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 چكيده

میها ههای تخمیهری تهک    بیان سیلو تده با خرمای رایااتی بر فراسنجه منظور بررسی اثر اس،فاده از تفالة تیرین این پووهش به

 20های خونی و تولید پروتئین میکروبی با اس،فاده از چوار رأس بز نر رایینی در قالب طرح چرخشی در چوهار دورة   فراسنجه

روز  42درصد از خرمای رایااتی بدون هس،ه مخلوط و به مدت 02و  01ا 2روزه انجام تد. تفالة تیرین بیان با سطوح صفرا 

بیان  درصد سیالژ تفالة تیرین 21. جیرة تاهد )دارای 0سیلو تد. چوار جیرة آزمایشی تامل  لی،ر  41هایی با ونجایش  در بشکه

دارای   . جیهرة 8درصد خرمهای رهایااتی    2درصد سیالژ تفالة تیرین بیان مح،وی  21دارای   . جیرة2بدون خرمای رایااتی(  

بیان مح،هوی   درصد سیالژ تفالة تیرین21دارای   یرة. ج4درصد خرمای رایااتی و 01بیان مح،وی  درصد سیالژ تفالة تیرین21

بیان با خرما موجب افزایش ماناداری ماده خشک تد و با افزایش مقدار  درصد خرمای رایااتی بود. سیلو کردن تفالة تیرین02

ی سلولولی،یک های پروتوزوآ طور خطی و جمایت وونه سیالژ به فلیگ خرمای رایااتی افزوده تده در هنگام سیلو کردنا نقطة

(. میانگین دفع کل مش،قات پورینی در p<12/1ولیسیریدا آلیومین و کراتینین خون افزایش یاف،ند ) در مایع تکمیها غلظت تری

(. کم،هرین میهزان تولیهد    p<12/1درصد خرما بیش،ر از جیرة تهاهد بهود )   02و  01بزهای تغذیه تده با جیرة حاوی سیالژ و 

(. با p<12/1ی تغذیه تده با جیره دارای سیالژ تفالة تیرین بیان بدون خرمای رایااتی مشاهده تد )پروتئین میکروبی در بزها

دام  ةدر تغذیه  بها ارزش خوراکی  ةعنوان ماد خرمای رایااتی به سیلو تده با بیان تیرین تفالة از توان توجه به ن،ایج حاصلا می

 .کرد اس،فاده

 های تکمیها فراوردة فرعیا مش،قات پورینی. واا فراسنجهافزودنی خوراکیا پروتوز ها: واژه كلید
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 مقدمه

با توجه به محدودیت منابع از قییل آب و خا ا عهالوه بهر   

تهوان از   های علمهی مهی   ارقام پرمحصول و اس،فاده از تیوه

. [2]پسماندهای کشاورزی نیز در تویة غذای دام بوره بهرد  

یهة دام اسهت.   نگوداری مواد خوراکیا عامل کلیدی در تغذ

کنهد و   زیرا کمیود خورا  را طی فصول خشک جیران مهی 

از  .هها سهیلو کهردن اسهت     های نگوداری علوفهه  یکی از راه

ها به علوفهة سهیلو تهدها بهه      طرفیا افزودن باضی افزودنی

علههت بویههود تخمیههر و کههاهش الیههافا سههیب افههزایش    

خوراکی و افهزایش قابلیهت هضهم مهواد سهیلویی و       خوش

  .[24]تود  رفی میمادةخشک مص

بیانا ویاهی چند ساله از خهانوادة فاباسهه اسهتا     تیرین

و نهام انگلیسهی آن    .Glycyrrhiza glabra Lنام علمی ویاه 

لیکوریس است. این ویهاه بهه واسهطة دارا بهودن ترکییهات      

دارویی و غذایی موم در ریشه و ریهزوم آن حهائز اهمیهت    

و ح،ی دخانیات  بوده و کانون توجه صنایع داروییا غذایی

 تفالهة  پهذیری  وهوارش  . در تحقیقهی افهزایش  [2]قرار دارد 

-سهاجر  پلورتهوس  قهار   بها  آوری عمل سیب به بیان تیرین

بیهان   با جایگزینی تفالة ریشة تیرین .[2] تد وزارشکاجو 

درصد با یونجها افهزایش   2/26ا 21ا 2/08در سطوح صفرا 

نهاداری  ههای پهرواری تغییهر ما    وزن و مصرف خورا  بره

توانهد بهدون تهأثیر     بیان می نکرد و وزارش تد تفالة تیرین

منفی بر افزایش وزنا جایگزین تمام یا بخهش چشهمگیری   

اق،صههادی قیمههت  نظههر ازاز علوفههه جیههره تههود. همچنههین 

 ةدرصهد تفاله   2/26سطح یافت و جیرهای آزمایشی کاهش 

ههای پهرواری توصهیه     هغذایی بر ةجیر بیان در تیرین ةریش

 .  [08]تود

های سیالژا خرمای رهایااتی اسهت و    یکی از افزودنی

خهوراکی   افزودن آن سیب بویود تخمیهر و افهزایش خهوش   

درصهد مهالسا   2/6 [00]. در آزمایشی [02]تود  سیالژ می

درصد خرمای رایااتی به سیالژ حاوی تفاله تازه  02و  00

لیموترشا کاه وندم و اوره ارافه تد. ن،هایج ایهن محققهان    

های سیلویی حاوی مواد قندی )مهالس و   داد که وروهنشان 

تری نسیت به سیلوی فاقد مهالس و خرمها    پایین pHخرما( 

دارند و نشان دهندة نقهش و اهمیهت حضهور مهواد قنهدی      

الوضم در ترکیب تفاله سهیلو تهده اسهت. عهالوه بهر       سول

و  pHخوراکی و انرژی سیلو سهیب کهاهش    افزایش خوش

نسهی،اً کهم    میهزان  ینهمچنتود.  می ثیات و پایداری آن نیز

 آوری لو عمه  یفیهت ک سهیالژهاا بیهانگر   یهاکی آمون نی،روژن

داری در زمینهة   تحقیقات وسیع و دامنهه  .است ها آن مناسب

بیان و عصهارة ریشهة    خواص دارویی و درمانی ویاه تیرین

ویری  . تفالة حاصل از عصاره[01]آن صورت پذیرف،ه است 

ده فرعی است که ساالنه در کشور مها  بیان فراور ویاه تیرین

تود و تایین ارزش غذایی تفالهة   تن تولید می 2211حدود 

پذیری آن در نشخوارکنندوان موروع  بیان و ووارش تیرین

. هدف از این [01و  3]تاداد اندکی از تحقیقات بوده است 

بیهان سهیلو تهده بها      تحقیق بررسی تأثیر تغذیة تفالة تیرین

ایا جمایهههت  ر تخمیهههر تهههکمیهخرمهههای رهههایااتی بههه

های خون و تولید پروتئین میکروبهی   پروتوزوآییا فراسنجه

 بود.

