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چكيده
در پژوهش حاضر ،ارزش غذايي  71اكوتيپ برتر يونجه كه مستعد مناطق سردسيري كشور ميباشند مورد بررسي قرار
گرفت .اكوتيپهاي مورد بررسي به ترتيب شامل چالشتر ،فامنين ،قره آغاج ،گله باني ،قره قزلو ،قهاوند ،قارقالوق ،حكم
آباد ،كوزره ،ملك كندي ،مهاجران ،اردوباد ،رهناني ،سهندآوا ،صدقيان ،شوركات و سيلوانه بودند .عملكرد زراعي اين 71
اكوتيپ در شرايط كشت و اقليم مشابه ،مورد ارزيابي قرار گرفت .تركيبات شيميايي آنها با استفاده از روشهاي
( )AOACو ضرايب هضمي اين اكوتيپ ها با استفاده از روش آزمايشگاهي تلي و تري برآورد شد و سپس  6اكوتيپ
برترگله باني،مهاجران،قره قزلو،چالشتر،سهندآوا وقره آغاج از ميان اين اكوتيپ ها انتخاب شدند و درصد پروتئين حقيقي
و نيتروژن غيرپروتئيني آنها تعيين گرديد.ميانگين درصد پروتئين حقيقي براي  6اكوتيپ برتر (گله باني ،مهاجران ،قره
قزلو ،چالشتر ،سهندآوا و قره آغاج) به ترتيب برابر  91/97 ، 95/76 ،96/17 ،96/67،16/71و 99/17بودو اختالف معني
داري بين اكوتيپها مشاهده نشد( .)P>1/19بر اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق ،در ميان  71اكوتيپ برتر ،اكوتيپ
قره آغاج را با بيشترين عملكرد علوفه خشك ( ) 4/69  1/71و بيشترين ماده خشك قابل هضم ( )7/11  1/71و ميزان
پروتئين توليدي ( )1/5771/61برحسب تن در هر هكتار ،ميتوان به عنوان اكوتيپ برتر معرفي نمود.
واژگان كليدي :پروتئين حقيقي ،عملكرد ،قابليّت هضم ،نيتروژن غيرپروتئيني ،يونجه

مقدمه

ويژهاي است .به همين علت سطح زير كشت و

سهم عمدهاي از علوفه مورد نياز بخش دامپروري

گستردگي آن در دنيا و همچنين ايرانحائز اهميت

كشور از يونجه تأمين ميشود (موحدي  .)7116در بين

ميباشد .حدود  51درصد از اراضي زير كشت يونجه

گياهان علوفهاي ،يونجه به عنوان عمدهترين ماده

در كشور زير پوشش اكوتيپهاي سردسيري است .از

خوراكي مورد استفاده نشخواركنندگان ،از نظر كميّت و

سويي شناسايي اكوتيپ مناسب هر منطقه كه با توجّه

كيفيت به شمار ميرود ،زيرا از نظر مواد پروتئيني،

به شرايط محيطي آن منطقه ،حداكثر علوفه را توليد كند

انرژي ،موّاد معدني و ويتاميني داراي خصوصيات

از دير باز مورد توجّه محققين بودهاست (كريمي .)7166
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يونجه به علت غني بودن از نظر پروتئين ،كلسيم،

سؤال كه كدام اكوتيپ هم از نظر كمّي و هم از لحاظ

ويتامين و نيز به علت اينكه خوشخوراك است در رديف

كيفي بر بقيه اكوتيپها برتري دارد ،انجام شد .عالوه بر

بهترينگياهان علوفهاي قرار گرفته است .از طرف ديگر

اين ،پژوهش حاضر ميتواند نقش مهمّي در تكميل

عملكرد ساليانه آن ،چه از نظر ماده خشك و چه از نظر

جداول اطالعات خوراكهاي مصرفي رايج در ايران و در

علوفه تازه بر اكثر گياهان علوفهاي برتري دارد (شفيعي

نهايت متوازن كردن دقيق جيرههاي غذايي دام ايفا كند

ورزنه  .)7157اولين جدول ارزش غذايي علوفهها توسط

(توضيح اينكه اين اكوتيپها در مناطق خود داراي

تائر تهيه گرديد كه در آن علوفههاي خشك را بر اساس

عملكرد مناسبتري نسبت به ساير اكوتيپها بودند و بر

ميزان قابليت حل در اسيد و يا قليا ،طبقهبندي نمود .اين

همين مبنا يك اكوتيپ از منطقه مد نظر انتخاب شد.در

طبقهبندي را ميتوان چيزي شبيه طبقهبندي رايج كنوني

مرحله بعدي جهت حذف عوامل محيطي و امكان مقايسه

علوفهها براساس الياف خام دانست (علوي .)7116

بهتر،مزرعه موسسه تحقيقات اصالح نهال و بذر در

بعدها جدول ديگري تحت عنوان (معادلهايعلوفهاي) –

كرج كه شرايط اقليمي آن براي اكوتيپها تقريبا شرايط

توسط بوسينگالت درسال ( )7514منتشر گرديد كه

متوسطي محسوب مي شد كاشت وداده برداري انجام

خوراكها را براساس مقدار نيتروژن مقايسه ميكرد.

