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 چکيده 
کاه های نر هلشتاین  انجام شد. این آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی کاه کلزا و تاثیر آن بر عملکرد پروار گوساله

)واریته اوکاپی( از مزرعه تحقیقاتی موسسه اصالح نهال و بذر کشور تهیه شد. کاه کلزا با استفاده از اوره، مالس، کلزا 
روز در کیسه های پالستیکی نگهداری  22آمونیاک، سود یا پراکسید فراوری شده و نمونه های فراوری شده به مدت 

کاه کلزای فراوری نشده )شاهد(،  -1تکرار در هر تیمار شامل  3و تیمار  7شدند. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با 
و  5/3کاه کلزای فراوری شده با اوره + مالس )به ترتیب  -3% ماده خشک کاه(،  5/3کاه کلزای فراوری شده با اوره ) -2
فراوری شده با کاه کلزای  -5درصد ماده خشک(  5/3کاه کلزای فراوری شده با آمونیاک )  -4درصد ماده خشک(،  2

کاه  -7درصد ماده خشک(،  2و  5کاه کلزای فراوری شده با سود+ پراکسید )به ترتیب  -6درصد ماده خشک(،  5سود )
% ماده خشک( انجام شد. جهت مطالعه تجزیه پذیری از سه رأس گاو هلشتاین ماده غیر 71کلزای فراوری شده با آب )

 66و  72 ،42 ،24 ،12 ،6 ،3در زمان های نمونه های خوراکی  تفاده شد.کیلو گرم اس 676 ±15شیرده با متوسط وزن 
گاوها قرار داده شدند. مقادیر تجزیه پذیری ماده خشک، ماده آلی و دیواره سلولی آنها با استفاده از  ساعت در شکمبه

لکرد پروار گوساله محاسبه شد. در قسمت دوم آزمایش جهت بررسی  تاثیر کاه فراوری شده بر عم Newayنرم افزار 
کیلوگرم در قالب یک طرح کامالً  266±64راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه  16های نرهلشتاین، تعداد 

روز بود. خوراک  66تکرار برای هر جیره استفاده شد. طول مدت این بخش آزمایش  2جیره آزمایشی و  2تصادفی با 
دام ها به صورت ماهانه اندازهگیری شد. نتایج قسمت اول آزمایش نشان داد  مصرفی به صورت روزانه و افزایش وزن

که کاه کلزای فراوری شده با اوره یا اوره+مالس، دارای درصد پروتئین خام بیشتری نسبت به شاهد بود. دیواره سلولی 
(. فراوری >P 65/6)کاه کلزای فراوری شده با اوره+مالس، سود یا سود+پراکسید به طور معنی دار کاهش یافت 

( ماده خشک و ماده آلی با شاهد شود aدار بخش سریع تجزیه شونده )اوره+مالس توانست باعث تفاوت معنی
(65/6P<تأثیر فراوری .)( ها بر بخش کند تجزیه شوندهb ،ماده خشک و ماده آلی برای فراوری های سود )

(. با توجه به نتایج این پژوهش فراوری کاه >65/6Pاهد بود )سود+پراکسید، اوره یا آب به طور معنی دار بیشتر از ش
نتایج حاصل بخش دوم نشان داد که وزن نهایی، افزایش وزن روزانه و  کلزا با سودو سود+پراکسید توصیه می شود.

ضریب تبدیل غذایی هردو گروه از گوساله تفاوت معنی داری نداشت ولی ماده خشک مصرفی در گروه گوساله های 
ذیه شده با کاه کلزای فراوری نشده به طور معنی دار کمتر از گوساله های تغذیه شده با کاه کلزای فراوری شده بود. تغ

 نتایج حاصل از قابلیت هضم بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
 

 اده خشک، ماده آلی، دیواره سلولی، فراوری شیمیایی، کاه کلزا، گاو هلشتاین، متجزیه پذیری :کليدیهای واژه
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Abstract 
This experiment was carried out in order to determine of nutritive value of canola straw and its 

effect on fattening performance of male Holstein cluves. Canola straw (okapy variety) was provided 

from the seed and plant improvement Institute, Karaj, Iran. Canola straw was processed by urea, 

molasses, ammonia, peroxide and was stored in plastic bags for 28 days. This experiment was 

conducted in a completely randomized design with 7 treatments and 3 replicates in each treatment. 

Treatments included: 1 - not processed canola straw (control), 2- processed  with urea (5.3 % of 

DM), 3- processed with urea + molasses (5.3 % of DM urea + 2 % of DM molasses of DM), 4- 

processed with ammonia (5.3% of DM) 5- processed with sodium hydroxide (5 % of DM), 6- 

processed with peroxide + sodium hydroxide (5% of DM sodium hydroxide + 2 % of DM hydrogen 

peroxide), 7- processed with water (71 % of DM). The rates of degradation of the treatments were 

evaluated in an in situ experiment using three non-lactating Holstein cows with average body 

weight of 670±15 kg. Experimental treatments were incubated intraruminally for 0, 3, 6, 12, 24, 48, 

72 and 96 hours. Degradability parameters were calculated for dry matter, organic matter and cell 

wall by Neway software. In the second section were used 16 calves with average initial weight 

266±64 kg to test the effect of straw processed on fattening performance of male Holstein calves 

with average initial weight 266±64 kg . This experiment was conducted in a completely randomized 

design with two experimental diets and 8 replicates for each diet. This noitces was done in 90 day .