 

 ها مواد و روش

بیهانا از کارخانهة لیکهوریس در تهور       تفالة ریشة تیرین

صنا،ی اس،ان کرمهان و خرمهای رهایااتی مضهاف،ی بهدون      

آوری تد. برای تویهة سهیالژا    هس،ها از تورس،ان بم جممع

ان و خرمای رایااتی بدون هسه،ه از سهطوح   یب نیریتفالة ت

بهدون  درصد با هم مخلهوط تهدند و    02و  01صفرا پنجا 

روز در  42مههدت  بهههاسهه،فاده از مههواد افزودنههی دیگههرا   

از باز کردن  . پسسیلو تدندلی،ر  41هایی با ونجایش بشکه

 ی،هروژن ن کهل  ا(10/784)روش تماره  مادة خشکسیلوهاا 

خههام )روش تههماره   بههیچر ا(00/2110)روش تههماره 

 براسههاس( 12/742 تههمارهخاکسهه،ر )روش  و (ا87/721
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میزان مهادة آلهی    .ویری تد اندازه[ 02]اس،اندارد  های روش

بهه دسهت آمهد.     011با کسر مقدار خاکس،ر تایین تهده از  

 عهدد  در نی،هروژن  کهل  مقهدار  ررب با خام پروتئین میزان

 بها  یثه خن تهویندة  در نهامحلول  الیهاف . تهد  محاسیه 22/6

 الیههاف و[ 26]و همکههاران  سوسههت ون از روش اسهه،فاده

اسه،فاده از روش   بها  هها  نمونهه  اسهیدی  تویندة در نامحلول

ا pHبهرای تایهین   . [02]ویهری تهد    انهدازه  03/728 ةتمار

آب مقطهر   لی،ر میلی 011ورم از مواد سیلو تده با  01مقدار 

 pHکهن مخلهوط و بالفاصهله     مدت یک دقیقه در مخلوط به

 Elmetronم،ر دیجی،الی )مار  pHصارة سیالژ با دس،گاه ع

با  و نقطة فلیگ سیالژ [24]ویری تد  ( اندازه018CPمدل  

 .[03]محاسیه تد  0رابطة  اس،فاده از

(0) 

Fleig point= 221+ ( 2 × DM- 02) - (41× pH)   

ا pHا مقههدار مههاده خشهههک و   DMدر ایههن رابطههها    

 سیالژ بودند.  های نمونه pHدهندة میزان  نشان

درصهد در  21بیهان بهه میهزان     سیالژهای تفالهة تهیرین  

اسه،فاده تهدند کهه عیهارت     ( 0)جدول های آزمایشی  جیره

بیان بدون  . جیرة تاهد دارای سیالژ تفالة تیرین0بودند از  

بیان بها   . جیرة دارای سیالژ تفالة تیرین2خرمای رایااتی  

یالژ تفالههة . جیههرة دارای سهه8درصههد خرمههای رههایااتی  2

. جیهرة دارای  4درصد خرمای رهایااتی و  01بیان با  تیرین

 .درصد خرمای رایااتی 02بیان با  سیالژ تفالة تیرین

آزمایش با اس،فاده از چوار رأس بز نر کرکی رائینی بالغ 

ههها  جیههره کیلههوورم انجههام تههد.  2±82بهها میههانگین وزن 

و  11 3صورت کامالً مخلوط در دو وعدة صیح و عصر ) به

صورت آزاد در اخ،یار  تد. آب به ها تغذیه می ( به دام11 02

هها دارای انهرژی و پهروتئین خهام      حیوان قرار داتت. جیره

روزه  20تقرییههاً یکسههانی بودنههد. آزمههایش در چوههار دورة 

هها و   ها به جیره پذیری دام روز برای عادت 06انجام تد که 

ه تهد. در  هها در نظهر ورف،ه    آوری نمونهه  روز برای جمع 2

درصد خهورا    01ماندة خورا  ) ویری باقی روزهای نمونه

مصرفی( قیل از تروع وعدة صیحا برای تایین مصرف مادة 

آوری و تهوزین   پذیری مواد مغذیا جمهع  خشک و ووارش

 تد. می

 پیش و دوره هر آخر روز در تکمیه از مایع ویری نمونه

دوا چوهارا تهش و    )سهاعت صهفر( و   خهورا   مصهرف  از

لولهة   اسه،فاده از  بها  خهورا   مصهرف  از ساعت پس تهش

 ک،هانی  پارچهة  بها  ها نمونه آن از ورفت. پس صورت مادی

لی،هر از مهایع تهکمیه     میزان پنج میلهی  تد. صاف الیه چوار

لی،ههههر محلههههول  میلههههی 01صههههاف تههههده نیههههز بهههها 

(MFS)Methylgreen-formalin-Salin     بههرای تههمارش

های  دار در نمونه  و پروتوزوآی مو پروتوزوآ نگوداری تد

توسهط الم   MFSمایع تکمیة نگوهداری تهده بها محلهول     

-Olympus CH( و با اس،فاده از میکروسکوپ )DQنئوبار )

لی،هر   ( تمارش تدند و جمایت پروتهوزوآ )در ههر میلهی   2

 [.28محاسیه تد ] 8و  2مایع تکمیه( به کمک روابط 

(2)    
        

 
 

(8)    
      

  
 

لی،هر   ا جمایت پروتوزوآ در هر میلهی Aهاا  ابطهدر این ر

ا مجموع کل پروتوزوآی مشهاهده تهده در    Bمایع تکمیه 

ا میزان مهایع تهکمیه   RFا نرخ رقت  Cمرباات الم نئوبار  

لی،هر(   ا میزان محلهول نگودارنهده )میلهی   MFSلی،ر( و  )میلی

 است.  

