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 چکیده

 پروتوزوآ جمعیت شکمبه، تخمیر هایفراسنجه رشد، عملکرد بر سبوس با شدهخشک مالس تقطیری پساب تأثیر مطالعه این در

 وزن )میانگین مهربان نژاد ماهه چهار نر بره رأس 12 از استفاده با پرواری هایبره خون بیوشیمیایی هایفراسنجه برخی و

 هایجیره شد. بررسی آزمایش( روز 00 و سازگاری روز 27) روز 47 مدتبه تیمار سه با تصادفی کامأل طرح قالب در (5/0±55

 سبوس با شدهخشک تقطیری پساب کنسانتره بخش درصد15 حاوی جیره مالس(؛ تقطیر پساب )فاقد شاهد جیره شامل آزمایشی

 شد گیریاندازه هفتگی طوربه هابره وزن .بود سبوس با شدهخشک مالس پساب حاوی کنسانتره بخش درصد 50حاوی جیره و

 شد. تهیه نمونه هابره شکمبه مایع پرواربندی  00 روز پایان در شد. گیریخون نهاآ از پرواربندی 00 و 50 روزهای پایان در و

 بخش درصد 50 و 15 جیره در که هاییبره مصرفی خشک ماده آزمایش دوره کل در و تحقیق دوم ماه در داد نشان نتایج

 15 سطح در مالس پساب افزودن (P=001/0) داشت کاهش شاهد گروه با مقایسه در بودند کرده دریافت مالس پساب کنسانتره

 درصد 70 را کل فرّار چرب واسیدهای (P=057/0) درصد 55/20 را نیتروژن غلظت شاهد گروه به نسبت اول(؛ )تیمار درصد

 15 تیمارهای جیره کیلوگرم هر قیمت نگرفت. قرار آزمایشی هایجیره تأثیر تحت پروتوزوآ جمعیت کل (.P=020/0) داد افزایش

 پساب داد نشان مطالعه این کلی نتایج داشت. کاهش تومان 255 و 47 ترتیببه شاهد گروه به نسبت تقطیری پساب رصدد50 و

 .شود استفاده کنسانتره درصد 50سطح تا تواندمی خوراک شدهتمام قیمت کاهش ضمن سبوس با شدهخشک مالس تقطیری

 

 .خونی هایمتابولیت تخمیر، هایفراسنجه سبوس، مالس، تقطیری پساب پرواری، بره :هادواژهیکل
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 مقدمه