تا مناسبتربن اكوتيپ هم از نظر توليد كمي و هم كيفي

اساس بيشتر نظريههاي جديد در اين رابطه را ميتوان

مشخص شود( .الزم به ذكر است در مرحله سوم پس

به (ولف )7514مربوط دانست كه به وسيله (لوهمن

از انتخاب اكوتيپهاي برتر در مناطق مد نظر آزمون

 )7566تصحيح گرديد .نامبردگان ميزان مواد مغذّي

سازگاري با استفاده از چند اكوتيپ انجام تا مناسبترين

قابل هضم را به عنوان ارزش خوراكي مطرح كردند ،اين

اكوتيپ براي توسعه كشت در هر منطقه مشخص شود).

نظريهها

توسط

(ارمبزي)7566

در

آمريكا

و

(كلونر )7614در آلمان توسعه پيدا كردند (علوي .)7116

مواد و روشها

معموالً ارزشيابي كلي خوراكهاي علوفهاي مانند يونجه

مراحل زراعي و ارزيابي كمي و عملكردي واريته ها طي

با روشهاي تعيين تركيبات شيميايي ،تعيين ضرايب

دو سال در مزرعه پژوهشي  411هكتاري مؤسسه

هضمي ،اندازهگيري تجزيهپذيري مادهخشك و پروتئين

تحقيقات اصالح و تهيّه نهال و بذر و ارزيابي كيفي

و خوشخوراكي انجام ميشود (هدايت  .)7117از جمله

نمونه ها درآزمايشگاه بخش تغذيه مؤسسه تحقيقات

عوامل تاثير گذار بر اين عوامل ميتوان به گونه و

علوم دامي كشور واقع در شهرستان كرجاجرا گرديد.

واريته ،مرحله رشد ،نسبت برگ به ساقه ،اقليم و آب و

برخي از اكوتيپهاي برتر يونجه مناطق سردسيري

هوا ،مديريت برداشت و عمليات مكانيكي اشاره نمود

كشور ( 71اكوتيپ چالشتر ،فامنين ،قره آغاج ،گله باني،

(علوي  .)7116استفاده از اكوتيپ مناسب از لحاظ

قره قزلو ،قهاوند ،قارقالوق ،حكم آباد ،كوزره ،ملك

كيفيّت ،در كنار توليد مناسب آن ،ميتواند تأمين نياز

كندي ،مهاجران ،اردوباد ،رهناني ،سهندآوا ،صدقيان،

غذايي دامهاي كشور را تضمين كند .با توجه به نقش

شوركات و سيلوانه) در اين پژوهش مورد بررسي قرار

يونجه به عنوان علوفه اصلي ،رسيدن به پتانسيل واقعي

گرفتند .هر كرت آزمايشي شامل  4رديف به طول  1متر

توليد كمّي و كيفي اكوتيپهاي برتر يونجه مناطق

و با فاصله خطوط  91سانتيمتر بود ،كه تمامي عمليات

سردسيري ميتواند در دستيابي به حداكثر توليد

كاشت و داشت براي همه تيمارها مشابه بود.يادداشت

پروتئين حيواني و ارتقاء سالمت جامعه نقش مهمّي را

برداريهاي مزرعه اي و اندازه گيريهاي آزمايشگاهي

ايفا كند ،لذا اين پژوهش در جهت پاسخگويي به اين

علوفه طي  7سال انجام گرفت .جهت نمونه برداري ،در
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زمان برداشت (معيار باز شدن  71درصد گلها در هر

آماده سازي نمونه ها

كرت است) ،از  7خط وسط با حذف  7متر از ابتدا و

 71تا  79گرم از هر نمونه را ابتدا با آسياب داراي

انتهاي خط (اثر حاشيه) علوفه هر اكوتيپ برداشت و

غربال يك ميلي متري آسياب كرده و در ظرف

بالفاصله توزين شد و عملكرد علوفه تر در هر پالت (6

آلومينيومي ريخته و به مدت  45ساعت باقراردادن در

متر مربع) مشخص گرديد. .سپس با قراردادن نمونه ها

دماي 69-11درجه سانتي گراد آنها را كامالً خشك

در آون در دماي  19درجه سلسيوس به مدت 74

نموده و پس از سرد نمودن در دسيكاتور 1/9 ،گرم از

ساعت و توزين مجدد آنها ميزان ماده خشك هر نمونه

هر نمونه بوسيله ترازوي حساس با دقت  1/1117

و در نهايت عملكرد هر واريته مشخص شد.پس از

گرم وزن شده و در ارلن هاي  711ميلي ليتري ريخته

خشك و آسياب كردن نمونههابا استفاده از غربال 7

شد .براي هر تكرار  7نمونه در نظر گرفته و  1ارلن

ميليمتري ،نمونههاي مربوط به يك تكرار هر چين با

خالي و بدون نمونه هم بعنوان شاهد در نظر گرفته شد

يكديگر ادغام شده و در نهايت از هر اكوتيپ  1نمونه به

كه كليه مراحل آزمايش روي آنها هم صورت گرفت.

