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چكيده

آگاه�ی و اطلاع از اینکه آیا علوفه مراتع در طول فصل چرا ،جوابگوی نی�از روزانه واحد دامی چراکننده در مرتع خواهد بود
یا خیر ،یکی از عوامل موثر در تعادل دام و مرتع می باشد .به همین منظور در پژوهش حاضر ،مطلوبیت مقادیر شاخص های
کیفیت علوفه گونه های مهم مراتع نیمه استپی ارشق اردبیل به منظور تامین نیاز روزانه واحد دامی ،مورد بررسی قرار گرفت.
در ای�ن مطالع�ه از  5گونه مرتعی ش�امل؛ Artemisia fragrans ، Astragalus brachyodonuts ،Falcaria vulgaris
 Kochia prostrataو  Stipa hohenackerianaکه از گونه های مهم و عناصر اصلی تیپ های گیاهی مراتع مورد مطالعه
می باش�ند ،در سه مرحله فنولوژیکی (رشد رویش�ی ،گلدهی و بذر دهی) در سال  1387نمونه برداری شد .در هر مرحله3 ،
نمونه و برای هر نمونه  9پایه گیاهی قطع گردید .س�پس مقادیر ش�اخص های کیفیت علوفه محاسبه شد .نتایج حاصل نشان
می دهد که میانگین مقادیر پروتئین خام و هضم پذیری گونه ها در مراحل مختلف رش�د از مطلوبیت خوبی برخوردار اس�ت
و بیش�تر از نیاز نگهداری واحد دامی می باش�د ولی میانگین مقادیر انرژی متابولیس�می ،در مرحله رشد رویشی بیشتر و در
مرحله گلدهی و مرحله پایانی رش�د (بذردهی) ،کمتر از حد بحرانی آن برای نیاز نگهداری واحد دامی اس�ت .اين امر بیانگر
این اس�ت که مطلوبیت کیفیت علوفه مرتع در زمان های مختلف چرا ،یکس�ان نمی باشد و الزم است نیاز روزانه واحد دامی
بر مبنای کیفیت علوفه مشخص شود .طبیعی است که بسته به شرایط سال ممکن است ،کیفیت علوفه گیاهان قدری تغییر
یابد ولی به دلیل هزینه بر بودن تعیین کیفیت علوفه ،می توان از نتایج مذکور به منظور برآورد نیاز روزانه دام در س�ال های
مختلف استفاده کرد.
کلمات کلیدی :کیفیت علوفه ،نیاز روزانه دام ،مراحل فنولوژیکی ،پروتئین خام ،هضم پذیری ماده خشک ،انرژی متابولیسمی،
حد بحرانی ،مراتع ارشق اردبیل

(پژوهشوسازندگی)
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Favorability of forage quality of important range species in Arshagh semi steppe rangelands
By: H.Arzani: Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran, J.Motamedi: Assistant Prof.,
Faculty of Natural Resources, University of Urmia, Urmia, Iran, (Corresponding Author; Tel: +989143477875)
M.Mofidi Chalan: M.Sc. Student of Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj,
Iran, J.Sharifi: Member of Scientific board of Agriculture and Natural Resources Research Center of Ardebil
Information of forage quality index are of paramount importance in animal and rangeland management. To that end
quality of important common forage spices in Arshagh semi steppe rangelands, was determined. In the present study, 5
rangeland species including; Stipa hohenackeriana, Kochia prostrate, Astragalus brachyodonuts, Artemisia fragrans,
Falcaria vulgaris were sampled at 3 different phenological stages (vegetative, flowering and seeding) in 2009. In each
stage, 3 samples and for each sample 9 plant was harvested. Then index amounts for forage quality were calculated.
Results show that; The mean values of crude protein (CP) and dry matter digestible (DMD) in phonological stages
has well desirability and was more than need of one animal unit maintenance, but mean value of metabolism energy
(ME) in vegetative stage was more than critical level and in flowering and seeding stage was less than its critical level
for need of maintenance of single animal unit. This suggests that desirable quality of pasture forage at different times
grazing is not same and determination of daily animal units requirement based on forage quality is needed. It is clear
that forage quality is changed with variation of weather, but due to the expense of determination forage quality is very
high, can use the results of this research for estimate of animal requirement in different years.
Keyword: Forage quality, Daily animal requirements, Phonological stages, Crude protein, Dry matter digestible,
Metabolism energy, Critical level, Arsagh rangelands Ardebil

