
  11-18، ص 1390، پاییز 2، شماره 13مجله تولیدات دامی، دوره 

  

  

  چر زراعت جو و عملکرد گوسفند داشتی  مغذي پسمیزان مواد  مالس بر - اثر محلول اوره

 حسن فضائلی
1*

، اسماعیل اسماعیلی راد 
2

 محمد بابایی  و
3

  

)hfazaeli@gmail.comE-mail: (  

14/6/90:  ، تاریخ پذیرش مقاله1/7/88: تاریخ وصول مقاله

  

  چکیده

  

 پس از ،1378در سال . مزرعه جو طی دو سال متوالی انجام گرفت این پژوهش براي بررسی امکان بهبود ارزش غذایی پس چر

 و پـنج  5/2محلـول حـاوي صـفر،    ( تصادفی با روش فاکتوریل، با نه تیمـار    کرت آزمایشی در قالب طرح کامالً      27 برداشت محصول 

پاشی از هر کرت در پنج مرحله زمانی قبل و بعد از محلول     . در نظر گرفته شد   ) ر، سه و شش درصد مالس     درصد اوره هر کدام با صف     

 پس از برداشت محصول جو در چهار هکتـار از مزرعـه چهـار تیمـار             ،1379در سال   . برداري و ترکیبات شیمیایی آن تعیین شد      نمونه

مـواد  . اجرا شـد ) مالسسه درصد + اوره پنج درصد  ،اورهپنج درصد  ،مالسسه درصد  + اوره   درصد   5/2 ،اورهدرصد   5/2محلول  (

تیمـار    تـصادفی در چهـار  س میش نژاد شال در قالب طرح کـامالً أ ر48تعداد . پاشیده شد آزمایشی با آب مخلوط و بر روي پس چر   

 مالس -چر جو در تیمار حاوي اوره پروتئین خام پس نتایج آزمایش اول نشان داد که  .  روز چرا شدند   50آزمایشی توزیع و به مدت      

  میزان الیاف خام در تیمار حاوي شش درصد مالس کمتـر و خاکـستر خـام در بعـضی از تیمارهـا بیـشتر بـود       ). >P 05/0(بیشتر بود   

)05/0 P< .(  مار تعداد بره نوزاد در تی. روند افزایشی طبیعی داشتپاشی شده وزن زنده گوسفندان در پس چر محلول ،در آزمایش دوم

باتوجه به نتایج این آزمـایش بـه    .بیشتر بود درصد 25 نسبت به سایر تیمارها ، به دلیل دوقلوزایی،سه درصد مالس+  اوره   درصد پنج

پاشی مخلوطی از اوره و مالس افزایش داد و موجـب افـزایش میـزان              توان ارزش غذایی پس چر جو را با محلول         می  که رسدنظر می 

  .چراکننده این پس چر را فراهم نمودهاي گیري در میشبهره

  

  مالس مزرعه جو،اوره، پس چر، گوسفند، : کلمات کلیدي
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  1390، پاییز 2، شماره 13مجله تولیدات دامی، دوره 