Feed intake was measured daily and body weight was measured monthly. The results of the first 

section showed that canola straw processed with urea and urea + molasses had the highest CP 

percentage. Processing of canola straw with urea + molasses, sodium hydroxide and sodium 

hydroxide + peroxide significantly decreased the cell wall content. Processing with urea + molasses 

made significant difference in (a) parameter of DM and OM (p <0.05). Effects of processing with 

sodium hydroxide, sodium hydroxide + peroxide, urea and water on parameter of (b) for DM and 

OM were significant (p <0.05). On the base of present results, processing of canola straw with 

sodium hydroxide and sodium hydroxide + peroxide was suggested. The results of second part 

showed that the final weight, daily gain and feed conversion ratio was not significantly different in 

the both of calves groups.The dry matter intake in calves that fed with unprocessed canola straw 

was significantly less than calves fed processed. Results of the digestibility was not significant 

different between the two groups. 

 

Keywords: degradation, Cell wall, Chemical processing, Rapeseed straw, Holstein cow, Dry 

matter, Organic matter 
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 مقدمه 

)منداب  1در سالهای اخیر کشت دانه روغنی کلزا
کانادائی( در ایران در حال افزایش است )شورنگ و 

(. به گونه ای که سطح زیرکشت آن در 1327همکاران 
حدود  1324هکتار، در سال  24666حدود  1323سال 

هکتار  161666حدود  25هکتار و در سال  116666
(. در گیاه کلزا 1326بوده است )سالنامه آماری کشور 

است لذا هرساله مقدار زیادی  1به  3نسبت کاه به دانه 
شود که باید از زمین زارعی خارج کاه کلزا تولید می

عدم وجود اطالعات کافی (. به دلیل 1324شود)رستگار 
در مورد ارزش تغذیه ای آن، اغلب مورد توجه دامداران 
قرار نگرفته و به خوبی در تغذیه دام مورد استفاده 
قرارنمی گیرد. مقدار کل مواد مغذی قابل هضم این ماده 

-% ماده خشک می 5/3% و پروتئین خام آن 26خوراکی 

لیت هضم (. همچنین قاب1327باشد )بداقی و همکاران 
ماده خشک و ماده آلی آن در حیوان زنده)گوسفند( به 

(. 1327% است ) بداقی و همکاران 56% و42ترتیب حدود 
کاه کلزا اغلب خوش خوراک نبوده و با توجه به ارزش 

، بهتر است جهت استفاده در تغذیه دامای پائین آن تغذیه
. یکی از مهمترین (1322)آنه قرچه  فراوری شود

مواد شیمیایی  از استفاده مواد خشبی فرآوریروشهای 
. (2664باشد )وانگ و همکاران  مواد قلیایی میبویژه 

( گزارش کردند که فراوری کاه 2664سلیم و همکاران )
با آمونیاک باعث افزایش حساسیت وآسیب پذیری 
دیواره سلولی و هم چنین کاهش میزان اسید های 

این تغییرات باعث فنولیک این ماده خوراکی می شود که 
ها به دیواره سلولی می بهبود و تسهیل اتصال باکتری

( در بررسی فراوری 1676شوند. سلیمان و همکاران )
کاه گندم با هیدروکسید آمونیوم دریافتند که افزودن 

درصد ماده خشک کاه، باعث  3/3آمونیاک به میزان 
% و  7/42کاهش همی سلولز و دیواره سلولی به ترتیب 

% شد همچنین این فراوری باعث افزایش قابلیت  6/2
هضم دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و 

هوازی باعث سلولز شد. فراوری با اوره در شرایط بی
آز باکتریایی موجود تجزیه شدن اوره توسط آنزیم اوره

                                                           
1
 Canola 

گارسیا (در کاه و آزاد شدن گاز آمونیاک می شود 
(. در 2666و ون سوست  2666مارتینز و همکاران 

( در بررسی تأثیر 2666ای که ودیویلوو فادل )مطالعه
فراوری اوره بر واریته های مختلف کاه برنج انجام 
دادند مشاهده کردند که این فراوری باعث کاهش دیواره 
سلولی و افزایش قابلیت هضم آزمایشگاهی کاه برنج 

ی کاه، شد. استفاده از مالس به همراه اوره در فراور
شود که این ماده خوراکی سریع التخمیر، سبب می

ای که تثبیت نیتروژن اوره را افزایش دهد. در مطالعه
درصد  4( در بررسی تأثیر 2666سرور و همکاران )

درصد ماده خشک کاه  2ماده خشک اوره به همراه 
مالس برای فراوری کاه گندم انجام دادند مشاهده 

ث کاهش میزان دیواره سلولی کردند که این فراوری باع
و افزایش میزان پروتئین خام کاه گندم شد. فراوری کاه 

سوزآور )هیدروکسید سدیم( باعث ترکیب سدیم با سود
با کربن های دیواره کاه و تشکیل کربنات سدیم شده، 

می  11تا  16کاه به حدود  pHدر نتیجه باعث افزایش 
ید هیدروژن (. استفاده از پراکس1664شود )ون سوست 

به همراه مواد قلیایی برای فراوری کاه فراوری شده با 
مواد قلیایی، باعث افزایش حساسیت سلولز در برابر 

شود و فاکتورهای ممانعت تجزیه آنزیمی و میکروبی می
کننده اتصال میکروارگانیسم ها به کاه را برداشته و 

شود )کرلی  های میکروبی میباعث افزایش رشد کلونی
ثیر بیشتر پراکسید هیدروژن أت(. علت 1625همکاران و 

 از  -OOHتحت شرایط قلیایی را به افزایش تولید یون
H2O2  چودهری (2666)سان و همکاران نسبت داده اند .