؛2004  و همکارانHolechek ؛2000  و همکارانRichardson ؛1986
)2001(  و همکارانJafari ، در همین راس��تا.)2006  و هم��کارانKaren
 علوفه های��ی که برای نگهداری وزن زنده یک واحد دامی،گ��زارش می دهند
 کیلوگرم) چرا50 (گوس��فند زنده بالغ غیر آبستن و خش��ک با میانگین وزن
8/5  تا7/5  باید قادر به تولی��د حداقل،کننده در مرتع اس��تفاده می ش��وند
1/5  تا1/2 ،مگاژول انرژی قابل سوخت و ساز (انرژی متابولیسمی) در هر روز
 درصد پروتئین خام) و سطح کافی و متعادلی از مواد10  تا7( درصد نیتروژن
) گزارش2009( Naseri  وArzani  همچنین.معدنی و ویتامین ها باش��ند
 کیلوگرمی (اندازه50 مقدار انرژی متابولیس��می مورد نیاز می��ش،می دهند
 تا9/5  بین،واحد دامی کش��ور) در حالت نگهداری و در شرایط چرا در مرتع
 مگاژول انرژی متابولیس��می در روز بین علوفه ای با کیفیت متوسط تا10/5
 کیلوگرم ماده1/1  تا0/9  معادل مصرف،خ��وب تغییر می کند که این مقدار
10  تا12 خش��ک در روز از علوفه ای با محتوای انرژی متابولیس��می معادل
.مگاژول در هر کیلوگرم ماده خشک می باشد
؛1983 ،White ؛1981 ،Mochrie  وWheeler ؛1981 ،Squires
، و هم��کارانPearson ؛1999 ،Silva  وGonzalez ؛1994 ،Arzani
 درصد براي50  هضمپذيري علوفه مرتع در حدود،؛ گ��زارش ميدهند2006
)2009( Arzani  همچنی��ن.ني��از نگهداري ی��ک واحد دامی كافي اس��ت
 درصد؛ مه��م ترين عامل85  تا50 گ��زارش م��ی دهد که هضمپذيري بي��ن
براي تعيين مصرف گياه توس��ط دام است كه بايد در مديريت چرا به گونهاي
عمل شود كه هضمپذيري علوفه مطلوب باشد و محدوديتي در مصرف علوفه
.توسط دام به وجود نيايد

)(پژوهشوسازندگی

مقدمه

) يکي از هدفهاي اصلي از مرتعداري را1975(  و هم��کارانStoddart
تولي��د محصوالت دامي (اهلي يا وحش��ي) ميدانند و بيان ميکنند که بازده
 در.عملكرد دام در مرتع به كيفيت علوفه در دسترس آن بسيار وابسته است
) گزارش ميدهند براي رس��يدن به1987( Andrews  وLow ،اين ب��اره
، پروتئين، تأمين نياز غذايي آن از نظر انرژي،عملكرد دام در س��طح مطلوب
 اين موضوع زماني امكانپذير است. ضروري اس��ت،مواد معدني و ويتامينها
كه كيفيت علوفه گياهان مرتعي از نظر تركيبات شيميايي و فيزيكي مطالعه
.شده باشد
 از نیازهای اساس��ی در،آگاه��ی از مقادیر ش��اخص های کیفی��ت علوفه
 به گونه ای که به هنگام ارزیابی کیفیت.تعیین ظرفیت چرا به شمار می آید
،علوفه مراتع همواره باید توجه داش��ت که آیا علوفه مراتع در طول فصل چرا
 انرژی و مواد معدنی مورد نیاز روزانه واحد دامی،جوابگوی نیازهای پروتئینی
 وBall ؛2010  و همکارانArzani( چراکننده در مرتع خواهد بود یا خیر؟
.)1981 ،Mochrie  وWheeler ؛2001 همکاران
،1981a ,NRC( نیازهای غذایی دام ها در نشریات انجمن تحقیقات ملی
) و دیگر جداول اس��تاندارد شرح2001 ،2000b ،2000a ،1985 ،1981b
 کیلوگرم) ب��ه پروتئین55(  حداقل نی��از روزانه یک می��ش.داده ش��ده ان��د
خ��ام در حالت نگهداری و در ش��رایطی که از علوف��ه با هضم پذیری مطلوب
 درصد خواهد بود که این مقدار نیاز9  تا7 ، درصد) چرا می کن��د50 ت��ا45(
 درصد افزای��ش خواهد یافت منوط به اینکه12  تا10 در دوره ش��یردهی به
،Herbel  وHolechek(  درصد باش��د60  تا55 ،هضم پذیری علوفه مرتع
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با استناد به موارد مذکور ،استنباط می شود که به منظور حفظ وضعیت
تغذیه ای دام و دس��تیابی به عملکرد مطل��وب دام در مرتع ،علوفه مرتع باید
ق��ادر به تولید حداقل نیازه��ای واحد دامی چرا کنن��ده در مرتع در مراحل
مختلف فنولوژیکی باش��د .از همین حی��ث در این مقاله ،ضمن ارائه اطالعات
جامع و کامل از مقادیر ش��اخص های کیفیت علوف��ه گونه های مورد چرای
دام در مراتع نیمه اس��تپی ارش��ق اردبیل؛ وضعیت مقادیر مذکور نس��بت به
حدبحرانی ش��ان به منظ��ور اطالع از تامین نیاز روزانه واحد دامی مش��خص
ش��ده اس��ت که بر مبنای آن می توان در خصوص طبقه بندی کیفیت علوفه
گونه های مرتعی منطقه مورد مطالعه نیز تصمیم گیری نمود.

