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چکیده
به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی چین دوم علوفه یونجه استان آذربایجان غربی ،تعداد  42نمونه
بر اساس نمونهبرداری طبقهبندی شده تصادفی با توجه به میزان بارش ،از  3منطقه شامل :تیمار  )1حوضه شمال
دریاچه ارومیه با بارش  222-452میلیمتر ،تیمار  )4حوضه غرب دریاچه ارومیه با بارش  022-322میلیمتر و تیمار )3
حوضه جنوب دریاچه ارومیه با بارش  622-322میلیمتر (از هر منطقه  0شهرستان و از هر شهرستان  3روستا) انتخاب،
و جمعآوری شد .نتایج آنالیز ترکیبات شیمیایی نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ پروتئین خام ،چربی خام،
خاکستر و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی تفاوت معنیداری وجود نداشت ( ،)P>2/25به استثنای ماده خشک
که تیمار  1دارای تفاوت معنیدار با سایر تیمارها بود ( .)P≤2/25همچنین نتایج آنالیز خصوصیات فیزیکی نشان داد که
بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ ظرفیت نگهداری آب ،فیبر موثر فیزیکی و جرم حجمی لحظهای تفاوت معنیداری وجود
نداشت ( .)P>2/25اما از نظر میانگین هندسی ،عامل موثر فیزیکی ،دانسیته تودهای و ماده خشک محلول بین تیمارها
تفاوت معنیدار مشاهده شد ( .)P≤2/25بیشترین میانگین هندسی و کمترین دانسیته تودهای مربوط به تیمار  1و کمترین
میانگین هندسی و بیشترین دانسیته تودهای مربوط به تیمار  4بود ( .)P≤2/25از لحاظ عامل موثر فیزیکی بیشترین مقدار
مربوط به تیمار  1بود ( .)P≤2/25تیمار  3از لحاظ ماده خشک محلول ،بیشترین مقدار و تیمار  1کمترین مقدار را به خود
اختصاص داد ( .)P≤2/25به طور کلی نتایج تجزیه ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان
آذربایجان غربی نشان داد که تاثیر سه منطقه متفاوت این استان بر روی (پروتئین خام ،چربی خام ،خاکستر ،الیاف
نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی ،فیبر موثر فیزیکی ،جرم حجمی لحظهای و ظرفیت نگهداری آب) یونجه آزمایشی
استان معنیدار نیست (.)P>2/25
واژگان کلیدی :آذربایجان غربی ،ترکیبات شیمیایی ،خصوصیات فیزیکی ،یونجه
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رضایی ،پیرمحمدي

مقدمه

ارزانی و همکاران ( )1302بیان کردند که کیفیت علوفه

وجود تفاوت و تغییرات دامنهدار در ترکیبات مغذی و

در طول مراحل رشد تغییر کرده و ارزش غذایی یک

ارزش غذایی خوراکها از یک طرف و لزوم بهبود

گونه گیاهی نیز تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد.

بازدهی غذایی (در پی برنامههای اصالحی افزایش تولید

مصرف بهینه جیره توسط گاوهای شیری عالوه بر

در حیوانات مزرعه ای) از طرف دیگر نیاز به تعادل و

ترکیب شیمیایی تحت تأثیر خصوصیات فیزیکی خوراک

توازن مناسبتری در میزان و نسبت مواد مغذی

نیز میباشد .اهمیت خصوصیات فیزیکی ذرات غذا در

جیرههای دامها را میطلبد ،چرا که در این شرایط تغذیه

حین عبور از دستگاه گوارش نشخوارکننده به جهت

دامها دیگر نبایستی فقط به جنبه کمی خوراک دادن

تأثیر آنها در مصرف اختیاری غذا ،زمان ابقاء در

محدود گردد .بلکه توجه به ابعاد کیفی خوراکها و

شکمبه ،میزان عبور ،و رفتار و عملکرد حیوان میباشد.

خوراک دادن امری ضروری میباشد .تامین احتیاجات

خصوصیات فیزیکی میتوانند سالمتی حیوان ،تخمیر

غذایی حیوانات با تنظیم جیرههای متعادل ممکن

شکمبهای مواد غذایی ،مصرف و تولید حیوان را مستقل

میباشد و علوفه بخش قابل توجهی از جیرههای متداول

از مقدار و ترکیب شیمیایی اندازهگیری شده اجزاء تحت

نشخوارکنندگان را تشکیل میدهد .در بین گیاهان

تأثیر قرار دهند .خصوصیات فیزیکی در زمان تعیین

علوفهای یونجه ) )Medicago sativaبه علت کیفیت

پایینترین حد قابل قبول نسبت علوفه به کنسانتره در

خوب ،خوش خوراکی باال و دارا بودن ذخایر غذایی از

جیرههای گاوهای شیری اهمیت خاصی پیدا میکنند

جمله مواد معدنی ،پروتئین ،و ویتامینها بخصوص

(مرتنز  .)1993اندازهگیریهای کمی اندازه قطعات (یعنی

ویتامین  Aاز اهمیت خاصی برخوردار است (فضایلی

میانگین اندازه قطعات و انحراف معیار) به جای

.)1331

توصیفات کیفی (به عنوان مثال بطور درشت خرد شده)

