
 

 

درونحیوانی محمدیباعلوفهیونجهبهروشپذیزیسزشاخهگلتجزیه مقایسه

 ، اهیذ دیبًی، اهیي خضشی*هحوذسضب آرسصهضم

 ثِ تشتیت داًطجَی کبسضٌبسی اسضذ ٍ اػضبی ّیبت ػلوی گشٍُ ػلَم داهی داًطگبُ ضْیذ ثبٌّش
 (E-Mai:azarzamzam@yahoo.co.uk)هحوذسضب آرسصهضم : ًَیسٌذُ هسئَل 

 چکیده

ای هبدُ خطک دس سشضبخِ گل هحوذی ٍ هقبیسِ آى ثب ػلَفِ  تؼییي اسصش غزایی ٍ تجضیِ پزیشی ضکوجِثِ هٌظَس  ایي آصهبیص

ّبی  ّبی گل هحوذی ٍ یًَجِ پس اص تؼییي تشکیجبت ضیویبیی ثب سٍش ّبی سشضبخِ ًوًَِ. دسٍى حیَاًی اًجبم ضذ یًَجِ ثب سٍش

سبػت دس  96،  72، 48، 36، 24، 12، 6، 3، 0ّبی  ش دس صهبىاست ی پلی ّب  دس داخل کیسِ( ,2000AOAC)هشسَم آصهبیطگبّی 

P= a+b (1-e)پزیشی ثب هذل  ّبی تجضیِ هَلفِ. داخل ضکوجِ اًکَثبسیَى ضذًذ
-ct  استفبدُ اص ًشم افضاس ٍFitcurve ثشآٍسد ضذ .

-t ّب ثب آصهَى  آهبسی هیبًگیيهَسد تجضیِ آهبسی قشاس گشفت ٍ هقبیسِ   SASافضاس  اطالػبت ثِ دست آهذُ ثب استفبدُ اص ًشم

testتجضیِ پزیشی هَثش هبدُ خطک، هبدُ آلی ٍ الیبف ًبهحلَل دس ضَیٌذُ خٌثی ثشای سشضبخِ گل هحوذی ثب ػلَفِ . اًجبم ضذ

، 30/53یًَجِ ثِ تشتیت    قبثلیت ّضن هبدُ خطک ٍ هبدُ آلی سشضبخِ گل هحوذی ٍ ػلَفِ.  داسی ًذاضت یًَجِ اختالف هؼٌی

ثش اسبس اسصش غزایی سشضبخِ گل هحوذی ٍ . داسی ثب یکذیگش ًذاضتٌذ ثَد کِ اختالف هؼٌی دسصذ 86/48، 29/44 ٍ 36/52

ضَد خَساکی هٌبست ثشای جبیگضیٌی ثب ثخطی اص ػلَفِ  ای آى دس ایي آصهبیص، پیص ثیٌی هی چٌیي ًتبیج تجضیِ پزیشی ضکوجِ ّن

 .یًَجِ دس جیشُ ًطخَاسکٌٌذگبى ثبضذ

 سشضبخِ گل هحوذی ػلَفِ یًَجِ، ، تجضیِ پزیشی ٍ قبثلیت ّضن :کلیدیهایواژه

 

مقدمه

هٌظَس اص تغزیِ صحیح . تغزیِ یکی اص هْوتشیي هسبیل ػلَم داهی است ٍ افضاثص تَلیذ ثذٍى تغزیِ صحیح اهکبى پزیش ًیست

گیشی،  ًٌذ پَست پستِ، ثقبیبی گالةی هب هحصَالت فشػی کطبٍسصی هتؼذد. دست آٍسدى حذاکثش ثبصدُ ثب حذاقل ّضیٌِ است ثِ

ّب  ثبضٌذ ٍ اصطالحبً ثِ آى ّب هی هٌبثغ ثب پتبًسیل قبثلیت استفبدُ دس تغزیِ دام ...ّبی دسختبى، پَستِ ثبدام، تفبلِ سیت ٍ  سشضبخِ

کشدى فضبی گیبُ صایی، ثبص  است کِ ثِ هٌظَس تطَیق ضبخِ  گل هحوذی گیبّی ثب سضذ سشیغ. ضَد ّبی جٌجی گفتِ هی فشآٍسدُ

ّبی ّشس ضذُ  اص سشضبخِ. گیشد ای هَسد ّشس قشاس هی صَست دٍسُ دّی هٌبست ثَتِ ثِ  جْت ثْجَد جشیبى َّا، ًَس ٍ ضکل

ّب احتوبالً اص پتبًسیل هٌبسجی ثشای استفبدُ دس تغزیِ ًطخَاسکٌٌذگبى ثشخَسداس  ایي سشضبخِ. آیذ استفبدُ هٌبسجی ثِ ػول ًوی

 .هٌظَس استفبدُ اص آى دس تغزیِ دام اًجبم ضذ ّبی گل هحوذی ثِ بیص ثب ّذف تؼییي اسصش غزایی سش ضبخِایي آصه. ثبضذ هی



