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چکیده

به منظور بررســی اثر مرحله رشد بر ارزش غذایی دو گونه مرتعی کرفس کوهی ( )Kelussia odoratissima Mozaffو بیلهر
( )aucheri Boiss Doremaدر مراتع ییالقی شهرســتان کهگیلویه ،نمونه برداری در ســه مرحلهی رشد رویشی ،گلدهی و
بذردهی انجام گرفت و در شــرایط سایه ،خشــک و آسیاب شدند و ترکیبات شیمیایی آنها شــامل پروتئینخام ( ،)CPچربی
خام ( ،)EEخاکستر ( ،)Ashفسفر( ،)Pکلســیم ()Caمقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی (( ،NDFمقدار الیاف نامحلول در
شوینده اسیدی( )ADFدر آزمایشــگاه اندازهگیری و قابلیت هضم مادهی خشک ( )DMDو انرژی متابولیسمی ( )MEمحاسبه
گردیدند .برای مقایســه میانگینها از تجزیهی واریانس و آزمون توکی استفاده شد .نتایج نشان داد كه ارزش غذایی علوفه هر دو
گونه در مرحله رشد رويشــي بيشتر از مراحل ديگراست .همچنين دوگونه از نظر پروتئین¬خام ،خاکستر ،فسفر ،کلسیم ،قابليت
هضمپذيري ،انرژي متابوليســمي ،مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی ،مقدار الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در سه مرحله
فنولــوژی دارای تفاوت معنيداري ( )P≤ 0.05با يكديگر بودند .نتایج این تحقیق نشــان داد که ارزش غذایی گونه کرفس کوهی
بیشتر از گونه بیلهر میباشد.
کلمات كليدي :ارزش غذایی ،کرفس کوهی  ،Kelussia odoratissima Mozaffبیلهر ،Dorema aucheri Boissشهرستان
کهگیلویه ،مراحل فنولوژی
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Effect of Phenological stages on nutritional value of two rangeland species (Kelussia odoratissima Mozaff. and
)Dorema aucheri Boiss) in Dishmok summer rangelands (Kohgiluyeh and Boyerahmad Province
By: Kh. karami, University of Birjand (Corresponding Author ). M. Saghari, University of Birjand. M. Bashtani, University
of Birjand. Z. Mohamadi.
To study the effect of growth stage on the nutritional value of two rangeland species (Kelussia odoratissima mozaff and
Dorema aucheri Boiss) in Kohgiloyeh summer Rangelands, sampling at three stages of vegetative growth, flowering
and seeding was performed. The samples were dried and milled in the shadows. Then, the chemical compounds
contain Crude Protein, Ether Extract, Ash, Phosphorus, Calcium, content of Neutral Detergent Fiber, content Acid
Detergent Fiber were measured in the laboratory. In addition, Dry Matter Digestibility and Metabolizable Energy
were calculated. Analyses variance and Tukey’s test were used for all comparisons. The results showed that nutritive
value of both species was higher in the vegetative stage than the others stages. CP, Ash, P, Ca, DMD, ME NDF
and ADF had significant difference among the three phenological stages in both species (P≤0/05). In general, the
nutritional value of Kelussia odoratissima Mozaff. was higher than Dorema aucheri Boiss.
Keywords: Nutritional value, Kelussia odoratissima Mozaff., Dorema aucheri Boiss., Kohgiloyeh, Phenological stages

