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چکیده
پژوهش حاضر به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی ،محتوی انرژی و میزان تجزیهپذیری مادهی خشک ،ماده آلی و
پروتئینخام علفخشک یونجهی چین دوم مناطق مختلف استان کردستان انجام شد .نمونه های یونجه ی جمع آوری
شده از مناطق مختلف استان کردستان به لحاظ محتوی ترکیبات شیمیایی با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند (.)P>5/50
میزان پروتیین خام نمونه های سنندج و کامی اران به طور معنی داری باالتر از سایر نمونه ها بود ( .) P>5/50نمونه های
جمع آوری شده از منطقه ی بانه و مریوان به طور معنی داری محتوی  NDFو  ADFباالتری از سایر نمونه ها داشتند
( .)P>5/50نمونه های یونجه ی سنندج و کامیاران نسبت به سایر نمونه ها دارای محتوی  NDICPباالتری بودند
( .)P>5/50محتوی  ADICPنمونه های یونجه ی جمع آوری شده از بانه و مریوان کمتر از سایر نمونه ها بود
( .)P>5/50محتوی انرژی قابل هضم در سطح مصرف تولید (× ،)DE3انرژی خالص شیرواری در سطح مصرف تولید
(× ،)NEL3انرژی خالص نگهداری ( )NEmو انرژی خالص افزایش وزن ( )NEgنمونه های جمع آوری شده از سنندج و
کامیاران و دهگالن ،قروه و بیجاربدلیل محتوی باالتر مجموع مواد مغذی قابل هضم در سطح مصرف تولید به طور
معنی داری باالتر از سایر نمونه ها بود ( .)P>5/50برخالف مادهی خشک ،کنیتیک هضم پروتئین و ماده آلی یونجه به
طور معنیداری بین مناطق مختلف استان کردستان متفاوت بود ( .)P>5/50باالترین میزان تجزیهپذیری مؤثر پروتئین
مربوط به نمونه های دهگالن ،قروه و بیجار و کمترین میزان مربوط به نمونههای بانه و مریوان بود ( .)P>5/50همچنین
بیشترین میزان تجزیهپذیری مؤثر مادهآلی مربوط به منطقه بانه و مریوان و منطقه قروه ،دهگالن و بیجار و کمترین
میزان مربوط به منطقه سقز و دیواندره بود (  .)P>5/50این مطالعه نشان داد که تفاوت های معنیدار بین نمونه های
یونجه جمع آوری شده از مناطق مختلف استان کردستان به لحاظ ترکیبات شیمیایی ،محتوی انرژی و کینتیک هضم
پروتئین و مادهآلی وجود داشت.
واژههای کلیدی :یونجه ،تجزیهپذیری ،استان کردستان
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مقدمه

دیگر ،ارزشخوراکی یونجه نیز میباید پیش از گنجاندن

با توجه به اهمیت موضوع تغذیه و منابع خوراکی در

در جیرهی حیوانات نشخوارکننده تعیین گردد و عوامل

توسعهی دامپروری ،شناسایی ارزش غذایی و تولیدی

موثر در ارزش غدایی آن مشخص گردند .ارزش غدایی

انواع خوراكها ضرورتی اجتنابناپذیر است .اقتصادی

کاه یونجه به عوامل متعددی همانند رقم ،مرحله ی بلوغ

بودن تولیداتدامی به طور عمده تابع نوع خوراك،

(الیزده و همکاران  ،7888کوبلینتز و همکاران  ،0553یو

تعادل جیرههای غذایی و بازده غذایی میباشد .با توجه

و همکاران  0558و یاری و همکاران  ،)0570aشرایط

به رشد روزافزون جمعیت و محدودیت در افزایش تعداد

آب و هوایی ( ون سوست  ،)7881زمان برداشت و چین

دام ،افزایش کیفیت و توان تولیدی دامها راهحل

(برنز و همکاران  0550و بریتو و همکاران  0553و

اقتصادی است .افزایش در تولید جز از طریق شناسایی

 )0558بستگی دارد .در ایران مطالعات متعددی در

نیازهای دام و تهیه جیرههای مناسب و متناسب با این

خصوص تاثیر عوامل ذکر شده بر ارزش غذایی یونجه

نیاز دامها ممکن نیست .دامپروری و دامداری یک کار

صورت پذیرفته است .در پژوهش انجام گرفته توسط

اقتصادی است و حدود  05درصد هزینههای یک

عزیزی ( ) 7800ترکیبات شیمیایی یونجه خشک استان

دامداری صرف تهیه خوراك برای دام میشود ،بنابراین

کردستان برای چین های اول ،دوم و سوم تعیین شد.