 دام خوراک در صنعتی -کشاورزی یپسماندها از استفاده

 و کمی افزایش ،اقتصادی جوییصرفه ،واردات کاهش سبب

 و پسماندها اتالف از جلوگیری کشور، دامی تولیدات کیفی

 جلوگیری و صنعتی یپسماندها از تربیش افزودهارزش ایجاد

 زیستمحیط به پسماندها دفع و دورریزی نامطلوب اثرات از

 محصوالت ازجمله مالس تقطیری پساب [.2] شودمی

 که است اتانول تولید صنایع هایهایکارخانهکارخانه جانبی

 کشور در [.24] قرارگیرد استفاده مورد دام تغذیه در تواندیم

 )ذرت، غالت یهادانه تخمیر روش سه به اتانول الکل ایران

 شود.می تولید مالس و زمینی()سیب هاغده جو(، و گندم

 مورد تربیش کمتر، هایینههز به توجه با مالس از استفاده

 الکل تولید فرآیند پی در باشد.یم الکل تولیدکنندگان توجه

 منابع از یکی باشدمی مایع که مالس حاصله پساب

 اکنونهم که رودیم شماربه زیست محیط کنندهآلوده

 [.5و 1] باشندیم مواجه آن با الکل تولید هایکارخانه

 و خاکستر از غنی است مایعی تقطیری پساب

 باقی الکل تولید هنگام در تقطیر اولین از بعد که پروتئین؛

 اجزای و مصرفی مخمرهای شامل محصول این .ماندیم

 تبخیر طریق از جداشده مایع است. نشده تخمیر محلول

 با تقطیر از حاصل فرعی محصول اگر .شودیم غلیظ

 تیره یهادانه گردد مخلوط شدهخشک تقطیری یهادانه

 مالس پساب از استفاده [.7 و 24] دیآیم دستبه تقطیری

 هزینه  مایع حالت  با مقایسه در سبوس با شده خشک

 از استفاده و داشته ترراحت نقل و حمل کمتر، نگهداری

 است. تر راحت جیره در آن

 ماده درصد 20 و پنج صفر، سطوح از استفاده با

 هایبره در پلت صورتبه مالس تقطیری پساب خشک

 درصد، 20 سطح در که شده داده نشان سنجابی پرواری

 از حاصل افیال و آلی ماده خشک، ماده هضم قابلیت

 و رشد عملکرد ولی [.21] یابدمی افزایش خنثی شوینده

 تحت کبدی یهامیآنز همچنین و خون سرم یهاتیمتابول

 اثر نگرفتند. قرار تقطیری پساب حاوی جیره تأثیر

 سالمت خون، پارامترهای تولیدی، عملکرد بر یداریمعن

 پساب لری هایبره در همچنین [.24] نداشت لری یهابره

 روزانه جیره درصد 25 سطح تا مایع مالس تقطیری

 از بیش با انرژی ارزان منبع یک عنوانبه و مخلوط یونجه

 ترینمهم که گرفت قرار استفاده مورد نیپروتئ درصد 12

 معدنی مواد باالی مقادیر مالس، پساب از استفاده مشکل

 تولیدی، عملکرد بر یتأثیر ولی بود. آن پتاسیم ژهیوبه

 [.24] نداشت هابره سالمت و خونی پارامترهای

 یتأثیر مایع مالس پساب پرواری، نر هایگوساله در

 و غذایی تبدیل ضریب مصرفی، خوراک میزان بین بر

 نداشت شاهد با مقایسه در هاگوساله روزانه وزن افزایش

 مقادیر در داریمعنی اختالف تحقیق این در همچنین [.7]

 با مقایسه در سرم کبدی یهامیآنز و خون یهاتیمتابول

 مختلف سطوح افزودن .شدن مشاهده شاهد گروه

 پرواری یهابره جیره در سورگوم تقطیری محصوالت

 .[27] دش شاهد گروه به نسبت روزانه وزن افزایش باعث

 70 خشک، تقطیری یهادانه درصد 70 افزودن همچنین

 تقطیری پساب درصد25و تقطیری یهادانه درصد

 داده نشان پرواری یهاگوساله جیره رد غالت شدهغلیظ

 وزن افزایش لحاظ به آزمایشی تیمارهای بین که است

 [.21] نکرد ایجاد یداریمعن اختالف روزانه

 تقطیری پساب از استفاده که است داده نشان هابررسی 

 میزان بر تأثیری درصد 25 و 20سطح دو در ذرت شدهتغلیظ

pH 25 و 20 سطوح در را آمونیاکی نیتروژن ولی نداشت؛ 

 کاهش جیره درصد پنج سطح در اما افزایش، رهیج درصد

 به نسبت را فرّار چرب اسیدهای کل سطح همچنین داد.

 اثرات مالس تقطیری پساب است. داده شیافزا شاهد گروه

 [.22] است داشته هادام خونی هایفراسنجه بر متفاوتی

 چغندرقند مالس تقطیری پساب که است شده گزارش
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 و کراتینین اوره، گلیسرید،تری کلسترول، گلوکز، بر تأثیری

 میانگین [.5 و 21] ندارد سنجابی پرواری هایبره آلبومین

 اثر در [24] لری هایبره و [7] هاگوساله خون کل نیپروتئ

  است. داشته افزایش مالس تقطیری پساب تغذیه

 مالس تقطیری پساب تأثیر بررسی تحقیق، این از هدف

 ضریب وزن، )افزایش رشد صفات بر سبوس با شدهخشک

 ،pH) شکمبه تخمیر پارامترهای مصرفی(، خشک ماده تبدیل،

 جمعیت فرّار(، چرب اسیدهای آمونیاکی، نیتروژن

  بود. مهربان نر هایبره خونی هایفراسنجه و پروتوزوآیی

 