مقدمه

مراتع بخش وســیعی از خشکیهای جهان را تشکیل میدهند
و بــه عنوان اولین و مهمترین منبع تولید علوفه از ســابقهای دیرینه
در دامداری برخوردار میباشــند .بهرهبرداری اصولی و پایدار از مراتع،
هنگامی امکان پذیر اســت که همزمان کنشهــای متقابل  3عنصر
اصلی زیست بوم مرتع یعنی انسان ،دام و مرتع مورد توجه قرار گیرند
(ارزانی .)1994 ،استفاده بهينه از مراتع در پرورش دام نياز به شناخت
وضعيت كمي وكيفي علوفــه توليدي دارد ،بنابراين يكي از مهمترين
عوامل تعيين كننده درجهت مديريت صحيح مرتع شــناخت كيفيت
علوفه ميباشد (حشمتی و همکاران.)1385 ،
استودارت و همکاران ( ،)1975یکی از هدفهای اصلی مرتعداری
را تولید محصوالت دامی( اهلی و وحشــی) میدانند و بیان میکنند
که بازده عملکرد دام در مرتع به کیفیت علوفه در دســترس آن بسیار
وابســته است .پوشش گیاهی مراتع از گونههای مختلفی تشکیل شده
اســت و کیفیت علوفه گونههای مختلف ،با یکدیگر متفاوت میباشد
( ارزانــی و همکاران .)1385 ،مهمتریــن عوامل مؤثر بر ارزش غذایی
گیاهــان و کیفیت گونههای گیاهی را نوع گونه گیاهی ،مرحله رشــد
و زمان برداشــت ،پربرگی یا برگدار بودن گیاه و عوامل محیطی ذکر
کردهاند ( باغســتانی و همکاران .)1380 ،تولید علوفه مرتع متکی به
گیاهانی است که به صورت خودرو در عرصه مراتع میرویند .علوفههای
مرتعــی ،منبع مواد مغذی برای تأمین انــرژی مورد نیاز دامهای چرا
کننده اســت .یکی از اطالعات مهم مورد نیاز جهت مدیریت صحیح
و اصولــی مراتع ،آگاهی از کیفیت و ارزش غذایی گونههای موجود در
مرتع است ( ارزانی .)1390 ،كيفيت علوفه بيانگر مقدارمادهی مغذي
اســت كه دركوتاهترين زمان ،ممكن توســط يك حيوان جذب شود
(هولچک و همکاران .)2004 ،کیفیت علوفه به عنوان توانایی گیاهان
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مرتعی در فراهم کردن سطح مطلوب عملکرد دام (تولید گوشت ،شیر
و پشم) تعریف میشود که تابع مصرف اختیاری و ارزش غذایی علوفه
است ( ارزانی.)1390 ،
كوكسول وكامسترا ( )1976اعالم كردند كه كمترين مقدار قابليت
هضم مادهي خشــك درگياهان در مرحله بذردهي و بيشترين آن در
مرحله رويشــي مشــاهده ميگردد .همچنین از هضمپذیری اغلب به
عنوان با ارزشترین ســنجش کیفیت علوفه مرتع نام برده میشــود،
چــرا که ارتباط نزدیکی با عملکرد دام دارد ( ارزانی .)1390 ،خلیل و
همکاران ( )1986قابلیت هضم مادهی خشــک را برای تعیین کیفیت
علوفه مــورد توجه قرار دادنــد .ارزانی و همــکاران ( )2004تعیین
میــزان پروتئین خام ،1هضمپذیری 2و انرژی متابولیســمی 3را حائز
اهمیت دانســتند که با اندازه گیری نیتروژن و دیوارهی سلولی منهای
همیسلولز 4قابل محاسبه میباشند .ارزش غذایی علوفه در مراتع ،بین
فصول مختلف ،متفاوت است .محتوای سلولی ،پروتئین خام و فسفر با
افزایش سن گیاه کاهش مییابد ( هولچک و همکاران.)2004 ،
ارزانی و همــکاران ( )1385در تحقیقی که روی اثر عامل ارتفاع
و مراحــل فنولوژی بر کیفیت علوفه ســه گونــه مرتعی(Bromus
)tomentellus, Festuca ovina, Ferula orintalis
در اســتان کردســتان داشــتند ،گزارش کردند که مراحل فنولوژی
بر کیفیــت علوفه گونهها اثر معنیداری داشــت ،بطوریکه با افزایش
طول دوره رشــد صفات معرف افزاینده کیفیت مانند میزان پروتئین
خام ،قابلیت هضمپذیری ماده خشــک و انرژی متابولیســم کاهش و
صفــات معرف کاهنده کیفیت علوفه مانند میــزان الیاف نامحلول در
شــوینده اســیدی افزایش مییابد .همچنین نتایــج مطالعات ارزانی
و همــکاران ( )1391روی تأتیــر مرحلــه فنولوژی بــر کیفیت پنج
گونــه مرتعــی (Astragalus flocoffus, Festuca rubra,
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Astragalus glocucantus ,Acantolimon erinaceum,
 )Acantophyllum sordidumدر مراتع نیمه اســتپی جاشلوبار
سمنان ،این نتیجه را تأیید میکند.
ابن عباسی و معروفی ( )1387در تحقیقی که روی تعیین ارزش
غذایی گیاه جاشــیر (از خانواده چتریان) در مراتع ســارال کردستان
داشتند به این نتیجه رســیدند با پیشرفت دوره رشد میزان پروتئین
خام ،خاکســترخام ،فسفر ،کلســیم و انرژی کل کاهش یافته است و
درصد چربی خام افزایش یافته اســت .خــدری غریب وند و همکاران
( )1387با بررســی کیفیت علوفه گونه خوشاریزه Echinophora
 platylobaاز خانواده چتریان به این نتیجه رســیدند که با رسیدن
گیاه میزان پروتئین ،هضم پذیری ماده خشــک و انرژی متابولیسمی
کاهش و میزان الیاف خام و الیاف خام در شوینده اسیدی آن افزایش
می یابد .دلیل این امر را افزایش نســبت کربوهیدراتهای ساختمانی
مانند سلولز ،همی سلولز و لیگنین با کامل شدن دوره رشد گیاه ذکر
کردهاند.
هــدف از این پژوهش ،اندازهگیــری ارزش غذایی علوفه دو گونۀ
مرتعــي بیلهــر و کرفس کوهی شــامل :پروتئین خــام ،چربی خام،
خاکســتر ،فسفر ،کلسیم ،الیاف نامحلول در شــوینده خنثی ،5الیاف
نامحلول در شوینده اسیدی ،قابلیت هضم مادهی خشک و انرژی قابل
متابولیســم در سه مرحله فنولوژی گیاهان و مقایسه ارزش غذایی دو
گیاه در سه مرحله فنولوژی و تعیین مرحلهای که این گیاهان باالترین
کیفیت را دارد ،میباشد.

