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  چکيده

 گونـه  ۱۵ آق قال واقع در استان گلـستان، نمونـه بـرداري از    ،وفه در دسترس دام نژاد داالق در مراتع قشالقي    به منظور بررسي کيفيت عل    

ـ  پا ۵ تکرار و از هر تکرار       ۵از هر گونه     .گياهي در دو مرحله فنولوژيکي صورت گرفت       . بريـده شـد    و   گـزينش  يه بـه صـورت تـصادف      ي

کـه ايـن     دهشـ ي کيفيـت علوفـه انجـام        ها  زيه شيميايي به منظور تعيين شاخص      خشک شدند و سپس تج     يشگاهيط آزما ي در شرا  ها  هنمون

 .دبـو  ميو انـرژي متابوليـس    ) DMD(   ماده خشک قابل هـضم     ،)(ADFسلولز   مي ديواره سلولي منهاي ه    ، پروتئين خام  :شامل ها  شاخص

ـ تـروژن م  ي و ن  ADF از اطالعـات     ،امن خ ي پروتئ ،تروژني از اطالعات ن   درنتيجه، شد و    يريآنها اندازه گ  ADF و   نيتروژنزان  يم زان هـضم   ي

 از روش تجزيه ها هبه منظور انجام تجزيه و تحليل داد .دشلو گرم علوفه برآورد يدر هر ک ميسي متابولي انرژيريج هضم پذي و از نتايريپذ

 پيـدا ميکنـد و بـر ميـزان ديـواره       رشد ميزان پروتئين خام کاهشهای هحل مر نتايج نشان داده است که با پيشرفت       . شد گيری بهرهواريانس  

 Atriplexبيـشترين کيفيـت علوفـه مربـوط بـه مرحلـه رشـد رويـشي و مربـوط بـه گونـه            . شـود  مـي سلولز افزوده  ميسلولي منهاي ه

lentiformis و کمترين کيفيت علوفه مربوط به مرحله رشد کامل و مربوط به گونه Hordeum lephoides همچنين نتـايج  . باشد مي

  .ي دارنددار معنيي مختلف با يکديگر در سطح پنج درصد تفاوت ها هگون اد که کيفيت علوفهنشان د

  

 انـرژي   ، ماده خشک قابل هـضم     ،سلولز مي ديواره سلولي منهاي ه    ، پروتئين خام  ، فنولوژيک های هحل مر ، کيفيت علوفه  :ي کليدي ها  هواژ
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 ...دام نژاد داالق در  بررسي كيفيت علوفه در دسترس                                                ۴۷۶

  مقدمه

کيفيت علوفه بيان گر مقدار انرژي است کـه در دسـترس            
گيرد و به عبارت ديگر مقدار ماده مغـذي اسـت    ميدام قرار   

ــرين  ــاه ت ــانکــه دام در کوت ــه بدســت زم  ممکــن، از علوف
 به مقدار زيادي بـه کيفيـت         نيز و بازده عملکرد دام   .آورد مي

 آگاهي الزم از    بنابر اين  ،در دسترس دام بستگي دارد    علوفه  
مواد مغذي موجود در گياهـان علوفـه اي کـه در دسـترس              

مـديريت   گيرد، کمک موثري در    ميي چرا کننده قرار     ها  دام
) ۱۳۶۱سـعادت نـوري   ).( ۱۳۷۷,ارزانـي   (علوفه خواهد کرد    

 بـه   بيشماری های املن کرد که کيفيت علوفه مراتع به ع       بيا
، ويژگي خاک،   دمانور،  (محل    مين گياه، شرايط اقلي   ويژه س 

 ،)ميزان نزوالت جوي، ارتفـاع از سـطح دريـا، بـاد، رطوبـت             
بستگي داشته و با خوش خوراکي گياه همبستگي مـستقيم          

 بـر روي    پژوهـشی در طي   ) ۱۳۸۰ارزاني و همکاران    (  .دارد
 نوع گراس به اين نتيجه رسيدند که مرحله         ۵کيفيت علوفه   

هـاي   ي بر روي ارزش غذايي قسمت     دار  معنييکي اثر   فنولوژ
قدسي راثـي   ( پژوهشیهمچنين نتايج   . مختلف گياهي دارد  

ــي ــان (  ،)۱۳۷۶و ارزان ــان زاده (، )۱۳۷۸ترک  و) ۱۳۸۰عرف
نيز تفاوت بين کيفيـت علوفـه گياهـان را در           ) ۱۳۸۰کابلي(

ي مختلـف نـشان     هـا   همراحل مختلف فنولوژي و نيز در گون      
معتقدنـد کـه ارزش     ) ۱۳۷۵ائيان و شـکري     صـف . ( دهد مي

غذايي گياهان تابع زمان، مکان و شرايط محيطي اسـت بـه            
 همين دليل تنها باال بودن درجـه خـوش خـوراکي و ارزش            

غذايي گياهان در يک مقطع زماني و در يک مکان مشخص           
.( تواند شاخص توانايي يـک مرتـع در امـر توليـد باشـد          مين

ه کيفيت علوفه متأثر    ه دارند ک   عقيد ١)۱۹۹۴نلسون و موزر    
کـود دهـي،      شيميايي خاک،  های ويژگی هايی مانند  از عامل 

 چـرا، آب و هـوا، گونـه و         بارهای(رطوبت، مراحل رشد گياه     
 بيان کردنـد    ٢)۱۹۷۵استودارت و همکاران    .( باشد مي ) رقم

ي مختلـف   هـا   که کيفيت علوفه مراتع بسته به زمان، مکـان        
 و ترکــان ۱۹۷۵رات و همکــاران اســتودا. (کنــد مــيتغييــر 
اظهار نمودند که کيفيت علوفه گياهان مرتعي عالوه ) ۱۳۷۸

