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 ي مختلف ها گونهبررسي تاثير مراحل فنولوژي بر کيفيت علوفه 
 در مراتع ييالقي طالقان 

 
 ٣                   علي نيکخواه٢                     مرضيه مسيبي١                                حسين ارزاني

 
 چکيده

 گونـه گيـاهي در منطقـه        ۲۰ از   برداري  نمونهي مختلف،   ها  گونهي  منظور بررسي تغييرات کيفيت علوفه در مراحل مختلف فنولوژ         به

 نيتـروژن و ديـواره سـلولي منهـاي          درصد  گيري   سپس تجزيه شيميايي براي اندازه    . طالقان در دو مرحله فنولوژيکي صورت گرفت      

ژي متابوليسـمي   و انـر  ) DMD(، ماده خشـک قابـل هضـم         ADFپروتئين خام،   . دش گياهي انجام    هاي  نمونه) ADF(سلولز   همي

)ME (   از روش تجزيـه  ،ها  تجزيه و تحليل آماري دادهمنظور به. کننده کيفيت علوفه مورد ارزيابي قرار گرفتند       تعيين عواملبه عنوان 

بيشترين کيفيت علوفـه مربـوط بـه        . يابد نتايج نشان داد که کيفيت علوفه بر اثر پيشرفت مراحل رشد تغيير مي            . واريانس استفاده شد  

 نتايج اين تحقيـق، کيفيـت علوفـه         بر اساس همچنين  . استله رشد رويشي و کمترين مقدار مربوط به مراحل پاياني دوره رشد             مرح

ترين  هاي مورد مطالعه، باال  در بين گونه،طور کلي به. دار دارند   تفاوت معني  درصد  هاي مختلف با همديگر در سطح خطاي يک          گونه

 .است  Cynodon dactylonترين کيفيت مربوط به گونه  و پايين Lotus goebliaکيفيت مربوط به گونه 
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 ...روي کيفيت علوفه  بررسي مراحل فنولوژي بر                                                ۲۵۲

 

 مقدمه

کننـده    تعيـين  عواملترين    يکي از بااهميت   ،کيفيت علوفه 
 دام و به تبع آن تعيين ظرفيـت چـرا در مراتـع           نيازغذايي

 در مناطق مختلف آب و هوايي و با توجـه           عاملاين  . است
 از اين رو همـراه بـا        است،به ترکيب پوشش گياهي متغير      

سبب ...) نوع دام، سن، وزن، ميزان توليد و      (ساير فاکتورها   
اي به منطقـه ديگـر       تغيير ميزان نياز غذايي دام از منطقه      

 .دگرد مي
کيفيت علوفه بيانگر مقـدار مـاده مغـذي اسـت کـه در              

. گردد کوتاهترين زمان ممکن توسط يک حيوان جذب مي       
ارزش غذايي علوفه در مراتع، بين فصول مختلف، متفاوت         

محتواي سلولي، پروتئين خام و فسفر، بـا افـزايش          . است  
بنابراين مهمتـرين عامـل     ). ۱۳(يابد   سن گياه، کاهش مي   

يت علوفه گياهان، مرحله رويشي است کـه بـا          موثر بر کيف  
توان زمـان مناسـب چـراي دام را تعيـين            شناخت آن مي  

اظهار نمودنـد کـه غالـب       ) ۱۳۸۳(ارزاني و همکاران    . کرد
صفات معرف کيفيت علوفه، با پيشرفت مراحـل فنولـوژي          

از پـنج   ) ۱۳۸۰(ارزانـي و همکـاران      ). ۱(يابند   کاهش مي 
 اقلــيم ۸ رويشــگاه، شــامل ۸گونــه از تيــره گنــدميان در 

. بـرداري کردنـد    مختلف در سه مرحله فنولـوژيکي نمونـه       
نتايج نشان داد که کيفيـت علوفـه يـک گونـه گيـاهي در         
مراحل مختلف فنولوژيکي، از نظر آماري با يکديگر تفاوت         

 گونـه   ۳۳با مطالعـه    ) ۱۹۷۴(قدکي و همکاران    ). ۲(دارد  
ک ايــران، بــومي و وارداتــي مرتعــي در ســه منطقــه خشــ

دريافتند مرحلـه رشـد بيشـترين تـاثير را بـر روي ارزش              
هـا و مراحـل      غذايي و کيفيت علوفه گياه دارد و بين گونه        

داري از لحاظ کيفيت وجود      مختلف رويشي اختالف معني   
 ).۱۲(دارد 

 ،)۲۰۰۰ (٢و نورتـون و واترفـال     ) ۱۹۸۲ (١کرودر و چـدا   
بررسـي قـرار    هاي مختلفي از گياهان مرتعي را مورد         گونه