آزمايشگاه ارسال شد .پس از آسياب كردن مجدد

تهيه شيرابه شكمبه

نمونهها با استفاده از غربال يك ميليمتري ،تركيبات

جهت تهيه شيرابه شكمبه از  1رأس گاو نر تالشي

شيميايي (پروتئين خام،ديواره سلولي،ديواره سلولي

فيستوال گذاري شده استفاده گرديد .البته هنگام صبح،

آنها طبق روشهاي

يك ساعت قبل از گرفتن شيرابه ،آب و غذا از جلوي

متداول (اي او اي سي  (7111تعيين گرديد .از بين 71

گاوها برداشته شد .ساعت  5صبح يعني يك ساعت قبل

اكوتيپ مورد بررسي 6 ،اكوتيپ (به ترتيب صعودي به

از دادن خوراك به گاوها ،تهيه شيرابه از طريق فيستوال

نزولي) كه داراي بيشترين ماده خشك قابل هضم در

صورت گرفت .اعمال ذيل ،جهت برداشت مايع شكمبه

هكتار (حاصلضرب عملكرد ماده خشك در هكتار

انجام شد .ابتدا درب فيستول را برداشته و لوله اي به

ضربدر قابليت هضم ماده خشك) بودند را انتخاب و

طول تقريبي نيم متر را از طريق لوله فيستوال به درون

پروتئين حقيقي آنها به روش (ليسيترا و همكاران )7666

شكمبه فرو برده و سپس به وسيله سرنگ  71سي سي،

اندازهگيري شد.

مايع شكمبه برداشت شد.اولين برداشت براي

در اين تحقيق از روش هضم دو مرحلهاي (تيلي و تري

شستشوي سرنگ استفاده گرديد و برداشت هاي بعدي

 )7661جهت تعيين قابليت هضم ماده آلي و خشك به

جهت انجام آزمايش مورد استفاده قرار گرفت .شيرابه

شرح زير استفاده شد.

را در ظرفهاي  791ميلي ليتري ريخته و كامالً پر نموده

دام مورد استفاده

و درب آنها را محكم بسته (جهت حفظ شرايط بي

 1رأس گاو نر تالشي فيستوالگذاري شده جهت تهيه

هوازي) و ضمن حمل به آزمايشگاه ،در يك فالسك

شيرابه شكمبه استفاده گرديد .دامهاي فيستوال گذاري

حاوي آب  16درجه سانتي گراد نگهداري شد .در

شده در جايگاههاي نگهداري انفرادي واقع در مؤسسه

آزمايشگاه شيرابه شكمبه بوسيله دو اليه پارچه

تحقيقات علوم دامي كشور نگهداري ميشدند .ماده

مخصوص (تنظيف) صاف و در يك ارلن ماير  911سي

خشبي جيره گاوها فقط يونجه بود و در سطح نگهداري

سي درب دار ريخته شد و پس از وارد نمودن گاز دي

تغذيه مي شدند .جايگاه محل نگهداري دام ها روزانه

اكسيد كربن براي چند ثانيه درب آن را محكم بسته و

تميز مي شد و همچنين آب هم به بصورت آزاد در

در حمام بن ماري ،در دماي  16درجه سانتي گراد قرار

اختيار آنها قرار گرفت.

داده شد.

بدون همي سلولز و خاكستر)
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تهيه بزاق مصنوعي

ساعت ديگر در درجه حرارت  16درجه سانتيگراد در

جهت اين كار ،مقدار  6/5گرم بي كربنات سديم1/17 ،

حمام آب گرم قرار مي دهند تا هضم انجام گيرد .در هر

گرم فسفات هيدروژن دي سديم دهيدرات (بدون آب)،

دو مرحله هر  5ساعت يكبار نمونه ها تكان داده مي

 1/91گرم كلريد پتاسيم 1/41 ،گرم كلريد سديم و 1/77

شوند تا مخلوط كامال به هم بخورد .پس از  45ساعت

گرم سولفات منيزيم در آب مقطر دو بار تقطير شده حل

دوم مخلوط هضم شده را صاف نموده ،مواد نا محلول

گرديد و در يك بالن يك ليتري به حجم رسانده شد .در

آن را جدا و خشك مي كنند.سپس مواد جدا شده را مي-

ضمن يادآور مي شود كه در تركيب فوق به جاي 1/17

سوزانند .اختالف وز ن مواد سوخته شده از مواد خشك

گرم از فسفات هيدروژن دي سديم بدون آب

شده ،مواد آلي هضم نشده را معلوم مي كند .حال

( )Na2HPO4مي توان  6/19گرم از فسفات هيدروژن

تفاضل مواد آلي هضم نشده از مواد آلي موجود در

دي سديم  1آبه( )Na2HPO4.7H2Oنيز استفاده نمود.

نمونه ،موادآلي هضم شده را معين كرده و نهايتاً قابليت

براي هر نمونه مقدار  41ميلي ليتر از بزاق مصنوعي

هضم نمونه را مشخص مي كند.

فوق استفاده شد.

