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 چکیده
ها بدون صدمه زدن به اکوسيستم  منظور ارتقاء عملکرد دام های چرایي مناسب به اطالعات کيفيت علوفه به مدیران مرتع در انتخاب روش      

 Artemisia وThymus kotschyanus،  Artemisia melanolepis ارزش غذایي سه گونه مرتعي بررسياین تحقيق هدف کند.  کمک مي

austriaca  شرقي سبالن در جنوبسه مکان در ها، با توجه به حضور گونه. بوده است 1997در سال و ارتفاعات مختلف  فنولوژی مراحلدر
در هر  .ندمتر از سطح دریا انتخاب شد 9333-9733و  7933-7733، 7733-7433ارتفاعي دامنه پيست اسکي آلوارس در محدوده 

 خاکستر، خشک،  درصد مادهبا تعيين  ها گونهارزش غذایي  شد. برداشتدر سه مرحله فنولوژیکي  ها گونهی ها نمونه از پایه 73 تعدادسایت 
 Neutral)الياف نامحلول در شوینده خنثي و (Acid Detergent Fiber) سلولز يبدون هم يسلول وارهید درصد چربي، خام،  ي، پروتئينآل  ماده

Detergent Fiber) ، با  ويری گ اندازهدر آزمایشگاه آهن، روی، مس و منگنز( ) فسفر، پتاسيم، کلسيم و سدیم( و ميکرو ،نيتروژن)عناصر ماکرو
با توجه به  .استفاده شدای دانکن  روش چند دامنهاز مقایسه ميانگين برای  .شدارزیابي  در قالب طرح کامال تصادفي استفاده از تجزیه واریانس

 و بررسي مستقل t آزمون با جداگانه طوربه ها این گونه صفات بر ارتفاع تأثير A.melanolepis و T.kotschyanusتفاوت ارتفاع در رویشگاه 
اختالف البته  .نداشت تأثيری A. melanolepis و T. kotschyanus ميکرو و ماکرو عناصر و غذایي ارزش بر ارتفاع تغييراتکه  داد نتایج نشان

 A. austriaca درترتيب  به يو رویش مرحله بذردهي درصد ماده آلي در و کمترین يشترینب .دار بودها معنيبين مراحل فنولوژیکي در گونه
 و خام  پروتئين ،ی در درصد چربيدار رشد، کاهش معنيمراحل پيشرفت با  بود.درصدA. melanolepis (49/91  )درصد( و  49/94)

درصد( و کمترین  12در مرحله رویشي ) A.melanolepis دربيشترین پروتئين خام که  طوری به .(>37/3P) مشاهده شد ها خاکستر در گونه
افزایش ها  در گونه ADFو  NDFخشک،  و ماده آليپيشرفت مراحل رشد  با .شددیده درصد(  7/2در مرحله بذردهي ) A. austriaca در

بيشترین فسفر در مرحله  .(>37/3P) تی داشدار با پيشرفت مراحل فنولوژی کاهش معني ها و سدیم در گونه نيتروژنفسفر، پتاسيم،  .یافت
های  گونه در مجموع. ثبت شد در مرحله بذردهي T. kotschyanusدر درصد(  17/3کمترین ) و درصدA. austriaca (94/3 )رویشي در 

A.austriaca، A.melanolepis و T. kotschyanus عنوان  توان آنها را بهکه ميو عناصر معدني مناسب بودند  یيباال دارای ارزش غذایي
  .استفاده کرد، اند یافتهای مرتع تقليل علوفه های گونهعلوفه جایگزین در شرایطي که سایر 
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 مقدمه
ها بوده و  کننده خوراك دامتأمينمراتع از مهمترین منابع 

ترین  ضروری ازگياهان مرتعي  غذایيهای  تعيين ویژگي
 2009) باشد ای مي ی تغذیهامل در جهت توسعه راهکارهاوع

2013; Arzani, Eshghi et al.,.) غذایي ارزش از آگاهي 
 هایزمان در مرتع علوفه هدهندتشکيل مختلف هایگونه

 توليدی اهداف به رسيدن و برداری بهره مدیریت برای مختلف

تعيين کيفيت  (.Behnamfar et al., 2009ضروریست )
علوفه یکي از مهمترین عواملي است که برای مدیریت 

 Amiri) های اهلي از مراتع الزم استای مناسب دامتغذیه

& Gavili, 2016). ه به مقدار زیادی بدر مرتع  لکرد داممع
عبارت دیگر  هب دارد، يستگب کيفيت علوفه در دسترس دام

 داشب يعلوفه مرتع م کيفيتي رآیند نهایبلکرد دام، مع
(Arzani et al., 2016). رو، با وجود اهميت گياهان  زاینا

