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    ماده خشک شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهیب ترکی اوره و مالس بر اثرتعیین

  کانوال  علوفهسیالژ

  2، رضا ولی زاده2، فریدون افتخار شاهرودی2، علیرضا هروی موسوی2، عباسعلی ناصریان1امیر باالخیال
  دانشگاه فردوسی مشهدی ارشد  کارشناسدانش آموخته  .1

   علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهدئت علمی گروهیعضو ه. 2
  

  چکیده

 ،کانوالعلوفه  سیالژ  ماده خشک شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهیترکیب سطوح مختلف اوره و مالس بر اثربه منظور تعیین 
وره در سه  ا به ترتیبدر این آزمایش. مد با سه تکرار به اجرا در آ3×3 تصادفی به روش فاکتوریل "آزمایشی در قالب طرح کامال

 فزودن اورهبا ا. درصد ماده خشک علوفه کانوال مورد استفاده قرار گرفت 8 و4، 0و مالس در سه سطح  درصد 1 ،5/0، 0 سطح
 NDF ،ADFامّا مقدار ماده آلی، . )>p 05/0 (افزایش یافتکانوال علوفه  و نیتروژن آمونیاکی سیالژهای pHماده خشک،  مقدار

زایش درصد ماده افزایش سطح مالس سبب اف.  ماده خشک سیالژها تحت تاثیر اوره قرار نگرفتندو قابلیت هضم آزمایشگاهی
 که نشان داد نتایج. )>p 05/0 (کانوال شد ماده خشک سیالژو قابلیت هضم آزمایشگاهی  NDF ،ADFخشک و کاهش مقدار 

 کیفیت سیالژ علوفه کانوال مارهای دیگر سبب بهبودبهتر از تی می تواند ماده خشک علوفه کانوال% 8و مالس % 5/0 در سطح اوره
   .گردد

  مالس، خصوصیات شیمیائی کانوال، اوره، سیالژ : کلیدیواژه های
  

  مقدمه 

 رایج می  بواسطه شرایط آب وهوائی آن مناطق نقاط دنیااکثرگیاهان جنس براسیکا به عنوان منبع علوفه در تغذیه دام درکاربرد
این گیاه متعلق . های روغنی غرب کانادا ثبت گردید توسط انجمن روغن کشی دانه 1970 در سالکی کلزاکانوال نوع خورا. باشد

 30 درصد اسید اروسیک و 2کانوال حاوی حداکثر .  عنوان رقم دو صفر کلزا نامیده می شود بهبه گیاهان جنس براسیکا است که
سال های اخیر به منظور افزایش درصد خود کفائی کشور در در . می باشد ، گلوکوزینوالتمیکرومول در گرم ماده خشک دانه

 کانوال بدلیل کیفیت  است که در این میان گیاهپذیرفته در جهت افزایش تولید دانه های روغنی صورت یتولید روغن نباتی، اقدامات
که صنعت کشوردر بیشتر مناطق  در مقایسه با سایر دانه های روغنی از اهمیت باالئی برخوردار بوده و کشت آن باالی روغن
  چون سرمازدگی و آفت زدگیی گاهی مواقع زراعت کانوال بدلیل عوامل.)1 (باشدمی   وجود دارد در حال گسترش نیزگاوشیری

کمبود علوفه توجه به  استفاده از بقایای علوفه کانوال در تغذیه دام با  امکان در چنین شرایطی.برای تولید دانه مناسب نمی باشد
  . استگسترده ترینیازمند تحقیقات  موضوعی است که درکشور

مالس به عنوان ارزان ترین و قابل دسترس ترین منبع . به منظور بهبود کیفیت سیالژ می توان از افزودنیهای مختلفی استفاده نمود   
افزودن ). 2(کی آن نیز می شود افزایش خوشخورا عالوه بر بهبود کیفیت فرآیند سیالژ موجب سریع التخمیر،کربوهیدرات های 

اوره به علوفه قبل از سیلو کردن یکی از استراتژیهای موثری است که از طریق محدود نمودن فرآیند تخمیر و آزاد سازی آمونیاک 
ره و مالس بر واین آزمایش تعیین اثرات سطوح مختلف اهدف از اجرای ). 3( می شودسیالژموجب افزایش پتانسیل ارزش غذائی 
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  مواد و روشها

در اوایل مرحله غالف بندی با در نظر گرفتن حداکثر  )308واریته هایوال (کانوال، مزرعه کانوال به منظور تهیه علوفه مورد نیاز
 و با در نظر گرفتن تیمارهای  علوفه آن پس از خرد کردننوالسیالژ کا. گردید برداشت %)20 ( محتوای علوفهدرصد ماده خشک

تیمارهای آزمایشی شامل سطوح . یمار آزمایشی تهیه شدآزمایشی درون سطل های پالستیکی یک کیلوئی در سه تکرار برای هر ت
برای . برای مالس بود درصد ماده خشک علوفه کانوال 8و 4، 0ح ود ماده خشک علوفه کانوال برای اوره و سطص در1 و 5/0، 0
  نمونهن دوره کلیهپس از ای. داری شدنده نگ دمای اتاق روز در45های آزمایشی به مدت میل فرآیند سیالژ، کلیه سیالژتک

