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 چکیده
)بهمن( در مراحل مختلف رشد در سه منطقه مرتعي استان بوشهر از  Stipa capensisمنظور تعيين ارزش غذایي گياه این تحقيق، به    

طور تصادفي انجام شد. برداری از گياه، در مراحل رویشي، گلدهي و بذردهي، بهانجام شد. نمونه 2992تا اردیبهشت  2992آذر 
(، NDFمنطقه، از نظر ميزان ماده خشک، پروتئين خام، خاکستر، چربي خام، الياف نامحلول در شوینده خنثي ) هر مرحله در هر هاینمونه

(، ليگنين، انرژی خام، کلسيم، فسفر، پتاسيم، منيزیم، سدیم، آهن، منگنز، روی، مس و قابليت ADFالياف نامحلول در شوینده اسيدی )
های کامل تصادفي با سه تيمار ها در قالب طرح بلوکاده خشک، آزمایش شدند. دادههضم ماده خشک، ماده آلي و ماده آلي در م

و ليگنين  NDF ،ADF)مراحل رشد( و سه بلوک )مناطق مرتعي( تجزیه آماری شدند. نتایج نشان داد که ميزان پروتئين خام، خاکستر، 
S. capensis در مراحل مختلف، با هم تفاوت معني( 20/2داری داشتندP< و با افزایش سن، پروتئين گياه کاهش ولي )NDF ،ADF  و

(. همچنين P>20/2داری مشاهده نشد )ليگنين آن افزایش یافت. اما بين ماده خشک، چربي و انرژی خام آن در سه مرحله، تفاوت معني
 S. capensisده آلي در ماده خشک با پيشرفت رشد، ميزان فسفر، پتاسيم، منيزیم، روی، مس و قابليت هضم ماده خشک، ماده آلي و ما

تواند بخش زیادی از نياز پروتئيني و (. این گياه در مراحل رویشي و گلدهي، مي>20/2Pداری یافت )کاهش و سدیم آن افزایش معني
ف، بيشتر حل مختلهای مختلف گوسفند و بز را تأمين نماید. ميزان کلسيم، پتاسيم، منيزیم، سدیم، آهن و منگنز گياه در مراانرژی گروه

از حد بحراني آنها برای گوسفند و بز بود؛ اما فسفر و مس آن در سه مرحله و روی در مراحل گلدهي و بذردهي، کمتر از این حد بود. 
 های چراکننده مناسب بوده و در صورت امکان باید نسبت بهویژه در مراحل رویشي و گلدهي برای استفاده دامطور کلي این گياه بهبه

 ازدیاد آن در مراتع مشابه اقدام شود.
 

 .Stipa capensisهضم، : استان بوشهر، ترکيب شيميایي، عناصر معدني، قابليتهای کلیدیواژه

 

 مقدمه
گياهان مرتعي دارای ترکيب مواد مغذی متنوعي بوده و 

ها و ارقام متفاوت نوع و مقدار این مواد در هریک از گونه
است. اگر بدون در نظر گرفتن کيفيت علوفه، ظرفيت چرایي 

های با ارزش غذایي باال، محاسبه شود، در مراتع دارای علوفه

شده و در  مقداری از مواد مغذی علوفه از دسترس دام خارج
مراتع فاقد ارزش غذایي مناسب، منجر به کمبود مواد غذایي 

 (.2Shadnoush ,005شود )در دام و کاهش عملکرد مي
دليل تأثير عوامل محيطي و اقليمي بر کيفيت و همچنين به

استاندارد ارزش  جدولهایها، استفاده از ارزش غذایي خوراک
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بر این، ارزش عالوه  ها دچار تردید است.غذایي خوراک
وجود نداشته  هاجدولغذایي گياهان بومي مراتع ایران در این 

Arzani و از ترکيب شيميایي آنها اطالعاتي در دست نيست )

2013, et al. Arzani; 2001, et al..) 
خوراک متنوعي های خوشگونه بوشهر در مراتع استان

 Stipaهای چراکننده وجود دارد که یکي از آنها گياه برای دام

capensis .ای از تيره گندميان این گياه، گونه )بهمن( است
(Gramineae)،  یکساله، کوتاه و دارای ریشه نسبتاً ضخيم

 متر،سانتي 20-92ارتفاع شکل رونده و بهساقه آن به است.
سبز و موسم گل، فروردین تا اردیبهشت است  رنگ گل آن

