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کیفیت علوفه گونههای مهم مرتعی در مراتع نیمه استپی سبالن استان اردبیل
چکیده
تعیین ارزش غذایی گیاهان مرتعی ،به منظور ارزیابی مقدار انرژی دردسترس دام در هر هکتاارمرت ،،تخاصیز زماان
مناسب چرا و افزایش عملکرد دام بدون آسیب رساندن به گیاهان مرتعی امری ضروری اسا .باه هماین منظاور در ها وهش
حاضر کیفی .علوفه گونه های مهم مرات ،نیمه استپی سبالن اردبیل مورد بررسی قرار گرف .در این مطالعه از  4گونه مرتعی،
شامل؛  ، Bromus tomentellus ،Poa trivialis ، Festuca sulcata ،Alopecurus textilisکه از گونه های مهم و عناصر اصالی
تیپ های گیاهی مرات ،منطقه مورد مطالعه می باشند ،در سه مرحله فنولوژیکی (رشد رویخی ،گلدهی و باذر دهاید در ساا
 8811نمونه برداری شد سپس شاخز های کیفی .علوفه شامل؛ درصد هروتئین خام (CPد ،8درصد الیاف نامحلو در شوینده
اسیدی (ADFد ،2درصد هضم هذیری ماده خخک (DMDد 8و مقدار انرژی متابولیسمی (MEد 4محاسبه شد به منظور مقایساه
گونه ها و مراحل رشد از نظر شاخز های کیفی .علوفه ،از تجزیه و تحلیل واریانس و به منظور مخاهده منااب ،تيییاراد درون
گروهی ،از آزمون مقایسه دانکن استفاده شد نتایج حاصله نخان می دهد در مورد شاخصهای کیفیا .علوفاه باین گوناه هاای
مصتلف و نیز مراحل سه گانه رشدتفاود معنی داری از نظرآماری وجود داش .ضمنا اثر متقابل گونه گیاهی و مرحله رشد نیاز
بر روی کلیه شاخصها به لحاظ آماری معنی دار بود نتایج نخان داد با هیخرف .رشد گیاه ،در اثر کاهش میزان هروتئین ،قابلیا.
هضم و انرژی متابولیسمی از کیفی .علوفه آن کاسته می شود و بر این اساس گونه هاای گیااهی در مرحلاه رویخای باا ترین
کیفی .را دارند در بین گونه های مورد مطالعه ،بیخترین درصد هروتئین خام (CPد و انرژی متابولیسمی (MEد ،مربوط به گونه
 ، Festuca sulcataدر مرحله رشد رویخی می باشد که مقدار آن در مراحل رشد رویخی و گلدهی ،از نظر حاد بحرانای درصاد
هروتئین خام (CPد آن برای گوسفند در حال .نگهداری ( 7درصدد با تر می باشد از نظر انرژی متابولیسمی کلیه گوناه هاا در
مراحل فنولوژی در حد هایین تری نسب .به حد بحرانی ( 1مگاژو بر کیلاوگرمد قارار دارناد گوناه  Bromus tomentellusدر
مرحله بذر دهی کمترین درصد هروتئین خاام را دارد و گوناه Poa trivialisدر مرحلاه باذردهی ازهاایین تارین درصاد انارژی
متابولیسمی برخوردار اس .در مجموع گونه  ،Festuca sulcataبر اساس شاخصهای اندازه گیری شده با ترین کیفی .علوفاه

را دارد
کلماد کلیدی :کیفی .علوفه ،انرژی مورد نیاز ،مراحل فنولوژیکی ،Festuca sulcata ،مرات ،سبالن اردبیل

)1 - Crude protein (CP
)2 - Acid detergent fiber (ADF
)3 - Dry matter digestible (DMD
)4 - Metabolizable energy (ME

