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یدهچک

 روز در مقابـل آفتـاب   10محمدي از قمصر کاشان تهیـه و بـه مـدت     گیري حدود یک تن تفاله تر گل      در فصل گالب   ،در این تحقیق  

 بـه   آنپروتئین خام، خاکستر خام، چربی خام، ترکیب فنلی قابل استخراج، تانن کل، کلسیم و فـسفر     ،  ماده خشک در آزمایشگاه   . خشک شد 

قابلیت هضم، خوراك مصرفی و تعادل ازت چهـار جیـره آزمایـشی     .تعیین شد درصد 1/0 و   1/1،  3/1،  7/2،  8/1 ،5/6،  5/12،  0/96ترتیب  

س گوسفند نژاد شـال بـالغ در        اچهار ر  با استفاده از   45:55 و   30:70،  15:85 ،)شاهد (100:0 هايیونجه به نسبت  ،  حاوي تفاله گل محمدي   

سـطوح  در  . دار نبـود  و ماده خـشک مـصرفی معنـی        ماده آلی    ،قابلیت هضم ماده خشک   ت  تفاو .چرخشی در زمان تعیین گردید    قالب طرح   

 45 و   30،  15 شـاهد و حـاوي     هـاي  جیره در ازتتعادل  ). P> 05/0(کمتر بود    درصد تفاله گل محمدي قابلیت هضم پروتئین         30از  یشتر  ب

پـذیري  تجزیـه . )P> 05/0 ( بـود دار معنـی تفاوت آنها که  شدبرآورد گرم در روز   1/1 و   4/1،  6/2،  1/3 به ترتیب    ،درصد تفاله گل محمدي   

بتـوان از  رسد  نتایج به نظر می اینبا توجه به.  درصد بود8/67 و 5/68 با سرعت عبور دو درصد به ترتیبماده خشک و پروتئین خام      مؤثر  

.کرد جیره نشخوارکنندگان استفاده علوفه به عنوان بخشی از تفاله گل محمدي

  

    ، نشخوارکنندگانقابلیت هضمتفاله گل محمدي،  ،ازتتعادل پذیري، تجزیه :کلیدي کلمات
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مقدمه

