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ABSTRACT
Background and objectives: The first issue in preparing the ration is to
choose raw materials with easy access, cheap price, and nutritional value to
meet the recommended nutritional needs of each type of livestock. Barley
is commonly used in sheep feed as the only source of starch. However, the
rapid fermentation of barley grains in the rumen may lead to increased
digestive problems such as ruminal acidosis, resulting in reduced livestock
performance. In general, slower fermentation of corn starch in the rumen
maintains the pH of the rumen, thus reducing the risk of acidosis and
increasing the passage of starch into the small intestine. Barley kernels are
surrounded by a fibrous shell that has low digestibility. Unlike corn
kernels, which are well crushed by chewing, barley grains are resistant to
this action, and if whole grains are used in animal feed, a significant
amount of them will be excreted in the feces. The process of adding steam
to the food mixture is called conditioning. To increase the humidity and
temperature of the mesh, the food mixture is exposed to saturated vapor so
that it will eventually cause starch gelatination and the activity of other
bonding agents in the feed. The objectives of the study were to determine
the effect of conditioning of dietary concentrate and the effect of grain type
used in the concentrate and the interaction of conditioning and grain type
on yield, nutrient digestibility, and ruminal and blood parameters of
fattening lambs.
Materials and methods: In order to investigate the effect of concentrate
level, and type of dietary grain on performance, nutrient digestibility, ruminal
and blood parameters on 20 male Dalaq lambs with an average live weight of
31 ± 0.50 kg and Age 4-5 months was done in a completely randomized
design with 2 2 2 factorial arrangement with two processing methods (with
and without conditioning) and two types of grains (barley grain and corn
grain). Experimental treatments included 1- Concentrate without
conditioning and barley grain, 2- Concentrate with conditioning and barley
grain, 3- Concentrate without conditioning and corn grain, 4- Concentrate
with conditioning and corn grain. Each treatment was assigned 5 replications
and in total, 20 lambs were tested for 98 days. The duration of the
experiment included 14 days of adaptation period and 84 days of the
experimental period. Weighing with digital scales was performed every two
weeks to assess changes in body weight of animals. To evaluate ruminal
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parameters, ruminal fluid sampling was performed on day 84, four hours
after morning feeding by esophageal catheter to measure ruminal pH and
ruminal urea nitrogen parameters. To determine blood parameters including
cholesterol, triglyceride, total protein, urea nitrogen, and blood glucose,
samples were taken from cattle on the last day of the vascular and cervical
period of lambs. The acid-insoluble ash method was used to measure the
digestibility of dry matter, organic matter, and crude protein. For this
purpose, stool samples were taken from all animals in the last three days of
the experiment. Daily feed intake was recorded during the experiment. To
calculate feed intake, the previous day's feed residue was collected and
weighed daily.
Results: There was no significant difference between treatments in the
type of processing for performance (growth, daily weight gain, feed intake,
and feed conversion ratio) for the whole period (P>0.05). There was no
difference in the digestibility of dry matter, organic matter, and protein
between treatments. In the digestibility of ethereal extract, the concentrate
containing barley grain had a better performance than concentrate
containing corn grain (P<0.05). No difference was observed between
treatments in ammonia nitrogen concentration and pH (P>0.05). There was
no difference between treatments in blood parameters (P>0.05). In the
amount of nitrogen in blood urea, the concentrate treatment without
conditioning had a higher number than the conditioning treatment
(P<0.05).
Conclusion: In general, the results obtained from this experiment showed
that the traits measured on performance, blood parameters and rumen
parameters had no significant difference between conditioning and without
conditioning, but the concentrate with conditioning and conditioned corn
had a better feed conversion.
Cite this article: Zarei, J., Toghdory, A., Ghoorchi, T. (2022). Effect of conditioning concentrate and
type of ration cereal on performance, nutrient digestibility, ruminal and blood parameters of Dalagh
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نوع مقاله:

سابقه و هدف :اولین مسئله در تهیه جیره ،انتخاب مواد اولیه باقابلیت دسترسیی آسیان  ،قیمیت

مقاله کامل علمی -پژوهشی

ارزان و دارای ارزش خوراکی برای تأمین احتیاجات غذایی توصیهشده هر نوع دام میباشد .جو
دانهای رایج در تغذیه گوسفندان پرواری ،بهعنوان تنها منبع نشاسته مورداستفاده قرار مییگییرد.

تاریخ دریافت1400/3/25 :
تاریخ ویرایش1401/3/30 :
تاریخ پذیرش1401/4/1 :

واژههای کلیدی:
دانه جو
دانه ذرت
فراسنجههای شکمبهای و
خونی

اما با توجه به تخمیر سریع دانه جو در شکمبه که ممکین اسیت منجیر بیه افیمایش مشیک ت
گوارشی مانند اسیدوز شکمبهای شود و در نتیجه افت عملکیرد دام ،را در پیی خواهید داشیت.
بهطورکلی تخمیر آهستهتر نشاسته ذرت در شکمبه باعث میشود که  pHشکمبه حفظ شیود و
در نتیجه احتمال بروز اسیدوز کاهش مییابد و باعث باال بردن عبور نشاسیته بیه روده کو ی
میشود .دانه جو توسط ی

پوسته الیافی احاطهشده است که قابلیت هضم پایینی دارد .برخ ف

دانه ذرت که بهخوبی تحت تأثیر عمل جویدن خرد میشود ،دانه جو نسبت به این عمل مقیاوم
بوده و اگر دانه کامل آن در تغذیه دامها استفاده شود ،مقدار قابلتوجهی از آن از طریق میدفوع
دفع خواهد شد .فرآیند افمودن بخار به مخلوط خوراك بهعنیوان کاندیشنینگ نامیده مییشیود.

