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  دهیچک
 ونجهیالژ ین خام سی ماده خشک و پروتئيریپذهی، تجرییایمیات شیخصوص بر  واورهکیدرید کلریراسی تاثیمنظور بررسبه 
ونجه خرد یدر مرحله اول .  در سه مرحله انجام شدیشی آزما،نی هلشتاي تازه زايه گاوهای آن در تغذمصرفن یهمچن و

و اوره ) لوگرم ماده خشکی ک یکيتر به ازای لیلی م16 و 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2صفر، (ک یدرید کلریر متفاوت اسیشده با مقاد
- در مرحله دوم فراسنجه. لو شدی سیکی پالستيسه هایدر ک) لوگرم ماده خشکیکیک  ي گرم به ازا10 و 5/7، 5، 5/2صفر، (

ونجه یالژ یس: 2مار ی، تیفزودنونجه بدون ایالژ یس: 1مار یت(ونجه ی هايالژین خام سی ماده خشک و پروتئيریپذهی تجزيها
 12+  گرم اوره 5ونجه با یالژ یس: 3مار یلو گرم ماده خشک، تی ک یکيک به ازایدرید کلریتر اسی لیلی م4+  گرم اوره 5با 
ب یسه ضرایمقا. ن شدیی تعیلونی نايسه هایبا استفاده از روش ک) لو گرم ماده خشکیکیک  يک به ازایدرید کلریتر اسی لیلیم

 %75 ینیگزیر جایدر مرحله سوم تاث. تحت تاثیر عمل آوري اسید و اوره قرار گرفتن خام ی ماده خشک و پروتئيریه پذیتجز
  از راس15خشک در خوراك  وجهی يبه جا)  مرحله دومیشی آزمايمارهایت( شده یونجه غنیالژ یس)  ماده خشکيبر مبنا(

 با روش تکرار در زمان به ی روز در قالب طرح کامال تصادف21 ± 3 یهردی شين روزهایانگین با می هلشتاي تازه زايگاوها
 4 یر در طی از شيریر به طور روزانه ثبت شد و نمونه گید شیمصرف خوراك و تول.  قرار گرفتیابی روز مورد ارز49مدت 

هفته سوم و هفته (و مرحله  دی خون در طيرین نمونه گیعالوه بر ا. انجام شد) ان هفته اول، سوم، پنجم و هفتمیپا(مرحله 
. اهرگ گردن انجام شدیق سیاز طر) ی ساعت بعد از مصرف خوراك صبحگاه4 و 2قبل، (در سه زمان ) شیآخر آزما

. )>05/0P(مارها بود یر تی کمتر از ساي دارینمودند به طور معن یمار سه استفاده می که از تییمصرف ماده خشک در گاوها
 قبل يها در زمان) تری لی گرم در دسیلیم(غلظت گلوکز خون ). >05/0P( دار شد ی معنری شی چربد و غلظتیاثر زمان بر تول

بعد از مصرف خوراك ) 6/73: مار دوی در مقابل ت1/70: کیمار یت( ساعت 2و ) 7/73: مار دوی در مقابل ت71: کیمار یت(
ک یدرید کلریش نشان داد که استفاده از اسین آزمایاج ی نتایبه طور کل ).>05/0P(مارها قرار گرفت یر تی تحت تاثیصبحگاه

ات یتواند همراه با اثرات مطلوب بر خصوص یونجه میالژ ی سي سازیمت در غنی و ارزان قید معدنیک اسیبه عنوان 
   . باشديرین علوفه تخمین ای ماده خشک و پروتئيریه پذی و تجزییایمیش
  

   ونجهیالژ یس ه پذیري، ترکیب شیر،تجزی  اوره،ک،یدرید کلری اس:يدی کليهاواژه
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Abstract 

The effect of chloridric acid and urea on chemical composition, dry matter (DM) and crud protein (CP) 

degradability coefficients of alfalfa silage and its effect on early lactating Holstein cows performance 

were evaluated in the one experiment with 3 trials. In the first trial, fresh alfalfa was chopped, mixed 

with different level of Hcl (0.0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 ml/kg DM) and urea (0.0, 2.5, 5, 7.5, 10 

g/kg DM) and ensiled in the laboratory silos. Crude protein content and pH of treated silages were not 

affected by the acid or urea application. In the second trial, ruminal degradability coefficients of crude 

protein and dry matter of some of silage were determined using nylon bag technique. The selected 

silages were alfalfa silage without acid and urea (T1), 4 ml/kg DM acid + 5 g/kg DM urea (T2). 5g/kg 

DMurea + 12 ml/kg DM acid (T3). Ruminal degradability coefficients of DM and CP influenced by the 

acid and urea treatment. In third trial, 15 early lactating cows (21 ± 3 dys in milk) were fed with diet 

containing T1, T2 or T3 (experiment 2) that were substituted by 75% alfalfa hay in completely 

randomized design for seven weeks. Dry matter intake and milk yield were recorded daily. Milk 

samples were collected at the end of the first, 3th, 4th, 5th and 7th weeks of the experimental period. 

Blood samples were taken two times (on week 3 and week 7) at 0.0, 2 and 4 hours after morning 

feeding. The data were analyzed as repeated measures in time. Dry matter intake in cows fed T3 was 

significantly lower than cows fed other treatments (P< 0.05). Milk yield and milk fat were affected by 

the time (P<0.05). Blood glucose (mg /dl) at 0.0 (T1: 71 vs. T2: 73.7 and two hours after feeding (T1: 

70.1 vs. T2: 73.6) were significantly (p< 0.05) affected by the treatment. As whole the results showed 

that the chloridric acid as a inorganic acid and cheep in treating of alfalfa silage due to useful effects on 

chemical parameters and dry matter and protein degradability characteristics can be used. 
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 ٣ ...                                              ميايي، فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشک و پروتئين خام سيالژ يونجه غني شده با اسيديخصوصيات ش

  مقدمه
 یام بـه عنـوان روش سـنت       یـ م اال یه علوفه خـشک از قـد      یته

امـا  . ت مورد استفاده قرار گرفته اس     يا مواد علوفه  ينگهدار
ق انداختن برداشت علوفه تا مرحلـه بلـوغ         یضرورت به تعو  

ن آمدن  ییشتر، باعث پا  ی به ماده خشک ب    یابیبه منظور دست  
  يط نامطلوب جوین شرایهمچن.  شودیت هضم آن میقابل

