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بر عملکرد جیره جو -کشت مخلوط ماشکسطوح مختلف تاثیر و ايتغذیهتعیین ارزش 
هاي نر مغانیپرواري بره

2حسین عبدي بنمارو1فرزاد میرزائی آقجه قشالق

چکیده
،یخونيها، فراسنجهيبر عملکرد پروارجیره جو -سطوح مختلف کشت مخلوط ماشکتاثیرويایهذارزش تغتعیین منظور هب
4در قالب طرح کامالً تصادفی با بره پرواري مغانیرأس 16از هاي آزمایشیو ارزیابی اقتصادي جیرهيمواد مغذيهضم ظاهرتیقابل

يحاورهیج) 2جو، -بدون کشت مخلوط ماشکهیپارهیج) 1هاي غذایی شامل جیره. نداستفاده شدروز75جیره آزمایشی به مدت 
رهیج) 4خشک و ونجهیجو با -درصد کشت مخلوط ماشک66يحاورهیج) 3خشک، ونجهیجو با -درصد کشت مخلوط ماشک33
هاي آزمون جو با استفاده از داده-انرژي قابل متابولیسم کشت مخلوط ماشکمقدار.جو بود-درصد کشت مخلوط ماشک100يحاو

ضریب ، افزایش وزن روزانه وهاداري بر تغییر وزن برههاي آزمایشی اثر معنیجیره.ري بر کیلوگرم برآورد شدلمگاکا64/2تولید گاز، 
. هاي آزمایشی قرار گرفتداري تحت تاثیر جیرهقابلیت هضم ظاهري ماده خشک و پروتئین خام نیز بطور معنی. داشتتبدیل غذایی

کشت علوفهدست آمده جایگزینیه بنتایجبر اساس ). P=002/0(ها داشتبر غلظت گلوکز خون برهداريهاي آزمایشی اثر معنیجیره
مواد مغذي دام، قابل توصیه متوازن بر اساس احتیاجاتجیره اي اي و کنسانترهدرصد با بخش علوفه33جو به میزان - مخلوط ماشک

.است

خونیهايجو، عملکرد پروار، نژاد مغانی، فراسنجه-ماشک:هاي کلیديواژه

مقدمه
اي پرواربندي گوسفندهمحدودیت عمده در سیستم

که در طول سال با توجه به است هاي خوراكهزینه
در دسترس بودن خوراك متفاوت است قیمت و نوسانات 

حداکثر کردن با توجه به اهمیت تغذیه و به منظور ). 13(
هایی که بایستی از انواع خوراكانتولیدات دامی، دامپرور

با مقادیر کامالً متعادل و مناسب با نوع و استدر دسترس 
).14(د نبهره حیوان استفاده نمای

مانند ذرت، جو و کنجاله یاستفاده از منابع خوراک
، به علت قیمت هستندکشور یجزو اقالم وارداتکهسویا 

و همچنین نوسانات قیمت در طول سال،  اکثر زیاد
لذا، . سازدپرورش دهندگان دام را با مشکل مواجه می

معرفی مواد خوراکی جایگزین که بتوانند علیرغم حفظ 
ها، بر مشکالت مربوط به سطح تولید و سالمت دام

هاي تولید نیز غلبه نمایند، یک مسئله مهم در زمینه هزینه
ماشک از علوفه که در این راستا )32(باشد تغذیه دام می

ک ـاي ماشوفهــگیاه عل.وردار استــاي برخژهـجایگاه وی
)vicia sativa ( هاي این از ویژگیبوده واز خانواده بقوالت

خشک و نیمه خشک،سازگاري آن با شرایط سخت،گیاه
، دوره رشد کوتاه زیادايتغذیهارزش ویپروتئینمحتواي 

خیزي خاك از و بهبود حاصل) 25(نیاز به رسیدگی کم و 
اخیراً این گیاه، به عنوان ). 9(استطریق تثبیت نیتروژن 

کشت دوم در مناطق دیم ترویج شده که سبب افزایش 
.)18(شده استزایی در این مناطق تولید علوفه و درآمد

اي نظیر جو به هاي علوفهکشت مخلوط این گیاه با گراس
تولید علوفه، انتخاب مناسبی براي افزایش عملکرد منظور 

. و پایداري تولید در سیستم کشاورزي کم نهاده است
همراه شدن غالت با علوفه ماشک، ساختاري را براي 
محافظت رشد ماشک، بهبود شرایط نوري و تسهیل کار 