(a2666(  در بررسی فرآوری کاه گندم با تیمارهای
قلیایی، دریافت که فراوری با سود یا سود +پراکسید 

لولز و دیواره سلولی و باعث کاهش درصد همی س
افزایش درصد سلولز و لیگنین کاه گندم شد. در 

های پرورش دام به صورت سنتی، جهت سیستم
ساعت  24تر کاه در جیره، اغلب آن را استفاده مناسب

قبل از مصرف با آب خیسانده که این عمل باعث افزایش 
( 1326شود. قربانی و همکاران )خوش خوراکی آن می

نهای مختلف خیسانیدن کاه جو بر قابلیت تأثیر زما
پذیری آن را مورد بررسی قرار دادند و هضم و تجزیه

قبل از مصرف خوراک  24دریافتند که خسیاندن کاه 
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خوراکی آن پذیری و خوشتأثیر معنی داری بر تجزیه
-داشت. خیساندن کاه باعث سهولت نفوذ ریزوئید قارچ

افزایش تجزیه های شکمبه به ذرات کاه شده و سبب 
(. هدف این b 2666پذیری آن خواهد شد )چودهری

تحقیق، مطالعه تأثیر فراوری اوره، اوره به همراه مالس، 
آمونیاک، سود، سود به همراه پراکسید و آب بر ترکیب 
شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک، ماده آلی و دیواره 

 سلولی کاه کلزا بود.
 

 ها مواد و روش
ش ابتدا مقدار مورد نیاز کاه کلزا را از در این آزمای 

مزرعه تحقیقاتی موسسه اصالح نهال و بذر کشور 
خردکن  )واقع در کرج( تهیه شد و توسط دستگاه یونجه

کاه خرد شده به  .سانتی متر خرد شد 3برقی با الک 
آزمایشگاه تغذیه دام پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی 

داده شد. کاه کلزای دانشگاه تهران جهت فراوری انتقال 
فراوری نشده به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. 

 فراوری کاه کلزا به صورت زیر انجام شد:
لیتر  5/6گرم اوره در 76در ابتدا مقدارفراوری با اوره: 

 5/4کیلو گرم کاه خرد شده را با  2آب حل شد. مقدار 
لیتر آب در یک ظرف به وسیله دست کامالً مخلوط شده 

ین مخلوط شدن محلول اوره نیز به آن اضافه و در ح
(. این مخلوط طبق 2666شد )گارسیا مارتینز و همکاران 

( در پالستیک های دو الیه a2666روش چودهری )
 ریخته و به خوبی هواگیری و فشرده سازی شد.

گرم مالس  57گرم اوره با  76: فراوری با اوره و مالس
شده و طبق  لیتر آب حل 5/6% در 76با ماده خشک 

 5/4کیلو گرم کاه که با  2روش گفته شده برای اوره به 
 (.2662لیتر آب مخلوط شده بود، اضافه شد. )هاو 

میلی لیتر آمونیاک محلول  226: فراوری با آمونياک
(NH4OH)  در نیم لیتر آب حل 35با درجه خلوص %

لیتر  5/4کیلوگرم کاه خرد شده که قبالً  2شده و روی 
 (.1676اضافه شده بود، ریخته شد )سلیمان آب به آن 

لیتر آب حل  5/6گرم سود در  166 :فراوری با سود
کیلو گرم کاه  2لیتر آب مخلوط کرده به  5/4شده و با 

 a2666، چودهری 2666اضافه شد )میشرا و همکاران 
 (.1666و کامرون 

  فراوری سود به همراه پراکسيد
سید به کاه قلیایی در این حالت باید دقت شود که پراک

اضافه شود تا بتواند تأثیر خوبی داشته باشد )کرلی و 
لیتر آب  5/6گرم سود در  166(. ابتدا 1625همکاران 

لیترآب اضافه شد و  4حل شد سپس این محلول به 
کیلو گرم کاه خرد شده ریخته شد. نیم ساعت  2روی 
( با درجه H2O2میلی لیتر آب اکسیژنه ) 114بعد، 

لیتر آب حل شده و به این مخلوط  5/6% در 35خلوص
میشرا  ،1625)کاه قلیایی( اضافه گردید )کرلی و همکاران

 (.a2666، چودهری 2666و همکاران 
 فراوری با آب

لیتر آب  5کیلو گرم کاه خرد شده با  2ابتدا مقدار  
وسیله دست کامالً مخلوط شده و مخلوط در پالستیک 

 قرار داده شد. ساعت 24های دو الیه به مدت 
روز در کیسه  22همه فراوری ها به جز آب به مدت  

درجه سانتی  26تا  21های پالستیکی در دمای اتاق )
گراد( نگهداری به صورت سیلو نگهداری شدند. سپس 

گرم )نمونه تر( از  266درب آنها باز شد و حدود 
قسمتهای میانی آن جهت اندازه گیری ترکیب شیمیایی و 

ای برداشته شد. ماده خشک، چربی ری شکمبهتجزیه پذی
( تعیین شد. 1666)  AOACخام و پروتئین خام به روش

مقدار دیواره سلولی به روش ون سوست و همکاران 

. ( و توسط دستگاه فایبرتک اندازه گیری شد1661)
با  (1661مقدار لیگنین به روش ون سوست و همکاران )

ستفاده از پرمنگنات استفاده از اکسید لیگنین کردن با ا
 Flameسدیم به وسیله دستگاه  پتاسیم اندازه گیری شد.

