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چکیده

دانه خلر،)Lathyrus sativus(قابلیت تولید گاز علوفه خلردر این تحقیق ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم و

)grainLathyrus sativus(و دهد که کمترینها نشان میآنالیز شیمیایی نمونه.، یونجه و کاه گندم مورد مطالعه قرار گرفتند

 2/24باخلردانه.)P>05/0(شدحاصلخلردانه و علوفهبراي8/10و 1/3میزانباترتیببهخامخاکسترمقداربیشترین

درصد 9/2گندمکاهدرصد و9/13خلرعلوفه،درصد2/20یونجه علوفهبامقایسهدررامقداربیشترینمخادرصد پروتئین

حجم.)P>05/0(کاه بیشترین میزان را دارا بود NDFو  ADFدهد دانه خلر کمترین میزان نتایج نشان می  .)P>05/0(داشت

علوفهلیتر،میلی1/173یونجهعلوفهبامقایسهدرلیترمیلی8/342خلردانهتخمیرقابلامانامحلولبخشازتولیديگاز

هاي خوراکی به ترتیب براي نمونهگازتولیدنرخثابت. )P>05/0(بودبیشترلیترمیلی7/120گندمکاهلیتر،میلی8/159خلر

با توجه به پایین بودن  میزان .به دست آمد 032/0، 051/0، 06/0، 125/0یونجه، علوفه خلر و کاه گندم دانه خلر، علوفه

و نزدیک بودن میزان پروتئین و تولید گاز علوفه یونجه و علوفه خلر می توان از ) 15- 14حدود (پروتئین یونجه در ایران 

.  علوفه خلر  به عنوان جاییگزین مناسب یونجه در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده کرد

  يریپذ ریتخم -يمقدار انرژ  - گاز دیتول  - راكخویابیارز  -علوفه خلر:کلمات کلیدي

  

مقدمه

اي تامین کننده مواد خانواده  بقوالت از مهمترین منابع علوفه. دهدعلوفه جزء مهمی از جیره نشخوارکنندگان را تشکیل می

شد کوتاه و نیاز به در سال هاي اخیر توجه به گیاهان تیره بقوالت به دلیل ارزش غذایی زیاد و دوره ر. )1(مغذي می باشد

هاي تولید خوراك دام و حتی اصالحگران نباتات در اکثر رسیدگی کم، از طرف کشاورزان، دامپروران، و کارخانه

هاي مختلف خلر در اکثر نقاط جهان با آب و هوایی معتدل مرطوب و سرد به گونه.کشورهاي جهان افزایش یافته است

دلیل عدم شناخت کافی از ارزش غذایی به .)5(ودشفاده در تغذیه دام کشت می عنوان یک منبع پروتئین گیاهی جهت است

- 7/14در حالی که میزان پروتئین خام علف خلر. گیرداین گیاه در تغذیه دام کشور به طور محدود مورد استفاده قرار می

ها مانند بنگالدش، هند و همچنین دانه خلر یکی از حبوبات مهم در بعضی از کشور). 6(درصد گزارش شده است 6/18

با توجه به موارد فوق هدف از ). 7(درصد پروتئین خام دارد 32تا  20باشد زیرا حدود اتیوپی، و از نظر پروتئن غنی می

                                                 
l



  1391پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 

٢

با یونجه، کاه گندم  و همچنین میزان گاز تولیدي و تخمین  این تحقیق تعیین و مقایسه ترکیبات شیمیایی علوفه و دانه خلر

  هاي چرب کوتاه زنجیرمی باشدژي  قابل متابولیسم، انرژي خالص و اسیدمیزان انر

  

ها  مواد و روش

مشهد  یدانشگاه فردوس يدام دانشکده کشاورز هیتغذ يها شگاهیدر آزما شیمورد آزما یمواد خوراک ییایمیش بیترک

شد که علوفه خلر در مرحله  هیته یکشت شده در استان کردستان به مقدار کاف اهانیوعلوفه خلر از گ دانه. انجام شد