  مقدمه                         

توسعه دامپروري کشور،  مهمترین عامل محدودکننده در

بخش قابل توجهی از منابع خـوراك       . مین مواد غذایی است   أت

دهنـد  دام در کشور را کاه و بقایاي گیاهان زراعی تشکیل مـی          

ها کم اسـت ولـی بـه دلیـل          که خشبی بوده و ارزش غذایی آن      

هاي موجود، اسـتفاده بهینـه از آنهـا در تغذیـه دام             محدودیت

هاي قبل، غـالت بـه روش دسـتی         زمان در. باشدضروري می 

  تغذیـه دام مـصرف     در آوري و برداشت شده و کـاه آن جمـع       

همچنین براي رعایت تناوب زراعی با آیـش گذاشـتن     . شدمی

چـر مـزارع بـراي      ز پـس  مزارع، فرصت کافی براي اسـتفاده ا      

هـاي ماشـینی    بـا گـسترش روش    . ها وجود داشـت   چراي دام 

آوري کـاه و کلـش، بخـش    برداشت غالت، حتی پس از جمع   

ها و نیز کزل در مزرعه باقی  خصوص برگ هزیادي از ساقه و ب    

ها امکان اسـتفاده بهینـه از       ماند که فقط از طریق چراي دام      می

سیاري از مناطق کشور، پـس از       البته در ب  ). 4(آنها وجود دارد    

ي دام قـرار    چـرا مورد  برداشت محصول اصلی، بقایاي مزرعه      

 که بستگی به شرایط محلی، مدت آن از چند روز تـا              گیردمی

  . باشدچند ماه متغیر می

چر غـالت بـه      نیمه خشک منطقه مدیترانه پس    نواحی  در  

شوند مدت حدود سه ماه از سال توسط گوسفند و بز چرا می           

 این زمان برحسب مقدار بقایاي زراعی، تراکم دام در واحد     که

زمـان بـودن   با توجه به هم   . سطح و شرایط اقلیمی متغیر است     

هـاي  ، تغذیه تکمیلـی دام    گوسفنداناین فصل با زمان آمیزش      

یـک  نتـایج    .چر غالت ضروري اسـت     داشتی موجود در پس   

ش میانگین مصرف خوراك روزانه هر مـی      نشان داد که    تحقیق  

مین نیاز انـرژي و  أ گرم کاه بود که این مقدار حتی براي ت    890

  .)9 (ها در حد نگهداري کافی نبودپروتئین دام

خـوراکی،  چـر غـالت از نظـر خـوش         ارزش غذایی پس  

پـذیري پـایین    نیز ضریب گوارش   معدنی و  پروتئین خام، مواد  

هـایی بـراي    پژوهش). 1(است   آنها زیاد ي  فیبربوده اما بخش    

  وهـاي مکـانیکی، شـیمیایی   بـا روش (خشبی   وري مواد آعمل

هاي مغذي آلی و معدنی بـه       و استفاده از افزودنی   ) بیولوژیکی

خـوراکی انجـام    منظور افزایش قابلیت هضم و بهبـود خـوش        

چـر غـالت بـسیار       البته ارزش غـذایی پـس     ). 2(گرفته است   

 مغذي آنهـا را مواد توان متغیر است که با شناخت آنها بهتر می  

چر مزرعه گندم که  پسدر یک پژوهش بر روي . نمودمتعادل 

 درصد پروتئین خـام بـود، ایـن         5/3حاوي پنج درصد دانه و      

 12س در هکتار به مدت      أ ر 40 و یا    20چر در دو تراکم      پس

میزان مصرف ماده خشک توسط هـر       . ساعت در روز چرا شد    

 گرم  900 و   1000س به ترتیب    أ ر 40 و   20گوسفند در تراکم    

 ،در ایـن پـژوهش    . )11 (ها شـد  بود که سبب کاهش وزن دام     

چر زراعت جو بـا اسـتفاده از         امکان بهبود ارزش غذایی پس    

  .بررسی شددر سطح مزرعه اوره و مالس 

  

  هاروش و مواد

سـسه تحقیقـات    ؤـات اجرایی ایـن پـژوهش در م       یعمل

آزمایش جداگانه  طی دو استان البرزعلوم دامی کشور واقع در 

  . انجام شد1379 و 1378هاي سال در

  اول آزمایش

، )رقم والفجر(جو  یک قطعه از مزرعه، 1378در سال 

 مترمربع، انتخاب و پس از برداشت 1400به مساحت 

بندي و از محصول دانه به وسیله کمباین، کاه آن نیز بسته

قطعه مورد نظر به نه قسمت مساوي . مزرعه خارج گردید

.  مترمربعی تفکیک شد25سه کرت به قسمت نیز  هر تقسیم و

در پنج قسمت از هر ) متر سانتی 25 25(با انداختن قاب 

کرت، کاه و کلش محصور شده داخل قاب به طور کامل 

بدین ترتیب، میزان کاه در مساحت . آوري و توزین شدجمع

محدود شده در هر قاب تعیین شد که با تعمیم آن در سطح 

 واحد کرت و در واحد سطح هر کرت، مقدار ماده خشک در

  .برآورد گردید

صـفر،  (سپس تیمارهاي آزمایشی شامل سه سطح اوره         

 کیلوگرم بقایـاي گیـاهی      100 و پنج کیلوگرم به ازاي هر        5/2

شـش   صـفر، سـه و    (سه سـطح مـالس       و) موجود در مزرعه  

 گـرم   400 کیلـوگرم کـاه بـا تـراکم          100 به ازاي هر     کیلوگرم

 به تعداد نه تیمار    ، جمعاً ) از مزرعه  پسماند زراعی در متر مربع    

 . ها در نظر گرفته شد تکرار به طور تصادفی در بین کرتو سه

  :تیمارهاي آزمایش به شرح زیر بود

)  U1M1(صفر کیلوگرم مالس + صفر کیلوگرم اوره  - 1

  )شاهد(

  )U1M2(کیلوگرم مالس سه + کیلوگرم اوره صفر  - 2

  )U1M3(رم مالس  کیلوگشش+  کیلوگرم اوره صفر - 3
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   مالس بر میزان مواد مغذي پس چر زراعت جو و عملکرد گوسفند داشتی - اثر محلول اوره : فضائلی و همکاران

