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 های نر پرواریبره
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22/92/9911تاریخ پذیرش:                            9/8/9911تاریخ دریافت:   

 
 چکيده

فعاليت  ،پذیریگوارش بر شدهفرآوری با کاه )یونجه( جایگزینی بخشی از علوفه جيره اثربررسی هدف از این آزمایش،      
درصد  5/3درصد هيدروکسيد سدیم،  7با  پرواری بود. کاه گندم نر هایعملکرد بره های خونی و، تخمير شکمبه، فرآسنجهیدنجو

کيلوگرم( در قالب طرح  22بره نر )وزن راس  23 تعدادماه سيلو شد.  2و سپس بمدت فرآوری کلسيم کربنات درصد  3/3نمک و 
درصد  33( یک سوم کاه )2(، ، بدون کاهدرصد یونجه 111( شاهد )1 :ایحاوی منابع علوفه های آزمایشیجيرهبه کامال تصادفی 

و  22) شکمبه نتایج کيسه گذاری( اختصاص یافتند. درصد یونجه 33درصد کاه و  77( دوسوم کاه )3( و درصد یونجه 77کاه و 
. بود نشده از کاه فرآوری( p=11/1) بيشترشده و یونجه یکسان و فرآوریپذیری کاه گندم تجزیهنشان داد که ساعت(  22

مدت زمان جویدن بين اما  ،یافت( p=11/1)طور خطی کاهش هب افزایش سطح کاه در جيرهزمان جویدن با مدتمصرف خوراک و 
 ،(p<11/1) الياف پذیریگوارشخطی  بهبودکاه سبب  های حاویتغذیه جيره. مشاهده نشدتفاوتی خوراک مصرفی واحد ازای به

درصد موالر استات افزایش (، p=12/1آمونياکی )نيتروژن افزایش  ،(، بصورت درجه دوp=12/1)مایع شکمبه  pHبه کاهش تمایل 
(15/1=p ) افزایش و( 12/1غلظت کل اسيدهای چرب فرار=p، صورت درجه دوهب ) .همچنين، افزایش سطح کاه در جيره شد 
پروپيونات و نسبت موالر  ،الشه اجزای .شد( p=12/1)خوراک  کارآییو ( p=12/1)افزایش وزن روزانه طور درجه دو منجر به هب

بخش  جایگزینی کلی نتایج نشان دادطوره. بندهای خونی تحت تاثير تيمارهای آزمایشی قرار نگرفتسنجهاو فر شکمبه بوتيرات
افزایش ، افالي پذیریگوارش اثر مطلوبی برسوم کاه در جيره یک اما سطح ،نداردکاه اثر منفی بر عملکرد  علوفه یونجه باعمده 

 .داشتهای پرواری بره و ضریب تبدیل غذایی وزن
 

 زراعی، رشد روزانه، تخمير شکمبه ای، بقایایکليدی: منبع علوفه هایواژه
 

 مقدمه
های کشاورزی برای زمین اختصاص جمعیت و با افزایش     

داشته کاهش  ایرویهای تولید نباتات علوفه ،کشت غالت
 های انسانیفعالیت با افزایشهر ساله عالوه بر این، . (9) است

(Human Activity )ای گازهای گلخانه تولید و(CO2 ،CH4 
 صعودی داشته است روندکره زمین  یمیانگین دما (N2Oو 
، تنش آبی گیاهانسالی، اقلیم، خشکتغییر  بر امتعاقب که

کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی )نسبت برگ به ساقه، 
های ثانویه مانند پذیری، ترکیبات مغذی و متابولیتگوارش

(. کاهش 91است ) اثر گذاشتهپروتئین، لیگنین، تانن و ...( 
منجر به ای و افزایش قیمت آنها نباتات علوفه کمیت و کیفیت

ای سازی مصرف منابع علوفهبرای بهینه ایگسترده تالش
زراعی در نشخوارکنندگان شده  محصوالتپسماند معمول و یا 

 از قبیلنسانتره کاقالم  برای وارداتاگرچه  امروزه،است. 
 عمناب این امر برای است، ولیپذیر منابع غله و پروتئینی امکان

ای(، فساد )رطوبت ذرت علوفهعلت حجیم بودن، ای بهعلوفه
در  .مشکل استو ... بسیار  هبارگیری و تخلیعدم سهولت در 

های کشاورزی به کشت غالت عمده زمینکشور ایران 
های مختلف هر ساله اختصاص یافته است و مطابق سال

عنوان به .شودتولید میانبوهی از بقایای زراعی در کشور  حجم
 5/91حدود  ،(9914-19سال )طبق آخرین آمار  ، برنمونه

 9/9با در نظر گرفتن  میلیون تن غله تولید شده است که
توان انتظار می( 22ازای هر کیلوگرم غله )کیلوگرم کاه به
به و برنج( ، ذرت )گندم، جو کاهمیلیون تن  22داشت بیش از 

 از تولید کل نباتات  بیش رقماین . شودتولید همراه آن 
ای( )یونجه، سیالژ ذرت، شبدر و سایر نباتات علوفه ایعلوفه
 و نیتروژن کم الیاف باال،بقایای زراعی غالت . (92،9) است

صورت هباین منابع و تغذیه ( 22د )ندار یپائین پذیریگوارش
سبب کاهش خوراک  و یا مکمل نیتروژنی بدون فرآوری

 نیتروژنجبران . (8) شودمصرفی، راندمان و عملکرد دام می
)اوره،  های مختلفهای بر پایه کاه با سهولت با مکملدر جیره

گزارش ( 92هداد و همکاران )پذیر است. امکانکنجاله و ....( 
با منابع پروتئینی مکمل نمودن جیره بر پایه کاه  کردند
مواد مغذی و عملکرد  پذیریگوارشپذیر موجب بهبود ناتجزیه

