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 Bromus tomentellus، Lolium مرتعی گونه دومراحل مختلف فنولوژیکی بر کیفیت علوفه  ریتأثبررسی 

temulentum حوزه آبخیز سراب سفید بروجرد در 

 

 مهدی رمضانی ،پور ایآرعلی ، *الهه کرمی

 ايران بروجرد، اسالمي، آزاد دانشگاه بروجرد، واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه -1

 ار گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمي، بروجرد، ايراندانشی -2

 رانيا اهواز، نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه اهواز، واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه -3

 

 چکیده

و مرتع  ديريت دامهای گیاهي، يکي از ملزومات اساسي در مهای کیفیت علوفه گونهمقادير شاخص نیتأمآگاهي از سطح 

گونه  دوترکیبات شیمیايي  بررسي اثر نوع گونه و مراحل مختلف فنولوژی بر روی مقاديربه  مطالعه نيا در منظور نیهم به است.

 :ها شاملگونه شد. پرداخته 1394-1393در سال  ،سراب سفید بروجرد مراتع در دام یچرا و مورد مهم یهاگونه از کهمرتعي 

آوری، سپس خشك جمع سراب سفیدها از مراتع . نمونهبودند (Bromus tomentellus، Lolium temulentum)گونه گندمي  دو

 افیال صد، در (CP)ن خامیپروتئ درصد شامل، علوفه تیفیک یهاشاخصدر آزمايشگاه  سپسو در مرحله بعد آسیاب و 

 بر ولژ مگا) (ME) سميیلمتابو یانرژ مقدار ،(DMD) هضم قابل خشك ماده درصد ،(ADF) یدیاس ندهيشو در نامحلول

واريانس دو  تجزيه زا علوفه، کیفیت هاینظر شاخص از رشد مراحل و هاگونه سهيمقا یشد. برا خشك( محاسبه ماده لوگرمیک

 دست به اده شد. نتايجاستف SPSS افزارنرمو  دانکن آزمون مقايسه از گروهي، درون تغییرات منابع مشاهده منظور به و طرفه

درصد(  8/20قدار )دارای بیشترين م ، Bromus tomentellusخام در مرحله رشد رويشي در گونه نیپروتئمیزان  داد؛ نشان آمده

نتايج  ته شد.کاس نیپروتئدرصد( بود. با افزايش سن گیاه از مقدار  25/18با مقدار ) ،Lolium temulentumو سپس گونه 

. با افزايش سن (> 01/0p) استرسي شده در مراحل مختلف فنولوژيك دار بین میانگین فاکتورهای برنشانگر تفاوت معني

مواد مغذی قابل  خاکستر و کل ، (DMD)، قابلیت هضم ماده خشك (ME)انرژی متابولیسمي  ،(CP)گیاه، مقادير پروتئین خام 

 افزايش يافت.  ،(ADF)که ديواره سلولي منهای همي سلولز در حالي ؛کاهش يافتند ،(TDN)هضم 
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 .انرژی متابولیسمي، پروتئین خام، ماده خشك قابل هضم، مراحل رشد، بروجرد ات کلیدی:کلم

 مقدمه

 به مقدار در مرتع دام عملکرد. های موجود در اداره علمي مراتع استتعیین کیفیت علوفه گیاهان مرتعي، يکي از چالش

. طبیعي مرتع است ت علوفهبرآيند نهايي کیفی کرد دام،زيادی به کیفیت علوفه در دسترس دام بستگي دارد. به عبارت ديگر، عمل

  ترنامطلوب علوفه مرتع، عملکرد دام نیز بهتر خواهد بود و هر چه کیفیت ؛باشد ترمطلوبچه کیفیت علوفه مرتع  است که هر

مراتع، آگاهي از  برای مديريت مناسببنابراين  .(,Arzani et al 2010) خواهد بود یترنيیپا سطحد دام در رباشد، عملک

