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 ایرانیي آب و هوامناطق مختلف در  Stachis inflata يسنبله ارغوانکيفيت علوفه گونه مرتعي  و مقایسه بررسي

 محمدرضا طاطیان، محمدرضا صادقی منش

 چكيده

لمی ر اداره عدوجود مهای تعیین کیفیت علوفه گیاهان مرتعی ایران و بررسی اثر عوامل محیطی بر آن، یکی از چالش     

تلف آب و هوایی در شرایط مخ Stachis inflata ست. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه کیفیت علوفه گونهمراتع ا

طالعه در مهای مورد گونهMEو CP ،ADF ،DMDهای است. جهت مقایسه تغییرات کیفیت علوفه، شاخص ایران پرداخته

م شد و ای انجاهتابخانری اطالعات با مرور مقاالت به روش کآوچند استان کشور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. جمع

ا مشخص هبحرانی آن های کیفیت علوفه با سطح، به شکل نمودار ارائه گردید. با مقایسه شاخصExelسپس توسط نرم افزار 

 نه در اکثرگو این در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. به طور کلیگونه  سنبله ارغوانی شد که مطلوبیت کیفیت علوفه 

مناطق  اکننده درام چردولی از نظر تأمین نیاز انرژی متابولیسمی روزانه  ر پروتئین خام مطلوب ارزیابی شدمناطق از نظ

خصی غییرات مشت ونهاین گ. همچنین نتایج نشان داد که با تغییر شرایط آب و هوایی محل رویش وبیت کمی داردمختلف مطل

علوفه  ز کیفیتاطوری که سنبله ارغوانی در اقلیم مرطوب استان گلستان جود دارد. بههای کیفیت علوفه ودر شاخص

  تری نسبت به سایر مناطق برخوردار بود.مطلوب

مناطق مختلف ایران، اقلیم، سنبله ارغوانی، کیفیت علوفهکلمات کليدی:   
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 مقدمه

شد. این باراتع میمرا در چغذایی روزانه دام برای تعیین ظرفیت کیفیت علوفه یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده نیاز 

کتورها ا سایر فاراه بفاکتور در مناطق مختلف آب و هوایی و با توجه به ترکیب پوشش گیاهی متغیر بوده و از این رو هم

د. تعیین کیفیت گردگر میقه دینطای به م)نوع دام ، سن ، وزن ، میزان تولید و...( سبب تغییر میزان نیاز غذایی دام از منطقه

 جاد تعادلو ای علوفه گیاهان مرتعی و همچنین مشخص نمودن ظرفیت چرایی مرتع در امر مدیریت صحیح و اصولی مراتع

راتع فراهم مننده، از چرا ک باشد. از آنجا که بخش عمده ای از نیاز غذایی دامپایدار بین دام و مرتع بسیار حائز اهمیت می

ایت اصول مراتع ، رع و ضمنا دامداری کشور بطور گسترده ای به این منابع وابسته است، جهت حفظ و نگهداریشود می

 (.1391)ارزانی  دارد صحیح مرتعداری ضروری است و بی شک این مهم نیاز به توجه دقیق به تمامی فاکتورهای قابل مطالعه

 که در کردونه برداری نم فنولوژیکی مرحله سه در مختلف اقلیم ٨ رویشگاه، شامل ٨ در گندمیان تیره از گونه ٥ ازترکان 

 در اقلیم تاثیر، و داشت وجود معنی دار تفاوت مختلف اقلیمهای در مراحل رشد و گونه ها خام پروتئین درصد بین نتیجه

 .بود خاك از بیشتر علوفه کیفیت

وای سلولی، پروتئین خام و فسفر، با افزایش سن گیاه، ارزش غذایی علوفه در مراتع، بین فصول مختلف، متفاوت است. محت

(. بنابراین مهمترین عامل موثر بر کیفیت علوفه گیاهان، مرحله رویشی است که با Holchak et al., 2004کاهش می یابد)

ی را مهمترین توان زمان مناسب چرای دام را تعیین کرد. میزان پروتئین خام، قابلیت هضم و انرژی متابولیسمشناخت آن می

متغیرهای تعیین کننده کیفیت علوفه دانسته است. آگاهی از مواد غذایی موجود در گیاهان علوفه ای که در دسترس حیوانات 