(Ghahreman, 1994 .)S. capensis  ویژه مناطق گرمسيری
علت به و باریک و تاحدی خشبي استآن برگ  بوده و

ها و مراتع مناسب طوالني بودن مدت رشد، برای دامنه
خوراکي این گياه وابستگي زیادی به مراحل خوشباشد. مي

 ها ترد ور مراحل اوليه رویشي که برگفنولوژیک داشته و د
خوراکي باالتری دارد و با پيشرفت رشد و تر است، خوشنرم

خوراکي و ارزش ها، خوششدن برگظهور بذر و خشبي
 S. capensisآید. ویژه برای گوسفند پائين ميرجحاني آن به

های عالي و از گونه داردمقاومت و پایداری زیادی به چرا 
ن رود که با بذرکاری و گسترش آشمار ميکننده خاک بهتثبيت

های وسيعي را توان چراگاهوبيش خشک، ميدر مناطق کم
 چرای زمستانه از آن استفاده کرد برایو  وجود آوردبه
(Moghimi, 2005.) ا هکيفيت علوفه گياهان مرتعي در زمان

ت کرده و تحای تغيير مالحظهطور قابلهای مختلف، بهو مکان
وهوا، گونه و رقم تأثير عوامل مختلفي مانند مراحل رشد، آب

 باشد.های خاک، کوددهي و دفعات چرا ميگياهي، ویژگي
برداری مناسب از مراتع، باید عالوه بر مقدار بنابراین برای بهره

 های مختلفها و مکاندر زمانرا علوفه، کيفيت و تغييرات آن 
ر مورد تأثير مراحل مختلف رشد د نظر داشت. نيز در

وهوایي بر ارزش غذایي های گياهي و شرایط متفاوت آبگونه
et  Arzaniتحقيقات فراواني انجام شده است ) گياهان مرتعي،

4, 201al. 2013;  et al.,Arzani  ., 2009;et al Ramirez 

;, 2005et al. Distel , 2004;et al.Cerqueira .) Shakeri 
مراتع استان کرمان را  S. capensis( ارزش غذایي 6228)

این گياه در  ADFو  NDFبررسي کرد. ميزان پروتئين خام، 
، 02/2و  82/22ترتيب برابر با مراحل گلدهي و بذردهي، به

تعيين شد و انرژی خام این  %9/22و  9/02، 8/12و  0/12
کيلوکالری در کيلوگرم بود. همچنين  1282و  1200گياه 

ماده خشک، ماده آلي و ماده آلي در ماده خشک  هضمقابليت
، 6/19و  8/90، 8/90و  0/69ترتيب در مراحل مذکور، به

( 6222و همکاران ) Arzani گزارش شد. %90و  0/99
را  S. barbataگونه مرتعي منطقه طالقان ازجمله  62کيفيت 

در مراحل رویشي و بذردهي بررسي و گزارش کردند که با 
 وليسممتابقابلرفت رشد، از ميزان پروتئين خام و انرژی پيش

آن افزایش  ADFداری کاسته شده و طور معنياین گياه به
 .Sدهد. مطالعه ارزش غذایي گياه نشان ميداری را معني

barbata  در مراتع استان همدان در مراحل رویشي و رشد
( نشان داد که a6228و همکاران ) Arzani کامل توسط

رحله م تأثيرتحت  متابوليسمقابلو انرژی  ADFوتئين خام، پر
( b6228و همکاران ) Arzani گيرد.رشد گياه قرار مي

 S. barbata( کيفيت گونه 6229و همکاران ) Motamedi و
قال گلستان و نازلوچای اروميه را در مراحل رویشي مراتع آق

و بذردهي بررسي کرده و گزارش کردند که مرحله رشد اثر 
ماده  هضمقابليت، ADFداری بر ميزان پروتئين خام، معني

 Rashtian داشت. متابوليسمقابلخشک و انرژی 
( کيفيت هفت گونه مرتعي استپي یزد 6229) Mesdaghi و

را در سه دوره از فصل چرا بررسي کردند  S. arabicaازجمله 
و نشان دادند که با پيشرفت رشد، از ميزان پروتئين خام، 

ه این گيا متابوليسمقابلماده خشک و انرژی  هضمقابليت
آن افزایش  ADFشود و داری کاسته ميطور معنيبه

با بررسي  ،(6221و همکاران ) Cerqueira. یابدداری ميمعني
در مراتع مرکزی  Stipaماده خشک سه گونه  هضمقابليت