  )U2M1(کیلوگرم مالس  صفر+  کیلوگرم اوره 5/2 - 4

  )U2M2 ( کیلوگرم مالسسه+  کیلوگرم اوره 5/2 - 5

  )U2M3( کیلوگرم مالس شش+  کیلوگرم اوره 5/2 - 6

)U3M1( کیلوگرم مالس صفر+  کیلوگرم اوره پنج – 7

  )U3M2( کیلوگرم مالس سه+  کیلوگرم اوره پنج - 8

  )U3M3 ( کیلوگرم مالسشش+ یلوگرم اوره  ک پنج- 9

بـه   آب حـل و    هاي مورد نظر در   مالس به نسبت   اوره و 

لیتـر   میلی 1200مترمربع به میزان     هر پاش دستی در  وسیله آب 

پاشـی  تبخیـر سـریع، محلـول      براي جلـوگیري از   . پاشیده شد 

 روز پـس از  10. ها مقارن با غـروب آفتـاب انجـام شـد     کرت

 روز از هر 10متوالی به فواصل مرحله هار پاشی، طی چمحلول

هـا در آزمایـشگاه     برداري و ترکیب شیمیایی نمونه    کرت نمونه 

 تـصادفی بـه روش    نتـایج در قالـب طـرح کـامالً        . تعیین شـد  

ــل  ــدازه) 3  3(فاکتوری ــا ان ــريب ــانگی هــاي مکــرر در زم
1
،  

اثـرات  ). 12( تجزیـه شـد    SAS آمـاري افزاربا استفاده از نرم

 به طور جداگانـه و در طـول زمـان و         ) اوره و مالس   (هاعامل

براي تجزیه و   ) 1(مدل آماري   از  . اثرات متقابل آنها تعیین شد    

  : تحلیل ارقام استفاده شد

yijt = µ + Ui + Mj + S(i )t + UMij + εijt

2(  

 میانگین جامعـه،    µمقدار هر مشاهده،     yijt در این فرمول،  

Ui   ،اثر اورهMj  ،اثر مالسS(i )t ،اثر زمان در تیمار UMij    اثـر

  .باشد اثر اشتباه آزمایش میεijtمتقابل اوره در مالس و 

  دوم آزمایش

تیمـار   چهـار  ،از مرحله اولحاصل با استفاده از اطالعات  

 .شـد بررسـی   شال  گوسفند  عملکرد   ربها  آناثر  انتخاب و   برتر  

آوري پس از برداشت محصول جو به وسیله کمبـاین و جمـع           

بندي شده، یک قطعه از مزرعه با وسـعت         کاه به صورت بسته   

به طور   بندي شد و  حدود چهار هکتار به چهار قسمت تقسیم      

)  کیلوگرم کلـش   100براي هر   (تصادفی چهار تیمار آزمایشی     

  :به شرح زیر براي آنها منظور شد

  مالس صفر کیلوگرم + کیلوگرم اوره  5/2 - 1 تیمار

   کیلوگرم مالسسه+ اوره  کیلوگرم 5/2 – 2تیمار 

  صفر کیلوگرم مالس +  کیلوگرم اوره پنج – 3تیمار 

   کیلوگرم مالسسه+  کیلوگرم اوره پنج – 4تیمار 

                                               
1 - Repeated Measurements

مواد مربوط به هر تیمار با آب مخلـوط و بـه صـورت              

 برابر کلش در سهمیزان آب مورد استفاده . محلول آماده گردید

لیتر از محلول   میلی 1200نظر گرفته شد به نحوي که با توزیع         

پاشـی   گرم کلش محلول400تهیه شده در هر متر مربع حدود        

پاشی با استفاده از تانکر تراکتوري مجهـز        عملیات محلول . شد

هـر قطعـه   . دپاش، در سطح هر قطعه انجام ش      هاي آب به نازل 

هاي چـوبی و    پاشی، با استفاده از پایه    آزمایشی، پس از محلول   

شال نژاد  س میش   أ ر 48تعداد  . شد پنج ردیف طناب محصور   

سسه تحقیقات علـوم دامـی انتخـاب بـه          ؤاز گله گوسفندان م   

پذیري، در یک قطعه پس     مدت دو هفته، به عنوان دوره عادت      

در این مـدت بـه آنهـا خـوراك          و  چر زراعت جو چرا شدند      

سـپس حیوانـات مزبـور بـر حـسب وزن           . دیگري داده نـشد   

به چهار گـروه    ) سه زایمان دو و   (و سن   ) گرمو کیل 45حدود  (

هـاي آزمایـشی    یکسان تقسیم و به طور تـصادفی بـین کـرت          

 روز آزمایش اصـلی، روزانـه       50تقسیم شده و در طول مدت       

