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 چکیده:

 به توجه با اما است؛ جیره در نشاسته تأمین منبع تنها بومی غله یک عنوانبه جو گوسفند، پرواربندی در :مطالعاتی زمینه

 شود،می دام عملکرد افت ،درنتیجه و اسیدوز بروز و pH کاهش موجب که شکمبه در جو نشاسته بودن التجزیهسریع

 اثر مطالعه ینا در :هدف. رسدمی نظر به مفید دارد، تریپایین تجزیه سرعت که ذرت همانند دیگری غالت با غله این جایگزینی

 آوریسود و الشه کیفیت ،شکمبه هایمتابولیت خوراک، هضم قابلیت عملکرد، بر شدهفرآوری ذرت انواع با جو جایگزینی

: املش تیمار 7 با تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایش :کار روش. گرفت قرار بررسی مورد پرواری نر هایبره اقتصادی

 ذرت و جو 50:50 -4 شده،آسیاب ذرت درصد 100 -3 شده،آسیاب ذرت و جو 50:50 -2 ،(جو ددرص 100) شاهد جیره

 انجام شدهپلت ذرت درصد 100 -7 شده،پلت تذر و جو 50:50 -6 بخار، با شدهورقه ذرت درصد100 -5 بخار، با شدهورقه

 قایساتم نتایج: .گرفتند قرار آزمایش مورد روز 84 مدت به بره راس 35 کل، در و گرفت تعلق تکرار 5 تیمار هر به. شد

 ندداشت شاهد تیمار به نسبت باالتری وزن تیمارها تمام روزگی 56 و 42 ،28 ،14 هایدوره در که داد نشان مستقل

(05/0P<) .ر با مقدا نآ میزان کمترین و شاهد تیمار به مربوط 62/8با مقدار  ضریب تبدیل غذایی میزان بیشترین دوره کل در

 به 52/1و  79/1 میانگینبا  شاهد تیمار و شدهپلت ذرت درصد 100 تیمار .بود شدهآسیاب ذرت %50تیمار به مربوط 22/6

-بلیتقا و الشه وزن بر اثری تیمارها ،همچنین. (>05/0P) داشتند را خشک ماده مصرف مقدار کمترین و بیشترین ،ترتیب

 ودب مقدار بیشترین شدهآسیاب ذرت %100 تیمار در الشه به دنبه وزن تنسب و دنبه وزن ولی نداشتند، خشک ماده هضم

(05/0P<) .بر نسبی تأثیر میزان بیشترین شده آسیاب ذرت درصد 100 جیره، طبق نتایج تحلیل اقتصادی، عالوه بر این 

 درصد 50 جایگزینی یا جیره در ذرت از استفاده که کرد مشخص مطالعه این نتایج گیری نهایی:نتیجه داشت. را سودآوری

 هایهجیر بین  درشده پلت ذرت همچنین،. دهد بهبود را پرواری برهو سودآوری  رشد عملکردتواند می  ،ذرت با جو از

 . ایجاد نماید بیشتری مصرفی خشک ماده و وزن افزایش تواندمی ذرت، حاوی
 

 وسفند، گپروار عملکردسودآوری، ، وری شدهآفر جو، ذرت:  کلیدی واژگان
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 مقدمه

به وسیله یک پوسته ضخیم فیبری  1نشاسته دانه جو

است و دارای سطوح باالی بتاگلوکان و  پوشانده شده

جو به  ،همچنین باشد.های نشاسته میساده گرانولآرایش 

علت همزمانی بهتر آزادسازی انرژی و نیتروژن موجب 

ا همه این مزای ،اما .شودبهبود رشد جمعیت میکروبی می

 pH) شکمبه در حد بهینه pHشود که زمانی حفظ می

نیاز  ،این دامنه تر ازپایین .( باشد6تا  8/5 یدامنه باالتر از

یابد. با آنها افزایش میانرژی ها و اتالف نگهداری میکروب

های میکروبی شروع به آزاد کردن اندوتوکسین pHکاهش

کاهش کنند که ایمنی را ضعیف کرده و موجب سمومی می

با توجه به  .(2012نیکخواه ) شودماندگاری دام در گله می

)هوراداگودا و همکاران  شکمبه التجزیه بودن جو درسریع

و ایجاد مشکالتی مانند اسیدوز و در نتیجه افت  (2008

عملکرد دام جایگزینی این غله با غله دیگری مانند ذرت که 

الزم  است، برخوردارتری در شکمبه از سرعت تجزیه پایین

پذیری جو نسبت به ذرت نرخ باالتر تجزیه رسد.به نظر می

های به علت تفاوت در ماتریکس پروتئینی است که گرانول

)مک آلیستر و  کندنشاسته را احاطه کرده و محافظت می

هایی که بر روی فرآوری انواع ،از طرفی .(1993همکاران 

یری مواد مغذی پذبر تجزیهتواند می ،گیردذرت انجام می

های هضم آنها در قسمتقابلیت ،آن در شکمبه و همچنین

ای دانه ارزش تغذیه .اثرگذار باشد دستگاه گوارشبعدی 

محتوی مواد مغذی  تاثیر چندین عامل شامل غالت تحت

که بر  گیردمی قرار های فیزیکی و شیمیاییویژگیو  آنها

روش  یک. ندموثرنیز هضم و خوشخوراکی دانه قابلیت

-فرآوری دانه می ،معمول برای بهبود استفاده از نشاسته

اگرچه  .تواند دسترسی نشاسته را افزایش دهدباشد که می

کردن با های خیلی شدید )اکسترودکردن، ورقهآوریعمل

هضم را تواند قابلیتکردن نشاسته( میبخار برای ژالتینه

                                                                 
1  Hordeum vulgare L 

ند در نظر حداکثر کند، اما روشهایی که برای گاو و گوسف

طور اقتصادی هایی هستند که بهروش ،شوندگرفته می

 pHهضم و خوشخوراکی را بدون اثر منفی بر قابلیت

دهند. آسیابمیشکمبه و ایجاد اختالالت گوارشی افزایش 

کردن با آسیاب غلتکی یا آسیاب ساده برای کاهش اندازه 

هضم است.  ترین راه برای افزایش قابلیتذرات ساده

کردن به  زدن یا آسیاب کردن آب قبل از غلتک ضافها

کند و شدن کمک میکاهش گرد و غبار و عدم آردی

جدا شدن ذرات خیلی ریز که باعث ایجاد مشکالت  ،همچنین

شوند را کاهش متابولیکی و کاهش مصرف خوراک می

هضم نشاسته  که قابلیتای گزارش شد در مطالعهدهد. می

در ذرت  %8/99غلتک خورده خشک به در ذرت  %1/96از 

 .(2002)کوپر و همکاران ورقه شده با بخار افزایش پیدا کرد 

درصدی در میزان  14افزایش  یدیگر در تحقیق ،همچنین

و  ذرت ورقه شده با بخاربرای انرژی قابل متابولیسم 

 ذرت ذرت با رطوبت باال نسبت بهبرای درصدی  5افزایش 

چندین  نتایج .(2005)آون  دغلتک خورده خشک گزارش ش

دانه ذرت یا سورگوم اثر نوع فرآوری نشان داد که  تحقیق

کمی بر میزان مصرف انرژی یا میزان مصرف ماده خشک 

 همزمان ازبر این، استفاده عالوه  .(2005)آون و زین  دارد

 یمناسب و همزمان رهایش برای  غالت مختلف در جیره

و  های شکمبهکروارگانیزمنیتروژن و انرژی مورد نیاز می

است  بهبود سنتز پروتئین میکروبی گزارش شده ،در نتیجه

در تحقیق دیگری زمانی  ،همچنین .(2004)نیکخواه و همکاران 

های متفاوت تخمیر در خوراک استفاده که دو غله با سرعت

ای نشاسته و عملکرد بهبود در هضم شکمبهموجب  ،شد

 .(2007تریپاتی و همکاران  و  2007)حداد و نصر گردیدحیوان 

طور به خوراک هضم و مصرفقابلیتها، برخی پژوهش در

های واریتهدار تحت تاثیر شکل فیزیکی و شیمیایی معنی

 ه استمختلف غالت و همچنین گونه حیوان قرار گرفت

؛ آون و 2004؛ کالسن و همکاران 2001)خراسانی و همکاران 

- هتحقیقات نشان داد (.2009ن لیبوویچ و همکارا و 2005زین 
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های غالت با نرخ تخمیر ی ترکیبی دانهکه تغذیه است

تواند باعث کاهش تولید اسیدهای چرب فرار، مختلف می

شکمبه و در نتیجه عملکرد  pHجلوگیری از کاهش سریع 

 2007حداد و نصر ) بهتر شکمبه و بهبود عمکرد حیوان شود

 (. 2007 هلهمان و میسک و

تغییر در ترکیب جیره دام عالوه بر آثار و دیگر،  از طرف

ای از لحاظ مالی و اقتصادی نیز آثاری را پیامدهای تغذیه

گیری در ، تصمیمهاآن بدون توجه به  و به دنبال دارد

تواند پیامدهای مورد ترکیب غذایی دام و یا تغییر آن می

دلیل توجهی در پی داشته باشد. این مسئله به این منفی قابل

های متفاوت است که ترکیبات مختلف غذایی دارای هزینه

به سطوح مختلفی  رمنجبوده و از طرف دیگر مصرف آنها 

 .ختلفی از درآمد خواهد شداز تولید و در نتیجه سطوح م

گیری در مورد هرگونه ریزی و تصمیمدر برنامه ،بنابراین

بر  بایست تأثیر خالص و نهاییتغییر در این ترکیبات می

 سودآوری تولیدات دامی نیز ارزیابی شود. 