و همچنین کیفیت علوفه کردهماشین برداشت فراهم
از تظر غالت عمدتاً).29(دهدافزایش میماشک را 

هاي لگومینه محتواي پروتئین فقیر بوده و همراهی گونه
مانند ماشک با غالت موجب افزایش محتواي پروتئین خام 

).3(گردد و بهبود کیفیت علوفه حاصله می
توانبررسی، دامخوراكمنابعايتغذیهارزششناخت

وپرورشسنتیهايروشبهايمنطقهنژادهايتولیدي
تواند میکاربردي صورتبهعلمیمدیریتآن با مقایسه
تحقیقاتی در زمینه تغذیه و پرورش دام باشدلویتوجزو ا

و هرگونه تالش و تحقیق در این زمینه حائز اهمیت )1(
تعیین ارزش ، انجام این پژوهشهدف از لذا، .خواهد بود

سطوح مختلف تاثیر و جو - کشت مخلوط ماشکايتغذیه
هاي خونی و قابلیت هضم ، فراسنجهيبر عملکرد پروارآن

هاي نر مغانی و ارزیابی اقتصادي ظاهري مواد مغذي در بره
.بودهاي تغذیه شده جیره

_f: نویسنده مسوول(، دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار، -1 mirzaei@uma.ac.ir(
دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار، -2

16/4/93: تاریخ پذیرش30/1/93:  تاریخ دریافت
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تعیین ارزش ، انجام این پژوهشهدف از لذا، .خواهد بود

سطوح مختلف تاثیر و جو - کشت مخلوط ماشکايتغذیه
هاي خونی و قابلیت هضم ، فراسنجهيبر عملکرد پروارآن

هاي نر مغانی و ارزیابی اقتصادي ظاهري مواد مغذي در بره
.بودهاي تغذیه شده جیره

_f: نویسنده مسوول(، دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار، -1 mirzaei@uma.ac.ir(
دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار، -2

16/4/93: تاریخ پذیرش30/1/93:  تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هامواد و روش
جو با -کشت مخلوط ماشکترکیبات شیمیاییابتدا 

هاي آنالیز تقریبی و آزمون گاز تعیین شد و استفاه از روش
جو در - سطوح مختلف کشت مخلوط ماشکسپس تاثیر

بدین .قرار گرفتمطالعهتغذیه بره هاي پرواري مورد 
رأس بره نر نژاد مغانی با میانگین وزن 16تعداد ،منظور

و هفته و دروز 75کیلوگرم براي مدت 2/3±33
قبل از شروع آزمایش، .پذیري، پروار شدندعادت

. ها بر علیه آنتروتوکسمی انجام گرفتواکسیناسیون بره
ها بر اساس وزن بدن و بطور تصادفی بین برهسپس 

هاي جیرهتیمارهاي آزمایشی تقسیم شده و با یکی از 
- جیره پایه بدون کشت مخلوط ماشک) 1شامل غذایی 

جو -درصد کشت مخلوط ماشک33جیره حاوي ) 2جو، 
مخلوط درصد کشت 66جیره حاوي ) 3با یونجه خشک، 

درصد 100جیره حاوي ) 4جو با یونجه خشک و - ماشک
هایرهـج. دــذیه شدنــجو تغ-وط ماشکــشت مخلــک

ي گوسفندCNCPSافزار جیره نویسینرمبا استفاده از 
)version 1.0.20( گرم در 250براي افزایش وزن روزانه

با توجه به همراه بودن دانه جو و دانه تنظیم گردید وروز 
جو، - با علوفه در کشت مخلوط ماشک) قره دانه(ماشک 

، بر اساس سهم دانه از کل علوفه 3و 2، 1هاي در جیره
درصد 33، به ازاي هر )درصد35تقریبا (مصرفی 

5/11(اي جو به نسبت تغذیه مواد دانه-جایگزینی ماشک
در . کنسانتره ارائه شده به دام کاسته شدمقداراز ) درصد

، )جو-درصد کشت مخلوط ماشک100سطح (4تیمار 
شد و در واقع این تیمار، اي تغذیه نمیهیچ کنسانتره

شاهدي از تغذیه سنتی این نوع کشت توسط دامداران 
دهنده و مواد تشکیل.هاي پرواري بودمنطقه در تغذیه بره

