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 کامالً طرح قالب در افشاري نر بره رأس 15 تعداد. گردید سیلو اوره درصد5/0 با یا و اوره بدون طالبی هايبوته دوم آزمایش در
 طالبی سیالژ جیره درصد 15 حاوي )2 جیره ذرت، سیالژ جیره درصد 15 حاوي )1 جیره: غذایی تیمار 3 از یکی به تصادفی
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    مقدمه
پرورش دام و تولید پروتئین حیوانی یکی از 

غالب کشورها هاي کشاورزي در ترین زیربخششاخص
 در کشورهاي دامی محصوالتمصرف  براي تقاضااست. 

 از زیادي تعداد حال این با. به افزایش است رو توسعه حال
تولید و تأمین این محصوالت دچار  در همین کشورها

 توزیع بندي، بسته فرآوري، مشکل هستند. از طرف دیگر
 ضایعات فراوانی مقادیرها صیفی جات و سبزي مصرف و

عنوان منابع ه توانند بضایعات می این .کندمی تولید
ها مورد استفاده قرار گیرند. استفاده در تغذیه دامخوراکی 

اي ابقهها سدر تغذیه داماز ضایعات زراعی صنایع غذایی 
رزان قیمت و عنوان مواد ااساساً به از دیرباز طوالنی دارد و 

در عین حال در شرایط فعلی اند. کم بازده شناخته شده
کشور که کمبود مواد خوراکی در تغذیه دام یک معضل 

 صنایع فرعی محصوالتاین  از استفاده ،اساسی است
 کم ؛جنبه سه ازتواند می حیوانات تغذیه در کشاورزي

-می مصرف انسان توسط که غالتی به دام وابستگی کردن
و  دام نیاز مورد مغذي مواد تأمین هزینه شود، کاهش

 هايمانده سپَ بردن بین از هزینهرپُ هايبرنامه حذف
 محیط آلودگی از جلوگیري و کشاورزي تبدیلی صنایع
ها مورد توجه و مانده سپَ این انباشت از حاصل زیست

  ). Awawdeh, 2011( عمل قرار گیرد
هزار هکتار از اراضی  352حدود  1392در سال زراعی 
انواع محصوالت جالیزي اختصاص کشت زراعی کشور به 

محصوالت آبی  کشتبیشترین سطح است.  داده شده
 به استان خراسان رضوي اختصاص داردکشور جالیزي 

 800نه حدود در شهرستان کاشمر ساال. درصد) 1/18(
میزان تولید کل محصوالت شود. هکتار طالبی کشت می

ل درصد از ک 13میلیون تن معادل  9/8 نیز جالیزي کشور
 آمارنامه کشاورزي،( تولیدات زراعی برآورد شده است

کشت محصوالت جالیزي در ایران قدمتی طوالنی . )1392
هاي دارد. شرایط آب و هوایی، ذائقه مردم و محرك

باعث شده اقتصادي و اجتماعی در طول سالیان متمادي 
تا عالوه بر سطح زیاد کشت، سرانه مصرف این تولیدات در 

-یمنابع موجود نشان ممقایسه با سایر کشورها باال باشد. 
هاي  اولیه کشت دهد که کشور ایران یکی از خاستگاه

طالبی، خربزه و هندوانه و خیار) ( 1گیاهان تیره کدوئیان

                                                        
1 Cucurbitaceae 

سطح جهان  دری این محصوالت بوده و از نظر خزانه ژنتیک
زیادي دارد. مصرف سرانه تنها دو محصول خربزه و اهمیت 

  ).1393باشد (رافضی، میکیلوگرم  45طالبی در ایران 
اشت میوه در ماه هاي گرم سال بوته طالبی پس از برد

اي به شکل خشک یا سیلو تواند به عنوان منبع تغذیهمی
خوراکی کمبود مواد از سویی شده براي دام استفاده شود. 

کند تا از هر ماده خوراکی و خوراك در کشور ایجاب می
فاده شود. که قابلیت استفاده در تغذیه دام را دارد است

هاي انواع مختلف واند بوتهتیکی از این تولیدات می
این وجود با پس از برداشت میوه باشد. سبزیجات و صیفی 

کنون آزمایشی براي بررسی بر اساس دانش مؤلفان تا
غذیه بوته طالبی بر عملکرد نشخوارکنندگان انجام نشده ت

است. هدف از این آزمایش تعیین ترکیب شیمیایی بوته 
ستفاده از آن در و بررسی اسیلو شده خشک و بوته طالبی 

 هاي پرواري است. تغذیه بره

  هامواد و روش
-آزمایشگاه مرکز تحقیقات دام و طیور واین آزمایش در 

هاي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد انجام 
جات در سطح زیرکشت باالي صیفی به توجه باشد. 