هنوز  عنوان مهمترین منابع غذایي مورد استفاده دام، مرتعي به
 ارزش غذایي بسياری از این گياهان ناشناخته مانده است

(Mirzaei et al., 2014; Eshghi et al., 2013; Azizpour 

et al., 2013; Pashaei Erdi et al., 2012). گياهان مرتعي 
مورد استفاده دام، از نظر کيفيت بسيار متنوع بوده و حتي 

 دیگر منطقه به ای منطقه از آنهاممکن است ارزش غذایي 
 ;Arzani., 2009; Mirzaei et al., 2014) باشد متفاوت

Eshghi et al., 2013; Azizpour., 2013).  یکي از
ی ربردا نياز در مدیریت مراتع و بهره ین اطالعات موردترمهم

 شناخت مناسب، زمان در هان اصولي از ظرفيت چرای آ
های  های مرتعي در رویشگاه يفيت و ارزش غذایي گونهک

دیگر  سویاز  .مختلف و در مراحل مهم فنولوژیک است
تواند در  ارزش غذایي علوفه بيانگر مقدار انرژی است که مي

 Arzani et al., 2005; Mirzaei et) دسترس دام قرار گيرد

al., 2014).  کمّي و کيفي( و کافي ) تغذیه مناسباهميت
ید که کيفيت غذایي هریک از نما یجاب ميا گان نشخوارکنند

ی ها مواد خوراکي و اجزاء تشکيل دهنده آن طبق روش
با تعيين انرژی که  طوری بهصحيح و استاندارد تعيين گردد. 

متابوليسمي روزانه برای هر واحد دامي استفاده کننده از 
مراتع و با مشخص شدن متوسط انرژی متابوليسمي در هر 

نسبت به تعيين  طور صحيح هب توان يم ،خشک کيلوگرم ماده
تعادل دام در مرتع  برقراری برایمدت  ظرفيت چرایي کوتاه

ر تعيين ظرفيت چرا های مهم د ضرورت یکي از .اقدام نمود
تعيين عناصر معدني  ،توجه به توليد علوفه در مراتع با

 ;Arzani et al., 2005) باشد در مراتع مي گياهان موجود

Motamedi., 2012; Mirjalili & Heydari, 2017).  مقدار
یکي از مهمترین عوامل  غذایي رژیم در معدني مواد مطلوب

 & Mirjalili) است رشد و توليدمثل ،محدودکننده عملکرد

Heydari, 2017). نه  کمبود مواد معدني مهم در حيوانات
 بهمنجر تواند  بلکه مي ،شودمي تنها باعث کاهش توليد

 ,.Arzani et al) های متابوليک سخت نيز شود بيماری

2005; Torkan & Arzani, 2005). معدني  عناصر ميزان
، گياه متفاوت است رویشثير مرحله أگياهان تحت ت

عناصر مانند  با افزایش سن گياه غلظت بعضي که نحوی به
کاهش یافته و در  پتاسيم، سدیم، فسفر، مس، روی و کبالت
  2017) یابد مي مقابل ميزان سيليس و آلومينيم افزایش

Heydari., Mirjalili & .) در بسياری از مناطق دنيا مانند
 منيزیم، فسفر، روی و کلسيم و مقدار پتاسيم، ،مراتع ایران

 نسبت کلسيم به فسفر موجود در علوفه مراتع نسبت به
 ,Torkan & Arzani) باشد دارای کمبود مي داماحتياجات 

2005 .)Underwood
Suttle  و 

 
 حد) سطح کمبود( 1999(

منگنز،  بحراني( کلسيم، فسفر، پتاسيم، منيزیم، سدیم، آهن،
، 9/3برابر  ترتيب بز به برای گوسفند ورا مس و روی 

قسمت  93، 73، 73، 9درصد و  37/3و  1/3، 9/3، 77/3
ترکيب شيميایي  ،Fazeli (1999)اند.  کرده بياندر ميليون 

منيزیم و  ميزان کلسيم،علوفه مورد مصرف دام را بررسي و 
 99/3و  12/3، 77/3 ترتيب پتاسيم را در مرحله گلدهي به

مقدار  نشان داد که این مطالعهنتایج  ونمود درصد برآورد 
داری  این عناصر در مرحله رویشي و گلدهي اختالف معني

عامل  نیمهمترهای گياهي  گونهمرحله رشد  .داشته است
 ،است يعلوفه مرتع یيو ارزش غذا بيمؤثر بر ترک

های  آن به بافت ازين اهيسن گ شیافزا که با طوری به
 سلولز يسلولز، هم مقدار جهيدر نت ،افتهی شیافزا يساختمان