مشخص کردند که با افزایش سن، پروتئين خام و  آرژانتين،
 بمطالعه ترکي یابد.داری ميگياهان کاهش معني هضمقابليت

و  Distelدر مراتع آرژانتين توسط  Stipaشيميایي دو گونه 
( در سه فصل سال نشان داد که فصل اثر 6220) همکاران

، ليگنين، پروتئين خام و عناصر NDF ،ADFداری بر معني
معدني پرمصرف داشت و با افزایش رشد، پروتئين خام گياه 
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و ليگنين آن افزایش یافت. ميانگين  NDF ،ADFکاهش، اما 
و  S. claraziiکلسيم، فسفر، منيزیم، پتاسيم و سدیم دو گونه 

S. eryostachia 22/2، 29/2، 20/2ترتيب در سه فصل به ،
 69/2و  22/2، 20/2، 2/2، 92/2و درصد  61/2و  02/2

ميزان پتاسيم، فسفر، مس، منگنز، آهن و روی گياه  درصد بود.
S. pennata در بلوچستان پاکستان، توسطHussain  و 

Durrani (6228)، و  62/2ترتيب در سه مرحله رشد به
گرم در ميلي 1/21و  9/916، 9/02، 10/0 درصد و 26/2

( نيز ميزان 6229و همکاران ) Laudadioکيلوگرم تعيين شد. 
 S. tenacissimaکلسيم، فسفر، منيزیم، پتاسيم و سدیم گونه 

و  26/2، 29/2، 12/2، 29/2ترتيب را در جنوب تونس به
 92و  62، 20درصد و منگنز، آهن و روی آن را  28/2

آگاهي کامل از البته  رم در کيلوگرم گزارش کردند.گميلي
های رشد ارزش غذایي گياهان مرتعي و شناخت تأثير دوره

بر آن، برای استفاده بهينه از علوفه حاصل از مراتع الزاميست. 
معدني  ناصرویژه عبرخي از ترکيبات به زیادیچون کمبود و یا 

 وارد نماید.توجهي به دامداران قابلخسارتهای تواند مي
تان بوشهر مراتع اس توجه به اینکه از کيفيت گياهان بنابراین، با

اطالعاتي وجود ندارد، این تحقيق برای آگاهي از ترکيب 
 گياه مرتعي هضمقابليتشيميایي، ميزان مواد معدني و 

S. capensis و  غالب ،های مهمعنوان یکي از گونهبه
نها در مراحل مختلف مرتعي استان و تغييرات آ خوراکخوش

آن با  ممتابوليسقابلرشد، مقایسه ميزان پروتئين خام و انرژی 
تعيين  ،های چراکننده در مرتعهای مختلف دامنياز گروه

استفاده از  برایو توصيه  کمبودهای احتمالي مواد مغذی آن
ي های غذایهای مناسب و در نتيجه کمک به تنظيم جيرهمکمل

، انجام مورد مطالعهطق امنموجود در  هایمناسب برای دام
 شد.

 

 هامواد و روش
غربي کيلومترمربع، در جنوب 69220استان بوشهر با 

 فارسکيلومتر مرز آبي با خليج  260دارای  ایران واقع شده و
 ,Statistical Yearbook of Bushehr Provinceباشد )مي

استان  دشتي این آزمایش در سه منطقه مهم مرتعي(. 2015
یکي از  S. capensisشامل گمارون، کاکي و باشي که گياه 

خوراک این مناطق است، از آذر های غالب و خوشگونه
ذکر است که الزم به انجام شد. 2992تا اردیبهشت  2992

 02و  10، 02ترتيب حدود به مساحت مناطق مرتعي مذکور،
بر ) مموقعيت جغرافيایي، بافت خاک، اقلي باشد.هکتار مي

و ميانگين بارندگي ساليانه  اساس روش دومارتن اصالح شده(
 نشان داده شده است 2در جدول  مناطق مورد مطالعه

(; 15, 20Statistical Yearbook of Bushehr Province

1998, iRah). در سه مرحله رشد  برداری از گياهان،نمونه
ش پيمایصورت تصادفي )با )رویشي، گلدهي و بذردهي( به
باني با استفاده از قيچي باغ ،ها(در مرتع و انتخاب تصادفي بوته

 و (2009Arzani ,متری باالی یقه انجام شد )و از یک سانتي
پس از نمونه برداشت شد.  22مرتعي تعداد از هر منطقه 