 و در مجمـوع  يممکن است باعث از دست رفتن مـواد مغـذ    
 ییها  از روش  یکی.  علوفه خشک شود   ییکاهش ارزش غذا  

 دارد و  يط جـو  ی بـه شـرا    ي کمتـر  ی وابـستگ  يکه تا حدود  
 رود،  یاهـان بـه کـار مـ       ی گ ي نگهـدار  يتوسط دامداران برا  

علوفـه اسـت    ) لو کردن یس( یعیر طب یند تخم یاستفاده از فرآ  
ت یـ الژ بقـوالت از اهم یق در باره سیتحق). 1997مک دونالد (
ن علوفـه هـا   یـ الژ ای باشد، چرا که سـ   ی برخودار م  يژه ا یو

 دام ي را بـرا یاهین گی از پروتئییر باالینکه مقادیعالوه بر ا  
و پیچــارد و 1996 ستو و همکــارانیــهر(د یــ نمایفــراهم مــ
 دهـد   یز کـاهش مـ    یـ ، خطـر بـروز نفـخ را ن        )1990همکاران

 کــردن لوین، ســیــ ابــا وجــود). 1990ارانپیچــارد و همکــ(
ر، یـ  قابـل تخم   يهـا  دراتیـ هبقوالت به علت حجم کـم کربو      

ان یـ  و مي باال، رطوبت باال و سـاختار لولـه ا        يت بافر یظرف
نـاجو و  ، 1985مـادر و همکـاران  ( باشد ی آنها مشکل م   یته

ــاران ــاران  ،1996 همک ــسون و همک ــکوف و ، 1996 نل ارس
ونجه یلو کردن ین سیوه بر ا عال)1980یو تن 1980همکاران

تـروژن بـه    ی درصـد ن   85 تا   75ل شدن   ی باعث تبد  ییبه تنها 
 بنابراین براي رفع مـشکل    .  شود ی م ینیر پروتئ یتروژن غ ین

 يدهای اسـتفاده از اسـ  ،لو شـده ی سـ  يمحافظت از علوفه هـا    
 هدف). 1996 نلسون و همکاران ( است   هشنهاد شد ی پ یمعدن

 ی علوفه به سطح   pHهش   کا از بکار بردن اسیدهاي معدنی    
 يری جلـوگ  یکروبی م  و یاهیگ يها میت آنز ی که از فعال   است
  ).1997 مک دونالد(کند 

ــا ــ  ی ــه منظــور بررس ــژوهش ب ــاثین پ ــی ت د یر اس
ه یـ  تجز ي فراسنجه هـا   ،ییایمیات ش یک بر خصوص  یدریکلر

ن یونجه و همچن  یالژ  ین خام س  ی ماده خشک و پروتئ    يریپذ
 ي در خـوراك گاوهـا  ونجـه خـشک  ی ياستفاده از آن به جا   

  . انجام شدن ی هلشتايتازه زا
  

  ها مواد و روش
 ي در واحــد گــاودار ســه مرحلــهیپــژوهش حاضــر در طــ

  . دی انجام گرد مشهدی دانشگاه فردوسيدانشکده کشاورز
 بـا  ی رقم همدان  ونجهی ن دوم ین مرحله، چ  یدر ا : مرحله اول 

 برداشت و به کمک چاپر به        ماده خشک   درصد 38ن  یانگیم
 يواحــدها. دیــ خــرد گردي متــری ســانت15 تــا 10عــات قط

 یبـ ی بـا وزن تقر    یکیست پال يهاسهیک (یشی آزما )الژ ها یس(
 و 5/7،  5،  5/2صـفر،   (ر متفاوت اوره    یبا مقاد ) لوگرمی ک 5/4

 اسیدکلریدریک و )لوگرم ماده خشکیکیک   ي گرم به ازا   10
  یـک يتر بـه ازا ی لیلی م16 و  14،  12،  10،  8،  6،  4،  2صفر،  (
منظـور ابتـدا    این   براي. دندیه گرد یته )لوگرم ماده خشک  یک

بـه  ) 4بـه    1 نـسبت ( بـا آب   شـده  اسـید رقیـق     سپس و اوره
ونجه خرد شده اضافه شـد و سـپس مخلـوط حاضـر بـه               ی

 فـشرده  یکی پالسـت يسه هـا  یـ ه در داخـل ک    یه ال ی ال صورت
سه، سـر  ی از نفوذ هوا به داخل ک     يریبه منظور جلوگ  . شدند

 روز 45پـس از گذشـت   . له کش و نخ بسته شـد      یوسآن به   
ــ آزمايلوهایســ ــ بــاز شــدند و محتویشی ــات هــر ی ک از ی
 4الژ تعـداد  یالژها کامال با هم مخلوط شده و از هـر سـ     یس

ک از یاز هر ن ماده خشک، ییبه منظور تع. دیه گردی تهتکرار
مورد نظـر ابتـدا   نمونه. ه شدی تهی گرم50 نمونه   2الژها  یس

درجــه  60 دمــاي( معمـولی  درآون ســاعت 24 مــدت بـراي 
 تحـت  درآون سـاعت  12 مـدت بـراي    و سـپس  ) گرادیسانت

 ماده پسسو قرار گرفت)  گرادیسانت  درجه 50 تا   45(خالء  
ن از هـر سـیلو دو       یـ عـالوه بـر ا     .گردید محاسبه آن خشک
 آب لیترمیلی 450 هر نمونهد و بهیگرد تهیه گرمی 50 نمونه

کامالً خـرد و بـا       کنمخلوط کمکبه سپس. شد مقطر اضافه 
 آن تهیــــه شــــدمتقــــال، عــــصاره پارچــــه از اســــتفاده
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 pH سـپس    .)1987 مـاك و همکـاران     ،2000کانگوهمکاران(

 حـاوي اب  ی شده با آس   خشک ينمونه ها  .شدگیرياندازهآن
ـابق بـا         ی پودر شدند و ن    ي متر یلیالک دو م   تـروژن کـل آن مط
AOAC )1980 (ینـ یرپروتئیتـروژن غ  یو ن  حقیقـی  ونیتروژن 

)NPN (لیستیرا و همکاران  با روش مطابق)ن شدییتع) 1990 .  
 پـذیري  تجزیـه  يهـا فراسـنجه  به منظور تعیـین   : دوممرحله
 از یشی آزماي از سیالژهایو پروتئین خام برخ    خشکماده