در پایان روز که گوسفندان بـه  .  ساعت چرا شدند12به مدت   

س أ گـرم غـذاي مکمـل بـراي هـر ر           50شدند  آغل منتقل می  

، جـو و کنجالـه      مغذاي مکمل شامل سبوس گنـد     . منظور شد 

 75/2 گــرم پــروتئین خــام و 152تخــم پنبــه بــود کــه داراي 

آب . مگاکالري انرژي قابـل متابولیـسم در هـر کیلـوگرم بـود            

ـ    آشامیدنی نیز با نصب آبشخور در کرت       ن أمیهاي آزمایـشی ت

 روز، صبح   10گوسفندان در روز اول و سپس در فواصل         . شد

کـه زمـان    یـل ایـن   بـه دل  . ناشتا به طور انفرادي توزین شـدند      

ها بـا قـوچ   ها میش، شب  بود آزمایش مصادف با فصل آمیزش    

 ها در قالـب طـرح کـامالً       تغییرات وزن میش  . نگهداري شدند 

متـوالی   تـوزین و  پنج مقطع زمانی    (تصادفی با تکرار در زمان      

تعداد بره متولد شده . با چهار تیمار تجزیه و تحلیل شد) هادام

براي محاسبات آماري استفاده شد ) 2(از مدل . نیز ثبت گردید 

)10.(  

Yijr = µ + Bj + S(i )j + Ar + ABir + εijr  

2(

میانگین  µ  مقدار هر مشاهده،Yijrدر این فرمول،

 اثر دوره Ar اثر زمان در هر تیمار، S(i)jاثر تیمار،Bj جامعه،

اثر اشتباه آزمایش εijr  اثر متقابل زمان در تیمار وBirزمانی،

  .دباشمی
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  1390، پاییز 2، شماره 13تولیدات دامی، دوره مجله 

  نتایج و بحث

  اول  آزمایش 

پسماند زراعی مزرعه، بعد از برداشت دانه و کاه قابل 

 کیلوگرم ماده خشک در هکتار 4000 )±270(بندي، بسته

حدود شش تن در (با توجه به محصول دانه . برآورد شد

جمع ) سه تن در هکتار(بندي شده و میزان کاه بسته) هکتار

بندي شده و پسماندهاي کاه بسته(و میزان بقایاي مزرعه ج

در زراعت .  برابر بود2/1نسبت به دانه جو ) سطح مزرعه

و باقیمانده ) محصول اصلی(غالت، مجموع تولید شامل دانه 

هاي پوك حاصل از ، پوشینه و دانههاها، سنبلهساقه، برگ(

ثیر أمیزان تولید بقایاي زراعت جو تحت ت. باشدمی) بوجاري

برگ بودن،  ، پر)پاکوتاه و پابلند(نوع و رقم گیاه  یر نظیعوامل

خیزي ، حاصل) و کودآب(ها، مدیریت زراعت ضخامت ساقه

میزان تولید  این عوامل بر. خاك و عوامل طبیعی متغیر است

بین یک تا دو کاه به جو ثر است و لذا نسبت دانه و کاه مؤ

  ).1(باشد میمتغیر 

 )1( در جـدول     هـا  نمونه ترکیب شیمیایی نتایج مربوط به    

میانگین مـاده خـشک تیمارهـاي مختلـف از          . ارائه شده است  

ین آن مربوط به تیمار یشترکه ب   درصد متغیر بود   2/95 تا   3/92

 ).>P 05/0(  بـود  منهـ شاهد و کمترین آن مربـوط بـه تیمـار           

 تیمارها سایرمیانگین تیمار شاهد با درصد ماده خشک تفاوت 

 دارمعنـی پاشـی،   برداري، پس از محلول   در اولین مرحله نمونه   

   .)>P 05/0( بود

لیتـر آب در متـر مربـع، در         میلی 1200با توجه به مصرف     

بـا گذشـت    . هاي آزمایشی، این تفاوت مورد انتظار است      کرت

زمان، درصد ماده خشک در تیمارها افزایش یافت و در مرحله           

پاشی ولبرداري میزان ماده خشک به حد قبل از محل         نمونه ،دوم

هـاي  پاشی، رطوبت کـرت   چند با عمل محلول    هر. نزدیک بود 

 اما شدت تبخیر به حدي بود کـه طـی           ،آزمایشی افزایش یافت  

 روز  40  و 30،  20،  10(چهـار مرحلـه زمـانی        برداري در نمونه

هـا  سـایر زمـان    روز اول، در 10بـه جـز     ) پاشـی بعد از محلول  

اشی از بین رفتـه و      پتفاوت میزان رطوبت قبل و بعد از محلول       

  . دار نبوداثر تیمار در زمان نیز معنی

  