مواد و روش ها

در این پژوهش؛ مراتع ارش��ق کهبا موقعیت جغرافيايي  38درجه و 38
دقيقه عرض ش��مالي و  47درجه و  48دقيقه طول ش��رقي در ارتفاع 1100
متر از س��طح دريا واقع شده است ،به عنوان عرصه مطالعاتی و معرف مناطق
رویش��ی آذربایجانی در استان اردبیل انتخاب شد .اراضي مورد مطالعه ،دشت
دامن��ه اي داراي خ��اك از نوع قهوه اي با عمق نس��بتاً زياد می باش��د که بر
روي تش��کيالت آهكي جوان مستقر شده اس��ت .بافت خاک عمدتا متوسط
ش��ني -لومي تا لومي -رس��ي و در بعضي مناطق داراي خاك سنگين رسي-
لومي ،بدون محدوديت شوري يا قليايي مي باشد .اقليم منطقه ،نيمه خشك
س��رد با ميانگين بارندگي س��االنه بين  220تا 390میليمتر و متوسط دمای
س��االنه ،بين  12/2تا  13/5درجه س��انتيگراد می باش��د .بر اس��اس منحني
آمبرترميك ،حدود چهار ماه از س��ال يعن��ي از اواخر خرداد تا اواخر مهر ،ماه
هاي خش��ك سال محسوب مي گردد و تعداد روزهاي يخبندان در طي سال
 78/7روز مي باشد .دام غالب چرا کننده در مراتع منطقه ،گوسفند نژاد مغاني
می باش��د .منابع آب شرب دام ها ،عمدتا رودخانه قره سو و در برخي نواحي
چاه هاي نيمه عميق مجهز به پمپ هاي برقي می باشد .فاصله محل آبشخور
تا مرتع  3تا  5کيلومتر مي باش��د .این مراتع در گذش��ته توس��ط عشایر و در
حال حاضر توس��ط دام دامداران روستایی استفاده می شود .مراتع منطقه به
عن��وان مرات��ع میانبند مورد بهره برداری قرار می گیرن��د که در اين مناطق،
چرا در دو فصل انجام مي ش��ود؛ چراي به��اره معموالً از اول فروردين تا آخر
خ��رداد ماه و چراي پائيزه بس��تگي به وضعيت آب و ه��وا معموالً از اول آبان
ت��ا آخر دي ماه صورت مي گيرد .ش��روع رويش گياه��ان عموماً از نیمه دوم
اسفند تا نیمه اول فروردين ماه متغير است .خاتمه رويش پهن برگان علفي و
يکس��اله ها آخر ارديبهشت ماه ولي گندميان دايمي تا آخر خرداد ماه حضور
دارند .گياهان بوته اي مانند درمنه تا آذر ماه رش��د دارند که در مرداد ماه و
شهريور ماه ،دوره رکود تابستانه دارند.
برای انجام این پژوهش از  5گونه مرتعی شامل؛ Artemisia fragrans
Astragalus brachyodonuts ،Falcaria vulgaris Kochia
 prostrataو  Stipa hohenackerianaک��ه از گونه های مهم و عناصر
اصل��ی تیپ های گیاهی مراتع مورد مطالعه می باش��ند ،همچنین براس��اس
دانش بومی ،از گیاهان خوش��خوراک و مورد چرای دام می باش��ند ،در س��ه
مرحله فنولوژیکی (رشد رویش��ی ،گلدهی و بذر دهی) در سال  1387نمونه
ب��رداری ش��د .در هر مرحله  3نمونه و برای هر نمون��ه  9پایه گیاهی به طور
تصادفي انتخاب و قطع ش��د .س��پس نمونه ها در هواي آزاد خشك و آسياب
شده و مقادیر شاخص های کیفیت علوفه در آزمایشگاه اندازه گیری شد .برای

(پژوهشوسازندگی)

