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ای با اوره و مالس بر سازی بقايای پس از برداشت ذرت دانهارزيابي تاثیر غني
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 1397 آذرخ پذیرش: تاری           1397 شهریورتاریخ دریافت: 

 چکیده

 های نر پرواری ترکیسازی بقایای ذرت فرآوری شده با اوره و مالس بر عملکرد رشد برههدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر غنی 

س سپاوره و مالس فرآوری گردید.  آوری و باوسیله کمباین، جمعپس از برداشت دانه ذرت بهای بقایای ذرت دانه قشقایی بود. ابتدا،

ها آنقابلیت هضم تعیین و فرآوری شده و فرآوری نشده  704ای رقم سینگل کراس دانه (.Zea mays L) ذرت بقایایترکیبات شیمیایی 

درصد  50و  30، صفردر سه سطح  قشقایی-نر ترکیهای بره خوراک، در تیمارهای آزمایشیآمد. دست  هب (in vivo)درون تنی روش به

 ای جیره در قالب طرح کامالً تصادفی در یك دوره پرواربندی استفاده گردید.و فرآوری نشده جایگزین بخش علوفه شده کاه ذرت فرآوری

، (NDF= Neutral Detergent Fiber)خنثی فیبرنامحلول در شوینده ماده خشك، ماده آلی، هضم ظاهری قابلیتنتایج نشان داد که 

ای فرآوری شده در یك سطح اوره و دو سطح بقایای ذرت دانه (ADF= Acid Detergent Fiber)فیبرنامحلول در شوینده اسیدی 

رسد با توجه به نتایج صفات نظر میبه .دداشتنداری ای فرآوری نشده با یکدیگر تفاوت آماری معنیمختلف مالس و بقایای ذرت دانه

در  50به 50درصد مالس و به نسبت  10همراه درصد اوره به 4ا فرآوری شده بای بقایای ذرت دانهاستفاده از ، و گوارش پذیری پرواری

 . همراه داشته باشدتری را بهدر مقایسه با تیمارهای دیگر، افزایش وزن روزانه مناسبپرواری  هایتغذیه بره

 هضم ابليت، قشيميايی تركيب غنی شده، ایبقايای ذرت دانه های پرواری،بره کلمات کلیدی:

 ab.karimi@areeo.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

به هدر  ،امروزه با توجه به مشكالت تهيه مواد اوليه خوراكي       

كشاورزي و عدم آگاهي دامداران در استفاده مناسب  ضايعات رفتن

كه تحقيقات  گرديده باعث زراعي ماندهايپسنبي و اج محصوالت از

منظور جايگزيني مواد بهاين اي در زمينه نحوه استفاده از گسترده

تا از اين راه بتوان گامي اساسي در  ،مل آيدعدام بهخوراک آن در 

هاي فرعي اي برداشت. تغذيه فرآوردهتعديل مشكالت تغذيه جهت

 ،هاي اهلي از قديم مرسوم بوده استمخصوصاً بقاياي زراعي به دام

باشد، شده و متداول مي خوبي شناختهها بهكه بعضي از آندرحالي

قابليت دسترسي دائمي، چون عدم داليل مختلفي همبعضي هم به

تنوع در تركيب مواد مغذي و خوشخوراكي و ميزان مصرف توسط 

طور جدي مورد استفاده دام، خطر وجود مواد سمي و غيره به

هاي اخير . اما در سال(1375)هاشمي،  تغذيه دام قرار نگرفتند

ضايعات، استفاده  آوريفر اقتصادي، فشارهاي كنترل و كاهش جهت

هاي مواد غذايي انساني در تغذيه حيوانات و پس مانده هااز تفاله

دهندگان و متخصصين تغذيه قرار اهلي مورد توجه خاص پرورش

اي از توليدات ساالنه مواد بقاياي گياهي بخش عمده گرفته است.