 ابدی يم شیآن افزا نيگني( و ليهای ساختمان دراتيکربوه)
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(Eshghi et al., 2013; Arzani, 2009). سن  شیبا افزا
 ریمقاد نيب نیبنابرا شود، يم کاستهخام  نيپروتئ مقداراز  اهيگ

وجود  عکسرابطه  اهيگونه گ کیخام در  افيو ال نيپروتئ
. (Eshghi et al., 2013; McDonald et al., 2011) دارد

ها و  به زمان با توجهعلوفه مراتع را  تيفيک ،مطالعات گذشته
 بيانای  قابل مالحظه راتييدارای تغ مختلف های مکان
 اهانيگ شیاکثراً در ابتدای فصل روکه  نحوی ، بهاند کرده

که در  ياشند، در حالب ميباال  تيفيای و ک هیتغذ دارای ارزش
که  يو هنگام نيستند برخوردار يمناسب تيفيزمان بلوغ از ک

 خام آنها افيال مقدار رسند يرشد خود م يانیبه مراحل پا
 ابدی يم شیافزا شوند(مي بيان NDFو  ADF)که عمدتاً با 

(Eshghi et al., 2013; Azizpour et al., 2013.) Arzani 

 ای را مرحله هیارزش تغذ نييعامل در تع نیمؤثرتر (7339)
اختالف در  نیشتريآن ب يکه ط است گزارش کرده يشیرو

گزارش  اهيگ سلولز يبدون هم يسلول وارهیو د نيمقدار پروتئ
 رانیاز مراتع شاخص ا يکیعنوان  مراتع سبالن به .شده است

دل در تابستان و سرد عتم یغرب کشور با آب و هوا و شمال
 لياستان اردب يغرب و زمستان در بخش شمال زیيپا ،در بهار

 ریذخا ،يمرغوب مرتع های وجود گونه لحاظاز  وواقع شده 
 ،یعلوفه نقش آن در دامدار ديتول و یاقتصاد ،يکيژنت

 ,.Ghafari et al) است تياهم زئحا رهيو غ یزنبوردار

2018; Ghorbani et al., 2018; Sharifi et al., 2016; 

Ahmadauli et al., 2016). آب و  طیشرا دليلمراتع به  نیا
 ياهيگ یها نهمحل رشد گو ،متفاوت يکیو اکولوژ یيهوا

 ,.Ghafari et al., 2018; Ahmadauli et al) است يمتنوع

ولي در مجموع از لحاظ ارزیابي ارزش غذایي و . (2016
بررسي عناصر معدني گياهان مرتعي تحقيقات محدودی در 

 .(Valizadeh Yonjalli, 2015) است شدهاین مراتع انجام 
عناصر و شناخت ارزش غذایي  و بررسيتحقيق با هدف  این

 Artemisia معدني ماکرو و ميکرو سه گونه مرتعي

melanolepis Boiss. ،Artemisia austriaca Jacq. و  

Thymus kotschyanus Boiss. and Hohen. ه از ک
 Ghorbani et) دنباش های مهم مراتع استان اردبيل مي گونه

al., 2015; Zare Hesari et al., 2015; Ahmadauli et 

al., 2016)تواند در امکان استفاده  ، انجام شد و نتایج آن مي
توليد مورد  بازدهيبهينه از این منابع در تغذیه دام و افزایش 

 قرار گيرد.استفاده 
 

 ها مواد و روش
ههای   بهرداری و آزمهای    ها، نمونهه  انتخاب رویشگاه، گونه

 مربوطه  

 و علف ،های سبالن هاصلي رویشگا ياهيسيمای گ
پس از بررسي  .(Ghafari et al., 2018) باشد مي زار بوته
 ,.Ghorbani & Bahrami, 2017; Sharifi et al) منابع

2016; Ahmadauli et al., 2016; Ghorbani et al., 

2015., Zare Hesari et al., 2015)  مرتعيسه گونه 
melanolepis A. ،A. austriaca و T. kotschyanus  و

سبالن در استان  يشرق محدوده جنوب رویشگاه آنها در
. این انتخاب شدهکتار  4333 در سطحي حدود لياردب

شهرستان  غربي جنوب یلومتريک 92در فاصله  رویشگاه
با  نيشهر سرع يغرب شمال یلومتريک 11و در فاصله  لياردب

 42˚79 ́ 14˝ تا 42˚71 ́ 41˝ یيايمختصات طول جغراف
 99˚19 ́ 94˝ تا 99˚9 ́ 43˝یي ايو عرض جغراف شرقي
 متر و حداکثر ارتفاع 7133 حدود حداقل ارتفاع ، باشمالي
 .(1)شکل  قرار گرفته استمتر از سطح دریا  9733 حدود
درصد و  47تا  77برداری حدود  های نمونه عرصهشيب 