ای��ن منظور ،پ��س از اندازه گیری درصد نیت��روژن ( )Nبه روش کجلدال با ا
ستفاده از رابطه  ،1درصد پروتئین خام ( )CPنمونه ها برآورد شد.
 = 6/25 ×N %پروتئين خام ()CP
رابطه:1
الیاف نامحلول در ش��وینده اس��یدی ( )ADFبا اس��تفاده از روش ارائه
ش��ده توس��ط ( )1963 ،Van Soestاندازه گیری ش��د .درصد ماده خشک
قابل هضم ( )DMDنمونه ها توسط معادله پیشنهادی ( Oddyو همکاران
( )1983رابط��ه  ،)2بر مبنای درصد ازت ( )Nو الیاف نامحلول در ش��وینده
اسیدی ( )ADFنمونه ها برآورد شد.
DMD% = 83/58 – 0/824 ADF% + 2/262 N%
رابطه :2
انرژي متابوليس��مي ( )MEگونه هاي گياهي توس��ط معادله پيشنهادي
(( )1990 ،SCAرابطه  )3انجام گرفت.
)ME)Mj/kg = 0/17 DMD )%( – 2
رابطه :3
که در آن؛  ،DMD%درصد هضم پذیری ماده خش��ک نمونه ها و ،ME
انرژی متابولیسمی برحسب مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک می باشد.
جهت مقايسه گونه ها و مراحل رشد از نظر شاخص های کیفیت علوفه،
از تجزي��ه و تحليل واريانس در قالب ط��رح آماری کامال تصادفی و به منظور
مش��اهده منابع تغييرات درون گروهي ،از آزمون مقايسه دانكن استفاده شد.
از آنجائ��ی ک��ه فرض نرمال بودن داده ها ش��رط مهم��ی در تجزیه واریانس
می باش��د ،قبل از تجزیه واریانس ،فرض فوق با آزمون آندرسون دارلينگ در
سطح احتمال  5درصد انجام گردید.
پس از اندازه گیری مقادیر ش��اخص های کیفیت علوفه ،مطلوبیت آنها از
نظر تامین نیاز روزانه واحد دامی ،بر مبنای دستورالعمل پیشنهادی Arzani
و همکاران  )2010جدول ،1مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

نتای��ج تجزی��ه واریان��س میانگین مقادیر ش��اخص ه��ای کیفیت علوفه
گونه های مورد مطالعه در جدول 2ارائه ش��ده اس��ت .همانگونه که مشاهده
می ش��ود اث��رات اصلی گونه و مرحله و اثر متقاب��ل گونه× مرحله بر میانگین
مقادیر تمامی شاخص های کیفیت علوفه معنی دار می باشد.
مقادیر مربوط به میانگین ش��اخص هاي کيفي��ت علوفه گونه های مورد
مطالعه در جدول 3ارائه شده است.
در تمام گونه هاي گياهي با پيش��رفت مرحله رويش��ي از ميزان پروتئين
خام ،هضم پذیری ماده خش��ك و انرژي متابوليسمي كاسته شده و بر مقدار
الیاف نامحلول در ش��وینده اس��یدی افزوده مي ش��ود .نتایج حاصل جدول3
نشان می دهد که؛
در مرحله رش��د رویشی؛ بيش��ترين درصد پروتئين خام ( 16/95درصد)
مرب��وط به گونه  Artemisia fragransو بیش��ترین مق��دار هضم پذیری
( 67/06درصد) و انرژی متابولیسمی ( 9/40مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک)
متعلق به گونه  Falcaria vulgarisاس��ت که تمامی مقادیر مذکور بیشتر
از حد بحرانی ش��ان برای تامین نیاز نگهداری یک واحد دامی می باشند .در
ای��ن مرحله ،کمترین مق��دار پروتئین خام ( 10/23درص��د) متعلق به گونه
 Stipa hohenackerianaو کمترین مقدار هضم پذیری ( 60/62درصد)
و ان��رژی متابولیس��می ( 8/31م��گاژول بر کیلوگرم ماده خش��ک) مربوط به
گون��ه  Kochia prostrateاس��ت که مقادیر مذکور بیش��تر از حد بحرانی
آنه��ا برای نی��از روزانه نگهداری ی��ک واحد دامی اس��ت .در مرحله گلدهی؛
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بيشترين درصد پروتئين خام ( 14/29درصد) ،هضم پذیری ( 57/62درصد)
و ان��رژی متابولیس��می ( 7/80م��گاژول بر کیلوگرم ماده خش��ک) متعلق به
گونه  Artemisia fragransاس��ت .کمترین مق��دار پروتئین خام (8/13
درص��د) مربوط به گونه  Falcaria vulgarisو کمترین مقدار هضم پذیری
( 50/89درصد) و انرژی متابولیسمی ( 6/65مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک)
متعل��ق به گون��ه  Astragalus brachyodonutsمی باش��د که مقادیر
پروتئین خام و هضم پذیری آنها ،بیش��تر و مقادیر انرژی متابولیسمی ،کمتر
از حد بحرانی برای تامین نیاز روزانه نگهداری یک واحد دامی می باش��د .در
مرحله پایانی رش��د (بذردهی)؛ بيش��ترين درصد پروتئين خام ( 11درصد)،
هض��م پذیری ( 52/93درصد) و انرژی متابولیس��می ( 7مگاژول بر کیلوگرم
ماده خش��ک) متعل��ق به گون��ه  Artemisia fragransاس��ت که مقادیر
پروتئین خام و هضم پذیری ،بیشتر و مقدار انرژی متابولیسمی ،کمتر از حد
بحرانی ش��ان برای نیاز روزانه نگهداری یک واحد دامی است .کمترین مقدار
پروتئی��ن خام ( 8/48درصد) متعلق به گون��ه Stipa hohenackeriana
و کمتری��ن مق��دار هض��م پذی��ری ( 46/95درص��د) و انرژی متابولیس��می

