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  تع برفچال شهرستان مینودشتاتخمین ارزش غذایی علوفه مر                     
  

  3و مختار مهاجر2، جواد بیات کوهسار2، آشورمحمد قره باش1مرضیه کرامت لو
عضو هیئت علمی مرکز  3 ،دانشگاه گنبد کاووس گروه علوم دامی اعضاء هیئت علمی 2 ،کارشناسی ارشد تغذیه دام آموخته دانش 1

  ورزي و منابع طبیعی گلستاناتحقیقات کش
  
  

  چکیده
تعیین در نظام دامپروري . دباش اي مورد پرورش تحت سیستم سنتی میه ترین منابع خوراك براي دام علوفه مراتع از مهم

ارزش غذایی  اي جهت تعیین مطالعه .استحائز اهمیت  انرژي مورد نیاز دامارزش غذایی خوراك و میزان تأمین 
انجام  1392سال ستان فصل تابدر آزمایشگاهی با روش  مینودشتواقع در منطقه برفچال شهرستان مرتعی  هاي علوفه

هاي  ی طبق روشتعیین ترکیبات شیمیای. جمع آوري نمومه ها بصورت تصادفی از مناطق مورد چراي دام انجام شد. شد
میزان گاز تولیدي و میزان انرژي متابولیسمی و قابلیت هضم ماده خشک علوفه منطقه به روش . استاندارد انجام شد

نتایج نشان داد که   .تولید گاز و میزان قابلیت هضم ظاهري ماده خشک و ماده آلی نیز به روش کشت بسته انجام شد
 میزان قابلیت هضم ماده آلی. درصد بود 3/3و  2/13رتیب علوفه منطقه مورد نظر بتمیزان پروتئین خام و چربی خام در 

مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک بدست  2/12انرژي قابل متابولیسم در علوفه مرتعی منطقه مورد نظر . درصد بود 6/37
  .  درصد بود 48و  52ماده خشک و ماده آلی نیز بترتیب ظاهري در روش کشت بسته میزان قابلیت هضم . آمد

    
  علوفه مراتع، ارزش غذایی، قابلیت هضم، تولید گاز :کلمات کلیدي

  
  مقدمه -1

ها،  دهند و علوفه حاصل از آن ها تشکیل می را مراتع و چراگاه هاي زمین میلیون هکتار از سطح خشکی 3000افزون بر 
در واقع مراتع نقش قابل توجهی در . )1388احمدي و همکاران، ( سازد خواران را تأمین می علف نیاز انرژيدرصد  90بیش از 

هاي مختلف متفاوت است زیرا  ها و زمان هاي مرتعی در مکان کیفیت گونه .دنظام دامداري و تولید گوشت و لبنیات در دنیا دارن
ها  مراحل فنولوژیک رشد آن ترین این عوامل از جمله مهم ،گذارند ها اثر می لفی روي کیفیت و ارزش غذایی گونهعوامل مخت

وتئین خام و حداقل مواد فیبري اکثر گیاهان مرتعی در مراحل اولیه رشد داراي حداکثر مقدار پر). 1380عرفان زاده، (باشد می
در مورد تعیین کیفیت . یابد افته و مقدار فیبر خام افزایش میباشند و برعکس میزان پروتئین در مرحله گلدهی کاهش ی می

. زیرا ارتباط مستقیم با میزان انرژي و دیگر مواد مغذي دریافتی دام دارد ،اي برخوردار است قابلیت هضم از اهمیت ویژهعلوفه 
شود، که اساساً از طریق  طور قابل توجهی به وسیله کیفیت علوفه محدود می  میزان رشد و تولید شیر در نشخوارکنندگان به

گیر و  تعیین میزان مصرف و قابلیت هضم از طریق حیوان زنده وقت. کند د پیدا میکاهش مصرف اختیاري و قابلیت هضم نمو
چنین براي ارزیابی چرا در مقیاس وسیع نامناسب است و نتایج برحسب  هم .پرهزینه بوده و به مقدار زیادي خوراك نیاز دارد

 ).2004مکار، (نماید  ه شده تفاوت میسن، جنس، وضعیت سالمتی حیوان، سطح تغذیه و روشی که به وسیله آن خوراك تهی
. ها باشد تواند روشی مناسب براي پژوهش بتابراین استفاده از تکنیک هاي آزمایشگاهی جهت تعیین ارزش غذایی علوفه می

 تعیین نماید، وسیله مقدار انرژي که براي دام تامین می هکه ارزش غذایی یک علوفه ب داشتندبیان  )1975( ولرففیشر و 
مرتع برفچال در  .و بهترین راه براي تعیین مقدار انرژي یک علوفه مشخص کردن مقدار قابلیت هضم آن علوفه است گردد می