باشد. متوسط مقدار بارندگي  و شرقي مي يجهت اصلي جنوب
متر و  ميلي 241تا  493 ها حدود آوری نمونه محدوده جمع

گراد  درجه سانتي 9/7 تا 42/3متوسط دمای ساليانه بين 
 Ghorbani et al., 2015; 2018; Zare Hesari et) است

al., 2015).  منحني آمبروترميک را برای محدوده  7شکل
بر برداری(  )ارتفاع مياني محدوده نمونهمتر  7933حدود 

های استخراج شده از معادالت گرادیان بارندگي  اساس داده
بر اساس این منحني حدود چهارونيم دهد.  و دما نشان مي

 ،منطقهغالب دام ماه فصل خشک در منطقه وجود دارد. 
حدود ) درصد( و بز خلخالي 97بيش از ) مغانيگوسفند نژاد 

 باشد درصد مي 7حدود در و سایر است درصد(  9
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(Valizadeh Yonjalli, 2015).  

 
 استان اردبیل و کشوربرداری در ها و نقاط نمونهموقعیت سایت-1 شکل

 

 
 . منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه2 شکل

 

خانواده  از (Thymus kotschyanus) آویشن
Lamiaceae ،مهمترین از یکي ،کوچک ای بوته نيمه 

 که باشد مي صنعتي و دارویي حفاظتي، ای، علوفه گياهان
عراق و قفقاز و در  ه،يزیاد در ترک هگستر به توجه با

غرب و مرکز و در  ،يشرق شمال ،يغرب شمال های کوهستان
( ایمتر از سطح در 4733تا  773) توراني – رانیا هيناح

 ,Rechinger) شود مي محسوباز ذخایر گياهي با ارزش 

از  (Artemisia austriaca) ای درمنه نقره (.1986
 ای بوته نيمه چندساله است گياهي، Asteraceae خانواده

قفقاز و  ،پراکندگي جغرافيایي آن اروپا، ترکيه، ایران که
 غرب و در سبالن شمال در باشد. در ایران سيبری مي

دارد که در همين  یگسترش بيشترارتفاعات مياني عمدتًا 
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 داردنيز انتشار  T.kotschyanus طبقه ارتفاعي گونه
(Ghorbani & Bahrami, 2017; Ghorbani et al., 

2015; Davis, 1975). درمنه کوهسری (Artemisia 

melanolepis) از خانواده Asteraceae،  گياه دائمي
ای،  های تار ابریشمي خاکستری، پشته با کركای  بوته نيمه

 13-4ها  ساقه و های عقيم و زایا ساقه دارای شاخه
که در بومي ایران متری است. گياهي است  سانتي
سبالن در ارتفاعات های مناطق شمال ایران و  کوه رشته

 ;Rechinger,1986)کند  رشد ميمتر  4733تا  9333

Ghorbani & Bahrami, 2017.)  های  رویشگاهاین گونه
 باالتر را نسبت به دو گونه دیگر اشغال کرده است.

 دهي گل ،يشیرو) يکیمرحله فنولوژ سهدر  برداری نمونه
 البته با انجام شد.و در دو سطح ارتفاعي ( يو بذرده

، این گونه A.austriaca گونه حضور یتدمحدو به توجه
 73ها از  نمونه .شد برداشت ارتفاعي طبقه یک تنها در

با توجه به اندازه کوچک آنها( در هر مرحله ) پایه بوته
های  طور تصادفي برداشت و در پاکت فنولوژیکي به

 درجه 23 با دمای ونآدر بعد کاغذی ابتدا هواخشک و 
آسياب  و ساعت کامالً خشک 74به مدت  گرادسانتي
تجزیه  ميکروني الک شد. 43با الک در نهایت  وشده 

 ای او ای سي لمدستورالع ر مبنایب ييایمشي
Association of Official Analytical Chemists 

(AOAC, 2000) پس از  .شد انجامآزمایشگاه  در
 انجام وها  از نمونه یرگي عصارهها،  سازی نمونه آماده

 میسد م،يفسفر، پتاس م،يکلس تروژن،ين :عناصر ماکرو شامل
مس و منگنز  ،یآهن، رو :شامل کرويو عناصر م

 . گردید یريگ اندازه
 

 ها وتحلیل داده تجزیه
 در بررسي مورد صفات بر ارتفاع عامل تأثير

T.kotschyanus و A.melanolepis جداگانه طوربه 
در مورد تأثير  .شد بررسي مستقل t آزمون وسيلهبه

 طرح کامال تصادفي ازحاصل  های داده فنولوژی هم
Completely Randomized Design (CRD)  که شامل

 سه در عنوان تيمار به سه مرحله رویشي برای هر گونه
 با های شيميایيویژگيو بوته(   73)متوسط حدود  تکرار

