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 چکیده

هاي بر فراسنجه زمینیسیب بوتهسیالژ روي بر  سبوس گندمسطوح مختلف تحقیق، برآورد اثرات استفاده از هدف از این 
، 27، به ترتیب CP( ،NDF(خام ، پروتیین)DM(خشک ماده شامل؛ مینیگیاه سیب ز  ترکیبات شیمیایی. باشد گاز میتولید 

زمینی افزوده ژ گیاه سیبدرصد به سیال6و  4، 2در چهارسطح شامل صفر،  سبوس گندم ،بدین منظور. درصد بود34و  16/10
ري گیاندازه )7( نکمروش  هساعت پس از انکوباسیون ب 96و  72، 48، 24، 16، 8، 6، 4، 2 میزان گاز تولیدي در طی.شد
خشک گرم مادهمیلی200بر لیترمیلی a6/42و  d6/33 ،c6/36 ،b6/40؛ انکوباسیون 16حجم گاز در ساعت نتایج نشان داد، . شد
کند که غلظت ها بیان میداده). p>0.05(داري بر روي سیالژ آزمایش شده، نداشتند تیمارهاي آزمایشی هیچ اثر معنی. بود

داري تحت تأثیر مقادیر مختلف تیمارها قرار گرفته است، بطوري که با افزایش سبوس گندم، غلظت بطور معنیخام پروتیین
و خاکستر، در بین تیمارها یکسان  pHخام، غلظت ازت آمونیاکی، چربی). p<0.05(یابد خام بطور خطی افزایش میپروتیین

، پتانسیل استفاده، )PSWB( سبوس گندمزمینی غنی شده با سیب  بوته، اثبات نمود که، سیالژ بررسیاین ). p>0.05(است 
  .باشدمیذیه حیوانات نشخوارکننده را دارا بعنوان علوفه در تغ

  ايمایع شکمبه - گاز تست -زمینیسیالژ بوته سیب -خامپروتیین :کلمات کلیدي

  مقدمه
هاي اهلی و چارپایان، یک ی مودغذایی در دامتغذیه ضایعات و پسماندهاي محصوالت زراعی و کشاورزي و صنایع تبدیل

هاي مصرف در بسیاري از افزایش هزینه. شودروش قدیمی و کاربردي در پرورش این گونه از حیوانات محسوب می
زمینی بعنوان یک ترکیب غذایی دهندگان و تولیدکنندگان را به استفاده از پسماندهاي سیببخشهاي جهان، بسیاري از پرورش

  .ب براي حیوانات نشخوارکننده ترغیب کرده استمتناو
توانند در مقادیر معین و اندك، جایگزین بخش زمینی بسیار با ارزش و ترکیبات پرانرژي هستند که میپسماند مزارع سیب

  .هاي غذایی گاوها بدون تأثیر معکوس بر روي تولید و ترکیبات شیر شوندعلوفه در جیره
هاي تواند بعنوان یک ماده غذایی پرانرژي در جیرهزمینی مینمودند که محصوالت فرعی سیب گزارش) 6(لیوا و همکاران 

اي موادغذایی غذایی حیوانات نشخوارکننده، جهت بهبود رشد و شیردهی با اثرات بسیارکم منفی بر روي تخمیر شکمبه
هاي غذایی حیوانات نشخوارکننده نیز، در جیرهها محصوالت فرعی و پسماندمقادیر باالیی . قرار گیرد مورد استفادهپرنشاسته 
زمینی در جهان تولید سیب. سازدشکمبه قادر میه تخمیر ترکیبات غذایی پرفیبر درباشد، چراکه نشخوارکنندگان را بمناسب می
کل تولید، در استان درصد از 4ایران و البته میلیون تن در کشور 22باشد، که از این رقم، میلیون تن در سال می330معادل با 

   .خراسان رضوي است
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هاي تخمیري با تولید گاز آزمایشگاهی   بر روي مدل PSWBپذیري هدف از این مطالعه، بررسی و پژوهش قابلیت تجزیه
)In Vitro(بود ،.  