پس از برداشت  گیاه این از هاییخراسان رضوي، نمونه
 4 ازه باتیک نمونه از بوته طالبی  شد. آوريمیوه جمع

گراد نگهداري شد. سه درجه سانتی -20تکرار در دماي 
با ظرفیت عدد کیسه نایلونی  12تکرار در  4نمونه دیگر با 

شدند. با یا بدون اوره سیلو روز  60کیلوگرم به مدت  4
 خاکستر، خشک، ماده تعیین شامل آزمایشگاهی تجزیه

 روي )AOAC )1997 اساس بر خام چربی و خام پروتئین
 مقادیر. گرفت تازه، خشک و سیلو شده صورت هاينمونه

 روش طبق اسیدي و  خنثی شوینده در الیاف نامحلول
. شد گیرياندازه) et al.  Van Soest )1991پیشنهادي

 به سنجی وزن اساس بر خام خاکستر و خشک ماده
 گرادسانتی درجه 60 دماي در کردن خشک از پس ترتیب

 ساعت 3 براي درجه 550 دماي و ساعت 48 مدت به
 و آمد بدست کجدال روش توسط نیتروژن. شدند تعیین

 اتري عصاره شد و محاسبه N×6.25 بصورت خام پروتئین
بوته تازه و  pHگیري براي اندازه. گردید تعیین سوکسله با

میلی لیتر آب مقطر  450گرم نمونه در  50سیالژ طالبی، 
-درجه سانتی 25دقیقه در دماي  30 مخلوط و به مدت

 pHها با استفاده از عصاره pHر گراد نگهداري شد. مقادی
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 ، شرکت هریسا، سوئیس)691مدلمتر (متروهم 
  گیري شد.  اندازه

) 1تیمارهاي آزمایشی شامل:  در آزمایش برون تنی،
سیلوي ) 3، سیلو شده ) بوته طالبی2بوته تازه طالبی، 

درصد وزن ماده خشک  5/0آوري شده با عملبوته طالبی 
درصد  1آوري شده با عملبوته طالبی سیلوي ) 4اوره و 

تولید گاز، مایع ثبت مقدار براي وزن ماده خشک اوره. 
شکمبه پیش از مصرف خوراك وعده صبح از دو گاو نر 

آوري شد.  دار تغذیه شده در حد نگهداري جمعفیستوال 
پس از یخ گشایی از هر نمونه (بوته تازه طالبی و سیالژها) 

میلی متري رد شد و در ادامه  1 با آسیاب خرد و از توري
تکرار درون  4میلی گرم وزن خشک نمونه با  200مقدار 

به  2ایع شکمبه (نسبت میلی لیتر مخلوط بافر و م 30با 
درجه  30هاي کشت ریخته شد و در دماي ) در شیشه1

-شار گاز در ساعتساعت انکوباسیون شدند. ف 96به مدت 
بعد از کشت با  96و  48، 72، 24، 12، 8، 6، 4، 2هاي 

و پس از آن حجم نظیر  (همچنین) استفاده از فشارسنج
. تولید گاز )Theodorou et al., 1994( هر گاز محاسبه شد

  and McDonald )1979( مدلتجمعی با استفاده از 

Ørskov   .مقادیر انرژي قابل در نهایت تعیین شد
استفاده از ها با و قابلیت هضم ماده آلی نمونهمتابولیسم 

  محاسبه شد.   Menke and Staingass )1988(معادله
طالبی، میوه آوري پایان فصل جمع دردر مرحله دوم، 

هاي نارس بی که بعضاً همراه با برخی طالبیهاي طالبوته
 شرقو فاقد ارزش جمع آوري بودند از سطح مزارع 

گیري بوته و د. پس از نمونهآوري ششهرستان کاشمر جمع
روز  60هاي همراه در سیلوهاي خندقی به مدت میوه

 15تعداد درصد اوره سیلو شدند.  5/0بدون اوره و یا با 
در کیلوگرم  2/30 ± 8/2با میانگین وزن  افشاريرأس بره 

جیره آزمایشی  3به طرح کامالً تصادفی یک قالب 
ها به طور تصادفی بر اساس وزن برهاختصاص داده شدند. 

