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  چكيده

 اين در. شد اجرا  نايلوني هاي كيسه تكنيك از استفاده با اوره با شده يآور عمل منداب كاه غذايي ارزش تعيين منظور به تحقيق اين
 عنوان به نشده يآور عمل منداب كاه آزمايش مورد هاي گروه. شد استفاده شده يگذار فيستوله قزل توده نر گوسفند راس سه از آزمايش
 پروتيين خشك، ماده شامل شيميايي تركيبات. بود خشك ماده اساس بر اوره درصد 4 با شده يآور عمل منداب كاه دوم گروه و شاهد
 درصد 66/50 ،24/2 ،90/3 ،40/40 ،80/2 ،86/89 شاهد گروه براي ترتيب به ازت از عاري عصاره و خاكستر خام، ربيچ خام، الياف خام،

 هر از گرم چهار ،يريپذ هيتجز نييتع يبرا. آمد دست به درصد 02/49 ،90/3،84/3 ،14/35 ،1/8 ،75/68 شده يآور عمل گروه يبرا و
 و يا شكمبه پذيري تجزيه كل مقدار داد نشان نتايج. شد داده قرار شكمبه در ساعت  96 و 72 ،48 ،24 ،16 ،8 ،4 ،2 صفر، مدت به نمونه
 پذيري تجزيه مقدار. بود نشده يآور عمل كاه از شتريب يدار يمعن طور به شده  يآور عمل منداب كاه خشك ماده موثر پذيري تجزيه
 پذيري تجزيه. آمد دست به درصد 69/39 شده يآور عمل كاه يبرا و رصدد 84/26  نشده يآور عمل منداب كاه خشك ماده يا شكمبه
 نتايج. شد محاسبه درصد 7/27 شده يآور عمل و درصد  36/18 شاهد گروه براي زين ساعت در درصد 2 عبور سرعت با خشك ماده موثر

  .دهد يم شيافزا را آن غذايي ارزش اوره با منداب كاه يآور عمل كه داد نشان تحقيق

  خشك ماده نايلوني، هاي كيسه ، اوره منداب، كاه غذايي، ارزش :كليدي گانژاو

  مقدمه

 منطقه هر طيشرا حسب بر كه. شوند يم محسوب يكشاورز محصوالت از شده ديتول عاتيضا نيتر عمده ،يبريف يها مانده پس
 در خصوص  به است دام هيتغذ در يبريف يهاهاندم پس از استفاده ، دارد تياهم دام پرورش در چه آن يول دارند، يگوناگون مصارف

 بر افزون. رود يم كشت ريز انسان يغذا ديتول جهت يكشاورز يها نيزم شتريب كشورها نيا در كه چرا جهان تيجمع پر كشورهاي
. دارند يكشاورز يها خاك يزيخ حاصل در يمهم نقش كود يفراوان ريمقاد ديتول با ساالنه يمواد نيچن با  شده هيتغذ يها دام ،نيا
 عاتيضا از استفاده لذا. است كشور دامپروري توسعه در موثري گام دام تغذيه در استفاده مورد خوراكي منابع شناخت ليدل نيهم به

 جنس و چليپاييان خانواده از روغني گياهي منداب). 1( شود يم محسوب غذا تيريمد يها تياولو از ها دام هيتغذ در يكشاورز
 كه نيا به توجه با. شد خواهد حاصل زين زيادي كلش و كاه روغني، دانه اين كشت زير سطح بودن زياد به توجه با. باشد مي براسيكا
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 عمل منداب كاه غذايي ارزش تعيين تحقيق اين اصلي هدف  لذا است جو و گندم كاه با مقايسه قابل منداب كاه شيميايي تركيب

  .باشد مي نايلوني هاي هكيس تكنيك از استفاده با شده يآور

  ها روش و مواد

 وزن متوسط با قزل توده نر گوسفند راس سه از آزمايش اين در. گرفت انجام  شبستر واحد اسالمي آزاد دانشگاه در حاضر تحقيق
 آباد پارس لفمخت روستاهاي مزارع از آزمايش مورد يها نمونه. )2( شد استفاده بود دايمي فيستوالي داراي كه كيلوگرم 50 ± 5/2

 و خرد يچكش ابيآس با و تهيه يكنواخت مخلوط آوري عمل از بعد شد، آوري عمل روز  40 مدت به درصد 4 اوره با و آوري جمع
 نمونه هر از گرم چهار سهيك هر يبرا و يداكرون سهيك چهار وانيح هر يبرا شيآزما يط در. شد داده عبور متر يليم 3 تا 2.5 الك از
-t  آزمون و FitCurve 6 افزار نرم از استفاده با ها داده .)4( شد داده قرار شكمبه در مختلف يها ساعت در خشك ماده اساس بر

test گرفتند قرار يآمار ليتحل و هيتجز.     

