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 گذارای سیالژ فضوالت مرغ تخمافزودن مالس و تفاله چغندر قند بر ارزش تغذیه اثر

 

 2مقصودلو شهریار و 3ناصریان عباسعلی ،2قنبری فرزاد ،2کوهسار بیات جواد* ،1فتحی فاطمه
 کاووسگنبدهدانشگادانشکدهکشاورزیومنابعطبیعی،،دامیعلومگروهاستادیار2وارشدارشناسیکآموختهدانش1

مشهدفردوسیدانشکدهکشاورزی،دانشگاهدامی،علومگروهستادا3

16/9/96پذیرش:تاریخ؛6/6/96دریافت:تاریخ
 

 1چکیده

افوزایشخوورا،،هزینهتوجهقابلکاهشبهمنجرگاننشخوارکنندجیرهدرطیورضایعاتازاستفاده:هدف و سابقه

بواالیمقودارحواویطیورفضوالتکلیطوربهشود.میهاآنانباشتگیازناشیمشکالتحلوجیرهپروتئینسطح

انوریی،بیشوتریمقودارحواویکیفیوت،باهایعلوفهبرخیبهنسبتهاآنکهرسدمینظربهباشند.میخاکستروفیبر

بواخوراکیموادکمبودباکهمناطقیدرویژهبهدامتغذیهدرتوانمیراطیورفضوالتباشند.نیتروینوفسفرم،کلسی

چغندرقندتفالهومالسمختلفسطوحافزودنبررسیپژوهشاینانجامازهدفنمود.استفادههستند،مواجهارزش

بود.گذارتخممرغفضوالتسیالیتنیبرونمهضقابلیتوگازتولیدهایلفهؤمشیمیایی،ترکیببر

عبوارتآزمایشیتیمارهایشد.انجامتکرار3وتیمار7باتصادفیکامالًطرحقالبدرپژوهشاینها:روش و مواد

+فضووالتسویالیشاملترتیببه4و2،3تیمارهای)شاهد(،افزودنیبدونطیورفضوالتسیالی:1تیماراز:بودند

درصد5+فضوالتسیالیشاملترتیببه7و5،6تیمارهایومالسدرصد20ومالسدرصد10مالس،درصد5

ازاسوتفادهبواهوانمونوهشویمیاییترکیوبچغندرقنود.تفالوهدرصود20وچغندرقندتفالهدرصد10چغندرقند،تفاله

هضومقابلیوتشد.استفادهگازتولیدآزمونازگاز،یدتولهایفراسنجهوردآبرمنظوربهشد.تعییناستانداردهایروش

مقایسوهبورایشودند.تجزیوهSASافزارنرمتوسطهاداده.شدتعیینبستهکشتروشازاستفادهباهانمونهتنیبرون

شد.استفاده(LSD)دارمعنیتفاوتحداقلآزمونازهامیانگین

وشاهدهایتیمار.داردوجودشیمیاییترکیبلحاظازداریمعنیختالفاتیمارهابینکهدادنشاننتایج:هایافته

93/23ترتیب)بهداشتندتیمارهاسایربهنسبتتریکمخشکمادهمالس،درصد5باشدهآوریعملفضوالتسیالی

خامینپروتئمقدارترینبیشدارایمالسدرصد20و10سطوحباشدهآوریعملهایتیماردرصد(.22/27و

بامقایسهدردرصد20سطحباچغندرقندتفالهحاویتیماردرpHمقداردرصد(.49/34و40/34ترتیب)بهبودند

چغندرقندتفالهدرصد20دارایتیماردرصد(.01/6برابردردرصد46/4)یافتکاهشداریمعنیطوربهشاهدتیمار

گازتولیدپتانسیللیتر(میلی5/121)ترینپایینولیتر(میلی5/210)ترینباالترتیببهمالسدرصد10دارایتیمارو

افزودنباخشک(مادهکیلوگرمبرگرم737و770)آلیمادهوخشکمادههضمقابلیتمقداربیشترینداشتند.را

                                                           
javad_bayat@yahoo.comمسئولمکاتبه:*
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بود.دارمعنیمارهاتیبینشدهتولیدمیکروبیتودهمقداربیناختالفآمد.دستبهدرصد20سطحچغندرتفاله

چغندرقندتفالهدرصد20سطحدارایتیماربهمربوطترتیببهمیکروبیپروتئینتولیدمقدارترینپایینوباالترین

بود.گرم(میلی35/127)شاهدتیماروگرم(میلی18/165)

ایتغذیهارزشبهبودمنظوربهدرچغنتفالهومالسازاستفادهپژوهش،اینازحاصلنتایجبهتوجهبا:گیرینتیجه

گردد.میپیشنهادتخمگذارمرغفضوالتسیالی

میکروبیپروتئینتولیدتنی،برونهضمقابلیتچغندرقند،تفالهمالس،گذار،تخمطیورفضوالتکلیدی: های واژه



 مقدمه

تحتدامیتولیداتازناشیدرآمدکهاستشدهموجب،جهانیکمبوددلیلبهدامخورا،هزینهسهمافزایش

در1کشاورزیفرعیمحصوالتوپسماندهاازبهینهاستفادهوبرداریبهرهکمبود،اینجبرانبرایگیرد.قرارثیرأت

مرغیفضوالتبهتوانمیدامپروریوکشاورزیفرعیهایفرآوردهجملهاز.(35)استاهمیتحائزامریدامتغذیه

قابلایتغذیهارزشموجبمرغیفضوالتدرموجودمعدنیموادوخامپروتئینمالحظهلقابمحتوای.کرداشاره

روش،رهیججمله:ازمختلفیعواملریثأتتحتوریمتغوریطبسترییایمیشبیترک(.15)استشدهآنتوجه

لوگرمیکبرگرم650-680وریطبسترخشکمادههضمتیقابل(.5)باشدمیاستفادهموردبستریمادهویآورعمل

خامفیبردرصد15وخاکستردرصد15خام،نیپروتئدرصد30حدودیحاووریطبستر.(30)استخشکماده

معموال2ًینیپروتئریغتروینین(.16)استگرمبریکالرلویک2200حدودآنمتابولیسمقابلیانریهمچنینباشد.می