ها شد. ميانگين وتحليل  تجزیه 19ورژن  SPSS افزار نرم
( به همراه خطای LSMEAN) صورت حداقل مربعاتبه

-در ابتدا آزمون کولموگروف استاندارد نمایش داده شدند.
. گردیدها انجام نرمال بودن داده تشخيصبرای اسميرنوف 

فنولوژی به صورت جداگانه  عاملتجزیه واریانس آنگاه 
 A.austriacaو  T.kotschyanus، A.melanolepisبرای 
ای  مقایسه ميانگين به روش چند دامنهبعد و  شد انجام

 درصد انجام شد.  7دانکن در سطح احتمال 
 

 جینتا
 ها گونه غذایی ارزش ارزیابی نتایج
مراحل مختلف فنولوژی بر پارامترهای کیفیت علوفه اثرهای 
 هاگونه

رویشي،  مراحل ،(1جدول ) براساس آناليز واریانس
- ماده خاکستر، بر پارامترهای درصددهي و بذردهي گل

و بر NDF (31/3>P ) و خام پروتئين خام،چربي آلي،
تأثير  ADF (37/3>P) و خشک پارامترهای درصد ماده

براساس داشت. همچنين  T. kotschyanus در داریمعني
 مراحل A. melanolepisدر  (1جدول ) آناليز واریانس

 پارامترهای درصددهي و بذردهي بر روی رویشي، گل
 و NDF خام، پروتئين خام، چربي آلي، ماده خاکستر،

ADF (31/3>P) خشک  و بر درصد ماده(37/3>P) 
جدول ) داری داشت. براساس آناليز واریانسمعنيتأثير 

دهي و بذردهي بر پارامترهای رویشي، گل مراحل (1
 خام، پروتئين خام، چربي آلي، ماده خاکستر، درصد
ADF و NDF (31/3>P )خشک  و بر درصد ماده

(37/3>P ) درA. austriaca  داری داشت.معنيتأثير 

  



 

 

 

 ها در سه مرحله فنولوژی گونهعلوفه تجزیه واریانس پارامترهای کیفیت  -1جدول 

 منابع تغيير گونه
درجه 

 آزادی

 Fآماره 

%() خشک ماده %() خاکستر  %() آلي ماده  %() خام چربي  %() خام پروتئين   ADF  ()%  NDF  ()%  

T. kotschyanus 

19/7* 7 مرحله فنولوژی  
**79/97  **79/3397  **17/79  **14/413  *99/9  **93/12  

  - - - - - - 17 خطا

17/3 - ضریب تغييرات  19/3  12/3  77/3  91/3  14/3  11/3  

A. melanolepis 

37/9* 7 مرحله فنولوژی  **27/94  **27/94  **73/73  **79/211  **77/99  **94/92  

  - - - - - - 17 خطا

19/3 - ضریب تغييرات  71/3  19/3  72/3  99/3  77/3  19/3  

A.austriaca 

79/2* 7 مرحله فنولوژی  **99/149  **99/149  **17/77  **2/9732  **99/77  **99/77  

 - - - - - - - 7 خطا

17/3 - ضریب تغييرات  79/3  73/3  74/3  42/3  93/3  74/3  
 داراثر( معني) : فاقد اختالفnsدرصد   7دار در سطح اثر( معني) درصد  *: اختالف 1دار در سطح اثر( معني) **: اختالف
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رویشي،  مراحلمقایسه ميانگين پارامترهای کيفي در 
ارائه  7در جدول  T.kotschyanusدهي و بذردهي در گل

 ADFآلي و  خشک، ماده . باالترین درصد مادهشده است
داری با در مرحله بذردهي مشاهده شد که تفاوت معني

(. باالترین P<37/3) دهي داشت مرحله رویشي و گل
هم در مرحله بذردهي مشاهده شد، با این حال  NDFدرصد 

باالترین  دهي نشان نداد. با مرحله گلداری تفاوت معني
خام در مرحله رویشي  خام و پروتئين درصد خاکستر، چربي

دهي و داری با دو مرحله گلدیده شد که تفاوت معني
مقایسه ميانگين پارامترهای . (P<31/3) بذردهي داشت

در جدول  A.melanolepisکيفيت در سه دوره فنولوژی در 
 آلي، ماده خشک، ماده درصد باالترین که دهد نشان مي 7

ADF  وNDF تفاوت که شد مشاهده بذردهي مرحله در 
. (P<37/3) داشت دهيگل و رویشي مرحله با داری معني

داری از مرحله رویشي روند افزایشي معني ،در این پارامترها
 خام چربي خاکستر، درصد تا بذردهي مشاهده شد. باالترین

