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اثرات جایگزینی سطوح  کنجاله کنجد با کنجاله سویا بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، 

 های نر پرواریهای شکمبه، فعالیت جویدن، عملکرد پروار  برهمتابولیت
 

 3صیادی جعفری و علیرضا 2نسرییا تیموری هاسدال، 1بهمن قربانی*

 مربی گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیالت، 3دانشیار و 2تخصصی،  دانشجوی دکتری1

 ساریعلوم کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه

 25/6/95 ؛ تاريخ پذيرش:14/2/95 تاريخ دريافت:

 1چکیده

پروتئین  منابع بهترين به عنوان روغنی هایدانه یالهکنج حبوبات( و لگومینه )خانواده های. علوفهسابقه و هدف:

تاا   41 شود باا می فرض 100معادل آن سويا که ارزش دانه .بااليی در شکمبه دارند پذيری تجزيه قابلیت ،گیاهی

انرژی و پروتئین بااليی که حاوی  است  گیاهی پروتئین مکمل ترينمرغوب و ترينخام فراوان پروتئین درصد 45

 کنجالاه ای نسبتاً مناسبی دارد. محتوای لیزين آن باال، اما محتوای متیونین آن کا  اسات.   و الگوی اسیدآمینهبوده 

پاروتئین   درصد 44 از بیش است که دارایSesamum indicum) کنجد ) یکشی دانهروغن عملیات کنجد حاصل

وسفند شده است. بنابراين، هدف از اين توجه کمی به استفاده از کنجاله کنجد در تغذيه گبه هرحال، . است خام

، ماواد مغاذی  کنجاله سويا بر مصرف خاورا،، قابلیات ه ا     کنجاله کنجد با جايگزينی  اتمطالعه بررسی اثر

 .بوددر حال رشد نر های های الشه و کیفیت گوشت در برهمیانگین افزايش وزن روزانه، ويژگی
 

 100و  75، 50، 25صافر،   شاامل  تیماار  5ا مالً تصاادفی با  طرح کاا يک اين پژوهش در قالب : هامواد و روش

 15هاا هار   کشای دام وزنانجام شاد.  روز  90به مدت تکرار  4 با سويا کنجاله با کنجد درصد جايگزينی کنجاله

ی قابلیت ه   مااده آزمايش،  55تا  50با جمع آوری کل مدفوع در روز روزانه و طور بهمصرف خورا،  ،روز

هاا ماورد   های آنشد. در پايان آزمايش دو تکرار از هر تیمار کشتار و الشهگیری نیز اندازهی خشک و مواد مغذ

 ارزيابی قرار گرفتند. 

 

                                                           
 n403091@yahoo.combahma نويسنده مسئول:*
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زمان کل مدت  ،ضريب تبديل خورا، ،افزايش وزن روزانهو مقدار خورا، مصرفی روزانه، وزن  ها:یافته

. قابلیت شتندداری نداايشی تفاوت معنیبین تیمارهای آزممصرف خورا، و نشخوار و فعالیت جويدن دام 

 درصد جايگزينی 75با و تیمار داشتند دار معنی آلی تفاوتی خشک، چربی خام و مادهه   ظاهری ماده

اد جامد از شکمبه با افزايش کنجاله کنجد نرخ عبور موداشت. ماده خشک را بیشترين قابلیت ه   ظاهری 

 100با افزودن کنجاله کنجد در تیمار زمان ماندگاری افزايش يافت.  در نتیجهکاهش و  نسبت به تیمار شاهد

ر عمق سینه، وزن تیمارهای آزمايشی بداری افزايش داد. طور معنینیتروژن آمونیاکی را بهدرصد جايگزينی 

 . داری بودندمعنیخون، وزن چربی کلیه و طول استخوان لگن الشه 

 

کنجاله کنجد  با کنجاله سويا به عنوان منبع پروتئینی  درصد جايگزينی 75با نتايج نشان داد که  گیری:نتیجه

طور دار سبب بهبود قابلیت ه  ، افزايش وزن روزانه، ضريب تبديل و عملکرد پروار شد. بهبدون تأثیر معنی

کرد های تولیدی و عملهای پرواری کنجاله کنجد را بدون اثرات م ر بر فراسنجهتوان در جیره برهکلی می

 پروار، در هر سطحی، جايگزين کنجاله سويا کرد.

 

 کنجاله کنجد، کنجاله سويا، قابلیت ه  ، فعالیت جويدن، ترکیب الشه. :های کلیدیواژه
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 مقدمه

های پرورشی دام در تغذيه درصد از هزينه 75کمبود مواد خوراکی و ه  چنین تخصیص بیش از 

برآورد ئین حیوانی مورد نیاز جامعه به وجود آورده است لذا هايی را در راستای تأمین پروتآن، چالش

گام مهمی در تأمین  تواندمیی به ويژه منابع جديد پروتئینی ی دامخوراکمواد ای تغذيهصحیح ارزش 

 و حیوانی منشأ از دو پروتئینی هایمکمل آيد.شمار ی پرورشی بههااحتیاجات دام و کاهش هزينه

 علت به حیوانی منشأ با هایمکمل هاست.آن و قیمت کیفیت از تابعی هاآن انتخاب و هستند گیاهی

 گیرند.قرار می استفاده مورد نشخوارکنندگان یجیره در ک  به مقدار خیلی بهداشتی، و مسائل باال قیمت

 هایدانه کنجاله حبوبات( و لگومینه )خانواده هایعلوفه (گزارش کردند که1990) نیکخواه و امانلو

 یدانه .بااليی در شکمبه دارند پذيری تجزيه  که معموالً دهستن گیاهی پروتئین منابع بهترين وغنیر

 ترينمرغوب و ترينفراوان خام پروتئین درصد 45تا  41 باشود می فرض 100معادل آن که ارزشسويا 

ای نسبتاً مناسبی هحاوی انرژی و پروتئین بااليی بوده و الگوی اسیدآمیناست و  گیاهی پروتئین مکمل

درصد نیتروژن موجود در  95ی متیونین آن ک  است. نزديک به ای لیزين آن باال، اما محتوادارد. محتو

 با گیاهی پروتئینیبع انساير م وصورت پروتئین حقیقی بوده و برای تمام حیوانات مناسب است  آن به

 65تا  51پروتئین آن بین  و دارد کمبود تیونینم و سیستین آمینه اسیددو  نظر از اما شوندمی مقايسه آن

کنجد  یکشی دانهروغن عملیات کنجد حاصل . کنجاله(16)شود درصد در شکمبه تجزيه می

((Sesamum indicum اسید مناسب حاوی مقادير و بوده خام پروتئین درصد 44 از بیش دارای است که 

 نیاز مورد از حد کمتر کنجاله اين لیزين مقدار .است نمتیونی و لوسین ويژه آرژنین،به ضروری هایآمینه

  .(12) (2013)مالوگتا و جبرهوت،  کند جبران را کمبود اين تواند می سويا کنجاله با ترکیب آن و بوده

درصاد جیاره کاه منجار باه       20توان تا می از کنجاله کنجد( دريافتند که 2013حسن و همکاران )

محماود و  . (7) نماود باشاد، اساتفاده    ساويا و قابل مقايسه با کنجاله عملکرد و خصوصیات الشه بهتر 

باه عناوان تنهاا    توان میو است کنجاله کنجد منبع خوبی از پروتئین ( گزارش کردند که 2014بندری )

و در نتیجاه  کرد ر م ر استفاده گونه اثهای پرواری و گاو نر بدون هیچرشد بره منبع پروتئینی در جیره

د کاه  دنا ( گازارش دا 1998)رياو و همکااران   . (15) را برای بهبود سودآوری استفاده کارد  توان آنمی

اوبیادات و  . (22) هاا داشات  ها اثرات مثبات در عملکارد آن  کنجاله دانه کنجد با جیره گوسالهترکیب 

جالاه کنجاد در جیاره پاياانی     جاو و کنجالاه ساويا باا کن     ی(  گزارش کردند که جايگزين2011غريبه )

افازايش  به ازای هر واحد هزينه کاهش بهبود مصرف مواد مغذی، افزايش وزن روزانه و  سببها هبزغال
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وزن پاياان پاروار، افازايش وزن روزاناه،     ( نشان دادند کاه  2009اوبیدات و همکاران ). (17) وزن شد

هاای  جیرههای پرواری تغذيه شده با افزايش وزن در بره به ازای هر واحدهبود هزينه ضريب تبديل و ب

