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چکیده
در سـال  ) رشد رویشی، گلدهی و بذردهی(در سه مرحله رشد علوفه پنج گونه مرتعیدر تحقیق حاضر، کیفیت 

پایـه گیـاهی بـه روش کـامالًً     5نمونه و براي هر نمونه حداقل 3در هر مرحله . مورد بررسی قرار گرفت1389
و الیـاف  ) CP(مقـادیر پـروتئین خـام    . ها در هواي آزاد خشک و آسیاب شدندسپس نمونه.تصادفی قطع گردید

پـذیري مـاده خشـک    گیـري و مقـادیر هضـم   ها در آزمایشگاه انـدازه نمونه) ADF(نامحلول در شوینده اسیدي 
)DMD ( و انرژي متابولیسمی)ME (نتایج نشان داد که اثـر متقابـل   .ها، توسط روابط پیشنهادي برآورد شدگونه

کیفیت دار است و معنیرصد داراي اختالف د5هاي کیفیت علوفه در سطح در تمامی شاخصگونه و مرحلۀ رشد 
بیشـترین مقـدار پـروتئین خـام     . هاي مورد بررسی در مراحل مختلف رشد با همدیگر متفاوت اسـت علوفه گونه

Phlomisمتعلق به مرحله رشد رویشی گونه ) درصد17/18( persica و کمترین مقدار مربوط به مرحله بذردهی
30/9(و انـرژي متابولیسـمی   ) درصـد 44/66(پـذیري  بیشترین مقدار هضم. استHordeum bulbosumگونه

Onobrychisمربوط به مرحله رشد رویشـی گونـه   ) مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک melanotricha  و کمتـرین
مربـوط بـه   ) مگاژول بر کیلوگرم مـاده خشـک  25/5(و انرژي متابولیسمی ) درصد65/42(پذیري مقدار هضم

Picrisبذردهی گونه مرحله  sterigosaشود که مراحل رشد رویشی و گلـدهی گیاهـان   گیري مینتیجه. باشدمی
باشند، ولی در مراحل پایانی رشد، قادر به تامین قادر به تامین نیاز پروتئینی و انرژي متابولیسمی واحد دامی می

بنابراین به منظور حفظ . دام در مرتع خواهد شداهش عملکرد نیاز پروتئینی واحد دامی نخواهد بود که منجر به ک
هـاي غـذایی توصـیه    حالت نگهداري دام و بازده اقتصادي گله در مراحل پایانی رشد مرتـع، اسـتفاده از مکمـل   

. شودمی
.کیفیت علوفه، مراحل رشد، مراتع زاغه لرستان: هاي کلیديژهوا

مقدمه
منزلهبهمراتعایران،دردامداريدیرینهسابقهبهتوجهبا
دامداراناستفادهموردعلوفهتولیدمنبعمهمترینواولین

مناسبهايروشاعمالبنابراین. استروستاییوعشایري
مراتعازمداومومطلوببرداريو بهرهتولیدبراي

رو تعیین ینااز.)1386ترکان و همکاران،(ضروریست
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ظرفیتکردنمشخصهمچنینومرتعیگیاهانعلوفهکیفیت
و مراتعاصولیوصحیحمدیریتدر موضوعمرتع،چرایی
اهمیتحائزبسیار،مرتعودامبینپایدارتعادلایجاد

از ،هاداماي علوفهنیازازايعمدهبخشکهآنجااز.باشدمی
طورهبکشوردامدارياینکه ضمن، شودمیتهیهمراتع

وحفظبنابراین براياست،وابستهمنابعاینبهايگسترده
ضروريداريمرتعصحیحاصولرعایتنگهداري مراتع،

مطالعهقابلفاکتورهايتمامیبهدقیقتوجهبهنیازواست
).1384اسفندیاري، (دارد

کیفیتگیرياندازهبرايبسیاريهايروشتاکنونالبته 
ازاستفادهتقسمبر سهکلیطوربهکهاندارائه شدهعلوفه

دو.باشندو آزمایشگاهی میدام-آزمایشگاهزنده، تلفیقدام
همهومشکل هستندوتخصصی، برزمانپرهزینه،اولشیوه

