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چکیده
دردر گوسفند کرمانینیتروژن مصرفیعلوفه خشک یونجه با گیاه مرتعی کما بر جایگزینیبررسی تاثیرمنظوراین پژوهش به

جیره -1هاي آزمایشی شامل گیري انجام شد. جیرهروز نمونه5عادت پذیري و روز16شامل ، روزه21در چهار دوره 4×4طرح قالب
درصد کما (به طور کامل 30جیره داراي - 4درصد کما، 20جیره داراي -3درصد کما 10جیره داراي - 2شاهد (بدون کما) 

روز5در گوسفندهامدفوع وادرار، میزان خوراك مصرفی، in vivoروشازابقا شدهنیتروژنتخمینمنظوربهجایگزین یونجه) بود.
گیري شد. و انرژي متابولیسمی گیاه کما و  یونجه اندازهدر این مطالعه ترکیب شیمیاییبه .شدآوريجمعهر دوره آزمایشیازپایانی

کما کمتر، ولی غلظت چربی، انرژي قابل متابولیسم، خاکستر در کما بیشتر از نتایج نشان داد که سطوح پروتئین خام و فیبرخام در 
در این آزمایش پس از تغذیه با گیاه کما، میزان نیتروژن مصرفی، ابقاي نیتروژن، به طور معنی داري کاهش پیدا .)P>05/0(یونجه بود

به دلیل درصد بدون هیچ گونه اثر منفی در گوسفندان و 10نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از گیاه مرتعی کما در سطح کرد. 
ها گردد.تواند سبب بهبود راندمان اقتصادي پرورش دامهاي زراعی، میهزینه جایگزینی کمتر نسبت به علوفه

.و گوسفند کرمانیمصرفینیتروژن گیاه مرتعی کما، : واژه هاي کلیدي

مقدمه
هایی از گیاهان شورزیست به منظور افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب شیرین، سبب توجه پژوهشگران به گونه

ها در مناطق داراي آب و خاك شور شده است. این گیاهان در شرایط آب و هوایی که گیاهان تامین علوفه مورد نیاز دام
توان رشد را ندارد، به خوبی رشد کرده و در مناطق کویري و بیابانی به عنوان علوفه اصلی چرانیده دیگر از جمله یونجه 

یکی از این گیاهان، گیاهی به نام .)2004گردند (ریاسی، شوند و یا برداشت شده و به صورت علف خشک مصرف میمی
130جمعیت خانواده چتریان می باشد که بالغ بر است. جنس فلورا از جمله جنس هاي پرFelora ovinaکما با نام علمی

گونه از آن در ایران 30گونه در دنیا دارد و عمدتا در آسیاي میانه، ایران، افغانستان، ترکیه و چین وجود دارد و رویش 
و پس دارداین گیاه به عنوان علوفه زمستانه براي دامداران مناطق کوهستانی اهمیت ). 2003گزارش شده است (مظفریان، 

) 1988چرچ و همکاران (.رسدیمپاییز و زمستان به تغذیه دامفصل هاي در می گردد وو انبار کردن خشک از درو
گزارش کردند که میزان مواد مغذي در مواد خشبی متغییر است و این تغییرات از یک محل به محل دیگر و نیز مراحل 

علوفه خشک یونجه با گیاه مرتعی جایگزینیاز این مطالعه بررسی تاثیرباشد. هدف مختلف رشد و نمو گیاه متفاوت می
بود.یمصرفنیتروژنکما بر

مواد و روش ها
روز 16روزه، 21روزه اجرا شد. و در هر دوره 21در چهار دوره 4×4آزمایش در قالب طرح چرخشی مربع التین این 

ها مدفوع و خوراك (تعیین قابلیت آوري نمونهروز نهایی هر دوره به جمع5اول براي عادت پذیري به شرایط آزمایش و 
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آوري ادرار و مدفوع به صورت و مجهز به سیستم جمعهاي متابولیکی هضم)اختصاص داده شد. گوسفندها در قفس
در دو وعده ،درصد باقی مانده)10هاي آزمایشی به صورت کامال مخلوط در حد اشتها (جداگانه، قرار داده شدند. جیره

راتع گیاه مرتعی کما از مکیلوگرم150حدودها قرار گرفت.بعدازظهر به صورت آزاد در اختیار بره16صبح و 8ساعت 
به .هاي برگ، ساقه و گل آماده شدهاي مورد نظر از کل گیاه و بخشدر خرداد ماه برداشت شد و نمونهشهرستان بافت

آلی، خاکستر، برداري انجام شد. ماده خشک، ماده نمونهگیاه کما، ازتعیین ترکیب شیمیایی، انرژي متابولیسمیمنظور 
in vivoبه روش نیتروژن مصرفیو آزمایشگاهی با روشگیاه کماNDF ،ADFو ن خامئیپروت، چربی خام، فیبر خام

ها از آزمون انجام شد و براي مقایسه دادهSASو نرم افزار GLMها با استفاده از رویهتجزیه و تحلیل دادهومحاسبه شد
دانکن استفاده شد.