 بود، درصد از جیره 8عنوان يک جايگزين مناسب برای کنجاله سويا با سطح هکنجاله کنجد بحاوی که 

هزيناه افازايش وزن زماانی کااهش     عاالوه  هب( گزارش کردند که 2010اوبیدات و الوکیلی ) .(18) شد

هاای پارواری آواسای    هه بردرصد جیره در مقايسه با جیره شاهد در جیر 25يابد که پوسته کنجد تا می

( دريافتناد  2009. اوبیادات و همکااران )  (19) جای بخشی از دانه جو يا کنجاله سويا استفاده شاود  به

درصد پروتئین خام، بر اساس ماده خشک(،  46)شد هنگامی که کنجاله سويا جايگزين با کنجاله کنجد 

ر خصوصیات الشاه  هیچگونه اثرات م  عملکرد انتهای پروار بهبود يافته و هزينه تولید کاهش و بدون

( گازارش کردناد کاه    2002. به طور مشاابه، عمار )  (17) های آواسی بهبود يافتو کیفیت گوشت بره

بهبود عملکرد رشد )به عنوان مثال میانگین افزايش  سببدرصد  20و  10افزودن کیک روغن کنجد در 

باه کیلاوگرم    و هزيناه خاورا، نسابت   وزن روزانه، افزايش وزن روزانه بر روی ماده خشک مصارفی  

درصد از کنجاله  20کیک روغن کنجد می تواند جايگزين و همچنین ها شده استافزايش وزن( در بره

توجاه کمای باه    باه هار حاال،     .(20) است کنجد کنجالهتولیدکنندگان سويا شود اين يک مزيت برای 

ن، هادف از ايان مطالعاه بررسای اثار      استفاده از کنجاله کنجد در تغذيه گوسافند شاده اسات. بناابراي    

، ماواد مغاذی  بر عملکرد رشد، مصرف خورا،، قابلیت ه ا    سويابا کنجاله  کنجدجايگزينی کنجاله 

 های در حال رشد است.های الشه و کیفیت گوشت در برهمیانگین افزايش وزن روزانه، ويژگی

 

  هامواد و روش

جايگااه  ، در کیلاوگرم  25 ±2باا میاانگین وزن   تااب  -زلی نر س برهأر20 تعداد پژوهش،در اين 

تیماار   5در قالب يک طرح کاامالً تصاادفی باا     پذيری،روز عادت 14با شرايط يکسان پس از انفرادی 

 90تکرار به مادت   4با  سويا کنجاله با کنجد درصد جايگزينی کنجاله 100و  75، 50، 25شامل صفر، 

در اختیار حیوانات قارار  دائماً آب تازه  .شدگی تمیز میپروار شدند. محیط جايگاه به صورت هفت روز

ايان  شاد.  مای  و تاوزين  آوریگرفت. آخورها ه  به صورت روزانه تمیز و خورا، روز قبل جماع می

 آزمايش در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد.
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 جدول) تنظی  شد 4208، 9، 1نسخه  1NSSRنويسی افزار جیرههای آزمايشی با استفاده از نرمجیره

در غروب  19و صبح  7و دو بار در ساعت  در حد اشتها 2به صورت کامالً مخلوطروزانه . خورا، (1

ی عادت پذيری )ابتدا و انتهای دوره( و در طول ها دو بار در دورهدام گرفت.ها قرار میاختیار دام

ساعت عدم دسترسی به آب و خورا،، وزن  12رعايت روز با  15دوره پرواربندی به طور مرتب هر 

ضريب تبديل خورا، در کل دوره پرواربندی از تقسی  میانگین مقدار ماده خشک . کشی شدند

های هر تیمار محاسبه شد. پیش از شروع مصرفی در کل دوره به میانگین کل افزايش وزن زنده بره

ساعت پس از مصرف  3در پايان دوره پرواربندی، تیمار )پس از پايان دوره عادت پذيری( و همچنین 

فاز مايع شکمبه  pHمايع شکمبه گرفته شد. ند مری وبا استفاده از سی گوسفندان خورا، صبح از همه

 Jenway PH، 350متر )مدل  pHبالفاصله پس از خارج شدن از شکمبه و صاف شدن با استفده از 

Meterاستفاده از روش  بانیتروژن آمونیاکی  گیری شد.( اندازهAOAC  (2002اندازه گیری ) .شد 

های گیری نرخ عبور مواد جامد و زمان ماندگاری، محتوای کروم استخراج شده در نمونهبرای اندازه

مدفوع ه  با کمک مدل دو قسمتی دارای دو ضريب ثابت نمايی و يک زمان تأخیر بر اساس مدل زير، 

 (:1973ستفاده قرار گرفت )گرووم و ويلیامز، های ه می مورد ابرای تخمین آماره

 k1=k2   اگر t ≥T    T=π اگر Y=0 

، نرخ  1K، پارامتر واحد؛ A ، غلظت مارکر در نمونه مدفوع ) قسمت در میلیون(؛Yدر اين معادله 

درصد در ور در بخش انتهايی دستگاه گوارش)، نرخ عب2Kای )درصد در ساعت(؛ عبور شکمبه

، زمان نمونه گیری بعد از ماندگاری در دستگاه گوارش به صورت مجموعی از زمان t اعت(؛س

( و زمان تأخیر 2k/1(، زمان ماندگاری در بخش انتهايی دستگاه گوارش )1k/1ماندگاری در شکمبه )

گیری نرخ عبور بخش مايع و جامد شکمبه با های حاصل از اندازهمارکر محاسبه شد. تمامی داده

( برای 2002) SASبا استفاده از روش مارکوارت با برنامه آماری  NLINتفاده از رويه رگرسیون اس

های حاصل از هر آزمايش در قالب طرح آماری اصلی های ه می استفاده شدند. دادهتخمین فراسنجه

 آزمايشی تجزيه و تحلیل شدند.

ای در ياک  اصل زمانی پنج دقیقاه ها به صورت چشمی و به فومیزان فعالیت جويدن و نشخوار دام

گیاری شاد. ناوع فعالیات جويادن دام )مصارف       ها انادازه ام برای کلیه دام 50در روز  هساعت 24دوره 

                                                           
1.Small Ruminant Nutrition System (SRNS)  

2. Total Mixed Ration (TMR) 
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خورا،، نشخوار و استراحت( در ابتدای هر پنج دقیقه ثبت شد. فرض براين است که دام در طول اين 

های نشخوار و مصرف ت جويدن از مجموع زمانپنج دقیقه اين فعالیت را ادامه خواهد داد. میزان فعالی

 خورا، به دست آمد.

س از هار تیماار( باه طاور     أر 2) گوسافندان راس از  10ی پرواربنادی  روز دوره 90پس از پايان 

گیاری شاده   انادازه  صافات ورا، کشتار شدند. خ ساعت دوری از آب و 12تصادفی انتخاب و پس از 

، طول، عرض و محیط کپل، طول پا و عمق سینه باود. پاس از   پیش از کشتار شامل وزن پیش از کشتار

هاا  چنین وزن سر، پوست، دسات آوری و توزين شد. ه کشتار ه  خون خارج شده از هر حیوان جمع

ی گرم ثبت شاد.  و پاها و وزن الشه پر تعیین و ثبت شد. پس از خروج امعا و احشا از الشه وزن الشه

ها، چربی محوطه شکمی، طحال، ريه با طراف قلب، چربی اطراف کلیهها، چربی اوزن قلب، جگر، کلیه

خاناه  ساعت در سرد 48نای، دستگاه گوارش پر و دستگاه گوارش خالی ثبت شد. سپس الشه به مدت 

شد و پس از خروج از سردخانه دوباره توزين شد و باه ايان ترتیاب    گراد( قرار داده درجه سانتی -4)

شد. پس از خروج الشه از سردخانه طول الشاه )از اولاین دناده تاا اساتخوان      ی سرد تعیین وزن الشه

الشه )از مفصل ران تا محل اتصال دست به الشاه( ثبات شاد )فارم     شرمگاهی، و از گردن تا دم( و نی 

بخش شامل شامل گردن، سردست، ران، کمار، پشات و    7تفکیک الشه دانشگاه تهران(. سپس الشه به 

 .(1) (2005د )باترفیلد، ش( تقسی  و وزن هر بخش تعیین breastو  chuckدو بخش سینه )

ی استفاده از رويه باتکرار  4تیمار و  5تصادفی با  ی طرح کامالًاين طرح بر پايهی حاصل ز هاداده

GLM افزار آمارینرمSAS  (2002و مقايسه )داری ها به روش دانکن در سطح احتمال معنیی میانگین