برداری، گياهان داخل پاکت قرار داده شده و به نمونه
ا در محل مناسب ه. سپس نمونهشدندآزمایشگاه منتقل 

نمونه از هر منطقه برای هر مرحله  سهخشک و آسياب شده و 
 . ارسال شد تجزیه شيميایي به آزمایشگاه برایرشد، 

 

 میانگین بارندگی سالیانه مناطق مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی، بافت خاک، اقلیم و ـ 1جدول 

 منطقه موقعيت جغرافيایي بافت خاک اقليم ميانگين بارندگي

 گمارون 69 درجه و 12 دقيقه عرض شمالي و 02 درجه و 99 دقيقه طول شرقي لومي رسي خشک گرم 662 ميليمتر

 کاکي 68 درجه و 62 دقيقه عرض شمالي و 02 درجه و 92 دقيقه طول شرقي لومي شني خشک گرم 622 ميليمتر

 باشي 68 درجه و 12 دقيقه عرض شمالي و 02 درجه و 1 دقيقه طول شرقي شني خشک گرم 622 ميليمتر
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 ،امخ پروتئينميزان و تعيين  هانمونه شيميایي تجزیه
 کلسيم، فسفر، پتاسيم،، انرژی خام ،چربي خام ،خاکستر خام

روش استاندارد به مس و منيزیم، سدیم، آهن، منگنز، روی
AOAC (6222.انجام شد )  ميزان الياف نامحلول در همچنين

الياف نامحلول در شوینده اسيدی  (،NDFشوینده خنثي )
(ADFو ليگنين نامحلول در اسيد با )  استفاده از روشVan 

Soest ( 2992و همکاران )هایهضمقابليت گيری شد.اندازه 
ها، با ماده خشک، ماده آلي و ماده آلي در ماده خشک نمونه

( تعيين 2929) Terryو   Tilleyایمرحله استفاده از روش دو
شد. برای این کار، از شيرابه شکمبه گاو نر تالشي 
فيستوالگذاری شده استفاده شد و تهيه شيرابه از طریق 

 .گردیدم فيستوال، قبل از دادن خوراک صبح به گاوها انجا
عنوان خوراک پایه( و کنسانتره برای تغذیه گاوها، از یونجه )به

 حد نياز نگهداری استفاده شد. در
در مراحل مختلف  S. capensis متابوليسمقابلميزان انرژی 

 Standing committeeارائه شده توسطرابطه رشد، با استفاده از 

on agriculture (2992بدین شرح تخمين زده شد ). 
 6- DMD 20/2 =ME  /kg)Mj(  ،که در آنDMD 
باشد و پس از آن، ماده خشک مي هضمقابليتدهنده نشان

 دست آمده به مگاکالری در کيلوگرم تبدیل شد.مقادیر به
 متابوليسمقابلانرژی سپس ميزان پروتئين خام و 

S. capensis های مختلف در مراحل مختلف رشد، با نياز گروه
 ( مقایسه شد.2980و  2982) NRCه توسط دام ارائه شد

برای تجزیه آماری ترکيب شيميایي، از طرح آزمایشي 
سه های کامل تصادفي با سه تيمار )مراحل رشد( و بلوک

 ليلوتحتجزیه استفاده شد.تکرار یا بلوک )مناطق مرتعي( 
ها ( و مقایسه ميانگين6222) SASافزار ها با نرمآماری داده

 درصد انجام شد. 0با آزمون دانکن و سطح اطمينان 
 

 نتایج
در مراحل  S. capensisميانگين انرژی و ترکيب شيميایي 

ميزان پروتئين  نشان داده شده است. 6مختلف رشد در جدول 
در مراحل  S. capensisو ليگنين  NDF ،ADF ،خاکستر خام،

 .(>20/2Pداری داشتند )معنيمختلف با هم تفاوت 
 .Sکه با افزایش سن، ميزان پروتئين خام در گياه طوریبه

capensis  کاهش وليNDF ،ADF  و ليگنين آن افزایش
 در مرحله رویشي این گياه خاکستر ميزان همچنينیافت. 