یونجه گیاهی است از خانواده بقوالت که در سطح دنیا

برای بهبود دقت سنجش الیاف مورد نیاز گاوهای

به طور وسیعی کشت میشود و از آن به عنوان ملکه

شیری ضروری است ) .(NRC 2001نشخوارکنندگان

علوفهها نام میبرند .این گیاه در هر چین دارای مراحل

به فیبر منابع علوفهای در شکل فیزیکی بلند احتیاج

مختلفی از رشد بوده که ترکیب شیمیایی آن در هر

دارند .افزایش سطح فیبر در جیره یا اندازه ذرات علوفه

مرحله با مرحله بعدی فرق دارد .از طرف دیگر ترکیبات

بطور موثری فعالیت جویدن حیوان ،جریان و ترشح

شیمیایی برگ با ساقه آن نیز متفاوت است و ارزش

بزاق ،اسیدیته شکمبه ،نسبت استات به پروپیونات و

غذایی برگها باالترند .بنابراین کیفیت یونجه عمدتاً

سطح چربی شیر را افزایش میدهد (مرتنز 1993

وابسته به میزان برگ گیاه میباشد (نیکخواه و امانلو

و.)4222

.)1332

به دلیل اهمیت باالی یونجه در تغذیه دام و جایگاه آن

طبق بررسیهای طباطبایی و همکاران ( )1302میزان

در استان آذربایجان غربی و به منظور شناخت کم و

پروتئین خام تحت تاثیر رقم یونجه ،شرایط اقلیمی و

کیف ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی آن ،تهیه

مرحله برداشت است .بررسیهای انجام شده ترکیبات

جداول منطقهای و استفاده بهینه از غذاهای داخلی در

شیمیایی مواد در نقاط مختلف جهان به شرایط اقلیمی،

متعادل ساختن جیرههای غذایی برای اولین بار این

نوع خاک ،نحوه برداشت محصول ،مرحله رشد گیاه،

بررسی بر روی چین دوم علوفه یونجه در استان

نوع و تعداد کودهای مورد استفاده و واریته تفاوت قابل

آذربایجان غربی انجام شد.

مالحظهای نشان میدهد.
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مواد و روشها

آزمایشگاهی مجهز به توری یک میلیمتری آسیاب شد.

به منظور نمونهبرداری از منابع خوراک دام و طیور

برای اندازهگیری درصد ماده خشک از آون )یک گرم

استان آذربایجان غربی به نحوی که نتایج حاصل قابل

نمونه آسیاب شده همگن به مدت  42ساعت در دمایc°

تعمیم برای کل استان باشد بر اساس طبقهبندی اقلیمی

 ،)125خاکستر از کوره الکتریکی به مدت  2ساعت در

به سه منطقه ذیل تقسیم گردید (همتی :)1303

دمای  ،652c°پروتئین خام از روش کلدال ،چربی خام از

 )1حوضه شمال دریاچه ارومیه با بارش 222-452

دستگاه سوکسله و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و

میلیمتر )4 ،حوضه غرب دریاچه ارومیه با بارش -322

اسیدی از دستگاه آنکوم استفاده شد.

 022میلیمتر )3 ،حوضه جنوب دریاچه ارومیه با بارش

آزمایش دوم به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی

 622-322میلیمتر .از هر منطقه  0شهرستان و از هر

یونجه شامل اندازه ذرات و توزیع آنها ،5عامل موثر

شهرستان سه روستا بطور تصادفی انتخاب شد .از هر

فیزیکی 6و فیبر موثر فیزیکی ،3دانسیته تودهای ،0ظرفیت

روستا یک نمونه  2-3کیلوگرمی از یونجه چین دوم (در

نگهداری آب ، 9ماده خشک محلول 12و جرم حجمی

مرحله گلدهی کامل) ،از خرمن و یا انبار علوفه (نمونه

لحظهای 11انجام گرفت.