  برداريمراحل مختلف نمونه و در) معیارخطاي  ±(ها در تیمارها ترکیب شیمیایی نمونهمیانگین  - 1جدول 

  

  )   %(ترکیب 

     تیمار  

 خامخاکسترالیاف خام  پروتئین خاممعادل   ماده خشک

1:   U1M1  2/0 ± 
a

2/95  1/0 ± 
c

8/3  5/1 ± 
a

2/390/0 ± 
b

2/11  

2: U1M22/0 ± 
a

5/94  4/0 ± 
c

9/3  1/1 ± 
a

9/355/0 ± 
ab

1/13  

3: U1M36/0 ±
ab 

6/93  8/0 ±
bc

6/4  7/0 ± b 
1/357/0 ± a 

8/13  

4: U2M1  5/0 ± 
a

0/94  3/0 ±
b 

8/5  8/0 ± b 
3/366/0 ± 

ab
5/13  

5: U2M27/0 ±
ab 

4/93  2/0 ± 
ab

5/7  9/0 ± 
b

9/355/0 ± 
ab

4/13  

6: U2M3  7/0 ± 
ab

7/93  3/0 ± 
ab

5/7  8/0 ± 
bc

9/338/1 ± a 
9/14  

7: U3M1  4/0 ± a 
1/94  6/0 ± a 

1/8  8/0 ± b 
3/358/1 ± 

ab
1/13  

8: U3M22/0 ± a 
5/94  7/0 ± 

a
3/9  9/0 ± b 

2/354/0 ± 
ab

4/13  

9: U3M3  3/0 ± 
b

3/92  4/0 ± a 
1/9  7/0 ± 

bc
2/346/0 ± a 

4/14  

    برداريزمان نمونهاثر 

 ± 2/0)پاشیقبل از محلول(یا شاهد اول 
a

2/95  1/0 ± 
b

8/3  1/0 ± 
a

2/390/0 ± 2/11  

 ± 5/0  )پاشی روز بعد از محلول10(دوم 
b

8/92  4/0 ± 
a

5/6  5/0 ± 
b

9/343/0 ± 9/12  

 ± 2/0)پاشیز محلول روز بعد ا20(سوم 
 a

4/94  5/0 ± 
a

1/7  6/0 ± 
b

9/354/0 ± 0/14  

 ± 1/0)پاشی روز بعد از محلول30(چهارم 
a

4/94  6/0 ± 
a

3/6  6/0 ± 
b

4/358/0 ± 8/13  

 ± 1/0)پاشی روز بعد از محلول40(پنجم 
a

9/94  4/0 ± 
a

6/6  6/0 ± 
b

5/364/0 ± 6/12  

U1 ،U2و   U3- درصد اوره5 و 5/2، 0 به ترتیب ، M2, M1  وM3,  -  درصد مالس6 و 3، 0به ترتیب   

#  

  ).P> 05/0(دار است ها با حروف متفاوت معنی تفاوت میانگین،در هر ستون - 
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   مالس بر میزان مواد مغذي پس چر زراعت جو و عملکرد گوسفند داشتی - اثر محلول اوره : فضائلی و همکاران

