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  چکیده

پس از گذشت دومـاه، از مـواد   . وهمچنین ذرت علوفه اي در مرحله خمیري شدن دانه برداشت و سیلو شدعلوفه تریتیکاله

. سیلو شده نمونه برداري به عمل آمد و خصوصیات سیلویی، ترکیب شیمیایی و پایداري مواد سـیلو شـده تعیـین گردیـد    

درصد مـاده خشـک جیـره غـذایی در قالـب طـرح کـامال         30اوت تا حد مصرف سیالژ ذرت و تریتیکاله به نسبت هاي متف

 درراس بره نر، مورد بررسی قرار گرفت کـه طـی آن عـالوه بـر عملکـرد پـروار        10جیره، هر کدام بر روي  4تصادفی با 

فیبرنامحلول  ، ماده خشک، پروتئین خام،pHنتایج نشان داد که از نظر . تعیین شدنیز هفته، قابلیت هضم جیره ها  12مدت 

در شوینده خنثی و فیبرنامحلول در شوینده اسیدي بین سیالژهاي تریتیکاله و ذرت تفاوت هاي معنی داري وجود داشـت  

)05/0P<(.  حـداکثر  زمان رسیدن به اما از نظر تفاوتی نداشت دما حداکثر پایداري سیالژها در مقابل هواي آزاد، بر اساس

فاده از سیالژ تریتیکاله در مقایسه با سیالژ ذرت اثر معنی داري بر افـزایش وزن روزانـه   است .)>05/0P(متفاوت بود دما، 

و ضـریب تبـدیل غـذایی    ) گـرم در روز 1371تـا   1358(، میزان مصرف مـاده خشـک   )گرم در روز 208تا  3/202(بره ها

و ) درصـد  49/82تـا   83/77(آلی ، ماده )درصد 54/80تا  56/75(قابلیت هضم ظاهري ماده خشک. نداشت) 75/6تا  62/6(

نـد جیـره هـاي غـذایی تفـاوت معنـی داري را نشـان داد      در )درصـد  61/38تـا   86/33( فیبرنامحلول در شـوینده اسـیدي   

)05/0P<(،  بـر  . اما از نظر قابلیت هضم پروتئین خام و فیبرنامحلول در شوینده خنثی اختالفی بین جیره ها وجود نداشـت

درصد جیـره غـذایی بـره هـاي پـرواري       30ی توان نتیجه گرفت که علوفه تریتیکاله سیلو شده تا معملکرد بره ها،اساس 

.مصرف می باشدقابل 

  

تریتیکاله، ذرت، سیالژ، گوسفند : واژه هاي کلیدي 
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Abstract
Triticale and corn forages were harvested and ensiled at dough stage. The silage characteristics, 
chemical composition and aerobic stability were measured after two months of ensiling. In a 
completely randomized design, with 4 treatments and 10 replicates, 4 rations contained different 
levels of silages (up to 30%), were tested in 40 growing Zel male lambs during 12 weeks 
experiment, where the performance of animals and in vivo digestibility of rations determined. The 
results showed that pH, dry matter, crude protein, neutral and acid detergent fibers of silages 
differed significantly (P<0.05). Aerobic stability, based on the peak temperature was not different 
but the time to rich peak temperature was significantly (P<0.05) different between triticale and corn 
silages. The body weight gain (202.3 to 208g-1 d-), dry matter intake (1358 to 1371g-1 d-) and feed 
conversion ratio (6.62 to 6.75) were not statistically affected by the diets. Apparent digestibility of 
dry matter (75.56 to 80.54%), organic matter (77.83 to 82.49%) and acid detergent fiber (33.86 to 
38.61%) were significantly (P<0.05) affected by the silage inclusions, but no differences were 
found in crude protein and neutral detergent fiber digestibility. Based on the lambs performance 
may be concluded that triticale silage can be used up to 30 percent of the diet for fattening lambs.

Key words: Triticale, Corn, Silage, Sheep

  قدمه م

تریتیکوسـکاله ویتمـاك  با نام علمی گیاه تریتیکاله 
1

، از 

تالقی گندم و چاودار بدست آمده اسـت و طـی دهـه هـاي     

وهاب زاده و (اخیر تولید آن در دنیا  گسترش یافته است  

ایـن گیـاه از   . )2005و کانـاس و همکـاران    1385همکاران

ویژگی هـاي خاصـی چـون سـازگاري بـا شـرایط نسـبتا        

ــخت،  ــیط   س ــاي مح ــرات دم ــه خشــکی و تغیی ــت ب مقاوم

و  1998فرانکــوئیس و همکــاران  (برخــوردار مــی باشــد 

اسـت  همچنین مشخص شـده  ). 1990اران کسامیوال و هم

که تحمل تریتیکاله نسبت بـه سـرما در اوایـل دوره رشـد     

رویشی بیشتر از گندم بوده و بعضی از ارقـام آن نسـبت   

                                                
        1Triticosecale wittmack

لکـرد تولیـدي   و عمبه گنـدم تحمـل بـه خشـکی و شـوري     

 2004ســاندس و همکــاران (بــاالتري را نشــان داد اســت 

اسـتعداد  ایـن گیـاه همچنـین    ) 1989، وآپریدي و سیروهی

و  1994مگ کـارتنی و واگـی   (خوبی در تولید علوفه دارد 

  ). 1990ران اسامیوال و همک

نتایج  پژوهش هاي گزارش شده حاکی از آن است 

یزان پروتئین خام که ارقام مختلف این گیاه از نظر م

میانگین پروتئین خام . ممکن است بسیار متفاوت باشند

درصد  و  دیواره سلولی  7/14تا  9/10در دانه تریتیکاله 

درصد در ماده خشک گزارش شده  7/14تا   3/8آن نیز 

هیل و اوتلی  و1998فرانکوئیس و همکاران  (است 

م و همچنین قابلیت هضم ماده آلی، پروتئین خا). 1989

و  89/0و / 79، 9/0انرژي خام دانه تریتیکاله به ترتیب 
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مگا ژول در کیلوگرم  8/13انرژي قابل متابولیسم آن 