هــاي   اخــتالف بــين ارزش غــذايي گونــهو همگــيدادنــد 
ارزانــي و همکــاران ). ۱۴ و ۱۱(دنــد کرمختلــف را تاييــد 

                                                 
‐۱  Crowder & Chheda  

‐۲  Norton & Waterfall 

 مختلف در پنج گونه     هاي    اندامبا مقايسه کيفيت    ) ۲۰۰۴(
 گيـاهي   هاي    انداممرتعي نتيجه گرفتند که کيفيت علوفه       

ز دار دارنـد و نيـ       تفاوت معني  ،در مراحل مختلف فنولوژي   
ها با يکـديگر متفـاوت       در هر مرحله رويشي، کيفيت اندام     

 ).۱۰ (است
، ميزان پروتئين   )۱۹۹۴(و ارزاني   ) ۱۹۹۰ (٣رودز و شارو  

تـرين   خام، قابليـت هضـم و انـرژي متابوليسـمي را مهـم            
 ).۹ و ۱۷(اند  متغيرهاي تعيين کيفيت علوفه دانسته

 اي در  آگاهي از مواد غـذايي موجـود در گياهـان علوفـه           
 کمک موثري در استفاده بـه       ،کننده دسترس حيوانات چرا  
بيني کمبودهاي مواد غذايي و همچنين  موقع از آنها، پيش

 .اي خواهد بود ارزيابي احتياجات مکمل تغذيه
هدف از اين تحقيق، بررسي روند تغييرات کيفيت علوفه         

هاي مرتعي در دو مرحله مختلف فنولوژي و بـه تبـع             گونه
 روزانـه دام و زمـان مناسـب چـراي دام در             آن تعيين نياز  
 .استمراتع منطقه 

 

 مواد و روشها

 موقعيت منطقه و خصوصيات پوشش گياهي 

اي کوهسـتاني بـا ارتفاعـات        حوزه آبخيز طالقـان، منطقـه     
 کيلـومتر   ۱۳۲۵گير است که داراي وسـعتي معـادل          برف

034350مربــع در محــدوده طــول جغرافيــايي     ′′′o
 تــا 

814450 ′′′o
ــايي   ــرض جغرافي ــرقي و ع 40136 ش ′′′o

ــا   ت
856136 ′′′o

حـداقل ارتفـاع از     .  شمالي قرار گرفتـه اسـت      
.  متـر اسـت    ۴۴۰۰ متـر و حـداکثر آن        ۱۸۳۰سطح دريـا    

 .متراست  ميلي۵۰۰متوسط بارندگي ساليانه منطقه حدود 
ش گياهي کوتاه بوده و     دوره روي  ،در منطقه مورد مطالعه   

 بيشتر متر در    ۳۵۰۰حتي مراتع واقع در ارتفاعات بيش از        
باشند که خود  سالها تا اواخر خرداد ماه پوشيده از برف مي

 .رود شمار مي  براي تاخير در شروع فصل رويش بهعاملي
ــيم،      ــابعي از اقل ــوع و ت ــان متن ــاهي طالق ــش گي پوش

 انساني نيـز در     گرچه عامل ا ،توپوگرافي و سنگ مادر است    
با وجود  . ترين نقش را داشته است     تغييرات بعدي آن مهم   

                                                 
‐۳  Rhodes & Sharrow 
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سـاله  هـاي چند    گراس بويژههاي مرغوب و     اين، هنوز گونه  
ــد  Bromus tomentellus, Dactylicماننــ

glomerata, Agropyron tauri, Stipa 
barbata,   Hordeum bulbosum, Agropyron 

trichophorum ــره در ــترو غيـ ــاط بيشـ ــور  نقـ حضـ
ارزشـي از   هـاي با    گونه ،در ارتفاعات باال  .  دارند يچشمگير
  uloptera   Prangus  ماننـد     Apiaceaeخانواده 

،Ferula ovina Diplotaenia cachrydifolia ,  
      . پراکنش زيادي دارند

ــه ــنس  گون ــاي ج ــاي  ه  ,Astragalus, Lotusه
Thymus, Medicago, Salvia, Stachys  

Achillea , Euphorbia نيز در منطقـه مشـاهده   ...  و
 .شوند  مي
 

 مطالعه پوشش گياهي و کيفيت علوفه

گيـاهي مـورد    هـاي    در سطح منطقه مورد مطالعـه، گونـه       
، مشخص و در دو مرحله فنولوژي       )۱جدول  (استفاده دام   

بـه روش    ) ٢ و مرحلـه رشـد کامـل       ١مرحله رشد رويشي  (
ــه   ــادفي نمون ــامالً تص ــد  ک ــرداري ش ــر . ب ــه در ه مرحل

 براي هر گونه پنج نمونه و بـراي هـر نمونـه             ،برداري نمونه
ســپس . دشــطــور تصــادفي انتخــاب و قطــع  ه پايــه بــ۱۰