 بخـش   ، در ایـران   کشاورزي محصوالتفرعی  هاي  فرآورده

تـوجهی از مـواد خـوراکی قابـل اسـتفاده در تغذیـه دام را                قابل  

ــشکیل  ــیت ــدهم ــل  . دن ــه حاص ــصوالت تفال ــن مح ــی از ای   یک

ــالب از ــريگ ــدي  ،گی ــل محم ــی   )Rosaceus( گ ــام علم ــا ن ب

damascena Rosa گـل محمـدي در      ،در حال حاضر  ). 7 (است 

  کــشتکــشور از اراضــی  هکتــار 5400 اســتان و در حــدود 14

 تـن   8500 تـن گـل،      14300لیانه آن بالغ بر     شود که تولید سا   می

پـس از پایـان     ). 6  و 4( لیتر اسـانس اسـت       600  حدود گالب و 

فرایند تقطیر و استخراج عصاره از گـل محمـدي، تفالـه گـل یـا        

 در محیط اطـراف     معموالً که   آیدبه دست می  گیري  بقایاي گالب 

  از آن   و شـده گیري به صورت ضایعات رهـا       کارخانجات عصاره 

اي که ایـن بقایـا داراي ارزش تغذیـه    درصورتی ،شودنمی ادهاستف

در یـک   ). 5(توان از آن در تغذیه دام اسـتفاده نمـود            و می  است

ـ  درصد   79به مقدار   گیــري   گالب تحقیق، تفاله    تفالـه  ه همـراه  ب

و مـاده    1/4 اسـیدیته  در ایـن سـیلو    . یلو شد س چغندرقند خشک

تفالـه خـشک    گـري    در آزمایش دی   ).5(بود  درصد   7/29خشک  

 درصـد   100 و   75،  50،  25هـاي صـفر،     گل محمدي بـا نـسبت     

مـاده   .شـد  اسـتفاده  ، در تغذیه گوسفندان نر بـالغ همراه با یونجه  

 گرم  0/31 و   4/53،  4/51،  0/56،  0/61خشک مصرفی به ترتیب     

قابلیت هضم ماده خـشک     و  به ازاي هر کیلوگرم وزن متابولیکی       

 در ایـن  . درصد بـود 3/52  و0/56،  8/55،  5/58،  5/59به ترتیب   

 تفالـه    حـاوي  هـاي ضم پروتئین خام در جیره     قابلیت ه  آزمایش،

 کـاهش  یونجـه خـشک  محمدي در مقایسه با جیـره حـاوي     گل  

قابلیت هضم انرژي خام فقط در جیـره غـذایی            کاهش  اما ،یافت

بـا   در آزمایش دیگري. )P( )2> 05/0 (دار بودمعنیبدون یونجه  

 15گیري تا سطح     گالب ي، تفاله هـاي نر پروار  الهگوساستفاده از   

 مـاده خـشک مـصرفی، افـزایش وزن        ثیر منفی بر  أت ،درصد جیره 

 ، بـر ایـن اسـاس      ).3( نداشـت روزانه و ضریب تبدیل خـوراك       

عیـین ترکیـب شـیمیایی، قابلیـت هـضم،          ت  بـراي   حاضـر  تحقیق

تفاله گـل   خوراکی  خوش  و ايپذیري شکمبه هاي تجزیه فراسنجه

 .انجام شدي محمد

  

