
 

 

 کیسٍ وایلًوی در گًسفىدتعییه قابلیت َضم شکمبٍ ای ي ريدٌ ای علًفٍ ماشک ي گايداوٍ بٍ ريش َای تجسیٍ شیمیایی ي 

 4زادٌ، وًید قًی حسیه3، جمال سیف دياتی2، تًحید حدادی*1طلبمجید متقی

داًطجَ وبرضٌبسی ارضذ تغذیِ دام گزٍُ علَم داهی داًطىذُ  -2داًطیبر گزٍُ علَم داهی داًطىذُ وطبٍرسی داًطگبُ گیالى -1

استبدیبر گزٍُ علَم  -4داهی داًطىذُ وطبٍرسی داًطگبُ هحمك اردبیلی استبدیبر گزٍُ علَم  -3علَم وطبٍرسی، داًطگبُ گیالى 

 داهی داًطىذُ وطبٍرسی داًطگبُ گیالى

tohid.haddadi@gmail.com 
 چکیدٌ 

در ایي هغبلعِ اس دٍ تیوبر هجشا بب سِ تىزار در ّز تیوبر وِ ضبهل علَفِ هبضه، علَفِ گبٍداًِ  جْت آسهبیطاب  تجشیاِ یاذیزی    

 NDF  ٍADFگزدیذ،  ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس تزویب ضیویبیی علَفِ هبضه ٍ گبٍداًِ ًطبى داد بیي درغاذ هابدُ کطاه،   استفبدُ 

بیي همبدیز هبدُ آلی، کبوستز، یزٍتئیي کابم ٍ رزبای   (. >05/0P، 1جذٍل)داری ٍجَد دارد ایي هَاد کَراوی تفبٍ  آهبری هعٌی

دّذ وِ ارسش غذایی علَفاِ هبضاه   ًتبیج ایي تحمیك ًطبى هی. اری هطبّذُ ًطذدکبم علَفِ هبضه ٍ گبٍداًِ تفبٍ  آهبری هعٌی

 .ٍ گبٍداًِ هطببِ بَدُ

 ای، هبضه، گبٍ داًِ، ویسِ ًبیلًَیّضن ضىوبِ: ياشٌ َای کلیدی

 

 مقدمٍ 

تیاَاى هاَرد ً از ٍ    استفبدُ بْیٌِ اس هَاد کَراوی در تغذیِ دام ٍ عیَر هٌَط بِ دستزسی بِ اعالعب  وبفی در سهیٌاِ اتتیبجاب    

بٌببزایي تابهیي اعالعاب  مسم جْات تعیایي ارسش     (. 1385،  ٍ ّوىبراى ًیىخَاُ) لببلیت دستزسی هَاد هغذی بزای تیَاى است 

 )رٍدُ ای(غذایی هَاد کَراوی ٍ لببلیت ّضن آًْب در بخص ّابی هختلاد دساتگبُ گاَارش هبًٌاذ ضاىوبِ ٍ بعاذ ضاىوبِ ای         

در رٌاذ   هَرد تَجِ هحممبى لازار گزفات  ایي تَسعِ رٍش ّبی آسهبیطگبّی سِ هزتلِ ای آًشیوی بٌببز. ضزٍری بِ ً زهی رسذ

ًیابس   هتحزن بزای ارسیببی لببلیت ّضن یزٍتئیي غیز لببل تجشیِ در ضىوبِ بذلیل ّشیٌِ ٍ سبل اکیز استفبدُ اس رٍش ویسِ ًبیلًَی

ِ   ٍ رٍدُ ایر دا بِ تیَاى وبًَم رٍش .  (2006هساگزاى داًاص )هتٌاَ  ووتاز بىابر بازدُ های ضاَد      ای ٍ هٌابب  اضاتببّی    ضاىوب

ٍ اس ایاي   وبربزد داضتِدام  رانوِ بزای تخویي لببلیت ّضن کَ استّبی لذیوی اس جولِ رٍش (1963) آسهبیطگبّی تلی ٍ تزی

ٍ  ىخَاُیً) ییص بیٌی ًوَدآلی در هبدُ کطه آًْب  هَادعزیك هی تَاى اًزصی لببل هتببَلیسن کَران را بب استفبدُ اس لببلیت ّضن 

ٍ آسابًتز ّان ضاذُ     متزیدل (DAISYII)اًىَببتَر  ٍ دستگبُ یلًَیًب سِیرٍش بب اغالتب  ٍ استفبدُ اس و يیا. (1385، ّوىبراى

