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    بر عملکرد بره های نر کردیسود و اورهتاثیرکاه کلزا عمل آوری شده با سطوح مختلف 
  4سعید سبحانی راد   و3،  رضا وکیلی 2،  رضا ولی زاده 1علی رضا توسلی نیا 

 استاد -2،مربی و کارشناس ارشد گروه علوم دامی مرکزآموزش علمی  کاربردی جهاد  کشاورزی خراسان شمالی  -1
  اسالمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد استاد یار-3 ، وم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدگروه عل
  گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری  -4 ،کاشمر

   چکیده

کـامال  در قالـب یـک طـرح     خراسان بره های نر کردی راس 20از،  با سود و اوره   کاه کلزا عمل آوری شده     به منظور تعیین ارزش غذایی                    
عمل  کاه کلزا  کاه کلزا با افزودن آب،     ،)شاهد( نشده   ر های آزمایشی شامل کاه کلزا  عمل آوری        تیما.  شد ستفادهمار و چهار تکرار ا    تصادفی با پنج تی   

 . با چهار درصـد سـود و یـک درصـد اوره            عمل آوری شده   کاه کلزا   و یک درصد اوره    با عمل آوری شده  کاه کلزا     با چهار درصد سود،    آوری شده 
در مقایسه با   5 و3صرف مادۀ خشک در تیمارهای به طور میانگین مقدار م. بیشترین مقدار مصرف مادۀ خشک را گوسفندهای تیمار سه و پنج داشتند          

 همچنـین  . معنـی دار بـود   کـاه کلـزا  دیواره سلولی عـاری از همـی سـلولز   و دیواره سلولی  بر تأثیر سود . بود گرم در روز بیشتر134 و 95 گروه شاهد ،  
 بنـابراین بـه نظـر مـی رسـد عمـل        . هضم مادۀ خشک، دیواره سلولی و دیواره سلولی  بدون همی سـلولز را افـزایش داد             استفاده از  سود و اوره قابلیت      

  . ی شودآوری کاه کلزا با سود بهمراه اوره سبب بهبود عملکرد بره های نر کرد
  ، سود، اوره کردیبره های نرکاه کلزا ،  :  واژه های کلیدی       
  

  مقدمه
برای تامین خوراک دام مـورد نیـاز        .  و کمبود خوراک دام از مشخصه های مهم کشاورزی و دامپروری کشور هستند             نزوالت جوی، فقر مراتع   کمبود  

کاشت نباتات علوفه ای مناسب، تعادل دام و منابع خـوراکی و بـویژه اسـتفاده مطلـوب از           روشهای مختلفی پیشنهاد گردیده است، از جمله می توان به           
 در سالهای اخیر، شدیدا مورد توجه     %) 40حدود  (کلزا از جمله گیاهان روغنی می باشد که به دلیل تولید روغن زیاد            . منابع خوراکی موجود اشاره کرد    

 شـناخته    خـوراکی چنـدان     برای دامداران بعنوان یک منبـع      که ، مقادیر متنابهی کاه نیز تولید می شود          همرا با دانه این گیاه    .  قرار گرفته است   و حمایت 
  . و کاربرد این ماده در خوراک دام یکی از ضرورتهای  مهم در دامپروری کشور است ارزش غذاییبنابراین شناخت. شده نیست

  
  مواد و روشها 

کاه کلزا در قالب  . ، کاه کلزا به روش زیر مورد عمل آوری قرار گرفت          )AOAC)1990اهی به روش    در این طرح پس از انجام تجزیه های آزمایشگ        
 کـاه کلـزا     -4 عمل آوری شده با چهار درصد سود،        کاه کلزا  -3 کاه کلزا با افزودن آب،     -2 ،)شاهد( نشده    کاه کلزا  عمل آوری     -1  تیمار به شرح   5

