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  دهیچک

همه ساله مقدارمتنابهی . کلی استفاده ازافزودنیهاي سیالژبهبودارزش غذایی سیالژ،افزایش تخمیروکاهش اتالف ماده خشک است ایده

مهم جهان میزان تولیدکاه  یاست ازخانواده شب بواست سومین گیاه روغن یکلزاگیاه. عی بدست می آیدکاه ازکشت محصوالت زرا

 تیمتابول,شکمبه برقابلیت هضم ظاهري  عیشامل سودوما یدراین آزمایش اثردوافزودن. تن کاه کلزااست 3کلزابه ازاي هرهکتارزمین 

ماده %  2( کاه کلزابه اندازه کافی خردوبانسبت مناسب باآب ومالس.شد یکاه کلزابررس,يشکمبه ا يوفراسنجه ها یخون يها

 45بعداز . کاه آن اضافه شد لوگرمیک100يازا تربهیل یلیم 50شکمبه به  عیوما% 4فراوري شدسپس افزودنی هاسود ) خشک

راس 9هضم از  تیقابل يریبه منظوراندازه گ. اندازه گیري شدpHروزسیلوهابازشده وترکیب شیمیایی،ازت آمونیاکی و

هضم راداشته است  تیقابل نیمالس باالتر+قابلیت هضم ظاهري تیمارسود . استفاده شد  21به مدت یگوسفندنژادبلوچ

 یوخون يشکمبه ا يشکمبه برفراسنجه ها عیکاه کلزاباسودوما يعمل آور نیهمچن .کلزااختالف معناداري نداشت چندباتیمارکاههر

  ..نداشت يدار یرمعنیتاث

  یگوسفند بلوچ–کاه کلزا - الژیس -شکمبه عیما:يدیکل يها واژه

  مقدمه

همه ساله مقدارمتنابهی کاه ازکشت محصوالت زراعی بدست می آید در سیستم دامپروري سنتی ایران یکی ازاقالم      

). 1(می شود  بمنظورافزایش ارزش غذایی کاه ازموادي مثل سود،مالس واوره استفاده. عمده خوراك دام راتشکیل می دهد

توجه به اینکه هدف از کشت این گیاه عمدتا تولید . باشدیم همم یاست ازخانواده شب بو که سومین گیاه روغن یکلزاگیاه

باشد بهتر جهت استفاده در  یپایین م يها ارزش تغذیه ا اهبا توجه به اینکه کاه کلزا همانند بقیه کاست یروغن يدانه ها

که  يدر مطالعه ا)8(موثرترین ماده شیمیایی جهت بهبود ارزش تغذیه اي بوده است  NaoH  . شود يتغذیه دام  فراور

 یبررسکاه کلزا و یوالف در گوسفند  یسود سوزآور بر ارزش غذائ يانجام دادند تاثیر فراور) 1985(کومب وهمکاران 

چرب فرار در شکمبه شد  يسید هاوغلظت ا یباعث افزایش مصرف خوراك و آب، قابلیت هضم ماده آل ياین فراور..شد

فراوري،  و تاثیرات بر دیواره سلولی  ) سود ،پر اکسید و هیدرو اکسید کلسیم(کاه گندم با سه ماده قلیایی) 2000(چودري .

نتایج نشان داد که همه فراوري ها مقدار دیواره سلولی را . گیري کرد اندازهin  saccoقابلیت هضم در گوسفند با روش  

استفاده ازگونه هاي ایزوله شده میکروارگانیسمهاي شکمبه بعنوان مثال میکروارگانیسمهاي تلقیحی شکمبه .ادکاهش د

تاثیرات تانن خوراك  هشتوجه به اثرات باکتري هابرکاهش سمیت موادضدتغذیه اي مثال کا. موردتوجه قرارگرفته است

شکمبه به توان باال آنها براي وفق با شرایط محیط اشاره مصرفی درشکمبه یااثرات محافظتی براي جلوگیري ازاسیدوز در 

فعالیت هضم فیبردرمحیط شکمبه انجام می دهند و استفاده آنهادرمحیط ) استرپتوکوکوسبویس( تلقیح کننده ها . دارد

ري کننده سیالژ به منظورهضم بی هوازي، تغییرتوده یا تولیدات شیمیایی امکان بکارگی حخارج ازشکمبه براي تلقی

