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(Artemisia siberi Besser)  پوآ و (Poa trivialis L. موجود در ارتفاعات نئور ) 
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دکتر اردوان قربانی _دکتر میر داریوش شکوری  استاد )اساتيد( مشاور:  

  ه محقق اردبيلیدانشگاتغذیه دام     گرايش:  مهندسی علوم دام     رشته: کارشناسی ارشد   مقطع تحصيلی: 
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111 

ارزش غذایی، انرژی قابل متابولیسم، تجزیه پذیری، تولید گاز، قابلیت هضم، مراحل رشد کليد واژه ها: 
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 چکيده 
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داری ( بررسی شده است. نمونه بر.Poa travialis L( و پوآ )Artemisia siberi Besserمرتعی درمنه )
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تر، ت هضم بیشقابلی ودادند. در میان این دو گونه نیز با توجه به پروتئین خام  نسبت به گیاهان سایت یک نشان
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 مهدقم -1-1

ن یجهت تام دام، دو عامل مهم در یها یازمندیص نین تشخیو همچن یخوراکمواد  یابیشناخت و ارز   

برخوردار  یت خاصیاز الو یک واحد دامداریح یت صحیرینه بوده و در مدید با حداقل هزیحداکثر تول

 یک از مواد خوراکیهر  ییغذاد که ارزش ینما یجاب میه مناسب نشخوارکنندگان ایت تغذیاهماست. 

ن ارزش یین رابطه تعین گردد. در اییح و استاندارد تعیصح یل دهنده آنها طبق روش هایتشک یو اجزا

برخوردار است  یژه ایت ویه دام کاربرد دارند، از اهمیدر تغذ یقیکه به طر یاهان مرتعیگ ییغذا

در  تواند یم یاهان مرتعیمختلف گ یاگونه ه یو عناصر معدن یزان مواد مغذیم(. 1374، ی)قورچ

اهخوار یوانات گیح(. 1373و همکاران،  یرنجبر) ردیگ دام ها مورد استفاده قرار ییذاره غیم جیتنظ

ن یقابل مصرف داشته و در ب یر قابل استفاده انسان به فرآورده هایغ یاهیل مواد گیرا در تبد ینقش مهم

 دن خوراک و سالمت بشر دارنیدر تامرا  یسهم بزرگاهخوار، نشخوارکنندگان یگ یوانات اهلیح

 یران میا از جمله این خوراک دام در دنین منبع تأمین و ارزان تریمراتع با ارزش تر (.1381، ی)منصور

م یدو و نباشد.  یکشور م یل و حتین مراتع استان اردبیل از مهمتریباشد. مراتع ارتفاعات شهرستان اردب

 یسازمان جهاد کشاورز) ه به مراتع وابسته استیاز نظر تغذ لیاستان اردب یحد دامون وایلیم 6ون از یلیم

در ارتباط  یاطالعات اندک یول ،ران بودهیه دام در ایاز منابع مهم تغذ یعلوفه مرتع .(1388 ل،یاستان اردب

 عاتنبود اطال (.1386، یقنبرل وجود دارد )یبخصوص در استان اردب یاهان مرتعیگ ییبا ارزش غذا

ش راندمان یه دام و افزاین منابع را در تغذینه از ایامکان استفاده به یمرتع علوفه یه ایاز ارزش تغذ یکاف

با دو یرا تقریز ،دام دارد یو عملکرد یرا در بازده اقتصاد یه نقش اصلیتغذ. محدود ساخته است ،دیتول

خوراک اختصاص داشته  ینه هایهزام به رورش دپمختلف  ید گوشت در واحدهاینه تولیسوم از کل هز

موجود،  ید با منابع علوفه ایش تولیو ضرورت افزا یوانین حیله کمبود پروتئئبا توجه به مس یاز طرف و
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، یرخانیام) وجود داشته باشد یقابل دسترس اطالع کاف یمنابع خوراک یه ایالزم است تا از ارزش تغذ

 یضرور یدات دامیو تول ییت چرایریدجهت م یععلوفه مرت یین ارزش غذایین تعیبنابرا (.1386

و در  یدات دامیت مراتع، تولیریمد به یقابل توجه ن گونه اطالعات کمکید ایدر مجموع با تول است.

د اطالعات قابل یتول ین در راستایرد. بنابرایگ ید دام وابسته به مراتع صورت میش راندمان تولیکل افزا

 سم دو گونهیقابل متابول یو انرژ ییارزش غذان یین پژوهش تعیهدف ا ت دام و مرتع،یریاستفاده در مد

نئور از توابع  در ارتفاعات .Poa trivialis L پوآ و Artemisia siberi Besser درمنه یمرتع اهیگ

 .بودل یشهرستان اردب

 

 

 ت مراتعياهم -1-2

نده تعلق دارد. رشد و یضر و آد که به نسل حایآ یبه حساب م یمل یه ایهر کشور سرما یعیمنابع طب   

د شونده مانند جنگل ها و یتجد یعیبه منابع طب یکشور و خصوصاً بخش کشاورز یتوسعه اقتصاد

ان و ین، چوب جنگل، علوفه مراتع، آبزی. آب، زم(1378ان، یلیخل) است ین متکیمراتع، آب و زم

ان، یلیخل) دنشو یمحسوب م همستاده  ژن به عنوانید اکسیو تول ی، صنعتییاهان دارویالت، گیش

از ران یدر ااز گوسفند و بز یدرصد( بخصوص علوفه مورد ن 88) یقسمت اعظم علوفه دام (.1378

وان علفخوار یتوسط ح یخوراک مصرف ی% انرژ90ش از یب علوفه (.1379مقدم، گردد ) ین میمراتع تام

ن علوفه دارند، ید و تامیکه در تول ی(.  مراتع عالوه بر ارزش2000اون و همکاران، دهد ) یل میرا تشک

ک هکتار مرتع یدرصد ارزش  25دهد که  ینشان م یابیک ارزیت اند. یاهم یز دارایر جهات نیاز سا

ارزش  یاست. به عبارت یطیست محیز یآن مربوط به ارزش هادرصد  75د علوفه و یمربوط به تول

د یآ یاست که ساالنه از مراتع به دست م یفه اون تن( علویلیم 7/10) دیمراتع چهار برابر تول یاقتصاد

م یظتن ،یم گاز اتمسفریتع عبارتنداز: تنظمرا قابل توجه یایر مزای(. سا1383، یعیژه نامه منابع طبیو)

د یک، تولیولوژی، کنترل بی، گرده افشانیل خاک، مهار آلودگیش، تشکیاز فرسا یریچرخه آب، جلوگ

که در هر منطقه آب  یب کربن اتمسفریز ارزش مراتع در ترسیو ن یارزش تفرجگاه ا علوفه،یمواد خام 
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، یعیژه نامه منابع طبیوو محاسبه گردد ) ید بررسیموجود با یاهیگ یو با توجه به گونه ها ییو هوا

1383 .) 

 یمرتععلوفه  يیعوامل موثر بر ارزش غذا -1-3

 هايگونه گ -1-3-1

ندام ان و یتئل آن به پرویها در جذب عناصر از خاک و تبدآن ییاهان بر اساس توانایگ ییارزش غذا   

و  یسایق) کنند یرا از خاک جذب م یشتریعناصر ب ر تاغیاهان شورپسند نظیگاه متفاوت است. یگ یها

 یاراه دام دیا از نظر تغذآنه یابیل شده اند که ارزیتشک یوعاهان متنیاز گ مراتع .(1377همکاران، 

به دو  توان یم یتعمراهان یگ یین ارزش غذاییتع یبرااست.  یخاص یها ده و روشیچیپ یندهایفرآ

 انجامام د یراچمخلوط از علوفه مراتع مورد  یاول نمونه بردار در روش انجام داد یصورت نمونه بردار

 رف(ابل مصر قیو غ ی)بدون علوفه سم قابل مصرف از علوفه تنها یدوم نمونه بردارگرفته و در روش 

 ،کمتر یاهیک گونه گیرشد مختلف در مراحل  یرات مواد مغذیی(. تغ1386، یقنبر)رد یپذ یصورت م