مرتعیوسیعاراضی درویژهبهمطالعههر نوعبرايوجا
گیريدر اندازهحالهربه. کردآنها استفادهازتواننمی

دادقرارمورد توجهراعواملیبایدشیمیایی علوفه،ترکیبات
وگرددصرفآنانجامبرايکمتريزمانوهزینهنخستکه

ارزانی، (دهد هئاراکیفیت علوفهازخوبیبرآورددوم
خام، ین ئپروتگیري سه عامل اندازهدر این راستا، ).1388
و انرژي متابولیسمی نسبت به پذیري ماده خشکهضم

علوفه، متداولتر است عوامل دیگر در ارزیابی ارزش غذایی 
)Cook & Stunnendiek, ,Minson؛ 1986 ؛ 1987

Rhodes & Sharrow, Arzani؛ 1990 et al., و2004
Arzani et al., 2006 .(

رویشیمختلفهايدورهدرعلوفهکیفیتطور کلی به
انرژيتأمیندرتأثیردلیلبرویشیمرحله. تاسمتفاوت

طریقازدامنیازموردمعدنیموادوپروتئینمتابولیسمی،
در این .استمهمبسیارعلوفه،غذاییارزشبرتأثیر

کهاندکردهگزارش )1384(ناصري وارزانیخصوص، 
رشد مراحلپیشرفتباعلوفه،کیفیتمعرفصفاتبیشتر

مقادیر با بررسی،)1378(ترکان همچنین . یابندمیکاهش
، Hordeum bulbosumگونهپنجهاي کیفیت علوفه شاخص

Festuca ovina ،Bromus tomentellus ،Agropyron

tauriوAgropyron trichophorum در مراحل مختلف

هاي در استانمختلفاقلیم8شاملرویشگاه8دررشد 
یکعلوفهکیفیتکه کردهگزارش مرکزي، لرستان و سمنان

یکدیگرباآمارينظراز،رشدمراحل مختلفدرگیاهیگونه
هاي مقادیر شاخصبینضمن اینکه .دارددارمعنیتفاوت

مختلفهاياقلیمدرمراحل رشدوهاگونهکیفیت علوفه
علوفهبر کیفیتاقلیمثیرأتوداردوجودي دارمعنیتفاوت
) 1390(ارزانی و همکاران .باشدمیخاكازبیشتر

تحقیقات خود بردر نیز ) 2009(و همکاران Behnamfarو
گوراب فریدون شهر اصفهان هاي مرتعی روي مهمترین گونه

نتیجه گرفتند که کیفیت ، نیمه استپی گرم خوزستانو مراتع 
مرحله رشد رویشی باالتر از ها درکلیه گونهعلوفه در

رشد که با پیشرفت مراحل نحويه، بباشدمیمرحله گلدهی 
انرژي و بل هضماز میزان پروتئین خام، ماده خشک قا

میزان برو ، درصد خاکستر، کلسیم و فسفر کاسته یمتابولیسم
و Abarsajiهمچنین .شودافزوده میADFالیاف خام و 

گونه مطالعه کیفیت علوفه ، با )2008(همکاران 
Hedysarum coronarium تفاوتکه اندکرده، گزارش

داري در فاکتورهاي ماده خشک، پروتئین خام، چربی نیمع
رشد خام، الیاف خام، خاکستر و انرژي خام در سه مرحله 

مطالعات بیانگر آن است بیشتربطور کلی نتایج .داشتوجود 
وارزش غذاییرويبرراثیرأتبیشترین،رشدمرحلهکه 

شد، رمختلفمراحلوهاگونهبینوداردگیاهعلوفهکیفیت
.وجود داردکیفیتلحاظازداريمعنیاختالف

مقایسه ارزش پژوهش حاضر، هدف ، بنابر مطالب مذکور
بارشدمختلفمراحلدرگونه گیاه مرتعی،پنجغذایی

دامتوسطآنهاازبرداريبهرهزمانبهترینو تعیینیکدیگر
هاي کیفیت علوفه ضمن اینکه مقادیر شاخص. باشدمی

بحرانی آنها براي واحد دامی مورد بررسی با حدهاي گونه
. تع منطقه، مورد مقایسه قرار گرفته استاکننده در مرچرا