 تعيين کيفيت علوفه    شده براي   هاي خشک و آسياب    نمونه
 .دشآماده 

 درصـد  ها در پنج تکرار بر اساس        کيفيت هر يک از گونه    
 ٤ز  سـلول  ، ديواره سلولي بـدون همـي      )CP (٣پروتئين خام 

)ADF(     ٥، قابليت هضم ماده خشـك) DMD (   و انـرژي
 .تعيين شد) ME (٦متابوليسمي

 از روش ون    هـا،   نمونـه  ADF درصـد    تعيـين    منظور  به
 . استفاده شد٨و دستگاه فايبرتک) ۱۹۸۲ (٧سوئست

                                                 
  رشد فعال گياه قبل از گلدهي‐۱

  مرحله بذردهي گياه ‐۲

۳ - Crude Protein  

 ۴-Acid Detergent Fiber  

 ۵- Dry Matter Digestibility  

۶ - Metabolizable Energy  

 ۷- Van Soest 

 فرمـول   ، تخمين قابليت هضم ماده خشک گيـاهي       براي
 :کار گرفته شد به) ۱۹۸۳ (٩پيشنهادي اودي و همکاران

%DMD = 83.85-0.824 ADF %+2.626 N% 
شده  ها با استفاده از معادله ارائه      نرژي متابوليسمي نمونه  ا

 : دشتعيين ) ۱۹۹۰ (١٠توسط کميته استاندارد کشاورزي
M/D = 0.17 DMD% -2 

M/D      گرم علوفـه     مقدار انرژي متابوليسمي در يک کيلو
 .استخشک بر حسب مگاژول 

 
  ها تجزيه و تحليل داده

ين تحقيق از آزمايش فاکتوريـل در قالـب طـرح پايـه            در ا 
فاکتورهـا  . دشـ  اسـتفاده    SASافـزار    کامالً تصادفي با نرم   

 گونه گيـاهي و دو مرحلـه فنولـوژيکي بـا پـنج              ۲۰شامل  
تکرار بودند که صـفات مختلـف از قبيـل پـروتئين خـام،              

ADF       نتـايج در سـطح     .  و غيره مورد بررسي قرار گرفـت
 مقايسـه   بـراي .  بررسي شـدند    درصداحتمال خطاي يک    

هاي گياهي و مراحل رشد از نظـر صـفات کيفـي، از              گونه
 مشـاهده منـابع تغييـرات درون        منظور  بهآناليز واريانس و    

ها و نيز مراحل رشد با يکـديگر، از          گروهي و مقايسه گونه   
 .آزمون مقايسه دانکن استفاده شد

 

 نتايج

طالعـه در دو    هاي گياهي مـورد م     نتايج کيفيت علوفه گونه   
اين  بر اساس    . درج شده است   ۱مرحله فنولوژي در جدول     

 پـروتئين   درصـد   نتايج ، در مرحله رشد رويشي بيشترين        
 با  Diplotaenia cachrydifoliaخام مربوط به گونه 

ــد  ۶۳/۲۹ ــه     درص ــه گون ــق ب ــزان متعل ــرين مي  و کمت
Scorzonera lacinata   در . اسـت  درصـد   ۵۹/۹ بـا

 بـا   Agropyron trichophorumه همين مرحله گون
ــه درصــد  ۱۹/۳۸ ــا  Sanguisorba minor و گون  ب
 ADF به ترتيب حداکثر و حداقل مقـادير         درصد   ۱۴/۱۹

 .اند را به خود اختصاص داده
                                                                            
۸- Fibertec 

۹- Oddy et al. 
 

۱۰- Standard Committee on Agriculture  



 ...روي کيفيت علوفه  بررسي مراحل فنولوژي بر                                                ۲۵۴

 

هـاي   از نظر انـرژي متابوليسـمي در ايـن مرحلـه گونـه            
cachrydifoli Diplotaenia ۶۷/۱۰ بـــــــــا)DM 

Mj/kg  ( وAgropyron trichophorum ــا   ۸۲/۷ ب
)DM  Mj/kg (حداکثر و حداقل مقادير را دارا هستند. 

 بـه ترتيـب بيشـترين و کمتـرين          ،در مرحله رشد کامل   
 Lotusي هــا گونــهمقــادير پــروتئين خــام مربــوط بــه 

goeblia  ودرصد  ۴۴/۱۲ با Bromus tomentellus 
 ضــمن اينکــه در همــين مرحلــه اســت، درصــد  ۹۶/۳بــا 

 Lotusو   Astragalus aegobromusهــاي گونــه
goeblia     حـداکثر   درصد   ۱۰/۳۰ و   ۲۱/۴۵ به ترتيب با ،

ايـن  .  را به خود اختصاص داده اند      ADFو حداقل مقادير    
ترين ميزان انـرژي متابوليسـمي در       يشدر حالي است که ب    

 ۸۸/۸ بـا  Lotus goebliaاين مرحله متعلـق بـه گونـه    
)DM  Mj/kg (  ــه ــه گون ــوط ب ــزان مرب ــرين مي و کمت

Cynodon dactylon  ۲۳/۶ با)   Mj/kgDM  (است. 