عمار ) است ریرشد کرده اند، متغ هم کیهم جوار که نزد یگونه ها یمختلف، حت ین گونه هایدر ب یول

 (. 2001و همکاران، 

 اهيرشد گ مراحل -1-3-2

گذارد  یر میت علوفه تاثیفیبر ک یگریل دشتر از هر عامیاه در هنگام برداشت بیمرحله رشد گ   

، نسبت ساقه به یساختمان یدرات هایزان کربوهیاه میش سن گی(. با افزا1384و همکاران،  ییطباطبا)

حل و  قابل یدرات هاین و کربوهیپروتئزان یافته و می شیافزا کم،ت هضم یبا قابل یبرگ و بافت ها

در مکان و  یمرتع یونه هات گیفی(. ک2002آدسوگان، ) ابدی یکاهش م یاز عناصر معدن یادیتعداد ز

ر نموده ییتغ ،شرفت مراحل رشدیت علوفه بر اثر پیفیک (.1380عرفان زاده، متفاوت است ) ،مختلف زمان

کسان یرفته و در مناطق مختلف یر پذیتاث یطیممکن است از عوامل مح یاهیک گونه گی ییو ارزش غذا

 یبدون هم یواره سلولی(. مطالعات نشان داده که مقدار د1383ن، و همکارا یرمردیش یعلنباشد )

دار  یاختالف آنها معن یندارند، اما در مرحله بذر ده ی، اختالفیو گل ده یشیسلولز در مرحله رشد رو

زان یش رشد، کاهش و میسم با افزایقابل متابول ین خام و انرژیزان پروتئی(. م1386، یرخانیاماست )
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ر ( د1386) ی(. قنبر1378ترکان، ابد )ی یش میسلولز افزا یبدون هم یواره سلولیو د یواره سلولید

سم، یقابل متابول یانرژ ( Festuca ovina) یاه علف گوسفندیدر گ که ل نشان دادیدر اردب یمطالعه ا

 ر مرحله اولدم و فسفر یسلولز، کلس یبدون هم یواره سلولید، یواره سلولی، دن خام، خاکستریپروتئ

ن یدرصد پروتئ یاه دم روباهیدر گ یول ندارند. یدار یبا مراحل دوم و سوم اختالف معن ینمونه بردار

 یاه اختالف معنیدن کامل گیبا مرحله رس یشیسلولز مرحله رشد رو یبدون هم یواره سلولیخام و د

ده نشده ید یگر اختالفیرحله دبا دو م ین مرحله شروع گل و سنبل دهیبکه  یداشت. در حال یدار

گر یسلولز و فسفر خام مرحله اول با دو مرحله د یبدون هم یواره سلولیزان دیم اهین گیدر ا. است

 .داشت یدار یاختالف معن

 

 نوع خاک  -1-3-3

 ناصر درن عیر مقدار ایموجود در آنها تحت تاث یبخصوص غلظت عناصر معدن یمرتع ب علوفهیترک   

 یم اه اثریتوسط گ یصر معدنز بر جذب عنایخاک ن pH. (2001عمار و همکاران، ) باشد یخاک م

کاران، عمار و هم) شوند یجذب م یدیاس pHدر  ر منگنز و کبالتینظ از عناصر یبعض رایگذارد. ز

مبود ککنند، حال آنکه  یجذب م یبه سخت یآهک یمنگنز و کبالت را از خاک ها ،اهانی. گ(2001

بنحو  تروژنین یحاو یاستفاده از کودها .افتد یاتفاق مدن خاک بو یدیل اسیبدن در علوفه به دلیمول

، ارانعمار و همک) دهد یش مین خام علوفه مرتع را افزایعلوفه و پروتئ یعناصر معدن یریچشمگ

2001). 

 

 آب و هوا -1-3-4

ر اه اثیگ ییارزش غذا یرو یاهیر مدت و مراحل رشد گییم با تغیر مستقیبطور غ ییط آب و هوایشرا   

 یم یط یمتفاوت یاهان مراحل رشد خود را با سرعت هایمتفاوت گ ییط آب و هوایگذارند. در شرا یم

 یاه بستگیزان تابش نور آفتاب بر گیبه م یادیتراکم قندها و فروکتان ها تا حد ز (.1386، یقنبرکنند )

کمتر  یک روز آفتابیسه با یدر مقا یک روز ابریاه در یدرات محلول گیمقدار کربوه یدارد. بطور کل
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گذارد،  یر میعلوفه مرتع تاث یمعدنب عناصر یز بر ترکین یزان بارندگیم. (2001عمار و همکاران، ) است

 (.2001عمار و همکاران، ابد )ی یش میاه افزایتراکم فسفر در گ یمثال در زمان بارندگ یبرا

 مورد مطالعه یگونه ها یاه شناسيمشخصات گ -1-4

 Artemisia siberi Besserنه                    اه درميگ -1-4-1

 -یو لوم یشن -یلوم یشگاه هایرو. (1371، ی)صادق گونه درمنه وجود دارد 400ا حدود یدر دن   

خانواده( ره )یدرمنه از ت .(1371، یصادقد )ینما یاه فراهم مین گیش ایرو یبرا یمحل مناسب یرس

متر،  یسانت 30تا  10، با ارتفاع یا کپه ای ی، بالشتکیه ابوت مهین یاهیگ( Compositaeها ) یکاسن

 یه هانند با برگبا خار مایتقر یشکننده و گاه یده، با ساقه هایبر یبار شانه ا 4تا  2قاعده  یبرگ ها

، یادقص) دشو یده مید یکه در زمان گل ده یپنجه ا یها یدگیه و با بریاول یشاخه ها یبزرگ در پا

. (1371، یصادق) شد ینه نامگذاریتوسط ل یالدیم 1753سال ن بار در یولا  Artemisiaنام. (1371

و همسر حاکم  کرده یم یالد زندگیسال قبل از م 325است که حدود  ین نام به افتخار نام زنیاقتباس ا

مون، ساال یپس از کشته شدن همسرش در جنگ ها یه است. وونان بودیاز  ی( قسمت وقت )مازولوس

 اهیگ داروساز و یگردد. و یاز عجائب هفتگانه جهان محسوب م یکیساخته که  یو یراب یمقبره ا

 .(1368، ی)زرگر است کرده یز نامگذاریاه را نین گیچند شناس بوده و

(. 1371 ،یو مورد توجه بوده است )صادق یمختلف نامگذار یمختلف درمنه در زبان ها یگونه ها   

شده  یرسه نامگذایدس ین و در زبان عربیافسنت یدر زبان فارس که A. absinthiumبطور مثال گونه 

 یامگذارال نیشو یبرنجاسف و در زبان عرب یدر زبان فارس A. vulgaris(، گونه 1371، یاست )صادق

 رین جنس موسوم به ترخون است که همراه سایا یاز گونه ها یکی(. 1368، یشده است )زرگر

ب به اغل یفارس است که در زبان یها نامنیدرمنه و افسنطد. رس یجات بصورت خام به مصرف میسبز

 (.1373در، یر حیشود )مید گفته میرویران میکه در ا Artemisiaاهان جنس یب به اتفاق گیقر

است که در طب  یبقدر یو کاربرد پزشک ییدارو ینه استفاده هایت درمنه ها در زمیارزش و اهم   

 Artemisiaترخون  ینام علم. (1368، ی)زرگر داشته است یجهان شهرتنه یریل مصارف دیبدل یسنت

dracunculus Besser یاستفاده م غذا یبه عنوان چاشن ییمواد غذا و با توجه به وجود امالح ،است 
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ه و مغز و بروز انفارکتوس ین است که از لخته شدن خون در ریبه نام کومار یماده ا یو حاو شود و

باشند که یمتفاوت م یمختلف با نامها یهاگونه یدارا درمنه (.1371، یصادقکند ) یم یریجلوگ یقلب

در، یر حیباشند )میش مشابه هم میکم و ب یتلخ و معطر و خواص داروئ یبرگها یاغلب آنها دارا

بعالوه اثر ضد نفخ، رفع سرفه و  .دیآیعمل مه دفع کرم استفاده ب یمختلف از آن برا ی(. در نواح1373