 یمشکالت شده و وجودمطالب گفتهبا توجه به بنابراین، 

در اثر مصرف  افت عملکرد دام یجهو در نت یدوزمانند اس

و طرف  عنوان تنها منبع کربوهیدرات جیره از یکجو به 

اثرات مثبت جایگزینی جو با ذرت وجود شواهدی مبنی بر 

هدف  است، که در بررسی منابع مشاهده شدهبر عملکرد 

تعیین بهترین نوع فرآوری ذرت برای  ،از این مطالعه

جایگزین شدن با جو و یا استفاده آن به صورت همزمان با 

جایگزینی جو  اثر مطالعه حاضردر  ،. بنابراینباشدمیجو 

شده، شامل ذرت آسیابفرآوری شده ذرت انواع مختلف با 

استفاده ترکیبی  ،و همچنین شدهر و پلتشده با بخاورقه

مصرف خوراک، قابلیت هضم، بر فرآوری شده جو و ذرت 

و در الشه بازده  ،های شکمبه، متابولیتعملکرد تولید

این تحقیق هم  .مورد بررسی قرار گرفتنهایت، سودآوری 

همزمان سه نوع مختلف ذرت فرآوری از لحاظ ارزیابی 

الاقل  جامع سودآوریتصادی شده و هم از لحاظ تحلیل اق

 باشد.در بین مطالعات داخلی دارای نوآوری می

 هامواد و روش

  های آزمایشیطراحی آزمایش و تیمار

ماه و  5ی سنمیانگین افشاری با  رأس بره نر 35تعداد 

مزرعه دانشکده کیلوگرم به  33±2میانگین وزنی 

کال واقع در شصتکشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

ها پس داممنتقل شدند. ( گرگان ستانتان گلستان، شهراس)

های صورت انفرادی در قفسه زنی گوش باز شماره

واکسن  سیسی 3هر بره  .شدند نگهداری دام جای داده

قبل از . دریافت کردآنتروتوکسمی به صورت زیر پوستی 

صورت هب هادام شروع آزمایش دامها توزین شدند.

. یمارهای آزمایشی اختصاص یافتندتصادفی به هر یک از ت

های مورد استفاده در طول دوره پروار بر اساس خوراک

تیمارهای آزمایشی با مقادیر ثابت انرژی و پروتئین و 

تیمارها به . (2و  1)جداول  شدندسایر مواد مغذی متعادل 

، درصد جو 100جیره شاهد:  -1 : از بودند عبارت ،ترتیب

، ذرت آسیاب شدهدرصد  50جو و درصد  50ترکیب  -2

درصد  50ترکیب  -4، درصد ذرت آسیاب شده 100 -3

درصد  100 -5، ذرت ورقه شده با بخاردرصد  50جو و 

 50درصد جو و  50ترکیب  -6، ذرت ورقه شده با بخار

 .درصد ذرت پلت شده 100 -7 و ذرت پلت شده درصد

های آزمایشی تعیین ترکیب جیره ،پیش از آغاز آزمایش

 . شد

 خوراک مصرفی و افزایش وزن

های آزمایشی اعم از رطوبت، گیری ترکیبات جیرهاندازه

 با استفاده از و خاکستر  عصاره اتریپروتئین خام، 

ترکیبات  انجام گرفت. (AOAC 2005) های استانداردروش

( و به 1991سوست و همکاران )دیواره سلولی به روش ون

خوراک مصرفی روزانه  .تعیین شد وسیله دستگاه فایبرتک

شده برای هر دام و گیری اختالف خوراک دادهاز میانگین

شد. خوراک  آخور روز بعد همان دام  محاسبهمانده باقی

مانده خوراک برای هر دام در هر روز شده و باقیداده
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از تقسیم نمودن  تبدیل غذاییضریبشد. توزین و ثبت 

وزن  افزایش گینبر میان مصرف شده ماده خشک میانگین

ر کل دوره پرواربندی دمحاسبه شد. کل دوره روزانه در 

شده برای هر تیمار از خوراک دادهیکبار هر دو هفته 

های هر دام مانده خوراکگیری به عمل آمد. باقینمونه

بار شد و هر دو هفته یکصورت روزانه ذخیره به تیمار 

مانده خوراک باقی. از گرفت گیری صورتنیز از آن نمونه

گرمی گرفته و در  100کل دوره برای هر تیمار یک نمونه 

سته نگهداری شد. پس از گذراندن دوره بظروف سر

ها به آب تازه ساعت گرسنگی )دام 16پس از  سازگاری

. کشی صورت گرفتدسترسی داشتند( اولین وزن

صورت ناشتا، پس از هها هر دو هفته یکبار بکشی داموزن

گرسنگی با استفاده از باسکول دیجیتال صورت ساعت  16

 .(1392)امامی و همکاران  گرفت

 های شکمبهاندازه گیری متابولیت

ساعت پس از  4گیری از مایع شکمبه نمونه دوره در انتهای

متر  pH هر نمونه بالفاصله توسط pHخوراکدهی انجام و

گیری نیتروژن گیری و ثبت شد. برای اندازهسیار اندازه

لیتر مایع میلی 20مونیاکی ابتدا از هر گوسفند مقدار آ

چهار الیه پارچه متقال شکمبه گرفته شد و با استفاده از 

 2/0صاف گردید. سپس، این شیرابه با اسید کلریدریک 

نرمال(  HCl 2/0)پنج شیرابه به یک  1به  5نرمال به نسبت 

 رقیق گردید و تا روز آزمایش فریز شد. 

آمونیاکی مایع شکمبه با استفاده از روش  میزان نیتروژن

. بدین (1980)برودریک و کنگ، تعیین گردید  2هیپوکلریت-فنل

همراه لیتر مایع شکمبه فریز شده بهمیلی 3ابتدا  ،منظور

لیتری ریخته شد و میلی 50های اسیدکلریدریک درون لوله

دور در دقیقه  1500دقیقه عمل سانتریفیوژ با  10برای 

 50مقدار  رقیق سازی و ها نمونه ،شد. سپسانجام 

 میکرولیتر از هر نمونه یا استاندارد در لوله آزمایش ریخته

                                                                 
1- Phenol Hypochlorite Assay 

 2لیتر محلول فنول و میلی 5/2سپس به هر کدام مقدار  شد.

لیتر هیپوکلریت قلیایی افزوده شد و پس از  ورتکس میلی

ی درجه 37دقیقه در دمای  10ها به مدت کردن لوله

جذب نوری توسط سپس، اد قرار داده شدند. سانتیگر

نانومتر قرائت  630دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

 با استفاده از نمودارآمونیاکی  نیتروژنشد و میزان 

 .(1980)برودریک و کنگ،  دست آمدهاستاندارد ب

گیری اسیدهای چرب فرار زنجیرکوتاه )اسید استیک، اندازه

وتیریک، ایزووالریک و والریک اسید پروپیونیک، اسید ب

)اوتنسین   و به روش اسید( با استفاده از استاندارد داخلی

میکرولیتر  235 بدین منظور. انجام گرفت (1971و بارتلی 

 100به  عنوان استاندارد داخلی،به اتیل بوتیریک اسید -2از 

 .شددرصد اضافه  20میلی لیتر از ارتوفسفریک اسید 

سی مایع سی 5/1این محلول را با  از میکرولیتر 375 سپس

برای  rpm  14000و با دور شدشکمبه مخلوط و ورتکس 

 -20محلول رویی در دمای  گردید.دقیقه سانتریفیوژ  15

میکرولیتر از این  2/0 و درجه در فریزر نگهداری شد

-GCمدل فیلیپس ) گازکروماتوگرافی محلول به دستگاه

PU4410-Philips) یری اسیدهای چرب فرار گبرای اندازه

 تزریق شد. 
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 های آزمایشیاجزای تشکیل دهنده و ترکیب جیره -1جدول 

Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets 
  

100% B1 
50:50 B& 

GC2 

100%G 

C3 
50:50 100% 50:50 

100% 

Pc7 

  
      B& 

SFC4 
SFC5 B & PC6 

  