 مقــدارهــاي دام تعیــین پــروتئین خــام در خــوراكبــراي 

ه بـه   و از طرفـی اور    شود  ضرب می  25/6نیتروژن در ضریب    

دار غیرپروتئینـی قابـل تبـدیل بـه معـادل         نیتـروژن اده  عنوان م 

باشـد، بنـابراین در     مـی ) براي نـشخوارکنندگان  (پروتئین خام   

هاي آزمایشی  گیري نیتروژن در نمونه   آزمایش حاضر، با اندازه   

 معادل پروتئین خام بـرآورد شـد و         25/6و استفاده از ضریب     

  . تحلیل قرار گرفتاین معیار در نتایج مورد تجزیه و 

 8/3پروتئین خام در تیمارهاي آزمایشی از       معادل  میانگین  

 درصد در ماده خـشک متغیـر و تفـاوت بـین تیمارهـا              3/9تا  

پـروتئین خـام تیمـار      معـادل   درصد  ). >P 05/0(بود   دارمعنی

ی که فقـط بـا      شاهد کمترین مقدار ولی تفاوت آن با تیمارهای       

معـادل  میزان افزایش . ار نبوددمعنی ،پاشی شدندمالس محلول 

 بـود دار محلـول اوره معنـی  داراي پروتئین خام در تیمارهـاي     

)05/0 P< .(      پـنج  بـه    5/2اوره از   میـزان   همچنین بـا افـزایش 

پروتئین خام نیز رونـد افزایـشی داشـت         معادل  درصد، مقدار   

)05/0 P< .(معـادل  مـالس نیـز بـر میـزان          متقابـل اوره و    اثر

  ).    >P 05/0(دار بود پروتئین خام معنی

پروتئین خام تیمارهاي آزمایشی نـسبت بـه        معادل  درصد  

زایش در مراحـل زمـانی   ایـن افـ  ). >P 05/0(شاهد بیشتر بود    

این افزایش مربـوط بـه      . برداري نیز مشاهده شد   مختلف نمونه 

نیتـروژن در   زیاد شدن   اضافه نمودن اوره بوده است که سبب        

میانگین مـصرف اوره در کـل تیمارهـاي         . ها شده است  نمونه

 درصد بود که بر اسـاس معـادل پروتئینـی اوره            5/2آزمایشی  

 درصد پـروتئین از     2/7، حدود   )1  46/0  ×25/6  =875/2(

شود که با اضافه شدن آن به میزان پروتئین اولیه          آن حاصل می  

تئینی  میانگین معادل پروبود انتظار )د درص75/3رقم  (پس چر

.  درصد برسـد   9/10چر در کل تیمارها به      در ماده خشک پس   

  اما با توجه بـه تبخیـر بخـشی از نیتـروژن اوره، کـه بـه نظـر                  

 روز اول اتفاق افتاده باشد، میانگین کل مقـدار          10رسد در   می

پروتئین خـام در تیمارهـاي آزمایـشی طـی مراحـل مختلـف              

اتـالف  ). 1ل  جـدو ( درصد بود    1/7 تا   3/6برداري، بین   نمونه

سازي کاه با اسـتفاده از اوره نیـز اتفـاق           نیتروژن در مورد غنی   

میزان پروتئین خام در کاه گندم و جو بر حسب نـوع            . افتدمی

رقم مورد کشت و سایر شرایط زراعـی و مـدیریت برداشـت             

سازي باشد که پس از غنی تا چهار درصد می5/2محصول بین 

طی ).  2(رصد گزارش شده است  تا نه د5/7با استفاده از اوره 

توده کاه، اوره به آمونیاك تبدیل شـده و          سازي، در فرایند غنی 

هنگام باز کردن پوشش توده کاه غنی شده، بخشی از آن تبخیر 

پاشی بنابراین میزان نیتروژن تثبیت شده در کاه محلول. شودمی

  ). 3(شده با اوره کمتر از مقدار مصرف شده خواهد بود 

چـر  یش سطح اوره، معادل پروتئین خـام در پـس    با افزا 

 بـراي مـالس نیـز       ین روند تقریباً  ا). >P 05/0 (یافتافزایش  

 تفـاوت سطوح مختلف مالس در همچنین  . وجود داشته است  

دار معنـی بـرداري   هاي مختلـف نمونـه    زماندر  میزان پروتئین   

پاشی، بخشی از    روز اول پس از محلول     10طی  درنتیجه  . نبود

  . ثابت مانده استآن و از آن پس میزان شده  ن تبخیرنیتروژ

دار معنـی  تیمارهاي آزمایش    درمیزان الیاف خام    تفاوت  

 مـالس،   - با افـزودن محلـول حـاوي اوره       و  ) >P 05/0 (بود

کـه مـالس و   با توجه بـه ایـن  . اهش یافت  الیاف خام ک   درصد

  افزودن محلول حـاوي اوره   لذاباشند،   الیاف خام می   فاقداوره  

 ،گیري شده اثر نمود   یا مالس به کلش، بر نسبت مواد اندازه        و

 نـسبت   ،به نحوي که با افزایش درصد معـادل پـروتئین خـام           

الیاف خام  تغییرات میزان   . ها کاهش یافت  الیاف خام در نمونه   

  . دار نبودمعنیپاشی، پس از محلول مختلف در مقاطع زمانی

ن تیمارهـا   بـی در  چـر   تفاوت میانگین خاکستر خام پس    

تواند به دلیل اثـر مـالس       این امر می  . )>P 05/0 (بوددار  معنی

 و خاشـاك بـه   چر با خـاك  پسلوده شدن  آ. )1جدول  (باشد  

  .باشدامر تواند دلیل این میدلیل چسبندگی مالس، 

   دوم آزمایشنتایج 

در وزن زنـده گوسـفندان   میانگین تفاوت   :اهوزن میش 

به فواصـل زمـانی     (هاي بعدي   توزینشروع آزمایش و نیز در      

-پس چون .نبود داربین تیمارهاي آزمایشی معنی    ) روز 10هر  

-مین نمـی أآوري نشده احتیاج نگهداري گوسفند را ت عملچر  

پاشـی  از اثـر محلـول    تواند ناشی   میین افزایش وزن    لذا ا کند،  

مـورد نیـاز   مین انرژي و پروتئین أامکان ت درنتیجه آن    که   باشد

  .استشده  چرا فراهم  طی درهادام
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  1390، پاییز 2، شماره 13دامی، دوره مجله تولیدات 