در مورد ارقام مختلف شاخص ميزان ماده خشك

تهيه محلول اسيد كلريدريك و پپسين

مصرفي با استفاده از معادالت ارائه شده توسط مور

الف) محلول اسيد كلريدريك  2/2نرمال :براي اين

 )7117و با استفاده از ميزان ديواره سلولي برآورد شد.

منظور مقدار  )567/7(=756/7ميلي ليتر اسيد

(معادله 1)7

كلريدريك غليظ را برداشته و حجم آن بوسيله آب مقطر

 = 771/NDFماده خشك مصرفي (درصدي از وزن بدن)

به يك ليتر رسانده شد.

ميزان ماده خشك قابل هضم توليدي (كيلوگرم در

ب) محلول اسيد كلريدريك و پپسين :ابتدا  7گرم

هكتار) از ضرب ميزان ماده خشك توليدي در هكتار در

پپسين ( ) 7171111را در آب حل نمودهو پس از ان 711

قابليت هضم ماده خشك و پروتئين خام توليدي از

ميلي ليتر از محلول  7/7نرمال اسيدكلريدريك را

ضرب درصد پروتئين ماده خشك در ميزان ماده خشك

برداشته و حجم آن را به وسيله آب مقطر به 7111

توليدي در هكتار بدست آمد.

ميلي ليتر مي رسانيم .توضيح اينكه قبل از انكه حجم به

دادههاي بدست آمده در اين پژوهش در قالب طرح كامالً

 7111ميلي ليتر برسد محلول پپسين تهيه شده را

تصادفي با  71تيمار و هر تيمار در  1تكرارآزمايشي

اضافه و سپس حجم را به يك ليتر مي رسانيم.

آناليز شد كه مدل آماري كلي طرح به صورت

پس از تهيه اين محلولها ،نمونه اي كه باآسياب داراي

 Yij=µ+Ti+εijميباشد كه1

غربال يك ميلي متري آسياب شده است ،را ابتدا تحت

 1Yijمقدار عددي هر يك از مشاهدات در آزمايش1µ،

تأثير مايع شكمبه و سپس آن را در معرض حمله پپسين

ميانگين صفت اندازه گيري شده 1Ti،اثر اكوتيپ 1εij ،اثر

قرار مي دهند .بدين طريق كه در مرحله اول نمونه غذا

خطاي آزمايش در نظر گرفته شده است .تجزيه آماري

به مايع شكمبه (همراه بافر مربوطه) در ظرف

كليه دادهها و مقايسه ميانگينها به روش دانكن با

مخصوص داراي سوپاپ يك طرفه خروج گاز ريخته

استفاده از نرمافزار آماري  SPSSانجام شد .همچنين

شده و پس از ايجاد شرايط بيهوازي به مدت  45ساعت

معادله رگرسيون خطي (تابعيت) درصد قابليت هضم

در حمام آب گرم قرار مي دهند .درمرحله بعد ،به

ماده خشكو صفات اندازه گيري شده (ارتفاع در زمان

مخلوط،محلول متشكل از اسيد كلريدريك و پپسين

برداشت ،تعداد ساقه ،تعداد ساقه ،نسبت برگ به ساقه

اضافه گرديده و مجدداً مخلوط حاصله را به مدت 45

و )...به روش حذف پس رونده ( )Backwardو با در
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نظر گرفتن ضريب تبيين ( )R7كه به عنوان معيار صحت

نتايج و بحث

مدل بكار برده ميشود ،براورد گرديد.

ميانگين صفات مربوط به عملكرد زراعي  71اكوتيپ
يونجه مورد بررسي در اين تحقيق در جدول ( )7و

ميانگين ماده خشك مصرفي (براوردي با استفاده از
معادالت مور  )7117در جدول ( )7گزارش شده است.
جدول  -7ميانگين عملكردكيفي اكوتيپهاي برتر يونجه مناطق سردسيري (ميانگين ±اشتباه معيار)
پروتئين خام (كيلوگرم

ماده خشك قابل هضم

ماده آلي قابل هضم (تن در

در هكتار)

(تن در هكتار)

هكتار)