                                                 
l
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مارك . استفاده ازمحتویات شکمبه گاوهاي کشتاري براي تولیداسیدالکتیک باشرایط خاص صورت گرفته است).5(دارد

کردن وغیرفعال کردن  باانکوبیتازمحتوایات شکمبه گاوهاي کشتارشده براي تولیداسیدالکتیک استفاده کردکه )  1995(

  .الیت باکتري هاي تولیدکننده اسیدالکتیک صورت گرفتیک شرایط براي فعتباکتریهاي غیرتولیدکننده اسیدالک

مواد و روش ها

درصد ماده خشک رسانده شد و سپس  25درصد،باافزودن آب به سطح 5/94کاه کلزاي مورد نظر با ماده خشک  

وراك شکمبه باافزودن مایع شکمبه که بعداز زمان خ عیما ماریت.مالس فراوري شد%  2ماده خشک سود تجاري و% 4میزان 

ماده % 2همراه بهکاه ازاءکیلوگرم  100صاف شده به بهمیلی لیترمایع شکم  50دهی ازگاوهاي فیستوله گرفته وبالفاصله 

 يماده خشک،ماده .شد يو ازآن نمونه بردار لوهابازیهفته س 6بعداز .کاه اضافه بسته بندي شد بهخشک مالس

دیواره سلولی  و)AOAC 1990(ك ومدفوع براساس روشخورا,الژیس يخام نمونه ها یخام وچرب نی،پروتئیآل

 هب یراس گوسفندتژادبلوچ 9تعداد . اندازه گیري شد) 1991(ودیواره سلولی بدون همی سلولزبراساس روش ونسوست 

کاه کلزابه  يحاو رهیدام نداشت ازج يبرا يبهره ور تیشاهدقابل يلویس نکهیا لیبه دل. شدند میتقس یسه گروه سه راس

طول مدت آزمایش . استفاده شد یشیمارآزمایت يشکمبه برا عیالژمایسود وس الژیبه همراه س مارشاهدیت منظور

 تیقابل نییخوراك ومدفوع جهت تع ماندهی،باق يریگ نهخوراك بصورت روزانه نمو ماندهیوباق یخوراك مصرف,روز23

ازمایع شکمبه نمونه  يمر لنگیش قیزطرصبح ا یساعت بعدازخوراك ده3شد درانتهاي دوره آزمایش،  يهضم جمع آور

نرمال،نمونه / 2کیدکلردریبعدازاضافه کردن اس.  شد يریمتراندازه گpHشکمبه بالفاصله توسط عیما pH.  شد يریگ

درروز .نیتروژن آمونیاکی باروش کلدال اتومات اندازه گیري شد.منتقل شدند یاکیآمون تروژنین يریگ ندازههاجهت ا

ساعت بعدازخوراك دهی صبح ازگوسفندان خون گیري به منظورتعیین متابولیت هاي 4,2,0يها زمان،دریدوره آزمایش23

ازسیاهرگ گردنی ) ALT(نوترانسفرازیآم نیآالنو) AST(نوترانسفرازیآم نیپالسماي خون شامل گلوکز،اوره، آسپارژ

مقادیرموردآزمون بادستگاه .افت انجام شدسپس براي تعیین متابولیتهاي خونی ذکرشده به آزمایشگاه انتقال ی

قابلیت , ییایمیش بیتجزیه آماري داده هاي بدست آمده ازترک.گیري شد هاندازbio systemاتوآنالیزوکیتهاي شرکت 

این مدل . درقالب طرح کامال تصادفی بامدل زیرتجزیه آماري شد يهضم،متابولیتهاي خونی وفراسنجه هاي شکمبه ا

  . دنددرصدمقایسه ش 95بامقایسه میانگین هاباروش دانکن ودرسطح احتمال  SAS   نرم افزار   1/9باویرایش 

Τi  =اثرتیمار                      e ij=آزمایشیخطاي            µ =میانگین کل مشاهدات

نتایج و بحث

کلزانداشتهباتیمارکاهداريمعنیاختالفولیبودهبیشترینعدديتیمارسودازلحاظخشکمادههضمقابلیت      

گاوهاییدرجیرهشدهفرآوريکاهباافزایشنمودندکه،دراعالم)1998(حدادوهمکاران ).درصد 5سطح احتمال (است

