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  اه  با استفاده از خاكستر چوب و خاكستر مدفوع  نشخواركنندگان ك علوفه و فراوري
  جهت استفاده در تغذيه دام

 
   محسن قياسوند

  دانشجوي كارشناسي ارشد تغذيه دام دانشگاه تهران پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
  چكيده

اين مواد معموال شيميايي  .يايي استاستفاده از مواد قل مواد علوفه اي با كيفيت پائين و كاه  يكي از روشهاي فراوري
در تغذيه دام رواج يافته، يكي از اين  وارزان فراوري غير شيمياييروشهاي  درسالهاي اخير استفاده ازباشند  وگران قيمت مي

 فراوري ها استفاده از خاكستر چوب و خاكستر مدفوع حيوانات نشخواركننده است؛ سطح عناصر قليايي نظير كلسيم ، سديم ،
از اين خاصيت قليايي مي توان در . اين باعث بروز  خاصيت قليايي در خاكستر مي شود منيزيم وپتاسيم در خاكستر باالست و

فراروي با استفاده از خاكستر چوب . جهت افزايش ارزش تغذيه اي و قابليت هضم علوفه با كيفيت پائين و كاه استفاده كرد
ليتر آب   100كيلو گرم خاكستر را با  28اگر حدود  .دهدمي را فزايش NDFو  ADF ،ماده خشك، ماده آلي قابليت هضم

مي  13تا  10آن حدود  pHتوليد محلول قليايي مي كنند كه ،ساعت نگهداري شود  48و اين مخلوط به مدت  شود مخلوط
فراوري كاه با استفاده از  جهت .ليتر آب است 100يك كيلو گرم سود سوزآور در   مخلوط كردن معادل واين محلول  باشد 

ساعت در آن  6را به مدت  رو كاه مورد نظ شودگرم خاكستر در يك ليتر آب حل  200خاكستر مدفوع يك محلول با غلظت 
آن را با آخردر مرحله .داده شودبعد كاه خيسانده شده را از محلول خارج كرده و با آب تازه شستشو شود در مرحله نگه داري 

  .كرده و جهت تغذيه دام از آن استفاده مي شود يلو يك روزس 21به مدت  ماده خشك% 3.5 اوره به ميزان
  

 مواد قليايي ، مواد علوفه اي با كيفيت پائين، كاه وفراوري ،خاكستر مدفوع ،خاكستر چوب :كلمات كليدي

 
  :مقدمه 

لي بوده، در شرايط خشكسالي دام كشور ايران به دليل موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي همواره در معرض خشكسا
كه يكي از  چرا ،بخصوص دام داران سنتي و سيستم پرورش روستاي با مشكل كمبود و گراني علوفه و كاه مواجه هستند اندار

همچنين به علت حجم زياد علوفه ها . هاي سنتي علوفه و كاه مي باشددر تغذيه دام هاي بومي و دام دارياصلي  مواد غذاي
شوند كه در شرايط خشكسالي قيمت علوفه و كاه نسبت به آنها به سختي صورت مي گيرد، همه اين عوامل باعث ميواردات 

به گونه اي كه در شرايط خشكسالي دامداران بيشترين ضربه را از ناحيه افزايش قيمت علوفه .كنسانتره  خيلي بشتر افزايش يابد
بنابراين در شرايط خشكسالي علو فه و كاه از اهميت زيادي برخوردار  .ه است و كاه مي خورند و مشكل اصلي آنها علوفه و كا

يكي از روشهاي فراوري استفاده از مواد قليايي است براي مثال . است و مي توان با روشهاي سبب افزايش كيفيت آنها شد
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برخي از اين .يرين و اوره استاستفاده از سود سوز آور، آب اكسيژنه ، هيدروكسيد آمونيوم ، كربنات كلسيم ، جوش ش
فراوري ها به داليلي همچون گران بودن، داشتن عوارض زيست محيطي و همچنين داشتن اثر سو بر توليد وعملكرد حيوان، در 

به عنوان مثال استفاده از سود سوز آور باعث افزايش سديم جيره وافزايش مصرف آب مي شود و . شرايط مزرعه عملي نيستند
در سالهاي اخير استفاده از فراوري . افزايش سديم در آبهاي سطحي و عوارض زيست محيطي زيادي مي شود همچين باعث

