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  : چکیده

ي پذیري ترکیبات دیوارهي روند تجزیهمطالعه میایی و، ترکیب شیتعیین ارزش غذایی بررسی اثر آزمایش به منظور این

. صورت پذیرفته است تکنیک تولید گاز به روش آزمایشگاهی و هاي نایلونیسلولی غالف نخود سبز با استفاده از روش کیسه

خشک، يهمادي نخود سبز جداسازي غالف وخشک نمودن آن، ترکیبات شیمیایی ماده آزمایشی(غالف) شامل پس از تهیه

و الیاف نامحلول در  )(NDFخنثیينامحلول درشوینده الیاف ،خامخاکستر آلی،يماده خام،پروتئین خام، چربی

 گیري شدنددرصد اندازه 69/23و  31/40، 046/8، 49/79، 5/2، 03/10، 53/87ه ترتیب ب ADF)( اسیدييشوینده

راس گوسفند 2ي ساعت در شکمبه 72و 48، 24، 16، 12، 8، 4، 2 ،0خشک غالف نخود سبز به مدت  يگرم از نمونه 3. 

خشک، پروتئین، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در  پذیري مادهمیزان کل تجزیه نر مغانی انکوباسیون شد.

ثر با نرخ پذیري مودرصد و تجزیه 09/42و  22/76، 72/88 ، 93/80شوینده اسیدي غالف نخود سبز به ترتیب 

 8/65و  4/71، 9/79درصد براي ماده خشک ،  4/55و  3/60،  3/69درصد در ساعت به ترتیب  8و  5، 2عبورهاي

تعیین  بودند. ADFبراي  3/41و  6/41، 9/41و NDFدرصد براي  5/71و 9/72، 7/74درصد براي پروتین خام ، 

هاي هضمی دستگاه داخل بطري به روش گارگالو در ايروده هضم قابلیت و )1999( اي به روش هولدنشکمبهقابلیت هضم 

يماده در آلیيماده آلی،يماده خشک،يماده هضم قابلیت میزان که ) مورد انکوباسیون قرار گرفتIIDiasyساز هضم (شبیه

الف نخود سبز به غ روش هولدن براي ) درکیلوگرم بر مگاژول حسب بر( متابولیسم انرژي قابل و )درصد حسب بر( خشک

ساعت بعد از  96و72، 48، 24، 12، 8، 4، 2هاي مقادیر تولید گاز در زمان بود. 61/11و 98/73، 46/80، 06/81ترتیب 

 خشک)،يگرم مادهمیلی200تر به ازاي هر لیمیلی( هاي تخمیر با تولید گازمیانگین فراسنجهو  انکوباسیون ثبت گردید

(  ، انرژي شیردهیخشک)ي(مگاژول بر کیلوگرم ماده ، انرژي قابل متابولیسمدرصد)( آلیيهقابلیت هضم آزمایشگاهی ماد

 .محاسبه گردید خشک)يگرم مادهمیلی 200مول بر ( میلی و اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر خشک)يمگاژول بر کیلوگرم ماده

قدار گاز حاصل از بخش محلول، بخش نامحلول و مجموع م در یکولگلیلناتیخوراك با پل ینا يسازو مکمل آوريدر اثر عمل

  دار مشاهده نشددر غالف نخود سبز تفاوت معنی تولید گاز از بخش محلول و نامحلول

میزان  و همچنین باشد.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ارزش غذائی غالف نخود سبز براي نشخوارکنندگان باال می 

تواند به عنوان خوراك با قابلیت دهد که میسبز نشان میغالف نخود NDFاي ي شکمبهپذیرهضم و خصوصیات تجزیه

  .مطرح باشداي انرژي با ارزش و فیبر غیر علوفه و به تبع آن یک منبعپذیري باال براي نشخوارکنندگان تجزیه

  متان، ،هاي نایلونیکیسه، نخود سبز غالف اي،قابلیت هضم دو مرحله، ترکیب شیمیایی،پروتوزوآ گاز،زمونآ: هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

 7میالدي به  2100رود در سال میلیارد نفر است و انتظار می 6جمعیت جهان در حال حاضر، متجاوز از 

میلیون جمعیت دارد و پیش 70). کشور ما هم اکنون بیش از 2011بارجهانی،  و میلیارد برسد (سازمان خوار

