسط میکروارگانیسماحتماال تجزیه راحتچنین م(. ه2006
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به افزایش منجر ،تربیشحاوی کنسانتره  هایجیرههای شکمبه در برای میکروارگانیسم تربیشقابل تخمیر 

به  تریشبهای تجزیه از جمله اسکلت کربنی و نیتروژن آمونیاکی وردهآتولید پروتئین میکروبی و فر

ه، با کاهش اندازه ذرات علوف .شدهای شکمبه برای تولید پروتئین میکروبی مصرف میکروارگانیسم

به ، در نتیجه (2000)سن امتریو و همکاران،  یابدبی افزایش میسطوح قابل دسترس برای حمله میکرو

مین أها تنیاز باکتریهای محلول، انرژی موردبا افزایش کربوهیدرات شود.میافزوده ای تخمیر شکمبه

وکیل و همکاران فرجی (. 1992گیرد )راسل و همکاران، استفاده قرار می شود و پروتئین جیره بهترمی

یابد. این افزایش می گزارش کردند با افزایش کنسانتره در جیره سنتز پروتئین میکروبی افزایش( 2009)

 علت افزایش ماده آلی هضم شده در شکمبه در نتیجه افزایش نسبت کنسانتره به علوفه باشد.تواند بهمی

 پذیریجزیهسازی تهمزمانجیره و تنظیم بازدهی سنتز پروتئین میکروبی از طریق  شدهپیشنهاد  چنینهم

 . (1993)سینکلر و همکاران،  یابدمنابع انرژی و نیتروژن جیره افزایش می

 
 .شکمبهتوليد نيتروژن و پروتئين ميکروبي )گرم در روز( در بر  يهاي آزمايشثير جيرهأت -6 جدول

اندازه ذرات سیالژ جو 

 درصد کنسانتره

 ریز درشت                     

 خطای

 استاندارد

 دارسطح معنی

60 40 60 40 
 اثر اندازه

 ذرات

 اثر

 کنسانتره

 اثر

 متقابل

 b86/11 b79/9 a01/16 a56/14 66/3 045/0 032/0 117/0 نیتروژن میکروبی

 b16/69 b99/54 a07/100 a05/91 93/12 044/0 024/0 109/0 پروتئین میکروبی
 (.>05/0Pداری ندارند )معنی در هر ردیف اعدادی با حروف یکسان، اختالف 

 

 گیرینتیجه

سا    سطح کن سیالژ جو  ترهنبا کاهش  شکمبه و افزایش اندازه ذرات  صرف  ، محیط   بهبود یافته و م

شکمبه افزایش یافت که      افزایش یافت.خوراک  سطح تماس میکروبی در  سیالژ  با کاهش اندازه ذرات 

 نشان داد.داری افزایش معنیماده خشک و ماده آلی قابلیت هضم  ،pHبهبود همراه کاهش کنسانتره و به

شتند    مصرف ین تربیشدرصد سیالژ جو،    60درصد کنسانتره و    40های دارای لذا جیره ماده خشک دا

دارای باالترین قابلیت هضم ماده خشک    ریز درصد سیالژ جو    60درصد کنسانتره و    40 حاویو جیره 

 . بودو آلی 
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Abstract1 
To study the effects of barley silage particle size and concentration levels on feed 

intake, nutrient digestibility and ruminal parameters, four 14 months Kermani male 

lamb with an average weight of 35 ± 2 kg were used in change over design in 2×2 

factorial arrangement with the four periods of 21 days. For the preparation of silage, 

1200 kg of whole plant of barley was chopped with coarse and fine particle size and 

ensiled for 45 days in nylon bags. Experimental diets were: 1) 40% coarse barley 

silage and 60% concentrate, 2) 60% coarse barley silage and 40% concentrate 3) 

40% fine barley silage and 60% concentrate and 4) 60% fine barley silage and 40% 

concentrate. Geometric mean of coarse and fine barley silage particle size were 13.95 

and 10.83 mm, and pH was lower in fine barley silages (P=0.03). The results showed 

that DM feed intake was higher  in 40% concentrate and diets (P<0.001), but the 

highest DM and OM digestibility were in 60% fine barley silage and 40% 

concentrate diet (p<0.05). Rumen pH value was higher in coarse silage diets four 

hours after feeding (p=0.005), but rumen ammonia nitrogen concentration was not 

affected by experimental diets. Microbial protein synthesis was the greatest in 60% 

fine barley silage and 40% concentrate diet (p<0.044). Reducing the level of 

concentrate and barley silage particles size, was caused the highest DM and OM 

digestibility, because of improved rumen conditions and increased surface area of 

silage particles. 

 

 

 

Keywords: Barley silage, Particle size, Feed intake, Rumen pH, Rumen parameters 

 

                                                           
*Corresponding author; Email: mmsharifih@gmail.com 

 

http://ejrr.gau.ac.ir/


 علي شمسي و همکاران

 

102 

  

 

  

 

 