برداری بطور تصادفی و از  12نقطه در هر خرمن یا

برای تعیین توزیع اندازه ذرات از الکهای جدید

انبار) تهیه و نمونههای  3روستا در هر شهرستان

پینسیلوانیا کونوناف ( )4223استفاده شد .این روش

بصورت مساوی مخلوط و به صورت یک نمونه (در

دارای سه الک با قطر منافذ  0 ،19و  1/10میلیمتری و

نهایت  42نمونه) به آزمایشگاه ارسال شد .روشهای

یک صفحه انتهایی بود که به صورت نزولی روی

نمونهبرداری و آمادهسازی آنها مطابق روش فضایلی

یکدیگر قرار میگرفت.
هندسی14

و انحراف معیار استاندارد

( )1331و موسوی ( )1335صورت گرفت .نمونهبرداری

تعیین میانگین

از نیمه مرداد تا اوایل شهریور سال  1309بطول

میانگین هندسی ذرات یونجه 13براساس جامعه مهندسی

انجامید و رقم تمامی نمونههای مورد بررسی در این
آزمایش ،قره یونجه بود و قبل از نمونهبرداری ،از
یکسان بودن رقم نمونهها (با پرسش از کشاورز)
اطمینان حاصل شد .آزمایشات در آزمایشگاه تغذیه دام
گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و

کشاورزی آمریکا با استفاده از روابط زیر محاسبه شد

جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی انجام گرفت.

(آلن :)1900

آزمایش اول به منظور بررسی ترکیبات شیمیایی یونجه

که در این رابطه:

شامل ماده خشک ،1پروتئین خام ،4چربی خام ،خاکستر،
الیاف نامحلول در شوینده خنثی 3و اسیدی 2انجام گرفت
که از روش تجزیه تقریبی  (2000) A.O.A.Cاستفاده
شد .بدین ترتیب که مقداری از نمونهها توسط آسیاب

1

)Dry Matter(DM
)Crude Protein(CP
3
)Neutral Detergent Fiber(NDF
4
)Acid Detergent Fiber(ADF
2

5

)Particle Size(PS
6
)Physical effect fiber(pef
7
)Physical effect NDF(peNDF
8
)Bulk density(BD
9
)Water Holding Capacity(WHC
10
)Soluble DM(SDM
11
)Functional Specific Gravity(FSG
12
Xgm
13
Sgm
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 dgwمیانگین هندسی Sgw ،انحراف معیار استاندارد

سانتیگراد برای  34ساعت خشک شده ،توزین شد (گیگر

میانگین هندسی ذرات di ،قطر منافذ الکها (میلیمتر)،

 -ریوردین .)4222

Wiدرصد تجمعی ماده در روی هر الک میباشند.

روند آبگیری و تغییر جرم حجمی لحظهای علوفهها با

الزم به ذکر است که در آزمایش تعیین میانگین هندسی

استفاده از پیکنومتر  122میلیلیتری در دمای ̊2/5 C

اندازه ذرات از توری  22میلیمتری استفاده شد.

 39/2±تعیین شد .حدود  1/5گرم نمونه داخل پیکنومتر

عامل موثر فیزیکی ذرات بر اساس نسبت ماده خشک

توزین شده ،محلول هیدراسیون (بافر مکداول) تا نصف

باقیمانده بر روی الک با قطر منفذ  1/10میلیمتر به کل

پیکنومتر بدان اضافه و تا استخراج کامل حبابهای گاز

ماده خشک اندازهگیری شد.

روی یک شیکر تکان داده شد .بالفاصله پیکنومتر پر

فیبر موثر فیزیکی با ضرب کردن عامل موثر فیزیکی در

شده ،اولین قرائت وزن پیکنومتر در حدود  6دقیقه (2/1

مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی ماده خوراکی

ساعت) بعد از خیساندن انجام شد .بعد از ،1/2 ،2/5

باقیمانده بر روی الک  1/10میلیمتر (سه الک جدید ایالت

 20 ،36 ،42 ،14 ،6 ،2 ،4 ،1/5و  34ساعت پیکنومتر

پنسیلوانیا) بدست آمد.

مجدداً پر شده ،توزین شد (واتیاکس .)1992

دانسیته تودهای (گرم بر میلیلیتر) ،به دو صورت:

آنالیز آماری طرح

(دانسیته تودهای که توسط استوانه مدرج تا حجم 122

دادههای بدست آمده از سایر پارامترها در قالب طرح

میلیلیتر اندازهگیری میشود) و (دانسیته تودهای که

کامالً تصادفی (آشیانهای) }عامل منطقه در  3سطح،

توسط استوانه مدرج تا حجم  52میلیلیتراندازهگیری

عامل شهرستان در  0سطح ثبت شده در داخل منطقه و

میشود) ،مطابق با روش مونتوگومری – بومگاردت

 3روستا در هر منطقه{ بر اساس مدل خطی عمومی

( )1965که توسط گیگر  -ریوردین ( )4222تغییر یافت

 GLMاز برنامه آماری  SASآنالیز و مقایسه

اندازهگیری شد .یک استوانه مدرج  122میلیلیتری (با

میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن

قطر داخلی  4/5سانتیمتر) تا  52میلیلیتر با نمونه پُر و

( )p≤2/25انجام گرفت .به استثنای آنالیز دادههای جرم

برای  15ثانیه تکان داده شده و وزن نمونهها و حجم

حجمی لحظهای که با استفاده از رویه  NLINبرنامه

اشغال شده ثبت گردید ،مجدداً استوانه خالی و یکباره تا

آماری ) SAS (2000تعیین گردید.