وپودال.(49)دهدمیتشکیلراوریطبستر(کیلوگرمبرگرم400-600ود)حدخامنیپروتئیمحتوازیبزرگبخش

دوره5حداکثرباگوشتیجوجهقطعه20000-25000باپرورشیواحدیکدرکهکردندمشاهده(41)مسینتاش

ازاستفادهشود.میتولیدطیوربسترتن125-150ساالنهسال،درپرورشی کهاینبروهعالدامتغذیهدرفضوالت

جلوگیرینیزمرغیکودسازیذخیرهیارهاسازیازناشیمحیطیزیستهایآلودگیازورد،آمیپایینراتولیدهزینه

-باقیوزابیماریعواملوجودجملهازایکنندهمحدودعواملدارایدامتغذیهدرمرغیکودازاستفاده(.15)کندمی

قابلطوربهرازابیماریعواملتغذیه،ازپیشمناسبآوریعملهایروشحالاینبااست.داروییهایمانده

چهاگرکردنسیلووسیلهبهطیوربسترنگهداریدر.(36)دهندمیافزایشراخوراکیخوشودادهکاهشتوجهی

pHنتیجهدرپاتوینیکعواملماندنباقیبامخصوصاًرابسترکیفیتاستممکنتخمیرفراینداماماند،میباالبستر

شودمیحذفطیوربسترازکردنسیلوطیدرسالمونالهمچنین(.24)ببخشدبهبودآمونیا،تولیدوگرماتولید

ازنشخوارکنندهحیواناستفادهتواناییهمچنینونشخوارکنندگانجیرهبهچرخشبازبرایطیوربسترافزودن(.21)

کودخامپروتئینمحتوایدرصد40-60حدود(.37)استشدهگزارشطیورتفضوالدرموجوداوریکاسید

پذیریتجزیهگزارشی،در(.49)گرددمیتجزیهشکمبهدرسرعتبهکهاستپروتئینیغیرنیتروینمنشأبامرغی

محتوایوجوددلیلبهمرغیکوددسترسقابلانریی(.52)استآمدهدستبهدرصد96اوریکاسیدایشکمبه

کربوهیدراتیمنابعاغلبمرغی،کودباالیسطوحتغذیهزماندربنابراین،یابد.کاهشاستممکنخاکسترباالی

جیرهباشکمبههایمیکروبتوسطمرغیکودپروتئینیغیرنیتروینازاستفادهبازدهیافزایشجهتتخمیرسریع

                                                           
1- By- product 

2
- 
NPN 
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یانرینیمأتیبراارزانوخورا،خوشمنبعکیعنوانبهعیمامالس(.29)شوندمیسازیمکملمرغیکودحاوی

باشدیمسالدرتن480000حدودیفرعمحصولنیادیتولرانیادرشود.میاستفادهنشخوارکنندگانخورا،در

سمالهمراهینیپروتئریغتروینینمنبعازاستفادهساننیبد.استکمبودیداراتروینیننظرازمالسنیهمچن.(34)

چغندرقندتفاله(.42)بخشدیمبهبودمواردازیاریبسدرراریتخمونیتروینتیوضعنشخوارکنندگانرهیجدر

ایناست.فقیرپروتئیننظرازوداشتهباالییتقریباًهضمقابلالیافوکلسیموبودهباالیینسبتاًانرییدارای

باسیالییتواندمیاحتماالًشوند،میمحسوبانرییمنبعهمودکننمیعملرطوبتجاذبعنوانبههمکهافزودنی

مالسشاملکربوهیدراتیمنابعافزودناثربررسیحاضرپژوهشانجامازهدفلذا،.(33)کندایجادمطلوبکیفیت

بود.گذارتخممرغفضوالتایتغذیهارزشبرگذارتخممرغفضوالتسیالیبهچغندرقندتفالهو



 هاروش و دموا

درشدند.تهیهکاووسگنبدشهرستاندرواقعفردوسداریمرغواحدازآزمایشموردگذارتخممرغفضوالت

تنهاوبودهبستریمادهگونههرازعاریفضوالتبنابراینشدند.مینگهداریقفسدرهامرغداری،مرغواحداین

تفالهومالسباآزمایشگاه،بهانتقالازپسفضوالتبودند.هشکستهایمرغتخموپرفضوالت،ازمخلوطیشامل

کیلوگرم3ظرفیتبهنایلوییهایکیسهدرهانمونهشدند.ترکیبخشکمادهدرصد20و5،10سطوحدرچغندرقند

روز45تمدبهکاووسگنبددانشگاهدامیعلومتغذیهآزمایشگاهدرخورشیدنورازدورسپسوشدهفشردهکامالٌ

شد.انجامموردنظرهایآزمایشانجامبرایهاآنازبردارینمونهعملسیلوهادربکردنبازازبعدشدند.نگهداری

مطواب خوامپوروتئینوخاکسوترخشوک،مادهشاملمطالعهموردهاینمونهشیمیاییترکیب: شیمیایی ترکیب تعیین

همویو2یدیاسوندهیشوودرنامحلولفیبرو1یخنثندهیشودرحلولنامفیبر.شدنییتعAOAC(6)استانداردروش

هواآنpHبالفاصولهسویلوهاشدنبازازبعدکهاینضمنشدند.نییتع(50)سونرابرتوسوستونروشباسلوز

(.11)گردیدتعیینهیپوکلریت-فنلروشازاستفادهباآمونیاکینیتروینمیزانوشدهگیریاندازه



                                                           
1- Neutral Detergent Fiber (NDF) 

2- Acid Detergent Fiber (ADF) 
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(32)استینگاسومنکیتوسطشدهارائهروشبامطاب آزمایشگاهیشرایطدرهانمونهگازتولید :گاز تولید نآزمو

2به1نسبتبهمصنوعیبزاقباشدهمخلوطشکمبهمایعلیترمیلی30همراهبهنمونهگرممیلی200شد.گیریاندازه