 جو
Barley 

 40.00 20.00 - 20.00 - 20.00 - 

شدهابذرت آسی   
Grinded corn 

- 20.00 40 - - - - 

شده با بخارذرت ورقه   
Steam flaked corn 

- - - 20.00 40 - - 

شدهذرت پلت   
Pelleted corn 

- - - - - 20.00 40 

  بونجه
Alfalfa 

 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

  سبوس گندم

Wheat bran 

13.50 11.50 9.50 11.50 9.50 11.50 9.50 

  کنجاله سویا
Soybean meal 

8.00 10.00 12.00 10.00 12.00 10.00 12.00 

  کاه گندم
Wheat straw 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

  تفاله چغندرقند
Sugar beet pulp 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

یمیتآنز   
Anzimit 

 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

  نمک
NaCl 

 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

  مکمل معدنی و ویتامینی
Vitamin and mineral  premix* 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

  دی کلسیم فسفات

Dicalcium phosphate 

 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

  کربنات کلسیم
Caco3 

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

کربنات سدیمبی   
Sodium bicarbonate 
 ترکیب شیمیایی

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Chemical composition:       

 شده: ذرت پلت7شده، : جو و ذرت پلت6شده با بخار، ، رت ورقه: ذ5شده با بخار، : جو و ذرت ورقه4شده، : ذرت آسیاب3شده، : جو و ذرت آسیاب2: جو، 1

1: Barley, 2: Barley & Grinded corn, 3: grinded corn, 4: Barley & Steam flaked corn, 5: Steam flaked corn, 6: Barley & 

Pelleted corn and 7: Pelleted corn 
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 های آزمایشیجیره مواد مغذی -2جدول 

Table 2- Nutrients of experimental diets 
  

100% B1 
50:50 B& 

GC2 

100%G 

C3 
50:50 100% 50:50 

100% 

Pc7 

  
      B& 

SFC4 
SFC5 B & PC6 

  

 ماده خشک)%(
Dry matter (%) 

88.64 88.64 88.64 88.64 88.64 88.64 88.64 

متابولیسمانرژی قابل    

Metaboliable Energy  

(M.Cal/Kg) 

2.59 2.58 2.59 2.58 2.59 2.58 2.59 

  پروتئین خام
Crude protein (%) 

14.53 14.49 14.45 14.49 14.45 14.49 14.45 

  نثیخ فیبر نامحلول در شوینده

NDF(%) 

 33.16 30.35 27.54 30.35 27.54 30.51 27.86 

 فیبر نامحلول در شوینده 

 اسیدی)%(
ADF(%) 

 18.43 17.56 16.69 17.56 16.69 17.60 16.77 

 لیگنین )%(
lingnin(%) 

 3.70 3.46 3.21 3.46 3.21 3.46 3.21 

 عصاره اتری )%(
EE(%) 

 2.70 3.04 3.39 3.04 3.39 3.06 3.43 

متابولیسم)%(قابل پروتئین  
MP(%) 

 4.63 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 
 

 ماده آلی )%(
OM(%) 

 90.64 90.91 91.18 90.91 91.18 90.91 91.18 

 نشاسته )گرم در کیلوگرم ماده خشک(
Starch(gr/kgDM) 

 378.75 393.75 408.75 393.75 408.75 393.75 408.75 

 کربوهیدرات غیر فیبری )%(
NFC(%) 

 24.16 25.10 26.03 25.10 26.03 25.11 26.06 

  کل مواد مغذی قابل هضم
TDN(%) 

 68.52 69.60 70.68 69.00 69.48 69.00 69.48 

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی مؤثر
ENDF(%) 

 47.18 47.56 47.94 48.76 50.34 47.56 47.94 

 کلسیم )%(
Calcium (%) 

0.98 0.93 0.98 0.93 0.98 0.93 0.98 

 فسفر )%(
Phosphorus (%) 

0.38 0.42 0.38 0.42 0.38 0.42 0.38 

 کنسانتره)%(
Concentrate (%) 

0. 70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 علوفه )%(
Forage (%) 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

المللی واحد بین 2500گرم سلنیوم، میلی 1/0گرم ید، میلی 075/0میلی گرم مس،  45/0گرم منگنز، میلی 4.05گرم روی، میلی 9/4ترکیب ) به ازای هر کیلوگرم خوراک(: 

 Eالمللی ویتامین واحد بین D ،5/2مینگرم ویتامیلی A ،400ویتامین 

 شده: ذرت پلت7شده، : جو و ذرت پلت6شده با بخار، ، : ذرت ورقه5شده با بخار، : جو و ذرت ورقه4شده، : ذرت آسیاب3شده، : جو و ذرت آسیاب2: جو، 1

*Composition (per kg feed): 4.9 mg of Zn, 4.05 mg of Mn, 0.45 mg of Cu, 0.075 mg of I, 0.1 mg of Se, 2500 IU Vitamin A, 

400 mg of Vitamin D, 2.5 IU Vitamin E 

1: Barley, 2: Barley & Grinded corn, 3: grinded corn, 4: Barley & Steam flaked corn, 5: Steam flaked corn, 6: Barley & 

Pelleted corn and 7: Pelleted corn 
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 گیری قابلیت هضماندازه

آوری هضم ماده خشک به روش جمعگیری قابلیتاندازه

 از دوره آزمایش پس از 84در روز کل مدفوع انجام گرفت. 
دام که  3کشی طرح، از هر تیمار تعداد انجام هفتمین وزن

های آن تیمار با میانگین وزن دام هیمیانگین وزنی مشاب

دوره  د.منتقل شدن یکمتابولی هایانتخاب و به قفس ،داشتند

طول انجامید. بعد از هروز ب 7ها به مدت قفس اسازگاری ب

روز نمونه خوراک داده شده،  3پذیری به مدت دوره عادت

آوری شد. بعد از ثبت وزن مدفوع جمع و مانده خوراکباقی

و با هم مخلوط  در هر روز برداشته شده مدفوع کلآنها، 

ستیکی های پالدر کیسه گرمی 100سپس نمونه  و شده

در داخل فریزر  به همراه نمونه باقیمانده خوراک ریخته و

)امامی و همکاران  سانتیگراد قرار داده شد -20در دمای 

1392.)  

 کشتار و تعیین صفات الشه

-روز از اجرای طرح، دام ها در روز آخر وزن 86پس از 

ها کشتار شده و وزن آنها به کشی شدند. پس از آن دام

 گیری شد.به اندازهندتفکیک الشه و 

 هاآماری دادهآنالیز 

 SAS( 2003) آماری افزارنرم از استفاده با تجزیه آماری

 مورد تکرار 5 و تیمار 7 با تصادفی کامال طرح قالب در

 شامل عملکرد به مربوط هایداده برای .گرفت قرار بررسی

 مصرف وزن روزانه،زنده، میانگین افزایش وزن افزایش

 عنوان به هابره اولیه وزن و غذایی تبدیل یبضر ،خوراک

 مدل از استفاده با هاداده و شد گرفته نظر در اریتوکو

 ند:شد آنالیز زیر آماری

ijεX)+-ijxβ(+i= µ+TijY  
 ام،j تکرار و امi تیمار به مربوط مشاهده: ijY :که طوریبه

µ :کل، میانگین iT :اثر iتیمار،  امینΒ :خط،  شیبijx :وزن 

-می تصادفی اشتباه: ijε و اولیه وزن میانگین:  Xبره،  ولیها

 سطح در توکی آزمون توسط تیمارها . میانگینباشند

 برای آماری . طرحندگرفت قرار مقایسه مورد %5 دارمعنی

هضم ماده خشک قابلیت ،کیفیت الشه هایگیری دادهاندازه

 7 با تصادفی کامالً طرح قالب های شکمبه درو متابولیت

 به آزمایش فرضیات و آماری مدل. بود تکرار 3 و تیمار

 :بود زیر صورت
 ijε+i= µ+TijY  

: µام، j تکرار و امi تیمار به مربوط مشاهده: ijY :آن در که

-میتصادفی  اشتباه: ijε و تیمار امینi اثر: iT کل،  میانگین

مقایسات گروهی  مستقل با استفاده از  ،. همچنینباشند

های مورد نظر صورت در بین میانگین Contrastدستور 

 گرفت.

 تجزیه و تحلیل سودآوری

 ترکیبات که به دلیل این دام غذاییجیره  ترکیب تغییر

 متفاوت هایهزینه و مختلف هایقیمت دارای غذایی مختلف

 نتیجه در و تولید از مختلفی سطوح به منجر باشند،می

 خالص تأثیر ،ینبنابرا. شد خواهد درآمد از مختلفی سطوح

 .شود ارزیابیباید  نیز دامی تولیدات سودآوری بر نهایی و

ای و درآمدی ناشی از در این مطالعه، ابتدا اثرات هزینه

های مختلف محاسبه شده و سپس، برآیند آنها که جیره

 .گردیدباشد تعیین دهنده تغییرات خالص سود مینشان
 

 بحثنتایج و 

 روزانهزایش وزن ها و افوزن دام

 42و  28در شود مشاهده می 3همانطور که در جدول 

دار از لحاظ وزن بدن تفاوت معنی روزگی در بین تیمارها

ذرت  %50کننده جیره حاوی گوسفندان مصرف وجود دارد.