کیفیت علوفه (. 1394)احمدی و اترک چالي،  استضروری  ؛از عوامل مختلف است متأثرهای مرتعي که ترکیبات شیمیايي گونه

های گونه .وت استهای گیاهي موجود در هر تیپ، متفامراتع، بسته به ترکیب گیاهي يا به عبارت ديگر نسبت حضور گونه

 در مراحل نه گیاهيمتفاوت، ارزش غذايي يکساني ندارند. کیفیت علوفه يك گو یريهضم پذبودن مختلف گیاهي به علت دارا 

حتوای ( و م1383 ،پذير از فرم رويشي، سن گیاه و شرايط محیطي رويشگاه است )ارزانيمختلف فنولوژيکي متفاوت و تأثیر

  (.Holchek et al, 2004)يابد سلولي، پروتئین خام و فسفر، با افزايش سن گیاه، کاهش مي

 گزارش کرده است که کل مواد غذايي قابل هضم،  پروتئین خام، انرژی خام، خاکستر، لیگنین، سلولز، الیاف ،(1994)ارزاني 

ولي  ؛شوندگیری مياندازه معموالًخام، نیتروژن آزاد، کلسیم، فسفر و کاروتن بعضي از ترکیبات شیمیايي گیاه هستند که 

فاکتورهای مناسب در ارزيابي  )3ME(و انرژی متابولیسمي  )2DMD(ماده خشك قابل هضم  ،)1CP(مخا نیتئپروگیری اندازه

فقط  ،(9019) 5شارو و رودز و (8819) 4و گرزا و فول برايت (8619)کیفیت علوفه قلمداد شده است. خلیل و همکاران 

  .اندتوجه قرار داده گیری ضريب هضم ماده خشك را برای تعیین کیفیت علوفه مورداندازه

ای است که در آن درجه يك علوفه نیازهای غذايي يك اند که کیفیت علوفه درجهاظهار نموده  ،(2001) 6گورآلن و سگارا

که کیفیت علوفه به میزان  دهنديمگزارش  ،(2001) 7همچنین بال و همکاران .کنديمنوع يا کالس خاصي از دام را برآورده 

 شود.رای دام و چگونگي قرار گرفتن مواد غذايي حاصل از علوفه در تولیدات دامي مربوط ميسودمندی علوفه ب

                                                           
1- Crude protein 

2 - Dry matter digestibility 

3 - Metabolism energy 

4  - Gherza &  fulbraet 

5-  Rodz & sharu 

6- Goreallen & Segarra 

7- Ball et al 
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مراتع  درAeluropus littoralis و  Aeluropus lagopoidesهای های خود بر روی گونهدر بررسي ، (1389)زابلي و همکاران 

 ، قابلیت هضم پذيری، انرژی متابولیسمي و فیبر خام1ADFخام،  اطراف درياچه هامون اعالم کردند که در هر دو گونه از نظر پروتئین

 Aeluropusها نشانگر آن بود که کیفیت علوفه گونهداری وجود دارد. نتايج آندهي تفاوت معنيدر هر دو مرحله رشد رويشي و بذر

lagopoides  بهتر از گونهAeluropus littoralis .بود 

را  Galium verumتعي مراحل فنولوژيکي و طبقات ارتفاعي بر کیفیت علوفه گونه مر ریتأث ،(1391احمد خاني و همکاران )

 را مورد بررسي قرار دادند. دره شهدا استان آذربايجان غربي در مراتع

ه مرحله رشد سای شورپسند در هتغییرات در ترکیب شیمیايي و ارزش غذايي چهار گونه بوت(، 1394احمدی و همکاران )

ورد مهای ونهلوفه در گهای معرف کیفیت عبیشتر شاخصراتع حاشیه اراک را مورد بررسي قرار دادند و بیان نمودند مفنولوژيکي 