جو قابل دانه که با است شده گزارش ماده خشک 

در یک پژوهش ).  1989هیل و اوتلی (مقایسه می باشد 

که ارقام مختلف تریتیکاله ) 1987چارملی و گرینهالگ (

 8/10ی قرار گرفت، میزان پروتئین خام از مورد ارزشیاب

درصد متغیر بود اما قابلیت هضم و میزان  2/19تا 

بر . انرژي قابل متابولیسم آن نزدیک به گندم گزارش شد

ریدي و و 1986هینمان (اساس گزارش هاي منتشرشده 

وقتی دانه و سیالژ ذرت با دانه و سیالژ ) 1975همکاران 

مورد مقایسه قرار ها گوساله ی تریتیکاله در جیره غذای

داري را  گرفت، میانگین اضافه وزن روزانه اختالف معنی

تلیسه ها مصرف این محصول در تغذیه . نشان نداد

گاوها ي شیري نیز مورد بررسی قرار و ) 1992زوبل (

مقایسه ).  1999و همکاران  نون دوین کرک(گرفته است 

ر جیره غذایی گاو سیالژ تریتیکاله با سیالژ سایر غالت د

هاي شیرده اثرمعنی داري بر مصرف خوراك و عملکرد 

  .دام ها نداشته است

گرچه پژوهش هاي محدودي در زمینه کاربرد علـف  

سیلو شده تریتیکاله در تغذیه گاو انجام گرفته اسـت امـا   

در مورد استفاده از سیالژ تریتیکالـه در تغذیـه گوسـفند    

  . اطالعاتی منتشر نشده است

ایران نیز از چند دهه اخیر، پژوهش هایی بر روي  در

قاسمی و همکاران (زراعت تریتیکاله انجام شده است 

و ایرانی و همکاران  1385وهاب زاده و همکاران  ،1383

که منتج به معرفی چند رقم سازگار با شرایط آب ) 1389

وازنظر اقتصادي نیز توسعه و هوایی کشور گردیده 

قاسمی و (است گزارش شدهکشت آن قابل توجیه 

ارزش غذایی و اما نسبت به شناخت .)1387همکاران 

، به جز یک در تغذیه دام در کشورعلوفه این گیاه کاربرد 

که به تغذیه گاو شیرده ) 1384وطن دوست (مورد 

بنا . علمی منتشر نشده استاطالعات ،مربوط می شود

ز پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر استفاده ابر این 

سیالژ تریتیکاله در مقایسه با سیالژ ذرت در جیره 

  .  نجام شدغذایی بر عملکرد بره هاي در حال رشد ا

  

  

  

  مواد وروش ها 

  تهیه سیالژ 

در مرحلـه خمیـري   ) 92رقـم، جونیلـو   (علوفه تریتیکالـه 

شدن دانـه بـا اسـتفاده از ماشـین چـاپر برداشـت و بـر        

، در سـیلوي  اساس روش رایج، یعنی فشردن با تراکتور

رقم سـینگل کـراس   (ذرت علوفه اي . خندقی سیلو گردید

پـس از  . نیز طبق روال معمـول تهیـه و سـیلو شـد    ) 704

گذشت دو ماه، سیلو ها باز شد وضمن ارزیابی ظاهري، 

ــد   ــل آم ــه عم ــرداري ب ــه ب ــا نمون در طــول دوره . از آنه

مصرف نیز از مواد سیلو شده هر دو هفته و در مجموع 

، ماده خشک، پـروتئین  pHه برداري شد وشش بار نمون

، الیـاف نـا محلـول    )AOAC)1990خام بر اساس روش 

در شوینده خنثی
2

، الیاف نا محلول در شـوینده اسـیدي  
3

  

ــا روش ون ــاران  ب ــت و همک ــداري ) 1991( سوس و پای

هوازي
4

بـراي  . تعیین گردید) 1990هونیگ (در نمونه ها   

کیلـویی از مـواد    2تعیین پایـداري هـوازي، نمونـه هـاي     

سیلو شده در ظرف هاي پالستیکی ریخته و روي آن ها 

درجـه   22با پارچه پوشانیده شد ودر محـیط بـا دمـاي    

دماي هر نمونـه بـه فواصـل یـک     . سانتیگراد قرار گرفت

ساعت با استفاده از دما سـنج   120ساعت تا مدت زمان 

  . تعیین و ثبت می شد

  دام هاي مورد استفاده 

هـاي موجـود در    راس بره نـر زل از بـین بـره   40تعداد  

وابسـته بــه  (ایسـتگاه پـرورش و اصــالح نـژاد گوســفند    

ــت امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان   معاون

کیلو گرم که در سن  5/11/28با میانگین وزن ) گلستان

ــس از انجــام معاینــات       4 ــاهگی بودنــد انتخــاب و پ م

زمــایش دامپزشــکی و اطمینــان از ســالمت آنهــا جهــت آ

پـس از طـی  مـدت دو هفتـه     . مورد استفاده قرار گرفتند

برنامه عادت پذیري با شرایط آزمایش، بره ها بـه مـدت   

 ساعت از خوراك محروم شدند و سپس توزین شده 16

و به صورتی گروه بندي و به قیـد قرعـه بـین تیمـار هـا      

توزیع شدند که تفاوت معنی داري بین تیمـار هـا وجـود    

  . نداشت

                                                
  2 NDF  = Nutral detergent fiber        
  3 ADF  = Acid detergent fiber
  4 Aerobic stability
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  هاي موردآزمایش جیره 

