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  المي استان ا»چنگوله« ي در مراتع استپي مرتعيها ه گونهت علوفيفيک
  

  ٤ محمد پورهللاماشا و ٣، جواد معتمدي٢*مهدي معمري، ۱حسين ارزاني

  ي دانشگاه تهران، ايرانعياستاد دانشکده منابع طب ١
  ، ايران دانشگاه تهرانيعي دانشکده منابع طبي مرتعداردکتری يدانشجو ٢

  ، ايراناروميهدانشگاه نشكده منابع طبيعي دا استاديار ٣
  يالم، ايران ايعي و منابع طبيقات کشاورزي مرکز تحقيعلمت أهيعضو  ٤

  )١٢/٣/٨٩: تاريخ تصويب، ٢٢/٧/٨٧: تاريخ دريافت(
  

  ده يچک
 از يکيدر طول فصل چرا ننده ي و انرژي مورد نياز روزانة دام چراکننيازهاي پروتئي  برای رفع مراتعفةعلوکافی بودن  و اطالع از يآگاه
 »چنگوله« ي مهم مراتع استپيها ه گونةت علوفيفين منظور در پژوهش حاضر کيبه هم. باشدين عوامل در تعادل دام و مرتع ميترمهم
، Hammada salicornia،  Salsola lanchnantha شامل؛ ي مرتعة گون٤از ن پژوهش يدر ا.  قرار گرفتيالم مورد بررسيا

Convolvulus oxyphyllusو  Pteropyrum noeanumمراتع منطقه مورد ياهي گيهاپي تي مهم و عناصر اصليها ه که از گون 
 يهاسپس شاخص.  شديبردار نمونه۱۳۸۷در سال ) ي و بذردهي، گلدهيشيرشد رو (يکي فنولوژةباشند، در سه مرحليمطالعه م

 خشک ة ماديريپذ درصد هضم)ADF (يدي اسةندياف نامحلول در شويال، درصد )CP(ن خام يت علوفه شامل؛ درصد پروتئيفيک
)DMD (يسمي متابوليو مقدار انرژ) ME (ت علوفه، يفي کيها و مراحل رشد از نظر شاخصها ه گونةمقايسمنظور به.  شديريگاندازه

 ـدست آمدهبهج ينتا.  دانكن استفاده شدةقايس منابع تغييرات درون گروهي، از آزمون مةمشاهدمنظور هباز تجزيه و تحليل واريانس و 
 Hammada  يشور رو ة، مربوط به گون)CP( ن خامين درصد پروتئيشتري مورد مطالعه، بيها هن گونيدهد که در بينشان م

salicorniaدر ياحد دام وي، برا) درصد۷( آن ي از حد بحراني فنولوژةباشد و در هر سه مرحلي ميشي رشد روةدر مرحلكه ,     بوده 
 Mj/kg( ين حالت نسبت به حد بحرانيترز در باالين گونه نيا) ME(يسمي متابولين مقدار انرژيهمچن. باشدي باالتر ميحالت نگهدار

  .  قرار داردها هر گونيسه با سايدر مقا )۸
  
   يحد بحران، ي فنولوژةل مرح،يسمي متابوليانرژ  خشک،ة ماديريپذ هضم،ن خاميئپروتت علوفه، يفيک: يديکلي ها هواژ
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  مقدمه
 گياهان مرتعي ايران، بررسي اثر ةتعيين كيفيت علوف

هاي مناسب ارزيابي عوامل محيطي بر آن و معرفي روش
اي موجود در ه مراتع كشور، يكي از چالشةكيفيت علوف

 ).Arzani, 2009( مراتع است يبردار علمي و بهرهةادار
ت علوفه در يفي به کياديعملکرد دام در مرتع مقدار ز

گر؛ عملکرد دام، ي دارد، به عبارت ديدسترس دام بستگ
 است يعيطب. باشدي مرتع مةت علوفيفي کييند نهايبرآ

م  مرتع مطلوب باشد، عملکرد داةت علوفيفيکه هرچه ک
 مرتع، ةت علوفيفيز بهتر خواهد بود و هر چه کين

ر، يد گوشت، شينامطلوب باشد؛ عملکرد دام از نظر تول
 ,Arzani( خواهد بود يترنييره در سطح پايپشم و غ

ت يفي از کين آگاهيبنابرا ). Ball et al., 2001؛2009
 دام در مرتع ةيت تغذيري در مدي مرتع؛ کمک موثرةعلوف

  ). Arzani, 2006(خواهد داشت 
ن يي دام، جهت تعيراچ مورد يها هت گونيفي از کيآگاه
ت يفينکه کيل ايبه دل. باشدي مي دام ضرورةاز روزانين

 در ي مختلف با هم متفاوت هستند، انرژيها ه گونةعلوف
 ياهيب گي به ترکيبستگ, دسترس دام چراکننده از مرتع 