اولیه و روش چینه بندي به تیمارها اختصاص داده شدند. 
درصد ماده  15 جیره حاوي )1شامل؛  غذایی هايجیره

جیره ) 2)، جیره شاهد(سیلو شده خشک جیره ذرت 
سیلو شده جایگزین شده با درصد بوته طالبی  15حاوي 

 دارايسیلو شده  بوته طالبیجیره حاوي ) 3، سیلوي ذرت
. ذرت بودسیلوي بجاي درصد وزن ماده خشک اوره  5/0

هاي تغذیه افزار سیستم اي آزمایشی توسط نرمهجیره
 ,.Tedeschi et al؛ SRNSنشخوارکنندگان کوچک (

تنظیم  )2007( NRC) بر اساس احتیاجات جداول 2010
 40به صورت کامالً مخلوط  جیره ها). 1شد (جدول 

درصد کنسانتره با مقادیر یکسان انرژي  60درصد علوفه و 
روز  14مطالعه با متابولیسمی و پروتئین خام بودند. 

روز تغییرات وزن زنده و  60دهی آغاز و به مدت عادت
یشی در دو هاي آزماجیرهمصرف ماده خشک ثبت شد. 

صرف خوراك مها داده شد و وعده صبح و عصر به دام
روزانه (اختالف بین خوراك داده شده و باقیمانده) براي 

ها به وزن بره ثبت شد. در طول مدت پروارهر حیوان 
گیري شد. ی و قبل از تغذیه صبحگاهی اندازهصورت هفتگ

 5در  5/2هاي انفرادي (جایگاه درها برهدر طول دوره 
 در .و دسترسی آزادانه به آب داشتند نگهداريمتر) 

 مصرف از پس ساعت 4 ،آزمایش 60و  30روزهاي 
 و شد گرفته مري لوله طریق از شکمبه مایع نمونه خوراك

pH توسط آن pH 691 مدل ، متروهم( دیجیتال متر ،
 گیرياندازه جهت. گردید ثبت شرکت هریسا، سوئیس)

 نسبت به شکمبه مایع نمونه آمونیاکی، نیتروژن غلظت
 2/0 اسیدکلریدریک با) اسیدکلریدریک:شکمبه مایع( 1:1

گیري شد لریت اندازهبا روش فنل هایپوک و مخلوط نرمال
)Weatherburn, 1967(.   

هاي مربوط به ترکیب شیمیایی و تولید گاز با داده
 1/9ویرایش  SASنرم افزار  GLMاستفاده از رویه 

)SAS ،2001 ( اطالعات در قالب طرح کامالً تصادفی و
هاي به صورت اندازهتکرار  5با  از آزمایش حیوانی اصلح

نرم  Mixیه با رو تکرار شده در قالب طرح کامالً تصادفی
 تیمار، اثر شامل به طوري که مدل. شد تجزیه SAS افزار

 گیرياندازه روز در تیمار متقابل اثر و گیرياندازه روز اثر
 روز تیمار،همچنین  و تصادفی اثر به عنوان هابره. بود

 روز و ثابت اثرات عنوان به دو این تقابلی اثر و گیرياندازه
 گرفته نظر در شونده تکرار اندازه عنوان به گیري اندازه

هاي داري نبودن تأثیر زمان، داده. به دلیل معنیشد
  گزارش نشد. گیريروز اندازه مربوط به تأثیر 

.ijk i i k j ij ijkY A Ea B AB Eb       
میانگین مشاهدات،  µمقدار هر مشاهده ،  ijkY  که در آن

iA تیمار اثر i، j.kEa ،اشتباه اصلی jB اندازه  زمان اثر
، jاندازه گیري  زمان و iاثر متقابل تیمار  j ،ijBA گیري

ijkbٍE ها با میانگین همقایسباشند. می اشتباه فرعی
مورد آزمون قرار  %5دانکن در سطح  روشاستفاده از 

  گرفت.
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  آزمایشی هايجیره شیمیایی ترکیب و مواد خوراکی - 1جدول 
Table 1. Feed ingredients and chemical composition of the experimental diets (% DM) 

 Dietary treatment1 

Item 1 2 3 
Ingredients (% of DM basis)       

