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 خالصه
 

براي برآورد ظرفيت چرا جهت مديريت اصولي و جامع نگر مرتع، آگاهي از کيفيت علوفه گياهان مرتعي                     

ن، مرحله رويشي است که با شناخت آن مي توان زمان          مهمترين عامل موثر بر کيفيت علوفه گياها      .  ضروري است 

در اين پژوهش، از پنج گونه مهم مرتعي، شامل سه گونه گرامينه               .مناسب چراي دام در مرتع را تعيين کرد         

(Grass)      و دو پهن برگ علفي ،(Forb)       به نامهاي علف گندمي Agropyron tauri  علف باغ ،Dactylis 
glomerata  علف پشمکي ،  Bromus tomentellus   کما ،Ferula ovina  و شبدرک Coronilla varia 

نمونه ها از مراتع ييالقي    .  در سه مرحله فنولوژيکي رشد رويشي، گلدهي و بذردهي نمونه برداري به عمل آمد               

نمونه ها پس از خشک و آسياب شدن در آزمايشگاه         .  برداشت گرديد )  وردآورد و ديزين  (ارتفاعات البرز مرکزي    

استاندار مورد تجزيه قرار گرفتند و شاخصهاي مهم کيفي از قبيل درصد ماده خشک، ديواره سلولي،                 با روشهاي   

ديواره سلولي عاري از همي سلولز، پروتئين خام، انرژي متابوليسمي، درصد ماده خشک قابل هضم، درصد ماده                  

بجز .  ختلف تعيين گرديد  خشک مصرفي، کربوهيدارتهاي محلول در آب، و ارزش غذايي نسبي براي گونه هاي م             

براي درصد ماده خشک، در مورد ساير شاخصهاي کيفيت علوفه بين گونه هاي مختلف و نيز مراحل سه گانه رشد                   

ضمناً اثر متقابل گونه گياهي و مرحله        .  (P<0.01)تفاوت معني داري از نظر آماري وجود داشت         )  فنولوژيکي(

تقريباً در همه گونه ها با پيشرفت مرحله رشد،        .  ماري معني دار بود  رشد نيز بر روي اکثر اين شاخص ها به لحاظ آ         

از ميزان پروتئین خام، انرژي متابوليسمي و درصد ماده خشک قابل هضم، کاسته و بر ميزان فيبر گياه افزوده                       

=٩/٢٥٧(در مجموع گونه شبدرک، بر اساس شاخصهاي اندازه گيري شده باالترين کيفيت علوفه رادارا بود               .  شد

RFV  (              و گونه علف گندمي از نظر ارزش غذايي در پايين ترين حد قرار داشت)١/٩٢=RFV  .(   ،پس از شبدرک

مرحله اول  (رشد رويشي   .  گونه هاي کما، علف باغ و علف پشمکي به ترتيب واجد بيشترين کيفيت علوفه بودند              

از دو مرحله ديگر    )  لول در آب  به جز کربوهيدارتهاي مح   (نيز به لحاظ شاخصهاي کيفيت علوفه،        )  فنولوژيکي

باالتر بود با توجه به اختالف انرژي غذايي نسبتاً کم بين مراحل اول و دوم فنولوژي و نيز توليد باالتر و آمادگي                       

) در قالب سيستمهاي چرايي   (به عنوان مناسب ترين زمان چراي دام        )  گلدهي(بيشتر مرتع، مرحله دوم رويشي       
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 مقدمه
بهره برداري ديرينه از مراتع به همراه رشد جمعيت و عدم             

ر عوامل، موجب   تناسب تعداد دام با ظرفيت مراتع کشور و ساي          
هاي طبيعي شده است     اعمال فشار روزافزون بر اين زيست بوم       

که براي برطرف ساختن اين فشار، بايستي با مديريتي اصولي و            
جامع نگر، در عين افزايش توليد علوفه، تعادل بين دام و مرتع را      

ود و اين وقتي ميسر است كه از ظرفيت چراي مراتع              حفظ نم 
 براي برآورد ظرفيت چراي     .  ته باشد وجود داش آگاهي كامل    

كيفيت علوفه   جمله   زي ا دد متع  مراتع، آگاهي از عوامل     واقعی
به كيفيت  "  عمدتا عملكرد دام     ضمناَ .گياهان مرتعي الزامي است   

براي رسيدن به      .)١٢(علوفه در دسترس دام بستگي دارد           
عملکرد دام در سطح مطلوب، تأمين نياز غذايي دام از لحاظ               

پروتئين، مواد معدني و ويتامين ها ضروري است و اين امر انرژي، 
زماني امکان پذير است که کيفيت علوفه از نظر ترکيب شيميايي          

کيفيت علوفه را مي توان بيانگر     ).  ٦(و فيزيکي مطالعه شده باشد      
ارزش غذايي و مقدار انرژي دانست که در دسترس دام قرار                