خشکمادههضم،قابلیت)درصدوهیدروکسیدکلسیمباسودسهشدهفرآوريدرصدکاه 40و 30، 20(شیردهیدراواسط

بینداريمعنیاختالفهیچگونهايشکمبههايفراسنجهبراي.دهدنمینشانتیمارهاتفاوتیدربینآلیوماده

کردکهگزارش5/7آمونیاکی وازت8/6تیمارسود برايمیزان) 1998(چودري ).درصد 5سطح احتمال (نشدتیمارهامشاهده

آزمایشیتیمارهايشکمبهمایعکیآمونیامقدارازتباالبودنازدالیلیکی. نداشتمعناداريباتیمارشاهداختالف

حاويمخلوطجیرهکهآزمایشیتیمارهايبینگلوکزخونبراي..استمصرفیسیلويآمونیاکیازتمحتوايتاثیرگذاري

هبمقدارگلوکزمربوطبیشترین).درصد 5سطح احتمال (نشدمشاهدهداريمعنیکردندتفاوتسیالژمصرف



  1391پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 

٣

گرممیلی51-57(طبیعی تیمارهابیشترازرنجهمهمقدارگلوکزخون.بودكخوراازمصرفساعت 4تیمارسوددرزمان 

ازطریقسازآنپیشتامیندلیلبهگلوکزخونسطحافزایشدهندهنشانایناست کهبوده)لیتر دردسی

برايخوناورهغلظت ,داردباالییهمبستگیشکمبهبامقدارآمونیاكخوناياورهازت,گلوکونئوژنزدرکبداست

وکربوهیدراتدرشکمبهتولیديآمونیاكغلظتبینتعادلعدمآنمحتملعلتکه. نداشتدداريمعنیهااختالفتیمار

وموجبشدهخونجذباضافیآمونیاكکهکلزادانستکاهحاويخوراكبعدازمصرفدرشکمبهتولیديمحلول

کهخونیفاکتورهاي)  ALT(وترانسفراز آمینآالنین) AST(آمینوترانسفراز آسپارژین.استشدهخوناورهباالرفتن

نیزبینکبديآنزیمغلظت. نداشتداريمعنیتیمارهااختالفبینآنزیمغلظت.هستندکبديسیستمسالمتدهندهنشان

.دارنداشتمعنیتیمارهااختالف

  متابولیت هاي خونی گوسفندان بعد از مصرف خوراك:1جدول شماره

تیمارها

SEM کاه کلزا 3ع شکمبه مای سود متابولیت ها   زمان ها

)میلی گرم در دسی لیتر(   گلوکز

25/2 57/56 41/59 15 0

02/6 88/59 68/61 52/13 2

10/6 67/65 27/68 33/11 4

)میلی گرم در دسی لیتر( اوره

88/2 31/25 04/16 15 0

41/1 13/19 62/16 52/13 2

91/1 40/16 26/14 33/11 4

u/l ALT
57/2 03/20 54/14 24/15 0  

31/2 20/18 75/12 49/14 2

32/2 73/18 45/12 30/15 4

u/l AST
89/9 17/106 46/76 68/73 0  

13/7 90/100 20/72 00/75 2

97/16 91/104 38/74 43/78 4

  فراسنجه هاي شکمبه اي گوسفندان تغذیه شده با تیمارهاي آزمایشی :2جدول شماره 

تیمارها   

SEM سود 3مایع شکمبه فراسنجه ها  کاه کلزا

44/1 59/14 32/14 ازت آمونیاکی  63/12

17/0 80/6 86/6 54/6 PH

  

  درصد  5سطح احتمال .(وف متفاوت اختالف معنی داري وجود داردردر هر ردیف بین میانگین ها ي با ح
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قابلیت هضم ماده خشک سیلوي کاه کلزا:3جدول شماره 

تیمارها

SEM سود 3مایع شکمبه  کاه کلزا بدون فراوري

38/2 24/36
a  

42/23
b

77/29
ab

  ماده خشک

)درصد  5سطح احتمال .(وف متفاوت اختالف معنی داري وجود داردردر هر ردیف بین میانگین ها ي با ح
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Processing of canola straw with NAOH and Rumen fluid on apparent 
digestibility and blood metabolites of baluchian Sheeps

Marziye Bagherinasab1*,Abdemansor Tahmasebi,Abasali Naseriam
*1Bagherinasab16@gmail.com