                                                 
‐۱  Nelson & moser (1994)    

‐۲  Stodatr et.al (1975)  

 نـوع  ماننـد  محيطـي    هـای  عامل  فنولوژيک به  های هبر مرحل 
لذا آگاهي از   . باشد ميوابسته   خاک، اقليم حاکم بر رويشگاه    

ي مختلـف همـراه بـا    ها ه شيميايي گون های   در ترکيب  تغيير
 و خاکهاي مختلف بايد     ها ليمشد در اق  های ر  هحلپيشرفت مر 

بـه دليـل     .در بهره برداري از مراتع مورد توجـه قـرار گيـرد           
ي شـيميايي در روشـهاي      ها  اينکه اندازه گيري کليه ترکيب    

آزمايشگاهي، پرهزينه و وقت گيـر اسـت و از سـوي ديگـر،              
 شـمار  از روشـهاي آزمايـشگاهي بـه         گيری بهره براي   گاهی

هاي  عامل, ت، لذا بسياري از متخصصان    زيادي نمونه نياز اس   
سـلولز   مـي  ه ي، ديـواره سـلولي منهـا      (CP)پروتئين خـام    

(ADF) قابليــت هــضم مــاده خــشک ،(DMD) و انــرژي 
هـا جهـت ارزيـابي       عاملترين    را مناسب  (ME) ميمتابوليس

ــه   ــت علوف ــيکيفي ــد م ــي. ( دانن ــي و ). (۱۹۹۴ارزان رودن
که بر   کتور زنده ترين فا   بيان کردند که مهم    ٣)۲۰۰۲اسميت

گـذارد   مـي روي کيفيت و کميت علوفه قابل دسـترس اثـر           
 دام بـاال باشـد کيفيـت علوفـه          شمار اگر   زيرا. فشار چراست 

قابل دسترس هم در کوتا ه مدت و هم بلند مـدت کـاهش              
هـا بـر     عامـل  چنـدين   بيان کرد که   ٤)۲۰۰۴لين  . (يابد   مي

ها  عامل اين  گذارند که با کنترل    ميروي کيفيت علوفه تأثير     
 ‐۲ گونه   ‐۱: شاملتوان کيفيت علوفه را کنترل کرد که         مي

بنـابراين هـدف ايـن    . باشـد  مـي  شـرايط محيطـي     ‐ ۳بلوغ  
 بررسي روند تغييـر کيفيـت علوفـه در دو مرحلـه             ،پژوهش

به منظور تعيـين نيـاز      ) رشد رويشي و رشد کامل    (فنولوژي  
بررسـی  د  روزانه دام و زمان مناسب ورود دام به مرتـع مـور           

معتقد است که كيفيت ) ۲۰۰۴ارزاني و همکاران . ( باشد مي
هاي مهـم در جهـت مـديريت         عاملعلوفه به عنوان يکي از      

ـ      مي و اصولي مرتع     درست ي هـا   هباشد و دانستن كيفيت گون
ــراي تعيــين نيــاز روزانــه دام الزم و ضــروري  مــورد چــرا ب

ه را  ايشان اثر انـدامهاي گيـاهي بـر کيفيـت علوفـ           . باشد مي
با توجه به اينکه کيفيت      گزارش و اعالم کردند که     دار  معني

ي مختلف با هـم متفـاوت هـستند انـرژي در            ها  هعلوفه گون 
دسترس دام چرا کننده از مرتع بستگي به ترکيـب گيـاهي            

                                                 
‐۳  Rodne& smitte (2002)        

‐۴  Leen (2004)  
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  . کند خواهد داشت ميمرتع و زماني که دام در مرتع چرا 

  

  ها مواد و روش

  ياهي پوشش گهای ويژگیموقعيت منطقه و 

كيلـو متـري شـمال       ۸۰مراتع قره قير استان گلـستان در      
كيلو متري قسمت شمالي دشت آق قال واقع  ۶۰در گرگان و

ند اين  آي ميبشمارده و بخشي از حوزه آبخيز اترك مرزي         ش
محدوده در مقياس منطقه اي در جنوب شرق درياي خزر و           
حاشيه جنوبي بيابان قره قوم تركمنستان واقع شده و شامل  

 تـركمن صـحرا بنـام دشـت گنبـد       گستردهبخشي از دشت    
  .باشد ميوداشلي برون 

  

  موقعيت منطقه

  شمال

 درياچه  : شرق ،مسير آب خروجي آالگل شركت آب گشت      
  ي قـره قيـر بـزرگ      هـا   ه آبريزشرقي تپ  نقطه پايانی آالگل در   

اراضـي  :  جنـوب  ،ضلع غربـي مرتـع اينچـه شـوره زار         : غرب
  .مزروعي

ــورد   ــه م ــی منطق ــرض ۳۷° ۲۶ ´ ‐ ۳۷ ° ۱۶´ر  دبررس  ع
  . طول شرقي قرار دارد۵۴ ° ۳۴ ´ ‐ ۵۴° ۳۹ ´شمالي 
 متـر  ‐۲۲ آن  کمينه متر و    ۴۱ ارتفاع از سطح دريا      بيشينه

  با بافت سيلتي كلـي لـوم و        ۴/۷ – ۸/۷اك   خ pH .باشد مي
دســي زيمــنس بــر متــر  EC (۲۵‐۲۴(هــدايت الكتريكــي 

ده شمتر برآورد   يلي م ۳۱۴ منطقه   ي بارندگ يانگينم. باشد مي
  .است

ر اطالعـات موجـود در      يي غالب گيـاهي و سـا      ها  تيپ نام    
 همـان . ١ ارائه شـده اسـت     ۱ در جدول    بررسیمنطقه مورد   

طوري كه از جدول مشخص است پوشش غالـب منطقـه را            
گياه درمنه و گونه اي شورپسند به خود اختصاص داده انـد            

