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  چکیده

گوسفند نر رأس4تعداد. بررسی گردیدو روش فرآوري دانه جو بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی  روغننوع  تأثیر      

آسیاب کردن و (از دو نوع روغن پنبه دانه و کلزا و دو روش فرآوري دانه جو .مورد استفاده قرار گرفت 4×4مربع التین در قالب طرح بلوچی

منبع چربی و فرآوري دانه جو قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، چربی خام، دیواره سلولی و . استفاده گردید) پلت کردن

نیتروژن دفعی از طریق ادرار و مدفوع و نیز میزان هضم و ابقا بین ).P<05/0(دیواره سلولی بدون همی سلولز را تحت تاثیر قرار نداد 

همچنین میزان ) P<05/0(نیتروژن تفاوت معنی داري بین تیمارها وجود نداشت و تحت تاثیر منبع چربی و فرآوري دانه جو قرار نگرفت 

متفاوتمنابعتغذیه). <05/0P(ارها وجود نداشت نیتروژن مدفوع، ادرار و ابقاء آن به صورت درصدي از نیتروژن مصرفی تفاوتی بین تیم

  .مطالعات بیشتري مورد نیاز است د؛ هرچنچندانی بر عملکرد گوسفندان نداشت تأثیرروش هاي مختلف فرآوري دانه جوباروغن 

  

  بلوچی گوسفند -دانه جو  -فرآوري - روغن:واژه هاي کلیدي

  

  مقدمه

آن بر کربوهیدراتهاي ساختمانی و باکتریهاي گرم مثبت  منفی هاي غیراشباع، به اثربویژه چربیعمده ترین اثر چربی ها و       

قابل دسترس  يو کاهش انرژافزودن چربی می تواند با کاهش میزان هضم کربوهیدراتهاي ساختمانی . مربوط می شودشکمبه 

این منابع شده و اثر افزایش انرژي که از طریق چربی سبب کاهش میزان انرژي از شکمبه يها کروبیم يبرا سمیقابل متابول

 یکروبیم نیکاهش سنتز پروتئ قیتوانند از طر یم زیآزاد در شکمبه  ن يها یدر مقابل چرب؛ )3(حاصل شده است را خنثی نماید 

انرژي و نشاسته در هدف فرآوري دانه ها، بهتر کردن قابلیت دسترسی ).4(در بدن شوند نیو ابقاء پروتئ افتیباعث کاهش در

در  بسیار کمیاطالعات ).5(ستهاار طریق کنترل سرعت هضم آنشکمبه به وسیله حداکثر کردن مقدار هضم کربوهیدارت ها 

حیوان را  عملکردمقدار کربوهیدراتهاي قابل تخمیر وجود دارد که ممکن است  منبع چربی جیره و تغییرات همزمان نحوهمورد 

روش فرآوري دانه جو و )روغن کلزا و پنبه دانه(منبع چربی جیره  هدف از این تحقیق بررسی اثرات متقابل. قرار دهد تأثیرتحت 

  .بود قابلیت هضم و توازن نیتروژن گوسفندان بلوچیبر ) آسیاب کردن و پلت نمودن(

  

  مواد و روش ها

روزه 21با دوره هاي 4×4یلوگرم  در قالب طرح مربع التین  ک 35±2گوسفند نر بلوچی با میانگین وزن اولیه  رأسچهار   

با جیرهو  نگهداريمتابولیکقفسهايدرگوسفندها. مورد استفاده قرار گرفت) روز جهت نمونه گیري 7روز عادت دهی و  14(

تغذیه، و به صورت کامال مخلوط و در حد نگهداري ) بر پایه ماده خشک(درصد مواد متراکم  55درصد علوفه و  45حاوي 
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آسیاب (از دو نوع روغن پنبه دانه و کلزا بعنوان منبع چربی و دو روش فرآوري دانه جو  .بصورت آزاد به آب دسترسی داشتند

ف آنها در نوع جیره هاي آزمایشی از نظر انرژي و پروتئین خام یکسان بودند و تنها اختال. استفاده گردید) کردن و پلت کردن

تعیین گردید   AIAقابلیت هضم مواد مغذي با استفاده از روش مارکر داخلی .روغن استفاده شده و نوع جو فرآوري شده بود

GLMدادها با روش . دیگرد يروز آخر هر دوره جمع آور 4یکل ادرار و مدفوع روزانه ط تروژن،یتوازن ن نییبه منظور تع).9(

  ).7(آنالیز شد SASنرم افزار آماري 

  

  نتایج و بحث

قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، چربی خام، دیواره دهند ینشان م  1مندرج در جدول  جیکه نتا يهمان طور    

به نظر می رسد که مقدار مصرف ). P<05/0(نگرفتقرار اعمال تیمارها سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز تحت تاثیر 

طوح از دانه سویا در س وقتی)1992(اسمیت و همکارانروي قابلیت هضم جیره ها موثر باشد، براي مثال،روغن یا دانه روغنی 

) 1998(آریلی . )8(ند اثر منفی بر تخمیر شکبمه اي و قابلیت هضم مشاهده نکردنددرصد در تغذیه گاوها استفاده کرد 12کمتر از 

درصد ماده خشک جیره بدون اثر منفی بر قابلیت هضم مصرف  5ن داد که می توان تخم پنبه را تا درمورد تخم پنبه نشا با بررسی

و به  درصد بود7/4حدود  حاضر در آزمایشچربی جیره مقدار .چربی و ترکیبات آن تعیین کننده است مقداربنابراین؛)2(نمود