Abstract
The main reason for using silage additives is to either improve nutritional value of silage. Silages 
were prepared with different silage additives as follow: 1) silage without additives(control),1) 
control + 4%  NaOH+2% molasses,2) control + rumen fluid for 50cc on 100 kg straw( DM 25%). 
After 45 days ensiling, each silo was opened, and  its pH was measured directly using silage juice. 
The concentration of NH3-N in the different silage was measured with Kjeltec Auto Analyzer. 
Chemical composition of silage was determined on base of three samples. The data were analysed
using General Linear procedure of SAS (Version 9.1) for ANOVA to evaluate differences among 
experimental groups, means compared with Duncan test (P<0.05). Digestibility of dry matter 
canola straw with sodium hydroxide+ molasses was significant (p <0.05)  than control.
Key words: Rumen fluid .Silage.  Canola Straw baluchian sheep
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اثر عمل آوری کاه کلزا با سود و مایع شکمبه بر قابلیت هضم ظاهری  و متابولیت های خونی گوسفندان بلوچی

  مرضیه باقری نسب ( 1، ,عبد المنصور طهماسبی  2 وعباسعلی ناصریان 2
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* نويسنده مسئول:  مرضیه باقری نسب ، یاسوج ,نجف آباد –خیابان امام حسن (ع) سمت راست  پلاک 15

Bagherinasab16@gmail.com

چکیده

ايده كلي استفاده ازافزودنيهاي سيلاژبهبودارزش غذايي سيلاژ،افزايش تخميروكاهش اتلاف ماده خشك است. همه ساله مقدارمتنابهي كاه ازكشت محصولات زراعي بدست مي آيد. كلزاگياهی است ازخانواده شب بواست سومين گياه روغنی مهم جهان ميزان توليدكاه كلزابه ازاي هرهكتارزمين 3 تن كاه كلزااست. دراين آزمايش اثردوافزودنی شامل سودومایع شکمبه برقابليت هضم ظاهري ,متابولیت های خونی وفراسنجه های شکمبه ای ,كاه كلزابررسی شد.كاه کلزابه اندازه كافي خردوبانسبت مناسب باآب وملاس( 2%  ماده خشک) فراوري شدسپس افزودني هاسود 4% ومایع شکمبه به 50 میلی لیتربه ازای 100کیلوگرم کاه آن اضافه شد. بعداز 45 روزسيلوهابازشده وتركيب شيميايي،ازت آمونياكي وpHاندازه گيري شد. به منظوراندازه گیری قابلیت هضم از 9راس گوسفندنژادبلوچی به مدت21  استفاده شد. قابليت هضم ظاهري تيمارسود +ملاس بالاترین قابلیت هضم راداشته است هرچندباتيمارکاه کلزااختلاف معناداري نداشت. همچنین عمل آوری کاه کلزاباسودومایع شکمبه برفراسنجه های شکمبه ای وخونی تاثیرمعنی داری نداشت..