 مغذي است که حيوان در       به عبارت ديگر، مقدار مواد    .  مي گيرد
 .)٢(کوتاهترين زمان ممکن بدست مي آورد 

 کيفيت علوفه و مقدار آن بر نياز روزانه دام نيز تأثير بسزايي   
به دليل اينكه اين عوامل ثابت نيستند، نيازهاي غذايي            .  دارند

يکي از راههاي اصالح     .  دامها به طور دائم در حال تغيير است         
نياز دام، افزايش ميزان کل مصرف ماده       کمبود مواد غذايي مورد     

کميت و کيفيت علوفه و          .  )٣٢(خشک علوفه مي باشد        
خوشخوراکي از مهمترين عوامل در ميزان مصرف توسط دام به           

هر چه علوفه مصرفي خوشخوراک تر و کيفيت آن        .  شمار مي روند 
 بهتر باشد، ميزان مصرف توسط دام نيز بيشتر است                     

ياهي به گياه ديگر و از منطقه اي به           کيفيت علوفه از گ   ).  ٣٠(
. منطقه ديگر و نيز در دوره هاي رويشي مختلف متغير است              

بنابراين محاسبه نياز غذايي واحد دامي بر مبناي علوفه، شاخص          
). ٣(مطمئن تري براي محاسبه ظرفيت چرايي مراتع خواهد بود          

گيري كيفيت و ارزش       روشهاي بسياري براي اندازه     تاکنون  
اند كه به طور كلي بر سه         علوفه ايجاد شده و توسعه يافته      غذايي

 ، تلفيق آزمايشگاه ـ دام       )in vivo(قسم استفاده از دام زنده        
) in situ  (   و آزمايشگاهي) ( in vitroدو شيوه اول    .مي باشند 

اند و همه جا و براي هر         پر هزينه، زمان بر و تخصصي و مشكل        
توان از آنها     نميع مرتعي    ر اراضي وسي   د خصوصا    نوع مطالعه 

گيري تركيبات شيميايي    ه هر صورت در اندازه      ب.  استفاده كرد 
علوفه، بايد عواملي را مد نظر قرار داد كه اوالً هزينه و زمان                  
كمتري براي انجام آن صرف گردد و ثانياً برآورد خوبي از كيفيت   

، ماده  )CP(١خام گيري پروتئين  اندازه).  ١٨(علوفه ارايه دهد      
  ٣ متابوليسم   قابل     و انرژي  )  DMD  (٢خشك قابل هضم    

)ME  (             فاكتورهاي مناسبي جهت ارزيابي كيفيت علوفه
دارد كه كيفيت علوفه بر پايه       بيان مي )  ١٩٩٧  (جانگ  .دباشن مي

 ديواره  ،NDF  ٤ ديواره سلولي  سه تركيب شيميايي پروتئين خام،    
تواند به عنوان يك       مي،  ADF  ٥سلولي منهاي همي سلولز     

 .، بيان شود کميگيري و به صورت  اندازه،اخصش
عوامل متعددي بر كيفيت علوفه يك گونه گياهي تاثير              

، اقليم، خاک،   )١٩(  گذارند، از جمله مرحله رويشي، گونه گياهي      
دما، عوامل مديريتي و غيره که طبق نظريات اکثر محققين،              

د و  مرحله رويشي مهم ترين تاثير را بر کيفيت علوفه گياهان دار          
غالب صفات معرف کيفيت علوفه، با پيشرفت مراحل رشد،               

 ).٢٦، ٢٥، ٢١، ١٦، ١٣( يابند کاهش مي
 رويشگاه،  ٨ گونه از تيره گندميان در        ٥، از   )١٣٧٨(تركان  

برداري   اقليم مختلف در سه مرحله فنولوژيكي نمونه          ٨شامل  
ها و مراحل     بين درصد پروتئين خام گونه      و نتيجه گرفت که    كرد
تاثير  و   دار وجود دارد    د در اقليمهاي مختلف تفاوت معني       رش

،  )١٣٨٠(كابلي      .باشد اقليم در كيفيت علوفه بيشتر از خاك مي       
 از بين متغيرهاي مختلف، ديواره سلولي منهاي همي سلولز              

)ADF(           پروتئين خام و فسفر را به عنوان مهمترين شاخصهاي ،
كرد كه عامل ميزان    تعيين كيفيت علوفه معرفي نمود و تاكيد         
 .مصرف دام راهم بايد به سه متغير فوق افزود

دشتي و  ( گونه درمنه     ٢با مطالعه روي     )  ١٣٨٢(آذرنيوند  
) DMD(اعالم داشت كه درصد ماده خشك قابل هضم          )  كوهي

                                                                                    
1. Crude Protein 
2. Digestible Dry Matter    
3. Metabolizable Energy  
4. Netural Detergent Fiber  
5. Acid Detergent Fiber  
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ون سوست  .  يابد در منطقه وردآورد با افزايش ارتفاع، افزايش مي       
) سلولز منهاي همي ديواره سلولي     (ADFنشان داد كه    )  ١٩٨٨(

