
 

 

 

 

 
 

ای بر مصرف مواد تاثیر اندازه ذرات جو سیلو شده و سطوح الیاف غیر علوفه

 ای و رفتار مصرف خوراک در گوسفندهای شکمبهمغذی، فراسنجه
 

 

 2، رضا طهماسبی3امید دیانی، *2، محمد مهدی شریفی حسینی1زینب حسینی

 

 ایران -کرمان، کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکدۀ دامی، علوم مهندسی گروهدانشجوی کارشناسی ارشد،  .1

 ایران -کرمان، کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکدۀ دامی، علوم مهندسی گروه استادیار،. 2

 ایران -کرمان، کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکدۀ دامی، علوم مهندسی استاد، گروه. 3
 

 10/03/1395تاریخ پذیرش مقاله:  09/12/1394تاریخ وصول مقاله: 

 

 چكيده

بنی طصنیف ش قلب ینت هضنم طنواد طرنی ،       ا  تلثیی دشسا  اندازه ذوات جو سی و شده ش دش سا  اعینلف غینی ع وفنم    دو اي  تحيیر
انندازه نظنی    دوصد طلده خشک، بنل دش   28شد. گیله رلطل جو دو  ا  ش وفرلو طصیف خوواک دو گوسفند بیوسيهل  شکمیمفیاسنجم

 46±7سی و شندند. از چهنلو وا  گوسنفند ننی بنل طینلنری  شزن       بم صووت دوشت ش ويز ش طری خید ش هشت طی ي 16دوشت ش ويز  
( جینیه  2جییه حلش  جو سی و شنده دوشنت ش فلقند تفلعنم چرندوقنند،       (1هل   زطليشي عیلوت بودند از: ری وگیم اسرفلده شد. جییه

( جینیه حنلش    4( جییه حلش  جو سی و شده ويز ش فلقد تفلعم چرندوقند، 3دوصد تفلعم چرندوقند، 20ش حلش  جو سی و شده دوشت 
دوصد تفلعم چرنندو   20هل  داوا    خنثي دو جییهطصیف اعیلف نلطح ول دو شويندهدوصد تفلعم چرندوقند.  20جو سی و شده ويز ش 

جو سی و شده ش سا  تفلعم چرندوقند بی  قلب یت هضم طلده خشک، پیشت ی  خنلم  (. اثیات طريلبل اندازه ذوات P<05/0قند بیشری بود  
دوصند تفلعنم    20حلش  جو سنی و شنده وينز ش    هل دو جییه داو بود ش بیشریي  قلب یت هضم  خنثي طهنيش اعیلف نلطح ول دو شوينده

دوصد تفلعم چرندوقند از  20جو سی و شده ويز ش  طليع شکمیم دو جییه pH. دش ش چهلو سلعت بهد از طصیف خوواک، چرندو قند بود
هل  بل رن لنریه زيلد ش اعیلف طوثی فیزيکي رم، جليرزيني اعیلف غیی (. بی اسل  نرليج حلصل، دو جییهP<05/0تی بود  هل رمديری جییه

   خنثي شود.دهتواند سیب افزايش طصیف اعیلف نلطح ول دو شوينا  تفلعم چرندوقند بم جل  دانم جو طيع وفم

 هندسي، نشخواو فییی  ، طیلنری  ابيل نیریشژن، تفلعم چرندو قند، ت م ها: واژه كلید
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 مقدمه

شسی م تیریینلت  هل دو نشخواورنندگلن بمطصیف بهینم جییه

هنل تحنت تنلثیی قنیاو     هل  فیزيکي جییهشیمیليي ش شيژگي

 فیزيکني  هل شيژگي طهمریي  از يکي ذوات گیید. اندازه طي

 ايجنلد  شکمیم، طليع pH حفظ جويدن، فهلعیت رم بی است،

 از ج ننوگیی  ش هضننم بننیا  شننکمیم دو طنلسننب طحننی 

 . عننیا]15[گننیاود تننلثیی طنني  طرلبوعیننک هننل نلهنجننلو 

 هضنم  بنی  ذوات، طول طلنند خلم اعیلف هل  فیزيکي شيژگي

 از هضم پنس  ش طیکیشبي پیشت ی  توعید عیوو، نیب شکمیم،

 ع وفنم،  ذوات انندازه  افنزايش  بنل . [20طؤثی است ] شکمیم

 ش شنکمیم  دو پیشتیی  قلب یت هضم ش طیکیشبي توعید بلزده

 انندازه  رلهش بل .]21[ يلبدطي بهیود گواو  دسررله رل دو

  اعیلف نلطح ول دو شنوينده   وشزانم طصیف ،ع وفم ذوات

بیاسنل    . اعیلف طنوثی فیزيکني  ]15[ يلبدطي افزايش خنثي

   خنثياعیلف نلطح ول دو شويندهدوصد  از  ]13[تهیي  

طری بلقي طی ي 19، هشت ش 18/1 هل وش  اعکبی است رم 

 تحیينک  سنیب  جینیه  فیزيکي طؤثی اعیلف افزايشطلند. طي

 تریينم  بزهنل   دو ا شنکمیم  pH شضهیت بهیود ش جويدن

 . [22] شد ب ند طول بل يونجم بل شده

طنننلبع  بننل طيلي ننم دو ا ع وفننم غیننی طنننلبع اعیننلف     

 طرفنلشتي  شنیمیليي  ش فیزيکني هل  شيژگي داوا  ا ، ع وفم

 انندازه  ا ،طننلبع ع وفنم   بل طيلي م دو طنلبع، اي .  بلشند طي

. است بیشری هل ن طخصوص شزن ش داشرم روچکری  ذوات

 قلب ینت  ش تیروتله شکمیم دو  نهل طلندگلو  زطلن نریجم، دو

. تلثیی اعیلف ]20[ شودطي رمری هل ن دو اسید توعید ش هضم

ا  دو تحیيننک نشننخواو، تفننلشت ا  ش غیننی ع وفننمع وفننم

هنل  چشمریی  داوند زيیا اندازه ذوات ش زطلن طلندگلو   ن

 . ]1[دو شکمیم طرفلشت است 

 غ ظنت  دعینل  بم قند چرندو خشک تفلعم طییسد نظی بم

 قلب ینت  سنیيع،  تخمیی پرلن یل بل ا اعیلف غیی ع وفم بلال 

 تخمینی  طني  توعیند   الررنلت  اندک طيداو ش طا وب هضم

 هنل   یهجین  دو غالت از بخشي بیا  طنلسیي جليرزي  ]14[

هنل  داوا  اعینلف ب نند    بلشنند. جینیه   بنلال  رن لنریه حلش 

سیب رلهش نیب عیوو ش افزايش زطلن طلندگلو  ا ، ع وفم

طالعهنلت  . ]15[شنوند  ا  دو شنکمیم طني  اعیلف غیی ع وفم

دو  ا زيلد  بم صووت طجزا وش  اندازه ذوات طنلبع ع وفم

جییه نشخواورنندگلن بم شِيژه دو گلشهل  شیی  انجلم شده 

[. طالعهننلت دو خصننوص 21ش  20، 19، 18، 4، 1اسننت ]

ا  دو نشننخواورنندگلن ذوات طنننلبع ع وفننمتننأثیی اننندازه 

[. هندف از  22روچکي طلنند گوسفند ش بز طحدشد اسنت ] 

اي   زطليش،  بیوسي تأثیی اندازه ذوات جنو سنی و شنده ش    

ا  بنی طصنیف خنوواک، قلب ینت هضنم،      اعیلف غیی ع وفنم 

ا  ش وفرلو طصیف خوواک دو گوسفند هل  شکمیمفیاسنجم

 ریطلني بود. 