( 5/98م��گاژول ب��ر کیلوگرم ماده خش��ک) مربوط به گون��ه Astragalus
 brachyodonutsمی باشد که مقدار پروتئین خام ،بیشتر و مقادیر هضم

پذیری و انرژی متابولیس��می ،کمتر از حد بحرانی برای نیاز روزانه نگهداری
یک واحد دامی می باشد (نمودار .)1بر مبنای نتایج مذکور و با یکسان گرفتن
سهم گونه های مذکور در ترکیب گیاهی مرتع ،میانگین مقادیر پروتئین خام
مراح��ل مختلف فنولوژیکی به ترتیب عبارتن��د از؛  11/06 ،14/17و 10/07
درصد که در هر سه مرحله فنولوژیکی ،بیشتر از مقدار بحرانی آن ( 7درصد)
برای نیاز روزانه نگهداری یک واحد دامی است .میانگین مقادیر هضم پذیری
در مراح��ل مختلف فنولوژیک��ی عبارتند از؛  54/49 ، 63/57و  49/90درصد
که در هر س��ه مرحله فنولوژیکی از مطلوبیت خوبی برخوردار اس��ت و بیشتر
از نی��از نگهداری واح��د دامی ( 50درصد) می باش��د .میانگین مقادیر انرژی
متابولیس��می مراح��ل مختلف فنولوژیکی عبارتن��د از؛  7/26 ، 8/81و 6/48
مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک که در مرحله رشد رویشی بیشتر و در مرحله
گلدهی و مرحله پایانی رش��د (بذردهی) ،کمتر از حد بحرانی آن ( 8مگاژول)
برای نیاز نگهداری واحد دامی است (نمودار.)2

جدول -1طبقه بندی گونه های مرتعی از لحاظ مقادیر شاخص های کیفیت علوفه (منبع؛  Arzaniو همکاران )2010

شاخص کیفیت علوفه

درجه کیفیت

الف -درصد پروتئین خام ()CP
 -درصد پروتئین خام گونه های مورد مطالعه کمتر از  5درصد باشد

مطلوبیت کم

 -درصد پروتئین خام گونه های مورد مطالعه بین  5تا  7درصد باشد

مطلوب

 -درصد پروتئین خام گونه های مورد مطالعه بیشتر از  7درصد باشد

خیلی مطلوب

ب -درصد هضم پذیری علوفه ()DMD
 درصد ماده خشک قابل هضم گونه های مورد مطالعه کمتر از  40درصد باشد درصد ماده خشک قابل هضم گونه های مورد مطالعه بین  40تا  60درصد باشد -درصد ماده خشک قابل هضم گونه های مورد مطالعه بیشتر از  60درصد باشد

مطلوبیت کم
مطلوب
خیلی مطلوب

ج -محتوای انرژی متابولیسمی ()ME
 -مقدار انرژی متابولیسمی گونه های مورد مطالعه کمتر از  5مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک باشد

مطلوبیت کم

 -مقدار انرژی متابولیسمی گونه های مورد مطالعه بین  5تا  8مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک باشد

مطلوب

 -مقدار انرژی متابولیسمی گونه های مورد مطالعه بیشتر از  8مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک باشد

خیلی مطلوب
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جدول -2تجریه واریانس میانگین مقادیر شاخص های کیفیت علوفه

شاخص های کیفیت علوفه
منبع تغییر

پروتئین خام ()CP

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ()ADF

ماده خشک قابل هضم ()DMD

انرژی متابولیسمی ()ME

 Fمحاسباتی

 Fمحاسباتی

 Fمحاسباتی

 Fمحاسباتی

گونه

4

**26/862

**12/669

**9/201

**6/249

مرحله فنولوژیکی

2

**52/289

**91/599

**88/639

**88/576

گونه× مرحله فنولوژیکی

8

2/558 ns

2/142 ns

1/476 ns

1/472 ns

خطا

28

---

---

---

---

کل

42

---

---

---

---

درجه آزادی

** نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح احتمال  99درصد
 : nsعدم دهنده اختالف معنی داری در سطح احتمال  95درصد
جدول -3میانگین مقادیر شاخص های کیفیت علوفه گونه های مورد مطالعه در مراتع نیمه استپی ارشق استان اردبیل (ترکیبات شیمیایی بر اساس  100درصد ماده خشک می باشد)