 .بهترين شاخص براي بيان ارزش غذايي گياه است
 گونه  ١٦خوشخوراكي   با بررسي     ،)٢٠٠٣(ماالن و رتمن     

Atriplex،            گزارش دادند كه تفاوت در خوشخوراكي گياهان 
ناشي از عوامل چون پروتئين خام، تركيب شيميايي، مقدار فيبر،       

 . باشد مرفولوژي، فرم رويشي و مرحله رشد مي
هدف اين پژوهش، مقايسه ارزش د ذکر شده  با توجه به موار

با يكديگر و   د فنولوژيکي    در مراحل مختلف رش    ،هگون پنج   ييغذا
از .  برداري از آنها توسط دام بوده است        تعيين بهترين زمان بهره   

توان در تعيين ظرفيت     نتايج به دست آمده در اين تحقيق، مي        
وج دام، ايجاد تعادل بين دام و       مراتع و زمان مناسب ورود و خر       

هاي مناسب در اصالح و توسعه مراتع،           مرتع استفاده از گونه    
  .استفاده كرد

 
 ها مواد و روش

 وردآورد، مابين دوشهر تهران و كرج و در باالست شهر        مراتع
 واقع شده و داراي مختصات جغرافيايي            وردآورد و     قدس

20  "    4 '    51º      51       "52  ' 9 تا º  ول شرقي و   ط 
 ″    44'   33  35º    35    '50    "57  تاo     عرض شمالي است  . 

 ١٢٠٠متر در ارتفاع     ميلي٢٤٠ميزان بارش ساليانه منطقه حدود      
متر  ميلي  ٥٧٠  حدود  به    متري ٢٤٠٠ که در ارتفاع   باشد مي
 متري عبارت از      ۲۴۰۰تيپ گياهي غالب در ارتفاع      .  )١  (رسد مي

Artemisia aucheri-Acantholimon festucacetum   و نيز 
Agropyron tauri- Astragalus gossypinus  باشد مي. 

 Coronillaبرداريها از دو گونه       همچنين تعدادي از نمونه   
varia    و Dactylis glomerata        در منطقه گچسر واقع در 

جاده چالوس ابتداي جاده ديزين با بارندگي متوسط ساالنه              
 مناطق مورد مطالعه از لحاظ       . ميليمتر انجام گرفت    ۷۵۰حدود

 .باشند زمان بهره برداري جزء مراتع ييالقي مي
در اين تحقيق، پنج گونه مرتعي مورد مطالعه قرار گرفتند            

 دو  ٢ و     )Grass(گندميان   گونه   ٣كه از نظر فرم رويشي شامل       
ها، چند   تمامي اين گونه  .  باشند مي)  Forb(گونه پهن برگ علفي     
و از گياهان نسبتاً خوشخوراك و با اهميت         ساله و دايمي بوده      

سه .  گردند مراتع نيمه خشك و كوهستاني ايران محسوب مي          
 & .Agropyron tauri Boissگونه از خانواده گندميان شامل 

Bal.  ) علف گندمي  (وDactylis glomerata L   )   و   )علف باغ
Bromus tomentellus Boiss)   يک گونه از     و)  علف پشمكي

 .varia Lتحت عنوان      )  Fabaceae(  قوالتخانواده ب  
Coronilla   )گونه  نيز  و)شبدرک  Ferula ovina Boiss. ز  ا

 .)Apiaceae(خانواده چتريان 
برداري به شيوه    در مناطق معرف در هر تيپ گياهي، نمونه        

  هاي داراي سالمت و قدرت          سيستماتيک از گونه    ‐تصادفي
)vigor  (    انجام گرفت  متري سطح خاک   مناسب و از يک سانتي ، . 
  مرحله فنولوژيكي رشد رويشي         ٣در    هر گونه گياهي         از
)Vegetative growth( گلدهي ،  )Flowering  (  و بذردهي 
)Seed ripening  (   نمونه   ۵با تکرار )  پايه گياهي   ۱۰حداقل 

الزم به ذکر است که     .  برداري به عمل آمد    نمونه،  )براي هر تكرار  
. هاي جديد صورت گرفت     هقطع گياهان در هر مرحله از پاي         

جهت در اختيار داشتن مقدر کافي نمونه براي انجام آزمايشات           
هاي کاغذي     گرم نمونه در پاکت         ۳۰۰شيميايي، حداقل     

ها پس از انتقال از عرصه به آزمايشگاه          هنمون.  آوري گرديد  جمع
به مدت دو هفته و يا بيشتر در هواي آزاد، به طور طبيعي                   

تا اندازه نيم     ( يله آسياب برقي     آنگاه بوس    ه و  خشك شد  
 .گرديدند آسياب   به طور جداگانه)ميلي متري

  هاي ذكر شده    ها با روش    تركيبات شيميايي نمونه   سپس  
)١٩٩٠ ،AOAC(تعيين شد ١. 