 

 ها مواد و روش

بم طنظوو بیوسي تأثیی اندازه ذوات جو سی و شده ش اعینلف  

ا  از چهلو وا  گوسفند نی ریطلني بنل طینلنری    غیی ع وفم

شنلطل دش    2×2ری وگیم دو  زطليش فلرروويل  46±7شزن 

ش وينز هشنت    16اندازه ذوات جنو سنی و شنده  دوشنت     

  ا  تفلعم چرندو قند طری( ش دش سا  اعیلف غیی ع وفم طی ي

دوصد( دو قلعب طید چیخشي طروازن بل چهلو  20صفی ش 

دهي ش هفنت  وشز علدت 14وشزه  هی دشوه شلطل  21دشوه 

گیله رلطل جنو  گیی ( اسرفلده شد. بم اي  طنظوو وشز نمونم

دوصد، بنل دسنررله چنلپی بنل دش      28بل طیلنری  طلده خشک 

طری  خید شد  فلصن م بنی    طی ي 16اندازه نظی  هشت ش 

-هل دو دسررله چلپی(، سپس ع وفم خید شده دو نلي ونتیرم

پنس  هل  طخصوص  بدشن هی  طلده افزشدني سی و شدند. 

هل  جو سی و شده ويز ش دوشت بلز شنده  وشز ری م 45از 

هننل   زطليشنني اسننرفلده شنندند. بهنند از تهیننی  ش دو جیننیه

 افزاو هل بل اسرفلده از نیم تیرییلت شیمیليي طواد خوواري، جییه

CNCPS Sheep  هننل   نیلزطنند   بنی اسننل   ن نخم يننک ش
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هنل    (. جینیه 1تنظیم شندند جدشل  ]2[گوسفند نی ریطلني 

دوصند   60دوصند جنو سنی و شنده ش      40 زطليشي داوا  

رن لنریه بودند ش شلطل دش سنا  انندازه ذوات جنو سنی و     

طری ش دش سنا   طری ش ويز هشت طی يطی ي 16شده دوشت 

 20، 1دوصد بودنند  جندشل    20ش تفلعم چرندو قند  صفی 

دوصد داننم جنو شند( ش     20دوصد تفلعم چرندو جليرزي  

( جییه حلش  جو سی و شنده دوشنت ش   1عیلوت بودند از: 

( جینیه حنلش  جنو سنی و شنده      2تفلعم چرندو قنند،   فلقد

( جییه حلش  جنو  3دوصد تفلعم چرندو قند،   20دوشت ش 

( جینیه حنلش    4 تفلعم چرندو قنند ش  فلقدسی و شده ويز ش 

 دوصد تفلعم چرندو قند. 20جو سی و شده ويز ش 

 

 (خشک ماده درصد براساس)آزمایشی  های جیره شیمیایی تركیبات تشکیل دهنده و اجزا .1 جدول

 ويز دوشت اندازه ذرات جو سیلو شده

 20 صفر 20 صفر چغندرقند)درصد( تفالهمواد خوراکی سطح 

 40 40 40 40 جو سیلو شده

 20 40 20 40 دانه جو

 20 0 20 0 تفاله چغندرقند

 4 2 4 2 کنجاله سویا

 6 5 6 5 کنجاله پنبه دانه

 7 11 7 11 سبوس گندم

 5/0 5/0 5/0 5/0 نمک 

 5/1 5/1 5/1 5/1 سنگ آهک

 5/0 5/0 5/0 5/0 دی کلسیم فسفات

 1 0 1 0 مکمل نمک کلسیم اسیدهای چرب

  زطليشيهل  انیژ  ش تیرییلت شیمیليي  طحلسیم شده( جییه

 53/2 51/2 53/2 51/2 انرژی قابل سوخت و ساز)مگاکالری درکیلوگرم(

 2/13 3/13 2/13 3/13 پروتئین خام )درصد ماده خشک(

 2/41 3/37 2/41 3/37 الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد ماده خشک(

 7/2 7/2 7/2 7/2 عصاره اتری )درصد ماده خشک(

 7 8 7 8 ماده خشک(کلسیم )گرم در کیلوگرم 

 6 5 6 5 فسفر )گرم در کیلوگرم ماده خشک(
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هل  طواد خنوواري ش طندفوع، طنلده خشنک،     دو نمونم

  خنثي ش اسید  پیشت ی  خلم ش اعیلف نلطح ول دو شوينده

 رنم  ف ینگ  نمنیه تهیی  شندند.   ]8[هل  اسرلنداود بل وش 

بل اسرفلده از   بودجو سی و شده  pH ش خشک طلده از ت فیيي

 .]12[شد  طحلسیم 1وابام 

 (1وابام 

   pH×40)-  15- DM ×2)+220  نمیه ف یگ   

هل ش بیا  تهیی  توزيع اندازه ذوات طواد خوواري، جییه

طلنده از وش  اعک خشک بم وش  سنم  طواد خوواري بلقي

هنل  طنوود   یه[  اسرفلده شد. طیلنری  هندسي جین 13اعک ]

 طحلسیم شد.  ]7[ 2 زطليش بل وابام 

 (2وابام 
dgw = Log 

-1 |  (Wi Log di) | 

                         Wi  

، قای طنفی اعنک  di، طیلنری  هندسي؛  dgwدو اي  وابام 

 بلشد.دوصد تجمهي طلده وش  هی اعک طي wiطری( ش  طی ي

تنل وشز   15خوواک طصیف شده ش طينداو پ نملنده از وشز   

طنلده خشنک ش طنواد    توزي  ش ثینت شندند ش طصنیف     21

 طحلسیم شند.   ]3[هل بیا  هی حیوان طری  ش قلب یت هضم

از طليع شکمیم دو وشز  خنی هنی دشوه ش پنیش از طصنیف     

پنس از طصنیف خنوواک  دش،     خوواک  صنفی( ش سنلعلت  

رمنک دسنررله سلرشن     چهلو،  شش ش هشت سلعت( بنم  

طليع شنکمیم بنم   pH گیی ، نمونم بیداو  شد. پس از نمونم

، 103CPش طندل  Elmetron طرنی قلبنل حمنل       pHشسی م 

Englandگیی  شند. توعیند نیرنیشژن طیکیشبني بنل      ( اندازه

[ 10شد ]طیی شود طشريلت بلزهل  پوويني ادواو گیی  اندازه

و بنننل دسنننررله هنننل  ادواطینننزان  النرنننونی  دو نموننننم. 

دو طول  (CE 292, UK series 2, CECILاسپکروفوتوطری  

. توعید نیریشژن طیکیشبني  نلنوطری اندازه گیی  شد 522طوج 

 طحلسنیم شند   3 گیم نیریشژن دو وشز( بل اسرفلده از وابانم  

]11[. 