گیرد کمک موثری در استفاده به موقع از آنها، پیش بینی کمبودهای مواد غذایی و همچنین ارزیابی چرا کننده قرار می

( کیفیت 2003( و کولینز و فیت )2001بال و همکاران ) Pinkerton et al.,1996)هد بود)ای خوااحتیاجات مکمل تغذیه

. کابلی گزارش دارد، تعریف می کنند دام راتولید علوفه را به عنوان مقداری از علوفه که قابلیت ایجاد واکنشهای مطلوب در 

، منیزیم، پتاسیم ، فسفر، کلسیم و  ADFروتئین خام، داد که اقلیم روی بعضی از صفات تعیین کننده کیفیت علوفه از جمله پ

(. ارزانی بیان کرد که شرایط محیطی و اقلیم، اثر معنی داری بر روی کیفیت علوفه 13٨0خاکستر خام تاثیر داشته است کابلی)

شترین تاثیر بر روی گیاهان مورد نظر آنها داشته است. همچنین مرحله فنولوژیکی، اقلیم و شرایط خاك را به ترتیب دارای بی

به طور کلی، با   میزان پروتئین خام در مراحل مختلف رشد گیاه تغییر می کند. .(2004اند ارزانی )کیفیت علوفه دانسته

افزوده می گردد.  (cp)افزایش سن گراسها و لگوم ها از میزان پروتئین خام علوفه آنها کاسته می شود ولی بر میزان فیبر خام 

گیاه، نسبت بافتهای محافظ و انعطاف ناپذیر افزایش می یابد. بنابراین با بلوغ گیاه در اواخر فصل رشد، بر  با توسعه رشد
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و مواد مغذی دیگر کاسته می  میزان کربوهیدراتهای ساختاری و مواد فیبری افزوده شده و به همان نسبت از مقدار پروتئین

یسمی در هر کیلوگرم علوفه با پیشرفت دوره رویشی گیاهان که نسبت میزان انرژی متابول (..(Ames David R. 1985 گرد

ساقه به برگ افزایش می یابد، کاهش پیدا می کند. حداکثر انرژی متابولیسمی در مرحله ابتدایی دوره رشد بوده و هر چه گیاه 

فیت علوفه گیاهان مرتعی ایران، تعیین کی(. 1394بالغ تر می شود، از میزان انرژی متابولیسمی آن کاسته می گردد)ارزانی 

های موجود در های مناسب ارزیابی کیفیت علوفه مراتع کشور، یکی از چالشبررسی اثر عوامل محیطی بر آن و معرفی روش

(. بنابراین آگاهی از کیفیت علوفه مراتع به منظور تأمین نیاز پروتئینی و انرژی Arzani, 2007اداره علمی مراتع است )

باشد. ارزش غذایی علوفه وابسته به های چراکننده در مرتع، یکی از ملزومات اساسی دام و مرتع میی داممتابولیسم

ویژه مراحل شناسی و ترکیبات شیمیایی گیاه است که خود تحت تأثیر گونه، واریته، آب و هوا، خاك و بهخصوصیات ریخت

 & Van & Soet, 1996; Nelson & amp; Moser, 1994 Rotz & amp; Muck; 1994;; Buxtonفنولوژیک قرار دارد )

Fales, 2004 برای برآورد کیفیت علوفه باید عواملی مد نظر قرار گیرد که با کاهش هزیه و زمان، برآورد خوبی از کیفیت .)

یفیت علوفه بدست دهد که از بین این عوامل پروتئین خام، ماده خشک قابل هضم و انرژی متابولیسمی را جهت تعیین ک

(. برخی نیز میزان پروتئین خام، قابلیت هضم ماده خشک و 13٨3دهند )ارزانی و همکاران، علوفه بیشتر مورد توجه قرار می

 ,et al, 2004; Garza et al, 1988; Minsonانرژی متابولیسمی را مهمترین متغیرهای تعیین کننده کیفیت علوفه دانستند )

19٨7; Rhodes et al, 1990 Arzaniهای ها و مکان(. همچنین در برخی از مطالعات به تغییرات کیفیت علوفه در زمان

 Cook et al, 1952 ;Gleadow;؛ 13٨3؛ باغستانی میبدی و همکاران، 13٨٨مختلف اشاره شده است )ارزانی و همکاران، 

et al, 2009 Khalil, et al, 1968; Larbi et al, 2011   .)ه کیفیت علوفه گونه سنبله ارغوانی هدف از این تحقیق مقایس

 تحت تاثیر شرایط آب و هوایی مختلف کشور می باشد.