هامواد و روش

گیري حدود یک تن تفاله تر گـل محمـدي          در فصل گالب  

 روز در مقابل آفتاب خـشک       10از قمصر کاشان تهیه و به مدت        

ـ  ،امـپـروتئین خـ   ،  خاکستر خـام  ،  ماده خشک . شد ، ی خـام  ـ چرب

 ،کلـسیم، فـسفر، منیـزیم، پتاسـیم    انرژي خـام و عناصـر معـدنی     

 هـاي اسـتاندارد    روش براسـاس  مس آهن، منگنز، روي و      ،سدیم

الیـاف نـامحلول در شـوینده       میـزان    .)8(  شد تعیینآزمایشگاهی  

روش ون بـر اسـاس     خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسـیدي         

ـ ترکی .)21 (گردیدتعیین  سوست و همکاران   ايات ضـد تغذیـه  ب

مقـادیر  و   شیکاتو و فـولین     ترکیبات فنلی با روش فنل     شامل کل 

  ).14 و 13 (گیري شدندکار و همکاران اندازهامبا روش  تانن

  پذیري تجزیههايتعیین فراسنجه

 واي   فیـستوالي شـکمبه    بـا بـالغ     تالشینر    گاو   رأس سهاز  

  طبـق  گاوهـا  .شـد    اسـتفاده  ) کیلـوگرم  352 ± 10( میانگین وزن 

مین أ تــ  در ســطح  نــایلونی هــاي کیــسه تکنیــک  اســتاندارد روش

یونجـه  ( درصـد علوفـه      60ا جیره حـاوي     ب   نگهداري احتیاجات

هـا  نمونه. )15 ( شدند  تغذیه) جو( درصد کنسانتره    40و  ) خشک

 پـنج  و آسـیاب    ،متـر  میلـی  5/2  با قطر منفذ    الک دارايبا آسیاب   

 ،چهـار  صـفر، هـاي   زمـان در   هـاي نـایلونی    در کیسه  آنهاگرم از   

  .گــذاري شــدند شــکمبه ســاعت 96و  72 ،48، 24 ،16 ،هــشت

  پـذیري بـا   هـاي تجزیـه   فراسـنجه تعیـین   بـراي    حاصلاي  هداده

تجزیـه و تحلیـل      Fitcurve 6 پـذیري افزار تجزیـه  نرماستفاده از   

نیز پذیري ماده خشک و پروتئین خام       هاي تجزیه فراسنجه .ندشد

  .محاسبه شد  و مکدونالد  ارسکوف معادلهاستفاده از با  

))- e–ct
 1 (a + b = Pt(   

 ســاعت tپــذیري پــس از میــزان تجزیـه  Ptایـن رابطــه،  در 

 کنـد بخـش   b، بخش تند تجزیه و محلول در آب      a،  انکوباسیون

 سـرعت  c وداراي پتانـسیل تجزیـه شـدن در شـکمبه             و تجزیه

  .)16( است پذیريتجزیه

   خوراك و مصرف اختیاري قابلیت هضمتعیین

بـا  نـژاد شـال     اختـه شـده      گوسفند نـر بـالغ      رأس چهارز  ا

 سـال  چهـار و سن تقریبـی   ) کیلوگرم5/65 ± 7/4(ن  وزمیانگین  

ـ   هايقفس در   حیوانات آزمایشی . استفاده شد    طـور ه   متابولیکی ب
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ندر نشخوارکنندگا پذیري تفاله گل محمدي و تأثیر آن بر تعادل ازت ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه:خرمی و همکاران

بـراي  صورت آزاد   ه  خوراك مصرفی ب  نگهداري شده و    جداگانه  

براسـاس روش فرانـسوي      ( مقـدار مـصرف و حـدود آن        برآورد

INRA, 1989(،    گرفـت   در اختیـار آنهـا قـرار)طـول  . )12 و 11

هفـت    وپذیري  دوره عادت  روز   10 روز شامل    17آزمایش  ره  دو

  لـ، کـ  دهـی خـوراك از     قبـل صبح   هر روز    .ودب   اصلی  دورهروز  

   سـپس  . گردیـد    و تـوزین    آوري  جمع   هر گوسفند با دقت     مدفوع

 هـاي  نمونـه   مخلوط و   کامالً  طور جداگانه ه   هر گوسفند ب    مدفوع

در آفتاب خـشک     گوسفند    ره شما  از ثبت    پس  و تهیه  ی گرم 150

 هر گوسـفند بـا        مدفوع   روزانه  هاي  ، نمونه    دوره  بعد از اتمام  . شد

  یی شـیمیا    تجزیـه  بـراي از آن      گـرم  100 مخلوط و مقـدار       دقت

ی مـاده خـشک،    ضـرایب هـضم  ،آزمایشگاهپس در سو   برداشت

محاسـبه  آن  چربـی خـام و انـرژي خـام           ماده آلی، پروتئین خام،   

  .گردید

  هضم قابلیت محاسبه روش

هـا  نمونـه هضم  قابل مواد مغذي  و کل  ظاهري هضم قابلیت

  :)12 (شد محاسبهزیر  رابطهاز  با استفاده

 ظاهري  هضم قابلیت) = مصرفی  مقدار خوراك       

-مقدار مدفوع دفعی(×  100/)مصرفی مقدار خوراك(    

1(  

 بـا  هـا تابولیـسم نمونـه   مقابـل    انـرژي هـضم و    انرژي قابل   

  :)8 و 5(شد محاسبه   زیراستفاده از روابط

انرژي قابل هضم  = )قابلیت هضم ماده خشک×  66/19( - 70/0( 

   )ول در کیلوگرم ماده خشکژمگا(

2(  

  انرژي قابل متابولیسم  =)انرژي قابل هضم  82/0( 

   )ول در کیلوگرم ماده خشکژمگا(

3(  

  ازتتعیین تعادل 

کـه   هـا بـره   ادرار   کل  صبحهر   ،آزمایش   اصلی  ورهد  در طی 

 50لیتر اسید سولفوریک  میلی10حاوي  درون ظروف مخصوص    

 محتویـات ظـرف     سپس. شد   توزین  با دقت  آوري و جمع درصد

ــامالً ــوطک ــی 100 و   مخل ــرمیل ــري در   از آن لیت ــاي درون بط ه

 بـراي (  درصد50لیتر اسید سولفوریک   میلی 10ي  پالستیکی حاو 

ــه اســیدیته کــاهش ــر ازب  )ازت و جلــوگیري از اتــالف دو  کمت

 چهـار  در دمـاي     هاي حاصل تا پایـان آزمـایش      نمونه. دشریخته  

بعـد از   ). 18 و   10 (ندیخچال نگهداري شد   گراد در درجه سانتی 

   هر گوسفند با دقـت     ادرار   روزانه  هاي  ، نمونه    آزمایش  دوره  اتمام

به آزمایشگاه    یی شیمیا   تجزیه  براي یترلمیلی 100  مخلوط و از آن   

هـاي خـوراك و     هاي ادرار نیز مانند نمونه     نمونه ازت. ارسال شد 

هـاي اسـتاندارد،    کجلدال طبق روش   مدفوع با استفاده از دستگاه    

 دفعـی از    ازت نیز پس از مشخص شـدن        ازتتعادل   .تعیین شد 

گـرم در   ( مـصرفی ازت همچنـین میـزان       و طریق ادرار و مدفوع   

  ):10( محاسبه شد زیرفرمول از با استفاده ) روز

            NB = NI – (FN + UN)    