هاي آزمایشی (درصد ماده خشک)اجزاء تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره-1جدول 
1هاي آزمایشیجیره

1234مواد خوراکی
3020100علوفه خشک یونجه

0102030علوفه خشک کما
10101010کاه گندم

کنجاله سویا
دانه ذرت آسیاب شده

4/8
2/11

10
11

3/11
10

8/12
2/9

29294/2827آسیاب شدهدانه جو
4/983/89سبوس گندم

2مکمل معدنی و ویتامینی

نمک
6/1
4/0

6/1
4/0

6/1
4/0

6/1
4/0

ترکیب شیمیایی
51/249/246/242/2انرژي متابولیسمی (مگاکالري بر کیلوگرم)

12/9425/9454/9375/93ماده خشک (درصد)
4/923/911/909/88ماده آلی (درصد)

04/1498/1391/1391/13پروتئین خام (درصد)
23/238/254/271/2چربی خام (درصد)

6/415/389/356/32(درصد)الیاف نامحلول در شوینده خنثی
5/252/23217/18الیاف نامحلول در شوینده اسیدي(درصد)

386/3649/3956/4124/44هاي غیر الیافیکربوهیدرات
) جیره داراي 4درصد علوفه کما و 20) جیره داراي 3درصد علوفه کما، 10) جیره داراي 2) شاهد (بدون علوفه کما)، 1هاي آزمایشی شامل: جیره1

درصد علوفه کما.30

نتایج و بحث:
نتایج شورنگ و نتایج به دست آمده با آورده شده است. 2نتایج مربوط به آنالیز شیمیایی علوفه خشک کما در جدول 

آن ها میزان ماده خشک، خاکستر، اي که ) در مورد ترکیب شیمیایی گیاه کما مطابقت دارد، به گونه1386همکاران (
، 23/18، 78/4، 23/10، 17/9، 25/89گیاه مرتعی کما را به ترتیب، NDFوADFپروتئین خام، چربی خام، الیاف خام، 

روتئین خام، دیواره سلولی منهاي همی سلولز، قابلیت هضم ماده خشک و انرژي میزان پگزارش کردند.94/23و59/57
ارزانی و مگاژول در کیلوگرم گزارش کردند (2/6درصد و 24/48، 71/46، 5/7متابولیسمی گیاه مرتعی کما را به ترتیب، 

هاي مختلف در میزان پروتئین و چربی خام موثر بود، نشان دادند که رویشگاهکماتحقیات در مورد گیاه ).1386همکاران، 
.)1381(کریمی و همکاران، تاثیري نداشتADFولی در میزان 

استفاده شده در جیرهگیاه مرتعی کماترکیب شیمیایی -2جدول 
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فسفر کلسیم ME(mj/kg) ADF NDF خاکستر چربی فیبر مپروتئین خا ماده خشک

004/0±20/0 07/0±7/1 34/0±79/1 33/38 ± 7/1 04/46 ± 5/1 5/0±5/11 42/4 ± 2/0 5/1±23 3/1±27/10 34±27

دفع نیتروژن ادرار و مدفوعمصرف نیتروژن، تعادل نیتروژن،
اي و وضعیت اي، هضم، جذب شکمبههاي تغذیهشاخص تعادل نیتروژن در زمینه بررسی چگونگی فعالیت

3فیزیولوژیکی حیوان کاربرد دارد. نتایج مربوط به مصرف نیتروژن، دفع نیتروژن ادراري، مدفوع و تعادل نیتروژن در جدول 
). >05/0Pدار بود (هاي آزمایشی از نظر آماري معنیرهآورده شده است. مصرف نیتروژن در گوسفندان تغذیه شده با جی

62/11و 48/22، 68/36، 76/39به ترتیب 4و 3، 2، 1هاي آزمایشی مصرف نیتروژن در گوسفندان تغذیه شده با جیره
قایسه با درصد گیاه کما در م30گرم در روز بود. مقایسات نشان داد که بین گوسفندان تغذیه شده با جیره آزمایشی حاوي 

). به طوري که بیشترین مقدار >05/0Pداري از لحاظ نیتروژن مصرفی وجود داشت (تفاوت معنی3و 2هاي شاهد، جیره
بود. کاهش مصرف 4نیتروژن مصرفی مربوط به جیره شاهد و کمترین این میزان مربوط به گوسفندان تغذیه شده با جیره 

