
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي 

 

در استان  يپروار يكاه با آمونياک بدون آب)گاز آمونياک( بر عملکرد گوساله ها ياثرات فراور عنوان پروژه: -

 يمركز

 :پروژه شماره مصوب -

عليرضا طالبيان  ها وطرحهاي ملي ومشترک دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهو نام نام -

 مسعودي

 راشين پورمتين خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

  :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 خانوادگي همکاران:نام و نام -

 استان مركزي شهرستان اراکمحل اجرا :  -

 1398تاريخ شروع : -

 سال 5/2مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارک علمي كشاورزي به ثبت  61182با شماره       4/12/1400اين اثر در مورخ  -

 رسيده است. 

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

 

 
 
 
 
 
 



 چكيده : 

گندم با آمونياک بدون آب) گاز آمونياک( شامل اثر  اين آزمايش به منظور تعيين روش بهينه آمونياكي كردن كاه

و بررسي اثرات جايگزيني كاه آمونياكي با  افزايش ميزان رطوبت و مقدار گاز مورد استفاده براي آمونياكي كردن

استفاده از  كاه بام شد. در مرحله اول، آمونياكي كردن كاه معمولي در جيره گوساله هاي پرواري طي دو مرحله انجا

 3و  5/2، 2) صفر،  ميزان گاز آمونياکچهار سطح  و  درصد( 30و  25، 20)  صفر ،  رطوبت هار سطح افزايشچ

درصد( در قالب يک آزمايش فاكتوريل انجام  و تركيب شيميايي و گوارش پذيري نمونه ها تعيين و مورد مقايسه 

  24مونياكي در جيره گوساله هاي پرواري، تعداد در مرحله دوم، به منظور بررسي اثرات استفاده از كاه آقرارگرفت. 

به دو گروه شاهد و آزمايشي تقسيم شدند. در گروه  356 ±15راس گوساله پرواري از توده نژاد سيمنتال با وزن اوليه 

و مصرف ماده خشک  شاهد از كاه معمولي استفاده شد و در گروه آزمايشي كاه آمونياكي جايگزين كاه معمولي شد

يش وزن روزانه، ضريب تبديل خوراک و هزينه افزايش وزن گوساله ها طي مدت پنج ماه بررسي و بين دو و افزا

 .ماده آلي و خاكستر آن نگرديد مقدار آمونياكي كردن كاه باعث تغيير معني داري در. گروه مورد مقايسه قرار گرفت

برابر افزايش يافت و با بيشتر شدن سطح گاز و مقدار رطوبت،  7/2درصد پروتئين خام كاه در نتيجه آمونياكي كردن تا 

آمونياكي كردن باعث ايجاد تفاوت معني دار در مقدار الياف محلول  .مقدار پروتئين خام كاه تمايل به افزايش نشان داد

 همچنينكاه گرديد شد  ، همي سلولز و ليگنين نامحلول در اسيداسيدي و الياف محلول در شوينده، در شوينده خنثي

مصرف ماده خشک روزانه در كل  گوارش پذيري ماده خشک و ماده آلي كاه بواسطه آمونياكي كردن بهبود يافت.

گروه در  ،دامها ميانگين وزن پايان دوره وافزايش وزن روزانه  و (>P 01/0دوره در گروه آزمايشي افزايش يافت)

ضريب تبديل غذايي در كل دوره . (>P 01/0آزمايشي در كل دوره  به شکل معني داري بيشتر از گروه شاهد بود )

استفاده از كاه آمونياكي باعث كاهش قيمت  و (>P 01/0به شکل معني داري در گروه آزمايشي بهبود نشان داد )

 گرديد.دام جيره و هزينه خوراک براي هر كيلوگرم افزايش وزن 

 

 اه گندم، آمونياک بدون آب ، گوساله پرواري، تغذيهككليد واژه ها: 