منظور از   ینا براي. دیاستفاده گرد  نایلونی هايکیسه روش
بـا وزن    (یمـاهگ  24 در سـن   نـر هلـشتاین    گوساله  راس 2

 داراي هـا گوسـاله  .گردید استفاده )کیلوگرم 400± 10زنده  
 هر یـک . بودند شکمبه  پشتی کیسه در ايشکمبه فیستوالي

 ویـژه  هـاي باکس داخل در انفرادي صورت به هااز گوساله 
 علوفـه  حاوي ايبا جیره  آزمایش مدت طول در و نگهداري

دوبـار در    مخلـوط  صـورت بـه  و 1:1 نسبت به و کنسانتره 
ــهرشــبانه ــب. شــدند وز تغذی ــره ترکی ــورد جی ــتفاده م  اس
ره اسـتفاده   یـ  ج . آورده شـده اسـت     1ها در جـدول     گوساله

  ي مگاکـالر  44/2ن خـام و     ی درصد پـروتئ   2/11 يشده حاو 
  .رم ماده خشک بودلوگیبه ازاء هر ک يانرژ

  
   متحرکيلوني نايهاسهي استفاده شده در روش کيها توسط گوسالهيره مصرفيب جي ترک-١ جدول

 ) هر گوسالهي به ازا در روزلوگرم ماده خشکيک(مصرف  يمواد خوراک

 ۵/۲ ونجه خشکي

 ۵ الژ ذرتيس

 ۵/۰ کاه

 ۳۳/۱ جو

 ۹۱۵/۰ ذرت

 ۲۱۰/۰ سبوس

 ۴۰/۰ مکمل

  
: یـک  شـامل  ونجـه یالژ  ینمونـه سـ   له تعداد سه    ن مرح یدر ا 

 شده بـا    یونجه غن یالژ  یس: ، دو یبدون افزودن سیالژ یونجه 
 یـک  يک بـه ازا  یدریـ د کلر یتـر اسـ   ی ل یلـ ی م 5 گرم اوره و     5
 5 شـده بـا      یونجه غن یالژ  یس: : لوگرم ماده خشک و سه    یک

 یــک يک بــه ازایدریــد کلریتــر اســی لیلــی م12گــرم اوره و 
 هـر  يبـرا .  قرار گرفتند  یمورد بررس ) شکلوگرم ماده خ  یک
سه یـ  گرم ماده خـشک بـه داخـل ک     5زان  یک از نمونه ها م    ی

ون هاتـالو و   ( شـد ریختـه مـصنوعی  ابریـشم  از جـنس   ییها
سه هـا   یـ ک. شـدند مـسدود ها با نخ     کیسه  و )1995 همکاران

ــاد يدارا ــانت17×10 ابع ــذ یس ــر و مناف ــر  ي مت ــه قط  44 ب
 4ون  یمار و هر زمان انکوباسـ     ی هر ت  يبرا. کرومتر بودند یم

مارها عبـارت  یون تیزمان انکوباس. سه در نظر گرفته شد   یک
هـا در  کیسه. ساعت 72 و 48، 24، 16، 8، 4، 2بود از صفر،    

گرفتنـد  قـرار مـی    فیـستوله دهانه  از   متريسانتی 50 فاصله
 زمــان صــفر تنهــا از يبــرا). 1980 ارســکوف و همکــاران(

کمتون (شد   استفاده   ير آب جار  یزسه ها در    ی ک يشستشو
ــاران ارســکوف و و 1980و همکــاران ــس ا). 1980 همک ز پ

ر آب یـ سه ها در ز   یه ک یسه ها در شکمبه، کل    یون ک یانکوباس
که آب کامال زالل از ی شدند تا هنگام   یه م کامال شستشو داد  

 24 پس از شستشو به مدت  هاسهیک. دیسه ها خارج گردیک
ون هاتالو و ( گراد یدرجه سانت 70 يساعت در آون با دما   

ات یمحتو. قرار گرفتند، تا کامال خشک شدند) 1995همکاران
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ضم هـ  ين و سـپس در داخـل لولـه هـا    یسه هـا تـوز    ین ک یا
لـدال  له دسـتگاه ک   ین آن به وس   یار پروتئ خته شدند و مقد   یر
)Kjeltec Auto 1030 Analyzer Tecator (گیـري اندازه 

د شــدن مــاده خــشک و یــ مربــوط بــه ناپدي داده هــا.شــد
 ارسـکوف و مـک      یین خام بـا اسـتفاده از مـدل نمـا          یپروتئ

  . دندیل گردیه و تحلی تجز )1997(دونالد 
 درصـد   38با   ونجهی ن آخر یچ ن مرحله یدر ا : مرحله سوم 
 ي متـر ی سـانت 15 تـا  10 برداشت و به قطعـات      ماده خشک 

.  از آنها انجـام شـد  يدند و بالفاصله نمونه برداریخرد گرد 
 يمارهـا یت. دیـ ه گردیـ  ته ی تنـ  5 بـزرگ    يلویس سـه سـ    سپ

  :ن مرحله عبارت بودند ازی در ایشیآزما
الژ یسـ : مـار دو ی، ت یونجه بـدون افزودنـ    یالژ  یس: کیمار  یت
ک بـه  یدرید کلریتر اسی لیلی م4 گرم اوره و  5 يونجه حاو ی

ونجـه  یالژ  یسـ : مـار سـه   یت.  ماده خـشک   لوگرمیک کی يازا
 يک بـه ازا یدرید کلریتر اسی لیلی م 12 گرم اوره و     5 يحاو

 روز باز شـدند  50لوها پس از   یس.  ماده خشک  لوگرمیک کی
 pHن مـاده خـشک و   یـی  الزم جهـت تع يو از آنها نمونه ها   

رده ی راس گاو شـ 15ش از  ین مرحله از آزما   یدر ا . ه شد یته
 قـرار  یردهی اوائـل شـ  رکـه د ) ش دوم و سوم یزا(ن  یهلشتا

ن یـ در ا . اسـتفاده شـد   ) شیـ ا روز پس از ز    21 ± 3(داشتند  
 را مصرف کردند که تفاوت آنها ییره هایوانات جیمرحله ح

الژها یک از سـ یـ ونجه خشک بـا هـر    ی درصد   75 ینیگزیجا
 )١٩٩۵ ( ARCستمیـ ره از سیـ ه جیجهت ته .بود) مارهایت(