ي مهم کيفيت علوفه به اين ترتيب        اه در اين بخش شاخص   
اده فدرصد ماده خشک با است      :  گيري قرار گرفتند    مورد اندازه 

، درصد پروتئن خام با روش کجلدال از طريق          درجه۱۰۵  ون  آاز
ها، ديواره سلولي منهاي همي        ه درصد نيتروژن نمونه     بمحاس

و با استفاده از    )  ۱۹۷۰(  سلولز با استفاده از روش ون سوئست       
، ديواره سلولي با      Fibertecنده اسيدي و دستگاه    يمحلول شو 

بل هضم  استفاده از محلول شوينده خنثي، درصد ماده خشک قا         

                     :)به نقل از ارزانی( ،Fonnesbeck   ۱۹۸۴از رابطه
)ADF(779.09.88%DDM −= 
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به نقل از   (   ، M    ۱۹۹۵ درصد ماده خشک مصرفي از رابطه     
               ):کابلی و زهدی

     % %DMI=120/NDF ، 
 بر اساس رابطه کميته استاندارد        يميزان انرژي متابوليسم  

                                                                   )۱۹۹۰( ورزيکشا

2%DDM17.0ME −= 
 )۱۹۹۵ (٢ PFM  از رابطه١ارزش غذايي نسبي

               
29.1

%DMI*%DDMRFV = 
و نيز کربوهيدراتهاي محلول در آب با استفاده از طيف                

 انجام مراحل برازش و صحت        سنجي مادون قرمز نزديک و با       
 به انجام   هاي مناسب  معادالت کاليبراسيون و تعيين طول موج      

 .رسيد
هاي حاصله با استفاده از آزمون فاکتوريل در قالب طرح           داده

از آزمون  .  تصادفی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند       "  پايه کامال 
مقايسه ميانگين دانکن جهت مشاهده تغييرات درون گروهي           

ها از    ماري داده   آ  جهت تجزيه تحليل    .   جسته شد    سود
 . استفاده شد MSTATC  و SASافزارهاي  نرم

 
 نتايج

نتاج حاصله از آزمايشات انجام گرفته، به طور خالصه در              
بين درصد پروتئين خام پنج گونه       .   درج گرديده است   ۱جدول  

 درصد خطا وجود    ۱مورد مطالعه، اختالف معني داري در سطح        
مچنين تجزيه و تحليل آماري مقادير پروتئين خام در           ه.    دارد

) رشد رويشي، گلدهي و بذردهي     (سه مرحله رشد فنولوژيکي      
 درصد بين   ٥نمايانگر آن است که اختالف معني داري در سطح          

به طوري که بيشترين درصد     .  اين سه مرحله رويشي وجود دارد     
حله سوم  پروتئين خام در مرحله اول و کمترين ميزان آن، در مر          

بيشترين ميزان پروتئين خام     ).  ١نمودار شماره   (ديده مي شود   
 که شاخص مهمي در کيفيت علوفه گياهان است در گونه                

) درصد٥/٢٥(درمرحله اول رويشي      Coronilla varia  شبدرک
                                                                                    
1. Relative Feed Value  
2. Pioneer forage manual  

) درصد٥/٣(  Ferula ovina کما و کمترين مقدار آن در گونه       
ميانگين آزمون مقايسه    .  درمرحله سوم رويشي مشاهده شد       

در مورد اثر متقابل گونه و مرحله رشد بر روي درصد             )  دانکن(
 شده است که حاکي از       ۱شماره  پروتئين خام، منتج به نمودار       

 .  درصد از نظر آماري است١وجود اختالف معني دار در سطح 
 اختالف معني      ديواره سلولي منهاي همي سلولز       به لحاظ 

. پنج گونه وجود دارد    داري در سطح يک درصد خطا، مابين           
 اختالفي مشاهده     D.glomerata و   A.tauri  البته بين دوگونه    

  ADFهمچنين بين سه مرحله رويشي از لحاظ صفت              .نشد
 اثر متقابل گونه ها و مراحل رشد       .داشتاختالف معني دار وجود     

  در سطح يک درصد معني دار        ADFفنولوژيکي بر روي درصد     
 ADFاراي بيشترين درصد       مرحله بذردهي د    .  بوده است  

 و مرحله ابتداي رشد داراي کمترين       )  کمترين هضم پذيري   (
ADF             پذيري   بود که نشانگر ميزان فيبر کمتر و قابليت هضم

ضمناً گونه آگروپايرون داراي بيشترين       .بيشتر براي دام است     
 است که نشان دهنده هضم پذيري کمترعلوفه اين          ADFمقدار