)تیمار شاهد(  جو % 100جیره حاوی  وشده با بخار ورقه

باالترین و کمترین وزن زنده را به خود  ،به ترتیب

کننده جیره های مصرفدامروزگی  14در اص دادند. اختص

های جیرهشده با بخار در مقایسه با دارای ذرت ورقه

 .دارای ذرت آسیاب شده افزایش وزن باالتری داشتند

روزگی  54و  42، 28در  ،شودهمانطور که مشاهده می

در مقایسه با حاوی ذرت کننده جیره گوسفندان مصرف
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مقایسات مستقل  ،. همچنینداشتند یشاهد وزن باالترگروه 

 28ترکیبی ذرت و جو در های مصرف جیره نشان داد

های جیرهنسبت به  بیشترافزایش وزن  موجب روزگی

 وزن افزایش میانگین .(>05/0P)شد  ذرت 100حاوی 

 ،همچنین و روزگی 42 تا 28 روزگی،14 تا صفر در روزانه

 و گرفت قرار ی آزمایشیتیمارها تاثیر تحت دوره کل در

 حاویهای شده با جیرههای تغذیهدامنتایج نشان داد که 

این بهبود ند. دار شاهد تیمار به نسبت بهتری عملکرد ذرت

 انواععمکرد احتماال به علت بهبود راندمان شکمبه است. 

باعث افزایش هضم نشاسته و درنتیجه  شدهفرآوری ذرت

هورادوگاتا و )شود میعملکرد بهتر نسبت به جیره شاهد 

-دیده می 1 همانطور که در جدول ،همچنین. (2008همکاران 

 NDFدارای ،درصد جو 40شود جیره شاهد به علت وجود 

 ،ADF  همه این که  بودو لیگنین بیشتر و نشاسته کمتر

احتمال  ،همچنین .شدها موارد باعث افت عملکرد در دام

 حاوی ذرتهای در رابطه با جیره دارد این بهبود عملکرد

افزایش های حاوی ذرت باعث جیره به علت آن باشد که

نشاسته عبوری به روده و در نتیجه بهبود راندمان 

 (.2008)هورادوگاتا و همکاران  باشند نشاسته شده مصرف

های حاوی ذرت و مشاهده شد که جیره در مطالعات قبلی

اند که سهم تجزیه کمتری داشتهنشاسته قابل  ،سورگوم

تر نشاسته عبوری از شکمبه و ورود آن به روده باال

-درصد جو نشان می 70کوچک را نسبت به جیره حاوی 

ای اثر نوع غله و در مطالعه (.2010)یاحقی و همکاران  دهد

 سطح پروتئین بر عملکرد پرواری و مشخصات الشه مورد

-بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که جیره حاوی ذرت به

زن نهایی، میانگین افزایش وزن روزانه، داری وطور معنی

تبدیل خوراک را نسبت به مصرف ماده خشک و ضریب

)کنینگتون  های پرواری بهبود بخشیدجیره دارای جو در بره

گزارش شد که اگرچه نرخ  ،همچنین (.2009و همکاران 

پذیری نشاسته برای جو نسبت به ذرت بیشتر است تجزیه

 کمتر نسبت به دانه NDFر و اما ذرت دارای نشاسته بیشت

ی باالی نشاسته زمانی که با امحتو ،بنابراین .باشدجو می

های حاوی ذرت همراه خشک در جیره مصرف باالتر ماده

تخمیر بیشتر و رشد باالتر د، باعث تامین انرژی قابلوش

 گرددمیها این جیره ازهای پرواری استفاده کننده در بره

  (.2009)کنینگتون و همکاران 

شده با بخار شده با ذرت ورقههای تغذیهروزگی بره 42در 

شده های تغذیهشده وزن باالتری نسبت به برهو ذرت پلت

با  ذرت آسیاب شده داشتند. این نتایج با نتایج مطالعات 

( همسو است. مطالعات کوپر و 2002کوپر و همکاران )

شاسته از هضم کل نقابلیت که ( نشان داد2002همکاران )

برای ذرت  %8/99غلتک خورده خشک به برای ذرت 1/96%

ای در مطالعه ،شده با بخار افزایش پیدا کرد. همچنینورقه

-درصد افزایش در انرژی قابل 5و 14دیگر به ترتیب 

شده با بخار و ذرت با رطوبت متابولیسم برای ذرت ورقه

و  )آونز خورده خشک مشاهده شدباال نسبت به ذرت غلتک

   (.1997ن همکارا

شده میانگین افزایش ذرت پلتدست آمده، طبق نتایج به

شده شده و ذرت ورقهوزن بیشتری نسبت به ذرت آسیاب

است. با  روزگی ایجاد کرده 42تا  28با بخار در دوره 

شدت فرآوری دانه ذرت  ،کردنتوجه به اینکه در روش پلت

ا بخار شدیدتر کردن بکردن و ورقهنسبت به روش آسیاب

کردن، به واسطه  عالوه بر آسیاب ،روش این است و در

دانه ذرت  ،شودرطوبت و حرارتی که به دانه داده می

سرعت تخمیر کاهش یافته و  ،بنابراین گردد،ژالتینه می

اثرات ناشی از تخمیر سریع غالت مانند اسیدوز برطرف 

انی در همزم ،با سرعت مناسب تخمیر در نتیجه،  .ددگرمی

های رهایش انرژی و نیتروژن برای میکروارگانیسم

با  در نهایت، .دوشمیشکمبه، سرعت رشد آنها بیشتر 

بهبود فرآیند تخمیر شکمبه راندمان مصرف انرژی باال 

 (.2009)کوپر و همکاران  یابدرفته و سرعت رشد افزایش می
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 هضمقابلیت