هترين مراتع   از ب  بررسیگرچه در گذشته مراتع منطقه مورد       
 از  و بيـشتر  آمدنـد    مـي قشالقي با پوشـش غنـي بـه شـمار           

ضر ي گياهي مرغوب پوشيده شده بود اما در حال حا         ها  هگون
بيش  دام   هايی مانند  پوشش گياهي منطقه تحت تأثير عامل     

                                                 
 )۱۳۸۱(ورزي تهران  آمار و اطالعات پژوهشكده اقتصاد و كشا‐۱

 ،، بوته كني جهت سوخت زمستانه     رويه بی ظرفيت، چراي    از
ل طبيعي حضور مداوم دام در مرتع سبب شده از حالت تعاد

: ماننــدمرغــوبي  يهــا ههــر چنــد هنــوز گونــ. دشــوخــارج 
Artemisia sieberi، Stipa barbata ،Trifolium 

fragiferum ،Lotus goeblia، Melilotus 
officinalisي شورپــسندي نظيــر هــا ه و گونــSalsola 

dendroidesو Salsola turkamanicaــود دارد .  وج
 بررسـی قه مورد   ي موجود در منط   ها  ه فهرست گون  ۲جدول  

  .دهد ميرا نشان 
  

   پوشش گياهي و کيفيت علوفهبررسی

هاي گياهي مورد چراي       ابتدا گونه  بررسی در منطقه مورد    
رشـد  ( در دو مرحله فنولـوژي       آنگاهد و   شگوسفند مشخص   

هـاي    به روش كامال تـصادفي از گونـه       ) رويشي و رشد كامل   
 مرحلـه   به اين صورت كـه در هـر       . برداري شد   نمونه يادشده

نمونه برداري براي هر گونه پنج نمونه تهيه شد و براي هـر             
 و از قـسمت قابـل       گـزينش نمونه پنج پايه به طور تصادفي       

ها    قيچي باغباني در خصوص گندميان و فورب       باچرا ي دام    
هـا رشـد      متري سطح خاك و در مورد بوته اي        از يك سانتي  
اخـل  بريـده شـده را در د      گياهـان   .  شـد  بريـده سال جاري   

ي کاغذي قرار دارده و به منظور جلوگيري از كپـك           ها  پاكت
 سوراخ شده بودند و بر روي پاكـت         از پيش  اين پاكتها    ،زدن

نام گياه، زمان جمع آوري و مرحله رويشي نوشته شـد و بـا            
هاي زراعـي نيـز        از گونه  بررسیتوجه به اينکه دو گله مورد       

 لحـاظ از    کردنـد بـدين     به عنوان علوفه دستي استفاده مـي      
هاي زراعي مربوط به دو مزرعه متفـاوت بـراي هـر دو               گونه

گله به صورت جداگانه نيز نمونه برداري صورت گرفـت کـه            
.   نيز نتايج آنها جداگانه آورده شده اسـت ۳در جدول شماره    

ها در شرايط آزمايشگاه خشک شده و سـپس آسـياب             نمونه
ميايي يه ش تجزي آنگاه.  مش عبور داده شد    ۳۲ده و از الك     ش

آنها كه شامل محاسبه پروتئين خام، ديواره سـلولي منهـاي        
و قابليت هضم ماده خـشك        سلولز، انرژي متابوليسمي    همي

 آمده  ۲هاي گياهي در جدول       فهرست گونه . دشاست، انجام   
  .است
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  بررسی مرتع مورد تي وضعي گياهي و گرايشها  تيپهای ويژگی ‐۱جدول 

پ
 تي
ره
ما
ش

  

  نام تيپ
 گرايش
  مرتع

 علوفه يانگينم
خشك توليدي 

  )كيلوگرم در هكتار(

ضريب 
برداشت 
 مجاز

  )درصد(

  خوشخوراکي

  )درصد(

مقدار علوفه خشك 
    قابل استفاده

 )كيلوگرم در هكتار(

I Artemisia sieberi-
Poa bulbosa 

  ۴۸  ۵۰  ۴۰  ۱۲۰  منفي

II 
Aelorupus littoralis-

Salicornia 
herbaceum 

  ۲/۳۹  ۵۰  ۴۰  ۹۸  منفي

III Artemisia sieberi-
Phalaris minor 

  ۵/۱۰۲  ۶۰  ۵۰  ۲۰۵  ثابت

IV Artemisia sieberi-
Stipa barbata  

  ۸۰  ۵۵  ۵۰  ۱۶۰  ثابت

V Artemisia sieberi-
Bromos tectorum 

  ۴۰  ۵۰  ۴۰  ۱۰۰  منفي

   
ـ  ADF١براي انـدازه گيـري درصـد          از روش ون    هـا   ه نمون

  .دش يریگ بهره ٣و دستگاه فايبرتک٢) ۱۹۸۲(سوست 
ـ         برآوردبراي    از   نيـز  هـا   ه قابليت هـضم مـاده خـشک نمون
                                         :دش گيری بهره) ۱۹۸۳(پيشنهادي اودي و همکاران فرمول 

  
                      % DMD = 83.58-0.824 

ADF% + 2.262 N%                                 
  

ـ  مينرژي متابوليـس   ا برآوردو به منظور      از فرمـول    هـا   هنمون
گيـری   بهره )  ۱۹۹۰(ارائه شده کميته استاندارد کشاورزي      

 M/D = 0.17 DMD% -2  :شد
M/D    در يـک کيلـوگرم علوفـه        ميمقدار انرژي متابوليس

  .باشد ميخشک بر حسب مگاژول 
  

  ها   روش آماري تجزيه و تحليل داده

 تيمارها  alhvوجه به   ها با ت    به منظور تجزيه و تحليل داده     
از تجزيه واريانس دو طرفـه و از نـرم افـزار    ) گونه و مرحله ( 