ویری از بزهها در روز آخهر ههر دوره در سهاعت      خون

 توسط سرنگ بها سرسهوزن  ( ز مصرف خورا صفر )پیش ا

ویری  پس از خون[. 02]از ورید وداج انجام تد  03 تمارة

ها در داخل لولهة آزمهایش حهاوی مهادة رهد اناقهاد        نمونه

EDTA .نگوداری تد 
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 های آزمايشي )براساس مادة خشک( . اجزاء و تركیب شیمیايي جیره1جدول 

0های آزمایشی   جیره                                                                         
 

 4 8 2 0 اجزای خوراکی )درصد مادة خشک(

 81 81 81 81 علوفة خشک یونجه

 21 21 21 21 سیالژ تفالة ریشة تیرین

 3/22 23 23 23 دانة جو آسیاب تده

 دانة ذرت آسیاب تده

 کنجالة سویا

 سیوس وندم

 2امینمکمل مواد مادنی و وی،

 نمک

01 

3 

2 

2/0 

2/1 

01 

3/2 

2/2 

2/0 

2/1 

6/01 

4/2 

2 

2/0 

2/1 

01 

2/2 

2/2 

2/0 

2/1 

 انرژی )مگاکالری در کیلوورم( و ترکییات تیمیایی )درصد(

 26/2 20/2 22/2 23/2 انرژی م،ابولیسمی

 پروتئین خام

 ماده خشک

 ماده آلی

 عصاره اتری

 الیاف نامحلول در تویندة خنثی

8غیرالیافیکربوهیدرات 
 

13/04 

23/22 

20/70 

88/2 

77/86 

33/42 

16/04 

37/22 

00/70 

27/2 

40/82 

24/40 

12/04 

83/22 

26/70 

80/2 

84/83 

07/40 

18/04 

10/26 

26/70 

42/2 

3/86 

24/42 

درصهد  2بیهان دارای   فالهة تهیرین  . جیهرة دارای سهیالژ ت  2بیان بدون خرمای رهایااتی(    . جیرة تاهد )سیالژ تفالة تیرین0های آزمایشی تامل   . جیره0

درصهد   02بیهان دارای   . جیرة دارای سهیالژ تفالهة تهیرین   4درصد خرمای رایااتی و  01بیان دارای  . جیرة دارای سیالژ تفالة تیرین8خرمای رایااتی  

 خرمای رایااتی.  

 Mn(ا 811)  Cu(ا8111) Feوهرم تهامل    ادنی براساس میلی(ا و عناصر مIU 011) E(ا وی،امین IU 011111) D3(ا وی،امین IU 211111) A. وی،امین 2

 .)Se (0( و 07111) Mg(ا 011) I(ا 21111) Na(ا 011) Co(ا 71111) P(ا 8111) Zn(ا 2111) Ca(ا 811)

 . [26]خاکس،ر( )درصد الیاف نامحلول در تویندة خنثی + درصد پروتئین خام + درصد عصارة اتری + درصد  -011 =های غیر الیافی کربوهیدرات. 8

 

 pHههها و  نمونههه حجههم ادرارا آوری جمههع از پههس

 اسهید  کهردن  ارهافه  در صورت لزوم بها  وویری تد  اندازه

 21 و تد داده کاهش 8به کم،ر از  pHدرصد 01 سولفوریک

دمهای   ویهری و در  آنالیز تیمیایی نمونه برای آنز ا لی،ر میلی

 آالن،وئین ریوی اندازه برای تد. نگوداری وراد سان،ی درجة2

ماادلهة چهن و    بها  و اسپک،روف،وم،ری اس،فاده روش زا ادرار

ویری اسیداوریک با اسه،فاده   تد. اندازه محاسیه [06]وومز 

(. D- 013از کیت ترکت درمان کاو انجام تد )تهماره کهد  

نی،روژن میکروبی تولید تده )بر حسهب وهرم در روز( بهه    

و قابلیهت  خشک مصهرفی   ةمادمحاسیه تد.  4کمک رابطة 

س حیهوان  أهضم مواد مغذی مواد خوراکی بهه ازای ههر ر  

 .[7] محاسیه تد
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(4) 

Y = 34/1 X + ( 02/1 W
22/1

EXP) (- 22/1 X) 

 تولیههد تههده میکروبههی ،ههروژننی اYرابطههها  ایههن در

 مقدار پورین جهذب  34/1رریب  روز(  در ورم )برحسب

 طریهق  از ووسهفند  در پهورینی  ترکییات صورت به که تده

 منشهأ  بها  ادرار دفای پورینی مش،قات اXتود   می فعد ادرار

22/1روز(   در مول میکروبی )میلی
W م،ابولیکی حیوان وزنا 

 دفاهی  پهورین  مول = میلی02/1 رریب و کیلوورم برحسب

 .است م،ابولیکی وزن هرکیلوورم ازای به داخلی منشأ با ادرار

التین با اسه،فاده از   مربع چرخشی طرح قالب در ها داده

 6و  2بهرای مهدل    Mixedو رویهة   SASافهزار آمهاری    نرم

تجزیهه و  مخ،لهف(   ههای  زمهان  در تده ویری اندازه صفات)

دانکن مقایسهه   یا هدامن میانگین ها با اس،فاده از آزمون چند

 تدند. 

(2) Yijk = μ + Ti + Pj + Ck +eijk 

(6) Yijk = μ + Ti + Pj + Ck + Zm+ ZTmi+eijk   

ویری  م،غیر وابس،ه )صفت اندازه اYijkا در این رابطه ها

ا اثهر  Tiمیانگین جاماه برای صفت مورد مطالاه   اμتده(  

ا خطهای  ijkا اثر تصادفی حیهوان   CKا اثر دوره  Pjجیره  

اثر م،قابل زمان و تیمهار   اZTmiا اثر زمان وZmبرداری   نمونه

 بود.  

 

 نتایج و بحث

بیان و  به ترکییات تیمیایی تفالة تیرین اطالعات مربوط

بیهان سهیلو تهده بها سهطوح م،فهاوت خرمهای         تفالة تیرین

 مشخن تده است.  2رایااتی در جدول 

 

 بیان با سطوح متفاوت خرمای ضايعاتي  و نقطة فلیگ سیالژهای تفالة شیرين pH. تركیب شیمیايي، 2جدول 

 )بر حسب درصد مادة خشک(

0بیان سیالژ تفالة تیرین 
 

 ها خطای اس،اندارد میانگین
 0 2 8 4 

 b20/22 b12/22 a23/27 a26/81 238/1 مادة خشک

020/1 

731/0 

322/0 

888/1 

174/1 

122/1 

472/0 

 14/01 41/7 80/7 01/7 پروتئین خام

 61/62 31/24 07/21 13/63 الیاف نامحلول در تویندة خنثی

 34/27 82/23 21/22 02/26 الیاف نامحلول در تویندة اسیدی

 a 22/83 b33/86 a70/83 c22/82 فییر خام

 22/2 22/0 74/0 66/0 عصارة اتری

pH a21/4 b21/4 b01/4 c71/8 

 c33/23 b10/32 a20/76 a61/77 نقطة فلیگ

بیهان دارای   ارای سیالژ تفالة تیرین. جیرة د2بیان بدون خرمای رایااتی(   . جیرة تاهد )سیالژ تفالة تیرین0های آزمایشی تامل   . جیره0

. جیهرة دارای سهیالژ تفالهة    4درصهد خرمهای رهایااتی و     01بیهان دارای   . جیرة دارای سهیالژ تفالهة تهیرین   8درصد خرمای رایااتی  2