گردد كه حجم انبوهي از انرژي را در خود ذخيره آلي را شامل مي

ز بدنه گياهي بخشي از (. هر قسمت ا1383نمايد )چوگان، مي

مواد آلي توليد شده و نيز مواد معدني جذب شده از خاک را در 

منزله هدر دادن ها بهاند كه عدم استفاده از آنخود جاي داده

بخش قابل توجهي از عوامل توليد خواهد بود )موسوي و همكاران، 

اي شامل پوسته، برگ، ساقه و چوب بالل بقاياي ذرت دانه (.1393

حدود يک  ماند ومي كه پس از برداشت دانه در زمين باقي باشدمي

باشد. اگرچه بقاياي زراعي ذرت تا دو برابر مقدار محصول دانه مي

هاي اخير مطالعات سال يک علوفه با كيفيت پايين است ولي در

منظور افزايش استفاده از آن در خوراک گوساله پرواري زيادي به

 شيميايي و فيزيكي بر فرآوري اين مطالعاتتر بيش است. شده انجام

غذايي آن با شكستن پيوندهاي  منظور افزايش ارزشبه ذرت بقاياي

 Vilea) ليگنوسلولزي و با هدف افزايش قابليت هضم بوده است

Carvalho، 2016؛ Chapple ؛2015 ،همكاران و Duckworth و 

 ،مكارانو ه Sewell؛ 2011 ،و همكاران Russell؛ 2014 ،همكاران

در يک آزمايش توسط  .(Underwood ،1992و  Myers؛ 2009

Berger (1979كه در مورد تأثير زمان برداشت پس )هاي مانده

ذرت پس از برداشت دانه مدنظر بود، معلوم شد كه قابليت هضم 

خشک ساقه و برگ ذرت پس از برداشت بالل، در هفته اول ماده

رسيد. محتوي پروتئين د درص 43و در هفته دهم به  درصد 63

 .تر استها بيش( از اغلب كاهدرصد 4/6خام ساقه و برگ ذرت )

كاه ذرت داراي ميزان مواد مغذي باالتري بوده و نسبت به اكثر 

 Owen (1984)و  Sundestol تر است.هاي ديگر قابل هضمكاه

عنوان بخش غالباً به ذرت شمالي، كاه آمريكاي دركه  نمودند گزارش

اي از جيره گاوهاي گوشتي خشک آبستن مورد استفاده هعمد

( در تهيه سيلو 1971و همكاران ) Colenbrander. گيردقرار مي

از ساقه و برگ ذرت از اوره استفاده نمود و پروتئين خام سيلو را 

چنين با استفاده از فسفات آمونيوم و رساندند. همدرصد  12به 

 5/2دند كه ميزان فسفر آن ساقه و برگ ذرت، سيلويي تهيه نمو

برابر فسفر موجود در علوفه بود. نتايج اين آزمايش نشان داد كه 

هاي هلشتاين با جيره حاوي سيلوي وزن روزانه تليسه ميزان اضافه

 270گرم در روز، با سيلوي حاوي كاه ذرت و اوره  250كاه ذرت 

 420گرم در روز و با سيلوي حاوي كاه ذرت و فسفات آمونيوم 

در سه گروه  (1984)و همكاران  Johnson گرم در روز بوده است.