                                                 
‐۱  Acid detergent fiber 

‐۲  Vansoast (1982) 

‐۳  Fiber tech system 

SAS   استفاده aگونـه گيـاهي     ۱۵هـا از      تجزيه و تحليـل   . د 
. مرتعي در دو مرحله فنولوژيکي با پنج تکرار صورت گرفـت          

، انـرژي   ADF پروتئين خـام،     :شاملهاي مختلف     و شاخص 
ک مورد بررسـي  قـرار       و قابليت هضم ماده خش      متابوليسمي

هاي گياهي و مراحل رشد از        گرفتند به منظور مقايسه گونه    
 واريانس و به منظور مـشاهده منـابع تغييـرات درون            تجزيه

ها و نيز مراحل رشـد بـا يکـديگر، از             گروهي و مقايسه گونه   
  . شدگيری بهرهآزمون مقايسه دانکن 
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   دو گله ي موجود در مراتع مورد چرايمرتعگياهان  ‐۲جدول 

  خانوداه    مينام عل  نام فارسي
 lephoidis  Hordeum Graminae  جو وحشي يكساله
  bulbosa Poa  Graminae  چمن پيازي
  minor Phalaris Graminae  علف خوني
  barbata Stipa Graminae  يال اسبي
  tectorum Bromus Graminae  جاروي علفي
 aquatica Catabrosa Graminae  چمن جويبار
  phloides Lophochloa Graminae  دم روباهک

 coronopus Plantago Plampaginacae  بارهنگ پنجه غازي
 sieberi  Artemisia Compasiteae  درمنه دشتي
 scoparia Aremisia  Compositeae  درمنه
  dendroides Salsola  Chenopodiaceae  بوته شور

  turkamanica Salsola Chenopodiaceae  علف شور يكساله
  herbacea Salicornia Chenopodiaceae  قليا

  lentiformis Atriplex Chenopodiaceae  آتريپلكس
strobilaceum  Halocnemu  گنگ

m 
Chenopodiaceae  

  

  نتايج

 ،CP شـيميايي شـامل    هـای  نتايج تجزيه واريانس ترکيـب    
ADF و ME   آورده شده است۳در جدول .  

 مرحلـه   ،گونـه و   نـوع    ،ودشـ  مـي حظه  که مال ی  همان طور 
فنولوژيکي گياه و اثر متقابل گونه مرحله فنولوژيکي بـرروي          

انــــــرژي   وADFمقــــــادير پــــــروتئين خــــــام   
نــشان >P)  ۰۵/۰(  ســطح ي دردار معنــياثر ميمتابوليــس

و انـرژي    ADF  پـروتئين خـام،    يـزان  م بررسـی با  . دهد مي
 رشـد  هـای  هحلـ توان گفت که با پيشرفت مر  مي  ميمتابوليس

آنها کاهش   مي پروتئين خام و انرژي متابوليس     يزانهان م گيا
  . شود مي آنها افزوده ADFيافته و بر ميزان 

 و اثـرات    ي اثر گونه، مرحلـه فنولـوژ      ۳ جدول شماره    بنا به 
 ي و انـرژ   ADFن خام،   يزان پروتئ ي م ين دو بر رو   يمتقابل ا 
  . باشد مي دار معني پنج درصد يدر سطح خطا ميسيمتابول

در  Poa bulbosaگونـه    مثال ميزان پـروتئين به عنوان

ــه     ــروتئين گونـ ــزان پـ ــا ميـ ــشي بـ ــد رويـ ــه رشـ مرحلـ
Halocnemum strobilaceum ن مرحلـــه يدر همـــ

دهد  ميپنج درصد نشان ن    خطاي ي درسطح دار  معنيتفاوت  
 با ميـزان  Poa bulbosaميزان پروتئين گونه  درحالي که

 حلــهن مريدر همــ Artemisia sieberiپــروتئين گونــه 
 ADF ميـزان دهد و در مورد      مينشان   را يدار  معنيتفاوت  
 Poa   گونـه ADFتـوان بـه عنـوان مثـال بـه مقـدار        مي

bulbosa             درمرحله رشد رويـشي اشـاره کـرد کـه تفـاوت 
 درمرحلـه   ADFپـنج درصـدبا ميـزان        ي درسطح دار  معني

دهد  مينشان ن Artemisia scopariaرشد رويشي گونه 
 در مرحلـه رشـد   Poa bulbosa گونـه  ADFاما ميـزان  

ن مرحلـه  يدر همـ  Bromus tectorumرويشي بـا گونـه   
دهد و در    ميي را نشان    دار  معنيپنج درصد تفاوت     درسطح

تـوان   مـي  اين گونه   مينهايت درمورد ميزان انرژي متابوليس    
 Catabrisaگونـه   ميبيان کرد که ميزان انرژي متابوليـس 
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aquatica  ــا م ــشي ب ــد روي ــه رش ــرژي   در مرحل ــزان ان ي
ن مرحلـه   يدر هم   sieberi Artemisiaگونه   ميمتابوليس
امـا  . دهد ميي را نشان ن   دار  معنيپنج درصد تفاوت     درسطح

ن ي در همStipa barbataبا ميزان انرژي متابوليسي گونه
.دهد مينشان  پنج درصد ي درسطحدار معنيمرحله تفاوت 