 حاویهای تغذیه جیره ا این وجود،ب. های پرواری شدرشد بره
، علت حضور و پراکنش لیگنینی، بهبدون فرآور بقایای زراعی

 ،موجب کاهش نرخ عبورکم  جرم حجمی نرخ تخمیر آرام و
و ماده مغذی  مصرفکاهش  و نهایتامصرف خوراک کاهش 

ش کردند ر( گزا99) و همکاران هداد  .(91،99،8) شودمیرشد 
های تغذیه شده با کاه گندم بدون فرآوری در مقایسه با بره

  ،ای )یونجه، کاه عدس و کاه ماش(سایر منابع علوفه
و عملکرد رشد  مصرف خوراک، مواد مغذی پذیریگوارش
های پژوهش در .داشتند بیشتریفعالیت جویدن  کمتر و

های آنزیم با گزارش شده است که فرآوری کاهمتعددی 
( 21) 5هیدروکسید سدیم % (،5)پلت سازی (، 92) فیبرولیتیک

 ، افزایش گوارش(21هیدروکسید کلسیم )-و مخلوط اوره
پذیری و تولید اسیدهای چرب فرار، بهبود مصرف خوراک و 

( 1،1) یمطالعات قبل افزایش وزن را در پی خواهد داشت.

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 برنج با تیمار قلیایی جو وفرآوری کاه که  دهندنشان می
منجر به شکستن اتصاالت  درصد( 7هیدروکسید سدیم )

 و فرآهمی  سلولز شدهبین لیگنین و همیاستری 
افزایش را سلولی به هضم میکروبی های دیوارهکربوهیدرات

سازی تحقیقات متعددی در زمینه بهینهاگرچه، دهد. می
در مورد بررسی  اطالعات کافیکاه انجام شده است.  مصرف

ای مرسوم مانند جای منابع علوفهه پاسخ جایگزینی کاه ب
کاه با هیدروکسید سدیم،  مطالعه کنونی، در. وجود نداردیونجه 

شد تا عالوه  و غنی سازی فرآوری ککلسیم و نم هیدروکسید
معموال به دلیل ( که Ca, Na, Cl)مورد نیاز بر تامین عناصر 
بهتری صورت  فرآوریشوند، ها اضافه میکمبود به جیره
 کاه فرآوری جایگزینی اثرات پژوهش،در این پذیرد. بنابراین 

کلرید سدیم  و میشده با هیدروکسید سدیم، هیدروکسید کلس
فعالیت  ،مواد مغذی پذیریگوارشجه بر بجای بخشی از یون

 باذیه پرواری هنگام تغهای عملکرد و سالمت بره جویدن،
 .بررسی شدجیره پرکنسانتره 

 
 هامواد و روش
 حیوانات و جیره آزمایشیفرآوری کاه، 

کیلوگرم  024 حدودبرای تهیه کاه فرآوری شده، نخست      
 و توسط فیدر به توزیندرصد ماده خشک(  30گندم )کاه 

لیتر  024محلولی حاوی  باکاه سپس دقیقه خرد شد.  51مدت 
کیلوگرم  54خشک کاه(،  وزندرصد  7کیلوگرم سود ) 25 آب،

کیلوگرم  55، و درصد وزن خشک کاه( 0/0) کربنات کلسیم
های در بشکه وفرآوری درصد وزن خشک کاه(  1/0) نمک
 2ه مدت سازی بفشرده و پس ازریخته  لیتر پلی اتیلنی 224

رأس بره نر  20 این پژوهش با استفاده ازماه سیلو شد. 
انجام گرفت. کیلوگرم  1/22±2/0 یوزنمیانگین  با افشاری

 های جایگاه درهفته  2حدود ها وع آزمایش، برهقبل از شر
آخور و آبشخور  ،، دارای سطلمتر 1/2×  24/5انفرادی )
 جیرهسپس با و  هشد نگهداریپذیری جهت عادت جداگانه(

 24به  24نسبت علوفه به کنسانتره های آزمایشی حاوی 
صفر ( 5که در آن علوفه جیره )یونجه( با سطوح  تغذیه شدند

و  درصد یونجه( 77درصد کاه و  00)کاه یک سوم ( 2شاهد(، )
درصد  00فرآوری شده و درصد کاه  77دوسوم کاه )( 0

بر مبنای وزن انرژی و پروتئین جیره  جایگزین شدند. (یونجه
ات غذایی با استفاده از احتیاجو مقدار افزایش وزن روزانه 

های جیره (.5تنظیم شد )جدول ( 20انجمن تحقیقات ملی )
بصورت کامال ( 51:44و  43:44روزانه دو بار ) آزمایشی

 در اختیار بطور مساوی ( Total Mixed Rationمخلوط )
 .ندگرفتقرار می هابره

 
 فرآوری شده سطوح مختلف کاه های پرواری تغذیه شده باهای آزمایشی برهاجزاء و ترکیبات شیمیایی جیره -5جدول 

Table 1. Chemical composition and ingredients of experimental diet in finishing lambs fed different level of treated 
               wheat straw 

 های آزمایشیجیره 
 دوسوم کاه یک سوم کاه بدون کاه

 ترکیبات خوراک، % از ماده خشک
 1/50 1/7 4 کاه گندم فرآوری شده 
 1/7 1/50 24 یونجه خشک 
 2/05 4/02 2/02 دانه جو 
 2/05 4/02 2/02 دانه ذرت 
 0/7 1/0 7/2 کنجاله سویا 
 4/54 4/54 4/54 تفاله چغندر قند 
 4 01/4 7/4 کربنات کلسیم 
 4 21/4 1/4 نمک 
 0/4 0/4 0/4 کلرید آمونیوم 
 2/4 2/4 2/4 ویتامینی-معدنیپیش مخلوط  