هرگونه تجدید نظر و پیشرفتی در این زمینه تأثیر

طباطبایی و همکاران ( )7838ترکیبات شیمیایی یونجه ی

مستقیم در افزایش بازده خوراك دارد .در شرایط

چین دوم را در استان همدان اندازه گیری نمودند .زابلی

کنونی در کشور (بویژه استان کردستان) کمبود

و همکاران ( )7838ارزش غذایی یونجه چین دوم را در

خوراكدام وجود دارد که این کمبود نقش بسیار مهمی

سه مزرعه استان همدان از زمان برداشت تا زمان

در فشار چرا بر مراتع و تخریب آنها دارد ،لذا در جهت

مصرف بررسی نمودند .در مطالعه ای دیگر خمیس

ترمیم این کمبودها ،آگاهی از درصد ترکیبات مغذی

آبادی و همکاران ( )7838در دوسال متوالی ترکیبات

خوراكدام و باال بردن راندمان عمودی تولید پروتئین

شیمیایی یونجه چین دوم را در استان کرمانشاه تعیین

حیوانی ،امری ضروری است (همتی  .)7830یونجه

نمودند .تقی زاده و همکاران ( )0553در آزمایشی تاثیر

( )Medicago sativaیکی از مهمترین گیاهان علوفه ای

چین های مختلف یونجه را بر فراسنجه های تجزیه

در دنیا می باشد (هانسون و همکاران  .)7833در ایران

پذیری با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید

نیز یونجه با میزان تولید  0/0میایون تن علوفه ی

گاز در شرایط آزمایشگاهی بررسی کردند .یاری و

خشک در سال های زارعی  0558-0575میالدی

همکاران ( )0570aتاثیر مرحله ی بلوغ و زمان برداشت

(وزارت کشاورزی ایران )0558-0575 ،جز اصلی

را بر خصوصیات بوتانیکی ،اجزای پروتیین و

علوفه ی جیره ی غذایی گاوهای شیری را تشکیل می

کربوهیدرات ها ،تجزیه پذیری شکمبه ای و محتوی

دهد (کوثر و همکاران  0553و یاری و همکاران

انرژی کاه یونجه مورد بررسی قرار دادند .اگر چه این

 .)0570aاگر چه استفاده از علوفه به تنهایی در جیره ی

مطالعات اطالعات مفیدی در خصوص ارزش غذایی کاه

غدایی دامهای پر تولید نمی تواند نیازهای غدایی دامها

یونجه و عوامل موثر بر آن در اختیار محققان قرار می

را مرتفع نماید ،لیکن استفاده از کاه یونجه که در مرحله

دهند ،لیکن اطالعات اندکی در خصوص تاثیر نوسانات

مناسبی از رشد برداشت شده باشد می تواند نیاز به

اقایمی درون منطقه ای (به عنوان مثال درون استانی) بر

افزودن مواد متراکم را در جیره به حداقل مقدار خود

ارزش غذایی علوفه یونجه در دسترس می باشد .عدم

برساند (اوبا و آلن  .)0550همانند هر مادهی خوراکی

در نظر گرفتن چنین نوساناتی در ارزش غذایی یونجه
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بویژه هنگامی که این گیاه بخش عمده ای از جیره ی

آنالیز شیمیایی نمونهها

غذایی را تشکیل می دهد می تواند منجر به تنظیم جیره

جهت انجام آنالیزهای شیمیایی ،از نمونه های یونجه

های نامتوازن و در نتیجه کاهش عملکرد دام شود .لذا

مناطق مختلف استان کردستان به طور تصادفی چهار

هدف از پژوهش حاضر تعیین ترکیبات شیمیایی ،تخمین

زیر نمونه تهیه شد .زیرنمونههای حاصل پس از آسیاب

محتوی انرژی و تعیین میزان تجزیهپذیری ماده ی

با الک یک میلیمتری ،برای تعیین ماده خشک

خشک  ،ماده ی آلی و پروتیین خام نمونه های یونجهی

( ،)AOAC 7885خاکستر ( ،)AOAC 7885پروتیین

جمع آوری شده ازمناطق مختلف استان کردستان با

خام ( )AOAC 7885و عصاره اتری (،EE

استفاده از تکنیک کیسههای نایلونی بود.

 ،)AOAC 7885آنالیز شدند .اندازه گیری میزان الیاف
نا محلول در شوینده ی اسیدی ( ،)ADFالیاف نا محلول

مواد و روش ها

در شوینده خنثی (بدون استفاده از آلفا -آمیالز و

مواد خوراکی مورد مطالعه و نحوهی جمعآوری آنها

سولفات سدیم )NDF ،و لیگنین نامحلول در اسید()ADL

در تیر ماه سال  7833پس از جمعآوری اطالعات

با استفاده از روش ون سوست و همکاران ()7887

دربارهی سطح زیرکشت یونجه در استان کردستان ،با

انجام گرفت .پروتیین نامحلول در شوینده ی اسیدی

استفاده از روش نمونهبرداری طبقهبندی تصادفی85 ،

( )ADICPو پروتئینخام نامحلول در شوینده خنثی

روستا انتخاب و در هر روستا بطور تصادفی 8-1

( )NDICPبر اساس روش ارائه شده توسط لیسیترا و

خانوار کشاورز انتخاب و از مزارع ،خرمن و یا انبار

همکاران ( )7884اندازه گیری شدند .تمامی آنالیزهای

علوفهی آنها نمونهبرداری انجام شد .در خانوارهایی

شیمیایی در دو تکرار انجام گرفت و در صورتی که

که یونجهی آنها بصورت بستهبندی بود ،حداقل ده

اختالف بین دو تکرار بیش از  0درصد بود ،آنالیز تکرار

بسته بطور تصادفی انتخاب و نمونهگیری انجام شد و

شد.