میلیون نفر برسد (فارسی و همکاران،  100به  1410یلیون و تا سال م 80شمسی به  1400شود تا سال یبینی م

ها بتدریج کاهش خواهد یافت. بعالوه با خوراك دام غله قابل مصرف در ). با افزایش جمعیت، مقدار1382

شود تر میها ضروريهاي با کیفیت باالتر، کاربرد غذاهاي ارزانتر در جیره دامقیمت خوراك افزایش جمعیت و

از پروتین مصرفی غذاي انسان باید از نوع پروتئین حیوانی  درصد25طبق مطالعات حداقل  ).1994آنون، (

). لذا 2004کار،ادرصد افزایش یابد(م 30سال آینده تولید شیر و گوشت 20رود که طی بنابراین انتظار می باشد،

یر قابل استفاده توسط انسان و نیز انجام ایجاد شرایط و تمهیدات مناسب جهت استفاده حیوانات از مواد غذایی غ

عملیات و نیز فرایندهاي مختلف بر روي این مواد و سایر ضایعات کم ارزش ولی قابل استفاده در تغذیه 

درصد ساکارید  70حیوانات، در دنیاي امروز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. مواد لیگنوسلولزي حاوي 

و همی سلولز تشکیل شده است. بعلت تولید مداوم این مواد، سلولز و همی سلولز، بوده که بیشتر آن از سلولز 

اي خاص براي تغذیه نشخوارکنندگان مفید بوده و ترین منبع انرژي قابل تجدید بر روي زمین است که بگونهغنی

). کمبود منابع 1379جعفري صیادي ، نوید شاد و سازند (یمانند پلی، انسان را به این منبع عظیم انرژي متصل م

هاي دامی محسوب می شود. بنابراین ایجاد منابع خوراك دام در کشور یکی از موانع مهم در افزایش فرآورده

 در اکنون ). هم1990(معظمی و شجاع الساداتی،  ارزان و جدید پروتئینی به منظور تغذیه دام ضروري است

ي  توسعه يمحدود کننده عامل ترینمهم طیور و وراك دامخ منابع کمبود ایران، جمله از کشورها از بسیاري

 سهم خوراك به دلیل در موجود مغذي مواد بین تعادل از عدم ناشی اثرات ارتباط در این باشد.می دامپروري
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 ارزش شناخت بنابراین شود. گرفته باشد، نبایستی نادیده داشته تولید و غذایی بازده کاهش در تواندمی که زیادي

 مشکالت از بروز ممانعت بر عالوه طیور و دام تغذیه در استفاده مورد هايخوراك مواد مغذي محتواي و اییغذ

 با هاي مناسبجیره يتهیه جهت ايتغذیه هايمدیریت برنامه در مهمی نقش مغذي، مواد بین توازن عدم از ناشی

اهمیت است (رحمانی و  حائز دامی احدهايو در تولیدي راندمان افزایش در نتیجه در داشته و هزینه حداقل

تر خواهد هاي آتی وخیمکارشناسان، محدودیت در غذاي انسان و دام، طی سال ي. به عقیده)1388 همکاران،

که طی یک سال  ايهدرصد از توده زند 40حدود  این امر، دلیل افزایش توجه به مواد لیگنوسلولزي است. شد و

هاي فرعی بوده که عمدتا از محصوالت فرعی کشاورزي، ضایعات ناشی ردد، فرآوردهگدر اثر فتوسنتز تولید می

هاي رغم پیشرفتعلی ).1990(معظمی و شجاع الساداتی،  شونداز صنعت چوب و ضایعات شهري حاصل می

و سوء تغذیه را تا حد زیادي خنثی  یجمعیت، تالش در جهت مبارزه با گرسنگ بدست آمده، افزایش انفجاري

نماید. با پیشرفت فنون علمی و به ویژه رشد تولیدات صنعتی، رابطه بین انسان از یک طرف و طبیعت از می

شود که در حجم وسیع تولیدات بشري، شود. مشکل از آنجا ناشی میتر میهطرف دیگر، روز به روز پیچید

هاي طبیعی بیگانه هستند. هر کوسیستمگردند که نسبت به امقادیر متنابهی مواد جنبی و ضایعات صنعتی تولید می

هاي ها، سرشاخههاي روغنی، حبوبات، سبزيساله هزاران تن مواد زاید کشاورزي شامل بقایاي غالت، دانه