 است:شکل زير گرفته است. مدل آماری طرح به  درصد صورت 5
                                                                                                                            ij                                                              + εi=µ+Tij Y

       

 ، خطای آزمايشی است.  ijε، اثر تیمار، و iT میانگین، ،i ،µو تیمار  jتکرار  ، مشاهدهijYکه یطوربه
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 های آزمایشیاقالم خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره -1جدول
Table 1. Ingredients and chemical compositions of experimental rations 

                                                                   موارد   

  Item 

 تیمارهای آزمايشی
1Experimental treatment  

0 25 50 75 100 

 (خشک ماده از درصد) خوراکی اقالم

Ingredients (% of DM) 
    

 دانه جو
Barely grain 

50.28 50.61 50.61 50.69 50.69 

 چغندرقند تفاله
Beet pulp 

13.27 13.69 13.36 13.38 13.38 

 سويا کنجاله
Soy meal 

11.14 8.10 5.42 2.68 0 

 کاه گندم
Wheat straw 

18.23 18.22 18.22 18.25 18.25 

 سبوس گندم
Wheat bran 

6.44 6.48 6.49 6.49 6.49 

 نمک
Salt 

0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

 کلسی  فسفات دی
DCP 

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

 کنجد کنجاله
Sesame meal 

0 2.59 5.26 7.87 10.55 

 (خشک ماده از درصد) شیمیايی ترکیبات

Chemical composition (% of DM) 
    

 خشک )درصد( یماده

Dry matter 
90.82 91.5 91.08 91.7 91.66 

 خاکستر

Ash 
5.00 5.33 5.66 6.16 7.00 

 خنثی شوينده در نامحلول الیاف

Neutral detergent fiber 
39.33 36.33 36.67 38.00 40.00 

 خام پروتئین

Crude protein 
16.50 17.23 17.23 16.10 16.62 

 الیافی غیر کربوهیدرات
Non fiber carbohydrate 

33.99 39.43 35.76 34.41 31.62 

 خام چربی
Ether extract 

5.17 4.00 4.67 5.33 4.75 

1 Four experimental rations including: 1) the basal diet with soybean meal as a protein source, 2, 3, 
4, and 5) the basal diets when 25, 50, 75, and 100 % of soy bean meal replaced with sesame meal, 
respectively. 
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 نتايج و بحث

از نظار آمااری   ها پیش از شروع پرواربنادی  تفاوت بین میانگین برهوزن زنده و افزایش وزن روزانه: 

 اوبیادات  (.2)جدول کیلوگرم بود 00/28±00/1ها در شروع دوره پروار دار نبود. میانگین وزن برهمعنی

 باا  پرواری بره روی کنجاله کنجد درصد 16و  8صفر،  سطح سه با که تحقیقی در( 2009) همکاران و

 تیماار  نهاايی  وزن بین در ریدامعنی که تفاوت دادند روز نشان 65 مدت به( کیلوگرم8/18±7/0) وزن

 75 تعاداد ( 1995) . ماتار(18) شد مشاهده هاتیمار ساير با کنجد درصد16 سطح با شده تغذيه هایبره

 تقسی  مساوی تیمار 5در تصادفی کامال صورت به کیلوگرم 20 وزنی میانگین با را پرواری نر بره رأس

 گروه برای خشک ماده بدن وزن درصد 3 میزان به پايه غذای با هفته 16 طول در سپس و کردند بندی

 ترتیببه و برنج سبوس گرم 150 مقدار پايه غذای اين بر عالوه ديگر هایتیمار به نموند، تغذيه شاهد

 تماامی  در وزن افازايش  در آزماايش  ايان  اثارات . شاد  داده نیاز  کنجاد  گارم  200 و 150 ،100 ،صفر

با افزايش  .(13) بود دارمعنی بسیار شاهد تیمار به سبتن کنجد مختلف سطوح با شده تغذيه تیمارهای

علات افازايش میازان چربای و     ها ک  شده که اين کاهش رشد باه مدت پروار افزايش میانگین وزن بره

هاای دياررس باوده کاه باا      کاهش نسبی پروتئین و آب بدن اسات، زيارا کاه بافات چربای از بافات      

شکل ذخیاره چربای در بادن الزم    ری برای افزايش وزن بهشدن مدت پروار، مقدار انرژی بیشتطوالنی

گرم در روز به ترتیب بیشاترين و کمتارين    61/173با  2گرم در روز و تیمار  95/231با  4است. تیمار 

دار نباود  هاا از نظار آمااری معنای    افزايش وزن روزانه را بین تیمارهای آزمايشی داشاتند و تفااوت آن  

(1601/0=Pعمر .) (2002 )اضافه جیره در درصد 20 و 10 سطح تا کنجد کنجاله وقتی که ن دادندنشا 

 باا  کاه  کناد مای  پیدا داریمعنی افزايش کنجد بدون هایجیره با مقايسه در روزانه وزن متوسط شودمی

 ساال  در لیات  .(20) دارد خاوانی ه  شده انجام تحقیق نتايح با نیز مورد اين در افزايشی روند به توجه

 بااه   پارواری  نار  هاای گوسااله  به پروتئینی منبع عنوانه ب کنجد کنجاله با را پنبه تخ  الهکنج( 1991)

 در گارم  271 و 272 به شاهد جیره در روز در گرم 169 از داریمعنی طوربه هادام وزن کردند، مقايسه

 اعماال  نتیجاه  در .(11) يافات  افازايش  پنباه  تخا   و کنجاله کنجاد  حاوی هایجیره در ترتیب به روز

 روزاناه  وزن برافازايش  داریمعنای  تاأثیر ( کنجاد کنجالاه  مختلاف  سطوح) مختلف آزمايشی تیمارهای

 .ندارد مطابقت شده انجام تحقیقات نتیجه با نتیجه اين که نداشت کل دوره نر پرواری هایبره

 همچنین و نیتروژن ابقاء میزان جیره خام پروتئین افزايش با( 2006) کول و همکاران گزارش طبق

 در وزن افزايش بودن باال دلیل احتماالً. (2) يابدمی افزايش خطی صورت به بدن درنیتروژن  دفع
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 به بودن دسترس در و بدن در ازت بیشتر ابقاء دلیلبه باال خام پروتئین با جیره با شده تغذيه هایبره

 .است بدن بافت در ستفادها و میکروبی پروتئین ساخت جهت شکمبه هایمیکروب براینیتروژن  موقع

دار تفاوت معنیبا افزايش جايگزينی کنجاله کنجد با کنجاله سويا میانگین افزايش وزن روزانه کل دوره 

دنبال آن باشد که بهخاطر افزايش محتوای پروتئین عبوری قابل ه   می. علت اين امر، شايد بهنداشت

 در همهباريک، سبب بهبود توان تولیدی حیوان  یافزايش غلظت اسیدهای آمینه در سطح جذبی روده

علت افزايش خورا، به 4بخصوص تیمار  5و  4، 3، 2شده است. از طرفی در تیمارهای تیمارها 

مصرفی انرژی قابل متابولیس  بیشتری دريافت نمودند و اين امر همراه با تأمین مقادير کافی پروتئین 

نظر های شکمبه شده است. بهتکثیر میکروارگانیس  قابل تجزيه در شکمبه سبب افزايش رشد و

 سطح مصرفی باشد. خاطر درصد پروتئین خام ه دار بین تیمارها بهرسد علت عدم تفاوت معنیمی

مصرف خاورا، روزاناه در کال دوره پرواربنادی باین      ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی: 

 در کنجاد  کنجالاه  میازان  درصاد  (. افازايش P=6445/0داری نداشت )تیمارهای آزمايشی تفاوت معنی

 ايان  از تاوان می. (2)جدول  ه استشد هابره دراز نظر عددی  خورا، مصرف رفتن باال سبب خورا،

 نیاز  خاورا،  خوراکیخوش سبب کنجاله کنجد  که نمود گیرینتیجه گونه اين آمده دستبه اطالعات

 عمار . داشات  مطابقات ( 2002) عمار  پاژوهش  تاايج ن باا  آزمايش اين در آمده دستبه شود. نتیجهمی

 پارواری  نار  هاای باره  در جیره درصد 20 و 10 میزان به کنجد کنجاله سطح افزايش با که کرد مشاهده

 در کنجد کنجاله بیشتر سطوح از که هایبره و يافته افزايش دارمعنی شکل به نیز خورا، مصرف میزان

 ساطوح  اساتفاده  باا ( 2002)مااهر   داشاتند. خاان   نیاز  را ،خورا مصرف بیشترين بردند،می بهره جیره

 نار  هاای بز روی بر ديده حرارت و شده کشیروغن کنجد کنجاله همراه به کشاورزی ضايعات مختلف

 خورا، در کنجاله کنجد درصد 20و  10صفر،  سطح سه از آزمايش اين در و (10) داد انجامآزمايشی 

 مصارفی  خاورا،  همچناین  و روزانه خورا، مصرف نظر از اریدمعنی تفاوت و شد استفاده نر بزهای

 افازايش  باا  کاه  دادناد  نشان( 1991) لیت در کل دوره مشاهده نشد و با اين آزمايش مطابقت داشت. 