هضم  قابلیت ها اثری برجیرهبر اساس نتایج این مطالعه، 

 %57ماده خشک نداشتند، اگرچه تیمارشاهد با میانگین 

-درصد ذرت پلت 100هضم و جیره  کمترین میزان قابلیت

درصد را  72هضم با میانگین شده بیشترین میزان قابلیت

   (.3)جدول  ددنبه خود اختصاص دا

یر تری نسبت به ساهضم پاییندانه کامل جو دارای قابلیت

روی بخش آندوسپرم  که دلیلش پوشش فیبریغالت است 

هضم کمتر  شاید قابلیت ،بنابراین  (.2005)آونز و زین  است

بوده به همین علت  ،جیره شاهد که قسمت عمده آن جو بود

ای که اثر فرآوری ذرت بر مکان در مطالعه ،باشد. همچنین

نوع فرآوری  ،و میزان هضم در گاوهای شیری انجام شد

هضم نشاسته در کل دستگاه گوارش لیتاثری بر قاب

ای ضریب قابلیت در مطالعه (.1997)جوی و همکاران  نداشت

 خورده خشک، ذرتهضم بعد از شکمبه برای ذرت غلتک

خورده با بخار و ذرت شده با بخار، ذرت غلتکورقه

 44و  19، 1/14، 2/16آسیاب شده به ترتیب برابر با 

 ،اما در برخی  مطالعات (.1997)هانتینگتون  درصد بود

 فرآوری ذرت بر قابلیت هضم ماده خشک اثری نداشت

 (.2000)رایز و کامبت 

 ، اسیدهای چرب فرار و آمونیاک شکمبه  pHبر اثر

های حاوی جیرهاست که  هرچند برخی مطالعات نشان داده

، ی حاوی ذرت دارندهاتری نسبت به جیرهپایین  pH جو

ساعت  pH  ،4گیریبه علت آنکه اندازه اما در این تحقیق، 

این اثر دیده نشد. در مطالعات  ،پس از خوراکدهی انجام شد

ساعت پس از خوراکدهی انجام  pH ،2گیری دیگر که اندازه

تری پایین pHداری جیره حاوی جو به طور معنی ،شد

شکمبه  pHنسبت به جیره حاوی ذرت داشت و میزان 

 6/5پس از خوراکدهی  ساعت 2برای جیره حاوی جو 

 ،در مطالعه مذکور  (.2012)یاحقی و همکاران  گزارش شد

اثری  ،جایگزینی جو با ذرت یا سورگوم مانند همین مطالعه

و  بر غلظت کل اسیدهای چرب فرار، غلظت استات، بوتیرات

سهم پروپیونات در جیره حاوی  ،اما ،ایزوبوتیرات نداشت

. نتایج این مطالعه بودجو نسبت به بقیه تیمارها بیشتر 

 ،درصد ذرت پلت شده 100جیره دارای نشان داد که 

آمونیاکی کمترین مقدار نیتروژن ،بیشترین و جیره شاهد

در شکمبه را دارا بودند. در ارتباط با آمونیاک داخل 

دو مطالعه  1989و  1988شکمبه چن و راسل در سال 

ای گرم هسری باکتریانجام دادند و نشان دادند که یک

مثبت در داخل شکمبه وجود دارند که فعالیت بسیاری 

زیادی در خصوص استفاده از پپتیدها و اسیدهای آمینه 

ها . این باکتریدارنددر شرایط درون آزمایشگاهی را 

 آن ها ذکر کردند کهکنند. آمونیاک بسیار زیادی تولید می

ها منبع عنوان تنبه را ها اسیدهای آمینه و پپتیداین باکتری

(. 1989)چن و راسل دهند انرژی مورد استفاده قرار می

ها حتی در صورت وجود منابع باکتریاین  ،همچنین

هم از اسیدهای آمینه و پپتید  زکربوهیدراته قابل استفاده با

ند. در هنگام چنین تخمیری نکاستفاده می ATPبرای تولید 

کننده ها تولید شود و این میکروبآمونیاک تولید می

آمونیاک هستند و تولید آمونیاک به دلیل عدم وجود 

کربوهیدرات قابل تخمیر نیست، بلکه به دلیل وجود چنین 

-است که باعث میهایی در محیط شکمبه و عواملیباکتری

)دانش  شود جمعیت آنها در داخل شکمبه افزایش یابد

 (. 1387مسگران و همکاران 

 مصرف خوراک

باعث تفاوت  شدهفرآوری ذرت انواعجو با  جایگزینی

غذایی  بین تیمارها در  تبدیل دار در میزان ضریبمعنی

روزگی و در  84تا  70و  42تا  28، 14تا  0های دوره

روزگی  14تا  0(. در دوره 5نهایت در کل دوره شد )جدول 

بیشترین  ،ندبود هایی که  جیره  شاهد را مصرف کردهبره

دار از سایر خوراک را با اختالف معنیضریب تبدیل 

درصد ذرت  50تیمارهای حاوی ذرت به جز تیمار حاوی 

. (>05/0P) ( به خود اختصاص دادندGC 50%شده )آسیاب



 1397سال /1شماره  28هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                    و ...       یقورچ، یکاظم     168

روزگی هم همین روند دیده شد. در  42تا  28در دوره 

درصد ذرت  50روزگی تیمار حاوی  84تا  70دوره 

ل خوراک و تیمار تبدی شده کمترین میزان ضریبآسیاب

درصد ذرت پلت شده بیشترین میزان ضریب  50حاوی 

. البته (>05/0P)تبدیل خوراکی را به خود اختصاص داد 

تبدیل غذایی باال به علت مصرف ممکن است این ضریب

شده با جیره حاوی ذرت های تغدیهبیشتر خوراک برای بره

 با افزایش به عبارت دیگر، ممکن است .شده باشدپلت

مصرف خوراک در این تیمار بازده مصرف خوراک کاهش 

این ضریب تبدیل باال در رابطه با  احتمال داردیافته باشد. 

شده به علت رابطه مثبتی که بین مصرف خوراک ذرت پلت

با افزایش  طوری که،به .باشد ،و سرعت عبور وجود دارد

سرعت عبور افزایش یافته و در  ،میزان مصرف خوراک

در رابطه با جیره حاوی ذرت پلت شده ضریب  ،نتیجه

 تبدیل خوراک کاهش یافته باشد.

در کل دوره هم تیمار شاهد بیشترین میزان ضریب تبدیل 

، 14تا  0در دوره  که را داشت. مقایسات مستقل نشان داد

روزگی و در کل دوره تیمار شاهد از لحاظ  42تا  28

. دارد دارمعنیضریب تبدیل غذایی با سایر تیمارها تفاوت 

تبدیل غذایی مربوط به  در کل دوره بیشترین میزان ضریب

جو و  50:50تیمار شاهد و کمترین میزان آن مربوط به 

تبدیل غذایی در  شده بود. بهبود ضریب ذرت آسیاب

های حاوی ذرت نسبت به جیره دارای جو شاید به جیره

 . (2011)اوهارا و همکاران  علت بهبود شرایط شکمبه باشد

مناسب، میزان جمعیت   pHبا بهبود شرایط شکمبه و  ،زیرا

افزایش یافته و راندمان تخمیر  تواندمی میکروبی شکمبه

- سطح تیمار ذرت روزگی دو 14تا  0رود. در دوره باال 

تبدیل کمتری نسبت به سطوح  شده با بخار ضریبورقه

تا  70اند. در دوره شده به خود اختصاص دادهتیمار آسیاب

دو  ،دداهمانطور که مقایسات مستقل نشان  ،روزگی 84

-ورقهشده و ذرتآسیابشده نسبت به ذرتپلتسطح ذرت

تبدیل خوراک باالتری به خود  شده با بخار ضریب

ر کل دوره د ،. همچنین(>05/0P) انداختصاص داده

 ،ذرت 100تیمارهای ترکیبی ذرت و جو نسبت به تیمارهای 

. این مسئله می تواند به علت تری داشتندضریب تبدیل پایین

-استفاده از دو منبع کربوهیدرات با سرعت متفاوت تجزیه

ذیری در شکمبه باشد. این عمل با همزمان کردن پ

آزادسازی انرژی و پروتئین در شکمبه موجب بهبود سنتز 

پروتئین میکروبی و در نتیجه، بهبود ضریب تبدیل غذایی 

 (. 2004شود )نیکخواه می
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 پرواری هایبره وزن بدن و افزایش وزن روزانه فرآوری شده بر ذرت واع مختلفان با جو جایگزینی اثر-3جدول 

Table 3- Effects of replacing barley with different processed corn on body weight and average daily gain of fattening lambs 

       

 (تیمارها)
Treatments   

       
PC4 SFC3   GC2  

B1 

 

کشی(زهای وزن)رو  
Weighting days  P_value5 

 
100% 50% 100% 50% 100% 50% 

50% vs 100%6 SFC vs. PC GC vs. PC GC vs. SFC B vs. GC, SFC, PC Anova SEM 
 (وزن بدن)

Body weight  

 (kg)اولیهوزن  35.60 34.90 37.40 37.15 38.37 34.05 35.00 0.904 0.906 0.847 0.580 0.590 0.294 0.522

Initialweight (kg) 
 (kg)یروزگ 14 38.00 38.40 39.63 42.25 42.40 38.50 38.90 0.794 0.219 0.088 0.037 0.342 0.236 0.451 

14-days(kg) 
0.004 0.851 0.275 0.187 0.008 0.020 0.803 41.90b 43.35ab 45.03a 45.90a 43.50ab 43.05ab 41.40b 28 (روزگیkg) 

28-days(kg)  
0.4597 0.780 0.016 0.022 0.010 0.026 0.829 45.10abc 45abc 46.50ab 48.00a 45.37abc 42.05c 42.27bc 42 (روزگیkg) 

42-days(kg)  
 (kgروزگی) 56 44.00 44.30 48.20 50.25 49.60 47.40 46.90 0.943 0.207 0.037 0.120 0.170 0.880 0.804

56-days(kg) 
 (kgروزگی) 70 44.00 44.30 48.20 50.25 49.60 47.40 46.90 0.883 0.388 0.328 0.528 0.758 0.440 0.100

70-days(kg)  
 (kgروزگی) 84 49.53 49.05 54.93 54.55 55.07 52.15 52.25 0.924 0.388 0.105 0.327 0.524 0.761 0.440

84-days(kg) 

           Average daily gain duration 

 (kg)یروزگ 14 0.15 0.22 0.18 0.27 0.26 0.32 0.31 0.021 0.116 0.017 0.137 0.056 0.633 0.831

14-days(kg) 
 (kgروزگی) 28 0.23 0.32 0.35 0.25 0.23 0.28 0.24 0.018 0.423 0.629 0.210 0.856 0.856 0.063

28-days(kg) 
 (kgروزگی) 42 0.06 0.24 0.15 0.19 0.13 0.24 0.19 0.020 0.240 0.030 0.051 0.014 0.014 0.720

42-days(kg) 
 (kgروزگی) 56 0.17 0.33 0.27 0.19 0.21 0.21 0.2 0.023 0.437 0.480 0.653 0.695 0.695 0.756

56-days(kg) 
 (kgروزگی) 70 0.24 0.19 0.27 0.29 0.27 0.29 0.24 0.022 0.859 0.706 0.744 0.336 0.336 0.108

70-days(kg) 
 (kgروزگی) 84 0.15 0.16 0.17 0.16 0.17 0.16 0.17 0.002 0.232 0.209 0.984 0.571 0.571 0.371

84-days(kg) 
 کل دوره 0.17 0.25 0.25 0.22 0.20 0.24 0.21 0.008 0.060 0.006 0.083 0.116 0.878 0.426

total period 
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c-a باشندار میدها با حروف غیرمشابه در هر سطر از لحاظ آماری معنیمیانگین(05/0<P)  .1،مقایسه میانگین تیمار شاهد در برابر بقیه تیمارها؛ مقایسه 5شده :ذرت پلت4شده با بخار  :ذرت ورقه 3:ذرت آسیاب شده 2: جو :

شده؛  مقایسه شده بخار با سطوح ذرت پلتهای سطوح  ورقهشده؛  مقایسه میانگینپلتشده با سطوح ذرت های سطوح  ذرت آسیابشده با بخار؛  مقایسه میانگینشده با سطوح ذرت ورقههای سطوح  ذرت آسیابمیانگین

 درصد ذرت.   100درصد ذرت در برابر  50های دارای های جیرهمیانگین

a _cMeans with different superscripts in each row are significantly different (P < 0.05). 1: Barley, 2:Grinding corn; 3: Steam flaking corn; 4: Pelleting corn, 5: Contrast, mean of B vs. GC, 

SFC, PC; Contrast, mean of GC vs. SFC; Contrast, mean of GC vs. PC ; Contrast, mean of SFC vs. PC. 6: Contrast, mean of the Levels of 50% Corn vs. 100% Corn.1 

 

 پرواری های، اسیدهای چرب فرار و آمونیاک شکمبه بره  pH فرآوری شده بر ذرت انواع مختلف با جو جایگزینی اثر-4جدول 

Table 4- Effects of replacing barley with different processed corn on pH, volatile fatty acid and ammonia of fattening lambs rumen 

              
 (تیمارها)

Treatments 
  

 
          

 
PC4 SFC3 GC2 

 B1 
 P_value5 

 
100% 50% 100% 50% 100% 50% 

50% vs 

100%6 

SFC 

vs. PC 

GC vs. 