چالشتر

669/41  61/57ab

7/79  1/77

7/77  1/77

1/57  1/19ab

فامنين

677/61  94/67

7/19  1/76

7/61  1/76

bc

1/67  1/14

قره آغاج

571/96  96/67b

7/11  1/71

7/45  1/77

1/55  1/14abc

گله باني

641/77  16/17

7/16  1/71

7/71  1/71

ab

1/57  1/19

قره قزلو

177/69  67/99ab

7/66  1/74

7/16  1/56

1/51  1/11ab

قهاوند

616/14  61/44

7/11  1/71

7/79  1/76

ab

1/51  1/15

قارقالوق

677/79  71/71ab

7/16  1/76

7/61  1/79

1/51  1/11ab

حكم آباد

699/79  56/11ab

7/17  1/11

7/76  1/16

1/57  1/14ab

كوزره

956/11  19/44

7/17  1/19

7/55  1/11

1/16  1/14

ملك كندي

677/19  66/67ab

7/71  1/75

7/14  1/76

1/57  1/11ab

مهاجران

117/91  56/19

7/71  1/16

7/15  1/19

a

1/14  1/11

اردوباد

615/79  71/16ab

7/11  1/16

7/77  1/16

1/51  1/17ab

رهناني

674/76  65/51

7/71  1/76

7/77  1/79

abc

1/61  1/16

سهند آوا

167/17  95/91ab

7/11  1/76

7/46  1/79

1/51  1/11ab

صدقيان

611/77  11/11ab

7/71  1/77

7/61  1/77

1/56  1/17ab

شوركات

615/97  67/61

7/16  1/71

7/61  1/76

1/56  1/19

سيلوانه

111/74  71/67ab

7/76  1/11

7/16  1/15

7/14  1/19c

ميانگين كل

614/75  74/16

7/76  1/19

7/16  1/16

1/59  1/17

نام اكوتيپ

a

ab

ab

a

ab

ab

ab

نسبت برگ به ساقه

ab

abc

* حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم تفاوت معني دار در سطح  9درصد ( )p1/19است.

با توجّه به نتايج جدول ( ،)7در بين اكوتيپهاي مورد

و هوايي ،افزايش الياف خام در اثر ريزش برگها،

بررسي ،اكوتيپ كوزره كمترين و اكوتيپ قره آغاج و

عمليات بستهبندي و شرايط حمل و نقل ميتوانند

سهند اوا بيشترين عملكرد ماده خشك قابل هضم در

برقابليت هضم ماده آلي يونجه تأثير بگذارند (معير

هكتار را دارا بودند.در مورد ميزان عملكرد ماده آلي

 .)7157البته در آزمايش حاضر جهت حذف اين عوامل

قابل هضم نيز اكوتيپ قره قزلو كمترين و اكوتيپ قره

تمامي يونجه ها در شرايطي مشابه كاشته شد ولي به

آغاج و سهند آوا بيشترين عملكرد را دارا بودند

هر حال شرايط اقليمي خاستگاه اين اكوتيپها بر

) .(P>/19الزم به ذكر است كه عواملي مانند شرايط آب

خصوصيات فوق موثر بوده است .همچنين بين قابليت
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هضم ماده آلي و ميزان ديواره سلولي همبستگي منفي،

فضايلي .)7151همچنين دربررسي ديگر قابليت هضم

گزارش كرد كه ضريب همبستگي بين قابليت هضم ماده

ماده آلي يونجه  96/61درصد گزارش شد (شورنگ

آلي و ميزان ديواره سلولي در اين تحقيق نيز منفي بود

 .)7116پژوهشگران ديگرقابليت هضم ماده آلي يونجه

( .)r= -1/759در اين تحقيق نيز اكوتيپ قره قزلو با

(قره يونجه) را  91/91درصد بدست آوردند (تقيزاده و

كمترين ميزان ديواره سلولي بدون هميسلولز ،بيشترين

همكاران .)7151مقايسه نتايج تحقيق حاضر با نتايج

قابليت هضم ماده آلي را در ميان  71اكوتيپ داشت.

فوق نشان داد كه قابليت هضم ماده آلي  71اكوتيپ

نظر به اينكه با نزديك شدن مرحله رسيدن علوفه (بلوغ

مورد بررسي ،و به تبع آن ميزان ماده آلي قابل هضم

يا بذر دهي) ،ميزان ماده آلي قابل هضم و محتويات

توليد شده در هر هكتار ،كمتر از عدد گزارش شده

برگ كاهش مييابد از اين رو ميتوان گفت مواد قابل

توسط

و

هضم علوفه خشك به مواد مغذّي موجود در برگ

(شورنگ )7116است ،امّا نسبت به نتايج پژوهش ديگر

وابسته است (كريمي .)7166محققين ديگرقابليت هضم

(تقي زاده و همكاران ،)7151برخي از اكوتيپها كمتر و

ماده آلي يونجه استان گيالن را به ترتيب  91/69درصد

برخي ديگر بيشتر بود.

(منافي راثي ،)7111

(فضايلي)7151

و  96/11درصد گزارش كردند (منافيراثي 7111و
جدول  -2ميانگين ماده خشك مصرفي(براوردي) اكوتيپهاي برتر يونجه مناطق سردسيري (ميانگين ±اشتباه معيار)
نام اكوتيپ

7

ماده خشك مصرفي

نام اكوتيپ

7

ماده خشك مصرفي

چالشتر

7/97  1/11

ملك كندي

7/47  1/14

فامنين

7/97  1/19ab

مهاجران

7/11  1/14a

قره آغاج

7/41  1/17

اردوباد

7/97  1/17

گله باني

7/15  1/11ab

رهناني

7/49  1/17ab

قره قزلو

7/97  1/16b

سهند آوا

7/46  1/17ab

قهاوند

7/15  1/17

صدقيان

7/41  1/14

قارقالوق

7/41  1/17ab

شوركات

7/47  1/17ab

حكم آباد

7/46  1/11

سيلوانه

7/44  1/15

كوزره

7/49  1/17ab

ميانگين كل

7/49  1/17

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

* حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم تفاوت معني دار در سطح  9درصد ( )p1/19است -7 .ماده ي خشك مصرفي (درصد از
وزن بدن) ،مطابق معادله ( )7برآورد گرديد.