 واهد داشتکند، خي که دام در مرتع چرا ميمرتع و زمان

)Arzani, 1994 2006؛ Arzani et al., .(  

 ةنوع گون )Leen & Matin, 2004(بر اساس گزارش 
-ن فاکتوريتر از مهميطيط محي بلوغ و شراة، مرحلياهيگ
 Crispim et( . باشنديت علوفه ميفي کي موثر بر رويها

al., 2004 (ت دو يفي کي را بر رويرات فصليير تغيتاث
 ۱۰ک مدت زمان يدر  Brachiaria spp اهيگونه از گ

 CP1و  DMافتند که مقدار ي درآنها .دندكرساله مطالعه 
ن اثر ي و همچنيشي روةر بارش، مرحليبه شدت تحت تاث
 گزارش )Heady & Denis, 1994 (.متقابل آنهاست

؛ يااهان علوفهي گيشي رشد روةکنند که در مرحليم
ها و آب بر اساس نيتاميها، ون خام، قندير پروتئيمقاد
بر و ير في از نظر مقاديباشند، ولي خشک باال مةماد
شرفت مراحل ي قرار دارند که با پينيين در حد پايگنيل

  .شوديند معموال بر عکس مين فرآيا, اهيرشد گ
                                                 

1 Crude protein (CP) 

 مختلف با يهامياقل مشابه در يها هگون ةت علوفيفيک
 ةعلوفت يفيکتفاوت در . دارند يداريگر اختالف معنيديك
-آنها را به ةت علوفيفيک ي، بررسياهي مختلف گيها هگون

ت مرتع يري در مديم درست و اصولي تصمگرفتنمنظور 
  . )Torkan et al., 2003 (دكنير مياجتناب ناپذ

ركيبات براي تعيين ارزش غذايي گياهان مرتعي، ت
 نيتروژن، پروتئين ؛ از قبيلشيميايي و متغيرهاي مختلف

مواد آلي، چربي خام، انرژي خام، الياف خام، خاكستر، 
، الياف نامحلول در ٢)NDF( خنثي ةنامحلول در شويند

هضم، انرژي ، انرژي قابل٣)ADF( اسيدي ةشويند
 ةپذيري ماد خشك، هضمةپذيري مادمتابوليسمي، هضم

 آلي خشك، كل مواد مغذي قابل ةپذيري مادآلي، هضم
 ارزش غذايي  ازت، پتانسيل مصرف،بدون ةهضم، عصار

 و مواد معدني در شرايط مختلف E و Aنسبي، ويتامين 
  ). Arzani,  2009 (باشندگيري مي قابل اندازه,محيطي

)1997 Licitra et al., (ةت علوفيفي کيمنظور بررسبه 
، ٤)DM( خشک ةر مادي مقاديريگ، اندازهي مرتعيها هگون

، )NDF( خنثي ة، الياف نامحلول در شويند)ash(خاکستر
ن و يگني، ل)ADF( اسيدي ةالياف نامحلول در شويند

 & Cook (.نظر قرار دادندن خام را مديپروتئ
Stubbendieck, 1986(،) Minson, 1987 ( و

)Arzani, 1994, 2004, 2005( ن خام يدرصد پروتئ
)CP(هضم  خشک قابلة، ماد)DMD(ي و انرژ٥ 

ت  كيفييهاترين شاخص را مهم٦)ME (يسميمتابول
گيري درصد نيتروژن اند كه با اندازهعلوفه گزارش کرده

)N(يدي اسةندياف نامحلول در شوي و ال) ADF( قابل ،
 خاکستر، )Uniyal et al., 2005(. باشد محاسبه مي

 کاهنده و ي فاکتورهاءاف و سلولز را جزين، اليگنيل
 ي فاکتورها جزءشتر راي بين خام و ارزش کالريپروتئ
که با يطوراند، بهدهكر ي معرفيي ارزش غذاةش دهنديافزا
 در باالعمل آمده در موارد هرات بييش و تغير فصل روييتغ

                                                 
2 Neutral detergent fiber(NDF) 
3 Acid detergent fiber (ADF) 
4 Dry matter digestible (DM) 
5 Dry matter digestible (DMD) 
6 Metabolizable energy (ME) 
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 آنها و به تبع آن يخوراک  و خوشيريپذاهان، هضميگ
 Ritch et al., 2006( .ابديير ميي مرتع تغةت علوفيفيک
کمتر و  NDFو  ADF ريکنند که هر چه مقاديان ميب) 

شتر باشد، ارزش ين خام بي و پروتئيريپذر هضميمقاد
تر اهان و به دنبال آن عملکرد دام، مطلوبي گييغذا