 هاموادوروش

کیلَهتشی ضْش کشهبى ٍ ػلَفِ  20هحوذی اص هضسػِ ایستگبُ تحقیقبتی ضْیذ صًذُ سٍح ٍاقغ دس  ّبی گل گیشی اص سشضبخِ ًوًَِ

سبػت اًجبم ضذ  48گشاد ثِ هذت  دسجِ سبًتی 60ّب دس آٍى  خطک کشدى ًوًَِ. اًجبم ضذیًَجِ اص هضاسع داًطگبُ ضْیذ ثبٌّش 

 ّبی هشسَم آصهبیطگبّی اًجبم ضذ  تشکیجبت ضیویبیی ثش اسبس سٍش. هتشی آسیبة ضذًذ هیلی 2ّب ثب آسیبة هجْض ثِ الک  ًوًَِ

 



 

 

( 2000AOAC,). ًَِهقذاس . ای استفبدُ ضذ بلغ هجْض ثِ فیستَالی ضکوجِساس گَسفٌذ ًش ث 3ّب اص  ثشای تؼییي تجضیِ پزیشی ًو

، 6، 3، 0هیکشٍى ثِ هذت  50هتش ٍ ثب قطش هٌبفز  سبًتی 18×12ی پلی استش ثب اثؼبد  ّب  تکشاس دس داخل کیسِ 3گشم اص ّش ًوًَِ ثب  3

P= a+b (1-e)ل پزیشی ثب هذ ّبی تجضیِ هَلفِ. سبػت دس داخل ضکوجِ اًکَثبسیَى ضذ 96،  72، 48، 36، 24، 12
-ct  ُثب استفبد ٍ

ضبخص اسصش غزایی . تجضیِ آهبسی ضذ SASافضاس  دست آهذُ ثب استفبدُ اص ًشم  اطالػبت ثِ. ثشآٍسد ضذًذ Fitcurveاص ًشم افضاس 

 .هقبیسِ ضذًذ t-test  آصهَى  ّب ثب هحبسجِ گشدیذ ٍ هیبًگیي NIV=a+0.04×b+200×cثب استفبدُ فشهَل 

نتایجوبحث

اص ( P<05/0)داسی  اًکَثبسیَى ثِ ثؼذ هیبًگیي تجضیِ پزیشی هبدُ خطک سشضبخِ گل هحوذی ثِ طَس هؼٌی 48ّبی  سبػتاص 

ٍ  11/11هیبًگیي دسصذ تجضیِ پزیشی هبدُ خطک سشضبخِ گل هحوذی ٍ ػلَفِ یًَجِ ثِ تشتیت ثب . ػلَفِ یًَجِ ثیطتش ثَد

 20/62ٍ  84/72ٍ ثب یک سًٍذ تذسیجی ثِ  36  دسصذ دس سبػت 51/54 ٍ 04/55دسصذ ضشٍع ٍ ثب یک سًٍذ صؼَدی ثِ  55/12

سبػت پس اص اًکَثبسیَى  48ثیطتشیي هیضاى تجضیِ پزیشی سشضبخِ گل هحوذی ٍ ػلَفِ یًَجِ طی . سسیذ 48دسصذ دس سبػت 

هقذاس سَثستشای قبثل پس اص ایي هذت، . ثبضذ سبػت هی 16تب  8ّب دس فَاصل  ثبکتشی ثَد کِ ػلت آى، افضایص تطکیل کلٌی

ًوبیذ ٍ سشػت تجضیِ  ّبی دسٍى کیسِ افت هی ّب، کبّص یبفتِ ٍ دس ًتیجِ سشػت سضذ ثبکتشی دستشس ثشای هیکشٍاسگبًیسن

ثب تؼییي هیضاى تجضیِ پزیشی ػلَفِ خطک یًَجِ، ػلف ًی ٍکبُ ( 1382)هٌصَسی ٍ ّوکبساى . یبثذ پزیشی هبدُ خطک کبّص هی

 .دست یبفتٌذگٌذم ثِ ًتبیج هطبثِ 

دسصذ ٍ ثشای  29/64ٍ  97/21ثشای سشضبخِ گل هحوذی ( b)ضًَذُ  ، ثخص کٌذ تجضیِ(a)ضًَذُ  هقبدیش ثخص سشیغ تجضیِ

ضًَذُ تحت تبثیش سبختوبى فیضیکی گیبُ، هیضاى الیبف  ثخص سشیغ تجضیِ. دسصذ تؼییي ضذ 97/43ٍ  55/19ػلَفِ یًَجِ ثِ تشتیت 

کِ ثب افضایص ثخص فیجشی گیبُ، هیضاى ثخص سشیغ  الیبف ًبهحلَل دس ضَیٌذُ اسیذی است، ثِ طَسی ًبهحلَل دس ضَیٌذُ خٌثی، 