4(  

ـ م NI ،ازت تعـادل  NB ،رابطهدر این     یمـصرف  ازت نیانگی

 مدفوع قیطر از روزانه یدفع تروژنین نیانگیم FN ،)گرم (روزانه

) گـرم ( ادرار قیـ طر از روزانـه  یدفع ازت نیانگیم UNو  ) گرم(

.است

ي مربـوط بـه قابلیـت       هـا  داده  آمـاري    و تحلیل   جزیهتبراي  

  طرح پایـه مربـع التـین       از ازتو تعادل   ، مصرف اختیاري    هضم

  : استفاده شد زیرمدل آماري و چرخشی در زمان 4 × 4

Yijk = µ + Ti + Pj + Ck + eijk    

5(  

 اثر ثابت Ti میانگین کل، µ متغیر وابسته، Yijk ،رابطهدر این 

 خطاي eijk اثر تصادفی حیوان و Ckثابت دوره،  اثر Pjتیمار، 

 .استتصادفی  باقیمانده

  

  نتایج و بحث

    شیمیایی ترکیب

تفاله گل محمدي   و عناصر معدنی      شیمیایی  میانگین ترکیب 

میـزان مـاده آلـی،     یک تحقیقدر .  است  شده ارائه )1( در جدول 

 شـوینده   الیاف نامحلول در  پروتئین خام، الیاف خام، چربی خام،       

 ازتعصاره عاري از    الیاف نامحلول در شوینده خنثی و        اسیدي،

، 0/11،  4/94 ، به ترتیب  )براساس ماده خشک   (گل محمدي  تفاله

 و  کلـسیم، فـسفر   مقادیر   درصد و    3/57و   5/34 ،27،  4/2،  0/24
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آهن و مس   و میزان    درصد   80/0  و 14/0،  84/0ترتیب  به  منیزیم  

تفاوت  .)5( گزارش شده است   وگرمگرم در کیل   میلی 3/8 و   250

ـ       گل محمدي    تفالهدر ترکیب شیمیایی      ثیرأممکن اسـت تحـت ت

 نحوه برداشـت، منطقـه کـشت گـل        ،  دهندهنسبت اجزاي تشکیل  

، نوع واریته گل و نیـز نحـوه    )تفاوت در نوع خاك و آب و هوا       (

  .)6و  1 (باشدفرآوري 

  فاله گل محمدي شیمیایی و عناصر معدنی ت میانگین ترکیب- 1جدول 

  عناصر معدنی  (%)ترکیب شیمیایی 

08/1 ± 14/0(%)کلسیم    0/96 ± 42/0ماده خشک

10/0 ± 04/0(%)فسفر  5/93 ± 29/0ماده آلی

26/0 ± 07/0(%)منیزیم  5/12 ± 53/0پروتئین خام

14/0 ± 01/0(%) سدیم  8/1 ± 39/0  چربی خام

78/0 ± 31/0(%)پتاسیم    5/56 ± 54/1الیاف نامحلول در شوینده خنثی

  )گرم در کیلوگرمیمیل(عناصر کمیاب 1/46 ± 25/1الیاف نامحلول در شوینده اسیدي

33/6 ± 78/0  مس6/22 ± 67/2هاي غیر فیبريکربوهیدرات

13/128 ± 62/71  روي5/6 ± 29/0خاکستر خام

13/343 ± 08/24  آهن7/2 ± 17/0ترکیبات فنلی قابل استخراج

78/58 ± 52/3  منگنز3/1 ± 17/0تانن کل

  