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه، در ارتفاعات بلومان بخش زاغه و 

، بین آباد به بروجردشرقی جاده خرمکیلومتري شمال40در 
́تا48˚19́و طول شرقی33˚44́تا33˚29́شمالی عرض
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متري از سطح دریا واقع شده 2200و در ارتفاع 48˚36
و متوسط متر میلی669متوسط بارندگی ساالنه منطقه . است

منطقه . باشدمیگراد سانتی2/17درجه حرارت ساالنه، 
. باشدراضی دشتی با خاك نسبتاً عمیق میمورد نظر داراي ا

ورد چراي در تحقیق حاضر، از پنج گونه مهم مرتعی م
Astragalusشامللرستان گوسفند نژاد لري 

remotijugus،Hordeum bulbosum ،Onobrychis

melanotricha ،Phlomis persicaوPicris sterigosa

در ) رشد رویشی، گلدهی و بذردهی(رشد در سه مرحله 
نمونه و براي 3در هر مرحله، . شدبردارينمونه1389سال 

ها در هواي نمونه. پایه گیاهی قطع شد5هر نمونه، حداقل 
گیري مقادیر و براي اندازهشدند آزاد خشک و آسیاب 

بخش (هاي کیفیت علوفه به آزمایشگاه خاکشناسی شاخص
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انتقال ) کیفیت علوفه

:AOACاساس دستورالعملترکیبات شیمیایی بر.یافت

Association of Official Analytical Chemists)2000 (
: گیري شدندازهشرح زیر او ب

موجود در هر نمونه به روش ) N(نیتروژندرصد 
گیري و درصد پروتئین خام هر گونه از طریق کجلدال اندازه

.برآورد شد1رابطه 
N×25/6%=CP%)1(رابطه 

به ) ADF(نامحلول در شوینده اسیدي درصد الیاف 
پذیري د هضمگیري و درصاندازه) Van Soest)1963روش

و درصد ADFبر مبناي درصد ) DMD(ماده خشک 
و همکاران Oddyکه توسط2از رابطه ) N(نیتروژن 

.پیشنهاد گردید، محاسبه شد) 1983(
)2(رابطه 

%N262/2%+ADF824/0/83%=DMD

ر هاي گیاهی نیز بگونه) ME(متابولیسمی برآورد انرژي 

پذیري ماده خشک و از طریق فرمول مبناي درصد هضم
کشاورزي استرالیااستاندارد پیشنهادي کمیته 

)1990,SCA:Standing Committee on Agriculture(
. )3رابطه(شد انجام 

)3(رابطه 
2-DMD%ME (Mj/Kg/DM) =

مراحل رشد از نظر هاي گیاهی و مقایسه گونهبراي
و طرفهیکصفات کیفی، از تجزیه و تحلیل واریانس

منظور مشاهده منابع تغییرات درون گروهی و مقایسه به
آزمون مقایسه ها و نیز مراحل رشد با یکدیگر، ازگونه

از . استفاده شد16نسخه SPSSافزاز دانکن در محیط نرم
ی در تجزیه ها شرط مهمفرض نرمال بودن دادهکه ییآنجا

باشد، قبل از تجزیه واریانس، فرض فوق با واریانس می
درصد انجام 5آزمون آندرسون دارلینگ در سطح احتمال 

.شد

نتایج
هاي کیفیت زیه واریانس میانگین مقادیر شاخصنتایج تج
. ارائه شده است1هاي مورد مطالعه در جدولعلوفه گونه

اصلی گونه، مرحله و شود اثرات گونه که مشاهده میهمان
تمامیمرحله بر میانگین مقادیر× اثر متقابل گونه

. باشددار میعنیمهاي کیفیت علوفهشاخص
اي کیفیت علوفه همقادیر مربوط به میانگین شاخص

در تمام . ارائه شده است2هاي مورد مطالعه در جدول گونه
هاي گیاهی با پیشرفت مرحله رشد، از مقدار گونه

پذیري ماده خشک و انرژي متابولیسمی خام، هضمنپروتئی
محلول در شوینده اسیدي کاسته شده و بر مقدار الیاف نا