مواد و روشها

الف)خصوصیات منطقه و گونههای مورد مطالعه
 -1مشخصات منطقه مورد مطالعه
دو گونــه بیلهر ( Boiss (Dorema aucheriو کرفس کوهی
( )Kelussia odoratissima Mozaffاز گیاهــان بومی منطقه
و از با اهمیتترین چتریان علوفهای به لحاظ تغذیه دامها است .منبع
تولید علوفه فراوان برای دامهای مناطق تحت رویش میباشد .رویشگاه
دو گونه در مراتع ییالقی دیشموک با مختصات  30درجه و  19دقیقه
عرض شــمالی و  50درجه و  19دقیقه طول شــرقی در شهرســتان
کهگیلویه ،استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است .متوسط ارتفاع
منطقه از سطح دریا  2000متر ،بارندگي متوسط ساالنه آن برابر750
ميليمتر و میانگین دمای ساالنه  15درجه سانتیگراد میباشد.
 -2خصوصیات گونههای مورد مطالعه
 بیلهر:Boiss Dorema aucheri.گياهي است علفی ،مونوکارپ ،از گیاهان علوفهای خانواده چتریان
( ،)Umbelifereaپایا با ســاقههای ضخیم و با ارتفاع  180تا 250
ســانتیمتر ،برگها کم کرک به طول و عرض  30سانتیمتر ،سه بار
شــانهای ،گلآذین چتری ،چترها روی شــاخهها تقریباً فراهم ،گلها
بدون کرک ،میوه بیضوی بدون کرک ،قهوهای بنفش رنگ میشــود.
ریشهای قوی و گسترده دارد .عمق ریشه اصلی گیاه تا دو متر میرسد
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و ریشــههای فرعی تا شــعاع یک و نیم متری گیاه گسترده میشوند
(کاظمی و همکاران .)1389 ،محل پراکنش این گونه به صورت عمده
در استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،لرستان،
فارس و کرمان میباشــد .رویش این گیاه از اواســط اسفند تا اواخر
فروردین ،گلدهی اوایل اردیبهشت تا پایان اردیبهشت و مرحله بذرهی
از نیمــه اول خرداد تــا تیرماه ادامه دارد .گیاهــان همراه گونه بیلهر
مــی تــوان Hordeum bulbosum, Daphne mucrenata,
 Prangos ferulaceaرا نام برد.
 کرفس کوهی :Kelussia odoratissima Mozaffگیاهی چند ساله ،مونوکارپ و از گیاهان علوفهای خانواده چتریان
اســت .این گیاه از گیاهان ارزشــمند بومی ایران بشمار میرود .ساقه
آن به ارتفاع  120تا  200ســانتیمتر و اســتوانهای ،برگها قاعدهای
بزرگ و دو بار شــانهای ،گلآذین بزرگ و چتر انتهایی آن کام ً
ال بارور
اســت .این گیاه در ارتفاعات و مناطق برفگیر ناحیه زاگرس مرکزی
بــا حداقل  2500متر از ســطح دریا که اغلب بــارش به صورت برف
اســت ،رویش دارد ( ســلیمی و همکاران1389 ،؛ مظفریان.)1386 ،
عمدهترین رویشــگاههای آن در حال حاضر بــه قطعات كوچكی در
اســتانهای كهگيلويه و بويراحمد ،اصفهــان ،چهارمحال و بختياری،
فارس و لرســتان محدود میشود .رویش گونه کرفس کوهی زمانیکه
دمای هوا افزایش ،برف ها شروع به ذوب شدن کردند و خاک به دلیل
بارشهای زمستانی دارای رطوبت کافی است ،آغاز می شود .شروع رشد
رویش از اواسط اسفند تا اوایل خرداد ( همراه با افزایش دما) ،گلدهی