در مناطقی که به صورت خرمن یا انبار بود از  75نقطه

محتوی انرژی

مختلف آن در عمق  05-85سانتیمتر نمونهبرداری انجام
شد .سپس با توجه به شرایط آب و هوایی و توپوگرافی
استان کردستان ،در مجموع نمونهها با یکدیگر مخلوط
شدند به نحوی که در نهایت  1نمونه حاصل شد .سپس
نمونههای جمعآوری شده در سایه خشک شدند .نمونه-
های یونجه چندساله ،چیندوم و رقم یونجهی جمع-
آوری شده ،رقم همدانی بود .سطح زیر کشت یونجه در
استان کردستان در سال  038000 ،7833هکتار و میزان
تولید یونجه  038000تن بود (سالنامه آماری استان
کردستان  .)7833بر اساس آمار سطح زیر کشت یونجه
در مناطق سنندج و کامیاران ،بانه و مریوان ،سقز و
دیواندره و دهگالن ،قروه و بیجار به ترتیب ،1715
 3783 ،1544و  78881هکتار بود (سالنامه آماری
استان کردستان .)7833

میزان پروتیین خام قابل هضم ( ،)tdCPاسید چرب قابل
هضم

(،)tdFA

NDF

قابل

هضم

(،)tdNDF

کربوهیدراتهای غیر الیافی قابل هضم ( ،)tdNFCمجموع
مواد مغذی قابل هضم در سطح مصرف تولید
(× ،)TDN3انرژی قابل هضم در سطح مصرف تولید
(× ،)DE3انرژی قابل متابولیسم در سطح مصرف تولید
(× )ME3و انرژی خالص شیرواری در سطح مصرف
تولید (× )NEL3در نمونه های یونجه با استفاده از
معادالت  NRCگاو شیری ( )0557تخمین زده شدند.
در حالیکه میزان انرژی خالص نگهداری ( )NEmو
انرژی خالص افزایش وزن ( )NEgنمونه ها با استفاده
از معادالت  NRCگاو گوشتی ( )7884تخمین زده
شدند NRC .گاو شیری ( )0557جهت تخمین انرژی
انرژی خالص نگهداری ( )NEmو انرژی خالص افزایش
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وزن ( )NEgاز معادالتی که در  NRCگاو گوشتی

باقیمانده در کیسه ها برای هر ساعت و هر دوره با هم

( )7884استفاده می نماید.

مخلوط شده و میزان ماده ی خشک ،ماده ی آلی و

حیوان و محل آزمایش

پروتیین آنها تعیین شد.

حیوانات مورد استفاده در این آزمایش ،سه رأس گاو نر

مدل آماری

نژاد طالشی بودند که از استان گیالن به محل اجرای

میزان تجزیهپذیری بخش قابل تجزیه مادهی خشک و

طرح (بخش تحقیقات فیزیولوژی مؤسسه تحقیقات علوم

پروتئین خام در شکمبه با برازش داد ههای تجزیه-

دامی کشور) منتقل شدند .فیستوالی نصب شده از

پذیری با مدل ارایه شده توسط رابینسون و همکاران

جنس شمشهای تفلونی بود که با تراشکاری به ابعاد

محاسبه گردید (رابینسون و همکاران  .)7834مدل مورد

مورد نظر تبدیل شده بود .قطر دهانهی فیستوالی مورد

استفاده به صورت زیر بود:

استفاده برای گاوها حدود  755میلیمتر و طول آن 005
میلیمتر بود .گاوهای مذکور همگی بالغ بوده و وزن
تقریبی آنها  805±75/0کیلوگرم بود .گاوها به آب
دسترسی آزاد داشتند و در دو وعده ی روزانه ( 3صبح
و  1بعد از ظهر) با  75کیلو گرم ماده ی خشک (در
سطح نگهداری) از یک جیره ی کامال مخلوط شده تغذیه
شدند .جیره کامال مخلوط شده حاوی  15درصد کاه
گندم 05 ،درصد کاه یونجه 05 ،درصد سبوس گندم و
 05درصد جو بر مبنای ماده ی خشک بود.
تجزیهپذیری با استفاده از روش In situ
نمونههای مواد خوراکی مورد آزمایش ابتدا با استفاده
از الک  8میلیمتری آسیاب شده و از هر نمونه مقدار 0

گرم درون کیسههای نایلونی ( 75×05سانتی متر ،اندازه
منافذ  17میکرون ،نسبت وزن نمونه به سطح کیسه
 70/0میلی گرم به ازای هر سانتی متر مربع) شماره-
گذاری شده وزن شد .سپس این کیسهها به مدتهای
صفر 00 ،13 ،01 ،74 ،3 ،1 ،و  84ساعت در داخل شکمبه
قرار گرفتند .برای تمامی زمان های انکوباسیون سه

)R(t) = U + D × e -Kd x (t – lag
) :R(tباقیمانده ی پس از انکوباسیون در زمان t

 :Uبخش غیر قابل تجزیه
 :Dبخش قابل تجزیه در شکمبه
 :Kdسرعت تجزیهپذیری نسبی بخش D

 :Tزمان انکوباسیون
 :lagزمان تأخیر
میزان تجزیهپذیری موثر مادهی خشک ،ماده ی آلی و
پروتئین با در نظر گرفتن سرعت عبور  1/0درصد در
ساعت محاسبه گردید .سرعت عبور  1/0درصد در
ساعت سرعت عبور پذیرفته شده توسط سیستم
( DVE/OEBتامینگا و همکاران  )7881برای مواد علوفه
ای صرفنظر از سطح تغذیه دام می باشد.
دادههای حاصل ازآنالیز شیمیایی ،محتوی انرژی
وفراسنجه های تجزیهپذیری ماده ی خشک ،ماده ی آلی
و پروتیین با استفاده از رویه  GLMنرم افزار آماری
 )0558( SAS 9.2و با استفاده از مدل آماری زیر
تجزیه گردید:
Yij = µ + Ti + eij

کیسه درون شکمبه هر گاو قرار گرفت .جهت ایجاد

 :Yijمتغییر وابستهی ij

تکرارهای آزمایشی انکوباسیون شکمبه ای در سه دوره

 :µمیانگین جامعه

( )runتکرار گردید .پس از اتمام انکوباسیون ،کیسهها به

 :Tiاثر تیمار (مناطق چهار گانه استان کردستان)

مدت  05تا  45دقیقه با آب سرد شستشو داده شد و به

 :eijاثر خطای مرتبط با مشاهد هی ij

مدت  13ساعت در گرمخانه با دمای  45درجه سانتیگراد

مقایسه چند دامنه ای میانگین ها با استفاده از آزمون

قرار گرفتند و پس از آن توزین شدند .نمونه های

حداقل تفاوت معنیدار محافظت شده فیشر انجام شد.