 مواد و روشها

 .Stachys inflata Benth گياه مورد مطالعه

 پراکندگی جغرافیایی گونه: شرق ترکیه، عراق، ایران، ماورای قفقاز.

جان(، غرب)زنجان، همدان، کرمانشاه، اصفهان، اراك، غرب)آذربایپراکندگی  گونه در ایران: شمال)گرگان، گیالن(، شمال

 سمنان، شاهرود(.-، قزوین، دامغانبختیاری(، جنوب)فارس، کرمان، الر(، مرکز)تهران
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 مطالعه مورد مناطق

عات د که مطالهان و یزبرای بررسی اثر اقلیم بر کیفیت علوفه گیاهان مرتعی ابتدا سه منطقه گلستان، اصف پژوهش این در

ه تجزیه و تحلیل اثر انتخاب شد و سپس نسبت ب بود  انجام شده Stachis inflata علوفه گونه مرتعی سنبله ارغوانی کیفیت

 بارندگی میانگین دارای است مرکزی ایران رویشی اقلیم معرفیزد  ندوشن مراتع ، گونه اقدام شداقلیم بر کیفیت علوفه این 

 اقلیم یافته گسترش تندومار اقلیمی طبقه بندی مبنای بر است 4/14ساالنه آن میانگین دما  و میلیمتر 3/9٨حدود  ساالنه

 مو اقلی تورانی و انایر رویشی ناحیه در مطالعه در استان اصفهان مورد منطقه .است شده تعیین سرد فرا خشک منطقه این

( شنی و شنی-یلوم) سبک خیلی سبک تا منطقه است خاك شده واقع اصفهان شمال کیلومتری 6٥ در مرکزی، ایران رویشی

طبقه  مبنای بر ی باشددرجه سانتیگراد م ٥4/11میلیمتر  و 174بارندگی  و درجه حرارت ساالنه به ترتیب   متوسط و بوده

تان گلس استان در العهمط مورد منطقه است. شده تعیین نیمه خشک گرم منطقه این اقلیم یافته گسترش دومارتن اقلیمی بندی

 حرارت درجه و  بارندگی متوسط و بوده سبک منطقه خاك است شده واقع تپه مراوه پاشایلق مراتع در ری،خز ناحیه در

 .باشد می سانتیگراد درجه 2/1٨ و  میلیمتر36٥  ترتیب به ساالنه

ص شامل شاخ   Stachis inflataسنبله ارغوان  در تحقیق حاضر کیفیت علوفه گونه مرتعیفاکتورهای مورد انداره گیری 

( و DMDه خشک )(، قابلیت هضم مادADF( دیواره سلولی منهای همی سلولز )CPهای معرف کیفیت علوفه: پروتئین خام )

ار ورد تجزیه و تحلیل قراستان اصفهان، گلستان و یزد جمع آوری شده بود م3 ( را که از داده های MEانرژی متابولیسمی  )

 گرفت.

 

 نتایج

د که بین شان می دهتایج نناز نظر مکان و مرحله فنولوژی با هم اختالف دارند. ده می شود که با توجه به نتایج حاصله مشاه

ن خام ار پروتئیین مقددر مرحله رشد رویشی بیشترمورد مطالعه از نظر مقادیر پروتئین خام اختالف وجود دارد.  هایمکان

ر مرحله رشد کامل د. است 43/12با مقدار  اصفهان کمترین آن مربوط به گونه ودرصد ٥2/1٨با مقدار  گلستانمربوط به 

 درصد  است.  32/3ا ب گلستانو کمترین آن متعلق به متعلق به  ٨/7نیز بیشترین میزان درصد پروتئین خام متعلق یزد با 
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تمودار1: مقادیر شاخص های کیفیت علوفه در مرحله رشد رویشی
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نمودار 2: مقادیر شاخص های کیفیت علوفه در مرحله گل دهی
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نمودار3 : مقادیر شاخص های کیفیت علوفه در مرحله رشد کامل
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با یزد به  متعلق  درصد و کمترین آن 6٥/44با اصفهان متعلق به گونه  ADFدر مرحله رشد رویشی بیشترین میزان درصد 