حجم  122میلیلیتر از نمونه پر شده ،برای  5ثانیه تکان

مدل آماری طرح :

داده شد و کل وزن نمونه و حجم نهایی ثبت گردید.

Yijk = µ + Ti + eij + Seijk
 Yijkمقادیر هر کدام از ترکیبات شییمیایی انیدازهگییری

برای تعیین ظرفیت نگهداری آب ( گرم در گرم ماده
خشک نامحلول) حدود  4/5گرم از نمونه به مدت 42
ساعت در  422میلیلیتر آب مقطر موجود در داخل یک

شده µ ،میانگین کل مشیاهدات Ti ،تیاثیر تیمیار  iامeij ،
اشتباه آزمایشی Seijk ،اشتباه نمونهبرداری

بیکر خیسانده شده ،سپس بوسیله یک کروزه مشبک (با
قطر منفذ شماره  ،)4صاف گردیده ،و بعد از چکیده

نتایج و بحث

شدن آب از آنها به مدت  12دقیقه ،توزین گردید (گیگر

آزمایش اول  :تعیین ترکیبات شیمیایی یونجه

 -ریوردین .)4222

نتایج حاصل از مقایسه ارقام بدست آمده از تجزیه

برای تعیین ماده خشک محلول (گرم در گرم یا درصدی

شیمیائی نمونههای یونجه در  3منطقه استان آذربایجان

از وزن اولیه ترکیبات مورد استفاده) ،نمونههای صاف

غربی نشان داد که مناطق آزمایشی تحت مطالعه از نظر

شده بعد از عبور از فیلتر در آون در دمای  125درجه

تمامی فاکتورهای مورد بررسی به استثنای ماده خشک
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در سطح احتمال  %5تفاوت معنیداری با همدیگر

رقم یونجه رهنانی اصفهان استفاده نموده) و معیر (که

نداشتند ( .)P>2/25بطور متوسط میزان ماده خشک

از رقم یونجه همدانی و چین های متفاوت استفاده نموده

یونجه چین دوم در استان ( )%94/63بدست آمد که

است) ،متفاوت میباشد .با توجه به این که استان

بیشترین مقدار ( )%93/34مربوط به منطقه شمال

آذربایجان غربی جزء مناطق خشک و نیمهخشک

میباشد که این امر با توجه به میزان بارش که در

میباشد و برداشت یونجه در فصل گرم سال انجام

شمال استان بارش بین  452تا  222میلیمتر و نسبت به

میگیرد ،این اختالفات منطقی بنظر میرسد.

دو منطقه دیگر کمتر است کامالً طبیعی میباشد .میزان

در طی تحقیقی که جانمحمدی و همکاران ( )4223بر

ماده خشک در تحقیق حاضر با مقادیر گزارش شده

روی یونجه استان آذربایجان شرقی انجام دادند میزان

توسط اسدپور ( )1305و جانمحمدی و همکاران ()4223

ماده خشک بدست آمده ( ،)% 94/22با مقادیر گزارش

موافق است ولی با نتایج تحقیقات معیر ( ،)1303مهرداد

شده در جداول ) (NRC 2001تفاوت داشت که همین

( ،)1303طباطبایی ( ،)1302ابنعباسی ( )1303و

نتیجه در تحقیق حاضر نیز مشاهده شد .مکدونالد

خمیسآبادی و همکاران ( )1309که بر روی یونجه

( )1995بیان کرد درصد ماده خشک گیاهان به عوامل

داشتهاند مخالفت دارد که میتوان دلیل این امر را تفاوت

زیادی مانند گونه ،مراحل رشد قسمتهای مختلف گیاه،

در واریته و مرحله رشد و نمونهبرداری ،همچنین تفاوت

رطوبت خاک و بارندگی بستگی دارد .ترکیبات شیمیایی

شرایط اقلیمی آنها نسبت داد (فضائلی .)1331

گیاهان علوفهای در شرایط طبیعی تحت تاثیر عواملی

رقم یونجه استفاده شده در این تحقیق قره یونجه

همانند ویژگیهای توپوگرافی (اوبرهیوبر و کوفلر

میباشد که با رقم استفاده شده توسط طباطبایی (که در

 ،)4222شرایط آب و هوایی ( ونسوست  ،)1992زمان

آزمایش خود از رقم یونجه همدانی و مرحله برداشت

برداشت و چین (برنز و همکاران  )4223قرار میگیرند.