ایــن گیاه اوایل خرداد تا اوایل تیر و بذردهی این گیاه از اوایل تیر ماه
تــا اوایل مرداد ادامه دارد .گیاهان همراه گونه کرفس کوهی شــامل:
Prangos ferulacea,Ferulago angulate, Daphne
 mucrenata, Artemisia aucheriبود.
ب) روش کار
پس از شناسايي عرصه رويشگاه هر دو گونه ،نمونه برداری از گونه
بیلهر در سه مرحله رشــد به ترتیب در فروردین ،اردیبهشت ،خرداد
و برای گونه کرفس کوهی نیز به ترتیب در اردیبهشــت ،خرداد و تیر
انجام گرفت ( به فاصله هر بیســت روز برای هر مرحله رشد ،در نیمه
اول سال  )1391در قالب طرح كام ً
ال تصادفي با  3تيمار ( مرحله رشد
رويشــي ،گلدهی و بذردهی) و هر تيمار با  4تكرار انجام شد .نمونهها
بعد از خشک شــدن ،آسیاب شده و برای اندازهگیری درصد پروتئین
خام ،چربی خام ،خاکســتر ،فسفر ،کلسیم ،الیاف نامحلول در شوینده
خنثی ،الیاف نامحلول در شوینده اســیدی به آزمایشگاه تجزیه گیاه
دانشگاه کشاورزی دانشگاه بیرجند ارسال و قابلیت هضم مادۀ خشک
و انرژی متابولیسمی از طریق فرمول محاسبه گردید.
مقدار ازت با اســتفاده از دســتگاه کجلــدال (8100 Kjeltic
Disttillation Unit Foss tecator Sweden NO
 )91712891اندازهگيــري و مقــدار پروتئیــن خام با اســتفاده از
رابطــه :نیتــروژن× = 6/25مقــدار پروتئین خام محاســبه گرديد.
چربی خام با اســتفاده از دســتگاه سوکســله اتوماتیک (Tecator
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،)2050 Sweden,Extraction Unit ,Soxtec System
خاکستر با اســتفاده از کوره الکتریکی (دمای  550درجه سانتیگراد
به مدت  24ســاعت) ،فسفر با استفاده از دســتگاه اسپکتوفتومتری
( )France, Secoman, Spectophotometerو کلسیم با روش
تیتراســیون ،مقدار الیاف نامحلول در شــوینده خنثی و مقدار الیاف
نامحلول در شــوینده اسیدی با استفاده از دســتگاه آنکوم (دستگاه
اندازه گیری فیبرخام و الیاف نامحلول در شــوینده اسیدی و خنثی،
شــماره ثبت اختراع  ،41220تاریخ ثبت اختراع 1386/4/9ســاخت
ایران) اندازهگیری گردیدند .قابلیت هضمپذیری ماده خشک نمونهها
با استفاده فرمول
()DMD% =83/58 -0/827 %ADF + 2/262 N%
که توســط اوودی و همکاران ( )1983پیشــنهاد گردیده است،
محاســبه گرديد .میزان انرژی متابولیسمی نيز پس از محاسبه درصد
هضمپذیری ماده خشــک ،از معادله (  )ME% = % 17 DMD -2ارائه
شده توســط کمیته استاندارد کشاورزی اســترالیا ( )1990محاسبه
گردید ( ترنیان و همکاران1391 ،؛ رســولی و همکاران1390 ،؛ بهنام
فــر و همکاران1389 ،؛ ارزانی و همکاران 1389 ،و خدری غریب وند
و همکاران.)1387 ،
تجزیه آماری دادهها با اســتفاده از نرمافزار  SASدر قالب طرح
( )proc GLMانجام گردید و با اســتفاده از آزمون توکی با ســطح
اطمینان  5درصد میانگینها با یکدیگر مقایسه گردیدند.