خصوصیات شیمیایی ،محتوي انرژي و فراسنجههاي تجزیهپذیري ماده خشک ،پروتئین خام و ماده آلی علوفه یونجه چین دوم مناطق مختلف استان کردستان

برای تمامی مقایسات معنی داری در سطح  P>5/50در
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نظر گرفته شد.

جدول  -1سالنامه آماری و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف استان کردستان (سالنامه ی آماری استان کردستان )1831
میانگین بارندگی

میانگین رطوبت نسبی

میانگین دمای ماهانه

ماهانه (میلیمتر)

ماهانه(درصد)

(درجه سانتیگراد)

سنندج و کامیاران

7

81/08

07/3

71/30

7100

بانه و مریوان

0

41/8

00/08

70/01

7008

سقز و دیواندره

8

88/8

04/8

77/30

7405

دهگالن ،قروه و بیجار

1

08/30

08/54

70/10

7805

ارتفاع از سطح دریا (متر)

نتایج و بحث

های یونجه ی سنندج و کامیاران نسبت به سایر نمونه

در جدول  0ترکیبات شیمیایی علوفهی یونجه مناطق

ها دارای محتوی  NDICPباالتری بودند (جدول .)0

مختلف استان کردستان نشان داده شده است .نمونه

محتوی  ADICPنمونه های یونجه ی جمع آوری شده

های یونجه ی جمع آوری شده از مناطق مختلف استان

از بانه و مریوان کمتر از سایر نمونه ها بود (.) P>5/50

کردستان به لحاظ محتوی ترکیبات شیمیایی با یکدیگر

ترکیبات شیمیایی گیاهان علوفه ای در شرایط طبیعی

تفاوت معنی داری داشتند ( .) P>5/50محتوی خاکستر

تحت تاثیر عواملی همانند ویژگی های توپوگرافی

خام نمونه های یونجه ی سنندج و کامیاران به طور

(اوبرهیوبر و کوفلر  ،)0555شرایط آب و هوایی ( ون

معنی داری باالتر از سایر نمونه ها بود (.) P>5/50

سوست  ،)7881زمان برداشت و چین (برنز و همکاران

محتوی پروتیین خام نمونه های مورد بررسی در

 0550و بریتو و همکاران  0553و  )0558قرار می

محدوده ی  70/1-78/8درصد (بر حسب ماده ی

گیرند .همانگونه که در جدول  7نشان داده شده است

خشک) بود و میزان پروتیین خام نمونه های سنندج و

مناطقی که نمونه های یونجه مورد مطالعه از آنها جمع

کامیاران به طور معنی داری باالتر از سایر نمونه ها

آوری شدند از لحاظ شرایط آب و هوایی و موقعیت

بود ( .)P>5/50میزان پروتیین خام نمونه های یونجه در

جغرافیایی با هم متفاوت بودند .این امر می تواند علت

این مطالعه اندکی باالتر از اعداد ارائه شده توسط

تفاوت های مشاهده شده در ترکیبات شیمیایی نمونه

عزیزی ( )7800برای یونجه ی خشک چین های اول،

های یونجه مورد استفاده در این مطالعه را تا حدود

دوم و سوم استان کردستان بود .تقی زاده و همکاران

زیادی توجیه نماید.

( )0553میزان پروتیین خام یونجه ی چین های اول،
دوم و سوم را به ترتیب  78/4 ،70/0و  70/1درصد
گزارش دادند .نتایج آنالیز آماری نشان داد که نمونه
های جمع آوری شده از منطقه ی بانه و مریوان به طور
معنی داری محتوی  NDFو  ADFباالتری از سایر
نمونه ها داشتند ( .) P>5/50محتوی لیگنین نمونه های
یونجه ی بانه و مریوان و سقز و دیواندره باالتر از
سایر نمونه های جمع آوری شده بود ( .) P>5/50نمونه
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جدول  -2ترکیبات شیمیایی علوفهی یونجه مناطق مختلف استان کردستان

سنندج و
کامیاران
بانه و
مریوان
سقز و
دیواندره
دهگالن ،قروه
و بیجار
خطای
معیار میانگین

مادهخشک

خاکستر

80/1

70/0a

7/8bc

80/0

75/0c

7/0b

70/1b

80/5

75/0c

7/7c

70/1b

84/1b

80/5

77/4b

0/5a

70/0b

80/5d

08/4c

5/50

5/77

5/54

5/70

5/80

5/85

NDF

NDICP

ADICP

ADF

ADL

EE

CP

01/5c

8/8c

7/0a

5/8a

78/8a

81/4c

4/8a

7/0b

5/3b

17/4a

85/4a

7/0b

5/8b

00/4b

4/1a

5/8a

1/0b

7/7c

5/554

5/51

5/500

 =NDFالیاف نامحلول در شوینده خنثی؛  =ADFالیاف نامحلول در شوینده اسیدی؛  =ADLلیگنین نامحلول در شوینده اسیدی؛  =NDICPمقدار
پروتئین خام غیرمحلول در شوینده خنثی؛  =ADICPمقدار پروتئین خام غیرمحلول در شوینده اسیدی؛  =EEعصاره اتری و  =CPپروتئین خام؛
در هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشابه نشان داده شده اند دارای اختالف معنی دار می باشند (.)P>5/50