  هاي خود  علوفه این منطقه براي تغذیه دام منطقه کوهستانی شهرستان مینودشت قرار داشته که ساالنه دامداران زیادي از
  

                                                        
١* marziehkeramatloo@yahoo.com  
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سط دام در منطقه برفچال هاي مورد استفاده تو ارزش غذایی علوفه تخمینن مطالعه بنابراین هدف از ای. کنند استفاده می
  .  هاي آزمایشگاهی بود توسط روششهرستان مینودشت 

  
  مواد و روش -2

صورت تصادفی از منطقه مرتعی برفچال  به 1392 تیرماهدر ) اي ي علوفه صورت مخلوطی از چند گونه به(ها  ي علوفه نمونه
 48هاي جمع آوري شده به آزمایشگاه منتقل و به مدت  علوفه .مینودشت جمع آوري شد واقع در بخش کوهستانی شهرستان 

مطابق با  ترکیبات شیمیاي .متري آسیاب شدند میلی 1گراد خشک و سپس با غربال  درجه سانتی 65ساعت در دماي 
فشار گاز تولید . انجام شد) 1979( طبق روش منک و همکاران آزمون تولید گاز. اندازه گیري شد  AOACهاي استاندارد روش

ساعت پس از انکوباسیون قرائت و به کمک رابطه تئودورو و  96و  72، 48 ،36    ،24، 12، 8، 6، 4، 2شده در فواصل زمانی 
   P = b (1-e-ct)   با کمک معادله ارسکوف مکدونالد  ها تحلیل دادهتجزیه و . آمدحجم گاز تولید شده بدست ) 1994(همکاران 

دله منک ابا استفاده از مع )ME(و انرژي قابل متابولیسم ) OMD(قابلیت هضم ماده آلی  .تجزیه و تحلیل شد SASنرم افزار   و 
براي  .تخمین زده شد) 2005( با استفاده از معادله مکار) SCFA(و اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر ) 1979(و همکاران 

 . استفاده شد )بچ کالچر(  منطقه از روش آزمایشگاهی کشت بسته   علوفه ظاهري گیري میزان قابلیت هضم اندازه

 

  نتایج و بحث -3

 1در جدول ان مینودشت شهرستي برفچال  ي منطقه علوفههاي تولید گاز  و فراسنجهنتایج مربوط به ترکیبات شیمیایی 
احتماالً چون  .بود درصد 2/13برفچال  ي  ي منطقه برطبق نتایج بدست آمده درصد پروتئین خام در علوفه. شده استآورده 

میزان ماده خشک و ماده . باشد دست آمده مؤثر می گیري متفاوت بوده بر نتایج به هاي مرتعی در زمان نمونه هاي علوفه گونه
دلیل متفاوت بودن ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده  هاي گیاهی به گونه .آمد دست درصد به 88و  92 علوفه   آلی در نمونه

طور کلی مرحله برداشت، نوع خاکی که علوفه در  به. کنند می ها مقادیر متفاوتی از انرژي و پروتئین مورد نیاز دام را تأمین آن
اهی که ارزش غذایی مواد خوراکی در آن شود، شرایط آب و هوایی، دیگر عوامل محیطی و حتی شرایط آزمایشگ آن کشت می

  ). 2004 مکار،( باشدتواند دلیل تفاوت ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی مشابه در مناطق مختلف  شود می تعیین می

طبق نتایج بدست آمده . دهد عات مختلف انکوباسیون را نشان میدر ساگرم نمونه  میلی 200میزان گاز تولیدي  1نمودار 
افزایش . بوددرصد  6/37 و   57/43 بترتیب ي برفچال در علوفهبه روش تولید گاز  و قابلیت هضم ماده آلی تخمیرپتانسیل 

تواند سبب افزایش گاز تولیدي و  هاي شکمبه می ن قابل دسترس براي میکروارگانیسمپروتئین از طریق افزایش نیتروژ
تواند با باند شدن با  چون تانن می ثانویه مثل ترکیبات فنلی همهاي  وجود متابولیت. چنین افزایش قابلیت هضم شود هم

دست آمده از این بررسی نشان داد که میزان انرژي قابل متابولیسم در  نتایج به .پروتئین سبب کاهش قابلیت هضم شود
دهنده آن بخش  خوراك نشانانرژي قابل متابولیسم یک . بودبر کیلو گرم ماده خشک  ژولمگا 2/12هاي منطقه برفچال   علوفه

منک و استینگس گزارش کردند که بین میزان انرژي قابل . گیرد از انرژي خوراك است که توسط حیوان مورد استفاده قرار می
ساعت و ترکیبات شیمیایی خوراك  24و میزان گاز تولیدي پیش بینی شده در  In vivoمتابولیسم اندازه گیري شده به روش 