ــاي جــداول    ــر اســاس توصــیه ه ــاي غــذایی ب ــره ه جی

و بـا اسـتفاده از سـیالژ    ) NRC)1985احتیاجات غذایی 

ذرت و سیالژ تریتیکالـه بـه عنـوان مـواد آزمایشـی بـه       

 1همراه سایر مواد خوراکی به نسبت هایی که در جدول 

هـاي هـا ي غـذایی بـه      جیـره . ذکر شده است تنظیم شـد 

خلوط به طور روزانه آماده گردید و طی صورت کامال م

هفته آزمایش، تا حد اشتها  در دو نوبت ساعت  12مدت 

  . ها قرار داده شد بعد از ظهر در اختیار بره 4صبح و 8

  تعیین عملکرد بره ها 

هــا بــا تــوزین  تغییــرات وزن و افــزایش وزن زنــده بــره

انفرادي در شش مقطع زمانی، در طـول دوره آزمـایش،   

شد ومیزان مصرف خوراك نیز از طریـق تفـاوت   تعیین 

خوراك داده شده و باقی مانده خوراك روزانه محاسـبه  

  . شد

نسبت ماده خشک خـوراك و پـس آخـور، میـزان مـاده      

بــا اســتفاده از داده هــاي . خشــک مصــرفی تعیــین شــد

مربوط بـه مـاده خشـک مصـرفی و افـزایش وزن زنـده       

  . ها، ضریب تبدیل غذایی برآورد گردیدبره

  نتایج تجزیه و تحلیلطرح آماري و 

تیمـار  4الـب طـرح کـامالً تصـادفی بـا      قزمایش در آ

انجـام  و انـدازه گیـري هـاي مکـرر     تکـرار  10و ) جیره(

  :گرفت که مدل آماري آن به صورت زیرمی باشد 

Yijk =  µ + Tj +eij + Rk + (T× R) + εijk

Yijk : ــرار ــار  jمشــاهده تک  kام در دوره  iام از تیم

اثر تیمـار  : Tjمیانگین صفت مورد اندازه گیري، : µام،  

i  ،امeij : اشتباه تصادفی درون تیمار، اثر دورهk  ،ام: 

Rkاثر دوره یا زمان اندازه گیري ،(T*R)    اثـر تیمـار در

اشـتباه  تصـادفی بـین انـدازه     : εijkزمان اندازه گیـري،  

  . گیري ها درون حیوانات

نــــرم اســــتفاده هــــا بــــاتجزیــــه وتحلیــــل داده 

ومقایسه میانگین ها با استفاده ) SAS)1996ماريآافزار

  . ازآزمون دانکن انجام شد
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  خشکماده% 100هاي غذایی و ارزش غذایی آن ها، بر حسب  درصد مواد خوراکی درجیره -1جدول 

  و درصد آنها نوع خوراك

  

  جیره ها

1  2  3  4  

  0  10  20  30  سیالژ ذرت

  30  20  10  0  سیالژ تریتیکاله

  5  5  5  5  یونجه

  34  34  34  34  دانه جو

  10  10  10  10  کنجاله پنبه دانه

  9  9  9  9  سبوس گندم

  5  5  5  5  تفاله چغندر قند

  5  5  5  5  مالس چغندر قند

  2  2  2  2  ویتامینی -مکمل معدنی

  100  100  100  100  جمع 

انرژي
1
غذيو ترکیبات م 

2
          

  2/61  15/58  16/56  2/54ماده خشک  

انرژي قابل متابولیسم
3

49/2  46/2  46/2  4/2  

  43/14  21/14  98/13  76/13  پروتئین خام  

پروتئین قابل تجزیه در شکمبه
3

  63/9  56/9  79/9  98/9  

پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه
3

13/4  42/4  42/4  45/4  

  62/2  54/2  46/2  38/2  چربی خام  

  6/33  2/33  7/32  2/33  الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

  2/21  1/20  19  9/17  الیاف نامحلول در شوینده اسیدي  

  65/0  62/0  59/0  56/0  کلسیم 

  42/0  41/0  40/0  39/0  فسفر  

  بر حسب مگاکالري در کیلوگرم  -1      

  بر حسب درصد در ماده خشک -2     

.برآورد شد) NRC )2001لبا استفاده از جداو -3

  نتایج و بحث 

  خصوصیات و ترکیبات شیمیایی سیالژها

از نظر خصوصیات ظاهري شامل رنگ، بو ووضعیت 

فیزیکی، سیالژ هـاي ذرت و تریتیکالـه داراي رنـگ سـبز     

زیتونی و بوي ترشی مالیم الکتیکی بودنـد و بـه جـز در    

بـوي کپـک زدگـی در     ،قسمت هاي سطحی و حاشـیه اي 

از نظر بافت فیزیکی نیز، حالـت تـردي   . ا احساس نشدآنه

، به طور دستیخود را حفظ نموده و با فشردن نمونه ها 

، pHمیزان . شواهدي از سستی و له شدگی مشاهده نشد

ماده خشک، پروتئین خام، الیـاف نـا محلـول در شـوینده     

خنثی والیـاف نـا محلـول در شـوینده اسـیدي درسـیالژ       

بـود   )>05/0P(یالژ ذرت  بـاالتر  تریتیکاله نسـبت بـه سـ   

این اختالفات ناشی از تفاوت هـاي ذاتـی بـین     ).2جدول (

هـر چنـد کـه هـر دو گیـاه از خـانواده       . دو گیاه می باشد

گندمیان محسوب می شوند اما تغییرات شرایط محیطـی،  

تفاوت بین گونه اي و بین ارقـام مختلـف از یـک گونـه از     
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ویژگی هـاي تنـوع   نظر خصوصیات و ترکیبات مغذي از 