1در جدول به ترتیبآزمایشیهاي جیرهترکیب شیمیاي 
به نوبتدو در ي غذایی روزانه هاجیره. ارائه شده است2و 

ظهر ازبعدو ) 8ساعت (وعده صبح دو نسبت مساوي در
گرفت، ها قرار میر اختیار برهدو در حد اشتها ) 16ساعت (
) ماده خشکپایهبر (که باقیمانده خوراك هر روز طوريه ب

ماده میزان.درصد خوراك روز قبل باشد10در حدود
گیري روزانه اختالف وزن خوراك با اندازهمصرفی خشک 
به منظور . شدمحاسبه شده با خوراك باقیماندهتوزیع 

ها در شروع آزمایش و سپس برهبررسی عملکرد پروار، 
. بصورت هفتگی توزین شدند

در مواد مغذي،قابلیت هضم ظاهريتعیین به منظور 
آوري مدفوع با استفاده از پایان دوره پروار، عمل جمع

به قسمت کپل که هاي تهیه شده براي این منظور کیسه
مستقیماً داخل آن ریخته هادام بسته شده و مدفوع دام

5آوري مدفوع به مدت عمل جمع. ، انجام گردیدشدمی
هر بره با هاي مدفوعیروز متوالی انجام شده و سپس نمونه

ي مخلوط شده و براي هر بره یک نمونه تهیه ومقادیر مسا
روش قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي با استفاده از . شد

به عنوان مارکر داخلی ) 30(خاکستر نامحلول در اسید 
.)20(محاسبه گردید

)بر حسب درصد در ماده خشک(هاي آزمایشی جیرهانرژي و ترکیب شیمیایی،دهندهمواد تشکیل-1جدول
جیره هادهندهمواد تشکیل

1234
-50/5029/2832/7علوفه خشک یونجه

-14/3239/2931/25دانه کامل جو
03/3300/66100-جو-کشت مخلوط ماشک

--22/1023/6سبوس
--50/569/1کنجاله کلزا

-15/037/0-منو کلسیم فسفات
--58/022/0کربنات کلسیم

-30/030/030/0کلسیمکربناتبی
-20/020/020/0نمک

-50/050/050/0*مکمل معدنی و ویتامینی
انرژي و ترکیب شیمیایی

64/2**42/242/240/2)مگاکالري در کیلوگرم(انرژي قابل متابولیسم 
2/143/147/145/16)درصد(پروتئین خام 

7/389/387/380/48)درصد(الیاف نامحلول در شوینده خنثی
7/428/429/427/35)درصد(هاي غیر فیبري کربوهیدرات
0/39/28/250/2)درصد(چربی خام 

5/72/71/70/7)درصد(خاکستر 
21/116/126/136/1)درصد(کلسیم 
60/058/055/034/0)درصد(فسفر 

جو -درصد کشت مخلوط ماشک100جیره حاوي ) 4درصد و 66جیره حاوي ) 3درصد، 33جیره حاوي ) 2جو، -جیره پایه بدون کشت مخلوط ماشک) 1
195: کلسیمگرم،میلی2500: اکسیدانآنتی،گرممیلیE :200، ویتامین المللیواحد بینD:200000، ویتامینالمللیواحد بینA:600000ویتامین : *

1/1: سلنیومگرم و میلی120:یدگرم، میلی300: مسگرم، میلی3000: آهنگرم،  میلی300: رويگرم، میلی2200: منگنزگرم،80: فسفرگرم،میلی
.گرممیلی

.تکنیک تولید گازاز طریقمحاسبه شده : **
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خام آلی، پروتئین خام، چربی خشک، مادهمقادیر ماده
AOACهاي خوراك و مدفوع به روشو خاکستر نمونه

نیز الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیديمقدارو ) 5(
.دگیري شاندازه)31(ون سوست و همکارانبه روش

) 19(از روش آزمون گاز جهت تعیین انرژي متابولیسمی 
، 6، 4، 2هاي ها در زمانگاز تولیدي از نمونه. استفاده شد

ساعت پس از انکوباسیون قرائت 96و 72، 48، 24، 12، 8
هاي تخمین گاز و ثبت گردید و به منظور تعیین فراسنجه

):21(زیر استفاده شد از رابطه 
P= a+b(1-ect)