  
  بررسیي گياهي موردها هي گوني شيمياهای نتايج تجزيه واريانس ميانگين ترکيب ‐۳ جدول

 مجموع مربعات  درجه آزادي  متغيروابسته  منبع تغيير
ميانگين 
  مربعات

F  

  گونه
  پروتئين خام

ADF  
   سوخت و سازیانرژي

۱۸  
۱۸  
۱۸  

۷۵/۱۵۱۵  
۶۷/۹۳۹۵  
۵۷/۱۵۸  

۲/۸۴  
۹۸/۵۲۱  
۸۰/۸  

**۰۰/۲۸  
** ۴۹/۴۲  
** ۷۴/۵۰  

  فنولوژي
  پروتئين خام

ADF  
  زی سوخت و ساانرژي

۱  
۱  
۱  

۹۶/۵۰۹  
۴۷/۷۹۹۳  
۲۳۸/۱۲۸  

۹۶/۵۰۹  
۴۷/۷۹۹۳  
۲۳۸/۱۲۸  

** ۵۷/۱۶۹  
** ۷۹/۷۵۶  

 **۶۵/۷۳۸  

 فنولوژي×گونه
  پروتئين خام

ADF  
  سازی  سوخت وانرژي

۱۸  
۱۸  
۱۸  

۸۴/۱۱۳  
۹۹/۳۸۴۸  

۰۶۸/۶۹  

۳۲/۶  
۸۳/۲۱۳  

۸۳۷/۳  

** ۱/۲  
** ۲۴/۲۰  
** ۱۰/۲۲  

  خطا
  پروتئن خام

ADF  
  سازی  سوخت وانرژي

۱۵۲  
۱۵۲  
۱۵۲  

۱۲۵/۴۵۷  
۴۷/۱۶۰۵  

۳۸۹/۲۶  

۰۰۷/۳  
۵۶/۱۰  
۱۷/۰  

‐  
‐  
‐  

  كل
 پروتئين خام

ADF                   
 سازی  سوخت وانرژي 

۱۸۹  
۱۸۹  
۱۸۹  

۶۹/۲۵۹۶  
۶۱/۲۲۸۴۳  
۲۶/۳۸۲  

‐  
‐  
‐  

‐  
‐  
‐  

  . ي وجود ندارددار معنياختالف      p< ns) ۰۵/۰( در سطح پنج درصد دار معني**     

  
 در دو   بررسـی ي گياهي مـورد     ها  هنتايج کيفيت علوفه گون   

 ايـن   پايـه بـر   . درج شده است   ۴مرحله فنولوژيک در جدول     
 Atriplexنتـــايج، در مرحلـــه رشـــد رويـــشي، گونـــه 

lentiformis      و گونـه   %) ۲۱/۱۶(بيشترين مقدار پـروتئين
barbata Stipa  نشان  را%)۵۱/۶(کمترين مقدار پروتئين

 شترين مقدار بيHordeum lephoides گونه نيزو . دادند
ADF)۴۰ % وگونـه  Salicornia herbacea   کمتـرين
از نظـر انـرژي     . را به خود اختـصاص داده انـد       %) ۱۱(مقدار  

ــه  ميمتابوليــس  بيــشترين  Salicornia herbaceaگون
ــدار  ــوگرم  ۸/۹مق ــر کيل ــاژول ب ــه)  مگ  Bromusو گون

tectorum ــوگرم۷/۵( کمتــرين مقــدار ــر کيل )  مگــاژول ب

 Salsolaگونـه   مرحله رشد کامل نيـز دهد در  ميرانشان 
dendroides      وگونـه   %)۵۱/۱۵( بيشترين مقدار پـروتئين

borbata Stipa   را دارا %) ۸/۴( کمترين مقـدار پـروتئين
 Artemisiaو همچنن درمرحله رشد کامل گونه . هستند

sieberi و گونــه %) ۵۵( بيــشترين مقــدارSalicornia 
herbacea    ۲۰( کمترين مقدار (%ADF دهد ميا نشان   ر. 
 Salicornia herbaceaبـه ترتيـب گونـه     در حالي کـه 

ــر۷/۸(بيــشترين مقــدار  ــوگرم   مگــاژول ب ــه)  کيل  و گون
sieberi Artemisia  ــر۸/۳(کمتــرين مقــدار   مگــاژول ب
جـدول  ( دنـ ده مـي  رانـشان     ميانـرژي متابوليـس   ) کيلوگرم
  ).۴شماره
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  ) ي گونه مرتع۱۵(ي گياهيها هشيميايي بين گونهای ن در ارتباط با ميانگين ترکيبکيفيت علوفه و آزمون دانک  نتايج تعيين‐۴جدول 