محتوی مواد مغذی قابل هضم نمونه های یونجه ی

مریوان به دلیل محتوی باالتر NDFباالتر از سایر

مناطق مختلف استان کردستان در جدول  8نشان داده

نمونه ها بود ( .)P>5/50یونجه جمع آوری شده از

شده است که با ارقام ارائه شده در جداول استاندارد

دهگالن ،قروه و بیجار به دلیل محتوی پایین ترNDF

احتیاجات غذایی گاوهای شیری مطابقت ()0557 NRC

نسبت به سایر نمونه ها ،حاوی باالترین میزان tdNFC

داشتند  .میزان پروتیین خام قابل هضم نمونه های جمع

بود ( .)P>5/50مجموع مواد مغذی قابل هضم در سطح

آوری شده از سنندج و کامیاران به طور معنی داری

مصرف تولید در یونجه ی جمع آوری شده از سنندج و

باالتر از سایر نمونه ها بود ( .) P>5/50میزان پروتیین

کامیاران و دهگالن ،قروه و بیجار به طور معنی داری

خام قابل هضم مواد خوراکی در سیستم ارزشیابی

باالتر از سایر نمونه ها بود ( .)P>5/50دلیل باالتر

احتیاجات غذایی گاوهای شیری (  )0557 NRCبر

بودن میزان × TDN3در نمونه های یونجه سنندج و

مبنای محتوی پروتیین خام و  ADICPتخمین زده می

کامیاران و دهگالن ،قروه و بیجار نسبت به سایر نمونه

شود .با توجه به این که محتوی پروتیین خام نمونه

ها را می توان به ترتیب به محتوی باالتر  tdCPو

های جمع آوری شده از سنندج و کامیاران باالتر از

 tdNFCدر این نمونه ها نسبت داد (جدول  .)8بعالوه

سایر نمونه ها بود ،انتظار می رفت که این نمونه ها از

میزان مجموع مواد مغذی قابل هضم با محتوی ADF

میزان پروتیین خام قابل هضم باالتری نیز برخوردار

علوفه رابطه ی منفی دارد (لیتهویورگیدیس و همکاران

باشند .به دلیل محتوی باالتر عصاره ی اتری ،میزان

 )0554که می تواند دلیل دیگری بر پایین تر بودن

اسید چرب قابل هضم یونجه جمع آوری شده از منطقه

محتوی × TDN3در نمونه های جمع آوری شده از

ی دهگالن ،قروه و بیجار به طور معنی داری باالتر از

منطقه بانه و مریوان و سقز و دیواندره نسبت به سایر

نمونه های دیگر بود ( .)P>5/50میزان  NDFقابل

نمونهها باشد.

هضم در نمونه های جمع آوری شده از منطقه ی بانه و

خصوصیات شیمیایی ،محتوي انرژي و فراسنجههاي تجزیهپذیري ماده خشک ،پروتئین خام و ماده آلی علوفه یونجه چین دوم مناطق مختلف استان کردستان
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جدول  -8مواد مغذی قابل هضم علوفهی یونجه مناطق مختلف استان کردستان
TDN3× tdNFC tdNDF tdFA tdCP
سنندج و کامیاران

73/0a

5/80c

74/4b

88/0c

00/0a

بانه و مریوان

71/1b

5/00b

73/8a

87/0d

08/0b

سقز و دیواندره

71/1b

5/70d

71/0c

80/0b

01/7b

دهگالن ،قروه و بیجار

71/0c

7/70a

71/5d

83/3a

00/0a

خطای معیار میانگین

5/75

5/578

5/50

5/58

5/00

 = tdCPپروتیین خام قابل هضم (درصد ماده خشک)؛  = tdFAچربی خام قابل هضم (درصد ماده خشک)؛  NDF = tdNDFقابل هضم (درصد
ماده خشک)؛  =tdNFCکربوهیدراتهای غیر الیافی قابل هضم (درصد ماده خشک)؛ × =TDN3مجموع مواد مغذی قابل هضم در سطح تولید
(درصد ماده خشک)؛ در هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشابه نشان داده شده اند دارای اختالف معنی دار می باشند (.)P>5/50

