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علوفه خشک يونجه با گياه مرتعی کما بر مصرف خوراک و قابليت هضم در  جايگزينی ثيرأتبررسی 
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 نبخش علوم دامی دانشگاه شهيد باهنر کرما استاديار2
  

marzieh_hajmohammadi@yahoo.com 

  
 

 

  چکيده

در  مصرف خوراکعلوفه خشک يونجه با گياه مرتعی کما بر قابليت هضم و  جايگزينی ثيرأتبررسی  منظور اين پژوهش به

های  گيری انجام شد. جيره روز نمونه 5عادت پذيری و  روز 16شامل ، روزه 21در چهار دوره  4×4قالب طرح  در گوسفند کرمانی

 30جيره دارای  -4 و درصد کما 20جيره دارای  -3درصد کما  10جيره دارای  -2جيره شاهد )بدون کما(  -1آزمايشی شامل 

گيری  و انرژی متابوليسمی گياه کما و يونجه اندازه در اين مطالعه ترکيب شيميايی ونجه( بود.درصد کما )به طور کامل جايگزين ي

شد. نتايج نشان داد که سطوح پروتئين خام و فيبرخام در کما کمتر، ولی غلظت چربی، انرژی قابل متابوليسم، خاکستر در کما 

(، اما اثری بر P<05/0خشک مصرفی را به طور معنی داری کاهش داد )تغذيه گياه مرتعی کما ماده  .(P<05/0) بيشتر از يونجه بود

پروتئين خام به ترتيب به صورت درجه دو و درجه سه ماده خشک و قابليت هضم ماده آلی نداشت و روند تغييرات قابليت هضم 

نتايج اين به طور کلی  (.>05/0Pهای آزمايشی به صورت خطی بود )جيره ADFو  NDFتغيير کرد اما تغييرات قابليت هضم 

های  به دليل هزينه جايگزينی کمتری نسبت به علوفهپژوهش نشان داد که استفاده از گياه مرتعی کما جهت جايگزينی يونجه 

 ها گردد.   تواند باعث بهبود راندمان اقتصادی پرورش دام زراعی می

 .گوسفند کرمانیو قابليت هضمگياه مرتعی کما، : واژه های کليدی  

 

  مقدمه

مين أتهايی از گياهان شورزيست به منظور  افزايش جمعيت و محدوديت منابع آب شيرين، سبب توجه پژوهشگران به گونه

ها در مناطق دارای آب و خاک شور شده است. اين گياهان در شرايط آب و هوايی که گياهان ديگر از  علوفه مورد نياز دام

شوند و  خوبی رشد کرده و در مناطق کويری و بيابانی به عنوان علوفه اصلی چرانيده میجمله يونجه توان رشد را ندارد، به 

يکی از اين گياهان، گياهی به نام کما با نام  .(2004گردند )رياسی،  يا برداشت شده و به صورت علف خشک مصرف می

گونه در  130که بالغ بر  باشد یمهای پرجمعيت خانواده چتريان  است. جنس فلورا از جمله جنسFelora ovina علمی 

گونه از آن در ايران گزارش شده  30در آسيای ميانه، ايران، افغانستان، ترکيه و چين وجود دارد و رويش  دنيا دارد و عمدتاً

 و پس از درو دارداين گياه به عنوان علوفه زمستانه برای دامداران مناطق کوهستانی اهميت (. 2003است )مظفريان، 

کاهش قابليت هضم گياه در نتيجه  .رسد یم پاييز و زمستان به تغذيه دامفصل های در  گردد و میو انبار کردن خشک 

(. هدف از اين 1997شود )گرانت،  کامل شدن دوره رشد منجر به کاهش انرژی قابل متابوليسم و انرژی خالص گياه می

مواد مغذی ياه مرتعی کما بر مصرف خوراک و تعيين قابليت هضم علوفه خشک يونجه با گ جايگزينی ثيرأتمطالعه بررسی 

 بود.

 

  ها مواد و روش 
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روز  16روزه،  21روزه اجرا شد. و در هر دوره  21در چهار دوره  4×4آزمايش در قالب طرح چرخشی مربع التين اين 

ها مدفوع و خوراک )تعيين قابليت  نمونهآوری  روز نهايی هر دوره به جمع 5اول برای عادت پذيری به شرايط آزمايش و 

آوری ادرار و مدفوع به صورت  های متابوليکی و مجهز به سيستم جمع هضم(اختصاص داده شد. گوسفندها در قفس

در دو وعده  ،درصد باقی مانده( 10مخلوط در حد اشتها ) های آزمايشی به صورت کامالً جداگانه، قرار داده شدند. جيره

گياه مرتعی کما از مراتع  کيلوگرم 150 حدود ها قرار گرفت. بعدازظهر به صورت آزاد در اختيار بره 16صبح و  8ساعت 

به  .های برگ، ساقه و گل آماده شد های مورد نظر از کل گياه و بخش در خرداد ماه برداشت شد و نمونه شهرستان بافت

آلی، خاکستر، برداری انجام شد. ماده خشک، ماده  نمونه گياه کما ، ازتعيين ترکيب شيميايی، انرژی متابوليسمیمنظور 

  in vivoقابليت هضم ها به روش ، آزمايشگاهی با روش گياه کما NDF ،ADFو  ن خامئيپروت، چربی خام، فيبر خام

ها از آزمون  انجام شد و برای مقايسه داده SASو نرم افزار  GLM ها با استفاده از رويه تجزيه و تحليل داده و محاسبه شد

  دانکن استفاده شد.