 پـس از  . مـورد عمـل آوری قـرار گرفـت    ،عمل آوری شده با چهار درصد سود و یک درصد اوره زا کاه کل-5 و  یک درصد اوره باعمل آوری شده 
 راس بـره نـر   20انجام تجزیه های آزمایشگاهی الزم بر روی نمونه های مختلف گرفته شده از تیمارهای آزمایشی در قالب یک طرح تـصادفی تعـداد                

قابلیـت  .  بصورت کامال مخلـوط تهیـه شـدند      1 جیره های غذایی مورد استفاده بشرح جدول         .کردی به این تیمارها بطور تصادفی اختصاص داده شدند        
  .  اندازه گیری شدIn vivoهضم مواد مغذی بصورت 

  
  
  
  
  نتایج  
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راین عکـس   ، بنـاب   )p >05/0 ( دارد 5 و 4پـروتئین تیمارهـای      بود که تفاوت معنی داری با         درصد 34/4 مورد آزمایش    میزان پروتئین خام در کاه کلزا     
   .  که کامال قابل انتظار و پیش بینی است )p <05/0 (، اثر معنی داری بر محتوی پروتئین این کاه نداشته اوره اثر سود 

  
   عمل آوری شده بر اساس صد در صد مادۀ خشکمعمولی و ترکیب شیمیایی کاه کلزا  -1 جدول

    تیمار
  5  4  3  2  1  اجزاء

خطای 
  معبار

احتمال معنی 
  دار  شدن

a7591/  c542  مادۀ خشک /  b544 /  c7541/ c2541/  009/0  001/0  

  a591/  a92  b88  a591/  c87  278/0  0001/0  مادۀ آلی

b344  پروتئین خام /  b94 /  b304 /  a237 /  a187 /  242/0  001/0  

c58  خاکستر /  c8  b12  c58 /  a13  0051/0  001/0  

a273  دیوارۀ سلولی /  ab771/  
 

b5/71 ab72  c68  0098/0  0001/0  

a59  a858  دیوارۀ سلولی عاری از همی سلولز /  b57   a58/5  c54  0095/  0001/0  
a و bدر هر ردیف میانگین های با حروف متفاوت از نظر آماری معنی دار می باشند ...:  و.  

  
این افزایش احتماال به دلیـل ورود  ). 1جدول  (نشان داد ها   تیمار نسبت به سایر   )P>05/0(معنی دار      5و  3 تیمارهای شمارۀ    نمونه ها در  میزان خاکستر   

بـا   5ربوط بـه تیمـار    درصد و کمترین مقدار  دیوارۀ سلولی م2/73با لی مربوط به تیمار یک بیشترین میزان دیوارۀ سلو .سدیم همراه با سود بوده است
 . درصد می باشد2/5که این مقدار اختالف برابر    درصد می باشد،68

، 1/26 گرم مادۀ خشک در روز بـوده کـه در گـروه شـاهد                570 و   417،  531،  335،  437 به ترتیب    5  و  4،3،2،1میزان مصرف اختیاری در تیمارهای        
 گرم وزن متـابولیکی  گـرم بـه ازاء هـر کیلـو    6/32 و 2/24 ، 4/31، 20 بـه ترتیـب    5 و   4،3،2گرم به ازاء هـر کیلـوگرم وزن متـابولیکی و در تیمارهـای               

 3صرف مادۀ خـشک در تیمارهـای        به طور میانگین مقدار م     .بیشترین مقدار مصرف مادۀ خشک را گوسفندهای تیمار سه و پنج داشتند           ). 3جدول(دبو
  .را افزایش داداوره مقدار مادۀ خشک مصرفی +  سود در واقع استفاده از سود و .  بود گرم در روز بیشتر134 و 95 در مقایسه با گروه شاهد ،  5و

 مربـوط بـه کـاه        آن  اوره  کمتـرین    یک درصـد    سود و   درصد  چهار  بیشترین قابلیت هضم ظاهری مادۀ خشک مربوط به کاه کلزا عمل آوری شده با             
ی آلـی  میانگین قابلیت هضم ماده همچنین. )4جدول  ( قابلیت هضم مادۀ خشک نداشت تاثیری بر آب باعمل آوری  ).P > 05/0( بود  مصرفی کلزا