 يهاگزارش داد که علف) Jamie, 1996. (خواهد بود
 ي باقيادي مدت زي دام براةن باال، در معديگني ليدارا
 ه دارند، مصرف علوفي کميريپذ هضم دامچون.ماننديم

جه عملکرد دام مطلوب يتابد، در نييتوسط دام کاهش م
 حالت ياز دام براي مورد نيسمي متابوليانرژ. نخواهد بود

ست و ممکن است ي در نشخوارکنندگان ثابت نينگهدار
، ييت مواد غذايفيا اندازه بدن، کير سن، وزن ييبا تغ
ر يي و آب و هوا تغي به علوفه، توپوگرافيت دسترسيوضع
 ؛يسمي متابولي انرژ).Arzani & Naseri., 2005 (ابدي

وان پس از ي جذب توسط حي در دسترس برايمقدار انرژ
 ي مصرف شده است که بطور کلير در غذايهضم و تخم
  . د گوسفند از چراگاه استي در توليت اصليمانع و محدود

 ۵۰ک گوسفند ي ي، براياز در حالت نگهداري مورد نيانرژ
ن ي ا.باشدي مگاژول در روز م۵/۸ تا ۵/۷ حدود يلوگرميک

 ي انرژي در واقع حد بحرانيسمي متابوليمقدار انرژ
 ,.Jafari et al (باشدي دام در روز مي برايسميمتابول

 وزن يمنظور نگهدار بهين کافي کسب پروتئيبرا). 2008
 ييم غذاي خشک که رژيلوگرمي ک۵۰ک گوسفند ي ةزند

 را  درصد۵۵ حدود يريپذ با هضمي آلة ماديمحتو
 يکند، داراي که استفاده مياد علوفهياکند، بيمصرف م

ن مقدار، ي درصد باشد، که ا۷‐۸ش از ين خام بيپروتئ
ک ي ي حالت نگهداري براين خام حد بحرانيپروتئ

  ).Jafari et al., 2008 ( استيلوگرميك ۵۰گوسفند 

 هدف از انجام پژوهش حاضر؛ , شدهيادبنابر مطالب 
 نيلعه و اطالع از ا مورد مطايها ه گونةت علوفيفين کييتع
 در طول فصل ها هن گوني حاصل از اةا علوفي آياشد كهمي

از ي مورد ني و انرژيني پروتئيهاازي نيگوچرا، جواب
  . ريا خي دام چراکننده در مراتع منطقه خواهد بود ةروزان

  

  

  هامواد و روش
   مراتع مورد مطالعه

  درکه, »چنگوله« ين پژوهش؛ مراتع استپي ا انجاميبرا
 ةعنوان عرصالم قرار دارد، بهي شهرستان ايلومتري ک۸۰

 آن يج و عماني خليشي و معرف مناطق رويمطالعات
 اين شهر ةمتوسط بارندگي ساليان. استان انتخاب شد

 ٣٢٠ ميلي متر و ارتفاع متوسط منطقه از سطح دريا ١٢٠
 درصد متغير ٠‐٢٠ منطقه از يشيب عموم. باشدمتر مي

 ٤از . باشد ماهوري واقع ميةپ اراضي تپبوده و در تي
 Iljin .)Moq( Hammada   شامل؛ياهي گةگون

salicornica،  (Botsch. )Botsch Salsola 
lanchnantha  ،Convolvulus oxyphyllus (Boiss.) 

که از  Pteropyrum noeanum (Jaub & Spach) و
 مراتع مورد مطالعه ياهي گيهاپي مهم و غالب تيها هگون
-  خوشة منطقين براساس دانش بوميباشند، همچنيم

 ةباشند، در سه مرحلي دام ميچرا يبراخوراک 
در سال ) يده و بذريده، گليشيرشد رو (يکيفنولوژ
در هر مرحله، براي هر گونه سه .  شدي نمونه بردار۱۳۸۷

طور  بهياهي گة پاي٥تكرار و براي هر تكرار، حداقل 
اهان مورد يل که گي دل اين به.تصادفي انتخاب و قطع شد

. شد برداشت  آنهاي رشد سال جار بودند،يامطالعه بوته
 در هواي آزاد خشك و آسياب شده و براي ها هسپس نمون

از اندازه پس . شد شيميايي به آزمايشگاه انتقال دادهةتجزي
 با استفاده »کجلدال« به روش )N( تروژني درصد نيريگ

، )۱رابطه () Calora, 1998( طسارائه شده تو ةرابطاز 
  .برآورد شد ها هنمون) CP(ن خام يئدرصد پروت

  
۱(                    N% ×پروتئين خام = ٢٥/٦) %CP(  
  
با استفاده از ) ADF (يدي اسةندياف نامحلول در شويال

 ,AOAC, 1973( ،)Van Soest (توسطروش ارائه شده 
 )& Janmohamadi, 2004 Soofi Siavash(  و)1963