  .دیاستفاده گرد
 روز با جیره هـاي  42 روز با جیره قبلی و   7گاوها به مدت    

خـوراك هـر روز در دو       .  تغذیه شـدند   )2جدول  (آزمایشی  
ــل       ــتها در داخ ــد اش ــوط و در ح ــه صــورت مخل ــت ب نوب

ها قرار گرفت و باقیمانـده     آخورهاي انفرادي در اختیار دام    
 آب نیز به صورت آزاد در اختیار دام . آن هر روز وزن شد    

در طـی دوره آزمـایش از تـک تـک اجـزاء          . ها قـرار داشـت    
  در این نمونه ها مشابه با . خوراك نمونه گیري به عمل آمد

عالوه بر این میزان . آزمایش اول تجزیه شیمیایی انجام شد   
هـر یـک از اقـالم    ) NDF(الیاف نامحلول در شوینده خنثـی    

. تعیین شد) 1970(خوراکی با روش گورینگ و ون سوست 
 بـار در روز دوشـیده شـدند و    3در طی آزمایش، حیوانات    

بعد از پایـان مرحلـه اول       (نمونه هاي شیر در چهار مرحله       
 ، پایان هفته اول، پایان هفته سوم، پایان هفته        )عادت پذیري (

 کالـسچر و همکـاران  (تهیـه شـد     )  و پایان هفتـه هفـتم      پنجم
هاي شیر شامل ماده خشک،  هر یک از نمونه   ترکیب  ). 1999

هاي اسـتاندارد تعیـین گردیـد        چربی و پروتئین طبق روش    
 حیوانات در خونونه گیري ازنم). 1381  و همکاران یمیکر(

پایان هفته سوم پس از اعمال تیمار و پایان         (طی دو مرحله    
 سـاعت بعـد از مـصرف     4 و   2،  هاي صـفر   در زمان ) دوره

. خوراك صبحگاهی از طریـق سـیاهرگ گـردن انجـام شـد            
 دور  3000(سپس سرم خون پس از سانتریفیوژ نمونه هـا          

ان گلــوکز و میــز. تهیـه شــد )  دقیقــه10در دقیقـه بــه مــدت  
نیتروژن غیر آمینی نمونه ها با روش آنزیمـی نـور سـنجی       

  .تعیین شد
براي تجزیه اطالعات مربوط به سیالژهاي آزمایشی مرحله 

ــا طــرح پایــه کــامال   9×5 اول از یــک آزمــایش فاکتوریــل ب
  .  استفاده گردیدبا چهار تکرار تصادفی

Yijk = µ + Ai + Bj + ABij + eijk 
Yijk = مورد نظراهدهمقدار مش   
مشاهدات میانگین کل =  µ 
  Ai ) سطح 9( کلریدریک اثر اسید =
       Bj              ) سطح5(  اثر اوره=

اوره و اسید کلریدریک  اثر متقابل=  ABij 
eijk= آزمایشخطاي  

 05/0مقایسه میانگین ها با روش دانکـن در سـطح احتمـال         
  . درصد انجام شد

ه هـاي تجزیـه پـذیري مـاده خـشک و         براي تعیین فراسـنج   
) 1997( ارسکوف و مک دونالـد       یینما پروتئین خام از مدل   

  . استفاده شد
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ش در ي سوم آزما  استفاده شده در مرحلهيره هاي جيو ارزش مواد مغذ)  هر گاو در روزيلوگرم ماده خشک به ازايک(ب ي ترک-۲جدول 
  ني هلشتاي تازه زايگاوها

  ۳مار يت ۲مار يت ۱مار يت يماده خوراک
 

 ۰۷/۲ ۰۷/۲ ۰۷/۲ ونجه خشکي
 - - ۳۵/۴ يونجه بدون افزودنيالژ يس
 - ۳۵/۴  لوگرم ماده خشکي کيک، به ازايدريد کلريتر اسي ليلي م۴ گرم اوره و ۵ شده با يونجه غنيالژ يس
 ۳۵/۴ - - اده خشکلوگرم مي کيک، به ازايدريد کلريتر اسي ليلي م۱۲ گرم اوره و ۵ شده با يونجه غنيالژ يس
 ۳/۳ ۳/۳ ۳/۳ الژ ذرتيس
 ۶/۵ ۶/۵ ۶/۵ جو

 ۶/۲ ۶/۲ ۶/۲ ذرت
 ۱۶/۲ ۱۶/۲ ۱۶/۲ ايکنجاله سو
 ۹/۱ ۹/۱ ۹/۱ تخم پنبه

 ۷/۱ ۷/۱ ۷/۱ تفاله
 ۶/۱ ۶/۱ ۶/۱ سبوس

 ۸/۰ ۸/۰ ۸/۰ کنجاله تخم پنبه
 ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۰۵/۰ م فسفاتي کلسيد

 ۰۳۵/۰ ۰۳۵/۰ ۰۳۵/۰ آهک
 ۰۶/۰ ۰۶/۰ ۰۶/۰ نمک

 ۱۷/۰ ۱۷/۰ ۱۷/۰ *ينيامتي و ويمکمل مواد معدن
    يمواد مغذ

 ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۲ )لوگرم ماده خشکيگرم در ک(ن خام يپروتئ
 ۷/۱۱ ۷/۱۱ ۷/۱۱ )لو گرم ماده خشکي کيمگا ژول به ازا(سم ي قابل متابوليانرژ
 ۱/۱۰ ۱/۱۰ ۱/۱۰ )لو گرم ماده خشکي کيمگا ژول به ازا(ر يسم قابل تخمي قابل متابوليانرژ

 ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ )لوگرم ماده خشکيگرم در ک(نشاسته 
 ۳۳۴ ۳۳۴ ۳۳۴ )لوگرم ماده خشکيگرم در ک (ينده خنثياف نامحلول در شويال
 ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ )لوگرم ماده خشکيگرم در ک (يدينده اسياف نامحلول در شويال

 ۶/۰ ۶/۰ ۶/۰ ن خامير به کل پروتئيه پذين تجزي پروتئتنسب
 ۲۱۵۵ ۲۱۵۵ ۲۱۵۵ ) گاويروز به ازاگرم در (ه موثر در شکمبه ي تجزمقابلن ييپروئ
 ۱۲۳۸ ۱۲۳۸ ۱۲۳۸ ) گاويروز به ازاگرم در ( قابل هضم ين عبوريپروتئ