مقدمه
برای برآورد ظرفی .چرا جه .مدیری .اصولی و جام،نگر مرت ،،آگاهی از کیفی .علوفه گیاهان مرتعی ضروری اس( .ارزانی و
همکاران 8811د .ارزانی و همکاران(8811د گزارش میدهند که مرات ،مناطق مصتلف بسته به ترکیب گیاهی ،مقدار مواد
غذایی متفاوتی در اختیار دام قرار می دهند ،بنابراین برآورد نیاز روزانه دام در هر منطقه بدون توجه به کیفی .علوفه گیاهان
آن منطقه که متاثر از ترکیب گیاهی اس ،.میسر نیس7( .د .با توجه به موارد فوق برای برنامه ریزی مناسب استفاده از مرت،،
زم اس .مرتعداران عالوه بر مقدار ،کیفی .علوفه را در مرت ،مد نظر داشته باشند(امیر خانی و همکاران 8811د .بنابراین
اهمی .تي ذیه مناسب و کافی نخصوار کنندگان (کیفی و کمید ایجاب می نماید که کیفی .غذایی هر یک از مواد خوراکی و
اجزاء تخکیل دهنده آن طبق روشهای صحیح و استاندارد تعیین گردد
کیفی .علوفه ؛ به عنوان توانایی علف های مرتعی در فراهم کردن سطح مطلوب عملکرد دام تعریف می شود که تاب ،مصرف
اختیاری و ارزش غذایی علوفه اس .محققان با مطالعه شاخصهای مصتلف به این نتیجه رسیدند که از میان ترکیباد شیمیایی
موجود در علوفه؛ انرژی متابولیسمی (MEد ،ماده خخک قابل هضم (DMDد ،الیاف نامحلو در شوینده اسیدی (ADFد و
هروتئین خام (CPد مهمترین فاکتورهایی هستند که می توانند برای ارزیابی کیفی .علوفه مورد بررسی قرار گیرند (مینسون،
 ،18117رودز و شارو  ،18111،ارزانی و همکاران2114 ،د
کیفی .علوفه مرات ،بسته به زمان و مکانهای مصتلف دارای تيییراد چخمگیری اس .این تيییراد گسترده ،و عوامل ایجاد
کننده آن نیز متعدد و هیچیده هستند به طورکلی می تون آنها را به مرحله رشد گیاهی ،نوع گونه گیاهی ،نسب .برگ به ساقه،
عوامل اقلیمی ،عوامل محیطی وعوامل مدیریتی تقسیم کرد محققین زیادی تاٴثیر عوامل مصتلف بر کیفی .علوفه مرات ،را
بررسی کردهاند )  ( Kamalak ., 2006در تعیین ارزش غذایی برگهای  Glycyrhiza glabraبه این نتیجه رسید که مرحله
برداش .از عوامل مهم موثر بر ارزش غذایی برگهای این گونه بوده و مرحله بلوغ تاثیر منفی بر ترکیب شیمیایی ،انرژی
متابولیسمی ،هروتئینخام ،در برگها دارد و ارزش غذایی به طور مستمر با بلوغ گیاه تيییر میکند ) (Bovolenta et al., 2008به
این نتیجه رسیدند که گونه های مرتعی مرات ،آلپی ایتالیا از نظر ارزش غذایی با توجه به گونه و مراحل فنولوژی متفاود
هستند در طو فصل چرا درصد NDF7افزایش یافته درحالی که محتوای  CPو OMD1کاهش مییابد و منجر به کاهش ارزش
غذایی گونهها میشود این تيییراد در بین گونه های مورد مطالعه شده متفاود بوده و این تيییراد برای گراسها نسب .به ههن
برگان و لگومها بارزتر بود ) (Moran., 2009دربررسی کیفی .علوفه چمنزارهای آهکی و زمینهای بایر در  Burrenدر غرب
ایرلند گزارش داد که کیفی .علوفه هوشش گیاهی این مناطق به میزان قابل توجهی از نظر هروتئین ،فیبر ،انرژی و عناصر کم-
مصرف اختالف دارند و میتوان آنها را به دو گروه مرات ،با کیفی .هایین متخکل از علفزار Moloniaو  Sesleriaو مرت ،با
کیفی .با مانند علفزار Sesleria-Festucaتقسیم کرد همچنین نتایج ،تيییراد فصلی قابل توجهی درکیفی .علوفه نخان داد
به طوری که در طو ماه دسامبر و فوریه (آذر و بهمند کیفی .علوفه هایین و در اواخر آوریل تا (فروردین تا شهریورد علوفه
کیفی .با یی دارد
ارزانی و همکاران( 8817د در بررسی که بر روی تاثیر مرحله فنولوژیکی بر کیفی .علوفه دوازده گونه مرتعی ،در مرات ،استان
همدان انجام دادند نتیجه گرفتند که مرحله فنولوژی بر کیفی .علوفه گونه های مورد مطالعه اثر معنی داری دارد به طوری که
کیفی .گونه های مصتلف در دو مرحله فنولوژی مصتلف با یکدیگر یکسان نیس .و با هیخرف .رشد گیاه ،در اثر کاهش میزان
هروتئین قابلی .هضم و انرژی متابولیسمی از کیفی .علوفه آن کاسته می شود و بر این اساس گونه های گیاهی در ابتدای رشد
با ترین کیفی .را دارند