 در شاده  اختاه  نر هایگوساله در خورا، مصرف پروتئینی منبع عنوان به کنجد کنجاله مختلف سطوح

( نشاان  2014. شایرزادگان و جعفاری )  (11) ی پیدا نکارده اسات  درتفاوت معنی شاهد تیمار با مقاسه

داری باین  دادند که با افزايش سطوح مختلف ضايعات کنجد در جیاره گاوهاای شایری تفااوت معنای     

 10و تیماار باا   کمتارين  کیلاوگرم در روز   88/20تیمارهای آزمايشی مشاهده نشد. اما تیمار شااهد باا   

، نتیجه گرفتند است بوده بیشترينی خشک مصرفی ر روز مادهکیلوگرم د 78/21درصد ضايعات کنجد 
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درصاد   10ی خشاک را در ساطح   که گنجاندن ضايعات کنجد در جیره گاوهای شیری مصارف مااده  

اين آزمايش از نظر مصرف خورا، تفاوت  در .(26) درصد بهبود داده است 15نسبت به تیمار صفر و 

 نشد. تفااوت در مصارف خاورا، روزاناه از نظار عاددی       داری بین تیمارهای آزمايشی مشاهدهمعنی

 برخای  بررسای  در. باشاد  دام ناوع  همچنین و آن آوریعمل نحوه کنجاله کنجد، نوع دلیل به تواندمی

 در کنجاله کنجد جمله از روغنی هایدانه برخی باالی سطوح از تواننمی که شده اعالم نیز علمی منابع

 داناه  و پوسته در باال اگزاالت وجود دلیل به است ممکن و نمود تفادهاس نشخوارکنندگان جیره و تغذيه

 . نمايد ايجاد دام اختیاری مصرفی خورا، کاهش جمله از را مشکالتی

داری نداشات  ضريب تبديل خورا، در کل دوره پرواربندی بین تیمارهای آزمايشی تفااوت معنای  

(4321/0=P)  و 10 ساطح  تاا  کنجاد  کنجاله وقتی که دندنشان دا( 2002)عمر  تحقیقی در. (2)جدول 

 بادون  هاای جیاره  باا  مقايسه در دوره کل در تبديل ضريب میانگین شود،می اضافه جیره در درصد 20

 ساطح  ساه  باه  را آزمايشای ( 2009) همکااران  و اوبیدات. (20) کند می پیدا داریمعنی افزايش کنجد

 قابلیات  رشاد،  عملکارد  بررسای  جهات  پرواری نر هایبره روی بر درصد کنجاله کنجد 16و  8صفر، 

 مشاابه  تباديل  ضرايب هاتیمار تمام دوره پايان در و دادند انجام الشه خصوصیات و غذايی مواد ه  

 بودند نموده دريافت را کنجد درصد 16و  8 سطوح که تیمارهای برای تولید هزينه حال اين با. داشتند

 تباديل  ضاريب ( دريافتناد کاه   1990نیکخاواه و اماانلو )   .(18) است بوده کمتر داریمعنی صورت به

. باشاد می حیوان وزن افزايش و خورا، جذب و ه   خورا،، مصرف میزان تابع کلی طوربه خورا،

 ترکیباات  باه  بساتگی  اسات،  خاورا،  خود ترکیب تأثیر تحت اينکه بر عالوه خورا، يک ه   میزان

 يک خورانیدن مستلزم رشد آزمايش طبیعی طور به .دارد شوندمی مصرف آن با همراه ديگر که خورا،

 تحات  جیاره  مغاذی  مواد بودن مناسب از مناسبی بسیار برآورد خورا، بازده. است اشتها حد در جیره

 کنند،می تامین را وزن افزايش جهت نیاز مورد مغذی مواد از بااليی میزان که هایجیره. هستند آزمايش

 واقاع  در. دارناد  بیشاتری  باازده  معماوالً  آورند،نمی فراه  را شرايطی چنین که هایجیره با مقايسه در

 و کارده  خاود  نگهاداری  جهات  مصارفی  خاورا،  کل از کمتری استفاده سريع، وزن افزايش با حیوان

 جیره خام پروتئین در اين آزمايش باال بودن. (16) گیردمی قرار استفاده مورد وزن افزايش جهت بیشتر

 جهات  مغاذی  ماواد  آوردن فاراه   آن دلیال  احتمااالً  که است بخشیده بهبود را خورا، تبديل ضريب

خاام   پاروتئین  درصاد  16 حااوی  جیاره  در مناساب  رانادمان  عوامال  از يکی. است بوده وزن افزايش

 انارژی  و آمونیاا،  شادن  آزاد همزماانی  و شکمبه در شده آزاد ازت از مناسب دلیل استفادهتواند بهمی

 بوده است. کمتر نیز شکمبه از ازت دفع دلیل همین به و باشد میکروبی ئینپروت ساخت جهت جیره
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 ی آزمایشیهای تغذیه شده با جیرههااثر تیمارهای آزمایشی بر خوراک مصرفی و عملکرد بره -2 جدول

Table 2. The effect of experimental rations on dry matter intake and lamb performance 

 موارد

Item 

 تیمارهای آزمايشی
1Experimental treatment 

استاندارد خطای

 میانگین

SEM 

احتمال 

 معنی داری

P-Value 0 25 50 75 100 

 )کیلوگرم( وزن اولیه پروار

Initial weight (kg) 
27.25 28.37 27.00 28.75 28.75 2.427 0.9733 

 )کیلوگرم( وزن پايان پروار

Final weight (kg) 
43.57 44.00 45.65 49.62 46.59 2.913 0.6102 

 افزايش وزن روزانه )گرم در روز(
2ADG (g/d) 

181.39 173.61 207.23 231.95 198.20 16.582 0.1601 

 خورا، مصرفی روزانه )گرم در روز(
Dry matter intake (g/d) 

1065.78 1073.06 1093.89 1157.53 1154.03 55.25 0.6445 

 رصد(ضريب تبديل خورا، )د
3FCR 

5.92 6.23 5.59 5.00 5.87 0.458 0.4321 

1 Four experimental rations including: 1) the basal diet with soybean meal as a protein source, 2, 3, 4, 

and 5) the basal diets when 25, 50, 75, and 100 % of soy bean meal replaced with sesame meal, 

respectively. 
2 ADG= Average daily gain.  

FCR = Feed conversion ratio.3 
 

ه ا    تیا قابل هاای نیانگیا مداری باین  تفاوت معنیی آزمایشی بر قابلیت هضم ظاهری: هااثر جیره

ی خشک در تیمارهاای مکمال   (. قابلیت ه   ظاهری ماده3)جدول وجود داشتماده خشک  یظاهر

حاوی بود که تنها  5و  1اند باالتر از تیمارهای کنجد که ترکیب باه  بوده شده با کنجاله سويا و کنجاله

ی خشاک  . اين ممکن است ناشی از بهبود قابلیت ه   ظاهری مااده بود کنجاله سويا و کنجاله کنجد 

هاای  ی خشاک باین جیاره   دار در مصرف مااده معنی تفاوتدر بین تیمارهای آزمايشی باشند. احتماالً 

، زيرا طبق گزارش کول و همکاران استدلیل سرعت ه   و ماندگاری خورا، در شکمبه آزمايشی به

ی خشاک افازايش و مااده خشاک     ( با افزايش پروتئین خام جیره قابلیت ه ا  ظااهری مااده   2006)

نرخ عبور خورا، از شکمبه ( گزارش کردند که 1997وارگا و کولور ). (2) يابدمصرفی نیز افزايش می

خورد، ماواد ه امی باا نارخ بیشاتری از      ی با مصرف خورا، دارد. وقتی دام بیشتر میمثبتهمبستگی 

 .(29) يابدی خشک کاهش میکنند و قابلیت ه   مادهدستگاه گوارش عبور می

های کربوهیدراتی خنثی و ، الیاف نامحلول در شويندههای پروتئین خاممیانگینقابلیت ه   بین 

میانگین قابلیت ه   ظاهری . (3)جدول  داری وجود نداشتاوت معنیدر تیمارهای آزمايشی تفآلی 

 داری داشت. میانگین قابلیت ه   ظاهری مادهچربی خام تحت تأثیر تیمارهای آزمايشی تفاوت معنی
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 2، به طوری که تیمار (P=0124/0داری داشت )آلی تحت تأثیر تیمارهای آزمايشی تفاوت معنی

ی آلی را بین تیمارهای آزمايشی رين و کمترين قابلیت ه   ظاهری ماده( بیشت93/79) 5( و 33/83)

( نشان دادند که تیمارهای آزمايشی با سطوح مختلف کنجاله 2009اوبیدات و همکاران ) نشان دادند.