ارزش انرژی زایی نمونه های یونجه ی استفاده شده در

خطی ارائه شده توسط اورسکوف و مک دونالد ()7808

این آزمایش در جدول  1نشان داده شده است و با

محاسبه شد .در حالیکه در پژوهش حاضر بخش قابل

ارقام ارائه شده در جداول استاندارد احتیاجات غذایی

شستشوی ماده ی خشک بصورت میزان ماده ی خشک

گاوهای شیری مطابقت ( )0557 NRCداشتند  .آنالیز

ناپدید شده در زمان صفر محاسبه گردید (تامینگا و

آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین نمونه های

همکاران  .)7881نتایج این پژوهش نشان داد که بخش

یونجه ی جمع آوری شده از مناطق مختلف استان

قابل شستشوی مادهی خشک در بین مناطق مختلف

کردستان به لحاظ محتوی × NEm ،NEL3× ،DE3و

استان کردستان با یکدیگر تفاوت معنیداری داشت (

×،NEL3

 .)P >5/50بیشترین میزان بخش قابل شستشوی مادهی

 NEmو  NEgنمونه های جمع آوری شده از سنندج و

خشک یونجه در بین مناطق مختلف استان کردستان

کامیاران و دهگالن ،قروه و بیجار بدلیل محتوی

مربوط به منطقهی سقز و دیواندره و کمترین میزان

باالتر× TDN3به طور معنی داری باالتر از سایر نمونه

مربوط به منطقهی بانه و مریوان بود که یکی از دالیل

ها بود (.)P>5/50

آن میتواند میزان باالی  NDFو ADFموجود در این

نتایج حاصل از تجزیهپذیری ماده خشک نمونههای

نمونهها باشد (جدول  .)0نتایج نشان داد که تفاوت معنی

مورد آزمایش در جدول  0گزارش شده است .بخش

داری بین نمونه های یونجه ی جمع آوری شده به لحاظ

قابل شستشوی مادهی خشک نمونه های یونجه ی

بخش قابل تجزیه ،بخش غیر قابل تجزیه ،سرعت تجزیه

جمع آوری شده از استان کردستان در محدوده ی

پذیری نسبی و تجزیه پذیری موثر ماده ی خشک وجود

 830/0-187/7گرم در کیلوگرم بود که باالتر از ارقام

نداشت (.)P<5/50

 NEgوجود داشت ( .)P>5/50محتوی ×،DE3

ارائه شده توسط سایر محققان (تقی زاده و همکاران
 0553و یاری و همکاران  )0570bبود .در آزمایش این
محققین بخش قابل شستشوی ماده ی خشک از برازش
داده های تجزیه پذیری ماده ی خشک توسط مدل غیر

39

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  32شماره  /2سال2233

شیخ احمدي ،آذرفر و ...

جدول  -4ارزش انرژی زایی علوفهی یونجه مناطق مختلف استان کردستان
×DE3

×ME3

×NEL3

NEm

NEg

سنندج و کامیاران

0/40a

0/05

7/84a

7/10a

5/33a

بانه و مریوان

0/10b

0/57

7/08b

7/87c

5/01c

سقز و دیواندره

0/10b

0/70

7/04b

7/80b

7/80b

دهگالن ،قروه و بیجار

0/48a

0/73

7/80a

7/14a

7/14a

خطای معیار میانگین

5/570

5/548

5/558

5/553

5/558

× = DE3انرژی قابل هضم در سطح تولید (مگا کالری در هر کیلوگرم ماده خشک)؛ × = ME3انرژی قابل متابولیسم در سطح تولید(مگا کالری در
هر کیلوگرم ماده خشک)؛× = NEL3انرژی خالص شیرواری در سطح تولید (مگا کالری در هر کیلوگرم ماده خشک)؛  =NEmانرژی خالص
نگهداری (مگا کالری در هر کیلوگرم ماده خشک)؛  = NEgانرژی خالص افزایش وزن (مگا کالر ی در هر کیلوگرم ماده خشک)؛ در هر ستون
اعدادی که با حروف غیر مشابه نشان داده شده اند دارای اختالف معنی دار می باشند (.)P>5/50

میزان بخش قابل تجزیه ی ماده ی خشک نمونه های

بود که باالتر از مقادیر ارائه شده توسط تقی زاده و

یونجه مناطق مختلف استان کردستان در محدوده ی

همکاران ( )0553بود .در آزمایش تقی زاده و همکاران

 870/8-888/3گرم در هر کیلوگرم بود که پایین تر از

( )0553سرعت تجزیه پذیری نسبی ماده ی خشک بدون

ارقام گزارش شده برای نمونه های چین دوم یونجه

در نظر گرفتن زمان تاخیر محاسبه شد در حالیکه در

توسط تقی زاده و همکاران بود ( .)0553سرعت تجزیه

این آزمایش مدل مورد استفاده جهت برازش داده های

پذیری نسبی ماده ی خشک نمونه های یونجه  5/745تا

تجزیه پذیری ماده ی خشک شامل زمان تاخیر نیز بود

 5/731در هر ساعت ( 74/5-73/1درصد در ساعت)

(رابینسون و همکاران .)7834

جدول  -5تجزیهپذیری مادهی خشک علوفهی یونجه مناطق مختلف استان کردستان

بخش قابلشستشو

سنندج و کامیاران

بانه و مریوان

سقز و دیواندره

دهگالن ،قروه و بیجار

خطای معیار میانگین

107/3ab

830/0c

187/7a

158/8bc

0/77

(گرم در هر کیلوگرم مادهی خشک)

بخش قابل تجزیه

884/7

870/8

807/1

888/3

01/34

(گرم در هر کیلوگرم مادهی خشک)

بخش غیرقابل تجزیه

010/7

سرعت تجزیهپذیری(درهر ساعت)

084/4

010/0

000/5

07/33

(گرم در هر کیلوگرم مادهی خشک)

5/745

5/731

5/740

5/738

5/5800

زمان تأخیر (ساعت)

7/3

0/0

7/5

7/3

5/53

تجزیهپذیری مؤثر

408/4

484/0

400/1

401/0

74/00

(گرم در هر کیلوگرم مادهی خشک)

در هر ردیف اعدادی که با حروف غیرمشابه نشان داده شدهاند دارای اختالف معنیداری میباشند ( .)P >5/50تجزیه پذیری موثر ماده ی خشک
با در نظر گرفتن سرعت عبور  1/0درصد در ساعت محاسبه شد.