 هاروش و مواد

 مهربان ماهه چهار نر بره رأس12 تعداد تحقیق این در

 کامالً طرح قالب در کیلوگرم(4/55 ±5/0 وزن )میانگین

 روز 27) روز 47 مدتبه رأسی هفت گروه سه در تصادفی

 دانشکده تحقیقات سالن در آزمایش( روز 00 و سازگاری

 هفت شامل تیمار هر شدند. پروار رازی دانشگاه کشاورزی

 انفرادی قفس در بره یک تکرار هر در و بره( )رأس تکرار

 یریتقط پساب بدون رهیج شامل: مارهایت شد. نگهداری

 حاوی یشیآزما رهیج ،)شاهد( سبوس با شدهخشک مالس

 درصد15 سطح در سبوس با شدهخشک یریتقط پساب

 بخش درصد 50 سطح حاوی یشیآزما رهیج و کنسانتره

 یریتقط پساب اختصار به شیآزما نیا در که بودند کنسانتره

 70 ترکیب با و (2)جدول هابره مصرفی جیره .شودیم دهینام

 50) پروار اول دوره در کنسانتره درصد 00 و علوفه درصد

 علوفه درصد 50 و کمتر( انرژی و تربیش پروتئین -اول روز

-دوم روز 50) پروار دوم دوره در کنسانتره درصد 40 به

 براساس مقادیر این بود. تر(بیش انرژی و کمتر پروتئین

 مقدار شد. تنظیم [10]  پرواری هایبره شدهتوصیه نیازهای

 ساعت در و بود اشتها حد در دام هر روزانه مصرفی جیره

 شد.می توزیع 21 و 27 هشت،

 
 خشک( ماده )درصد آزمایشی یهارهیج شیمیایی ترکیب و  خوراکی مواد .2 جدول

 آزمایش دوم دوره آزمایش اول دوره 
  درصد 21 درصد 12 شاهد درصد 21  درصد 12 شاهد ترکیبات

 52/28 52/28 52/28 12 12 12 کاه
 12/22 12/22 12/22 22 22 22 یونجه

 25/22 2/32 32/35 23 15 31 جو دانه
 1 1 5 1 1 6 سبوس
 81/2 5 62/22 2 6 21 سویا کنجاله

 2/1 2/1 2/1 8/5 8/5 8/5 مرغی کود
 32 2/25 1 31 22 1 سبوس با شده خشک مالس تقطیری پساب

 13/1 13/1 13/1 1/1 1/1 1/1 اوره
 52/2 52/2 52/2 2/2 2/2 2/2 نیریشجوش

 28/1 28/1 28/1 21/1 21/1 21/1 استخوان پودر
 33/1 33/1 33/1 1 1 1 مکمل

 211 211 211 211 211 211 کل جمع
       جیره مغذی مواد

 38/1 36/1 32/1 12/1 26/1 11/1 کیلوگرم( مگاکالری/) سمیمتابول قابل انرژی
 83/12 21/12 13/13 32/12 68/13 33/12 ()کیلوگرم خشک ماده

 2/23 5/23 23/23 11/23 11/23 28/23 درصد() خام پروتئین
 12/2 33/2 83/2 3/2 36/2 8/2 درصد() خام چربی

 23 21/23 23/26 53/26 58/25 85/28 درصد() خام فیبر
52/23 13/21 2/23 5/21 38/1 درصد() خاکستر  12/23 
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 دیجیتال باسکول از استفاده با هادام همه کشی وزن

 وزن افزایش سپس شد. انجام هفتگی و ناشتا صورتبه

 با ترتیببه خوراک تبدیل ضریب شاخص و روزانه

 شد. محاسبه 1 و  2 هایرابطه از استفاده

(2)                                                      FCR= 

 )گرم([ اولیه وزن – )گرم( کل وزن ]افزایش

 + پروار روزهای

 

(1)  
 )کیلوگرم( دوره کل مصرفی خشک ماده

FCR= 
 )کیلوگرم( کل وزن افزایش

 کیلوگرم یک خوراک هزینه مبین اقتصادی شاخص

 دیگر عبارتبه است. پروار دوره طول در بره وزن افزایش

 افزایش کیلوگرم یک برای که دهدمی نشان شاخص این

 شاخص است. شده هزینه خوراک تومان چند وزن

 شد. محاسبه 5 رابطه کمکبه اقتصادی

 جیره اقتصادی شاخص =                                   (5)

 دوره کل مصرفی خوراک + )کیلوگرم( کل وزن ]افزایش

 )کیلوگرم([

 × خوراک کیلوگرم هر قیمت

 12 همه روزانۀ اشتها حد در مصرفی خوراک مقدار

 روزانه خوراک از هایینمونه شد. ثبت دقیقاً بره رأس

 خوراکی مواد تجزیه آزمایشگاه به و آوریجمع هابره

 پروتئین خاکستر، جیره، خشک ماده مقادیر شد. منتقل

 جیره ADF [11] و NDF [،4] فیبرخام اتری، عصاره خام،

 با شدهخشک مالس پساب و مجزا صورتبه تیمار سه هر

 استاندارد هایروش براساس (1 )جدول سبوس

 .شد گیریاندازه

 شکمبه، pH) تخمیر هایفراسنجه مطالعه برای

 کل گاز کل، فرّار چرب اسیدهای آمونیاکی، نیتروژن

 وساز(،سوخت قابل انرژی و گاز تولید آزمون در تولیدی

 ساعت سه و مری لوله توسط بره، 12 همه شکمبه مایع

 اول ماه پایان در ظهر( 50/21) غذایی وعده اولین از بعد

 آوریجمع پرواربندی (00 )روز دوم دوم ماه و  (50 )روز

  شد.