 ها ه نمونهضم خشک قابلةدرصد ماد.  شديريگدازهنا
رابطه  ()Oddy et al., 1983( يشنهادي پةتوسط معادل
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 ةندياف نامحلول در شويو ال) N( درصد ازت ي، بر مبنا)۲
  . برآورد شد ها هنمون) ADF (يدياس

  

۲(  
     %N ٢٦٢/٢% + ADF ٥٨/٨٣ – ٨٢٤/٠% = DMD  

  

 ةي گياهي توسط معادلها هونگ) ME(انرژي متابوليسمي 
) ٣رابطه  (١)SCA( كشاورزي استراليا ةپيشنهادي كميت

  ). ٣رابطه (انجام گرفت 
  

٣(  
             ٢ –) % (DMD ۱۷/۰  ME(Mj/kg) =  

  
 خشک ة ماديريپذ، درصد هضم%DMD که در آن؛

 برحسب مگاژول بر يسمي متابولي، انرژME و ها هنمون
  . شدباي خشک مةلوگرم ماديک

 يها و مراحل رشد از نظر شاخصها ه گونةمقايسجهت 
منظور بهت علوفه، از تجزيه و تحليل واريانس و يفيک

 ة منابع تغييرات درون گروهي، از آزمون مقايسةمشاهد
 ,ها هکه فرض نرمال بودن داداز آنجا. شددانكن استفاده

ه يباشد، قبل از تجزيانس ميه واري در تجزيشرط مهم
 با آزمون آندرسون دارلينگ در سطح باالنس، فرض ايوار

  . دش درصد انجام ٥احتمال 
  

  جينتا
 مورد يها ه نمونييايميبات شيانس ترکي وارةيج تجزينتا

، درصد ماده )CP(ن خام يمطالعه شامل؛ درصد پروتئ
 يسمي متابولي، مقدار انرژ)DMD(هضم خشک قابل

)ME (يدي اسةندياف نامحلول در شويو درصد ال 
)ADF ( ها هانس دادي وارةيتجز. است ارائه شده١درجدول 

 و يکي فنولوژة گونه و مرحليدهد که اثرات اصلينشان م
ر ين مقاديانگي بر ميکي فنولوژةمرحل × ةاثر متقابل گون

، )DMD(هضم  خشک قابلة، ماد)CP(ن خام يپروتئ
 يو انرژ) ADF(يدي اسةندياف نامحلول در شويال

عنوان مثال؛ به. باشديدار ميمعن) ME(يسميمتابول

                                                 
1. Standing Committee on Agriculture (SCA)  

در  S. lanchnantha ةدر گون) CP(ن خام يدرصد پروتئ
 .H ة گون)CP(ن خام ي با مقدار پروتئيده گلةمرحل

salicornia دارد،  يداراي تفاوت معنن مرحله،يدر هم
 S. lanchnantha ة گون)CP(ن خام يدرصد پروتئ يول

 P. noeanum و C. oxyphyllus ةن مرحله با گونيدر ا

 خشک ةر مادين مقاديانگيم.  ندارديدارياختالف معن
 يدي اسةندياف نامحلول در شوي، ال)DMD(قابل هضم 

)ADF (يسمي متابوليو انرژ)ME (مورد يها ههمه گون 
  . دار دارنديمطالعه اختالف معن

اف ي، ال)CP(ن خام ير پروتئين مقاديانگيم، ۲در جدول 
- خشک قابلة، ماد)ADF (يدي اسةندينامحلول در شو

 يها هگون) ME (يسمي متابوليو انرژ) DMD(هضم 
 . است  ارائه شدهيمورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژ

 گياهي مورد مطالعه با پيشرفت رشد؛ از يها هدر گون
هضم  خشك قابلة، ماد)CP(درصد پروتئين خام 

)DMD ( و مقدار انرژي متابوليسمي)ME (ده کاسته ش
) ADF (يدي اسةندياف نامحلول در شويو درصد ال

-ياختالف معن ٢ و ١ي ها شكل در .افته استيش يافزا
 ةعلوف  DMDو   ADFدرصدن يانگين مي بيدار
در  (ي مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژيها هگون

 ين خام و انرژير پروتئيمقاد.  آمده است) درصد۵سطح 
العه در مراحل مختلف  مورد مطيها ه گونيسميمتابول
از ي ني آنها برايسه با حد بحراني در مقايکيفنولوژ
 ۴ و ۳ يب در شکل هاي، به ترت٢يک واحد دامي ينگهدار

  . ارائه شده است
دهد که مقادير پروتئين خام نتايج حاصل نشان مي

ي مورد مطالعه در مرحلة رشد رويشي، باالتر يا ها هگون
- ز نگهداري واحد دامي ميبرابر حد بحراني آن براي نيا