Corn silage 15 - - 
Cantaloupe silage - 15 15 
Alfalfa hay 15 15 15 
Wheat straw 10 10 10 
Barley grain 42 42 42 
Cotton seed meal 11  10.4  10.4  
Wheat bran 5.8 5.8 5.8 
Vitamin and mineral premix 2 0.5 0.5 0.5 
Limestone 0.5 0.5 0.5 
Salt 0.2  0.2  0.2  

Chemical composition (% of DM)       
ME (Mcal/kg DM)4 2.51 2.50 2.50 
Ash 8.7  8.6  8.8  
OM 91.4 90.6 91.1 
CP 13.6  13.7  13.7  
NDF 36.4  35.6  36.1  
ADF 19.7 21.9 20.0 
Ether extract 2.6  2.6  2.7  

1The experimental diets were: 1) 15% of DM of corn silage; 2) 15% of DM of 
cantaloupe silage without urea supplementation; 3) 15% of DM of cantaloupe 
silage with 0.5 % of urea supplementation. 
2Each kg of the vitamin–mineral premix contained (DM basis): vitamin A (50 000 
IU), vitamin D3 (10 000 IU), vitamin E (0.1 g), calcium (196 g), phosphorus (96 
g), sodium (71 g), magnesium (19 g), iron (3 g), copper (0.3 g), manganese (2 g), 
zinc (3 g), cobalt (0.1 g), iodine (0.1 g), selenium (0.001 g). 

  
  نتایج و بحث

: اثر سیلو کردن و افزودن اوره بر شیمیایی ترکیب
 2خصوصیات شیمیایی علوفه مورد آزمایش در جدول 

بوته طالبی با سیلو کردن  pHنشان داده شده است. 
کاهش یافت که در توافق با نتایج دیگر محققان در مورد 

) و 1389محصوالت فرعی پسته (مختارپور و همکاران، 
) است به 1395 بوته گوجه فرنگی (خداوردي و همکاران،

روز سیلو  60هاي فرعی پس از فرآورده pHطوري که 
کاهش  70/4به  57/6و  25/4به  18/5کردن به ترتیب از 

  یافت.
هاي تواند مربوط به تخمیر کربوهیدراتاین نتیجه می

محلول در آب توسط باکتري هاي تولید کننده اسید 

را  pHالکتیک به اسیدهاي آلی باشد که در نهایت کاهش 
آمده است، سیلوي  2در پی دارد. همانطور که در جدول 

باالتري نسبت به سیلوي بدون افزودنی  pHحاوي اوره 
تواند مربوط به افزایش غلظت آمونیاك در داشتند که می

 Keskun andترکیب سیلوي حاوي افزودنی اوره باشد (

Yilmaz, 2005؛Hill and Leaver, 1999  به خصوص ،(
 باعث) NPN( غیرپروتئینی نیتروژن  منابع ناینکه افزود

  .شودمی سیلو هوازيبی محیط در سیلو ثبات افزایش
تا  09/11در دامنه  علوفه سیلو شدهپروتئین خام 

سیلو شده درصد بود. افزودن اوره به بوته طالبی  11/12
 که در توافق با نتایج میزان پروتئین خام را افزایش داد

Valizadeh et al. (2009)  وMokhtarpour et al. (2012) 
گزارش کردند اضافه کردن  Bolsen et al. (1985). است
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میزان پروتئین خام را افزایش سیلو شده اوره به سورگوم 
نیز با افزودن  Demirel et al. (2004)در همین راستا داد. 

هاي مختلف سورگوم سیلوي واریتهدرصد اوره به  5/0
را نشان دادند. عالوه بر  سیلوافزایش درصد پروتئین خام 

را سیلو افزایش پروتئین خام  Hinds et al. (1985)این 
زمان افزودن اوره به محدود کردن فرآیند تنفس گیاهی و 
فعالیت میکروبی علوفه و در نتیجه کاهش فعالیت 

سیلو کردن و افزودن اوره به  .نسبت دادسیلو پروتئولیزي 
خشک، خاکستر،  بر میزان مادهعلوفه طی سیلو کردن 

الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در 
  شوینده اسیدي اثري نداشت.