 درصد خرمای رایااتی. 02بیان دارای  تیرین

a-b   دار استامان ردیففاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ت (12/1>p.) 
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درصههد خرمههای رههایااتی بههه تفالههة    02و  01افههزودن 

بیان در زمان سیلو کردنا سیب تد مادة خشک افهزایش   تیرین

دلیهل بهاال بهودن درصهد مهادة       (. که اح،مهاالً بهه  p<12/1یابد )

بیهان در ترکیهب    خشک خرما و نیز کاهش درصد تفالة تهیرین 

سیالژهای حاوی خرما است که مشابه با ن،ایج سهایر محققهان   

ها تفالة تازة لیموترش و کاه ونهدم را بها مهالسا     بودا آن [02]

درصد خرمهای   02و  00ا 2/6بدون مالس و همپنین با سطوح 

رایااتی سیلو کردند و بیش،رین میزان مادة خشهک در سهیالژ   

 .درصد خرمای رایااتی مشاهده تد 02دارای 

میزان پروتئین خاما عصارة اتری و الیهاف نهامحلول در   

خنثی و اسیدی سیالژها تحت تأثیر افزودن خرما به تویندة 

بیان و سیلو کردن تغییری نکردند. میزان الیهاف   تفالة تیرین

(. p<12/1) یافتکاهش بیان با سیلو کردن  خام تفالة تیرین

 یااتیارها  یدرصهد خرمها   02و  2افزودن  باکه  یا وونه به

 و سیالژادر مقایسه با جیرة تاهد  بیان نتیری ةفییر خام تفال

(. علهت آن  p<12/1داتهت )  تهری  کهم  خرمهای  درصد 01

تواند افزودن خرما باتد که دارای الیاف خام کمی است.  می

همچنین وجهود منیهع کربوهیهدراتی محلهول در آب ماننهد      

خرمهها بهها فههراهم آوردن سوبسهه،رای کههافی بههرای فاالیههت  

وونههه از  هههای اسههید الک،یههکا سههیب افههزایش ایههن بههاک،ری

در سیلو تده از طرفی طی سیلو کردن هیهدرولیز  ها  باک،ری

ها نیز تا حدودی انجام ورف،هه و بهه آزادسهازی     سلولز همی

تهود کههه ممکههن اسهت توسههط بیشهه،ر    پن،وزهها منجههر مههی 

. در برخهی  [22]ههای اسهیدالک،یکی تخمیهر تهوند      باک،ری

تحقیقات وهزارش تهد کهه مقهدار الیهاف خهام در سهیالژ        

کاهش پیدا کرد که با ن،ایج سورووم فرآوری تده با مالس 

عصههارة اتههری تفالههة   .[21]ایههن تحقیههق همخههوانی دارد  

بیان با سیلو کردن تغییری نکرد. میزان خاکس،ر تفالهه   تیرین

نیههز بهها سههیلو کههردن و افههزودن سههطوح م،فههاوت خرمههای 

 رایااتی تحت تأثیر قرار نگرفت.

سههیالژهای دارای خرمههای رههایااتی در مقایسههه بهها    

ی دات،ندا زیرا در سیالژهای دارای مکمهل  کم،ر  pHتاهد

های با قابلیت تخمیر زیهاد   خرما اح،ماالً مقدار کربوهیدرات

. [07]تهد   pHسیب افزایش تولید اسید الک،یک و کهاهش  

مربوط بهه سهیالژ دارای     pHترین مقدار در این آزمایش کم

دهندة تولید مقادیر  درصد خرمای رایااتی بود که نشان 02

که به  [4]د الک،یک در این سیالژ بود. در تحقیقی بیش،ر اسی

منظور بررسی اثر مصرف مالس چغندر بر کیفیهت تخمیهر   

ساقه و بر  ذرت تیرین انجام تدا افهزودن مهالس تهأثیر    

سیالژها داتت کهه بها ن،هایج     pHماناداری بر کاهش مقدار 

نقطة فلیگ سیالژها م،فاوت بود  این تحقیق همخوانی دارد.

مقههدار آن در سههیالژ فاقههد خرمههای رههایااتی  و کم،ههرین 

مشاهده تد و با افزایش میزان خرمای رایااتی در سیالژها 

(. دلیل ایهن مورهوع تهأمین بیشه،ر     p<12/1افزایش یافت )

های محلول در آب مهورد نیهاز بهرای رتهد و      کربوهیدرات

های تولیدکنندة اسید الک،یک بود که در نوایت  تکثیر باک،ری

 . [22]تد pH بیش،ر منجر به کاهش 

منظههور بررسههی تههأثیر درصههدهای  بههه [07]در مطالاههة 

مخ،لف اوره و مالس در سیالژ سورووم ن،ایج نشان داد که 

بیش،رین مقدار نقطه فلیگ مربوط به سیالژ سهورووم دارای  

درصد مالس بود. نقطه فلیگ تلفیقی از مهادة خشهک و    02

pH رمههای بههوده و در ایههن آزمههایش بهها افههزایش درصههد خ

رههایااتی بههه مههادة خشههک سههیالژها افههزوده تههد و در    

درصد خرمای رایااتی از دیگر سیالژ  02و  01سیالژهای 

(. نقطة فلیگ ابزاری مناسب برای بیهان  p<12/1بیش،ر بود )

 011و  32کیفیت سهیالژ اسهت از نظهر کیفهی ارزش بهین      

 61تها   22کیفیهت خهوبا    31تها   61سیالژ بسیار خهوبا  

قابهل   غیهر  21تر از  قابل قیول و کم 41تا 22کیفیت م،وسطا 

 .[4]تود  اس،فاده ارزتیابی می

های آزمایشی بر مصرف مادة خشک روزانهه   تأثیر جیره

 8و قابلیت هضم مواد مغذی در بزهای رائینهی در جهدول   

 نشان داده تده است.
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 مغذی در بزهای رائیني خشک روزانه و قابلیت هضم موادةمصرف مادهای آزمايشي بر  هثیر جیرأ. ت3جدول

 0های آزمایشی جیره 
 ها میانگین خطای اس،اندارد

 
0 2 8 4 

 166/1 12/0 1/ 77 72/1 32/1 در روز( یلوورم)کمصرف مادة خشک 

148/1 

727/8 

271/4 

623/4 

233/3 

 72/1 33/1 36/1 1/ 22 در روز( یلوورم)کمصرف مادة آلی 

 03/22 20/22 23/20 01/64 )درصد(مادة خشک 

 24/22 11/22 48/22 41/62 مادة آلی )درصد(

 28/31 70/23 02/23 02/26 پروتئین خام )درصد(

 26/42 27/43 72/43 68/41 الیاف نامحلول در تویندةخنثی )درصد(

بیهان دارای   الژ تفالة تیرین. جیره دارای سی2بیان بدون خرمای رایااتی(   . جیرة تاهد )سیالژ تفالة تیرین0های آزمایشی تامل   . جیره0

بیان  . جیرة دارای سیالژ تفالة تیرین4درصد خرمای رایااتی و 01بیان دارای  . جیرة دارای سیالژ تفالة تیرین8درصد خرمای رایااتی  2

 درصد خرمای رایااتی.02دارای 

a-b  دار استامان ردیففاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ت (12/1>p.) 