ی خشک، قابلیت ه   ماده کاهشی در های آواسی در بره جايگزين شده با کنجاله سويا و جو کنجد

پروتئین خام  قابلیت ه  اين آزمايش  در . (18) مشاهده نکردندده آلی و چربی خام پروتئین خام، ما

(، که قابلیت 2014. در مطالعه شیرزادگان و جعفری )و کربوهیدرات غیرالیافی تحت تاثیر قرار نگرفتند.

 به طور معنی دارینجاندن ضايعات کنجد در جیره گاوهای شیرده گی خشک و ماده آلی با ه   ماده

جايگزينی با ( 2014و بندری )محمود  با نتايج اين آزمايش مطابق بود. که (26) تحت تأثیر قرار گرفت

داری های پرواری نشان دادند که تفاوت معنیها و گوسالهکنجاله کنجد در جیره بره باکنجاله سیاه دانه 

ولی از نظر چربی نداشت  ی خشک، ماده آلی، پروتئین خام وجودهای آزمايشی از نظر مادهبین جیره

 . (15) استدار خام معنی
 

 آزمایشی مختلف تیمارهای در مغذی )درصد( مواد هضم قابلیت -3جدول 
Table 3. Intake and nutrients digestibility (%) of ration 

 موارد
Item 

 تیمارهای آزمايشی
Experimental treatment1 

استاندارد خطای

 میانگین

SEM 

احتمال 

 نی داریمع

P-Value 0 25 50 75 100 

 ی خشکماده
Dry matter 

 پروتئین خام
Crude protein 

       

78.07b 81.83a 81.42a 80.59ab 78.56b 0.008 0.0156 
       

79.35 83.43 82.24 80.79 81.05 0.012 0.1823 

 الیاف نامحلول در شوينده خنثی
Neutral detergent fiber 

       

63.90 64.72 66.39 67.71 63.83 0.016 0.4093 

 چربی خام
Ether Extract 

       

80.42b 80.44b 84.64a 85.19a 79.54b 0.011 0.0065 

 ی آلی ماده
Organic matter 

       

80.07b 83.33a 82.84a 82.21ab 79.93b 0.007 0.0124 

 کربوهیدرات غیرالیافی

Non fiber carbohydrate 

       

97.81 98.05 98.89 98.01 97.52 0.005 0.4412 

1 Four experimental rations including: 1) the basal diet with soybean meal as a protein source, 2, 3, 4, 

and 5) the basal diets when 25, 50, 75, and 100 % of soy bean meal replaced with sesame meal, 

respectively. 
a,b Means within a row with different subscripts significantly differ (P<0.05). 
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مايع شکمبه در ابتادای پاروار در باین تیمارهاای آزمايشای        pH:ای و نرخ عبوری شکمبههافراسنجه

دار مايع شکمبه در انتهای پروار معنای  pHداری نداشت. نوع کنجاله استفاده شده بر مقدار تفاوت معنی

داری نداشات.  عنینبود. غلظت آمونیا، شکمبه در ابتدای دوره پروار، بین تیمارهای آزمايشی تفاوت م

 (.4)جادول   ی داشات دارغلظت آمونیا، شکمبه در انتهای پروار بین تیمارهای آزمايشی تفاوت معنی

pH خشااک، ماااده مصاارف مصاارفی، کنسااانتره میاازان از جملااه مختلفاای عواماال بااه شااکمبه مااايع 

حلول در و الیااف ناام   اسایدی  الیااف ناامحلول در شاوينده    در شاکمبه،  تخمیر قابل هایکربوهیدرات

 کاراس ) دارد بستگی( بافرها) درجیره کنندهتثبیت عوامل و اندازه فعالیت جويدن جیره، ی خنثیشوينده

 احتماالً مستمر طورباال به خام پروتئین درصد حاوی جیره در  pH بودن باال علت. (9) (2002کامبو،  و

 و شاکمبه  از غیرفعاال  صاورت  باه  شاده  تولید آمونیا، .است شکمبه در آمونیا، بیشتر تولید دلیل به

 شاکمبه  در آن غلظات  به مستقی  بستگی شکمبه جداره از آمونیا، جذب مقدار. شودمی جذب نگاری

 . دارد آن محتويات  pH و

دار نباود.  تفاوت نرخ عبور مواد جامد از شکمبه تحت تأثیر تیمارهای آزمايشی از نظر آماری معنی

داری بین تیمارهای آزمايشی يی دستگاه گوارش تفاوت بسیار معنینرخ عبور مواد جامد از قسمت انتها

( درصاد در  96/6) 5( و کمترين مقدار در تیماار  00/7) 3و 2داشت و بیشترين مقدار آن در تیمارهای 

تفاوت ظهور اولین مارکر در مدفوع، تحت تاأثیر تیمارهاای آزمايشای بسایار      .(4)جدول  بود (ساعت

اله کنجد بیشتر سبب افزايش زمان ظهور اولین مارکر در مدفوع شده است کاه  دار بود. درصد کنجمعنی

از ياک سااعت    2و  1طوری که مقدار آن در تیمارهای (. به4استفاده شده )جدول  5و 4در تیمارهای 

سااعت، افازايش يافات. احتمااال تاأخیر در زماان ظهاور ماارکر در          3به بیش از  5و  4در تیمارهای 

صد کنجاله کنجدشان بیشتر بود به دلیل افزايش زمان مصرف خورا، در اين تیمارهاا  که در یتیمارهاي

هاا باا سارعت کمتاری ايان ترکیاب را مصارف کردناد.         است چون در طی آزمايش ديده شده که دام

چنین نرخ عبور از قسمت انتهای دستگاه گوارش در تیمارهای با درصد کنجاله سويا کمتر باود کاه   ه 

 هور مارکر شد.سبب تأخیر در ظ

زمان ماندگاری مواد جامد در شاکمبه تحات تاأثیر تیمارهاای آزمايشای قارار نگرفات و تفااوت         

داری مشاهده نشد. تفاوت زمان ماندگاری در بخش انتهايی دستگاه گوارش، تحت تأثیر تیمارهای معنی

پروتئینای سابب افازايش     منباع  عنوان به کنجد کنجاله و پايه دار بود. تیمار حاوی جیرهآزمايشی، معنی

سااعت   28/14زمان ماندگاری مواد جامد در بخش انتهايی دستگاه گوارش شده و زمان مانادگاری از  



 و همکاران بهمن قرباني

158 

در کنجاله با درصد کنجاد بیشاتر، افازايش     34/14و  30/14بیشتر به  یدر تیمار با درصد کنجاله سويا

یمارهای آزمايشی تفااوت بسایار   زمان ماندگاری مواد جامد در کل دستگاه گوارش تحت تأثیر ت يافت.