تولید گاز : t ،aگاز در زمانتولید : Pکه در این رابطه، 
b، )گرممیلی200به ازاي لیترمیلی(تجزیه سریع از بخش 

200لیتر به ازاي میلی(تجزیه کند تولید گاز از بخش 
در لیترمیلی(bمقدار ثابت تولید گاز بخش c، )گرممیلی

انرژي قابل مقدار. استزمان انکوباسیونtو )ساعت
با استفاده از ترتیب ه ماده آلی بو قابلیت هضممتابولیسم 
:محاسبه شدروابط زیر 

ME = (مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک) 20/2 + 136/0 Gp +
057/0 CP + 0029/0 × CF

OMD = (درصد) 88/14 + 889/0 Gp + 45/0 CP +
0651/0 × XA

انرژي متابولیسمی بر حسب : MEکه در این رابطه، 
: Gpقابلیت هضم ماده آلی،: OMDمگاژول در کیلوگرم،

: CPساعت انکوباسیون، 24میزان گاز تولیدي پس از 
: XAو محتواي چربی خام: CF،محتواي پروتئین خام
. استمحتواي خاکستر خام
ساعت پس از 3هاي خونی،متابولیتبه منظور تعیین 

ها از صبح، به صورت ماهانه از تمامی برهنوبت خوراکدهی 
سپس.وداجی خونگیري انجام گرفتطریق ورید

هاي خون بالفاصله جهت استخراج پالسما با دور نمونه
يپالسماشده و دقیقه سانتریفیوژ 15، به مدت 3500

تا زمان آنالیز سلسیوسدرجه -20جدا شده در دماي
هاي پالسما در ، نمونهگیرياندازهدر زمان . نگهداري شد

غلظت گلوکز، اوره، کلسترول، دماي اتاق یخ گشایی شده و
با موجود در آنها گلیسیرید، پروتئین کل و آلبومین تري

و ) پارس آزمون، تهران(هاي تجاري استفاده از کیت
Hitachi(دستگاه اتوآنالیز  .تعیین شد) 917

هاي مورد استفاده، قیمت به منظور بررسی اقتصادي جیره
زمان شروع آزمایش اساس قیمت روز در اقالم خوراکی بر

ها در زمان پایان آزمایش لحاظ و قیمت وزن زنده بره
.گردید

طرح و مدل آماري مورد استفاده
تیمار 4این تحقیق در قالب یک طرح کامالً تصادفی با 

ها به عنوان عامل وزن اولیه دام. تکرار انجام شد4و 
و کوواریت لحاظ گردید و از مدل آماري زیر براي تجزیه

:ها استفاده شدتحلیل داده
Yij =μ + biw + Ti + eij

وزن w:ضریب کوواریت، : biمیانگین، μ:که در این مدل
تجزیه . اثر خطاي آزمایشی بود: eijاثر تیمار و : Tiاولیه، 

و ) SAS)27افزار ها با استفاده از نرمتحلیل آماري داده
ها با استفاده از مقایسه میانگین. انجام شدGLMرویه 
درصد 5صورت گرفت و سطح احتمال LSMEANSروش 

.داري منظور گردیدبه عنوان سطح معنی

نتایج و بحث
انرژي متابولیسمی، قابلیت هضم ماده آلی و 

علوفه میزان حجم گاز تولیدي :هاي تولید گازفراسنجه
ساعت پس از 24در جو - کشت مخلوط ماشک

همچنین . لیتر تعیین گردیدیمیل33/58انکوباسیون 
این ماده ي متابولیسمی و قابلیت هضم ماده آلیانرژ

64/74مگاکالري در کیلوگرم و 64/2خوراکی بترتیب 
) 6(برهانه و همکاران ).3جدول (درصد برآورد گردید 

ساعت 24را پس از ماشک ن گاز تولیدي علف خشکمیزا
آذر و رزم.گزارش کردندلیتر میلی5/46انکوباسیون 

24تولید گاز حاصل از علوفه ماشک در ) 23(همکاران 
گزارش لیتر میلی03/41را ساعت پس از انکوباسیون 

جو - کشت مخلوط ماشکعلوفه که در مقایسه با کردند
. این مخلوط استبه وسیلهدهنده تولید گاز بیشتر نشان

هاي تولید فراسنجهکردند کهگزارش)22(پایا و همکاران 
دهنده تفاوت در ترکیبات شیمیایی به ها نشانگاز خوراك