Buchanan-smith )1982(  نشان داد که افزودن اوره به
علوفه تازه موجب افزایش غلظت آمونیاك در گیاه شده که 

هیدرولیز اوره و کاهش تنفس گیاهی و فعالیت به دلیل 
میکروبی نسبت داده شده است؛ بنابراین در آزمایش حاضر 
نیز افزودن اوره به بوته طالبی سبب مهار تجزیه باکتریایی 
و در نهایت حفظ مقادیر الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

 )2005( و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي گردیده است.
Keskun and Yilmaz,   نیز اظهار داشتند که افزودن اوره

به علوفه قبل از تهیه سیلو به عنوان راهکاري مناسب براي 

شود. از سویی آزاد حفظ ارزش غذایی علوفه محسوب می
شدن آمونیاکی در اثر هیدرولیز باکتریایی اوره موجب 

هوازي سیلو حفظ پتانسیل پایداري تخمیر در شرایط بی
 شود.می

داري بین تیمارها هاي معنیتفاوت :گاز تولید هايفهمؤل
 ساعت و پارامترهاي 96ر زمان کشت از لحاظ تولید گاز د

). سیلو کردن بوته 3تولید گاز وجود داشت (جدول 
ساعت  96طالبی، تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی را در 

، در حالی که این تغییر در ساعات انکوباسیون کاهش داد
مکن است به دلیل . این امر متخمیر مشاهده نشداولیه 

هاي محلول در آب طی فرآیند سیلو کاهش کربوهیدرات
رشد  کردن باشد که سوبستراي ضروري براي

باشد. مشابه با نتایج این میکروارگانیسم هاي شکمبه می
و  ) و خداوردي1391آزمایش، مختارپور و همکاران (

کاهش در تولید گاز را بعد از سیلو ) 1395همکاران (
کردن گزارش کردند. سیلو کردن بوته طالبی تولید گاز 

در حالی که اثري بر ثابت نرخ  ،را کاهش داد bبخش 
) مشاهده نشد. مقادیر انرژي متابولیسمی و cتولید گاز (

 1و  5/0قابلیت هضم ماده آلی براي تیمار حاوي اوره (
  ). 3گر بیشتر بود (جدول درصد) نسبت به دو تیمار دی

  
 )خشک ماده درصد(و سیالژ آن  اثر سیلو کردن و افزودن اوره بر ترکیب شیمیایی بوته طالبی - 2جدول 

Table 2. The effect of Silage and urea addition on chemical composition of cantaloupe plant and its silage 
 Dietary treatment1  

Parameter 1 2 3 4 SEM 

pH 5.12a 4.22 c 4.45 b 4.61 b 0.051 

DM  25.45 26.62 26.12 26.51 0.355 

Ash 11.34 10.89 10.58 11.23 0.082 

CP 10.90b 10.79b 11.78a 12.11a 0.142 

NDF 45.23 45.83 44.62 43.89 0.112 

ADF 25.41 25.02 24.78 25.59 0.291 

EE 3.5 3.4 3.7 3.7 0.109 

1The experimental diets were: 1) cantaloupe fresh plant, 2) cantaloupe silage without urea 
supplementation, 3) cantaloupe silage with 0.5% of urea supplementation, 4) cantaloupe silage with 
1% of urea supplementation.  
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 گرم ماده خشک)لیتر گاز در میلیژ آن (میلیگیري تولید گاز بوته طالبی و سیالاز آزمایش اندازههاي برآورد شده فراسنجه -3جدول 

Table 3. The estimated parameters of in vitro gas production of cantaloupe plant and silage (mL/mg DM) 

 Dietary treatment1  
Incubation time (h) 1 2 3 4 SEM 
2 3.25b 4.54b 6.62ab 6.98a 1.127 
4 7.74b 4.57b 15.25a 18.23a 1.733 
6 13.57b 10.51b 24.71a 27.65a 2.020 
8 15.89b 12.77b 30.52a 31.74a 2.199 
12 30.10b 25.94b 39.29a 41.47a 3.011 
24 40.64ab 33.89b 49.63a 51.12a 3.453 
48 63.35b 58.10c 81.44a 87.01a 3.397 
72 95.20b 81.16c 100.91a 102.10a0 3.849 
96 99.89b 89.47c 109.10ab 112.34a 3.714 
Gas production parameters      
b2 118.51a 99.83b 104.11ab 113.65a 3.901 
c3 0.024b 0.029b 0.038a 0.040a 0.007
ME (MJ/kg DM) 8.79b 7.91b 9.23a 10.13a 0.376 
OMD (%) 61.67b 60.01b 68.77a 70.43a 2.620 

1The experimental diets were: 1) cantaloupe fresh plant, 2) cantaloupe silage without urea supplementation, 3) 
cantaloupe silage with 0.5% of urea supplementation, 4) cantaloupe silage with 1% of urea supplementation.  