های اتکربوهیدر زايش نسبتيابند. با کامل شدن دوره رشد گیاه و افکاهش مي با پیشرفت مراحل رويشي و فنولوژيکي گیاه،  بررسي،

 شود.يدرصد فیبر گیاهان بیشتر م ،ساختماني

 هامواد و روش

مساحت  درصد 78/3) کیلومتر مربع( در غرب شهرستان بروجرد 6/58هکتار ) 5864حوزه آبخیز سراب سفید با وسعت 

 31"طول شرقي و  48   36' 30"تا 48   27' 46"شهرستان بروجرد( در استان لرستان واقع شده است. محدوده حوزه مورد مطالعه از 

 (.1)شکل  استعرض شمالي  33  58' 24"تا 33   53'

ساله بارندگي  20ن . میانگیاستمتر  3451و حداکثر آن  1947متر، حداقل آن  2744میانگین ارتفاع اين حوزه از سطح دريا 

م منطقه قلیم، اقلیاهای اين ش. يکي از زير بخباشديمي ايران و توران ،میلي متر و اقلیم آن بر اساس تقسیم بندی پابو 9/450حوزه 

 2/39رارت ساالنه منطقه حمیانگین حداکثر درجه  .گیردهای بلند است که حوزه آبخیز سراب سفید در اين تقسیم بندی قرار ميوهک

 .(1391و همکاران،  پور ايآر) است 5/11و میانگین حداقل درجه حرارت ساالنه منطقه  گراديسانتدرجه 

 

                                                           
1 - Acid detergent fiber 
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

 ی  بردار نمونه

گونه گندمي  دوا شامل هگونهگرفت. انجام  مورد نظر هایماه روی گونه 6های کیفیت علوفه مرتع در طول مطالعه و بررسي

(Bromus tomentellus، Lolium temulentum) هر  پالت در 10 ،ترانسکت در منطقهسه با توجه به وسعت مراتع، . بودند

ی آزاد در هواها ونهنمو  قطع نموده سه ترانسکتطول و در رويشي در سه مرحله  ارها گونه مونهسپس ن ؛ترانسکت مستقر شد

 و به آزمايشگاه انتقال يافتند.های خشك شده آسیاب نمونهشده و  خشك

 آزمایشگاهی   آنالیز

شدند. پروتئین  های استاندارد تجزيه شیمیايياندام هوايي را در هوای آزاد خشك نموده و با استفاده از روش ،برای آنالیز

بر اساس دستورالعمل کمیته استاندارد  (ADF) سلولز يهم، ديواره سلولي منهای 2با استفاده از روش کجلدال (CP) 1خام

و  (1983) 3با استفاده از فرمول فونسبرگ و همکاران ،(DDM)هضم  ، درصد ماده خشك قابلAOAC (1990) کشاورزی

 انرژی متابولیسمي
(ME)، برآورد شد. معادالت به  ،(1990)توسط کمیته استاندارد کشاورزی  ،شده ز معادله ارائهبا استفاده ا

 شرح ذيل است:  

 (CP)  پروتئین خام  = N% 25/6 ×                                                                                     :   1رابطه 

 هضم ماده خشك قابل = ADF 779/0- 9/88                                                                           :  2رابطه 

                                                           
1 . Crud protein  

2 . Kjeldahl Method  

3 . Fonnesbeck et al  
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 بر کیلوگرم( مگا ژول) تابولیسميمانرژی  = % DMD17/0 -2                                                          : 3رابطه 

 آنالیز آماری   

 1نظر صفات کیفي، از آنالیز تجزيه واريانس يکطرفه های رويشي مختلف ازشد، فرمهای گیاهي، مراحل رجهت مقايسه گونه

مقايسه مراحل رشد و نیز اندام گیاهي با يکديگر از آزمون  گروهي، منظور مشاهده منابع تغییرات درون استفاده گرديد و به

 .  استفاده گرديد SPSSو   Excelافزارهای تحلیل آماری از نرم و دانکن استفاده شد. جهت تجزيه