. شده استافزوده 
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هاي کیفیت علوفهواریانس میانگین مقادیر شاخصیه زتج-1جدول

منبع تغییر
درجه 
آزادي

هاي کیفیت علوفهشاخص

)CP(پروتئین خام 
الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 

)ADF(
)ME(انرژي متابولیسمی )DMD(ماده خشک قابل هضم 

میانگین 
مربعات

Fمحاسباتی
میانگین 
مربعات

Fمحاسباتی
میانگین 
مربعات

Fمحاسباتی
میانگین 
مربعات

Fمحاسباتی

64/12٭٭39/981/15٭٭28/805/603٭٭63/1845/336**462/101گونه
64/7٭٭28/456/9٭86/2209/275٭٭83/2030/928٭٭261/113مرحله رشد

46/2٭26/208/3٭97/014/145٭15/241/39٭٭774/11مرحله رشد× گونه 
--- 25/1---21/64---60/40---3745/5خطا
--- --- --- --- --- --- --- --- 57کل

درصد 95احتمال داري در سطحاختالف معنی:*و درصد99احتمال داري در سطحاختالف معنی:**

دهد که بیشترین مقدار پروتئین نتایج ارائه شده نشان می
متعلق به مرحله رشد رویشی گونه ) درصد17/18(خام 

Phlomis persica و کمترین مقدار مربوط به مرحله
بیشترین مقدار . استHordeum bulbosumبذردهی گونه

30/9(و انرژي متابولیسمی ) درصد44/66(پذیري هضم
مربوط به مرحله رشد ) مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک

و کمترین مقدار Onobrychis melanotrichaرویشی گونه 
25/5(و انرژي متابولیسمی ) درصد65/42(پذیري هضم

مربوط به مرحله بذردهی ) مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک
میانگین مقادیر پروتئین . باشدمیPicris sterigosaگونه 

پوشش ها در مراحل مختلف رشد در واحد وزن خام گونه
، 22/16:ترتیب عبارت است ازهگیاهی مراتع منطقه ب

هر سه مرحله، باالتر از درصد که در 01/10و 43/12
در نظر گرفتن : درصد7(بحرانی آن مقدار تقریبی سطح 

8و پذیري درصد هضم50خام، درصد پروتئین7مقدار؛ 

عنوان حد بحرانی مقادیر همگاژول انرژي متابولیسمی؛ ب
از نگهداري روزانه واحد ت علوفه براي نییهاي کیفشاخص

گوسفند زنده بالغ غیر آبستن (کننده در مراتع کشور دامی چرا
ارزانی و (توصیه شده است ) کیلوگرم50و خشک به وزن 

نیاز روزانه یک واحد دامی مین أتبراي ) 1389همکاران، 
ها در واحد پذیري گونهن میانگین مقادیر هضمهمچنی. است

ب ترتیوزن پوشش گیاهی در مراحل مختلف رشد به
د که در تمامی باشدرصد می77/51و 06/56، 73/63

براي ) درصد50(مراحل رشد، باالتر از سطح بحرانی آن 
مقادیر انرژي متابولیسمی نیز . نیاز نگهداري واحد دامی است

، 77/8:ترتیب عبارت است ازدر مراحل مختلف رشد به
مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک که مقدار 80/6و 53/7

ه گلدهی و آنها در مرحله رشد رویشی، بیشتر و در مرحل
) مگاژول8(بذردهی، کمتر از مقدار تقریبی سطح بحرانی آن 

.نیاز نگهداري روزانه یک واحد دامی استمین أتبراي 
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مراتع زاغه لرستاندر مراحل مختلف رشد در ها هاي کیفیت علوفه گونهاشتباه معیار مقادیر شاخص±میانگین -2جدول
)ME(مقدار انرژي متابولیسمی 

مگاژول بر کیلوگرم(
)ماده خشک

پذیري ماده درصد هضم
)DMD(خشک 

الیاف نامحلول در درصد 
گونه گیاهیمرحله رشد)CP(خام درصد پروتئین)ADF(شوینده اسیدي 

Astragalus remotijugusرشد رویشی----

11/0±16/9 Aa98/0±67/65 Aa12/1±40/29 Bg56/0±04/15 AbcگلدهیAstragalus remotijugus

23/0±63/8 Bab34/1±50/62 Bab39/1±78/32 Afg48/0±12/14 BcdبذردهیAstragalus remotijugus