2Asymptotic gas production (mL/g DM). 
3Fractional rate of gas production (/h). 

  
افزودن اوره طی سیلو کردن بوته طالبی باعث تولید گاز 

آوري و انرژي قابل بیشتر نسبت به سیالژ بدون عمل
بیشتر در مقایسه با بوته تازه طالبی و سیلو  متابولیسم

شده شد. طبق نتایج بدست آمده از آزمون تولید گاز، 
مقادیر محاسباتی قابلیت هضم ماده آلی تیمارهاي مختلف 

درصد بدست آمد؛ در همین راستا محققان  60باالي 
 بدن وزن حفظ براي اند که نشخوارکنندگانپیشنهاد کرده

 55 از بیشتر هضم قابلیت با هايلوفهع مصرف به نیاز خود
 نیازمند بدن وزن افزایش به نیل براي و دارند درصد

 هستند درصد 60 از بیشتر هضم قابلیت با خوراکی مصرف
)Anigbogu, 2003.( Muela et al. (2005)  پیشنهاد

کردند که افزودن اوره، فراهمی سوبسترا را براي 
دهد. نتایج بدست هاي شکمبه افزایش میمیکروارگانیسم

آمده از تولید گاز، انرژي قابل متابولیسم و قابلیت هضم 
کند که همبستگی مثبتی بین تولید ماده آلی پیشنهاد می

گاز و انرژي قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی و 
همچنین پروتئین خام ماده خوراکی و قابلیت هضم ماده 

نشان  Norman et al. (2004)). 4آلی وجود دارد (تیمار 
دادند که در تعیین قابلیت هضم ماده آلی و انرژي 
متابولیسمی بیشترین همبستگی بین روش تولید گاز و 

با توجه به اینکه البته  استفاده از حیوان زنده وجود دارد.
ب شیمیایی آن میزان گاز تجمعی تولیدي وابسته به ترکی

گونه گیاه،  توان گفت عواملی همانندماده غذایی است، می
وغ گیاه، روش فرآوري و دیگر عوامل بر ت، بلزمان برداش

دارند (رزاقی و همکاران،  زان گاز تجمعی تولیدي اثرمی
حجم گاز تولیدي با قابلیت هضم ماده خشک و ). 1394

ولی گاز تولیدي از تخمیر  ،داردماده آلی همبستگی باالیی 
بسیار کم  هاو چربی در مقایسه با کربوهیدرات پروتئین
با این حال در اغلب موارد افزودن ). Wolin, 1960است (

اوره در ساعات مختلف انکوباسیون سبب افزایش میزان 
تولید گاز در مقایسه با علوفه تازه و سیالژ بدون افزودنی 

-می تشکیل متان را شکمبه گازهاي اصلی بخشگردید. 
 و است ساختمانی هايکربوهیدرات تجزیه حاصل که دهد

 بنابراین. است ثابت تولیدي گازهاي کل به آن نسبت
 تجزیه نرخ و مقدار بیانگر تواندمی گاز تولید نرخ و مقدار

. باشد ساختمانی هايکربوهیدرات ویژه به هاکربوهیدرات
اگر چه مقادیر کربوهیدرات هاي ساختمانی براي بوته 

اوي مکمل اوره کاهش عددي نشان حسیلو شده طالبی 
دار نبود. ) ولی این کاهش معنی2(جدول  دهدمی

الیاف نامحلول در شوینده  مقادیر بین منفی همبستگی
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 تولید نرخ باخنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 
داري با سیلو تغییر معنی 2دارد، اما طبق جدول  وجود گاز

سیلوهاي آزمایشی در مقادیر کردن و افزودن اوره به 
توان بنابراین میتمانی مشاهده نشد. هاي ساخکربوهیدرات

تواند ناشی ف در میزان گاز تجمعی تولیدي میاختالگفت 
محلول در آن و تأمین نیتروژن از تفاوت در مقدار پروتئین 

هاي تخمیر براي رشد و تکثیر میکروارگانیسم نیاز مورد
با توجه به نقش  از سوي دیگرکننده مواد غذایی آن باشد. 