 

 مالس تقطیری پساب مغذی ترکیبات زیآنال .1 جدول

 سبوس با شدهخشک

 درصد )ماده خشک( مواد مغذی 

 02/10 درصد(خشک )ماده 

 21/20 )درصد( خام نیپروتئ

 55/2 )درصد( چربی خام

 04/0 فیبر خام )درصد(

 25/50 شوینده خنثی )درصد(فیبر نامحلول در 

 11/21 درصد()فیبر نامحلول در شوینده اسیدی 

 01/21 خاکستر )درصد(

 

 توسط شکمبه مایع pH شکمبه مایع گرفتن از بعد

 GRAIGARچین ساخت سیار )قلمی متر pH دستگاه

Shenzhen Graigar Technology Co.) محل همان در 

 مایع هاینمونه در آمونیاکی نژنیترو میزان شد. گیریاندازه

 فنل و هیپوکلریت روش از استفاده اب بره 12 شکمبه

 با یآمونیاک نیتروژن مقدار روش این در [.1] شد گیریاندازه

 و آمونیاک استاندارد هیپوکلریت، فنل، هایمعرف از استفاده

 نانومتر 050 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه با

 لیتر( بر مول)میلی کل فرّار چرب اسیدهای .شد گیریاندازه

 شد گیریاندازه )ایران( مارخام ایشیشه دستگاه از استفاده با

 وسازسوخت انرژی مقادیر نیز 7 رابطه از استفاده با [.1]

 [.20] شد برآورد مطالعه مورد تیمارهای

(7)                                                = mj/KDM ME 

([2EE×00011/0(+CP+0054/0(+)GP×250/0(+)1/1]) 

 هر در )مگاژول متابولیسمی انرژی ،ME رابطه، این در

 خام؛ پروتئین ،CP لیتر(؛)میلی تولیدی گاز ،GP کیلوگرم(؛

EE،  است. خام چربی  
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 محلول از استفاده با و 00 روز در پروتوزوآ شمارش

 و شکمبه نمونه سازیرقیق و سالین فرمال کنندهرقیق

 .[20] گرفت انجام نوری میکروسکوپ وسیلههب شمارش

 مایع یک) پنج به یک نسبت با بره 12 شکمبه مایع نمونه

 با سالین( فرمال پنج  مطالعه، مورد تیمارهای شکمبه

 روز تا معمولی یخچال در و شد مخلوط سالین فرمال

 دینوکاپچر افزارنرم از استفاده با .شدند نگهداری شمارش

 Car) نوری میکروسکوپ و رایانه روی بر شدهنصب

ZEISS Standard 20,Germany) هموسیتومتر الم و 

 کاوداتوس؛ هاُفریواسکولسین ،هاهانتودینین پروتوزوآی
 و دینیوماپی ه؛دیپلودینین پورکینجی؛ هاُفریواسکولسین

 x20 نماییبزرگ با تریچیدا داسی و ایزوتریچیدا خانواده

 تعداد شد. شمارش و شناسایی تیمار هر برای تکرار نُه در

 5 رابطه کمکبه شکمبه مایع لیترمیلی هر در پروتوزوآ

 شد. محاسبه

(5)                   𝑁𝑃𝑚 =
𝑁

[𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑚 ×𝐷𝑚𝑚 
1

𝑛
]

× 1000. 