ازپسشد.ریختهلیتریمیلی100هایشیشههایویالداخلدرمصنوعی(بزاققسمت2وشکمبهمایعقسمت)یک

شدند.انکوباسیونگرادسانتیدرجه39آبحمامدروشدهپلمپهاآندربها،ویالداخلکربنبهاکسیددیتزری 

گرمآبحمامدرهادادهکنترلجهتمشخصگازتولیدبا)بالنک(شاهدعنوانبهویالچهارسری،هردر

علوفهپایهبرجیرهباشدهتغذیهوایشکمبهفیستوالیدارایداالقنژادنرگوسفندسهازشکمبهمایعرارگرفت.ق

بهسریعاًهوازیبیدرشرایطگرادسانتیدرجه39فالسکداخلوشدصافشکمبهمایعبالفاصلهشد.گرفته

39آبیحمامداخلدروشدهصافالیهدومتقالپارچهزااستفادهبامجدداًمایعاینسپسیافت.انتقالآزمایشگاه

محلولنیاز،کمعناصرمحلولاصلی،عناصرمحلولبافر،محلولشامل:مصنوعیبزاقگرفت.قرارگرادسانتیدرجه

ردشدهنگهداریوالیهدومتقالپارچهباشده)صافشدهگرفتهشکمبهمایعمرحلهایندرشد.تهیهکنندهاحیا

گازمیزانشد.اضافه(شکمبهمایعقسمت)یک1به2نسبتبامصنوعیبزاقمحلولبهگراد(سانتیدرجه39دمای

مبدلدستگاهتوسطانکوباسیونشروعازپسساعت96و2،4،6،8،12،24،36،48،72هایزماندرتولیدی

هایویالازبالنکهایویالتولیدیگازمیانگینتنکاسباگازخالصحجمشد.گیریاندازهدیجیتالیفشارسنج

)رابطهشدانجام(39)مکدونالدوارسکوفمعادلهکمکباگازتولیدهایفراسنجهبرآوردشد.حاصلنمونهدارای

1).
P=b (1-e

-ct
)

P=زماندرگازتولیدحجمtتجمعیصورتبه

c=گازتولیدنرخثابت 

b=تخمیرقابلبخشازشدهتولیدگاز 

t=است.انکوباسیونزمانمدت

منکیروشطب آلیمادههضمقابلیت(،32)استینگاسومنکیروشطب خالصانرییومتابولیسمقابلانریی

2،3،4روابطترتیب)بهشدندبرآورد(27)مککارمعادلهازاستفادهبازنجیرکوتاهچرباسیدهایو(31)همکارانو

(.5و

رابطه(2)

ME (=خشکمادهکیلوگرمدریولمگا)  06/1 + 1570/0  GP + 0084/0  CP + 0220/0  EE – 0081/0   CF  

(3)رابطه

NE (=خشکمادهکیلوگرمدریولمگا)  - 36/0  + 1149/0  GP + 0054/0  CP + 0139/0  EE – 0054/0  XA 

OMD (درصد)  = 00/9  + 9991/0  GP + 0595/0  CP + 0181/0  XA (4)رابطه  

SCFA (مولمیلی)  = 0222/0  GP– 00425/0 (5)رابطه   

متابولیسمقابلانریی  =ME 

آلیمادههضمقابلیت= OMD 

زنجیرکوتاهچرباسیدهای=  SCFA 

(خشکمادهگرممیلی200ازایبهمتر)میلیساعت24ازبعدخالصگازتولیدنمیزا=  GP 
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)درصد(خامپروتئین=  CP 

)درصد(خامچربی= EE 

خامالیاف= CF 

)درصد(خاکسترمیزان=  XA 



بستهکشتروشازظاهریهضمقابلیتمیزانگیریاندازهبرای: تنی برون شرایط در هضم قابلیت گیری اندازه

مایعشد.تهیهشددادهشرحگازتولیدروشدرکهآنچهمانندمصنوعیبزاقموردنیازهایمحلول.(48)شداستفاده

توسطشکمبهمایعوبافرمخلوطpHشد.مخلوطبزاقمحلولبا2به1نسبتباروشهمانمانندنیزشکمبه

درتکرار5نمونههربرایشد.رسانده8/6بهونترلکسوئیس(،691مدل،Metrohm)الکترونیکیمترpHدستگاه

بزاق-شکمبهمایعمخلوطداخلبهکربناکسیددیگازتزری ازهوازی،بیشرایطایجادبرایشد.گرفتهنظر

مادهگرممیلی500حاویکهایشیشههایویالداخلمخلوطازلیترمیلی50مقدارسپسشد.استفادهمصنوعی

کار،خطایکاهشبرایشد.دادهقرارگرادسانتیدرجه39دمایدرآبیحمامدروشدهریختهبودهاونهنمخشک

ازیکهرگذشتازبعدنگذارد.تأثیرهضمقابلیتمیزانبرگازاینتاشدمیخالیمداومطوربههاویالتولیدیگاز

شدند.دادهقرارسردآبدرمیکروبیفعالیتشدنفعالغیرجهتوخارجآبیحمامازهاویالموردنظر،هایزمان

حاصلهاینمونهشده،ذکرهایزماندرکشتمحتویاتنمودنصافازپسشد.گیریاندازههانمونهpHسپس

برایشد.محاسبههاآنخشکمادههضمقابلیتدرصدوشدهخشکگرادسانتیدرجه60آوندرساعت48مدتبه

ساعت3مدتبهسلسیوسدرجه550دمایدرالکتریکیکورهدرحاصلخشکماده،آلیمادههضمقابلیتمحاسبه

24ازپسشدهتولیدگازحجمصورتبهگازتولیدبازدهشد.محاسبهآلیمادههضمقابلیتوخاکستروگرفتقرار

شدهتولیدمیکروبیتودهمحاسبه(.17)شداسبهمح)گرم(واقعیشدهتجزیهمادهمقداربرتقسیمانکوباسیونساعت