  در دو مرحله فنولوژي

  گونه مينام عل
مرحله 
  فنولوژي

  پروتئين خام 
 %CP) درصد(

دبواره سلولي 
  سلولز ميمنهاي ه

ADF%  

قابليت هضم 
ماده خشک 

DMD% 

انرژي 
 ميمتابوليس

مگاژول بر  
 MEگيلوگرم 

 A  ۰۱۳/۹±/۸۲  يرشد رويش
efghi 

۹/۱±۸۲/۳۵   A  
gehi 

۳۷/۱±۹۴/۵۰ 
A edfg  

۲۳/±۶۶/۶ A 
efgh Catabrosa 

aqutica  ۳۲/۶±/۲۹  رشد کامل B  
jklmno 

۵/۲±۴۰     B 
efg 

۸/۲±۱۴/۴۸ B 
 ghikg 

۳۵/±۱۸/۶  A 
hilkj 

 A  ۴۷/۷±/۳۶ يرشد رويش
ijklm 

۴۱/۱±۹۴/۳۹  A  
efg 

۱۵/۱±۱۲/۴۸ 
A ghkgi 

۲۳/±۲۴/۶ A  
hilkj Hordeum 

lephoide ۴۸/۵±۲/۱  رشد کامل   A 
omnpq 

۵/۱±۱۲/۴۴  B  
de 

۹۵/±۴۱/۴۵ B 
kl 

۱۶/±۷۲/۵ B  
lm 

 A   ۵۶/۶±/۱۵  يرشد رويش
ijklmn 

۷۸/±۸۲/۳۴  A  
hi 

۶۱/±۶۵/۵۲  
A edf 

۱/±۹۵/۶ A  
efg Stipa barbata  

 B    ۶۷/۴±/۳۸  رشد کامل
onpq 

۷۹/±۸۶/۳۹  B  
efg 

۶/±۲/۴۹  B   
fghig 

۱/±۳۶/۶ A   
ghikj 

 A   ۵۲/۱۱±/۳۸  يرشد رويش
dce 

۷/±۲۲/۱۲   A  
n 

۵۳/±۳۸/۶۹ A  
a  

۰۹/±۷۹/۹ A  
a Salicornia 

herbacea  ۲۱/۸±۰۶/۱  رشد کامل   B 
hijk 

۶۳/±۴۸/۲۰  B  
lm 

۳/±۸۱/۶۳  B  
b 

۰۵/±۸۴/۸ B  
b 

 A   ۰۶۳/۸±/۳۲  يرشد رويش
hijl 

۱/۱±۹۸/۳۲  A  
i 

۸۳/±۶۱/۵۳ A 
d 

۱۴/±۱۱/۷ A  
e Lophochloa 

phloides  ۸۸/۵±/۶۲  رشد کامل  B  
klmno 

۶/۲±۰۶/۴۳   B  
def 

۹۹/۱±۱۴/۴۶ 
B kg 

۳۳/±۸۴/۵  B  
kl 

 A  ۷۲/۱۱±۳۳/۱  يرشد رويش
dc 

۳۴/۱±۱/۳۵ A  
hi 

۴/۱±۵۵/۵۰ A 
defgh 

۲۳/±۵۹/۶ A  
dfgh 

 B    ۳۱/۶±/۴۵  رشد کامل
jklmno 

۲/۱±۷/۴۱   B  
ef 

۹۲/±۱/۴۷  B  
hikg 

۱۵/±۶    A  
klij 

  A  ۶۱/۱۴±/۸۱  رشد رويشي
ba 

۶۱/۲±۷/۳۲A  
i 

۹۴/۱±۴۷/۵۱ 
A defg 

۳۳/±۷۵/۶ A   
efgh 

Poa bulbosa  

 B  ۹۳/۱۰±/۵۲  رشد کامل
cdefg 

۵/۱±۵۴     B  
a 

۰۹/۱±۳۴/۳۵ 
B   p  

۱۸/±۰۰۸/۴ B  
q 

 A  ۹۸/۱۰±/۳۴  رشد رويشي
cdefg 

۵۶/±۵۴/۳۲   A  
l 

۵۵/±۹۲/۵۲ A 
dc  

۰۹/±۹۹/۶ A  
ef Phalaris minor  

 B   ۹۳/۴±/۲۳  رشد کامل
omnpq 

۷/±۵۶/۳۸ B  
fgh 

۵/±۱۷/۵۰  B  
defghi 

۱/±۵۲/۶ B    
efghij 
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  )  گونه مرتعي۱۵(هاي گياهي  شيميايي بين گونههای  نتايج تعيين کيفيت علوفه و آزمون دانکن در ارتباط با ميانگين ترکيب‐۴جدول ادامه 