Photometer  مدل(EL.اندازه گیری شد ) 
 شده کلزای فراوریکاه اندازه گيری تجزیه پذیری 

پذیری از سه راس گاو هلشتاین گیری تجزیهبرای اندازه
استفاده  676±15ماده غیر شیرده فیستوالدار با وزن 

ه پایه در سطح نگهداری در اختیار گاوها قرار شد. جیر
%  5% ذرت سیلو شده، 37% یونجه، 36گرفت که شامل 

% کنسانتره )حاوی جو، سبوس گندم، سبوس 22کاه و 
برنج، کنجاله کلزا، کنجاله سویا و مکمل ویتامینه معدنی( 
در ماده خشک بود. سه گرم نمونه کاه کلزای فراوری 

متری سانتی 17×2ی نایلونی شده و نشده در کیسه ها
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میکرومتر ریخته شد و در زمانهای  56دارای قطر منافذ 
گاو ها  ساعت در شکمبه 66و  72 ،42 ،24 ،12 ،6 ،3

 قرار داده شدند.
 26بعد از بیرون آوردن کیسه ها از شکمبه، به مدت 

دقیقه با آب سرد شسته شدند به گونه ای که از آنها آب 
 66( سپس در آون 1662زانت شد )ونشفاف خارج می

ساعت خشک شدند.  42درجه سانتی گراد به مدت 
نسبت ماده خشک، ماده آلی و دیواره سلولی اندازه 

 گیری شدند.
افزار پذیری با استفاده از نرمداده های حاصل از تجزیه 

Neway  و بر پایه معادله نماییp=a+b(1-e
-ct

جهت  (
مورد  cو a ،bل پذیری شامهای تجزیهمحاسبه مولفه

 (.1661)اروسکوف  استفاده قرار گرفتند
، 62/6از شکمبه  تجزیه پذیری مؤثر زمانی که نرخ عبور

در ساعت باشد با استفاده از فرمول  62/6و  65/6
p=a+(c×b/c+k)  (. 1661محاسبه شد )اروسکوف

 7طرح آماری مورد استفاده طرح کامالً تصادفی با 
یمار بود. مولفه های تجزیه تیمار و سه تکرار در هر ت

پذیری و تجزیه پذیری مؤثر با استفاده از نرم افزار 
و مقایسه  GLMرویه آماری  1/6نگارش  SASآماری 

 میانگین ها نیز توسط آزمون توکی انجام شد.
بعد از آنالیز نتایج تجزیه پذیری، تیمار سود به عنوان 

با آن  بهترین تیمار انتخاب شد و حدود یک تن کاه کلزا
سیلو شد. جهت بررسی تاثیر فراوری کاه بر عملکرد 

راس گوساله  16پروار گوساله های نرهلشتاین، تعداد 
کیلوگرم در  266±64نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه 
 2جیره آزمایشی و  2قالب یک طرح کامالً تصادفی با 

تکرار برای هر جیره استفاده شد. جیرهای آزمایشی با 
ازجداول استاندارد احتیاجات غذایی گاوهای استفاده 

درصد علوفه  25( متوازن و دارای 1666) NRCگوشتی 
 (.1درصد کنسانتره در ماده خشک بودند )جدول 75و 
روز بود. خوراک مصرفی  66طول مدت این آزمایش  .

به صورت روزانه و افزایش وزن دام ها به صورت 
یی با ستفاده ماهانه اندازهگیری شد، ضریب تبدیل غذا

از فرمول مقدار خوراک مصرفی به ازای یک کیلو گرم 
 هضم قابلیت مقادیر افزایش وزن زنده محاسبه شد.

داخلی، خاکستر  نشانگر یبوسیله  خوراک برای ظاهری
 .گردید تعیین نا محلول در اسید،

 
  مورد استفاده  یها يرهج يبترک - 1 جدول

کاه کلزای فراوری  شده 
 (خشک هماد درصد(

 درصد(کاه کلزا  
 (خشک  ماده

 جیره

 کاه 15 15

 ذرت ژسیال 1/16 1/16

 سبوس برنج 4/2 4/2

 کلزا کاه 4/14 4/14

 جو 4/55 4/55

 نمک 4/6 4/6

 جوش شیرین 7/6 7/6

 کربنات کلسیم 6/6 6/6

مکمل معدنی  7/6 7/6
 ویتامینی

 جمع 166 166

 

 نتایج و بحث

 کاه کلزا بر ترکیب شیمیایی های مختلفتأثیر فراوری
ترکیب شیمیایی کاه کلزای فراوری نشده و  2در جدول 

 .فراوری به روشهای مختلف آورده شده است
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کاه کلزای فراوری شده با اوره و اوره+مالس دارای 
درصد پروتئین خام بیشتری نسبت به شاهد بودند و 

-کاه کلزای فراوری شده با آمونیاک و آب تفاوت معنی

داری با شاهد نداشتند. همچنین، کاه کلزای فراوری شده 
با سود و سود+پراکسید درصد پروتئین کمتری نسبت 
به شاهد داشتند. باال بودن درصد پروتئین کاه کلزای 
فراوری شده با اوره و اوره+مالس به علت افزودن اوره 
و ترکیب آمونیاک حاصل از تجزیه اوره و تشکیل 

(. این نتایج 2666باشد )ون سوست  کربنات آمونیوم می
(  در بررسی تأثیر 2666با نتایج مطالعه ودیویلوو فادل )

فراوری اوره بر واریته های مختلف برنج، مطابقت دارد. 
در کاه کلزای فراوری شده با سود و سود+پراکسید 
افزودن سود به کاه باعث افزایش درصد خاکستر آن 