 ترکیب شیمیایی
 7/74 7/74 7/70 )درصد( ماده خشک،  از خورده شده 
 0/52 2/52 4/50 )درصد( پروتئین خام،  از ماده خشک 
 0/27 7/27 5/27 )درصد( الیاف شوینده خنثی،  از ماده خشک 
 4/51 3/50 0/57 )درصد( الیاف شوینده اسیدی،  از ماده خشک 
 1/12 0/10 4/10 )درصد( کربوهیدرات های غیرالیافی،  از ماده خشک 
 7/2 2/2 3/2 )درصد( عصاره اتری،  از ماده خشک 
 07/4 7/4 7/4 )درصد( کلسیم،  از ماده خشک 
 23/4 0/4 0/4 )درصد( فسفر،  از ماده خشک 
 77/4 10/4 01/4 )درصد( سدیم،  از ماده خشک 
 35/4 22/4 21/4 )درصد( پتاسیم،  از ماده خشک 
 74/4 13/4 72/4 )درصد( کلر،  از ماده خشک 
 mEq/kg 35 527 223توازن کاتیون و آنیون جیره،  
 77/2 72/2 24/2 کالری در کیلوگرمانرژی متابولیسمی، مگا 

 544-های غیر الیافی = )خاکستر+عصاره اتری+الیاف شوینده خنثی+پروتئین خام(کربوهیدرات -2
گرم آهن،  2/4گرم منگنز،  54گرم روی،  57واحد ویتامین ای،  5244واحد ویتامین دی،  074444واحد بین مللی ویتامین آ،  5044444ر هر کیلوگرم پیش مخلوط: د -0

 گرم سلنیوم. 42/4گرم ید، و  51/4گرم کبالت،  52/4
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 مصرف خوراک و افزایش وزن
 باروز در دوره پروار  41 مدتها بهبرهدر این آزمایش      
 84دوره  9برداری طی داده تغذیه شدند. یهای آزمایشجیره

در طول دوره آزمایشی با مصرف خوراک روزه صورت گرفت. 
 درصد 5-91)پس آخور شده و  ارائهتفاضل مقدار خوراک 

ها در ابتدای آزمایش و در  کشی برهوزن شد.تعیین ( خوراک
ساعت  98-91هفته یکبار پس از  8طی دوره پروار هر 

در پایان دوره  گرفت.خوراک صورت می محرومیت از
و ضخامت  دنبه ،گرم و وزن الشه ذبحها بره آزمایشی، تمامی

تعیین شدند. فعالیت جویدن )خوردن،  چربی زیرپوستی
 81روزه، طی  84نشخوارکردن و استراحت( یکبار در هر دوره 

 شد.دقیقه ثبت می 5صورت مشاهده مسقیم هر ساعت به
 مقدار خشک، ماده ایپذیری شکمبه تعیین تجزیهجهت      

 91های نایلونی )منافذ حدود درکیسه نمونه گرم 5/1
  نیریخته شد. سپس امتر( سانتی 5×1میکرومتر و ابعاد 

متر و سانتی 51×51در کیسه توری مانند بزرگ )ابعاد  هاسهیک
دو گاو فیستوله  شکمبه در و داده قرار( مترمیلی 8منافذ با قطر 

منظور تعیین بهشدند.  نگهداری ساعت 14و  81 مدت به شده
 دربرداری از مدفوع نمونهظاهری مواد مغذی،  پذیریگوارش

ساعت  1فاصله زمانی هر  به بار(یک روز 84هر )سه دوره 
 گرفت.ساعت یکبار( صورت  1ساعت )هر  18مدت بهیکبار 
 خاکستر از و ههای مدفوع برای هر بره مخلوط شدنمونه

(. 91شد ) نشانگر داخلی استفاده عنواناسید به در نامحلول
های خوراک و مدفوع در جهت تعیین ترکیبات شیمیایی، نمونه

 (مترمیلی 9آسیاب ) وساعت خشک  14مدت به C° 01دمای 
 0(، خاکستر )N×85/0شدند. میزان پروتئین خام )کلدال، 

AOAC (1 )( و عصاره اتری )سوکسله( مطابق ᵒC551ساعت 
ها با ( نمونهNDFو همچنین میزان الیاف شوینده خنثی )

 ,.Ankom Technology Corp)  استفاده از دستگاه آنکوم

Fairport, NY, USA ) مطابق روش ون سوست و همکاران
های شکمبه، برای تعیین فراسنجه. شد گیری( اندازه99)

دهی صبحگاهی ( بعد از خوراک99:11ساعت ) 1گیری  نمونه
بعد از ای صورت گرفت.  روز با روش لوله معده 84فاصله هر به

 .S/N:137243)مایع شکمبه تعیین  pH، صاف کردن

Portugal, instrument, HANNA .لیتر میلی 8 مقدار( شد 
لیتر مایع شکمبه افزوده و  میلی 91درصد( به  85)  متافسفریک

های چرب فرار  . اسیدند( شد-C° 91فریز )دمای ها نمونه
سازی توسط دستگاه گاز  گشایی و آماده ها پس از یخنمونه

 ,CP-9002; Chrompack, Middelburg) کروماتوگرافی

The Netherlandsبا ستون مویرگی ) (Capillary)  سیلیکا
 CP-Wax Chrompack Capillaryمتر ) 91طول به

Column; Varian, Palo Alto, CAعنوان ( و گاز هلیوم به
( flame ionizationای )حامل و دتکتور یونیزاسیون شعله

 به انتهادر و  C° 51در ابتدا گیری شد. دمای آون  اندازه
 C° 915  افزایش یافت. همچنین اینجکتور و دتکتور در دمای

C° 851 عنوان استاندارد تنظیم شدند. از کرتونیک اسید به
 ساعت بعد از  1های خون  نمونهاستفاده شد.  داخلی

از سیاهرگ  روز یکبار 84فاصله هر بهدهی صبح خوراک
لیتر محلول هپارین گرفته میلی 9/1های حاوی  وداجی در لوله

مدت دور به 9111ها بعد از سانتیریفوژ ) شد. پالسمای نمونه
تا زمان تجزیه آزمایشگاهی  -C° 91دقیقه( در دمای  81

ن، کل ای خوگیری گلوکز، نیتروژن اوره اندازه فریز شدند.
سرید با استفاده از دستگاه گلیپروتئین، کل کلسترول و تری

های  ( مطابق کیتModel Aclyon 300, USAاتوآنالیزر )
 تشخیص طبی )شرکت پارس آزمون، تهران( انجام شد.