  در دو مرحله فنولوژي

  گونه لمينام ع
مرحله 
  فنولوژي

  پروتئين خام 
 %CP) درصد(

دبواره سلولي 
  سلولز منهاي همي

ADF%  

قابليت هضم 
ماده خشک 

DMD% 

انرژي 
 متابوليسمي

مگاژول بر  
 MEگيلوگرم 

 A  ۰۳/۹±/۵۱  رشد رويشي
efghi 

۲۱/۱±۷/۳۶ A  
ghi 

۹۴/±۲۱/۵۰ A 
defghi 

۱۶/±۵۳/۶  A 
efghij Bromus 

tectorum  ۴۹/۶±/۱۷  رشد کامل   B 
ijlmnk 

۹۷/±۶۲/۴۲  B  
def 

۷۵/±۲۸/۴۶ B 
kj 

۱۲/±۸۶/۵ B  
kl 

  A  ۲۸/۱۵±/۹۸  رشد رويشي
ba 

۲۳/۱±۴۴/۳۴ A  
hi 

۲۳/۱±۸/۴۹ A 
efghi 

۲۱/±۴۶/۶ A 
fghij Artemisia 

scoparia  ۳۷/۱۰±۰۲/۱  رشد کامل  B 
defgh 

۷/۲±۴۴/۳۶ A  
ghi 

۱/۱±۸۹/۴۶ B 
kig 

۱۸/±۹۷/۵ A  
klj 

 A    ۷/۸±/۴۲  رشد رويشي
fghij 

۶۷/۱±۶۴/۳۳  A  
i 

۴۳/۱±۸۴/۵۲ 
A de 

۲۴/±۹۸/۶ A  
ef Plantago 

cornopus  ۵۹/۷±/۳۳  رشد کامل   B 
igkl 

۲۸/۱±۷۸/۴۶ B  
dc 

۰۶/۱±۴۷/۴۲ 
B lmn 

۱۸/±۲۲/۵ B  
mno 

  A    ۶۹/۱۱±/۵  رشد رويشي
dc 

۹۶/۱±۱۸/۲۳  A  
klmj 

۵۲/۱±۳۳/۶۰ 
A  bc 

۲۵/±۲۵/۸ A 
bcd Halocnemum 

stroelaceum  ۵۱/۱۰±/۷۸  رشد کامل   B 
defgh 

۹۲/۱±۳۷/۴۲  B  
def 

۶۳/۱±۰۳۲/۴۵ 
B klm 

۲۷/±۶۵/۵ B 
lmn 

 A    ۲۶/۱۴±/۷  رشد رويشي
ba 

۹۷/±۶۲/۱۸  A 
m 

۷۲/±۱۵/۶۳ A 
b 

۱۲/±۷۳/۸ 
b Sal sola 

dendroides  ۲۱/۱۳±/۶۲  رشد کامل   A 
bc 

۱/۱±۲۸/۲۵  B 
jk 

۹/±۹/۵۷  B  
c 

۱۵/±۸۴/۷ B  
cd 

 A   ۲۱/۱۱±۱۳/۱  رشد رويشي
cdef 

۷۷/±۸۶/۲۴  A  
jkl 

۱۴/۱±۱۳/۵۹ 
A c 

۸۶/±۰۵/۸ A  
cd Salsola 

turkamanica  ۸/۸±۸/۱  رشد کامل      B  
fghij 

۱۹/۱±۲۶/۴۳  B  
def 

۳۵/۱±۹۲/۴۴ 
B klm 

۲۲/±۶۳/۵ B  
lmn 

  A    ۲۵/۱۶±/۷۶  رشد رويشي
a 

۲۹/±۸/۱۸ A  
m 

۴۷/±۹۵/۶۲ A 
b 

۰۸/±۷/۸ A  
b Atri 

plex.lentiformis ۲۲/۱۰±۳۹/۱  رشد کامل   B 
defgh 

۴۱/۱±۸/۲۴  B  
jkl 

۹۸/±۸۷/۵۸ B 
c 

۱۶/±۸ B  
cd 

 
   اختالف ترکيب شيميايي يک گونه در دو مرحله رويشينبوددر هر ستون نشان دهنده اختالف يا ) A,B( حروف بزرگ 

  در دو مرحله رويشيها هيي بين گوناختالف ترکيب شيميانبود در هر ستون نشاندهنده اختالف يا  ) .…,a,b(حروف کوچک 
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  بحث

دام شـمار   د کـه    شـو  مـي تعادل دام درمرتع زماني برقـرار       
 نباشـد ايـن امـر زمـاني         آندرمرتع بيش از ظرفيت چرايي      

ميسر خواهد بود که ظرفيت هر مرتع به دقت تعيـين شـده       
 دام و تعيين زمـان مناسـب چـرا          شماروبرنامه چرايي ازنظر    

تعيين ظرفيت چراي مرتـع مـستلزم       . دشو آن تنظيم    پايهبر
 است که يکي از آنها کيفيت و        بيشماریهاي   عاملآگاهي از   

ارزش غذايي علوفه   . باشد ميارزش غذايي گياهان علوفه اي      
بيانگر مقدار انرژي و مواد مغذي است کـه در دسـترس دام             

همچنين . گيرد و به هدف توليد دامدار بستگي دارد        ميقرار  
ه عملکـرد دام در سـطح مطلـوب آگـاهي از     جهت رسيدن ب  

  .ارزش غذايي گياهان اهميت بسيار زيادي دارد
هـاي تعيـين کيفيـت علوفـه         عامل از ميان    پژوهشدراين  

ــرژي متابوليــس  ــروتئين خــام ان  در دو ADFو درصــد  ميپ
هاي قابـل چـرا       و رشد کامل در قسمت     يمرحله رشد رويش  

 تعيـين کيفيـت     هايی نتايج آزمايش  براي دام محاسبه شد و    
ـ        گونـه   بررسـی ي مـورد    هـا   هعلوفه نشان داد که ازميان گون

Atriplex lentiformis ،از نظــر ميــزان پــروتئين خــام 
و قابليت هضم مـاده خـشک و همچنـين         ميانرژي متابوليس 

 در وضعيت بهتري قرار     ها  ه نسبت به ساير گون    ADFدرصد  
 وضـعيت ضـعيف   Hordeum lephoidesدارنـد و گونـه   

 نشان داد يعني ميـزان انـرژي        ها  ه نسبت به سايرگون   تري را 
 و پروتئين خام و قابليت هضم کمتـر و درصـد   ميمتابوليس

ADFبيشتر در اين گونه مشاهده شد .  
دهد که مرحلـه     مي نشان   پژوهشاز طرف ديگر نتايج اين      

 اثـر   بررسـی مـورد    يها  هکيفيت علوفه گون   فنولوژي بر روي  
و  ميتئين خام، انرژي متابوليـس    ي دارد و ميزان پرو    دار  معني

 در مرحله رشد رويشي بيشترين مقدار       ها  هقابليت هضم گون  
 دهد زيـرا   ميو در مرحله رشد کامل کمترين مقدار را نشان          

موجـود در    با پيشرفت مراحل فنولـوژي گيـاه ميـزان فيبـر          
. يابـد  ميديواره سلولي افزايش يافته و کيفيت علوفه کاهش         

نـدامهاي مختلـف گيـاه نيـز در علوفـه           عالوه بر آن، نسبت ا    
 علوفـه را    بخش بيشتر در زمان رشد رويشي،     . کند ميتغيير  

دهد که داراي کيفيت بـاالتري نـسبت بـه           ميبرگ تشکيل   
اندامهاي ديگر است اما با رشد گياه، نسبت بـرگ بـه سـاقه              

شود در حالي که ساقه داراي مواد فيبري بيشتر و           ميکمتر  
ارزانـي و همکـاران     ( کمتـر اسـت      هضم پـذيري و پـروتئين     

۲۰۰۴.(  
 از نظـر درصـد پـروتئين خـام          بررسیي مورد   ها  هبين گون 

همچنين ميزان پروتئين خام    . ي وجود دارد  دار  معنيتفاوت  
صفائيان (يابد،  مي با پيشرفت مرحله فنولوژي کاهش  ها  هگون

به اين نتيجه رسيدند که ميـزان پـروتئين     ) ۱۳۷۵و شكري   
از  بررسي در مرحله رشد رويـشي بيـشتر       خام گياهان مورد    

مرحله گل دهي و بذر دهي است و نيز مشخص شد کـه بـا               
پيشرفت مراحل رويشي گياهان از ميـزان پـروتئين خـام و            