-هش درصد پروتئین شده و این خود می تواند باعث کا

( در 1662و  1666شود. نتایج فوق با مطالعه چودهری )
بررسی فراوری کاه گندم با سود و سود+پراکسید، 

سلولی کاه کلزای فراوری شده با  مطابقت دارد. دیواره
 دارنیاوره+مالس، سود و سود+پراکسید به طور مع

-ها، تأثیر معنی( و بقیه فراوری>p 65/6کاهش یافت )

اری بر دیواره سلولی کاه کلزا نداشت. در فراوری با د
میزان دیواره سلولی شاید به علت کاهش  سود، کاهش

میزان همی سلولز باشد. احتماالً این فراوری باعث 
شکسته شدن پیوند بین همی سلولز و افزایش حاللیت 
آن در شوینده خنثی شده است )کرلی و همکاران 

( فراوری کاه گندم a2666(. در مطالعه چودهری )1625
با تیمار سود باعث کاهش همی سلولز شد، فراوری 

سلولز سود+پراکسید نیز باعث کاهش معنی دار همی
شد که دراین پژوهش این نتیجه دیده نشد. علت آن 
شاید به خاطر تفاوت بسیار زیاد بین همی سلولز کاه 

%( باشد )چودهری 5/11%( و کاه کلزا )25-27گندم )
(. دیواره سلولی 2666و میشرا  a2666چودهری ، 1662

بدون همی سلولز فقط در تیمار اوره+مالس به طور 
ها تأثیر ( و بقیه فراوری>p 65/6دار کاهش یافت )معنی
های مختلف بر دار بر آن نداشتند. تأثیر فراوریمعنی

درصد سلولز معنی دار نبود. در صورتی که در 
های قلیایی لب فراوریمطالعات پیشین انجام شده، اغ

باعث افزایش درصد سلولز شده بودند ) چودهری 
a2666 ،1662 دلیل این 1666، چودهری و همکاران .)

تفاوت شاید به خاطر باال بودن درصد سلولز در کاه 
نسبت به خانواده غالت باشد )میشرا و 12خانواده کلمیان

                                                           
1-Brassica 

 و فراوری نشده )بر حسب درصد ماده خشک( ترکيب شيميایی کاه کلزای فراوری شده -2جدول 
 

 

شیمیایی ترکیب  
 تیمارها

SEM 

 سطح

سمال+اوره اوره شاهد معنی داری پراکسید+سود سود آمونیاک   آب 

82/80 ماده خشک  7/80  02/81  12/81  55/80  72/80  92/81  199/2  ns 

a 7/98 ماده آلی
 3/99 b

 7/97 ab
 6/97 ab

 7/91 c
 6/91 c

 0/99 ab
 065/2  ** 

3/5 پروتئین خام b
 8/7 a

 0/9 a
 2/5 b

 52/1 c
 7/1 c

 32/5 b
 351/2  ** 

a 16/3 چربی خام
 70/2 ab

 87/2 ab
 62/2 ab

 31/3 ab
 07/2 b

 85/2 ab
 310/2  * 

1/09 سلولز  9/09  0/09  08 0/09  8/09  3/08  21/3  ns 

5/33 همی سلولز a 8/32 a 8/7 ab 9/33 a 6/5 b 1/7 ab 3/8 ab 301/2  ** 

a 02/70 دیواره سلولی
 7/73 ab

 02/68 b
 3/70 a

 02/60 c
 02/68 b

 0/73 a
 301/3  * 

 دیواره سلولی

سلولزبدون همی  
8/62 ab

 9/62 ab
 9/59 c

 82/62 a
 9/58 bc

 8/58 bc
 3/62 ab

 160/2  
* 

00/8 لیگنین ab 9/9 bc 06/9 cd a6/8 55/7 d 11/9 c 18/8 ab
 395/2  * 

 b07/2 سدیم
b00/2 

b03/2 
b05/2 

a88/0 
a71/0 

b52/2 201/2  ** 

c 6/8 خاکستر
 0/33 b

 7/33 b
 7/33 b

 3/35 a
 0/35 a

 6/8 c
 117/2  ** 

 یسی غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار می باشد.در هر ردیف حروف انگل
  عدم معنی داری nsدرصد،  65/6و  61/6**و * اختالف معنی دار در سطح 

 



 11    لشتاینو تاثیر آن بر عملکرد پروار گوساله هاي نر ه کاه کلزا ايپذیري شکمبهتجزیه و بر ترکیب شیمیایی تاثیر روش هاي مختلف فراوري

 

(. فراوری با سود، سود+پراکسید و 2666همکاران 
مالس باعث کاهش معنی دار لیگنین کاه کلزا شد. اوره+

(65/6p< و بقیه تیمارها تفاوت معنی دار با شاهد )
( در 2666نداشتند. در مطالعه ای که میشرا و همکاران )

بررسی تأثیر تیمارهای مختلف سود و پراکسید بر کاه 
%، پراکسید 1 خردل انجام دادند تیمارهای حاوی سود

% به صورت معنی دار 5/1%+ پراکسید  5% و سود 5/1
باعث افزایش درصد لیگنین شد. درحالی که تیمارهای 

 % تأثیری بر 5/1% + پراکسید 2% و سود 2حاوی سود 

( 1666درصد لیگنین نداشتند. در مطالعه چودهری )
فراوری کاه گندم با تیمارهای سود و سود به همراه 

افزایش درصد لیگنین شد. مطالعه ای که  پراکسید باعث
( در بررسی تأثیر فراوری 1622مان و همکاران )

 % ماده خشک( بر کاه گندم و کاه بذرک 5/3آمونیاک )
داری انجام دادند مشاهده کردند این فراوری تأثیر معنی

بر درصد لیگنین کاه گندم و بذرک نداشت. دلیل این 
ین نوع لیگنین گونه های تفاوتها شاید به خاطر اختالف ب

متفاوت گیاهی باشد زیرا میزان حاللیت لیگنین گونه 
های مختلف غالت و کلمیان در شوینده های اسیدی با 

(. درصد خاکستر 1664هم اختالف دارد )ون سوست 

در فراوری با سود، سود+پراکسید، اوره، اوره+مالس و 
و ( >p 65/6آمونیاک به طور معنی دار افزایش یافت )
 بقیه فراوریها تأثیر معنی دار بر آن نداشتند.