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ارزانی و همکاران ( 2111د در بررسی ارزش غذایی بعضی از گونه های گیاهی مرات ،کوه زاگرس گزارش می دهند که اختالف
معنی داری بین محتوای هروتئین در بین لگومها و گراسها وجود دارد و همبستگی مثبتی بین  CPو  DMDو همبستگی منفی
بین  ADFبا  DMDو CPبا  ADFوجود دارد (4د
از طرفی اطالع از مواد ميذی مورد نیاز دام های چرا کننده در مرت ،،برای برنامه ریزی در مورد خوراکدهی و دستیابی به
تولیداد مورد نظر ،ضروری اس .این میزان نیاز به راحتی می تواند به صورد انرژی سوخ .و سازی یا انرژی متابولیسمی
بیان شود چرا که در بیختر مرات ،هنگامی که انرزی متابولیسمی زم تامین می شود بدین معناس .که هروتئین ،مواد معدنی و
ویتامین نیز برای آن سطح از تولیداد تامین شده اس.
انرژی متابولیسمی ،مقدار انرژی در دسترس برای جذب توسط حیوان هس از هضم و تصمیر در غذای مصرف شده اس .که
بطور کلی مان ،و محدودی .اصلی در تولید گوسفند از چراگاه اس8( .د
انرزی متابولیسمی مورد نیاز دام ،بسته به وزن زنده دام ،شرایط جسمانی ،حال .فیزیولوژیکی ،وضعی .توهوگرافی منطقه،
شرایط آب و هوایی ،فواصل آبخصور ،و هراکنش هوشش گیاهی متفاود می باشد(ارزانی و همکاران8811 ،د
ارزانی و همکاران ( 2114د گزارش دادند ماده خخک مورد نیاز تاب ،زمان ورود دام به مرت ،،مرحله رویخی گیاه و نسب.
اندامهای تخکیل دهنده قرار می گیرد
برای کسب هروتئین کافی به منظور نگهداری وزن زنده یک گوسفند  11کیلوگرمی خخک که رژیم غذایی محتاوی مااده
آلی با هضم هذیری حدود  % 11را مصرف می کند ،باید علوفه ای که استفاده می کند ،دارای هروتئین خام بایش از  7-1درصاد
باشد ،که این مقدار ،هروتئین خام حد بحرانی برای حال .نگهداری یاک گوسافند  11گیلاوگرمی اسا( .جعفاری و همکااران،
8817د
انرژی مورد نیاز در حال .نگهداری ،برای یک گوسفند  11کیلوگرمی حدود  7/1تاا  1/1مگااژو در روز مای باشاد ایان
مقدار انرژی متابولیسمی در واق ،حد بحرانی انرژی متابولیسمی برای دام در روز می باشد (جعفری و همکاران8817 ،د
ارزانی و ناصری( 2117د دریافتند که انرژی مورد نیاز برای حال .نگهداری ،در گوسفندانی که در مرت ،چرا می کنند ،بین  81تا
 11درصد با تر اس .و این مسئله به میزان علوفه قابل چرا ،وضعی .آب و هوایی و هستی و بلندی منطقه (توهوگرافید بستگی
دارد(7د
بنابر مطالب ذکر شده؛ هدف از انجام ه وهش حاضر؛ تعیین و مقایسه کیفیا .علوفاه گوناه هاای ماورد مطالعاه وتعیاین
بهترین زمان بهره برداری توسط دام و اطالع از اینکه آیا علوفه حاصل از این گونه ها در طو فصل چارا ،جوابگاوی نیااز هاای
هروتئینی و انرژی مورد نیاز روزانه دام چراکننده در مرات ،منطقه خواهد بود یا خیر ،و اینکه آب و هوا در کیفیا .علوفاه تااثیر
دارد یا خیر ،می باشد از نتایج این مطالعه می توان در تعیین زمان مناسب ورود و خروج دام ،ایجاد تعااد باین دام و مرتا ،و
استفاده از گونه های مناسب در اصالح و توسعه مرات ،استفاده کرد
مواد وروشها
موقعی .و خصوصیاد منطقه مورد مطالعه:
منطقه مورد مطالعه در  811کیلومتری استان اردبیل با  8211متر ارتفاع از سطح دریا با اقلیم نیمه خخک سرد در موقعی.
جيرافیایی" 17◦ 81′ 81طو شرقی تا "87◦ 11′ 47عرض شمالی قرار دارد متوسط بارندگی منطقه  711میلیمتر و متوسط
درجه حرارد  81/28سانتیگراد و جه .جيرافیایی غالب منطقه جنوب غربی می باشد تیپ واحد اراضی کوهستانی بوده و
باف .خاک لوم تا لومی رسی و متوسط شیب منطقه بیش از  41درصد می باشد نوع مرت ،ییالقی بوده و دام غالب منطقه
گوسفند ن اد ميانی می باشد
نمونه برداری از گیاهان:
نمونه برداری در سا  8817از سای .سبالن مرات ،نیمه استپی اردبیل درسه مرحله فنولوژیکی شامل؛ رشد رویخی،
گلدهی و بذردهی به روش کامالا تصادفی انجام شد گونه های مورد مطالعه از گونه های خوشصوراک و مورد استفاده دام و از
عناصر اصلی تیپ های گیاهی در مرات ،مورد بررسی می باشند برای هر گونه گیاهی سه تکرار و برای هر تکرار حداقل هنج هایه