البته  .(>20/2Pداشت ) سایر مراحل با داریتفاوت معني
و انرژی  خشک، چربي خامبين ميانگين ماده  2طبق جدول 

داری مشاهده در سه مرحله تفاوت معني S. capensis خام
نشان داده شده  9گونه که در جدول همان (.P>20/2نشد )
 ،ميزان فسفر، پتاسيم، منيزیم ،رشد در مراحل مختلف است،
 داشتندبا هم داری تفاوت معني S. capensis مس و روی

(20/2<P)  کاهش یافت.  ميزان این عناصر، افزایش سنبا و
افزایش یافت و مقدار آهن پيشرفت رشد اما ميزان سدیم آن با 

افزایش نشان داد  بعدو منگنز آن ابتدا کاهش و 
(20/2<P ميانگين.)هضمقابليت S. capensis  در سه مرحله

نشان داده شده است. طبق نتایج،  1رشد، در جدول 
ماده خشک، ماده آلي و ماده آلي در ماده خشک  هضمقابليت

داری نشان داد با افزایش سن کاهش معني این گياه
(20/2P< ميزان انرژی .)متابوليسمقابل S. capensis   در سه

و همچنين ميزان پروتئين خام و  1مرحله رشد نيز در جدول 
های مختلف دام در مورد نياز گروه متابوليسمقابلانرژی 
 نشان داده شده است. 0جدول 

 

 بحث
 کاهش S. capensisبا افزایش سن، ميزان پروتئين خام گياه 

و ليگنين  NDF ،ADFولي ميزان  (>20/2Pداری یافت )معني
در مراحل  ADFو  NDFميزان که طوریبه ؛یافت آن افزایش

 با مرحله رویشي داشتداری معنيگلدهي و بذردهي تفاوت 
(20/2<P)  اما ميزان ليگنين در مرحله بذردهي تفاوت

. مرحله رشد، (P>20/2)داری با سایر مراحل نشان داد معني
مهمترین عامل مؤثر بر ترکيب و ارزش غذایي علوفه مراتع است 

(Hopkins, 2000; Arzani, 2009 با افزایش سن گياه، نياز به .)
بيشتر  بد ویابخش و نگهدارنده نيز افزایش ميهای استحکامبافت

و  سلولزهای ساختماني )سلولز، هميها از کربوهيدراتاین بافت
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 ياهتر شدن دوره رشد گبا کاملرو ازایناند. ليگنين( تشکيل شده
افزایش سن،  اما با شود.ها افزوده ميبر مقدار این کربوهيدرات

ي بين رابطه معکوس شود. بنابراین،ميزان پروتئين گياه کمتر مي
پروتئين خام و اجزای دیواره سلولي گياه وجود دارد ميزان 

((Soofi Siawash, 1995; Hopkins,2000; Arzani, 2001; 

Arzani, 2014.  ز، عنوان محل اصلي فتوسنتبرگ گياه به سویياز
های دارای فعاليت آنزیمي بيشتری بوده و کربوهيدرات

که طوریغيرساختماني و پروتئين بيشتری نسبت به ساقه دارد؛ به
پروتئين خام آن، تقریباً دو برابر ساقه است. بنابراین با افزایش 

 (.Minson,1990شود )رشد گياه، ميزان پروتئين آن کمتر مي
دار پروتئين و کاهش معني ADFو  NDFدار افزایش معني

به مشا با پيشرفت رشد در این مطالعه، S. capensisخام گونه 
( Shakeri, 2008داده شده در مورد همين گونه ) هایگزارش

S. hahenacheriana (, et al. Farahaniو نيز برای گونه 

2012 ،)S. barbata (, 2006, 2008a, et al. Arzani

, 2013et al.2008b; Motamedi  ،)S. arabica (Rashtian 

, 2013Mesdaghi&  و دو گونه از جنس )Stipa (Distel 

, 2005et al..با افزایش سن که طوریبه ( بودS. capensis، 
ميزان فسفر، پتاسيم، منيزیم، روی و مس آن کاهش یافت 

(20/2<P.)  بر اساس گزارش محققان، ميزان برخي عناصر
 معدني با مرحله رشد گياه در ارتباط است.

 
 در مراحل مختلف رشد )بر اساس ماده خشک(  .capensisS میانگین انرژی و ترکیب شیمیایی -2جدول 

 مرحله
ماده خشک 

)%( 

پروتئين خام 

)%( 

خاکستر خام 

)%( 

چربي خام 

)%( 

الياف 

نامحلول در 

شوینده خنثي 

)%( 

الياف 

نامحلول در 

شوینده 

 اسيدی )%(

 ليگنين )%(
انرژی خام 
(Kcal/ kg) 

 a 82/22 a 6/21 2/1 b 8/10 b 9/69 b 20/9 1222 29/19 رویشي

 b 96/26 b 29/22 1 a 8/26 a 9/92 b 9/1 1969 69/09 گلدهي

 c 02/0 b 99/26 1/1 a 02 a 9/91 a 10/0 1620 29/92 بذردهي

SEM 922/2 912/2 019/2 91/2 28/9 28/6 086/2 8/22 

P value 09/2 222/2 69/2 29/2 126/2 292/2 822/2 208/2 

 (.P<20/2) هستند یدارهای با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنيميانگين :*