هاي غير شيميايي در تغذيه دام رواج يافته، يكي از اين فراوري ها استفاده از خاكستر چوب و خاكستر مدفوع حيوانات 
يزيم وپتاسيم در خاكستر باالست واين باعث بروز  خاصيت نشخواركننده است؛ سطح عناصر قليايي نظير كلسيم ، سديم ، من

از اين خاصيت قليايي مي توان در جهت افزايش ارزش تغذيه اي و قابليت هضم علوفه با كيفيت . قليايي در خاكستر مي شود
  . پائين و كاه استفاده كرد

  :مكانيسم عمل
سلولي گياه  در محيط بي هوازي شكمبه شكسته نمي شود پيوند هاي بين سلولز و ليگنين ديواره ه به اين صورت است ك 

  .ولي در محيط قليايي اين پيوند ها سست شده و شكسته مي شود و تيمارهاي قليايي باعث محلول شدن سيليس نيز مي شود
  :استفاده از خاكستر چوب وخاكستر مدفوع جهت فراوري كاه

اغلب ( رم كردن منازل از چوب و مدفوع حيواناتدر سيستم هاي عشايري و روستايي كه جهت پختن نان و گ
استفاده مي كنند، همواره در كنار خانه هاي روستاي و چادرهاي عشايري مقدار زيادي خاكستر وجود دارد كه  )نشخواركننده 

ود مي توان از اين خاكسترها جهت فراوري وافزايش كيفيت كاه ها استفاده كرد، خصوصاً در شرايط خشكسالي كه با كمب
  .علوفه و كاه مواجه هستيم 

تاثير  فراوري كاه برنج با استفاده از باعصاره خاكستر چوب بر قابليت  2007در مطالعاتي  الس واي و همكاران در سال  
هضم مواد مغذي و غلظت مواد معدني در خون گوساله هاي نر انجام دادن در يافتند كه فراروي با استفاده از خاكستر چوب 

در مطالعاتي كه محققان در سالهاي اخيربا استفاده از . را فزايش داده است NDFو  ADFضم ماده خشك، ماده آلي قابليت ه
عصاره خاكستر چوب براي خيساندن كاه گندم و بقايايي ذرت استفاده كردند در يافتند كه قابليت هضم ماده خشك، ماده آلي 

ADF  وNDF  در شرايطin_vivo ه است و همچنين فراوري كاه گندم با عصاره خاكستر چوب باعث در بزها افزايش داد
  .افزايش ماده خشك مصرفي كاه گندم فراوري در بزها مي شود

بررسي اثر  يبرا 2007در مطالعه اي كه دايدر و همكاران در سال .خاكستر مدفوع نيز داراي خاصيت قليايي  است 
خاكستر مدفوع و  اوره جهت فراوري  علوفه  كه د به اين نتيجه رسيدندخاكستر مدفوع بز و شتر بر مواد خشبي انجام دادن

نيز اين فراوري   in vivoدر مطالعات  آميز تجزيه پذيري در شكمبه را افزايش دهد وباكيفيت بد مي توان به طور موفقيت
ع جيره و نوع مرتعي كه در البته مدفوع حيوانات مختلف باتوجه به نو .باعث افزايش ماده خشك مصرفي و قابليت هضم شد

والً در مراتع با شوري باال تغذيه مي كنند و در  مبز و شتر به علت اينكه مع. متفاوتي خواهد بود   PHآن چرا مي كنند داراي 
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و مي باال تغذيه مي شوند، مدفوع آنها قليايي تر است  DCADگاوداري هاي صنعتي نيز گاوهاي پرتوليد كه با جيره هاي با
  .د در امر فراوري از آنها استفاده بيشتري بردتوانن

  :آماده سازي و استفاده از تيمار خاكسترجهت فراوري علوفه با كيفيت پائين و كاه
  فراوري با استفاده از خاكسترچوب -1

 توليد،شود  ساعت نگهداري 48ليتر آب  مخلوط كنيم و اين مخلوط به مدت  100كيلو گرم خاكستر را با  28اگر حدود 
ليتر آب  100مي باشد كه  معادل محلول  يك كيلو گرم سود سوزآور در  13تا  10آن حدود  pHمحلول قليايي مي كنند كه 