   مختلف هاي زمانطی آزمایشی تیمارهاي  در) کیلوگرم(ها وزن زنده میش) ر معیاخطاي ±(میانگین  - 2 جدول

  

##
تیمار 

#
 زمان  

1234

± 7/1  )پاشیقبل از محلول(شروع آزمایش 
c 

2/45   9/1 ± 
c

1/45
  

  6/1 ± 
c

2/45 0/2 ± 
c

2/45   

 ± 9/1  اول        
b

4/47   9/1 ± 
b

1/47  5/1 ± 
b

4/47 9/1 ± 
b

2/47   

 ± 8/1  دوم       
b

2/48   2/2 ± 
b

2/47  7/1 ± 
b

1/48   8/1 ±
b 

7/47   

± 9/1سوم   
ab

7/48   3/2 ± ab
1/48  6/1 ± 

ab
6/48   7/1 ±

 ab
3/48   

± 9/1چهارم   
a 

2/50   2/2 ± 
a

6/49
  

  5/1 ±
a 

3/509/1 ± 
a

1/50   

± 9/1پنجم     
a 

5/51   3/2 ± 
a

3/50
  

  6/1 ± 
a

5/510/2 ± 
a

5/51   

05/109/111/115/1  اشتباه معیار میانگین   

#
   .)P> 05/0(  استدارمعنی حروف غیرمشابه  باهامیانگینتفاوت  ،در هر ستون.  روز بود10 فواصل وزن کشی - 

##
سه + اوره  درصدپنج : 4  ومالس درصد صفر +اوره  درصدپنج : 3مالس،  درصده  س+ اوره درصد 5/2: 2 مالس، درصد صفر + اوره درصد 5/2: 1 

  مالس درصد

  