  قابلیت هضم 

هاي آزمایشی در جـدول    نتایج مربوط به قابلیت هضم جیره     

 درصـد تفالـه     30بـیش از    در تیمارهایی که     . شده است  ارائه )2(

کمتـر بـود    ام  ـقابلیت هضم پروتئین خ   استفاده شد،   گل محمدي   

)05/0< P (  ققین مطابقت دارد    سایر مح ج  ـکه با نتای)اهش ـک). 4

 30مقادیر بیـشتر از     تیمارهاي حاوي    م پروتئین در  ــقابلیت هض 

بــه دلیــل ترکیبــات اســت ممکــن  محمــديل ـتفالــه گــدرصــد 

و نیـز ایجـاد ترکیبـات      هـا نـــ  و تان  هـا اي ماننـد فنـل    ضدتغذیه

پروتئینی غیرقابل هضم ناشی از واکنش میالرد در زمـان فرآینـد            

!!.)20 و 5 ()1جدول  (باشدگالب تقطیر تولید 

  مصرف اختیاري خوراك

مـاده خـشک قابـل      ،   مـاده آلـی    ، مصرف ماده خشک   مقادیر

. ارائه شـده اسـت    ) 3(در جدول   م  ـ قابل هض  ـیم و ماده آل   ـهض

 درصد تفالـه  15 و 5/7تغذیه مقادیر صفر، ثیر أت ، آزمایش یک در

صرف مـاده خـشک     بر م هاي نر پرواري    گوسالهگل محمدي در    

از این تفالـه باعـث       درصد   50 اما استفاده بیشتر از      ،دار نبود معنی

   .)13 و 5( کاهش مصرف ماده خشک شد

  هاي نایلونیپذیري به روش کیسه تجزیههاي فراسنجه

پذیري ماده خشک و پروتئین خام تفالـه گـل           تجزیه منحنی

 نـشان داده  ) 2(و  ) 1(هـاي   شکــل در  به ترتیب    ،مورد آزمـایش 

ـ    هافراسنجههمچنین،  . استشده   ـ ؤپـذیري م  هـو میزان تجزی ر ـث

 و پـنج ، دو عبـور   هـاي سـرعت ام در   ـماده خشک و پروتئین خـ     

ــشت ــد ه ــدول  درص ــت )4(در ج ــزارش شــده اس ــادیر. گ    مق

 تفاله گل محمـدي و ماده خشک  پروتئین خام   پذیري مؤثر تجزیه

 درصد تعیـین شـد      68 و   67 درصد به ترتیب     دوبا سرعت عبور    

اندگاري و کاهش سـرعت     توان آن را ناشی از زیاد بودن م       یکه م 

پذیري مؤثر تفالـه گـل      عبور در شکمبه و درنتیجه افزایش تجزیه      

  ).17(محمدي دانست 
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  استفاده مستقیم از حیوان زنده به روش ي آزمایشیهامواد مغذي و انرژي جیرهماده خشک، ماده آلی،  قابلیت هضم - 2جدول 

  