09/0±46/7 Ac63/0±65/55 Ac49/0±10/41 Ccd65/0±12/14 Acdرشد رویشیHordeum bulbosum

12/0±56/6 Bd71/0±37/50 Bd44/0±30/45 Bbc88/0±80/9 BeگلدهیHordeum bulbosum

15/0±92/5 Cde87/0±57/46 Cde85/0±27/48 Aab43/0±56/6 CfبذردهیHordeum bulbosum

26/0±30/9 Aa50/1±44/66 Aa68/1±93/29 Bg31/0±89/17 Aaرشد رویشیOnobrychis melanotricha

06/0±48/8 ABab38/0±66/61 ABab40/0±08/35 ABefg14/0±61/16 AabگلدهیOnobrychis melanotricha

46/0±77/7 Bbc67/2±47/57 Bbc77/2±67/38 Ade12/1±68/13 CcdبذردهیOnobrychis melanotricha

22/0±28/9 Aa30/1±31/66 Aa13/1±23/30 Cg90/0±17/18 Aaرشد رویشیPhlomis persica

23/0±80/7 Bbc35/1±64/57 Bbc26/1±73/37 Bdef75/0±26/12 BdگلدهیPhlomis persica

48/0±84/5 Cde83/2±10/46 Cde07/3±20/49 Aab71/0±28/7 CfبذردهیPhlomis persica

32/0±08/8 Abc85/1±28/59 Abc03/2±18/36 Cdef46/0±12/13 Acd رویشیرشدPicris sterigosa

29/0±38/6 Bd71/1±29/49 Bd44/1±67/46 Bbc24/1±91/9 BeگلدهیPicris sterigosa

39/0±25/5 Be32/2±65/42 Be65/2±27/53 Aa34/0±05/7 CfبذردهیPicris sterigosa

).p>05/0(باشد مییک گونه در مراحل مختلف رشد هاي کیفیت علوفه دار بین میانگین مقادیر شاخصبیانگر اختالف معنی... وA ،Bحروف 
).p>05/0(باشد ها در مراحل مختلف رشد میهاي کیفیت علوفه گونهین میانگین مقادیر هریک از شاخصدار ببیانگر اختالف معنی... و a ،b ،cحروف 

بحث
که مقادیر دهدوهش حاضر نشان میژنتایج پ

هاي مورد بررسی در مراحل هاي کیفیت علوفه گونهشاخص
هاي معرف مقادیر شاخص. مختلف رشد، متفاوت است

ي و انرژي رپذیپروتئین خام، هضم(ش کیفیت علوفه افزای
هان معموال داراي ادر مراحل اولیه رشد گی) میستابولیم

مقدار ترین مبیشترین مقدار و در مراحل پایانی رشد داراي ک
در شوینده اسیدي لضمن اینکه مقدار الیاف نامحلو. است

)ADF (ها در مراحل اولیه رشد کمتر و با پیشرفت گونه
) 1388(این امر، ارزانی ید أیتدر. شودل رشد بیشتر میحمرا

ره رشد گیاه به دلیل که با کامل شدن دوکردهگزارش 
سلولز، دارنده ازجمله هاي استحکامی و نگهافزایش بافت

پذیري ماده پروتئین خام، هضممقدار سلولز و لیگنین، همی
ول الیاف نامحلمقدار خشک و انرژي متابولیسمی کاهش و 

. یابددر شوینده اسیدي آن افزایش می
دهد ها نشان میهاي کیفیت علوفه گونهمقادیر شاخص

هاي کیفیت علوفه که مقدار هریک از شاخص
داراي فرم رویشی گراس کهHordeum bulbosumگونه

هاي کمتر از سایر گونه،باشد، در مجموع مراحل رشدمی
. باشدمورد بررسی که داراي فرم رویشی فورب هستند، می

ضمن اینکه روند کاهش کیفیت علوفه در گیاهان داراي فرم 
ها تري نسبت به گراسرویشی فورب، داراي شیب مالیم