اثر  یف دارای. اسانس درمنه به طور خف(1373در، یر حی)م دارد یکشکننده و حشرهیضد عفون سردرد،

 ل دهندهیاجزا تشک (.1368، یآن است )زرگر یهوائ یقسمتها اهین گیا ییاندام دارو ضد کرم بوده و

 8و1و  2موننی، ل1% کامفور39 یکه حاواست اه خشک ی% اسانس نسبت به وزن گ2/1 یدرمنه دارا

از اجزاء عمده  یکی(. کامفور 1368، یباشد )زرگری% م5 5ننی%( و آلفاپ6) 4%(، کامفن15) 3نئولیس

در اسانس  یبین جزء ترکیتر نن فراوانینئول بعد از آلفا پیس 8و1کننده است. یاسانس درمنه و ضد عفون

حس یب یداروئ یور موضعنئول به طیس 8و1کاربرد دارد.  یه مواد داروئیها بوده و به طور گسترده در ته

نئول در ی(. س1368، یرود )زرگریتورم بکار م یکننده است که در درمان حالتهایکننده و ضد عفون

شود، در مقابل یپوست و مو مصرف م یهاشستشو و در انواع روغن ی، داروهایخانگ یها یاسپر

مونن ی. ل(1368، ی)زرگر رودیم ز بکاریه عطر و مواد معطرکننده نیداشته و در ته یحشرات اثر کشندگ

 یادر فرمول فرآورده موننی. لت داردپوس یو محرک رو یاسانس مرکبات است و اثر سم یجزء اصل

ن یتامیدر ساخت ون یهمچن شده وکننده وارد یضد عفون یپمادها م ویکربنات سدیر قرص بینظ یداروئ

 A مؤثر است  یتیدرماتوف یهاقارچ یس درمنه رو. اسان(1368، ی)زرگر شودیمونن استفاده میر از لین

 .(1368، ی)زرگر کندیم یرینامطبوع عرق جلوگ یمسبب بو یهایو از رشد قارچها و باکتر

در  .(1373در، یر حیم) ددار تیباد اهم یو آب یش بادیفرسا از لحاظ محافظت خاک در برابردرمنه   

 ا گسترشیمتر از سطح در 2000تا  800 ارتفاع  درشتر یبمتر و یلیم  200تا  100یمناطق با بارندگ

 .(1379)مقدم،  است یابانیمه بیو ن یانابیب ،یدر مناطق استپ یاهیاجتماعات گ غالب اه گونهین گیادارند. 

ت یاهم شود، یابان محسوب میط سخت بیه شراار سازگار بیبس یاز جمله بوته ها یدرمنه دشت

ن یا یمراتع قشالق یمشخص شده و برا یتا حدود یابانیب یها ن گونه با ارزش در عرصهیا یکیاکولوژ

                                                 
1 - Camphor      2- Limonene   3- Cineol 
 

 

4 - Camphene    5-- α- Pinene 
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، ی)صادق باشد.یاواخر خرداد ماه م آن یفصل جمع آور(.1379)مقدم،  کنند یم یاه را بذرکاریگ

 یار تند و نافذ میبس یعطر یاه اعم از ساقه، برگها، گل و بذر دارایگ ییهوا یتمام اندام ها(. 1371

 یاندام ها یها یچرباه، یبا خشک شدن گز که ییل پایو خصوصا از اوا یدهبعد از مرحله گل  .باشد

ش گراس ها ین حالت در مراتع دوره رویباشد که در ا یدام م یقابل چرا ،کند یر میشروع به تبخ درمنه

ار یعطر بس یاه اگر چه در فصل بهار و تابستان به واسطه بوین گی، ا. (1368، یزرگر) تمام شده است

اه غرق در بذر یکه گ یز و زمستان، زمانییدر فصل پا یرد ولیگ یمورد استفاده گوسفندان قرار نمتند آن 

  (.1371، یرد )صادقیگ یشود، توسط گوسفندان مورد چرا قرار م یم

 ايمنه در دندر يیايانتشار جغراف-1-4-1-1

نگر، شیر) تکاسیمال آمرقا و شیا، اروپا، جنوب آفری( در آسArtemisiaدرمنه ) ییایپراکنش جغراف   

ونه گ ییای. پراکنش جغراف(1371، یصادق) ا استیشگاه عمده آن در قاره آسی. البته رو(1999

Artemisia sieberi Besser انوس یق، پاکستان، سواحل اه، افغانستانیاز روس یعیوس یدر قسمت ها

نگر، شیر) تمال عربستان اسل وشیاسرائانه، جنوب فرانسه، اردن، یقا تا خاور میشمال آفر اطلس در

 . (1371، یصادق؛ 1999

 رانيدرمنه در ا يیايجغراف انتشار -1-4-1-2

باعث  یاهیرات آن در روند پوشش گییاست که تغ یکیمل اکولوژان عیمهمتر یشگاهیرتفاع مناطق روا   

ک در یژل تنوع اکولویبه دل .(1377، یدریو ح یاسی)ق گردد یک جنس می یجاد تنوع در گونه هایا

کساله و چند ساله ی یگونه علف 34ران ین جنس در ایا است. یمتعدد یگونه ها یران جنس درمنه دارایا

 .Aران یآن در ا یانحصار یها. گونه(1373در، یر حی)م اندران پراکندهیدارد که در سراسر ا

melanolepis و A. kermanensisن گونه ی. است. همچنA. sieberi ها از نظر ن آنیتربا ارزش

 اه درین گیا انتشار (1373در، یرحیمران است )یا یابانیبمهیو ن یابانیمناطق ب مقاوماهان یه دام و از گیتغذ

ر، گنبد، رجند، سبزوایزد، فارس، کرمان، بین، مورچه خورت، کاشان، یخمسه، مهاباد، اراک، اردستان، نائ

ش یران محل روی. در فلور ا(1371، یصادق) شده است ران گزارشیباً از سراسر ایطبس، سمنان و تقر

 .(1371، یصادق)ده است یل ذکر گردیراز و شمال هرزویم، شیاه در اطراف تهران، رباط کریگ
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 .Poa travialis L                پوآ: -1-4-2 

و نام  بوده یتک لپه ا ینه هایجزو گرامPoa travialis L  .ونه گ( 1969باد ) یها یطبق بررس   

 فو غال تاخورده داشته و برگها مسطح یش انشعابیجوانه ها رو .آن گراس خشن مرغزار است یومعم

شه یساقه صاف، ر ،اه پرزداریمتر و گ یسانت 30تا  5 پوآ اه بالغیارتفاع گ. ز استیو غشا گلبرگها ت دار

 هنکست و پاز یبالغ مسطح و نوک ت اهیدر گپوآ  یبرگها است. یباال رونده و در مقطع حلقو و یبریف

. شود یده میمتر د یانتس 2تا  1به اندازه  یقرمز خون -ین درخشان و غالف به رنگ صورتیبرگها در زم

 یدودحتا  انشعاب 6تا  4با کمتر از  دارد. یش خوشه ایراآو است شکل  یهرم بزرگ و ،نیگل آذ

ن کرد ای( ب1969) بادن یهمچن گل کوچک دارد. 4تا  2 واست شکل  یضیسنبلک ها ب است، یچیمارپ

در  وز ینوک تغالف ها  یرونیاست. پوشش ب یرگه نامساو 3 یو دارا یپشم ،یه غالف ها کرکیپا که

( 1969) ادب .کند یرشد م یط کشت ماسه ایشتر در محیب Poa trivialis . ه و لبه ها مژه دار استیپا

ستفاده اوفه ن عله عنواتوان از آن ب یباشد، مت باال یفیفراوان و با ک د که اگر مقدار پوآیجه رسین نتیبه ا

 41 ایدر دن .(1969)باد،  شود یبه عنوان علف هرز محسوب م کشت در محصوالت قابلپوآ  کرد.