هاجیرهترکیب 

گل درصد تفاله صفر  قابلیت هضم 

یونجهدرصد  100 + 

  گلدرصد تفاله  15

  یونجه درصد 85 +

  گل درصد تفاله 30

  یونجه درصد 70 +

   درصد تفاله گل45 

  یونجه درصد 55 +

9/49 ± 1/5243/1 ± 1/5306/1 ± 3/5311/1 ± 05/1   (%)ماده خشک

8/50 ± 5/5388/1 ± 4/5469/1 ± 6/5466/2 ± 85/0    (%)ماده آلی

8/45 ± 4/4839/1 ± 2/4945/1 ± 2/4931/2 ± 50/0   (%)ماده آلی در ماده خشک

 ± 37/1   (%)پروتئین خام
a

3/66
  

45/2 ± 
a

0/6237/1 ± 
b

5/5437/1 ± 
c

1/46

3/50 ± 5/5296/1 ± 4/5306/2 ± 6/5463/1 ± 43/1   (%)انرژي خام

8/48 ± 7/5209/3 ± 0/5466/2 ± 5/5784/3 ± 46/3 (%)چربی خام

9/37 ± 2/3875/1 ± 7/3809/1 ± 8/3791/1 ± 92/0   (%)الیاف نامحلول در شوینده خنثی

3/89 ± 4/8801/3 ± 6/8752/2 ± 0/8673/2 ± 68/1   (%)هاي غیرفیبريکربوهیدرات

6/51 ± 2/5395/1 ± 6/5419/1 ± 4/5572/1 ± 92/0(%) کل مواد مغذي قابل هضم

Mcal/kg(  07/0 ± 3/206/0 ± 3/210/0 ± 3/206/0 ± 2/2(انرژي قابل هضم 

Mcal/kg(  06/0 ± 9/105/0 ± 9/108/0 ± 9/105/0 ± 8/1( انرژي قابل متابولیسم

a-c-  05/0 (استدار  معنیدر هر ردیفها با حروف غیرمشابه میانگینتفاوت <P.(  

  

   توسط گوسفندان آزمایشیهااختیاري جیره میزان مصرف - 3جدول 

  

یونجه : تفاله گل محمدينسبت 

  میزان مصرف اختیاري

100:0  85:15   30: 70    55: 45   

)1(24/41 ± 5/234819/47 ± 9/238119/43 ± 1/239472/29 ± 4/2432

  ماده خشک

)2(11/1 ± 0/9899/1 ± 5/9900/2 ± 9/10043/1 ± 4/102

)1(71/103 ± 9/211758/106 ± 9/215342/84 ± 0/216723/31 ± 1/2197

یماده آل

)2(25/2 ± 4/8854/4 ± 0/9045/4 ± 3/9182/2 ± 4/92

)1(16/20 ± 1/124673/36 ± 8/126482/28 ± 8/124494/35 ± 2/1214

  ماده خشک قابل هضم

)2(84/0 ± 1/5247/1 ± 6/5254/1 ± 6/5284/1 ± 4/51

)1(57/28 ± 7/115287/74 ± 3/116925/38 ± 4/115786/33 ± 8/1106

  ماده آلی قابل هضم

)2(88/0 ± 2/4889/2 ± 8/4894/2 ± 9/4809/3 ± 8/46

  کیلوگرم وزن متابولیکیهر گرم به ازاي ) 2(،  گرم در روز)1(
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   محمديپذیري ماده خشک تفاله گلتجزیه - 1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تفاله گل محمديپروتئین خامپذیري  تجزیه- 2شکل 

        

)ساعت(زمان انکوباسیون 

)ساعت(زمان انکوباسیون 
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  پذیري ماده خشک و پروتئین خام تفاله گل محمديهاي تجزیه فراسنجه- 4جدول 

 پذیريهاي تجزیهفراسنجه
*

  

)%(

  ثر ؤپذیري متجزیه

)%(    

abca + b

خیر أزمان ت

)ساعت(

258

  8/561/49  5/809/25/68 ± 14/0  1/0 ± 7/77003/0 ± 8/223/0 ± 21/0  اده خشکم

3/848/28/678/527/43 ± 1/094/0 ± 1/84003/0 ± 2/077/1 ± 14/0  پروتئین خام

a  : شوندهبخش سریع تجزیه(بخش محلول در زمان صفر انکوباسیون( ،b  : قابل تجزیه در شکمبه وبخش نامحلول )شوندهتجزیه خش کندب(،  

 c  :وپذیرينرخ تجزیه   a + b :پذیريپتانسیل تجزیه  

  

  ازتتعادل 

 و   تعـادل  ، ادرار ازت درصـد    ونتایج مربوط به ماده خشک      

در گوسفندهاي تغذیه شده با سـطوح مختلـف تفالـه        ازت   ابقاي

  مقـادیر بیـشتر از  در.  شده استارائه )5(گل محمدي در جدول     

افـزایش  دفع ازت از ادرار و مدفوع  اله گل محمدي     درصد تف  30

سـت   ممکـن ا   کاهش ابقاي ازت  . )P> 05/0(کم شد   آن   و ابقاي 

 و قابلیت هـضم پـروتئین بـه         به دلیل کاهش مقدار ازت مصرفی     

   زیادتر مقادیرداراي  هاي  در جیره دلیل ترکیبات فنولی و تانن

  . )19( )5 و 2هاي جدول (تفاله گل محمدي باشد

ا توجه به ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم مواد مغذي و ب

توان نیز ارزان بودن تفاله گل محمدي در مناطق تولید گالب، می

از این فرآورده فرعی به عنوان بخشی از علوفه در جیره 

شود که تحقیقات توصیه می. نشخوارکنندگان استفاده کرد

رکنندگان و بیشتري براي استفاده از این محصول در جیره نشخوا

  .   ثیر آن بر عملکرد انجام شودأت

  