 

وهش میزان مصرف مادةخشهک تحهت تهأثیر    در این پو

ههای دارای   های آزمایشی قرار نگرفهتا امها در جیهره    جیره

بیان با خرمای رهایااتیا در مقایسهه بها     سیالژ تفالة تیرین

صهورت عهددی افهزایش یافهت. اح،مهاالً       جیرة تهاهدا بهه  

خهوراکی سهیالژ تفالهة     مصرف بیش،ر مادة خشهکا خهوش  

لیت هضم مهادة خشهکا در   بیان و افزایش عددی قاب تیرین

اثر افزودن خرمای رایااتی است. با تغذیة سیالژ خارته،ر  

حاوی خرمای رایااتی نشان داده تد که افهزایش مصهرف   

ها اح،مهاالً   خورا  با افزایش سطح سیالژ خارت،ر در جیره

خوراکی سیالژ خارت،ر با خرمای رهایااتی و   دلیل خوش به

نامحلول در تهویندة  کم،ر بودن درصد مادة خشک و الیاف 

. قابلیت هضم مادة خشکا مادة آلیا [08]خنثی بوده است 

ههای   پروتئین خام و الیاف نامحلول در تویندة خنثی جیهره 

تأثیر افزودن تفالة ریشة تیرین بیهان   آزمایشی م،فاوت نیود.

درصد به جهای یونجهه    2/26و  21ا 2/08در سطوح صفرا 

ای پرواری آزمهایش  ه بر افزایش وزن و مصرف خورا  بره

تأثیر بهودن مصهرف تفالهه در جیهره بهر       تد و ن،یجة آن بی

 .[04]های پرواری و مصرف خورا  بود  افزایش وزن بره

های آزمایشهی بهر جمایهت پروتهوزوآ      تاثیر تغدیة جیره

 مشخن تده است.  4تکمیه در جدول 

ههای   ههای سهلول،یک تحهت تهأثیر جیهره      جمایت وونه

دارای سیالژ های  ترتیب در جیره  بهآزمایشی قرار ورفت و 

نسهیت  درصد خرمای رایااتی  01و  02بیان با  تفالة تیرین

. ایهن دو جیهره   (p<12/1)هها بیشه،ر بودنهد     به دیگر جیهره 

 بهه  مقدار بیش،ری خرمای رایااتی بوده که اح،مهاالً  دارای

ههای   مقهدار بیشه،ر اسهیدهای آلهی و کربوهیهدرات      واسطة

تهأثیر   سهلولی،یک  ههای  وونهه  تاهداد  باقیمانهده از خرمها بهر   

ههای آزمایشهی تهأثیر     وذات،ند. در این تحقیقا تغذیة جیهره 

ههای   ماناداری بهر کهل جمایهت پروتهوزوآ و سهایر وونهه      

های آزمایشی بر  هولوتریش و ان،ودینیوم نداتت. تأثیر جیره

 تده است.نشان داده  2مش،قات پورینی در جدول 
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 (لیتر مايع شکمبه در هر میلي ×105)های مختلف و كل پروتوزوآی مايع شکمبه  يشي بر جمعیت گونههای آزما . تأثیر جیره4جدول 

 بزهای رايیني  

0های آزمایشی جیره 
 

 4 8 2 0 جمایت پروتوزوآ ها خطای اس،اندارد میانگین

 024/1 30/1 32/1 47/1 68/1 های هولوتریش وونه

001/1 

128/0 

776/1 

 b28/1 b23/1 ab114/0 a83/0 های سلولولی،یک وونه

 های ان،ودینیوم وونه

 کل پروتوزوآ

22/7 

12/01 

42/3 

82/7 

26/01 

24/02 

22/00 

22/08 

بیهان دارای   . جیرة دارای سیالژ تفالة تیرین2بیان بدون خرمای رایااتی(   . جیرة تاهد )سیالژ تفالة تیرین0های آزمایشی تامل   . جیره0

جیهرة دارای سهیالژ تفالهة     .4درصهد خرمهای رهایااتی و     01بیهان دارای   . جیرة دارای سهیالژ تفالهة تهیرین   8درصد خرمای رایااتی  2

 درصد خرمای رایااتی. 02بیان دارای  تیرین

a-b  دار استامان ردیففاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ت (12/1>p.) 

 

 مول در روز( ني در ادرار بزهای رايیني )میليهای آزمايشي بر دفع روزانه مشتقات پوري . تأثیر جیره5جدول 

0های آزمایشی  جیره 
 ها خطای اس،اندارد میانگین  

 4 8 2 0 مش،قات پورینی

 b 72/2 b 22/7 a01/04 a 26/02 861/0 آالن،وئین دفای ادرار

273/1 

228/0 

222/1 

300/4 

 33/1 70/1 66/1 32/1 اسید اوریک

 b24/7 b 28/01 a42/06 a 22/21 کل مش،قات پورینی

27/2 نی،روژن میکروبی b 08/3 ab 01/22a 23/01 a 

43/42 پروتئین میکروبی b 38/21 ab 24/62 a 87/62 a 

بیهان دارای   . جیرة دارای سیالژ تفالة تیرین2بیان بدون خرمای رایااتی(   . جیرة تاهد )سیالژ تفالة تیرین0های آزمایشی تامل   . جیره0
. جیهرة دارای سهیالژ تفالهه    4درصهد خرمهای رهایااتی و     01بیهان دارای   . جیرة دارای سهیالژ تفالهة تهیرین   8اتی  درصد خرمای رایا2

 درصد خرمای رایااتی. 02بیان دارای  تیرین
a-b  دار استامان ردیففاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ت (12/1>p.) 

 

حارههرا میههانگین دفههع آالن،ههوئین در ادرار   یههقتحق در

 یافهت  افهزایش  یشهی آزما ههای  جیهره  بها  تده تغذیه یبزها

(12/1>p). دارای سهیالژ  ههای   با مصرف جیرهطوری که  به

 ، دفعع رایااتی درصد خرمای 02و  01بیان با  تفالة تیرین

 افهزایش  تهوان بهه   این مورهوع را مهی   آالن،وئین بیش،ر بود.

