
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

تعیین ارزش غذایی کاه گندم غنی شده با پساب کارخانه آب پرتقال گیری و اوره به روش  عنوان پروژه:

 درون تنی

-  

   2-13-13-0131-990326:  پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:)اختصاص به پروژه مسئولخانوادگي مجري نام و نام -

 حسن فضائلي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

   :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 خانوادگي همكاران هيئت علمي: نام و نام -

اسماعيل باغجري، جواد ، عباس سرمدي، رامين عليوردي نسبخانوادگي همكاران غير هيئت علمي: نام و نام -

 طاهري پور و افشين همتي

        موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 1399 مرداد تاريخ شروع : -

 يك سال و شش ماه مدت اجرا : -

        موسسه تحقيقات علوم دامي كشور ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1401 بهار تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به       61285با شماره       23/12/1400خ   اين اثر در مور -

 ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -



 چکیده

كيلوگرم  100به ازاي هر پساب حاصل از آب پرتقال گيري ليتر  100درصد اوره و  5/4كاه گندم با در اين پژوهش 

پس از گذشت سازي و سيلو شد. سازي شد. دو نوع پساب )اسيدي و قليايي( استفاده شد و دو سري كاه غنيكاه غني

ها بر روي گوسفند نر بالغ تعيين گرديد. جيرهجيره آزمايشي قابليت هضم مواد مغذي كاه غني شده در هفته، چهار

-گرم بلغور جو حاوي مكمل معدني 350(خوراك پايه )مخلوط يونجه و كاه به نسبت مساوي(، به همراه 1 شامل 

( كاه غني 3؛ ويتاميني-گرم بلغور جو حاوي مكمل معدني 350( كاه غني شده با پساب قليايي، به همراه 2؛ ويتاميني

( خوراك پايه+ كاه غني شده با 4؛ ويتاميني-ل معدنيگرم بلغور جو حاوي مكم 350شده با پساب اسيدي، به همراه 

، خوراك پايه+ كاه غني 5؛ ويتاميني-گرم بلغور جو حاوي مكمل معدني 350پساب قليايي، به نسبت مساوي، به همراه 

 بودند.  ويتاميني-گرم بلغور جو حاوي مكمل معدني 350به همراه   شده با پساب اسيدي، به نسبت مساوي

هاي غذايي قرار نگرفت اما بر حسککب گرم اده آلي مصککرفي بر حسککب گرم در ورز تحت تأثير جيرهماده خشککك و م

(. قابليت هضککم ماده خشککك، ماده آلي  و ماده p <05/0داري داشککت )هاي معنيبركيلوگرم وزن متابوليكي تفاوت

ايه كاه غني شککده نسککبت به هاي بر پطوري كه جيرهآلي در ماده خشککك تحت تأثير جيره هاي غذايي قرار گرفت به

(. ماده خشکك قابل هضکم مصکرفي p <05/0تر بود )هاي مخلوط خوراك پايه و كاه غني شکده كمجيره پايه و جيره

صرفي در جيره پايه و خوراك ضم م هاي مخلوط پايه و تحت تأثير نوع جيره غذايي قرار نگرفت اما ماده آلي قابل ه

هاي بر پايه كاه غني شککده بود. چنين روندي براي انرژي قابل متابوليسککم نيز جيرههاي كاه غني شککده بات تر از جيره

داري وجود نداشت. ميانگين ها تفاوت معنيمشاهده شد. از نظر قابليت هضم الياف ناحلول در شوينده خنثي بين جيره

ك دهي صبح( بين جيره ساعت پس از خورا 6و  3هاي مختلف اندازه گيري شده )قبل، در ساعتشكمبه  pHمقدار 

داري را نشککان نداد اما نيتروژن آمونياكي شککكمبه در سککاعت هاي مزبور تحت تأثير جيره هاي مختلف تفاوت معني

 ( به طوري كه با مصرف كاه غني شده افزايش نشان داد. p <05/0)غذايي قرار گرفت 

 1/4درصد اوره سبب افزايش پروتئين خام از  5/4سازي كاه گندم با پساب صنايع فراوري پرتقال و طور كلي غنيبه

صرف آن تا  6/9تا  5/7به  شد كه م صد  صد بخش علوفه 50در صد كل جيره غذايي از  35اي جيره غذايي و در در

عادل  تابوليسکککم آن م بل م قا جه اسکککت و انرژي  كاه و يون عادل مخلوط  غذايي م  5/2نظر خوش خوراكي و ارزش 

شك  هاي مولد و پرواري حال تعيين عملكرد آن در جيره غذايي دامخواهد بود. با اينمگاكلري در كيلوگرم ماده خ

 نياز به پژوهش هاي تكميلي دارد. 

 

 گيري پرتقال، غني سازي، كاه گندم  اوره، پساب كارخانه آب  های کلیدی:واژه
 