تجزیهپذیری پروتئین خام نمونههای مورد آزمایش در

کنیتیک هضم پروتئین نمونه های یونجه به طور معنی-

جدول  4منعکس شده است .برخالف مادهی خشک،

داری بین مناطق مختلف استان کردستان متفاوت بود
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(جدول  .)4بخش قابلتجزیهی پروتئینخام یونجه ی

بود .دلیل این اختالف را می توان به نحوه ی محاسبه ی

مناطق مختلف استان کردستان در محدوده ی -101/8

بخش قابل تجزیه ی پروتئینخام نسبت داد .در آزمایش

 778/1گرم در هر کیلوگرم پروتیین بود که به طور

حاضر میزان بخش قابل شستشو و غیر قابل هضم

معنی داری در نمونه های سنندج و کامیاران و بانه و

پروتیین به ترتیب میزان پروتیین ناپدید شده در

مریوان باالتر از سایر نمونه ها بود ( .)P >5/50ارقام

زمانهای صفر و  84ساعت انکوباسیون شکمبه ای در

ارائه شده برای بخش قابلتجزیهی پروتئینخام یونجه

نظر گرفته شد و میزان بخش قابلتجزیهی پروتئینخام

در این آزمایش کمتر از مقادیر ارائه شده توسط تقی

بصورت:

زاده و همکاران ( )0553و یاری و همکاران ()0570b
(میزان بخش قابل شستشو پروتئین  +بخش غیر قابل هضم پروتئین)  =7555-بخش قابل تجزیه پروتئین خام
در حالیکه در مطالعه ی یاری و همکاران ()0570b

را در مراحل اوایل غنچه دهی تا اواخر گلدهی در

بخش غیر قابل هضم پروتیین بصورت مجانب منحنی

محدوده ی  008-478گرم در هرکیلوگرم پروتیین خام

تجزیه پذیری در زمان بی نهایت انکوباسیون در شکمبه

تعیین نمودند که با نتایج پژوهش حاضر مغایرت داشت.

در نظر گرفته شد .تقی زاده و همکاران ( )0553نیز از

دادههای مربوط به تجزیهپذیری ماده آلی نمونههای

فراسنجه های برآورد شده توسط مدل اورسکوف و

مورد آزمایش در جدول  0درج شده است .بین نمونه-

مک دونالد ( )7808برای تعیین میزان بخش محلول و

های یونجه مناطق مختلف استان کردستان از نظر بخش

قابلتجزیهی پروتئینخام نمونه های یونجه ی چین های

قابل شستشوی مادهآلی تفاوت معنیداری مشاهده شد

سرعت تجزیهپذیری

( .)P >5/50میزان بخش قابل شستشوی مادهآلی نمونه

نسبی پروتئینخام نمونههای یونجه با یکدیگر اختالف

های جمع آوری شده درمحدوده ی  811/0-100/0گرم

معنیداری را نشان داد ( .)P >5/50به طوری که منطقه

در هر کیلوگرم ماده ی آلی بود ودر نمونه های جمع

ی سقز و دیواندره با  5/830در هر ساعت و منطقه بانه

آوری شده از منطقه ی بانه و مریوان به طور معنی

و مریوان با  5/780در هر ساعت به ترتیب بیشترین و

داری باالتر از سایر نمونه ها بود ( .)P >5/50با توجه

کمترین مقدار سرعت تجزیهپذیری نسبی پروتئینخام را

به اینکه قسمت عمد ه ای از پروتیین یونجه به صورت

به خود اختصاص دادند (جدول  .)4باالترین میزان

پروتیین محلول می باشد (یونکر وهمکاران ،)0577

تجزیهپذیری مؤثر پروتئین مربوط به نمونههای

انتظار می رفت بخش قابل شستشوی مادهآلی در نمونه

دهگالن ،قروه و بیجار و کمترین میزان مربوط به

های سنندج و کامیاران به لحاظ محتوی باالتر پروتیین

نمونههای بانه و مریوان بود که به دلیل میزان باالتر

خام نسبت به سایر نمونه ها باالتر باشد.

اول ،دوم و سوم استفاده کردند.

بخش قابل شستشو و سرعت تجزیهپذیری نسبی باالتر
بخش

قابل تجزیه ی پروتیین خام در نمونه های

دهگالن ،قروه و بیجار نسبت به نمونههای بانه و
مریوان بود (جدول .)4

یاری و همکاران ()0570b

میزان تجزیه پذیری موثر پروتیین خام نمونههای یونجه
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جدول  -6تجزیهپذیری پروتئین علوفهی یونجه مناطق مختلف استان کردستان
سنندج و کامیاران

بانه و مریوان

سقز و دیواندره

دهگالن ،قروه و بیجار

خطای معیار میانگین

008/4b

075/4b

370/3a

031/7a

75/38

105/7a

101/8a

778/1c

785/1b

75/05

04/8b

71/0c

05/3a

00/0b

0/03

5/788b

5/780c

5/830a

5/010b

5/5743

زمانتأخیر (ساعت)

0/1ab

0/8ab

5/3b

8/7a

5/08

تجزیهپذیری مؤثر

338/0c

344/7d

870/8b

811/1a

4/55

بخش قابلشستشو
(گرم در هر کیلوگرم پروتئین)

بخش قابلتجزیه
(گرم در هر کیلوگرم پروتئین)

بخش غیرقابلتجزیه
(گرم در هر کیلوگرم پروتئین)

سرعت تجزیهپذیری
(درهر ساعت)

(گرم در هر کیلوگرم پروتئین)

در هر ردیف اعدادی که با حروف غیر مشابه نشان داده شدهاند دارای اختالف معنیداری میباشند ( .)P >5/50تجزیه پذیری موثر پروتیین با در
نظر گرفتن سرعت عبور  1/0درصد در ساعت محاسبه شد.