  بحث و نتايج

) 3( و) 2( ،)1( لجداو در آن به مربوط هاي فراسنجه و منداب كاه خشك، ماده موثر پذيري تجزيه ،ييايميش بيترك از حاصل نتايج
 يآور عمل كاه خشك ماده موثر ذيريپ تجزيه و يا شكمبه ذيريپ تجزيه كل مقدار) 3( و) 2(  جداول به توجه با. است شده ارايه
 و درصد 84/26 منداب كاه خشك ماده يا شكمبه ذيريپ تجزيه مقدار. بود دهنش يآور عمل كاه از شتريب يدار يمعن طور به شده
 براي زين ساعت در درصد 2 عبور سرعت با خشك ماده موثر ذيريپ تجزيه. آمد دست به درصد 69/39 شده يآور عمل كاه يبرا

 يبرا منداب كاه خشك ماده هيتجز ثابت نرخ پژوهش نيا در .شد حاسبهم درصد 7/27 شده يآور عمل و درصد  36/18 هدشا گروه
 خوراك مصرف خشك ماده اساس بر ييغذا رهيج در اوره سطوح شيزااف با. آمد بدست/ 045 شده يآور عمل و 044/0 شاهد گروه

 گوسفند و گاو در وزن كاهش مانع مالس و اوره از استفاده با نييپا تيفيك با يخشب يغذاها يساز يغن. شود يم شتريب يخط طور به
 است بوده شكمبه در هيتجز قابل نييپروت نيتام به پاسخ در هيپا رهيج هضم و مصرف شيافزا سبب به شده ادي اثرات كه است شده

   ).2( است شده گزارش 4/23±88 ساعت 96در منداب كاه خشك ماده يريپذ هيتجز از حاصله جينتا ).3(

  نشده يآور عمل و اوره با شده يآور عمل منداب كاه ييايميش بيترك  - 1 جدول

 

  يا شكمبه درون ونيانكوباس مختلف يها زمان در شده هيتجز خشك ماده درصد نيانگيم سهيمقا - 2 جدول

  گروه صفر 2 4 8 16 24 48 72 96

 DM CP CF EE  Ash  NFE   گروه              

  66/50  24/2  90/3 40/40 80/2 86/89 شاهد
  02/49  84/3  90/3 14/35 1/8 75/68 %4اوره



 يكشاورز دانشكده ،)اصفهان( خوراسگان واحد ياسالم آزاد دانشگاه

1389ماهبهمن28-27

 ی شاورز       و   ی     دهیا    یم    ش ھما  ن پ 

 
60/26  

22/41  

0006/0  

77/25  

23/39  

0001/  

01/22  

12/36  

0001/<  

09/18  

49/26  

0011/0  

27/14  

19/21  

0002/0  

96/5  

90/12  

0001/<  

31/4  

41/5  

044/0  

4/1  

06/4  

0001/<  

94/0  

82/3  

0001/<  

 شاهد

%4 اوره  

P-value 

  

    مواد خروج متفاوت هاي سرعت براي منداب كاه خشك ماده موثر پذيري تجزيه و پذيري تجزيه هاي فراسنجه درصد - 3 جدول

  موثر پذيري تجزيه درصد پذيريتجزيههايفراسنجه گروه

 a b c a+b   02/0 05/0        08/0  

  56/9  56/12  36/18 84/26 044/0 71/26  127/0 شاهد

  93/13  26/8  7/27 69/39 045/0 53/38  16/1 %4اوره

   P-value0007/0  0003/ 1717/0 0007/0 0002/<  0001/0  0003/0  

  

:a  آب در محلول بخش درصد                       :c بخش يبرا هيتجز ثابت خنر b  )ساعت در (  
:b شونده هيتجز كند( نامحلول بخش درصد           ()  :( a+b هيتجز ليپتانس     
  

  يكل يريگ جهينت

 ييبـاال  يريپذ هيتجز تيقابل از شاهد  گروه به نسبت شده يآور عمل منداب كاه كه كرد انيب توان يم آمده دست به جينتا به توجه با
 كننـده  نشـخوار  يها دام ييغذا رهيج علوفه از يبخش نيگزيجا را شده يآور عمل منداب كاه توان يم لذا است برخوردار شكمبه در
 . كرد
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Abstract 

This experiment was conducted to determination of nutritive value of the urea treated canola straw 
using nylon bag techniques. Three rumen fistulaed Gehzel sheep were used. Experimental group 
were: untreated canola straw (control) and 4% urea treated straw. Chemical composition for 
untreated straw (dry matter, crude protein, crude fiber, Ethere Extract, Ash and Non Free Extract) 
were 89.86, 2.80, 4.40, 3.90, 2.24 and 50.66%, Respectively and for urea treated straw  were ۶٨.٧۵, 
٣ ,٨.١۵.١۴, 3.90, ٣.٨۴ and ۴٩.٠٢%, respectively. Four grams samples of each treatment were 
incubated at time intervals (0, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 96) h in the rumrn. The results showed that dry 
matter, degradability for untreated straw were 26.84% and for treated canola straw ٣٩.۶٩% 
respectively. This study resulted that the effective degradability of dry matter at out flow of 2 
percent per h for untreated straw canola 16.6% respectively and for urea treated straw canola ٢٧.٧% 
respectively. In an overall conclusion treated canola straw by urea lead to increasing nutritive value 
for ruminants.  
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