 
 فنولوژي مرحله دو در گياهي هاي گونه شيميايي ترکيبات ميانگين با ارتباط در دانکن آزمون نتايج و علوفه کيفيت تعيين نتايج ‐ ۱ ‐جدول

 متابوليسمي  انرژي 
 )مگاژول در کيلوگرم(

ME 

قابليت هضم ماده 
) درصد (خشک   

 DMD درصد
 

ه سلولي منهاي همي ديوار
 )درصد (سلولز

 ADFدرصد 

پروتئين خام 
) درصد  (  

 CP  درصد

مرحله 
 فنولوژي

 

 نام علمي گونه

۱/۰ ± ۸۵/۷LMN                 ۶/۰ ± ۹۵/۵۷ LMN              ۵۴/۰ ± ۴۶/۳۷                      DE ۶/ ۰ ± ۴۸ /۱۲       IHJ رشد رويشي 

۰۵/۰ ± ۴۲/۶ TU                    ۳۴/۰ ± ۵۵/۴۹ TU                ۳۷/۰± ۴۴/۴۴ A                         ۱۲/۰± ۱۷/۶   O           رشد کامل 
Agropyron tauri 

۱۵/۰ ± ۸۲/۷ LMN               ۸/۰ ± ۸۲/۵۷              LMN ۹۲/۰ ± ۱۹/۳۸                        D ۲۸/۰  ± ۶ /۱۳        FG  رويشيرشد 

۰۵/۰ ± ۴۱/۶ TU                   ۳/۰ ± ۵۲/۴۹                  TU ۲۸/۰± ۰۷/۴۵                         A ۱۶/۰ ± ۳۳/۷            N رشد کامل 

Agropyron 
trichophorum 

۲۴/۰ ± ۱۷/۹                      E ۴/۱ ± ۷۲/۶۵                   E ۵/۱± ۲۸/۳۰                          M ۴۲/۰ ± ۹۰/۱۶ CD        رشد رويشي 

۰۶/۰ ± ۷۵/۶                    RS ۳۸/۰ ± ۴۷/۵۱                RS ۵۳/۰± ۲۱/۴۵ A                         ۱۳/۰ ± ۲۵/۱۲          IJ رشد کامل 
Astragalus aegobromus 

۰۷/۰ ± ۷۱/۸                 GHI ۴/۰ ± ۰۵/۶۳               GHI ۲/۰± ۴۱/۳۳IJK                      ۸/۰ ± ۶۸/۱۶D            رشد رويشي 

۰۴/۰ ± ۸۹/۶                  QR ۲۷/۰ ± ۳۱/۵۲               QR ۳/۰± ۹۶/۳۹                        C ۱۲/۰ ± ۹۶/۳            R رشد کامل 
Bromus tomentellus 

۰۸/۰ ± ۵۴/۹                     D ۴۵/۰ ± ۹۰/۶۷                D ۵۴/۰± ۱۱/۲۶                       O ۴۶/۰ ± ۹۱ /۱۳       FG رشد رويشي 

۱۱/۰ ± ۳۰/۶ U                      ۶۴/۰ ± ۸۳/۴۸                  U ۷۲/۰± ۶۱/۴۴ A                        ۱/۰± ۷۹/۴ QR            رشد کامل 
Centaurea virgata 

۱۲/۰ ± ۹۲/۷                 KLM ۶۸/۰ ± ۳۵/۵۸            KLM ۸۸/۰± ۰۱/۳۶ FG                      ۸۹/۰ ± ۵۹/۱۰          K رشد رويشي 

۱/۰ ± ۲۳/۶                       U ۵۹/۰ ± ۴۴/۴۸                 U ۶۳/۰± ۸۳/۴۴                      A ۱۸/۰ ± ۳۱/۴          R رشد کامل 
Cynodon dactylon 

۱۴/۰ ± ۵۲/۸                    IJ ۸۲/۰ ± ۸۸/۶۱                 IJ ۵۱/۰± ۵۸/۳۳                     IJK ۲/۱ ± ۲۲/۱۴            F رشد رويشي 

۱۶/۰ ± ۲۷/۶                    U ۹۲/۰ ± ۶۶/۴۸                 U ۰۵/۱± ۷۲/۴۴ A                      ۱۲/۰ ± ۶۱/۴  QR        رشد کامل 
Dactylis glomerata 