شاخص های کیفیت علوفه
مقدار انرژی متابولیسمی ()ME

درصد هضم پذیری ماده خشک

درصد الیاف نامحلول در شوینده

)(Mj/KgDM

()DMD

اسیدی ()ADF

مرحله

درصد پروتئین خام ()CP

فنولوژیکی

گونه گیاهی

Aab

0/29

±

8/62

Aab

1/68

±

62/44

Afg

1/80

±

34/30

Aa

0/49

±

16/95

رشد رویشی

Artemisia fragrans

Bcd

0/11

±

7/80

Bcd

0/63

±

57/62

Bef

0/44

±

38/80

Bc

0/68

±

14/29

گلدهی

Artemisia fragrans

Cdef

0/34

±

7/00

Cdef

2/02

±

52/93

Ccd

2/30

±

42/80

Cdef

0/39

±

11/00

بذردهی

Artemisia fragrans

Aab

0/23

±

8/64

Aab

1/38

±

62/63

Ag

1/25

±

33/80

Aab

0/95

±

16/43

رشد رویشی

Astragalus brachyodonuts

Befg

0/28

±

6/65

Befg

1/65

±

50/89

Babc

1/39

±

45/87

Bde

1/20

±

12/16

گلدهی

Astragalus brachyodonuts

Cg

0/15

±

5/98

Cg

0/89

±

46/95

Ca

0/98

±

49/73

Cefg

0/19

±

10/36

بذردهی

Astragalus brachyodonuts

Aa

0/56

±

9/40

Aa

3/27

±

67/06

Ah

3/39

±

26/57

Acd

1/15

±

12/77

رشد رویشی

Falcaria vulgaris

Bcd

0/22

±

7/68

Bcd

1/28

±

56/92

Bfg

1/27

±

36/50

Bh

0/57

±

8/13

گلدهی

Falcaria vulgaris

-

-

-

بذردهی

-

*

Falcaria vulgaris

Abc

0/19

±

8/31

Abc

1/14

±

60/62

Afg

0/87

±

35/23

Abc

1/02

±

14/47

رشد رویشی

Kochia prostrate

Bde

0/16

±

7/16

Bde

0/93

±

53/91

Bcd

0/99

±

42/03

Bde

0/30

±

11/81

گلدهی

Kochia prostrate

Cfg

0/27

±

6/24

Cfg

1/60

±

48/44

Cab

1/58

±

47/97

Cefg

0/76

±

10/44

بذردهی

Kochia prostrate

Aab

0/15

±

9/07

Aab

0/90

±

65/11

Ah

0/99

±

27/63

Aefg

0/23

±

10/23

رشد رویشی

Stipa hohenackeriana

Bdef

0/06

±

7/03

Bdef

0/35

±

53/12

Bcd

0/35

±

41/52

Bfgh

0/14

±

8/93

گلدهی

Stipa hohenackeriana

Cefg

0/11

±

6/72

Cefg

0/63

±

51/28

Cbcd

0/72

±

43/52

Cgh

0/09

±

8/48

بذردهی

Stipa hohenackeriana

* از مرحله بذردهی نمونه ای ارسال نشده است.
حروف  A، B، Cبیانگر اختالف معنی داری بین مقادیر شاخص ها در هر یک از مراحل مختلف فنولوژیکی می باشد (.)P>0/05
حروف  a، b، cو  ...بیانگر اختالف معنی داری بین میانگین مقادیر هر یک از شاخص های کیفیت علوفه گونه های مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژیکی می باشد (.)P>0/05

(پژوهشوسازندگی)
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نمودار  - 1میانگین مقادیر شاخص های کیفیت علوفه گونه های مورد مطالعه
خط مشخص شده ،مقدار تقریبی سطح بحرانی را برای تامین نیاز های یک گوسفند  50کیلوگرمی (واحد دامی کشور) در حالت نگهداری و در شرایط چرا در مرتع نشان می دهد.
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نمودار  -2میانگین مقادیر شاخص های کیفیت علوفه مراحل مختلف فنولوژیکی
خط مشخص شده ،مقدار تقریبی سطح بحرانی را برای تامین نیاز های یک گوسفند  50کیلوگرمی (واحد دامی کشور) در حالت نگهداری و در شرایط چرا در مرتع نشان می دهد.

بحث و نتیجه گیری

بر اس��اس نتايج حاضر ،كيفيت علوفه گونه هاي مورد مطالعه با يكديگر
تف��اوت معني دار دارد Arzani .و همکاران ()2006؛ گزارش می دهند كه
نسبت وزني برگ به ساقه ،قدرت كشش برگ ،درصد پروتئين خام و درصد
الياف خام از عوامل مهم اين اختالف به ش��مار مي روند .بر همين اس��اس
مراتع مناطق مختلف بس��ته به تركيب گياه��ي ،مقدار مواد غذايي متفاوتي
در اختيار دام قرار مي دهند .آنچه مسلم است ،شناخت و آگاهی از کیفیت
علوف��ه مرت��ع و تغیی��رات آن در مناطق مختلف آب و هوای��ی و در مراحل
مختل��ف فنولوژیک��ی باید در بهره ب��رداری از مراتع م��ورد توجه قرار گیرد
( Arzaniو همکاران  .)2004نوس��انات فصلی و س��االنه ،موجب تغییرات
زی��ادی در درجه مطلوبیت کیفیت علوفه در دس��ترس دام در طول س��ال