ميانگين مربوط به ماده خشك مصرفي ،نمونهها در

با ديواره سلولي و ديواره سلولي بدون هميسلولز،

جدول ( )7گزارش شده است .علت وجود اختالف در

همبستگي منفي دارد (هدايت .)7157ضريب همبستگي

قابليت هضم ماده خشك) در اكوتيپهاي مورد بررسي،

برآورد شده در اين تحقيق ،بين قابليت هضم ماده

تفاوت در ميزان ديواره سلولي آنها است (مكدونالد

خشك با ديواره سلولي و ديواره سلولي بدون همي

 .)1995ديواره سلولي و ديواره سلولي بدون

سلولز به ترتيب ( )r= -1/444و ( )r=-1/766بود كه اين

هميسلولز ( (ADFاز عوامل مؤثر بر قابليت هضم ماده

همبستگي منفي با پژوهش (هدايت  )7157مطابقت دارد.

خشك ميباشند به طوري كه قابليت هضم ماده خشك

به همين دليل در ميان اكوتيپها ،قره قزلو با كمترين
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درصد ديواره سلولي ،بيشترين درصد قابليت هضم

ميان  6اكوتيپ مورد بررسي ،اكوتيپ گله باني بيشترين

ماده خشك و ماده قابل هضم خشك (در هر هكتار) را

مقدار درصد پروتئين حقيقي و كمترين ميزان درصد

دارا بود .منافي راثي ( )7111قابليت هضم ماده خشك

نيتروژن غيرپروتئيني را داشت و نيز اكوتيپ قره آغاج

يونجه استان گيالن را  67/17درصد و (فضايلي)7151

كمترين ميزان درصد پروتئين حقيقي و بيشترين ميزان

قابليت هضم ماده خشك يونجه استان گيالن را 96/51

درصد نيتروژن غيرپروتئيني را داشت ،كه اختالف بين

درصد گزارش كردند .همچنين (شورنگ )7116قابليت

اكوتيپها از نظر پروتئين حقيقي و نيتروژن

هضم ماده خشك يونجه را  65/17درصد گزارش

غيرپروتئيني ،معنيدار نبود ( .)P>1/19با اينكه اكوتيپ

كرد.محققين ديگري قابليت هضم ماده خشك يونجه

گله باني كمترين ميزان پروتئين خام و از طرفي كمترين

(قره يونجه) را  67/91درصد بدست آوردند (تقيزاده

ميزان نيتروژن غيرپروتئيني را داشت و با توجّه به

وهمكاران.)7151

اينكه اختالف نيتروژن غيرپروتئيني از پروتئين خام،

پژوهشگران ديگري بيان نمود كه ديواره سلولي از

ميزان پروتئين حقيقي را نشان ميدهد (تقي زاده و

عوامل مؤثر بر ميزان ماده خشك مصرفي ميباشد و

فزهومند  ،)7156بنابراين اكوتيپ گله باني بيشترين

همبستگي منفي بين آنها وجود دارد زيرا غلظتهاي باالي

پروتئين حقيقي را داشت .تفاوت در ميزان پروتئين

 NDFخوراك (يونجه) ،سبب پرشدگي شكمبه و كاهش

حقيقي ميتواند ناشي از تفاوت در ميزان بخشهاي

مقدار ماده خشك مصرفي ميشود (مرتنز7661

تشكيل دهنده آن يعني  B3 ،B2،B1و  Cباشد و يا ميتواند

تامسون و همكاران  .)7656به همين دليل اكوتيپ

ناشي از تفاوت در ميزان ديواره سلولي اكوتيپها،

مهاجران با بيشترين ميزان  ،NDFكمترين مقدار ماده

ميزان نيتروژن نامحلول در شوينده خنثي و نيتروژن

خشك مصرفي و بالعكس ،اكوتيپ قره قزلو با كمترين

نامحلول در شوينده اسيدي باشد .زيرا نيتروژن

ميزان  ،NDFبيشترين مقدار ماده خشك مصرفي

نامحلول در شوينده خنثي در واقع نيتروژني است كه

برآورد شده را در ميان اكوتيپهاي مورد بررسي دارد.

در ديواره سلولي از طريق پيوند كوواالنسي به

از ميان  71اكوتيپ مورد بررسي 6 ،اكوتيپ (جدول )1

كربوهيدراتها (گليكو پروتئينها) متصل ميشود و

كه داراي بيشترين عملكرد ماده خشك قابل هضم در

نيتروژن نامحلول در شوينده اسيدي در واقع نيتروژني

هكتار بودند ،انتخاب وميانگين پروتئين حقيقي اندازه

است كه در ديواره سلولي به صورت تركيب با ليگنين

گيري شده آنها در جدول ( )1ارائه شده است كه در

يافت ميشود.