وهاي قابل تخمیر، پروتئین خامخصوص کربوهیدرات
آذر و همکاران رزم.الیاف حاصل از شوینده خنثی است

ماشک با هفوانرژي قابل متابولیسم را براي عل) 23(
مگاژول بر کیلوگرم 84/7استفاده از آزمون تولید گاز را 
کشت مخلوط علوفه دهد گزارش کردند که این نشان می

ه خلر و گاودانه و حالت جو نسبت به دو لگومین- ماشک
علف ماشک انرژي قابل متابولیسمی بیشتري تک کشتی 

دانه جو در حالت کشت علت را به همراهیکه میتواندارد
هفوبراي علاین محققین همچنین . مخلوط نسبت داد

گزارش درصد61/53ماشک قابلیت هضم ماده آلی را
قابلیت هضم دارايجو -کردند که کشت مخلوط ماشک

گزارش کردند ) 3(لوپز و همکاران -آگوالر.استبیشتري 
جو نسبت به حالت تک کشتی - که کشت مخلوط ماشک

پروتئین خام علوفه تولیدي جو موجب افزایش محتواي 
گردید ولی موجب ) درصد61/17درصد در مقابل 92/19(

کاهش مقادیر انرژي خالص نگهداري و شیردهی برآورده 
. شد) با استفاده از تکنیک تولید گاز(شده 
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جو-کشت مخلوط ماشکعلوفه و مقدار انرژي قابل متابولیسم هاي تولید گاز فراسنجه-3جدول 
22/0±61/0 )گرممیلی200لیتر به ازاي میلی(تولید گاز از بخش سریع تجزیه
45/1±8/68 )گرممیلی200لیتر به ازاي میلی(تولید گاز از بخش کند تجزیه
003/0±077/0 )در ساعتلیترمیلی(bمقدار ثابت تولید گاز بخش 
17/0±14/11 )در کیلوگرمژولمگا(انرژي قابل متابولیسم 

04/0±64/2 )مگاکالري در کیلوگرم(انرژي قابل متابولیسم
12/1±64/74 )درصد(قابلیت هضم ماده آلی 

a : لیترمیلی(بخش محلول(،b:بخش نامحلول اما قابل تخمیر)لیترمیلی(،c : ثابت نرخ تولید گاز)در ساعتلیترمیلی(.

هاي آزمایشی جیره:عملکرد پروارمصرف ماده خشک و 
ها در طول داري بر ماده خشک مصرفی برهاثر معنی

) 16(لواف و همکاران .)P=112/0(تآزمایش نداش
در که تغذیه بر مبناي جداول استاندارد مشاهده کردند 

هاي نر افشاري تغذیه شده به برهجیره مرسوم مقایسه با
مصرف ماده خشک موجبدر منطقه تربت حیدریه 

این محققین، دلیل این امر را به میزان . شودبیشتر می
هاي متوازن و بیشتر کنسانتره نسبت به علوفه در جیره

و نرخ هضم بیشتر نسبت ايدر نتیجه نرخ عبور شکمبه
با نتایج این در پژوهش حاضر دست آمده ه نتایج ب.دادند

با توجه . محققین در مورد مصرف خوراك متفاوت است
محتواي (جو- خوب کشت ماشکًبه کیفیت نسبتا

64/74درصد، قابلیت هضم ماده آلی 5/16پروتئین 
مگاکالري در 64/2درصد و محتواي انرژي متابولیسمی 

درصد مواد 35و همچنین اینکه داراي حدود )کیلوگرم
.اي استدانه

داري بر افزایش وزن هاي آزمایشی اثر معنیجیره
ه ب). P=002/0(تمایش داشها در طول آزروزانه بره

ترتیب در هببیشترین و کمترین افزایش وزن کهطوري
ولی مشاهده گردید4و2هاي تغذیه شده با جیرهبره

درصد 33حاوي صفر وهاي داري بین جیرهتفاوت معنی
با توجه به مصرف ماده خشک . دشمشاهده نجو - ماشک

، عملکرد بهتر در کل دورههاي آزمایشیمشابه بین جیره
اي هجیره(متوازن شده هايشده از جیرههاي تغذیه بره
تأمین انواع مواد معدنی وعلت به ممکن است) 3تا1