(پژوهشوسازندگی)

می ش��ود .در مراحل اولیه رش��د مرتع و در فصل بهار ،علوفه دارای کیفیت
مطلوب اس��ت و اغلب جوابگ��وی نیاز پروتئینی و ان��رژی دام چراکننده در
مرت��ع (مانند مراتع م��ورد مطالعه) خواهد بود ولی در مراحل پایانی رش��د
و در فص��ل تابس��تان و اویل پائی��ز ،علوفه کیفیت نامطل��وب دارد و مقادیر
ش��اخص ه��ای کیفیت علوف��ه معموالً کمت��ر از حد بحران��ی آن برای نیاز
نگهداری یک واحد دامی است و در نتیجه جوابگوی نیاز پروتئینی و انرژی
دام نخواه��د بود که الزم اس��ت با مد نظر ق��رار دادن حداکثر توان مصرف
دام در زم��ان های مختل��ف فصل چرا و حالت های مختل��ف فیزیولوژیکی
دام ،از مکمل های غذایی اس��تفاده گ��ردد .بنابراین زمان چرا بر نیاز روزانه
دام موثر اس��ت و الزم است برای هر مرحله فنولوژیکی ،نیاز روزانه محاسبه
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گردد .مدیریت موفق مرتع ،باید بتواند نیاز غذایی حیوانات را با نوسان های
فصلی و س��االنه کمیت و کیفیت علوفه مرتع ،متعادل سازد .برای دستیابی
به این مهم یکی از ملزومات اساسی آگاهی از مطلوبیت مقادیر شاخص های
کیفیت علوف��ه و حد بحرانی آنها برای نیاز نگهداری دام های چراکننده در
مرتع خواهد بود .به منظور حفظ وضعیت تغذیه ای دام ها ،ضرورت دارد که
در علوفه مرتع به مقدار کافی از مقادیر فوق وجود داش��ته باشد که کمتر از
آن مقدار ،بیانگر سطح بحرانی آن برای نیاز نگهداری یک واحد دامی نامیده
م��ی ش��ود1985 ،Bothrot .؛  Ganskoppو 2001 ،Bohnert؛
 2002،Baars؛  Pearsonو هم��کاران 2006؛  Arzaniو هم��کاران
2006؛ کمتري��ن مق��دار پروتئين خ��ام الزم براي حف��ظ وضعيت گوارش
نش��خواركنندگان را در حال��ت نگهداری  7درصد ذكر ك��رده اند .در تائید
این ام��ر EL- shantavi ،و  )2000( Mohaveshگزارش ميدهند كه
قوچها براي حالت نگهداري به  7تا  9درصد و براي جفتگيري به  10تا 12
درصد پروتئين خام ني��از دارند Holechek .و همکاران ( )2004گزارش
م��ی دهند که میش ها برای حالت نگه��داری به  7تا  9درصد و برای دوره
ش��یردهی به  10تا  12درصد پروتئین خام نیاز دارند مبنی بر اینکه هضم
پذیری علوفه مرتع مطلوب باش��د که این مقدار هض��م پذیری برای حالت
نگه��داری  45ت��ا  50درصد و برای حالت ش��یردهی  55تا  60درصد ذکر
ش��ده اس��ت .مقدار پروتئين خام الزم در علوفه ،برای بسياري از علفخواران
اهلي و وحش��ي (حيات وحش) در حالت نگهداري 7/5 ،درصد گزارش شده
اس��ت ( Beckو همکاران  2006؛  Frenchو همکاران 1955؛ Thorne
و هم��کاران 1976؛ 2004 ،Richardson؛،1981b ،1981a ،NRC
 .)2001 ،2000b ،2000a ،1985بط��ور کل��ي در مديريت چرا ،دامهايي
كه فقط از علوفۀ مرتعي اس��تفاده ميكنن��د ،در صورتي كه وجود گونههاي
گياهي با پروتئين خام كمتر از  7درصد در تركيبات گياهي زياد باشد ،دچار
كمبود پروتئين هس��تند و اين كمبود س��بب كاهش در عملكرد دام و عمر
اقتصادي آن در مرتع ميش��ود .زیرا به هن��گام ناکافی بودن مقدار پروتئین
در جیره گوس��فند ،بافت های عضالنی بدن ،کاتابولیزه ش��ده تا این کمبود
را جب��ران کنند که این فرایند ،محتاج صرف انرژی اس��ت و به نوعی باعث
تلف ش��دن انرژی می ش��ود و در نتیجه ،گوس��فند با راندمان پایین تری از
انرژی قابل متابولیسم استفاده می کند ( Nikkhahو 1995 ،Amanlo؛
 .)2009 ،Attrianدر تایی��د ای��ن مطل��ب )1987( Corbett ،؛ گزارش
"