جدول  -3ميانگين درصد پروتئين حقيقي در  6اكوتيپ برتر يونجه مناطق سردسيري (ميانگين ±اشتباه معيار)
*

نام اكوتيپ

پروتئين حقيقي

نيتروژن غير پروتئيني

گله باني

67/71  1/51

11/56  1/51

مهاجران

96/16  4/56

41/76  4/56

قره قزلو

96/17  1/61

41/71  1/61

چالشتر

95/76  4/79

47/51  4/79

سهند آوا

91/97  7/77

47/45  7/77

قره آغاج

99/17  1/46

44/65  1/46

ميانگين كل

95/11  7/11

47/77  7/11

حروف مشابه يا عدم حرف در هر ستون بيانگر عدم تفاوت معني دار در سطح  9درصد ( )p1/19است*معادل پروتئينينيتروژن موجود در ساير تركيبات ،غير از پروتئين

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  42شماره  /2سال3131

 314آقاشاهی ،کریمزاده و ...

جدول-4مقايسه تركيبات شيميايي يونجه خشك در اوايل گلدهي ( (NRC 7191و نتايج آزمايش حاضر(ميانگين  71اكوتيپ)
CP7

NDF7

ADF1

Ash4

75/11

47/11

17/11

6/61

يونجه در اوايل گل دهي
NRC



76/91

آزمايش حاضر



45/65



14/41

6/91

بيانگر وجود تفاوت معني دار در سطح  7درصد ()P1/17است -7.پروتئين خام (درصد) -7 .ديواره ي سلولي (درصد) -1 .ديواره ي سلولي بدون همي سلولز
(درصد) -4 .خاكستر خام (درصد).

در جدول ( )4تركيبات شيميايي علف خشك يونجه در

از انجايي كه معادله فوق با استفاده از داده هاي زراعي

اوايل گل دهي كه توسط ( )NRC7656پيشنهاد شده ،با

 71اكوتيپ يونجه وبا دقت قابل قبولي برآورد گرديد،

نتايج تحقيق حاضر مقايسه شده است ،زيرا اكوتيپهاي

بنابر اين معادله فوق مي تواند به عنوان يك فرمول

مورد بررسي در اين تحقيق نيز در مرحله اوايل گلدهي

كاربردي براي تعيين قابليت هضم ماده خشك از روي

برداشت و آناليز آزمايشگاهي بر روي آنها انجام گرديد

ميزان ديواره سلولي و ارتفاع در زمان برداشت يونجه،

(ان ار سي .)7656

و همچنين جهت تعيين زمان مناسب برداشت و يا

با توجّه به جدول ( ،)4تفاوت بين ميانگين درصد

انتخاب ارقام مطلوب يونجه استفاده شود.

پروتئين خام ( 71 )76/91  1/16اكوتيپ مورد بررسي
در اين تحقيق با درصد پروتئين خام  NRCمعنيدار شد

نتيجه گيري

( .)P>1/17تفاوت بين ميانگين درصد ديواره سلولي

بر اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق ،در ميان 71

نمونههاي يونجه ( )45/65  1/56با درصد ديواره

اكوتيپ برتر مناطق سردسيري ،ميتوان اكوتيپ قره

سلولي  )47/11( NRCو نيز بين ميانگين درصد ديواره

آغاج را با بيشترين عملكرد علوفه خشك بر حسب تن

سلولي بدون هميسلولز  71اكوتيپ يونجه ( 1/56

در هكتار ( )4/69  1/71و بيشترين ماده خشك قابل

NRC

هضم بر حسب تن در هكتار ( )7/11  1/71و ميزان

( )17/11معنيدار شد ( .)P>1/17همچنين بين ميانگين

پروتئين توليدي ( 571/96كيلوگرم در هكتار) به عنوان

 )14/41با درصد ديواره سلولي بدون هميسلولز

درصد خاكستر خام  71اكوتيپ يونجه ()6/91  1/77

اكوتيپ برتر معرفي نمود .از آنجايي كه يونجه در تأمين

با درصد خاكستر خام  )6/61( NRCاختالف معنيداري

پروتئين جيره نقش مهمّي را ايفا ميكند و با توجّه به

وجود نداشت ( .)P<1/19با توجّه به تفاوت در شرايط

اينكه يكي از اهداف اين تحقيق طبقهبندي اكوتيپهاي

اقليمي ،خاك ،نور ،مديريت برداشت ،نوع رقم ،تحقيق

سردسيري بر اساس محتواي پروتئين آنها و تعيين

حاضر با تحقيقات  ،NRCاين تفاوتها منطقي به نظر

اكوتيپ برتر از نظر محتواي بيشترين درصد پروتئين

ميرسند .معادله رگرسيون خطي تعيين درصد قابليت

خام و پروتئين حقيقي است ،ميتوان اكوتيپ چالشتر با

هضم ماده خشكبا روش حذف پس رونده ()Backward

بيشترين درصد پروتئين خام ( )71/11  1/64و

و با در نظر گرفتن باالترين ضريب تبيين ،و با استفاده

اكوتيپ گله باني با بيشترين درصد پروتئين حقيقي

از دادههاي زراعي (كه در مقاله حاضر گزارش نشده

( )67/71  1/51را از اين نظر به عنوان اكوتيپهاي

است) به شرح ذيل برآورد شد1

برتر معرفي نمود و ميتوان در برنامههاي تالقي

=قابليت هضم ماده خشك (درصد)
(ارتفاع در زمان برداشت11/672 -)7/767 NDF( + )0/203

اكوتيپها از خصوصيت آنها بهره برد .همچنين بر
اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق و مقايسههاي
آنها با مقادير ارائه شده در جداول  ،NRCميتوان نتيجه
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گرفت كه كيفيت اكوتيپهاي برتر يونجه مناطق