). 2005کانـاس و همکـاران   (طبیعی محسوب مـی شـود    

سـیالژ تریتیکالـه   و دیگـر ترکیبـات    pHدر مـورد  تفاوت 

دیگر غالت توسـط دیگـران نیـز گـزارش شـده      نسبت به 

و مگ کارتنی و واگـی   1997خراسانی و همکاران (است 

با توجه به تفاوت در خصوصیات فیزیکی این دو ). 1994

ــه  ــاه، ب ــه   گی ــبت ب ــودن ســاقه ذرت نس ــخیم ب ــژه ض وی

تریتیکاله، که امکان نگهداري رطوبـت بیشـتري را در هـر    

مـگ  (مرحله خاص از رشد و نمو گیاه فراهم مـی سـازد   

، باالتر بـودن میـزان مـاده خشـک     )1994کارتنی و واگی 

گیاه تریتیکالـه، در مرحلـه دانـه بسـتن، نسـبت بـه مـاده        

ر از انتظار نبـوده  خشک گیاه ذرت در زمان برداشت، دو

درصـد در تریتیکالـه بـه     1/34میزان ماده خشـک  .  است

) درصـد  34(حدود مناسب توصیه شده در علف سیلویی 

بسیار نزدیک است اما با توجه به خصوصیات فیزیکی و 

بخصوص تراکم و وزن حجمی پایین در علف تریتیکالـه،  

جانســون و همکــاران و 1986هــانیمن (نســبت بــه ذرت 

فشردن آن در هنگام سیلو نمودن مشکل تر بوده  ،)2002

سیالژ بدست آمـده مـوثر    pHو ممکن است همین امر بر 

در عین حال بر اساس رابطه ماده خشـک بـا   . بوده باشد

pH    با افزایش نسبت ماده خشک دامنـه بـاالتري از ،pH 

ــود   ــول خواهــد ب ــل قب ــد و  1998خراســانی (قاب مکدونال

  ). 1991همکاران 

  

  خصوصیات شیمیایی سیالژهاي مورد آزمایش - 2جدول

SE  سیالژ  صفات
M

ذرت تریتیکاله

pH  a
95/4  

b
57/4  28/0  

  )درصد(ماده خشک 
a

1/34  
b

2/28  27/2  

  )درصد(پروتئین خام 
a

23/10  
b

9/7  03/1  

  )درصد(الیاف نا محلول در شوینده خنثی 
a

8/49  
b

4/43  2/3  

  )صددر(الیاف نا محلول در شوینده اسیدي 
a

2/39  
b

4/29  6/3  

    :معیار هاي پایداري هوازي 

  )سانتیگراد(پیک دما 
a

02/34  
a

3/3643/2  

  )ساعت(زمان رسیدن به پیک دما 
b

1/71
a

8/79  85/5  

  نمونه از هر سیالژ می باشد که در شش مرحله به فواصل هر دو هفته برداشت گردید 6نتایج مربوط به میانگین 

  درصد اختالف معنی داري دارند 5داراي حروف مشابه نیستند در سطح  در هر ردیف اعدادي که

SEM اشتباه معیار از میانگین  

  

  سیالژ پایداري هوازي

اندازه گیري تغییرات دما در مواد سیلو شـده، پـس از   

قرار گرفتن در معرض هوا، نشان داد که سیالژ ذرت بعد 

و  درجـه سـانتیگراد   3/36ساعت به پیک دمـایی   8/79از 

 02/34ساعت به پیک دمایی  1/71سیالژ تریتیکاله بعد از 

سانتیگراد رسید که حاکی از وجـود اخـتالف بـین زمـان     

امـا از نظـر درجـه    ). >05/0P(رسیدن به پیـک دمـا بـود    

حرارت مشاهده شده در پیک دما تفات ها معنی دار نبود 

پایداري سیالژها از این نظـر اهمیـت دارد کـه    ). 2جدول (

زمانی که از علوفه سیلو شده در تغذیـه دام هـا    طی مدت

استفاده می شود، قسمت دهانه سیلو کـه محـل برداشـت    

در ایــن . روزانــه اســت در معــرض هــوا قــرار مــی گیــرد

شرایط، میکرو ارگانیزم هاي مضر می توانند فعال شـده  

. و سبب ایجاد فساد و تولید مواد سمی در سـیالژ شـوند  

ي و نیز شدت آن تحـت تـاثیر   احتمال وجود چنین پدیده ا

شرایط مختلفی از جمله کیفیت و خصوصیات سیالژ، دما 

و رطوبت محیط و مـدیریت برداشـت و مصـرف سـیالژ     

در صـورتی کـه   ). 2000کونگ و همکاران (قرار می گیرد 
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49                                            مقایسه سطوح مختلف جایگزینی سیالژ ذرت با سیالژ تریتیکاله در جیره غذایی بره هاي نر زل در حال رشد 