(:6)رابطهشدانجام(9)همکارانوبلوملپیشنهادیمعادلهازازاستفادهبا

گرم()میلیمیکروبیتودهتولید(MB=)لیتر()میلیخالصگازحجم(PF–2/2)(6)رابطه

PFتولیدیخالصگازحجملیترمیلیبرشدههضمحقیقیآلیمادهگرممیلینسبتتعریفبهبناکیک(تف)عامل

پایاندرتخمیرقابلحقیقیآلیمادهمقداربرشدهتولیدمیکروبتودهتقسیمبامیکروبیتودهمقداربازدهباشد.می

گردید.محاسبهساعت(24)انکوباسیونزمان

استفادهباهادادهپردازششد.انجامتصادفیکامالًطرحقالبدرپژوهشاینازحاصلهایدادهواریانستجزیه

تفاوتحداقلآزمونازهامیانگینمقایسهبرایشد.انجامGLMرویهوSAS(43)(1/9)آماریافزارنرماز

دهد.مینشانراطرحآماریمدل7رابطهشد.استفاده(LSD)دارمعنی

Yij= µ+ Ti +eij (7)رابطه   

Yij= مشاهدههرمقدار  

µ= کلمیانگین  

Ti= تیماراثر  

Eij= آزمایشیخطای  
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 بحث و نتايج
سیالیتخمیریهایفراسنجهوشیمیاییترکیببرچغندرقندتفالهومالسمختلفسطوحازاستفادهتأثیرنتایج

ترکیبنظرازمختلفتیمارهایبینکهدادنشاننتایجاست.شدهدادهنشان1جدولدرگذارتخممرغفضوالت
درصد5باشدهآوریعملفضوالتسیالیوشاهدتیمار(.>05/0p)داشتوجودداریمعنیاختالفشیمیایی

درصد20سطحباشدهآوریعملتیمارتیمارها،بیندرداشتند.تیمارهاسایربهنسبتتریکمخشکمادهمالس،

مقدارترینبیشوخامپروتئینترینکمدارایشاهدتیمارعکس،بربود.خامپروتئینمقدارترینبیشدارایمالس

ومالسدرصد5سطحدراسیدیشویندهدرنامحلولفیبرمقدارباالترینبود.خنثیشویندهدرامحلولنفیبر

تهیهدرچغندرقندتفالهومالسمختلفسطوحازاستفادهشد.مشاهدهمالسدرصد10سطحدرآنمقدارترینپایین

مادهدوهردرصد20سطحکهطوریبه(.>05/0p)شدسیالیاینمونهpHدرداریمعنیکاهشباعثسیالی

شد.pHدرواحدی35/0و13/0کاهشباعثترتیببهدرصد5سطحبامقایسهدرافزودنی

تغذیهدراستفادهجهتمناسبیکیفیتدارایطیورفضوالتکهکردندگزارش(18)آیکنوگوئتج

کلارزش.باشدمیخامپروتئیندرصد35تا15ایدارمناسبکیفیتباطیورفضوالتباشد.مینشخوارکنندگان

عواملیاستممکنباشد.میدرصد28تا21خامپروتئینمتوسطودرصد50طیوربسترمغذیموادهضمقابلیت
ماهیتومیزاندرتغییرسببپرندگانتغذیهسطحوخامخاکسترمیزانبستر،موادنوعکود،آوریجمعزمانمانند

(.1)گرددمختلفمناط درمرغیکودخامپروتئین
وخنثیشویندهدرنامحلولفیبرمقادیرچغندرقند،تفالهومالسسطوحدرافزایشموازاتبهحاضرپژوهشدر

وزادهتقیو(4)همکارانوالموتینتایجباتواف درکهداشتکاهشیرونداسیدیشویندهدرنامحلولفیبر
الزمسوبسترای،تخمیرسریعکربوهیدراتیمنابعداشتندلیلبهچغندرقندتفالهومالسافزودنبود.(47)همکاران

مقداردرکاهشکهرسدمینظربهاست.کردهفراهمراگذارتخممرغفضوالتسیالیدرتخمیرفرآیندتحریکبرای

هیدرولیزدلیلبهیابودهتخمیرفرآینددرنندهکشرکتهایباکتریفیبرکنندگیتجزیهفعالیتدلیلبهسلولیدیواره

درنامحلولفیبرمقادیردرکاهشنیز(47)همکارانوزادهتقیمطالعهدر (.25)باشدسلولزهمیجزئیاسیدیشدن
شدگزارشاورهبافرنگیگوجهتفالهسیالیآوریعملنتیجهدراسیدیشویندهدرنامحلولنیتروینوخنثیشوینده

پیوندهایشدنسستنتیجهدروسیلودرموجودهایمیکروارگانیسمرشدسرعتوغلظتافزایشراآندلیلکه

ومالسجو،باکتریایی،هایافزودنیازاستفادهکهکردندگزارشنیز(4)همکارانوالموتیدانستند.لیگنوسلولزی

شد.ارزنسیالیدراسیدیشویندهدرنامحلولفیبرکاهشباعثفرمیکاسید

نسبتخامخاکسترمقدارافزایشسببمالسدرصد20و10سطوحباشدهآوریعملفضوالتمطالعه،ایندر

نشانتحقیقات(.14)باشدمالسدرموجودمعدنیترکیباتخاطربهافزایشاینکهرسدمینظربهشدند.شاهدبه

(.40)دهدافزایشراسیالیدرخاکسترمحتویتواندمیوباشدمیباالییمعدنیموادحاویمالسکهاندداده

خاطربهرسدمینظربهکهبودترباالشدهآوریعملسیالیهایبامقایسهدرشاهدتیماردرpH،حاضرمطالعهدر

کردهوگیریجلpHکاهشازوبخشیدهبافریظرفیتآنبهکهباشدنیتروینهترکیباتومعدنیموادباالیمقدار

درpHکاهشوتخمیرفرآیندتحریکدسترس،قابلانرییمنابعفراهمیطری ازچغندرقندتفالهومالساست.
بهقادرچغندرقند(تفالهو)مالسکربوهیدراتیمنابعافزودنحالهربهاند.شدهباعثراشدهآوریعملسیالیهای