نتایج

میانگین شــاخصهای مختلف ارزش غذایی علوفه دو گونه مورد
مطالعه در ســه مرحله رشــد رویشــی ،گلدهی و بذردهی در جدول
شماره 2نشان داده شده است.
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق نشــان داد که شاخصهای مورد
اندازهگیری ارزش غذایی علوفه شــامل مقدار پروتئین خام ،خاکستر،
فسفر ،کلسیم ،الیاف نامحلول در شــوینده خنثی ،الیاف نامحلول در
شــوینده اسیدی ،قابلیت هضم مادۀ خشــک و انرژی متابولیسمی در
ســه مرحله فنولوژی دارای تفاوت معنیدار آماری بودند ()P≤0/05
(جدول  .)1همچنین در مرحله رشــد رویشــی میانگین فاکتورهای
درصد پروتئین خام ،خاکســتر خام ،فسفر ،کلسیم ،قابلیت هضم مادۀ
خشک و انرژی متابولیسمی بیشتر از مرحله بذردهی بود درصورتیکه
در مرحله بذردهی میزان چربی خام ،مقدار الیاف نامحلول در شوینده
خنثی و مقدار الیاف نامحلول در شــوینده اســیدی افزایش یافته بود
(جدول.)2
بر اســاس نتایج بدست آمده (جدول  )2بیشترین میانگین درصد
پروتئین خام مربوط به مرحله رشد رویشی گياه کرفس کوهی با مقدار
 16/08درصــد وکمترین آن با مقــدار  4/87درصد مربوط به مرحله
بذردهی گونه بیلهر بود.
نتایج حاصل از تجزيه واریانس نشان داد که درصد چربی خام در
دو گونه مورد مطالعه ،از نظرآماری اختالف معنیدار نداشــت (جدول
ی خــام در هر دو گونه در مرحله بذردهی بیشــترین
 .)1مقــدار چرب 
مقدار و در مرحله رشد رویشی ،کمترین ميزان را دارا میباشد .مقایسه
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میانگین درصد چربی خام دو گونه نشــان داد که بیشــترین میانگین
بــا اختالف اندک ،مربوط به مرحله بذردهی گونه کرفس کوهی (2/5
درصد) است و در بقیه مراحل اختالفی وجود نداشت ( جدول.)2
مرحله رویشــی گونه بیلهر با مقدار  15درصد بیشترین میانگین
خاکســتر و مرحلــه بذردهی با مقدار  5/5درصــد ،کمترین میانگین
خاکستر را دارا بود ،در گونه کرفس کوهی نیز مرحله رویشی با مقدار
 13/5بیشــترین و مرحله بذردهی با مقــدار  5درصد دارای کمترین
میانگین خاکســتر بود .بیشــترین مقدار میانگین خاکستر مربوط به
گياه بیلهر در مرحله رویشي با میزان  15درصد و کمترین آن مربوط
بــه مرحله بذردهی کرفس کوهی با مقدار  5درصد مشــاهده گردید
(جدول .)2
بیشــترین میانگین درصد فسفر مربوط به مرحله رویشی کرفس
كوهي بــا مقدار  0/27درصد و کمترین آن مربوط به مرحله بذردهي
گياه بیلهر با مقدار  0/068درصد بود (جدول  ،)2همچنین بیشــترین
میانگین درصد کلســیم مربوط به مرحله رشد رویشي بیلهر با مقدار
 4/37درصــد و کمترین آن در مرحله بذردهی کرفس كوهي با میزان
 1/01درصد مشاهده گردید ( جدول .)2
نتایج نشان میدهد ،کمترین مقدار و بیشترین مقدار الیاف نامحلول
در شــوینده خنثی به ترتیب با مقدار  20/26درصد و  75/85درصد،
مربوط به مرحله رویش و بذردهی گونه کرفس کوهی مشاهده گردید
( جدول  .)2همچنین در هر دو گونه بیشترین میانگین الیاف نامحلول
در شوینده اسیدی در مرحله بذردهی و کمترین آن در مرحله رویشی
بود .بیشــترین میانگین الیاف نامحلول در شوینده اسیدی مربوط به
گيــاه کرفس کوهی در مرحله بذردهی با  53/40درصد و کمترین آن
مربوط به مرحله رویشی کرفس کوهی با مقدار 12/62درصد مشاهده
گردید ( جدول .)2
مرحله رویشی گونه کرفس کوهی با مقدار  78/99درصد بیشترین
و مرحلــه بذردهی با مقدار  41/74درصــد ،کمترین میانگین قابلیت
هضم ماده خشک را دارا بود ( جدول .)2
بیشــترین میانگین درصد انرژی متابولیســمی مربوط به مرحله
رشــد رویشــی گياه کرفس کوهی با مقدار 11/42درصد و کمترین
آن با مقدار  5/09درصد مربوط بــه مرحله بذردهی همین گونه بود.
همچنین مقایســه میانگینها درسه مرحله فنولوژی نشان داد درصد
انرژی متابولیسمی در مرحله رشد رویشی با اختالف معنیداری بیشتر
از مرحله بذردهی براي هر دو گونه بوده است ( جدول .)2
نتایج این تحقیق نشــان داد که مرحله فنولوژی بر ارزش غذایی
علوفه گونههای مورد مطالعــه اثر معنیدار دارد به طوری که کیفیت
گونههای مختلف در ســه مرحله فنولوژی مختلف با یکدیگر یکسان
نبود و با پیشرفت رشد گیاه ،در اثر کاهش میزان پروتئین خام ،قابلیت
هضم ماده خشک و انرژی متابولیسمی و افزایش مقادیر الیاف نامحلول
در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی از کیفیت علوفه
کاســته شد .بر این اســاس گونههای گیاهی در ابتدای رشد باالترین
کیفیت را دارند .همچنین کیفیــت گونههای مختلف مورد مطالعه با
یکدیگر تفاوت معنیدار دارد.
تجزیه و تحليل داده هاي تحقيق نشــان داد شــاخصهای ارزش

