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  چکیده
هـاي   توان پروتیین مورد نیاز را تأمین کرد و منجر به توسعه بخش دامپروري از طریـق کـاهش هزینـه    با استفاده از منابع جایگزین، می

غالت اسـتراتژیک  تواند منجر به کاهش وابستگی کشورهاي در حال توسعه به واردات  مصرفی شد، همچنین استفاده از این منابع، می
تر از مقدار پروتیین میکروبی تولید شده در  هاي پرواري بیش احتیاج پروتیینی گاوهاي شیرده پر تولید و گوساله از سایر کشورها گردد.

زمینـی  شکمبه است، به همین دلیل وارد کردن پروتیین غیر قابل تجزیه در شکمبه این حیوانات ضروري است. سیلوي ضایعات سیب
-ري شده با مالس ، به عنوان یک منبع جایگزین، یکی از ترکیبات پرانرژي محسوب میشود و البته داراي درصد پروتیین و الیاففرآو

  هاي نشخوارکننده استفاده کرد. توان از آن در جیره دام رسد می ها، به نظر میخام نیز هستند و باتوجه به مناسب بودن پروتیین این دانه
یـک   مورد تجزیه تقریبی قرار گرفتند و ترکیبات هر%، 6و  4، 2، 0سطح، 4زمینی فرآوري شده با مالس در سیبهر سیلوي ضایعات 

 صـفات  بـرروي  مـالس  اثرسـطوح . تعیـین گردیدنـد  خاکسـتر   وخام چربیفیبرخام،  خام،ینیآلی، پروتخشک، مادهاز نظر مادهاز آنها 

 و سـه  تیمـار  چهـار  تصـادفی بـا   کامال طرح از استفاده با )آزمایشگاهی پذیريوارشگو شیمیایی ترکیب تولید، موردآزمایش، (عملکرد
  .گردید تجزیه تکرار

  مالس سیلو، تولیدگاز، ،بوته سیب زمینی کلمات کلیدي:

  مقدمه
 فضـا  در زنـدگی  و اقمـار  سـایر  فتح براي تکنولوژي ایجاد حال در بشر که حالی در کنیم،می زندگی ناقض از پر جهانی در ما امروزه

 منتطقـی  هاي حمایت با یافته توسعه کشورهاي. است نموده خود طبیعی زیستگاه تخریب به اقدام موازي کامالً مسیر یک در باشد، می
 بـا . کننـد  اسـتفاده  سیاسی اهداف پیشبرد راستاي در ابزار یک عنوان به خود کشاورزي تولیدات از اند توانسته کشاورزي بخش از خود
 حـال  در کشـورهاي  در اقتصـادي  و سیاسی تنگناهاي و کشاورزي هاي چالش از رفت برون هاي راه از یکی مزبور، ويسناری به توجه

 طریـق  از کشـاورزي  بخش هاي نهاده تأمین و دامداري و کشاورزي توسعه راستاي در اي منطقه و بالقوه هاي پتانسیل از استفاده توسعه،
اي در رابطـه بـا حیوانـات نشـخوارکننده، کـه      مطلب و فارغ از تعـاریف کلـی و کلیشـه    ضمن اینکه، براي بسط .است بومی تولیدات

نشخوارکنندگان جزو حیواناتی هستند که داراي چهار معده مجزا از هم بوده که هرکدام وظـایف و نقـش خـاص خـود را در شـرایط      
و البته پیچیده را از نگاه و زاویه دیگـري تعریـف و   خواهیم تا این موجودات بسیار خاص رو، میدهند. از اینخاص و ویژه انجام می

  کند. گونه از حیوانات را بیش از پیش تشریح میهاي ما، اهمیت و نقش بنیادي و راهبردي اینبررسی کنیم. چراکه یافته
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خوارکنندگان دهـد، نشـ  هـا رخ مـی  ) در انتهاي سیستم گـوارش آن Fermentationاي که واکنش تخمیر (معدهبر خالف حیوانات تک
شود و در رده پستانداران قرار گرفته و قادر به استفاده از غـذاهاي  ها انجام میحیواناتی هستند که تخمیر در ابتداي دستگاه گوارش آن

  لیگنوسلولزي هستند که جزء غذاهاي کم پروتئین، کم انرژي و مواد معدنی هستند.
اي همگی به واسطه فعالیت تعداد بسـیار  و حوادث فیزیولوژیکی و رفتارهاي تغذیههاي کاتابولیک و آنابولیک مواد مغذي همه فعالیت