ويژه که مقادير آنها در مرحلة گلدهي و بهدر صورتي.باشد 
مرحلة بذردهي، معموال کمتر از حد بحراني آن براي نياز 

مقادير پروتئين خام گونة  . باشدنگهداري واحد دامي مي
Hammada salicornia  ،در هر سه مرحلة فنولوژيکي

سفند در حالت نگهداري باالتر از حد نياز پروتئيني گو

                                                 
اندازه واحد دامي در ايران، ميش بالغ غير آبستن و خشك با ميانگين . ١

  ) Arzani, 2009(داشت  كيلوگرم گزارش شده است 50وزن
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دهد که مقادير انرژي همچنين نتايج نشان مي. باشدمي
 و Hammada salicornia يها همتابوليسمي در گون

Salsola lanchnantha   در هر سه مرحلة رويشي باالتر
  .باشد مي)Mj/kg۸ (از حد بحراني آن

 
  يکي مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژيها ه گونةت علوفيفي کيهان شاخصيانگيانس ميه واري تجز‐١جدول 

 Fمقدار 

  رييمنبع تغ
 ةدرج
 ن خاميپروتئ  يآزاد

)CP(  
  خشک قابل هضمةماد

)DMD(  
 يسمي متابوليانرژ

)ME(   
 ةندياف نامحلول در شويال

  )ADF(يدياس

 ** ** ** **  ٣  گونه
 ** ** ** **  ٢  مرحلة فنولوژيکي

مرحله × گونة 
  فنولوژيکي

٦ ** ** ** ** 

  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ٢٤  خطا
  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ٣٥  کل

   درصد٩٩دار در سطح  اختالف معني**      
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  %)۵در سطح  (ي مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژيها ه گونة علوفADF ن درصديانگين مي بيدار ي اختالف معن‐۱ شكل
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  ي مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژيها هت علوفه گونيفي کيها شاخصن يانگي م‐٢جدول

  ت علوفهيفي کيهاشاخص

 يسمي متابوليمقدار انرژ
)Mj/Kg DM(  

 ة ماديريپذدرصد هضم
  )DMD(خشک 

ف نامحلول در ايالدرصد 
  )ADF (يدي اسةنديشو

  )CP(ن خام يدرصد پروتئ
  گونه  يکي فنولوژةمرحل

a ۱۲/۰ ± ۱۵/۹  a ۷۴/۰± ۶/۶۴  a ۸۸/۰± ۲۵  a ۰۸/۰ ± ۲۵/۸   يشيرو  
b ۰۴/۰± ۹۲/۸   b ۲۷/۰ ± ۲۶/۶۴  b ۸۳۳/۰± ۲۶ b ۵/۰± ۲۳/۷  يگلده  
c ۰۵/۰± ۵۵/۸  c ۳/۰± ۰۴/۶۲  c ۳۳/۰± ۳۳/۲۹  c ۱۸/۰± ۲۳/۵   يبذرده  

Salsola lanchnantha  

a ۰۸/۰± ۱۰  a ۴۷/۰± ۵/۷۰  a ۵۸/۰± ۰۰/۱۹  a ۰۹/۰± ۸۱/۱۱  يشيرو  
b ۰۶/۰± ۶۱/۹  b ۳۵/۰± ۳۳/۶۸  b ۳۳/۰± ۶۶/۲۱  b ۱۷/۰± ۷۹/۱۰  يگلده  
c ۰۸/۰± ۲/۹  c ۵/۰± ۸۷/۶۵  c ۵۸/۰± ۶۶/۲۴  c ۱۲/۰± ۵۵/۹  يبذرده  

Hammada salicornia 

a ۰۸/۰± ۶۳/۶  a ۴۷/۰± ۸/۵۰  a ۵۸/۰ ± ۴۲  a ۰۶/۰± ۰۱/۸  يشيرو  
b ۰۰۷/۰± ۳۶/۶  b ۴۵/۰± ۱۲/۴۹  b ۵۸/۰± ۴۵  b ۱۹/۰± ۳۳/۷  يگلده  
c ۰۸/۰± ۹۶/۵  c ۵/۰± ۱۹/۴۷  c ۵۸/۰± ۳۳/۴۷  c ۱۵/۰± ۷۸/۵  يبذرده  

Convolvulus oxyphyllus 

a ۰۴/۰ ± ۱۱/۸  a ۲۸/۰± ۳۵/۵۹  a ۳۳/۰ ± ۳۳/۳۲  a ۰۴/۰± ۲۲/۷  يشيرو  
b ۰۸/۰± ۷۵/۷  b ۴۸/۰± ۳۵/۵۷  b ۵۸/۰± ۳۵  b ۰۵/۰± ۰۷/۶  يگلده  
c ۰۸/۰± ۱۹/۷  c ۵/۰ ± ۰۴/۵۴  c ۵۸/۰± ۳۹  c ۰۸/۰± ۲۶/۴  يبذرده  