قابلیت هضم مواد مغذی

جهت افمایش رطوبت و دمای مش ،مخلوط خوراك در معرض بخار اشباع قرار میییییگیرنییید

کاندیشنینگ

بییهطییوریکییه در نهایت موجﺐ ژالتیناسیون نشاسته و فعالیت سایر عوامل باند کننده موجود در
خوراك خواهد شد .اهداف تحقیق شامل تعیین تأثیر کاندیشنینگ کنسانتره جیره و تأثیر نوع غله
مورداستفاده در کنسانتره و اثر متقابل کاندیشنیگ و نوع غله بیر عملکیرد ،قابلییت هضیم میواد
مغذی و فراسنجههای شکمبهای و خونی برههای پرواری نژاد داالق بودند.
مواد و روشها :بهمنظور بررسی تاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر عملکرد ،قابلیت
هضم مواد مغذی ،فراسنجههای شکمبهای و خونی بر روی تعداد 20رأس بره نر نیژاد داالق بیا
میانگین وزن زنده  31±0/50کیلوگرم و سن  5-4ماه در قالﺐ طرح کام ً تصیادفی بیا آراییش
فاکتوریل 2×2با دو روش فرآوری (با و بدون کاندیشنیگ) و دو نوع غله (دانه جو و دانه ذرت)
انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل  -1کنسانتره بدون کاندیشنیگ و غله جو -2 ،کنسیانتره بیا
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کاندیشنیگ و غله جو -3 ،کنسانتره بدون کاندیشنیگ و غله ذرت -4 ،کنسانتره با کاندیشینیگ
و غله ذرت بودند  .به هر تیمار  5تکرار اختصاص داده شد و در کل 20 ،رأس بره به مدت 98
روز مورد آزمایش قرار گرفتند .طول آزمایش شامل 14روز دوره عادت پیذیری و  84روز دوره
آزمایشی بود .جهت ارزیابی تغییرات وزن بدن دامها هر دو هفته وزنکشی بیا تیرازو دیجیتیالی
انجام شد .جهت ارزیابی پارامترهای شکمبهای نمونهگیری از مایع شیکمبه در روز  84آزمیایش
هار ساعت بعد از خوراكدهی صبح به وسیله سوند مری انجام شد و پارامترهای  pHشکمبه
و ازت اورهای شکمبه اندازهگیری شید .بیرای تعییین فراسینجههیای خیونی شیامل کلسیترول،
تریگلیسرید ،پروتئین کل ،ازت اورهای و گلوکم خون ،نمونهگیری از دامهیا در روز آخیر دوره
از رگ وداج گردنی برهها انجام شد .برای اندازهگیری قابلییت هضیم میاده خشی  ،میادهآلیی،
پروتئین خام از روش خاکستر غیر محلول در اسید استفاده شد .برای این منظور نمونهبرداری از
مدفوع در سه روز آخر آزمایش از تمامی دامها انجام گرفت .در طول آزمیایش مییمان خیوراك
مصرفی روزانه ثبت شد .برای محاسبه مصرف خوراك ،باقیماندهی خوراك روز قبل بهصورت
روزانه جمعآوری و توزین گردید.
یافتهها :بین تیمارها در نوع فرآوری برای عملکرد (رشد ،افمایش وزن روزانه ،مصرف خوراك،
ضریﺐ تبدیل خوراك) کل دوره اخت ف معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/05قابلیت هضم ماده
خش  ،ماده آلی و پروتئین در بین تیمارها اخت ف مشاهده نشد .قابلییت هضیم عصیاره اتیری
کنسانتره حاوی دانه جو عملکرد بهتری نسبت به کنسانتره حاوی دانه ذرت داشیت (.)P>0/05
بین تیمیارهیا در غلظت نیتروژن آمونیاکی و  pHاخت فی مشاهده نشد ( .)P>0/05بین تیمارها
در فراسنجههای خیونی اخت ف مشاهده نگردید ( .)P>0/05مقدار نییتروژن اورهای خون تیمار
کنسانتره بدون کاندیشنینگ عدد بیشتری نسبت به تیمار با کاندیشنینگ داشت (.)P>0/05
نتیجهگیری :بهطور کلی ،نتایج بهدستآمده از این آزمایش نشان داد که صفات اندازهگیری شده در
عملکرد ،فراسنجههای خونی و فراسنجههای شیکمبهای اخیت ف معنییداری بیین کاندیشینینگ و
بدون کاندیشنینگ نداشتند ،اما کنسانتره با کاندیشینینگ و ذرت کاندیشینین شیده ضیریﺐ تبیدیل
غذایی بهتری را نشان داد.
استناد :زارعی ،ج ،.توغدری ،ع ،.قور ی ،ت.)1401( .تاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر عملکیرد ،قابلییت هضیم
موادمغذی ،پارامترهای شکمبهای و خونی برههای پرواری نژاد داالق .پژوهش در نشخوارکنندگان.63-78 ،)2( 10،
DOI: 10.22069/ejrr.2022.19237.1799
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مقدمه

