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چکیده
این تحقیق به منظور تعیین تركیبات شیمیایي ،خصوصیات فیزیکي و قابلیت هضم آزمایشگاهي علف خشك یونجه چین
دوم در پنج منطقه استان كردستان انجام شد .پس از جمع آوری اطالعات درباره سطح زیر كشت یونجه در استان
كردستان با استفاده از روش نمونه برداری طبقه بندی تصادفي 09 ،روستا انتخاب و درهر روستا بطور تصادفي 3-4
خانوار كشاورز انتخاب شد واز مزارع  ،خرمن و یا انبار علوفه آنها نمونه برداری انجام گرفت. .نتایج حاصل از تركیبات
شیمیایي نشان داد بین مناطق مختلف استان از نظر ماده خشك ،چربي خام و خاكستر خام تفاوت معني داری وجود
نداشت ،اما به لحاظ مقدار پروتئین خام ،دیواره سلولي و دیواره سلولي بدون همي سلولز بین مناطق استان تفاوت معني
دار بود ( . )P>9/90نتایج به دست آمده از خصوصیات فیزیکي نیز نشان داد ،مناطق مختلف استان از نظر میانگین
هندسي ،فیبر مؤثر فیزیکي ،دانسیته توده ای ،ظرفیت نگهداری آب و جرم حجمي لحظه ای با هم تفاوت معني داری داشتند
( )P>9/90اما به لحاظ عامل مؤثر فیزیکي ،ماده خشك محلول و نامحلول تفاوت معني دار نبود .نتایج حاصل از قابلیت
هضم ماده خشك ،پروتئین خام ،دیواره سلولي و دیواره سلولي بدون همي سلولز بین مناطق مختلف استان معنيدار بود
( )P>9/90اما به لحاظ قابلیت هضم ماده آلي در ماده خشك و انرژی قابل متابولیسم ،مناطق مختلف با هم تفاوت معني
داری نداشتند .دركل نتایج این مطالعه نشان داد كه تفاوت های معني دار بین نمونه های یونجه جمع آوری شده از مناطق
مختلف استان كردستان به لحاظ تركیبات شیمیایي ،خصوصیات فیزیکي و قابلیت هضم آزمایشگاهي وجود داشت.
واژگان کلیدی :تركیبات شیمیایي ،خصوصیات فیزیکي ،قابلیت هضم آزمایشگاهي ،كردستان ،یونجه چین دوم
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مقدمه

شناسایي كیفیت و ارزش غذایي گیاهان علوفهای به دلیل

در شرایط كنوني در كشور و استان كمبود خوراک

اهمیت آنها در تغذیه دام كمك مؤثری در توصیف جیره

وجود دارد كه این كمبود خوراک عالوه بر سهم بسزایي

غذایي دام مي نماید ،در این بین گیاه یونجه به عنوان

كه در فشار چرا بر مراتع و تخریب آنها دارد ،بهره

ملکه نباتات علوفهایي و همچنین به علت كیفیت خوب،

اقتصادی آنچناني ندارد ،لذا در جهت ترمیم بخشي از

خوشخوراكي و دارا بودن ذخایر غذایي از جمله مواد

این كمبودها استفاده بهینه از منابع خوراک ،تعیین

معدني ،پروتئین و ویتامینها به خصوص ویتامین  Aاز

درصد تركیبات مغذی آنها و باالبردن راندمان عمودی

اهمیت خاصي برخوردار است و چون كلیه مناطق

تولید پروتئین حیواني ،طراحي و به اجرا در آمده است

استان كردستان به استثناء شمال و جنوب غربي آن

(امانلو و نیکخواه .)4334

دارای شرایط مساعد جهت رشد و نمو یونجه مي باشد

برونس و پالیزر ( )5990قابلیت هضم ماده خشك

و نظر به اینکه عوامل مختلفي از جمله شرایط آب و

(ظاهری) آزمایشگاهي غذاهای نشخواركنندگان را با

هوایي ،مراحل مختلف فنولوژی رشد گیاه ،حاصلخیزی

استفاده از روش جدید آنکوم و روش قدیمي تیلي و

خاک و غیره بر ارزش غذایي گیاهان مؤثر است ،الزم

تری به دست آوردند و نتایج هر دو روش ارزش

مي باشد تا حداقل هر سه سال یکبار تركیبات شیمیایي

مشابهي را نشان داد.