. ها بر اساس احتیاجات دام باشدتنظیم جیرهوویتامینی
تیمار آزمایشی شماره (جو -همچنین، در جیره ماشک

هاي پرواري بود، سطح پروتئین جیره باالتر از نیاز بره)4
15پیشنهاد کردند که سطح) 8(تونیو دبیريبطوریکه 

تواند براي پروار گوسفندان نژاد درصد پروتئین خام می
.کیلوگرم مطلوب باشد20-40گوشتی با میانگین وزن

افزایش سطح پروتئین جیره غذایی سبب افزایش حجم 
و)17(درصد70ادرار و افزایش دفع ادراري نیتروژن تا

این اثرات . شودمیهاي در حال رشد کاهش رشد دام
عمدتاً به مصرف انرژي براي ساخت اوره در کبد جهت 

دفع نیتروژن اضافی، کاهش سنتز پروتئین میکروبی و در 
). 2،26(نتیجه کاهش عملکرد دام نسبت داده شده است 

توان کاهش رشد و ضریب تبدیل غذایی در جیره لذا می
جو را تا حدي به مصرف پروتئین مازاد نسبت- ماشک

که ) 16(هاي لواف و همکاران با یافتهاین نتایج .داد
هاي هاي نر افشاري تغذیه شده با جیرهگزارش کردند بره

ي در با ایهغذتشده بر اساس جداول استاندارد متوازن
مقایسه با جیره سنتی بیشترین افزایش وزن را داشتند و 

که یک ) 24(هاي ریهاوي و همکاران همچنین با یافته
هاي سنتی که در فصل بهار براي ه متعادل را با جیرهجیر

شود، پروار گوسفند نژاد آواسی در سوریه استفاده می
هارت ول و همچنین،.مقایسه کردند مطابقت دارد

هاي محلی قابل دسترس از مقایسه جیره)13(همکاران 
هاي در تغذیه برهمتوازنهاي جایگزین در سوریه با جیره

آواسی به این نتیجه رسیدند که بهترین پرواري نژاد 
که بودمتوازنهاي ضریب تبدیل غذایی مربوط به جیره

.اندها نسبت دادهاین نتیجه را به خوشخوراکی این جیره
هاي خونی برسی از بین فراسنجه:هاي خونیفراسنجه

داري بر غلظت گلوکز هاي آزمایشی اثر معنیجیرهشده، 
هاي بره)P=048/0(آلبومین و)P=002/0(خون

داري بین جیره بطوریکه تفاوت معنی.زمایشی داشتندآ
هاي غذایی و سایر جیرهجو -ماشکدرصد 100داراي 

عامل اصلی ترشح انسولین غلظت گلوکز. مشاهده شد
احتماال افزایش ترشح انسولین در اثر افزایش . است

غلظت گلوکز خون سبب تحریک جذب اسیدهاي آمینه
، کاهش لیپولیز، افزایش هاي محیطیتوسط بافت

شده و در نتیجه سبب و سنتز بافتفرآیندهاي آنابولیکی
غلظت باالتر گلوکز خون لذا . )4(شودمیافزایش وزن 

ها باشد که تواند نشان از وضعیت بهتر انرژي این برهمی
در . هاي این گروه مطابقت داردبا افزایش وزن بیشتر بره

و متوازن که با هاي فرموله شدهاستفاده از جیرهواقع، 
استفاده از پتانسیل گیاهی منطقه تنظیم شده است، 

ها و در نتیجه باعث افزایش غلظت گلوکز سرم خون بره
.گردیده استدسترسی بهتر انرژي و افزایش رشد 
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هاي آزمایشی بر مصرف ماده خشک و عملکرد پروارياثر جیره-4جدول
هاجیره

SEMP-Value 1234
70/177/161/140/1102/0079/0)کیلوگرم در روز(مصرف ماده خشک ماه اول 
85/182/170/157/1114/0239/0)کیلوگرم در روز(مصرف ماده خشک ماه دوم 

77/180/165/148/1091/0112/0)کیلوگرم در روز(کل دوره مصرف ماده خشک
61/3104/3240/3515/34709/1396/0)کیلوگرم(وزن اولیه 

04/46)کیلوگرم(وزن نهایی  ab13/47 a51/44 bc60/41713/0001/0
75/12)کیلوگرم(تغییر وزن  ab83/13 a21/11 bc31/8713/0001/0