 

 (3وابام 

  = نیریشژن طیکیشبي
𝑥(

𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑎𝑦
)×70

0.116×0.93×1000
               

دو ، طیزان جیب طشريلت پنووي  هنل   X دو اي  وابام، 

ابيلء نیریشژن بل اسنرفلده   بلشد.وشز  طی ي طول دو وشز(  طي

 .]3[طحلسیم شد   4از وابام 

  (4وابام 
نیریشژن طصیفي  ابيلء نیریشژن - نیریشژن ادواو+نیریشژن طدفوع(   

هنل بنم صنووت    طیزان فهلعینت جويندن ش نشنخواو دام   

 24هنل   ا  دو دشوهچشمي ش بم فواصل زطلني پننج دقیينم  

 . ] 20[گیی  شد هی دشوه  زطليش اندازه 21سلعرم دو وشز 

 pHهل  طیبوط بم تیرییلت شیمیليي، نيام ف یگ ش داده

جو سی و شده دوشت ش وينز بنل طنید رنلطالً تصنلدفي بنل       

ش بنل طندل    GLMبنل وشينم    ]SAS ]17اسرفلده از نیم افزاو 

هل بنم رمنک  زطنون    ( تجزيم ش طیلنری 5 طلو  ذيل وابام 

 دانک  دو سا  پنج دوصد طيلي م شدند.

  Yi= μ + Ti + ei   (5وابام 

 لنری طین  ،μ، هنی رندام از طشنلهدات؛    Yiدو اي  وابام 

هنل   شاوينلنس بلقیملننده بنود. داده     eiاثی تیمنلو ش   Tiرل؛ 

 يطنید چیخشن  طیبوط بم  زطليشلت دو حیوان، دو قلعنب  

فلررووينل    واينم  بنم صنووت   يچهلو جییه غیاي بل طروازن 

ش  Mixedبل وشيم  ]SAS ]17از نیم افزاو  بل اسرفلده از  2×2

هل بنم رمنک   طیلنری تجزيم ش  (6ذيل  وابام  طدل  طلو بل 

  زطون توري دو سا  پنج دوصد طيلي م شدند.

 (6 وابام
yijkl = μ +αi + ßj+(αß)ij  + γk +δL+ eijkl  

 طینلنری   ،μطشلهدات؛  از ردام هی ،Yijkدو اي  وابام، 

اعیلف  سا  اثی ،ßjاثی اندازه ذوات جو سی و شده؛  ، αiرل؛ 

دوسنا  اعینلف    ع وفم ذوات طول طريلبل ا ؛ اثیغیی ع وفم

 ،eijklدشوه ش  اثنی  ،δLتصلدفي حینوان؛   اثی ،γkا ؛ غیی ع وفم

 بود. بلقیملنده شاويلنس
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 نتایج و بحث

 بنم  ن نیت   دوشت، اندازه بل جو ع وفم طلده خشک سی و 

، 2بیشنری بنود  جندشل     قاهنلت وينز،   انندازه  بل سی و   ن

05/0>P)  دو سنی و بنل انندازه وينز      احرملالً افزايش پ نلب

سی و رنیدن ع وفنم   . شده است خشک طلده طوجب رلهش

جو بل اندازه ذوات ويز ن یت بنم ع وفنم جنو سنی و شنده      

(، رنم  >05/0Pدوشت، سیب افنزايش پنیشت ی  خنلم شند      

هل دو سی و بل انندازه  تواند تخمیی بهری طیکیشبع ت  ن طي

ذوات ويزتی بلشد. همچنی  قاهلت سنی و هنی چنم ويزتنی     

بینند. بنم سنیب دسریسني     شری  سیب طيشود، بلفت گیله بی

هل  طح نول شنده ش   هل بم ریبوهیدواتبهری طیکیشاوگلنی م

pH  سیيهری رلهش يلفرم ش طيداو توعید  طونیلک ش اتالف  ن

. سی و ریدن ع وفم جنو بنل   ]14[تی خواهد بود دو سی و رم

اندازه ذوات ويز سیب شد ن یت بم ع وفم بل اندازه دوشت، 

( P<05/0  خنثي رلهش يلبند   ل دو شويندهطح واعیلف نل

  خنثني  دو يک تحيیر، طيداو اعیلف ننلطح ول دو شنوينده  

وشز پنس از تهینم سنی و، بنم دعینل       60ش  30پوست پ رم، 

سن وعز بنم صنووت خاني     هیدوشعیز جزئي س وعز ش همني 

. دو يننک تحيیننر ديرننی نیننز تیرییننلت ]10[رننلهش يلفننت 

ش  60، 30و وشزهنل   شیمیليي سووگوم شییي  سی و شده د

بهد از تهیم سنی و، بنل هنم طيلي نم شندند ش بنم ع نت         90

سن وعز، بنل گیشنت زطنلن از طينداو اعینلف       هیدوشعیز همني 

.  شعي اندازه جو ]5[  خنثي رلسرم شد نلطح ول دو شوينده

  اسنید  تنلثیی    سی و شده بی اعیلف نلطح ول دو شنوينده 

طالبينت    [18[ داو  نداشت، رم بل نریجم يک تحيینر طهني

داشت رم تهیم جو سی و شده بل انندازه انندازه طرفنلشت بنی     

داو    اسننید  تننلثیی طهنننياعیننلف نننلطح ول دو شننوينده

 نداشت.   

 

 (n=4لیگ )و نمره ف pHهای شیمیایی )درصد ماده خشک(، . تاثیر اندازه ذرات سیلوهای درشت و ریز بر ویژگی2جدول 

 جو سی و شده 

 دوشت

 جو سی و شده

 ويز
 داو سا   طهني طهیلوخال  

 a14/33 b36/29 44/0 05/0 1طلده خشک

 b59/6 a36/8 24/0 05/0 پیشتیی  خلم

 a2/66 b54/58 46/0 05/0   خنثياعیلف نلطح ول دو شوينده

 09/0 83/0 46/37 67/38   اسید اعیلف نلطح ول دو شوينده

pH b63/4 a20/4 05/0 05./ 

 b09/86 a62/95 59/0 05/0 نمیه ف یگ

a,b 05/0 داو استدو هی ودي  تفلشت طیلنری  هل بل حیشف غیی طشلبم طهني>P.) 1  دوجم  55دو  شن طلده خشک ع وفم سی ويي 

 [.8]سلعت اندازه گیی  شد  72سلنریریاد بم طدت 

 

 



 زینب حسینی، محمد مهدی شریفی حسینی، امید دیانی، رضا طهماسبی

 

 1396بهار   1شماره   19دوره 

88 

هل  طهم رم دو اوزشیلبي ع وفنم سنی و    شلخص يکي از

بلشنند رننم بننل  طنني pHگیننید،  شننده طننوود توجننم قننیاو طنني

توان تل حد زيلد  بم طیزان اسید الررینک   گیی   ن طي اندازه

توعید شده دو سی و ش نیز ریفیت فی يند تخمینی ش شضنهیت   

[. دو جنو سنی و شنده    14پليداو  طواد سی و شده پي بید ]