 در شدهشمارش پروتوزوآی تعداد NP رابطه این در

 الم؛ شمارش بار هر در پروتوزوآ تعداد N لیتر؛میلی هر

mm area مترمربع(؛میلی )یک الم بخش هر مساحت mmD 

 رقت ضریب n/1 و متر(میلی 2/0) الم بخش هر عمق

 است. پنجم( )یک

 دوره روزگی00 و 50 دوره دو در نیز خون هاینمونه

 داخل به سریع و تهیه گردن وداج سیاهرگ از پروار

 با سپس شد. منتقل هپارین حاوی ونوجکت هایلوله

 دقیقه در دور 5000) معمولی سانتریفیوژ از استفاده

 زمان تا و جدا خون پالسمای دقیقه( 25 مدتبه

 دمای در بیوشیمیایی هایفراسنجه از یک هر گیریاندازه

 هایفراسنجه شدند. نگهداری گرادسانتی درجه -10

 خون، اوره کلسترول، گلیسرید،تری گلوکز، بیوشیمیایی

 شرکت هایکیت از استفاده با خون کل پروتئین و آلبومین

 شد. محاسبه آزمون پارس

 SPSS 24 آماری افزارنرم از استفاده با حاصل هایداده

 آزمون از استفاده با هامیانگین و تجزیه 0 مدل برای [12]

 ند.شد مقایسه 05/0 حداکثر  سطح در دانکن

(0)                                              ij+εi=μ+TijY  

 میانگین μ ؛مشاهده هر مقدار ijY  رابطه، این در که

 نرمال توزیع بود. باقیمانده مقدارijkε  و تیمار اثر iT ؛کل

 -کولموگروف آزمون با ابتدا پروتوزآ جمعیت هایداده

 هایداده براساس سپس و بررسی اسمیرنوف

   شدند. وتحلیلتجزیه ایچندمشاهده

 

 بحث و نتایج
 از کنسانتره بخش درصد 50 و 15 استفاده داد نشان نتایج

 خشک ماده از غیربه سبوس با شدهخشک مالس پساب

 نداشت هابره رشد صفات از یک هیچ بر تأثیری مصرفی

 تیمار دو در هابره مصرفی خشک ماده مقدار (.5 )جدول

 هفت ترتیببه شده خشک مالس پساب درصد 50 و 15

 داد نشان کاهش شاهد تیمار با مقایسه در درصد 5/0 و

(02/0=P).  

دار نشدن افزایش وزن بین معنی رسدینظر مبه

بیانگر این مسئله باشد که  تواندیآزمایشی م یمارهایت

جیره حاوی پساب تقطیری مالس مواد مغذی به لحاظ 

مشابه و در حد جیره شاهد  طورانرژی و پروتئین را به

 برای رشد و افزایش وزن زنده فراهم کرده است.

افزودن پساب تقطیری حاضر،  نتایج پژوهشمشابه با 

درصد( در  25، 20، در سه سطح مختلف )پنج مالس

درصد پساب مالس  21[ سطوح نه و 5های پرواری ]بره

سطوح [؛ استفاده از 7های پرواری ]مایع در گوساله

درصد  70، 50، 10) ف محصوالت تقطیری سورگوممختل

 درصد 70[ استفاده از25های پرواری ]( در برهاده خشکم

تقطیری و  یهادانه درصد 70تقطیری خشک،  یهادانه

شده غالت در جیره پساب تقطیری غلیظ درصد25
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درصد  25و  20[ و سطوح پنج، 25] پرواری یهاگوساله

[ 21های پرواری لری ]پساب تقطیری مالس مایع در بره

برافزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی و ضریب تأثیری 

 ه است.تبدیل خوراک نداشت

( 7تخمیری )جدول  هایهای حاصل از آزمایشیافته

تر از شکمبه هر سه تیمار  کمی بیش pHدهد نشان می

[ و در هر 20( است ]1/5 -5/0شکمبه ) pHدامنه نرمال 

افزایش ارزش سه تیمار با هم تفاوتی نداشتند. همچنین 

محصوالت فرعی تقطیری به قابلیت هضم  ییزایانرژ

بلکه ممکن است این افزایش  شودیها مربوط نمباالی آن

شکمبه،  pHهمچون کاهش  هاییفاکتوردر ترکیب 

رژی و محصوالت استفاده قرار گرفتن ان افزایش مورد

 .[27] تخمیری تولیدشده در شکمبه ناشی شود

شده است که  گزارشمشابه با نتایج بررسی حاضر نیز 

شده ذرت در سه سطح استفاده از پساب تقطیری تغلیظ

 [.22ی ندارد ]اشکمبه pHمختلف تأثیری بر 

غلظت  دهدیم( نشان 7جدول )تخمیر شکمبه  نتایج

 5/1-55دامنه نرمال ) اییننیتروژن آمونیاکی در حد پ

لیتر( این ترکیب در مایع شکمبه است در دسی گرمیلیم

 50و  15 [. افزودن پساب مالس در هر دو سطح25]

درصد کنسانتره، غلظت نیتروژن را نسبت به گروه شاهد 

 (.P=057/0داد ) درصد افزایش 45/1و  51/1ترتیب به

 زانیم ذرت،شده همچنین استفاده از پساب تقطیری تغلیظ

 درصد جیره 25و  20نیتروژن آمونیاکی را در سطوح 

 افتجیره کاهش ی درصدپنج  در سطح اما افزایش داد،

(005/0 =P[ )22.] 