گیرد. بعبارت بهتر، عمـالً حیـوان میزبـان در ایـن     ها انجام میها، پروتوزوآها و قارچهوازي شکمبه مثل باکتريزیادي از موجودات بی
تند که در ابتدا براي خود و در ادامـه پروسـه، بـراي حیـوان میزبـان      ها هسفعل و افعاالت، هیچ نقشی ندارد و البته این میکروارگانیسم

کنند که شما مواد خام و اولیه را در اختیـارش  کنند و از نگاه دیگر، حیوانات نشخوارکننده همانند یک ماشین عمل میتولید انرژي می
گونه از حیوانات، بازیافت کنندگان مداد نمود که اینتوان این چنین قلگیرید. میدهید و جنس خوب و قابل استفاده تحویل میقرار می

کنند و عمالً ترکیبات و مواد غیرقابل را به بهترین شکل ممکن ها، بهترین استفاده را میترینبیولوژیک در طبیعت هستند، چراکه از کم
کند که غذا سریع مصرف شـود و  ایجاب میدهند. نحوه زندگی بیشتر حیوانات نشخوارکننده فرآوري کرده و در اختیار انسان قرار می

-شان مرتبط است. بنابراین حیوانات نشخوارکننده مکانیسم بسیار پیچیدهايهضم به آهستگی انجام گیرد، چراکه این به سیستم شکمبه

  شود.اند که این مکانیسم پیچیده، باعث تسریع مصرف و کندي در عمل هضم میاي را توسعه داده
توان پروتیین مورد نیاز را تأمین کرد و منجر به توسعه بخش دامپروري از طریق کـاهش   استفاده از منابع جایگزین، می در این میان، با

تواند منجر به کاهش وابستگی کشورهاي در حال توسعه بـه واردات غـالت    هاي مصرفی شد، همچنین استفاده از این منابع، می هزینه
  استراتژیک از سایر کشورها گردد.

تر از مقدار پروتیین میکروبی تولید شده در شکمبه است، به همین  هاي پرواري بیش تیاج پروتیینی گاوهاي شیرده پر تولید و گوسالهاح
زمینی فرآوري شده با مالس ، دلیل وارد کردن پروتیین غیر قابل تجزیه در شکمبه این حیوانات ضروري است. سیلوي ضایعات سیب

خام نیز هستند و باتوجـه  ین، یکی از ترکیبات پرانرژي محسوب میشود و البته داراي درصد پروتیین و الیافبه عنوان یک منبع جایگز
  هاي نشخوارکننده استفاده کرد. توان از آن در جیره دام رسد می ها، به نظر میبه مناسب بودن پروتیین این دانه

  ها مواد و روش
  فرضیات

  پذیري مؤثر است.زمینی فرآوري شده با مالس، در روند تجزیهسیب فرض صفر: استفاده از سیلوي ضایعات
  پذیري مؤثر نیست.زمینی فرآوري شده با مالس، در روند تجزیهفرض یک: استفاده از سیلوي ضایعات سیب

  اهداف
 زمینی فرآوري شده با مالسپدیري سیلوي ضایعات سیببهبود روند تجزیه

  م و قابلیت استفاده در روده باریکتأثیر مثبت بر عبور پروتیین خا
  بیشینه پژوهش

  ) بیان نمودند که فرآوري، روند تجزیه پذیري الیاف خام را بهبود بخشید. 1389سالمت آذر و همکاران (
  دهد. هاي خشبی را به میزان چشمگیري افزایش میاي علوفه) بیان نمودند که مالس، ارزش تغذیه1389رضایی و همکاران (

  ترکیبات شیمیاییتعیین 
  گردد.می  در این قسمت مواد و روش هاي آزمایش هاي تجزیه تقریبی و شاخص دیواره سلولی بیان
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یـک   مورد تجزیه تقریبی قرار گرفتند و ترکیبات هر%، 6و  4، 2، 0سطح، 4زمینی فرآوري شده با مالس در هر سیلوي ضایعات سیب
  . تعیین گردیدندخاکستر  وخام چربیفیبرخام،  خام،ینیآلی، پروتخشک، مادهاز نظر مادهاز آنها 

  خشکماده -الف
سـاعت در داخـل آون (خشـک    48ریخته و سپس بمدت داخل ظروفی گرم در 5ها از هرکدام مقدار خشک نمونهجهت تعیین ماده   