شوند. انهدام هاي باز نشده پنبه و کنجاله زیتون در ایران سوزانده و یا دور ریخته میدرختان میوه، باقیمانده میوه

باعث تهدید جدي  محیط زیست و از  CO2سوزي بدلیل آزاد کردن مقدار زیاديق آتشاین ضایعات از طری

رو وارد  ). از این2006و مخرجی،  شود (داسطرف دیگر باعث اتالف غیر ضروري مقدار زیادي مواد آلی می

خه و تاحدي صنعتی به اکوسیستم طبیعی کشاورزي و انتقال آنها به چرجنگل نمودن مواد جنبی کشاورزي، 

شود. در عصر حاضر باشد و بدین ترتیب به حفظ محیط زیست نیز کمک میمی طبیعی مواد آلی اجتناب ناپذیر

هاي تولید باید به نحوي اصالح شوند که طی آن ضایعات یک سیستم تولیدي قبلی ، روشفنون علمی با پیشرفت

از طرفی منابع ). 1379ي صیادي ، جعفرنوید شاد و بعنوان ماده خام براي یک سیستم جدید مصرف گردند (

دهد وساالنه منابع زیادي از ترین بخش خوراك را تشکیل میترین و پرهزینهتامین کننده انرژي و پروتئین حجیم
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شود این امر نه تنها بار ارزي سنگینی را بر کشور منابع جهت استفاده در صنعت دامپروري از خارج وارد می

توان به کیفیت متغییر مواد اي را نیز به دنبال دارد که در این مورد میعدیدهکند بلکه مشکالت تحمیل می

). بنابراین، 1378خریداري شده، بعد مسافت، مشکالت حمل ونقل وآلودگی آنها اشاره نمود (امینی و همکاران،

ه سزایی در شناخت مواد خوراکی با ارزش داخلی و جایگزین کردن آنها به جاي منابع غذایی وارداتی سهم ب

هایی مثل جنون گاوي و اعالم ممنوعیت استفاده از پروتئین خودکفایی اقتصادي دارد. به دنبال بروز بیماري

هاي پروتئین گیاهی ي اروپا، استفاده از مکملتوسط اتحادیه 1994ي نشخوارکنندگان در سالحیوانی در تغذیه

و  ي خوراك بسیار افزایش یافت (هنبوريکننده هاي تولیدتوسط کشاورزان، متخصصان تغذیه و کارخانه

 جامعه نیازهاي غذایی مهمی در تأمین حبوبات نقش). در این میان 2006؛ روتگر و همکاران، 2000همکاران

 مقام سطح زیر کشت در نظر از نخود می کنند. در بین حبوبات ایفاء در کشورهاي درحال توسعه ویژه بشري به

 درصد 55 حدود است که نخود جهانی تولید درصد 4/1 معادل ایران در نخود تولید سهم دارد. قرار جهان چهارم

ي بهینه ). به منظوراستفاده1995 (سازمان خوار و بار جهانی، است هاي نواحی غرب کشوراستان به محدود آن

ده و قابلیت دسترسی از مواد خوراکی، نیازبه اطالعات کافی درزمینه احتیاجات حیوان، مواد خوراکی مورد استفا

خوراکی و همچنین به مواد مغذي توسط دام، تامین اطالعات الزم در راستاي تعیین ارزش مواد خوراکی و خوش

). به هر حال به علت این که 1385(نیکخواه ومهدوي،  رسدي مواد خوراکی الزم به نظرمیعوامل محدود کننده

گردد و در اکثر موارد مواد غذایی دردسترس، تکافوي تامین میمواد مغذي ضروري براي حیوان از منابع مختلف 

نماید، استفاده از مواد خوراکی محلی براي کاهش هزینه و جایگزین کردن آن به جاي منابع غذایی نیاز دام را نمی

وارداتی سهم بسزایی در خودکفایی اقتصادي دارد. بنابراین شناخت خصوصیات کمی وکیفی مواد خوراکی در 

همچنین تامین احتیاجات حیوانات براي اهداف مختلف پرورش  تباط با ارزش غذایی خوراك مصرفی وار

ي صحیح دردرجه اول بایستی ترکیب شیمیایی واجزاي مغذي ناپذیراست. بنابراین براي تغذیهضرورتی اجتناب