 

 در مراحل مختلف رشد )بر اساس ماده خشک( S. capensis میانگین میزان عناصر معدنی -3جدول 

 سدیم )%( منيزیم )%( پتاسيم )%( فسفر )%( کلسيم )%( مرحله
آهن 
(ppm) 

منگنز 
(ppm) 

 (ppm)روی 
مس 
(ppm) 

 a 81/2 a 62/2 a 61/6 a 60/2 b 20/2 a 609 a 1/10 a 0/96 a 0 رویشي

 c 91/2 a 21/2 ab 96/2 b 29/2 ab 29/2 b 291 b 9/20 b 2/69 b 2 گلدهي

 b 09/2 b 20/2 b 92/2 b 28/2 a 22/2 a 962 a 9/12 c 9/29 b 2 بذردهي

SEM 002/2 602/2 220/2 122/2 022/2 0/69 22/0 99/9 1/2 

P value 622/2 202/2 229/2 22/2 20/2 922/2 692/2 220/2 222/2 
 (.P<20/2) هستند یدارهای با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنيميانگين :*
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 در مراحل مختلف رشد )بر اساس ماده خشک( S. capensis هضمقابلیتمیانگین  -4جدول 

 )cal/ kg)M متابوليسمقابلانرژی 
ماده آلي در  هضمقابليت

 ماده خشک
 مرحله ماده خشک هضمقابليت ماده آلي هضمقابليت

21/6 a 0/28 a 2/00 a 0/02 رویشي 

22/6 a 2/08 a 9/26 a 0/29 گلدهي 

62/2 b 2/92 b 9/16 b 0/12 بذردهي 

- 60/0 12/0 02/0 SEM 

- 662/2 982/2 622/2 P value 
 (.P<20/2) هستند یدارهای با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنيميانگين :*

 

در علوفه نابالغ، تفاوتي بين ميزان فسفر، مس، روی و 
منيزیم موجود در برگ و ساقه وجود ندارد؛ اما در هنگام بلوغ، 

ت، در از ساقه اسدليل اینکه ميزان این عناصر در برگ بيشتر به
همچنين با افزایش  یابد.نتيجه مقدار آنها در گياه کاهش مي
 ;Minson,1990)شود رشد، پتاسيم گياه نيز کمتر مي

Underwood & Suttle, 1999؛Mc Dowell, 1985; .) 
دار این عناصر با افزایش سن گياه، همانند بنابراین کاهش معني

با افزایش سن   .capensisSسدیم  ميزان ها بود.این گزارش
بعد افزایش یافت و ميزان آهن و منگنز آن ابتدا کاهش و 

دار سدیم و متغير . افزایش معني(P>20/2)افزایش نشان داد 
بودن ميزان آهن و منگنز این گياه در مراحل مختلف رشد، 

Minson; 2004, Solymani ,)بود ها گزارشهمانند سایر 

در این  S. capensisميزان عناصر معدني  بين تفاوت (.1990
و  S. pennataهای شده برای گونهبا نتایج مطالعه انجام مطالعه

S. tenacissima های خاک دليل تفاوت در ویژگيتواند بهمي
های مورد مطالعه باشد مناطق مختلف و نيز تفاوت بين گونه

(2015, Shadnoush; 2001, Arzani.)  سطح کمبود )حد
بحراني( کلسيم، فسفر، پتاسيم، منيزیم، سدیم، آهن، منگنز، مس 

، 8/2، 60/2، 9/2ترتيب برابر و روی برای گوسفند و بز به
 باشدمي ppm 92و  8، 62، 02درصد و  22/2، 2/2
(Minson,1990; Underwood & Suttle, 1999؛Mc 

Dowell, 1985; .) ،سدیم،م، منيزیمپتاسي بنابراین ميزان کلسيم ، 
در مراحل مختلف رشد، باالتر از  S. capensisآهن و منگنز 

 اما ميزان های مرتعي بود.سطح کمبود )بحراني( آنها برای دام
فسفر و مس آن در هر سه مرحله و مقدار روی این گياه در 