دانشکده یاز مزرعه گروه علوم دام) یغنچه ده لیاوا(ونجهیکاه و . برداشت شد دنیو دانه خلر پس از رس یگلده

 یو چرب نیپروتئ، ماده خشک، خاکستر هاي آزمایشیترکیبات شیمیایی خوراك برداشت شد یدانشگاه فردوس يکشاورز

با روش ون سوست (ADF)و اسیدي  (NDF)و الیاف نامحلول در شوینده خنثی) 8(، (AOAC)ي، با روشهاخام

  ).9(تعیین شد

براي تولید گاز، مایع شکمبه قبل از تغذیه صبح از دو راس :گیري میزان گاز تولیدي در شرایط آزمایشگاهیاندازه

با هاي خشک شده نمونه. ند، گرفته شدبار با یونجه و کنسانتره تغذیه شد 2گوسفند داراي فیستوالي شکمبه که روزي 

هاي کشت قرار تکرار درون شیشه 5میلی گرم وزن خشک نمونه با 200±10.میلی متري خرد شد 1آسیاب  داراي توري 

بعد از کشت با  96و  48،72، 24، 12، 8، 6، 4، 2هاي فشار گاز در ساعت. استفاده شدداده شد و از تکنیک فشار گاز 

تولید گاز تجمعی با استفاده از ). 10(سنج و به دنبال آن با استفاده از سرنگ حجم هرگاز اندازه گیري شد استفاده از فشار

  :تعیین شد) 11(اورسکوف و مک دونالدمدل 

y = b (1 – e–ct )
ز براي ثابت نرخ تولید گا cتولید گاز از بخش نامحلول فابل تخمیر،  t ،bگاز تولید شده در زمان  y:که در این معادله

 (OMD)و قابلیت هضم ماده آلی  )NE(انرژي خالصو (ME)مقادیر انرژي قابل متابولیسم .زمان کشت tو bبخش 

نیز بر اساس  (SCFA)اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر و همچنین مقدار) 12(ها با استفاده از معادله منک و استینگاسنمونه

  :)13(محاسبه شد) 2002(رابطه گتاچو و همکاران 

OMD (%) = 88/14 + 889/0 GP+ 45/0 CP + 0651/0 XA

ME (MJ/ kg) = 20/2 + 136/0 GP + 057/0 CP + 0029/0 CF

NE (MJ/kg DM) = 36/0- + 1149/0 GP + 0054/0 CP + 0139/0 EE - 0054/0 XA

SCFA (M mol) = 0222/0 GP – 00425/0

پروتئین CP،)میلی گرم ماده خشک 200به ازاء  میلی لیتر(ساعت24میزان تولیدگازخالص بعد ازGP:که در این معادله

داده هاي مربوط به تجزیه ). درصد(چربی خام  EE،)درصد(فیبر خام  CF،)درصد(میزان خاکسترXAو )درصد(خام

در قالب 1/9ویرایش SASنرم افزار GLMو نرخ تولید گاز در زمان با استفاده از رویه (b)تقریبی، مقدار تولید گاز

    .کامالً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتطرح 
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  نتایج و بحث

دانه  P).>05/0(براي علوفه و دانه خلر حاصل شد 1/3و 8/10بیشترین و کمترین مقدار خاکستر خام به ترتیب با میزان

9/2و کاه گندم  9/13، علوفه خلر  2/20درصد پروتئین خام بیشترین مقدار را در مقایسه با علوفه یونجه 2/24خلر با 

نمودند که با نتایج تحقیق گزارشدرصد 3/10گلدهیمرحلهدرراخلرعلوفهخاکسترمقدار P).>05/0(درصد داشت

گلدهی، دانه شیري، و دانه خمیري ترکیبات شیمیایی علوفه خلر را در چهار مرحله رویشی،). 2(حاضر  مطابقت دارد

کمتر از نتایج آزمایش )  73/28(ADFبیشتر و میزان ) 35/22(ان پروتئین خام که میز) 3(شده مورد بررسی قرار داده

کود (هاي اقلیمی، نوع خاك کشاورزي و عملیات کشاورزي باشد و این اختالف به احتمال زیاد ناشی از تفاوتحاضر می