ان، یمظفرد )گونه از جنس پوآ وجود دار 18ران یکه در ا ،(1999، شنگریرگونه پوآ گزارش شده است )

 مطالعات .(1375ان، یمظفر) باشد یل میاستان اردب بهط گونه آن مربو 8گونه  18ن ی( و از ا 1375

ران و همکا یفیشرکه  یقی، در تحقاست گرفتهانجام  جنس پوآ مختلف یگونه ها یبر رو یمحدود

در استان  آن یاصلشگاه یروکه  ان کردندیانجام داده بودند، ب Poa araratica در مورد گونه (1386)

باشد. خوش  ی( م)باغرو سبالن و ارتفاعات طالش یدر دامنه ها یمتر 2800تا 1600ل در ارتفاع یاردب

 ست. گونهرده اکت یدام حائز اهم یاه را براین گی، اید و لگد کوبیشد ی، مقاومت در برابر سرمایخوراک

Poa araratica ود ن ارزش را به خیزان مصرف توسط گاو باالترینه ها از نظر مین گرامیدر ب

سفند وسط گواز نظر درصد مصرف ت یدارد. ول یدار یالف معننه ها اختیگرامر یاختصاص داده و با سا

ه و ودن علوفبنوع ، متیو مکان یزمان طیبته شرالرد. ایگ یقرار م گرید ینه هایبعد از گرام ف دومیدر رد

ان، مکارهو  یفیست )شریر نیتاث یزان علوفه در مقدار مصرف دام بیم یدام ها و حت یزان گرسنگیم

1386). 
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 دام یمواد خوراک يین ارزش غذاييتع -1-5

اه یبرخوردار است. مقدار امالح داخل هر گ یژه ایت وینشخوارکنندگان از اهم یبرا ین مواد مغذیتام   

بات یاه در آن رشد کرده است که در مجموع در قالب ترکیاست که گ یاه و خاکیاز گونه گ یتابع

ان کردند ی( ب1373) و همکاران یرنجبر (.1387اران، مسگران و همکدانش شود ) یبحث م ییایمیش

برخوردار است.  یادیت زیه دام از اهمیت آن در تغذیماهان به علت اهیگ ییایمیشبات یترک ییناساشکه 

ار مهم یبس یاهیگ یگونه ها یو عناصر معدن یدانستن مقدار مواد مغذدام ها  ییره غذایم جیدر تنظ رایز

نباشد  یوان کافیح یدر غذااز ین مورد یاگر مقدار عناصر معدن(، 1380) یمیکر یافته هایطبق است. 

ل در اثر ین دلیرا به دنبال خواهد داشت. به هم یدام یو کم شدن فرآورده ها یکمبود رشد، عدم بارور

به دامداران و در  یادیهمه ساله خسارت زره دامها، یدر ج یر مواد مغذیبودن مقاد یکاف عدم توجه به

دام مورد استفاده قرار  یمواد خوراک یابیارز یبرا یمختلف یروش ها د.یآ یه به اقتصاد کشور وارد مجینت

مهرز و ارسکوف  6یلونینا یاهسه یکاستفاده از (، روش 1963) یو تر یلیروش ت، بطور مثال رد.یگ یم

دام  ید خوراکت هضم مواین قابلییدر تع یعی( بطور وس1975وارد )یجونز و ه یمیروش آنز ،(1977)

ت هضم یبا اصطالحات قابل یه مواد خوراکیاول یابیاگر چه ارز ت آنها استفاده شده است.یفیک یابیو ارز

استفاده از مواد  یر آن رویو تاث یروده ا -یمعده ا یولوژیزیعلم فشود،  یان میب یبات مواد مغذیو ترک

 شکمبه  یه سازیروش شب فراهم شود.د از روده یغذا با تقل یابیارز یها روشباعث شده تا  یمغذ

(7RUSITEC )یابیوان را کاهش داده و ارزیبه ح یوابستگ است، 8یشگاهیآزما یهمان روش ها که 

 یندهایکه فرا یکیولوژیب یروش ها. (2005، و همکاران یشنامورتیکر) دهد یبهبود م را یمواد خوراک

هضم  ی. سه روش اصلزنند ین میا تخمر یت هضم مواد خوراکیقابل کنند، یم یه سازیهضم را شب

سم یکروارگانیهضم با م -1عبارتند از:  یمواد خوراک ییرزش غذان اییتع ی( برایکیولوژیب ی)روش ها

سلول آزاد  یسلولز قارچ -2 (1979، توسط منک)ا روش گاز ی( و 1963، یو تر یلیت)شکمبه  یها

 در شکمبه.  یلونینا یسه هایک با استفاده از روش ون نمونه ها یانکوباس -3

 يیايميه شيتجز -1-5-1

  Crude proteinن خام     يپروتئ -1-5-1-1

                                                 
6 - In situ or in sacco    2- Rumen simulation technique  3- In vitro 
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 یک هضم مید سولفورینمونه توسط اس. شود یاستفاده م 9لدالجن خام از روش کین پروتئییتع یبرا   

اک یمونآ شود. با اضافه کردن سود، یل میاک تبدیت به آمونیتریترات و نیتمام ازت بجز شکل ن گردد و

که  ،دیآ ی، مقدار ازت بدست مید مصرفی. آنگاه با محاسبه اسشود یتر مید تیشده و با اس ریجدا و تقط

 ین خام بدست میکنند و مقدار پروتئ یضرب م 25/6ن حالت مقدار ازت بدست آمده را در عدد یدر ا

مورد استفاده  یاکن خام مواد خورین پروتئیین روش به طور گسترده در تعیا .(AOAC ،2000) دیآ

 (. 1374امانلو،   و کخواهی؛ ن1388رد )رزم آذر، یگ یقرار م

       Crude fiber اف خام يال -1-5-1-2

. راک باشدها در خود لزوماً همه آنیاست که نبا نیگنیل احتماالًسلولز و یاف خام شامل سلولز، همیال   

اف یآنجا که ال . از(1374کخواه و امانلو، ی)ن تنشخوارکنندگان قابل هضم اس ین مواد برایشتر ایبخش ب

 عد از، بخام افین الییتع یت است. براین مقدار آن حائز اهمییت هضم اثر دارد، تعیقابل یخام بر رو

اف و پس صسشود.  یق جوشانده میق سپس در باز رقید رقی، در اسبا اتر از نمونه خوراک یریعصاره گ

 (.AOAC ،2000شود ) یسوزانده م یکیترت با کوره الکیخشک شده و در نها
 

     Neutral detergent- fiber یواره سلوليد -1-5-1-3

ه وارید یریاندازه گ یبرااست.  کولیکوت یو گاه نیگنیلسلولز،  یشامل سلولز، هم یاره سلولوید   

انده ک جوشین تترا استیآم یلن دیداتیل سولفات و اسیم لوریسد یک محلول حاوینمونه ها در  یسلول

مکاران هو سونگ ساک  (.1994ون سوست، است ) یواره سلولیمانده نشان دهنده دیشود. مواد باق یم

ش ون از رو ینیعلوفه ذرت، کاه برنج و اسفناج چ یواره سلولین دییتع یبرا یاریو محققان بس( 2006)

 .اندسوست استفاده کرده 

 

     Ashخاکستر خام   -1-5-1-4

ساعت در  12-16ن مقدار خاکستر، نمونه ها به مدت ییتع یاست. برا یمواد معدنخاکستر شامل    

ماند خاکستر  یم ینچه باقشود و آ یسوزانده م گراد یدرجه سانت 550حدود  یبا دما یکیکوره الکتر

                                                 
9 - Kjehldal Method 



27 

کم  100مقدار خاکستر از عدد  10یآل بدست آوردن ماده یبرا. است یر آلیدر واقع همان ماده غ است،

  11میر مستقیاز کوره با حرارت غن خاکستر خام ییدر تع (2004) کاماالک .(AOAC ،2000) شود یم

 83/5، و مقدار خاکستر خام کاه گندم را استفاده کرد ساعت 8گراد به مدت  یدرجه سانت 525 یبا دما

رود  یبکار م یمواد خوراک ییایمیب شین ترکییتع یبه طور گسترده برا AOACروش  .بدست آورد

 (.2006نگ ساک و همکاران، )سو

  12روش آزمون گاز -2-5-1

ن یدر ا شود. یم یریاندازه گ (1988) سان گیو است مطابق با روش منک یشگاهیگاز آزماد یتول   

خشک شده در هوا و با دقت وزن  ی( از مواد خوراکگرم یلیم گرم یلیم 200±10نمونه ها ) روش،