تواند دلیل کاهش نیتروژن مصرفی باشد. هاي آزمایشی میجیرهماده خشک در گوسفندان تغذیه شده با این 
نیتروژن دفعی ادرار و مدفوع و کل نیتروژن دفع شده در گوسفندان تحت تاثیر جیره آزمایشی قرار گرفت. به طوري 

سفندان درصد گیاه کما  و کمترین این میزان مربوط به گو10که بیشترین کل نیتروژن دفع شده مربوط به جیره حاوي 
ي صد درصد یونجه در مقایسه با آتریپلکس ) مصرف جیره1389بود. مطالعه ریاسی و همکاران (4تغذیه شده با جیره 

اي ادرار گوسفندان را افزایش داد که ممکن است به علت تفاوت در همراه با یونجه به طور قابل توجهی دفع نیتروژن اوره
) نشان دادند که آتریپلکس در مقایسه با 1989و همکاران (هرناندز-رفی دیگر، نونزها باشد. از طمحتوي پروتئین این جیره

شود.اي از راه ادرار نمییونجه باعث افزایش دفع نیتروژن اوره
) و >05/0Pدر این آزمایش میانگین نیتروژن هضم شده و ابقاء نیتروژن تحت تاثیر جیره هاي آزمایشی قرار گرفت (

در جیره ابقاء نیتروژن کاهش یافت و با نتایج مربوط به مصرف خوراك همخوانی دارد. به طوري که با با افزایش سطح کما 
گزارش کردند که )1385کاهش مصرف خوراك، نیتروژن مصرفی و ابقاء نیتروژن نیز کاهش یافت. ریاسی و همکاران (

آزمایشی جیره هايبیشتر ازداري به طور معنیگرم در روز) 03/2یونجه (در جیره آزمایشی شامل میزان ابقاي نیتروژن 
). >05/0P(گرم در روز) بود 93/0آتریپلکس (وگرم در روز) و یونجه 07/1کوشیا (ویونجه مخلوط 

اي که ) به گونه>05/0Pمیانگین نسبت نیتروژن ابقا شده در گوسفندان تحت تاثیر جیره هاي آزمایشی قرار گرفت (
درصد علوفه کما بود. مقایسات 30و10میزان نسبت نیتروژن به ترتیب مربوط به جیره هاي حاوي بیشترین و کمترین 

متعامد نشان داد که روند تغییرات نسبت نیتروژن ابقا شده به صورت خطی معنی دار بود.

در گوسفندان تغذیه شده ز)مصرف نیتروژن، دفع نیتروژن مدفوع، ادرار، و تعادل نیتروژن (گرم در رومصرف ماده خشک، -3جدول 
با جیره هاي آزمایشی

مقایسات متعامد(درصد)جیره هاي آزمایشی
0102030SEMPدرجه سهدرجه دوخطی

a77/1a64/1b01/1c52/020/001/0603/0331/0732/0ماده خشک مصرفی (کیلوگرم در روز)
39/76a36/68a22/48b11/62c21/203/092/068/064/0نیتروژن مصرفی

9/11a7/97a5/38b3/25c28/003/066/082/064/0نیتروژن دفعی از مدفوع 
02/853/1088/1120/818/023/012/034/004/0نیتروژن دفعی از ادرار 
17/13a18/50a17/26a11/45b36/003/001/011/013/0کل نیتروژن دفع شده 

29/16a24/89b16/49c7/71d89/102/023/009/003/0شدهنیتروژن هضم 
22/63a18/18b5/22c0/17d67/204/078/009/034/0نیتروژن ابقاء شده 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1394خردادماه7و 6دانشگاه بیرجند، هاي نوین در علوم دامی.پژوهشهمایش 

٧٠٣

درصد علوفه 20) جیره داراي 3درصد علوفه مرتعی کما، 10) جیره داراي 2) شاهد ( بدون علوفه  مرتعی کما)، 1هاي آزمایشی شامل: جیره1
درصد علوفه مرتعی کما. 30) جیره داراي 4مرتعی کما و 

گیرينتیجه
بین دو گیاه کما و یونجه تفاوت معنی با توجه به داده هاي حاصل از این آزمایش، در مقدار پروتئین خام، فیبر خام، 

. گیاه داراي ارزش غذایی باالیی استدار وجود داشت. همچنین باال بودن انرژي گیاه کما و داشتن مواد معدنی مناسب، این
درصد تاثیر منفی بر قابلیت هضم مواد مغذي و عملکرد 10با توجه به نتایج تحقیق حاضر استفاده از گیاه کما تا سطح 

ان نداشت. حیو
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Effect of feeding Ferula ovina as an alternative to alfalfa hay on digestion of Kermani sheep
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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). In order
to estimate the amount of nitrogen retention measured with in vivo,draymater intake, sheep urine
was collected within 5 days of the end of each trial period. 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 the amount of nitrogen retention, nitrogen
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intake significantly. 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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