   در گوسفندهاي آزمایشیازت ادرار و تعادل ازت ، ماده خشکمقدار - 5جدول 

  هایونجه در جیره: تفاله گل محمدينسبت 

  صفت

100:0  85:15   30:70    55:45   

2/6 ± 5/678/0 ± 0/799/0 ± 8/670/0 ± 62/0  (%)ماده خشک 

8/0 ± 0/114/0 ± 2/117/0 ± 1/120/0 ± 11/0 (%)ازت

 ± 93/1)گرم در روز(  مصرفیازت
a

7/4571/0 ± 
ab

0/4300/1 ± 
b

5/4116/0 ± 
b

5/41

  )گرم در روز(  دفعیازت

3/19 ± 4/1838/0 ± 2/1619/0 ± 1/1687/0 ± 97/0    از طریق مدفوع 

0/21 ± 7/2142/0 ± 3/2425/1 ± 5/2635/1 ± 27/1ق ادرار یاز طر

4/40 ± 1/4005/0 ± 5/4010/1 ± 6/4298/0 ± 70/1 دفعیازتکل 

 ± 25/0)گرم در روز (ازتتعادل 
a

1/331/0 ± 
a

6/222/0 ± 
b

4/112/0 ± 
b

1/1

 ± 57/0 (%)ازتابقاي 
a

7/671/0 ± 
a

0/629/0 ± 
b

4/318/0 ± 
b

8/2

a-b - 05/0 (استدار  معنیدر هر ردیف ها با حروف غیرمشابه میانگینتفاوت <P.(  

35



1390، پاییز 2، شماره 13مجله تولیدات دامی، دوره 

  مورد استفادهمنابع                         

  .نشر جمال. پایتخت گل ملی ایران.  قمصر)1381 ( اکبري ه .1

 تعیین ارزش غذایی بقایاي )1387( ر.  مپی و ثابت. دیانی ا .2

 57. سومین کنگره علوم دامی کشور. متغذیه دا گیري درگالب

  .ص

 اثر استفاده )1387( س. م.  سو بیدگلی. ح، فضائلی . خرمی ب. 3

. هاي پرواريگیري در جیره غذایی گوسالهاز بقایاي گالب

   . ص31. سومین کنگره علوم دامی کشور

  )1385( م.  سو علوي. ح، نوروزیان . مفر، زاهدي. فضائلی ح .4

  

  اگیري و امکان سیلو کردن آن ب ارزش غذایی بقایاي گالب

  . ص72. پژوهش و سازندگی. تفاده از مواد افزودنیاس

  ارزش غذایی بقایاي) 1384(  مفر و زاهدي. فضائلی ح .5

هاي مختلف یونجه خشک در تغذیه گیري با نسبتگالب

سسه ؤم. دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور. گوسفند

.1- 7. صص. تحقیقات علوم دامی

گیري در شهرستان  صنعت گالب بررسی)1381(ح .  غفار ا .6

نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و پایان. کاشان و اثرات اقتصادي آن

  .دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات. ریزي روستاییبرنامه

7 . Abdelhamid MT, Horiuchi T and Oba S (2004) Composting 

of rice straw with oilseed rape cake and poultry manure 

and its effects on faba bean (Vicia faba L.) growth and 

soil properties. Bioresource Technology 93(2): 183-187.

8 . AOAC (1990) Official Method of Analysis. 15th Ed. 

Assos. Off. Anal. Chem., Washington, D.C.

9 . Ferretti M, Brambilla G, Fornasier F, Mazzali C, Giordani 

P and Nimis PL (2004) Reliability of different sampling 

densities for estimating and mapping lichen diversity in 

biomonitoring studies. Envirmental Polluiont 127(2): 

249-258.

10 . Hufstedler GD and LW Greene (1995) Mineral and 

nitrogen balance in lambs implanted with zeranol. 