سطحوباشدمیباالییبافریظرفیتدارایطیوربسترزیرانبود.(4-2/4)سیالیهامطلوبحددرpHزیادکاهش

pHدرالکتیک(و)استیکآلیاسیدهایوحرارتتولیدسیالی،آوریعملدراست.ماندهباالنسبتاًتیمارهاتمامدر
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4حدوددرشدهسیلوتودهpHورسیدهثابتیمقداربهالکتیکاسیدغلظتتاشودمیباعثمحدودزمانیبازهیک
بامقایسهدرمالسباشدهآوریعملسیالیهایشده،آوریعملتیمارهایبینpHروندبهتوجهبا(.19)بماندثابت

باشدهآوریعملتیمارهایدرpHبودنباالبودند.باالتریpHدارایچغندرقندتفالهباشدهآوریعملسیالیهای

مالسدرموجودمنیزیم(وکلسیمپتاسیم،خصوص)بههایکاتیونزیادقدارمفراهمیعلتبهاستممکنمالس

آرابانتایجبامواف نتیجهایناست.شدهpHتربیشکاهشازمانعوشدهسیالیدربافریظرفیتبهمنجراینباشد.
بود.(7)همکارانو

همچنینومحلولیتبرابردرراهاروتئینپساختمانتواندمیپروتئینیمنابعآوریعملکهرسدمینظربه

مطالعهایندر(.23)داردآوریعملشدتونوعبهبستگیمقاومتمقدارایندهد.قرارتأثیرتحتپذیریتجزیه
باشدهآوریعملتیمارهایدرکهحالیدرداشت.افزایشیروندمالسسطوحافزایشباسیالیخامپروتئینمقدار

مادهبهمالسافزودنباکهکردگزارش(22)کندینتایج،اینباتواف دربود.کاهشیروندایندچغندرقنتفاله

حتییاو(45)ثیرأتعدممالسافزودننتیجهدرمطالعاتبرخیدرچندهریافت.افزایشآنخامپروتئینسیلویی
ازاستفادهنتیجهدرکهکردندگزارشنمحققیبرخی(.33)استشدهگزارشسیالیخامپروتئینمقداردرکاهش

وفرمیکاسیدمالس،افزودنکهاستدادهنشاننتایجطرفیاز(.20)یابدافزایشاستممکنپروتئینتجزیهمالس،
باشدسیلودرآمونیا،بهاورهباالیتبدیلضریبدلیلبهتواندمیاینکهشدهزیتونسیالیpHافزایشباعثاوره

تفالهو)مالسافزودنیمواددرموجودمحلولهایکربوهیدراتازاستفادهباالکتیکاسیدهایکتریبا(.12)
(.10)دهدمیکاهشراسیلوpHالکتیکاسیدتولیدباسوبسترا،عنوانبهچغندرقند(

 

تخمیری سیالژ فضوالت طیور  هایتأثیر افزودن سطوح مختلف مالس و تفاله چغندرقند بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه -1جدول 

 .)بر اساس درصد ماده خشک( گذار تخم

Table 1. Effect of adding different levels of molasses and sugar beet pulp on chemical composition and fermentation 

parameters of laying hen litter silage (basis on Dry matter percent). 

نیتروین
ونیاکیآم

NH3-N

همی
سلولز

HEMI

بخشمحلول
درشوینده
2خنثی

NDS

اسیدیته
pH

فیبرنامحلول
درشوینده
اسیدی
ADF

فیبرنامحلول
درشوینده
خنثی
NDF

پروتئین
خام
CP

 خاکستر

Ash 

ماده
خشک
DM

1تیمارها
Treatments1

0.31
 

9.93ab 63.06 c 6.01a 27.00ab 36.93a 27.72c 18.85c 23.93c شاهد

0.32
 

7.33ab 64.66 bc 4.90b 28.00a 35.33a 31.69b 18.85c 27.22c 
5+فضوالتسیالی

مالسدرصد

0.30
 

11.93a 68.06 ab 4.85b 20.00a 31.93bc 34.40a 28.19a 31.33b 
10+فضوالتسیالی

مالسدرصد

0.34
 

5.00b 70.00 a 4.77bc 25.00bc 30.00c 34.49a 24.27b 30.59b
5+فضوالتسیالی

مالسدرصد

0.34
 

10.66ab 65.33 bc 4.81bc 24.00cd 34.6ab 31.42b 17.14cd 31.23b 
5+فضوالتسیالی
چغندرقندتفالهدرصد

0.30
 

9.00ab 65.00 bc 4.69bc 26.00bcd 35.00ab 26.87c 17.82cd 36.87a 
10+فضوالتسیالی
چغندرقندتفالهدرصد

0.31
 

11.33a abc66.66 4.46c 22.00de 33.33abc 26.96c 16.04d 36.43a 
20+فضوالتسیالی
چغندرقندتفالهدرصد

0.019 1.626 1.178 0.10 0.70 1.17 0.47 0.69 0.94 SEM 
0.8006 0.196 0.0462 <0.0001 <0.0001 0.046 <0.0001 <0.0001 <0.0001 p-value
Different superscript letters in the same column represent a significant difference (P<0/05). 

آید.دستمیازالیافنامحلولدرشویندهخنثیبه100صورتمحاسباتیوازتفاوتهبخشمحلولدرشویندهخنثیکهب-2
2- NDS= 100-NDF 

(.>05/0pداردارند)درهرستون،اعدادباحروفغیرمشابهازلحاظآماریبایکدیگراختالفمعنی
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1شکلدرگذارتخممرغفضوالتسیالیگازتولیدروندبرچغندرقندتفالهومالسمختلفسطوحافزودنتأثیر

ازترتیببهانکوباسیوننقاطتمامدرچغندرقندتفالهدرصد20سطحدارایتیماروشاهدتیماراست.شدهدادهنشان

طوربهداشت.وجوداختالفاتینیزافزودنیدارایتیمارهایبیندربودند.ربرخورداگازتولیدباالترینوترینپایین

داشت.افزایشیروندنیزگازتولیدمقدارچغندرقندتفالهومالسسطحافزایشباکلی




 .گذارتخم مرغ فضوالت الژیس گاز تولید روند بر چغندرقند  تفاله و مالس مختلف سطوح افزودن تأثیر -1 شکل