 

                                                           
1 . One Way Classification ANOVA  
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 نتایج

ن خام، ظر پروتئینکه از  های مورد مطالعه يك روند يکساني مشاهده شد. به طوریبر اساس نتايج اين مطالعه در تمامي گونه

هي رحله بذردمو در  ماده خشك قابل هضم، انرژی متابولیسمي اختالف معني داری وجود دارد و در مرحله رشد رويشي حداکثر

 بررسي مورد هایگونه علوفه کیفیت هایشاخص مقادير واريانس تجزيه نگین فاکتورهای فوق اندازه گیری شد. نتايجحداقل میا

 و گونه متقابل اثر و درش مرحله و X گونه اصلي اثرات که دهدمي نشان هاداده واريانس است. تجزيه ارائه شده ،1 جدول در

 متابولیسمي انرژی اسیدی و شوينده در نامحلول الیاف هضم، قابل خشك ماده خام، پروتئین مقادير میانگین بر رشد مرحله

  .(1، شکل 2و  1)جدول  است دارمعني

متابولیسمي  رژیان و خشك ماده هضم پذيری خام، میزان پروتئین از رويشي مرحله پیشرفت با گیاهي یگونه هر دو در

 .شوديم دی افزودهاسی شوينده در نامحلول الیاف مقدار بر و شده کاسته

  Bromus tomentellusگونهخام در مرحله رشد رويشي در  نیپروتئکه میزان  دهديمنشان  2و  1نتايج حاصل از جدول 

. با افزايش ( بوددرصد 25/18با مقدار )  Lolium temulentum( و سپس مربوط به گونه درصد 8/20دارای بیشترين مقدار )

 استه شد.ک نیپروتئسن گیاه از مقدار 

 

 

 

 

 

 

 



 

 علوفه کیفیت هایشاخص مقادیر واریانس جزیهت-1 جدول

 درصد 99 احتمال سطح در دار معني اختالف دهنده نشان **
 

 (باشدمی خشك ماده درصد اساس بر شیمیایی سراب سفید بروجرد )ترکیبات مراتع در مطالعه مورد هایگونه علوفه کیفیت هایشاخص مقادیر میانگین -2 جدول

   کیفیت علوفه یهاشاخص

ME DMD ADF CP 
 منابع تغییرات درجه آزادی میانگین مربعات fمقدار  میانگین مربعات fمقدار  میانگین مربعات fمقدار  میانگین مربعات fمقدار 

 گونه 6 054/32 558/0 088/17 212/0 886/10 218/0 418/0 282/0

 مرحله رشد 2 110/350 273/21** 935/497 38/38** 643/307 320/37** 192/9 693/33**

 مرحله رشد  xگونه  9 497/2054 687/255** 792/6854 56/211** 657/4429 092/246** 724/160 76/280**
 خطا 1 8 - 401/32 - 18 - 572/0 -

 کل 18 - - - - - - - -

 مرحله رویشی  
Bromus tomentellus Lolium temulentum 

DMD 1/0 ± 17/53a 1/3±0/58a  
ME  2/0 ± 12/7a  2/9±2/7a  
CP  1/2 ± 80/20a  25±1/18a  

ADF  2/3 ± 75/45c  3/23±2/39c  

 یدهگلمرحله 
DMD 2/0 ± 51/50b 99±3/51b  

ME 3/0 6/59±b   84±2/6b  
CP 01/18±0/15b  2/15±2b  

ADF  2/13±0/49b  94±3/46b  



 

 مرحله بذردهی 
DMD  28/65±0/45c 1/47±2c  

ME 4/73±0/5c  76±4/5c  
CP 30±2/7c  0/22±0/11c  

ADF 43±4/55a   2/2 55±a  



 

درصد در مرحله رشد رويشي  3/58با  Lolium temulentum در بررسي ماده خشك قابل هضم نتايج نشان داد گونه 