۲۳/۰ ± ۶۷/۱۰ A                   ۳۶/۱ ± ۵۵/۷۴                  A ۱۷/۱± ۰۶/۲۶ O                     ۰۴/۱ ± ۶۳ /۲۹         A رشد رويشي 

۵/۰ ± ۹۹/۷                    KL ۵۹/۰ ± ۸۰/۵۸ KL               ۶۲/۰± ۷۴/۳۴                    GHI ۱۹/۰ ± ۱۶/۹  ML        رشد کامل 

Diplotaenia  
cachrydifolia 

۱۴/۰ ± ۴۵/۱۰B                  ۸۲/۰ ± ۲۶/۷۳                 B ۹۳/۰± ۲۴/۲۰                       Q ۲ ± ۱۳/۱۵             E رشد رويشي 

۰۸/۰ ± ۵۵/۷                    O ۵۱/۰ ± ۲۳/۵۶                 O ۵۵/۰± ۰۴/۳۷                  DEF ۱۵/۰ ± ۵۶/۷            N رشد کامل 
Ferula ovina 

۱۲/۰ ± ۴۴/۱۰                    B ۶۹/۰ ± ۱۹/۷۳                  B ۴/۰± ۴۳/۲۲P                       ۲۱/۱ ± ۲۷/۱۹          B رشد رويشي 

۰۹/۰ ± ۱۰/۸                     K ۵۴/۰ ± ۴۲/۵۹K                   ۶۲/۰± ۳۳/۳۴                    HIJ ۱۱/۰ ± ۸۲/۹          KL رشد کامل 
Ferula galbanifola 

۱۸/۰ ± ۷۱/۸                  GHI ۰۶/۱ ± ۰۵/۶۳              GHI ۴۴/۱± ۸۴/۳۱ L                    ۳۵/۰ ± ۶۰/۱۳        FG رشد رويشي 

۰۸/۰ ± ۳۷/۶                    U ۵۱/۰ ± ۲۴/۴۹U                 ۵۳/۰± ۵۶/۴۴                       A ۱۸/۰ ± ۶۸/۵ OP          رشد کامل 
Hordeum bulbosum 

۰۷/۰ ± ۴۲/۱۰                     B ۴/۰ ± ۰۶/۷۳ B                  ۳۲/۰± ۷۳/۲۱ P                     ۳۷/۰ ± ۶۱/۱۷          C رشد رويشي 

۲/۰ ± ۸۸/۸                      FG ۲/۱ ± ۶۴                      FG ۴/۱± ۱۰/۳۰                       M ۱۵/۰ ± ۴۴/۱۲       IHJ رشد کامل 
Lotus goeblia 

۱۲/۰ ± ۷۰/۸                  GHI ۷۲/۰ ± ۹۶/۶۲              GHI ۷۶/۰± ۶۹/۳۱                        L ۴۴/۰ ± ۰۹/۱۳ IHG     رشد رويشي 

۰۵/۰ ± ۰۳/۷                     Q ۳/۰ ± ۱۴/۵۳                  Q ۳۱/۰± ۷۷/۳۹                     C ۱/۰ ± ۵۶/۵           OP رشد کامل 
Melica persica 

۲۸/۰ ± ۶۲/۸                  HIJ ۶۵/۱ ± ۴۸/۶۲               HIJ ۹۱/۱± ۳۶/۳۲                      LK ۳۸/۰ ± ۲۶/۱۳       HG رشد رويشي 

۰۷/۰ ± ۷۳/۷               MNO ۴۲/۰ ± ۲۹/۵۷            MNO ۴۲/۰± ۶۴/۳۶                   EF ۱۸/۰ ± ۲۹/۹         ML رشد کامل 
Prangus uloptera 

۲۸/۰± ۰۳/۸                   KL ۶۷/۱ ± ۵۹ KL                  ۲۲/۱± ۷۷/۳۵ FG                  ۶/۱± ۶۷/۱۱              J رشد رويشي 

۲۷/۰ ± ۶۰/۶ ST                 ۶/۱ ± ۶۴/۵۰                 ST ۹۳/۱± ۱۵/۴۳ B                   ۱۱/۰ ± ۲۳/۶ O           رشد کامل 
Psathyrostachys fragilis 
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۲۵/۰ ± ۳۶/۱۰ B                  ۴۵/۱ ± ۷۱/۷۲ B               ۲۹/۱± ۱۴/۱۹ Q                  ۲۶/۱ ± ۶۹/۱۱          J رشد رويشي 

۰۶/۰± ۹۵/۷ KLM                ۳۶/۰ ± ۵۷/۵۸ KLM            ۳۶/۰± ۴۳/۳۳ IJK                   ۱۵/۰± ۰۴/۶ O          رشد کامل 
Sanguisorba minor 