 های آزمايشی )درصد ماده خشک( اجزاء تشکيل دهنده و ترکيب شيميايی جيره -1جدول 

 1های آزمايشی جيره 

 4 3 2 1 مواد خوراکی

 0 10 20 30 علوفه خشک يونجه

 30 20 10 0 علوفه خشک کما

 10 10 10 10 کاه گندم

 کنجاله سويا

 دانه ذرت آسياب شده

4/8 

2/11 

10 

11 

3/11 

10 

8/12 

2/9 

 27 4/28 29 29 دانه جو آسياب شده

 9 3/8 8 4/9 سبوس گندم

 2مکمل معدنی و ويتامينی

 نمک

6/1 

4/0 

6/1 

4/0 

6/1 

4/0 

6/1 

4/0 

     ترکيب شيميايی

 42/2 46/2 49/2 51/2 انرژی متابوليسمی )مگاکالری بر کيلوگرم(

 75/93 54/93 25/94 12/94 ماده خشک )درصد(

 9/88 1/90 3/91 4/92 ماده آلی )درصد(

 91/13 91/13 98/13 04/14 پروتئين خام )درصد(

 71/2 54/2 38/2 23/2 چربی خام )درصد(

 6/32 9/35 5/38 6/41 )درصد( الياف نامحلول در شوينده خنثی

 7/18 21 2/23 5/25 اسيدی)درصد(الياف نامحلول در شوينده 

 24/44 56/41 49/39 86/36 3های غير اليافی کربوهيدرات
( جيره دارای 4درصد علوفه کما و  20( جيره دارای 3درصد علوفه کما،  10( جيره دارای 2( شاهد )بدون علوفه کما(، 1های آزمايشی شامل:  جيره1

 درصد علوفه کما. 30

 

 نتايج و بحث

 های آزمايشی  مصرف ماده خشک و قابليت هضم مواد مغذی جيره

خام و الياف نامحلول در شوينده خنثی و  نتايج مربوط به مصرف ماده خشک، قابليت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئين

ر ثيأتآورده شده است. مصرف ماده خشک تحت  2های آزمايشی در جدول اسيدی در گوسفندان تغذيه شده با جيره

های آزمايشی به های آزمايشی قرار گرفت و به طوری که ميانگين مصرف خوراک با افزايش سطح گياه کما در جيره جيره

خاکستر باال و خوشخوراکی  يونجه، مقايسه با به دليل اين که در گياه مرتعی کما(. >05/0Pداری کاهش يافت )طور معنی

های جنس .يافت خشک کاهش ماده مصرف مقدار های آزمايشیجيره کما درگياه  سطح افزايش با بنابراين کمتری دارد،

( در طول دوره رويش )تا مرحله گلدهی( 2012و قنادی،  2004ها( )ايرانشاهی، های فرار )اسانسکما به دليل وجود چربی
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داشته و مورد تعليف  2ه ها، خوشخوراکی درجای نداشته، ولی پس از اين مرحله با تبخير اسانسخوشخوراکی قابل مالحظه

 ترکيب خام، پروتئين چون عواملی از ناشی را گياهان خوشخوراکی (2003ملن و رتمن ) و( 1376دام قرار گيرد )ربيعی، 

 دانند.می رشد مرحله و رويشی فرم مرفولوژی، فيبر، مقدار شيميايی،

تغذيه گياه آتريپلکس و يونجه، کوشيا و  ( گزارش کردند که2002( و بن سالم و همکاران )1385رياسی و همکاران )

گرم در روز  626و  486يونجه در مقايسه با جيره دارای صد درصد يونجه موجب کاهش مصرف اختياری خوراک به ميزان 

( گزارش کردند که مصرف اختياری خوراک در گوسفندان تغذيه شده با درمنه کوهی 1381تربتی نژاد و همکاران ) شد.

دليل کاهش مصرف ماده خشک باال بودن خاکستر و ترکيبات شيميايی مانند آلکالوئيدها، گلوکوزيدها و  کهکاهش يافت 

 (.1371باشد )صادقی، غيره می

(. روند >05/0Pسطوح مختلف علوفه مرتعی کما قرار گرفت )ثير أتهای آزمايشی تحت قابليت هضم ماده خشک جيره

ن تغذيه شده با گياه کما به صورت درجه سه بود و قابليت هضم ماده آلی ماده خشک در گوسفنداهضم تغييرات قابليت 

های آزمايشی قرار نگرفت. قابليت هضم مواد خوراکی، يک فاکتور مهم درتعيين ارزش غذايی يک خوراک جيرهثير أتتحت 

کند )کستيلجز و شخص میباشد، را مباشد زيرا ارتباط بين مواد مغذی و انرژی، که برای نشخوارکننده در دسترس میمی