 عناوان  باه  کنجد کنجاله و پايه به تیمار حاوی جیره طداری داشت. بیشترين زمان ماندگاری مربومعنی

(. درصد کنجاله کنجد بیشتر سبب افازايش زماان مانادگاری ماواد جاماد      4پروتئینی بود )جدول  منبع

، 38/25پروتئینای باه    منبع بعنوان سويا و يهپا ساعت در تیمار حاوی جیره 34/40شدند و مقدار آن از 

 افزايش يافت. 5تا  2ساعت در تیمارهای  29/28و  53/27، 36/25

ای تابعی از سطح مصرف، نوع خورا، )علوفه يا دانه( و نرخ عبور شکمبه( 2002فاکس و تدشی )

تیماوری و  . (4) شاوند بیان مای  1اندازه ذرات است و با شاخص الیاف نامحلول در شوينده خنثی مؤثر

نرخ عبور مواد خوراکی گیری ه  بر که اندازه ذرات، دانسیته و میزان آبند نشان داد( 2004همکاران )

 .  (28) مؤثر هستند
 

 ای و کنتیک هضم شکمبه ای های شکمبهفراسنجه -4جدول

Table 4. Ruminal charectristics and digestion kinetics 

 موارد
Item 

 يشیتیمارهای آزما
1Experimental treatment 

استاندارد خطای

 میانگین

SEM 

احتمال معنی 

 داری

P-Value 0 25 50 50 100 

 ایهای شکمبهفراسنجه

Ruminal charectristics 

       

pH شکمبه در ابتدای پروار 
pH at initial of experiment 

       

6.36 6.13 6.34 6.62 6.34 0.170 0.4104 

pH شکمبه در انتهای پروار 
pH at end of experiment 

       

6.02 6.09 5.81 5.90 5.97 0.158 0.7490 

غلظت آمونیا، )میلی مول در دسی 

 لیتر( ابتدای پروار
N at initial of experiment-3NH 

       

6.44 6.16 6.86 6.02 6.02 0.348 0.4153 

غلظت آمونیا، )میلی مول در دسی 

 ( انتهای پروارلیتر
N  at end of experiment-3NH 

       
b6.44 b6.86 b6.30 b5.60 a8.26 0.464 0.0136 

 کینتیک ه  

digestion kinetics 

       

 

                                                           
1 Effective Neutral detergent fiber (eNDF) 
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 نرخ عبور مواد جامد از شکمبه

 )درصد در ساعت(
Ruminal particulate 

passage rate (%/h) 

       

9.95 9.90 10.00 9.85 10.05 0.0008 0.5577 

نرخ عبور مواد جامد از قسمت 

انتهايی دستگاه گوارش )درصد در 

 ساعت(

Lower compartments 

passage rate (%/h) 

       
ab6.99 a7.00 a7.00 b6.99 c6.97 0.0002 0.0010 

زمان ظهور اولین مارکر در مدفوع 

 )ساعت(

Time delay (h) 

       
c16.00 c16.00 c16.08 b18.07 a18.99 0.0702 <0.0001 

زمان ماندگاری مواد جامد در 

 شکمبه )ساعت(

Rumen mean retention 

time (h) 

       

10.05 10.10 10.00 10.15 9.95 0.0886 0.5603 

زمان ماندگاری مواد جامد در بخش 

 تحتانی دستگاه گوارش )ساعت(

Mean retention time in 

lower compartments (h) 

       

14.29bc 14.28c 14.28c 14.30b 14.34a 0.0045 0.0010 

کل زمان ماندگاری مواد جامد در 

 دستگاه گوارش )ساعت(

Total mean retention time 

(h) 

       
c40.34 c40.38 c40.36 b42.53 a43.29 0.0631 <0.0001 

Four experimental rations including: 1) the basal diet with soybean meal as a protein 

source, 2, 3, 4, and 5) the basal diets when 25, 50, 75, and 100 % of soy bean meal replaced 

with sesame meal, respectively. 

<0.05).PMeans within a row with different subscripts significantly differ (a,b  
 

تحت تأثیر تیمارهای آزمايشی  روزو کل شبانه شب ،خورا، در روززمان مصرف : فعالیت جویدن

. اثر منبع پروتئینی در همه تیمارها بر روی زمان مصرف خورا، در (5)جدول  دار نداشتتفاوت معنی

ای و های فیزيکی مواد خوراکی، رفتار تغذيهويژگی( 1997مرتنز )داری نداشت. شبانه روز تأثیر معنی

به قابلیت  4. علت کاهش زمان مصرف خورا، در تیمار (14)دهند تحت تأثیر قرار میعملکرد دام را 

تواند باشد زيرا افزايش وزن روزانه ه   و خوشخوراکی بیشتر اين تیمار نسبت به تیمارهای ديگر می

 (.5و ضريب تبديل خورا، بهتری نیز دارد )جدول 
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درصاد   15تاا   5رفت ولای در هماه تیمارهاا    زمان نشخوار تحت تأثیر تیمارهای آزمايشی قرار نگ

فعالیات   1ی تیمارها به جز تیمار (. در همه5نسبت به تیمار شاهد از نظر عددی کاهش يافت )جدول 

( 1997مرتناز )  ويژه در ساعات گرم روز بیشتر بود.بیشتر و زمان استراحت در روز به نشخوار در شب

هاای فرعای   ای )فاراورده ای و منابع غیار علوفاه  ابع علوفهمنابع الیاف جیره اع  از منگزارش کردند که 

کارخانجات( در مؤثر بودنشان در تحريک نشخوار متفاوت هستند. زيرا اندازه ذرات و زمان ماندگاری 

هاا  ای تواناايی تحرياک نشاخوار را باه انادازه علوفاه      متفاوتی در شکمبه دارند. منابع الیاف غیر علوفه

( 1997گرانات ) . (14)درت تحريک فعالیت جويدن را دارند ای قنابع علوفهدرصد م 50نداشته، حدود 

ای به طور موفقیت آمیزی در جیره نشخوارکنندگان جايگزين بخشای از  از طرفی منابع الیاف غیر علوفه

کنناد و باا   شود. اين منابع ه  نشخوار را تحرياک مای  شود که توسط علوفه فراه  میالیاف مؤثری می

ای ساخت چربای شایر را ها  فعاال     محیط شکمبه pHت بیشتر در طی تخمیر، ضمن حفظ تولید استا

دلیل ماهیات الیااف جیاره، کااهش     ر ه  نشان داد که زمان نشخوار به. نتايج پژوهش حاض(5) کنندمی

 .يافته استاندازه ذرات، کاهش الیاف مؤثر فیزيکی و افزايش ماده خشک مصرفی، کاهش 

، تحت تأثیر تیمارهای آزمايشی قرار نگرفات. کال فعالیات    روزوز و شبانهکل فعالیت جويدن در ر

ی خنثای  جويدن در شب، کل فعالیت جويدن بر اسااس مااده خشاک و الیااف ناامحلول در شاوينده      

(. 5داری مشااهده نشاد )جادول    مصرفی تحت تأثیر تیمارهای آزمايشی قرار نگرفت و تفااوت معنای  

گیری کرده بودند خالصه کرد و گزارش داد کاه  عالیت جويدن را اندازه( تحقیقاتی را که ف1997مرتنز )

هاای بلناد   ی خنثی علوفهفعالیت جويدن در گاو شیرده به ازای هر گیلوگرم الیاف نامحلول در شوينده

دقیقاه باه    209دقیقه به ازای هر کیلوگرم برای علوفه گراس خشاک تاا    111تغذيه شده در گاوها بین 

هاای راياج   اکثار سیسات   ( 2004تیموری و همکاران ). (14) کندم کاه يوالف تغییر میازای هر کیلوگر

بدون توجه به منبع تأمین کننده )علوفاه، ماواد    peNDFکنند که توانايی هر واحد از ای فرض میتغذيه

های فرعی( در تحريک فعالیت جويادن برابار اسات. فعالیات جويادن باه ازای هار        ای يا فراوردهدانه

ی خشک مصرفی تحت تأثیر نژاد، اندازه بدن دام، سطح مصارف خاورا،، ساطح الیااف     وگرم مادهکیل

، ناوع حیاوان و شارايط فیزيولاوژيکی دام مصارف کنناده،       1peNDFی خنثای و  نامحلول در شاوينده 

( گازارش کردناد کاه    1971ولاچ و اسامیت )   .(28)گیرد همچنین محتوا و ماهیت الیاف جیره قرار می

مناابع   .های آزمايشی پژوهش حاضر، مشابه بود اما ماهیت الیاف جیره متفاوت بودجیره در NDFسطح 

                                                           
1. Physically effective NDF (peNDF) 
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ای در مؤثر بودنشان در تحريک نشخوار تفااوت چشامگیری دارناد زيارا     ای و غیر علوفهالیاف علوفه

  بااال، الیاافی را فاراه    NFCهای حاوی اندازه ذرات و زمان ماندگاری متفاوتی در شکمبه دارند. جیره

يا الیافی را  NDFنمايند. لذا، احتیاج به کنند که به سرعت در شکمبه تخمیر شده و يا از آن عبور میمی

. (30) دهاد که در شکمبه بماند و توانايی تحريک نشخوار و ترشح بزاق را داشته باشد، را افزايش مای 

دازه ذرات علوفاه، کااهش   ای يا انا علوفه NDFکل فعالیت دام با کاهش ( 2000سانداوال و همکاران )

جیره يا هنگاام افازودن    NDFای، هنگام کاهش تراک  علوفه NDFيابد. اما نشخوار به ازاء هر واحد می