درصد20فضوالت+سیالی:4تیمارمالس؛درصد10فضوالت+سیالی:3تیمارمالس؛درصد5فضوالت+سیالی:2تیمارشاهد؛:1تیمار

+فضوالتسیالی:7تیمارچغندرقند؛تفالهدرصد10فضوالت+سیالی:6تیمارچغندرقند؛تفالهدرصد5فضوالت+سیالی:5تیمارمالس؛

 .چغندرقندتفالهدرصد20

 

سیالیتخمیرهایفراسنجهوگاز،تولیدنرخوپتانسیلبرچغندرقندومالسمختلفسطوحتأثیربهمربوطنتایج

مختلفتیمارهایبینگازتولیدپتانسیلدراختالفاست.شدهدادهنشان2جدولدرگذارتخممرغفضوالت

(05/0>p،)تولیدپتانسیلدروسیعیتغییراتتواندمیچغندرقندتفالهومالسمختلفوحسطافزودنکهدادنشان

مالسدرصد10دارایتیماروچغندرقندتفالهدرصد20دارایتیمارنظراینازکند.ایجادتخمیرقابلبخشازگاز

مقایسهدرمالسدرصد10و5سطوحدارایتیمارهایداشتند.راگازتولیدپتانسیلترینپایینوباالترینترتیببه

تفالهسطوحافزایشبااماداشتند.راگازتولیدپتانسیلمقدارترینپایینافزودنیدارایتیمارهایدیگروشاهدتیماربا

سطوحباشدهآوریعملتیمارهایوشاهدتیماربینداشت.افزایشیروندنیزگازتولیدپتانسیلمقدارقندچغندر

آلیمادههضمقابلیتوزنجیرکوتاهچرباسیدهایغلظتگاز،تولیدپتانسیلنظرازچغندرقندوسمالمختلف

ترینپایینافزودنیدارایتیمارهایبامقایسهدرشاهدتیمارنظرایناز(.p<05/0)داشتوجودداریمعنیاختالف

درداشت.رازنجیرکوتاهچرباسیدهایغلظتوآلیمادههضمقابلیتدرصدمتابولیسم،قابلانرییمقدار

قابلیتتولیدی،گازافزایشباعثسورگومسیالیبهشدهافزودهمالسدرصد15و5،10سطحسهافزودنایمطالعه

کهاستشدهبیان(.19)استتواف درتحقی ایننتایجباکهشدآندرمتابولیسمقابلانرییوآلیمادههضم

داردوجودآلیمادههضمقابلیتوگازتولیدبینهمچنینومتابولیسمقابلانرییوگازتولیدبینمثبتیهمبستگی
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دربودند.برخوردارتخمینیپارامترهایازباالتریمقادیراز،مالسبامقایسهدرچغندرقندتفالهدارایتیمارهای(.2)

مقداردرکیلوگرمدرمگایول52/2افزایشباعثرقندچغندتفالهدرصد20سطحافزودنشاهد،تیماربامقایسه

زنجیرکوتاهچرباسیدهایغلظتدرمولمیلی42/0آلی،مادههضمقابلیتدردرصد53/16متابولیسم،قابلانریی

دارایقندچغندرتفالهومالسحاضر،پژوهشدرشد.خالصانرییمقداردرکیلوگرمدرمگایول12/2و

افزودنشدند.اضافهطیوربسترفضوالتبهتخمیرفرآیندتحریکهدفباکهبودهتخمیرسریعهایکربوهیدرات

(.p<05/0)شدشاهدتیماربامقایسهدرمتابولیسمیانرییدارمعنیافزایشباعثدرصد20و5،10سطحدرمالس

درمحققینبرخینتایجباکهیافتافزایشیدارمعنیطوربهسیلوبهمالسافزودنبامتابولیسمقابلانرییمیزان

(.30)بودتضاد

یخوبپارامترگازحجم(.8)باشدیمراتیبوتووناتیپروپاستات،بهدراتیکربوهریتخمجهینتدرگازدیتول

کل.(44)باشدیمتنیبرونطیشرادریکروبیمنیپروتئاختسوهضمیینهایهاهفرآوردهضم،تیقابلنیتخمیبرا

متابولیسمازمستقیممتان،وکربناکسیددیشاملتنیبرونشرایطدرشدهگیریاندازهتولیدیگازهایحجم

ریتخمازیناشگازدیتول(.8)شودمیحاصلبیکربناتبافرارچرباسیدهایبینواکنشازمستقیمغیروبیومیکر

(.32)باشدیمیجزئگازدیتولدرزینیچربسهم.باشدیمکمنسبتاً(51)دراتیکربوهریتخمباسهیمقادرنیپروتئ

یانریوخامفیبردرصد15وخاکستردرصد15خام،نیپروتئدرصد30حدودیحاووریطبسترمواداتیمحتو

یمحتوزایبزرگبخشمعموالًینیپروتئریغتروینین(.16)استگرمبریکالرلویک2200حدودآنیسممتابولقابل

ازاستفادهکهرسدمینظربه(.49)دهدیملیتشکراوریطبستر(لوگرمیکبرگرم400-600)حدودخامنیپروتئ

وزاانرییسوبسترایفراهمیبهمنجرهستند،تخمیرسریعهایکربوهیدراتزیادیمقادیردارایکههایافزودنی

است.شدهفضوالتایتغذیهارزشافزایش

وآلیمادهخشک،مادههضمقابلیتبرچغندرقندتفالهومالسمختلفسطوحافزودنتأثیرازحاصلنتایج

بیناست.شدهدادهنشان3جدولدرتنیبرونشرایطدرگذارتخمطیورفضوالتسیالیتخمیریهایفراسنجه

تیمار.(p<05/0)داشتوجوداریدمعنیاختالفآلیمادهوخشکمادههضمقابلیتنظرازآزمایشیهایتیمار

قابلیتچغندرقندتفالهومالسسطوحافزایشباداشت.راآلیمادهوخشکمادههضمقابلیتترینپایینشاهد

تیمارهابیننیزشدهتولیدمیکروبیتودهوتفکیکعاملنظرازداشت.افزایشیروندآلیمادهوخشکمادههضم

