
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

 تعیین ارزش غذایی سیالژ خوراک کامل بر پایه تفاله پرتقال با روش درون تنی در گوسفند  عنوان پروژه:

 990730-0191-13-13-24  :پروژه شماره مصوب            

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

 حسن فضائلي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

   :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 خانوادگي همكاران هيئت علمي: نام و نام -

 گلبخت ،ابراهيمي ميمند، سرمدي، باغجريعليوردي نسب، خانوادگي 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(: -

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به        61055با شماره       13/11/1400خ  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

صورت سيلوشده و مقايسه آن با بهرتقال تر پتفاله منظور تعيين ارزش غذايي خوراك كامل حاوي اين پژوهش به

فرمول  3هاي آزمايشي در خوراك كامل بدون سيالژ انجام شد. جيرههمچنين خوراك كامل حاوي سيالژ ذرت و 

( جيره كامل مخلوط بر پايه سيالژ 2( سيالژ خوراك كامل برپايه تفاله پرتقال همراه با كاه گندم و كنسانتره، 1شامل: 

سيالژ خوراك ( جيره كامالً مخلوط بر پايه يونجه و كاه همراه با كنسانتره تهيه شد. 3ذرت همراه با كاه و كنسانتره، 

هاي مزبور در تغذيه گوسفندان نر بالغ مورد بود. جيره 2/4آن نيز  pHدرصد ماده خشك و  28اوي حكامل تهيه شده 

 71/73و  71/71ترتيب مقايسه قرار گرفت. قابليت هضم ماده خشك و ماده آلي سيالژ خوراك كامل تهيه شده به

مراتب باالتر از دو جيره ود كه بهمگاكالري در كيلوگرم ماده خشك ب 83/2درصد و انرژي قابل متابوليسم آن نيز 

. داري نداشتها تفاوت معنيبين جيره (NDFاما قابليت هضم الياف نامحلول در شوينده خنثي ) (p<05/0ديگر بود )

ها وجود داشت داري بين جيرهاز نظر مصرف ماده خشك، ماده آلي و الياف نامحلول در شوينده خنثي، تفاوت معني

(05/0 >pبه ،) طوري كه با مصرف جيره حاوي سيالژ ذرت، مصرف ماده خشك و ماده آلي كمتر بود اما مقدارNDF 

مقدار مصرف ماده خشك قابل هضم و ماده آلي قابل هضم نيز در تربود. مصرفي در جيره سيالژ خوراك كامل كم

دهي شكمبه كه قبل از خوراك  pHاطالعات مربوط به . (p< 05/0)سيالژ خوراك كامل باالتر از دو جيره ديگر بود 

ها داري بين جيرهگيري شد، نشان داد كه تفاوت معنيدهي اندازهساعت بعد از خوراك 6و  3صبح )ساعت صفر( و نيز 

تر بود. بيشترين مقدار نيتروژن آمونياكي كه در جيره حاوي سيالژ ذرت در ساعت صفر كمجز اينوجود نداشت به

از خوراك دادن صبح مربوط به جيره كامالً مخلوط حاوي سيالژ ذرت بود اما بين دو جيره  در مايع شكمبه نيز قبل

ساعت پس از خوراك دادن، نيتروژن آمونياكي مايع شكمبه با  3داري وجود نداشت. با اين حال، ديگر تفاوت معني

ترين مقدار مل بدون سيالژ، كممراتب افزايش يافت اما در جيره كاتغذيه سيالژ خوراك كامل و نيز سيالژ ذرت به

ها داري  بين جيرهساعت پس از خوراك دادن، از نظر غلظت نيتروژن آمونياكي شكمبه تفاوت معني  6بود. به هرحال 

توان با استفاده از تفاله تر پرتقال همراه با كاه و كنسانتره، سيالژ ميمشاهده نشد. اطالعات اين پژوهش نشان داد كه 

هاي مورد هدف، داراي كيفيت سيلويي تهيه نمود كه ضمن تأمين پروتئين و ديگر نيازهاي غذايي دامخوراك كاملي 

اي، ويژه با گسترش فناوري سيالژ كيسهقابل قبول، قابليت هضم و خوش خوراكي مناسبي نيز باشد. در اين خصوص به

هاي صنايع آب ميوه گيري امكان وار كارخانهاي در جصورت كيسهزمينه استقرار سامانه توليد سيالژ خوراك كامل به

 پذير خواهد بود كه البته نياز به پژوهش كاربردي تكميلي دارد.   

 ارزش غذايي، تفاله پرتقال، سيالژ، خوراك كاملواژه های کلیدی: 