 میکروبهی  پهروتئین  بیش،ر و در ن،یجه سن،ز خورا  مصرف

تکثیهر   و رتهد  خهورا ا  مصهرف  افزایش با .[6]داد  نسیت

قراروهرف،ن   دسه،رس  در دلیهل  به تکمیه های میکرواروانیسم

 افزایش سیب که یاف،ه افزایش ها میکرواروانیسم برای انرژی

 تولید پروتئین میکروبی و در ن،یجهه سهیب افهزایش تولیهد    

تغذیهه  تود. همة مش،قات پهورینی در بزههای    می آالن،وئین

بیهان بها    های آزمایشی دارای سیالژ تفالة تیرین هتده با جیر
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بها   .(p<12/1) سطوح باالتر خرمای رایااتی افزایش یافت

افزایش سطح تغذیة خرمای رایااتی در جیرها میهزان دفهع   

مش،قات پورینی در ادرار ووسفندان افهزایش یافهتا بهاالتر    

ههای دارای سهطوح    بودن دفهع مشه،قات پهورینی در جیهره    

ها  دلیل رتد بیش،ر میکرواروانیسم تیا تاید بهخرمای رایاا

ههای   دلیهل کربوهیهدرات   و تولید پروتئین میکروبی بیش،ر به

 .  [8]محلول و بازده اس،فاده از نی،روژن خورا  است 

میزان نی،روژن و پروتئین میکروبی تولید تده در بزهای 

هههای آزمایشههی دارای سههیالژ تفالههه  تاذیههه تههده بهها جیههره

درصهد خرمهای رهایااتی بیشه،ر از      02و  01با بیان  تیرین

. بهها افههزایش سههطح خرمههای (p<12/1وههروه تههاهد بههود )

رههایااتی در سههیلوا فراهمههی انههرژی در تههکمیه بیشهه،ر و 

بنابراین میهزان تولیهد پهروتئین میکروبهی در تهکمیة بزهها       

افزایش یافت. افهزایش فراهمهی انهرژی در تهکمیه سهیب      

و کاهش غلظهت آمونیها    افزایش تولید پروتئین میکروبی 

تود و در ن،یجه پروتئین جیره بو،هر اسه،فاده    در تکمیه می

بیشه،ر بهودن پهروتئین میکروبهی در بزههای      . [21]تود  می

هههای آزمایشههی دارای سههیالژ تفالههة  تغذیههه تههده بهها جیههره

دههد   بیان با سطح باالتر خرمای رایااتی نشهان مهی   تیرین

منظور  اس،فاده از آن به ها در موار تولید آمونیا  و این جیره

ساخت پروتئین میکروبی قدرت بیش،ری دات،ند. در جدول 

ههای خهونی بزههای رایینهی      تأثیر تیمارهها بهر فراسهنجه    6

 .  مشخن تده است

 

 رايیني بزهای در خون های هفراسنج برخيبر  يشيآزما یها یرهج یرثتأ. 6جدول

 0های آزمایشی  هجیر 

 ها خطای اس،اندارد میانگین
 0 2 8 4 

22/22 لی،ر(  یورم در دس ی)میل ولوکز  22/26  22/61  22/60  222/0 

023/1 

068/8 

404/4 

731/0 

182/1 

122/1 

238/0 

274/8 

72/2 (لی،ر یورم در دس)پروتئین   12/6  42/6  22/6  

22/06 لی،ر( یورم در دس ی)میل ولیسیرید تری b
 11/21 ab 22/21 ab

 22/27 a
 

22/48 لی،ر( یدس ورم در ی)میل کلس،رول  22/46  21/42  22/26  

22/42 لی،ر( یورم در دس ی)میل ای هنی،روژن اور a 21/84 b
 22/86 a 21/86 ab 

a لی،ر( یورم در دس یکراتینین )میل  72/1  32/1 b
 31/1 b 22/1 b 

22/8 لی،ر( یورم در دس یآلیومین )میل ab 22/8 b 01/8 b 22/8 a 
2

HDL 11/86 لی،ر( یورم در دس ی)میل  21/84  22/86  11/86  

3
LDL 21/4 لی،ر( یورم در دس ی)میل  21/3  11/6  42/04  

بیهان دارای   . جیرة دارای سیالژ تفاله تیرین2بیان بدون خرمای رایااتی(   . جیرة تاهد )سیالژ تفالة تیرین0های آزمایشی تامل   . جیره0

. جیهرة دارای سهیالژ تفالهة    4درصهد خرمهای رهایااتی و     01ن دارای بیها  . جیرة دارای سهیالژ تفالهة تهیرین   8درصد خرمای رایااتی  2

 درصد خرمای رایااتی.  02بیان دارای  تیرین

 . لیپوپروتئین با چگالی پایین8  . لیپوپروتئین با چگالی باال2

a-b  دار استامان ردیففاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ت (12/1>p.) 
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ر تغذیهة نهوع سهیالژ    مقدار ولوکز خون بزها تحت تأثی

های آزمایشی قرار نگرفت. سهطح   بیان در جیره تفالة تیرین

کههل پههروتئینا کلسهه،رولا لیپههوپروتئین بهها چگههالی بههاالا   

درخون بزهاا تحت تأثیر تغذیه  لیپوپروتئین با چگالی پایین

های آزمایشی قهرار نگرفهت. امها بیشه،رین غلظهت       با جیره

غذیه تهده بها جیهرة    ولیسیرید خون مربوط به بزهای ت تری

درصههد  02آزمایشههی دارای سههیالژ تفالههة تههیرین بیههان بهها 

خرمای رایااتی بود کهه بها تیمهار تهاهد تفهاوت داتهت       

(12/1>p .)ههای پالسمها مانند  تغلظت بهرخهی از م،ابولی

ویاههان دارویهی و   تواند توسط اسه،فاده از   یولیسرید م یتر

خهورا  تحهت   تغییر در مصرف  ةواسط های ویاهی به ساسان

. در این تحقیق اح،ماالً افزایش مصهرف  [00] تأثیر قرار ویرد

خههورا  از جیههرة تههاهد بههه جیههرة دارای سههطوح بههاالی    

ولیسرید خون تده اسهت. بها    بیان موجب افزایش تری تیرین

ای در اثهههر تغذیهههة  کهههاهش تولیهههد پروپیونهههات تهههکمیه 

ده ال،خمیرا با توجه بهه افهزایش اسه،فا    های سریع کربوهیدرات

برای تولید پروتئین میکروبیا میزان اسیداسه،یک و بوتیریهک   

سهاز چربهی در    یابد. اسید اس،یک و بوتیریک پیش افزایش می

ولیسیرید  نشخوارکنندوان هس،ند و اح،ماالً دلیل افزایش تری

 .  [08]مربوط به افزایش غلظت این اسید است 

ای خون در حیوانات تغذیه تده با  غلظت نی،روژن اوره

دلیل کم،ر بودن  ها بود که به جیرة تاهد بیش،ر از سایر وروه

های قابل تخمیهر در تهکمیه بها جیهرة تهاهد       کربوهیدرات

)سیالژ تفاله بهدون خرمهای رهایااتی( بهود. در آزمایشهی      

های قابهل تخمیهر در تهکمیه و     کاهش مقدار کربوهیدرات

کاهش بازده سن،ز پروتئین میکروبیا یکی از عوامل مؤثر بر 

های تغذیه تده بها   ای خون بره افزایش غلظت نی،روژن اوره

. در ایهن تحقیهق غلظهت    [0]هفت درصهد کهاه زیهره بهود     

ههای آزمایشهی    کراتینین خون در بزهای تغذیه تده با جیره

(. کههراتینین محصههول تکسهه،ن  p<12/1کههاهش یافههت ) 