ذرت بالغ  الژيذرت با علوفه زياد و س الژيذرت، سسيالژ آزمايشي 

با مالس پس از تعيين تركيبات شيميايي با  ، همراهبه تنهايي

مورد ارزيابي قرار  راها استفاده از گاو و گوسفند ارزش غذايي آن

هاي پرواري در آزمايش اول در ي گوساله. ماده خشک مصرفدادند

 7/77كاه ذرت با رطوبت باال  ژسيال گرم، 9/78ذرت  ژمورد سيال

كاه ذرت همراه با  ژو سيالگرم  6/60كاه ذرت بالغ  ژسيالگرم، 

وزن متابوليكي بدن بود. در هر كيلوگرم  ءازاگرم به 6/79مالس 

ذرت  ژيالآزمايش دوم ماده خشک مصرفي گوسفندان در مورد س

داري نشان نداد. ماده ترين مقدار و در موارد ديگر تفاوت معنيكم

ذرت به  ژخشک مصرفي و قابليت هضم ماده خشک براي سيال

كاه ذرت با رطوبت باال  ژدرصد، براي سيال 2/69و  78ترتيب 

درصد  51و  4/46كاه ذرت بالغ  ژدرصد، براي سيال 3/59و  1/60

درصد بود.  9/55و  49راه با مالس كاه ذرت هم ژو براي سيال

Gigax (2011) هكتار 53چهار گروه آزمايشي در  ايدر مطالعه 

تحت سيستم چرا مورد بررسي قرار اي دانهبقاياي ذرت  حاوي

واحد دامي در  5/2هاي آزمايشي شامل چراي سبک )گروه. داد

 بقايايواحد دامي در هكتار(، و تغذيه   9/4چراي سنگين ) ،(هكتار

منظور . نمونه ها قبل از چرا و بعد از چرا بهبودند بنديذرت بسته

، NDF خام، پروتئين خشک، ماده آلي، ماده شيميايي تركيب تعيين

آوري گرديد. يت هضم برون تني ماده خشک و ماده آلي جمعلقاب

مقدار مصرف برگ و پوسته غالف ذرت در دو گروه آزمايشي چرا 

 الياف نامحلول در شويندهود. ميزان ترين ميزان خود بدر بيش

تر است. ميزان پوسته و بالل ذرت از برگ بيشمربوط به  خنثي

. داراي قابليت هضم پاييني هستنداي دانهذرت اي علوفهبقاباي 

Klopfenstein دليل افزايش هبنمودند كه  اعالم (1987) و همكاران

ارداري و از برداشت، انتقال، فرآوري، انب ناشي يهاهزينه
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ترين و اقتصادي بهترين مزرعه مستقيم در يذرت، چرا تغذيه بقاياي

عنوان حداكثر هرچند، چرا به .باشداستفاده از بقاياي ذرت مي راه

و  Vetterشود. استفاده مطلوب از بقاياي ذرت درنظر گرفته نمي

وسيله نسبت استفاده از بقاياي ذرت به ترينبيش (1970) همكاران

Ayers (1973 )، درصد 20الي 10 را گوشتي در روش چرا گاوهاي

 Ward (1981) 20و   Lamm و Vetter (1973)درصد،  20تا 15

در يک  (2004)و همكاران Wilson . نمودندبرآورد  درصد 30تا 

بندي روش بستهبه ايدانه روش برداشت بقاياي ذرت سهآزمايش 

 5/94 الي 1/32بين مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه 

اعالم نمودندكه  چنين. هماز بقاياي ذرت قابل برداشت است درصد

 تيكه گاو قابل دهديمطالعات انجام شده تاكنون نشان م ترشيب

و  Prewittچرا را دارد.  ستميذرت در س يايسوم بقا کيمصرف 

هاي رطوبت در (ZN8392 و AG501) ذرت هيبريد دو (2007) همكاران

صورت گياه كامل درصد ماده خشک به 40و  35، 30، 25مختلف 

طور جداگانه تقسيم اجزاي ساقه، برگ )كاه( و بالل بهبرداشت و به

 روش كيسه نايلونياز هضمي و در مورد آزمايش ضريبشدند 

(In situ)  داري روي هاي مختلف تاثير معني. رطوبتشداستفاده

گزارش  (2008) همكاران و Silva .پذيري نداشتخام و تجزيهالياف

 (elephant-grass) نوع گراس يک خامالياف پذيريتجزيه كه نمودند

در مقايسه با ذرت تفاوت چنداني نداشت. لذا در انتخاب علوفه در 

مناطق مختلف رويشي اين گياهان بايستي آناليز اقتصادي مورد 

به با توجه به شاخص برداشت دانه . در مجموع، توجه قرار بگيرد

)برگ، اي (، حجم عظيمي از بقاياي ذرت دانه% 20كل محصول )

ريزي در ارتباط برنامهماند. ساقه و بالل ذرت( در زمين باقي مي

هاي تواند در كاهش هزينهاين محصول مي از بهينهاستفاده با 

منظور يافتن راهكار لذا انجام اين پژوهش به تغذيه دام مؤثر باشد.

غذايي اين محصول و استفاده بهتر از آن  مناسب افزايش ارزش

 باشد.در تغذيه دام مي

 

 هاشمواد و رو

ميانگين  ماهه با  5/4قشقايي  -تركي نرراس بره  42تعداد        

اي تقسيم شدند راسي به شيوه 6گروه  7به كيلوگرم  30± 5وزني 

ها در برهدر اين مطالعه ها يكسان باشد. تا ميانگين وزن گروه

دهي به محيط هاي انفرادي قرار داده شدند. زمان عادتقفس

برداشت زمان با هم پرواربندي و خوراک مصرفي، بيست روز بود.