ساعت نگهداري مي  10محلول خاكستر چوب دو اليه كتان صاف مي كنيم و بسته هاي كاه را در اين محلول به مدت . است
بيرون آورده و روي قفسه هاي چوبي گذاشته تا مايع از آن خارج شود و كنيم و به از گذشت اين زمان آنها را از محلول 

برسد و بعد از خشك شدن در يك انبار با تهويه خوب نگه داري كرده و جهت تغذيه دام ها استفاده % 12رطوبت آن به حدود 
 .مي كنيم

  فراوري با استفاده از خاكسترمدفوع-2
 گرم خاكستر در يك ليتر آب حل مي كنيم و 200وع يك محلول با غلظت جهت فراوري كاه با استفاده از خاكستر مدف

بعد كاه خيسانده شده را از محلول خارج كرده و با آب در مرحله ساعت در آن نگه داري مي كنيم  6را به مدت  ركاه مورد نظ
% 3.5ه آن را با اوره به ميزان در مرحل.و به مدت دو روز در فضاي باز نگه داري مي كنيم تا خشك شود.تازه شستشو مي دهيم

و ازاين كاه .بعد  دوباره در فضاي باز نگهداري مي كنيم تا خشك شودو يلو مي كنيم يك روزس 21به مدت  ماده خشك
  كنيمفراوري شده در تغذيه دام استفاده مي

  :نتيجه گيري 
با . با كيفيت پائين و كاه مي باشد خاكستر چوب و مدفوع داراي پتانسيل خوبي جهت استفاده در فراوري  علوفه هاي

در از آن  توجه به اينكه در روستاها و در سيتم هاي زندگي عشايري هرساله مقدار زيادي خاكستر توليد مي شود مي توان
با اين روش ارزش تغذيه اي  علوفه هاي باكيفيت پائين وكاه را در افزايش  مي توانجهت فراوي كاه استفاده برد به گونه اي 

چشم اد كه اين خود باعث كمتر شدن نياز به اين محصوالت شده و لذا در شرايط خشكسالي بتوان تا حدودي مانع از افزايش د
  . كه اين خود مي تواند  مشكالت دامداران رادر شرايط بحران كمتر كند.قيمت آنها شد گير 



  ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 
 1388ماهمهر 29-30

ه ش    ن   ھما و    ھار  شاورزی     ای    ایده     ی   

 

403 

 

  
  

  :منابع 
1-Buxton, D. R, and D. D. Redfearn. 1997. Plant limitations to fiber digestion and utilization. J. Nutr. 

127: 814s-818s. 
2-Didier G. A, T. b Khorchani, M. Hammadib.2007. Improving nutritive value of a North fricanange 

grass (Stipa tenacissima): Effect of dung ash andurea treatment on digestion by goats. Animal Feed 
Science and Technology136:1–10 

3-Jackson, M. G. 1977. Review article: the alkali treatment of straws. Anim. Feed Sci. Tech. 2: 105–
130 

4-Laswai G.H., J.D. Mtamakaya, A.E. Kimambo, A.A. Aboud, P.W. Mtakwa. .2007  Dry matter 

intake, in vivo nutrient digestibility andconcentration of minerals in the blood and urine of steers fed rice 
straw treated with wood ash extract. Animal Feed Science and Technology.137 :25–34 

  
  



  ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 
 1388ماهمهر 29-30

ه ش    ن   ھما و    ھار  شاورزی     ای    ایده     ی   

 

404 

 

  Forage and straw processing by wood ash and dung ash for use in ruminant feed 
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Abstract 
Use of alkalis materials is a method of processing low quality forage and straw. This material is 

usually chemical and expensive. In recent years expand cheep and organic method animal nutrition. One 
of these methods is forage and straw process by means of wood ash and ruminant dung ash. In ash level 
of alkaline elements such as calcium, sodium, magnesium and potassium is high and it cause alkali 
property. Alkalis can increase nutritional value and digestibility in low quality forage and straw. Wood 
ash processing can increase digestibility of dry matter, organic mater, ADF and NDF. if about 28 kg 
wood ash mix with 100 liter water then this mixture keep for 48 hours ;alkali solution production with pH 
about 10 to 13 and equivalent mixing 1 kg NaOH in 100 liter water. Dung ash for processing straw using 
a solution with mix 200 gr ash with 1 liter water and straw keep for 6 hours then soaked straw has been 
out and rinsed by water. In last stage straw use for animal nutrition by addition 3.5% dry matter urea on 
straw then silo for 21day. 
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