متفاوت استفاده نموده) ،مهرداد (که در آزمایش خود از
جدول  -1میانگین ترکیبات شیمیایی چین دوم یونجه (درصد ماده خشک) در  3منطقه استان آذربایجان غربی
مناطق

DM

CP

EE

ASH

ADF

NDF

 )1شمال

93/34 a

16/22

4/35

9/03

24/14

62/14

 )4غرب

94/35 b

16/20

4/03

9/35

39/14

59/52

 )3جنوب

b

94/42

15/45

4/35

9/22

30/22

61/14

میانگین کل

94/63

16/22

4/39

9/52

39/32

61/50

SEM

2/32

2/39

2/22

2/43

1/44

1/35

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار است (.)P≤2/25

آزمایش دوم  :اندازه گیری خصوصیات فیزیکی

فیبر موثر فیزیکی بین  3منطقه تفاوت معنیداری

از لحاظ میانگین هندسی اندازه ذرات بین هر 3منطقه

مشاهده نشد ( )P>2/25که میتوان علت آن را به عدم

تفاوت معنیدار مشاهده شد .همچنین از لحاظ عامل

وجود تفاوت معنیدار در  3 NDFمنطقه نسبت داد.

موثر فیزیکی بین منطقه شمال با غرب و جنوب تفاوت

نتایج بدست آمده از تحقیقات حسینخانی و همکاران

معنیدار وجود داشت ( .)P≤2/25ولی از لحاظ میزان

( )1309حاکی از این است که اندازه قطعات علوفه بر
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درصد انتخاب از اجزای الک دارای منافذ  19میلیمتری

تحقیقات انجام گرفته توسط بوچمن ( ،)1993کراوس

تاثیر معنیداری دارد .یعنی با کاهش اندازه قطعات

( )4223و هنریچ ( )1999مطابقت دارد .مقدار میانگین

علوفه و در نهایت خوراک ،میزان مصرف حیوان از

هندسی اندازه ذرات بدست آمده در این تحقیق با

اجزای الک  19میلیمتری افزایش مییابد .آلن ( )1993و

میانگین هندسی اندازه ذرات بدست آمده از تحقیق

مرتنز ( )4222بیان کردند که میانگین اندازه قطعات

نیکخواه ( )1306و تیموری ( )1302که هر دو از توری

علوفه یونجه برای نگهداری اسیدیته در حد مطلوب،

های متفاوتی برای تعیین اندازه ذرات استفاده کردند

فعالیت جویدن و درصد چربی شیر ،نباید کمتر از 3

مطابقت ندارد .طبق تحقیقات کونوناف ( )4223با کاهش

میلیمتر باشد .با توجه به اینکه میانگین هندسی اندازه

اندازه ذرات ،مقدار ذرات باقیمانده روی سینی افزایش

ذرات یونجه در آزمایش حاضر ( 5/11میلیمتر) بیشتر

مییابد .با توجه به جدول  4مالحظه میگردد ،بین

از  3میلیمتر میباشد و با عنایت به بیشتر بودن مقدار

مناطق مختلف استان با افزایش میانگین هندسی ،مقدار

ماده خشک باقیمانده در روی الک اول ( 19میلیمتری)

ماده خشک باقیمانده بر روی الکهای باالیی ( 19و 0

در خصوص منطقه شمال ( %12/39از کل ماده خشک)

میلیمتری) افزایش و درصد ماده خشک باقیمانده بر

نسبت به مناطق دیگر و تأثیر فراوانتر مواد باقیمانده بر

روی الکهای پایینی ( 10/1میلیمتری و سینی) نیز

روی الکهای باالیی وبه تبع آن تاثیر عامل موثر فیزیکی

کاهش مییابد که با نتایج آزمایش کونوناف ( )4223و

در تحریک خوردن و نشخوار (آلن  1993و وودفورد

بهگر ( )1309مطابقت دارد.