ورد تجزیه مو نیتروژن آمونیاکی  NDF ،ADF ماده خشک، ماده آلی، طبق روش های استاندارد برای مقدار کانوالهای سیالژ
) 5( تیلی و تری  دو مرحله ای کانوال از روش علوفهخمین قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیالژهایبرای ت. قرار گرفتند

 و ند مورد آنالیز قرار گرفتGLM رویه تحت) SAS) 2001 با استفاده از نرم افزار آماری این آزمایشکلیه داده های . شداستفاده 
  . انجام پذیرفت  به کمک آزمون دانکن میانگین تیمارهامقایسه

  
  و بحثنتایج 

  

 می تواند به ، مالسدر اثر  کانوال علوفهصد ماده خشک سیالژافزایش در.  نشان داده شده است1نتایج این آزمایش در جدول 
ی دهد که با افزودن مالس به انواع نباتات  از سوئی دیگر نتایج مطالعات نشان م.گرددمربوط  ماده خشک مالس  باالیمحتوای
 کربوهیدرات های محلول تخمیر افزایش را آن دلیل اصلی کاهش می یابد کهآنها   ماده آلی ترکیب سیالژمقدار  ،علوفه ای

 کاهش سبب آنآزاد شدن آمونیاک در اثر هیدرولیز باکتریائی  با افزودن اوره به علوفه سیلوئی، ).4 (بیان می کنند ترکیب علوفه
یط هوازی و بی هوازی  حفظ پتانسیل پایداری محصول در شراشرایطاز این طریق  می شود که  هاتعداد سلول های مخمر و قارچ

 سبب کاهش فعالیت ،، افزایش غلظت آمونیاک حاصل از هیدرولیز آنبا افزودن اوره به علوفه تازه ).3(فراهم می سازد  را سیلو

) درصد ماده خشک(اثر سطوح مختلف اوره و مالس بر خصوصیات شیمیایی سیالژ کانوال-1جدول
      تیمارهای آزمایشی  

  اثرات    1  5/0  صفر1  اوره

  مالس  اوره SE  8  4  0  8  4  0  8  4  0  مالس
متقا
  بل

                           
  *  * *  39/0  94/19  93/19  96/19  83/20  82/18  29/19  21/20  79/18  82/17  ماده خشک
 ns ns ns  65/0  33/88  33/87  33/87  00/88  66/87  00/88  33/87  00/88  00/88  ماده آلی

pH  78/4  7/4  71/4  91/4  97/4  84/4  05/5  23/5  07/5  11/0  *  ns  ns 
N-NH3 

 mg/g  19/2  88/1  00/2  24/3  91/2  57/2  02/4  85/3  78/3  83/0  *  ns  ns  
NDF 33/52  66/48  50  49  66/51  66/47  33/50  66/48  66/50  82/0  ns  *  *  
ADF  33/32  33/32  31  32  66/31  33/31  32  66/34  31  91/0  ns  *  *  

قابلیت  هضم 
 ماده خشک

33/73  66  66/58  72  64  66/64  76  60  66/62  13/2  ns *  *  
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که از این طریق با مهار تجزیه باکتریائی و یا قارچی دیواره سلولی بافت علوفه موجب  گیاهی و میکروبی در گیاه می شودتنفس
 ADF و NDF کانوال موجب کاهش علوفه افزودن مالس به .گرددیه سیالژ می   آن طی فرآیند تهADF و NDFحفظ میزان 

مالس به دو  سیالژ علوفه سورگوم در اثر ADF و NDFاظهار داشتند که کاهش محتوای ) 3(کسکن و ریلماز .  آن شدسیالژ
که متعاقب آن یوم ها در ترکیب سیالژ کتوباسیل ها و باکتر العبارت است از افزایش فعالیّت عامل اوّل .بر می گردد زیر عامل مهم

 و NDF که فاقد عامل دوّم به خود مالس بر می گردد.  افزایش می یابد محتوای سیالژADF و NDFفعالیّت تجزیه میکروبی 
ADFقداربنابراین افزودن مالس به سیالژ موجب رقیق شدن م.  است NDF و ADFآمونیاک حاصل از.  سیالژ می شود 

  .  )3 (شود سیالژ می pH اوره موجب افزایش غلظت نیتروژن آمونیاکی و یائیهیدرولیز باکتر
یش سطح مالس، مقدار آن کاهش تحت تاثیر سطوح مختلف اوره قرار نگرفت امّا با افزابلیت هضم ماده خشک سیالژ کانوال قا   

ار ماده آلی ترکیب آن کاهش یافت و سبب اظهار داشتند که با افزودن مالس به  علوفه سورگوم مقد) 3(کسکن و ریلماز . یافت
به نظر می رسد چنین . برجای ماندن بقایائی از سیالژ سورگوم شد که ترکیب ماده خشک آن از قابلیت هضم پائینی برخوردار بود

   .حالتی می تواند دلیل کاهش قابلیت هضم ماده خشک سیالژ کانوال با افزودن مالس به علوفه آن باشد
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