Pteropyrum noeanum 

  .) درصد۵در سطح  (باشدي ميت علوفه در مراحل مختلف فنولوژيفي کيهار شاخصين مقاديانگين مي بيدار معنياختالف ...  و a، b، c حروف               
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  يواحد دام ي آن براي و حد بحرانيکي مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژيها ه خام گوننيپروتئ درصد ‐٣شکل 
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  ي واحد داميبرا آن ي و حد بحرانيکي مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژيها ه گونيسمي متابولي مفدار انرژ‐٤ شکل

 
 يسمي متابوليانرژ Pteropyrum noeanum ةدر گون

 آن بوده ي برابر با حد بحرانيشيتنها در مرحله رشد رو
 يتر از حد بحراننيي، پاي و بذردهي در مراحل گلدهيول
که در گونه يدر حال. است بودهيسمي متابوليانرژ

Convolvulus oxyphyllus در هر يسمي متابوليانرژ 

از ي ني آن براي حد بحران کمتر ازيکي فنولوژةسه مرحل
  . است بودي واحد دامينگهدار

 در ها هگون) ME (يسمي متابولير انرژين مقاديانگيم
 و ي، گلدهيشي روة شامل مرحليکيمراحل مختلف فنولوژ

 مگاژول بر ٧٣/٧ و ١٦/٨، ٤٧/٨ب برابر با؛ ي به ترتيبذرده

%)7(حد بحراني پروتئين خام  

  )Mj/kg8 (حد بحراني انرژي متابوليسمي

M
E

 (M
J/

K
g 

D
M

) 

ي مورد  بررسي گونه هايمراحل فنولوژ  
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ن خام ين درصد پروتئيانگيلوگرم ماده خشک و ميک
)CP(٨٢/٨ب برابر؛ ي به ترتشدهگفته در مراحل ها ه گون ،

  . درصد است٢١/٦ و ٨٦/٧
  

   گيري بحث و نتيجه
 دام ي مختلف مورد چرايها هت گونيفي کيريگاندازه
  اينبه. باشدي مي دام ضرورةاز روزانين نييمنظور تع به
 مختلف با هم متفاوت يها ه گونةت علوفيفيل که کيدل

کننده از مرتع به م چرا در دسترس دايهستند، انرژ
کند ي که دام در مرتع چرا مي مرتع و زمانياهيب گيترک
ج ينتا. )Arzani et al., 2004 (داشت خواهديبستگ

 مورد مطالعه، يها هن گونيدهد که در بيحاصل نشان م
شور  ة مربوط به گون،)CP(ن خام ين درصد پروتئيشتريب
همانگونه که در . باشدي مHammada salicornia يرو

) CP( ن خامياست، درصد پروتئ نشان داده شده۳شکل 
 مورد مطالعه، در هر سه يها هن گونه نسبت به گونيا

 ) درصد۷( يشتر بوده و از حد بحراني بيکي فنولوژةمرحل
 .باشدي، باالتر مي گوسفند در حالت نگهداريآن برا

)Rodny et al., 1991 (ان يبن موضوع يد اييضمن تا
 يهاازين نيوانات نشخوار کننده جهت تاميکه حکنند يم

ن مقدار ي که ا،ازمندندين خام نيئ درصد پروت۶‐۸خود به 
 . دارديوان بستگي حيولوژيزيبه گونه، جنس و ف

 يسمي متابوليزان انرژين ميشترين گونه بين ايهمچن
)ME (طور که در است و همانرا به خود اختصاص داده

 ياست، در هر سه مرحله فنولوژ داده شده نشان۴شکل 
 ي انرژي مورد مطالعه، از حد بحرانيها هنسبت به گون

 دارد و در سطح يشتري بة، فاصل)ME( يسميمتابول
 درصد ,ن گونهين است که ايعلت ا.  قرار دارديباالتر

ADFبا درصد يريپذ هضمكهاز آنجا داشته وي کمتر 
ADFعلوفه و يريپذهضم بنابراين ، معکوس داردة رابط 
ش يآن افزا) ME( يسمي متابوليجه مقدار انرژيدر نت

 را در يواحد دام) ME( يسمي متابولياز انرژيابد و نييم
 ،)Arzani, 2005. (کندين مي تاميحالت نگهدار

)Ghorbani & Asadi Alamuti, 2003(و  )& 
Janmohamadi, 2004 Soofi Siavash (ن يبه از ين

 Salsola ي شور روةگون. اندردهنکته اشاره ک
lanchnantha ةز بعد از گونين Hammada 

salicorniaمورد مطالعه درصد يها ه، نسبت به گون 
طور که در  هماني دارد، وليشتريب) CP(ن خام يپروتئ