۰۹/۰ ± ۹۴/۹ C                 ۵۲/۰ ± ۲۴/۷۰ C              ۴۵/۰± ۷۴/۲۵ O                   ۳۵/۰ ± ۷۳/۱۸B         رشد رويشي 

۰۶/۰ ± ۲۶/۷                    P ۳۵/۰ ± ۵۱/۵۴                P ۴۵/۰± ۶۹/۳۹ C                     ۱۲/۰± ۶۶/۸           M رشد کامل 
Scariola orientalis 

۳۲/۰ ± ۹۶/۸ F                  ۸۹/۱ ± ۵۰/۶۴                F ۴۲/۲± ۰۴/۲۸N                     ۶۷/۰± ۵۹/۹             L رشد رويشي 

۱۴/۰ ± ۴۶/۸                     J ۸۴/۰± ۵۳/۶۱                 J ۹۳/۰± ۸۲/۳۱L                    ۲/۰± ۰۵/۹           KL رشد کامل 

Scorzonera 
lacinata 

۱/۰ ± ۷۲/۸                   GHI ۶/۰ ± ۱۱/۶۳              GHI ۵۵/۰± ۰۱/۳۳ JKL                  ۶۱/۰ ± ۰۴/۱۶D        رشد رويشي 

۰۸/۰± ۳۱/۶ U                     ۵/۰± ۹۲/۴۸                 U ۵۳/۰± ۷۸/۴۴A                   ۱۵/۰± ۳۴/۵        OPQ رشد کامل 
Stipa barbata 

۳۸/۰± ۷۵/۸                 FGH ۲۲/۲ ± ۲۸/۶۳             FGH ۱۵/۲± ۶۹/۲۹ M                     ۱۱/۱ ± ۹۴/۹ KL         رشد رويشي 

۰۷/۰ ± ۶۹/۷ NO              ۴۱/۰ ± ۰۳/۵۷              NO ۵۶/۰± ۲۷/۳۵                      GH ۱۷/۰ ± ۶ O               رشد کامل 

Thymus 
kotschyanus 

. استدرصد هاي گياهي در دو مرحله فنولوژي در سطح يک  دار بين گونه حروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معني  
 

  CPتجزيه واريانس ترکيبـات شـيميايي شـامل    نتايج 
ADF , وME آورده ۲هاي گيـاهي در جـدول     در گونه 
 نتـايج ايـن جـدول، نـوع گونـه، مرحلـه             بنـابر . شده است 

فنولـوژي بـر روي مقـادير    × فنولوژيکي و اثر متقابل گونه     
CP،     ADF   وME دار  اثر معنـي درصد ۹۹ در سطح
ها بـا     در تمامي گونه   ،شود مشاهده مي طور که     همان. دارد

 کاسـته و  MEو  CP پيشرفت مرحله فنولوژي، از ميزان 
 .  افزوده شده استADFبر ميزان 

 فنولوژي بـا    ×دار بودن اثر متقابل گونه       با توجه به معني   
 کـه بـا يکـديگر تفـاوت         هـايي     گـروه انجام آزمون دانکـن     

دند که نتايج اين آزمون نيـز       شدار داشتند، مشخص     معني
 مثال ميزان پروتئين    براي. ر جدول يک آورده شده است     د

  در مرحلـه رشـد رويشـي بـا      Agropyron tauriگونه 
  Agropyron trichophorumميـزان پـروتئين گونـه    

 درصد ي را در سطح يک       دار در همين مرحله تفاوت معني    
ــي ــد نشــان م ــه    درحــالي،دهن ــروتئين گون ــزان پ ــه مي ک

Psathyrostachys fragilis ا ميزان پـروتئين گونـه   ب
Sanguisorba minor  در مرحله رشد رويشي تفـاوت 

همچنـين ميـزان    .  ندارند درصد  ي در سطح يک      دار معني
  در دو مرحلـه  Bromus tomentellusپروتئين گونـه  

 تفـاوت   ،به همـين ترتيـب    . دار دارد  فنولوژي تفاوت معني  
ظـر  ها با يکـديگر و در دو مرحلـه فنولـوژي از ن             ساير گونه 

 ۱  در جدول     ME و ميزان    DMD و   CP  ،ADFدرصد  
 .شود مشاهده مي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...روي کيفيت علوفه  بررسي مراحل فنولوژي بر                                                ۲۵۶

 

 
 هاي گياهي مورد مطالعه  نتايج تجزيه واريانس ميانگين ترکيبات شيميايي گونه‐۲جدول

منبع تغييرات                 
 هاي وابسته متغير

 