پت به ی( با پتریل یلیم 30شکمبه ) یع بافریشود. ما یده مستون قرار دایپ یدارا یشده، در سرنگ ها

د گاز یتول (. 1988ن گاس، یمنک و استشود ) یخته میر یمواد خوراک ینمونه ها یحاو یسرنگ ها

گاز . (1988ن گاس، یمنک و است) شود یم یریگ اندازهساعت  96و  72، 48، 24، 12، 6، 3بعد از 

د کربن، متان و یاکس ید ، شاملیشگاهیر آزماین تخمیدر حش یمورد آزما یسوبسترا از یدیتول

د یاکس یدگاز  ( نشان دادند که1988ن گاس )یمنک و است (.1998هاگ و همکاران، ) است دروژنیه

شود.  یم یناشکربنات یبر بافر ب یدیچرب فرار تول یدهایا از اثر اسیم خوراک یر مستقیا از تخمی کربن

د یاکس یدد گاز یجه تولیشود و در نت ید میتول یشتریونات بیباشد پروپ شتریهر چه درصد کنسانتره ب

ون مواد یانکوباس  (،1993بلومل و ارسکوف )ق انجام شده توسط یطبق تحق ابد.ی یکاهش م کربن

 یدهایدرات ها به اسیشود که کربوه یباعث م یشگاهیآزماط یشکمبه در شرا یع بافریبا ما یخوراک

 ر شود.یتخم یکروبیم یو سلول ها د کربن، متانیاکس ی د( و گازها، اساساFASCًر کوتاه )یچرب زنج

ک خارج یجه گاز کربنیدر نتو انجام داده کربنات واکنش  یبا بافر ب ریچرب فرار حاصل از تخم یدهایاس

 افتد. یچرب فرار اتفاق م یدهاید اسیمزمان با تولد گاز هیاف، تولیهمراه با هضم ال کهیشود. بطور یم

د ینما یر مورد هضم سلولز فراهم مد یادی، اطالعات زیشگاهیط آزماید گاز در شراین تولیبنابرا

د گاز یتواند تول یاد مین زیپروتئ یحاو یاک حاصل از خوراک هایآمون (.1994لد و همکاران، یاسکوف)

                                                 
10 - Organic Matter   2- Muffle Furnace    3- Gas test 
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و همکاران پراساد (. 1994لد و همکاران، یچرب فرار کاهش دهد )شف یدهایله واکنش با اسیرا بوس

د یج تولیسه نتایق مقایخوراک ها از طر یاثرات تجمع یبررس ید گاز را برای( کاربرد روش تول1994)

ند شده با اوره، همراه با سطوح مختلف کنسانتره با استفاده از یند نشده و فرآیت هضم کاه فرایگاز با قابل

اف یت هضم الینشان داد که قابل انققن محیا یج پژوهش هایقرار دادند. نتا یمورد بررس 13وان زندهیح

لو شده، ی( با استفاده از علف س1999مر و همکاران )یر ابد.ی یبهبود م یخام با افزودن مکمل مواد مغذ

ه شده به یتجز ید گاز نشان دادند که نسبت سوبسترایش تولیدر آزما یگندم ، تفاله چغندر و پودر ماه

ر، یدرات قابل تخمیکربوه یحاو یمتفاوت است. خوراک ها ر، متناسب با نوع سوبسترایمحصوالت تخم

ماٌ به توده یل دارد که مستقین باال، تمایبا پروتئ یکه پودر ماهیدارند. در حال یشترید گاز بیل به تولیتما

 ییمقدار سوبسترا ینیش بیپ یچرب فرار برا یدهایتوأم گاز و کل اس یریل شود. اندازه گیتبد یکروبیم

 ید گاز میستم تولیس جه گرفت کهی( نت2005ساالم ) رود. یم است، بکار  یکروبید توده میتول یکه برا

ت ین قابلییدر تعمتعدد  یش هایکمک کند و دقت آن با آزما یت مواد مغذیبهتر کم ییتواند به شناسا

د شنهاید گاز پیولت یها یسنجش منحن یبرا یادیز یمدل ها .تده اسیبه اثبات رسوانات یح هضم، در

اندازه  (.1996؛ گروت و همکاران، 1993؛ فرانس و همکاران، 1993نک و همکاران، یبئوو) شده اند.

تواند به عنوان  یم یر شکمبه ایات تخمیخصوص یو بررس یشگاهیط آزمایتحت شرا یدیگاز تول یریگ

 یر آتریظن یمرتع و علوفه یعات کشاورزیو ضا یاکمواد خور یایت بقایفیک یابیارز یبرا ییشاخص ها

د گاز بطور یتول یریاندازه گ ی( برا1993لد )یپل و شف .(2005ساالم، ) ردیپلکس مورد استفاده قرار گ

در بسته استفاده کردند که هر کدام جداگانه حرکت داده  یتریل یلیم 50 یها یبطر یکسریک از یاتومات

حجم  یفشار گاز در فواصل زمان یوتر وصل بودند. از رویون به کامپیشدند و در تمام طول انکوباس یم

 ینم ها خارج یاز بطر یچ گازیون هین روش در تمام دوره انکوباسیرا بدست آوردند. در ا یدیگاز تول

 یخوراک ینمونه ها حاصل از یدیگاز تول یریاندازه گ یبرا آزمون گازان کرد که ی( ب2005ساالم ) شد.

( گزارش 1979منک و همکاران )شود.  یک انجام میاتمه اتومیاز دستگاه نبه کار رفته و با استفاده 

شود، مربوط  یآزاد م یشگاهیط آزمایتحت شرا ییماده غذاون یانکوباساز گاز که از  یریکردند که مقاد

                                                 
13 - In vivo 
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نشخوارکنندگان  یرا برا ییآن ماده غذا ییزا ین ارزش انرژیبنابرا است. ییت هضم آن ماده غذایبه قابل

 کند. یان میب

 نمونه یاده سازآم -1-5-2-1

بر  شدما باال بارا اگر دیرد، زیگمناسب انجام  یر دمادد یبا د گازیدر روش تولخشک کردن نمونه ها    

( 1983کاران )ق انجام شده توسط راب و همیتحقابد. ی ید گاز کاهش مین اثر گذاشته و تولیپروتئ یرو

 24ده در شد یولون شده و مقدار گاز تیاسانکوب ین مقدار سوبسترایب ییباال یخط ینشان داد که همبستگ

مونه گرم ماده خشک از ن یلیم 200معموالً مقدار  .(1983راب و همکاران، ) ساعت وجود دارد

د کامالً یاب یخوراک ینمونه ها(. 1992لت و همکاران، یخائیم) شود یاستفاده م ن روشیدر ا یخوراک

ساالم، ) کنند یعبور م یمتر یلیم 1با منفذ از الک  و سپس شدهاب یآس ن نمونه ها ابتدایاخشک باشند. 

2005.) 
 

 و بافر ع شکمبهيما -1-5-2-2

 داده شده قرار زولهیا یها یل بطرو در داخشده شده گرفته  یستوال گذاریع شکمبه از گوسفندان فیما   

ط یمح ربنکد یاکس ید استفاده از گاز با سپس شده وصاف ه یپارچه سه ال توسطع شکمبه یما شوند. یم

 یم یدارنگهگراد  یدرجه سانت 39که در حمام آب  یع شکمبه به محلول بافری. ماشود یم یهواز یب

 (.2007ن، ساالم و همکارا) شود یاضافه م( 1ع شکمبه یو ما 2ی)محلول بافر 2:1شود با نسبت حجم 

 یان نمید گاز بیرا در تولح یع تلقیشاهد نقش ما یباشد، نمونه ها 2به  1شتر از ین نسبت بیکه ا یوقت

 یااز بریمورد ن یمواد معدن دیده بااستفاده ش یبافر محلول (.1996کنند )کن و همکاران، 

ت و یط هداق انجام شده توسی(. تحق1988ن گاس، یمنک و است) سم ها را هم داشته باشدیکروارگانیم

ساعت اول  24د گاز در یرعت تولش سیها به افزا یش تراکم باکتری( نشان داد که افزا1993همکاران )