تنی بنود   سی و شنده بنل انندازه دوشنت رنم     از جو  pHويز، 

 05/0>Pهنل  طح نول   (. احرملال تأطی  بیشری ریبوهیدوات

رنننده  هنل  توعیند  دو  ب رم بیا  وشند ش تکثینی بنلرری    

بلشند  طني pH الرریک اسید نیلز ه رند دعیل رلهش بیشنری  

زيیا بل رلهش انندازه ذوات، دينواوه سن وعي بیشنری صندطم      

یشری  زاد شنده ش بنیا  تخمینی دو    بیند ش طحرويلت  ن ب طي

هل  سی و شده هل  طوجود دو ع وفماخریلو طیکیشاوگلنی م

 .  ]14[گیید قیاو طي

ش  pHنمیه ف یگ طهیلو  است رنم از ت فینر دش علطنل    

 يد. نمیه  ف یگ بلالتی نشنلن  طلده خشک سی و بم دست طي

تی ش طلده خشک بلالتی دو سی و اسنت ش  پليی  pH  دهنده

  اينن  اسننت رننم دو سننی و جمهیننت  نشننلن دهنننده نیننز

هل  اسنید الرریکني بنلالتی ش طینزان اسنید اسنریک        بلرری 

تیاست. دو طالعهم حلضی نمیه ف یگ جو سنی و شنده    پليی 

( P<05/0ويز ن یت بم جو سی و شده دوشت، بیشری بنود   

  طحلسیم شد رم نشلن دهنده  09/86ش  62/95ش بم تیتیب 

سب اي  سی وهل بود. از نظنی ریفني، نمنیه    ریفیت ب یلو طنل

، ع وفننم سننی و شننده ب ننیلو خننوب 100ش  81ف یننگ بننی  

 .]4[شود اوزشیلبي طي

 

 

 (n=4) هاهای فیزیکی جیرهویژگیای بر دو سطح اندازه ذرات جو سیلو شده و دو سطح الیاف غیر علوفه. تاثیر 3جدول 

 ت جو سی و شدهاندازه ذوا

 چرندوقند دوصد( تفلعمسا  

 خال  ويز دوشت

 اسرلنداود

 هلطیلنری 

 داوسا  طهني

 20 صفی 20 صفی
 اندازه

 ذوات

 سا 

 تفلعم

 اثی

 طريلبل

 طلده خشک بلقي طلنده  وش  هی اعک  دوصد(

 a64/59 a36/51 b74/43 b96/40 73/4 05/0 36/0 37/0 طی ي طری 19

 59/0 79/0 96/0 18/4 69/22 89/23 87/24 36/21 طی ي طری 8

 b34/11 b4/27 a99/16 a23/26 61/2 05/0 26/0 11/0 طی ي طری 18/1

 a65/7 b77/6 b56/6 ab31/7 18/0 11/0 07/0 05/0 صفحم انرهليي

 39/0 35/0 34/0 41/1 67/92 43/92 47/72 34/92  دوصد( 1طؤثی فیزيکيعلطل

 a7/57 b89/54 b79/56 b57/53 76/0 05/0 18/0 79/0  دوصد( 2اعیلف طؤثی فیزيکي

 a23/9 ab96/7 b12/6 b14/6 55/0 05/0 17/0 15/0 طری(  طی ي 3طیلنری  هندسي

a,b است دارمعنی ردیف هر در مشابه غیر حروف با هامیانگین تفاوت (05/0>P.) 1  18/1، هشت و 19مانده بر روی الک های باقینسبت ماده خشک 

 18/1، هشهت و  19حاصل ضرب غلظت الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی جیره در نسبت ماده خشک باقی مانده روی الهک ههای   2[. 13متری ]میلی

 .]7[با  روابط پیشنهادی جامعه مهندسین کشاورزی امریکا محاسبه شد  3. [13میلی متری ]
 

طرنی   طی ي 18/1ش  19بلقیملنده وش  اعک طلده خشک 

تحننت تننلثیی اننندازه ذوات جننو سننی و شننده قننیاو گیفننت  

(،  ش بل افزايش اندازه ذوات جنو سنی و   P<05/0، 3 جدشل

طرنی  طی ي 19طلنده، وش  اعک شده، دوصد طلده خشک بلقي



 ای و رفتار مصرف خوراک در گوسفندهای شکمبهای بر مصرف مواد مغذی، فراسنجهتاثیر اندازه ذرات جو سیلو شده و سطوح الیاف غیر علوفه
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هل  داوا  جو سی و شده دوشت افزايش يلفنت ش  دو جییه

د طلده خشک بلقیملنده بنی وش   بل رلهش اندازه ذوات دوص

هل  داوا  سی و  ويز بیشنری بنود.   دو جییهطی ي 18/1اعک 

زيیا ع وفم سی و شده بنل انندازه ذوات دوشنت وش  اعنک     

طلنده ش رمری عیوو رنید، اطنل  سنی و بنل     طری  بیشری طی ي19

طری عیوو رنید ش  ش هشت طی ي 19اندازه ذوات ويز از  اعک 

شد. نرنليج ينک تحيینر    ری  انیلشرم ططی ي 18/1وش  اعک 

نشلن داد رم دو تیملو داوا  ع وفم يونجم ب نند، طنلده    ]20[

تی بنود. طنلده   هل  بلاليي بیشخشک بلقیملنده بی وش  اعک

طلنده وش  صفحم انرهنليي تحنت تنلثیی اثنیات     خشک بلقي

طريلبل اندازه ذوات جو سی و شده سنا  تفلعنم چرندوقنند    

هل  سنی و  دوشنت    (، زيیا دو جییهP<05/0قیاو گیفت  

عننم چرندوقننند طیننزان طننلده خشننک بننل افننزايش سننا  تفل

رنم  طلنده وش  صفحم انرهليي رلهش يلفنت، دو حنلعي   بلقي

افزشدن تفلعم بم جییه سی ويي ويز، تلثیی  بنی دوصند طنلده    

 طلنده نداشت.خشک بلقي

علطل طوثی فیزيکي تحت تلثیی اندازه ذوات قیاو نریفنت.  