 آنالیز آماری
 89 تیمار و 9در قالب طرح کامال تصادفی با  آزمایشاین      

 (تکرار 1با  9تکرار و تیمار  4با  8و  9تیمار گوسفند )راس 
های حاصل از این آزمایش با  دادهانجام شد. تجزیه واریانس 

  SASافزار آماری  ( با استفاده از نرمMixedرویه مختلط )
 :شد انجامزیر  مطابق مدل آماری 9/1نسخه 

Yijkl= μ + Dj + Tk+ T×Djk +Si(j)+BWl+ eijkl 
Yijkl ،متغیر وابسته :μ ،میانگین جمعیت :Di : اثر ثابت 
 زماناثر ثابت : Tk، برهاثر تصادفی  :Si(j)، آزمایشیهای جیره
افزایش وزن،  :های تکرار شده در زمانبرداری )برای دادهداده

، جوش، تخمیر شکمبهمصرف خوراک، کارآیی خوراک، رفتار 
های اثر متقابل زمان در جیره :T×DJk، (های خونیمتابولیت
عنوان عامل کووریت برای داده به: وزن اولیه BWlو  آزمایشی

در نظر گرفته مانده خطای باقیبعنوان : eijklو مربوط به وزن 
جهت تعیین اثرات خطی و  CONTRASTاز گزینه . شد

اثر تیمار های آزمایشی استفاده شد. سطح کاه در جیره 8درجه 
( p<91/1>15/1)دار و سطح معنی( ≥15/1p)سطح  در

 در نظر گرفته شد.دار  معنیبصورت تمایل به
 

 نتایج و بحث
  مصرف خوراک واثر جایگزینی یونجه با کاه بر 

  مواد مغذی پذیریگوارش
ظاهری  پذیریگوارشمربوط به مصرف خوراک و نتایج      

ماده خشک میانگین ارائه شده است.  8مواد مغذی در جدول 
داری  معنی سطوح مختلف کاه در جیره تفاوتبین  مصرفی

طور خطی هافزایش سطح کاه در جیره ب. (p=19/1) داشت
 اختالف هرچند، ،شدخشک مصرفی مادهمنجر به کاهش 

. وجود نداشتچندانی بین دو تیمار شاهد و یک سوم کاه 
تواند اک با افزایش سطح کاه در جیره میکاهش مصرف خور

  باشد هاجیرهشوینده خنثی الیاف  سطح بخاطر افزایش
از دیرباز، رابطه منفی بین سطح الیاف شوینده  .(9)جدول 

سطح الیاف شوینده  همچنین و خنثی و مصرف خوراک
کلی طورهب (.84گزارش شده است ) پذیریاسیدی و گوارش

)کشیدگی مصرف خوراک کوتاه مدت در دو سطح فیزیکی 
)غلظت و متابولیکی نگاری و کل دستگاه گوارش( -شکمبه

 شودتنظیم میکل اسیدهای چرب فرار بخصوص پروپیونات( 
 های حاوی کاه جیرهشود که اشاره میطورهمان. (8)

هرچند، داشتند.  نسبت به جیره شاهد بیشتری پذیریگوارش
ی مصرفمنجر به بهبود خوراک عموما  افزایش هضم الیاف

 ( گزارش کردند هر واحد افزایش 81اوبا و آلن ). (85شود )می
گرم خوراک  911الیاف سبب افزایش مصرف  پذیریگوارش

 مطالعات در گوسفند، ارتباطهمین  درشود. در گاو شیرده می
 grass seedدار )های دانهکاه گراس تغذیهدهد نشان می نیز

straw ،41%  =NDF % 4و=ADL در مقایسه با علف )
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 هَجت (grass hay% ،57  =NDF، % 5/3 =ADLگزاط )
غیزقبثل ّضن، جَػ ثیؾتز ٍ کبّؼ  NDFافشایؼ هصزف 

 رعذًظز هیِدر ایي آسهبیؼ ث (.17ؽذ )هصزفی  خَراک
ثبعث هحذٍدیت هصزف تٌظین هتبثَلیکی  ( یبsignalعالئن )

 . در حقیقت افشایؼ اًزصی جیزُ یب خَراک ؽذُ اعت
 ّوبًٌذکٌغبًتزُ  پزّبی ٌّگبم اعتفبدُ اس جیزُ پذیزیگَارػ

ّبی ثب تبثیز ثز گیزًذُدرصذ کٌغبًتزُ(،  80آسهبیؼ کًٌَی )
 پبعخایي  .ؽَدثبعث هحذٍدیت هصزف خَراک هیبیی یؽیو
 در ایي سهیٌِ  (26،21،6) پضٍّؾگزاى دیگز ّبییبفتِثب 
عْن کٌغبًتزُ ٍ  ،پذیزیگَارػ افشایؼثب  کِخَاًی دارد ّن