Animal Science 73: 3785-3788.

11 . INRA (1989) Ruminant Nutrition: Recommended 

Allowances and Feed Tables. John Libbey Eurotext, 

Paris.

12 . Jarrige R, Demarquilly C, Dulphy JP, Hoden A, Robelin 

J, Beranger C, Geay Y, Journet M, Malterre C, Micol D 

and Petit M (1986) The INRA "Fill Unit" System for 

Predicting the Voluntary Intake of Forage-Based Diets in 

Ruminants: A Review. Animal Science 63: 1737-1758.

13 . Julkunen-Tiitto R (1985) Phenolic constituents in the 

leaves of northern willows: methods for the analysis of 

certain phenolics. Agricultural and Food Chemistry

33(2): 213- 217.

14 . Makkar HPS, Borrowy NK and Becker K (1992)

Quantitution of polyphenols in animal feedstuffs. In: 

proceeding of the XVIth International conference of 

Groupe polyphenol, Lisboa, Portugal (13-17th July).

15 . Mehrez AZ and Orskov ER (1977) A study of artificial 

fibre bag technique for determining the digestibility of 

feeds in the rumen. Agricultural Science 88: 645-650.

16 . Orskov ER and McDonald I (1979) The estimation of 

protein degradability in the rumen from incubation 

measurements weighted according to rate of passage. 

Agricultural Science (Comb.) 92: 499.

17 . Orskow ER Reid GW and Kary M (1988) Predictaion of 

intake by cattle from degradation characteristics of 

roughage. Animal Production 6: 29-34.

18 . Phillips WA and Rao SC (2001) Digestibility and 

nitrogen balance of diets containing cottonseed meal, 

alfalfa, or pigeon pea as the protein source. Livestock 

Research for Rural Development. 13: 225-233.

36



ندر نشخوارکنندگا پذیري تفاله گل محمدي و تأثیر آن بر تعادل ازت ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه:خرمی و همکاران

19 . Reed JD, Krueger C, Rodriguez G and Hanson J (2000) 

Secondary plant compounds and forage evaluation. In: 

Givens, D.I., E. Owne., R.F.E. Axford and H.M. Omed 

(Editors), Forage evaluation in ruminant nutrition. CABI, 

New York. Pp. 433-448. 

20 . Stern MD, Bach A and Calsamiglia S (1997) Alternative 

techniques for measuring nutrient digestion in ruminants. 

Animal Science 75(8): 2256-2275.

21 . Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA (1991)

Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber and non-

starch polysaccharides in relation to animal nutrition.

Dairy Science 74: 3583-3597.

37



Journal of Animal Production, Vol. 13, No. 2, Autumn 2011

Chemical composition, digestibility and degradability of Rose flower extraction 

pulp and its effect on nitrogen balance in ruminants
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Abstract

In this study, about 1000 kg of wet Rose Flower pulp were obtained from Ghamsar – Kashan in

Iran and dried in air for 10 days. The DM, CP, Ash, EE, total extractable phenols, total tannin, Ca and 

P of Rose!flower extraction pulp (RFEP) were 96.0, 12.5, 6.5, 1.8, 2.7, 1.3, 1.1 and 0.1 percent, 

respectively. Four adult Chaal sheep in a changeover design used for determination of digestibility, dry 

matter intake and nitrogen balance. The sheep fed by four diets with different ratio of RFEP: alfalfa 

(0.0:100, 15:85, 30:70 and 45:55). Digestibility of DM and OM were not affected by experimental 

diets. Inclusion of 30 percent or more RFEP, decreased CP digestibility (P< 0.05). Dry matter intake 

was not affected by inclusion of different levels of RFEP in diets. The nitrogen balance of diets 

including zero, 15, 30 and 45 precent RFEP were 3.1, 2.6, 1.4 and 1.1 gram per day, respectively (P<

0.05). The DM and CP effective degradability of RFEP were 68.5 and 67.8, respectively. It seems that

Rose!flower extraction pulp can be used as a part of roughage in the ruminant’s diet.

Keywords: Degradability, Digestibility, Nitrogen balance, Rose!flower extraction pulp, Ruminants
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