طوثی فیزيکي شاب رم بم طلده خشنک بنلقي طلننده وش      علطل

طری است بنم صنووتي رنم بنل     طی ي 18/1، هشت ش 19هل اعک

هنل، علطنل   طلننده وش  اعنک  افزايش دوصد طلده خشک بنلقي 

يلبند. اعینلف طنوثی فیزيکني دو     طوثی فیزيکي هم افزايش طني 

تننی بننود هننل  داوا  جننو سننی و شننده دوشننت بننیش جیننیه

 05/0P< .) تحنت تنلثیی انندازه ذوات جنو      طیلنری  هندسني

(، افزايش انندازه ذوات جنو   >05/0P  سی و شده قیاو گیفت

طرننی( دو سننی و شننده، سننیب شنند طیننلنری  هندسنني  طی نني 

هل  داوا  اي  نوع ع وفم سی و شده افزايش يلبند، رنم    جییه

طری دو طی ي19دعیل  ن دوصد طلده خشک بیشری بی وش  اعک 

[. زينیا تنلثیی   22جو سی وشده دوشت بنود ]  هل  داوا جییه

طری بنی طینلنری    طی ي 19طلنده بی وش  اعک طلده خشک بلقي

 [7طری است ]ش هشت طی ي 18/1هندسي بیش از اعک 

طصیف طلده خشک ش پیشت ی  خلم تحت تنلثیی انندازه   

شده  (. پیشنهلد4ذوات جو سی و شده قیاو نریفرند  جدشل 

 وا  عني  طنلده  طصیف تواندطي یهجی ذوات اندازه رم رلهش

اطل طحييی   .]20[دهد  افزايش ذوات تیارم افزايش دعیل بم

دوصند   40هليي رم از بیش از ديری گزاو  ریدند دو جییه

شود طصنیف خنوواک تحنت تنأثیی     طواد طریارم اسرفلده طي

. اثنی طريلبنل انندازه    ]15[گیید اندازه ذوات ع وفم قیاو نمي

تفلعم چرندوقند بی طصیف طلده خشک ذوات سی و ش سا  

-05/0ش  P<05/0داو بود  بم تیتینب   ش پیشت ی  خلم طهني

>Pهل  داوا  جو سی و  دوشت بل افزشدن (. زيیا دو جییه

تفلعم چرندو، طصیف طلده خشک ش پنیشت ی  خنلم رنلهش    

  وينز بنل افنزشدن    هل  داوا  جو سنی و يلفت، اطل دو جییه

افزشده شد. بیشنریي  طصنیف طنلده    تفلعم چرندو بم طصیف 

 20خشک ش پیشت ی  دو جییه داوا  جنو سنی ويي وينز ش    

 ]20[(. گنزاو  شنده   P<05/0دوصد تفلعم چرندوقند بود  

طصیف طلده خشک تحت تلثیی اثیات طريلبنل انندازه ذوات   

هنل دو شنکمیم   سی و  ذوت ش تخمیی پیيی  ریبوهیندوات 

ايش تخمینی پنیيی    ا  رنم بنل افنز   گیید بنم گوننم  قیاو طي

ش افنزايش انندازه ذوات سنی و،     هل دو شنکمیم ریبوهیدوات

هنل  بنل انندازه ذوات وينز،     طصیف افزايش ، اطنل دو جینیه  

 يلبد.طصیف طلده خشک رلهش طي

هل  دو جییه   خنثياعیلف نلطح ول دو شويندهطصیف 

هل  ( ، زيیا جییهP 05/0داوا  تفلعم چرند قند بیشری بود  

تفلعم چرندو قند، حلش  طيلديی زيلدتی اعیلف نلطح ول داوا  

(. اثنی طريلبنل انندازه    1  خنثي بودنند  جندشل   دو شوينده

اعینلف  ذوات سی و شسا  تفلعنم چرنندو قنند بنی طصنیف      

(، زينیا  P<05/0داو بود  طهني   خنثينلطح ول دو شوينده

هل  داوا  جو سنی و  دوشنت بنل افنزشدن تفلعنم      دو جییه

  ترییی  دو طصیف اعیلف نلطح ول دو شنوينده چرندوقند 

هل  داوا  سی و  وينز، بنل   خنثي ايجلد نشد، شعي دو جییه

افننزشدن تفلعننم چرندوقننند طصننیف اعیننلف نننلطح ول دو    

 (.P<05/0داو  افزايش يلفت  طوو طهني  خنثي بم شوينده
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 (n=4)های آزمایشیهضم مواد مغذی در گوسفندان تغذیه شده با جیره. مصرف ماده خشک و قابلیت 4جدول

a,b 05/0  است داوطهني طشلبم غیی حیشف بل هلطیلنری  دو هی ودي  تفلشت>P.) 

 

قلب یت هضم طلده خشک ش پیشت ی  خنلم تحنت تنلثیی    

اندازه ذوات جو سی و شده ش سا   تفلعم چرندوقنند قنیاو   

داو  داشننت هننل تننلثیی طهنننينریفرننند، اطننل اثننی طريلبننل  ن

 05/0>Pهل  جو سنی و شنده دوشنت، بنل     (، زيیا دو جییه

م طنلده خشنک ش پنیشت ی     افزشدن تفلعم چرندو قلب یت هض

داو  نکید، شعي دو جییه سی و  ويز بل افنزشدن  ترییی طهني

 (.>05/0Pهل افزايش يلفت  تفلعم چرندوقند، قلب یت هضم

  خنثي تحنت  قلب یت هضم اعیلف نلطح ول دو شوينده

(، اعیرم دو P 06/0تلثیی سا  تفلعم چرندوقند قیاو نریفت  

شنکمیم   pHاد  از طحييی ، اي   زطليش بی اسل  نظی تهد

  دو داطنم طا وب بیا  هضم اعیلف ننلطح ول دو شنوينده  

تخمییپیيی  اعیلف نلطح ول دو ش نیز  ،]9[خنثي قیاو داشت

 .]14[بلشد   خنثي بل طنشلء تفلعم چرندوقند بلال طيشوينده

  خنثني  بیشریي  قلب یت هضم اعیلف نلطح ول دو شنوينده 

دوصد تفلعم چرندو  20دو جییه داوا  جو سی و شده ويز ش 

بل رلهش انندازه ذوات جنو سنی و شنده وينز      قند بود، زيیا 

ن یت بم دوشت، سا  قلبل دسری  بیا  حم م طیکیشبني  

افننزايش يلفننت ش دو نریجننم  ن هضننم اعیننلف نننلطح ول دو 

، همچننی  دو  ]15[  خنثي بیشری صنووت گیفنت   شوينده

[، 21پیيی  پیشت ی  خلم افزايش يلفنت ] ويز، تجزيم ع وفم

هل  تخمینی رنننده اعینلف     عیا  طونیلک بیشری  بیا  بلرری

قلب یت تخمیی اعیلف ننلطح ول دو  همچنی  دو دسری  بود. 

ا  طلننند تفلعنم     خنثي بل طنشلء اعیلف غینی ع وفنم  شوينده

ت جنو  اثی طريلبنل انندازه ذوا   .[14بلشد ]چرندو قند بلال طي

سی و شده بل سا  تفلعم چرندوقند بی هضم اعیلف ننلطح ول  

(، زيننیا دو P<05/0داو بننود    خنثنني طهنننيدو شننوينده

هل  جو سی و  دوشنت، افنزشدن تفلعنم چرنندو قنند       جییه

هنل  سنی و    تلثیی  بی قلب یت هضم نداشت شعي دو جییه

 ويز بل افزشدن تفلعم قلب یت هضم  ن افزايش يلفت. 