گیاهان تعیین شود ،بنابراین هدف از اجرای این تحقیق

خصوصیات فیزیکي ذرات غذایي روی مصرف اختیاری

تعیین برخي خصوصیات فیزیکي عالوه بر تركیبات

غذا ،زمان ابقاء شکمبهای ،نرخ عبور ،رفتار و عملکرد

شیمیایي و قابلیت هضم یونجه چین دوم استان

حیوان تاثیر بسزایي دارد .با وجود این خصوصیات

كردستان ميباشد تا از این طریق ارزش غذایي این

فیزیکي خوراكها برای نشخواركنندگان بندرت اندازه

علوفه به طور مؤثرتری مورد شناسایي قرار گیرد و

گیری شده است مخصوصاً در ارتباط با خصوصیات

نهایتاً بتواند در تنظیم جداول استاندارد داخلي و تهیه

تغذیهای كه مي تواند در فرموله كردن جیره ها نقش

جیره های مناسب و متعادل مفید واقع شود.

مهمي داشته باشد .فیبر موثر فیزیکي بعنوان منبع
فیبری در جیره تعریف مي شود كه نشخوار و ترشح
بزاق را تحریك مي كند .ذرات باقیمانده بر روی الك
 4/41میلي متری ،نرخ عبور كندتری از شکمبه نسبت به
ذرات زیر الك  4/41دارند .بنابراین اندازه گیری اندازه
ذرات خوراک و به حساب آوردن آن بعنوان یك فاكتور
مهم در فرموله كردن جیره در تغذیه نشخواركنندگان
خیلي مفید است (مرتنز .)4003
تیموری و همکاران ( )5994گزارش كردند كه با كاهش
اندازه ذرات جیره كامالً مخلوط حاوی علوفه یونجه
افزایش معنيداری در ماده خشك مصرفي و مصرف
مـاده آلي و كاهش كل زمان جویدن ،نشخوار ،خوردن
و  pHشکمبه به وجود آمد.

مواد و روشها
محل و زمان انجام آزمایشات
كلیه آزمایشات در ایستگاه آموزشي -تحقیقاتي و
آزمایشگاه تغذیه دام گروه علومدامي دانشکده
كشاورزی دانشگاه ارومیه و دانشکده كشاورزی كرج و
آزمایشگاه خوراک دام جهاد كشاورزی استان
كردستان انجام گرفت.
روش نمونه برداری
پس از جمع آوری اطالعات درباره سطح زیر كشت
یونجه در استان كردستان با استفاده از روش نمونه
برداری طبقه بندی تصادفي 09 ،روستا انتخاب و درهر
روستا بطور تصادفي  3-4خانوار كشاورز انتخاب شد
و از مزارع ،خرمن و یا انبار علوفه آنها نمونه برداری
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انجام گرفت (موسوی  .)4330سپس نمونه های هر سه

تعیین میانگین هندسی و انحراف معیار استاندارد

روستا كه شرایط یکساني داشتند با هم مخلوط و 39

میانگین هندسی

نمونه نهایي از چین دوم بدست آمد.

میانگین هندسي و انحراف معیار استاندارد میانگین

تجزیه شیمیایی

هندسي ،براساس جامعه مهندسي كشاورزی آمریکا

مقداری از نمونهها توسط آسیاب آزمایشگاهي مجهز به

) (ASAE 2002با استفاده از روابط مذكورمحاسبه

توری یك میلیمتری آسیاب شد و به روش استاندارد

گردید:

شیمیایي) ،AOAC(1990مقدار ماده خشك ،خاكستر

در این رابطه :dgw ،میانگین هندسي؛  :Sgwانحراف

خام ،چربي خام ،پروتئین خام و به روش ون سوست

معیار استاندارد میانگین هندسي؛  :diقطر منفذ الك

( )4004مقدار دیواره سلولي و دیواره سلولي بدون

(میلیمتر) و  :Wiدرصد تجمعي ماده در روی هر الك

همي سلولز اندازه گیری شد.

بود.

خصوصیات فیزیکی
تعیین توزیع اندازه ذرات
قبل از تعیین اندازه ذرات ،نمونههای هر منطقه توسط
دستگاه علوفه خردكن به قطعات  3الي  3سانتي متری
تبدیل شد .ازالكهای جدید پینسلوانیا كه توسط
كونوناف در سال  5995برای تعیین توزیع اندازه ذرات

تعیین عامل مؤثر فیزیکی

گزارش گردید ،استفاده شد .این روش دارای سه الك

عامل موثر فیزیکي ذرات مواد خوراكي ) (Pefبر اساس

 1 ،40و  4/41میلي متری و یك صفحه انتهایي بوده كه

نسبت ماده خشك باقیمانده بر روی الك با قطرمنفذ

برای اندازه گیری اندازه ذرات ،ابتدا الك ها به صورت

 4/41میلي متر به كل ماده خشك اندازه گیری گردید.