گیاهی از یک سانتیمتری سطح خاک قط ،شد سپس نمونه ها در هوای آزاد خخک و آسیاب گردید درصد هروتئین خام
(CPد ،ماده خخک قابل هضم (DMDد ،درصد الیاف نامحلو در شوینده اسیدی (ADFد و میزان انرژی متابولیسمی(MEد ،به
عنوان شاخز های کیفی .علوفه مورد توجه قرار گرف.
1
هروتئین خام بعد از اندازه گیری درصد نیتروژن به روش کجلدا با ا ستفاده از فرمو ارائه شده توسط والتون(8118د
81
برآورد شد (رابطه8د الیاف نامحلو در شوینده اسیدی (ADFد با استفاده از روش ارائه شده توسط ون سوس8118( .د
اندازه گیری شد به دس .آوردن اطالعاد صحیح و دقیق در مورد هضم هذیری علوفه در مطالعه کیفی .علوفه دارای ارزش
زیادی اس ،.اما کسب اطالعاد واقعی و دقیق در زمان مصرف علوفه توسط دام ،گران و نیازمند مقدار زیادی نمونه گیاهی اس.
که در این مطالعه امکان هذیر نمی باشد لذا درصد ماده خخک قابل هضم به وسیله فرمو ارائه شده توسط ادی و همکاران
(8118د 88برآورد شد (رابطه2د برآورد انرژی متابولیسمی (MEد گونه های گیاهی نیز بر مبنای درصد هضم هذیری ماده
خخک و از طریق فرمو هیخنهادی کمیته کخاورزی استرالیا (SCAد( 82رابطه 8د انجام گرف.
 : CP = N% × 1/21رابطه 8
 : %DMD = 18/11 – 1/124 ADF + 2/121 %Nرابطه 2
 : ME = 1/87 %DMD - 2رابطه 8
طرح آماری:
جه .مقایسه گونه ها و مراحل رشد از نظر شاخز های کیفی .علوفه ،از تجزیه و تحلیل واریانس و به به منظور مخاهده
مناب ،تيییراد درون گروهی ،از آزمون مقایسه دانکن استفاده شد و گونه هایی که میزان شاخز های کیفی .علوفه آنها با
یکدیگر تفاود معنی دار داشتند ،مخصز گردید از آنجائیکه فرض نرما بودن داده ها شرط مهمی در تجزیه واریانس می
باشد ،قبل از تجزیه واریانس ،فرض فوق با آزمون آندرسون دارلینگ در سطح احتما  1درصد انجام گردید
نتایج
نتایج تجزیه واریانس ترکیباد شیمیایی نمونه های مورد مطالعه شامل؛ درصد هروتئین خام (CPد ،درصد ماده خخک
قابل هضم (DMDد ،مقدار انرژی متابولیسمی (MEد و درصد الیاف نامحلو در شوینده اسیدی (ADFد درجدو  8ارائاه شاده
اس.