طنليع شنکمیم دش ش چهنلو سنلعت پنس از       pHطيداو  

طصیف خوواک تحت تلثیی ساود تفلعم چرندوقند  جدشل 

( قیاو گیفت. فیاهم بودن P<05/0  ش =05/0P، بم تیتیب 5

شوند، هليي رم دو شکمیم بم سیعت تخمیی طيریبوهیدوات

طثل دانم غالت، سیب توعید اسیدهل  چیب فیاو شده ش دو 

 اندازه ذوات جو سی و شده

 سا  تفلعم چرندوقند  %(

 خال  ويز دوشت

اسننرلنداود 

 هلطیلنری 

 داوسا  طهني

 اندازه 20 صفی 20 صفی

 ذوات

 سا  

 تفلعم

 اثی

 طريلبل

 طصیف طلده خشک ش طواد طری   ری وگیم دو وشز( 

 ab92/1 b8/1 b83/1 a09/2 05/0 10/0 27/0 05/0 طلده خشک

 ab29/0 b27/0 b27/0 a32/0 008/0 10/0 19/0 05/0 پیشت ی  خلم

 b71/0 ab74/0 b68/0 a86/0 02/0 08/0 05/0 05/0   خنثياعیلف نلطح ول دو شوينده

 قلب یت هضم طلده خشک ش طواد طری   دوصد( 

 a13/77 ab04/73 b87/70 a11/78 46/2 8/0 52/0 05/0 طلده خشک

  a92/81 ab21/78 b53/75 a9/81 11/2 51/0 52/0 05/0 پیشت ی  خلم 

  b73/66 b94/65 b34/58 a97/73 56/3 9/0 06/0 05/0   خنثيدو شوينده اعیلف نلطح ول
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ا  بیشنری  ت بم طصیف طنلبع ع وفنم شکمیم ن ی  pHنریجم 

  دو جینیه   pH، شعي دو اين   زطنليش،   ]22[يلبد رلهش طي

داوا  جو سی و شده ويز ش فلقد تفلعم چرندو قند  دانم جنو  

دو حنلعي   . (P<05/0هل  ديری بلالتی بنود   بیشری( از جییه

تنی  دو اي  جینیه از همنم رنم    pHوفت طيداو رم انرظلو طي

طلده خشک دو اي   دعیل اص ي  ن طصیف رمبلشد، احرملالً 

جییه ش طصیف بیشریي  طلده خشنک دو جینیه داوا  جنو    

( زيیا 4دوصد تفلعم بود  جدشل  20سی و شده ويز ش داوا  

. ]9[شنود  طي pHافزايش طصیف طلده خشک سیب رلهش 

طليع شنکمیم تحنت    pHدش سلعت بهد از طصیف خوواک، 

ت جو سی و شده ش سا  تفلعم تلثیی اثیات طريلبل اندازه ذوا

هل  داوا  (، زيیا دو جییهP 05/0چرندو قند قیاو گیفت  

طنليع شنکمیم    pHسی و  دوشت بل افزايش تفلعنم چرنندو،   

هل  داوا  سی و  ويز بل افنزايش  ترییی  نکید، اطل دو جییه

 طليع شکمیم رلسرم شد. pHتفلعم چرندو از طيداو 

 

 (n=4پس از تغذیه )ای سطح اندازه ذرات جو سیلو شده و دو سطح الیاف غیرعلوفهشکمبه گوسفندان با تغذیه دو   pH. 5جدول 

 اندازه ذوات جو سی و شده

  %(جرندوقندتفلعمسا 

 سلعت

 خال  ويز دوشت

 اسرلنداود

 هلطیلنری 

 داوسا  طهني

 اندازه 20 صفی 20 صفی

 ذوات

 سا 

 تفلعم

 اثی

 طريلبل

 33/0 07/0 55/0 03/0 83/6 87/6 82/6 93/6 صفی

 b93/5 ab99/5 a15/6 b84/5 05/0 54/0 05/0 05/0 دش

 a29/6 ab2/6 a37/6 b05/6 09/0 65/0 05/0 18/0 چهلو

 14/0 12/0 42/0 05/0 31/6 51/6 45/6 46/6 شش

 48/0 2/0 19/0 05/0 54/6 66/6 66/6 70/6 هشت

a,b 05/0  است داوطهني طشلبم غیی حیشف بل هلطیلنری  دو هی ودي  تفلشت>P.) 

 

اثیات طريلبل اندازه ذوات جو سی و شده ش سا  تفلعنم  

-چرندوقند بی نیریشژن طصیفي ش نیریشژن هضم شده طهنني 

هل  داوا  جنو  (، زيیا دو جییهP<05/0، 6داو بود  جدشل 

سی و  دوشت بنل افنزايش تفلعنم چرنندو طينداو نیرنیشژن       

طصننیفي ش نیرننیشژن هضننم شننده ترییننی  نکننید، اطننل دو   

هل  داوا  جو سی و شده ويز بل افزشدن تفلعنم چرنندو    جییه

بم طيداو نیریشژن طصیفي ش نیریشژن هضم شده افزشده شند  

ايش طصنیف طنلده خشنک بنود     رم احرمنلالً بنم دعینل افنز    

(. نیریشژن دفهي طندفوع ش ادواو ش گنیم نیرنیشژن    4 جدشل

ابيلء شده تحت تلثیی اندازه ذوات جنو سنی و شنده، سنا      

تفلعم چرندوقند ش اثیات طريلبل اندازه ذوات جو سی و شنده  

ش سننا  تفلعننم چرندوقننند قننیاو نریفرننند. دو بهضنني از   

 بلزده بودن بیشری نریجم وا نیریشژن ابيلء بودن بیشری تحيیيلت

از  حلصنل  نیرنیشژن  فنیاو  يل رلهش  طیکیشبي پیشت ی  توعید

انند   دان رم هل  ن دش هی بی يند يل ش شکمیم   طونیلک(  تجزيم

[ ش دو اي   زطليش اندازه ذوات جو سی و شده ش سا  16[

داو  نداشنرند  تفلعم بی توعید پیشت ی  طیکیشبي تنلثیی طهنني  

اين   زطنليش غ ظنت رنل نیرنیشژن       (، چنون دو 7 جدشل 

 طونیلري دو شنکمیم تحنت تنلثیی انندازه ذوات سنی وهل ش      

 (. 6ا  قیاو نریفت  جدشل سا  اعیلف غیی ع وفم
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 (n=4) های آزمایشیرهدر گوسفندان تغذیه شده با جی و میانگین غلظت نیتروژن آمونیاكی شکمبهنیتروژن و ابقاء  هضم ،مصرف .6 جدول

 اندازه ذوات جو سی و شده

 سا  تفلعم چرندوقند  %(

 خال  ويز دوشت

 اسرلنداود  

 هلطیلنری 

 داوسا  طهني

 اندازه 20 صفی 20 صفی

 ذوات

 سا  

 تفلعم

 اثی

 طريلبل

 ab33/18 b21/17 b45/17 a07/20 52/0 10/0 19/0 05/0 نیریشژن طصیفي  گیم دو وشز(

 08/0 71/0 14/0 33/0 62/3 25/4 72/3 29/3     وشز(دوطدفوع  گیمنیریشژن 

 63/0 44/0 45/0 11/0 79/0 83/0 83/0 97/0     وشز(دونیریشژن ادواو  گیم

 ab03/15 b48/13 b2/13 a44/16 64/0 41/0 23/0 05/0     وشز(دونیریشژن هضم شده  گیم

 ab59/11 b19/10 b73/10 a08/14 80/0 10/0 21/0 05/0     وشز(دونیریشژن ابيلء شده  گیم

 طیلنری  غ ظت نیریشژن  طونیلري 

 گیم دو دسي عیری( طی يدوشکمیم
a14/9 b8/7 ab04/8 a09/10 598/0 34/0 58/0 05/0 

a,b است دارمعنی مشابه غیر حروف با هامیانگین در هر ردیف تفاوت (05/0>P.) 