  را داراست  ADFمترين درصد   برعکس، شبدرک ک  .  گونه است 
 ).۲نمودار شماره (

 بين گونه هاي     نيز (NDF%)ديواره سلولي از نظر درصد      
البته بين سه گونه     .  مورد مطالعه، اختالف معني دار وجود دارد      

، ADFگراس، اختالف معني دار نيست و در اينجا نيز همانند             
 هي  در مرحله بذر د     بيشترين مقدار مربوط به گونه آگروپايرون      

ميزان .   در مرحله گلدهي بود    و کمترين مقدار مربوط به شبدرک     
NDF     باالتر، قابليت مصرف )intake  (     علوفه را براي دام کاهش

 ).٢٠( مي دهد
 رابطه  (%DMI) مصرف ماده خشک      درصد از آنجا که   

 دارد، نمودارهاي آن نيز تقريباً نمايانگر       NDFمعکوس با ميزان    
در بين گونه ها، از نظر      .  ند هست NDFحالت عکس نمودارهاي    

. وجود داشت %  ١اين شاخص، اختالف معني داري در سطح           
 که شاخص مثبتي در     (%DDM)درصد ماده خشک قابل هضم    

 مرحله اول رشد شبدرک حايز           در کيفيت علوفه است نيز     
 . بود مقدار مرحله سوم کما داراي کمترين دربيشترين و
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شد و گونه گياهي بر تغييرات نمودار اثر متقابل مرحله ر  ‐۱شکل 

 درصد پروتئين خام
 

 
نمودار اثر متقابل گونه و مرحله رشد بر درصد تغييرات   ‐۲شکل

 ديواره سلولي عاري از همي سلولز

   ميانگين شاخص هاي کيفيت علوفه بر طبق مراحل سه گانه فنولوژيکي در گونه هاي مختلف‐ ۱دولج
Ferula ovina Dactylis glomerata Coronilla varia Bromus tomentellus Agropyron tauri گونه 

بذر 
دهي

گلدهي
رشد 
بذر دهي رويشي گلدهي

رشد 
بذر دهي رويشي گلدهي

رشد 
رويشي

بذر دهي گلدهي
رشد 
بذر دهي رويشي گلدهي

رشد 
رويشي

 مراحل رشد
کيفي شاخصهاي        

               
٦/٨٩ ٨٨/ ٨ ٧/٨٧ ٢/٩١ ٨/٨٨ ٨/٨٩ ٦/٨٥ ٧/٨٥ ٨/٨٨ ١/٩١ ٠٥/٨٧ ٧/٨٧ ٥/٨٧ ٨/٨٦ ٥/٨٧ DM(%) 
e b b e d d d b a d c b e d c 

٦/١٥ ٦/١١ ٦/٥ ٦/١٨ ٣/١٥ ٥/١١ ٥/٢٥ ٥/١٩ ٤/١٠ ١/١٢ ٩/١٠ ٧/٥ ٢/١٩ ٦/١٩ ٥/٣ CP(%) 
a g ef ab cd cd e fg g bc cd d a c cd 
٩/٤٥ ٨٣/٣٩ ٠٣/١٦ ٠٧/١٧ ٥/٢٢ ١/٣٦ ٢/٣٥ ٥/٤٣ ٤/٢١ ٢/١٦ ٨٢/٣٧ ٣٤/٤٥ ١/٣٣ ١٦/٣٥ ٠٤/٣٥ ADF(%) 

               
١/٤٩ ٥/٥٥ ٧/٥٧ ٣/٦٣ ٤/٥٣ ٣/٥٨ ٨/٥٧ ٧/٢٨ ٤/٢٦ ٨/٢٦ ٦/٥٠ ٨/٥٥ ٥/٦٤ ٢/٢٥ ٢/٩٢ NDF(%) 
g a b f d d c a a e d d g e d 
١/٥٣ ٦/٦١ ٤/٥٩ ٥/٥٣ ٩/٦٣ ٥/٦٣ ٨/٥٧ ٤/٧٦ ٥/٧٥ ٣/٧١ ٧/٦٠ ٤/٦١ ٩/٥٤ ١/٧٢ ٢/٧٦ DDM(%) 