واژه های کلیدی:مایع شکمبه- سیلاژ- کاه کلزا –گوسفند بلوچی

مقدمه


     همه ساله مقدارمتنابهي كاه ازكشت محصولات زراعي بدست مي آيد در سيستم دامپروري سنتي ايران يكي ازاقلام عمده خوراك دام راتشكيل مي دهد. بمنظورافزايش ارزش غذايي كاه ازموادي مثل سود،ملاس واوره استفاده مي شود (1). كلزاگياهی است ازخانواده شب بو که سومين گياه روغنی مهم میباشد. توجه به اينکه هدف از کشت اين گياه عمدتا توليد دانه های روغنی است با توجه به اينکه کاه کلزا همانند بقيه كاه ها ارزش تغذيه ای پايين می باشد بهتر جهت استفاده در تغذيه دام  فراوری شود.   NaoH موثرترين ماده شيميايي جهت بهبود ارزش تغذيه اي بوده است (8)در مطالعه ای که کومب وهمکاران (1985) انجام دادند تاثير فراوری سود سوزآور بر ارزش غذائی کاه کلزا و يولاف در گوسفند بررسی شد..اين فراوری باعث افزايش مصرف خوراک و آب، قابليت هضم ماده آلی وغلظت اسيد های چرب فرار در شکمبه شد .چودري (2000) كاه گندم با سه ماده قليايي(سود ،پر اكسيد و هيدرو اكسيد كلسيم) فراوري،  و تاثيرات بر ديواره سلولي  قابليت هضم در گوسفند با روش  in  saccoاندازه گيري كرد. نتايج نشان داد كه همه فراوري ها مقدار ديواره سلولي را كاهش داد.استفاده ازگونه هاي ايزوله شده ميكروارگانيسمهاي شكمبه بعنوان مثال ميكروارگانيسمهاي تلقيحي شكمبه موردتوجه قرارگرفته است. توجه به اثرات باكتري هابركاهش سميت موادضدتغذيه اي مثلا كاهش تاثيرات تانن خوراك مصرفي درشكمبه يااثرات محافظتي براي جلوگيري ازاسيدوز در شكمبه به توان بالا آنها براي وفق با شرايط محيط اشاره دارد. تلقيح كننده ها ( استرپتوكوكوسبويس) فعاليت هضم فيبردرمحيط شكمبه انجام مي دهند و استفاده آنهادرمحيط خارج ازشكمبه براي تلقيح كننده سيلاژ به منظورهضم بي هوازي، تغييرتوده يا توليدات شيميايي امكان بكارگيري دارد(5).استفاده ازمحتويات شكمبه گاوهاي كشتاري براي توليداسيدلاكتيك باشرايط خاص صورت گرفته است. مارك (1995)  ازمحتوايات شكمبه گاوهاي كشتارشده براي توليداسيدلاكتيك استفاده كردكه باانكوبيت كردن وغيرفعال كردن باكتريهاي غيرتوليدكننده اسيدلاكتيك شرايط براي فعاليت باكتري هاي توليدكننده اسيدلاكتيك صورت گرفت.

مواد و روش ها

كاه كلزاي مورد نظر با ماده خشك  5/94درصد،باافزودن آب به سطح 25 درصد ماده خشك رسانده شد و سپس ميزان 4% ماده خشك سود تجاري و2%  ملاس فراوري شد.تیمار مایع شکمبه باافزودن مايع شكمبه كه بعداز زمان خوراك دهي ازگاوهاي فيستوله گرفته وبلافاصله 50  ميلي ليترمايع شكمبه صاف شده به100 ازاءكيلوگرم کاه به همراه2% ماده خشك ملاس به كاه اضافه بسته بندي شد.بعداز 6 هفته سیلوهاباز و ازآن نمونه برداری شد.ماده خشک،ماده ی آلی،پروتئین خام وچربی خام نمونه های سیلاژ ,خوراک ومدفوع براساس روش(AOAC 1990)و ديواره سلولي وديواره سلولي بدون همي سلولزبراساس روش ونسوست (1991) اندازه گيري شد. تعداد 9 راس گوسفندتژادبلوچی به سه گروه سه راسی تقسیم شدند. به دلیل اینکه سیلوی شاهدقابلیت بهره وری برای دام نداشت ازجیره حاوی کاه کلزابه منظور تیمارشاهد به همراه سیلاژ سود وسیلاژمایع شکمبه برای تیمارآزمایشی استفاده شد. طول مدت آزمايش 23روز,خوراک مصرفی وباقیمانده خوراک بصورت روزانه نمونه گیری ،باقیمانده خوراک ومدفوع جهت تعیین قابلیت هضم جمع آوری شد درانتهاي دوره آزمايش، 3ساعت بعدازخوراک دهی صبح ازطریق شیلنگ مری ازمايع شکمبه نمونه گیری شد.  pH مایع شکمبه بلافاصله توسطpHمتراندازه گیری شد.  بعدازاضافه کردن اسیدکلردریک2/ نرمال،نمونه هاجهت اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی منتقل شدند.نيتروژن آمونياكي باروش كلدال اتومات اندازه گيري شد.درروز 23دوره آزمايشی،درزمان های 4,2,0ساعت بعدازخوراك دهي صبح ازگوسفندان خون گيري به منظورتعيين متابوليت هاي پلاسماي خون شامل گلوکز،اوره، آسپارژین آمینوترانسفراز (AST) وآلانین آمینوترانسفراز (ALT) ازسياهرگ گردني انجام شدسپس براي تعيين متابوليتهاي خوني ذکرشده به آزمايشگاه انتقال يافت .مقاديرموردآزمون بادستگاه اتوآناليزوكيتهاي شركت bio systemاندازه گيري شد.تجزيه آماري داده هاي بدست آمده ازترکیب شیمیایی, قابليت هضم،متابوليتهاي خوني وفراسنجه هاي شکمبه ای درقالب طرح کاملا تصادفي بامدل زيرتجزيه آماري شد. اين مدل باويرايش 1/9  نرم افزار    SAS بامقايسه ميانگين هاباروش دانکن ودرسطح احتمال 95 درصدمقايسه شدند. 