 آن )كاه، كلش و بالل ذرت(بقاياي ، با استفاده از كمباين ذرت دانه

خرد گرديد.  متريسانتي 3الي 2 قطعات به چاپر وسيلهبه و آوريجمع

درصد  10و  5دو نسبت به اوره و  درصد 4از ذرت،  كاه آوريفر براي

 50رطوبت  گرفتن روش معمول، با درنظر و صورت محلولبه مالس

روز، كاه ذرت فرآوري  30. پس از مدتندو سيلو شد استفاده درصد

پس از  مدت دو روز در هواي آزاد قرار داده شد.شده، خارج و به

هفت خوراک ، خوراک دهندهشيميايي مواد تشكيل تركيب تعيين

 (NRC ،2007) خوراکبا استفاده از جداول استاندارد  آزمايشي

 . (1)جدول تهيه شد

 

 خشك( )برپايه ماده آزمايشيهاي و تركيب شيميايي جيره اجزاء  :1جدول 

 %4: 5، تيمار %( 30) مالس %10 - اوره %4: 4، تيمار %( 50) مالس %5 - اوره %4: 3، تيمار (ايجايگزين بخش علوفه % 30) مالس %5 - اوره % 4 :2تيمار  شاهد، :1تيمار

 %( 50)فرآوري نشده : 7، تيمار %( 30فرآوري نشده ): 6، تيمار %( 50) مالس %10 - اوره
 

 سطح كاه ذرت در جيرهسه در آزمايش پرواربندي، كاربرد        

تصادفي، بررسي شد. مدت  گوسفندان پرواري در يک طرح كامالً 

 مرحلهروز  90 ودهي روز براي عادت 20روز بود كه  110آزمايش 

بار، وزن روز يک 30در آغاز آزمايش و هر  هابره  بود. اصلي پروار

خام،  يايي شامل ماده خشک، خاكستر، چربتركيب شيمي شدند.

 NDF. و ADF، (AOAC ،1990) فسفر م،يخام، كلس نيپروتئ

(Van Soest  ،1991و همكاران )پذيري  اندازه گيري شد. گوارش

)موسوي و همكاران،  گيري شدتني نيز اندازهروش درونبه ظاهري

، هانمونه شيميايي تجزيه نتايج از حاصل هاي. داده(1375

و  مصرفي خوراک ماندهپس هاي، نمونهمصرفي خوراک هاينمونه

 7 6 5 4 3 2 1 تيمار                                     اجزاء خوراک

% 40 يونجه  25 %  15 %  25 %  15 %  25 %  15 %  

% 10 كاه گندم  10 %  10 %  10 %  10 %  10 %  10 %  

% 0 ايدانهذرت  بقاياي  15 %  25 %  15 %  25 %  15 %  25 %  

% 50 وج  50 %  50 %  50 %  50 %  50 %  50 %  

        تركيب شيميايي

 22/11 22/11 46/11 44/11 48/11 44/11 42/11 %خام نيپروتئ

 33/2 40/2 33/2 42/2 38/2 40/2 45/2 ارزش قابل متابوليسم  )مگاكالري در كيلوگرم(
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افزار با استفاده از نرم يتصادف قالب طرح كامالً درع مدفوي هانمونه

SAS هيو رو GLM قرارگرفت و تحليل تجزيه مورد (SAS ،2002) 

 شد.ه ها استفادميانگين قايسهم براي دانكناز آزمون و

 

   نتایج

در اين آزمايش كاه ذرت فرآوري شده و فرآوري نشده در        

اي درصد جايگزين بخش علوفه 50و  30، 0 هايبه نسبت گروه سه

 يهاميانگيننشان داد  ،(2)جدول دست آمدههنتايج ب گرديد. جيره

مورد بررسي اختالف  فاكتورهاي زكدام اهيچ آزمايشي در هايگروه

افزايش وزن روزانه در گروه شاهد،  ندادند. داري با هم نشانمعني

)مورد استفاده در  مالس درصد 5اوره و  درصد 4فرآوري شده با 

اي جيره(، بخش علوفهدرصد  50و  درصد 30جيره در دو گروه 

 (درصد 50و  30مالس ) درصد 10اوره و  درصد 4فرآوري شده با 

، 155، 136، 176ترتيب ( بهدرصد 50و  30و فرآوري نشده )