ترکیبات شیمیایی یونجه در این  ).14(گذارندباشد زیرا این عوامل بر کیفیت علوفه و ارزش غذایی آن ها تاثیر می) دهی

و باال بودن میزان پروتین یونجه در این ADFو  NDFپایین بودن ). 4(باشدمیآزمایش مشابه با نتایج دیگر محققین

                           .آزمایش به احتمال زیاد به دلیل برداشت یونجه در اوایل غنچه دهی می باشد

  

  )درصد در ماده خشک(شیمیایی ماده خشک وترکیبات -1جدول

  NDF  ADF  چربی خام  پروتئن خام  خاکستر خام  ماده خشک  ماده خوراکی

1/90  یونجه
c 

  10
a 

  2/20
b

  3/2
a 

  8/40
c 

  4/33
c 

  

3/89  علوفه خلر
c 

  8/10
a 

  9/13
c 

  2/2
b 

  8/45
b 

  5/36
b 

  

6/91  کاه گندم
b

  6/8
b 

  9/2
d 

  2/1
d

  80
a 

  7/53
a 

  

5/93  دانه خلر
a

  1/3
c 

  2/24
a 

  9/1
c

  5/24
d 

  7/10
d 

  

  .براي هر فاکتور می باشد) P>05/0(حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار

  

هاي تولید گاز فراسنجه. ها گزارش شده استهاي تخمیر یا تولید گاز نمونه خوراكمیانگین فراسنجه 2در جدول

هاي قابل تخمیر، پروتین خام و دیواره سلولی یایی بخصوص کربوهیدراتکیبات شیمها نشان دهنده تفاوت در ترخوراك

میلی لیتر بود که در مقایسه با علوفه یونجه  8/342مقدار گاز تولیدي از بخش نامحلول اما قابل تخمیر دانه خلر . می باشد

ر بودن بخش نامحلول اما قابل بیشتر بود و بیشت) میلی لیتر7/120و 8/159، 1/173به ترتیب (، علوفه خلر ، کاه گندم 

بیشترین ثابت نرخ تولید گاز . P )>05/0(اي بودن آن قابل انتظار است به دلیل ماهیت کنسانتره 8/342تخمیر در دانه خلر

باال بودن   P )>05/0 (نسبت به دیگر خوراك ها باالتر بود 06/0خلر بود و بعد از آن علوفه یونجهمربوط به دانه125/0

و ADFوNDF  بودنپایینوپروتئینمیزانبودناحتمال زیاد به دلیل بیشتررخ تولید گاز در علوفه یونجه بهثابت ن

باال بودن کربوهیدرات هاي ساختاري در علوفه یونجه نسبت به دیگر خوراك ها به جز دانه خلر می باشد زیرا همچنین

همچنین  بین منبع کربوهیدرات و منبع نیتروژن ). 15(د داردبا ثابت نرخ تولید گاز وجو NDFو ADFهمبستگی منفی بین

تر باشد براي کنتیک هاي تولید گاز اثر متقابل وجود دارد و هر چه همزمانی بین تجزیه پذیري کربوهیدرات و نیتروژن به

و نسبت نیتروژن به کربوهیدرات متناسب تر با نیاز میکروب ها باشد بهبود در فرایند تخمیر در محیط تولیدگاز قابل انتظار 

و به دلیل آن که یونجه در اوایل غنچه دهی برداشت شده بود همزمان سازي بین آزاد سازي نیتروژن و ) 16(است 

  .کردکربوهیدرات در شکمبه بهبود پیدا
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تولید گاز و نرخ تولید گاز تیمارهاي آزمایش.2جدول

SE  دانه خلر  کاه گندم  علوفه خلر  یونجه  پارامتر ها

b (ml)1/173
b 

  8/159
c 

  7/120
d 

  8/342
a 

  295/2  

c (ml/h)  06/0
b 

  051/0
c

  032/0
d

  125/0
a 

  002/0  

  .  باشدمیفاکتورهرايبر) p>05/0(دارمعنیاختالفدهندهنشانردیفهردرمشابهغیرحروف

    