دهي کمترين میزان ماده خشك قابل هضم له بذردرصد در مرح 65/45با مقدار  Bromus tomentellusبیشترين مقدار و گونه 

درصد در مرحله رشد  12/7با مقدار  Bromus tomentellusد. در بررسي انرژی متابولیسمي نتايج نشان داد که گونه ررا دا

دهي دارای کمترين مقدار انرژی درصد در مرحله بذر 76/5با مقدار  Lolium temulentum  رويشي بیشترين مقدار و گونه

 Bromus بیشترين مقدار مربوط به گونه  ؛)الیاف نامحلول در شوينده اسیدی( نشان داد ADFمتابولیسمي بود. نتايج 

tomentellus  دهي بیشترين مقدار و گونه در مرحله بذر 43/55با مقدارLolium temulentum درصد در  23/39 با مقدار

 (.2رای کمترين مقدار بود )جدول مرحله رشد رويشي دا

 

 بحث

 پارامترهای .کنديم پیدا داریمعني تغییر فنولوژيك مراحل طول در علوفه کیفیت کلي طور به که داد نشان تحقیق اين نتايج

 شوينده در نامحلول الیاف مقدار و کاهش رشد دوره افزايش با متابولیسمي انرژی و خشك ماده پذيری مضه خام، پروتئین

 اين در ،Ogden .& George (1993) دارد مطابقت (Arzani et al, 2001- 2006) هایيافته با که  ابدييم افزايش اسیدی

 نیز هابافت اين .يابدافزايش مي دارنده نگههای استحکام بخش و به موازات رشد گیاه نیاز به بافت که کردند گزارش خصوص

 و گیاه رشد شدن کامل با بنابراين ؛اندشده تشکیل لیگنین و سلولز همي سلولز،: انندم ساختماني هایکربوهیدرات از عمدتاً

 پذيری هضم کاهش .شودمي کم آن یريپذ هضم میزان و بیشتر يگیاه الیاف درصد ساختماني، هایکربوهیدرات نسبت افزايش

 Linn، (2006)و ارزاني و همکاران  (2004)ارزاني و همکاران  :زيادی از جمله محققان توسط فنولوژيکي مراحل یدرباره

&Cuehn  (1994)، .گزارش شده است 

 Paterson et ؛Abbott & Maxwell, 2004) ابدييم کاهش دام نتیجه عملکرد در و مصرف مقدار پذيری، هضم کاهش با 

al , 2002.) 

 درصد 1 سطح در داری معني اختالف فنولوژی مختلف مراحل با علوفه کیفیت که دهديم نشان تحقیق اين نتايج بررسي

 با و مستقیم نسبت متابولیسمي انرژی و پذيری هضم خام، نیپروتئ با گیاهان غذايي ارزش و علوفه کیفیت که آنجا از .دارند

 که گرفت نتیجه توانمي بنابراين. (1و شکل  1،2دول ج) دارد معکوس نسبت سلولز همي منهای سلولي ديواره و خام بریف

 ه. بباشندمي رشد دوره پاياني مرحله به نسبت باالتری کیفیت دارای رشد اولیه مراحل در بررسي موردهای گونه علوفه کیفیت

 از بیشتر نیز هابافت اين .شوديم بیشتر اسکلرانشیم بافت: مانند استحکامي و نگهدارنده یهابافت میزان گیاه، رشد دنبال



 

 افزايش و گیاه رشد دوره شدن ترکامل با بنابراين .اندشده تشکیل (لیگنین و سلولز يهم سلولز،) ساختماني یهادراتیکربوه

 (.1386و همکاران،  راد )باقری شوديم بیشتر گیاهان فیبر درصد ساختماني، یهادراتیکربوه نسبت

سن گیاه، میزان پروتئین  به دلیل افزايش ؛و الیاف خام بیشتر باشد (NDF)هر چه میزان درصد سلولز، همي سلولز و لیگنین 