نزولي روی یکدیگر قرار داده شدند .سپس با استفاده از

تعیین فیبر موثر فیزیکی

اندازه پر شدن یك بشر  4/0لیتری ،از هر نمونه علف

با ضرب كردن  pefدر مقدار  NDFماده خوراكي باقي

خشك یونجه وزنكشي شده ( 09تا  459گرم) و سپس

مانده بر روی الك  4/41میلیمتر(سه الك جدید ایالت

بر روی الك باالئي قرار گرفت .سپس الکها روی یك

پنسیلوانیا) بدست آمد.

سطح صاف به طول  43سانتي متر قرار گرفتند و ابتدا

تعیین دانسیته توده ای

برای پنج بار و با شدت  4/4هرتز ( 4/4حركت در یك

دانسیته توده ای به دو صورت دانسیته توده ای  09و

ثانیه) به سمت جلو و عقب تکان داده شد .سپس الکها را

دانسیته توده ای  499اندازه گیری مي شود .به این

به اندازه  09درجه چرخانده و دوباره این حركت انجام

صورت كه برای اندازه گیری دانسیته توده ای  09یك

شد .این حركت تا وقتي انجام شد تا الکها  5بار از هر 4

استوانه مدرج  499میلي لیتری تا  09میلي لیتر با نمونه

طرف به این شکل حركت داده شده باشند و الکها به این

پر و برای  40ثانیه تکان داده شد سپس وزن نمونه و

شکل دو دور كامل بزنند .پس از اتمام كار برای هر

حجم اشغال شده ثبت گردید .برای اندازه گیری دانسیته

نمونه ،مقدار وزن باقي مانده بر روی هر یك از الكها

توده ای  499مقداری نمونه تا پرشدن استوانه و

به صورت بسیار دقیق وزنكشي شد.

رسیدن به حجم  499میلي لیتری اضافه شده ،استوانه
به مدت  49ثانیه تکان داده شد سپس كل وزن و حجم
نمونه ثبت گردید .دانسیته توده ای به صورت كسری از
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وزن نمونه (میلي گرم) بر حجم آن (میلي لیتر) حاصل

اخذ شده با استفاده از رویه  NLINبرنامه آماری SAS

مي گردد (گیگر-روردین .)5999

تعیین گردید.

ظرفیت نگهداری آب

تعیین قابلیت هضم آزمایشگاهی به روش آنکوم

حدود  5/0گرم نمونه به مدت  54ساعت در  599میلي

تقریبا  0گرم از نمونه خوراک (آسیاب شده با غربال 5

لیتر آب مقطر موجود در داخل یك بشر خیسانده شده،

میلي متر) را در داخل كیسه های نایلوني با ابعاد 0×49

سپس بوسیله یك كروزه مشبك صاف گردیده و نمونه-

سانتي متر و قطر سوراخ های  09میکرو متر ریخته و

های خیسانده شده بعد از چکیده شدن آب از آنها به

كیسه ها را در داخل بطری های دستگاه قرار داده و

مدت  49دقیقه ،توزین گردیده وظرفیت نگهداری آب

سپس مایع شکمبه و محلول بافر بزاق مصنوعي را به

نمونههای مواد خوراكي به صورت آب باقي مانده در

نسبت  5به  4در بطری ها ریخته وبه مدت  49ثانیه گاز

نمونهها بصورت كیلوگرم در كیلوگرم ماده خشك

 CO2تزریق كرده (برای حفظ شرایط بي هوازی) و

محاسبه گردید (گیگر-روردین .)5999

سپس بطری ها به مدت  54ساعت با دور ثابت چرخش

تعیین ماده خشك

در  30درجه سانتي گراد در داخل دستگاه آنکوم

نمونههای صاف شده بعداز عبور از فیلتر درآون در

انکوباسیون شدند .بعد از هضم شکمبه ای تمام مایعات

دمای  490درجه سانتیگراد برای  35ساعت خشك

را از بطری خارج كرده و كیسه ها را با آب سرد

شده ،توزین مي شود .ماده خشك محلول بصورت گرم

شستشو داده تا آب شفاف از آن خارج شود .سپس

در گرم یا درصدی از وزن اولیه تركیبات مورد استفاده

كیسه ها را در داخل بطری های دستگاه قرار داده و دو

محاسبه شد (گیگر-روردین .)5999

لیتر محلول  9/4نرمال اسید كلریدریك با اسیدیته 4/0

تعیین روند آبگیری و تغییر جرم حجمی لحظه ای

كه شامل  4گرم در لیتر پپسین است را اضافه كرده و

روند آبگیری و تغییر جرم حجمي لحظه ای علوفه ها با

با دور ثابت چرخش در  30درجه سانتیگراد به مدت 4

استفاده از پیکنومتر  499میلي لیتری در دمای ± 9/0

ساعت انکوباسیون شد .بعد از انکوباسیون تمام مایعات

30/9سانتیگراد تعیین شد .حدود  4/0گرم نمونه در 0

را از بطری خارج كرده و دوباره كیسه ها را با آب

تکرار درداخل پیکنومتر توزین شده ،محلول هیدراسیون

شستشو داده تا آب شفافي از آن خارج گردد.سپس

تا نصف پیکنومتر بدان اضافه شده ،تا استخراج كامل

كیسهها را داخل آون  00درجه به مدت  54ساعت

حبابهای گاز روی یك شیکر تکان داده مي شوند.