ای  پروتئین خون است و سطح آن اناکاسی از تودة ماهیچه

ز منابع دردس،رس انرژی در بهدن کهراتین   بدن است. یکی ا

فسفات است که در زمان نیاز بهدن بهه انهرژی بهه کهراتین      

تود. اح،ماالً دلیل افزایش کراتینین در سرم خهون   تیدیل می

 هاا های تغذیه تده با جیرة تاهد در مقایسه با سایر جیره بز

 آثهار سهازی   یدر خنثه  بیهان  ویاه تهیرین اکسیدانی  ینقش آن،

کهاهش تخریهب   اسهت کهه موجهب     های پراکسید لرادیکا

کهههراتینین و کههراتین  ةتجزیههها کههاهش ای هبافهههت ماهیچههه

تاهدیل ورهایت اکسیداتیو در و فسفات موجود در عضله 

 تود. بیان می تیرین اکسیدانی یاثر نقش آن،

وزارش تده که هس،ة انار در تغذیهة بزههای سهانن در    

تهود کهه ایهن     میدورة ان،قال موجب کاهش کراتینین خون 

اکسیدانی و فی،واس،روژنی هس،ه انهار   کاهش به خواص آن،ی

غلظهت   .[00]وساز بدن نسیت داده تهد   و تأثیر بر سوخت

های آزمایشی  آلیومین سرم خون در بزها در اثر تغذیة جیره

کههه دلیههل آن اح،مههاالً افههزایش مقههدار    افههزایش یافههت  

وح بهاالتر  های با سط الوضم در جیره های سول کربوهیدرات

هههای تههکمیه و  خرمههای رههایااتی بههرای میکرواروانیسههم 

سازی فراهمی انرژی و پروتئین در تهکمیه اسهت.    همزمان

های محلولا انرژی مهورد نیهاز    زیرا با افزایش کربوهیدرات

تهود و در ن،یجهه پهروتئین جیهره بو،هر       ها تأمین می باک،ری

ها  یسمتود و آمونیا  تولیدی توسط میکرواروان اس،فاده می

 .[21]تود و میزان پروتئین تولیدی بیش،ر است  اس،فاده می
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بیان قابلیت سهیلو   داد تفالة تیرین نشان حارر تحقیق ن،ایج
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 یشنواد کرد.ای خوراکی پ رایااتی را در تغذیة داما ماده



 رايیني های خوني و تولید پروتئین میکروبي در بز با خرمای ضايعاتي بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه شده بیان سیلو تأثیر تغذية تفالة شیرين

 

 1397بهار   1شماره   20دوره 
25 

 منابع

آبهادی   اسماعیلی جامی یا فروغی عا ابراهیمی خرم [.0]

( 0870آبههادی م ) اا عیههدی تازیههک س و تههمس  

بررسی اثر جایگزینی کاه وندم با مقادیر مخ،لف کاه 

ههای نهر    های و خونی بر ههای تکمی هزیره برفراسنج

مغههانی. همههایش علمههی و کههاربردی اسهه،فاده از    

 ةو صهنا،ی در جیهر   های کشاورزیا توریدپسمان

 .غذایی داما طیور و آبزیان. تیریز

امانی ما س،وده قالییاف را مسه،وفی ن و کاتهانی      [.2]

 ة( اسه،خراج مطلههوب ولیسهیریزیک از ریشهه  0830)

 .231-826(  4) 8بیان. تکنولوژی.  نتیری

ثیر اس،فاده از خرمای أت ة( مطالا0871) ج زاده بیاتی [.8]

ابولیسم نی،روژن های تخمیرا م، هرایااتی بر فراسنج

کارتناسهی   ةنام  ننواد کرمانی. پایا و عملکرد ووسفند

 ارتد علوم دامی. دانشگاه توید باهنر کرمان.

( اسه،فاده از  0870پاسندی ما کمهالی را کاویهان ع )   [.4]

منظور بویود تخمیر سیالژ سهاقه   مالس چغندرقند به

(  2) 22و بر  ذرت تهیرین. نشهریه علهوم دامهی.     

22-82. 

هاتهمی   بنهی  ا و روغنی جا رمیری م را م دهقانی [.2]

) بیههان  تههیرین ةتفالهه پههذیری  شوههوار (0838) ض

Glycyrrhiza Glabral  )قههار  تههده بهها فههراوری 

Pleurotus Sagor Cajuو کشهاورزی  وفنون علوم ا 

 .007-008کشاورزیا  عبمنا

 فضهایلی  و غ قربانی ما علیخانی اا ریاسی پا تاکری [.6]

 فرعی محصول سیالژ ةیتغذ اثرات بررسی (0871) ح

 در هها  هکلیه  عملکرد و میکروبی پروتئین سن،ز بر پس،ه

 علهوم  های شپووه هلش،اینا پرواری نر های هووسال

 .001-62(  8) 20 دامی.

 مامولرغی های خورا  بکارویری( 0832) م تکرانی [.2]

 و دام ةتغذیه  در دامهی  و کشهاورزی  ههای  هپسماند از

 زی.کشاور نوین فناوری ةخیرنام طیورا

فهر س و سهاکی آ    بطیاطیهائی ما میرزایهی آا یاقهو    [.3]

( برسی ترکییات تیمیایی و قابلیت هضهم و  0832)

تههیرین بیههانا مرکههز تحقیقههات  ةزایههی تفالهه یانههرژ

 کشاورزی و منابع طییای اس،ان ایالم.

 ارزیابی (.0836) ع. طوماسییا و م. پورا ورثمطو [.7]

 دانشههگاه ان،شههارات طیههور. و دام خههوراکی مههواد

 .028-066 ص. مشودا وسیفرد

بررسهی ارزش   (0828) فر ج ایزدیو  ج م رمیری [.01]

 ةمجلهه اتههیرین بیههان بههرای ووسههفند ةغههذایی تفالهه

 0 .تحقیقهات کشهاورزی   .تحقیقات کشاورزی ایران

(0  )47-66. 