1

- Walton,1983
- Van Soest, 1963
88
- Oddy, et al., 1983.
12
)- Standing Committee on Agriculture (SCA
81

جدو  -8تجزیه واریانس میانگین شاخز های کیفی .علوفه گونه های مورد مطالعه در مراحل مصتلف فنو فنولوژیکی
الیاف نامحلول در شوینده

پروتئین خام
منبع تغییر

()CP

درجه
آزادی

اسیدی

ماده خشک قابل هضم

انرژی متابولیسمی

() DMD

() ME

() ADF

میانهین

F

مربعات

میانهین
مربعات

F

میانهین
مربعات

F

گونه

8

22/84

81/18
**

71/78

مرحله فنولوژیکی

2

44/11

71/11
**

214/11

11/81
**

گونه × مرحله
فنولوژیکی

1

2/81

8/71
**

84/71

4/47
**

1/84

خطا

24

1/172

---

8/814

---

2/181

---

کل

81

---

---

---

---

---

---

میانهین
مربعات

F
21/81
**

21/41
**

28/22
**

8/11

17/12

7/71

14/87
**

211/11

14/12
**

2/11
*

2/11
*

1/28
1/81

---

---

---

** اختالف معنی دار در سطح  11درصد
* اختالف معنی دار در سطح  11درصد

تجزیه واریانس دادهها نخان میدهد که اثراد اصلی گونه و مرحله فنولوژیکی و اثر متقابل گونه × مرحله فنولوژیکی
برمیانگین مقادیر هروتئین خام (CPد ،ماده خخک قابل هضم (DMDد ،الیاف نامحلو در شوینده اسیدی(ADFد و انرژی
متابولیسمی(MEد معنی دار می باشد با توجه به معنی دار بودن اثر متقابل گونه * فنولوژی با انجام آزمون دانکن گروههایی
که با یکدیگر تفاود معنیدار داشتند مخصز شدند که نتایج این آزمون نیز در جدو  2آورده شده اس.
هروئین خام(CPد
درمیان گونه های گیاهی مورد مطالعه از نظر درصد هروتئین خام اختالف معنی داری در سطح  1درصد وجود دارد
بنحوی که در مقایسه های میانگین  4گراس مرتعی در 4گروه قرار گرفتند بر اساس این نتایج مقدار هروتئین خام گونه ها
از 4/12تا  88/14متيیر بوده که کمترین مقدار مربوط به گونه  Bromus tomentellusدرمرحله بذردهی و بیخترین مقدار
مربوط به گونه  Festuca sulcataدر مرحله رویخی اس .بررسی اثرهای متقابل گونه و مرحله رشد مخصز کرد که درصد
ه روتئین خام کلیه گونه ها در سه مرحله فنولوژی دچار تيییراد معنی داری شده اس .به طوری که از مقدار آن با هیخرف.
مراحل فنولوژیک کاسته می شود
الیاف نامحلو در شوینده اسیدی (ADFد
نتایج نخان داد که بین  4گونه مورد مطالعه اختالف آماری معنی داری از نظر درصد  ADFوجود دارد همچنین از
نظر مراحل رشد نیز اختالف آماری مخاهده می شود نتایج نخان می دهد با هیخرف .مراحل فنولوژیک بر مقدار  ADFافزوده
می شود نتایج حاصل از مقدار  ADFگونه ها نخان می دهد که کمترین درصد  ADFمربوط به گونه  Poa trivialisبا مقدار
 48/11در مرحله رویخی و بیخترین درصد مربوط به گونه  Bromus tomentellusدر مرحله بذردهی با مقدار  18/71می
باشد
ماده خخک قابل هضم (DMDد
گونه های مورد مطالعه از نظر درصد ماده خخک قابل هضم با یکدیگر اختالف آماری دارند در این میان گونه
 Festuca sulcataدر مرحله رویخی دارای بیخترین درصد ماده خخک قابل هضم بوده و کمترین درصد مربوط به گونه Poa
 trivialisدر مرحله بذردهی می باشد بررسی اثرهای متقابل گونه و مرحله رشد نخان داد که در کلیه گونه ها با هیخرف.
مراحل فنولوژیک درصد ماده خخک قابل هضم کاهش می یابد
انرژی قابل متابولیسم (MEد
نتایج نخان می دهد که اختالف معنی دار آماری در بین گونه ها وجود دارد همچنین اثر معنی دار گونه و مرحله
فنولوژی نیزاختالف معنی دار دارد نتایج نخان می دهد که دامنه تيییراد انرژی قابل متابولیسم بین  4/4تا 7/11

(Mj/KgDMد بوده که بیخترین مقدار آن مربوط به گونه  Festuca sulcataدر مرحله رویخی بوده و کمترین آن مربوط به
گونه  Poa trivialisدر مرحله بذردهی می باشد بررسی اثرهای متقابل نخان داد که در کلیه گونه ها با هیخرف .ماحل
فنولوژیک و مسن تر شدن گیاه انرژی قابل متابولیسم آنها کاهش می یابد
به طور کلی نتایج نخان می دهد در کلیه گونه ها با هیخرف .مراحل فنولوژیک درصد هروتئین خام ،ماده خخک قابل
هضم و انرژی قابل متابولیسم کاهش یافته و به درصد  ADFافزوده می شود به عبارتی دیگر بین درصد هروتئین خام ،ماده
خخک قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم در مراحل مصتلف فنولوژی همبستگی مثب .و بین این سه شاخز با درصد ADF
همبستگی منفی وجود دارد
جدو  -2میانگین شاخز های کیفی .علوفه گونه های مورد مطالعه در مراحل مصتلف فنولوژی در مرات ،سبالن اردبیل
حروف کوچک  c ، b ،aو اختالف معنی داری بین میانگین مقادیر شاخز های کیفی .علوفه در مراحل مصتلف فنولوژی هر گونه
حروف بزرگ  C ، B ،Aو اختالف معنی داری بین میانگین شاخز های کیفی .علوفه گونه های مورد مطالعه در مراحل مصتلف فنولوژی
پارامترهای ارزش غذایی
ME