  هامواد و روش
ي خرد سپس با سبوس مترسانتی4-5زمینی استان خراسان جمعآوري و به قطعات زمینی از مزارع سیببوته تازه سیب

سیلوها . نشان داده شده است 1زمینی در جدولترکیبات شیمیایی بوته تازه سیب. درصد فرآوري شد6و  4، 2گندم به میزان 
محتویات هر کیسه سیلویی جهت . روز، باز شدند45ذخیره و نگهداري و بعد از  C020در یک مکان تاریک و در دماي 

گرم نمونه از هر تیمار با pH ،50گیري براي اندازه. بطور جداگانه مود استفاده قرار گرفت گیري و آنالیز شیمیایی،نمونه
mL450  یونیزه استریل رقیق و به مدتدقیقه مخلوط و سپس از میان، یک صافی چهارالیه عبور داده شد و بالفاصله، 2آب د

خام،  آلی، چربی خشک، ماده شامل مادهها، یایی نمونهترکیب شیم). ، متروم691مدل (متر تعیین شد pHبوسیله یک  pHمیزان 
براي  .گیري شد اندازه) 1991(سوست به روش ون ADFو  NDFو ) AOAC )1خام به روش  خام و الیاف پروتیین

گرم از  میلی 200سپس . گذاري شده گرفته شده است رأس گاو نر تالشی فیستولهمایع شکمبه از سه  گیري تولید گاز اندازه
لیتر  یمیل 30مقدار هاي مخصوص تولید گاز  قرار داده و  در سرنگ زمینی فرآوري شده با سبوس گندم،لوي بوته سیبسی

مقدار تولید گاز در . افه شداض) 2:1(هاي حاوي نمونه با نسبت  مخلوط مایع شکمبه و بافر بزاق مصنوعی به سرنگ
افزار  و نرم )9( ها از فرمول ارسکوف و مکدونالد جهت آنالیز داده. گردیدثبت  96و  72، 48، 24، 16، 8، 6، 4، 2هاي  ساعت
SAS )10 (استفاده شده است.  

Y =a+ b (1-e-ct) 

Y : تولید گاز در زمانt )لیتر میلی( ،|a| : تولید گاز بخش محلول)لیتر میلی( ،b :محلول تولید گاز بخش غیر)لیتر میلی( ،c :
 ).ساعت(زمان تخمیر : tو ) عتدر سالیتر میلی(نرخ ثابت تولید گاز

اي دانکن استفاده  ایسه میانگین از آزمون چند دامنهتصادفی با سه تکرار انجام و براي مق در قالب طرح کامالً مطالعهاین 
  .شد

  نتایج و بحث
ي تیمارها. بیان شده است 2و1پذیري و خصوصیات تخمیري سیلوي آزمایشی در جداول ترکیبات شیمیایی، روند تجزیه

خام دهد که غلظت پروتیینها نشان میداده). p>0.05(داري بر روي سیالژ آزمایش شده، نداشتند آزمایشی هیچ تأثیر معنی
خام نیز ، غلظت پروتیینPSWBداري تحت تأثیر مقادیر مختلف تیمارها قرار گرفته است، بطوري که با افزایش بطور معنی

و خاکستر، در بین تیمارها یکسان و مشابه  pHخام، غلظت ازت آمونیاکی، چربی ).p<0.05(بطور خطی افزایش یافته است 
دهد که با افزایش میزان سبوس گندم ، یک ارتباط متقابل خطی مثبت را نشان میNDFهمچنین، غلظت ). p>0.05(است 

یابد در سیلوها، کاهش می نیز، با افزایش غلظت سبوس گندم ADFالبته، میزان . افتد در سیلوهاي آزمایشی، اتفاق می
)p<0.05 .( 

 
 

  
  ترکیبات شیمایی و خصوصیات تخمیري سیلوهاي آزمایشی. 1جدول
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 (%) اقالم  تیمارها 