باند کننده موجود در خیییوراك خیییواهد شد .کیفیت

بخش قابل توجه از همینههیای خیوراك را همینیه

کاندیشنینگ به انیدازه ذرات خیوراك ،کیییفیت بخار،

فرآوری به خود اختصاص میدهد .که بستگی به نیوع

میمان رطوبت اولیه مخلوط ،دمای اولیه خوراك هنگام

فرآینیید آن دارد کییه شییامل دریافییت مییواد خییوراکی،

ورود به کاندیشنر و زمیان ماندگیاری در اییین بخش

آسیاب کردن ،درجهبندی ،مخلوط کردن ،پلت کردن و

بستگی دارد ( .)4عمیییل کاندیشییین کیییردن توسیییط

تحویل آن به دام میباشد .معمولترین روش فیرآوری

دستگاهی بنیام کاندیشینر انجیام مییشیود .کاندیشینر

غ ت شامل کاهش اندازه ذرات آن میباشید .آسییاب

درواقع ی

اسیتوانه فلیمی اسیت کیه داخیل آن و در

کردن از معمولترین روشهای فرآوری دانه غ ت به

امتداد استوانه در وسط ی

شمار میرود .کاهش اندازه مواد ،باعث افمایش تعیداد

قرار دارد .در روی محور تعدادی پییدال نصیﺐشیده

ذرات و سطح تماس شده و به همین دلیل بخشهیای

است .با رخش و انتقال خوراك در طول استوانیه از

محور رخشی یا شیافت

زیادی از دانه (پروتئین و نشاستیه) در دسترس آنمیم-

دریچههایی که دارای شیر کنترل است بخیار بیا فشیار

های گوارشی قرار میگیرند .این روش فرآوری ع وه

وارد کاندیشنر میگردد .در این حالت دمیا و رطوبیت

بر باالبردن جذب میواد مغیذی در دسیتگاه گیوارش،

مواد خوراکی در کاندیشینر بیاال رفتیه و فرآینیدهیای

باعث بهبود خصوصیات فیمیکی مانند مخلوط کیردن،

موردنظر بر روی خوراك اعمال میگردد .بهترین زمان

جابجیایی و انتقیال بهتیر مییواد مییشیود ( .)22کلمییه

برای از بین بردن سالمون بهوسیله کاندیشن  4دقیقیه

ژالتیناسیون در ارتباط با فرآیند تولید پلت و تولید

زمان ماندگاری با دمای  85درجه سیانتیگیراد اسیت.

پلتهای با کیفیت باال ،بییه کییار میییرود .ژالتیناسیون

ممایای کاندیشنینگ کردن خوراك -1 :کاندیشن کردن

نشاسته به واکنشهای برگشت ناپذیر پیوندهیای ثانویه

با بخار قوام و پایداری پلت را افیمایش مییدهید-2 .

طبیعی در فضای کریستاله گرانولهییای نشاسته ،گفتییه

ترکیبات ضد تغذیهای در خوراك بیا حیرارت از بیین

میشود .در طیی مطالعات انجیامشیده ،این شکستگی

میرود -3 .میکروارگانیسمهای موجود احتمیالی را از

تحت گرمییییای مداوم و رطوبت باال اتفاق مییییافتد

بین میبرد-4 .باعث بهبود قابلیت هضم میواد مغیذی

بیییهطیییوریکیییه منجر به افمایش ویسکوزیته و تورم

ازجمله نشاسته به دلیل فرآیند حرارتی و ژالتینه شدن

(جذب آب) گرانولهای نشاسته مییشیود .بیه همیین

آن میشود ( .)13برای تأمین انرژی و تولید پیروتئین،

دلیییل وجود رطوبت و دما برای ژالتینه شدن گرانول-

قابلیت دسترسی نشاسته و هضم آن مورد نییاز اسیت.

هییییییای نشاسته ضروری است .در فراینیییییید پری-

نشاسییته ذرت بییه دو شییکل آمیلییوز و آمیلییوپکتین

مخمن یا

است.که هر دو متشکل از مولکولهیا گلیوکم هسیتند.

کییاندیشنینگ ،خوراك بییهطور متوالی در ی

میکسر ،با استفاده از بخار اشباع ،مرطوب و گرم میی-

آمیلوز به حالت ی

شیییییود ( .)13فرآیند افمودن بخار به مخلوط خوراك

صورتیکه آمیلوپکتین به شکل شاخهدار است که باعث

زنجیره مستقیم خطیی اسیت ،در

بییهعنییوان "پری کاندیشنینگ" یا "کاندیشنینگ بخار"

میشود که گلوکم بیشتر در تماس با آنمیمهای هضمی

نامیده مییییشیییود .در طول این فرآیند ،جهت افمایش

قرار بگیرد ( .)7روشهای فرآوری غ ت بیر مصیرف

رطوبت و دمیای مش ،مخیلوط خیوراك در معییرض

ماده خش

تأثیرگذار میباشید .در برخیی مطالعیات،

بخیار اشبییاع قییرار مییگییرد بیهطوریکه درنهاییت

قابلیت هضم و مصرف خوراك بهطور معنیدار تحیت

موجﺐ ژالتیناسیون نشاسته و فعیییییالیت سایر عوامل

تأثیر شکل فیمیکیی و شییمیایی واریتیههیای مختلی
67
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غ ت و همچنین گونه حیوان قرارگرفتیه اسیت (،16

مورداستفاده در کنسانتره و اثیر متقابیل کاندیشینیگ و

 .)25 ،18سرعت باالی تخمیر دانه جیو در شیکمبه در

نوع غله بر عملکرد ،قابلیت هضم میواد مغیذی و فیرا

مقایسه با ذرت و کاهش شیدید  pHبیروز مشیک تی

سنجههای شکمبهای و خونی بیرههیای پیرواری نیژاد

مانند نفخ و اسییدوز ،لینگش و آبسیههیای کبیدی را

داالق بود.

افمایش میدهد .تخمیر سریع نشاسته در شکمبه باعث
مواد و روشها

افمایش اسیدیته شکمبه میگردد که به سبﺐ آن کاهش

برای انجام این آزمایش تعداد 20رأس بره نر نژاد

جمعیت باکتریهای تجمیهکننده فیبر را به دنبیال دارد

داالق با میانگین وزن زنده  31±0/50کیلوگرم و سین

(  .)17،32،35بررسیها نشان داده است که بین  80تیا
 90درصد از نشاسته جو در شکمبه تجمییه مییشیود