             گرم۳ ،لوگرم؛ آهنيک/  گرم۱۹ ،وميزيلو گرم؛ منيک/  گرم۹۶ ،لوگرم؛ فسفريک/  گرم۱۹۶م، يکلس: ينيتامي و ويب مکمل مواد معدنيترک:*
لوگرم؛ يک/  گرم۱/۰لوگرم؛ کبالت، يک/  گرم۳/۰، يلوگرم؛ رويک/  گرم۲/۰لوگرم؛ منگنز، يک/  گرم۳/۰لوگرم؛ مس، يک/  گرم۷۱م، ي سدلوگرم؛يک/ 
      ين المللي واحد ب۰۰۰/۱۰۰ن د، يتاميلوگرم؛ ويک/ ين المللي واحد ب۰۰۰/۵۰۰ن آ، يتاميلوگرم؛ ويک/  گرم۱/۰وم، يلوگرم؛ سلنيک/  گرم۱/۰د، ي

  .لوگرميک/ ين المللي واحد ب۱۰۰، ين ايتاميلوگرم؛ ويک/ 
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  هاه تجزیه آماري داد
P = a + b (1-e- ct)  

P =پذیريتجزیهپتانسیل  
a=سریع تجزیه بخش   
b=کند تجزیه بخش    
c=پذیريتجزیهثابت نرخ    
t=در شکمبهنمونهقراردادنزمان مدت  

ل یـ  به دست آمده به صورت ذ      يراسنجه ها  ف يه آمار یتجز
  : باشدیم

 معیـار   îمیانگین  مار از   یک ت ی  معیار خطا  îمیانگین   هرگاه  
 دار لحـاظ    ی اختالف آنها معن   گر بزرگتر باشد  یمار د ی ت خطا

  .)>P 05/0( گردید
تجزیه آماري مربوط به مصرف خـوراك، تولیـد و ترکیـب           

ت آمـده از     به دسـ   يداده ها  (شیر در مرحله سوم آزمایش    
اسـپلیت   ( بـا روش تکـرار در زمـان   )ردهی ش يه گاو ها  یتغذ

). 1999کالـسچرو همکـاران   ( صورت گرفت    )پالت در زمان  
 هتمامی اطالعات جمع آوري شده در هفته اول آزمـایش کـ           

شـدند در برابـر    ها با خوراك قبل از آزمایش تغذیه می   دام
 مدل آمـاري  . سایر هفته ها به صورت کواریت تصحیح شد       

  . این آزمایش به صورت زیر بود
تکـرار در   +  هفته هاي شـیردهی      ×تیمار  + خطاي باقیمانده   

  صفت مورد ارزیابی= کواریت  + جیره + ))ماریت(گاو (جیره
به صورت تـصادفی بـه عنـوان    تکرار در جیره  در این مدل    

 مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت         هـا جیرهمنبع خطا براي تست     
 داده هاي مربـوط بـه متابولیـت       ). 1999کالسچرو همکاران (

هاي خون در هر زمان نمونه برداري در قالب طـرح کـامال             
  .تصادفی تجزیه آماري گردید

Yijk = µ + Ai  + eijk  
 Mix(تجزیه تحلیل داده هـا بـا اسـتفاده از روش ترکیبـی     

procedure (   نرم افزارSAS )1999( مقایـسه  .  انجام گرفت

 درصد انجـام  5 احتمال میانگین ها با روش دانکن در سطح     
 .شد

  
  نتایج و بحث
ــه اول ــرات اصــل : مرحل ــیاث ــد کلری اوره و اس ــر یدری ک ب
 و 3ب در جـداول  یونجه به ترت یالژ  ی س ییایمیصوصیات ش 

  . آورده شده است4
نشان می دهد که افزایش   ) 3جدول  ( اوره   یاصل بررسی اثر 
 شـده اسـت   pH  گرم باعث افزایش10 به 5 از مقادیر اوره

)05/0 P<( .   آزمـایش یافتـه هـاي قبلـی مبنـی بـر            نتایج این
در اثــر کــاربرد اوره در عمــل آوري ســیالژ pH افــزایش 

عـالوه بـر   ). 1980  و همکـاران یتن(نماید یونجه را تایید می   
هاي دالور و دانش این نتایج حاصل از این آزمایش، با یافته     

 در pH   کـاهش یل اصلیدل . داردمطابقت )1380 (مسگران
سه بـا صـفر گـرم مـشخص     ی گرم اوره در مقا5استفاده از   

  تفاوت در ماده خشک، نـوع و میـزان کربوهیـدرات       اما نشد
مـک  ( باشـد    جه موثر ین نت ی تواند در بروز ا    ی م هاي محلول 

اسـید  ). 1980  و همکـاران   یتنـ  و   1997 دونالد و همکـاران   
 سـیالژهاي آزمایـشی   pH ریدریک تاثیر معنی داري بـر لک

استفاده از اسیدهاي معـدنی بـه عنـوان    . )<P 05/0( نداشت
و  تخمیر در سیالژها ممانعت می نمایند         شدت موادي که از  

 سـایر محققـان پذیرفتـه     توسط می گردند pHعث کاهشاب
نگـــل و  و 1997مـــک دونالـــد و همکـــاران (شـــده اســـت

شاید دلیل معنی دار نشدن نتایج حاصل از        . )1996همکاران
سه با نتایج دیگر در میزان ماده خشک       این آزمایش در مقای   

چرا که افزایش سطح مـاده خـشک        . یونجه سیلو شده باشد   
مـک دونالـد و   (سیالژ مـی گـردد      pHعلوفه باعث افزایش

ح ین عدم مخلـوط شـدن صـح       ی عالوه بر ا   ).1997 همکاران
ا از دسـت رفـتن آنهـا در طـول         یـ ونجـه و    ید و اوره با     یاس
تفـاوت معنـی     .ر بگـذارد  یتـاث ج  ی تواند در نتا   یملو شدن   یس

داري بین پروتئین خام سیالژهاي آزمایشی در ارتبـاط بـا            
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به طور کلـی  . )<P 05/0( مقادیر مختلف اوره مشاهده نشد
عمل آوري علوفـه هـایی بـا کیفیـت پـائین بـا اوره موجـب                 

ولـی در مـورد   . افزایش غلظت پروتئین خام آنها مـی گـردد    

ه، ایـن مـساله اهمیـت     هماننـد یونجـ  ، هـاي بـا کیفیـت     هعلوف
یش ا را افـز ن خامی پروتئدارد ولی به هر حال میزان  کمتري  