و یا کنجاله   )  مالس - اوره(هاي مکمل   با استفاده از بلوك   

چر مزارع غـالت را      توان کمبود مواد مغذي پس    تخم پنبه می  

 مالس به -  با مصرف مکمل اوره،در یک تحقیق. جبران نمود 

یی در گوسفندان آواسی که از کلـش غـالت          عنوان مکمل غذا  

 گـرم بـود در روز       100 افـزایش وزن روزانـه       ،تغذیه نمودنـد  

هاي مـواد   هاي حاوي مکمل  استفاده از بلوك  ). 9(گزارش شد   

مغذي سبب حفظ سالمت و بهبود عملکرد تولید و تولیـدمثل          

 ).7(شـود   چر غالت مـی    در گوسفندان طی زمان چرا در پس      

چر مزرعه جـو بـا محلـول         سازي پس غنیدر تحقیق حاضر،    

 گرم خوراك مکمل سـبب      50مالس به همراه مصرف      - اوره

 گـرم در روز شـد کـه بـا     134 تا 109ها از افزایش وزن میش 

 ایـن امـر   . باشـد اندازي، داراي اهمیت مـی    توجه به فصل قوچ   

نشان داد که میزان خوراك و مواد مغذي دریـافتی گوسـفندان            

هـا در    بـه نحـوي کـه دام       ،ري بـوده اسـت    بیش از نیاز نگهدا   

در سـایر تحقیقـات، مـصرف       . انـد وضعیت توازن مثبت بـوده    

ــیش از890 چــر غــالت از خــوراك گوســفند در پــس ــا ب    ت

   گـرم و بــا تــوازن مثبــت انـرژي گــزارش شــده اســت  1000

  ). 11  و9(

زایمـان  ي مختلـف    تیمارهـا  درهـا   میشکلیه  : زایشراندمان  

 ،ها دوقلو متولد شـدند     درصد بره  25 در تیمار چهارم  . ندنمود

بنابراین تعداد بره در   . ها تک قلو بودند   برهتیمارها  اما در سایر    

ــه ســایر تیمارهــا أ ر15تیمــار چهــارم  ــود کــه نــسبت ب   س ب

 سـه در تیمارهاي   میزان اوره   . بود بیشتر درصد   25) سأ ر 12(

، عالوه بـر اوره،     مچهاردر تیمار   ولی   ، درصد بود  پنج چهارو  

زیـاد   درصد استفاده شد که با توجه به         سهس نیز به میزان     مال

پـروتئین   زمان مکمل انرژي و   انرژي مالس، فراهمی هم   بودن  

   امکــان بهبـود بــاروري و افـزایش رانــدمان  مچهـار در تیمـار  

 مـصرف کنجالـه   ،در یک تحقیـق . استوجود داشته گیري  بره

ــه و مکمــل ــامینی تخــم پنب ــاي ویت ــه) E و A، D(ه  در تغذی

  ،11چــر مــزارع غــالت بــاروري گوســفندان آواســی در پــس

  .)9 (بیشتر بود درصد 15و دوقلوزایی  26زایی بره

ثیر وضعیت تغذیه در دوره أ، تحت تعملکرد گوسفند

پس از ها بر رشد برهاین امر . آبستنی قرار دارد  واندازيقوچ

ته به هایی که تغذیه آنها وابسگله معموالً). 5 (داردنیز اثر تولد 

 خصوصاً (کمبود مواد مغذيدچار باشد چر می مرتع و پس

در شکمبه، انرژي قابل و غیرقابل تجزیه پروتئین قابل تجزیه 

 )هامتابولیسم، گوگرد، فسفر و بعضی از مواد معدنی و ویتامین

هاي مغذي  براي جبران آنها استفاده از مکمللذا. هستند

ز مالس به عنوان  در پژوهش حاضر، ا).8 (شودتوصیه می

جبران نیتروژن به منظور بهبود براي انرژي و از اوره پرماده 

مین أراندمان تولید پروتئین میکروبی در شکمبه و درنتیجه ت

کمبود . کمبودهاي پروتئین مورد نیاز گوسفندان استفاده شد

مواد معدنی نیز از طریق مصرف مکمل به صورت تغذیه 

تایج که حاکی از افزایش وزن با توجه به ن. مین شدأدستی ت

که  دریافتتوان باشد میها طی دوره آزمایش میمیش

. استمین شده أها در طول دوره آزمایش تاحتیاجات دام
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نیز امر که این ش داشته ها آبستن شده و زایمیشدرضمن کلیه 

  ). 6(وده است بمین احتیاجات أدلیلی بر ت

  

  گیرينتیجه

مخلوط  با استفاده ازجو  رپس چپاشی محلولدرنتیجه 

 .یافتبهبود  آنآب، ارزش غذایی به همراه اوره و مالس 

 غنی شده با محلول چر مزرعه جو چراي گوسفندان در پس

 گرم خوراك 50مصرف روزانه به همراه ، مالس - اوره

 گرم 152و انرژي قابل متابولیسم  مگاکالري 75/2( متراکم

 134  تا109از وزن روزانه سبب افزایش  )پروتئین در کیلوگرم

 سهدرصد اوره و  پنج در گروه مربوط به تیمار. گردیدگرم 

هاي متولد شده زایی و درنتیجه تعداد برهدوقلودرصد مالس 

چر  پس مانده دربا توجه به مواد باقی. بیشتر بود درصد 25

 سأ ر12 چراي و )مربعمتر  گرم در400دود ح(زراعت جو 

پاشی شده، محلول پس چري رو برهکتار  گوسفند در

حتی با تعداد دام بیشتر تا  تیهاي داشمیشاحتیاجات غذایی 

هزینه چون  ولی. شودمیمین أتبه خوبی حداقل سه ماه 

، زیاد استدر هکتار آب  هزار لیتر 12حدود  باپاشی لولمح

محلی و از نتایج این پژوهش بستگی به شرایط عملی استفاده 

 ، صورتهر در .مربوط به آن دارد درآمدو برآورد هزینه 

هاي مکملو پاشی گیري با استفاده از محلولامکان افزایش بره

  .وجود داردهاي شال در میشغذایی 
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Abstract

This experiment was conducted to improve the nutritive value of barley stubble for two 

consecutive years. After harvesting crop, at first year, a completely randomized design, with a 3 ×

3 factorial experiment was conducted in which 27 plots were divided into nine treatments. The 

treatments including zero, 2.5 and five percent urea each with zero, three and six percent molasses 

were mixed with water and sprayed on the stubble (three plots per treatment). During five periods, 

all plots were sampled before and after spraying with 10 days intervals for the chemical analyses. 

The crude protein (CP) was increased but crude fiber (CF) decreased in urea-molasses treatments 

(P< 0.05). The Ash content was increased (P< 0.05) only in the treatments contained 6 percent 

molasses. At the second year, after harvesting the barley crop, four hectares of stubble was divided 

in four parts and sprayed with four treatments of urea-molasses liquor including: 1) 2.5 percent 

urea, 2) 2.5 percent urea +3 percent molasses, 3) 5 percent urea, 4) 5 percent urea +3 percent 

molasses. Forty eight Shal ewes were divided among the treatments and grazed for 50 days. All 

ewes showed body weight gain, during the experiment but the body weight changes were not 

different between the treatments. As a result of twining, the lambing rate was increased about 25

percent for the animals received five percent urea +3 percent molasses comparing to the other 

treatments.   
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