درصد سدیم در فراوری با سود و سود+پراکسید به  
( و بقیه  >p 65/6طور معنی داری افزایش یافت )

ها تأثیر معنی دار بر آن نداشت. افزایش فراوری
خاکستر و سدیم در فراوری با سود و سود+پراکسید 

هش دیواره سلولی می افزودن سود و کا احتماالً به علت
 (. 2661باشد )چودهری و همکاران 

پذیری مؤثر ماده پذیری و تجزیهتجزیه هایفراسنجه
 کاه کلزا خشک

دار یفراوری اوره+مالس توانست باعث تفاوت معن
( ماده خشک با شاهد شود aبخش سریع تجزیه شونده )

(65/6p< 3( )جدول)تواند . دلیل احتمالی این اختالف می
به خاطر پائین بودن فاز تأخیر در این فراوری باشد 

ها بر بخش کند تجزیه (. تأثیر فراوری1661)ارسکوف 
های سود و سود+پراکسید، اوره ( در فراوریbشونده )
. (>65/6P)داری بیشتر از شاهد بود طور معنیو آب به 

 ها به جز( برای همه فراوریb+aپذیری )پتانسیل تجزیه
  (.>65/6P)آمونیاک، از شاهد بیشتر بود

 های تجزیه پذیری ماده خشک کاه کلزافراسنجه – 3جدول 

 سطح
دشاه اوره اوره+مالس آمونیاک سود سود+پراکسید آب SEM معنی داری  فراسنجه 

* 11/1  37/16 b
 37/12 b

 3/11 b
 27/13 b

 67/12 a
 54/16 b

 27/12 b
 a 

* 61/2  46/36 b
 57/36 a

 5/36 a
 21/23 c

 7/24 c
 3/33 b

 1/22 c
 b 

 36/1  23/46 b
 64/51 a

 22/56 a
 42/36 c

 67/43 b
 24/43 b

 37/34 c
 a+b 

** 667/6  62/6 a
 65/6 ab

 66/6 ab
 63/6 c

 64/6 bc
 63/6 c

 64/6 bc
 C 

** 
63/1  26bc

 1/41 a
 7/46 a

 2/31 bc
 3/34 ab

 5/22 bc
 2/26 c

 
پذیری موثر تجزیه

)62/6 (k= 
* 

1/2  6/23 b
 4/33 a

 2/33 a
 4/27 ab

 2/22 ab
 2/22 b

 2/22 b
 

پذیری موثر تجزیه

)65/6 (k= 

* 
61/2  21b

 6/26 a 4/26 a
 6/25 ab

 3/26 ab
 6/16 b

 3/22 ab
 

پذیری موثر تجزیه

)62/6 (k= 

 a ،)درصد( بخش سریع تجزیه شونده :bبخش :  ،)درصد( کند تجزیه شوندهcثابت نرخ تجزیه بخش : b و )بر ساعت(k نرخ :
 عبور مواد ازشکمبه )بر ساعت(

 در هر ردیف حروف انگلیسی غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار می باشند. 

 عدم معنی داری را نشان می دهد.  nsدرصد،  5و  1**و * اختالف معنی دار در سطح 
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( cماده خشک در ساعت ) bپذیری بخش نرخ تجریه
برای فراوری با آب، سود یا سود+پراکسید تفاوت معنی 

پذیری مؤثر در . تجزیه(>65/6p)داری با شاهد داشت 
های درصد در ساعت برای فراوری 2نرخ عبور 

اوره+مالس، سود و سود+پراکسید بیشتر از شاهد بود 
(65/6p<). 2و  5های عبور پذیری موثر درنرختجزیه 

های سود و درصد در ساعت برای فراوری
 سود+پراکسید بیشتر از شاهد بود. این نتایج با نتایج

های دارد ولی تأثیر فراوری( مطابقت a2666چودهری )

آمونیاک، اوره، دیگر محققان بوده است )ودیویلوو فادل 
(. دلیل آن شاید به 1326و قربانی  2664سلیم  ،2666

خاطر خصوصیات گیاهشناسی کاه کلزا و تفاوت آن با 
 (. 2666)میشرا و همکاران ها باشد کاه دیگر گونه

مؤثر پذیری و تجزیه پذیریتجزیه هایفراسنجه
 دیواره سلولی

دیواره سلولی برای فراوری با آب به طور  aبخش 
و بقیه فراوری  (>65/6P)داری از شاهد کمتر بود معنی

(. علت 5ها تفاوت معنی داری با شاهد نداشتند )جدول 
( شاید به خاطر وجود فاز تأخیر aمنفی شدن مقدار )

باشد زیرا در مواد خشبی در ساعات اولیه شکمبه 
ی کیسه ها، میکروارگانیسم های سلولوالیتیک به گذار