 (. 2007همکاران، 

دار شد و برای های آزمايشی از لحاظ آماری معنی قابليت هضم پروتئين خام در گوسفندان تغذيه شده با جيره

درصد بود. مقايسات متعامد نشان داد که روند تغييرات  39/66و  38/73، 87/67، 34/73به ترتيب  4و  3، 2، 1های جيره

( نشان داد 1385(. ايالمی )>05/0Pپروتئين در گوسفندان با افزايش سطح گياه کما به صورت درجه دو بود )قابليت هضم 

که جايگزينی يونجه با علوفه جاشير در جيره پرواری گوسفندان کبوده شيراز، اثری بر افزايش وزن، قابليت هضم ماده 

به طور کلی قابليت هضم خوراک در حيوانات نشخوارکننده خشک، ماده آلی و پروتئين خام در طول دوره آزمايش نداشت. 

عوامل گياهی، مديريتی، حيوانی و ميکروبی قرار دارد. گونه و واريته گياه، سن گياه، ميزان برگ و ليگنين از ثير أتتحت 

 باشند. عوامل گياهی، زمان برداشت و روش ذخيره کردن از عوامل مديريتی می

(. >05/0Pهای آزمايشی از لحاظ آماری متفاوت بود )در شوينده خنثی و اسيدی جيره قابليت هضم الياف نامحلول

های آزمايشی به مقايسات متعامد نشان داد که روند تغييرات قابليت هضم الياف نامحلول در شوينده خنثی و اسيدی جيره

قابليت هضم ظاهری الياف دند که ( گزارش کر1385(. رياسی وهمکاران )>05/0Pدار بود )صورت خطی و درجه سه معنی

 445کمتر از آتريپلکس ) (>05/0P)داری  گرم در کيلوگرم( به طور معنی 325ی خنثی برای کوشيا ) نامحلول در شوينده

 گرم در کيلوگرم( بود. 

 های آزمايشی ماده خشک مصرفی روزانه، قابليت هضم ماده خشک و مواد مغذی )درصد( در گوسفندان تغذيه شده با جيره -2جدول 

 مقايسات متعامد   مقدار گياه کما در جيره های آزمايشی  

 0 10 20 30 SEM  سطح

 داریمعنی

درجه  خطی

 دو

 درجه سه

 ماده خشک مصرفی )کيلوگرم در روز(
a77/1 

a64/1 
b01/1 

c52/0 20/0 02/0 603/0 331/0 732/0 

 045/0 090/0 606/0 21/0 45/2 41/72 16/73 78/69 07/72 قابليت هضم ماده خشک 

 938/0 688/0 712/0 05/0 33/3 74/64 52/70 31/79 71/67 قابليت هضم ماده آلی

 قابليت هضم پروتئين
  34/73 87/67 38/73 39/66 36/2 19/0 450/0 003/0 231/0 

الياف نامحلول در شوينده  قابليت هضم

 اسيدی

39/36 39/30 39/43 08/37 54/3 32/0 023/0 592/0 001/0 

قابليت هضم الياف نامحلول در شوينده 

 خنثی

64/45 77/33 21/49 03/36 53/3 43/0 011/0 54/0 001/0 
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b, a   ميانگين ها با حروف غير مشابه در هر رديف بيانگر اختالف معنی دار بين تيمارها می باشد (05/0P<.) 

  گيرینتيجه

با توجه به داده های حاصل از اين آزمايش، در مقدار پروتئين خام، فيبر خام، بين دو گياه کما و يونجه تفاوت معنی 

گياه دارای ارزش غذايی  باال بودن انرژی گياه کما و داشتن مواد معدنی مناسب، اينبا توجه به دار وجود داشت. همچنين 

منفی بر قابليت هضم مواد مغذی و ثير أتدرصد  20استفاده از گياه کما تا سطح  با توجه به نتايج تحقيق حاضر. بااليی است

 عملکرد حيوان نداشت. 
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Abstract  

This study was conducted to investigate the effect of feeding Ferula Ovina as an alternative to 

alfalfa hay, on digestibility in Kermani sheep. The design of experiment was 4×4 in four periods of 

21-day which include 16 days of adaptation and 5 days for sampling. Experimental diets were as 1-

Control (without Ferula Ovina); 2- diet containing %10 Ferula Ovina; 3- diet containing %20, 

Ferula Ovina and 4- diet containing 30% Ferula Ovina (completely replaced alfalfa hay). Chemical 

composition and metabolizable energy of Ferula Ovina and alfalfa were determined. The result 

showed that crude protein (CP) and Crude Fiber were lower but EE, metabolizable energy and ash 

were higher in Ferula Ovina than alfalfa. Feeding Ferula Ovina reduced dry matter intake 

significantly (P<0.05). However, there was no effect on organic matter digestibility. Dry matter 

(DM) and CP digestibilities were changed cubically and quadratically, respectively. However, NDF 

and ADF digestibility were changed linearly. In conclusion, replacing alfalfa by 10% Ferula Ovina 

had no negative effect on sheep performance and due to less replacement cost than hay crop, the 

efficiency of livestock husbandry will be improved. 
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