يابد. مطابق با تئوری انادازه ذرات بحرانای، ذرات بلنادتر از    به جیره ک  علوفه، افزايش می NFCمنابع 

. (27) در تحرياک فعالیات جويادن ماؤثر هساتند     متر بیشترين مقاومت به عبور را داشته و میلی 18/1

ی خاوراکی بار   يک مااده  NDFواژه الیاف مؤثر فیزيکی، تصحیح محتوای ( 2004تیموری و همکاران )

اساس اندازه ذرات آن است که با توانايی آن ماده در تحريک نشاخوار، فعالیات جويادن و ماهیات دو     

( گزارش کردند که کااهش  2002ب و همکاران ). شوا(28)فازی محتويات شکمبه دام همبستگی دارد 

دهد اما زمان مصرف شده جهت نشخوار را تحت تأثیر قارار  اندازه علوفه فعالیت جويدن را کاهش می

است که بین الیاف مؤثر فیزيکی و زمان جويدن همبساتگی   کردهگزارش ( 1997مرتنز ). (24) دهدنمی

   .(14) شودندازه ذرات جیره به زمان نشخوار افزوده میلذا با افزايش ا ،( وجود داردr=68/0زيادی )
 

 جویدن فعالیت -5 جدول

Table 5. Eating time, rumination, and total chewing activity 

 موارد
Item 

 تیمارهای آزمايشی
1Experimental treatment 

استاندارد خطای

 میانگین

SEM 

احتمال 

 داریمعنی

P-Value 0 25 50 75 100 

زمان مصرف خورا، )دقیقه در 

 شبانه روز(

Eating time (min/d) 

170.00 165.00 131.25 118.75 171.25 22.400 0.3536 

زمان فعالیات نشاخوار )دقیقاه در    

 شبانه روز(

Rumination (min/d) 

440.00 407.50 358.75 376.25 427.50 48.259 0.7362 

کاال فعالیاات جوياادن )دقیقااه در  

 شبانه روز(

Total chewing activity 

(min/d) 

610.00 572.50 490.00 495.00 598.75 61.413 0.5070 

Four experimental rations including: 1) the basal diet with soybean meal as a protein source, 2, 3, 4, 

and 5) the basal diets when 25, 50, 75, and 100 % of soy bean meal replaced with sesame meal, 

respectively. 
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 مطالعاه  ايان  در ،(کاردن  همسان  ) مقايساات  در مساوی نسبت يک ايجاد دلیلبه خصوصیات الشه:

و تفااوت وزن الشاه گارم    . گرفات  قرار استفاده الشه خالی سرد مورد وزن به نسبت اع ا وزن درصد

. از (6)جادول   دار نباود نظر آماری معنی بین تیمار شاهد و ساير تیمارهای آزمايشی از وزن الشه سرد

 تفااوت دار باود.  نظر عمق سینه بین تیمار شااهد و تیمارهاای ديگار تفااوت از لحاار آمااری معنای       

وزن سردست، وزن ران،  داری بین تیمارهای آزمايشی از نظر وزن پیش از کشتار، وزن الشه گرم،معنی

( 1990نیکخاواه و اماانلو )  . نیست آمده دست به يجنتا در قلب وزن و وزن گردن، وزن سینه، وزن کبد

دار های هستند که در سوخت و ساز بسیاری از ترکیبات خصوصااً ترکیباات نیتاروژن   کبد و کلیه بافت

گردد. در برخی مواقع ها دفع مینقش اساسی دارند. آمونیا، اضافی در کبد به اوره تبديل و توسط کلیه

کنند، از اين رو هار  ، بخشی از آمونیا، را نیز به صورت آمونیوم دفع میها عالوه بر دفع اورهخود کلیه

ها خواهند شد. ايان  چه میزان نیتروژن آمونیاکی خون باالتر باشد سبب فعالیت بیشتر کبد و سپس کلیه

 و اوبیادات  آزمايشای  . در(16) های کبد و کلیه شاود تر شدن سلولتواند سبب بزرگتر شدن، میفعال

 درصد کنجاله کنجاد  16و  8صفر،  حاوی یهاتیمار با شده تغذيه هایبره بررسی در( 2009) همکاران

 مقايساه  در کنجد درصد 16 حاوی تیمار هایبره برای کشتار هنگام زنده وزن که رسیدند نتیجه اين به

 باود لاذا باا ايان آزماايش      بیشاتر  داریمعنای  صاورت  به شاهد تیمار و کنجد درصد 8 حاوی تیمار با

کنجالاه    جاايگزينی  اثارات  تعیین جهت پژوهشی در (1992) همکاران و راش .(18) مطابقت نداشت

 در آزماايش  مورد هایبره در جیره درصد کنجد 30 با خام پروتئین منبع عنوان به کنجاله سويا با کنجد

 چربی زايشاف سبب داریمعنی صورت به کنجاله کنجد از استفاده که کردند اعالم الشه قطعات بررسی

است کاه باا ايان آزماايش      بوده جیره در شاهد تیمار به نسبت کنجد از کننده استفاده هایدام در بطنی

دسات آماده در ماورد چربای محوطاه بطنای       های باه با نگاهی به وزن و درصد. (21) مطابقت نداشت

و درصاد چربای   توان اينگونه نتیجه گرفت کاه کنجالاه کنجاد در افازايش وزن     تیمارهای آزمايشی می

هاای  در بیشاتر سیسات    رسد با توجه به اين که معماوالً محوطه بطنی نقش مستقیمی دارد و به نظر می

در اين مورد کنجاله کنجد در جیره غذايی و ای ناخوشايند است پرواربندی تولید چربی در الشه پديده

طاور  جاله کنجد بهنصرف کننده کبر جا گذاشته است به نحوی که در تمامی تیمارهای م ها اثر مثبتبره

 جهات  را تحقیقای ( 1982) ها کاسته اسات. رابارت  درصد( از وزن چربی بطنی دام 40تا  30میانگین )

. دادناد  انجاام  نار  گوسااله  پرواربندی در کشاورزی فرعی محصوالت و ضايعات کاربرد امکان سیربر

 الشاه  بررسای  در کاه  باوده  کنجد لهکنجا درصد 30 حاوی ایبا جیره آزمايش مورد تیمارهای از يکی
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 داریمعنای  تفااوت  هاا الشه چربی سطح و نداده نشان را الشه در چربی افزايش شاهد تیمار به نسبت

( 2009) همکااران  و اوبیادات . (23) که اين آزمايش با نتايج آزمايش ما مطابقات داشات   است نداشته

 کاه  دادند انجام پرواری نر هایبره روی رب درصد کنجاله کنجد 16و  8صفر،  سطح سه به را آزمايشی

 مشااهده  بادن  مختلاف  هاای قسمت چربی و الشه اجزای در داریمعنی تفاوت آمده دست به نتايج در

 پاژوهش  دو هار  در دارمعنای  تفاوت نبودن الشه و چربی بدن اجزای گیری اندازه مورد . در(18) نشد

 ناژاد  سان،  ناوع دام،  باه  را تطابق اين توان می بتههست. ال آمده بدست اطالعت بین تطابق دهندهنشان

ی ساويا  ( با جايگزينی کنجالاه 2008صالح و صالح ) .داد نسبت اقلیمی شرايط و آزمايش مورد هایدام

دار بر درصد گوشت لخ ، مقادار  ی سويا در جیره بر مشخصات الشه، اثر معنیحرارت ديده با کنجاله

. آزمايش حاضر با اين آزمايش مطابقات نداشات   (25) مشاهده نکرد ها، قلب و ناحیه لگنیچربی کلیه

 دار بودند. ها هر دو آزمايش از نظر آماری معنیفقط از نظر مقدار چربی کلیه

تر و طول های با سطح مقطع ماهیچه راسته وسیعالشه( گزارش کردند که 2005کن و همکاران )

و با توجه به اهمیت راسته به عنوان يکی از قطعات پر  تر عموماً دارای وزن بیشتری هستندالشه طويل

ها . در مطالعه حاضر وزن چربی کلیه(3)بود هايی حائز اهمیت بیشتری خواهند ارزش الشه چنین الشه

 .داشتدار معنیتفاوت که نسبت به وزن الشه سرد محاسبه شده بود از نظر آماری 

ی کنجاد روی  ساويا باا کنجالاه    يگزين کردن کنجاله( نشان دادند که جا2010اوبیدات و الوکیلی )

( اثرات تغذيه ساطوح  2013. حسن و همکاران )(19) خصوصیات الشه و کیفیت گوشت تأثیری ندارد