Τi  =اثرتيمار                       e ij=خطاي آزمايشي             µ= ميانگين کل مشاهدات

نتايج و بحث

      قابليت هضم ماده خشك تيمارسودازلحاظ عددي بيشترين بوده ولي اختلاف معني داري باتيماركاه كلزانداشته است)سطح احتمال 5 درصد). حدادوهمکاران(1998)،دراعلام نمودندکه باافزايش کاه فرآوري شده درجيره گاوهايي دراواسط شيردهي(20، 30و 40 درصدکاه فرآوري شده باسودسه درصدوهيدروکسيدکلسيم)،قابليت هضم ماده خشک وماده آلي دربين تيمارهاتفاوتي نشان نمی دهد.براي فراسنجه هاي شكمبه اي هيچگونه اختلاف معني داري بين تيمارهامشاهده نشد)سطح احتمال 5 درصد). چودري (1998) ميزان براي تيمارسود 8/6وازت آمونياكي 5/7گزارش كردكه باتيمارشاهداختلاف معناداري نداشت. يكي ازدلايل بالابودن مقدارازت آمونياكي مايع شكمبه تيمارهاي آزمايشي تاثيرگذاري محتواي ازت آمونياكي سيلوي مصرفي است..برای گلوکزخون بین تیمارهای آزمایشی که جیره مخلوط حاوی سیلاژمصرف کردندتفاوت معنی داری مشاهده نشد )سطح احتمال 5 درصد). بیشترین مقدارگلوکزمربوط به تیمارسوددرزمان 4 ساعت ازمصرف خوراک بود.مقدارگلوکزخون همه تیمارهابیشترازرنج طبیعی (57-51میلی گرم دردسی لیتر )بوده است که این نشان دهنده افزایش سطح گلوکزخون به دلیل تامین پیش سازآن ازطریق گلوکونئوژنزدرکبداست, ازت اوره ای خون بامقدارآمونیاک شکمبه همبستگی بالایی دارد, غلظت اوره خون برای تیمارهااختلاف معنی داری نداشتد. که علت محتمل آن عدم تعادل بین غلظت آمونیاک تولیدی درشکمبه وکربوهیدرات محلول تولیدی درشکمبه بعدازمصرف خوراک حاوی کاه کلزادانست که آمونیاک اضافی جذب خون شده وموجب بالارفتن اوره خون شده است. آسپارژین آمینوترانسفراز (AST) آلانین آمین وترانسفراز (ALT)  فاکتورهای خونی که نشان دهنده سلامت سیستم کبدی هستند.غلظت آنزیم بین تیمارهااختلاف معنی داری نداشت. غلظت آنزیم کبدی نیزبین تیمارهااختلاف معنی  دارنداشت.

جدول شماره1:متابولیت های خونی گوسفندان بعد از مصرف خوراک
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جدول شماره 2:فراسنجه های شکمبه ای گوسفندان تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی 
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جدول شماره 3:قابلیت هضم ماده خشک سیلوی کاه کلزا
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Processing of canola straw with NAOH and Rumen fluid on apparent digestibility and blood metabolites of baluchian Sheeps
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Abstract


The main reason for using silage additives is to either improve nutritional value of silage. Silages were prepared with different silage additives as follow: 1) silage without additives(control),1) control + 4%  NaOH+2% molasses,2) control + rumen fluid for 50cc on 100 kg straw( DM 25%). After 45 days ensiling, each silo was opened, and  its pH was measured directly using silage juice. The concentration of NH3-N in the different silage was measured with Kjeltec Auto Analyzer. Chemical composition of silage was determined on base of three samples. The data were analysed using General Linear procedure of SAS (Version 9.1) for ANOVA to evaluate differences among experimental groups, means compared with Duncan test (P<0.05). Digestibility of dry matter canola straw with sodium hydroxide+ molasses was significant (p <0.05)  than  control.
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