 )Norton et al. )2003ها در تولید گاز، عمده کربوهیدرات
در مواد درصد پروتئین  10که وجود حداقل  اظهار داشتند

ست خوراکی براي فعالیت مطلوب میکروبی شکمبه الزم ا
علوفه سیلو شده و دیواره سلولی کمتر و پروتئین باالتر 

کننده تولید گاز بیشتر  تواند توجیهحاوي افزودنی اوره می
 Singhهمین گونه ). Getachew et al. 1998آن باشد (

and Doel, (1985)  گزارش کردند که تولید باالي گاز
نشان دهنده باال بودن انرژي قابل متابولیسم، نیتروژن 
قابل تخمیر (قابل تجزیه در شکمبه) و دیگر مواد مغذي 

اي هاي شکمبهنیاز براي فعالیت میکروارگانیسم مورد
  است. 

  پرواري هايبره ايشکمبه تخمیر و عملکرد

 ونه اثرهیچ گجایگزینی سیالژ ذرت با سیالژ بوته طالبی 
منفی بر عملکرد گوسفندان (مصرف خوراك و اضافه وزن 

ادیر برابر انرژي و مقکه می تواند مربوط به  روزانه) نداشت

. )Razzaghi et al., 2015( ها نیز باشدپروتئین جیره
بنابراین بوته طالبی می تواند جایگزین بخش علوفه 

پتانسیل استفاده از  مرسوم جیره نشخوارکنندگان گردد.
(بوته گوجه فرنگی و بوته سیب زمینی) بوته صیفی سیالژ 

هاي دیگر به اثبات پژوهشجیره گاو و بز شیري در در 
 Ashiono et ؛1395ه است (خداوردي و همکاران، رسید

al., 2006 ؛Khalid et al., 2013 .(جایگزینی  هر چند که
، مصرف بوته سیب زمینیسیلوي با سیلو شده سورگوم 

دار نبودن مصرف د، ولی معنیماده خشک را افزایش دا
تواند مربوط به نوع علوفه وهش حاضر میخوراك در پژ

 Ashionio etهاي پژوهشدر مقایسه با  جایگزین شونده

al. )2006 و (Khalid et al. )2013 ( .مصرف ماده باشد
گرم در روز) تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت، کیلوخشک (
) و 1395) که با نتایج خداوردي و همکاران (4(جدول 

Gholizadeh et al. )2010 درصد از ماده خشک  15) که
و سیلو شده جیره را به ترتیب با بوته گوجه فرنگی 

کرده بودند، مطابقت  محصوالت فرعی پسته جایگزین
و ضریب تبدیل  داشت. در اضافه وزن زنده و وزن نهایی

داري بین تیمارها مشاهده نشد غذایی اختالف معنی
هر چند که وجود مواد ضد مغذي به عنوان  ).4(جدول 

یکی از عوامل مؤثر در مصرف خوراك در بوته طالبی نیز 
این حال  ، با)Durmic et al., 2010( دور از انتظار نیست

            .گیري نشداضر ترکیبات ثانویه گیاهی اندازهدر پژوهش ح

  
 هاي آزمایشی هاي افشاري تغذیه شده با جیرهعملکرد رشد بره - 4جدول 

Table 4. Growth performance of Afshari lambs fed by the experimental diets 

 Experimental diets1   

Parameter 1 2 3  SEM 

Feed intake (Kg/day) 1.31  1.33  1.32   0.038 

Initial body weight (kg) 30.1 30.4 29.9  1.011 

Final body weight (kg) 43.0 43.5 42.6  1.032 

Average daily weight gain (g/day)  215.2 219.4 212.6  0.013 

Feed conversion ratio (kg DM/ kg gain) 6.24 6.23 6.34  0.123 

1The experimental diets were: 1) 15% of DM of corn silage; 2) 15% of DM of cantaloupe silage 

without urea supplementation; 3) 15% of DM of cantaloupe silage with 0.5 % of urea 

supplementation. 
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 هاي آزمایشیهاي تغذیه شده با جیرهشکمبه در بره هاي مربوط به مایعفراسنجه - 5جدول 

Table 5. Rumen parameters of lambs fed by the experimental diets 

 Experimental diets1   

Parameter 1 2 3  SEM 

Rumen pH 6.46  6.44  6.40   0.042 

Ammonia-N (mg/dL) 10.8b 12.4ab 13.5a  1.120 
1The experimental diets were: 1) 15% of DM of corn silage; 2) 15% of DM of cantaloupe silage 

without urea supplementation; 3) 15% of DM of cantaloupe silage with 0.5 % of urea 

supplementation. 