     ).1996 نز و همکارانیال (دهدمی
                                                                                           

  زمايش اثرات اصلي اوره بر تركيب سيالژ يونجه در مرحله اول آ-۳جدول 
 شيمياييهايمولفه  )گرم در كيلو گرم ماده خشك( اوره سطوح

  سطح احتمال  SEM* ۱۰ ۵ صفر
 دار شدنمعني

pH a۶/۵ b۶۸/۴ a۴۳/۵ ۴۹/۰ ۰۰۱/۰ 

 ۴۶/۰ ۳۸ ۲۲۴ ۲۰۰ ۲/۱۶۸ )دركيلوگرم گرم(خام پروتئين

 ۰۶/۰ ۱۰/۰ ۵۵/۰ ۵۸/۰ ۳۹/۰ نسبت نيتروژن غير پروتئيني به پروتئين خام

 a۲/۴۳ b۷۱/۱ ۱۰۰/۰ ۳/۳۹ -** )درصد(الياف نامحلول در شوينده خنثي 

SEM*  :معيار خطاي ميانگين  
a،b،c :در هر رديف ميانگين هايي كه حروف متفاوت دارند داراي اختالف معني داري هستند .  
  . باشدين بخش موجود نمي مربوط به ايداده ها: **
  

  تركيب شيميايي سيالژ يونجه در مرحله اول آزمايش اثرات اصلي اسيد كلريدريك بر -۴جدول 
 شيمياييهايمولفه  )ميلي ليتر در كيلو گرم ماده خشك(اسيد كلريدريك سطوح

 سطح احتمال معني دار شدن SEM* ١٦ ١٢ ۸ ۴ صفر

pH ۶/۵ ۹/۴ ۵ ۹/۴ ۴/۵ ۳۳/۰ ۸۰/۰ 

 ۶/۰ ۱۶/۱۷ ۱۶۷ ۱۹۹ ۲۰۱ ۱۹۶ ۱۶۸ )گرم در كيلوگرم(پروتئين خام 

 ۰۶/۰ ۱۲/۰ ۴۲/۰ ۵۸/۰ ۶۲/۰ ۶۴/۰ ۳۹/۰ نيتروژن غير پروتئيني به پروتئين خام نسبت

 ۱۱/۰ ۰۹/۱ - ۴۲ ۴۲ ۴۰ -** )درصد(در شوينده خنثي  الياف نامحلول

SEM* : معيار خطاي ميانگين  
  .باشدين بخش موجود نمي مربوط به ايداده ها: **

پروتئین بر میزان   ) 4جدول(بررسی اثرات اسید کلریدیریک     
دار اسید بـر پـروتئین      خام سیالژها، بیانگر عدم تاثیر معنی     

در سایر تحقیقات نشان داده . خام سیالژهاي آزمایشی بود   
، از تجزیـه  pHشده است که افزودن اسید از طریق کـاهش      

پروتئین به ترکیبات نیتروژنه غیر پروتئینی جلـوگیري مـی          
ازدهی استفاده از در نتیجه ب). 1996 نز و همکاران  یال(نماید  

جـدول  (نتایج این آزمـایش  . پروتئین سیالژ افزایش می یابد    
  نشان داد که با افزایش مقدار اوره، نسبت نیتروژن غیر) 3

ابد، اما این اثر معنـی  پروتئینی به پروتئین خام افزایش می ی    
نــشان داد کــه ) 4جــدول (نتــایج ایــن آزمــایش . دار نیــست

ن غیر پروتئینی بـه پـروتئین   افزودن اسید، بر نسبت نیتروژ 
خام سـیالژهاي آزمایـشی اثـر معنـی داري نداشـته اسـت               
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 ٩ ...                                              ميايي، فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشک و پروتئين خام سيالژ يونجه غني شده با اسيديخصوصيات ش

)05/0P> .(   ــی دار ــزایش معن ــدار اوره باعــث اف ــزایش مق اف
NDF    05/0(سیالژهاي آزمایشی شد P<.(  

هاي تجزیه پذیري ماده خشک و پروتئین فراسنجه: مرحله دوم
  . است نشان داده شده 5خام سیالژهاي یونجه در جدول 

  
  )معيار خطا± ميانگين ( فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين خام سيالژهاي يونجه -۵جدول 

 ۲ فراسنجه هاي تجزيه پذيري پروتئين خام ۲فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشك ۱شماره تيمار

 a b c a b c 
 ۰۵/۰±۰۲/۰ ۲۵/۰±۰۴/۰ ۵۵/۰±۰۲/۰ ۰۵/۰±۰۱/۰ ۳۷/۰±۳۹/۰ ۳۲/۰±۱۸/۰ يك

 ۰۸/۰±۰۴/۰ ۱۲/۰±۰۲/۰ ۶۴/۰±۰۲/۰ ۰۷/۰±۰۲/۰ ۲۹/۰±۰۳/۰ ۳۷/۰±۲۲/۰ دو

 ۰۵/۰±۰۲/۰ ۲۳/۰±۰۳/۰ ٦٧/٠±۰۱/۰ ۰۶/۰±۰۱/۰ ۳۹/۰±۰۴/۰ ۴۳/۰±۰۲/۰ سه
  سيالژ يونجه بدون افزودني: تيمار يك۱

  .اده خشكيدريك، به ازاي كيلوگرم مر ميلي ليتر اسيد كل۴ گرم اوره و ۵سيالژ يونجه حاوي : تيمار دو
  .يدريك، به ازاي كيلوگرم ماده خشكر ميلي ليتر اسيد كل۱۲ گرم اوره و۵سيالژ يونجه حاوي : تيمار سه

۲a: سريع تجزيهبخش   
b    :كند تجزيه بخش    
c    :پذيريتجزيهثابت نرخ  

 
 îمیـانگین  ( از مقایسه ضرائب تجزیه پـذیري مـاده خـشک        

در ) a( سریع تجزیـه     چنین بر می آید که بخش     ) معیار خطا 
بیـشتر از   ) 3 و   2 هايتیمار ( و اوره  اسیدسیالژهاي حاوي   
است، ولـی ضـریب کنـد       ) 1تیمار   ( و اوره  تیمار بدون اسید  