خوراک مصرفي روزانه در گروه  گرم بود. 160و  150، 174، 152

)مورد  مالس درصد 5اوره و  درصد 4شاهد، فرآوري شده با 

بخش  درصد 50و  درصد 30استفاده در جيره در دو گروه 

مالس  درصد 10اوره و  درصد 4اي جيره(، فرآوري شده با علوفه

ترتيب ( بهدرصد 50و  30و فرآوري نشده ) (درصد 50و  30)

 گرم  1340و  1335، 1584، 1267، 1379، 1174، 1394

هاي آزمايشي فوق بين گروه خوراکدست آمد.  ضريب تبديل هب

 دست آمد.هب 8و  7/8، 9، 5/8، 9، 9، 7/8ترتيب به

 

 نر تركي قشقايي هايهاي پرواربندي برهبر ويژگياي ي ذرت دانهيابقابا اي جيره بخش علوفهانحراف معيار( اثرجايگزيني  ±) ميانگين: 2جدول

 مالس %10 - اوره %4: 5، تيمار %( 30) مالس %10 - اوره %4: 4، تيمار %( 50) مالس %5 - اوره %4: 3، تيمار (ايجايگزين بخش علوفه % 30) مالس %5 - اوره % 4 :2تيمار  شاهد، :1تيمار

    .دار نيستاثر تيمار معني: nsضريب تغييرات، :  .c.v،%( 50فرآوري نشده ): 7، تيمار %( 30فرآوري نشده ): 6تيمار ، %( 50)
   

 ،حاصل نتايج به توجه با :ايدانه ذرت بقاياي شيميايي تركيب       

اي فرآوري نشده و فرآوري شده دانه ذرت ماده خشک بقاياي ميزان

نشان  يداراختالف آماري معني (3 جدولدر دو سطح مختلف )

اوره  %4بقاياي ذرت فرآوري شده با  NDFميزان . (>05/0P) دادند

 داري با دو گروه ديگر نشان دادمالس كاهش آماري معني %10و 

(05/0P<). داري معني آماري تفاوت خام خام و چربي پروتئين ميزان

الف اخت ADLو  ADF، ولي ميزان خاكستر خام (>01/0P) داشتند

اي بقاياي ذرت دانه خام پروتئين (.<05/0P) ندادند نشان داريمعني

زان مالس، افزايش نشان داده يدر اثر فرآوري با اوره و با افزايش م

 درصد، 8فرآوري نشده  ايدانه ذرت خام بقاياي پروتئين ميزان است.

 درصد و 5/11 ،مالس درصد 5اوره و  درصد 4فرآوري شده با 

 درصد 7/14 ،مالس درصد 10اوره و  درصد 4با فرآوري شده 

اي در اثر بقاياي ذرت دانه ADLو  ADFميزان  دست آمد.هب

 فرآوري تغيير محسوسي نداشت.
 

 اي فرآوري شده و فرآوري نشدهذرت دانهاي علوفهتركيب شيميايي بقاياي  :3جدول

 اوره %4: 5، تيمار %( 30) مالس %10 - اوره %4: 4، تيمار %( 50) مالس %5 - اوره %4: 3، تيمار (ايهجايگزين بخش علوف % 30) مالس %5 - اوره % 4 :2تيمار  شاهد، :1تيمار

 .>05/0P<  ،** :01/0P :* ،دار نيستاثر تيمار معني: nsضريب تغييرات، :  .c.v،%( 50فرآوري نشده ): 7، تيمار %( 30فرآوري نشده ): 6، تيمار %( 50) مالس 10% -

 c.v. P 7 6 5 4 3 2 1 تيمار

 ns 2/13 3/34 ± 4/5 4/34  ±8/4 7/34  ±4/4 9/34  ±2/4 1/35 ± 0/4 1/35 ± 7/4 9/34 ± 3/3 يش )كيلوگرم(آزماوزن ابتداي

 ns 9/11 6/48 ± 0/7 9/74  ±9/6 4/50  ±5/5 6/84  ±1/3 1/49 ± 8/6 3/47 ± 8/3 8/50 ± 5/3 وزن پايان آزمايش )كيلوگرم(

 ns 7/20 160 ± 53 150 ±28 174 ±24 152 ±35 155± 40   136 ± 21 176 ± 27 افزايش وزن روزانه )گرم(

 ns 2/11 1340 ± 240 3351  ±198 5841  ±135 2671  ±65 1379 ± 116 1174 ± 73 1394 ± 66 خوراک مصرفي روزانه )گرم(

 ns 1/28 0/8 ± 6/3 7/8  ±2/2 0/9  ±4/1 5/8  ±7/1 0/9 ± 2/2 0/9 ± 6/1 7/8 ± 0/1 خوراکضريب تبديل 