جمعیــت مخمــر هــا نســبت بــه جمعیــت بــاکتري هــا در   

رهـاین و  (سیالژغالب شوند سیالژ ناپایدارتر خواهد بود 

اي در فســاد  هــا نیــز نقــش عمــده کپــک). 2005مکــاران ه

هوازي سیالژها دارند و بـه ویـژه در سـیالژهاي علوفـه     

در بعضـی سـیالژها، رشـد    . گرامینه مورد توجه هسـتند 

افتـد و ایـن حالـت بـه      ها پس از مخمرهـا اتفـاق مـی    کپک

ــل    ــوازي قاب ــاد ه ــی فس ــی در ط ــورت دو اوج حرارت ص

شـود کـه    رها مربوط میاولین اوج به مخم. مشاهده است

روز پس از در معرض هوا قـرار گـرفتن سـیالژها     3تا  2

هـا   افتد و دومین اوج حرارتی که متعلق بـه کپـک   اتفاق می

کونـگ و همکـاران   (افتـد   روز بعد اتفـاق مـی   4تا  3است 

در زمان رسیدن به پیک دما را مـی  اختالف علت ). 2000

نـوع علوفـه    دوو نیز ماده خشک pHتوان به تفاوت در

و pHدر سـیالژ ذرت میـزان   . دانستسیلو شده مربوط 

کـه ایـن پدیـده مـی     )>05/0P(پایین تر بـود  ماده خشک 

مواد سیلو شده را براي مـدت طـوالنی تـري حفـظ     تواند 

به همین دلیل فعالیت میکروارگانیزم هـاي هـوازي   . نماید

در سیالژ ذرت نسبت به سیالژ تریتیکاله کند تـر بـوده و   

  .  ر تر به پیک دما رسیده استدی

  عملکرد بره ها ي مورد آزمایش

افـزایش وزن روزانـه بـره هـا تحـت       :افزایش وزن زنده 

بنـا بـر   .  )نشـان  3جدول (تاثیر جیره غذایی قرار نگرفت

ایـن جــایگزینی ســیالژ ذرت بــا ســطوح مختلــف ســیالژ  

زمایش که سهم کل سـیالژ در  آتریتیکاله در شرایط این 

بـر حسـب مـاده    (در صد از کل جیره را  30یی جیره غذا

در میـزان افـزایش   معنـی داري  تامین نمود تغییر) خشک

در این آزمـایش ترکیـب   . وزن روزانه بره ها ایجاد نکرد

یـره هـاي   جو نسبت مـواد خـوراکی مـورد اسـتفاده در     

غذایی مشابه بود، به جز این کـه نسـبت دو نـوع سـیالژ     

ارزش غـذایی دو  . وت بودمتفاها مورد استفاده در جیره 

نوع سیالژ مورد استفاده تفاوت اساسی چندانی نداشـت  

به جز این که میزان پروتئین خام، مـاده خشـک، دیـواره    

سلولی ودیواره سلولی منهـاي همـی سـلولز در سـیالژ     

این تفاوت هـا  .)2جدول (تریتیکاله تا حدودي باالتر بود 

ت سـیالژ  در دو نوع سیالژ سبب شد تا با افـزایش نسـب  

تریتیکاله در جیره هاي غـذایی، انـرژي قابـل متابولیسـم     

روند کاهشی ناچیز و پروتئین خام روند افزایشی اندکی 

تفاوت ها در کـل جیـره هـاي غـذایی بـه      داشته باشد اما 

حدي نبوده اسـت کـه بـر افـزایش وزن اثـر گـذار بـوده        

نتـایج مربـوط بـه افـزایش وزن بـره هـاي مـورد        . باشد

ــا   ــایش ب ــاران  آزم ــیدي و همک ــزارش خورش ) 2008(گ

میزان افـزایش وزن  بنا به گزارش ایشان . همخوانی دارد

متغیر بـوده  گرم   250تا  200روزانه بره هاي زل حدود 

سن و مدیریت تغذیه نژاد، تحت تاثیر میزان رشد . است

میانگین افزایش وزن روزان بره هـاي نـر   . قرار می گیرد

درصد  20ه با جیره حاوي ک) نژاد سنگین وزن(افشاري 

گـرم گـزارش شـد     248سیالژ ذرت تغذیه شـدند حـدود   

شـروع  در بررسی اثـر سـن  ). 1388مهدوي و همکاران (

، که از نظر وزن بلوغ با گوسـفند  پروار بره هاي فراهانی

افـزایش وزن روزانـه   مشخص شد که  نزدیک است، زل 

بـا وزن  در روز  گـرم  200حـدود روز  165تا  75از سن 

کرکــودي و همکــاران (بــوده اسـت  کیلــو گـرم   21یـه  اول

منـــافی آذر و همکـــاران (در پـــژوهش دیگـــري ). 1387

آمیختـه هـاي   اصـل از  حر نبر روي بره هاي که ) 1384

میانگین رشد روزانه بره هاي نـر   انجام شد،زل  زندي 

حـدود  ) کیلـو گـرم   46و زن پایـانی   21با وزن شـروع  (

  . گرم گزارش شد 174

میـانگین مـاده خشـک مصـرفی در     : صرفیماده خشک م

گرم و در اواخر  1204تا  1187اوایل دوره آزمایش بین 

 1358و میانگین کل دوره بـین   1590تا  1571دوره بین 

گـرم در روز متغیـر بـود کـه بـه جـز در دوره        1371تا 

سوم و ششم در سایر دوره ها و نیز میانگین کل دوره، 

مـاده خشـک مصـرفی    تفاوت معنی داري از نظر میـزان  

بعضی از گزارش هـا حـاکی از   ). 4جدول (وجود نداشت 