داراي فرم رویشی گراس عبارت دیگر، در گیاهانی که ب.است
باشند، تفاوت بین مقادیر د ساله مینهاي چه گراسژویهو ب

در مراحل اولیه با مراحل پایانی رشد، بسیار ها شاخص
مقادیر نها تفاوت بیولی در مورد فورب، محسوس است

ها در مراحل اولیه رشد با مراحل پایانی رشد کمتر صشاخ
Kamalak(محققان قبلی د یأیتاین موضوع مورد البته .است

& Canbolat, Milad؛ 2010 et al., Utsumiو2010 et

al., .باشدنیز می)2009
هاي کیفیت علوفه نتایج حاصل از مقادیر شاخص

پروتئین خام دار دهد، بجز مقها نشان میگونه
Hordeumگونه bulbosum در مرحله بذردهی، مقدار
واحد وزن هاي مورد بررسی در ئین خام دیگر گونهپروت

درصد 7ل مختلف رشد، بیشتر از مراحپوشش گیاهی در 
مراتع مورد چراي ست کهااین موضوع بیانگر آن. باشدمی



در مراتع زاغه لرستانرشد کیفیت علوفه پنج گونه مهم مرتعی در مراحل مختلف612

وزانه واحد رنیاز مین أتدر به ادر مراحل مختلف رشد قدام 
. باشددامی می

هاي کیفیت همچنین نتایج حاصل از مقادیر شاخص
ها، مقدار گونهبیشتردهد که در میها نشانعلوفه گونه

باشد و به مگاژول می8ها کمتر از انرژي متابولیسمی گونه
طور کلی مقدار انرژي متابولیسمی در واحد وزن پوشش 
گیاهی مراتع منطقه در مراحل پایانی رشد، کمتر از مراحل 

این موضوع بیانگر این است که . باشدمیاولیه رشد مرتع 
نیاز مین أتبا وجودر مراحل پایانی رشد مراتع منطقه د

مین أتکننده در مراتع منطقه، قادر به نی واحد دامی چرایپروتئ
رواز این.دنباشنیاز انرژي متابولیسمی واحد دامی نمی

اي چرایی و به عبارت هشود که با اجراي سیستمتوصیه می
اي عمل ریزي خوراکدهی دام در مرتع، بگونهدیگر برنامه

شود تا ضمن حفظ وضعیت مرتع، عملکرد دام نیز در سطح 
ها داشته شود و از کاهش وزن جثه داممطلوبی نگه 

؛ )1388(ارزانی این امر،ید أیتدر .جلوگیري گردد
Richardson)2004 (وPearson و همکاران)2006 (

که در مدیریت تغذیه دام و تعیین شدت اندکردهگزارش 
مقدار پروتئین خام مرتع، باید توجه شود کهدامگذاري در

عنوان واحدهاي مدیریتی در هب(هاي گیاهی علوفه در تیپ
نیاز روزانه واحد مین أت، نباید از حد بحرانی آنها براي )مرتع

رت کمتر باشد و در صو) درصد7تا 6بطور معمول (دامی 
.ها، کمبود آن رفع شودلزوم باید با استفاده از مکمل

دهد که با پیشرفت مراحل مطالعه نشان میاین نتایج 
سطه افزایش دیواره سلولی پذیري علوفه مرتع بوارشد، هضم
) 1987(و همکاران Greenمورد،در این .یابدکاهش می

ی با کیفیت باال، معموال در که مواد غذایاندکردهگزارش 
متابولیسمی فعال هستند، یافت هایی که از لحاظبافت

ت تر بدلیل فعالیهاي زنده جوانهمچنین بافت. شوندمی
پذیري هاي زنده پیرتر، هضممتابولیکی بیشتر، نسبت به بافت

نتایج حاصل نشان . باالتر و به تبع آن کیفیت باالتري دارند
ها در مراحل اولیه رشد، پذیري گونهمقدار هضمکه دهد می

منظور اینکه به) درصد50(باالتر از مقدار حد بحرانی آن 
باشد در مصرف علوفه توسط دام بوجود نیاید، مییمحدودیت