نوع فرآوري                          

              تركيبات          درصد

 ايبقاياي ذرت دانه

 فرآوري نشده

فرآوري شده  ايبقاياي ذرت دانه

 مالس %5 اوره + %4 با

فرآورري شده  ايبقاياي ذرت دانه

 % مالس10اوه + %4 با
P 

 * a04/0 ±9/96 b08/0 ±9/94 c04/0 ±0/39 ماده خشک

 ** c1/0 ±0/8 b1/0 ±5/11 a2/0 ±7/14 پروتئين خام

 ns 1/21± 5/2 7/16± 6/1 8/20± 9/1 خاكستر

 ** b01/0 ±4/0 b02/0 ±4/0 a02/0 ±5/0 چربي خام
NDF a7/0 ±5/63 a9/0 ±4/62 b0/3 ±1/56 * 
ADF  9/0±6/43 0/1 ±7/42 7/2 ±3/40 ns 
ADL 5/0 ±4/11 5/0±7/10 6/0 ±6/10 ns 
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 نتايج به با توجه: ايذرت دانه ظاهري بقاياي مهض قابليت       

 ،NDFماده خشک، ماده آلي، هضم ظاهري قابليت ميزان حاصل

ADF يک سطح اوره و دو سطح  شده در اي فرآوريدانه ذرت بقاياي

اي فرآوري نشده با يكديگر تفاوت ذرت دانه مالس و بقاياي مختلف

 (. فاكتورهاي ديگر مورد>05/0P) داري نشان دادندآماري معني

قابليت  .(4)جدول ندادند نشان داريمعني آماري تفاوت بررسي

بقاياي ذرت  ADFو  NDFهضم ظاهري ماده خشک، ماده آلي، 

مالس اختالف  درصد 10اوره و  درصد 4اي فرآوري شده با دانه

 (.<05/0P) ندادند داري نسبت به فرآوري نشانمعني
 

 روش درون تني()به وري نشدهفرآ فرآوري شده و ايبقاياي ذرت دانهپذيري حراف معيار گوارشان ميانگين و :4ولجد

 %4: 5، تيمار %( 30) مالس %10 - اوره %4: 4، تيمار %( 50) مالس %5 - اوره %4: 3، تيمار (ايجايگزين بخش علوفه % 30) مالس %5 - اوره % 4 :2تيمار  هد،شا :1تيمار

 .>05/0P<  ،** :01/0P: *، دار نيستمار معنياثر تي: nsضريب تغييرات، :  .c.v،%( 50فرآوري نشده ): 7، تيمار %( 30فرآوري نشده ): 6، تيمار %( 50) مالس %10 - اوره
                                      

  بحث

نتايج نشان داد كه فرآوري كاه ذرت تاثير منفي بر مصرف        

حالي است اين در (.<05/0P) غذايي نداشت تبديل خوراک و ضريب

فرآوري اي در گروهي كه بقاياي ذرت دانه روزانه مصرفي خوراک كه

جايگزين  درصد 50 ميزانبه مالسدرصد  10اوره و  درصد 4با  شده

ترين ميزان و افزايش اي جيره شده بود، داراي بيشبخش علوفه

ها به گروه شاهد داشته تري نسبت به ساير گروهوزن روزانه نزديک

اي ميزان مصرف بقاياي ذرت دانه( 1387) فضايلي و موسوي است.

ازاي هر گرم در روز به 1286تا  1053بين بر حسب ماده خشک 

كه بقاياي ذرت از ارزش  نمودندگيري گوسفند گزارش و نتيجه

مناسبي جهت مصرف در تغذيه  غذايي و قابليت مصرف نسبتاً

با توجه به محدوديت منابع  .باشدكنندگان برخوردار مينشخوار

خوراک دام در كشور الزم است نسبت به فناوري استحصال و 

پروتئين خام بقاياي  .ستفاده بهينه از آن در تغذيه دام اقدام شودا

زان مالس، ياي در اثر فرآوري با اوره و با افزايش مذرت دانه

اي افزايش نشان داده است. ميزان پروتئين خام بقاياي ذرت دانه

 درصد 5اوره و  درصد 4فرآوري شده با  درصد، 8فرآوري نشده 

 درصد 10اوره و  درصد 4ري شده با فرآو درصد و 5/11 ،مالس

بقاياي ذرت  ADLو  ADFميزان  دست آمد.هب درصد 7/14 ،مالس

 اي در اثر فرآوري تغيير محسوسي نداشت. فضايلي و موسويدانه

بقاياي  ADFو  NDFميزان پروتئين خام،  خود در مطالعه (،1387)