               
١/٢ ٠٨/٢ ٨/١ ٠٧/٢ ٠٦/٢ ٠٧/٢ ٣/٤ ٢/٤ ١/٤ ٢/٣ ١/٢ ٨/١ ٢/٤ ١/٤ ٤/٢ DMI(%) 
de a d de d d b c c fg gh fg fgh h ef 
٧٢/١٣ ٥١/٢٤ ٠٦/١١ ٠٤/١٩ ٩٩/١٨ ٠٢/٢٢ ٢٦/١٦ ٧٥/١٥ ٦/١٤ ٢٧/١٦ ٢٧/١٢ ٢١/٨ ٦٤/١٠ ٢٤/١١ ٥٣/٩ WSC(%) 

g a bc fg de de c ab a ef de d g e de 
٠٣/٧ ٤/٨ ١/٨ ١/٧ ٨/٨ ٤/٨ ٨/٧ ٩/١٠ ٨/١٠ ١/١٠ ٣/٨ ٤/٨ ٣/٧ ٢/١٠ ٩/١٠ ME(MJ) 
cd a ab d cd bc ab a a cd cd cd d cd cd 
٠٦/٩٦ ٣/٢٤٥ ٠٧/١٦٨ ٧/١٠٢ ٧/٧٩ ٧/٢٣٨ ٠٣/٩٣ ٩/٢٥٨ ٩/٢٦٩ ٧/٢٣١ ١/١٠٣ ٣/٩٣ ٠٦/٨٠ ٠٣/١٠٣ ٦/٩٦ RFV 

 )>٠٥/٠P(حروف نشاندهنده معني دار بودن يا عدم معني دار بودن تفاوت بين ميانگين هاي هر فاكتور بين گونه ها مي باشد 
 

انرژي به لحاظ کمي، مهم ترين بخش جيره غذايي حيوانات          
ها و    از نظر انرژي متابوليسمي بين گونه     ).  ٤(  دهد را تشکيل مي  

در مورد   .   بود  دار الف معني  تمراحل رشد فنولوژيکي اخ       
  نيز ) 1WSCغير ساختماني (کربوهيدارتهاي محلول در آب       

داراي )  آگروپايرون(شبدرک داراي بيشترين و علف گندمي           
 .بودندکمترين مقادير قند 

                                                                                    
1. Water Soluble Carbohydrates  

ها بر پايه     بندي علوفه   جهت رتبه  (RFV) ارزش نسبي علوفه  
رود و مجموع ارزش      پذيري و قابليت مصرف، به کار مي          هضم

محاسبه اين  .  دهد لوفه را با يک عدد ساده نشان مي          غذايي ع 
هاي مورد   دار بين گونه    شاخص حاکي از وجود اختالف معني       
بيشترين به نحوي که     .  مطالعه و مراحل رشد فنولوژيکي بود       

 شبدرک وط به      ب علوفه اي به ترتيب مر             ارزش نسبي  
)۹/۲۵۷RFV=(           کما، علف باغ، علف پشمکي و علف گندمي ، 
)۱/۹۲  RFV=( هاي مورد مطالعه نيز در مرحله       تمامي گونه .   بود



 ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٠٨

گلدهي بيشترين و مرحله بذردهي کمترين ارزش غذايي نسبي          
 .را داشتند

 
 بحث

يشتر شاخص هاي صفات معرف      همانگونه که اشاره شد ب      
 و فنولوژيکي گياه،     يکيفيت علوفه، با پيشرفت مراحل رويش        

ه، بر مقدار    تر شدن دوره رشد گيا        با کامل .  کاهش مي يابند 
افزوده )  سلولز، همي سلولز و ليگنين     (کربوهيراتهاي ساختمانی   

 و ميزان هضم پذيري و مقدار      در حاليکه غلظت پروتئين   .  شود مي
ه کمتر  گيا با پيشرفت دوره رويش         انرژي متابوليسمي علوفه   

 ).٢( شود مي
توان گفت که هر گونه گياهي به دليل             به طور کلي مي    

کي و نيز توانايي خاص خود در جذب عناصر           ويژگيهاي آناتومي 
هر .  غذايي از خاک، داراي ارزش غذايي منحصر به فردي است           

گياه مورفولوژي و فيزيولوژي مخصوص به خود دارد که به گياه            
سازگاري رشد و کيفيت علوفه ويژه خود مي بخشد که با ساير              

تقابل اين تفاوتها با مرحله رشد و اقليم در  .  گياهان متفاوت است  
کاهش کيفيت علوفه با افزايش سن گياه ابتدائاً از          .  عمل هستند 

اجزايي نظير   .  شود افزايش نسبت ساقه به برگ ناشي مي            
سلولهاي کالنشيمي و ليگنين که تنها در مقدار اندک هضم               

 ).٢٣(يابند  پذيرند، با افزايش وزن ساقه، افزايش مي
 حاضر،  در ميان شاخصهاي مهم کيفيت علوفه، در تحقيق         

مشخص گرديده که ميزان پروتئين خام گونه ها، با پيشرفت              
اشاره )  ١٣٨٢(باغستاني  .  مرحله رشد فنولوژيکي، کاهش مي يابد    

 را در    CP، حداکثر درصد     B.tomentellusمي کند که برگ     
نيز عنوان داشت   )  ١٣٨٠(عرفان زاده   .  مرحله اول فنولوژي دارد   
در مرحله گلدهي      Coronilla variaکه پروتئين شبدرک      

 آن، کمتر از بذردهي     NDF و   ADFبيشتر از بذردهي و مقدار      
 گونه ها با افزايش مرحله      ADFدر تحقيق حاضر، ميزان      .است