 . (1993ت و همکاران، یهدا) است نداشته یریتاث ،یدیهر چند که بر کل گاز تول .منجر شده است

 د گاز يثبت تول یزمان ها -1-5-2-3

ون یساعت از انکوباس 96و  72، 48، 24، 12، 8، 6، 4، 2 بعد از علوفه یبرا یگاز تجمعمعموالً    

( 14NDF) یواره سلولید یون محتویدت انکوباس. در تمام م(1979و همکاران، )منک  شود یگزارش م
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)ساالم و همکاران،  دارند یمنف ید گاز همبستگیبا تول (15ADFسلولز ) یبدون هم یواره سلولیو د

و  یطیان آور محیط زیش شرایرا به واسطه افزا یکروبیت مین ارتباط ممکن است فعالی. ا(2007

خزعل و همکاران  (.2007ساالم و همکاران، ) ون کاهش دهدیمان انکوباسز یندهاین فرایهمچن

ارتباط  بودند، انجام داده یوپیعلوفه در ات یکه رو یدر مطالعات (1996و همکاران ) یلشی( و س1993)

ن سرعت یب یاما ارتباط کردند.ساعت را گزارش  48د گاز در یماده خشک و تول یریه پذین تجزیب

د گاز از یتولجه گرفت که ی( نت1960ن )یولند. رداوید گاز بدست نیو سرعت توله ماده خشک یتجز

د یدر تول یکه سهم چرب یدر حال ،درات کمتر استیر کربوهیسه با تخمیمقاشکمبه در ن در یر پروتئیتخم

 .ز استیگاز ناچ

 برد آزمون گازرکا -1-5-2-4

سم یقابل متابول یانرژ برآوردشود.  یاستفاد م گاز دیسم از روش تولیقابل متابول یانرژ برآورد یبرا   

. (1979منک و همکاران، ) ق تر استیباشد، دق ییایمیش یگاز و اجزا یریه اندازه گیکه بر پا یوقت

خالص  ی، انرژریابل تخمق ید گاز ساختار مواد آلیتول جه گرفتند که روشینت  (2007) ساالم و همکاران

 یواد مغذت میبهتر کم ییتواند به شناسا ید گاز میستم تولیسکند.  یم ییش گویسم را پیو قابل متابول

ده یوانات به اثبات رسیمتعدد در مورد ح یش هایت هضم با آزماین قابلییکمک کند و دقت آن در تع

درات ها یمتراکم باند شده با کربوه یتانن ها وجود ، بهیریگرمس ینواح علوفه کمترد گاز یتول .است

 ،گنو سلولزیب با لیسم ها در ترکیکرو ارگانیا میم ها یآنزت یممانعت از فعالبا ود که ش ینسبت داده م

د گاز یتول مشخص شد که (2005ق ساالم )یبر اساس تحق شود. یم یکروبیاز هضم م یریجلوگ سبب

 دارد. خوراک ین موجود در آن نسبت منفیموزیم یب سمیاهان مانند لئوکائنا با ترکیاز گ یدر بعض کمتر

را  یشگاهیآزماط ید گاز در شرایدارند که تول یفنول باتیاز ترک یمقدار قابل مالحظه ا یریگرمس یها

د یرات تولییتغ دهد. یز بدست میرا ن یه ایاز مواد ضد تغذ یدهد. در واقع آزمون گاز اطالعات یکاهش م

تولرا و  یافته هایدر  ،اسر شاخه ه (یات فنولیتانن ها و محتو) مل باند کنندهعوا یبرخ گاز در حضور

به  یشگاهیآزماد گاز یرات در تولییتغون علوفه ی. در انکوباسزمشاهده شده استی( ن1997همکاران )

؛ عبدالرزاق و 2004کاماالک و همکاران، ) شود ینسبت داده م چرب فرار یدهایاس دیتفاوت در تول
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چرب فرار  یدهایبه اس یخوراک ر موادیکه منعکس کننده تخم یدیحجم گاز تول (.2000همکاران، 

 یدهاینسبت اس(. 1993بلومل و ارسکوف، باشد ) یت هضم ظاهریاز قابل یتواند برآورد یبوده، م

رات، یبه استات و بوت یماده خوراک ریرا تخمیگذارد، ز یاثر م یدیحجم گاز تول یز رویچرب فرار ن

( گزارش 1998و همکاران ) ی( و الرب1994و همکاران ) یناساه .را داردد گاز یتول زانین میشتریب

 یواره سلولین دیب یمنف ید گاز و همبستگین خام و سرعت تولین پروتئیمثبت ب یکردند که همبستگ

د گاز یتول یریاندازه گ د گاز وجود دارد.یو سرعت و وسعت تول یواره سلولیسلولز و د یبدون هم

کند.  یفراهم م را یر قابل حل مواد خوراکیقابل حل و غ یک هضم بخش هاینتیاز ک یدیاطالعات مف

ر شکمبه ممکن است یتخم ید گاز در طیتول که دجه گرفتنی( نت2007ساالم و همکاران )ن یهمچن

منک و  وان فراهم کند.یح ره و پاسخیمورد استفاده در ج یدر مورد مواد خوراک یاطالعات با ارزش

د گاز یه تولید گاز بر پایتول تواند با روش یم یده آلما یریپذه یجه گرفتند که  تجزی( نت1979همکاران )

 یر مغذیمقاد یابیارز یبرا یعیگاز بطور وس یریاندازه گ روش .شود یریاندازه گ شگاهیآزما ه دریاول

 یابیو ارز یریاهان گرمسیاز گ یانواع متعدد، یصنعت کشاورز ین محصوالت فرعیخمت یژه برایبو

پل و ی؛ ا1995و همکاران،  یشنامورتی؛ کر1987شنا و همکاران، یرک) کار رفته استه کاه ب یانرژ

ر یچرب زنج یدهاید اسی. حجم گاز فقط منعکس کننده تول(2000و همکاران،  ی؛ ل1996همکاران، 

ر کوتاه و محصول توده یچرب زنج یدهایا اسید گاز ین تولی، بیشگاهیط آزمایکوتاه است و در شرا

ون یساعت انکوباس 48و  24در (. 1993بلومل و ارسکوف، دارد )وجود  یرابطه معکوس یکروبیم

شود.  یچرب فرار و گاز مصرف نم یدهاید اسیتول یر شده برایتخم یاز سوبسترا 30/0و  45/0حدود 

د گاز یدر روش تول(. 1993بلومل و ارسکوف ، شود ) یسم ها مهار میکروارگانیله مین مقدار بوسیا

کرد.  برآوردتوان  یز میرا ن یقیت هضم حقی، قابلشود یبرآورد م  یظاهرت هضم یقابلنکه یعالوه برا

 یقیت هضم حقیز قابلید شده نیناپد یاست و ماده آل یت هضم ظاهرینشان دهنده قابل یدیحجم گاز تول

 یلونینا یسه های( با بکار بردن روش ک1385) یکخواه و مهدوین .(1381، یمنصور) دهد یرا نشان م

 یباال یجه گرفتند که با توجه به همبستگی، نتیمواد خوراک یین ارزش غذاییگاز در تعآزمون و روش 

، یواره سلولین خام و دیپروتئ ماده خشک، یریه پذیجزشگاه با تیر خوراک در آزمایاز تخم یدیگاز تول

 باشد.  یلونینا یسه هاین روش کیگزیتواند جا یروش گاز م
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    ب آزمون گازيا و معايمزا -1-5-2-5

 یتارهاساخ ر خوراک ویشده شکمبه با تخم یع بافریدر ما یون مواد خوراکید گاز از انکوباسیتول   

 ها به استات، دراتیکربوه لیتبدز ا یدیگاز تول(. 2007ساالم و همکاران، ) ها همراه است دراتیکربوه

ر ام شده دت انجراییحجم تغاز  یتواند معرف یم یدیزان گاز تولید. میآ یرات بوجود میونات و بوتیپروپ

که در  ییااز آنج ان کرد کهی( ب2005ساالم ) (.2001له و همکاران، یدودرات ها باشد )یبخش کربوه

قل ا با حداروان یپاسخ ح توان یوجود ندارد، م ستوالیف یدارا وانیح ینگهدار از بهید گاز نیستم تولیس