 1900و مرتنز  1993و )4222میتوان این طور

در تحقیق حاضر در مقابل کاهش اندازه ذرات ،دانسیته

پیشبینی کرد که هنگام استفاده از یونجه منطقه شمال،

تودهای و جرم حجمی لحظهای (از لحاظ عددی) سیر

طول زمان خوردن ،طول زمان نشخوار و کل فعالیت

صعودی داشته است که با نتایج حاصل از تحقیق

جویدن نسبت به سایر مناطق بیشتر باشد .تحقیقات

تیموری و همکاران ( )1302مطابقت دارد .در جدول

نشان داده است که افزایش سطح الیاف و اندازه ذرات

شماره  4تفکیک اندازه ذرات یونجه  3منطقه با الکهای

علوفه ،به طور مؤثری فعالیت جویدن را افزایش داده و

جداکننده ایالت پنسیلوانیا (درصد ماده خشک باقیمانده

اعتقاد بر این است که جریان بزاق pH ،شکمبه ،نسبت

روی هر الک) و در جدول شماره  3میانگین هندسی

استات به پروپیونات و سطح چربی شیر را نیز افزایش

اندازه ذرات ،عامل موثر فیزیکی و فیبر موثر فیزیکی

میدهد (مرتنز 1993و .)4222همچنین بیشتر بودن عامل

چین دوم یونجه  3منطقه استان آذربایجان غربی آورده

موثر فیزیکی ( )%92/16در منطقه شمال نسبت به 4

شده است.

منطقه دیگر نشان میدهد که یکی از عوامل تاثیرگذار در
این منطقه (بارش در منطقه شمال نسبت به  4منطقه
دیگر کمتر است) عامل بارش بوده است.
همانطور که مالحظه میشود اندازه قطعات بلند یونجه
منجر به افزایش نسبی مقادیر عامل موثر فیزیکی و فیبر
موثر فیزیکی شده است که با نتایج بهگر ()1309
مطابقت دارد .همچنین در اثر کاهش اندازه قطعات،
کاهش مقدار فیبر موثر فیزیکی مشاهده شده که با نتایج
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جدول  -2تفکیک اندازه ذرات یونجه  3منطقه با الکهای جداکننده ایالت پنسیلوانیا (درصد ماده خشک باقیمانده روی هر الک)
مناطق

الک  11میلیمتری

الک  8میلیمتری

الک  1/18میلیمتری

صفحه زیرین

 )1شمال

12/39 a

46/32 a

53/23 b

5/03 b

 )4غرب

2/53 c

42/95 b

64/90 a

3/51 a

a

b

a

b

 )3جنوب

12/23

46/33

55/36

3/51

میانگین کل

9/00

45/80

57/25

6/95

SEM

4/03

2/26

4/91

2/56

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار است (.)P≤2/25
جدول  -3میانگین هندسی اندازه ذرات (میلیمتر) ،عامل موثر فیزیکی (درصد) ،و فیبر موثر فیزیکی (درصد) ،چین دوم یونجه
 3منطقه استان آذربایجان غربی
مناطق

Xgm

Sgm

Pef

peNDF

 )1شمال

5/09 a

3/39 a

92/16 a

59/33

 )4غرب

c

c

b

94/20

56/24

 )3جنوب

5/49b

3/19b

94/20b

56/51

میانگین کل

5/11

3/23

93/22

53/40

SEM

2/50

2/22

2/56

1/23

2/13

4/65

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار است (.)P≤2/25

از لحاظ میزان دانسیته تودهای بین منطقه شمال و غرب

دارد ،در تحقیق حاضر نیز ،میانگین هندسی اندازه ذرات

تفاوت معنیدارمشاهده شد ( .)P≤2/25طبق تحقیقات

و مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی (از لحاظ

انجام گرفته خوراکهای حیوانات با الیاف نامحلول در

عددی) در یونجه منطقه غرب کمترین مقدار است و

شوینده خنثی باال ،دانسیته تودهای پایینی داشته و

بیشترین دانسیته تودهای هم مربوط به این منطقه

احتماال تاثیر بیشتری در پرکردن شکمبه نسبت به

میباشد و بر عکس منطقه شمال با بیشترین الیاف

خوراکهای با دانسیته تودهای باال دارند (گیگر -

نامحلول در شوینده خنثی (از لحاظ عددی) ،کمترین

ریوردین  4222و سینگ و نارنگ  )1991و دانسیته

دانسیته تودهای را دارد .نتایج مقایسات این تحقیق

تودهای در ماده خشک مصرفی ،نرخ عبور و میانگین

نشان داد که نمونههای آزمایشی از نظر ظرفیت

زمان ماندگاری در شکمبه موثر است (ونسوست 1992

نگهداری آب با همدیگر تفاوت معنیداری نداشتند

و واتیاکس  .)1992در بین  3منطقه استان آذربایجان

( .)P>2/25از لحاظ عددی بیشترین مقدار ظرفیت

غربی دانسیته تودهای (استوانه  52و  122میلیلیتری)