DMD

مراحل فنولوژی

ADF

CP

1/17±1/84BCa

41/88±1/18BCa

11/88±1/71BCb

88/87±1/18Aa

رویخی

1/48±1/18CDa

48/18±1/81CDa

12/8±1/81Bb

1/28±1/21Cb

گلدهی

4/77±1/28Eb

81/17±8/24Eb

11/28±8/48Aa

7/21±1/28Cb

بذردهی

7/11±1/84Aa

18/84±1/11Aa

48/11±1/12Ec

88/14±1/24Aa

رویخی

1/21±1/17Bb

41/12±1/44Bb

47/11±1/28CDb

81/48±1/78ABa

گلدهی

1/18±1/11CDc

44/77±1/81CDc

11/81±1/82BCa

7/11±1/28Cb

بذردهی

1/12±1/48Aa

18/11±2/48Aa

48/71±2/18Ec

7/81±1/71Ca

رویخی

1/11±1/14CDb

41/11±1/24CDb

41/88±1/21BCDb

1/72±1/11Db

گلدهی

4/44±1/81Ec

87/12±8/11Ec

17/11±8/21Aa

1/81±1/22Db

بذردهی

1/74±1/11Aa

18/41±1517Aa

48/21±1/11Ec

1/12±1/81Ba

رویخی

1/21±1/81Bb

41/21±1/18Bb

41/11±1/11Db

1/81±1/41Ca

گلدهی

1/21±1/11Dc

42/71±1/82Dc

18/71±1/18Ba

4/12±1/11Db

بذردهی

نام علمی

Alopecurus textilis

Festuca sulcata

Poa trivialis

Bromus tomentellus

مقادیر هروتئین خام و انرژی متابولیسمی گونه های مورد مطالعه در مراحل مصتلف فنولوژیکی در مقایسه با حد بحرانی آنها
برای نیاز نگهداری یک واحد دامی ،88به ترتیب در نمودار های شماره  8و  2ارائه شده اس.
نتایج حاصل نخان می دهد که فقط مقادیر هروتئین خام گونه  Alopecurus textilisدر هر سه مرحله فنولوژی قادر به برآورد
نیاز نگهداری دام می باشد گونه  Festuca sulcataو  Bromus tomentellusدر مرحله رویخی و گلدهی و گونه Poa trivialis
فقط در مرحله رویخی هروتئین خام با تری از حد بحرانی زم برای نگهداری دام را دارند
از نظر انرژی متابولیسمی کلیه گونه ها در هر سه مرحله فنولوژیکی انرژی متابولیسمی کمتری از حد بحرانی زم برای
نگهداری دام را دارا می باشند که باید در تعیین ظرفی .و زمان چرا مورد توجه قرار گیرد

 -84اندازه واحد دامی در ایران ،میش بالغ غیر آبستن و خخک با میانگین وزن 11کیلوگرم گزارش شده اس.
(ارزانی 8811 ،؛ ارزانی و همکاران8811 ،د
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حد بحرانی پروتئین خام

رویشی

%CP

7

گلدهی
بذردهی

0
Festuca sulcata

Poa trivialis

Alopecurus textilis

Bromus
tomentellus
نمودار  -8درصد هروتئین خام گونه های مورد مطالعه در مراحل مصتلف فنولوژیکی و حد بحرانی آن برای نیاز نگهداری گوسفند  11کیلوگرمی

حد بحرانی انرژی متابولیسمی
10

8

رویشی
گلدهی

4

بذردهی
2

)ME(MJ/KgMD

6

0
Bromus
tomentellus

Poa trivialis

Festuca sulcata

Alopecurus textilis

نمودار  -2مفدار انرژی متابولیسمی گونه های مورد مطالعه در مراحل مصتلف فنولوژیکی و حد بحرانی آن نیاز نگهداری گوسفند  11کیلوگرمی

بحث و نتیجه گیری
علوفه مرت ،،منب ،مواد ميذی برای تامین انرژی مورد نیاز دامهای چرا کننده اس .تولید علوفه مرت ،متکی به گیاهانی اس .که
به صورد خودرو در عرصه مرات ،می رویند این گیاهان با توجه به نیازهای اکولوژیک و بر اساس وی گیهای رویخگاهی
همچون شرایط اقلیمی و وی گیهای خاک ،در مناطق مصتلف کخور مستقر شدهاند ،ترکیب گیاهی خاصی را به وجود آورده اند
همچنین بر اساس خصوصیاد ذاتی و محیطی دارای وی گیهای متفاوتیاند ،از جمله این اختالف ها ،تفاود در کیفی .علوفه
آنهاس .بر همین اساس مرات ،مناطق بسته به ترکیب گیاهی ،مقدار مواد غذایی متفاوتی در اختیار دام قرار می دهند بنابراین
برآورد نیاز روزانه دام در هر منطقه ،باید با توجه به کیفی .علوفه گیاهان آن منطقه که تح .تاثیر ترکیب گیاهی اس ،.صورد
گیرد.
نتایج این تحقیق نخان می دهد که مرحله فنولوژی بر کیفی .علوفه گونه های مورد مطالعه اثر معنی داری دارد یه طوری که
کیفی .گونه های مصتلف در سه مرحله فنولوژی مصتلف با یکدیگر یکسان نیس .و با هیخرف .رشد گیاه ،در اثر کاهش میزان
هروتئین ،قابلی .هضم و انرژی متابولیسمی از کیفی .علوفه آن کاسته می شود و بر این اساس گونه های گیاهی در مرحله
رویخی با ترین کیفی .را دارند و کیفی .گونه های مصتلف مورد مطالعه با یکدیگر تفاود معنی دار دارد و در بین گونه ها،
گونه  Festuca sulcataبیخترین ارزش غذایی را داراس .همچنین هضم هذیری ماده خخک (DMDد با هیخرف .مرحله
فنولوژیکی کاهش می یابد هضم هذیری ماده خخک (DMDد ،رابطه منفی با درصد  ADFدارد با افزایش سن گیاه مقدار فیبر
و باف .های ساختاری در گیاه افزایش می یابد و در نتیجه درصد هضم هذیری گیاه کاهش می یابد( ،ارزانی و همکاران،
8817د (ترنیان8811 ،د الیزاد و همکاران (8111د (، 84ارزانی وهمکاران 2114د( ،ارزانی و همکاران  2111د( ،ارزانی و
همکاران2111د نیز در تایید این موضوع گزارش دادند که با رشد و بلوغ گیاه از درصد هضم هذیری ماده خخک (DMDد
کاسته و به مقدار الیاف خام افزوده می شود و همبستگی مثبتی بین  CPو  DMDو همبستگی منفی بین  ADFبا  DMDوCP
با  ADFوجود دارد.ارزانی(8811د،گزارش می دهد که کاهش نسب .برگ به ساقه ،عامل اصلی کاهش کیفی .علوفه ،همزمان با
هیخرف .مراحل رشد اس .همچنان که گیاه بالغ می شود و ساقه ها رشد می کنند ،نسب .برگ به ساقه در گیاه کاهش می
یابد در گراسها در مراحل اولیه رشد ،ساقه ها کوتاه و نسب .برگ به ساقه در آنها زیاد اس .وفتی که رشد گیاه کامل شد ساقه
ها بیخترین حجم علوفه تولیدی را به خود اختصاص می دهند ارزانی و ناصری (2117د ،ارزانی و همکاران(2114د ،دیستل و
همکاران (2111د81و هیرتی و همکاران ( 2111د 81نیز در مطالعه خود این مطلب را تایید کردند بنابراین در مراحل هایانی رشد
گیاه ،با افزایش نسب .وزنی ساقه و به تب ،آن کاهش نسب .وزنی برگ از ارزش غذایی گیاهان کاسته می شود(88د
بررسی نتایج نخان مای دهاد کاه گوناه هاای گیااهی از لحااظ شاخصاهای کیفای باا یکادیگر اخاتالف معنای دار
دارند ارزانی( 8811د تفاود در کیفی .علوفه گونه های مصتلف را ناشی از وی گیهای مورفولوژیکی،آنااتومی و فیزیولاوژیکی مای
داند (ارزانی و همکاران 8817د ( ،بهنام فر و همکااران 8811د( ،امیرخاانی و همکااران 8811د( ،کاماا ک 2111د( ،87ماوران
2111د 81نیز به نتایج مخابهی دس .یافتند و اینگونه بیان داشتند که این اختالف مربوط به توانایی ذاتای گوناه هاا در جاذب
مواد غذایی از خاک و تبدیل آنها در اندامهایخان می باشد
با توجه به نتایج می توان گف .که در بین تیپهای مصتلف و گونه های مرتعی تفاود زیادی از لحاظ هاروتئین خاام و
انرژی متابولیسمی وجود دارد و نمی توان مبنای محاسبه نیاز غذایی واحد دامی را یاک مقادار ثابا .بادون توجاه باه ترکیاب
گیاهی در نظر گرف( .ارزانی 8811د( ،ارزانی و همکاران 2111د( ،موران 2111د بیان می کنند که ارزش غذایی گیاهان مرتعی
به ترکیب گیاهی بستگی دارد ( ،ارزانی و همکاران 8817د هیخنهاد دادند که به منظور اقتصادی بودن واحدهای بهارو بارداری
در مرت ،مبنای محاسبه نیاز غذایی واحد دامی بیخترین مقدار(هروتئین خام و انرژی متابولیسمید در نظر گرفته شود و کمباود
- Elizalde, et al., 1999
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87-Distel,et al.2005
81- Pirty,et al 2006
81 -Kamalak, et al, 2006.
21 -Moran, 2009.