اسیدهای چرب فرّار کل هر سه تیمار در دامنه  غلظت

[. استفاده 25] داردقرار  مول در لیتر(میلی 250-40نرمال )

سبب افزایش  ترهدرصد کنسان 15از پساب مالس در حد 

درصدی اسیدهای چرب فرّار کل نسبت به گروه  70

درصد  50سطح  کهدرحالی (.P=020/0شده است ) شاهد

تأثیری بر غلظت اسیدهای چرب فرّار کل نداشته  کنسانتره

شده ذرت است. همچنین استفاده از پساب تقطیری تغلیظ

توانست سطح کل اسیدهای چرب فرّار را نسبت به گروه 

 [.22] دهدد افزایش شاه

( در بین همه 7نتایج جمعیت پروتوزوآ نشان داد )جدول 

و  افریواسکالکسجنس  تنها ی مورد مطالعههاجنس

سطوح پساب مالس قرار نگرفته تأثیر تحت  پروتوزوآی کل

صاف  بعد از گرفتن نمونه مایع شکمبه هانمونه چون است.

بسیار  انتودینومجمعیت پروتوزوای کل و  لذا ؛اندنشده

 [.0توسط سایر محققین است ] شدهگزارشمقادیر  تر ازبیش

درصد پساب سبب کاهش جمعیت  15سطح 

شده  ی شیدا و انتودینویمترسیداپروتوزوآی ایزوتریشیدا، 

 دینویمکه دیپلودینیوم و اپیدینیوم اپیاست. درحالی

تر به کمتر از بیش افزایش داشته است. جمعیت پروتوزوآ

افریواسکالکس  انتودینیوم، ایزوتریشیدا،ترتیب به

 .بودند کائوداتوس، داسی تریشیدا، دیپلودینیوم و اپیدینیوم

بررسی منابع نشان داد تاکنون تأثیر پساب تقطیری مالس 

بر جمعیت پروتوزوآیی گزارش نشده است. اما، از عوامل 

مؤثر در کاهش جمعیت پروتوزوآ در شکمبه افزایش 

محیط شکمبه، اسیدهای  pHانتره جیره، کاهش درصد کنس

 [. 21توان نام برد]ها را میو حضور دترجنت چرب آزاد

افزودن ( 5های خونی نشان داد )جدول نتایج فراسنجه

تأثیر  شده با سبوسخشکپساب تقطیری مالس 

گلوکز، کلسترول، های خونی )داری بر متابولیتمعنی

ها نداشت. ( برهو آلبومینپروتئین کل گلیسرید، اوره، تری

تنها کلسترول در کل دوره پروار، گلوکز در دوره دوم 

ترتیب تمایل به پروار و پروتئین کل در دوره اول پروار به

افزایش، کاهش و کاهش نشان دادند. در دوره دوم گلوکز 

های تیمار حاوی پساب مالس نسبت به شاهد خون بره

دلیل کاهش دهد که احتماالً بهیتمایل به کاهش نشان م

 (.   5ماده خشک مصرفی است )جدول 
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 مهربان هایبره رشد هایفراسنجه بر کنسانتره در مالس پساب درصد سطوح تیمارهای اثر مقایسه .3 جدول

 رشد هایفراسنجه
 آماری هایشاخص  *سبوس( با شده خشک مالس پساب  تیمار)درصد  )ماه( زمان

 SEM Pvalue  50 15 شاهد  ** دوره
 15/0 241/2  50/55 40/55 55/50  - )کیلوگرم( اولیه وزن