از آنجا .قابلیت هضم دیوار سلولی و سایر مواد مغذي مشاهده نشدتاثیر منفی بر استفاده از سطوح مناسب، دلیلبه  نظر می رسد

که گوسفند ها با جیره در حد نگهداري تغذیه شدند، لذا میزان نیتروژن مصرفی در همه آن ها یکسان و تفاوتی به لحاظ مصرف 

میزان هضم و ابقا نیتروژن تفاوت بین نیتروژن دفعی از طریق ادرار و مدفوع و نیز  .)2جدول (نیتروژن بین آن ها وجود نداشت

مصرف  به لحاظتیمارهایی که ه گزارش شده است ک گرانیمطالعات د جیدر نتا).P<05/0(معنی داري بین تیمارها وجود نداشت

همچنین در بعضی 6(بودندابقا نیتروژن بیشتري نیز داراي ، داشتندبازدهی بهتريدر شکمبهنیتروژن و سنتز پروتئین میکروبی

ا فرار بیشتر نیتروژن حاصل از یبودن ابقاء نیتروژن را نتیجه بیشتر بودن بازده تولید پروتئین میکروبی  بیشترآزمایش هاي دیگر  

 نیسنتز پروتئ يدارا  تیمارهارسد در آزمایش حاضرلذا به نظر می. )1(تجزیه شکمبه و یا برآیند هردوي آن ها دانسته اند

نداشته  يدار یتفاوت معن تروژنیابقاء ن ایدفع  يشده برا يریاندازه گ يارهایبوده اند لذا مع یکسانیيریپذ هیتجز و یکروبیم

آزمایشهاي بیشتري نیاز است تا بتواند تأثیر فرآوري هاي مختلف  دانه جو و نیز سایر غالت با منابع مختلف چربی را  در .است

  .مشخص نماید توازن نیتروژنشرایط برون تنی و درون تنی بویژه بر 

  گوسفندهاي نژاد بلوچغذي درکل دستگاه گوارش قابلیت هضم  مواد م  بر شیمورد آزما يها ماریت ریتأث-1جدول 

  روغن    

  پنبه دانه 

روغن       

  کلزا

  سطح      

  معنی داري 

  

  جو  معیار مورد بررسی

  آسیاب شده

  جو  

  پلت شده

  جو  

  آسیاب شده

  جو  

  پلت شده

انحراف 

  معیار

منبع 

  چربی

  روش

  فرآوري جو

  اثر

  متقابل

                        )درصد(قابلیت  هضم مواد مغذي 

  09/0  81/0  37/0  74/0  52/63    86/61    33/61    62/62  ماده خشک

  28/0  88/0  71/0  45/1  37/69    89/67    22/68    16/70  ماده آلی

  25/0  45/0  44/0  22/1  62/64    14/67    17/67    60/66  پروتئین خام

  40/0  42/0  14/0  55/0  80/73    78/73    40/72    36/73  چربی خام

  40/0  26/0  79/0  06/1  80/50    54/48    56/49  12/49  الیاف نامحلول در شوینده خنثی

  18/0  26/0  75/0  05/1  92/44    03/42    68/43    96/43  الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
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  روغن    

  پنبه دانه 

روغن       

  کلزا

  سطح      

  معنی داري 

  

  جو  یمورد بررس اریمع

  آسیاب شده

  جو  

  پلت شده

  جو  

  آسیاب شده

  جو  

  پلت شده

انحراف 

  معیار

منبع 

  چربی

  روش

  فرآوري جو

  اثر

  متقابل

  -  -  -  -  81/13    81/13    81/13    81/13  )گرم در روز(ژن مصرفینیترو

  14/0  38/0  70/0  06/0  02/4    97/3    94/3    10/4  )گرم در روز(نیتروژن مدفوع

  46/0  64/0  96/0  09/0  55/7    58/7    62/7    50/7  )گرم در روز(نیتروژن ادرار

  14/0  38/0  69/0  44/0  89/70    21/71    45/71    30/70  )درصد(نیتروژن هضم شده 

  60/0  88/0  69/0  06/0  23/2    26/2    24/2    20/2  )گرم در روز(نیتروزن ابقا شده

                      درصد از نیتروژن مصرفی

  14/0  38/0  69/0  44/0  10/29    78/28    55/28    69/29  نیتروژن مدفوع

  48/0  64/0  99/0  69/0  69/54    86/54    19/55    34/54  نیتروژن ادرار

  62/0  86/0  69/0  41/0  21/16    35/16    25/16    96/15  شدهنیتروژن ابقا 
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Interactions between barley grain processing and source of oil on nitrogen 
balance and nutrient digestibility in baluchi sheep

Lactation
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Abstract
The effect of source of oil (cottonseed and canola) and processing of barley grain (grinding and 

pelleting) were studied in a replicated 4 × 4 Latin square design with 21-d periods and a 2 × 2 factorial 
arrangement. Four sheep were allocated to 4 dietary treatments including 1) cottonseed oil with ground 
barley, 2) cottonseed oil with pelleted barley, 3) canola oil with ground barley and 4) canola oil with 
pelleted barley. Total tract digestibilities of DM, crude fat, ADF, NDF and OM were not affected by the 
barley grain processing as well as source of oil. The urinary and fecal nitrogen excretion, apparent N 
digestibility and Nitrogen retention were not affected by diets. The results indicated that interactions 
between barley grain processing and source of oil had no effect on nitrogen balance and nutrient 
digestibility of sheep.
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