 

 (n=4بر تولید  نیتروژن و پروتئین میکروبی در شکمبه گوسفندان ) آزمایشیهای جیره. تاثیر 7جدول

 اندازه ذوات جو سی و شده

 تفلعم چرندوقند  %(سا 

 خال  ويز دوشت

 اسرلنداود

 هلطیلنری 

 داوسا  طهني

 20 صفی 20 صفی
 اندازه

 ذوات

 سا 

 تفلعم

 اثی

 طريلبل

 67/0 9/0 53/0 45/2 45/15 67/9 37/12 99/10 نیریشژن طیکیشبي  گیم دو وشز(

 67/0 9/0 53/0 84/10 45/60 31/65 37/77 73/68 پیشت ی  طیکیشبي  گیم دو وشز(

 

هل  طح ول، انیژ   طنوود نینلز   بل افزايش ریبوهیدوات

شنود ش  طونینلک توعیند شنده توسن       هل تلطی  طني بلرری 

شود ش دو نهليت طیزان توعیند  اسرفلده طيهل طیکیشاوگلنی م

 .  ]21[شود پیشت ی  طیکیشبي بیشری طي

اثی اندازه ذوات، سا  تفلعم چرندوقند ش اثیات طريلبنل  

داو نینود  هل بی توعید نیریشژن ش پیشتیی  طیکیشبني طهنني   ن

(. زيیا غ ظت رل نیرنیشژن  طونینلري دو شنکمیم    7 جدشل 

سی و شده ش  سا  اعیلف غینی  تحت تلثیی اندازه ذوات جو 

(. نشلن داده شده است رم  6ا  قیاو نریفت  جدشل ع وفم

همزطننلني نننیب تجزيننم انننیژ  ش نیرننیشژن جیننیه تخمیننی  

ا ، توعید پیشت ی  طیکیشبني ش بنلزدهي خنوواک وا     شکمیم

. دو حيیيت دو صنووت شجنود طينلديی    ]6[دهند بهیود طي

  طیکیشبني تنلبع   رلفي نیریشژن دو شنکمیم، توعیند پنیشت ی   

بلشند،  هنل بنم اننیژ  طني    قلب یت دسریسي طیکیشاوگلنی نم 

بنلبیاي  فیاهمي انیژ  تخمینی  دو شنکمیم اشعنی  علطنل     

 . ]14[بلشد رننده توعید پیشت ی  طیکیشبي طيطحدشد

طصیف خوواک تحت تلثیی اندازه ذوات  جندشل   زطلن

8، 05/0>P  05/0( ش سننا  تفلعننم چرندوقننند>P قننیاو )

ت ش همچنی  اثی طريلبل بی  اندازه ذوات ش سا  تفلعنم  گیف

(، زينیا بنل   P<05/0داو بنود   بی زطلن طصیف خوواک طهني

افزشدن تفلعم چرندو قند بنم جینیه سنی و  دوشنت، زطنلن      

داو  نکید، شعي دو جییه جنو  طصیف خوواک تفلشت طهني
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سی و شده ويز بل افزشدن تفلعم، بم زطلن طصیف افزشده شند  

 05/0>P)دوصند   20داوا  جو سی و شنده وينز ش    . جییه

سا  تفلعم چرندوقند بنلالتیي  زطنلن طصنیف وا بنم خنود      

تیي  طصیف طنلده  زيیا اي  جییه داوا  بیشاخرصلص داد 

. انندازه ذوات، اثنیات طرهندد  بنی     (4خشک بود  جدشل 

طصیف خوواک، فهلعیت جويدن، نیب عیوو، تخمیی شکمیم 

بل رلهش اندازه ذوات حلعت [. 20د ]ش توعید اسید دو  ن داو

پیشدگي دو شکمیم رم دو اثی پیشندن ش فشنلو بنم دينواوه     

شود، وب نداده ش حیوان طيداو بیشنری  از  شکمیم ايجلد طي

رند تل برواند حلعنت سنیی  وا حنس    خوواک وا طصیف طي

دش علطل اندازه ذوات طواد خنوواري ش جنیم حجمني    رند. 

  سی و  ويز بیشری بود( بی ننیب  هل  داوا احرملالً دو جییه

 [. 1گیاوند ]عیوو ش زطلن طلندگلو  دو شکمیم تلثیی طي

 

 (n=4ای بر رفتار مصرف خوراک ).. تاثیر دو سطح اندازه ذرات جو سیلو شده و دو سطح الیاف غیر علوفه8جدول 

a,b 05/0 است داوطهني طشلبم غیی حیشف بل هلطیلنری  دو هی ودي  تفلشت>P.) 
 

نشخواو، تحت تلثیی اندازه ذوات جو سنی و شنده    زطلن

 05/0>P  05/0( ش سا  تفلعم چرندوقند>P .قیاو گیفت )

هل  داوا  تفلعم چرندوقنند  بیشریي  زطلن نشخواو دو جییه

(. طحصوالت فیعي بويژه تفلعم چرندوقنند  P<05/0بودند  

ری  ش ديواوه س وعي ه رند رم پنس  حلش  طيلديی بلاليي پک

از طصیف بل ايجلد دوگیی  طنلسنب دو ت نم فیینی ، سنیب     

تشکیل ت م فییی  پليداوتی، نیب عیوو رمرنی طنواد جلطند از    

شکمیم ش نهليرل افزايش زطلن طلنندگلو  دو شنکمیم ش رنل    

  .[13شوند ]دسررله گواو  طي

رل فهلعینت جويندن، تحنت تنلثیی انندازه ذوات       زطلن

 05/0>P  05/0( ش سا  تفلعم چرندوقند>P .قیاو گیفت )

رلهش اندازه ذوات سیب رلهش رنل فهلعینت   دو حلعي رم 

 جو سی و شده اندازه ذوات

 چرندوقند %(  تفلعمسا  

 خال  ويز دوشت

 اسرلنداود

 هلطیلنری 

 داوسا  طهني

 20 صفی 20 صفی
 اندازه

 ذوات

سا  

 تفلعم

 اثی

 طريلبل

 ف، نشخواو ش جويدن  دقیيم دو وشز(زطلن طصی

 b5/247 ab5/262 c190 a25/276 08/8 05/0 05/0 05/0 طصیف

 b420 a25/446 c75/338 a5/442 03/19 05/0 05/0 06/0 نشخواو

 b5/667 ab5/708 c75/528 a75/718 7/23 05/0 05/0 05/0 جويدن

 طصیف بم ازا  هی ری و  دقیيم(

 b129 a146 c103 ab132 27/6 05/0 05/0 37/0 طلده خشک

 a346 a355 b277 b320 16/16 05/0 16/0 31/0   خنثياعیلف نلطح ول دو شوينده

 نشخواو بم ازا  هی ری و  دقیيم(

 b219 a248 c184 b211 65/13 05/0 08/0 93/0 طلده خشک

 b624 b631 a638 a698 53/25 05/0 66/0 96/0   خنثياعیلف نلطح ول دو شوينده

 جويدن بم ازا  هی ری و  دقیيم(

 b349 a394 c288 b343 54/18 05/0 05/0 8/0 طلده خشک

 a935 a957 b772 b833 33/34 05/0 41/0 7/0   خنثياعیلف نلطح ول دو شوينده
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[ شعي 20شود ]جويدن، نشخواو ش زطلن خوواک خوودن طي