درجه 
 آزادي

مجموع 
 مربعات

 ) تمالسطح اح( ميانگين مربعات
F 

 
 گونه

 پروتئين خام
ADF 
 انرژي

۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 

۲۹۳۷/۱۶۴۹ 
۱۴۶۳/۴۸۱۶ 
۲۱۱۳/۱۲۷ 

۸۰۴۹/۸۶ 
۴۸۱۳/۲۵۳ 
۶۹۵۳/۶ 

 **۱۲/۱۹۳ 
 **۱۲/۲۵۴ 
 **۰۹/۲۶۳ 

 
 فنولوژي

 پروتئين خام
ADF 
 انرژي

۱ 
۱ 
۱ 

۸۰۷۴/۲۹۰۴ 
۵۳۳۲/۵۰۶۸ 
۰۶۰۵/۱۹۱ 

۸۰۷۴/۲۹۰۴ 
۵۳۳۲/۵۰۶۸ 
۰۶۰۵/۱۹۱ 

 **۶۶/۶۴۶۲ 
**۳۲/۵۰۸۱ 
 **۶۰/۷۵۰۷ 

 
  فنولوژي*گونه 

 پروتئين خام
ADF 
 انرژي

۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 

۱۵۰۶/۸۳۹ 
۶۴۴۶/۸۲۵ 
۶۲۵۰/۲۴ 

۱۶۵۸/۴۴ 
۴۵۴۹/۴۳ 
۲۹۶۰/۱ 

 **۲۶/۹۸ 
 **۵۶/۴۳ 
 **۹۳/۵۰ 

 
 خطا

 پروتئين خام
ADF 
 انرژي

۱۶۰ 
۱۶۰ 
۱۶۰ 

۹۱۶۱/۷۱ 
۵۹۷۵/۱۵۹ 
۰۷۱۸/۴ 

۴۴۹۴/۰ 
۹۹۷۴/۰ 
۰۲۵۴/۰ 

 

 
 کل

 پروتئين خام
ADF 
 انرژي

۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 

۱۶۷۹/۵۴۶۵ 
۹۲۱۸/۱۰۸۶۹
۹۶۸۷/۳۴۶ 

  

 درصد  ۹۹دار در سطح  معني            *  
 

 بحث و نتيجه گيري

هاي مختلفي تشکيل شـده و       پوشش گياهي مراتع از گونه    
هاي گياهي مختلف، با يکديگر متفاوت       کيفيت علوفه گونه  

 کيفيت علوفه يک گونه خاص در مراحـل         ،از طرفي . است
 کيفيـت   ،و از طـرف ديگـر     کنـد    مختلف رشد تغييـر مـي     

بنـابراين مـاده    . يسـت مختلف گياه هم يکسان ن    هاي    اندام
خشک مورد نياز دام تابع زمان وارد شـدن دام بـه مرتـع،              

ــبت    ــاه و نس ــي گي ــه رويش ــداممرحل ــاي  ان ــف ه  مختل
. دهنده علوفه آن گيـاه در آن مرحلـه رشـد اسـت             تشکيل

راحـل  بنابراين آگاهي از کيفيت علوفه و تغييرات آن در م         
 از موارد اساسي تعيين ميـزان علوفـه         ،مختلف فنولوژيکي 

مورد نياز دام براي محاسبه و تعيين ظرفيت چرايي مراتع          
 .است

دهد که مرحله فنولـوژي بـر        نتايج اين تحقيق نشان مي    
 ،دار دارد  هاي مورد مطالعـه اثـر معنـي        کيفيت علوفه گونه  

هـاي مختلـف در دو مرحلــه    کـه کيفيـت گونـه    طـوري  بـه 
فنولوژي مختلف با يکديگر يکسان نيسـت و بـا پيشـرفت            
رشد گياه، در اثر کاهش ميزان پروتئين، قابليـت هضـم و            

 بر  شود، انرژي متابولسيمي از کيفيت علوفه آن کاسته مي       
تـرين   مطلـوب هاي گياهي در ابتداي رشد       اين اساس گونه  
نيـز بيـان    ) ۱۳۷۱(اکبري نيا و کـوچکي      . کيفيت را دارند  

پـروتئين خـام    درصد   ،که با افزايش سن گياهان    کنند   مي
 ).۳(کاهش مي يابد 
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هاي مختلـف    بر اساس نتايج تحقيق حاضر، کيفيت گونه      
دار دارد و در بين اين       مورد مطالعه با يکديگر تفاوت معني     

بيشترين ارزش غذايي را Lotus goeblia ها، گونه  گونه
 عقيـده   )۲۰۰۱(کـه والنتـاين      گونه داراست، بنابراين همان  

 ترکيب گياهي نقـش مهمـي در کيفيـت علوفـه در              ،دارد
 ). ۱۹(دسترس دام دارد 

دارنـده و     نگـه  هـاي     بافـت  ميـزان    ، رشـد گيـاه    دنبال    به
شـود، ايـن     استحکامي مانند بافت اسکلرانشيم بيشتر مـي      