 ADFرشد، زياد شد و مرحله بذردهي داراي بيشترين درصد             
درصد برگ در كل    ،  در يك مطالعه  .  بود)  کمترين هضم پذيري  (

درصد در اوايل      ٦١از    Dactylis glomerataماده خشك    
 . )٣ (دهي كاهش يافتل قبل از گدرصد٢٣مرحله رشد تا 

 به طور   Ferula ovinaالبته بايد اشاره کرد که گونه کما         
 CPمثالٌ بين درصد      .کامل از اين منطق پيروي نکرده است          

مراحل اول و دوم رويش کما، اختالفي نيست و نيز مرحله دوم             
 پايين تري از مرحله     ADF  رشد در کما، برعکس بقيه گونه ها،      

اين امر ممکن است داليل متفاوتي داشته          .  اول داشته است   
يعني فاصله زماني بين    .  از جمله نحوه و زمان نمونه برداري     .  باشد

برداشت مراحل اول و دوم کوتاه بوده است و نيز با توجه به                  
اينکه اين گياه پس از چند سال گل مي دهد، ممکن است در               

ها، دچار اشتباه شويم که مي بايست در اين زمينه           انتخاب پايه  
 .دقت بيشتري به عمل آيد

 بنابر گزارشهاي منابع متعدد، غلظت مقدار ديواره سلولي           
)NDF  (               با افزايش مرحله رشد افزايش مي يابد که در اين

تغيير ترکيبات گياه طي بلوغ، در       .   چنين بوده است    نيز تحقيق
فزايش الياف در ساقه ها به علت      نتيجه افزايش ليگنيني شدن و ا     

افزايش سن گياهان،      با )٤(کاهش نسبت برگ به ساقه مي باشد       
. شود  زياد مي   NDFپتانسيل جذب كاهش يافته و غلظت            

در .  همچنين سرعت هضم فيبر در گياهان بالغ كمتر است             
مقدار ه  شود، ب  تر مي  اي كه بالغ    نتيجه ميزان هضم در علوفه      

 سطح محلولهاي سلولي،       از طرفي  .  زيادي کاسته مي گردد    
يابد که اين     پروتئين خام و فسفر با افزايش سن کاهش مي            

هاي  ها به تاج و ريشه     کاهش به خاطر انتقال غذا از برگها و ساقه        
 .)٢٦(گياه  در دوره شروع خواب است 

در مجموع سه گونه گندميان مطالعه شده داراي کيفيتي            
نيز و  )  شبدرک(ز گونه لگوم     نزديک به هم و بسيار پايين تر ا         

منابع .  ند يعني کما داشت    (Forb)گونه پهن برگ علفي    ديگر  
علمي مختلف نيز بر خوشخوراکي باالتر لگومها نسبت به گراسها، 

 به اين نتيجه رسيد که          )۱۳۸۰  ( خطيبي .صحه گذاشته اند 
 ها  بيشتري از ساير گونه       ADF)  از جمله علف باغ     (گراسها  

که اين به دليل باالتر بودن مقدار فيبر        .  ارندد)  از جمله شبدرک  (
هاي فوربها ديواره سلولي نازکتر و سطوح        گبر.  در ساقه آنهاست  

شيره سلولي باالتري از ساقه گراسها دارند که سريعتر شکسته            
لگومها عموماً علوفه با       .)٢٦(  کنند شده و از شکمبه عبور مي       

علت آن  .  دننك كيفيت باالتري را نسبت به گراسها توليد مي           
. تر لگومها نسبت به گراسهاست     وجود فيبر كمتر و جذب مطلوب     

ـ يكي از مهمترين فوايد رشد مخلوط گراس            لگوم افزايش     
گراس ـ لگوم تقريباً      علوفه حاصل از مخلوط   .  كيفيت علوفه است  

 كمتري نسبت به گراسهاي مشابه بدون        NDFهميشه سطوح   
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طور ه  ب.   باالتري دارند  CPهاي مخلوط اغلب     لگوم دارد و علوفه   
و سرعت كمتر هضم فيبر     )   فيبرها کل( باالتر   NDFكلي سطوح   

 از ويژگيهاي ،تر نتيجه جذب اختياري پايين    درو  )  ديواره سلولي (
 .)٢٢(گراسهاست 

هضم پذيري باالتر لگومها در مقايسه با گراسها ممکن است           
 پذير   اجزاي گراس ذاتا طويل و انعطاف       .به دليل طول برگ باشد    

و با وزن مخصوص ظاهري پايين هستنند که به آساني در هم              
اند حال انکه اجزاي آوندي لگومهاي جويده شده           پيچيده شده 

باشند و   کوتاه و قطور و برجسته با وزن مخصوص ظاهري باال مي          
محتواي ).  ٣١(  کنند لذا از فضاي شکمبه به آساني عبور مي           