درصد کنجاله کنجد را روی الشه گوسفند بیابانی سودان بررسی کردند و دريافتناد کاه    20و  15صفر، 

،  م کشتار، وزن الشه خالی، وزن الشه گرم، وزن الشه سردبین تیمارهای آزمايشی از نظر وزن در هنگا

 . (7) داری وجود نداردچربی و کل ع الت پیوندی الشه تفاوت معنی

تخماین غیار مساتقی  از سااختمان      چش  دناده ( ناحیه 1979طبق مطالعات گاالل و کاسس هون )

داری باین تیمارهاای   نای . تفااوت مع (6) ع النی يا الغری گوشت يا توسعه ع النی از حیوان اسات 

دهد گوسفند با تیمارهاای  مشاهده نشد. اين نشان می چش  دندهسطح مقطع ع النی از نظر آزمايشی 

ها کنجاله ساويا و  که تنها در آن ی استآزمايشی ترکیبی با کنجاله سويا و کنجاله کنجد بهتر از تیمارهاي

جبران کمباود اسایدهای آمیناه ياک کنجالاه باا        تواند به دلیلکه اين می کار رفته استکنجاله کنجد به

( مطابقات نداشات. حاداد و    2013)هاای مالوگتاا و جبرهیاوت    . اين يافته باا يافتاه  کنجاله ديگر باشد

( گزارش کردند که افزايش درصاد چربای الشاه باا کااهش درصاد گوشات لخا  و         2005همکاران )



 و همکاران بهمن قرباني

164 

های بافتی الشه تحات تاأثیر جانس،    سبتاستخوان همراه است. اين محققین بیان کردند که ترکیب و ن

  . (8) گیردسن، سطح تغذيه، مدت پروار و نژاد قرار می

 

 آزمایشی تیمارهای بین الشه تجزیه به مربوط عوامل میانگین مقایسه -6 جدول

Table 6. A comparison of average factors related to carcass analysis between treatments 

 موارد

Item 

 آزمايشی تیمارهای
1Experimental treatment 

 استانداردخطای

 میانگین

SEM 

 احتمال

 داریمعنی

P-Value 0 25 50 75 100 

 (کیلوگرم) گرم خالی الشه وزن
Hot carcass weight (kg) 

       
19.80 19.41 23.20 21.65 21.65 1.229 0.3080 

 (کیلوگرم) سرد خالی الشه وزن
Cold carcass weight (kg) 

       

19.34 18.85 22.83 20.71 21.13 1.230 0.2967 

 (کیلوگرم)کشتار از پیش وزن

Slaughter weight (kg) 

       

40.40 39.25 46.10 44.40 43.50 1.759 0.1595 

 (درصد)سردست وزن

Hand weight (%) 

       

8.51 8.19 7.51 9.33 8.90 0.597 0.3699 

 (درصد)انر وزن

Ran weight (%) 

       

10.33 10.95 9.75 9.56 10.27 0.680 0.6509 

 (درصد)گردن وزن

Neck wight (%) 

       

4.38 4.87 6.24 4.97 5.25 0.38 0.1133 

 (درصد)کبد وزن

Liver wight (%) 

       

3.31 3.23 3.66 3.39 3.42 0.320 0.8966 

 (درصد)قلب وزن

Heart wight (%) 

       

0.95 0.90 0.88 0.91 0.80 0.047 0.3623 

 (درصد)کلیه وزن
Kidney wight (%) 

       

0.54 0.62 0.62 0.63 0.53 0.061 0.6838 

 (درصد)کلیه چربی وزن
Kidney fat weight (%) 

       

1.83a 0.71b 0.49b 0.99b 1.77a 0.197 0.0131 

 (درصد)بطنی چربی وزن
Interal fat weight (%) 

       

3.47 1.50 0.89 2.87 3.29 0.764 0.1993 

 (مربع مترمیلی)راسته مقطع سطح

)2eye area (mm-Rib 

       

1647.5 1535 1895 1702.5 1125 534.586 0.8740 

 (مترسانتی)لگن استخوان طول

Length of the hip bone 

(cm) 

       

18b 20ab 22a 20.25ab 18.50b 0.681 0.0463 

Four experimental rations including: 1) the basal diet with soybean meal as a protein source, 2, 3, 4, 

and 5) the basal diets when 25, 50, 75, and 100 % of soy bean meal replaced with sesame meal, 

respectively. 
a,b Means within a row with different subscripts significantly differ (P<0.05). 
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 گیری كلينتیجه

های پارورش دام باه تغذياه، از    درصد هزينه 75چنین تخصیص بیش از کمبود مواد خوراکی و ه 

هاا  های اساسی پیش روی دامداران  است، لذا شناسايی منابع جديد پروتئینی و مطالعه اثرات آنچالش

تواناد گاام مهمای در تاأمین احتیاجاات دام و کااهش       لیدی و عملکارد پاروار مای   های توبر فراسنجه

درصد کنجالاه   75که  اینشان داد که استفاده از جیره اين آزمايش نتايجشمار آيد. های پرورش بههزينه

دار سبب بهبود قابلیت ه  ، افزايش وزن روزانه، بدون تأثیر معنیبا کنجاله کنجد جايگزين شده سويا 

درصد حتی می توان  100همچنین نتايج نشان داد که با جايگزينی ريب تبديل و عملکرد پروار شد. ض

هاای پارواری   در جیره بره ن تنها منبع تأمین پروتئین خورا،مانند کنجاله سويا به عنواکنجاله کنجد از 

در جیاره   ايگزينیايان جا   کرد.استفاده های تولیدی و عملکرد پرواراثرات م ر بر فراسنجهبروز بدون 

يابی به ترکیب الشه بهتر کاهش هزينه تولید، عملکرد پروار بهتر و دست پرورای ضمن های غذايی بره

 شود.استفاده بهینه از ضايعات کشاورزی و جلوگیری از هدر رفتن آنها محقق می ساخته،را امکان پذير 
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Abstract1 

Background and objectives: The best sources of plant protein legum forage 

(beans) are oilseeds and meals. Plant protein supplements usually are high in 

rumen degradability. Soybean, which is assumed to be worth 100 with 41 to 45 

percent crude protein is the most abundant and highest quality plant protein 

supplement. And contains a high energy and protein and amino acid pattern is 

relatively good. It is contain high lysine and low methionine. Sesame meal is 

sesame seed oil extraction operations (Sesamum indicum) with more than 44% 

crude protein and contain appropriate amounts of essential amino acids especially   

arginine, leucine and methionine. However, little attention to the use of sesame 

meal has been fed to sheep. The purpose of this study The effect of substitution 

soybean meal with sesame meal on growth performance, feed intake, nutrient 

digestibility, average daily gain, carcass characteristics and meat quality in growing 

lambs. 

 

Materials and methods: This study was conducted to investigate the effect of 

replacing levels of soybean meal by sesame meal on feed intake, digestibility, 

performance and carcass characteristics of   feedlotting lamb in a completely 

randomized design with 5 treatments including 1, 2, 3, 4 and 5 treatments with 

replaced 0, 25, 50, 75 and 100% sesame meal by soybean meal in4 replications for 

90 days. Animals were weighed every 15 days, feed intake measured daily, and 

total collection of faeces was done for 50 to 55thendigestibility of dry matter and 
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nutrients were determined. At the end of the experiment, two replications of each 

treatment are slaughtered and their carcasses were evaluated.     

 

Results: Daily feed intake, body weight, daily gain and feed conversion, time feed 

intake, rumination and chewing activity there were no significant differences 

among the treatments. The apparent digestibility of dry matter, crude fat and 

organic matter, difference between treatement was statistically significant. 

Treatment 4 had the highest apparent digestibility for DM between treatments. By 

increasing sesame meal the passage rate of solid mater in the rumen reduced and in 

contrary the ruminal mean retention time increased comparision to treatment 1. 

Full replacement of sesame meal at treatment 5 significantly increased the N-NH3. 

In addition, a significant dofferent were observed in the breast, blood and, kidney 

fat weight and body length of the hip bone among treatments. 

 

Conclusion: The results showed that the diet with 75% sesame meal situated with 

soybean meal as a protein source without significant effect improved digestibility, 

average daily gain, feed conversion ratio and the performance. In general, sesame 

meal can replaced at any level with soybean meal in the ration of fattening lambs 

without harmful effects on the parameters of production and fattening performance. 

 
Keywords: Sesame meal, Soybean meal, Digestibility, Chewing activity, Carcass 

composition. 
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