جدول  -1تجزیهپذیری ماده آلی علوفهی یونجه مناطق مختلف استان کردستان
سنندج و کامیاران

بخش قابلشستشو

811/0b

بانه و مریوان
a

100/0

سقز و دیواندره
b

800/5

دهگالن ،قروه و بیجار
b

880/8

خطای معیار میانگین

70/81

(گرم در هر کیلوگرم مادهی آلی)
بخش قابلتجزیه

035/0a

050/8b

083/5ab

008/0ab

ab

c

a

bc

07/51

(گرم در هر کیلوگرم مادهی آلی)
بخش غیرقابل تجزیه

800/8

817/0

885/5

805/8

3/88

(گرم در هر کیلوگرم مادهی آلی)
سرعت تجزیهپذیری

5/788

5/741

5/708

5/740

5/5038

(در هر ساعت)
زمان تأخیر (ساعت)

5

5

5

5

5

تجزیهپذیری مؤثر

480/8ab

440/3a

405/0b

447/1a

8/03

(گرم در هر کیلوگرم مادهی آلی)

در هر ردیف اعدادی که با حروف غیرمشابه نشان داده شدهاند دارای اختالف معنیداری میباشند ( .)P >5/50تجزیه پذذیری مذوثر
ماده ی آلی با در نظر گرفتن سرعت عبور  1/0درصد در ساعت محاسبه شد.

لیکن در پژوهش حاضر چنین امری مشاهده نشد و

طور معنی داری در منطقه سقز و دیواندره باالتر از

نگارندگان دلیل قانع کننده ای برای بیان توجیه آن

منطقه بانه و مریوان بود ( .)P >5/50این امر می تواند

ندارند .میزان بخش قابل تجزیه مادهآلی در نمونه های

بدلیل محتوی باالتر tdNDFدر نمونه های سقز و

یونجه سنندج و کامیاران به طور معنی داری باالتر از

دیواندره نسبت به بانه و مریوان باشد (جدول  .)8به

نمونه های بانه و مریوان بود ( )P >5/50که می تواند

دلیل محتوی باالتر بخش قابل شستشوی مادهآلی،

بدلیل محتوی باالتر × TDN3در نمونه های سنندج و

میزان تجزیهپذیری مؤثر مادهآلی نمونه های منطقه بانه

کامیاران نسبت به نمونه های بانه و مریوان باشد

و مریوان و منطقه قروه ،دهگالن و بیجار

به طور

(جدول  .)8میزان بخش غیرقابل تجزیه ی ماده آلی به

معنی داری باالتر از نمونه های منطقه سقز و دیواندره
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بود ( .)P >5/50یاری و همکاران ( )0570bمیزان

محتوی انرژی و کینتیک هضم پروتئین و مادهآلی وجود

تجزیهپذیری مؤثر مادهآلی را برای نمونه های یونجه

داشت .عدم در نظر گرفتن چنین تفاوتهایی به هنگام

در اوایل غنچه دهی تا اواخر گلدهی در محدوده ی

تنظیم جیره های غذایی برای حیوانات نشخوار کننده می

 100-100گرم در هر کیلوگرم ماده آلی محاسبه نمودند

تواند به تنظیم جیره های نامتوازن منجر شده و باعث

که پایین تر از ارقام بدست آمده در پژوهش حاضر بود.

کاهش عملکرد دام ها شود.
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Abstract
The current study aimed to determine chemical compositions, energy contents and in situ dry matter
(DM), organic matter (OM) and crude protein (CP) degradability in the second harvest alfalfa
samples collected from different regions of Kurdistan province. Chemical compositions
significantly differed among the alfalfa samples collected from different regions of Kurdistan
province (P<0.05). The alfalfa samples collected from Sanandaj and Kamyarna had a higher CP
content compared to the other samples (P<0.05). Acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent
fiber (NDF) contents were significantly higher in alfalfa samples from Baneh and Marivan than in
the other samples (P<0.05). Alfalfa samples from Sanandaj and Kamyarna had a significantly lower
neutral detergent insoluble CP (NDICP) content than in the other samples (P<0.05). Acid detergent
insoluble CP (ADICP) were significantly lower in alfalfa samples collected from Baneh and
Marivan than in the other samples (P<0.05). Because of a higher total digestible nutrient at
production level of intake content, digestible energy at production level of intake (DE3×),
metabolizable energy at production level of intake (ME3×), net energy for lactation at production
level of intake (NEL3×), net energy for maintenance (NEm) and net energy for growth (NEg) were
significantly higher in alfalfa samples collected from Sanandaj and Kamyarna and Ghorveh,
Dehgolan and Bijar than those which collected from the other regions of Kurdistan province
(P<0.05). In contrast to DM, the kinetics of degradation of OM and CP in situ differed significantly
among the alfalfa samples collected from different regions of Kurdistan province (P<0.05). The
alfalfa samples collected from Ghorveh, Dehgolan and Bijar had the highest effective CP
degradability, while the lowest effective CP degradability was observed in Baneh and Marivan
(P<0.05). Also, the highest and the lowest effective OM degradability were observed for Baneh and
Marivan, and Ghorveh, Dehgolan and Bijar, respectively (P<0.05). In conclusion, the results of
current study demonstrated that alfalfa samples collected from different regions of Kurdistan
province differed with regard to chemical compositions, energy contents and kinetics of degradation
of OM and CP in situ.
Key words: Alfalfa, Degradability, Kurdistan province