ماده خوراکی چسبیده و باعث افزایش وزن محتویات 

و  1661کسیه های نایلونی می شوند )اروسکوف 
 (.1662ونزانت 

دیواره سلولی در همه  bها بر بخش تأثیر فراوری 
ها به جز اوره+مالس، تفاوت معنی داری با فراوری

های و به ترتیب فراوری (>65/6P)شاهد داشتند 
سود+پراکسید، سود، اوره، آمونیاک و آب دارای 

 (.4بیشترین مقدار بودند )جدول 
مطالعات انجام شده توسط دیگر این نتایج مطابق با 

، 2664سلیم  ،2666ودیویلوو فادل محققان است )

  (.1326و قربانی  a2666چودهری 
( دیواره سلولی در همه b+aپذیری )پتانسیل تجزیه

ها به جز اوره+مالس، تفاوت معنی داری با فراوری
های سود، . به ترتیب فراوری(>65/6P)شاهد داشتند 

سود+پراکسید، اوره، آمونیاک و آب دارای بیشترین 
 (.5مقدار بودند )جدول 

 برای یواره سلولید b (c)نرخ تجریه پذیری بخش 

سود و سود+پراکسید، اوره، اوره+مالس و های فراوری
 .(>65/6P)داری بیشتر از شاهد بود طور معنیآب به

درصد  2و  5، 2پذیری مؤثر در نرخ عبورهای تجزیه 
 های سود، سود+پراکسید ودر ساعت برای فراوری

. این نتایج با نتایج (>65/6P)بیشتر از شاهد بود 

 .( مطابقت داردa2666ی )چودهر

 
مولفه های تجزیه پذیری ماده آلی کاه کلزا - 4جدول  

 سطح
داری معنی  

SEM دشاه اوره اوره+مالس آمونیاک سود سود+پراکسید آب  فراسنجه 

* 25/1  4/4 c
 3/12 b

 3/11 b
 3/13 b

 2/16 a
 12/12 b

 13b
 a 

* 11/2  4/36 b
 6/36 a

 5/36 a
 3/23 c

 2/12 c
 2/36 b

 7/22 c
 b 

** 4/1  34c
 52a

 51a
 1/32 c

 3/44 b
 6/42 b

 7/35 c
 a+b 

* 667/6  675/6 a
 653/6 ab

 657/6 ab
 627/6 c

 64/6 bc
 623/6 c

 637/6 bc
 C 

** 77/1  26bc
 41a

 41a
 31bc

 34b
 22bc

 2/27 c
 62/6(پذیری موثر تجزیه 

(k= 

* 65/2  24bc
 33a

 33a
 27ab

 26ab
 22b

 22bc
 65/6(پذیری موثر تجزیه 

(k= 

* 11/2  21b
 36a

 26a
 26ab

 26ab
 26b

 26b
 62/6(پذیری موثر تجزیه 

(k= 

 a ،)درصد( بخش سریع تجزیه شونده :bبخش : ،)درصد( کندتجزیه شوندهcثابت نرخ تجزیه بخش : b و )درصد در ساعت(k نرخ عبور مواد از :
 در ساعت(شکمبه )درصد 

 در هر ردیف، حروف انگلیسی غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار می باشند.
 عدم معنی داری را نشان می دهد. nsدرصد و  5و  1**و * اختالف معنی دار در سطح 
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(  نتایج حاصل از آزمایش تاثیر کاه کلزای 6جدول)
فراوری شده و فراوری نشده بر عملکرد گوساله های 
نر پرواری آورده شده است. در این آزمایش وزن 
نهایی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی هردو 
گروه از گوساله تفاوت معنی داری نداشت ولی ماده 

 مصرفی در گروه کوساله های تغذیه شده با کاه خشک

کیلو گرم در روز( به طور  36/7کلزای فراوری نشده )
معنی دار کمتر از گوساله های تغذیه شده با کاه کلزای 

کیلو گرم در روز( .در مطالعه  67/2فراوری شده بود )
( درخصوص استفاده از کاه جو 1326ای که قربانی )

نجام داد نشان داد که  باعث فراوری شده در جیره ا

افزایش ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی شد، 
ولی افزایش وزن روزانه تحت تاثیر قرار نگرفته و دلیل 
احتمالی این پدیده به خاطر کاهش قابلیت هضم اجزاء 

ای که با توجه به نتایج به خوراک عنوان شده، به گونه
نتظار این است دست آمده از آزمایشات تجزیه پذیری ا

که فراوری مواد خشبی باعث افزایش قابلیت هضم شود 
( ولی به دلیل افزایش ماده 1625)کومب وهمکاران 

خشک مصرفی نرخ عبورمواد خوراکی از شکمبه بیشتر 
شده و به طبع آن ماندگاری مواد در شکمبه کاهش یافته 
و این خود باعث کاهش قابلیت هضم اجزاء خوراک شده 