خشك كرده و در محل مناسبي نگهداری كرده و جهت

بالفاصله پیکنومترها پر شده ،اولین قرائت وزن

تعین قابلیت هضم ماده خشك،ماده آلي ،الیاف نا محلول

پیکنومترها در حدود  6دقیقه ( 9/4ساعت) بعد از

در شوینده اسیدی ،الیاف نا محلول در شوینده خنثي و

خیساندن انجام شده ،كه حداقل فاصله زماني الزم جهت

پروتئین استفاده شد (فیگوردو و همکاران  )5999و

حذف حبابهای گازی در نظر گرفتهمیشود .بعد از پر

(ادیسوگان .)5990

كردن پیکنومترها ،آنها را روی صفحه شیکر قرار داده

محاسبه انرژی قابل متابولیسم با استفاده از فرمول زیر

تا بطور مداوم محتویات داخل پیکنومترها مخلوط

انجام گردید:

گردند .بعد از  41 ،36 ،54 ،45 ،6 ،4 ،5 ،4/0 ،4/9 ،9/0و

( ME=DOMD.0/0157مگاژول در كیلوگرم ماده

 35ساعت پیکنومترها مجددا" پر شده ،توزین مي شوند.

خشك).

داده های حاصل برای تعیین نرخ آبگیری ،میزان آب
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طرح آزمایشی مورد استفاده

میانگین تیمارها نیز به روش آزمون چند دامنهای دانکن

تجزیه و تحلیل داده های خام حاصل از تعیین تركیبات

در سطح احتمال  0درصد صورت گرفت.

شیمیایي ،خصوصیات فیزیکي و قابلیت هضم

نتایج و بحث

آزمایشگاهي با استفاده ازطرح پایه كامالً تصادفي

در جدول  4نتایج تجزیه واریانس مربوط به تركیبات

نامتعادل (آشیانه ای) با  0تیمار و تکرارهای متفاوت

شیمیایي علف خشك یونجه چین دوم در مناطق مختلف

(حداقل  3و حداكثر  49تکرار) و بوسیله نرم افزار

استان كردستان آمده است.

آماری  )5996( SASو روش  GLMانجام و مقایسه

جدول  - 1ترکیبات شیمیایی علف خشك یونجه چین دوم ( 11درصد گلدهی) در مناطق مختلف استان کردستان ()n=30
تیمار
میانگین كل

تركیب

منطقه 4

منطقه 5

منطقه 3

منطقه 4

منطقه 0

شیمیایي

(سنندج وكامیاران)

(دیواندره و بیجار)

(قروه و دهگالن)

(سقز و بانه)

(مریوان)

ماده خشك()%

06/30

06/33

06/11

06/01

03/93

06/19

پروتئینخام ()%

41/04a

43/34ab

43/91abc

40/43bc

44/19c

46/01

)%(NDF

44/50c

c

bc

43/11

41/11b

SEM

9/594
9/301

سطح احتمال

9/09
9/95

04/40a

46/55

4/994

9/9996

)%(ADF

34/45c

31/91c

30/36bc

44/04b

43/46a

49/90

9/039

9/9993

خاكسترخام ()%

0/30

49/10

44/95

44/49

0/63

49/03

9/304

9/60

چربي خام ()%

5/91

4/35

4/69

4/00

4/54

4/33

9/913

9/91

45/69

حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر معني دار بودن آماری در سطح ( )P>9/90مي باشد.
میانگین كل ماده خشك ( 06/19درصد) در تحقیق