، يشياست؛ تنها در مرحله رشد رو نشان داده شده۳شکل 
 . است باالتريآن، از حد بحران) CP(ن خام يدرصد پروتئ
-  بذرة و در مرحلي برابر با حد بحرانيده گلةدر مرحل

 يمقدار انرژ. باشدي کمتر مي از حد بحرانيده
، در هر ۴ن گونه با توجه به شکل يا) ME(يسميمتابول

 نظر  اين بوده و ازي باالتر از حد بحرانيشي روةسه مرحل
دام را فراهم ) ME (يسمي متابولياز انرژيکه بتواند ن

 Convolvulus ةگون. باشدي مطلوب مد،ينما
oxyphyllus ن خام ينظر درصد پروتئ از)CP(ة، در مرحل 

 يده گلة، در مرحلي باالتر از حد بحرانيشيرشد رو
 کمتر از ي بذردهة و در مرحليبا برابر با حد بحرانيتقر

 يسمي متابولين مقدار انرژيباشد و همچني ميحد بحران
)ME (تر از نيي، پايکيله فنولوژز در هر سه مرحيآن ن

ن موضوع است يانگر اين مطلب بيا. باشدي ميحد بحران
ن يقادر به تام Convolvulus oxyphyllus ةکه گون

-ي نمي حالت نگهداريدام برا )ME( يسمي متابوليانرژ
 ي غالب باشد، کمبود انرژياهيب گيو اگر در ترک، باشد
ن يد اييادر ت. ن شوديها تامق مکملي از طريستيبا

 دهند کهيگزارش م) Kempton et al., 1979( موضوع 
 ةها در معدکروبيت مي جمعين برايزان پروتئياگر م
کم نه باشد، به علت يکنندگان کمتر از حد بهنشخوار

 علوفه خورده شده و يريپذر، هضميبودن سرعت تخم
  ني همچن .ابدي ي کاهش مياريزان جذب اختين ميهمچن

)Nikkhah & Mohareri, 1996(د که نکنيان مي ب
ر گذاشته و باعث ي تاثيکروبيد مي بر تول،نيکمبود پروتئ

 متعاقب آن .گردد ي ميکروبين ميکاهش ساخت پروتئ
-يوان قرار ميق در دسترس حين طري که از اينيپروتئ
 که يا از مواد علوفهياري در بس.ابدييرد، کاهش ميگ
- ين ميير آنها پايمنکه تخيضمن ان دارند، ييت پايفيک

 يبراجه يدر نت. کم خواهد بودز ينت هضم آنها ي قابلباشد،
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 شکمبه، به علت کاهش سرعت ييايت باکتري جمعحفظ
  .ابدييش مي مصرف شده افزاي آنها، انرژريتکث

 Pteropyrumةونگ) CP( ن خاميدرصد پروتئ
noeanum و ي برابر با حد بحرانيشي رشد روةدر مرحل 

- ي مي کمتر از حد بحراني و بذردهيدهدر مراحل گل
ن ييآن پا) ME (يسمي متابولين مقدار انرژيهمچن. باشد

جه دام چراکننده در يدر نت. باشدي ميتر از حد بحران
در مراحل ) CP(ن خام ياز نظر مقدار پروتئمراتع منطقه، 

  نخواهد داشت،ي، مشکل چنداني و گلدهيشيرشد رو
 نيهمچن .نه نخواهد بودنگوي اي بذردهة در مرحليول
 ي مورد مطالعه، انرژة گون۴ن يکند که در بيان ميج بينتا

 ي براي دو گونه، کمتر از حد بحران)ME(يسميمتابول
-يم) مگاژول ۸( ياز گوسفند در حالت نگهدارين نيتام

ن ي دام را تاميسمي متابولياز انرژيعتا ني، که طبباشد
ن يد بر ايضمن تاک) Jafari et al., 2008 (.کردنخواهد
 ي که اجزاياهان شور رويکنند که گيان ميمطلب ب

ن خام ياد پروتئير زي شور هستند، مقاديها ه چراگاياصل
)CP (قابل سوخت و ساز ي انرژير کميو مقاد )ME (

ن يا. دندهيار دام قرار مي در اختي کمتريدارند و انرژ
 يکاف مناسب و ييم غذاينکه به عنوان رژي اياهان برايگ

ار دام يدر اخت مکمل مخلوط مراه هبهد يمطرح باشند، با
دهد كه گزارش ميز ين) Pepall, 2007( .رنديرار گق

 مربوط   گياهان شور رويةكمبود اساسي مواد غذايي علوف
 كه معموال حدود  به سطوح پايين انرژي متابوليسمي است

حالي كه حداقل  در،باشد مگاژول بر كيلوگرم مي۶‐۸
 مگاژول بر ۸ژي مورد نياز دام براي حالت نگهداري انر