(پژوهشوسازندگی)

اثر دورهی رشد بر ارزش غذایی دو گونه ...
جدول -3نتایج آنالیز واریانس شاخصهای ارزش غذایی علوفه گونههای مورد بررسی در سه مرحله فنولوژی
منابع تغییرات

درجه
آزادی

%CP

%EE

%Ash

%P

مرحله فنولوژی

2

*122/26

0/791ns

*162/6

*0/018

مرحله فنولوژی*گونه

2

گونه

1

76/06

*

11/08

*

0/041

*

0/041

ns

ns
ns

8/16
0/6

0/035

*

0/025

*

میانگین مربعات
%NDF
%Ca
*9/63

%ADF

*2782/11* 5858/08

12/126

18/061ns

38/026

0/117

51/81

58/52

*

*

*

*

*

%ME

%DMD

*65/106

*2252/81

0/107

3/7

ns

1/48

*

ns

51/38

*

* و  : nsبه ترتيب :معنيدار در سطح اطمینان  5درصد و بدون اختالف معنیدار

 :CPپروتئین خام :EE ،چربی خام :Ash ،خاکســتر : P ،فسفر : Ca ،کلسیم : NDF ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی : ADF ،الیاف نامحلول در شوینده اسیدی : ME ،انرژی متابولیسمی و
 :DMDقابلیت هضم پذیری ماده خشک