 5-4ماه ،طیی سیالهیای  1398تیا  1399در ممرعیه

ولی این میمان برای ذرت بین  55تا  70درصید اسیت

شماره ی

دانشگاه علوم کشیاورزی و منیابع طبیعیی

( .)19بطییور نسییبی مقییدار بیشییتری از نشاسییته ذرت

گرگییان و آزمایشییگاه علییوم دامییی دانشییگاه علییوم

نسبت به جو ممکن است بیه روده باریی

برسید .بیه

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان میورد آزمیایش قیرار

نظر میرسد هضم نشاسته در روده باری

در مقایسیه

گرفت .احتیاجات غذایی بیرههیای میورد آزمیایش از

با هضم شکمبهای دارای بازدهی بیشیتری اسیت .اگیر

جداول انجمن ملی تحقیقات ( )2007اسیتخراج و بیه

نشاسته بیشتر از ظرفیت هضم و جیذب روده باریی

کار گرفته شد ( .)23مجموعاً در طول میدت آزمیایش

وارد آن بشود مازاد آن به روده بیمرگ واردشیده و در

 4جیره آزمایشیی مورداسیتفاده قیرار گرفتنید .مقیدار

آنجا تخمیر شده و خروج آن بهصورت هضیم نشیده

انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام تمام جییرههیای

توسییط مییدفوع صییورت میییگیییرد ( .)34 ،8عییدم

آزمایشی مورداستفاده یکسان تنظیم شد .تغذیه بیرههیا

همزمانی تخمیر پروتئین و انرژی در شیکمبه یکیی از

در دو مرحله پیش آزمایش (دورهی عادت دهیی) بیه

معمییولتییرین مشییک ت در بهینییه کییردن تخمیییر در

مدت  14روز و مرحله اصلی به مدت  84روز انجیام

شکمبه است ( .)6در کل پروتئینهیا خیلیی زودتیر از

گرفت و در طی آزمیایش بیرههیا در دو نوبیت صیبح

کربوهیدراتها در شکمبه تجمیه میشوند .بیه همیین

(ساعت  )8و بعیدازظهر (سیاعت  )6بیا جییره کیام ً

شکمبه زمانی اتفاق میی-

مخلوط تغذیه شدند و باقیمانده هر تکرار قبل از وعده

تجمییهپیذیری خیود را طیی

غذایی روز بعد جمع آوری و توزین گردید .در طیول

کردهاند و در نتیجیه ایین عیدم هیمزمیانی آزاد شیدن

آزمایش آب بیهصیورت آزاد در اختییار بیرههیا قیرار

انییرژی و نیتییروژن منجییر بییه تولییید ترکیبییاتی ماننیید

گرفت .وزنکشی برهها هر دو هفته یی بیار صیورت

آمونیاك ،متان و دیاکسیدکربن میشود .انتظار میرود

گرفت.

علت باالترین توان انرژتی
افتد که پروتئینها پیی

در هفتییه آخییر دوره ،از دامهییا  3سییاعت پ ی

که با تغذیهای جیرههای بر پایه جو الگو تخمیر تغیییر

از

انیرژی در جیو

تغذیه صبح از سیاهرگ گردنیی (وداج) نمونیه خیون

سریعتر اتفاق میافتد مشکل عدم همزمانی آزاد شیدن

گرفته شد .عمل خونگییری بیا اسیتفاده از لولیههیای

پروتئین و انرژی برای میکروارگانیسمهای شکمبه حل

ونوجکت هپاریندار و بدون هپارین صورت گرفت و

شییود ( .)24اهییداف تحقیییق شییامل تعیییین تییأثیر

ب فاصله نمونهها به منظور جداسازی پ سما در 3000

کاندیشیینینگ کنسییانتره جیییره و تییأثیر نییوع غلییه

دور بییه مییدت  10دقیقییه سییانتریفیوژ شییده و تییا روز

کند و با توجه به اینکه رسیدن به پی
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آزمایش در فرییمر در دمیای -20درجیه سیانتیگیراد

هیای خیوراك و مییدفوع (مییاده خییش  ،پیروتئین

نگهداری شد .برای اندازهگیری متابولیتهای خون ،از

خام ،خاکستر ،ربی خام ،و ماده آلیی) از روش هیای

کیتهای شیمیایی شرکت پارس آزمون اسیتفاده شید.

انجمن رسمی شیمیدانان تجمیه ( )2005استفاده شید

در پایان دوره جهت اندازهگیری پارامترهای شکمبهای

(.)3

نمونه مایع شکمبه بهوسیله سوند مری  4سیاعت بعید
تجزیه آماری دادهها

از تغذیه صبح از شکمبه به مقدار  20میلیلیتیر مایییع
شکمبه گرفته شد و با اسیتفاده از هیار الییه پار یه

در این تحقیق  20رأس بیره پیرواری در  4تیمیار

pH

(جیرههای آزمایشی) و  5تکرار در هر تیمیار ( 5رأس

متقال صاف گردید ،و  pHآن ب فاصله بیهوسییله
متر سنجیده شد .سپ

بره برای هر جیره) در قالﺐ آزمایش فاکتوریل بر پاییه

این شیرابه بیا اسییدکلریدری
HCl

طرح کام ً تصادفی با دو فاکتور مورد تجمییه آمیاری

 0/2نرمال) رقیق گردید و تا روز آزمایش فرییم شید.

قرار گرفتند .فاکتورها شامل :فاکتور ( aفاکتور اصیلی):

میمان نیتروژن آمونییاکی میایع شیکمبه بیا اسیتفاده از

عامل فراوری خوراك ،در دو شکل کاندیشنینگ شیده

روش فنیییل -هیپوکلرییییت تعییییین گردیییید .بیییرای

و بدون کاندیشنینگ و فاکتور ( bفاکتور فرعیی) :نیوع

اندازهگیری قابلیت هضم ظاهری میاده خشی  ،میاده

غله مورداستفاده در جیره ،در دو نوع غله جیو و ذرت

آلی و پروتئین از روش خاکستر غیر محلیول در اسیید

میباشند .مدل آمیاری مورداسیتفاده در ایین پیژوهش

استفاده شد .برای این منظور نمونیهبیرداری از میدفوع

بهصورت  Yijk = µ + ai + bj + (ab )ij + eijkاست.