نگهداری آب یونجه مربوط به منطقه جنوب ( 0/91گرم

در منطقه غرب نسبت به 4منطقه دیگر بیشتر است که

در هر گرم ماده خشک نامحلول) میباشد .در حیوان

میتوان نتیجه گرفت منطقه غرب نسبت به  4منطقه دیگر

نشخوارکننده ظرفیت نگهداری آب ممکن است اندازه

تأثیر کمتری در پرکردن شکمبه داشته و نرخ عبور آن

منبع آب شکمبهای و سرعت و میزان هضم را تحت

از شکمبه باالست .بین اندازه ذرات و الیاف نامحلول در

تأثیر قرار دهد (آلن و مرتنز  .)1900بطور متوسط

شوینده خنثی با دانسیته تودهای رابطه عکس وجود

ظرفیت نگهداری آب یونجه چین دوم استان  0/36گرم
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در گرم ماده خشک نامحلول میباشد .رابطه باالی

برداشت کرد که یونجه منطقه جنوب استان تأثیر

ظرفیت نگهداری آب با الیاف نامحلول در شوینده خنثی

بیشتری

تخمیر

(رابطه عکس) با مطالعات قبلی در توافق بود (سینگ و

میکروارگانیسمهای شکمبه و افزایش قابلیت هضم

نارنگ  .)1991ظرفیت نگهداری آب با ماده خشک محلول

داشته باشد.

ارتباط مثبت دارد ،در این تحقیق نیز بطور نسبی ظرفیت

از لحاظ میزان جرم حجمی لحظهای بین  3منطقه تفاوت

نگهداری آب یونجه جنوب استان بیشتر میباشد ،به

معنیداری مشاهده نشد ( .)P>2/25جرم حجمی ذرات

همان نسبت ماده خشک محلول منطقه جنوب نیز

میتواند نرخ عبورشان را از شکمبه تحت تأثیر قرار

بیشترین مقدار را نشان میدهد.

دهد ،بنابراین نرخ وارد شدن خوراک به شکمبه و سطح

نتایج مقایسات نمونههای مورد استفاده در آزمایش از

مصرفشان را تحت تأثیر قرار میدهد (سینگ و نارنگ

نظر ماده خشک محلول نشان داد که بین منطقه شمال با

.)1991

غرب و جنوب اختالف معنیدار وجود دارد (.)P≤2/25

در این تحقیق بطور متوسط میزان جرم حجمی لحظهای

بررسیها نشان میدهد که با افزایش ماده خشک گیاه،

چین دوم یونجه در  3منطقه  1/53بدست آمد که از

جزء محلول آن کاهش مییابد .گزارش شده است که آب

لحاظ عددی بیشترین میزان جرم حجمی مربوط به

و هوای گرم باعث خشک شدن گیاه شده و عمل آنزیم

منطقه  4است .هوپر و ولچ ( )1905گزارش کردند که

های پروتئولیتیک را کاهش میدهد و در نتیجه محلولیت

جرم حجمی لحظهای نمونههای با اندازه ذرات کوچکتر،

را کاهش میدهد (پتیت  .)1994بخش محلول از منابع

بیشتر از نمونههای با اندازه ذرات بزرگتر است .دراین

مهم تأمین انرژی ،پروتئین و مواد مغذی الزم جهت

بررسی نیز کمترین میزان اندازه ذرات و در مقابل

توسط

بیشترین میزان جرم حجمی مربوط به منطقه  4میباشد

میکروارگانیسمهای شکمبهای است و باعث افزایش

که با نتایج تحقیقات گذشته (تیموری  )1302مطابقت

میکروارگانیسمهای شکمبه و در نتیجه افزایش قابلیت

دارد  .همانطور که تحقیقات نشان داده است ذراتی که

هضم میشود (کاسکه .)1992

جرم حجمی بین  1/4تا  1/5دارند دارای بیشترین میزان

در آزمایش حاضر درصد ماده خشک محلول نمونههای

عبور از شکمبه هستند (کاسکه و انگلهارت  )1992که

یونجه منطقه جنوب ( )%52/65بیشتر از مناطق دیگر

نتایج این تحقیق نشان داد که جرم حجمی هیچیک از این

بود .بطور متوسط ماده خشک محلول یونجه چین دوم

مناطق در این محدوده قرار نداشت و یونجه این 3

در استان ( )%23/63میباشد .میتوان افزایش ماده

منطقه احتماال با سرعت کمی شکمبه را ترک خواهد کرد

خشک محلول در جنوب را به کمتر بودن میزان الیاف

که میتواند روی تخمیر موثر و نشخوار تاثیر داشته

نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و ماده خشک این

باشد .در جدول شماره  2مقادیر دانسیته تودهای،

منطقه نسبت داد .چراکه ماده خشک محلول با الیاف

ظرفیت نگهداری آب ،ماده خشک محلول و جرم حجمی

نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی رابطه منفی دارد

لحظهای نمونههای یونجه 3منطقه استان آذربایجان

(گریفین .)1992

غربی آورده شده است.