گرامينه ها در   .  سهاستپروتئين لگومها بسيار بيشتر از گرا          
). ١٣(مقايسه با بقوالت الياف بيشتري در ساختمان خود دارند          

تغييرات ميزان پروتئين در خانواده بقوالت، به مراتب کمتر از             
 ).١٠(گندميان است 

 و  ADFساير شاخص هاي کيفيت علوفه نيز که از روي             
NDF                 محاسبه مي شوند، طبيعتاٌ از تغييرات آنها پيروي 
از جمله ميزان انرژي متابوليسمي که با پيشرفت دوره          .  مي کنند

 .)٢(رويشي گياه نزول مي کند 
، نتايج  (WSC)از لحاظ ميزان کربوهيدارتهاي محلول در آب      

نشان داد که مرحله گلدهي در بيشترين و بذردهي در کمترين            
حد بودند و اين به دليل آن است که در انتهاي دوره رشد،                   

ل در آب به کربوهيدراتهاي ساختماني          کربوهيدراتهاي محلو 
حداقل بودن کربوهيدراتها در مرحله اول          .  تبديل مي گردند 

. رويشي نيز به دليل پايين بودن نسبت ساقه به برگ مي باشد             
نيز نتيجه گرفت که در گونه بروموس، در ساقه          )  ١٣٨٠(زهدي  

و در مرحله دوم فنولوژي، بيشترين تجمع قندهاي محلول               
شود و حداقل آن نيز در مرحله اول در ساقه گياه              مشاهده مي  

 .مي باشد
تاريخ ورود و خروج دام بستگي به آمادگي مرتع از لحاظ               

، همانطور که   )بهار(در ابتداي فصل رويشي      .  خاک و گياه دارد   
 پژوهش حاضر نشان داد، کيفيت علوفه گياهان باالتر از ساير              

 

، (RFV) نسبي مثال از لحاظ ارزش غذايي       .  مراحل مي باشد 
گراسهاي مورد مطالعه در مرحله اول کيفيت باالتري از مراحل            

اما در ابتداي فصل چرا، به دليل           .  گلدهي و بذردهي دارند     
بارندگي و مرطوب بودن خاک، ورود گله هاي دام باعث لگدکوبي          
و تسريع فرسايش خاک خواهد شد و نيز در صورت چراي                 

 گياهان باقي خواهد     سنگين، فرصت رويش مجدد اندکي براي      
برداشت زود هنگام علوفه، ممکن است توليد و نيز مقاومت          .  ماند

گيريها به اين فاکتور توجه      ميساقه را کاهش دهد و بايد در تصم       
برداشت در طي مراحل اوليه رشد گياه در بهار              ).٢٣(  داشت

رداشت است، زيرا کل ذخاير      بمضرترين زمان   و  ترين   پرخسارت
 ).٣٢ (در حداقل خود قرار دارد) TAC( هيدرات کربن

از طرفي با نگاهي به نتايج تحقيق حاضر در مي يابيم که               
در گياهان از نظر ارزش غذايي      )  گلدهي(مرحله دوم فنولوژيکي    
ارزش  (RFVحتي در مورد گونه شبدرک،. واجد حد بااليي است

 و در مرحله رشد        ٩/٢٦٩در مرحله گلدهي،      )  نسبي علوفه 
يا به عنوان مثال، در مورد علف باغ،        .   بوده است  ٩/٢٥٨رويشي،  

پروتئين خام، در مرحله گلدهي تقريبا دو برابر مرحله بذردهي            
 به  NDFکه در آن مقدار         )٧/٥ نسبت به     ٩/١٠.(بوده است 

% ٣/٦٣و  %  ٧/٥٧،  %٥/٥٥ترتيب در مراحل سه گانه رشد برابر          
که  در مرحله گلدهي     NDFبوده است که نشان مي دهد مقدار        

 علوفه توسط دام است،     (Intake)عاملي منفي در ميزان مصرف      
 .تنها اندکي بيش از مرحله رشد رويشي است

اما اين عوامل را بايد با نکته مهم ديگري نيز تلفيق کرد و               
آن اين است که توليد گياه و مقاومت آن به چرا در مرحله دوم               

ار حائز  بيشتر از مرحله اول است که اين براي دامد           )  گلدهي(
لذا در مجموع به نظر مي رسد مرحله دوم رشد            .  اهميت است 
، گياه از نظر تاريخ چرا ، مناسب تر از ساير            )گلدهي(فنولوژيکي  

 باشد به شرط آن که سيستمهاي           در اين مرتع    مراحل رشد 
چرايي مناسب نيز جهت دادن فرصت زادآوري، رشد مجدد و             

د و تعداد دام بر اساس      تجديد قوا به گياهان در مرتع اعمال گرد       
 .ظرفيت واقعي و توان مرتع در نظر گرفته شود
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