عباسي( )4313در كردستان و ) NRC(2001مشابه

حاضر با نتایج به دست آمده توسط ابن عباسي ()4313

بود ،ولي بیشتر از مقادیر مربوط به نتایج خمیسآبادی

در كردستان مشابه بود ،ولي بیشتر از مقادیر گزارش

و همکاران ( ) 4310در كرمانشاه و طباطبایي و همکاران

شده در نتایج خمیسآبادی و همکاران ( )4310در

( )4310در همدان بود ،كه این احتماالً ناشي از عوامل

كرمانشاه ،طباطبایي و همکاران ( )4310در همدان ،و

نظیر مرحله رشد گیاه و نوع واریته مي باشد .كمالك و

) NRC(2001بود .مکدونالد ( )4000بیان كرد كه

همکاران ( )5990تأثیر واریته را بر تركیبات شیمیایي

درصد ماده خشك گیاهان به عوامل زیادی مانند گونه،

یونجه بررسي كردند و نتیجه گرفتند كه تأثیر واریته ها

مراحل رشد قسمت های مختلف گیاه ،رطوبت خاک و

بر پروتئین خام و الیاف خام معني دار بود .ماركوویس

بارندگي بستگي دارد .تركیبات شیمیایي گیاهان علوفه

و همکاران ( )5993تأثیر مرحله رشد را برتركیبات

ای در شرایط طبیعي تحت تاثیر عواملي همانند ویژگي-

شیمیایي برگ و ساقه یونجه چین دوم بررسي كردند و

های توپوگرافي (اوبرهیوبر و كوفلر  ،)5999شرایط آب

مشاهده كردند كه با افزایش مرحله رشد محتوای

و هوایي ( ون سوست  ،)4004زمان برداشت و چین

پروتئین خام در برگ ها و ساقه كاهش مي یابد و این

(برنز و همکاران  5993و بریتو و همکاران  5991و

كاهش در برگ ها بیشتر بود و همچنین مقدار  NDFو

 )5990قرار مي گیرند .میانگین كل پروتئین خام

 ADFنیز با افزایش مرحله رشد افزایش یافت كه این

(46/01درصد) در تحقیق حاضر با نتایج ابن

افزایش در ساقه بیشتر بود.
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با توجه به جدول  4مشاهده گردید بین مناطق مختلف

بسیار نزدیك است ولي بیشتر از مقادیر موجود در

با افزایش درصد دیواره سلولي و دیواره سلولي بدون

نتایج خمیس آبادی و همکاران( ،)4310طباطبایي و

همي سلولز ،مقدار پروتئین خام كاهش مي یابد ،كه این

همکاران ( )4310در همدان و ) NRC(2001بود.

نتایج با گزارش قنبری و همکاران ( )4316مطابقت

با توجه به جدول  5مالحظه مي گردد ،بین مناطق

داشت .این محققین گزارش كردند با افزایش سن گیاه از

مختلف استان با افزایش میانگین هندسي ،مقدار ماده

مقدار پروتئین آن كاسته مي شود بنابراین رابطه

خشك با قیمانده بر روی الك های باالیي ( 40و  1میلي

معکوس بین مقادیر پروتئین و الیاف خام در یك گونه

متری) افزایش و درصد ماده خشك باقیمانده بر روی

وجود دارد.

الك های پاییني ( 4/41میلي متری و سیني) نیز كاهش

نتایج به دست آمده از میانگین كل خاكسترخام (49/03

مي یابد.

درصد) نیز با گزارش ابن عباسي( )4313در كردستان
جدول- 2توزیع اندازه ذرات (درصد ماده خشك باقیمانده روی هر الك) ،میانگین هندسی (میلی متر) ،عامل مؤثر
فیزیکی(درصد) ،فیبر مؤثر فیزیکی(درصد) یونجه در مناطق مختلف استان کردستان
تیمار
الك

منطقه 4

منطقه 5

منطقه 3

منطقه 4

منطقه 0

(سنندج وكامیاران)

(دیواندره و بیجار)

(قروه و دهگالن)

(سقز و بانه)

(مریوان)

 40میلیمتر

3/53e

0/94d

0/14c

44/06b

میانگین كل

SEM

سطح احتمال

44/49a

49/49

9/369

>9/9994

 1میلیمتر

0/06e

46/66d

53/43c

33/91b

46/54a

56/65

5/900

>9/9994

 4/41میلیمتر

66/43a

69/04b

03/44c

44/49d

39/50e

09/50

سیني

46/65a

43/30b

43/03b

49/50c

0/44c

45/66

3/40e

3/13d

4/34c

0/16b

3/43a

4/03

میانگین هندسي
عامل مؤثر فیزیکي
فیبرمؤثر فیزیکي

4

5

13/46

16/50

16/30

10/30

09/10

13/34

34/40d

33/03cd

31/63c

43/00b

40/00a

49/04

5/940
9/433
9/533
9/100
9/043

>9/9994
>9/9994
>9/9994
9/903
>9/9994

حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر معني دار بودن آماری در سطح ( )P>9/90مي باشد.
 . 4براساس نسبت ماده خشك باقي مانده روی الك  4/41میلي متری به دست آمد.
 peNDF  4/41 . 5با ضرب نمودن فراسنجه موثر فیزیکي در مقدار  NDFكل خوراک به دست آمد (مرتنز .)4003

آلن ( )4003ومرتنز ( )5999بیان كردند كه میانگین

مناطق نیز مي تواند به دلیل مقدار دیواره سلولي

اندازه قطعات علوفه یونجه برای نگهداری اسیدیته در

متفاوت بین مناطق مختلف باشد.