WB6% WB% WB2% WBC    

خشکماده  27  27/28  10/29  30  

خامپروتیین  16/10  27/11 87/11  7/12  

خامچربی  2/2  2/3 39/2 07/3  

خام در شوینده الیاف  34 47/36  6/38 3/39
 خنثی

خام در شوینده الیاف  27 17/35 07/36 13/37
 اسیدي

  خامالیاف  8/13  08/18 06/17 1/16

  خاکستر  6/3 92/3 15/4 48/4

03/4  26/4 79/4 79/4  pH 

  هاي مختلف انکوباسیونتولید گاز در ساعت. 2جدول
Pr>F SEM  تیمارھا    

  WB6% WB4% WB2% WBC     (%) اقالم

<0.0001 ۶۵/٠  ۶/١١ a ۶/۵ b ۶/٧ c ۶/٧ d ٢ h  

<0.0001 ۶٢/٠  ٢٢a ١٨b ١٧c ١٧d ۴ h  

<0.0001 ۵٧/٠  ٣١a ٢٧b ٢٧c ٢۶d ۶ h  

<0.0001 ٧/٠  ٣۴a ۶/٢٩ b ۶/٢٩ c ۶/٢٨ d ٨ h  

<0.0001 ١١/١  ۶/۴ 0a ۶/٣۵ b ۶/٣٣ c ۶/٣٣ d ١۶ h  

<0.0001 ۵/١  ۵٢a ۴٢b ۴0c ٠١/٣٩ d ٢۴ h  

<0.0001 ١ ۶/۵۵ a ۶/۵٠ b ۶/۴٨ d ۶/۴۶ c ۴٨ h  

<0.0001 ٣/١  ٠١/۶۴ a ۶١b ۶٠c ۵٢d ٧٢ h  

<0.0001 ١/٢  ۶/٨٢ a ۶/٧۴ b ۶/٧٣ c ۶/۶٢ d ٩۶ h  
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در این مطالعه، با افزایش میزان سبوس  .خشک متأثر از تیمارهاي آزمایشی نبوده استدهد که، مادههاي مذکور نشان میداده
باشد  PSWBخام در یابد، که این ممکن است بعلت، محتویات باالي پروتیینخام نیز افزایش میدر سیالژ، پروتیین گندم

، کاهش پیدا کرد، که PSWBثابت هوا در سیالژهاي آزمایش شده نیز، با افزایش ). NRC, 2001( )9/6%در برابر  3/17(%
شود که ها میث رشد و تکثیر قارچها، باعباشد، ضمن اینکه، کربوهیدراتهاي محلول میاحتماالً به دلیل افزایش کربوهیدرات

  .یابددر نتیجه این عملکرد، دامی سیالژ افزایش می
آنها دریافتند که، . یابدخشک افزایش میبیان نمودند که، با افزایش قند در سیالژ مرکبات، میزان ماده) 2(اربابی و همکاران 

  .، باالیی در مقایسه با گروه شاهد داشته استNDF خام وپروتیین پایین و میزان ADFدرصد قند، 5سیالژ با میزان 
آنها دریافتند که، ترکیبات اولیه و . ، مخلوط بستر طیور و علوفه ذرت را با تفاله مرکبات تازه سیلو کردند)3(چآدري و ناصر

ر سیالژ، هاي خام دخشک و کربوهیدراتسیلو شده، داراي شرایط و خصوصیات یکسان ومشابهی هستند، و فقط میزان ماده
هاي آنها نشان دادند که، کاهش در میزان دیواره سلولی پس از سیلو کردن، ممکن است بدلیل فعالیت آنزیم. کاهش یافته بود

گزارش کردند ) 4(کردي و همکاران  .رسدباکتریایی در هیدرولیز ترکیبات دیواره سلولی و براي هضم بیشتر، مفید بنظر می
داري افزایش یافت اما، خشک سیالژ بطور معنیگرم جو براي هر کیلوگرم تفاله مرکبات، میزان ماده 18و  12، 6که، با افزودن 

گرم مالس براي هر  18و  12، 6، افزودن )5(قیق دیگريدر تح. ، تحت تأثیر قرار نگرفتpHغلظت خاکستر و همچنین، 
  . دهدرا افزایش می pHاري خاکستر و دخام را کاهش، و همچنین، بطور معنیکیلوگرم تفاله مرکبات، پروتیین

اي داشت و مواضع امیدوار تأثیر بالقوه در کارایی پارامترهاي تخمیر شکمبه PSWBکند که، این پژوهش پیشنهاد می
  .اي در رابطه با کاهش تولید متان را نشان دادکننده
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Effect of addition Wheat bran on the Degradability parameters, In Vitro Dry Matter 
Digestibility of Potato Plant Silage by Gas Test Technique 

 
Abstract 
This experiment was conducted to investigate effect of adding different levels (0, 2, 4 and 6%) of 
Wheat bran on potato plant silage degradability were studied by In vitro gas producing technique. Gas 
production test with mixtures of filtered rumen liquid of three Holstein male cattle rumen in times of 
2, 4, 6, 8, 16, 24, 48, 72 and 96 hours were performed. Chemical compositions for dry matter, crude 
protein, NDF were 27, 10.16, and 34%, respectively. The results showed that gas volume at 16h 
incubation (for different treatments), were 33.6, 36.6, 40.6 and 42.6 ml/200mg DM for potato plant 
silage (p<0.05). This study demonstrated that the potato silage Wheat bran (PSWB), have the 
potential to use as out se of forage for ruminal nutrition. 

Keywords: Potato Plant Silage, Crude Protein, Gas Production, Rumen Liquid. 