 بـه   نـسبت ) 1مار  یت ( و اوره  در سیالژ فاقد اسید   ) b(تجزیه  
) c (يریه پـذ  یـ  ثابـت نـرخ تجز     ی طرف از. شتر بود ی ب 2 تیمار

 2 هـاي ماریت ( و اورهدیسـ  ا ي دارا يمارهایماده خشک در ت   
ه یـ ت تجزیطر خاصـ ن امر به خا  ید ا یکه شا  شتر بود یب) 3و  

ج بدسـت آمـده نـشان    ی نتـا یبه طور کل  . د باشد ی اس یکنندگ
 و دی شده با اسيونجه عمل آوریالژ یداد که ماده خشک س    

 ي دارا و اورهدیونجه بـدون اسـ  یالژ یسه با س ی در مقا  اوره
ن امـر   یـ ل ا یـ د دل یشـا . ت اسـ  يشتریـ  ب يریه پذ یت تجز یقابل

 و نقـش  ریـ التخمد در حفـظ مـواد سـهل   یمربوط به نقش اس 
ب یسه ضـرا  یـ از مقا  . باشـد  یکایـ ش ازت آمون  یاوره در افزا  

 در aب ید که ضریآین بر م  ی چن ن خام ی پروتئ يریه پذ یتجز
ــ ــيالژ دارایس ــايماریت ( و اورهدی اس ــب) 3 و 2 ه شتر از ی

 در bب ی ضـر ی، ولـ اسـت ) 1ماریت ( و اوره دیالژ فاقد اس  یس
 cب  ی ضـر  یاز طرفـ  . شتر است ی ب  و اوره  دیالژ بدون اس  یس

بخـش   (aب یضـر . شتر استی ب و اورهدی اسيدارامار  یدر ت 
شتر یـ ک ب یدرید کلر ی اس ي حاو يالژهایدر س ) هیع تجز یسر

 ید بتوان آن را مربـوط بـه اثـر ممانعـت کننـدگ     یبود که شا 
 دونالـد و  مک(  و مضر دانستير هوازید بر تداوم تخم  یاس

  . )1997 همکاران
 بـر   یشی آزما يره ها یر ج یج حاصل از تاث   ینتا: مرحله سوم 

 خون يها تیر و متابولیب شید و ترکیمصرف خوراك، تول  
  . نشان داده شده است7 و 6 يها رده در جدولی شيگاوها

 ي دار یبه طـور معنـ    ) 6جدول  (ی  زان ماده خشک مصرف   یم
  بیشترین مقدار  2تیمار  مارها قرار گرفت و در      یر ت یتحت تاث 

ت خـوراك   یـ فیتـوان بهبـود ک    یعلت آنرا مـ   ). >P 05/0(بود  
 ی را بـه انـدازه کـاف   يدانست که توانـسته اسـت مـواد مغـذ     

  داري در کاهش معنی3با وجود این در تیمار . دین نمایتام
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  ١٣٨٨سال / ٢ شماره ١٩/ ١جلد/ هاي علوم دامیمجله پژوهش...                                                سگران و لی، دانش مي                      وک١٠
  
  شيونجه در مرحله سوم آزمايالژ يونجه خشک و سيمخلوط  ي حاويها ه شده با خوراکين تغذي هلشتاي تازه زاير گاوهايب شيد و ترکي تول-۶جدول  

 موضوع اثر زمان مارياثر ت )ن کل دورهيانگيم( *مارهايت

 دار يسطح احتمال معن SEM  دار شدنيسطح احتمال معن **SEM سه دو کي
 شدن

 b۲۷/۲۱ a۲۵/۲۲ c۱۴/۲۰ ۲۸/۰ ۰۰۱/۰ ۱۴/۰ ۰۰۱/۰ )لوگرم در روزيک (يماده خشک مصرف
 b۸۲/۳۸ a۲۵/۴۱ a۳۲/۴۱ ۴/۱ ۹۵/۰ ۰۹/۰ ۰۴/۰ )لوگرم در روزيک(ر يد شيتول
 b۰۶/۳۵ c۳۲/۳۴ a۷۴/۳۷ ۸/۱ ۶۹/۰ ۰۱۳/۰ ۰۰۵/۰ )لوگرم در روزيک(ر ي شيچرب
 ۱۴/۰ ۰۰۷/۰ ۳۵/۰ ۶/۱ ۶۳/۳۲ ۳۸/۳۴ ۳۹/۳۵ )لوگرم در روزيک(ر ين شيپروتئ

 ۴۴/۰ ۰۳۴/۰ ۹۵/۰ ۷۳/۲ ۰۶/۱۱۵ ۱۴/۱۱۵ ۸۳/۱۱۹ )لوگرم در روزيک(ر يماده خشک ش
  سيالژ يونجه بدون افزودني: تيمار يك*۱

  . ميلي ليتر اسيد كلزيدريك، به ازاي كيلو گرم ماده خشك۴ گرم اوره و ۵سيالژ يونجه حاوي : تيمار دو
  . ميلي ليتر اسيد كلزيدريك، به ازاي كيلو گرم ماده خشك۱۲ گرم اوره و۵سيالژ يونجه حاوي : تيمار سه

a،b، c :ف ميانگين هايي كه حروف متفاوت دارند داراي اختالف معني داري هستنددر هر ردي .  
  

ه شده با ين تغذي هلشتاي تازه زايگاوها) تري لي گرم در دسيليم( خون ينير آميتروژن غيو غلظت ن) تري لي گرم در دسيليم(غلظت گلوکز خون  -۷جدول 
  شي سوم آزماونجه در مرحلهيالژ يونجه خشک و سي مخلوط ي حاويها خوراک

   پس ازيزمان نمونه بر دار مارياثر ت )ن کل دورهيانگيم( *مارهايت
 )ساعت( ي خوراک صبحگاه

 ت خونيمتابول
 دار يسطح احتمال معن **SEM سه دو کي

 شدن
 b۷۱ c۸/۶۷ a۷/۷۳ ۰۹۹/۰ ۰۰۳۱/۰ گلوکز صفر
 b۱/۷۰ c۸/۶۹ a۶/۷۳ ۰۸۸/۰ ۰۱۳۷/۰  دو

 ۴۵۱۵/۰ ۱۵۸/۰ ۸/۷۱ ۱/۶۹ ۹/۶۹  چهار
 ۷۴۴۶/۰ ۰۷۹/۰ ۲/۱۵ ۴/۱۵ ۱۶  خونينير آميتروژن غين صفر
 ۲۹۸۹/۰ ۰۷۵/۰ ۱/۱۵ ۵/۱۵ ۷/۱۶  دو

 ۹۹۴۷/۰ ۰۸۳/۰ ۲/۱۵ ۳/۱۵ ۳/۱۵  چهار
  سيالژ يونجه بدون افزودني: تيمار يك
  . ميلي ليتر اسيد كلزيدريك، به ازاي كيلو گرم ماده خشك۴ گرم اوره و ۵سيالژ يونجه حاوي : تيمار دو
  . ميلي ليتر اسيد كلزيدريك، به ازاي كيلو گرم ماده خشك۱۲ گرم اوره و۵سيالژ يونجه حاوي : تيمار سه

SEM** :معيار خطاي ميانگين  
a،b، c :در هر رديف ميانگين هايي كه حروف متفاوت دارند داراي اختالف معني داري هستند.   
  