212/0)کیلوگرم در روز(روزانه افزایش وزن  ab230/0 a186/0 bc138/00121/0001/0
59/8ضریب تبدیل غذایی a62/7 a35/9 abb93/10568/0011/0

bوa :استدرصد5احتمال ها در سطحدار بین میانگیندهنده تفاوت معنیحروف انگلیسی در هر سطر نشان.
ns:درصد5احتمال دار در سطح معنی: *دار، غیرمعنی .
درصد کشت مخلوط 100جیره حاوي ) 4درصد و 66جیره حاوي ) 3درصد، 33جیره حاوي ) 2جو، -جیره پایه بدون کشت مخلوط ماشک) 1

جو- ماشک

ج ارائه با توجه به نتای:قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي
داري بر هاي آزمایشی تاثیر معنی، جیره6شده در جدول 

و پروتئین خام)P=043/0(قابلیت هضم ماده خشک
)028/0=P(قابلیت هضم میزانکمترینبطوریکه . داشتند

درصد 100(4پروتئین خام مربوط به جیره ماده خشک و 
گزارش ) 7(پوت و همکاران -بریسینو.بود) جو- ماشک

ایی،هــها وجود مواد ضدتغذیکه در لگومکردند 
انن و ساپونین و بخش ـانند تــهاي ثانویه متــمتابولی

. کندفیبري باال، قابلیت هضم ماده خشک را محدود می
ها به دلیل دفونه شدن همچنین ساپونین موجود در لگوم

انتخابی در شکمبه باعث کاهش قابلیت هضم مواد آلی 
).15(شوند می

هاي متابولیتوايتغذیهها وجود مواد ضددر لگوم
را محدود مواد مغذيثانویه مانند تانن قابلیت هضم 

اثر تانن بر قابلیت هضم به توانایی آن براي اتصال .کندمی
مرهاي دیواره سلولی مربوط به پروتئین جیره و پلی

شود که باعث تأخیر یا ممانعت از هضم میکروبی آنها می

مقایسه در) 28(دواتی و همکاران سیف.)11(ددگرمی
و ماشک معمولی در تغذیه هاي حاوي کنجاله سویاجیره

گزارش ) مغانی×قزل، مرینو×مرینو(هاي دورگه بره
کردند که قابلیت هضم ظاهري پایین مواد مغذي در 

تواند به دلیل وجود عوامل ضد هاي ماشک میدانه
بازدارنده پروتئاز و تانن در ماشک معمولی و اي مانند تغذیه

بازدارنده کیموتریپسین، تانن، فیتات و ساپونین در دانه 
تعیین قابلیت هضم مواد مغذي یکی از . ماشک تلخ باشد

کننده مواد مغذي قابل ترین فاکتورهاي تعیینمهم
ابلیت ــق.باشدیـوانی مــدسترس براي تولیدات حی

نشخوارکنندگان تحت تأثیر عوامل وراك در ـم خــهض
میزان . گیاهی، مدیریتی، حیوانی و میکروبی قرار دارد

مصرف خوراك، ترکیب جیره از عوامل مدیریتی مؤثر بر 
با افزایش قابلیت ).10،12(باشند میقابلیت هضم خوراك

هضم مواد خوراکی، میزان بیشتري از این مواد در بدن 
وزن و تولید بیشتر حیوان ابقاء شده و صرف رشد، افزایش

.گردندمی

هاي پرواريهاي خونی برههاي آزمایشی بر فراسنجهاثر جیره-5جدول
هاجیره

SEMP-Value 1234
25/76)لیترگرم در دسیمیلی(گلوکز  a00/71 a50/74 ab00/63883/1002/0

50/4400/4250/4750/51364/3269/0)لیتردسیگرم در میلی(اوره
25/4425/4135/3650/44859/3236/0)لیترگرم در دسیمیلی(کلسترول

25/5500/6275/5465/58177/6823/0)لیترگرم در دسیمیلی(گلیسریدتري
56/6)لیترگرم در دسی(پروتئین کل a53/6 a23/6 abb78/5218/0128/0

40/3)لیترگرم در دسی(آلبومین a25/3 ab20/3 abb93/2122/0048/0
bوa :استدرصد5احتمال ها در سطحدار بین میانگیندهنده تفاوت معنیحروف انگلیسی در هر سطر نشان.