در  آنها بود. مراحل گلدهي و بذردهي، کمتر از سطح کمبود
 زهای کلسيم، پتاسيم، منيزیم، سدیم،تأمين نيا همين ارتباط،

ها توسط گياهان مختلف مرتعي و نيز کمبود آهن و منگنز دام
يله وسفسفر، روی و مس گياهان نسبت به حد بحراني آنها، به

  et al.Kamali, 4201)نيز بيان شده است محققان سایر 

;2013, et al. Kamali); 2013 ,Shadnoush et  Ramirez

, 2009;al..) 
ماده آلي و ماده آلي در ماده خشک  ماده خشک، هضمقابليت

S. capensis  در مرحله  کهطوریبه ،یافتبا افزایش سن کاهش
 .(P>20/2) با سایر مراحل داشتداری معنيتفاوت  بذردهي
علوفه، بستگي به نسبت محتویات داخل سلول و  هضمقابليت

;Hopkins, (Minson, 1990 )اجزای دیواره سلولي آن دارد 

ها و بيشتر محتویات داخل سلول، از کربوهيدراتالبته  .2000
ده باالیي دارند، تشکيل ش هضمقابليتهای محلولي که پروتئين

های ها، اغلب از کربوهيدراتاست. اما دیواره سلولي علوفه
آنها بر اساس  هضمقابليتساختماني تشکيل شده است که 

شد، ابراین با پيشرفت مراحل ربن کند.ليگنيني شدن تغيير مي
علوفه  هضمقابليتها افزایش یافته و از نسبت این کربوهيدرات

 ;Soofi Siawash, 1995; Hopkins, 2000) شودکاسته مي

, 2014Alemi Saied, 2014; Behnamfar & et al.Arzani  .)
های گياهان نابالغ ماده خشک تمام بخش هضمقابليتهمچنين، 
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یادی های زباال بوده و با هم مشابه است. اما با بلوغ گياه، تفاوت
که طوریآید؛ بهوجود ميهای مختلف بهبخش هضمقابليتبين 

نکه دليل ایماده خشک ساقه کمتر از برگ شده و به هضمقابليت
 هضمتقابليیابد، ای شدن آن افزایش ميمقدار ساقه با بلوغ گياه،

)Hopkins,2000; 0, 199Minson ;) تنيز کاهش خواهد یاف

2004, et al. Moreira.  ر مذکوهای گزارشنتایج این تحقيق، با
با افزایش سن  S. capensis هضمقابليت کاهش همخواني دارد.

 .Sآمده در مورد همين گونه دستدر این مطالعه، همانند نتایج به

capensis  (Shakeri, 2008 )های و نيز برای گونهbarbataS.  

(, 2013et al.b; Motamedi 2008a, 2008, et al. Arzani) ،
S. arabica (, 2013MesdaghiRashtian &  ) و سه گونه. S

clarazii ،tenuissima. S  وgynerioides. S (et Cerqueira 

, 2004al.)  بود. در مورد ارتباط بين اجزای دیواره سلولي گياهان
دهد که روند نشان ميهای محققان گزارشآنها،  هضمقابليتو 

نها آ هضمقابليتو ليگنين بعکس ميزان  NDF ،ADFتغييرات 
 et al.Ramirez ,) بوده و بين آنها یک ارتباط منفي وجود دارد

, Shadnoush, , 2014Alemi Saied &2009; Behnamfar 

امل هماهنگي ک محققاننتيجه این تحقيق، با گزارش این  (.2015
از مورد ني متابوليسمقابلميزان پروتئين خام و انرژی  داشت.

نشان داده شده است. برای  0های مختلف دام، در جدول گروه
  .S متابوليسمقابلمقایسه ميزان پروتئين خام و انرژی 

capensisخوراکيهای مختلف دام، با توجه به خوشبا نياز گروه 
ها بودن آن در مراتع، حداقل ميزان مصرف داماین گياه و نيز غالب

خوراک روزانه در نظر  %02از آن در مراحل رویشي و گلدهي، 
 02و  12های بنابراین با توجه به اینکه دام شود.گرفته مي

کيلوگرم خوراک  0/2و  6/2ترتيب روزانه حدود کيلوگرمي به
دام  هایگروهرو ازاینکنند، صورت ماده خشک( مصرف مي)به

کنند، که در مراتع با غالبيت این گياه چرا مي 0ذکر شده در جدول 
کيلوگرم از آن را در مراحل رویشي  00/2و  2/2روزانه مقدار 

