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  ي بهاره مراتع شرق استان گلستان به روش تولید گاز  تعیین ارزش غذایی علوفه
  

  3و مختار مهاجر2، جواد بیات کوهسار2، آشورمحمد قره باش1*مرضیه کرامت لو
  دانشگاه گنبد کاووس گروه علوم دامی هیئت علمیاعضاء  2کارشناسی ارشد تغذیه دام   آموخته دانش1

  ورزي و منابع طبیعی گلستاناعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کش3 
  
  
  

  چکیده
اهمیت . هاي پرورش مربوط به خوراك است درصد از هزینه 70طوریکه  ه ب. ترین امور در پرورش دام است تغذیه از مهم

کند که ارزش غذایی هریک از مواد خوراکی و اجزاي تشکیل دهنده آن  میتغذیه مناسب و کافی نشخوارکنندگان ایجاب 
در این رابطه تعیین ارزش غذایی گیاهان مرتعی که به طریقی در تغذیه . هاي صحیح و استاندارد تعیین گردد طبق روش

رتعی بهاره در فروردین اي جهت تعیین ارزش غذایی علوفه م مطالعه. اي برخوردار است دام کاربرد دارند از اهمیت ویژه
. استفاده شد) منطقه برفچال( جهت این مطالعه از علوفه مرتعی بخش کوهستانی شهرستان مینودشت . شد مانجا 1392

نتایج . هاي استاندارد و  انرژي قابل متابولیسم نیز توسط آزمون تولید گاز انجام شد شیمیایی طبق روش تعیین ترکیبات
انرژي قابل متابولیسم  . درصد بود 4و  8/17در علوفه منطقه مورد نظر  پروتئین خام و چربی خامنشان داد که میزان 

توان اذعان  با توجه به نتایج می. درصد بدست آمد 6/58مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک و قابلیت هضم ماده آلی  23/17
مراتع و جلوگیري از تخریب آن  حیح استفاده ازکرد که ارزش غذایی علوفه بهاره این مناطق خوب بوده و با مدیریت ص

  .   توان بازده پرورش دام در این مناطق را باال برد می
  

  .پرورش دام، تغذیه، انرژي قابل متابولیسم :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه - 1
بیش از  دارا بودناستان با این  .شود درصد کل کشور را شامل می3/1 تقریباًداشته و استان گلستان در شمال ایران قرار 

ترین مناطق مستعد براي  یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار گوسفند و بز یکی از مهم و هشتصد و شصت هزار هکتار مرتع
از  در پرورش گوسفند استفاده از علوفه مراتع ).1391، توغدري و همکاران(رود  داري گوسفند به شمار می پرورش و نگه

وفه باعث افزایش اصالح و بهبود وضعیت مراتع کشور با افزایش کمی و کیفی عل. باشد میترین بخش تأمین خوراك  مهم
نماید که ارزش غذایی هریک  اهمیت تغذیه مناسب و کافی نشخوارکنندگان ایجاب می). 1374رنجبري، (شود تولیدات دامی می

در این رابطه تعیین ارزش غذایی . تعیین گردد هاي صحیح و استاندارد ها طبق روش از مواد خوراکی و اجزاي تشکیل دهنده آن
کیفیت گیاهان ) . 1379شاکري، (اي برخوردار است  دام کاربرد دارند از اهمیت ویژه گیاهان مرتعی که به طریقی در تغذیه

. ذاردگ ها تأثیر می هاي مختلف متفاوت است، زیرا عوامل مختلفی روي کیفیت و ارزش غذایی آن ها و زمان مرتعی در مکان
طوریکه با افزایش سن گیاه نیاز آن به بافت  ترین عامل مؤثر بر ترکیب و ارزش غذاییی علوفه مرتعی است به مرحله رشد مهم

با افزایش سن گیاه میزان . یابد هاي ساختمانی افزایش یافته و در نتیجه میزان سلولز، همی سلولز، و لیگنین آن افزایش می
دابز و . ود، بنابراین بین مقادیر پروتئین و الیاف خام در یک گونه گیاه رابطه معکوس  وجود دارد ش پروتئین خام آن کاسته می

اي بر روي گیاهان مرتعی گزارش نمودند که اثر متقابل روش نمونه برداري و فصل بر روي ماده  در مطالعه) 2003(همکاران 
خلوط منمونه  173ترکیبات شیمیایی تعداد ) 1989(ز و همکارانگایون. دار است معنی گیاهانADF  وNDF ، آلی، پروتئین خام

                                                        
1 marziehkeramatloo@yahoo.com 
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مطالعه و گزارش  1984و  1980، 1981، 1982هاي مرتعی در اوایل رشد بهاره در ایاالت انگلستان را در سالهاي  از علوفه
که محتویات درون  حالی ها اجزا دیواره سلولی گیاهان با نزدیک شدن به سن بلوغ در حال افزایش در نمودند که در این نمونه

تواند کمک شایانی جهت توسعه  ی جهت تعیین ارزش غذایی خوراك میهاي آزمایشگاه استفاده از روش. یابد سلولی کاهش می
عات بنابراین با داشتن اطال. هاي مورد نظر با صرف زمان و هزینه کمتر داشته باشد و علوفه علم و شناخت ارزش غذایی خوراك