 کنیم ها را شناساییكها را بشناسیم و بعد قابلیت هضم و یا قابلیت استفاده از مواد مغذي خوراخوراك

گیري قابلیت ). اندازه1385و مهدوي ،  نیکخواه1386 همکاران، و یاراحمدي ؛ 2004همکاران، (گاسلینک و
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گیري قابلیت هضم با استفاده از باشد. اندازهمی و روش آزمایشگاهی 1هضم شامل روش آزمایش با حیوان زنده

گیر بوده و به مقدار زیادي مواد خوراکی نیاز دارد و  دهد وقتحیوان زنده با اینکه اطالعات دقیقی به ما می

شود که قابلیت هضم به روش بنابراین ترجیح داده می باشد.ي باالیی همراه میهمچنین با صرف هزینه

توان ها براي نشخوارکنندگان را می). قابلیت هضم خوراك1990گیري و گزارش گردد (باربر،آزمایشگاهی اندازه

ي پپسین بطور نسبتًا آوري خوراك ابتدا با مایع شکمبه و سپس بوسیلهیط آزمایشگاهی به وسیله عملدر شرا

اي آوري ترشحات دستگاه گوارش از طریق فیستوال گذاري شکمبهگیري نمود. همچنین جمعصحیح اندازه

پذیر است یشگاه امکانها در آزماهاي هضمی خوراكها جهت انجام آزمایشنشخوارکنندگان و استفاده از آن

ها براي برآورد میزان هاي نایلونی هم یکی از پر کاربردترین روشتکنیک کیسه ).1385(نویدشاد و جعفري، 

ي هاي کوچکی از مادههاي نایلونی انکوباسیون نمونهباشد. اصول روش کیسهپذیري در شکمبه میتجزیه

استفاده از این تکنیک براي تخمین قابلیت هضم به دلیل هاي نایلونی در شکمبه است خوراکی در درون کیسه

گیر و پر زحمت وگران بودن انجام آزمایش، در نیاز به جراحی حیوان، مراقبت از حیوان، و به طور کلی وقت

  ).2004سلینک و همکاران، گا؛ 1386باشد (نیکخواه و شورنگ، همه جا قابل اجرا نمی

هزینه بودن، از تکرارپذیري ودقت باالیی که ضمن سادگی و کم هاي آزمایشگاهیدر این راستا روش 

ترین روشهاي آزمایشگاهی مرسوم روش تلی و تري اند. یکی از دقیقبرخوردار هستند، مورد توجه قرار گرفته

کنندگان نیز بینی قابلیت هضم در نشخوارترین روش آزمایشگاهی در دسترس جهت پیش) بوده که عملی1963(

پذیري باالیی دارد. با وجود داشتن دقت باال در ارائه قابلیت . این روش ساده و سودمند بوده وتکرارباشدمی

هضم ماده خشک عیب این روش این است که هر ماده خوراکی باید به طور جداگانه انکوباسیون شودو چون 

دهد(مبجیش و ترس قرار نمیگیرد اطالعاتی در مورد پویایی هضم در دسگیري در مرحله آخر صورت میاندازه

باشد که ) می1979). روش آزمایشگاهی جدید تولید گاز (منک وهمکاران، 2004؛ ماکار، 2000همکاران، 

تر براي پیش بینی ارزش غذایی خوراك است و براي پیش بینی قابلیت هضم ومقدار مصرف روشی نسبتا دقیق

                                                
1   - In vivo 
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هاي ). در این روش میزان گاز2004؛ ماکار، 2004سلینگ و همکاران، اخوراك نیز قابل استفاده است(گ

هاي چرب فرار تشکیل شده، اندازه تخمیري تولید شده ،که بیشتر از دي اکسید کربن، متان، هیدروژن واسید

) ابداع و معرفی شده است. اساس فن 1979شود .این روش براي اولین با توسط منک و همکاران(گیري می

شود با این تفاوت که در تکنیک تولید گاز به ت که در روش تلی و تري استفاده میتولید گاز مشابه سیستمی اس

شود. گیري میهاي مختلف اندازهگیري ماده خشک از دست رفته، حجم گاز تولیدي در زمانجاي اندازه

راهم گیري گاز اطالعات خوبی را در رابطه با چگونگی هضم هر دو قسمت محلول وغیر محلول خوراك فاندازه

   ).1387کند (بشارتی و همکاران،می

  