م��ی دهد که مصرف علوفه های��ی با محتوای انرژی متابولیس��می کمتر از
 8/2مگاژول برکیلوگرم ماده خش��ک ،برای تامی��ن نیاز نگهداری دام کافی
نیس��ت که این کمبود باید با مصرف بافت های بدن جبران ش��ود .در نظر
گرفت��ن مق��دار هضم پذیری  50درصد به عنوان ح��د بحرانی آن برای نیاز
نگهداری یک واحد دامی به این دلیل اس��ت که قابلیت هضم (نسبت علوفه
هضم ش��ده به کل علوفه مصرفی دام) برای گاو و گوس��فند طی دوره رشد
فع��ال معموال بی��ش از  50درصد و ط��ی دوره خواب کمت��ر از  50درصد
اس��ت (2009 ،Arzani؛  .)1987 ،Corbettبه طور کلی در نظر گرفتن
مق��دار؛  7درصد پروتئین خام 50 ،درص��د هضم پذیری و  8مگاژول انرژی
متابولیس��می به عنوان حد بحرانی مقادیر ش��اخص های کیفت علوفه برای
نی��از نگهداری واحد دامی چرا کننده در مراتع کش��ور (گوس��فند زنده بالغ
غیر آبس��تن و خش��ک به وزن  50کیلوگرم) توصیه شده است ( Arzaniو
هم��کاران 2007؛  Arzaniو همکاران  .)2010نتایج و مباحث ارائه ش��ده
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در این مقاله ،به عن��وان اطالعات پایه و بانک اطالعاتی کیفیت علوفه برای
مدیریت دام و مرتع ،منطقه مورد مطالعه مهم اس��ت .به علت تغییر پذیری
بارندگی ،ممکن اس��ت اینگونه تداعی شود که نتایج حاصل از این پژوهش،
تنها برای س��ال مش��ابه از نظر آب و هوایی با س��ال م��ورد مطالعه،کاربرد
دارد .در این خصوص الزم به ذکر اس��ت؛ اگر چه تاثیر س��ال برداش��ت بر
کیفی��ت علوفه ،توس��ط  )1975( Rauziو  Torkanو همکاران ()2007
به تائید رس��یده اس��ت و بسته به شرایط س��ال ،ممکن است کیفیت علوفه
گیاه��ان قدری تغییر یابد ولی به دلیل هزینه بر بودن تعیین کیفیت علوفه،
م��ی ت��وان از نتایج مذکور به منظور ب��رآورد نیاز روزانه دام در س��ال های
مختلف استفاده کرد .در پژوهش حاضر ،مقادیر شاخص های کیفیت علوفه
گونه ها ،با حد بحرانی ش��ان برای تامین نیاز روزانه واحد دامی چرا کننده
در مرتع ،مقایسه شده ولی به منظور برنامه ریزی خوراکدهی دام در مرتع،
ضرورت دارد که در تحقیقات بعدی ،سهم تولید گونه ها در ترکیب گیاهی
مرتع و به تبع آن مقدار انرژی متابولیسمی در دسترس ،محاسبه و بر مبنای
آن ،مقدار علوفه تامین کننده نیاز روزانه دام در مراحل مختلف رشد ،برآورد
گ��ردد که در این خصوص الزم اس��ت ،مقدار مصرف واحد دامی چرا کننده
در مرتع نیز در مراحل مختلف رشد مشخص و با مد نظر قرار دادن حداکثر
ت��وان مصرف دام در حالت ه��ای مختلف فیزیولوژیکی و زمان های مختلف
فصل چرا ،اس��تفاده یا عدم اس��تفاده از مکمل های غذایی توصیه گردد .در
تحقیق حاضر ،تنها مقادیر ش��اخص های کیفیت علوفه  5گونه مرتعی ارائه
شده است ،ولی به منظور تعیین ظرفیت چرا ،ضرورت دارد که مقدار انرژی
متابولیس��می دیگر گونه های مورد چ��رای دام در مراتع منطقه نیز تعیین
شود .آنچه مسلم است ،گونه های مورد مطالعه از گونه های مرغوب و معرف
مراتع می باشند که هر گونه برنامه ریزی در خصوص سیستم های چرا ،باید
با هدف حفظ و تقویت گونه های مذکور باشد.

سپاسگزاری

اين مقاله مرتبط با طرح ملی "کیفیت علوفه گیاهان مرتعی کشور" است
كه هزينه آن توسط سازمان جنگل ها و مراتع (دفتر فنی مرتع) تامين شده و
با همكاري معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تهران انجام گرفته است .بنابراين
از مراكز نامبرده سپاسگزاري مي شود.
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