و کمترین آن   49/60اصفهان با متعلق به  ADFدرصد می باشد. در مرحله رشد کامل نیز بیشترین میزان درصد  43/33

 است.  درصد 23/41متعلق به یزد با  متعلق به

 فهاناصمتعلق به  درصد و کمترین آن 12/67با  گلستانمتعلق به گونه  DMDدر مرحله رشد رویشی بیشترین میزان درصد 

و کمترین آن  33/٥3با  گلستانمتعلق به  DMDدرصد می باشد. در مرحله رشد کامل نیز بیشترین میزان درصد  ٥2 با 

 درصد  است. 07/36با  اصفهان متعلق به متعلق به

با  اصفهانعلق به مت درصد و کمترین آن33/10با  گلستانمتعلق به گونه  MEدر مرحله رشد رویشی بیشترین میزان درصد 

مترین آن متعلق به و ک 01/7با  گلستانمتعلق به  MEدرصد می باشد. در مرحله رشد کامل نیز بیشترین میزان درصد  ٨4/6

 درصد است. 13/4با اصفهان 
 

 گيری نتيجه و بحث

  اقلیم، شدن تر مرطوب با .اختالف دارند همدیگر با مختلف اقلیمهای علوفه کیفیت میدهد نشان پژوهش این از حاصل نتایج

 مرطوب سرد بسیار اقلیم در متابولیسمی انرژی مقدار که بیشترین ای گونه به .شود می بیشتر متابولیسمی انرژی درصد مقدار1

 و رطوبت درصد بارندگی، افزایش و اقلیم شدن مرطوب با.شده است حاصل سرد خشک نیمه اقلیم در آن کمترین و
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 می افزایش متابولیسمی انرژی و خام پروتیین شاخص دلیل این به و بهتر گیاه تغذیه نتیجه در شده، بیشتر خاك حاصلخیزی

 یکسان سن فیزیولوژیکی در گراسها غذایی ارزش تنزل سرعت باعث افزایش حرارت درجه افزایش (.1392ارزانی)  یابد

 ها ساقه و برگها در را خود کربوهیدراتهای ذخایر کنند، می رشد سرد اقالیم که در علوفهای گیاهان همچنین. شود می

 کمتر علوفه گیاهان تولید سرد اقالیم در البته. (.Chatterjee. B.N1989)هستند باالیی ارزش غذایی دارای و میدهند افزایش

 مختلف گونه مراحل خاکستر درصد و خام Bromus tomentellus الیاف در درصد که کرده گزارش) 1374قورچی). است

)  ترکان .ندارند تفاوت محسوسی یکدیگر با مختلف خاك و متفاوت هوای و با آب) سمیرم و یدونشهرفر )منطقه دو در و رشد

 و برداری کرد نمونه فنولوژیکی مرحله سه در مختلف اقلیم ٨ رویشگاه، شامل ٨ در گندمیان تیره از گونه ٥ از ،( 13٨٨

 تاثیر، و دارد وجود دار معنی تفاوت مختلف لیمهایاق در مراحل رشد و ها گونه خام پروتئین درصد بین که گرفت نتیجه

 .باشد می خاك از بیشتر علوفه کیفیت در اقلیم

داری وجود دارد به طوری که حداکثر انرژی از نظر میزان انرژی متابولیسمی گیاهان نیز بین مراحل فنولوژیکی تفاوت معنی

 Cordova etشود)گردد، از میزان انرژی آن کاسته میلغ تر میباشد و هر چه گیاه بامربوط به مرحله ابتدایی دوره رشد می

al,1987،دارند که علوفه مراتع در اوایل دوره رویشی گیاهان نیاز پروتئینی دامها را ( بیان می13٨0(. )بشری و همکاران

نظر پروتئین صرفا با چرای  ای دامها ازکند اما در مراحل پایانی رشد به دلیل کاهش پروتئین گیاهان، نیاز تغذیهتامین می

های پروتئینی برای تغذیه شود و برای رشد مطلوب و عملکرد بهینه دامها ، بهتر است که از مکملگیاهان مرتعی برآورده نمی