از این رو هدف از این مطالعه تعیین ارزش . توان دامپروري را به سمت پربازده کردن سوق داد ذایی علوفه میکامل از ارزش غ
  .   غذایی علوفه مرتعی بهاره در شرق استان گلستان بود

   
  ها مواد و روش -2
شهرستان مینودشت در هاي مورد چراي دام در منطقه کوهستانی برفچال  صورت تصادفی از علوفه آوري علوفه به جمع  

تعیین . هاي جمع آوري شده به آزمایشگاه منتقل و پس از خشک کردن آسیاب شد علوفه. انجام شد 1392فروردین ماه سال 
براي انجام آزمایش تولید گاز از شیرابه شکمبه سه رأس . انجام شد AOACهاي استاندارد  ترکیبات شیمیایی علوفه طبق روش

شدند استفاده  داري تغذیه می ي دانشگاه گنبدکاووس که از جیره غذایی در سطح نگه ي مزرعه شدهگوسفند فیستوله گذاري 
نمونه  براي هر. مخلوط شد 1:2تهیه و با شیرابه شکمبه با نسبت  ) 1979( بزاق مصنوعی مطابق روش منک و همکاران. شد

ساعت انکوباسیون توسط  96و  72، 48، 36، 24، 12، 8، 6، 4، 2هاي  تولید گاز در زمان. تکرار در نظر گرفته شد 4 تعداد
هاي داراي نمونه  هاي بالنک از ویال حجم خالص گاز با کاستن میانگین گاز تولیدي در ویال .دستگاه مبدل فشارسنج ثبت شد

 SASفزار آماري و نرم ا  p=a+b(1-e-ct) )1993( بلومل و ارسکفهاي تولیدگاز با کمک معادله  تجزیه و تحلیل دادهو  ،حاصل
و ) 1979(دله منک و همکاران ابا استفاده از مع )ME(و انرژي قابل متابولیسم ) OMD(قابلیت هضم ماده آلی  .محاسبه شد

 .تخمین زده شد) 2005(با استفاده از معادله مکار ) SCFA(اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر 
 

  نتایج و بحث  -3
داد که میزان پروتئین نتایج نشان . آورده شده است 1نتایج مربوط به ترکیبات شیمیایی و پارامترهاي تولید گاز در جدول

احل اکثر گیاهان مرتعی در مر. باشد درصد می4و  8/17) بهار(خام در علوفه مرتعی برفچال در فصل رویش ابتدایی خام و چربی
در مراحل بعدي شروع گل  داراي حداکثر مقدار پروتئین خام و حداقل مواد فیبري هستند وها  اولیه رشد و هنگام ظهور خوشه

هاي  تئین ها ترکیبات ازته اصلی علوفهپرو .یابد دهی کامل میزان پروتئین خام کاهش و مقدار فیبر خام افزایش می دهی و گل
وتئین با اگرچه کل مقدار پر. دهد ها را تشکیل می ندرصد کل ترکیبات ازته آ 80آیند و پروتئین حقیقی  مرتعی به شمار می

ان آن لیپید موجود در علوفه که میز. کند اي آمینه در آن تغییر چندانی نمییابد، ولی نسبت اسیده افزایش سن گیاه کاهش می
  . رسد درصد ماده خشک می 6به بیشتر از  شود، نسبتاً کم بوده و به ندرت خام تعیین می در بخش چربی

طبق نتایج بدست آمده میزان قابلیت هضم ماده آلی . دهد را نشان میگرم از نمونه علوفه  میلی 200روند تولید گاز در  1ار دنمو
. مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک بدست آمد 23/17انرژي قابل متابولیسم . درصد بود 6/58در علوفه بهاره منطقه برفچال 

آناتومی گیاه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده . یین کننده ارزش غذایی علوفه است قابلیت هضم مواد آلی یکی از عوامل تع
هاي محلول و پروتئین تشکیل شده است، به طور کامل  ت سلولی که عمدتاً از کربوهیدراتمحتویا. قابلیت هضم علوفه است

ها نیز  قابل متابولیسم و انرژي ویژه علفژي کاهش قابلیت هضم گیاه با پیشرفت مراحل رشد، در میزان انر. باشند قابل هضم می
 . تواند بر ارزش غذایی مرتع تأثیر گذارد عواملی نظیر شرایط جوي، فصل و میزان تراکم دام در مرتع می .تأثیر دارد

  
  
  
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  دانشگاه گنبد کاووس، 1392، اسفند 8 

 

 

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

  9/96  درصد ماده خشک
  88  درصد ماده آلی
  8/17  درصد پروتئین
  12  درصد خاکستر

  6/1  درصد خاکستر نامحلول در اسید
  4  درصد چربی

  15/49 پتانسیل تخمیر
  07/0  سرعت تخمیر

  6/58  )درصد(قابلیت هضم ماده آلی
  23/17  )مگاژول برکیلوگرم(انرژي قابل متابولیسم

  )مولمیلی (اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر  79/0

  
 

  
      

  روند تولید گاز در علوفه بهاره منطقه برفچال در زمان هاي مختلف انکوباسیون. 1نمودار
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