 0/2نرمال به نسبت  5به ( 1پنج شیرابه بیه یی

در سه روز آخر آزمایش انجیام گرفیت .درصید میاده

در این مدل  :Yijkمقدار هر مشیاهده مربیوط بیه

خش  ،ماده آلیی و پیروتئین موجیود در نمونیههیای

سطح  iام فاکتور  aو سطح  jام فاکتور  bدر تکیرار ،k

خییوراك و مییدفوع طبییق روشهییای انجمیین رسییمی

 :µاثر مییانگین :ai ،اثیر سیطح  iام فیاکتور  :bj ،aاثیر

شیمیدانان تجمیه ( )2005تعیین شد ( .)3خاکستر غیر

سطح  jام فاکتور  : abjk ،bبر هم کنش دو فاکتور  aو

محلیییول در اسیییید ( )AIAبیییا اسیییتفاده از روش

 bو  :eijkاشییتباه آزمایشییی اسییت .درنهای یت تجمیییه

 2نرمیال تعیییینشیده و درنهاییت بییا

دادهها و مقایسات میانگینها با آزمون تیوکی

اسییدکلریدری

واریان

استفاده از روابیط مربیوط بیه آزمیایشهیای هضیمی،

در سطح معنیداری پنج درصد با استفاده از نیرمافیمار

قابلیت هضم ماده خش  ،ماده آلیی و پیروتئین جییره

 SASو رویه  GLMصورت گرفت (.)30

محاسبه شد ( .)3برای تعیین ترکیﺐ شییمیایی نمونیه-
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جدول  -1اجزاء خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی
Table 1-Ingredients and chemical composition of experimental diets.
تیمارهای آزمایشی ( درصد )
ماده خوراکی
Ingredients

)Experimental treatments (percentage
ذرت بدون کاندیشنینگ
جو با کاندیشنینگ
جو بدون کاندیشنینگ

ذرت با کاندیشنینگ
corn with
conditioning

barley without
conditioning

barley with
conditioning

corn without
conditioning

64.0

64.0

---

---

---

---

64.0

64.0

13.0

13.0

16.0

16.0

15.0

15.0

13.8

13.8

2.5

2.5

0.4

0.4

1.7

1.7

1.7

1.7

1.5

1.5

1.5

1.5

1.4

1.4

1.4

1.4

0.4

0.4

0.7

0.7

0.5

0.5

0.5

0.5

دانه جو
Barley
دانه ذرت
Corn
کنجاله سویا
Soybean meal
سبوس گندم
Wheat bran
پودر ربی
Fat powder
مکمل ویتامینی و معدنی
Vitamin and mineral
supplements
پودر صدف
Oyster powder
جوش شیرین
Baking soda
اوره
Urea
نم
Salt
ترکیبات شیمیایی خوراك
Chemical composition of feed
انرژی قابل متابولیسم (مگاالری بر

2.65

کیلوگرم)
)Metabolizable energy Mcal/kg
پرتئین خام ( درصد ماده خش )
Crude protein (percentage of
)dry matter
کلسیم ( درصد ماده خش )
Calcium (percentage of dry
)matter
فسفر (درصد ماده خش )
Phosphorus (percentage of dry
)matter

2.65

14.00

14.00

14.00

14.00

1.05

1.05

1.05

1.05

0.62

0.62

0.62

0.62

نتایج و بحث

فییرآوری و نییوع غلییه و اثییر متقابییل آنهییا اخییت ف

جدول  2اط عات مربوط به رشد و افیمایش وزن
روزانییه و مصییرف مییاده خش ی

2.65

2.65

معنیداری مشاهده نشد.

و رانییدمان خییوراك

همسو با نتایج پیژوهش حاضیر ،پیاپی و همکیاران

(ضریﺐ تبدیل خوراك) کل دوره را نشیان مییدهید.

( )2013گمارش کردند که برههای تغذیهشیده بیا جییره

رشد کل دوره و افمایش وزن کل دوره و ماده خشی

حاوی دانه ذرت نسبت بیه جییره حیاوی دانیه جیو در

مصرفی کل دوره و ضریﺐ تبیدیل کیل دوره در نیوع

رشد کل دوره اخت ف معنیداری نداشت ( .)26حیداد
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و همکییاران ( )2007گییمارش کردنیید ،کییه اضییافه وزن

