
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 آباد مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی صفی

 

  هاي حاوي سطوح مختلف مالس و ويناس نيشکرتعيين ارزش غذايی و قابليت هضم جيره  عنوان پروژه:

 2-71-13-95102 :پروژه شماره مصوب

  ها وطرحهاي ملی ومشترك دارد(:مجري مسئول) اختصاص به پروژهخانوادگی نام و نام -

 غالمعلی صنيعی خانوداگی مجري/مجريان:نام ونام -

   :ناظرخانوادگی و نامنام -

  خانوادگی مشاور)ان(:و نامنام -

 نيا، ابراهيم فروغیفر، محمدرضا مشايخیخانوادگی همکاران: مجتبی زاهدينام و نام -

 ايستگاه تحقيقات دامپروري -تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی صفی آباد دزفولمركز محل اجرا:  -

      15/2/95 تاريخ شروع: -

 سال 5/1 مدت اجرا: -

 موسسه تحقيقات علوم دامی ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          55597 با شماره         25/2/98اين اثر در مورخ  -

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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



 چكيده 

پذيري گوارشمقايسه انرژي قابل متابوليسم و اين آزمايش به منظور تعيين تركيبات شيميايی مالس و ويناس، همچنين 

 5تيمار و  5هاي نر در قالب يک طرح كامالً تصادفی با هاي حاوي سطوح مختلف مالس و ويناس در برهمواد مغذي جيره

( 2درصد مالس + صفر درصد ويناس )شاهد(، جيره  20( جيره پايه +1هاي آزمايشی شامل: جيره جيرهتکرار انجام گرفت. 

( جيره پايه 4درصد ويناس، جيره  10درصد مالس +  10(  جيره پايه + 3درصد ويناس، جيره  5درصد مالس +  15ره پايه + جي

بر اساس نتايج به درصد ويناس بودند.  20( جيره پايه + صفر درصد مالس +5درصد ويناس، و جيره  15درصد مالس +  5+  

نسبت به مالس بود. در صورتی كه پروتئين خام ويناس كه عمدتاً به صورت تري دست آمده، ويناس داراي ماده خشک پايين

هاي محلول نيتروژن غيرپروتئينی است به مراتب بيشتر از مالس بود. ويناس حاوي خاكستر و مواد معدنی باالتر و كربوهيدرات

پذيري ماده به جيره، گوارش اضافه كردن سطوح مختلف ويناسدر آب كمتري نسبت به مالس بود. اين آزمايش نشان داد 

درصد ويناس نسبت به ساير  20خام در جيره حاويپذيري پروتئين.  گوارش(<05/0P)دهد خشک را تحت تأثير قرار نمی

درصد ويناس نسبت به جيره شاهد كاهش، و در  10پذيري عصاره اتري در جيره حاوي . گوارش(>01/0P)تيمارها كمتر بود 

درصد ويناس نسبت  15پذيري الياف نامحلول در شوينده خنثی نيز در جيره . گوارش(>01/0P)يش نشان داد ها افزاساير جيره

هاي پرواري و ويناس در جيره غذايی بره به طور كلی جهت بررسی امکان استفاده از .(>01/0P)ها بيشتر بود به ساير جيره

 تري انجام داد.مطالعات گسترده ترين نسبت جايگزينی آن با مالس، بايستیتعيين مناسب

 های کليدی:واژه

 پذيري، ويناس، ارزش غذايی، تركيبات شيميايی، گوارشمالس