PC 

GC vs. 

SFC 

 B vs. 

GC, 

SFC, PC 

Anova SEM     

مول در لیتر(اسید والریک  )میلی 5.86 5.90 5.91 5.77 5.70 5.76 5.92 0.044 0.8192 0.8253 0.1974 0.5933 0.4333 0.7546  
pH 

0.5225 0.4504 0.026 0.1086 0.3009 0.7562 0.264 2.97 4.50 3.53 2.97 2.17 2.20 2.33 valeric acid(Mmol/lit) 
 

مول در لیتر( اسید ایزووالریک )میلی 1.70 2.00 2.37 1.83 1.87 1.67 1.77 0.113 0.7562 0.5414 0.3159 0.1674 0.6837 0.5344  
Isovaleric acid(Mmol/lit) 

 

مول در لیتر(اسید بوتیریک )میلی 23.03 26.50 33.47 27.53 30.03 28.90 35.10 1.512 0.4152 0.1125 0.7657 0.6175 0.429 0.1276  
Butiric acid(Mmol/lit) 

 

مول در لیتر(اسیدبوتیریک+پروپیونیک )میلی 29.63 24.17 24.30 29.77 34.27 31.93 29.87 1.715 0.7317 0.9128 0.1304 0.1904 0.821 0.8319  
Butiric+Propionic acid(Mmol/lit) 

 

مول در لیتر(لیاسید استیک )می 54.77 55.17 60.57 55.43 64.53 61.87 62.80 1.616 0.5318 0.279 0.6342 0.3221 0.5977 0.1697  
Acetic acid(Mmol/lit) 

 

مول در لیتر(کل اسیدهای چرب فرار )میلی 111.47 110.03 122.87 117.53 134.23 128.87 132.50 4.224 0.6504 0.3259 0.4337 0.2441 0.6879 0.2667  
Total volatile  fatty acid 

 

0.1341 0.0281 0.6598 0.0653 0.0833 0.0223 0.745 10.76a 4.86ab 2.80b 5.60ab 8.47ab 5.83ab 3.41b لیتر مایع گرم در دسینیتروژن آمونیاکی)میلی

 شکمبه(
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NH3-N(mg/dl) 

c-a باشنددار میها با حروف غیرمشابه در هر سطر از لحاظ آماری معنیمیانگین(05/0<P) .1،قایسه میانگین تیمار شاهد در برابر بقیه تیمارها؛ مقایسه : م5شده :ذرت پلت4شده با بخار  :ذرت ورقه 3:ذرت آسیاب شده 2: جو

شده؛  مقایسه شده بخار با سطوح ذرت پلتهای سطوح  ورقهشده؛  مقایسه میانگینشده با سطوح ذرت پلتهای سطوح  ذرت آسیابشده با بخار؛  مقایسه میانگینشده با سطوح ذرت ورقههای سطوح  ذرت آسیابمیانگین

 درصد ذرت.   100درصد ذرت در برابر  50های دارای ای جیرههمیانگین

a _cMeans with different superscripts in each row are significantly different (P < 0.05). 1: Barley, 2:Grinding corn; 3: Steam flaking corn; 4: Pelleting corn, 5: Contrast, 

mean of B vs. GC, SFC, PC; Contrast, mean of GC vs. SFC; Contrast, mean of GC vs. PC ; Contrast, mean of SFC vs. PC. 6: Contrast, mean of the Levels of 50% Corn 

vs. 100% Corn. 

 پرواری هایو ماده خشک مصرفی بره راکضریب تبدیل خو بر شدهفرآوری ذرت انواع با جو جایگزینی اثر-5جدول
Table 5:  Effects of replacing barley with different processed corn on feed conversion ratio and dry matter intake in fattening lambs 

       

 (تیمارها)
Treatments  

  PC4 SFC3 GC2   

P_value5 

  
100% 50% 100% 50% 100% 50% B1 Weighting days 

50% vs 100%6 
SFC vs. 

PC 

GC vs. 

PC 

GC vs. 

SFC 

B vs. GC, 

SFC, PC 
Anova SEM Feed conservation ratio 

 

0.485 0.293 0.171 0.028 0.007 0.041 0.499 5.13b 4.91b 5.01b 4.42b 5.56b 7.53ab 8.75a 14 یروزگ(kg) 

14-days(kg) 

 (kgروزگی) 28 7.99 5.58 6.15 6.57 7.688 5.61 8.058 0.362 0.274 0.188 0.184 0.341 0.717 0.084

28-days(kg) 

0.053 0.261 0.836 0.218 0.002 0.024 0.810 7.85ab 7.10b 11.16ab 8.19ab 10.26ab 5.52b 15.73a 42 (روزگیkg) 

42-days(kg) 

 (kgروزگی) 56 8.45 6.79 7.54 8.01 7.88 7.63 6.81 0.566 0.984 0.500 0.622 0.811 0.825 0.947

56-days(kg) 
 (kgروزگی) 70 9.25 8.50 6.22 6.25 8.48 6.52 10.04 0.461 0.120 0.199 0.829 0.385 0.261 0.320

70-days(kg) 

0.740 0.010 0.000 0.205 0.897 0.014 0.079 6.06ab 6.39a 5.75ab 5.67ab 5.65ab 5.35b 5.84ab 84 (روزگیkg) 
84-days(kg) 

0.044 0.989 0.560 0.565 0.000 0.003 0.203 7.24ab 6.21b 7.47ab 6.32b 6.78ab 6.50b 8.62a کل دوره 
total period 

     
 

     
Dry matter intake(kg/day) 

 (kg)یروزگ 14 0.99 1.14 1.05 1.05 1.14 1.11 1.20 0.023 0.059 0.066 0.918 0.050 0.041 0.817

14-days(kg) 

 (kgروزگی) 28 1.36 1.46 1.47 1.44 1.52 1.49 1.52 0.022 0.513 0.110 0.803 0.253 0.368 0.561

28-days(kg) 
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0.814 0.341 0.716 0.547 0.002 0.050 0.012 1.55a 1.57a 1.56a 1.54a 1.57a 1.56a 1.45b 42 (روزگیkg) 

42-days(kg) 

0.683 0.001 0.027 0.215 0.032 0.013 0.021 1.73a 1.68a 1.61abc 1.54bc 1.61abc 1.64ab 1.50c 56 (روزگیkg) 

56-days(kg) 
0.510 0.006 0.001 0.522 0.172 0.011 0.025 1.90a 1.79ab 1.75ab 1.66b 1.63b 1.71b 1.64b 70 (روزگیkg) 

70-days(kg) 

0.116 0.001 <.0001 0.357 0.006 0.000 0.018 1.81a 1.74ab 1.70bc 1.63dc 1.64dc 1.62dc 1.57d 84 (روزگیkg) 
84-days(kg) 

0.398 0.001 0.001 0.952 0.004 0.001 0.016 1.79a 1.67ab 1.65abc 1.57cd 1.60bcd 1.62bc 1.52d کل دوره 
total period 

 DM قابلیت هضم ماده خشک 0.58 0.68 0.59 0.61 0.58 0.70 0.72 0.027 0.690 0.598 0.162 0.346 0.602 0.403

digestibility 

c-a باشنددار میها با حروف غیرمشابه در هر سطر از لحاظ آماری معنیمیانگین(05/0<P) .1،مقایسه میانگین تیمار شاهد در برابر بقیه تیمارها؛ مقایسه 5شده :ذرت پلت4شده با بخار  :ذرت ورقه 3:ذرت آسیاب شده 2: جو :