 (. 1625مکاران )کومب وه
 

 دیواره سلولی تجزیه پذیریفراسنجه های  -5جدول 
 سطح 

 معنی داری

SEM دشاه اوره اوره+مالس آمونیاک سود سود+پراکسید آب /تیمارفراسنجه   

* 224/6  63/1- b
 22/6 a

 3/6 a
 3/6- ab

 1/6 a
 25/6- ab

 5/6- ab
 a 

* 622/1  36d
e
 2/47 a

 3/46 ab
 5/32 dc

 1/32 ef
 4/41 bc

 3/36 f
 b 

* 655/1  35dc
 5/47 a

 5/46 a
 32bc

 32de
 41b

 36e
  a+b 

** 667/6  626/6 b
 633/6 a

 63/6 a
 621/6 bc

 624/6 b
 636/6 a

 612/6 c
 c 

** 166/1  3/26 b
 7/27 a

 6/26 a
 2/12 b

 17b
 12b

 3/16 b
پذیری موثر تجزیه 

)62/6 (k= 

* 22/6  5/12 b
 5/12 a

 1/16 a
 43/16 b

 75/16 b
 16b

 16/16 b
پذیری موثر تجزیه 

)65/6 (k= 

* 162/1  2/2 bc
 7/13 a

 3/11 ab
 75/7 c

 3/7 c
 7/7 c

 5/7 c
پذیری موثر تجزیه 

)62/6 (k= 

 a ،)درصد( بخش سریع تجزیه شونده :bبخش : ،)درصد( کندتجزیه شوندهcثابت نرخ تجزیه بخش : b و )بر ساعت(k شکمبه )بر : نرخ عبور مواد از

 نشان دهنده اختالف معنی دار می باشند.در هر ردیف، حروف انگلیسی غیر مشابه  *ساعت

 عدم معنی داری را نشان می دهد. nsدرصد و  5و  1**و * اختالف معنی دار در سطح 
 

( 6نتایج حاصل از قابلیت هضم ماده خشک در جدول )
آورده شده است بین دو گروه تفاوت معنی داری دیده 
 نمی شود ولی در گروه گوساله های تغذیه شده با جیره
 حاوی کاه فراوری نشده به صورت عددی بیشتر است.

ا توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش تجزیه پذیری 
انتظاربر این بود که قابلیت هضم جیره کاه کلزای 

 فراوری شده بیشتر از کاه کلزای فراوری نشده باشد. 
همانگونه که قبالً نیز ذکر شد در بیشتر مطالعات)قربانی 

( 1662 حداد و همکاران و 1625 همکارانکومب و ،1326
این تناقض بین نتایج قابلیت هضم در محیط 

ای و قابلیت تجزیه پذیری در شکمبه ، 3آزمایشگاهی
هضم در دام زنده دیده شده و دلیل آن نیز احتماالً به 
 دلیل این است که فراوری کاه باعث افزایش خوش

و  4شده خوراکی و بهبود ساختار جیره کامالً مخلوط 
در نتیجه خوراک مصرفی افزایش و نرخ عبور نیز  
افزایش می یابد و این خود باعث کاهش قابلیت هضم 

 می شود.

 

                                                           
3
-in vitro 

4
- TMR(total mix ration) 
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نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج حاصل از تأثیر انواع 
ها بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری ماده فراوری

خشک، ماده آلی و دیواره سلولی در این پژوهش، برای 
اوری کاه کلزا می توان فراوری با سود را پیشنهاد فر

و با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش دوم .نمود
می توان عنوان کرد با توجه به نوع جیره و سطح پائین 
استفاده علوفه در جیره گاو های پرواری، فراوری کاه 

کلزا باسود جهت استفاده در این گروه تاثیری برعملکرد 
 .آنهاندارد

 سپاس گذاری
از مسولین و دست اندر کاران موسسه اصالح نهال  

بذر کشور به خاطر همکاری جهت تهیه کاه کلزای مورد 
 نیاز، تشکر و قدر دانی به عمل می آید

 
 

 مورد استفاده بعمنا
. مطالعه امکان استفاده عملی و اقتصادی و تعیین خوش خوراکی کاه کلزا در تغذیه گوسفند در 1322آنه قرچه ق م، 

 استان گلستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان.

ن کنگره کلزا. سومی کاه ارقام پذیری تجزیه و هضمی قابلیت ،شیمیایی . ترکیب1327ه،  منصوری بداقی م ،معینی م م و
 علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. 

 . سالنامه آماری کشور. مرکز آمار ایران.1326بی نام، 

 .166-162. زراعت گیاهان صنعتی.انتشارات گلشن، چاپ دوم، جلد اول، 1324رستگار  م ع، 

اثر پرتو تابی گاما بر تجزیه . 1327پ، نیکخواه ع، زارع شحنه ا، رئیسعلی غ، مرادی شهربابک م و صادقی ع ا،  شورنگ
، صفحه 1، شماره 36پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای پروتئین کنجاله منداب. مجله علوم دامی ایران. دوره 

136- 146. 

. بررسی جایگزینی بخشی از یونجه خشک با کاه فرآوری شده به روش خیسانیدن در جیره گاوهای 1326ه،  قربانی
 کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی علوم دامی تغذیه دام پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.شیری. پایان نامه 
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 نتایج حاصل از آزمایش تاثير کاه کلزای فراوری شده و فراوری نشده بر عملکرد گوساله های نر پرواری -6جدول

 
 

 ازه گیری شدهموارد اند

 SEM جیره
 

 یی معنی دار  سطح

کاه فراوری 
 نشده

 کاه فراوری شده

 - - 263±66 3/264±73 وزن اولیه)کیلو گرم(
 ns 77/22 326 7/321 وزن نهایی)کیلوگرم(

 ns 66/6 22/1 26/1 افزایش روزانه)کیلوگرم(
b36/7 67/2 ماده خشک مصرفی)کیلوگرم( a 231/6 65/6 

 ns 33/6 14/6 75/5 غذایی ضریب تبدیل
 ns 62/2 65/65 2/66 قابلیت هضم ماده خشک)درصد(

 در هر ردیف، حروف انگلیسی غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار می باشند.

 عدم معنی داری را نشان می دهد. nsدرصد و  5و  1**و * اختالف معنی دار در سطح 
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