 آنهـا   ADFآنها کاسته شده و به ميـزان         ميانرژي متابوليس 
دهـد کـه     مـي  نـشان    پژوهشهمچنين نتايج    .شود ميافزده  
 بـا يکـديگر اختـــالف       ADFي مختـــلف از نظـر      ها  هگون

 مربــوط بـه  ADF ي دارند و باالتـــرين درصــددار معني
و کمــــتريـن آن مربوط بـه   Artemisia sieberiگونه 

و بـين دو  . باشـد  مـي  Atriplex lentiformis گونـــــه 
تفـاوت    در سطح پنج درصـد     ADFمرحله فنولوژي از نظر     

  .ي وجود دارددار معني
در ترکيب و  ميمه توان عامل موثر و مي رشد را   های همرحل

با رشد گياه بافتهاي نگه دارنده       .ارزش غذايي علوفه دانست     
يابـد و    مـي سلولز و ليگنين افزايش      ميآن از جمله سلولز، ه    

گزارش داد  ) ۱۹۹۶ مييج. (شود ميسبب خنثي شدن گياه     
بـاال در معـده دام بـراي مـدت            ليگنـين  دارایي  ها  که علف 
اين . دارند ميپذيري بسيار ک   د زيرا هضم  نمان يم باقي   زيادی

دهد، در   ميامر علوفه مصرفي توسط دام را به شدت کاهش          
  .نتيجه عملکرد دام پايين خواهد آمد

ن کرد که هـضم پـذيري بـا         توان بيا  ميهمچنين در ادامه    
 ها  هدر بين گون  . يابد مي فنولوژي کاهش    های هحلپيشرفت مر 

ــاوت    ــذيري تف ــضم پ ــر ه ــيماز نظ ــود دارد و دار عن ي وج
 Salicorniaي هـا  هباالتــرين هضم پذيري مربوط به گون

herbacea , Atriplex lentiformis   وکمـترين مقـدار
ــه   ــوط ب ـــذيري مرب ــضم پــ  plantago cornopus ه

ـ       . باشد مي ي مختلـف نيـز     هـا   هبنـابراين کيفيـت علوفـه گون
 متفاوت بوده پس ترکيب گياهي نيز بر روي کيفيت علوفـه          

   .اثر دارد 



 ...دام نژاد داالق در  بررسي كيفيت علوفه در دسترس                                                ۴۸۴

 رشد از ميزان هضم پذيري گياهان       های هحلبا پيشرفت مر  
ي از شـمار هـضم پـذيري    ) ۱۳۷۲جعفـري .(شـود  ميکاسته  

گياهان مرتعي ايران را به روش آزمايشگاهي تعيين نمـود و           
نتيجه گرفت که قابليت هضم گياهان با افزايش سـن گيـاه            

يابـد و همچنـين بيـان کـرد کـه هـضم پـذيري                ميکاهش  
ي دارد و مصرف    دار  معنيي گياهي با يکديگر تفاوت      ها  هنگو

نتايج  .دشو ميکودهاي شيميايي باعث افزايش هضم پذيري       
فنولـوژي انـرژي     دهد که در دو مرحلـه      مينشان   ها آزمايش
ي دارد، بـه    دار  معنـي گياهان با يکديگر اختالف      ميمتابوليس

د ميـزان انـرژي آن      شـو  مـي طوري که هرچه گياه بـالغ تـر         
) ۱۳۸۰زهدي  (،  )۱۳۸۰بشري و همکاران    .( شود مياسته  ک
بـه  .  دست يافتنـد   همانندینيز به نتايج    ) ۱۳۸۳مسيبي  ( و

 از تعيـين کيفيـت      بدسـت آمـده   طور کلي با توجه به نتايج       
 دوره رشـد رويـشي و   پايـان  ميتـوان    ،پژوهشعلوفه در اين    

ترين زمان براي چـراي دام در نظـر           گلدهي را مناسب   آغاز
 گياهان هم از نظر توليـد و هـم از           ،زيرا در اين زمان   . گرفت

نظر صفات کيفي در شرايط مطلـوبي قـرار دارنـد و در اثـر               
توجه به اينکه کيفيت    با  . بينند   ميچراي دام کمتر خسارت     

ــعلوفــه در مر ــوژي و همچنــين در هــای هحل  مختلــف فنول
 لذا نتايج بدست امده از اين       ،ي مختلف متفاوت است   ها  هگون
 ،تواند در تعيين زمان مناسب ورود دام بـه مرتـع           مي یبررس

ــه دام و    ــاز روزان ــبه ني ــع و محاس ــادل دام و مرت ــاد تع ايج
  . قرار گيردگيری بهرههمچنين تعيين ظرفيت مراتع مورد 
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Abstract 
To study the quality of available forage for winter rangeland of Agh Ghala located in Golestan 

province, fifteen plant species in two phenological stage were sampled. From each plant five 
replication and in each replication five stands were randomly selected and cutted. The samples were 
dried in lab condition. Then chemical analysis was accomplished to determine indicators of forage 
quality. These indicators including crude protein, acid detergent fiber, digestible dry matter, 
metabolisable energy,%N and ADF were measured and by using %N ,crud protein and by using ADF 
and %N, digestible and based on of digestible dry mater, metabolisable energy in each forage kilogram 
was calculated. Analysis of variance was applied for data. The results indicate that by proceeding in 
growth stages crude protein decreased while acid detergent fiber increased. The highest amount of 
forage quality is related to Atriplex lentiformis in vegetative growth. While the lowest one is related to 
Hordeum lephoides in maturity growth. Also the result showed that there are significant differences in 
forage quality of various plants (p< 0.05).  
 
Keywords: Forage quality, Phenological stage, Crude protein, Acid detergent fiber, Digestible dry 

matter, Metabolisable energy 
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