دارند میزان بافتهای نگهدارنده و استحکامی ( بیان می13٨4دامها استفاده گردد، به دنبال رشد گیاه چنانچه) ارزانی وهمکاران،

شود، این بافتها نیز عمدتا از کربوهیدراتهای ساختمانی مانند سلولز، همی سلولز و لیگنین مانند بافت اسکلرانشیم بیشتر می

تشکیل شده اند، بنابراین با کامل شدن دوره رشد گیاه و افزایش نسبت کربوهیدراتهای ساختمانی درصد فیبر گیاهان بیشتر 

دارد هضم پذیری علوفه رابطه مستقیمی با ویژگیهای دیواره سلولی دارد، زیرا محتویات ی( بیان مPinkerton,1996شود. )می

هضم پذیر دانست که حتی با باال رفتن سن گیاه، تغییری در هضم پذیری آن به  %100درون سلول گیاهی را می توان تا 

کند و با کهولت گیاه ، محتویات فیبر در کل می آید، در حالی که ساختار شیمیایی دیواره سلولی با رشد گیاه تغییروجود نمی

شود. کاهش قابلیت هضم گیاهان با افزایش سن را گیاه افزایش یافته و در نتیجه از میزان هضم پذیری گیاهان کاسته می

 کنند. (، نیز تایید می13٨0(، )عرفان زاده، 1391منابع دیگر از جمله)ارزانی، 

گیری شده هر شاخص با از مقایسه مقدار اندازه Stachis infelataکیفیت علوفه گونه  در هر منطقه جهت تعیین مطلوبیت

به ترتیب با دارا بودن  اصفهانو یزد گلستان،   هایدر استان در مرحله رشد رویشی ها، مالحظه شد کهسطح بحرانی آن
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و درمرحله  رشد  در این مناطق  اخیساستباالتر از حد بحرانی است، بنابراین  ، CP  43/12، و 4/1٥، ٥2/1٨ مقادیر

رسد از این نظر محدودیتی در مصرف علوفه توسط از نظر شاخص مذکور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و به نظر میرویشی 

اما در مرحله رشد کامل کمتر از سطح بحرانی قرار دارد و باید در برنامه های مدیریتی میزان کمبود علوفه  وجود نیایددام به

و  ٥2ترتیب با مقادیر  مرحله رشد رویشی در هر سه استانفقط در  سنبله ارغوانیگونه  DMD. از نظر شاخص بران شودج

. با اما در مرحله رشد کامل کمتر از سطح بحرانی قرار داردباالتر از سطح بحرانی است و وضعیت مناسبی دارد اما  62و  67

(. طبق بیان ارزانی and Maxwell, 2002 Abbottیابد )لکرد دام کاهش میپذیری، مقدار مصرف و در نتیجه عمکاهش هضم

ترین عامل برای تعیین مصرف گیاه توسط دام است که باید در مدیریت درصد؛ مهم ٨٥تا  ٥0پذیری حدود (، هضم13٨٨)

وجود نیاید. از نظر به پذیری علوفه مطلوب باشد و محدودیتی در مصرف علوفه توسط دامای عمل شود که هضمچرا به گونه

ME  دارای مقدار کمتر از سطح بحرانی بود. به  بجز گلستان در مرحله رشد رویشی  در تمام مناطق سنبله ارغوانیگونه

های غذایی استفاده منظور تأمین نیاز انرژی متابولیسمی واحد دامی در مناطق مختلف، از مکملگردد بههمین دلیل توصیه می

های غذایی کنند باید از مکملچرا میسنبله ارغوانی جهت تأمین انرژی متابولیسمی واحد دامی که از گونه شود. بنابراین 

 استفاده شود.