 اثهر ( 0872) ع  ع ناصهریان  و ر زاده ولی اا س غیاثی [.00]

 نقهش  بها  تقابل در تده اکسید سویای روغن ةتغذی

 م،ابولیسهم  و فیزیولهوژی  بر انار ةهس، سیدانیاک آن،ی

 علهوم  ههای  پهووهش . ان،قهال  ةدور در سهانن  بزهای

 .02-0( 3)0. ایران دامی

 بررسههههی( 0832زاده م )   یقاسههههمی ا و موههههد [.02]

 افهزودن  بها  لیمهوترش  ةتفاله  سهیلویی  خصوصهیات 

 ةکنگر سومینا دام خورا  عنوان به رایااتی خرمای

 در تونده تجدید آلی نابعم از اس،فاده و بازیافت ملّی

 ا اصفوان.کشاورزی

کرمشههاهی اا مجههزی خا دیههانی اا طوماسههیی رو     [.08]

 و خارتهه،ر سههیالژ ةتغذیهه ( تههأثیر0876خضههری ا )

هضم  قابلیت خشکا ةماد مصرف بر خرما رایاات

ووسهفند.   در خهونی  ههای  هفراسهنج  و مغهذی  مواد

 .001-018  06 .دامی تولیدات های پووهش



 حسیني، امید دياني دمهدی شريفيمهديه طاهری، رضا طهماسبي، محم

 

 1397بهار   1شماره   20دوره 

26 

( اثهر  0832ص ) یو ورمقهان  ه جافهری  عا میرزایی [.04]

 ههای  هبر ییغذا ةیردر ج یانب یرینت ةاس،فاده از تفال

و  یافههتباز یملهه ةکنگههر ینسههوم کههردیا پههرواری

 کشهاورزی  در تهونده دیتجد یاس،فاده از منهابع آله  

 .اصفوان ایرانا

[15]. AOAC (2005) Association of official 

analytical chemists 1990 Official methods of 

analysis, Fourteen Edition. AOAC, 

Washington, DC. 

[16]. Chen X B and Gomes MJ (1992) Estimation 

of microbial protein supply to sheep and 

cattle based on urinary excretion of purine 

derivatives - An overview of the technical 

details. Rowett Research Institute. University 

of Aberdeen (UK). 

[17]. Dayani O, Dadvar P and Afsharmanesh M 

(2011) Effect of dietary whole cottonseed and 

crude protein level on blood parameters and 

performance of fattening lambs. Small 

ruminant research 97:48-54. 

[18].  Denek N and Can A (2006) Feeding value of 

wet tomato pomace ensiled with wheat straw 

and wheat grain for Awassi sheep. Small 

Ruminant Research 65: 260-265. 

[19]. Guney M, Demirel M, Celik S, Yunus B and 

Taner L (2007) Effects of urea, molasses and 

urea plus molasses supplementation to 

sorghum silage on the silage quality, in vitro 

organic matter digestibility and metabolic 

energy contents. Journal Biology Science 7: 

401-404. 

[20]. Khalili H and Huhtanen P (2002) Effect of 

casein infusion in the rumen, duodenum or 

both sites on factors affecting forage intake 

and performance of dairy cows fed red 

clover-grass silage. Journal of Dairy Science 

85: 909-918. 

[21]. Limaa R, Daza RF, Castrob BA and Hoedtkec 

SV (2011) Multifactorial models to assess 
responses to sorghum proportion, molasses 

and bacterial inoculant on in vitro quality of 

sorghum–soybean silages. Animal Feed 

Science and Technology 164 (3- 4): 161-173. 

[22]. McDonald PA, Henderson R and Heron SJE 

(1991) The Biochemistry of Silage (2nded). 

United Kingdom: Chalcombe Publication, 

Marlow, Bucks, UK. , pp. 167. 183. 

[23]. Ogimoto K and Imai S (1981) Atlas of 

Rumen Microbiology. Japan Scientific Press, 

Tokyo, Japan 

[24]. Polan, CE, Stieve, DE and Garrett JL (1998) 

Protein preservation and ruminal degradation 

of ensiled forage treated with heat, formic 

acid, ammonia, or microbial inoculant.  

Journal of Dairy Science, 81(3): 765-776. 

[25]. Russell JB and Rychlik JL )2001) Factors that 

alter rumen microbial ecology. Journal. Dairy 

Science 292: 1119-1122. 

[26]. Van Soest PJ and Lewis BA (1991) Methods 

for dietary fiber, neutral detergent fiber and 

non-starch polysaccharides in relation to 

animal nutrition. Journal of Dairy Science 74: 

3583- 359. 

 



 

 

 

 

 
 

Effects of feeding ensiled Licorice pulp with waste date on digestibility, 

blood parameters and microbial protein production in Raeini goats 
 

 

Mahdieh Taheri1, Reza Tahmasbi2, Mohammad Mehdi Sharifi Hosseini3, Omid Dayani4 
 

1. Former M.Sc. Student, Department of Animal Science, Shahid Bahonar University of Kerman, 

Kerman, Iran 

2. Associate Professor, Department of Animal Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, 

Iran 

3. Assistant Professor, Department of Animal Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, 

Iran 

4. Professor, Department of Animal Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran 

 
Received: July 30, 2017   Accepted: December 27, 2017 

 

Abstract 

The effect of feeding ensiled licorice pulp with different levels of waste date was investigated on ruminal 

fermentation parameters, blood parameters and microbial protein synthesis on four male mature Raeini 

goats. The experiment was designed as a 4×4 Latin square design with four 21 days periods. Licorice 

pulp was mixed with 0%, 5%, 10% and 15% of wasted date without stone and ensiled in 40 L containers 

for 45 days. Experimental diets were: 1. control (20 % ensiled Licorice pulp without wasted date), 2. 20% 

ensiled licorice pulp with 5% wasted date, 3. 20 % ensiled licorice pulp with 10% wasted date, and 4. 

20% ensiled licorice pulp with 15% wasted date. The results showed that ensiling licorice pulp with 

different levels of wasted date significantly increased DM and fleig point linearly (p<0.05). By increasing 

the level of wasted date in silages, the population of cellulolytic protozoa, triglyceride, albumin and blood 

creatinine levels were significantly increased (p<0.05). Mean of total purine excretion in goats fed ensiled 

licorice pulp including 10% and 15% wasted date were significantly higher than control (p<0.05). The 

microbial protein synthesis was significantly lower in control group than other treatments (p<0.05). In 

conclusion, ensiled licorice pulp with wasted date can be used as a valuable feed for livestock nutrition. 

Keywords:. by-product, feed additive, protozoa, purine derivatives, rumen parameters. 
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