بیشریي  زطلن جويدن  دقیينم دو وشز(     دو  زطليش حلضی

دوصد تفلعم خشک چرنندو   20دو جییه  سی و  ويز جو ش 

(، رم ع ت  ن طصیف طلده خشک بیشنری  P<05/0قند بود  

همچنی  اثی طريلبل بی  اندازه  .(4دو اي  جییه بود  جدشل 

داو بنود  ذوات ش سا  تفلعم بی زطلن جويدن خوواک طهنني 

 05/0>P    زيیا افزشدن تفلعم چرندو قند بم جینیه سنی و ،)

داو  بی زطلن جويندن نداشنت، شعني دو    دوشت تلثیی طهني

شده ويز بل افزشدن تفلعم، بنم زطنلن جويندن    جییه جو سی و 

 . (P<05/0افزشده شد  

زطلن طصیف خوواک بم ازا  هنی ری نو طصنیف طنلده     

( ش P<05/0خشک تحت تلثیی اندازه ذوات جو سی و شده  

( قیاو گیفت ش بیشنریي   P<05/0سا   تفلعم چرندو قند  

زطلن طصیف بم ازا  هی ری و طنلده خشنک دو جینیه جنو     

دوصند تفلعنم چرنندو قنند بنود       20دوشنت ش  سی و شنده  

 05/0>P).      زطلن طصیف خوواک بنم ازا  هنی ری نو طنلده

انندازه ذوات ع وفنم بنم صنووت خاني      خشک بل افزايش 

[. همچنی  زطنلن طصنیف خنوواک بنل     17افزايش طي يلبد ]

يلبد افزايش طیلنری  هندسي اندازه ذوات ع وفم افزايش طي

ی نو اعینلف ننلطح ول دو    زطلن طصیف بنم ازا  هنی ر  [. 21]

  خنثي تحت تلثیی اندازه ذوات جو سی و شده قیاو شوينده

هننل  داوا  جنو سنی و شننده   ( ش دو جینیه P</05گیفنت   

رم بنل رنلهش انندازه    دوشت بیشری بود. گزاو  شده است 

ذوات ع وفم زطلن طصیف خنوواک بنم  ازا  طصنیف هنی     

 [.20د]يلبرلهش طي دو شوينده خنثي نلطح ولری و اعیلف 

زطلن نشخواو بم ازا  هی ری نو طنلده  خشنک  دقیينم(     

( بود ش دو P</05تحت تلثیی اندازه ذوات جو سی و شده   

دوصد تفلعم چرندوقنند از   20جییه داوا  سی و  دوشت ش 

همزطلن بل افزايش سنا  اعینلف   هل  ديری بیشری بود. جییه

 دوصد بم دعیل دوگینی  طنلسنب بنل ت نم     20ا  بمغییع وفم

اعیلفي ش طلندگلو  بیشری دو شکمیم زطلن نشنخواو افنزايش   

هل  رم داوا  اعینلف  يلفت، زيیا افزشدن ع وفم ب ند بم جییه

بلشند سیب افنزايش ثینلت دو ت نم فیینی      ا  طيغیی ع وفم

زطنلن نشنخواو بنم ازا  هنی ری نو اعینلف       [. 13شنوند ]  طي

و   خنثي تحت تنلثیی انندازه ذوات جن   نلطح ول دو شوينده

هل  داوا  جو سی و شده سی و شده قیاو گیفت ش دو جییه

هل بیشری بود. زيیا دو جییه جو سی و شده ويز از ديری جییه

ويز داوا  تفلعم چرندوقنند، طصنیف طنلده خشنک  بیشنری      

سننیب افننزايش نشننخواو شنند، اطننل دو جیننیه  فلقنند تفلعننم  

چرندوقند، قلب یت هضم اعیلف نلطح ول دو شوينده خنثي از 

 80 از (، بنیش P<05/0، 4تی بود  جندشل  هل رميری جییهد

 سیب بم شکمیم دو جییه ذوّات شدن شک رم ش خید دوصد

. شنود  طي داده ن یت طیکیشبي تجزيم بم بيیم ش بوده جويدن

بم دعیل افت شیاي  شکمیم  وسد دو اي  جییهعیا بم نظی طي

از هضم فییی رلسرم شده ش  اي  رلهش بل افنزايش نشنخواو   

  .[19جییان شد ]

زطلن جويدن بم ازا  هی ری و طلده خشک تحنت تنلثیی   

( ش سا  تفلعم چرندو P<05/0اندازه ذوات جو سی و شده  

(  قننیاو گیفننت ش دو جیننیه داوا  سننی و   P<05/0قننند  

م چرندو قنند از همنم بیشنری بنود.     دوصد تفلع 20دوشت ش 

   زطلن جويدن بم ازا  هی ری و  اعیلف نلطح ول دو شوينده

خنثي تحت تلثیی اندازه ذوات جو سی و شنده قنیاو گیفنت    

 05/0>Pهل  داوا  جو سی و شده دوشنت از  ( ش دو جییه

[ نینز رنل   20هل  ديری بیشری بنود. دو ينک تحيینر ]   جییه

خشنک طصنیفي تحنت تنلثیی      فهلعیت جويدن بم ازا  طلده

رنم بنل   طنوو  اندازه ذوات  جو سی و شده قیاو گیفنت، بنم  

افزايش اندازه ذوات جو سی و شنده، رنل فهلعینت جويندن     

افزايش يلفت. بی اسل  نرنليج حلصنل از اين  تحيینر، دو     

هل  بنل رن نلنریه زينلد ش اعینلف طنوثی فیزيکني رنم،        جییه

وقند بم جل  داننم  ا  تفلعم چرندجليرزيني اعیلف غیی ع وفم

  خنثي وا افنزايش  جو، طصیف اعیلف نلطح ول دو شوينده

 دهد. طي
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Abstract 

The aim of this experiment was to study the effects of two levels of barley silage particle sizes and two 

levels of non-forage fiber on feed intake, nutrients digestibility, rumen parameters and feeding behaviors 

in sheep. Whole-plant barley was harvested at 28% moisture in 8 and 16 mm theoretical chop lengths to 

prepare short and long silages. Four male sheep with the weight of 46±7 kg were used and experimental 

diets were: 1) coarse barley silage diet without beet pulp, 2) coarse barley silage diet with 20% beet pulp, 

3) fine barley silage diet without beet pulp and 4) fine barley silage diet with 20% percent beet pulp. The 

NDF intake was affected by beet pulp levels (P=0.05) and the highest NDF intake was in sheep fed with 

fine barley silage diet with 20% beet pulp (P<0.05). The DM, OM, CP, and NDF digestibility were 

affected by an interaction between barley silage particle sizes and beet pulp levels, and the highest 

digestibility of nutrients were in fine barley silage diet and 20% beet pulp (P<0.05). Two and four hours 

after feed intake, the lowest rumen pH was in animals fed fine barley silage diet and 20% beet pulp 

(P<0.05). The NDF consumption increased when barley grain was replaced with sugar beet pulp in diets 

containing high levels of concentrates and low levels of physical effective fiber. 

Keywords: Beet pulp, Geometric mean, Nitrogen Retention, Rumen mat, Rumination 
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