گوارشپذیری :جدول  3اط عات مربوط بیه قابلییت

نهایی در برههای تغذیهشده با جیره حیاوی  20درصید

هضم مواد مغذی را نشان میدهید .در قابلییت هضیم

دانه ذرت بیشتر از جیره حاوی  10درصد دانیه ذرت و

ماده خش  ،پروتئین ،و ماده آلیی در نیوع فیرآوری و

جیره بیدون دانیه ذرت بیود ( .)11سیئون و همکیاران

نوع غله و اثر متقابل آن ها اخت ف معنیداری مشاهده

( )1990گمارش کردند بین جیرههای بر اساس جیو ییا

نشد .ولی در قابلیت هضم عصاره اتری در بین تیمیار

ذرت در گوسییالههییای پییرواری تفییاوت معنیییداری در

کنسانتره حاوی دانه جو و تیمار کنسانتره حیاوی دانیه

میانگین افمایش وزن روزانه و ضیریﺐ تبیدیل خیوراك

ذرت اخت ف معنیداری مشاهده شید .بیه طیوریکیه

وجود نداشت ( .)31درحالیکه انتظار میرفت در جیره

قابلیت هضم عصاره اتری در تیمیار کنسیانتره حیاوی

حاوی دانه جو به دلیل تخمیر سریع نشاسته در شیکمبه

دانه جو بیشتر از تیمار کنسانتره حاوی دانه ذرت بوده

و بییا افییت سییریع  pHشییکمبه و بییه دنبییال آن کییاهش

اسییت ( .)P>0/05همسییو بییا نتییایج پییژوهش حاضییر،

و کاهش هضیم الییاف،

توغدری ( )2015گوارشپذیری ماده خش  ،عصیاره

دارای عملکرد پایینتری نسبت بیه تیمیار حیاوی دانیه

اتری ،پروتئین خام روشهای مختلی

فیرآوری دانیه

ذرت باشد .اما عدم مشاهده این تفیاوت مییتوانید بیه

جییو و دانییه ذرت را روی اسییﺐ انجییام دادن تفییاوت

دلیل باالتر بودن قابلیت هضم شیکمبهای نشاسیته جیو

معنیداری در اثر متقابل روش فرآوری و نوع غلیه بیر

نسبت به نشاسته دانه ذرت باشد که باعث تولید انیرژی

قابلیت هضم ماده خش

و عصاره اتری و در قابلییت

قابلدسترس بیشتر برای میکروبهای شکمبه شیده کیه

هضم پروتئین برای نیوع غلیه دانیه جیو و دانیه ذرت

به دنبال آن با افمایش تولیید پیروتئین میکروبیی بیشیتر

بدون فرآوری تأثیر معنیداری مشاهده نشد .اما بیرای

باعث بهبود ضریﺐ تبدیل غذایی شده اسیت .همچنیین

قابلیت هضم عصاره اتری برای نوع غلیه دانیه جیو و

بهبود ضریﺐ تبدیل خوراك کاندیشنینگ شده نسبت به

دانه ذرت بدون فرآوری اخت ف معنییداری مشیاهده

خوراك کاندیشنینگ نشده را میتوان به دالییل ژالتینیه

کردند و دانه ذرت میمان بیشتری نسبت بیه دانیه جیو

شدن نشاسته ،بهبیود قابلییت هضیم انیرژی و شکسیته

داشت که مخال

دادههای آزمایش حاضیر اسیت کیه

شدن پیوندهای دی سولفیدی در پروتئینها دانست کیه

احتماالً به خاطر نوع رقم دانههیای بکیار بیرده باشید

دادههای آزمیایش حاضیر از لحیاع معنییداری

( .)33رزنفیلد و آستبو ( )2009در آزمایشی که انجیام

است .)1(.کیاظمی ( )2016بیا کیاهش مییمان فیرآوری

دادند تأثیر معنیداری در اثر متقابیل روش فیرآوری و

خوراك میمان مصرف خوراك نیم کیاهشیافتیه اسیت.

نوع غله بر قابلیت هضم میواد مغیذی نداشیت (.)28

بهعبارت دیگر شدت فیرآوری خیوراك باعیث کیاهش

بابایی و همکاران ( )2016گمارش کردند کیه قابلییت

نشده و حتی مییمان مصیرف

هضم ماده خش  ،پروتئین خام ،خاکستر و ربی خام

دادههییای آزمییایش

تحت تأثیر نوع فرآوری دانیه جیو قیرار نگرفیت (.)5

حاضر است ( .)12شیکل آردی غی ت قابلییت هضیم

روشهای مختل

فرآوری (حرارتیی و فیمیکیی) بیر

باالیی دارد امیا فیرآوری بییشازحید موجیﺐ افیمایش

قابلیت هضم عصاره اتیری تیأثیر معنییداری نداشیت

تجمیهپذیری شکمبهای شده و کاهش مصرف خیوراك

(.)29

جمعیت باکتریهای سلولیتی

مخال

میمان مصرف ماده خش

را افییمایش داده اسییت کییه مخییال

را در پی خواهد داشت که مخیال

دادههیای آزمیایش

حاضر ازلحاع معنیداری است (.)2
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)خشک مصرفی روزانه کل دوره (گرم) و ضریب تبدیل غذایی کل دوره (درصد
Table 2 - The effect of conditioning concentrate and type of grain on the growth rate of the whole period (kg)
and daily weight gain of the whole period (g) Daily dry matter consumption of the whole period (g) and total
feed conversion ratio (percentage)
ماده خش
افمایش وزن
رشد کل دوره
ضریﺐ تبدیل غذایی کل
تیمار
مصرفی کل دوره
روزانه کل دوره
The growth of
دوره
the
whole
Treatment
DMI whole
Total daily
FCR whole period
period
period
weight gain
نوع فرآوری
Type of processing
کنسانتره بدون کاندیشنینگ

7.07

1787.46

263.23

22.11

6.48

1749.36

218.76

23.66

0.50

47.33

19.66

1.65

0.41

0.57

0.514

0.514

SEM
سطح احتمال

Type of grain
کنسانتره حاوی دانه جو

Concentrate without conditioning
کنسانتره با کاندیشنینگ
Concentrate with conditioning
خطای استاندارد

P value
نوع غله

6.80

1708.82

256.68

21.56

6.75

1828.00

288.31

24.21

0.50

47.33

19.66

1.65

0.93

0.09

0.272

0.272

SEM
سطح احتمال

reaction
 دانه جو،بدون کاندیشنیگ

6.91

1751.14

256.19

21.52

7.24

1823.78

270.27

22.70

6.70

1666.50

257.17

21.60

6.26

1832.22

306.35

25.73

0.71

66.94

27.81

2.33

0.60

0.49

0.536

0.535
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Concentrate containing barley seeds
کنسانتره حاوی دانه ذرت
Concentrate containing corn kernels
خطای استاندارد

P value
اثر متقابل

No conditioning, barley seeds
 دانه ذرت،بدون کاندیشنیگ
No conditioning, corn kernels
 دانه جو،با کاندیشنیگ
With conditioning, barley seeds
 دانه ذرت،با کاندیشنیگ
With conditioning, corn kernels
خطای استاندارد
SEM
سطح احتمال
P value
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جدول  -3تاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی ( درصد)
)Table 3- The effect of conditioning concentrate and grain type on nutrient digestibility (percentage
ماده آلی
عصاره اتری
پروتئین خام
ماده خش
تیمار
Organic
Ether extract
Crude protein
Dry matter
Treatment
matter
نوع فرآوری
Type of processing
کنسانتره بدون کاندیشنینگ