حد مطلوب ،فعالیت جویدن ،درصد چربي شیر باید كمتر

جدول  3نشان داد كه میزان دانسیته توده ای  09و 499

از  3میليمتر نباشد .اندازه قطعات یونجه در آزمایش

یونجه منطقه ) 4سنندج و كامیاران) به طور معني داری

حاضر بزرگتر از این مقدار بود .میزان فیبر مؤثر

باالتر از مقادیر یونجه های مناطق ( 3قروه و دهگالن)،

فیزیکي یونجه منطقه ( 4سنندج و كامیاران) به طوری

( 4سقز و بانه) و ( 0مریوان) بود .وجود اختالف بین

معني دار كمتر از مقدار مربوط به یونجه های مناطق3

مناطق مختلف مي تواند به دلیل تفاوت در مقدار NDF

(قروه و دهگالن)( 4 ،سقز و بانه) و ( 0مریوان) بود ،كه

و میانگین هندسي اندازه ذرات بین مناطق باشد.

ميتواند به دلیل كاهش مقدار دیواره سلولي در منطقه 4
(سنندج و كامیاران) باشد .تفاوتهای معني دار بین سایر
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جدول - 3دانسیته توده ای (گرم بر میلی لیتر) ،ظرفیت نگهداری آب (گرم در گرم ماده خشك نامحلول) ،ماده خشك محلول و
نامحلول (درصد) علف خشك یونجه چین دوم مناطق مختلف استان کردستان
تیمار
خصوصیات فیزیکي

میانگین كل

منطقه 4

منطقه 5

منطقه 3

منطقه 4

منطقه 0

(سنندج وكامیاران)

(دیواندره و بیجار)

(قروه و دهگالن)

(سقز و بانه)

(مریوان)

دانسیته توده ای 09

9/534a

9/561ab

9/564b

9/530c

9/409d

9/543

دانسیته توده ای 499

9/513a

9/530ab

9/534b

9/546c

SEM

9/994

سطح احتمال

>9/9994

9/590d

9/501

9/994

>9/9994

ظرفیت نگهداری آب

3/30d

1/59c

1/50c

0/43b

0/66a

1/04

9/453

>9/9994

جرم حجمي لحظه ای

4/34a

4/39ab

4/50b

4/40c

4/40d

4/54

9/949

>9/9994

ماده خشك محلول

00/63

41/44

46/51

40/61

31/65

46/13

4/16

9/530

ماده خشك نامحلول

44/33

04/11

03/34

04/35

64/33

03/45

4/16

9/530

حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر معني دار بودن آماری در سطح ( )P>9/90مي باشد.

دانش و آگاهي از نرخ عبور شکمبهای ذرات خوراک

گزارش كردند كه معموالً مواد خوراكي با دیواره سلولي

خیلي اهمیت دارد بر این اساس ماده خشك خوراک مي-

باال دارای دانسیته توده ای پایینتر و ظرفیت نگهداری

تواند به دو بخش محلول و نامحلول تقسیم شود ماده

آب باالتری هستند كه این دانسیته توده ای پایین سبب

خشك محلول فرض مي شود كه تقریباً فوراً تجزیه مي

انباشتگي شکمبه و در نتیجه كاهش ماده خشك مصرفي

شود و در هر حالت نرخ عبور شکمبه ای آن كه در فاز

مي شود .تیموری یانسری و پیرمحمدی ( )5990گزارش

مایع است به راحتي قابل اندازه گیری مي باشد .ماده

كردند كه كاهش اندازه ذرات یونجه سبب كاهش ظرفیت

خشك نامحلول در نرخ های متفاوت تجزیه و نرخ عبور

نگهداری آب آن مي شود .سینگ و نارنگ ( )4004بیان

آن به خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خوراک بستگي

كردند كه خوراک های دارای دانسیته توده ای كم و

دارد (كاسك و اینگلهارت .)4009

دیواره سلولي باال مي توانند كیسه های گازی فراواني

میزان ظرفیت نگهداری آب یونجه منطقه ( 0مریوان) به

در داخل ماتریکس دیواره سلولي شان داشته باشند و

طور معني داری باالتر از مقادیر یونجه های سایر

این كیسه ها آب را زماني كه اضافي است (مثل شرایطي

مناطق بود ،كه مي تواند به دلیل مقدار دیواره سلولي

كه در شکمبه است) نگه دارند.