مالحظه شد که در استان  سنبله ارغوانیبا توجه به اطالعات اقلیمی مناطق مورد مطالعه بیشترین در بررسی گونه کوهی      

های کیفیت به سایر مناطق است این گونه طبق نتایج تحقیق، از لحاظ شاخص بتنسگلستان که دارای بیشترین بارندگی 

، بیشترین مقدار MEتری نسبت به سایر مناطق قرار دارد، به طوری که دارای بیشترین مقدار علوفه در وضعیت مطلوب

DMD  و کمترین مقدارADF  که دارای کمترین  هاناصفاستان  در سنبله ارغوانیهمچنین مشاهده شد که در گونه .است

باشد. می MEو  CP ،DMDبارندگی و بیشترین دما )اقیلم سرد و خشک( نسبت به سایر مناطق است، حاوی کمترین درصد 

 در آن متابولیسمی انرژی میزان است گرفته قرار اصفهان به نسبت سردتری اقلیم در مطالعه مورد منطقه که این علت به دریزد

 هم گلستان استان از نیز آن خام پروتیئن میزان کامل رشد مرحله در حتی و است باالتر اصفهان به نسبت رویشی رشد مرحله

؛ ارزانی و 137٨؛ ارزانی و همکاران، 1371چی، های جمعی )مدیر شانهها مطابق نتایج پژوهشاین یافته.  است بیشتر

( از محققین است که 197٥و همکاران،  Changwony et al, 2015; Waramit et al, 2012  ;  Stoddart 13٨0همکاران، 

های کیفیت یابد و نوسانات میزان شاخصکاهش می ADFافزایش و  MEو  CPاظهار داشتند، با مرطوب شدن اقلیم درصد 

رسد با افزایش رطوبت محیط اند. به نظر میهای آب وهوایی ذکر کردهناطق مختلف را ناشی از شرایط و ویژگیعلوفه در م

تواند با کاهش درصد نیتروژن و فسفر یابد، فاکتور افزایش دما هم میرویشگاه نیتروژن و فسفر در دسترس گیاه افزایش می
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را در گیاه افزایش دهد، از دالیل دیگر باال بودن  ADFی شده و مقدار گیاه در منطقه باعث زودرس شدن علوفه شده، لیگنین

تر است. این نتیجه را کوچکی و همکاران یافته در اقالیم سرد مقادیر کربوهیدراتی فراوانکیفیت علوفه در گیاهان پرورش

(1371 ،) Nelson  و Moser (1994 و ) Chatterjeeو Das (19٨9نیز تأیید کرده )طور که در تحقیقات ابراین هماناند. بن

تری نسبت به گیاهان رشد یافته است گیاهان پرورش یافته در دماهای زیاد به طور معمول علوفه با کیفیت نامطلوببیان شده

اند، با آورند. علوفه گیاهانی که در یک مرحله رویشی اما در دو شرایط حرارتی قرار گرفتهدر دماهای خنک  به وجود می

پذیری و مقدار پروتئین خام کمتری گر متفاوتند. درچنین شرایطی علوفه منطقه گرمسیری دارای الیاف بیشتر و هضمیکدی

 است. 

راه  وفه را ازفیت علگذارد و به صورت غیر مستقیم کیعوامل آب و هوایی بر پراکنش طبیعی گیاه در محیط تأثیر می    

ب و آها وژیستد. اکولدههاست، تغییر میط یا سازگاری و علوفه در دسترس آنهای فیزیولوژیکی گیاهان که در ارتباپاسخ

ین نند. از بکیف میها مؤثر است، تعرهوا را بر حسب اعمال حیاتی گیاه و عوامل جوی و جغرافیایی که در حیات رستنی

-یرا طلب م ی بیشتریهاو بررسی تر استو هوایی؛ دو عامل درجه حرارت )دما( و بارندگی از بقیه مهم عوامل مختلف آب

یگر ه عبارت دباست.  کند، در تداخل عمل با رشد به منظور تأثیر بر کیفیت علوفهکنند. محیطی که علوفه در آن رشد می

-بارش دهد.ش میا کاهیمراحل رشد گیاه روی کیفیت علوفه تأثیر زیادی دارد، اما محیط گیاه آثار مراحل رشد را افزایش 

یت علوفه ر کیفبر تعیین نوع پوشش گیاهی و بازدهی تولید نقش مهمی داشته، همچنین به طور غیر مستقیم های جوی د

ر ذایی بیشتمواد غ یابد و جذبهای جوی رطوبت خاك افزایش میهای مرتعی اثر دارد. به طور کلی با افزایش بارشگونه

ذایی غعناصر  کنند. هنگامی که خاك خشک باشدب میشود. ریشه گیاهان تنها عناصر غذایی را از خاك مرطوب جذمی