در نتيجه كارايي مطلوب را نخواهند داشت .بنابراين

سردسيري كشور در مقايسه با يونجهاي كه توسط

هنگام استفاده از اكوتيپي خاص در تغذيه دام ،بهتر

 NRCارائه شده تا حدي پايينتر ميباشد .بنابراين از

است دامپروران و متخصصين تغذيه دام با استناد به

لحاظ كاربردي ،اعداد ارائه شده توسط  NRCبا اعداد

مقادير بدست آمده در مورد ارقام داخلي يونجه به

واقعي مربوط به يونجه در داخل ايران تفاوت داشته و

تنظيم جيره بپردازند.

منابع مورد استفاده
تقي زاده ا ،مقدم غ  ،شجاع ج ،جانمحمدي ح  ،ياسان پ .7151،تعيين تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين خام برخي از مواد غذايي
خشبي و متراكم به روش  in situدر گوسفند ،مجله دانش كشاورزي ،دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز.
تقي زاده ،ا ،فرهومند پ .7156 ،تغذيه علمي گاو شيري .چاپ اول .انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.
شفيعي ورزنه ح .7157 .بررسي تغييرات ارزش غذايي يونجه (منطقه فامنين همدان) از مرحله برداشت تا زمان مصرف در تغذيه
دام ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه بوعلي سينا.
شورنگ پ .7116 ،تعيين ارزش غذايي برخي از مواد خوراكي با استفاده از دو روش آزمايشگاهي و روش كيسه هاي نايلوني ،پايان
نامه كارشناسي ارشد گروه علوم دامي ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه تهران.
علوي س م . 7116 ،ارزيابي داده هاي مربوط به ارزش غذايي منابع خوراك دام كشور(علوفه اي و خشبي) ،پايان نامه كارشناسي
ارشد ،معاونت آموزش و تحقيقات مركز آموزش عالي امام خميني(ره).
فضائلي ح .7151 ،تعيين ارزش غذايي بقاياي كارخانجات چاي خشك كني در تغذيه نشخواركنندگان ،گزارش نهايي طرح تحقيقاتي،
سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ،مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.
قورچي ت . 7114 ،تعيين تركيبات شيميايي و قابليت هضم گياهان غالب مراتع استان اصفهان ،پايان نامه كارشناسي ارشد گروه
علوم دامي ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه صنعتي اصفهان.
كريمي ه .7166 ،يونجه ،چاپ اول ،انتشارات مركز نشر دانشگاهي تهران.
منافي راثي ح . 7111 ،تعيين و بررسي قابليت هضم و تجزيه پذيري برخي از مواد خشبي استان گيالن با استفاده از دو روش in
 vitroو  ، in saccoپايان نامه كارشناسي ارشد ،گروه علوم دامي ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس.
معيّر ع . 7157 ،بررسي تغييرات ارزش غذايي يونجه(منطقه قهاوند همدان) از مرحله برداشت تا زمان مصرف در تغذيه دام ،پايان
نامه كارشناسي ارشد ،گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي ،دانشگاه بوعلي سينا.
موحدي ز .7159 ،ارزيابي نهايي اكوتيپ هاي برتر مناطق سردسيري يونجه ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشكده كشاورزي،
دانشگاه تربيت مدرس.
هدايت ن .7157 ،ارزش غذايي سه گونه يونجه يكساله و خوشخوراكي آنها در گوسفند ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشكده
كشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس.
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Abstract
This study was carried out to determine the nutritive value of 17 superior cold-region ecotypes of alfalfa. The
ecotypes included: Chaleshtor, Famenine, GharahAghaj, Gallebani, GharahGhezloo, Ghahavand,
Gharghalogh, Hokm Abad, Koozareh, MalekKandi, Mohajeran, Ordoobad, Rehnani, Sahand Ava, Sedghian,
Shoorkat and Silvaneh. The yield performance of the ecotypes was determined in similar cultivating and
climatic conditions. Chemical analyses were determined according to AOAC procedure and Digestibility of
the ecotypes was measured using Tilley and Terry in vitro method. Six superior ecotypes were selected and
were analyzed for true protein (TP) and non protein nitrogen (NPN). The means TP and NPN of six superior
ecotypes (Gallebani,Mohajeran,GharahGhezloo,Chaleshtor, Sahand Ava and GharahAghaj), were 79.10,
59.62, 59.72, 58.16, 57.51and 55.31, respectively and no significant difference observed between treatments.
Dry matter, digestible dry matter and crud protein, Mt production/hectare of GhareAghaj ecotype were 4.95
0.27, 2.70.13, and 0.8210.60, respectively and can be introduce as superior between the ecotypes.
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