بیشتر در این منطقه باشد .بررسي نتایج نشان داد با

میانگین كل به دست آمده از خصوصیات فیزیکي علف

افزایش مقدار  NDFو دیواره سلولي بین تیمارها،

خشك یونجه چین دوم در استان كردستان با نتایج

دانسیته توده ای كاهش و ظرفیت نگهداری آب افزایش

تیموری یانساری ( )4313و تیموری یانساری و

یافت كه با گزارش گیگر -روردین ( )5999و واتیاكس و

همکاران ( )5994مطابقت نداشت و این احتماالً به دلیل

همکاران ( )4005مطابقت داشت .این محققین بیان كردند

عواملي نظیر شرایط جوی و فصل ،نوع خاک ،نوع

ظرفیت نگهداری آب با دیواره سلولي رابطه مستقیم

واریته ،مرحله رشد و زمان برداشت (سن) علوفه و

دارد زیرا به دلیل وجود مقدار زیادی حفره های هوا در

تأثیر این عوامل بر روی مقدار دیواره سلولي علوفه

ماده زمینه دیواره سلولي شان ،دانسیته توده ای پایین

یونجه در مناطق مختلف مي باشد ،اما نتایج به دست

و در زمان هیدراسیون در شکمبه معموال ًظرفیت

آمده از میانگین جرم حجمي لحظه ای در تحقیق حاضر

نگهداری آب باالیي دارند .بهگر و همکاران ()5990

با نتایج این محققین مطابقت داشت .هوپر و ولچ ()4010
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گزارش كردند كه جرم حجمي لحظه ای نمونه های با

و انرژی متابولیسمي مناطق مختلف استان مشاهده

اندازه ذرات كوچك تر ،بیشتر از نمونه های با اندازه

نشد .اما میانگین قابلیت هضم ماده خشك ،پروتئین خام،

ذرات بزرگ تر است.

دیواره سلولي و دیواره سلولي بدون همي سلولز یونجه

همانطور كه از جدول  4مالحظه مي گردد ،تفاوت معني

مناطق مختلف تفاوت معنيداری با هم داشتند

داری بین میانگین قابلیت هضم ماده آلي در ماده خشك

(.)P>9/90

جدول  - 4قابلیت هضم علف خشك یونجه چین دوم در مناطق مختلف استان کردستان
تیمار
قابلیت هضم

تیمار4

تیمار 4

تیمار 0

میانگین

(مریوان)

كل

تیمار 5

تیمار 3

(سنندج

(دیواندره

(قروه

(سقز و

وكامیاران)

وبیجار)

ودهگالن)

بانه)

SEM

سطح
احتمال

65/94a

64/50 a

69/33a

01/39 b

06/90 c

00/60

9/334

>9/9994

04/06

40/65

40/30

41/00

43/13

40/30

9/331

9/43

پروتئین خام %

60/69 a

63/30 b

65/40 b

03/44 c

06/64 c

64/43

9/691

>9/9994

%NDF

01/00 a

01/43 a

03/53 b

03/96 b

06/46 b

03/63

9/413

>9/9994

%ADF

a

ab

bc

dc

d

01/45

ماده خشك %
ماده آلي در ماده
خشك%

00/00

01/03

01/36

03/09

03/30

9/464

< 9/9990

حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر معني دار بودن آماری در سطح ( )P>9/90مي باشد

فضائلي و همکاران( )4311و طباطبایي و همکاران

در تحقیق حاضر میانگین كل قابلیت هضم آزمایشـگاهي

( )4310قابلیت هضم ماده آلي در ماده خشك یونجه را

ماده خشك یونجه با نتایج فضائلي و همکاران ( )4311و

به ترتیب  05/90و  40/19دزصد گزارش كردند ،كه

تقي زاده و همکاران (  )4330مشابه بـود ،امـا بـا نتـایج

نتایج تحقیق حاضر با نتایج طباطبایي و همکاران

حسین خاني و همکاران ( )4314و طباطبایي و همکـاران

( )4310مشابه ،اما با نتایج فضائلي و همکاران ()4311

( )4310مشابهتي نداشت.

مطابقت نداشت و این احتماالً به دلیل اختالف در

با توجه به جدول  4مشاهده گردید ،با كاهش در مقدار

تركیبات شیمیایي و مرحله رشد در زمان برداشت مي

پروتئین خام بین مناطق مختلف استان ،قابلیت هضم

باشد .تفاوت در قابلیت هضم ماده خشك یونجه بین

پروتئین خام كاهش یافت .همچنین نتایج به دست آمده

مناطق مختلف استان نیز مي تواند به دلیل تفاوت در

از قابلیت هضم پروتئین خام در تحقیق حاضر ،با توجه

میزان  NDFو پروتئین خام یونجه در مناطق مختلف

به گزارش طباطبایي و همکاران ( )4314كه بیان كردند

باشد.