و  شده یریت هضم اندازه گین قابلیب یباط قوارت ید. بر مبنان زیتخم یشگاهیط آزمایدر محنه یهز

مکاران هوست و چن افته اند و روش ها استاندارد شده اند.یون توسعه یمعادالت رگرس ،د گازین تولیتخم

و  شگاهیآزما گاز در یرین اندازه گیب (p<0.05) یدار یمعن یهمبستگدند که یجه رسین نتی( به ا1997)

ت دق ،گاز ن خام به حجمیحجم پروتئنسبت وجود دارد.  وان زندهیحدر  شده یریاندازه گت هضم یقابل

 یروش ها .(2005 ،ماکار) بخشد یرا بهبود م وان زندهیحقابل هضم در  یماده آل ییش گویپ

ن روش ها یا ه مهم هستند.یمتخصصان تغذ یابر یمواد خوراک یه ایت تغذیفین کییتع یبرا یشگاهیآزما

 یوانیح یش هانسبت به رو ،شهایآزما یز روین یشتریو کنترل ب زان هستنداز دارند و ارین یزمان کمتر

مت یق و گران زمان بر، دشوار وان زندهیحت هضم آن در یو قابل ین مصرف مواد خوراکییتع وجود دارد.

ررو و کا) تنامناسب اس خوراکاس بزرگ یمق یابیارز یاز دارد و برایاد خوراک نیر زیاست و به مقاد

 (.2004ماکار، ) ز کردیتوان آنال یم یشگاهیآزما از نمونه ها را در روش یادیتعداد ز (.1994همکاران، 

ن ییعکان تن امیشود، بنابرا یمختلف ثبت م یر در زمان هایحاصل از تخم یدیکه گاز تول ییاز آنجا

( 1994پراساد و همکاران ). (1381، یمنصور) هم وجود دارد یر مواد خوراکیزان و سرعت تخمیم

ابل شک ق، ماده خیبرآورد نمودن ماده خشک مصرف یبرا یدید گاز شاخص مفینشان دادند که روش تول

   .استوان یهضم و سرعت رشد ح

د گاز به یتول ست.ید گاز مربوط نیبه تول یبطور خط خوراک ریاست که تخم نیب آزمون گاز ایمعا   

ن ی(. از ا1998گروت و همکاران، ) ته استر محلول خوراک وابسیذرات محلول و غ یارتباط نسبت ها
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ماده  یاریمصرف اخت ییش گویپ یبرا یشگاهیآزماد گاز یر تولیمقادن یهمچن ر آن مشکل است.یرو تفس

 ید میتول یشتریب وناتیکه پروپ ییخوراک ها (.1997بلومل و همکاران، ) ستیت بخش نیخشک رضا

 ید میتول یکنند، گاز کمتر ید میتول یشتریب وناتیکه استات و پروپ ییخوراک هاسه با یکنند در مقا

 (.1995جانگ و همکاران، ) شود یمگاز آزمون ج یر نتایده تر شدن تفسیچین کار باعث پیکنند که ا

     Tilley and Terry     یو تر یليت یروش دو مرحله ا -1-5-3

 ردیگ یمورد استفاده قرار م خوراکت هضم ین قابلییتع یبرا یعیبطور وس( 1963) یو تر یلیروش ت   

ن روش نمونه ها با یدر ا است. کارآمدار یه دام، بسیمورد استفاده در تغذ یمواد خوراک یابیارز یو برا

ستوال یوانات فیاز از حیع شکمبه مورد نیشوند. ما یم عبور داده یمتریلیم 1غربال  ازاب خرد شده و یآس

حله است که در مرحله اول ن روش شامل دو مریا (.1963، یوتر یلیتد )یآ یشده بدست م 16یگذار

رد. سپس به یگ یع شکمبه قرار میو ما یر با محلول بافریساعت در معرض تخم 48به مدت  علوفه

ن روش بعداً توسط ید. اریگ یقرار م یدیاسمحلول  کیدر ن  یپپسساعت در معرض هضم با  48مدت 

 یون، برایساعت انکوباس 48بعد از  خوراک اندهمیکه باق ل شدی( تعد1970) نگ و ون سوستیگئور

 یتر و یلیروش ت مار شدند.یت یخنث ندهیشوماده خشک، با محلول  یقیت هضم حقین قابلیتخم

ن روش معلوم یا کند. یم یابیارز بطور همزمان را یخوراک از مواد یادیر زیمقادت هضم یقابل (1963)

نگ یگئور) قابل دسترس است یریهمه محصوالت تخم یریشکل گ یکند که چه مقدار سوبسترا برا یم

 یوتر یلیافته تیر یی( در واقع روش تغ1975وارد )یجونز و ه یمیروش آنز (.1970و ون سوست، 

ج ی( گزارش کرد که نتا1994ون سوست ) .کند یع شکمبه استفاده میما یجا م بهیاست که از آنز

 .دارد یوان زنده همبستگیاصل از حر حیبا مقاد یو تر یلیت یشگاهیحاصل از روش آزما

 Bag   Nylonیلونينا یسه هايک با روش یريه پذيتجز -1-5-4

خوراک مورد  یریه پذیزان تجزیبرآورد م یبرا یلونینا یسه هایسالهاست که استفاده از روش ک   

بتدا ن روش ایدر ا(. 2000؛ ارسکوف و همکاران، 1980ارسکوف و همکاران، رد )یگ یاستفاده قرار م

ک لوله درب دار یشود و سپس  یجاد میشکمبه در سمت چپ بدن دام ا یدر قسمت شکم یسوراخ

                                                 
1 - Fistulation 
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ند و بعد از گذشت یانم یکند، وارد شکمبه م یستوال که قطر و اندازه آن  بر حسب نوع دام فرق میبنام ف

ماده خشک را د شدن یخارج نموده و مقدار ناپداز شکمبه را  نمونه یحاو یسه هایک ینیمع یساعت ها

 یسه هایروش ک( 1938ن و همکاران )یکوئ(. 1979و مک دونالد،  کنند )ارسکوف یم یریاندازه گ

سه یکانوال استفاده کردند. آنها از ک یدر شکمبه گوسفندان دار یهضم مواد خوراک یبررس یرا برا یافیال

از مواد  (1977) ز و ارسکوفمهر بود، استفاده کردند. یعیشم طبیرکه از اب یشمیابر یاستوانه ا یها

 منافذ نیکه ا سه ها داشتندیک منافذاندازه  یبر رو یادید زیکتا استفاده کردند وسه ها یک یبرا یداکرون

ا ی یلونینا یسه هایاب شده در داخل کیآس ینمونه ها. کند یم میسه ها را تنظیعبور ذرات جامد از ک

 یسه هایک. رندیگ یمدر داخل شکمبه قرار  یریه پذیتجز یابیارز یشود و برا یقرار داده م، یاستر یپل

ات خوراک از اتالف ذر با بافت محکمن پارچه یا شود. یدوخته م یلونیارچه صاف و نااز پ یلونینا

سه ها نرم و بدون یک یخلقسمت دانان حاصل کرد که ید اطمیسه ها بایک در دوخت .کند یم یریجلوگ

مک (. 1962نمن، ین و هایوان کور) شود یریده شدن جلوگییتا از سا ن فاقد لبه باشدیهمچن درز بوده،

اکثر  کرد. یاستفاده م کوچک یشمیابر یسه هایاز ک ت هضم در شکمبهیمطالعه قابل ی( برا1943) یآنال

 یلونینا یسه هایمشاهده شده با روش ک یانشخوارکنندگان از داده هخوراک  یابیارز یستم هایس

محلول در  یرا به بخش ها خوراک ینمونه ها ییایمیات شیو محتو یماده آل شن رویا د.یآ یبدست م

سه یک یمتر کرویم 40 منافذز ا محلول در آبکند. بخش  یم میه تقسیر قابل تجزیه و غی، قابل تجزآب

 یر نمیدر شکمبه تخم یون طوالنیبعد از انکوباسه، یر قابل تجزیبخش غ و کنند یعبور م یلونینا یها