ساخت

پروتئین

میکروبی

شکمبه

همانطور که مالحظه میشود از لحاظ عددی کمترین
میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و ماده
خشک و بیشترین میزان ماده خشک محلول مربوط به
منطقه جنوب میباشد .از این نتایج میتوان اینگونه

بر

روی

بهبود

شرایط
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جدول  -4مقادیر دانسیته تودهای (گرم بر میلیلیتر) ،ظرفیت نگهداری آب (گرم در گرم ماده خشک نامحلول) ،ماده خشک
محلول (درصد) و جرم حجمی لحظهای نمونههای یونجه 3منطقه استان آذربایجان غربی
منطقه

BD50

BD100

WHC

SDM

SG

 )1شمال

2/136 b

2/423 b

3/03

21/65b

1/54

a

a

 )4غرب

2/433

0/35

52/62

1/61

2/193 ab

2/414ab

0/91

52/65 a

1/50

میانگین کل

2/194

2/413

0/36

23/63

1/53

SEM

2/220

2/21

2/31

4/99

2/24

 )3جنوب

2/423

a

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار است (.)P≤2/25

نتیجه گیری

موثر فیزیکی و ماده خشک محلول از لحاظ آماری

هدف از این تحقیق بررسی عامل منطقه بر اساس

تفاوت معنیداری نشان داد .به نظر میرسد که برای

گزارش تفاوتهای اقلیمی از جمله عامل بارش در استان

تعیین ارزش غذایی دقیقتر و انتخاب یونجه یک منطقه،

آذربایجان غربی بر روی ترکیبات شیمیایی و

سایر عوامل تاثیرگذار از جمله چینهای مختلف در

خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان

سالهای متوالی (حداقل  3سال) ،مرحله رشد گیاه ،نوع

غربی و گزارش مقادیر عددی این پارامترها بود ،بطور

واریته ،کوددهی ،نوع خاک و.....نیز بررسی شود ،چون

کلی نتایج تجزیه ترکیبات شیمیایی و خصوصیات

کیفیت این علوفه در مکانها و زمانهای مختلف،

فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی نشان

متفاوت و تحت تأثیر عوامل ذکر شده میباشد .پس به

داد که تاثیر سه اقلیم متفاوت این استان بر روی

دلیل تأثیر عوامل محیطی و اقلیمی و مدیریتی بر کیفیت

ترکیبات مهم یونجه آزمایشی استان معنیدار نیست اما

و ارزش غذایی مواد خوراکی ،اهمیت شناسایی آنها

بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی یونجه از جمله

بطور منطقهای ضرورت دارد.

ماده خشک ،میانگین هندسی ،دانسیته تودهای ،عامل
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Abstract
This study was conducted to determine the chemical composition and physical characterization of
alfalfa second cut in West Azerbaijan Province (WAP). For this purpose, 24 samples were selected
upon three randomized classifications in respect of raining fall in 3 areas including: treatment 1)
The north of Urmia Lake with 250-400 mm rain fall, treatment 2) west of Urmia Lake with 300-800
mm rain fall and treatment 3) south of Urmia Lake with 300-600 mm raining. Eight cities were
selected from each area and 3 villages of each city. The result of chemical composition analysis
showed that there was no significant difference between treatments of alfalfa in second cut in WAP
(P>0.05) with exception for dry matter (DM) that there was significant difference between
treatment 1 whit other treatments (P≤0.05). Also, the results of physical characterization analysis
showed that there was no significant difference between experimental treatments in respect of water
holding capacity (WHC), physically effective fiber (peNDF) and specific gravity (SG) (P>0.05), but
there was significant difference between experimental treatments in respect of geometric mean
(GM), physically effective factor (Pef), bulk density (BD) and soluble dry matter (SDM) (P≤0.05).
The highest of GM and the lowest of BD was obtained for treatment 1 and the lowest value of GM
and the highest of BD was belonged for treatment 2 (P≤0.05). Treatment 1 had the highest value of
pef (P≤0.05). The highest value of SDM was belonged for treatment 3, and the smallest amount of
SDM was obtained for treatment 1 (P≤0.05).In total the result of chemical composition and physical
characterization analysis of alfalfa second cut in West Azerbaijan Province in 3 areas showed that
there was no significant difference between experimental treatments in respect of CP, EE, ASH,
ADF, NDF, peNDF, WHC and SG (P>0.05).
Key Word: Alfalfa, Chemical composition, Physical characteristics, West azerbaijan province