یًَجِ ٍ   ًیض ثشای سشضبخِ گل هحوذی ٍ ػلَفِ( c)ًشخ ثبثت تجضیِ (. 1994گشیفیي ٍ ّوکبساى، )یبثذ  ضًَذُ کبّص هی  تجضیِ

خطک سشضبخِ گل هحوذی ثیطتش اص ػلَفِ یًَجِ است کِ احتوبالً ثشای هبدُ  a  ٍbّبی  ثخص. تؼییي ضذ 07/0ٍ  03/0تشتیت  ثِ

ضشائت تجضیِ پزیشی هَثش . تَاًذ ثِ دلیل پبییي تش ثَدى ثخص فیجشی دس سشضبخِ گل هحوذی دس هقبیسِ ثب ػلَفِ یًَجِ ثبضذ هی

ثب افضایص  .داسی ًذاضتٌذ یدسصذ دس سبػت هشثَط ثِ دٍ تیوبس هَسد ثشسسی اختالف هؼٌ 8ٍ  6، 4، 2هبدُ خطک ثب ًشخ ػجَس 

ّوچٌیي افضایص ًشخ ػجَس سجت کبّص صهبى دستشسی . یبثذ سطح هصشف خَساک دس دام، ًشخ ػجَس ًیض افضایص هی

اٍسسکَف، )یبثذ  هیضاى تجضیِ پزیشی هبدُ خطک دس هَاد خَساکی کبّص هی ًتیجِّبی ضکوجِ ثِ هَاد ضذُ ٍ دس  هیکشٍاسگبًیسن

1979.) 

منابع

تؼییي هیضاى تجضیِ پزیشی ػلَفِ ثب استتفبدُ اص سٍش تَلیتذ   . 1382. هٌصَسی ُ، ًیکخَاُ ع، سضبییبى م، هشادی م ٍ سیذ هیشّبدی ا

 . 496-507: 2هجلِ ػلَم کطبٍسصی ایشاى،. ّبی ًبیلًَی گبص ٍ کیسِ
AOAC. 2000 . Official Methods of Analysis. Association of  Official Analytical Chemist. EUA 

Griffin, T. S. Cassida, K. A.  Hesterman,  O. B. and Rust, S. R. 1994. Alfalfa maturity 

andcultivar effects on chemical and in situ estimates of protein degradability. Crop Sci. 

34:1654-1661. 

Larbi, A. Smith, J. W. Adekunle, I. O.  Raji, A. M. and Ladipo, D. O. 1998. Chemical 

composition, rumen degradation, and gas production characteristics of some multipurpose  



 

 

fodder trees and shrubs during wet and dry seasons in humid tropics. Anim. feed Sci. 72: 81-96. 
Orskov, E. R and McDonald, P. 1979. The estimation of protein digestibility in the rumen from 

incubation measurements weighed according to rate of passage. J. Agric. Sci., Cambridge. 

92: 499-503. 
سشضبخِ گل ّبی  پزیشی، تجضیِ پزیشی هَثش هبدُ خطک ٍ ضبخص اسصش غزایی ػلَفِ ّبی تجضیِ پزیشی، هَلفِ جذٍل تجضیِ

 ّبی هختلف اًکَثبسیَى دس ضکوجِ دس صهبى   هحوذی ٍ یًَجِ خطک

 سطح 

 داسی هؼٌی
SEM 

  سشضبخِ گل

 هحوذی

 ػلَفِ

 یًَجِ

 تجزیهپذیزی

 مادهخشک

 صفش 55/12 11/11 58/1 5811/0

7218/0 79/0 58/34 13/34 3 

3161/0 68/0 20/37 51/38 6 

0545/0 55/0 04/42 29/44 12 

6169/0 95/1 84/47 37/49 24 

9005/0 67/2 04/55 51/54 36 

0136/0 67/1 84/72 20/62 48 

0217/0 09/2 98/73 42/64 72 

0005/0 01/1 42/74 42/66 96 

 (دسصذ)ّبی تجضیِ پزیشی  هَلفِ

2465/0 10/1 97/21 55/19 a 

0003/0 07/1 29/64 97/43 b 

0002/0 18/1 26/86 52/63 a+b 

0227/0 007/0 03/0 07/0 c 

 (ED)تجضیِ پزیشی هَثش 

5140/0 20/1 41/58 23/53 K=02/0 

8087/0 20/1 42/47 95/46 K=04/0 

5281/0 11/1 52/41 68/42 K=06/0 

3167/0 00/1 85/37 57/39 K=08/0 

2099/0 99/0 94/52 85/50 NIV 

a : ؛ ( دسصذ هبدُ خطک)ثخص هحلَل دس آةb : ِثخص غیشهحلَل داسای پتبًسیل تجضیa+b :    پتبًستیل تجضیتِ پتزیشی؛c :  ًتشخ

ضتبخص  : NIVدسصتذ؛   8ٍ  6، 4، 2تجضیِ پزیشی هؤثشهبدُ خطک هحبسجِ ضذُ ثب ًشخ ػجتَس : ED؛ (دس سبػت) bتجضیِ ثخص 

 اسصش غزایی

 