ّذف اس ایي تحمیك تعییي لببلیت ّضن ضىوبِ ای ٍ رٍدُ ای علَفِ هبضه ٍ گبٍداًِ بِ رٍش ّابی تجشیاِ   . (1999َّلذى) است

 .ویسِ ًبیلًَی در گَسفٌذ بَدضیویبیی ٍ 

 

  



 

 

 َا  مًاد ي ريش

بب رٍش  NDF  ،ADFّب هبضه ٍ گبٍداًِ بزای تعییي هبدُ کطه، یزٍتئیي کبم، کبوستز، رزبی کبم، تزویب ضیویبیی علَفِ

 اًىَببتَر بزای ایي هٌ َر اس سِ گَسفٌذ فیستَلِ ضذُ ٍ اس ویسِ ّبی ًبیلًَی ٍ. اًذاسُ گیزی ضذ AOAC ( 1984)استبًذارد 

(DAISYII)  َّلذى ضبهل  یطگبّیّضن بِ رٍش آسهب تیلببل یزیاًذاسُ گ عولیب . یب دستگبُ ضبِ سبس ضىوبِ ای استفبدُ ضذ

آهبدُ سبسی ًوًَِ ّب، تْیِ هبی  ضىوبِ ٍ بشاق هػٌَعی، یپسیي ٍ اسیذ ولزیذریه، هزتلِ ّضن بی َّاسی، ّضن یپسیي ٍ اسیذ 

بب  یلًَیًب یّب سِیبب استفبدُ اس و (1999) تَسظ َّلذى تلی ٍ تزی ح ضذُ ّضن دٍ هزتلِ ایولزیذریه بز عبك رٍش اغال

 ّب تعییي سِیّضن ًوًَِ ّب در و یبیهبدُ کطه ٍ کبوستز بمب ، سپس اًجبم گزفت (DAISYII) ٍ اًىَببتَر یىزًٍیه 50 ٌبفذه

اس ًتبیج ایي آسهبیص ٍ رابغِ ّبی سیز لببلیت . ذیلببلیت ّضن هبدُ کطه، هبدُ آلی هحبسبِ گزد ٍ هبدُ کطه ضذ ٍ هبدُ آلی در

، (DOM)ّضن  لببل یهبدُ آل، (DMD)لببل ّضن هبدُ کطه، (ME)سنیاًزصی لببل هتببَلّضن، ضبکع ّبی تغذیِ ای ً یز 

 :   گبٍداًِ بزآٍردُ کَاّذ ضذ هبضه ٍ( RFV)ٍ ارسش ًسبی علَفِ ای  لببلیت ّضن هبدُ آلی در هبدُ کطه

DOMD % = OMD %  ×  OM % 

ME = 0.0157 DOMD  

DMI (%BW) = 120/ (NDF, % DM) 

DMD (%DM) = 88.9 - 0.779 (ADF, % DM) 

RFV = [(DMD %) × (DMI %)]/ 1.29 

اًجبم آسهبیطب  تجشیِ ضیویبیی اس تیوبر تطىیل ضذُ است وِ ضبهل علَفِ هبضه ، علَفِ گبٍداًِ بزای  2ایي عزح در هجوَ  اس 

گیزی در لبلب عزح وبهالً تػبدفی ایي عزح بزای ّز یه اس یبراهتزّبی هَرد اًذاسُ. تىزار هَرد استفبدُ لزارگزفت 3ّز تیوبر 

 . استفبدُ کَاّذ ضذ Tضَد اس عزح آسهَى ّب در عَل سهبى اًجبم هیگیزیگیزد ٍ رَى اًذاسُهَرد بزرسی لزار هی

 

 

  ایج ي بحثوت

ایي هَاد کَراوی  NDFٍADFًتبیج تجشیِ ٍاریبًس تزویب ضیویبیی علَفِ هبضه ٍ گبٍداًِ ًطبى داد بیي درغذ هبدُ کطه،   

بیي همبدیز هبدُ آلی، کبوستز، یزٍتئیي کبهَ رزبی کبم علَفِ هبضه ٍ (. >05/0P، 1جذٍل)داری ٍجَد دارد تفبٍ  آهبری هعٌی