غذایــی علوفه بين دو گياه مورد بررســي و در هــر گياه بين مراحل
مختلف فنولوژی از لحاظ آماري تفاوت معنیداری دارند(.)P ≥0/05
گونــه کرفس کوهی در مقایســه با گونه بیلهــر پروتئین خام ،چربی
خام ،قابلیت هضم ماده خشــک ،انرژی متابولیســمی و فسفر بیشتر
و خاکســتر ،کلســیم ،مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف
نامحلول در شــوینده اســیدی کمتری دارد .میتوان بیان کرد گونه
کرفس کوهی از لحاظ شــاخصهای کیفیت علوفه مطلوبتر از گونه
بیلهر میباشد.
در این مطالعه با افزایش سن گیاهان میزان پروتئین خام کاهش
یافتــه بود که با نتایج محققین زیــادی از جمله عرفانزاده و همکاران
( ،)1385کارابولوت و همکاران ( ،)2006ارزانی و همکاران ( )1392و
رضایی فرد و همکاران ( )2010مطابقت داشت .این گونهها در مرحله
رشــد رویشی دارای بیشــترین میزان پروتئینخام بوده و با افزایش
ســن گیاه ،از میزان پروتئین خام کاسته شــد ،زیرا باال بودن نسبت
برگ به ســاقه در مرحله رشد رویشــی و ذخیره شدن مقادیر زیادی
پروتئین در برگها از عوامل عمده باال بودن پروتئین در مرحله رشــد
رویشــی نسبت به مرحله رسیدن بذر بود .میزان خاکستر دو گونه نیز
با پیشــرفت دوره رشــد ،کاهش یافته بود .از آغاز تا پایان فصل رشد
میزان خاکستر ،که شاخص غیرمستقیمی از عناصر معدنی موجود در
بافتهای گیاهی است ،کاهش یافت ( حشمتی و همکاران )1385 ،که
با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .محتوي خاكســتر گياهان نتيجهاي
از اثرات توام نوع خاك ،گونه گياه ،مرحله رشــد و نمو ،اثرات شرايط
اقليمي و فصل است ( کنزل و همکاران.)2008 ،
بر مبناي نتايج بدســت آمده از اين تحقيق ،میزان فسفر و کلسیم
با پیشــرفت مراحل رشــد در هر دو گياه ،کمتر شده بود که با نتایج
بهنــام فر و همکاران ( )1389و پارکلک و همکاران ( )2011مطابقت
داشــت .با افزایش ســن گیاهان در مقدار مواد معدنی آنها تغییراتی
رخ میدهد ،باالترین ســرعت جذب مواد معدنی در مرحله رویشــی
گیاه صورت میگیرد .با افزایش سن گیاه غلظت عناصر معدنی کاهش
مییابد ،این کاهش اصوالً به واسطه افزایش نسبی در مواد ساختمانی
و ترکیبــات ذخیرهای نشاســته ایجاد میشــود ( رنجبری.)1374 ،
معموالً در فصل رشــد فعال گياهان ،بيشــترين مقــدار تجمع مواد

(پژوهشوسازندگی)