  
آوري شده بر پارامترهاي اثر سیالژ بوته طالبی عمل

 pHآورده شده است. سطح  5تخمیري شکمبه در جدول 
با داري را بین تیمارها نشان نداد. شکمبه اختالف معنی

 سیلويدرصد  16جایگزینی در یک پژوهش این حال 
در گاوهاي شیري سیلو شده ذرت با بوته گوجه فرنگی 

که  داددر مقایسه با شاهد کاهش را شکمبه  pHسطح 
ند مربوط به آلکالوئیدهاي موجود در بوته گوجه توامی

). عدم تغییر 1395همکاران،  فرنگی باشد (خداوردي و
درصد از  15شکمبه توسط جایگزینی  pHدار معنی

تواند مربوط به سیلو شده میذرت با بوته طالبی  سیلوي
هاي آزمایشی هاي کربوهیدرات جیرهبرابر بودن بخش

نیتروژن آمونیاکی شکمبه تحت تأثیر  غلظت. بازگردد
آوري شده با اوره در جیره قرار استفاده از سیلوي عمل

درصد اوره بیشترین  1گرفت، به طوري که سیلوي حاوي 
مقدار و تیمار سیلوي ذرت مقدار نیتروژن آمونیاکی 

-). این نتیجه موافق با یافته5کمتري را نشان داد (جدول 
هاي مرسوم جایگزینی خوراك هاي اغلب محققان در زمان

هاي فرعی کشاورزي است (مختارپور و با فرآورده

در توافق با نتایج پژوهش حاضر، ). 1391همکاران، 
Boucher et al. )2007 ( گزارش کردند که غلظت نیتروژن

آمونیاکی شکمبه با افزایش میزان اوره در جیره بر پایه 
 یافت.سیلوي ذرت به صورت درجه دوم افزایش 

  گیري کلینتیجه
از واند توهش نشان داد که علوفه طالبی مینتایج این پژ
سادگی سیلو گردد و برداشت شود و به سطح مزارع 

در فصولی که محدودیت و کمبود علوفه و مواد آن سیلوي 
 ان حتی از نوع پرواريمغذي وجود دارد در جیره گوسفند

به نظر می رسد اضافه کردن اوره به بوته استفاده شود. 
در  سیلو کیفیت و تخمیر بهبود باعثسیلو شده طالبی 

 عملسیلو شده و  طالبی بوته از استفاده. شودها تغذیه دام
در این آزمایش  هاي پرواريبره جیره دربا اوره  شده آوري

اضافه  میزان بلکه ،نداشت آنها عملکرد بر منفی اثر تنها نه
 ذرت سیلوي باو قابل مقایسه  مشابه مصرف خوراك وزن و

  .بود

  منابع
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Abstract    

Two experiments were conducted to evaluate the chemical composition, gas production and also inclusion of 
cantaloupe plant and its silage in lamb rations. In first experiment, the cantaloupe plant samples were treated 
with 0.5 or 1% of urea (DM basis) and ensiled in plastic bags. Ensiling cantaloupe plant treated with urea 
increased its crude protein content (P<0.05) and its gas production after 96 h incubation as well as metabolizable 
energy and organic matter digestibility (P<0.05). In the second experiment, cantaloupe plants were ensiled with 
urea (0.5% DM basis) or without urea. Fifteen male Afshari lambs were allocated to three dietary treatments in a 
completely randomized design and fed with the experimental diets. Three dietary treatments were 1) diet 
containing 15% corn silage without cantaloupe plants silage, 2) diet containing 15% cantaloupe silage without 
urea supplementation, 3) diet containing cantaloupe silage supplemented with 0.5% of urea (DM basis). There 
were no differences between the dietary treatments in the case of feed intake, average daily gain, final body 
weight, and rumen pH (P>0.05), but N-ammonia concentration was higher for the urea treated cantaloupe silage 
(13.5 vs. 10.8 mg/dL) in comparison with the control group (P<0.01). It was concluded that the ensiled 
cantaloupe plants treated with urea can be utilized in feeding of small ruminant in fattening feedlots with low 
cost and economical diets instead of corn silage. 
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