دارایتیماربهمربوطترتیببهمیکروبیپروتئینتولیدمقدارترینپایینوباالترینشت.داوجودداریمعنیاختالف

تیمارمربوطترتیببهکشتمحیطpHمقدارترینپایینوباالترینبود.شاهدتیماروچغندرقندتفالهدرصد20سطح

بود.قندچغندرتفالهدرصد20سطحدارایتیماروشاهد
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.گذارهای تولید گاز سیالژ فضوالت مرغ تخمتفاله چغندرقند بر فراسنجه سطوح مختلف مالس و استفاده از تأثیر -2 جدول
Table 2. Effect of using different levels of molasses and sugar beet pulp on gas production parameters of laying hen 

litter silage. 

1تیمارها  
Treatments1 

تولیدپتانسیل
لیتر(میلی)گاز

a+b (ml)


گازتولیدنرخثابت
درلیتر)میلی

 ساعت(

C (ml/h)
 

قابلانریی
متابولیسم

درمگایول)
کیلوگرم(

ME (Mj/kg)


قابلیت
مادههضم
درصد()آلی

OMD (%)


چرباسیدهای
زنجیرکوتاه
مول(میلی)

SCFA 
(Mmol)


خالصانریی
در)مگایول
کیلوگرم(

NE 
(Mj/kg)


4.068e27.127e0.297e1.193e 0.001±132.80.0292±2.99شاهد
5+فضوالتسیالی

4.404d29.322e0.352d1.473d 0.003±128.60.0469±3.11مالسدرصد

10+فضوالتسیالی
4.470d29.753d0.363d1.529d 0.007±0.0765 121.5±3.80مالسدرصد

5+فضوالتسیالی
مالسدرصد

03.09±1500.0502±0.002 4.847c32.213c0.425c1.848c

5+فضوالتسیالی
4.754c31.605c0.409c1.768c 0.004±146.40.0520±4.05چغندرقندتفالهدرصد

10+فضوالتسیالی
163.9±4.08چغندرقندتفالهدرصد

0.0540±0.003

 054/0  5.126b34.039b0.470b2.079b

20+تفضوالسیالی
210.5±3.12چغندرقندتفالهدرصد

0.0700±0.003

 070/0  6.594a43.635a0.710a3.310a

SEM - - 0.06520.42620.01060.0547
p-value - - <0.0001<0.0001<0.0001<0.0001

 (.p<05/0دارند)داریمعنیدیگراختالفیکباآماریلحاظازمشابهغیرحروفبااعدادستون،هردر

Different superscript letters in the same column represent a significant difference (P <0/05). 



وگوشتیطیورازحاصلبسترآلیمادههضمقابلیتبود.تواف در(13)همکارانودشکنتایجبانتایجاین

درصد30حاویطیوربسترمحتویاتکهجاییآنازاست.شدهگزارشدرصد7/48و4/53ترتیببهگذارتخمطیور

ایندراست.ضروریامریکردنسیلوطیدرتخمیرفرآیندبهبودجهتانرییمنبعافزودنباشند،میخامپروتئین

افزایشباعثکهشداستفادهمنظوراینبرایتخمیرسریعانرییمنابععنوانبهچغندرقندتفالهومالسازپژوهش

روشبهطیورفضوالتنگهداریرسدمینظربهشدند.شاهدتیماربامقایسهدرآلیمادهوخشکمادههضمقابلیت

درکاهشکهدریافتند(35)همکارانونگسدهد.میافزایشراآنایتغذیهارزشانریی،منابعافزودنباکردنسیلو

pHکاهشعلتبهاستممکنخنثیشویندهدرنامحلولفیبرواسیدیشویندهدرنامحلولفیبرهضمقابلیت

ونیتروینازایبالقوهمنبعدارایطیورفضوالتاست.وابستهجیرهدرموجودطیوربستربههمآنکهباشدایشکمبه

شدهنگهداریهایمرغبامقایسهدرقفسدرشدهنگهداریمرغمدفوعباشند.مینشخوارکنندگانبرایمعدنیمواد

(.3)باشدمیترپایینکمیآنانرییظاهریهضمقابلیتامادرصد(،5/4-5)استباالترینیترویندارایربستدر

متابولیسمقابلانرییبامطاب انکوباسیون،ساعت24مدتدرگازمقدارکهکردندبیان(32)استینگاسومنکی

تخمیر،هضم،قابلیتکهاستمناسبیپارامترز،گاحجمکهکردندگزارش(44)همکارانوسومارتاست.جیرهدر

بینیپیشتنی،برونسیستمدرشکمبههایمیکروارگانیسموسیلهبهسوبستراها،دررامیکروبیپروتئینساختوتولید

همبستگیتنی،برونشرایطدرآلیمادهوخشکمادههضمقابلیتکهاستشدهدادهنشاناین،برعالوهکند.می
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تواندمیخورا،پروتئینانرییکهاستایندهندهنشانمتابولیسمقابلانرییدارد.تولیدیگازمقدارباییباال

درظاهراًکهاستشدهتعریفخورا،آلیمادهازنسبتیعنوانبهآلیمادههضمقابلیتشود.استفادهحیوانوسیلهبه

استنشخوارکنندگاندردسترسقابلانرییازبخشیلی،آمادههضمقابلیتاست.شدههضمگوارشدستگاهکل

بیکربناتبافردرگازحجمکهکردندگزارش(9)همکارانوبلومل(.46)شودمیاستفادهپروتئینارزیابیسیستمدرکه

همکارانویسس-ماهریآزمایشبامطاب کهاست1زنجیرکوتاهفرارچرباسیدهایتولیدازبازتابیتنی،برونشرایطدر

درافزایشازبرآمدیکهشودمیگازتولیدافزایشبهمنجرزنجیر،کوتاهچرباسیدهایمقدارافزایشبنابراین،است.(2008)

ایشکمبههضمنهاییمحصوالتمیکروبیتودهوفرارچرباسیدهایگازها،(.26)استانرییارزشوهضمقابلیت

داردبستگیشدههضمموادتودهبهمستقیماًاست،شدهگیریاندازهتخمیرپایاندرکهنهاییمحصولهرهستند.