شده؛  مقایسه شده بخار با سطوح ذرت پلتهای سطوح  ورقهشده؛  مقایسه میانگینشده با سطوح ذرت پلتهای سطوح  ذرت آسیابشده با بخار؛  مقایسه میانگینوح ذرت ورقهشده با سطهای سطوح  ذرت آسیابمیانگین

 درصد ذرت.   100درصد ذرت در برابر  50های دارای های جیرهمیانگین

a _cMeans with different superscripts in each row are significantly different (P < 0.05). 1: Barley, 2:Grinding corn; 3: Steam flaking corn; 4: Pelleting corn, 5: Contrast, mean of B vs. GC, 

SFC, PC; Contrast, mean of GC vs. SFC; Contrast, mean of GC vs. PC ; Contrast, mean of SFC vs. PC. 6: Contrast, mean of the Levels of 50% Corn vs. 100% Corn. 
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روزگی  42تا  28در رابطه با ماده خشک مصرفی در دوره 

ین مقدار را به تیمار شاهد همواره کمتر ،تا انتهای دوره

با سایر تیمارهای حاوی ذرت تفاوت  و خود اختصاص داد

تیمار  ،روزگی 56تا  42. اما در دوره اشتمعنی دار د

درصد ذرت آسیاب  50 دارای شاهد نسبت به تیمارهای

مصرف  داریطور معنیبهشده و دو سطح ذرت پلت شده 

میزان   ،روزگی 70تا  56. در داشتماده خشک کمتری 

درصد  100تیمار شاهد نسبت به تیمار ف خوراک در مصر

 درشده میزان کمتری را به خود اختصاص داد. ذرت پلت

هایی که برهدر  ماده خشک مصرف کاهشمطالعات قبلی 

که  به این علت بود ،کردندجیره حاوی جو مصرف می

 عاملمسأله و همین شدند دچار اسیدوز میحیوانات 

)اوهارا  های حاوی ذرت بودکاهش مصرف نسبت به جیره

رسد که اما در این مطالعه به نظر می .(2011و همکاران 

شکل فیزیکی خوراک و عدم خوشخوراکی دانه جو علت 

تا  70در دوره  ها باشد.مصرف کم آن نسبت به بقیه جیره

درصد ذرت  100روزگی تیمار شاهد با تیمارهای  84

پلت شده تفاوت شده با بخار و سطوح تیمارهای ذرت ورقه

دار دارد و در نهایت در کل دوره مقدار مصرف ماده معنی

خشک در تیمار شاهد کمترین مقدار را به خود اختصاص 

شده با است که با تیمارهای ذرت پلت شده، ذرت ورقه داده

 .دار داردشده تفاوت معنیدرصد ذرت آسیاب 50بخار و 

ت آسیاب دو سطح ذرت پلت شده نسبت به تیمارهای ذر

 ر باالتریداشده با بخار مقشده و تیمارهای ذرت ورقه

همین  اند.را به خود اختصاص داده مصرف ماده خشک

روزگی تا انتهای دوره و در  56تا  42های روند در دوره

در برخی مطالعات با افزایش شدت شود. کل دوره دیده می

است. فرآوری ذرت میزان مصرف ماده خشک کاهش یافته

شده نرم و ذرت بین ذرت آسیاب دیگریرچه در مطالعه اگ

شده با بخار از لحاظ میزان مصرف ماده خشک ورقه

اما  میزان مصرف نسبت به ذرت  ،تفاوتی وجود نداشت

در  .(2008)واندرپول و همکاران بود کامل کاهش یافته 

مطالعه حاضر سه نوع ذرت با فرآوری های مختلف شامل 

رده با بخار و پلت شده استفاده شد غلتک خو ،آسیاب شده

از لحاظ شدت فرآوری به ترتیب ذرت پلت شده، ذرت  که

ورقه شده با بخار و ذرت آسیاب شده بیشترین شدت 

در بین تیمارهای  .دادندفرآوری را به خود اختصاص 

حاوی ذرت بیشترین مصرف خوراک مربوط به ذرت پلت 

جو  50: 50مار شده و کمترین آن در دو دوره مربوط به تی

به عبارتی با کاهش  باشد.و ذرت ورقه شده با بخار می

 فرآوری میزان مصرف کاهش یافته است. ،میزان فرآوری

باعث کاهش میزان مصرف ماده خشک نشده  بیشتر نه تنها

که همسو با نتایج  است میزان مصرف را افزایش داده بلکه

میزان اثر  در آن مطالعه باشد.می( 2005)گوروسیسا 

عملکرد گوساله پرواری بررسی  علوفه و فرآوری ذرت بر 

در حالتی که میزان علوفه جیره  . نتایج نشان داد کهشد

میزان مصرف ماده خشک در تیمار ذرت کامل کافی باشد، 

 .استکمتر  ذرت ورقه شدهنسبت به تیمار 

 صفات الشه

تیمارها اثری بر وزن گرم الشه نتایج تحقیق نشان داد که 

(. این نتیجه منطبق با نتایج 6)جدول  بعد از کشتار نداشتند

که اثرات ذرت و جو  (2000)هلن  دباشبرخی مطالعات می

خورده را بر عمکرد رشد و کیفیت رشد کامل و غلتک

درصد  100گوسفند مورد بررسی قرار داد. تیمار حاوی 

وزن نسبت شده بیشترین میزان وزن دنبه و ذرت آسیاب

که شاید  (>05/0P)دنبه به الشه را به خود اختصاص داد 

ع فرآوری مقدار بیشتری به این علت باشد که با توجه به نو

نشاسته قابل تجزیه در اختیار میکروارگانیسم ها قرار 

گرفته و در نتیجه افزایش تولید اسیداستیک، پروپیونیک و 

در نهایت افزایش تولید گلوکز، فرآیند لیپوژنز تسریع شده 

و در نتیجه، باعث افزایش میزان دنبه به الشه در 

ت آسیاب شده، درصد ذر 100گوسفندان مصرف کننده 
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هایی گوساله (. در یک مطالعه،1998گردید )یو و همکاران 

الشه سنگین تر،  ،که جیره حاوی ذرت دریافت کرده بودند

)کنینگتون  داشتند یچربی داخلی بیشترو چربی زیرپوستی 

از جو ، استفاده اما در مطالعه دیگری .(2011و همکاران 

ی الشه و وزن فرآوری آنها اثری بر میزان چربو  وذرت

 .(2000)هلن  دنبه نداشت 

 

 پرواری هایبرههضم ماده خشک در  و قابلیت کیفیت الشه  شده برفرآوری ذرت انواع مختلف با جو جایگزینی اثر-6جدول

Table 6-Effects of replacing barley with different processed corn on carcass quality and dry matter digestibility in 

fattening lambs 

               

       

 (تیمارها)

Treatments  

            P_value5 PC4 SFC3 GC2 B1   

      

50% vs 

100%6 

SFC vs. 

PC 

GC vs. 

PC 

GC vs. 

SFC 

B vs. GC, 

SFC, PC 

Ano

va 

SE

M 

100

% 

50

% 

100

% 
50% 

100

% 
50% 

  

0.125 0.509 0.690 0.798 0.441 0.67

6 

0.26

8 

18.7

0 

19.0

0 

18.8

0 

19.6

0 

18.7

0 

18.7

0 

17.5

0 
 وزن الشه)کیلوگرم(
Carcass weight  

(kg) 

0.291 0.441 0.478 0.957 0.111 0.02

6 

0.20

2 

5.30a

b 

4.00
b 

4.10b 5.30
ab 

6.00
a 

4.10

b 

4.18

b 
  وزن دنبه

fat tail weight 

(kg) 

0.631 0.315 0.407 0.867 0.058 0.04

5 

0.01

1 

0.29a

b 

0.21
b 

0.22b 0.27
b 

0.32
a 

0.22b 0.24
b 

نسبت وزن دنبه به 

هالش   

fat tail : carcass 

0.795 0.736 0.790 0.946 0.566 0.77

7 

0.00

9 

0.46 48.0

0 

44.0

0 

49.0

0 

47.0

0 

45.0

0 

48.0

0 
  درصد الشه+دنبه

%Carcass+Fat 

tail 

0.677 0.514 0.642 0.856 0.178 0.69

3 

0.00

7 

هدرصد الش 0.39 0.37 0.36 0.39 0.36 0.39 0.36   

%Carcass 

               

c-a باشنددار میها با حروف غیرمشابه در هر سطر از لحاظ آماری معنیمیانگین(05/0<P) .1،شده :ذرت پلت4شده با بخار  :ذرت ورقه 3:ذرت آسیاب شده 2: جو

های سطوح  ذرت شده با بخار؛  مقایسه میانگینشده با سطوح ذرت ورقههای سطوح  ذرت آسیابقیه تیمارها؛ مقایسه میانگین: مقایسه میانگین تیمار شاهد در برابر ب5

درصد ذرت در  50های دارای های جیرهشده؛  مقایسه میانگینشده بخار با سطوح ذرت پلتهای سطوح  ورقهشده؛  مقایسه میانگینشده با سطوح ذرت پلتآسیاب

 درصد ذرت.   100ابر بر

a _cMeans with different superscripts in each row are significantly different (P < 0.05). 1: Barley, 2:Grinding corn; 3: Steam 

flaking corn; 4: Pelleting corn, 5: Contrast, mean of B vs. GC, SFC, PC; Contrast, mean of GC vs. SFC; Contrast, mean of 

GC vs. PC ; Contrast, mean of SFC vs. PC. 6: Contrast, mean of the Levels of 50% Corn vs. 100% Corn. 
 