مواد غذایی علوفه مرتعی از طریق علوفه دستی یا مکمل های غذایی جبران شود بنابراین گونه ها وفرمهاای مصتلاف رویخای از
آنجا که نیازهای خاکی و آبی متفاوتی دارند  ،ترکیب آنها در فصو مصتلف ساا مای تواناد ماورد اساتفاده دام قارار بگیارد و
همچنین در بهبود ارزش جیره غذایی دام و افزایش طو دوره چرایی از اهمی .زیادی برخوردارند که اهمی .توجه باه ترکیاب
گیاهی در مرات ،را می رساند
با توجه به نتایج میانگین هروتئین خاام و انارزی متابولیسامی گوناه  ،Bromus tomentellusباه ترتیاب 1/11 ،7/18
درصااد ماای باشااد در مطالع ااتی کااه توسااط ارزاناای و همکاااران(8811،8817،2111 ،8811د در مراتاا ،طالقااان ،مرکاازی،
همدان،زاگرس و لرستان بر روی کیفی .این گونه صورد گرفته میانگین هاروتئین خاام باه ترتیاب ،1/1 ،81/22 ،81/1 ،81/8
 7/12ومیانگین انرژی متابولیسمی به ترتیب  ،1/41 ،8/17 ،1/1،48/11 ،7/1گزارش شده اس .همچنین در ماورد ساایر گوناه
های  Poaو  Festucaنیز نتایج متفاوتی از مناطق مصتلف گزارش شده اس .که نخانگر تاثیر اقلیم و عوامل محیطی بر کیفیا.
علوفه می باشند که بوولنتا و همکاران 2111د ( ،موران 2111د( ،ارزانی و همکاران 8811د (ارزانای8811 ،د و (ترنیاان8811 ،د
نیز به این نتیجه رسیدند و عوامل اقلیمی وعوامل خاکی وتوهوگرافی را از تاثیر گذارترین عوامل بر کیفی .علوفه بیاان کردناد و
بیان کردند که عوامل آب و هوایی بر هراکنش طبیعی گیاه درمحیط تاثیر می گذارد و به صورد غیر مستقیم کیفیا .علوفاه را
از راه هاسخ های فیزیولوژیکی گیاهان که در ارتباط با سازگاری و علوفه در دسترس آنهاس ،.تيییر می دهد
به طور کلی نتایج این بررسی نخان می دهد که مقدار انرژی متابولیسمی (MEد علوفه موجاود در مراتا ،منطقاه ،در
مراحل فنولوژی مصتلف جوابگوی نیاز نگهداری دام چرا کننده در مرات ،منطقه نمی باشد ،و ضرورد دارد این کمبود با برناماه
ریزی خوراکدهی دام در مرت ،و هیاده نمودن سیستم های چرا بر مبنای وضعی .و گرایش مرات ،مورد مطالعه ،مرتف ،شود
از سوی دیگر ،با توجه به نتایج حاصال از تعیاین کیفیا .علوفاه در ایان تحقیاق ،مای تاوان اواخار دوره رویخای را
مناسبترین زمان برای چرای دام در نظر گرف .زیارا در ایان زماان ،گیاهاان هام از نظار هاروتئین خاام و تاا حادودی انارژی
متابولیسمی در شرایط مطلوبی قرار دارند البته باید از خسارد باه مرتا ،و ایجااد اخاتال در زادآوری گیاهاان در ایان مرحلاه
جلوگیری شود برداش .زود هنگام علوفه ،ممکن اس .تولید و نیز مقاوم .ساقه را کاهش دهد (فااهی  8114د 81برداشا .در
طی مراحل اولیه رشد گیاه در بهار هرخسارد ترین و مضرترین زمان برداش .اس ،.زیرا کل ذخاایر هیادراد کاربن در حاداقل
خود قرار دارد (والنتاین 2118د .21همچنین چون در این مرحله از نظار کمیا .علوفاه حاد هاایینی دارد بناابراین اساتفاده از
سیستمهای چرایی مناسب برای تعاد در کیفی .و کمی .علوفه و جلوگیری از خسارد به دامدار و مرت ،هیخانهاد مای شاود
بدین صورد که مرت ،قطعه بندی می شود و در بعضی از قطعاد دام زمانی وارد می شود که کمی .و کیفی .علوفه خوب اس.
و در بعضی از قطعاد به منظور به گل نخستن کامل و تولید بذر ،دام هس از بذردهی وارد مرت ،می شاود باه منظاور اینکاه باه
گیاهان از نظر زایخی و ذخیره مواد غذایی برای سا بعد صدمه وارد نخود ،باید سیستم چرای هرسا متناسب با وضعی .مرت،
ع وض شود و به تيییراد مواد غذایی کلیه گیاهان موجود در مرت ،توجه شود تا مرت ،از تعاد بیختری برخوردار باشد
بنابراین می توان دریاف .که از مقدار مساوی علوفه از گونه های گیاهی با خوشصوراکی مخابه و در شرایط یکسان ،مقدار
هروتئین خام و انرژی متابولیسمی متفاود در هکتار بدس .می آید تفاود مربوط به اختالف در کیفی .علوفه گونه ها نسب .به
هم اس .بنابراین در هنگام تعیین ظرفی .چرایی مرت ،بسته به کیفی .علوفه حاصل از گونه های موجود در هر تیپ گیاهی و
مرحله ای از رشدگیاهان که دام وارد مرت ،می شود ،مقدار متفاوتی از علوفه برای هر دام نیاز اس .و باید در ارزیابی گونه های
علوفه ای به منظور تولیداد دامی ،کیفی .علوفه به اندازه کمی .آن مورد توجه قرار گیرد
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Abstract:
Determination of pasture plants nutritional value is essential to evaluation of available energy for animals per
square hectare, recognition of suitable grazing time and increasing animal yield without damage to pasture
plants. For this purpose, in the present study forage quality of important species of semi- steppe Sabalan
rangelands was considered. In this study in four species including Alopecurus textilis, Festuca sulcata ، Poa
trivialis