 تفاوت که شد دیده رویشي مرحله در خام پروتئين و
 داشت بذردهي و دهيگل مرحله دو با داری معني

(37/3>P) . در گونه 7بر اساس جدول A.austriaca 
 بذردهي مرحله در NDFو  ADF آلي، ماده درصد باالترین
-گل و رویشي مرحله با داریمعني تفاوت که شد مشاهده

- درصد مادههمچنين باالترین  .(P<37/3) داشت دهي
خشک در مرحله بذردهي مشاهده شد ولي این مقدار تفاوت 

 روند پارامترها این دهي نداشت. درداری با مرحله گلمعني
 مشاهده بذردهي تا رویشي مرحله از داریمعني افزایشي

 و خام چربي خاکستر، درصد باالترینکه  طوری به .شد
 تفاوت رویشي مرحله در این گونه هم در خام پروتئين

 داشت بذردهي و دهيگل مرحله دو با داریمعني
(37/3>P) .از داریمعني کاهشي روند هم پارامترها این در 

بنابراین تغييرات  .شد مشاهده بذردهي تا رویشي مرحله
داری بر ارزش غذایي گونه فنولوژی تأثير معني

T.kotschyanus ،A.melanolepis و A.austriaca داشت 
(31/3>P) . با توجه به اهميت دو عامل درصد ماده خشک

و درصد پروتئين در ارزش غذایي علوفه، این دو عامل در 
های مورد مطالعه به صورت نمودار نمایش داده مورد گونه

 (.9اند )شکل شده
 

 ها ی در گونهمقایسه میانگین پارامترهای کیفیت در سه مرحله فنولوژیک -2جدول 

  گونه
مرحله 

 فنولوژی

 ترکيبات شيميایي

 ماده آلي %( ) خاکستر %( ) خشک ماده

( )% 

)  پروتئين خام %( ) ) چربي خام

( )% 

ADF ( )% NDF ( )% 

T.kotschyanus 

 c 97/9 a 79/93 c 42/2 a 32/14 a 73/73 b 73/79 b 13/97 رویشي

 b 79/2 b 41/97 b 39/2 b 71/11 b 79/71 b 93/41 a 49/99 دهيگل

 a 91/7 c 39/94 a 79/7 c 13/9 c 99/79 a 13/49 a 37/97 بذردهي

A.melanolepis 

 c 71/9 a 49/91 c 71/7 a 33/12 a 79/77 c 23/94 c 19/94 رویشي

 b 91/2 b 19/97 b 49/7 b 37/13 b 79/79 b 42/44 b 77/94 دهيگل

 a 71/7 c 99/99 a 97/4 b 17/9 c 42/97 a 92/73 a 72/97 بذردهي

A.austriaca 

 b 99/2 a 12/97 c 32/2 a 79/13 a 93/77 c 73/97 c 79/94 رویشي

 a 71/7 b 29/99 b 93/7 b 79/9 b 99/72b 33/49b 73/97 دهيگل

 a 72/7 c 49/94 a 72/7 c 73/2 c 33/93 a 99/49 a 21/97 بذردهي

 است. دانکن یا درصد با استفاده از آزمون چند دامنه 7در سطح  یداريدر هر ستون نشانگر معن a, b, c رمشتركيحروف غ
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 هادرصد ماده خشک و درصد پروتئین در گونه مقایسه -3شکل 

 

از عناصر ماکرو  یبر برخ یمراحل مختلف فنولوژ هایاثر

 ها در گونه

 ،يشیرو مراحل (،9)جدول  انسیوار زياساس آنال بر

و  تروژنين م،يکلس م،يپتاس فسفر، مقداربر  يو بذرده دهي گل
 ريتأث A.melanolepis و  T.kotschyanus در  میسد
 (. P<31/3) را نشان داد داری يمعن

 

 ها گونه یکیعناصر ماکرو در سه مرحله فنولوژتجزیه واریانس  -3جدول 

نيتروژن )%(  سدیم )%( فسفر )%(  پتاسيم )%( کلسيم )%( درجه  

 آزادی

 منابع تغيير
 نام گونه

    Fآماره    

**94/137  **37/79  **99/932  **27/99  **14/413  مراحل فنولوژی 7 
T.kotschyanus 

 خطا 17
19/3  79/3  79/3  19/3  97/3   ضریب تغييرات - 

**932/17  **99/177  **239/73  **47/927  **79/211  مراحل فنولوژی 7 
A.melanolepis 

 خطا 17
92/3  44/3  19/3  49/3  99/3   ضریب تغييرات - 

**97/997  **97/737  **24/732  **77/297  **27/9732  مراحل فنولوژی 7 
A.austriaca 

 خطا 17
42/3  91/3  99/3  43/3  71/3   ضریب تغييرات - 

        