 سودآوری

 تحلیل اقتصادی نتایج 1و شکل شماره  7 شماره جدول در

 در نسبی تغییرات برآیند جدول این نتایج. است شده ارائه

 در. دهدمی نشان همزمان طوربه را درآمدها و هاهزینه

 جیره هر از استفاده که دهدمی نشان جدول این نتایج ،واقع

 یا افزایش به منجر میزان چه تا شاهد جیره به نسبت

برای خود جیره  ،به همین دلیل. شودمی سودآوری کاهش

 43034 عدد ،مثال عنوانبهشاهد عددی وجود ندارد. 

 ذرت و جو 50:50 تیمار کشیوزن دوره دومین به مربوط

 جیره این از استفاده که است آن دهندهنشان شده آسیاب

 تیمار کل برای شاهد جیره از بیشتر ریال 43034 اندازهبه

 جیره نتایج ردیف اساس، همین بر. کندمی ایجاد سودآوری
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 هایدوره در نیز جدول این در. است شده صفر 1 شماره

 خالص اثر کمترین و بیشترین متفاوتی هایجیره مختلف،

 دوره، کل برای و درمجموع اما دهند؛می نشان را سود بر

 میزان کمترین بخار با شده پولکی ذرت رصدد 100 جیره

 تأثیر میزان بیشترین شده آسیاب ذرت درصد 100 جیره و

 منطبق کامالً مسئله این که اندداشته را سودآوری بر نسبی

 سود مطلق تغییرات بر مختلف هایجیره تأثیر نتایج بر

 .است

 

 ریال( به ارقام) سودآوری زانمی بر نسبی تأثیر اثر اساس بر هاجیره بندیرتبه -7 جدول

Table 7- Rations ranking based on the absolute and relative effect on profit 

 جیره

Ration 

 سود

profit 

 رتبه

rank 

 جیره

ration 

 اثر خالص بر سود

net effect on profit 

 رتبه

rank 

 شده ذرت آسیاب درصد 100

100% Grinding Corn 

 شده آسیاب ذرت صددر 100 1 2383630

100% Grinding Corn 

1940890 1 

 هشد آسیاب ذرت و جو 50/50
50/50 Barley & Grinding Corn 

 شده آسیاب ذرت و جو 50/50 2 1693290

50/50 Barley & Grinding Corn 

1115940 2 

 شده پلت ذرت درصد 100

100% Peleting Corn 

 شده پلت ذرت درصد 100 3 1558680

100% Peleting Corn 

1250540 3 

 شده پلت ذرت و جو 50/50

50/50 Barley & Peleting Corn 

 شده پلت ذرت و جو 50/50 4 1238050

50/50 Barley & Peleting Corn 

795300 4 

 بخار با شده پولکی ذرت و جو 50/50

50/50 Barley & Steam Flaking Corn 

 بخار با شده پولکی ذرت و جو 50/50 5 1060410

50/50 Barley & Steam Flaking Corn 

617670 5 

 بخار با شده پولکی ذرت درصد 100

Steam Flaking Corn 100% 

 بخار با شده پولکی ذرت درصد 100 6 508910

Steam Flaking Corn 100% 

66160 6 

 جو درصد 100

100% Barley 

442740 7 
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 میزان سودآوردی جیره های مختلف-1شکل 

Figure 1- profitability of different diets 

 

 کلی گیرینتیجه

-ای با سرعت تجزیهنتایج این مطالعه مزایای جایگزینی غله

جایگزینی جو پذیری کمتر را نشان داد و مشخص کرد که 

بهبود عملکرد  با ذرت یا استفاده ترکیبی جو و ذرت باعث

در بین تیمارهای حاوی  ،شود. همچنینمیبره پرواری 

شده از لحاظ افزایش وزن و میزان ذرت پلت ،تذر

 یبهتردارای عملکرد خوشخوراکی نسبت به بقیه تیمارها 

رغم اینکه قیمت ذرت از لحاظ اقتصادی علی ،همچنین بود.

در زمان تر از قیمت جو درصد گران 10آسیاب شده حدود 

تواند جایگزین بوده است، این نوع ذرت میانجام تحقیق 

باشد. جو در جیره غذایی گوسفندان پرواری  مناسبی برای

بنابراین، جایگزینی و استفاده از این نوع ماده خوراکی 

تواند در پرواربندی گوسفندان پیشنهاد شود. البته، می

که عوامل مختلفی ازجمله نژاد گوسفند و نیز ازآنجایی

ای و اقتصادی توانند بر عملکرد تغذیهشرایط منطقه می

به سایر محققین و پژوهشگران پیشنهاد  ،لذامؤثر باشند، 

گردد که تحقیقات مشابهی بر اساس سایر نژادها و در می

 .دهندسایر مناطق و همچنین برای گوسفندان شیرده انجام 
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Introduction: Barley as native cereal is the main source of carbohydrates in fattening sheep in Iran. 

However, since the starch in barley has higher degradation rate than corn starch, it may cause metabolic 

disorders such as acidosis and decrease growth performance. Furthermore, the feeding value of a cereal 

grain is a function of several factors: its nutrient content, different physical and chemical characteristics 

that influence on digestibility, palatability as it changes feed intake, and associative interactions with 

the digestive process. In this study, the effect of replacing barley with different processed corn on 

performance, dry matter digestibility, rumen metabolites and carcass characteristics in Afshari fattening 

lamb were investigated. On the other hand, change in ration composition has economic and financial 

effects in addition to the nutritional effect. Decision making about ration composition or changing it 

ignoring these financial and economic effects, could result in negative consequences. Different ration 

compositions could simultaneously have different cost and revenue effects and eventually different 

profitability consequences. So, this study has also tried to investigate all positive and negative 

economic consequences of replacement barley with different processed corn in fattening lambs. 

Material and methods: The protocol used in this study was approved by the Animal Ethical 

Committee at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran with 

respect to animal experimentation and care of animals under study. The  feeds were formulated 

according to NRC (1985) recommendations for fattening sheep with equal quantity of energy and 

protein  as 7 treatments including 1) 40% Barley (control) , 2) 20% Grinding Corn, 3) 40% Grinding 

Corn, 4) 20% Steam Flaking Corn, 5) 40% Steam Flaking Corn, 6) 20% Pelleting Corn and 7) 40% 

Pelleting Corn (Table 1). Five Afshari ram lambs were allocated to each treatment. The animals kept in 

a separate pen individually for 84 days (May to July, 2015) in animal research farm of Gorgan 

University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran. Growth performance data 

were analyzed as a completely randomized design using the general linear model (GLM) procedure of 

SAS software (SAS 2003). The significant differences between treatment means were detected by 

Tukey-Kramer test at p<0.05.  Many studies have revealed that the lighter initial weight could result in 

the higher fattening efficiency. Therefore, in this study initial weight was included in ANOVA analysis 

as covariate factor.  

Results and discussion: Animals had a daily body weight gain from 167 to 225 gr/day and mean FCR 

about 8.46. There was no significant difference between dietary treatments for final body weight, daily 

weight gain, FCR and gross profit (P<0.05). Also, DMI for the rations include Pelleting Corn was 

higher (p < 0.05) than the control ration (40% Barley). The independent comparisons showed that all 

treatments had more weights rather than control treatment in periods 14, 28, 42 and 56-days (p<0.05). 
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In the whole period of fattening highest and the lowest feed conversion ratio were related to control and 

50% grinded corn respectively (p<0.05). 100% Pelleted corn and control treatment had the highest and 

lowest daily feed intake respectively (p<0.05). Although, the treatments had no effects on carcass 

weight and digestibility, but 100% grinded corn had the highest fat tail weight (p<0.05). Also, The 

results of economic analysis indicated that the rations control treatment and 100% steam flaking corn 

respectively have the least and the most cost increase for all periods. Also, the rations control treatment 

and 100% pelleting corn respectively have the least and the most revenue increase for all periods. 

Totally, and based on the partial budgeting results the rations 100% steam flaking corn and 100% 

pelleting corn respectively have the least and the most effects on relative profitability for all periods. 

Conclusion: Replacing barley with processed corn in feed composition of fattening lambs could have 

some positive consequences. It could improve body gain, feed conversion ratio and dry matter intake 

that means improve of growth performance. But, its net effect on the profitability depends on the 

relative price of barley to corn. In this study, in spite of greater market price of corn than barley and 

then more feed costs, this replacing could improve profitability. Among the corn based rations, the 40% 

pelleting corn ration created better growth rate compared to the other processed corn. 
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