ز مراتع برداری مناسب اهرهریزی جهت بتوان در برنامه(. از نتایج این تحقیق می13٨٨غیر قابل دسترس خواهند بود )ارزانی، 

لوفه و عن کیفیت یباط برسد ارتو تعیین ظرفیت چرایی و رسیدن به تعادل دام و مرتع استفاده کرد با این وجود به نظر می

ود که ششاهده میمینه مها آن با عوامل محیطی و اقلیم بسیار پیچیده است و نتایج متفاوت و گاه متناقضی در این زشاخص

 طلبد. های بیشتری را میتحقیقات و پژوهش

د رویشی و ابتدای گلدهی توان انتهای دوره رشبه طور کلی با توجه به نتایج حاصل از تعیین کیفیت علوفه در این تحقیق، می

را مناسبترین زمان برای چرای دام در نظر گرفت. زیرا در این زمان، گیاهان هم از نظر تولید و هم از نظر صفات کیفی در 

بینند. همچنین با توجه به این که در بین تیپهای مختلف و شرایط مطلوبی قرار دارند و در اثر چرای دام کمتر خسارت می



   

 انهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایر

1397اردیبهشت ماه  19-18  

 

توان مبنای محاسبه نیاز غذایی عی تفاوت زیادی از لحاظ پروتیئن خام و انرژی متابولیسمی وجود دارد نمیهای مرتگونه

شود به منظور اقتصادی بودن واحد دامی را یک مقدار ثابت بدون توجه به ترکیب گیاهی در نظر گرفت، بنابراین پیشنهاد می

ایی واحد دامی بیشترین مقدار)پروتیئن خام و انرژی متابولیسمی( در واحدهای بهره برداری در مرتع مبنای محاسبه نیاز غذ

 های غذایی جبران شود.نظر گرفته شود و کمبود مواد غذایی علوفه مرتعی از طریق علوفه دستی یا مکمل

 

 منابع

 

 کیکولوژعوامل ا و کیمراحل مختلف فنولوژ ری. تأث(13٨0. )ع کخواهیع، ن یلیجلترکان ج، جعفری م،  ح، یرزانا .1

 .396-39٥(: 2) 23 ران،یا یمجله علوم کشاورز ،یعلوفه چند گونه مرتع تیفیک یبر رو

های عیین اندازهت(. مطالعه کیفیت علوفه . گزارش طرح پژوهشی 137٨ارزانی، ح.، نیکخواه، ع.، ارزانی، ز. ) .2

 ران.اقتصادی و واحدهای اجتماعی پایه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ته

 ص. 3٥4(. کیفیت علوفه. انتشارات دانشگاه تهران، 13٨٨ارزانی، ح. ) .3

ف فنولوژیک و عوامل (. تأثیر مراحل مختل13٨0ارزانی، ح.، ترکان، ج.، جعفری، م.، جلیلی، ع. و نیکخواه، ع. ) .4

 .3٨٥ -397(: 2) 32ای چند گونه مرتعی. مجله علوم کشاورزی ایران، اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه

مجله  تع غرب مازندران.. تعیین مفهوم واحد دامی و نیاز روزانه نژاد زل در مرا1391ارزانی، ح. و فرازمند، س.،  .٥

 . 113-10٥(: 2) ٥٨منابع طبیعی ایران، 

 

ارزش غذایی گیاهان  های تعیین(. معرفی مهمترین شاخص13٨3ارزانی، ح.، کابلی، ح.، نیکخواه، ع. و جلیلی، ع. ) .6

 .790-777(: 4) ٥7له منابع طبیعی، مرتعی. مج

وفه گیاهان مرتعی (. گزارش طرح ملی کیفیت عل13٨9ارزانی، ح.، معتمدی )ترکان(، ج. و زارع چاهوکی، م. ع. ) .7

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور.کشور، سازمان جنگل

بع علوفه. مجله منا کیفیت(. ضرورت تعیین نیاز غذایی واحد دامی بر مبنای 13٨1اسماعیلی، ن. و اسماعیلی، ع. ) .٨

 .٥69 -٥79(: 4) ٥٥طبیعی ایران، 
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-تعی در مراتع رزینهای مهم مر(. رابطه کیفیت علوفه و خوشخوراکی گونه1392زاده، م. و عرفانزاده، ر. )اشرف .9