ّبی پزٍاری در ثزُکوتزی ، هصزف خَراک اًزصی جیزُیب 
 پذیزیگَارػثب افشایؼ عغح کبُ در جیزُ  .گشارػ ًوَدًذ

 ( 21% ٍ الیبف ) (30% (، پزٍتئیي خبم )15هبدُ خؾک )% 
 کِ ثبالتزیي عَریِث ،عَر خغی افشایؼ یبفتِث

ؽذُ حبٍی دٍعَم کبُ فزآٍریثب هصزف جیزُ  پذیزیگَارػ
هبدُ پذیزی ًتبیج تجشیِ. ّوبًغَر کِ (p= 01/0) بّذُ ؽذهؾ

 در خؾک کبُ ثذٍى فزآٍری، کبُ فزآٍری ؽذُ ٍ یًَجِ خؾک
 دّذًؾبى هی عبعت پظ اس اًکَثبعیَى ؽکوجِ 48ٍ  24

 ،(1)ؽکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایعبعت پظ اس اًکَثبعیَى ؽکوجِ 48ٍ  24پذیزی هبدُ خؾک کبُ، کبُ فزاٍری ؽذُ ٍ یًَجِ در تجشیِ -1 ؽکل

Figure  . Dry matter degradability of straw, treated straw and and alfa alfa hay at    and    h of ruminal incubation 

 
 47ٍ  87پذیزی هبدُ خؾک کبُ ثب فزآٍری حذٍد تجشیِ 

عبعت اًکَثبعیَى افشایؼ  48ٍ  24تزتیت پظ اس درصذ ثِ
کبُ فزآٍری  ثیيیکغبى  تقزیجب پذیزیتجشیِّوچٌیي، یبفت. 

پذیزی ؽکوجِ تجشیِ. ًتبیج هؾبّذ ؽذؽذُ ٍ علَفِ یًَجِ 
کبُ حضَر فزاتز اس کبُ ّضن ثب تغذیِ ثْجَد  دّذًؾبى هی

عذین ٍ ثب فزآٍری کبُ، هقذار  .در جیزُ اعتؽذُ  فزآٍری
)جذٍل  جیزُ افشایؼ یبفت (DCAD) آًیَى-تَاسى کبتیًَی

کِ افشایؼ  دّذهی( ًؾبى 14) . ًتبیج یک هقبلِ فزاتحلیلی(1
عذین  ٍپتبعین  ّبیکبتیَىیب حضَر ٍ آًیًَی -تَاسى کبتیَى

افشایؼ تثجیت هحیظ ؽکوجِ، کبّؼ اعیذٍس،  هٌجز ثِ
خصَؿ ثخؼ الیبفی جیزُ ٍ ثِ هَاد هغذی پذیزیگَارػ

افشایؼ  ثبر ایي آسهبیؼ دؽَد. هی ّوچٌیي راًذهبى غذایی
 عذین ٍ تَاسى  عغحدر جیزُ، ؽذُ عغح کبُ فزآٍری

ثْجَد تَاًذ عبهلی ثزای افشایؼ یبفت کِ هی آًیًَی-کبتیًَی
. ثبؽذ حبٍی کبُ ًغجت ثِ جیزُ ؽبّذ جیزُ پذیزیگَارػ

 افشایؼ  کبّؼ هصزف خَراک، ی هبًٌذگزیعَاهل د
 تزٍصىیً یّوآفزپذیزی پزٍتئیي خبم ٍ افشایؼ گَارػ

دار افشایؼ اعیذّبی چزة ؽبخِ)ًیتزٍصى آهًَیبکی ؽکوجِ(، 
کبّؼ عغح الیبف ؽَیٌذُ اعیذی )ایشٍثَتیزات ٍ ایشٍٍالزات( 

 یخَاًّنپذیزی ب افشایؼ گَارػث ّبی حبٍی کبُدر جیزُ
ّب در لگَم تزی ثزایی ثبالذیاع ٌذُیؽَ بفیالعغح . دارد
الیبف ؽَیٌذُ ٍ راثغِ هٌفی ثیي عغح ّب ثب گزاط غِیهقب

چٌیي  (.28پذیزی گشارػ ؽذُ اعت )اعیذی ٍ گَارػ
 گشارػ ؽذُ اعتدر گبٍ ؽیزی ًیش پبعخی در هغبلعبت قجل 

 افشایؼ عغح کبُ جَ در جیزُ ( 5) یک تحقیقدر  .(25)
ّبی در ثزُ پذیزیگَارػافشایؼ  هٌجز ثِ صَرت درجِ دٍِث

  ذ.ؽپزٍاری 
ّب در اًتْبی دٍرُ ٍسى ثزُّبی آسهبیؾی اثزی ثز جیزُ     

عَر درجِ دٍ ِّزچٌذ افشایؼ ٍسى رٍساًِ ث .آسهبیؾی ًذاؽتٌذ
کِ عَریِث ،ثب افشایؼ عغح کبُ در جیزُ افشایؼ یبفت

ٍسى هزثَط ثِ گزٍُ تغذیِ ؽذُ ثب کبُ در  ثیؾتزیي افشایؼ
ثْجَد ٍسى در ایي گزٍُ . (P= 02/0) ثَدعلَفِ عَم عغح یک

افشایؼ  توبیل ثِ خَراک یکغبى عجت ّب ثب هصزفاس ثزُ
(08/0=p )افشایؼ خَراک ؽذ.  راًذهبى 

اس اعت هوکي  غذی در جیزُ حبٍی کبُهَاد ه پذیزیگَارػ
ثالًکَ ٍ  .حغبة آیذثِثز ثز ثْجَد راًذهبى خَراک ؤعَاهل ه