به گياهان شور روي سطوح در مقابل . باشدكيلوگرم مي
 و اين   را دارا هستندن خام ينسبت بااليي از پروتي

درحاليست كه گوسفند بالغ در رژيم غذايي خود تقريبا به 
 يعني مقدار ؛  درصد پروتين خام نيازمند است۸‐۱۰

حالت ام در گياهان شورروي براي درصد پروتين خ
-Barrett(ن يهمچن. ستانگهداري گوسفند بالغ كافي 

Lennard et al., 2003 (کنند که گياهان شور يان ميب
 ي شور برايکنند تا از اراض ي را تحمل مياديز نمک ،روي
 مقدار ياهان داراين گيد علوفه استفاده کنند، که ايتول

 يسمي متابولي مقابل انرژ درين هستند وليئ پروتييباال
  . باشدين مييآنها پا
و مقدار ) CP(ن خام يدهد که درصد پروتئيج نشان مينتا
 موردمطالعه با يها هگون) ME (يسمي متابوليانرژ
گر يبه عبارت د. ابديياه کاهش مي رشد گةشرفت دوريپ

 ي از مقدار انرژ,شوديکتر مياه به سن بلوغ نزديهر چه گ
آن ) CP(ن خام يو درصد پروتئ) ME (يسميمتابول

 خشک ة ماديريپذن هضميهمچن. شوديکاسته م
)DMD (ابديي کاهش ميکي فنولوژةشرفت مرحليبا پ .

 با درصد ي منفة، رابط)DMD( خشک ة ماديريپذهضم
ADF يهابر و بافتي مقدار ف,اهيش سن گيبا افزا. دارد 
صد جه دريابد و در نتييش مياه افزاي در گيساختار
 ).Arzani et al., 2006(ابد يياه کاهش مي گيريپذهضم

)Elizalde et al., 1999(  ن موضوع يد اييز در تاين
 يريپذاه از درصد هضميگزارش دادند که با رشد و بلوغ گ

اف خام افزوده يکاسته و به مقدار ال )DMD( خشک ةماد
  .  شوديم

 ي انرژ مقدار؛دهدين پژوهش نشان ميج اي نتايکلبطور
اهان ي گةعلوف) CP(ن خام يو پروتئ) ME (يسميمتابول
 يده و گليشي رشد روة، در مرحلي بررسمورد
 دام چراکننده در مراتع منطقه ياز نگهداري نيگو جواب

 ±٨٦/٠ن وزن يانگي کردستان با ميکه گوسفند نژاد کرد
 ي کافيده بذرة در مرحليباشد، خواهد بود، ولي م٦٩/٥٢
 يزيرن کمبود با برنامهي ضرورت دارد اباشد وينم

ا بر , چريهاستمياده نمودن سي در مرتع و پيدهخوراک
از با يو در صورت نش مراتع منطقه، يت و گراي وضعيمبنا

د ييدر تا. دشون يتامار دام قراردادن مواد مکمل يدر اخت
دهد كه گياهان  گزارش مي)Pepall, 2007(ن مطلب، يا

بع غذايي در حد متوسط يا پايين شور روي داراي منا
هايي هستند و براي چراي دام از اين گياهان بايد افزودني

همچنين بيان . شود به دام داده،با كيفيت غذايي باال
ها داراي مقدار نمك  اين مكملتساكند كه ضروري  مي

و انرژي متابوليسمي كافي )  درصد۱۰كمتر از (كم 
  .  باشند) مگاژول بر كيلوگرم۹‐۱۰حداقل (



  ...هاي مرتعي در مراتع کيفيت علوفه گونه                                                                                                                                   
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Abstract 
One of the important factors to make a balance between number of grazing livestock and grazing 
capacity is whether forage contains sufficient energy and protein during grazing period or not. 
Therefore in this study, forage quality was evaluated for important species in steppe rangelands of 
Changuleh located in Ilam province. To do this, samples from four species of Hammada salicornia, 
Salsola lanchnantha, Convolvulus oxyphyllus and Pteropyrum noeanum, those made considerable 
components of rangelands vegetation in the region, were collected during three phenological stages 
(active growth, flowering and maturating) over 2008. Then chemical compositions were determined 
including crude protein (CP), acid detergent fiber (ADF), dray matter digestibility (DMD) and 
metabolizable energy (ME). According to the results, maximum CP was obtained from Hammada 
salicornia in active growth stage. Crude protein component of this species was more than critical 
level (7%) for sheep in the maintenance condition. Also in this species, ME was in higher critical 
level (8 Mj/kg) compared with the other species.  
 
Keywords: Forage quality, Crude protein, Dry matter digestibility, Metabolizable energy, Critical 
level, Phenological stage 
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