.داردخطیرابطه(48)میکروبیاختسو(38)فرارچرباسیدهایخالصتولیدباگازتولید(.32)

 
 سیالژ فضوالت طیور. توده میکروبی تأثیر استفاده از سطوح مختلف مالس و تفاله چغندرقند بر قابلیت هضم، عامل تفکیک و تولید -3جدول 

Table 3. Effect of using different levels of molasses and sugar beet pulp on digestibility, partitioning factor and 

microbial biomass yield of laying hen litter silage. 
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 53c50.93c 6.97ab 127.35c 0.68ab 105.68c 6.93a 0.32شاهد

درصد5+فضوالتسیالی

مالس
57.5b56.15bc 7.80a 138.35bc 0.65ab 99.99c 6.86ab 0.32 

10+فضوالتسیالی

مالسدرصد
58.5b56.72bc 6.29bc 147.30abc 0.68ab 115.79bc 6.84ab 0.30 

درصد5+فضوالتسیالی

مالس
60.5b60.89b 7.2ab 157.56ab 0.71a 113.99bc 6.86ab 0.34 

5+فضوالتسیالی

چغندرقنددرصدتفاله
60b53.22b 6.2bcd 133.30c 0.63bc 127.79b 6.85ab 0.34 

10+فضوالتسیالی

چغندرقندلهدرصدتفا
57.5b59.25b 4.78d 147.30abc 0.66bc 150.34a 6.83b 0.30 

20+فضوالتسیالی

چغندرقنددرصدتفاله
77a73.77a 5.02dc165.18a 0.63bc 152.46a 6.73c 0.31 

SEM3.853.781.47 22.79 0.072 18.99 0.0914 0.01 
P-value<0.0001<0.0001<0.0002 0.031 0.0003 0.0001 0.0096 0.47 

 (.>05/0Pداردارند)درهرستون،اعدادباحروفغیرمشابهازلحاظآماریبایکدیگراختالفمعنی

Different superscript letters in the same column represent a significant difference (P<0/05). 

                                                           
1- Short chain fatty acid 
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 گیرینتیجه

درکاهشوخشکمادهمقدارافزایشباعثچغندرقندتفالهومالسافزودنکهدادنشانپژوهشاینهاییافته

pHوگازتولیدپتانسیلچغندرقندتفالهومالسسطوحافزایشبادهد.افزایششد.گذارتخممرغفضوالتسیالی

وخشکمادههضمقابلیتچغندرقندتفالهومالسافزایشباهمچینداد.نشانافزایشیروندتخمیریهایفراسنجه

خصوصیاتبهتوجهبایافت.بهبودازمایشگاهیشرایطدرمیکروبیپروتئینتولیدنیزوآلیمادههضمقابلیت

کهرسدمینظربهپایین(انرییوغیرپروتئینینیتروینهترکیباتعمدتاباال،)پروتئینتخمگذارمرغفضوالت

بهبودراآنسیالیایتغذیهارزشاستتوانستهانرییعمنابفراهمیطری ازچغندرقندتفالهومالسهایافزودنی

زندهدامازاستفادهباعملیآزمایشاتدرآنارزانینیزوفرآوردهاینتولیدحجمبهتوجهباگرددمیپیشنهادبخشد.

قرارترعلمیوبیشتربررسیمورددامتغذیهدراستفادهموردپروتئنیمنابعباآنجایگزینیتوانتولید،حالدرو

گیرد.
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Abstract1 
Background and objectives: Poultry excreta in ruminant ration could have a considerable 

effect on reducing costs, increasing the level of protein in diet, and solving disposal problems. 

Generally, poultry excreta are high in fiber and ash. They appear to have energy concentration, 

calcium, nitrogen, and phosphorous levels exceeding that of some high-quality hay. Poultry 

excreta can be used in livestock feed especially where there is a large shortage of nutritious 

feed. This study was conducted in order to investigate the effect of adding different levels of 

molasses and sugar beet pulp on chemical composition, gas production and fermentation 

parameters of laying hen litter silage. 

 

Materials and methods: This research was performed according to completely randomized 

design with seven treatments and three replicates. Treatments were: T1 (litter silage without 

additive), T2, T3 and T4 (control + 5, 10 and 20% of molasses) and T5, T6 and T7 (control + 5, 

10 and 20% of sugar beet pulp) / g kg
-1

 silage), respectively. The chemical composition of the 

samples was determined using the standard methods. The gas production test was used to 

estimate the parameters of gas production in samples. In vitro digestibility of samples was 

determined by the batch culture method. The data were analyzed using SAS software. To 

compare mean values, the least significant difference was used. 

 

Results: The results indicated that there were significant differences among treatments in terms 

of chemical composition (P<0.05). Control and excreta silage treated with 5% molasses had 

lower dry matter than other treatments (23.93 and 27.22%, respectively). Treatments processed 

with levels of 10 and 20% molasses had the most amount of crude protein (34.40 and 34.49% 

respectively). The pH level in the treatment of 20% sugar beet pulp was decreased compared to 

control (4.46 versus 6.01). Treatment containing 20% of sugar beet pulp and 10% of molasses 

had the highest (210.5 ml) and lowest (121.5 ml) potential gas production. The highest amount 

of dry matter and organic matter digestibility was obtained by adding of 20% sugar beet pulp 

(770 and 737 gr/kg DM respectively). The differences in microbial mass were significant among 

the treatments. The highest and the lowest amount of microbial crude protein were observed in 

treatments of 20% sugar beet pulp (165.18 mg) and control (127.35 mg), respectively. 

Conclusions: According to results of this study the use of molasses and sugar beet pulp in order 

to improve the nutritional value of laying hen excreta silage is recommended.   

Keywords: Laying hen litter, Molasses, Sugar Beet pulp, In vitro digestibility, Microbial protein 

production 
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