  ي پژوهشپیشینه- 2- 1

 با اسپرس خشک علوفه در موجود فنولیک ترکیبات کردن اثر غیرفعال تعیین منظور به پژوهشی که در

 خونی هايفراسنجه و هضم قابلیت پذیري،هتجزی بر آب و )6000مولکولی گلیکول (وزن - اتیلن پلی از استفاده

ي حاصل از گرفت. نتیجه ) انجام1390(بهروزیار و همکارانوندي هلشتاین توسط خلیل يگاوها ايشکمبه و

 دیواره و خام پروتئین آلی، ماده هضم قابلیت دارمعنی افزایش سبب هارآوريفباشد که این تحقیق این چنین می

 مولی هاينسبت و مبهشک در فرار چرب اسیدهاي کل شد. غلظت اسپرس متابولیسم علوفه قابل انرژي و سلولی

  .نگرفت قرار فرآوري هايروش تأثیر تحت آنها

صورت  کشمش پسماند در فنولیک ترکیبات گیرياندازه و غذایی ارزش تعیین انجام هدف با پژوهشی در

 قابل انرژي ازجمله( آن به وابسته هايفراسنجه و گاز تولید تا شد باعث گلیکولاتیلنپلی گرفته بود افزودن

 باعث تانن منفی اثرات حذف رسدمی نظر به یابد افزایش تیمارها تمام در آلی) يماده هضم قابلیت و ولیسممتاب

  .)1389 یابد ( علیپور و همکاران، افزایش حدي کشمش تا پسماند غذایی ارزش تا است شده

سته (وسته پپپذیري ماده آلی ) با هدف بررسی گوارش1390ی و روزبهان (نپژوهشی که توسط لطفی نوقا

) با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند OMDپسماند کشاورزي آلوده کننده محیط زیست) به روش آزمایشگاهی (
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پذیرفته بود. نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت اکوسیستم میکروبی شکمبه گوسفند تالشی (با تالشی صورت 

سته را داراست وسته پهاي قابل هیدرولیز موجود در پوان تجزیه تانندار ) تهاي تاننسابقه قبلی مصرف خوراك

  کند.و از آن به عنوان انرژي استفاده می

بلوط  میوه میکروبی تخمیر فرایند بر گلیکولاتیلنپلی مختلف سطوح اثرات بررسی منظور که به درآزمایشی

 دلیل به گلیکولاتیلنپلی داد نشان آزمایش، این ) انجام شد. نتایج حاصل از1390توسط زمانی و همکاران(

   .دارد را میکروبی شکمبه تخمیر بهبود نتیجه در و تانن منفی اثرات کاهش پتانسیل تانن، با باند تشکیل توانایی

 متابولیسمی انرژي و آلی يماده هضم قابلیت بر (PEG)گلیکولاتیلنپلی اثر بررسی درپژوهشی با هدف ،

) صورت پذیرفت نشان 1390توسط علیپور و همکاران ( (Menkke)گاز تولید روش از استفاده با کهور يمیوه

 اما شدME) متابولیسمی ( انرژي و (OMD)آلی يماده هضم افزایش قابلیت گلیکول سبباتیلنداد که مکمل پلی

  نبود. دارمعنی افزایش این

 پذیريتجزیه شیمیایی، ترکیبات تعیین ترصوبه  Ephedra intermedia)افدرا ( گیاه ايتغذیه ارزش

 به آزمایش این انجام شد. نتایج )1390زاده و همکاران(صورت آزمایشگاهی توسط ولی به گاز تولید و ايشکمبه

 فنولی مواد و تانن وجود از ناشی تواندمی که شودمی تخمیر شکمبه در به کندي افدرا گیاه دهدمی نشان کلی طور

 تخریب معرض در مراتع احیا و به حفظ تواندمی طبیعی مراتع گیاهان در خصوصیاتی چنین .باشد گیاه این در

  .کند کمک

) با تعیین ترکیبات شیمیایی و مقایسه ارزش غذایی پوست انار و دانه 2011میرزایی آغساقالی و همکاران (

داري بیشتر است و پوست انار معنی آن گزارش کردند که میزان تولید گاز پوست انار نسبت به دانه آن به طور

) نیز با ارزیابی ارزش 2012تواند در تغذیه نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار گیرد. (طاهر مداح و همکاران می