ns:درصد1احتمال دار در سطح معنی: **، درصد5احتمال دار در سطح معنی: *دار، غیرمعنی .
درصد کشت مخلوط 100جیره حاوي ) 4درصد و 66جیره حاوي ) 3درصد، 33جیره حاوي ) 2جو، -جیره پایه بدون کشت مخلوط ماشک) 1

جو- ماشک
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هاي پرواريدر بره)درصد(هاي آزمایشی بر  قابلیت هضم ظاهري مواد مغذياثر جیره-6جدول
هاجیره

SEMP-Value 1234
62/71ماده خشک a78/71 a08/70 abb18/6561/1043/0

47/7292/7273/7156/6697/1136/0ماده آلی
24/76پروتئین خام a67/77 a05/70 bb65/7043/1028/0

88/7548/7702/7397/6852/2141/0چربی خام
95/5641/5495/5462/6120/3445/0فیبر نامحلول در شوینده خنثی

29/4360/4423/4524/5353/4429/0نامحلول در شوینده اسیديفیبر 
bوa :استدرصد5احتمال ها در سطحدار بین میانگیندهنده تفاوت معنیحروف انگلیسی در هر سطر نشان.

ns:درصد1احتمال دار در سطح معنی: **، درصد5احتمال دار در سطح معنی: *دار، غیرمعنی .
درصد کشت مخلوط 100جیره حاوي ) 4درصد و 66جیره حاوي ) 3درصد، 33جیره حاوي ) 2جو، -پایه بدون کشت مخلوط ماشکجیره ) 1

جو- ماشک

سنتی هاي متوازن و جیرهتفاوت موجود بین جیره
مورد استفاده در این آزمایش در مورد افزایش وزن روزانه، 
ضریب تبدیل غذایی، غلظت گلوکز خون و قابلیت هضم 

هاي متوازن دهد که استفاده از جیرهمواد مغذي نشان می
از بین . شودهاي پرواري میموجب بهبود عملکرد دام

ر و هاي آزمایشی، با توجه به افزایش وزن روزانه بهتجیره
رسد بنظر می2قابلیت هضم ماده خشک بیشتر در جیره 

جو در -درصد کشت مخلوط ماشک33که استفاده از 
هاي پرواري و البته لحاظ کردن بخش دانه اي جیره دام

اي جیره به منظور این نوع کشت در قالب مواد کنسانتره
اي گران قیمت قابل توصیه کاهش مصرف مواد کنسانتره

ن، بر اساس نتایج بدست آمده همچنی.باشد
توان چنین پیشنهاد کرد که کشاورزان با استفاده از می

پتانسیل گیاهی منطقه و نیز با استاندارد کردن اجزاي 
توانند بهترین عملکرد جیره بر اساس جداول احتیاجات می

را با کمترین هزینه داشته باشند تا عالوه بر اقتصادي 
ها رروي پتانسیل تولیدي دامکردن فعالیت تولیدي از هد

.نیز جلوگیري شود
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Determination of Nutritive Value and Feeding Different Levels of Vetch-Barley Mixed
Culture on Fattening Performance of Moghani Male Lamb

Farzad Mirzaei Aghjeh Gheshlagh1 and Hossein Abdi Benemar2

Abstract
The objective of this study was the determination of nutritive value and feeding different level

of vetch-barley mixed culture on fattening performance, blood metabolites and apparent nutrient
digestibility of Moghani male lamb. This experiment was performed by using 16 Moghani male
lambs in a complete randomized design with 4 experimental diets during 75 days. Dietary
treatments were: 1) control diet without vicia-barly mixed culture, 2) diet with 33 percent vicia-
barly mixed culture, 3) diet with 66 percent vicia-barly mixed culture and 4) diet with 100 percent
vicia-barly mixed culture. The metabolizable energy content of vicia-barly was estimated 2.64
Mcal/kg by gas test data.  The experimental diets had a significant effect on weight change, daily
weight gain and feed conversion ratio. Apparent digestibility of DM and CP was significantly
affected by experimental diets. Experimental diets had a significant effect on plasma glucose
concentration (P=0.002). Based on obtained results, replacing vicia-barley mixed culture up to 33
percent of lamb fattening diets with forage and concentrate portion of diets with balancing it
according to nutrients requirements of animals is recommended.

Keywords: Vicia-Barley, Fattening Performance, Moghani Breed, Blood Parameters
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