61.04

68.30

63.71

72.68

64.76

72.49

67.43

80.27

SEM
سطح احتمال

2.42

2.02

2.36

2.23

0.30

0.18

0.29

0.05

Type of grain
کنسانتره حاوی دانه جو

Concentrate without conditioning
کنسانتره با کاندیشنینگ
Concentrate with conditioning
خطای استاندارد

P value
نوع غله

Concentrate containing barley seeds
کنسانتره حاوی دانه ذرت
Concentrate containing corn kernels
خطای استاندارد
SEM
سطح احتمال
P value

62.71

70.95

65.35

88.99a

63.09

69.83

65.78

63.96b

2.42

2.02

2.36

2.23

0.91

0.70

0.90

0.0001

اثر متقابل
reaction
بدون کاندیشنیگ ،دانه جو
No conditioning, barley seeds
بدون کاندیشنیگ ،دانه ذرت
No conditioning, corn kernels
با کاندیشنیگ ،دانه جو
With conditioning, barley seeds
با کاندیشنیگ ،دانه ذرت
With conditioning, corn kernels
خطای استاندارد
SEM
سطح احتمال
P value

23.61

70.67

63.74

86.70

60.85

65.93

63.69

58.66

64.20

71.23

66.98

91.29

65.33

73.74

67.88

69.25

3.42

2.85

3.35

3.30

0.83

0.24

0.89

0.39

a-bحروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اخت ف معنیدار میباشد (.)P>0/05
Values with differing letters within the same column are significantly different (P<0.05).

a-b

 pHو غلظت نیتروژن آمونیاکی شاکمبه :جیدول 4

شکمبه اخت ف معنیداری مشاهده نشد .با توجیه بیه

اط عات مربوط به فرا سنجههای شیکمبهای را هیار

این که انتظار میرفت میمان  pHتیمار حاوی دانه جیو

ساعت بعید از خیوراك دهیی صیبح نشیان مییدهید.

کمتر از تیمار حاوی دانه ذرت باشد اما به دلییل آنکیه

همانطور که ایین اط عیات نشیان مییدهید در بیین

اندازهگیری  4 ،pHساعت پ

از خوراكدهیی انجیام

تیمارهییا ازلحییاع  pHو غلظییت نیتییروژن آمونیییاکی

شد این اثر دیده نشد .همسو با نتیایج حاضیر در ایین
73
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مطالعه در تحقیقی که کاظمی ( )2016انجام داد ،تیمار

دسترس بودن کربوهیدرات قابل تخمیر است ،باکتری-

حاوی جیره ذرت پلت شده بیشترین و تیمیار حیاوی

ها حتی در حضور منابع کربوهیدراته قابل استفاده بیاز

جیییره جییو کمتییرین مقییدار نیتییروژن آمونیییاکی را در

هم از اسیدهای آمینه و پپتید برای تولید  ATPاستفاده

دادههای آزمایش حاضیر

میکردند که در طی ایین فرآینید تخمییری ،آمونییاك

شکمبه دارا بودند که مخال

تولید میشود (.)10

ازلحاع معنیداری است ( .)12بیاکتریهیا تولیدکننیده
آمونیاك هستند و تولیید آمونییاك بیه علیت عیدم در

جدول  -4تاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر  pHو غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه
Table 4 - The effect of conditioning concentrate and type of dietary grain on pH and ruminal ammonia
nitrogen concentration
غلظت آمونیاکی
تیمار
pH
(میلیگرم /دسی لیتر)
Treatment
)Ammonia concentration(Mg / dL
نوع فرآوری
Type of processing
کنسانتره بدون کاندیشنینگ

13.08

5.70

12.48

5.84

SEM
سطح احتمال

1.91

0.09

0.82

0.32

Type of grain
کنسانتره حاوی دانه جو

12.10

5.70

13.46

5.83

SEM
سطح احتمال

1.91

0.09

0.62

0.35

reaction
بدون کاندیشنیگ ،دانه جو

12.12

5.62

14.05

5.77

12.08

5.78

12.88

5.90

2.71

0.13

0.84

0.89

Concentrate without conditioning
کنسانتره با کاندیشنینگ
Concentrate with conditioning
خطای استاندارد

P value
نوع غله

Concentrate containing barley seeds
کنسانتره حاوی دانه ذرت
Concentrate containing corn kernels
خطای استاندارد

P value
اثر متقابل

No conditioning, barley seeds
بدون کاندیشنیگ ،دانه ذرت
No conditioning, corn kernels
با کاندیشنیگ ،دانه جو
With conditioning, barley seeds
با کاندیشنیگ ،دانه ذرت
With conditioning, corn kernels
خطای استاندارد
SEM
سطح احتمال
P value
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میرزایی و همکیاران ( )2017طیی مطالعیهای کیه

شکمبه نداشت ( .)9 ،16 ،15اثر مستقل نوع فیرآوری

روی مقایسه تأثیر دانه جو با دانه ذرت بر گوسالههای

دانه جو بر  pHشکمبه برههیای پیرواری در روزهیای

نر پرواری هلشتاین انجام دادند ،تفاوت معنیداری در

 35و  70آزمایش اخت ف معنیداری نداشیت ( .)5در

 pHشکمبه در  4ساعت بعد از تغذیه مشاهده نکردند

تحقیقی که کاظمی ( )2016انجام داد میمان  pHبرای

( .)20خراسانی و همکاران ( 2001و  )1994و کاسیپر

دانه ذرت در  4ساعت

دانه جو و فرآوریهای مختل

و همکاران ( )1999گیمارش کردنید کیه تغذییه منبیع
غ ت مختل

مانند جو در مقابل ذرت تأثیری بر

پ

از خوراكدهی اخت ف معنیداری مشاهده نکیرد

(.)12

pH

جدول  -5تاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر فراسنجههای خونی
Table 5- The effect of conditioning concentrate and type of grain on blood parameters
لیپوپروتئینها لیپوپروتئینها
گلوکم
تری گلیسرید
کلسترول
تیمار
با گالی
اورهای خون
با گالی باال
FBS
TG
Cholesterol
Treatment
پایین LDL
BUN
HDL
نوع فرآوری
نیتروژن