 ،يشههیرو در مراحههلعناصههر مههاکرو  نيانگيههم سهههیمقا
  گونهه  در .شده اسهت ارائه  4در جدول  يو بذرده دهي گل

T.kotschyanus و  تهروژن ين م،يفسفر، پتاسه  ریمقاد نیباالتر
با  داری يمشاهده شد که تفاوت معن يشیدر مرحله رو میسد

رونهد  (. P<37/3) داشهت  يو بهذرده  دههي  دو مرحله گهل 
در سه عنصهر   يتا بذرده يشیاز مرحله رو دار يمعن يکاهش

در دو  میسهد  مقهدار مشهاهده شهد.    تروژنيو ن ميفسفر، پتاس
 را نشهان نهداد.   داری يتفاوت معن يو بذرده دهي مرحله گل
درصد را نشان داد  نیباالتر دهي در مرحله گل ميدرصد کلس

  داشهت  يو بذرده يشیبا دو مرحله رو داری يکه تفاوت معن
(37/3>P). در مراحههلعناصههر مههاکرو  نيانگيههم سهههیمقا 

نشهان داد   A.melanolepis در يو بهذرده  دهي گل ،يشیرو
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در مرحله  میو سد تروژني، نميفسفر، پتاس ریمقاد نیباالتر هک
 يشیاز مرحله رو دار يمعن يکاهشروند  مشاهده شد. يشیرو

 شهد  دیهده  میو سهد  تهروژن ين م،يدر عنصر پتاسه  يتا بذرده
(37/3>P). دههي  درصد فسفر در دو مرحله گلکه  طوری به 

درصد  نیباالتررا نشان ندادند.  داری يتفاوت معن يو بذرده
 داری يمشاهده شد که تفاوت معنه  دهي در مرحله گل ميکلس

 مقهدار . (P<37/3) داشهت  يو بهذرده  يشیبا دو مرحله رو
بهود.   دههي  باالتر از مرحله گهل  يدر مرحله بذرده وژنترين

و  تهروژن ين م،يفسفر، پتاسه  ریمقاد نیباالتر  A.austriacaدر
 دار يمعنه  يروند کاهش مشاهده شد. يشرویدر مرحله  میسد

و  تهروژن ين م،يدر عنصهر پتاسه   يتا بذرده يشیاز مرحله رو
 يو بهذرده  دههي  فسفر در دو مرحله گل مشاهده شد. میسد

در  ميکلسه  مقهدار  نیالتررا نشان نداد. بها  یدار يتفاوت معن
بها دو   داری يمشاهده شهد کهه تفهاوت معنه     دهي مرحله گل
در مرحلهه   وژنتهر ين مقدارداشت.  يو بذرده يشیمرحله رو

 راتييه در کهل، تغ  بهود.  دههي  باالتر از مرحلهه گهل   يبذرده
بهههر عناصهههر مهههاکرو    داری يمعنههه ريتهههأث یفنولهههوژ

 T.kotschyanus  (37/3>P ،)A.melanolepisدر
 .(P<31/3) داشت  A.austriacaو

 

 ها  گونهدر  یاز عناصر ماکرو در سه مرحله فنولوژ یبرخ مقایسه میانگین -4 جدول

 سدیم )%( نيتروژن )%( کلسيم )%( پتاسيم )%( فسفر )%( مراحل فنولوژی نام گياه

T.kotschyanus 

a رویشي 77/3  a 71/4  b 79/7  a 97/7  a 39/1  

b گلدهي 19/3  b 22/9  a 23/7  b 29/1  b 97/3  
c بذردهي 17/3  c 79/9  c 34/4  c 47/1  b 94/3  

A.melanolepis 
a رویشي 77/3  a 77/3  b 91/9  a 27/7  a 79/1  

b گلدهي 737/3  b 737/3  a 42/9  b 71/1  b 99/3  
b بذردهي 199/3  b 199/3  c 19/9  c 93/1  c 97/3  

A.austriaca 
a رویشي 94/3  a 49/4  b 17/9  a 21/1  a 93/1  
b گلدهي 77/3  b 12/4  a 29/9  b 74/1  b  97/3  
b بذردهي 17/3  c 79/9  c 93/7  c 73/1  c 22/3  

  است. دانکن یا درصد با استفاده از آزمون چند دامنه 7در سطح  یداريدر هر ستون نشانگر معن a, b, c رمشتركيحروف غ
 

 هامیکرو در دو سطح ارتفاع از سطح دریا در سه مرحله فنولوژی در گونه عناصر از . تجزیه واریانس برخی5جدول 

 منابع تغيير 
درجه 

 آزادی

 Fآماره 

 (mg/kgمنگنز ) (mg/kgمس ) (mg/kgروی ) (mg/kgآهن )

