
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 

 

 ، همراه با افزودنی های مختلف کاه گندمو تفاله پرتقال مخلوط خصوصیات سیلویی و ارزش غذایی تعیین  عنوان پروژه:

 آمونیوم  و مکمل( )تفاله چغندر، سبوس برنج، سبوس ذرت، آرد ذرت، اوره، سولفات دی

 990483-0170-13-13-2  :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئولنام و نام -

 حسن فضائلي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

   :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 اسماعيل باغجري، عباس سرمدي و جواد طاهري پورخانوادگي همكاران غير هيئت علمي: نام و نام -

        موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 1399پاييز  تاريخ شروع : -

 ماه نهيك سال و  مدت اجرا : -

        موسسه تحقيقات علوم دامي كشور ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1400ماه اسفند  تاريخ انتشار: -

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به       61164با شماره     3/12/1400خ اين اثر در مور -

 ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -



 چکیده

( تفاله تر پرتقال + كاه 1: فرمول شاااامل 6در و ديگر مواد افزودني  گندم با كاههمراه تفاله پرتقال در اين پژوهش 

ترتيب با نسااابت ( تفاله تر پرتقال+ كاه گندم+ تفاله خشاااك چرندر به2درصاااد،  20و  79ترتيب با نسااابت گندم به

له تر پرتقال+ ( تفا4درصد،  5+15+79ترتيب با نسبت ( تفاله تر پرتقال+ كاه گندم+ آرد ذرت به3درصد،  79+15+5

سبت كاه گندم+ سبوس ذرت به ترتيب با تفاله تر پرتقال+ كاه گندم+ سبوس برنج به (5درصد،  5+15+79ترتيب با ن

( تفاله تر پرتقال+ كاه گندم+ تفاله خشااك چرندر+ آرد ذرت+ ساابوس ذرت+ ساابوس 6درصااد،  5+15+79نساابت 

گرم در كيلوگرم اوره،  7هاي مزبور مقدار به همه فرمولشد. سيلودرصد  2+2+ 2+4+10+79ترتيب با نسبت برنج به

پس از  يك گرم در كيلوگرم ساااولفات دي آمونيوم و دو گرم در كيلوگرم مكمل ويتاميني+میدني افزوده شاااد.

هاي سااايلويي، تركيبات شااايمايي و تذمير پذيري ماه، سااايالژها مورد ارزيابي ررارگرفت و ويژگي چهارگذشااات 

 هاآن pHدرصد و  01/31تا  43/28ماده خشك سيالژهاي تهيه شده ا روش آزمون گاز( تیيين شد. آزمايشگاهي )ب

شتند. غلظت پروتئين خام در بود كه تفاوت میني 07/4تا  95/3 صد در  59/15تا  16/12سيالژ ها از داري با هم دا در

(. با p< 05/0درصد از نيتروژن كل بود كه در فرمول دوم باالتر بود )63/10تا  32/6ماده خشك و نيتروژن آمونياكي 

سيالژها كاهش  شوينده خنثي در  سبت الياف نامحلول در  شي از كاه با تفاله چرندر و يا مواد متراكم ن جايگزيني بذ

درصاااد در مقابل 96/46كه نيمي از ساااهم كاه با مواد متراكم جايگزين شاااد، كمترين مقدار ) 6ژ يافت و در سااايال

سيد)48/58 صد( ر ساعت(. باالترين و پايينp< 05/0در شگاهي در  شده از تذمير آزماي هاي ترين مقادير گاز توليد 

طوري ز روند مشااابهي را نشااان داد، به( نيbو فرول يك بود. پتانساايل توليد گاز ) 6ترتيب مربوط به فرمول مذتلف به

(. p< 05/0ميلي گرم ماده خشك بود ) 200ميلي ليتر در  25/59ودر فرمول يك میادل  46/69میادل  6كه در فرمول 

شترين ) صد( و كمترين ) 57/62بي ضم ماده آلي نيز به 40/48در صد( ميزان رابليت ه و يك  6هاي ترتيب در فرمودر

(. چنين روندي براي p< 05/0ها میني دار بود )ها و نيز تفاوت اين دو با ساااير فرمولبين آنمشاااهده شااد كه تفاوت 

مگاكالري در كيلوگرم ماده  39/2میادل  6طوري كه مقدار آن در فرمول انرژي رابل متابوليساام نيز مشاااهده شااد، به

شك و در فرمول يك  شك بود. به 81/1خ توان نتيجه گيري نمود چنين مي طور كليمگاكالري در كيلوگرم ماده خ

سبت سبوس برنج با ن سبوس ذرت و  ، 79هاي كه با تهيه تركيبي از تفاله پرتقال، كاه گندم، تفاله چرندر، آرد ذرت، 

آمونيوم و دو گرم در كيلوگرم ديگرم دركيلوگرم اوره، يك گرم در كيلوگرم سولفات 7و افزودن   2، 2، 2، 4، 10

با رابليت ساايلويي مناساابي تهيه نمود كه حاوي پروتئين نساابتاو باال و انرژي رابل متابوليساام  توان مذلوطيمكمل مي

 مناسبي باشد اما كارايي آن در ترذيه دام نياز به پژوهش تكميلي دارد.

  

 تفاله پرتقال، خصوصيات سيلويي، مواد افزودني ارزش غذايي،  واژه های کلیدی:
 