آنهارا در دسیکاتور سرد کرده و پـس از   ،ها به وزن ثابت رسیدندنمونه . پس از آن کهندقرار داده شد c 65-55°کن) با درجه حرارت 
  .)2( خشک بصورت زیر محاسبه شدها نسبت به وزن اولیه برحسب درصد مادهتوزین، از روي کاهش وزن نمونه

  درصد ماده خشک = 100 –درصد رطوبت                                                           :       )1(رابطه 

                                                                               100
)(





b

cba درصد رطوبت  
a = (گرم) وزن ظرف خالی  

= b (گرم) وزن نمونه خوراك قبل از قرار دادن در آون  
= c (گرم) وزن نمونه خشک شده  
  خامینیپروت -ب

  .ل استفاده شداجدجهت تعیین درصد پروتیین خام از دستگاه ک
  ماده آلی -ت
  ).2میزان ماده آلی از اختالف مقادیر ماده خشک با خاکستر خام محاسبه شد (   

  ماده آلی (درصد)   =ماده خشک     -خاکستر                                                            :     )3(رابطه 
  الیاف خام -د

  استفاده شد.  )1(اه فایبرتکگاز دست یري الیاف خامگبراي اندازه    
  خامچربی

  کسله استفاده شد.خام از دستگاه سوبراي اندازه گیري چربی
  شاخص دیواره سلولی

  ).4( شودمی استفاده لیگنین ،)2( سلولزهمی بدون سلولی دیواره سلولی، دیواره گیري اندازه براي شاخص این
  تولید گاز آزمایشگاهی

بـا   شـده  خشـک  نمونه هـاي  ). 1988استینگاس،  و منک( شد انجام ايشیشه سرنگهاي از استفاده با و مرحله دو در زگا تولید آزمون
هـاي کشـت قـرار داده شـد و از     تکرار درون شیشـه 5میلی گرم وزن خشک نمونه با 200 .شد خرد متري میلی 1 توري داراي آسیاب

، بعد از کشت با استفاده از فشارسنج و به دنبال 96و  72، 48، 24، 16، 8، 6، 4، 2 تکنیک فشار گاز استفاده شد. فشار گاز در ساعتهاي
)، انجـام  11). تولید گاز تجمعی با استفاده از مدل ارسـکوف و مکدونالـد (  10گیري شد (آن، با استفاده از سرنگ حجم هر گاز اندازه

  شد.
  y = b (1 – e–ct)                                                                          ):                                            8( رابطه 

 tو  bثابت نرخ تولید گاز براي بخـش   cتولید گاز از بخش نامحلول قابل تخمیر،  t ،b، گاز تولید شده در زمان  Yمعادله،  این در که
هـا بـا اسـتفاده از    )، نمونـه OMD)، و قابلیت هضم ماده آلی (NEو انرژي خالص () MEزمان کشت. مقادیر انرژي قابل متابولیسم (
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)، نیـز براسـاس رابطـه گتـاچو و همکـاران      SCFA) و همچنین، مقدار اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر (1988استینگاس ( و معادله منک
 ) محاسبه شد. 2002(

ME (MJ/kg DM) = 0.016 DOMD for forage feeds 
ME (MJ/kg DM) = 2.20 + 0.136 GP + 0.057 CP + 0.0029 CF2 for concentrate feeds 
ME (MJ/kg DM) = 1.06 + 0.157 GP + 0.084 CP + 0.22 CF - 0.081 CA 
Where: 
GP = the 24 h net gas production (ml/200 mg-1) 
CP = Crude protein 
Short chain fatty acid (SCFA) is calculated using the equation of (Makkar, 2005) and (Maheri-Sis 2007, 2008). 
Where, Gas is 24 h net gas production (ml/200mg DM). 
SCFA (m mol) = 0.0222 × GP – 0.00425 
The organic matter digestibility was calculated using equations of (Menke et al. 1979) as follows: OMD (g/kg DM) = 
(%) 14.88 + 0.889 GP + 0.45 CP +XA 
Where: 
GP = about 24 h net gas production (ml /200mg-1) 
CP = Crude protein (%) 
XA = Ash content (%) 
NEL (MJ/kg DM) = 0.115 × GP + 0.0054 × CP + 0.014 × EE - 0.0054 × CA -0.36 (Abas et al, 2005). 

 آماري تجزیه

  :گرفت قرار بررسی مورد زیر عمومی خطی مدل بوسیله
Yij= µ+ Ai + eij 

  )، انجام شد.SAS )12اي دانکن با نرم افزار ، با استفاده از آزمون چند دامنه01/0ها با سطح خطاي مقایسه میانگین
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