 (.<05/0P، 1جذٍل)داری هطبّذُ ًطذ هعٌیگبٍداًِ تفبٍ  آهبری 

علَفِ هبضه NDF ٍADFًتبیج تجشیِ ٍ تحلیل آهبری تزویب ضیویبیی علَفِ هبضه ٍ گبٍداًِ ًطبى داد درغذ هبدُ کطه، 

 (.1جذٍل )ّب در علَفِ گبٍداًِ بَد بیطتز اس همبدیز بذست آهذُ بزای ایي فزاسٌجِ

 
  



 

 

 شیمیایی علًفٍ ماشک ي گايداوٍترکیب میاوگیه تجسیٍ تقریبی -1جديل 

ADF NDF EE CP ASH OM DM هبدُ کَراوی 
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علَفِ 

 گبٍداًِ

DM : ،هبدُ کطهOM : ،هبدُ آلیASH : ،کبوستزCP : ،یزٍتئیي کبمEE :رزبی کبم 

a-b :دار است تزٍف غیز هطببِ در ّز ستَى ًطبى دٌّذُ تفبٍ  هعٌی(05/0>P.) 

 

همبیسِ ًتبیج تحمیمب  اًجبم ضذُ بز رٍی علَفِ هبضه در سِ هزتلِ سبش ضذى، آغبس گلذّی ٍ گلذّی وبهل بب ًتبیج تبغل اس 

بز رٍی علَفِ ( 1966)ایي تحمیك ًطبى داد وِ هیشاى یزٍتئیي کبم بذست آهذُ در ایي تحمیك بب ًتبیج تحمیك دٍگبل ٍ بَلذاى 

تحمیك اًجبم ضذُ بز رٍی علَفِ کطه گیبُ هبضه در وطَر فلسغیي (. 2جذٍل )دارد هبضه در هزتلِ گلذّی وبهل هغببمت 

، 5/28، 2/19، 1/89ایي گیبُ را بِ تزتیب  NDFاضغبلی همبدیز هبدُ کطه، یزٍتئیي کبم، فیبز کبم، کبوستز کبم، رزبی کبم ٍ 

ت آهذُ در ایي تحمیك در هَرد یزٍتئیي کبم ٍ ًتبیج بذس(. 1996ًیَهبرن ٍ ّوىبراى )اًذ درغذ گشارش وزدُ 0/41، 4/2، 1/9

عَاهل هختلد اس جولِ ًَ  اللین هٌغمِ، ضزایظ کبن، تزویب . هغببمت دارد( 1996)کبوستز بب ًتبیج تحمیك ًیَهبرن ٍ ّوىبراى 

کَران ببیذ ایي  بٌببزایي بزای افشایص ببسدُ تَلیذ ٍ وبّص ّشیٌِ. وٌذگًَِ ٍ سي گیبُ، ویفیت ٍ ارسش غذایی علَفِ تغییز هی

 .تغییزا  در ً ز گزفتِ ضًَذ

 

تلی ي تری اصالح )Holdenبٍ ريش قابلیت َضم ي میسان اورشی علًفٍ ماشک ي گايداوُمیاوگیه  -2جديل 

 (شدٌ

GE ME DOMD OMD DMD    هبدُ کَراوی 

a21/0±82/13 09/0±71/7 60/0±13/49 b54/0±03/55 12/1±99/55 علَفِ هبضه 

b19/0±53/13 08/0±05/8 56/0±26/51 a46/0±46/58 51/0±98/55 ًِعلَفِ گبٍدا 

  a-b :دار است تزٍف غیز هطببِ در ّز ستَى ًطبى دٌّذُ تفبٍ  هعٌی(05/0>P.) 

 

دّذ وِ ارسش غذایی علَفِ هبضه ٍ گبٍداًِ هطببِ بَدُ ٍ در هَاردی اس یًَجِ بزداضت ضذُ در هزاتل ًتبیج ایي تحمیك ًطبى هی

هیشاى لببلیت ّضن هبدُ (. 1384ٍ عببعببیی ٍ ّوىبراى  1384عبذی لشلجِ ٍ ّوىبراى )گلذّی ٍ گلذّی وبهل بیطتز است ضزٍ  

آلی علَفِ هبضه در ایي تحمیك بب ًتبیج تبغل اس تحمیمب  اًجبم ضذُ بز رٍی علَفِ هبضه هَجَد در هزات  هٌغمِ لفمبس 

 (.2006کبربتَر )هغببمت دارد 
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