پلت ؽذُ در ًیش گشارػ کزدًذ افشایؼ عغح کبُ  (5) کبراىوّ
 .ؽَدهیرٍساًِ  هٌجز ثِ ثْجَد رؽذُ جیز
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 های پرواریشده بر عملکرد برهاثر جایگزینی بخشی از علوفه یونجه با سطوح مختلف کاه گندم فرآوری -2جدول 
Table 2. Effect of partial replacement of alfalfa hay with different level of treated wheat straw on performance of 
             finishing lambs 

 
 

  های آزمایشیجیره
SEM 

P-value 

 درجه دو خطی دوسوم کاه یک سوم کاه بدون کاه
 11/1 19/1 9/19 9341 9791 9713 مصرف خوراک، گرم در روز

       )%(قابلیت هضم، 
 97/1 19/1 73/9 3/17 7/19 7/12 ماده خشک 
 21/1 <19/1 19/9 4/13 1/41 9/77 پروتئین خام 
 11/1 <19/1 27/2 1/11 7/12 1/71 الیاف شوینده خنثی 
 79/1 <19/1 27/2 9/11 9/19 1/49 الیاف شوینده اسیدی 
 12/1 <19/1 11/2 4/11 4/17 9/72 چربی خام 

       وزن بدن
 19/1 11/1 949/1 9/21 3/21 2/21 وزن ابتدایی، کیلوگرم 
 91/1 11/1 93/1 1/31 1/79 7/31 ماه پایانی، کیلوگرم 
 13/1 11/1 13/2 229 211 291 افزایش وزن روزانه، گرم در روز 

 11/1 44/1 311/1 71/4 72/7 13/4 ضریب تبدیل غذایی

 های پرواریعلوفه یونجه با سطوح مختلف کاه فرآوری شده بر فعالیت جویدن برهاثر جایگزینی بخشی از  -9جدول 
Table 3. Effect of partial replacement of alfalfa hay with different levels of treated wheat straw on chewing activities 
            of finishing lambs 

 P-value  های آزمایشیجیره 

 درجه دو خطی SEM دوسوم کاه یک سوم کاه بدون کاه
 12/1 11/1 1/99 227 299 217 خوردن، دقیقه در روز
 17/1 14/1 1/91 994 914 329 نشخوار، دقیقه در روز
 91/1 11/1 3/91 719 411 139 جویدن، دقیقه در روز

 91/1 17/1 1/97 174 192 411 استراحت، دقیقه در روز
 92/1 92/1 1/2 911 941 291 به ازای کیلوگرم خوراک مصرفیخوردن، دقیقه 

 44/1 92/1 1/1 291 211 911 ، دقیقه به ازای به ازای کیلوگرم خوراک مصرفینشخوار
 
 

اثر جایگزینی یونجه با کاه بر فعالیت جوش، 
 های خونهای تخمیری شکمبه و متابولیت فرآسنجه

نشان  9ها در جدول نتایج مربوط به فعالیت جویدن بره     
ها نشان داد که تغذیه کاه بجای داده داده شده است. تجزیه

(، P=11/1علوفه یونجه تمایل به کاهش زمان جویدن کل )
اشت. هرچند جویدن ( دP=11/1( و خوردن )P=14/1نشخوار )

خشک مصرفی( تحت تاثیر ازای مادهموثر )جویدن به
رسد فرآوری کاه سبب ارهای غذایی قرار نگرفت. بنظر میتیم

نرم شدن بافت فیزیکی کاه و تسهیل در عمل خوردن شده و 
پذیری باال سبب کاهش نیاز به جویدن شده علت نرخ تخمیربه

مایع شکمبه، نیتروژن آمونیاکی، غلظت  pHمیانگین است. 
آورده شده است. میانگین  3در جدول فرار  های چرب اسید
pH های تغذیه شده در سطح یک سوم  مایع شکمبه در بره

 (P=11/1) به کاهشکاه نسبت به دو تیمار دیگر تمایل 
. تعادل بین تولید اسید حاصل از تخمیر، ترشح بافر و داشت

مایع شکمبه  pHجذب اسیدهای چرب فرار عوامل موثر بر 
های چرب و یا غلظت کل اسید یریپذگوارشهستند. افزایش 

شکمبه شده  pHتواند منجر به کاهش در این تیمار می فرار
جیره حاوی کاه  تغذیه شده باهای بره عالوه بر این،. باشد

صرف جویدن  کمتریساعت زمان  2حدود  فرآوری شده
در شکمبه  pHکه با کاهش  نمودند)خوردن و نشخوارکردن( 

است  4شکمبه باالتر از  مطلوب pH .خوانی داردهم این تیمار
 مساعدتقریبا گر وضعیت نشانذکر شده  pHمقادیر (. 2)

 در این مطالعه . کنسانتره استتغذیه جیره پر وجود باشکمبه 
 

)نه اسهال( در شروع آزمایش داشتند، ولی  یها مدفوع شلبره
پذیری و خوراندن بعلت عادت روز 91بعد از حدود )به مرور 
ها شکل طبیعی سدیم به مدت کوتاهی(، مدفوع بره بیکربنات

دام در جیره پرغله و مالس  تدریجیپذیری عادت گرفت.
آمیلولیتیک و سپس  هایباکتری جمعیت سبب افزایش

شود که موجب می اسید الکتیک کننده مصرفهای باکتری
غلظت نیتروژن آمونیاکی . (91) شوندمی pHو  تخمیر کنترل

افزایش  طور خطیهب سطح کاه در جیره شکمبه با افزایش
(13/1=P ) .پروتئین خام  اگرچه در ابتدای آزمایشیافت 

درصد تنظیم شد، ولی تجزیه شیمیایی  99در سطح ها جیره
ن کمتری های حاوی کاه پروتئیها نشان داد که جیرهخوراک