 51/0 05/2  52/74 55/71 20/50  - )کیلوگرم( نهایی وزن

 71/0 520/0  02/21 15/21 40/25  - )کیلوگرم( نهایی وزن افزایش

 57/0 55/150  0701 0411 4554   )تومان( اقتصای ضریب

 50/0 75/1  04/212 14/105 15/115  2 روز( )گرم/ روزانه وزن افزایش

 1  00/101 11/154 70/120  00/22 50/0 

 11/0 15/1  05/107 55/112 14/175  دوره کل 

 57/0 142/0  54/5 10/5 55/0  2 روز( )گرم/ ماهانه وزن افزایش

 1  00/4 12/7 71/5  577/0 22/0 

 71/0 524/0  00/21 15/21 40/25  دوره کل 

 72/0 011/0  15/2 40/2 15/2  2 روز( )کیلوگرم/ مصرفیخشکماده

 1  
a25/1 b14/2 b12/2  011/0 02/0 

  دوره کل 
a00/1 b10/2 b14/2  017/0 02/0 

 75/0 722/0  05/1 10/1 40/1  2 )کیلوگرم( خوراک تبدیلضریب

 1  40/1 10/1 05/1  701/0 51/0 

 10/0 705/0  55/1 01/1 45/1  دوره کل 
  باسبوسبود. شده خشک مالس پساب  کنسانتره از درصد 50 و 15 *

 بود. جیره کل از درصد 40 و 00 ترتیببه مرحله دو این در جیره کنسانتره مقدار که است پروار دوم و اول ماه 1 و 2 **

 
 پرواری یهابره در شکمبه پروتوزوآیی جمعیت و تخمیر یهافراسنجه بر کنسانتره در مالس پساب سطوح تیمارهای تأثیر .3 جدول

 شکمبه یهافراسنجه
 آماری شاخص *مالس( پساب درصد) ماریت

 SEM Pvalue  پساب درصد 50 پساب درصد 15 شاهد
       شکمبه تخمیر

pH 51/4 45/4 12/4  57/0 22/0 

 b45/1 b12/1 a40/20  171/0 05/0 لیتر(دسی در گرمیلیم) آمونیاکی نیتروژن

 b00/12 a55/221 b00/17  50/5 01/0 لیتر( مول/ )میلی کل فرّار چرب اسیدهای

       (N×520) شکمبه پروتوزوآیی جمعیت

 a015/1 b 415/0 b110/2  77/1 001/0 ایزوتریشیدا

 a000/1 b 427/0 a554/2  04/1 05/0 تریشیداداسی

 a450/122 b427/15 b427/12  54/2 02/0 انتودینیوم

 b2150/0 a111/0 ab711/0  5/2 05/0 دیپلودینیوم

 21/0 04/5  154/2 075/0 500/1 افریواسکالکس

 b00/0 a00/2 a427/0  75/2 01/0 دینیوماپی

 05/0 71/20  554/14 415/14 271/215 کل پروتوزوآی
 بود. باسبوس شدهخشک مالس پساب کنسانتره از درصد 50 و 15 *       
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 مهربان یهابره خونی یهافراسنجه بر کنسانتره در مالس پساب سطوح اثر سهیمقا .2 جدول

 عناصر پالسما
 ی آماریهاشاخص  *درصد پساب مالس() ماریت  دوره

 SEM Pvalue  درصد 50 درصد 15 شاهد  ماه

 501/0 01/2  54/11 50/15 27/10  2 لیتر( دسی در گرمیلیم) اوره

 1  71/14 51/50 11/50  01/2 571/0 

 100/0 115/0  11/11 54/14 41/15  دوره کل 

 247/0 04/5  42/51 15/52 15/77  2 لیتر( دسی در گرمیلی)م کلسترول

 1  70/70 55/54 04/51  14/7 525/0 

 010/0 40/1  11/51 01/51 51/75  دوره کل 

 751/0 25/2  2/11 51/50 40/10  2 لیتر( دسی در گرمیلیم) گلیسیرید تری

 1  11/14 14/52 72/57  70/2 275/0 

 22/0 15/1  71/52 11/50 17/14  دوره کل 

 241/0 54/1  025/47 52/12 52/40  2 لیتر( دسی در گرمیلیم) گلوکز

 1  05/01 10/55 14/71  44/5 011/0 

 155/0 42/1  50/02 15/01 40/01  دوره کل 

 011/0 107/0  52/1 51/20 00/20  2 لیتر( دسی در )گرم کل پروتئین

 1  25/1 07/1 15/1  121/0 054/0 

 225/0 250/0  51/1 21/20 00/1  دوره کل 

 500/0 200/0  11/1 27/5 1/1  2 لیتر( دسی در گرم) آلبومین

 1  1/5 14/1 11/1  017/0 517/0 

 411/0 055/0  40/5 40/5 45/5  دوره کل 

  بود. باسبوس شدهخشک مالس پساب  کنسانتره از درصد 50 و 15 *

 