 زانیـ  اثـر زمـان بـر م        .استفاده از ماده خشک مشاهده شد     
ه احتمـاال  کـ ) >P 05/0(بـود   دار ی معنیماده خشک مصرف  

ک شدن گاوهـا بـه اوج مـصرف مـاده خـشک        یعلت آن نزد  
ر ید شـ یـ ر بـر تول   ی مختلـف از نظـر تـاث       يمارهاین ت یب. است

 یاخـتالف معنـ   ) 6جدول  ) (لوگرم در روز  یک(روزانه گاوها   

 دار بـود    یر معنـ  ید ش یاثر زمان بر تول   .  مشاهده نشد  يدار
)05/0 P<( . ر  ی ش یغلظت چرب)  بـه طـور    ) لـوگرم یگرم بر ک

ر ی شـ  یچربـ . مارهـا قـرار نگرفـت     یر ت ی تحت تاث  ي دار یمعن
ــاث ــیتحــت ت ــه گیر معن ــ دار زمــان نمون ــت يری ــرار گرف       ق

)05/0 P< .( ر  یخـام شـ   ن  یغلظت پروتئ)    لـوگرم یگـرم بـر ک (
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 ١١ ...                                              ميايي، فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشک و پروتئين خام سيالژ يونجه غني شده با اسيديخصوصيات ش

. مارها قرار نگرفتیر تی دار تحت تاثیبه طور معن) 6جدول  (
 ینـ یه منابع پروتئی از تجز يرید با جلوگ  ی اس اگر چه افزودن  

د، اما یالژ گردین خام سیت پروتئیفیش و بهبود ک   یث افزا عبا
ر گاوهـا  ین شـ ید پـروتئ یـ  بـر تول  ي دار یچگونه اثـر معنـ    یه

زان یـ ر، م ین ش ی از عوامل موثر بر غلظت پروتئ      یکی. نداشت
دالور و دانـش    (ر خـوراك اسـت      ی قابل تخم  يدراتهایکربوه

ونجه بـا   یلو کردن   یرسد که س   یبه نظر م  ). 1380 مسگران
 آن در يها دراتیک باعث حفظ کربوهیدرید کلر یاوره و اس  

ن یـ  کـه در ا    ییاز آنجـا  .  شـود  یونجه خشک مـ   یسه با   یمقا
کسان بودنـد و تنهـا اخـتالف آنهـا نـوع            یره ها   یجش  یآزما
د و اوره بود،    یونجه مورد استفاده از نظر مقدار اس      یالژ  یس

 يمارهاین تیر بین ش ی دار پروتئ  یم تفاوت معن  ن رو عد  یاز ا 
ن ین غلظـت پـروتئ    یعالوه بر ا  .  است یعی طب ي امر یشیآزما
 هـم   يریـ ر زمـان نمونـه گ     ی دار تحت تاث   یر به طور معن   یش

بـه   )لـوگرم یگرم بـر ک (ر یغلظت ماده خشک ش. قرار نگرفت 
 يریـ مارها و زمـان نمونـه گ      یر ت ی تحت تاث  ي دار یطور معن 

  . قرار نگرفت
 ی گرم در دس  یلیم( خون   ینیر آم یتروژن غ یظت ن غل

 4 و 2 قبـل،   يهـا   گرفته شـده در زمـان      يهادر نمونه ) تریل
 نـشان داده    7 در جـدول     یساعت بعد از خوراك صـبحگاه     

ونجـه  یالژ یج نشان داد که استفاده از س     ین نتا یا. شده است 
وان بـه  یـ  ح یکیولـوژ یزی بـر سـالمت ف     ییچگونه اثر سـو   یه

. نـدارد ) ینیر آم یتروژن غ ین(ت خون   یابولن مت یلحاظ مهمتر 
 ی اسـتفاده مـ    3مـار   ی کـه از ت    ییزان گلوکز خـون گاوهـا     یم

نمودنــد در زمــان صــفر و دو ســاعت بعــد از خــوراك      
ر یش از سـا   یبـ ) >P 05/0( يداری به طـور معنـ     یصبحگاه

اد یـ ر ز ی رسد که اسـتفاده از مقـاد       یبه نظر م  . وانات بود یح
ونجه باعث بهبود  یالژ  ی س ي ساز ی غن يک برا یدرید کلر یاس
 بـه  يریـ  تخمين علوفه های ايدراتهایت کربوه یت و کم  یفیک

بـه  .  گـردد  یوان م یش ساز گلوکز در بدن ح     ین پ یلحاظ تام 
ش نــشان داد کــه اســتفاده از ین آزمــایــج ای نتــایطــور کلــ

مت در  ی و ارزان ق   ید معدن یک اس یک به عنوان    یدریدکلریاس
مراه با اثـرات مطلـوب      تواند ه  یونجه م یالژ  ی س ي ساز یغن

 مـاده خـشک و      يریپـذ هیـ  و تجز  ییایمیات شـ  یبر خصوص 
ــروتئ ــن ایپ ــه تخمی ــن علوف ــر از ی دياز ســو.  باشــديری گ
ب یـ د و ترکیـ ن تولی بيداریچ گونه اختالف معن   یکه ه یآنجائ
    د، یــش مالحظــه نگردیر گاوهــا در مرحلــه ســوم آزمــایشــ
 در   شـده  دهر استفا یونجه مطابق با مقاد   یالژ  یتوان از س  یم
ب یـ د و ترکیـ ر مـضرآن بـر تول  یچ تـاث یش بدون ه ین آزما یا
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