 .7٥6-76٨(: 4) 20قات مرتع و بیابان ایران، پژوهشی تحقی -دشت استان فارس. فصلنامه علمی

های مهم مراتع فه گونه(. مطالعه کیفیت علو13٨3.، ارزانی، ح.، زارع، م. ت. و عبدالهی، ج. )باغستانی میبدی، ن .10

 (.137-162) 1٥استپی پشتکو استان یزد. فصلنامه پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 

 فاده و نیاز غذاییبل است. بررسی تعادل کمی و کیفی علوفه قا13٨0بشری، ح.، مقدم ،م .، سندگل ، ع.، و امانلو،ح.  .11

   .1٥2-14٥گوسفند در چند مرتع با وضعیت مختلف. اولین همایش ملی تحقیقات مدیریت دام و مرتع ص

 ختلف آب و هوایی.های مرتعی در مناطق م(. بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه13٨4ترکان، ج. و ارزانی، ح. ) .12

 .4٥9-469(: 2)٥٨مجله منابع طبیعی ایران، 

 Prangos(. بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه 1391داغی، ح. و کشاورز، ع. ).، امیری، ب.، قرهفریدونی، م .13

felulacea  در مراحل مختلف فنولوژی در دو رویشگاه سپیدان و کازرون )در استان فارس(. دانشگاه آزاد اسالمی

 .٨7-96(: 2) 4واحد ارسنجان، مجله اکوفیزیولوژی گیاهی: 

مایش تعی. اولین ه. بررسی تغییرات شاخصهای کیفی در دو مرحله فنولوژیکی گونه های مر13٨0عرفان زاده، ر.،  .14

  .171-16٥ملی تحقیقات مدیریت دام و مرتع،ص

س آلوپکورو کا اووینا و(. بررسی مواد مغذی و تغییرات انرژی قابل متابولیسم گیاهان غالب )فستو13٨6قنبری، ا. ) .1٥

می آزاد اسال انشگاهدر طی سه مرحله. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، د تکستیل و تریفولیوم مونتانوم(

 واحد شبستر.

 ص. 4٨0(. مدیریت چرا در مراتع، نشر مشهد، ترجمه، 1372کوچکی، ع. ) .16

کتری مرتع، رساله د ومدت و بلندمدت طرفیت چرا برای تعادل دام (. ارائه مدل کوتاه1390معتمدی )ترکان(، ج. ) .17

 ری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.مرتعدا

ك و گیاهان مرتعی بر (. مقایسه عناصر غذایی خا1394زاده یونجالی، ر.، میرزائی آقه قشالق.، قربانی، ا. )ولی .1٨

اورزی و علوم کشهای شمالی سبالن، نشریه علوم آب و خاك )اساس طبقات ارتفاعی و مراحل زیستگرد در دامنه

 .233-246(: 73) 19منابع طبیعی( 
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سپرس زراعی های بومی ا(. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه اکوتیپ1393یوسفی، ب. و جعفری، ع. ا. ) .19
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Evaluation of Forage Quality of two Species Stachis inflata in Different Regions of Iran 

  Abstract 
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    Determining the quality of forage in pasture plants of Iran and the effect of environmental factors on it 

is one of the challenges in the scientific management of rangeland. Therefore, the present study aimed to 

investigate and compare the forage quality of the this specie in different weather conditions in Iran. In 

order to compare forage quality changes, CP1, ADF2, DMD3 and ME4 indices were studied in several 

provinces of the country. Data collection was done by reviewing the articles in a library method and then 

presented by Exel software in the form of a chart. By comparing the forage quality indexes with their 

critical level, it was found that the forage quality desirable in both regions is not the same in different 

regions of the country. In general, Stachis infelata was evaluated in terms of raw protein in most areas, 

but in terms of supplying daily energy metabolism, livestock breeding in the different regions has a low 

utility. Also, the results showed that there is a significant change in forage quality indexes due to changes 

in climatic conditions of species habitats. So, Stachis infelata in the humid climate of Golestan province 

have higher forage quality than other regions. 

Key words: Forage quality, Stachis infelata,Climate,different regions of Iran 
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2 -Acid detergent fiber 
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