ساعت کشت با کمک آنالیز چربی و پروتئین محاسبه  24ارزش انرژي مواد خوراکی ازطریق مقدار گاز تولید شده در

 3شدکه مقدار انرژي قابل متابولیسم و انرژي خالص و قابلیت هضم مواد آلی، اسید هاي چرب کوتاه زنجیر در جدول 

.نشان داده شده است

  )میلی مول(زنجیرکوتاهچربهاياسیدمیزانو) کیلوگرمبرمگاژول(انرژي و میزان) درصد(هضمقابلیت-3جدول

SE  دانه خلر  کاه گندمعلوفه خلر  یونجه  پارامتر ها

63  (%)قابلیت هضم ماده آلی
b 

6/50
c 

9/40
d 

  9/78
a 

  554/0  

02/8  (MJ/kg)متابولیسمقابلانرژي
b 

  3/6
c

7/4
d 

  3/10
a 

  107/0  

8/5  (MJ/kg)انرژي خالص
b 

  2/4
c 

5/1
d 

  01/8
a 

060/0  

393/1  (Mm)اسید هاي چرب کوتاه زنجیر
a 

097/1
b 

598/0
c

  08/1
b 

  013/0  

.باشدمیفاکتورهربراي) P>05/0(دارمعنیاختالفدهندهنشانستونهردرمشابهغیرحروف

  

بولیسم و انرژي خالص دانه خلر نسبت به دیگر مواد خوراکی بیشتر بود پس میزان قابلیت هضم ماده آلی، انرژي قابل متا

باال بودن میزان قابلیت هضم ماده آلی، انرژي قابل متابولیسم و انرژي خالص . از آن علوفه یونجه بیشترین مقدار را دارا بود

اده آلی و انرژي قابل متابولیسم، انرژي قابلیت هضم م. کنسانتره اي بودن آن دور از انتظار نبوددر خلر به دلیل ماهیت

با توجه به نتایج .خالص علوفه خلر کمتر از یونجه بود که به دلیل تفاوت در محتواي ماده خوراکی منطقی به نظر می رسد

این تحققیق مشخص می شود علوفه خلر به جهت اهمیتی که در میان گیاهان علوفه اي از نظر تغذیه دام ، کشت در 

بازده دارد و همچنین به دلیل ویژگی هاي تخمیر و قابلیت هضم ارزش غذایی مناسب که دارد و می تواند به  اراضی کم

  .عنوان خوراك جایگزین یونجه در تغذیه نشخوار کنندگان مورد استفاده قرار گیرد
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In this study the chemical composition of forage and gas production of Lathyrus sativus’s forage 
and grain, alfalfa hay and wheat straw have been studied. The chemical analysis of these samples 
showed that the minimum and maximum ash content was observed in Lathyrus sativus grain 3.1% 
and forage 10.83%, respectively (P<0.05). Lathyrus sativus grain had the highest level of crude 
protein 24/27 % followed by Medicago sativa 20/2% Lathyrus sativus forage 13/94 %, and wheat 
straw 2/87 %,  respectively (P<0.05). Results indicated that Lathyrus sativus grain and wheat straw 
had the lowest and highest level of ADF and NDF, respectively. The volume of gas produced by 
fermentable insoluble Lathyrus sativus grain (342.81 ml) was higher than that of Medicago sativa 
173.14 ml, forage Lathyrus sativus159.84 ml, and wheat straw 120.73 ml. The fermentation rate 
constants for Lathyrus sativus grain, Medicago sativa forage, Lathyrus sativus forage, and wheat 
straw achieved as 0.125, 0.06, 0.051, and 0.032, respectively. Due to the low protein alfalfa hay in 
Iran (about 14-15) and the proximity of protein production of forage alfalfa hay and forage 
Lathyrus sativus can be used as an alternative to alfalfa hay in ruminant nutrition.
Key words: Lathyrus sativus - Feed evaluation - Gas production - Energy contents -
Fermentation

  

  

  