طور کامل در  ، فوراً و بهمحلول در آبشود که بخش  ی(. عموماً فرض م2006و همکاران،  کنشود )

ارسکوف و همکاران  شود. یه ارزش خوراک محاسبه مین فرضیه ایبر پا شود، یر میشکمبه تخم

و  یط شکمبه و نگاریحرکت مح ،یعلوفه، زمان ماندگار یکیزیات فیجه گرفتند که خصوصی( نت2000)

آنها  د.یر نماییگر تغید یر هایمتغ هضم ممکن است در اثر مصرف ماده خشک و تداخل  یاثر آن رو

( با مصرف ماده خشک از a+b) یریه پذیمجموع تجز یکاه ها برا یجه گرفتند که همبستگین نتیهمچن

 (.r=70/0در مقابل  r =81/0است ) باالترت هضم با روش دام زنده یقابل

 نمونه یآماده ساز -1-5-4-1
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ر خالل ، دیعیه طبیط تغذیشرادر است.  یون مرحله حساسیانکوباس ینمونه ها برا یآماده ساز   

بد. ای یکاهش م ی، اندازه ذرات مواد خوراکیکروبین بواسطه هضم مین و نشخوار کردن و همچندیجو

و رس یپشود ) یحذف م یکروبین مراحل بجز هضم می، تمام ایلونینا یسه هایکروش که در یدر حال

وراک خ یبرا یمتریلیم 3تا  5/2غربال  یدارا یشگاهیآزما یاب چکشیک آسیاز (. 1964همکاران، 

 دن،یربکاهش اندازه ذرات استفاده از خرد کن،  یگر براید یشود. روش ها یخشک استفاده م یها

 ید ماجیل انمونه ها مشک یازآبدار در آماده س یتازه و خوراک ها لوفهاب کردن و غلتک است. عیآس

رار گرفتن قرسد مدت زمان  یبه نظر م (.1980ارسکوف و همکاران، ) د آنها را خشک کردیکه با کنند

ر نمونه مقدا (.1985ندبرگ، یلدر شکمبه با اندازه ذرات خوراک اثر متقابل دارد ) یمواد خوراک

 گرم کاه هوا 2 دارمق دارد. یآماده شده بستگ ینمونه ها یسه ها به حجم و چگالیون شده در کیانکوباس

 یبرا)گرم کنسانتره  5 ا گراس خشک شده،ی ت خوب و خشکیفیبا کعلوفه گرم  3، اب شدهیآس خشک

 نی( و همچن1980اران، ارسکوف و همک)اهان تازه یگرم از گ 10-15 (،ینیمثال جو و مکمل پروتئ

سه ها یک ر ختن دیر یابر (2006کن و همکاران، ) اب شدهیآس ینشاسته ا یگرم از نمونه ها 20مقدار 

، ودش یم تهدر نظر گرفدو نکته  یلونینا یسه هایدر انتخاب مقدار نمونه خوراک در ک. مناسب هستند

 ینه برانموآن ز ا یاف، مقدار کیریه پذین تجزییباشد که پس از تع ید به اندازه ایاول آنکه مقدار نمونه با

که  اد باشدیز یه حدد بینکه مقدار نمونه نباماند. دوم آب یسه باقینظر در کمورد  ییایمیشبات ین ترکییتع

 (.1381، یفتد )منصوریر بیع شکمبه به تاخیمخلوط شدن ذرات خوراک و ما

 

 آنها منافذسه ها و ياندازه ک -1-5-4-2

 (.1962نمن، ین و هایوان کور) باشد متر یسانت 08/5 ×43/11 دیگوسفند با یبرا سه هایابعاد ک   

 یسه ها را میشود. ک یرید گرد باشد تا از به دام افتادن نمونه ها جلوگیسه ها بایک یها گوشه یانتها

ان ید از منتوان یم یسه ها به آسانین کیاا گره زدن آن بسته نگه داشت. یک نخ ساده یدن یتوان با کش

ان یمز توان ا یاط مین طور با احتید. همنده شویرون کشیب یمتریلیم 40 یبا قطر داخل یستوالیف

سه ها یک شود. یح داده میترج یمتریلیم 40 قطربا  یستوالیف یول متر عبور داد،یلیم 30با قطر  یستوالیف

 شود یدوخته م یو با دوخت دو خط شده یریده شدن جلوگییود تا از ساش یده میه بریاز هو با استفاده
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، 1680 منافذبا تعداد  یهاسه یکدر گزارش کرد که  (1968گز )یرودر (.1980ارسکوف و همکاران، )

سه یک مشابه است. یلونینا یسه هایاز ک مواد خشک د شدنیزان ناپدیممتر،  ینتبر سا 2550، 2303

 یکرونیم 53 منافذبا  یسه هایبه ک  نسبت یاتالف ماده خشک کمتر یکرونیم 35و  20 منافذبا  یها

دار  یون، تفاوت معنیساعت اول انکوباس 24ا با اندازه منافذ مختلف، ت ییسه هایبا استفاده از ک دهد. یم

مشاهده  یریه پذی، در تجزیجزئ یلیخ یساعت، تفاوت ها 24ز شتر ایو ب 2ون کمتر از یو در انکوباس

از اشکاالت  یکیسه ها یکم و تجمع گاز در ک یریه پذیتجز ،ز باشدیر یلیاندازه منافذ خ یشود. وقت یم

 ساعت 12تا  با اندازه منافذ مختلف، یسه هایدر ک یریه پذیزدر تج تفاوت (.1988نوک، است ) یاصل

از تفاوت  یتواند ناش ین تفاوت میاز ا یفقط بخش ون در شکمبه قابل توجه است.یکوباسپس از ان اول

که احتمال  یسه ها باشد. عاملیک منافذاز دست رفتن )عبور( ذرات خوراک به واسطه تفاوت در اندازه 

ع از یا خارج شدن مایشتر باشد، تفاوت در وارد شدن یز ممکن است بیاثر آن ن زانیدارد و م یشتریب

سون و همکاران، یباشد )مو یاخته ها میت تک یجمع یسه رویپارچه ک یسه ها به همراه عمل انتخابیک

ابد، ی یتجمع م یلونینا یسه هایکه گاز در ک ی( نشان دادند که زمان1992ترابالزا و همکاران ) (. 1996

(، به واسطه محدود شدن %17د شدن سلولز )ی( و ناپد%12د شدن ماده خشک )یاهش درصد ناپدک

علوفه  یره هایافتد. اما با مصرف ج یها اتفاق م یت باکتریا محدود شدن فعالیسه ها و یتبادل مواد از ک

 یل میسه ها تسهیخروج گاز از ک، کند یسه ها وارد میات شکمبه به کیکه محتو یبواسطه فشار یا

مبه به ع شکیدوم با ورود ما با اندازه نمونه ها و اول متناسب باشد.د با دو عامل یاسه ها بیه کانداز. گردد

سه ها شود و با نمونه ها مخلوط یوارد ک یع شکمبه به آسانیتا ما تناسب داشته باشد سه هایداخل ک

شکمبه آسان  یان کانوالیاز م هاآن خارج کردنرا یزاست،  یکوچک ضرور یسه هایاده از کگردد. استف

 منافذاندازه  ،زیاز اتالف ذرات ر یریجلوگ یبرا( مالحظه کردند که 1977س )یلن و الیوان ماشود.  یم
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siberi Besser and Poa traviali L. were studied in three phenological stages of 

growth (vegetative growth, flowering and seed), and in two different sites with 

different elevation (site of 1 elevation about 1300-1500 meters and site of 2 

elevation about 1800-2000 meters). Results show both plants have more crude 

protein and less cell wall in the first stage of growth. thus, gas production of soluble 

and insoluble structures for Artemisia was 60.84, 63.24 respectively, in sites of 1 

and 2 then for poa was 75.63, 81.50 respectively in sites of 1 and 2. Metabolizable 

energy estimated 2.43 and 2.73 Mcal/Kg for Poa respectively in 1 and 2 sites, also 

estimated  2.38 and 2.48 Mcal/Kg for Artemisia respectively in 1 and 2 sites. 

Between of regions, the plants indicated metabolizable energy, digestibility, 

degradability and gas production in 2 site more than 1 site. Through in this two 
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