 24غذایی پوست انار سیلو شده و خشک شده با روش تولید گاز گزارش کردند که اگرچه میزان گاز تولیدي در 

 االتر بود اما میزان اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر، قابلیت هضم ماده آلی و انرژيساعت پوست انار خشک شده ب

 قابل متابولیسم براي هر دوگروه مشابه بود.
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گزارش شده است که سطوح مختلف تانن اثرات مفیدي بر متابولیسم پروتئین در نشخوارکنندگان دارد، از 

شود (فرتوز و ش جذب اسیدهاي آمینه از روده میاي پروتئین جیره و افزایجمله باعث کاهش تجزیه شکمبه

ها اثرات منفی بر غلظت اسیدهاي چرب فرار در شکمبه دارند (باتا و همکاران، ). همچنین تانن2004همکاران، 

هاي تجزیه کننده سلولز و پروتئین هستند ها داراي خاصیت ضد میکروبی بر روي باکتريعالوه تانن ). به2009

). از سوي دیگر اثرات ضد متانوژنیک گیاهان حاوي تانن به خوبی اثبات شده است. 2012ان، (قاسمی و همکار

پذیري خوراك باعث ها با تأثیر مستقیم بر تولید متان و اثر غیر مستقیم بر تولید هیدروژن با کاهش تجزیهتانن

درصدي متان تولیدي  30تا  24شوند. تحقیقات مختلف کاهش کاهش اتالف انرژي از طریق متان تولیدي می

  ).2008اند. ( تیامین و همکاران، دار را گزارش کردهتوسط نشخوارکنندگان مصرف کننده خوراك تانن

  

  فرضیات تحقیق - 3- 1

  تواند ارزش غذایی براي حیوان نشخوارکننده داشته باشد.می غالف نخود سبز) 1

  دهد.حت تاثیر قرار میقابلیت هضم آن را ت غالف نخود سبزاي محتوي ) مواد ضدتغذیه2

  اي یکسان اثر ندارند.) ترکیبات شیمیایی و آلی براي خنثی کردن مواد ضد تغذیه3
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Abstract:  

This research was carried out to determine the chemical composition and in vitro 

ruminal degradability of green pea pod cell wall by using nylon bag and test gas 

technic. After preparation of green peas and isolating pods and drying it, the results of 

chemical composition analysis for dry matter, crude protein, ether extract, organic 

matter, ash, neutral detergent fibre (NDF) and acid detergent fibre (ADF) were 

87.53,10.03 , 2.5 , 79.49, 8.04, 40.31 and 23.69 percent, respectively. 3gr of green pea 

pod dry matter  incubated by using two fistulated Moghani rams in times 0,2, 4, 8, 

12,16, 24, 48 and 72 hours. Total degradability of dry matter, crude protein, neutral 

detergent fibre (NDF) and acid detergent fibre (ADF)of green pea pod were 

80.93,88.72, 76.22 and 42.09 percent, respectively and Effective degradability with 2, 

5 and 8 percent per hour outflow rate, were 69.3, 60.3 and 55.4 percent for dry matter , 

74.07,72.9 and 71.5 percent for NDF and, 41.4,41.6 and 41.3 for ADF 

respectively.Determination of rumen digestibility done by Holden method and 

intestinal digestibility by Gargaloo in digestion bottle and digestibility of dry matter, 

organic matter,  dry organic matter digestibility(DOMD) and metabolizable energy 

were 81.06,80.46,73,98 and 11.61,respectively.Amount of gas production  recorded for 

2,4,8.12,24,48,72 and 96 times after incubation and fermentation parameters with gas 

production (ml/200mgDM) , in vitro organic matter digestibility(%DM) , 

metabolizable energy (MJ/kg DM), NEL(MJ/kg DM)  and short chain fatty acids 

(mmol/200mgDM) calculated .By treating and supplementation of this feed by PEG  

was not observed significant difference at gas amount of soluble part,insoluble 

part,total gas production from soluble and insoluble parts of green pea pood. 

 Results of this research showed  that  green pea pod have high nutritive value for 

ruminants. and Digestion rate and rumen degradability characteristics of pea pods NDF 

showed that it could be used as feed with high degradability and suitable energy source 

for ruminants.  

  

Keywords: , Chemical Composition, Digestibility,  Gas Production, Green Pea 

Pod, Methan, Nylon Bag , Protozoa.   
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