بیان کردند که کیفیت علوفه  ،(1386 و 1383ارزاني و همکاران ). ابدييمخام کاهش و در نتیجه میزان ارزش علوفه ای کاهش 

نسبت مستقیم و با الیاف نامحلول در  ،MEو انرژی متابولیسمي  DMDهضم پذيری ماده خشك  ،CPگیاهان با پروتئین خام 

های گیاهي در ابتدای رشد، حداکثر کیفیت علوفه را دارد. علوفه با بر اساس گونه .نسبت معکوس دارد ،ADFشوينده اسیدی 

NDF يا ADF  ای باالتری نسبت به علوفه دارای مقدار زيادکیفیت علوفه ،کمترNDF  يا ADF دارد. اگر مقدارADF   علوفه

عامل موثر بر ترکیب  نيترمهم، مراحل رشد را محققین برخي از .بودآن پايین خواهد  یريهضم پذدر نتیجه مقدار  ؛زياد باشد

ش مقدار مصرف کاه ابد.يکه با افزايش سن گیاه، کیفیت علوفه کاهش مي اندنمودهاظهار اند و ارزش غذايي گیاهان مرتعي دانسته

م خواهد بود. بر همین اساس، دهي در اثر افزايش الیاف سلولزی عامل ديگری در کاهش بازدهي داعلوفه در مرحله بذر

تری به دنبال خواهد داشت. اين نکته به همراه ضرورت فراهم فعال رويشي، بازدهي مناسبرشد برداری از علوفه در مراحل بهره

سازد تا هم از علوفه مرغوب استفاده های چرايي را ضروری ميشدن امکان زادآوری برای گیاهان مرتعي، استفاده از سیستم

هم به مرتع آسیبي وارد نشود. کمیت و کیفیت علوفه تولیدی در مراحل مختلف  و بازدهي دام در حد مطلوبي قرار گیرد و شود

متفاوتي نسبت به هم دارند. در نظر گرفتن اين امر و همچنین آگاهي از روند تغییرات فصلي ذخاير هیدرات  العملعکسرشد، 

را که بايد در توازن  یاانهیمرتعي، مرتعدار را در انتخاب زمان مناسب چرا و حالت حد بحراني آن در گیاهان م صکربن و تشخی

 کمیت و کیفیت علوفه به کار گیرد، کمك خواهد کرد.
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Abstract 

Knowledge of the level of supply of forage quality indexes of plant species is one of the essential 

requirements in livestock and pasture management. For this purpose, in this study, the effect of species type 

and phonological stages on the amount of chemical compounds of six species of rangeland, which were 

important and grazing species in the Sarab White Boroujerd rangelands, were studied in 2014-2015. Species 

included two species of wheat (Bromus tomentellus, Lolium temulentum). Samples were collected from white 

whites, then dried in the next mill and then in the laboratory, forage quality indexes, crude protein percentage 

(CP), acid insoluble fiber percentage (ADF), digestible dry matter (DMD), the amount of metabolic energy 

(ME) (megajol / kg dry matter) was calculated. To compare the species and growth stages in terms of forage 

quality indices, two-way analysis of variance was used and in order to view the sources of intra-group 

changes, Duncan's test and SPSS software were used. The results showed that the amount of crude protein in 

the growth stage of Bromus tomentellus was highest (20.8%) and then it was related to Lolium temulentum 

(18.25%). By increasing the age of the plant, the amount of protein decreased. The results showed a 

significant difference between the mean of the studied factors in different phonological stages (p <0.01). As 

plant age increased, crude protein (CP), metabolic energy (ME), dry matter digestibility (DMD), ash and 

total digestible nutrients (TDN) decreased while the cell wall wall of ADF increased. 

Keywords: Metabolic energy, Crude protein, Digestible dry matter, Growth stages, Boroujerd. 