تواند به میآمونیاک شکمبه  باالی غلظت(. 9داشتند )جدول 
 تجزیه نرخ و از جمله افزایش پروتئین محلول متعددیدالیل 

زمانی نیتروژن و انرژی در شکمبه و پذیری پروتئین، عدم هم
 کاهش تولید پروتئین میکروبی و همچنین افزایش ازت 

در این . (91) )عدم توازن اسیدهای آمینه( باشدای خون اوره
جایگزینی کاه بجای علوفه یونجه از کنجاله سویا آزمایش با 

پروتئین پذیری تجزیه .استفاده شدپروتئین  جبران کمبودبرای 
برای پروتئین کنجاله سویا نسبت به پروتئین یونجه  بیشتری

ای نیتروژن اوره افزایش . همچنین(22) گزارش شده است
آمونیاکی با افزایش نیتروژن ها در این گروه از برهخون 

 دهندنشان می( 4) مطالعاتهرچند،  .شکمبه مطابقت داشت
احتیاجات نیتروژنی موجب افزایش  کاه پذیریبهبود گوارش

 .همسو نیست ها این تحقیقکه با یافتهشود می هامیکروب
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 ، نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار شکمبهpHاثر جایگزینی بخشی از علوفه یونجه با سطوح مختلف کاه فرآوری شده بر  -4جدول 
 های پرواریبره              

Table 4. Effect of partial replacement of alfalfa hay with different levels of treated wheat straw on ruminal pH, 
               ammonia-N and volatile fatty acids of finishing lambs 

  های آزمایشیجیره 
SEM 

P-value 

 درجه دو خطی دوسوم کاه یک سوم کاه بدون کاه
pH 03/6 30/6 91/6 31/3 22/3 30/3 

 00/3 34/3 967/3 19/7 60/7 40/7 لیترنیتروژن آمونیاکی، میلی گرم در دسی
 32/3 07/3 20/4 9/07 936 6/12 موالرکل اسیدهای چرب فرار، میلیغلظت 
 01/3 30/3 04/9 0/46 1/44 3/49 )%(استات، 

 27/3 23/3 03/2 1/20 0/24 2/09 )%(پروپیونات، 
 02/3 63/3 10/9 20/0 09/6 02/1 )%(بوتیرات، 

 93/3 24/3 00/3 14/9 19/2 06/3 )%(ایزوبوتیرات، 
 07/3 46/3 073/3 64/9 07/9 04/9 )%(والرات، 

 17/3 93/3 413/3 29/2 66/9 37/9 )%(ایزووالرات، 
 

با افزایش سطح کاه در  غلظت کل اسیدهای چرب فرار     
افزایش غلظت یافت.  (p=32/3) افزایش 2طور درجه هب جیره

 گوارش بهبودحاصل از  هاییافتهکل اسیدهای چرب فرار با 
سبب  دارد. تغذیه کاه خوانیهم pHو افت پذیری جیره 
نسبت  و عدم تاثیر بر (p=30/3موالر استات )افزایش سهم 

هرچند  .ای پروپیونیک، بوتیریک و ایزوالریک شداسیده
والرات )بطور خطی( ایزو( و 2طور درجه هغلظت ایزوبوتیرات )ب

اسیدهای  .داشت( با تغذیه کاه p=93/3) افزایشتمایل به 
دار شکمبه عموما در اثر دآمیناسیون و چرب شاخه

دار )لوسین، ایزولوسین دکربوکسیالسیون اسیدهای آمینه شاخه
یکی از (. 00شوند )و والین( و یا بازچرخ میکروبی ایجاد می

های ایزوالرات و ایزوبوتیرات در بره اختالف در غلظتدالیل 
تغذیه با های حاوی کاه ممکن است بخاطر تغذیه شده با جیره

 B بخش پروتئینی باشد. کنجاله سویا سهم باالتر کنجاله سویا
 بخشاما  باالتر، لوسین و ایزولوسین ،)پروتئین تجزیه پذیر( 

 )پروتئین  C )پروتئین محلول(، Aپروتئینی 
والین کمتری نسبت به علوفه یونجه دارد ناپذیر( و تجزیه

 Ruminococcus) های سلولولیتیکباکتری(. 99،9،22)

albus, Ruminococcus flavefaciens, Fibrobacter 
succinogenes, and Butyrivibio fibrisolvents به )

 دار مانند ایزوبوتیرات، ایزوالرات واسیدهای چرب شاخه
کاران مزانک و ه .(22) متیل بوتیرات برای رشد نیازمندند-2 
دار، افزایش مکمل اسیدهای آمینه شاخه( گزارش کردند 00)

 در غلظتدار را در پی خواهد داشت و اسیدهای چرب شاخه
 ایزوبوتیرات و ایزووالرات شکمبه، بیشترین  یمیلی موالر 2-0

 

ارقام ذکرشده با مشاهده شد. پذیری الیاف کاه گندم گوارش
و  های حاوی کاهافزایش سهم موالر این دو اسید نیز در جیره

افزایش الیاف  تطابق دارد.پذیری الیاف جیره افزایش گوارش
)ایزوبوتیرات و  دار، سهم اسیدهای چرب شاخه(NDF) جیره

 در  DCADو  و نیتروژن آمونیاکی شکمبه ایزووالرات(
تری برای ممکن است محیط مطلوبهای حاوی کاه جیره

 منجرهای سلولولیتیک را فرآهم نموده باشند و رشد میکروب
 ها شدهدر اثر فعالیت این باکتری استات شکمبهافزایش به 
 ،دهدنشان می نیز در گاوهای شیری نتایج پژوهش. دنباش

افزایش  سبب بهبود وضعیت تخمیر شکمبه، DCADافزایش 
افزایش چربی شیر و تولید شیر تصحیح شده برای  استات،
مطالعه با در این راستا با این روند، هم. (90) شودمیچربی 
غلظت استات های حاوی کاه در جیره DCAD افزایش