  از نظر قابلیت هضم مـاده آلـی اخـتالف    4و2، 1 که برای عمل آوری آنها از سود استفاده شده با تیمارهای   5و3بین تیمارهای    ای آزمایشی خوراک ه 
 و کمترین مقدار قابلیـت هـضم   5و 3 مربوط به تیمارهای شماره  نیز بیشترین قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام ).P > 05/0 ( ی وجود داشتمعنی دار

 وبیـشترین قابلیـت   1مربـوط بـه تیمـار   دیـواره سـلولی   کمترین میزان قابلیت هضم    ) .P >05/0( یک  بود  ری پروتئین خام مربوط به تیمار شماره  ظاه
 بیـشترین قابلیـت هـضم دیـواره     P).>05/0(ازنظرآماری دارای اخـتالف    معنـی داری مـی باشـد           می باشد که   پنجهضم دیواره سلولی مربوط به تیمار     

   p) .>05/0(لولی عاری از همی سلولز مربوط به تیمار پنج و کمترین آن مربوط به تیمار یک بود، واز نظر آماری این اختالف معنی دار می باشد س
  

  نتیجه گیری
که ترکیبـات   ایـن باشـد   دلیل احتمـالی آن مـی توانـد         دیواره سلولی عاری از همی سلولز معنی دار بود و           و  دیواره سلولی    بر    تأثیر سود  در این آزمایش  

  .)2(لیگنین می شود  قلیایی مثل سود باعث صابونی شدن پیوندهای استری بین اسیدهای فنولیک و پلی ساکاریدهای باند شده با
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یت هضم  قابلباعث افزایش   واکنش صابونی شدن پیوندهای  استری بین اسید فنولیک و  پلی ساکاریدهای باند شده با لیگنین دراثرعمل آوری با سود                       
  می شود شکسته  می شود که درنتیجه آن بخشی ازپیوندها) NDF (دیواره سلولی 
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   میانگین و انحراف معیار متغیرها برای میزان مصرف ماده خشک- 3 جدول           
  

  

  *ه کلزا با سطوح مختلف اوره و سود  میانگین و انحراف معیار ضرایب هضمی ترکیبات شیمیایی کا-4جدول    
  

0723545 // ± 31544 // ± 233741 // ± 80742 // ± 1723742 //   )kg( وزن بدن ±
1604517 // ± 120217 // ± 230616 // ± 10716 // ± 20616 //    )kg (وزن متابولیکی  ±

675570 /± 56417± 2150531 /± 597335 /± 2102436 /± 
میزان مصرف ماده 

  )g(خشک 

16021 // ± 50910 // ± 70191 // ± 150770 // ± 210011 // ± 
مصرف نسبت به وزن 

  )%(بدن

123632 // ± 12224 // ± 34431 // ± 2120 /± 23126 // ± 
مصرف نسبت به وزن 

  )g/kg(متابولیکی 

  تیمار
  اجزاء

1  2  3  4  5  
خطای 
  معبار

احتمال 
معنی دار  

  شدن
b8139  )درصد (ی خشک ماده /  b8543 /  ab9259 /  b2244 /  a9465 /  256 /  0370/  

b3541/  b144  )درصد(ماده آلی  /  a761/  b7344 /  a668 /  25/5  0067/0  
b222  )درصد ( پروتئین خام  /  b128 /  b7627 /  a844 /  a445 /  154 /  00180/  

c532  )درصد ( دیواره سلولی  /  bc444 /  ab8558 /  abc5446 /  a660/  275 /  00950/  
  ی سلولی عاریدیواره

  )درصد ( ازهمی سلولز
c2631/  c2738 /  ab852 /  bc140/  a43357 /  564 /  0057/0  