ر حد اها کمتر از مقدگونهبیشترولی در مراحل پایانی رشد 
رسد که مقدار مصرف علوفه توسط نظر میت و بهسبحرانی ا

هاي چرا کننده در مراتع منطقه، در این زمان از فصل چرا دام
زمان بیشتري را دبایدام زیرا، دوبا محدودیت مواجه ش

زانی در این رابطه ار. صرف هضم علوفه با کیفیت پائین نماید
،درصد50-85پذیري بین دهد که هضمگزارش می) 1388(

است که مهمترین عامل براي تعیین مصرف گیاه توسط دام 
پذیري اي عمل شود که هضمگونهه باید در مدیریت چرا ب

تی در مصرف علوفه توسط علوفه مطلوب باشد و محدودی
) 1387(جعفري و همکاران ضمن اینکه. دام بوجود نیاید

هاي با مخلوط کردن علوفه دام با مکملکنند که بیان می
درصد افزایش یافته و 100غذایی، جذب غذا توسط دام تا 
از خود را گرم در روز 70گوسفندان افزایش وزنی معادل 

.نشان دادند
دهد که مراتع مورد شان میین مطالعه نطور کلی نتایج ابه

مرحله رشد رویشی و (بررسی، در مراحل اولیه رشد 
نیاز پروتئینی و انرژي متابولیسمی مین أتقادر به ) گلدهی

روزانه دام غالب چراکننده در مراتع منطقه که گوسفند نژاد 
لري لرستان است، در حالت رشد و نگهداري خواهند بود 

، نیاز دام تأمین )مرحله بذردهی(نی رشد ولی در مراحل پایا
نشده و احتماالً وزن زنده و بازده اقتصادي دام کاهش 

بنابراین الزم است که فصل بذردهی گیاهان . خواهد یافت
غالب در این منطقه مشخص شده و براي حفظ حالت 
نگهداري دام و بازده اقتصادي گله، در مدیریت مرتع 

وجه به ینکه در صورت امکان با تیعنی ا.تغییراتی ایجاد شود
ریزي خوراکدهی ها، از برنامهوضعیت پوشش گیاهی و هزینه

دستیابی به بازدهی مطلوب دام برايهاي غذایی و مکمل
. استفاده شود

سپاسگزاري 
کیفیت علوفه گیاهان "این مقاله مرتبط با طرح ملی 

،هاست که هزینه آن توسط سازمان جنگلا"مرتعی کشور
شده و با مین أت) دفتر فنی مرتع(و آبخیزداري کشوراتعمر

شدههمکاري معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران انجام 
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.    شودن از مراکز نامبرده سپاسگزاري میبنابرای. است
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Abstract
In the present study, the forage quality of five range species including Astragalus
remotijugus, Hordeum bulbosum, Onobrychis melanotricha, Phlomis persica, and
Picris sterigosa were evaluated in 2010. At each phenological stage, three samples and
for each sample, at least five species were cut randomly. Then samples were air-dried
and grinded. The amount of crude protein (CP) and acid detergent fibers (ADF) was
measured in laboratory then dry matter digestibility (DMD) and metabolism energy
(ME) was evaluated by the proposed equations.Our results showed that the interaction
effect of species and growth stage was significant for the forage quality traits studied
(p<0.05) and the forage quality of the species study species varied at different growth
stages. The highest amount of crud protein (18.17 %) was related to the vegetative
growth stage of Phlomis persica, and the lowest amount was related to the seeding stage
of Hordeum bulbosum. The highest level of digestibility (66.44 %) and metabolisable
energy (9.30 MJ/KgDM) was measured for the vegetative growth stage of Onobrychis
melanotricha, and the lowest amount of digestibility (42.65 %) and metabolisable
energy (5.25 MJ/KgDM) was related to the seeding stage of Picris sterigosa. It is
concluded that vegetative growth and flowering stages are able to provide the protein
requirements and metabolizable energy for the animal unit; however, the final stages of
growth is unable to meet the protein requirements, leading to  reduced animal
performance in the rangeland. .Therefore, the use of supplements in the final stage of
growth is recommended for livestock maintenance and the economic efficiency of herd.

Keywords: Forage quality, growth stages, rangelands, Zagheh region, Lorestan.