معدني مشــاهده ميشود .بطوريكه اغلب گياهان مرتعي در فصل بهار
از باالترين سطح مواد معدني در بافتهاي خود برخوردارند (رامیرز و
همکاران.)2001 ،
با افزایش ســن گیاهان مورد مطالعه مقاديــر الیاف نامحلول در
شــوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی افزایش یافته بود
که علت آن افزایش نسبت کربوهیدرات های ساختمانی مانند سلولز،
همی ســلولز و لیگنین با کامل شدن دوره رشد گیاه است .اما میزان
قابلیت هضم ماده خشــک و انرژی متابولیسمی کاهش یافته بود که
ايــن نتيجه با نتایــج تحقیقات ارزانی و همــکاران ( ،)2010ارزانی و
همکاران ( ،)1391اســدی و دادخواه ( )2010و اســدی و خوشنود
یزدی ( )2011مطابقت داشــت .به موازات رشــد گیاه ،دیواره سلولی
ضخیمتر و خشنتر میشود و مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی
و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی افزایش مییابد (خدری غریبوند
و همکاران .)1387 ،علوفۀ با مقدار الیاف نامحلول در شــوینده خنثی
و الیاف نامحلول در شــوینده اســیدی کمتر ،کیفیت باالتری نسبت
بــه علوفه دارای مقدار زیــاد اين مواد دارد .میــزان چربی در هر دو
گونه با پیشرفت دوره رشد ،افزایش نشان داد اما اين تغییرات چندان
چشمگیر نبوده و به لحاظ آماری معنیدار نبود.
رونــد تغییرات کیفیت علوفه متأثر از فاکتورهای مختلفی از قبیل
اقلیم ،خاک ،مراحل رشــد گیاه و عوامل دیگر میباشد .دلیل کاهش
ارزش علوفهای گیاه با افزایش ســن آن در درجه اول به علت کاهش
نســبت برگ به ساقه و کاهش کیفیت مواد تشکیل دهنده ساقه است
(عرفانزاده و همکاران .)1385 ،آگاهی از مواد غذایی موجود در علوفه
و تغییرات آن در مراحل مختلف فنولوژیک ،به مدیریت کمک خواهد
کرد که با آگاهی از کیفیت علوفه در دسترس ،میزان علوفه مورد نیاز
دام را تعیین کند .اغلب گياهان در ابتدای فصل رویش بیشترین ارزش
غذایی و کیفیــت را دارند .در حالیکه گیاهان در زمان بلوغ ،به دلیل
کاهش ارزش غذایی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند ( استودارت
و همــکاران .)1975 ،برنامه ریزی خوراکدهــی به مرتعداران کمک
می-کند تا با اســتفاده بهتر از منابع خوراکدهی که در اختیار دارند،
تولید و سودآوری را افزایش دهند ( ارزانی و ناصری.)1384 ،
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جدول -2میانگین و اشتباه از معیار شاخصهای ارزش غذایی گونههای مورد مطالعه در مراحل فنولوژی
شاخصهای ارزش غذایی
پروتئین خام

مراحل فنولوژی

کرفس کوهی

بیلهر

رویشی

16/08a

10/28a

گلدهی

12/08

b

8/32

بذردهی

5/99c

4/87c

0/389

0/290

رویشی

1/75

1/75

گلدهی

2

2

اشتباه از معیار
چربی خام

b

a

a

بذردهی

2/5

0/220

0/204

رویشی

13/5

a

15

گلدهی

9/5

b

11

بذردهی

a

b

5

5/5

0/527
رویشی

0/27a

0/127a

گلدهی

0/13b

0/071b

بذردهی

0/08

0/068

0/0138

0/007

اشتباه از معیار
کلسیم

a

c

c

رویشی

2/6

گلدهی

1/45

a

3/83

1/01

b

1/13

b
c

0/047
رویشی

11/42

10/58

گلدهی

8/33b

9/1b

بذردهی

5/09c

5/57c

0/161

0/143

20/26

c

23/34

44/64

b

37/58

75/85

a

74/63

1/190

1/402

12/62

16/12

a

رویشی

c

گلدهی

b

بذردهی
اشتباه از معیار
رویشی
گلدهی
بذردهی

a

c

32/97

b

c

25/83

b

53/40

49/49

1/162

0/940

رویشی

78/99a

74/01a

گلدهی

60/78

65/30

بذردهی
اشتباه از معیار

a

a

a

اشتباه از معیار
قابلیت هضم پذیری ماده خشک

a

0/163

اشتباه از معیار

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

b

4/37

اشتباه از معیار

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

c

a

بذردهی

انرژی متابولیسمی

a

0/726

اشتباه از معیار
فسفر

a

2/25

اشتباه از معیار
خاکستر خام

a

b

b

41/74

c

44/56

0/950

0/845

c

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری است()P ≥0/05
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از مســئولين محترم اداره منابع طبیعی شهرســتان کهگیلویه به
خاطر فراهم نمودن امکانات و شرایط الزم برای نمونهبرداری صحرایی
و مســؤل آزمایشگاه تغذیه دام دانشکده کشــاورزی دانشگاه بیرجند
(سرکار خانم مهندس یوسفی) که در تجزیه نمونهها کمال همکاری را
. نهایت سپاسگزاری را دارم،داشتند

پاورقیها

1- CrudeProtein
2- Dry Matter Digestibility
3- Metabolism Energy
4- Acid Detergent Fiber
5- Neutral Detergent Fiber
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