هاي مختلف  ، تفاوت در انرژي قابل متابولیسم خوراكگزارش کردند که )2007( خانوم و همکاران .ي وجود داردرابطه بسیار قو
درصد از کل گاز  50 .باشد ها می هاي قابل تخمیر و نیتروژن قابل دسترس آن منعکس کننده تفاوت در میزان کربوهیدرات

ران، گدانش مس( باشد با بافر محیط میاسیدهاي چرب کوتاه زنجیر  شدنخنثی طور غیر مستقیم به واسطه  ها، به تولیدي علوفه
تواند ناشی از تفاوت در ترکیب  هاي مختلف گیاهی می تفاوت در میزان تجزیه پذیري یا قابلیت هضم بین گونه). 1388

   .ها باشد شیمیایی آن
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بر طبق  .آورده شده است 2در جدول  )تهکشت بس(به روش بچ کالچر ي مورد بررسی نتایج مربوط به قابلیت هضم علوفه

. باشد درصد می 52و  48در منطقه برفچال  در این روش نیز و ماده خشک نتایج مشاهده شد که درصد قابلیت هضم ماده آلی 
باشد، زیرا قابلیت هضم علوفه بستگی  در مورد میزان هضم پذیري علوفه گیاهان مرتعی، مرحله رشد گیاهی از عوامل مهم می

هاي  بنابراین با پیشرفت مراحل رشد گیاه که افزایش نسبت کربوهیدرات.  ردبه نسبت محتویات داخل سلول به دیواره سلولی دا
  ). 1388ارزانی و همکاران، ( شود ساختمانی را به دنبال دارد از قابلیت هضم علوفه کاسته می

  

گاز در علوفه میانگین ترکیبات شیمیایی و فراسنجه ها و پارامترهاي تولید . 1جدول
  مرتعی

  92  درصد ماده خشک
  88  درصد ماده آلی
  2/13  درصد پروتئین

  12  درصد خاکستر
  3/3  درصد چربی

  57/43±09/3 پتانسیل تخمیر
  02/0±0027/0  سرعت تخمیر

  6/37  )درصد(قابلیت هضم ماده آلی
  2/12  )مگاژول برکیلوگرم(متابولیسم انرژي قابل

  )میلی مول(اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر  39/0

 

  

  )بچ کالچر(قابلیت هضم علوفه به روش کشت بسته . 2جدول 
درصد قابلیت هضم   

 ماده آلی
درصد قابلیت هضم 

 ماده خشک
PH  

  6/6  52  48  ي برفچال علوفه
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  برفچال در ساعات مختلف انکوباسیون  مرتعیهاي  میلی گرم علوفه 200روند تولید گاز در . 1نمودار            
  

  منابع

ن مختلف یبررسی رفتار چرایی و انتخاب جیره سن .1388. امیري، ق. ارزانی، ح. ساروي، م. سندگل، ع. احمدي، ع -1
 .232- 245: مجله علمی پژوهشی مرتع، سال سوم، شماره دوم، صفحه .گوسفند زندي

برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد مغانی براساس کیفیت علوفه در . 1388 .نوریان، ب. جوادي، ا. عالی خانی، س. ارزانی، ح -2
 .431-444:،ص16پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد -فصلنامه علمی. دسترس

انتشارات دانشگاه فردوسی . در پژوهش هاي علوم دامی in vitroروش هاي نوین برون تنی . 1388. دانش مسگران، م -3
  .صفحه 191. مشهد
در دو مرحله فنولوژیکی   Trifolium repensبررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه مرتعی . 1380. عرفان زاده، ر -4

   10:ص. گلدهی و بذردهی، چکیده مقاالت دومین همایش ملی مرتع و مرتعداري ایران
  

5. Fisher, L. J. , Fowler, D.B. 1975. Predicted forage value of whole plant cereals. Can: J. Plant. 
Sci. 55:975-979. 

6. Khanum. S. A., Yaqoob. T. 2007. Nutritional evaluation of various feedstuffs for livestock 
production using in vitro gas method. Pakistan Vet. J. 27: 129-133. 

7. Makkar, H. P. S. 2005. In vitro gas methods for evaluation of feeds containing phytochemicals. 
Anim. Feed Sci. Technol., (123-124): 291-302. 

8- Makkar. H.P. S. 2004. Recent advances in the in vitro gas method for evaluation of nutritional 
quality of feed resources. Assessing quality and safety of animal feeds. FAO. 160:55-86. 

9. Menk, K. H., Raad, L. and et all. 1979. The estimation of the digestibility and metabolizable 
energy content of ruminant feeding stuffs from the gas production when they are incubated with 
rumen liquor in vitro. J. Agric. Sci. Camb. 93:271-222. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

6 8 12 24 36 48 72 96
ر 

لیت
ی 

میل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