 حاضر تحقیق نتایج با مطابق داد نشان علمی هایبررسی

 [21] هابره جیره در چغندرقند مالس تقطیری پساب افزودن

 لری هایبره جیره در مالس پساب درصد 25 و 20 پنج، و

 گلوکز، غلظت بر تأثیری و [5] سنجابی هایبره جیره و [24]

 در نداشت. آلبومین و کراتینین اوره، گلیسرید،تری کلسترول،

 جیره در مالس تقطیری پساب سطوح از استفاده بررسی

 مالس تقطیری پساب درصد نه افزودن پرواری هایگوساله

 کل نیپروتئ میانگین شاهد گروه با مقایسه در چغندرقند

 [.7] داد افزایش را یهاگوساله خون

 مالس تقطیری پساب تحقیق، این نتایج براساس

 تا منفی اثر هیچ بدون توانمی را سبوس با شده خشک

 جایگزین پرواری هایبره کنسانتره درصد 50 سطح

 نمود. سویا کنجاله و جو سبوس،

 

  منابع

 انرژی تعیین (2511) ا م رازقی و  ب حمیدی افشار .2

 برخی آلی ماده هضم قابلیت و متابولیسم قابل

 گاز. آزمون روش به غذایی صنایع پسماندهای

 یهاپساب و پسماندها مدیریت ملی همایش

 کشاورزی.
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 پساب دفع یهاروش (2547) ع الساداتی شجاع .1

 کارشناسی نامهانیپا .یسازالکل هایکارخانه دریتقطیر

 .مدرس تربیت دانشگاه .شیمی( )مهندسی ارشد

 اثرسطوح (2512) م م معینی و و صدر عالمه .5

 و عملکرد بر مالس تقطیری پساب مختلف

 کنگره پنجمین. گوشتی هایجوجه الشه خصوصیات

 ایران. اصفهان، شهریور،1-1 ایران، دامی علوم

 بررسی (2517) م م معینی و ب شکرالهی ب، ورمزیار .7

 شدهتغلیظ تقطیری پساب مختلف سطوح از استفاده اثر

 بیوشیمیایی هایپارامتر برخی و عملکرد بر مالس

 رشته ارشد یکارشناس نامهانیپا هلشتاین. هایگوساله

 .کردستان دانشگاه .وریط و دام هیتغذ شیگرا یدام علوم

 تیقابل ،ییایمیش باتیترک (2514) س یکرم سیو .5

 بر شدهظیتغل مالس یریتقط پساب ییغذا مواد هضم

 و وانیح از استفاده روش به یلر یهابره عملکرد یرو

 رشته ارشد یکارشناس نامهانیپا .یشگاهیآزما روش

 .یراز دانشگاه .وریط و دام هیتغذ شیگرا یدام علوم

 تأثیر (2515) م م معینی و ع خضریان ا، م سرور نوریان .0

 بر بیان شیرین ریشه استنی و اتانولی عصاره

 پروتوزوآیی جمعیت و متان تخمیر، هایفراسنجه

 .411-470 ،(7)21 دامی. تولیدات بز. شکمبه
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Abstract 
This study was conducted to determine the effect of adding of dried Molasses Distillers Condensed Soluble with bran 

(MDCS+B) to diets on growth performance, fermentation parameters, protozoa population and some blood 

biochemical parameters of fattening lambs. Twenty-one Mehraban male lambs (Weight average 35 ± 0.5)  at four 

month age old were used in 3 treatments for 74 (14 days adaptation and 60 days experiment) days in a randomized 

completely design. Lambs were offered either MDCS+B (control, CON) or the concentrate supplemented with 25 % 

MDCS+B; or 50% MDCS+B. Lambs were weighed at weekly intervals and blood samples were collected on days 30 

and 60. The rumen fluid samples were collected on days 60 during the fattening period. The results showed that dry 

matter intake were not different between dietary treatments at second month and total period of experiment as 

compared to the control group. The addition of MDCS + B at level of 25% increased ruminal ammonia concentration 

by 10.35% (P=0.054) and total rumen volatile fatty acids concentration increased by 46 % as compared to the control 

group (P= 0.016).  The total protozoa population were not influenced by MDCS+B. The price of each kilogram of 

ration for 25 and 50% MDCS + B were 74 and 155 Tomans, respectively when compared with the control group. The 

overall results of this study showed that the use of MDCS + B reducing feed costs and can be used up to 50% of 

concentrate. 
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