ضخامت  یا ولی میزان چربی بصورت دنبه و ،افزایش یافت
( 26). پاپی و همکاران (0)جدول  چربی زیر پوستی تغییر نکرد

بب افزایش چربی پشتی، نشان دادند افزایش انرژی جیره س
های در برهوزن دنبه و افزایش درصد الشه زیر پوستی،  چربی
گیری شده، های خونی اندازهاز بین فرآسنجه شود.میشال 

( P=31/3)داری غلظت کلسترول بصورت تمایل به معنی
سطح  کهطوریهتاثیر تیمارهای غذایی قرار گرفت، ب تحت

. اگرچه دلیل کاهش یافتکاه  ها با تغذیهبرهکلسترول خون 
است کاهش برای ما نامشخص است اما ممکن مشاهده فوق 

کلسترول بر جیره حاوی دوسوم کاه با تغذیه  مصرفی خوراک
  .تاثیر گذاشته باشدها خون بره
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 های پرواریهای خون و تجزیه الشه برهبا سطوح مختلف کاه فرآوری شده بر فرآسنجهاثر جایگزینی بخشی از علوفه یونجه  -4جدول 
Table 5. Effect of partial replacement of alfalfa hay with different levels of treated wheat straw on blood metabolites 
              and carcass characteristics of finishing lambs 

 P-value  های آزمایشیجیره 

 درجه دو خطی SEM دوسوم کاه یک سوم کاه بدون کاه
       خون

 19/0 91/0 59/2 8/18 9/11 9/14 گلوکز، میلی گرم در دسی لیتر 
 41/0 01/0 19/1 8/44 1/10 8/14 کلسترول، میلی گرم در دسی لیتر 
 24/0 58/0 50/2 1/29 1/91 2/25 تری آسیل گلیسرول، میلی گرم در دسی لیتر 
 u/L 1/81 8/10 4/80 19/5 98/0 92/0آسپارتات آمینوترانسفراز،  
 u/L 2/91 9/20 9/98 25/2 18/0 94/0، آالنین آمینوترانسفراز 
 01/0 41/0 15/2 5/21 8/91 4/21 ، میلی گرم در دسی لیترنیتروژن اوره ای 
 51/0 44/0 20/2 58/1 15/1 11/1 پروتئین کل، گرم در دسی لیتر 

       الشه
 91/0 11/0 50/2 9/21 1/99 2/92 وزن الشه گرم، کیلوگرم 
 58/0 11/0 15/0 91/1 12/1 19/4 دنبه، کیلوگرم 
 21/0 19/0 91/0 28/2 81/9 40/2 مترچربی پشتی، سانتی 

 
     
فرآوری کاه با در کل نتایج این پژوهش نشان داد که    

ترکیبی از هیدروکسید سدیم، کربنات کلسیم و کلرید سدیم 
جایگزینی کاه فرآوری شده و پذیری کاه تجزیه منجر به بهبود

در مواد مغذی  پذیریگوارشبود بجای علوفه یونجه سبب به
منبع شد. در این مطالعه جایگزینی دوسوم دستگاه گوارش 

 .های پرواری نداشتبا کاه تاثیر منفی بر عملکرد بره ایعلوفه
بهبود برخی صفات  در جیره موجبسوم کاه سطح یک ،هرچند

 شد. نند ضریب تبدیل غذاییعملکردی ما

 
 قدردانی و تشکر

 و مدیریت مزرعه  صنعتی اصفهان دانشگاه از     
 جهتبهزاده( پژوهشی مزرعه لورک )دکتر عشقی-آموزشی

 و شرایط های انفرادی، خرید بره، ساخت قفستأمین مالی
 .گرددمی قدردانی و تشکر این آزمایش اجرای جهت الزم
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Abstract 
     The objective of this study was to evaluate the effect of partially replacing forage sources 
(alfalfa hay) with treated wheat straw on nutrient digestibility, chewing activity, blood 
metabolites, rumen fermentation, and performance of finishing lambs. Wheat straw (WS) was 
treated with 7 % sodium hydroxide, 3.5 % salt, and 3.3 % calcium carbonate and then ensiled 
for 2 months. Twenty-three male lambs (28 kg) were randomly allocated to three diets differing 
in forage sources: 1) control diet (100 % alfalfa hay), 2) 1/3 WS (67 % alfalfa hay and 33 % 
wheat straw) and 3) 2/3 WS (33 % alfalfa hay and 67 % wheat straw). Results indicated that 
ruminal degradability (24 and 48 h incubation) of treated wheat straw and alfalfa hay was 
similar, but higher than untreated straw (P<0.01). Dry matter intake and chewing time decreased 
linearly (P= 0.01), but no change in chewing time/DMI was observed with increasing WS levels 
in the diet. Feeding the diets containing WS improved fiber digestibility (P<0.01), tended to 
decrease ruminal pH (P=0.08, quadratic effect), and increased ruminal ammonia-N (P=0.04), 
molar acetate proportion (P=0.05), and total volatile fatty acids concentration (P=0.02, quadratic 
effect). Moreover, average daily gain (P=0.02) and feed efficiency (P=0.08) was enhanced 
quadratically with increasing levels of WS in the diet. Carcass weight, blood metabolites and 
molar proportions of propionate and butyrate were not affected by the dietary treatments. 
Overall, the results indicated that partially replacing alfalfa hay with wheat straw had no adverse 
impacts on the performance of finishing lambs, but feeding 1/3 WS increased fiber digestibility, 
daily gain and feed efficiency.  
 
Keywords: Agricultural By Products, Daily Gain, Forage Sources, Rumen Fermentation 
 

mailto:ghasemi@cc.iut.ac.ir

	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47