. با توجه به ميزان پروتئين خام و انرژی کنندو گلدهي مصرف مي
کيلوگرم این گياه در  2/2مقدار  ،S. capensis متابوليسمقابل

پروتئين خام و  %00/0و  29/22تيب دارای ترمراحل فوق، به
 ممتابوليسقابلمگاکالری در هر کيلوگرم انرژی  60/2و  08/2

 %29/9و  22/26ترتيب دارای کيلوگرم آن به 00/2بوده و مقدار 
مگاکالری در هر کيلوگرم انرژی  08/2و  98/2پروتئين خام و 

 یادشدهر بنابراین، مصرف مقادی (.2است )جدول  متابوليسمقابل
و يني نياز پروتئ بخش زیادی از کنندهاین گياه توسط دام، تأمين

 .باشدمي 0های مختلف دام نشان داده شده در جدول گروهانرژی 
 

 های مختلف داممورد نیاز گروه متابولیسمقابلمیزان پروتئین خام و انرژی  -5جدول 

 نوع حيوان پروتئين خام )%( )cal/ kg)Mانرژی متابوليسمي 

 کيلوگرمي در حالت نگهداری 02گوسفند بالغ  0/9 6

 هفته اول آبستني 20کيلوگرمي در  02ميش بالغ  6/22 1/6

 کيلوگرمي چراکننده در مرتع و در ابتدای آبستني 12بز  9/9 16/6
 ( است.    2980( و گوسفند )2982برای بز ) NRCاستاندارد  جدولهای، براساس متابوليسمقابلميزان نياز پروتئين خام و انرژی . 

 

 کیلوگرم آن 55/0و  6/0با مصرف روزانه  S. capensis متابولیسمقابلـ برآورد میزان پروتئین خام و انرژی 6جدول 

  کيلوگرم 2/2مصرف روزانه  کيلوگرم 00/2مصرف روزانه 

 مرحله پروتئين خام )%( )M(cal/ kgانرژی متابوليسمي  خام )%(پروتئين  )cal/ kg)Mانرژی متابوليسمي 

 رویشي 29/22 08/2 22/26 98/2

 گلدهي 00/0 60/2 29/9 08/2
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حاصل از این آزمایش بيانگر آن است که گونه  نتایج
ترین در مرحله رویشي، دارای مناسب S. capensisگياهي 

 باشد.شيميایي، عناصر معدني و قابليت هضم ميميزان ترکيب 
ویژه در مراحل رشد توان گفت که این گياه بههمچنين مي

های چراکننده مناسب بوده رویشي و گلدهي برای استفاده دام
و در صورت امکان باید نسبت به ازدیاد آن در سایر مراتع 

. ضمناً در صورت مصرف این گياه توسط کرداقدام مشابه 
های مواد معدني صورت گونه غالب، باید از مکملها بهدام

 مورد نياز استفاده کرد.
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Abstract 

This research was carried out to determine the nutritive value of Stipa capensis in various growth stages at 

three rangeland areas during November 2011 to April 2012. The samples of S. capensis were taken randomly 

in three stages including vegetative, flowering and maturity (seed production). Samples from each stage of 

each area were determined for DM, CP, Ash, EE, NDF, ADF, ADL, GE, Ca, P, K, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, 

DMD, OMD and DOMD. Data were statistically analyzed in a Randomized Complete Blocks Design with 

three treatments (growth stages) and three blocks (rangeland areas). Results showed that CP, Ash, NDF, ADF 

and ADL content of S. capensis at different growth stages were significantly different (P<0.05) and CP content 

of S. capensis decreased with growth advancement but its NDF, ADF and ADL content increased. DM, EE 

and GE content of S. capensis at three growth stages were not different significantly (P<0.05). Also, P, K, Mg, 

Zn, Cu, DMD, OMD and DOMD content of S. capensis decreased with growth advancement but its Na 

increased significantly (P<0.05). This plant in vegetative and flowering stages can supply a great part of 

protein and energy requirement of different groups of sheep and goat at rangeland areas. Ca, K, Mg, Na, Fe 

and Mn content of S. capensis at different growth stages were higher than those of critical limits for sheep and 

goat; however, the P and Cu content at three stages, and Zn concentration at flowering and maturity stages 

were less than those of critical limits. Totally, this plant species is suitable for livestock grazing specially at 

vegetative and flowering stages and could be recommended in similar rangelands.  
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