آن اســت کــه ســیالژ تریتیکالــه اثــر محــدود کننــده بــر  

ــوراك دارد   ــرف خ ــاینمن (مص ــون و  1986ه و اورینگت

که دلیل آن را می توان بـه میـزان دیـواره    ) 1990گیونز 

مـگ  (سلولی نسبتا باال و نیز وزن حجمـی نسـبتا پـایین    

در ایــن مـاده خــوراکی مربــوط  ) 1994واگــی کـارتنی و  

  . دانست
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  بره هاي مورد آزمایش در دوره هاي آزمایش) گرم(افزایش وزن روزانه  - 3جدول

SEMگروه هاي آزمایشیدوره

 3/33شاهد

درصد

تریتیکاله

6/66 

درصد

تریتیکاله

100 

درصد

تریتیکاله

9/2123/2093/2094/2011/27اول

0/2056/2031/2127/2054/25دوم

7/2201/2179/2084/2169/27سوم

3/2093/2096/2089/2027/25چهارم

6/2037/2057/1950/2009/27پنجم

4/1963/1947/1951/1876/34ششم

0/2085/2060/2043/2029/23میانگین کل دوره

  

ره هاي در عین حال میزان ماده خشک مصرفی در ب

و نیز ) 2008و خورشیدي و همکاران  2002کیانزاد (زل 

بـاقر شـاه و   (توسـط دیگـران   بره هاي نژاد هاي مشابه 

در حـدود  ) 1387کرکودي و همکـاران  و1389همکاران 

عـالوه بـر   . یافته هاي پژوهش حاضر گزارش شده است

تحـت تـاثیر کیفیـت     خـوراك  مصـرف مقدار ، سن ووزن

ه غـذایی و شـرایط محیطـی نیـز     فیزیکی و شیمیایی جیر

درآزمایشی که بره هـاي نـر فراهـانی بـا     .قرار می گیرد

ــو گــرم 25شــروع وزن روز پــروار  90طــی مــدت  ،کیل

ــه    ــرفی روزان ــوراك مص ــدند، خ ــرم در روز  1600ش گ

ایـن در حـالی   ). 1387کرکودي و همکاران (گزارش شد

بـره هـاي نـر    دراست که میانگین مصرف مـاده خشـک   

 84کیلو گـرم طـی یـک دوره     22ا وزن شروع ورامینی ب

درصـد سـیالژ ذرت مصـرف     20روزه که جیره حـاوي  

گـرم در روز گـزارش شـده اسـت      1132نمودند حددود 

طــی آزمایشـی کـه جیــره    ).1389باقرشـاه و همکـاران   (

به ) بر اساس ماده خشک(درصد سیالژ ذرت  46حاوي 

وز در تغذیه بره هاي نژاد قزل با وزن شـروع  ر 80مدت 

کیلو گرم استفاده شد، میانگین مصرف مـاده خشـک    32

در ). 1380روغنی و ضمیري (گرم گزارش گردید  1240

هر صورت سـطوح مختلـف جـایگزینی سـیالژ ذرت بـا      

سیالژ تریتیکاله در این آزمایش در کل اثـر معنـی داري   

  .بر میانگین مصرف ماده خشک نداشت

در این تحقیق ضریب تبدیل غـذایی در   :ضریب تبدیل غذایی 

تـا   06/8، اواخـر دوره بـین   89/5تـا   64/5اوایل دوره بـین  

بود اما در هیچ  75/6تا  62/6و میانگین کل دوره بین  39/8

ــا ي     ــره ه ــین جی ــی داري ب ــاوت معن ــا تف ــدام از دوره ه ک

ن با توجه به این که میزا). 5جدول (آزمایشی مشاهده نشد 

افزایش وزن روزانه بـره هـا در تمـام دوره هـاي آزمـایش      

نزدیک به هم بود و از طرفی نیز، ماده خشـک مصـرفی در   

اغلب دوره هاي آزمایش بـین گـروه هـاي آزمایشـی تفـات      

معنی داري را نشان نداد، بنا براین ضریب تبدیل غذایی بـر  

حسب میزان ماده خشک مصرفی به ازاي هر واحد افـزایش  

ه در بـین تیمـار هـا اخـتالف معنـی داري نداشـته       وزن زند

 9تـا   6در سـن  (ضریب تبدیل غذایی در بره هاي زل . است

). 2008خورشـیدي  (گزارش شده اسـت   6/5تا  4/4) ماهگی

در عین حال، این شاخص تحت تاثیر سن، و مدیریت تغذیـه  

و کاشـان و همکــاران  1991هـارت و گلیمــب  (قـرار مـی گیــرد   

ی که عملکرد پرواري بره هـاي نـر نـژاد    طی آزمایش). 2005

روز با جیره هـاي غـذایی مختلـف مـورد      79داالق به مدت 

 95/11تـا   92/7بررسی قرار گرفت ضریب تبدیل غـذایی از  

در بره هاي ورامینی نیز کـه بـا   ). 1388صمدي (متغیر بود 

درصـد سـیالژ    20درصـد یونجـه و   30جیره غذایی حاوي 

گـزارش   94/7ل غذایی حدود ذرت  تغذیه شدند ضریب تبدی

ــاران  (شــده اســت  ــاقر شــاه و همک در پژوهشــی ). 1389ب

کـه بـا اسـتفاده از جیـره هـاي      ) 1385سفالیی و همکاران (
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51                                            تیکاله در جیره غذایی بره هاي نر زل در حال رشد مقایسه سطوح مختلف جایگزینی سیالژ ذرت با سیالژ تری