 .گزارش نمودند درصد 36و  5/62 ،4/4ترتيب اي را بهذرت دانه

Fernandez ( ميزان پروتئين خام بقاياي ذرت 1989و همكاران )

قابليت هضم  .گزارش نمودند درصد 5-6/6اي را دانه

اي بقاياي ذرت دانه ADFو  NDFظاهري ماده خشک، ماده آلي، 

داري مالس اختالف معني درصد 10و  اوره درصد 4شده با  فرآوري

قابليت هضم پروتئين  (.<05/0P) ندادند نسبت به فرآوري نشان

اي فرآوري شده و نشده اختالف خام و چربي خام بقاياي ذرت دانه

و  Johnsonبراساس مطالعات  داري با هم نشان ندادند.معني

(، قابليت هضم ماده خشک براي سيلوي ذرت 1984همكاران )

درصد،  3/59درصد، براي سيلوي كاه ذرت با رطوبت باال  2/69

درصد و براي سيلوي كاه ذرت  51ت بالغ براي سيلوي كاه ذر

( 1393. موسوي و همكاران )درصد بود 9/55همراه با مالس 

 ظاهري ماده خشک، ماده آلي، پروتئين خام، هضم ميانگين قابليت

 يايبقاچربي خام، ديواره سلولي بدون همي سلولز و ديواره سلولي 

  5/38 و 5/28 ،3/34 ،6/49 ،3/51 ،1/43 ترتيب، بهايذرت دانه

محققين مختلف ميزان قابليت هضم ماده  .درصد گزارش نمودند

تا  5/71اي را كاه ذرت دانه(in vitro) روش برون تني خشک به

 درصد 47 تا 52 (، 1989 ،و همكاران Fernandes) درصد 3/51

(Fernandez-Rivera  وKlopfenstein ،1989)، 6/58 درصد 52 تا 

(McDonnell ،1982) عدم با توجه به درمجموع،  .ودندگزارش نم

تمارهاي مختلف  نتايج صفات پرواريدار بين تفاوت آماري معني

 خوراکاي در بقاياي ذرت دانهاستفاده از رسد نظر مي، بهآزمايشي

اي خوراک جايگزين بخش علوفهتواند ميراحتي به پرواري هايدام

بقاياي درت هاي پرواري تغذيه شده با كه دامجاييشود. از آن

درصد مالس از نظر افزايش  10درصد اوره و  4فرآوري شده با 

وزن روزانه و وزن نهايي از وضعيت بهتري برخوردار بوده و با در 

نظر گرفتن گوارش پذيري بهتر اين تيمار در مقايسه با تيمارهاي 

 ايبقاياي ذرت دانهنوع 
 پذيريدرصد گوارش

 NDF ADF ماده آلي چربي خام پروتئين خام ماده خشك       

 ab 6/5 ±4/55 4/10 ±8/33 9/15 ±5/39 ab 8/4 ±8/75 ab 5/6 ±4/56 ab 0/6±7/49 مالس%5 اوره + %5 با فرآوري شده

 a 8/5 ±6/60 9/14 ±3/49 0/10 ±8/63 a 1/4 ±1/61 a 1/4 ±1/61 a 7/6 ±3/54 مالس%10اوره + %4 با فرآوري شده

 b 8/3 ±9/48 4/7±6/27 4/15 ±8/40 b 2/4 ±4/49 b 5/3 ±4/49 b 2/1 ±9/41 فرآوري نشده

CV 4/9 8/30 2/29 4/8 9/9 7/10 
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درصد اوره  4اي فرآوري شده با ديگر، استفاده از بقاياي درت دانه

تواند توصيه نمود. هرچند در صورت مالس را مي درصد 10و 

توانست هاي آزمايشي توصيه ميانجام مقايسه اقتصادي خوراک

 تري انجام شود.   با قوت بيش
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