،

Bromus tomentellus which are more important and main elements of current vegetation types of

rangelands of this region and three phonological stages (growing, flowering and seeding) in 1387, were sampled.
So quality parameters such as crude protein, Acid detergent fiber, dry matter digestible and metabolisable energy
were calculated based on empirical relations. ANOVA analyses was used for comparing quality parameters of
species and phonological stages and danken test was utilized to detecting source of variations within groups.
Results show there were significant statistical differences between quality parameters of various species and
triplet phonological stages. Meanwhile interaction between specie and stage on all parameters was significant.
Results indicated that with increasing plant growth, due to reduction of protein content, digestibility and
metabolism energy decreased in forage quality and based on this, plant species at vegetative growth stage has
highest quality. Among all studied species the most amount of crude protein percent and metabolism energy
belongs to Festuca sulcata at vegetative growth stage which its CP percent amount in vegetative and flowering
stage is upper than crucial level for maintenance situation (7%) of sheep. Also amount of metabolisable energy
(ME) of all species in growing stage is in its lowest level respect to crucial level (8Mj/KgDM). Bromus
tomentellus in seeding stage has the least CP and Poa trivialis in flowering stage has the least ME% among all
species. Overall, among studied species based on measured parameters, Festuca sulcata has high quality forage.
Keywords: forage quality, animal energy requirement, growth stages, Festuca sulcata Ardebil Sabalan
rangelands.