غذایی متفاوت، بر روي بره هاي نر کرمـانی بـا وزن اولیـه    

روز انجــام شــد افــزایش وزن  95کیلــو گــرم بــه مــدت  29

 1480ی بین گرم، ماده خشک مصرف 210تا  173روزانه از 

متغیـر   6/8تـا   4/7گرم و ضریب تبدیل غذایی بین  1600تا 

بنا بر این ضریب تبدیل غذاي بره هاي مورد آزمـایش    .بود

  . در پژوهش حاضر یک روند طبیعی را نشان داده است

  

  ماده خشک مصرفی روزانه در دوره هاي آزمایش ،گرم به ازاي هر راس بره –4جدول

SEMایشیگروه هاي آزمدوره

 3/33شاهد

درصد

تریتیکاله

6/66 

درصد

تریتیکاله

100 

درصد

تریتیکاله

12011204119311875/52اول

12511208123512328/76دوم

1289سوم
a

1296
a

1281
ab

1276
b

9/73

14011406139513914/66چهارم

15011509149514956/69پنجم

1583ششم
a

1590
a

1578
ab

1571
b

0/70

13711369136313585/68میانگین کل دوره

  

  ضریب تبدیل غذایی در دوره هاي مختلف آزمایش –5جدول

SEMگروه هاي آزمایشیدوره

 3/33شاهد

درصد

تریتیکاله

6/66 

درصد

تریتیکاله

درصد 100

  هتریتیکال

64/575/570/589/541/0اول

10/693/582/599/529/0دوم

84/597/531/690/533/0سوم

69/672/669/686/638/0چهارم

37/734/764/7694829/0پنجم

06/818/806/839/844/0ششم

62/665/670/675/635/0میانگین کل دوره

  

  قابلیت هضم جیره هاي آزمایشی

ه هـا  اطالعات مربوط به قابلیت هضم مواد مغذي جیـر 

از نظـر قابلیـت هضـم    . نشان داده شده است  6در جدول 

 30حـاوي  (ماده خشک و مـاده آلـی بـین جیـره  چهـارم      

دار  با سایر جیره ها تفاوت معنـی ) درصد سیالژ تریتیکاله

ــت   ــود داش ــیالژ   ). >05/0P(ي وج ــبت س ــزایش نس ــا اف ب

تریتیکاله در جیـره غـذایی قابلیـت هضـم ظـاهري دیـواره       

کاهش داشت اما تفاوت ها معنی دار نبود  سلولی تمایل به

در حالی که قابلیت هضم ظـاهري دیـواره سـلولی منهـاي     

داري را نشـان   همی سلولز در جیره چهارم کـاهش معنـی  
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ــه، بــه تــازه قابلیــت هضــم علوفــه ). >05/0P(داد  تریتیکال

عنوان تنهاخوراك مصرفی، در تغذیـه بـره هـاي در حـال     

ــد  ــد  57رش ــت و همکــاران (درص ــیالژ  )2009مون و س

مک کـارتنی وواگـی   (درصد  58تریتیکاله در گوسفند بالغ 

این در حالی است قابلیت هضم . گزارش شده است) 1994

لـویر (درصد گزارش شده است  68تا  63بین سیالژ ذرت 

همچنین قابلیـت هضـم   ).2002برنارد و همکاران و 1995

التر ماده آلی سیالژ ذرت نسـبت بـه سـیالژ ترتیتیکالـه بـا     

بارون و همکاران (گزارش شده است ) 5/66در مقابل  71(

میزان هضم پـذیري تحـت تـاثیر نـوع و ترکیبـات      .)2000

در آزمایشـی کـه سـیالژ    . جیره غذایی نیز قرار مـی گیـرد  

درصد در جیره غذایی گـاو شـیرده    39تریتیکاله به میزان 

با سیالژ ذرت مقایسه شد، قابلیت هضم ماده خشک جیره 

گـزارش گردیـد   ) درصـد  6/57در مقابـل   1/58(ابه ها مش

  ) 1994ویس و همکاران (

میزان مصرف ماده خشک در بره هاي دریافـت کننـده   

، تفـاوت   4جیره هاي آزمایشـی، بـه جـز در مـورد جیـره      

معنی داري را نشان نـداداما وقتـی سـهم سـیالژ ذرت بـه      

طور کامل با سیالژ تریتیکاله جـایگزین شـد، مقـدار مـاده     

در عـین حـال قابلیـت هضـم     . ک مصرفی کاهش یافتخش

ماده خشک، ماده آلی و دیواره سلولی منهاي همی سـلولز   

نیز کاهش نشان داد که این تغییرات را می توان به ماهیت 

از جمله باال بودن بخش هاي الیافی شامل سیالژ تریتیکاله 

دیواره سلولی و دیواره سلولی منهاي همی سـلولز آن، در  

ــا ســیالژ ذرت، نســبت   مقایســه ــاران (داد ب ــدي و همک ری

که در آزمایش حاضر نیز چنین وضعیتی مشـاهده   )1975

باال بودن سرعت ناپدید شدن بخـش محلـول و پـایین     .شد

بودن سرعت نا پدیـد شـدن بخـش نـا محلـول در سـیالژ       

از ) 1384وطـن دوسـت   (تریتیکاله نسبت بـه سـیالژ ذرت   

هضم پـذیري و میـزان    دیگر مواردي است که می تواند بر

    مصرف موثر باشد 

  

  قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي جیره هاي مورد آزمایش) درصد(مقایسه میانگین  - 6جدول

مورد   
جیره هاي آزمایشی

SEM
1234

54/80   ماده خشک
a

91/78
a

04/77
ab

56/75
b

81/1

49/82  ماده آلی
a

12/81
a

82/78
ab

83/77
b

88/1

68/7053/6903/7135/6968/1  پروتئین خام

72/4705/4675/4456/4488/1دیواره سلولی

61/38دیواره سلولی منهاي همی سلولز
a

98/36
a

05/35
ab

86/33
b

87/1

  درصد اختالف معنی داري دارند 5در هر ردیف اعدادي که داراي حروف مشابه نیستند در سطح 

SEM ز میانگیناشتباه معیار ا  

  نتیجه گیري

از سیالژ علوفه تریتیکاله می توان در جیره غذایی بـره  

میزان مصرف آن نیز تـا  . هاي در حال رشد استفاده نمود

درصد که در این آزمایش مـورد اسـتفاده قـرار     30سقف 

خـوش خـوراکی جیـره غـذایی، افـزایش      گرفت تاثیري بـر  

مـی  کـل   وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی نداشـت و در 

آزمـایش  مـورد  عملکرد پرواري بره هاي توان دریافت که 

تحت تاثیر تفاوت نسبت سیالژ هاي ذرت و تریتیکاله قرار 

در عین حال وقتی سیالژ ذرت بـه طـور کامـل بـا     . گرفتن

درصد ماده خشک کـل جیـره    30سیالژ تیتیکاله، که همان 

بنا بـر  . هضم پذیري جیره را کاهش دادبود، جایگزین شد 

استفاده از سیالژ تریتیکالـه تـا   که ، این چنین انتظار میرود

در بـره  ) بـر حسـب مـاده خشـک    (درصد جیره غذایی  25

، هر چند عملکرد بهتري را در بر داشته باشدهاي پرواري 

توصـیه  قابـل  که در این راستا انجام پژوهش هاي تکمیلی 

  .است

  سپاسگزاري
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53                                            مقایسه سطوح مختلف جایگزینی سیالژ ذرت با سیالژ تریتیکاله در جیره غذایی بره هاي نر زل در حال رشد 

ام سـازمان  در این جا الزم می داند از معاونت امـور د 

ــتگاه    ــان ایس ــتان و کارکن ــتان گلس ــاورزي اس ــاد کش جه

پرورش و اصالح نژاد گوسفند شـیرنگ کـه امکـان انجـام     

  .این پژوهش را فراهم نمودند تشکر و قدردانی شود

  

  

  منابع مورد استفاده    

مرتبط با آنها  و الین هاي خصوصیات زراعی الین هاي دابل هاپلوئید ارزیابی. 1389،ایرانی س، ارزانی ا و رضایی ع م

F   .55-65صفحه هاي  1شماره  12جلد  ،مجله علوم زراعی ایران. تریتیکالهدرآنهابامرتبط  6

اثر سطوح مختلف اوره بر ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیالژ ذرت در .  1380روغنی حقیقی فرد، ا و ضمیري م ج، 

  .177تا  167صفحه هاي  3شماره  5جلد. بع طبیعیعلوم و فنون کشاورزي و منا. تغذیه گوسفند

تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر توان پرواري و . 1385سفالیی شهر بابک م، روزبهان ي و مرادي شهر بابک م، 

ویژه نامه علوم دامی ، 1شماره  13جلد  ،مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی. صفات الشه بره هاي نر کرمانی

  .59تا  51صفحه هاي  

مجله علوم کشاورزي . اثرات سطوح مختلف جایگزینی جو با تفاله زیتون در پرواربندي بره هاي داالق. 1388صمدي ف، 

  .141تا  133الف صفحه هاي  -1ویژه نامه  16جلد  ،و منابع طبیعی

اجزائ عملکرد و علوفه  بررسی و مقایسه عملکرد دانه،. 1383،قاسمی م، وهاب زاده م، خلیل زاده غ ر و غریب عشقی ر

  .357تا  345صفحه هاي  ،3شماره  20جلد  ،نهال و بذر. سبز ارقام تریتیکاله و جو

محصوالتعملکردفایده  هزینهتحلیل.1387محمودي ح، گلیح و   رستمیي مقدم ح، اکبرکوهکن ش ع،م،قاسمی

توسعهوروستافصلنامه. هامونگندمونومارجوتریتیکاله،مورديمطالعه:وبلوچستاندر سیستانکشاورزي

  .88تا  71صفحه هاي    ،4شماره  11سال

.  بررسی اثر سن از شیر گیري بر عملکرد پروار بره هاي نر نژاد فراهانی. 1387ا، و لوافر، عزیزي  ،کرکودي ك

       .171تا  155صفحه هاي  2شماره  ،5جلد  ،فصلنامه دانش کشاورزي ایران
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تعیین ارزش غذایی و بررسی اثر جایگزینی سطوح . 1388ع ر، آقاشاهیو  ، نیکخواه، عم ، زاهدي فرم مهدوي ع، زاغري

فصلنامه پژوهش و . مختلف پوسته پسته سیلو شده به جاي ذرت سیلو شده بر فراسنجه هاي پروار بره هاي افشاري
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