Type of processing
کنسانتره بدون کاندیشنینگ
Concentrate without conditioning
کنسانتره با کاندیشنینگ
Concentrate with conditioning
خطای استاندارد
SEM
سطح احتمال
P value
نوع غله

54.50

18.33

75.50

33.16

15.16

31.26a

43.50

21.83

69.00

26.16

11.00

25.13b

5.31

2.18

5.34

2.89

1.69

1.79

0.18

0.29

0.49

0.12

0.12

0.04

Type of grain
کنسانتره حاوی دانه جو
21.16
47.83
Concentrate containing barley
seeds
کنسانتره حاوی دانه ذرت
19.00
50.16
Concentrate containing corn
kernels
خطای استاندارد
2.18
5.31
SEM
سطح احتمال
0.50
0.76
P value
اثر متقابل
reaction
بدون کاندیشنیگ ،دانه جو
18.33
50.00
No conditioning, barley seeds
بدون کاندیشنیگ ،دانه ذرت
18.30
59.00
No conditioning, corn kernels
با کاندیشنیگ ،دانه جو
24.00
45.66
With conditioning, barley seeds
با کاندیشنیگ ،دانه ذرت
19.66
41.33
With conditioning, corn kernels
خطای استاندارد
3.09
7.51
SEM
سطح احتمال
0.50
0.40
P value
حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اخت ف معنیدار میباشد (.)P>0/05
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70.50

29.66

12.16

26.35

74.00

29.66

14.00

30.05

5.34

2.89

1.69

1.79

0.65

1.00

0.46

0.18

69.33

31.00

13.00

27.33

81.66

35.33

17.33

35.20

71.66

28.33

11.33

25.36

66.33

24.00

10.66

24.90

7.55

4.09

2.39

2.52

0.27

0.32

0.32

0.13
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فرا سنجههای خونی :جدول  5اط عیات مربیوط بیه

بستگی دارد ،خوراك یکی از عوامل محیطی است کیه

فرا سنجههای خونی را نشیان مییدهید .ازلحیاع فیرا

روی مقدار کلسترول خون تأثیرگذار است .کلسیترول

سنجههای خیونی در بیین تیمیارهیای دریافیتکننیده

ارتبییاط مسییتقیمی بییا وزن بییدن دارد بییهطییوریکییه

کنسانتره بدون کاندیشنینگ و کنسانتره با کاندیشینینگ

اضافهوزن و افمایش ربی بر این روند تأثیر میگذارد

تنها در میمان نیتروژن اورهای خون اخت ف معنیداری

(.)21

وجود داشت ،به طوریکه میمان نیتروژن اورهای خیون
نتیجهگیری کلی

تیمییار کنسییانتره بییدون کاندیشیینینگ بیشییتر از تیمییار

فرآوری کنسانتره بهصورت کاندیشنینگ کردن بیر

کنسانتره با کاندیشنینگ بیود ( .)P>0/05امیا در مییمان

عملکرد دام در افمایش وزن روزانه کل دوره ،ضیریﺐ

سایر فراسنجههای خونی شامل گلوکم ،تری گلیسرید،

تبدیل کل دوره ،مصیرف خیوراك کیل دوره ،قابلییت

کلسییترول ،نیتییروژن اورهای خییون در بییین تیمارهییا

هضم مواد مغذی و فراسنجههای شیکمبهای و خیونی

اخت ف معنییداری مشیاهده نشید .همسیو بیا نتیایج

تییأثیر معنیییداری نداشییت .بییهطییور کلییی ،نتییایج

حاضیییر ،در پیییژوهش کیییاظمی ( ،)2016ازلحیییاع

به دست آمیده از ایین آزمیایش نشیان داد کیه صیفات

تریگلیسرید ،کلسترول ،لیپیوپروتئین بیا گیالی بیاال

اندازهگیری شده در عملکرد ،فراسینجههیای خیونی و

( )HDLو لیپییوپروتئین بییا گییالی پییایین ( )LDLو

فراسیینجههییای شییکمبهای اخییت ف معنیییداری بییین

نیتروژن اورهای خون تفاوت معنیدار در بین تیمارهیا

کاندیشیینینگ و بییدون کاندیشیینینگ نداشییتند ،ولییی

دی یده نشیید .کییه در نیتییروژن اورهای خییون مخییال

کنسیانتره بییا کاندیشینینگ و ذرت کاندیشیینینگ شییده

دادههای آزمایش حاضیر از لحیاع معنییداری اسیت

ضریﺐ تبدیل بهتری را نشان داد.

( .)12نوع منبع غ ت (دانه جو و دانه ذرت) بیر روی
فراسیینجههییای خییونی شییامل گلییوکم ،پییروتئین کییل،

قدردانی و سپاس
از اساتید محترم و مسئولین آزمایشگاه دانشکده علیوم

نیتروژن اورهای تیأثیر معنییداری نداشیت ( .)20نیوع
فرآوری با بخار خوراك در جوجههای گوشتی نیم بیر

دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیی گرگیان،

میمان گلوکم ،لیپوپروتئین با گالی پیایین سیرم خیون

و کارخانه خیوراك دام و طییور گرگیان و دشیت کیه

جوجهها تأثیر نداشت ( .)4فرآوری تأثیر معناداری بیر

زحمت تهیه و آمادهسازی خیوراك را انجیام دادهانید.

میمان کلسترول و لیپوپروتئین با گالی باال سرم ندارد

کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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