قابلیت هضم پروتئین خام تحت تأثیر سن قرار گرفته و

كمالك و همکاران ( )5990و ویلسون و همکاران ()4004

با افزایش سن گیاه كاهش مي یابد منطقي مي باشد.

گــزارش كردنــد كــه بــا افــزایش بلــوو ،محتــوای دیــواره

هیدس و همکاران ( )4013گزارش كردند كه با افزایش

سلولي و دیواره سلولي بدون همي سـلولز افـزایش مـي

سن گیاه ،كاهش سریع در قابلیت هضم و مقدار پروتئین

یابد و در مقابل محتوای پـروتئین خـام و قابلیـت هضـم

و افزایش در مقدار الیاف ،لیگنین و سایر اجزا دیواره

ماده خشك كاهش مي یابد كه این با نتایج بدسـت آمـده

سلولي حاصل مي شود.

در این تحقیق همخواني دارد.

ترکیبات شیمیایی ،خصوصیات فیزیکی و قابلیت هضم آزمایشگاهی(آنکوم) علف خشك یونجه چین دوم استان کردستان
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جدول  4نشان داد ،بین مناطق مختلف استان با افزایش

به طور كلي بر اساس نتایج این تحقیق میتوان گفت در

در مقدار دیواره سلولي و دیواره سلولي بدون همي

مناطق مستعد استان( قروه ،دهگالن ،دیواندره و بیجار)

سلولز ،قابلیت هضم دیواره سلولي و دیواره سلولي

كشت یونجه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و این

بدون همي سلولز كاهش مي یابد كه این نتایج منطقي به

افزایش كیفیت علوفه احتماالً ناشي از بهبود مدیریت

نظر مي آید ،چرا كه با افزایش مقدار دیواره سلولي در

زراعي بوده كه در حد علمي در مزارع مزبور اجرا شده

گیاهان مقدار لیگنین نیز كه بخشي از محتوای فیبر خام

و منجر به افزایش كیفیت علوفه و راندمان قابلیت هضم

علوفه ها ست و كامالً غیر قابل هضم مي باشد افزایش

مواد مغذی گردیده است .چون این مناظق از استان

مي یابد و سبب كاهش قابلیت هضم گیاه مي گردد .باني

كردستان بخاطر دارا بودن دشتهای وسیعتر نسبت به

و همکاران( )5993گزارش كردند كه قابلیت هضم NDF

دیگر مناطق استان از نظر كشاورزی توسعه بهتری پیدا

و ماده خشك یونجه با تمام بخشهای فیبر آن(NDF

كردهاند و بیشتر برنامههای مدیریتي در رابطه با بهبود

 ADF،و )ADLهمبستگي منفي دارد كه با نتایج تحقیق

وضعیت خاک و توسعه كشاورزی در این مناطق انجام

حاضر هم خواني داشت.

گرفته است .نتیجه گیری دقیق تر در خصوص ارزش
غذایي یونجه این منطقه از كشور نیازمند بررسي چین
های مختلف آن حداقل در دو سال متوالي دیگر مي

نتیجه گیری کلی

باشد.
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Abstract
This research was conducted to determine of the chemical compositions, physical characteristics
and in vitro digestibility of second cut alfalfa hay in the five regions of Kurdistan province. Based
on cultivation area of alfaalfa in different regions, 90 villages and 3-4 farmers in each village were
randomly sampled from farm, harvest and store them, using random classification sampling
method. The results of chemical compositions showed that dry matter (DM), Ether Extract and ash
had no significant difference in different regions. Howerer, crude protein (CP), cell wall (NDF) and
cell wall without hemicelluloses (ADF) content had significant difference in different regions
(P>0.05). The achieved data of physical characteristics showed that there was significant difference
between different regions for geometric mean (GM), physically effective fiber (PeNDF), bulk
density, water holding capacity and functional specific gravity (P>0.05). Howerer, there was no
significant difference between different regions for physically effective factor (Pef), soluble and
insoluble dry matter. Analyses of digestibility showed that digestibility of DM, CP, NDF and ADF
had significant difference in different regions (P>0.05), whereas there was no significant difference
for DOMD and ME. In conclusion, the results of current study demonstrated that alfalfa samples
collected from different regions of Kurdistan province differed with regard to chemical
compositions, Physical characteristics and in vitro digestibility.
Keywords: Chemical compositions, Physical characteristics, In vitro digestibility, Kurdistan,
Second cut hay