 سـاختماني ماننـد     هـاي   کربوهيدرات از   بيشترها نيز    بافت
، بنـابراين بـا     انـد  دهسلولز و ليگنين تشکيل ش     سلولز، همي 

ــبت    ــزايش نسـ ــاه و افـ ــد گيـ ــدن دوره رشـ ــل شـ کامـ
 فيبر گياهـان بيشـتر      درصد   ، ساختماني هاي  کربوهيدرات

 ).۴(شود  مي
 هـاي   ويژگـي  رابطه مسـتقيمي بـا       ،پذيري علوفه     هضم

ديواره سلولي دارد، زيرا محتويات درون سـلول گيـاهي را           
 بـا   پـذير دانسـت کـه حتـي        هضـم درصـد   ۱۰۰توان تا    مي

وجـود   پـذيري آن بـه      سن گياه، تغييري در هضـم      افزايش
که ساختار شـيميايي ديـواره سـلولي بـا        آيد، در حالي   نمي

محتويـات فيبـر   کند و با کهولت گياه،  رشد گياه تغيير مي  
ــي  ــزايش م ــاه اف ــل گي ــد در ک ــزان ياب ــه از مي  و در نتيج

کـاهش قابليـت    ).۱۶(شود   پذيري گياهان کاسته مي    هضم
ن بـا افـزايش سـن را منـابع ديگـر از جملـه               هضم گياهـا  

، بشـري و    )۱۳۸۰(، زهـدي     )۱۳۸۲ ( و ارزانـي   زاده عرفان
 .کنند و غيره نيز تاييد مي) ۱۳۸۰(همکاران 

از نظر ميزان انرژي متابوليسمي گياهان نيز بين مراحل         
کـه   طـوري   بـه  ،داري وجـود دارد    فنولوژيکي تفاوت معنـي   

و هرچه  است  د رويشي   حداکثر انرژي مربوط به مرحله رش     
 .گـردد  د، از ميزان انرژي آن کاسته مـي       شو  تر مي  گياه بالغ 

توان از تحقيقات ترکـان و ارزانـي         در تاييد اين مطلب مي    
و ارزانـي و همکـاران      ) ۲۰۰۴(، ارزاني و همکاران     )۱۳۸۰(
اند، نام   که تحقيقات مشابهي در اين زمينه داشته      ) ۱۳۸۳(

 .برد
 نتايج حاصـل از تعيـين کيفيـت          با توجه به   ،طور کلي  به

توان انتهاي دوره رشد رويشي و       علوفه در اين تحقيق، مي    
ترين زمـان بـراي چـراي دام در           مناسب ،ابتداي گلدهي را  

 زيرا در اين زمان، گياهان هم از نظـر توليـد و             ،نظر گرفت 
هم از نظر صفات کيفي در شرايط مطلوبي قرار دارند و در            

 بـر   ،در اين مرحلـه   . بينند ت مي اثر چراي دام کمتر خسار    
) ۱۳۸۳(شده توسط مسيبي     اساس مفهوم واحد دامي ارائه    

در خصوص نژاد فشـندي کـه دام غالـب منطقـه طالقـان              
 کيلوگرم علوفه خشک براي تـأمين       ۵۸/۱حدود  در  است،  

انرژي متابوليسمي مورد نياز روزانه يک واحد دامـي بـراي    
 ).۸(حالت نگهداري مورد نياز است 

 

 کر و قدردانيتش

تعيـين مفهـوم واحـد      " اين مقاله مرتبط با طرح پژوهشي       
دامي براي نژادهاي مختلف دام و محاسبه نياز روزانـه دام           

کـه هزينـه آن توسـط       , اسـت " در حالت استفاده از مرتـع     
هاي علمي و با همکاري معاونـت محتـرم          سازمان پژوهش 

کر ده که بدين وسيله تش    شپژوهشي دانشگاه تهران تأمين     
 .دشو داني مي و قدر
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An Investigation of the Effects of Phenological Stages on 
Forage Quality 

in Different Species in Taleghan Summer Rangelands 
 

H. Arzani1                    M. Mosayyebi2                   A. Nikkhah3 
 
Abstract 
Variation in forage quality at different phenological stages was investigated for twenty forage 

plant species. Samples at two phenological stages were collected from Taleghan summer 
rangelands. Nitrogen and acid detergent fiber (ADF) were measured through chemical analysis. 
Crude protein, ADF, dry matter digestibility and metabolizable energy were assessed as indicators 
of forage quality. Forage quality significantly differed at different phenological stages. It was higher 
at vegetative stage, while lower at maturity. Forage quality also differed significantly for different 
species (p< 0.01). Among species the highest forage quality was related to Lotus goeblia while the 
lowest related to Cynodon dactylon.   
 
Keywords: Forage quality, Phenological stages, Crude protein, Acid detergent fiber, Dry matter 

Digestibility, Metabolizable energy.  
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