T.kotschyanus 
11/1777** 7 مرحله فنولوژی  **2/27  **29/121  ns99/7 

 - - - - 17 خطا

97/3 - ضریب تغييرات    71/3  79/3  93/3  

A.melanolepis 
17/479** 7 مرحله فنولوژی  **79/47  **17/912  **29/774  

 - - - - 17 خطا

77/3 - ضریب تغييرات    19/3  97/3  99/3  

A.austriaca 
73/744** 7 مرحله فنولوژی  **97/49  **33/233  **77/7433  

 - - - - 17 خطا

41/3 - ضریب تغييرات    77/3  99/3  49/3  
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کرو یاز عناصر م یبر برخ یمراحل مختلف فنولوژ هایاثر

 ها در گونه

 ،يشیرو مراحل (،7)جدول  انسیوار زياساس آنال بر
در  منگنز و مس روی، آهن، مقداربر  يو بذرده دهي گل

 (. P<31/3) را نشان داد داری يمعن ريتأث هاگونه
 ،يشیرو در مراحلکرو يعناصر م نيانگيم سهیمقا

. در شده استارائه  7در جدول  يو بذرده دهي گل
T.kotschyanus آهن و مس در مرحله  ریمقاد نیباالتر

روی در مرحله رویشي و بيشترین مقدار عنصر  بذردهي
داری تحت تأثير مراحل  به صورت معني منگنز دیده شد.

باالترین  A.melanolepisدر  فنولوژیکي قرار نگرفته است.
حالي که  در ،شدآهن و مس در مرحله بذردهي دیده  ریمقاد

عناصر روی و منگنز بيشترین مقدار را در مرحله رویشي 
عناصر آهن، روی و منگنز  A.austriacaدر  داشتند.

بيشترین مقدار را در مرحله رویشي داشتند و مس در این 
  در مرحله بذردهي بيشترین مقدار را دارا بود. گياه

 

 هامقایسه میانگین برخی از عناصر میکرو در سه مرحله فنولوژیکی در گونه -6جدول 

 مرحله فنولوژی 
 عناصر ميکرو

 (mg/kg)  منگنز (mg/kg)  مس (mg/kg)  روی (mg/kg)  آهن

T.kotschyanus 

27/772 رویشي  b 49/72  a 73/7  c 19/97  a 

دهيگل  33/977  c 79/77  b 99/9  b 27/93  a 

33/297 بذردهي  a 97/71  b 79/7  a 77/94  a 

A.melanolepis 

73/797 رویشي  b  79/79  a 19/4  b 39/79  a 

دهيگل  33/474  c 93/74  b 23/7  c 73/77  b 

27/277 بذردهي  a 33/74  b 79/2  a 73/44  c 

A.austriaca 

73/794 رویشي  a* 43/73  a 77/9  b 73/77  a 

دهيگل  33/199  c 41/19  b 77/7  c 73/99  b 

73/944 بذردهي  b 77/19  b 37/4  a 93/93  c 
  است. دانکن یا درصد با استفاده از آزمون چند دامنه 7در سطح  یداريدر هر ستون نشانگر معن a, b, c رمشتركيغحروف 

 
 پتاسيم، کلسيم، عناصر ماکرو فسفر، ميانگين تغييرات

 A. melanolepis و T. kotschyanusنيتروژن و سدیم در 
ارائه شده  2در دو سطح ارتفاعي از سطح دریا در جدول 

داری در دو سطح تغييرات معني T. kotschyanusدر  است.
-ارتفاعي مورد بررسي در عناصر ماکرو مشاهده نشد 

(37/3<P.) متر( در 7997تر )سطح ارتفاعي پایين حال بااین
پتاسيم و نيتروژن ميانگين باالتری را نشان داد و دو  فسفر،

متر( ميانگين  7923عنصر کلسيم و سدیم در ارتفاع باالتر )
داری در ه تغييرات معني. نتایج نشان داد کبيشتری داشتند

 .Aمقدار عناصر ماکرو در دو سطح ارتفاعي در 

melanolepis  وجود نداشت(37/3<P.) اینباوجود ،
ميانگين عددی باالتر در تمامي عناصر ماکرو، در ارتفاع 

 متر( مشاهده شد. 7737تر )پایين
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 A.melanolepis  و T.kotschyanus بر مقدار عناصر ماکرو در ایدر ارتفاع از سطح هایاثر -7 جدول

 t (Ar.me)آماره 
 ارتفاع از سطح دریا )متر(

(Ar.me) 

 tآماره 

 (Th.ko) 
 عناصر ماکرو (Th.ko) ارتفاع از سطح دریا )متر(

ns 277/1 
7737 

ns 773/1- 
7997 

 فسفر )%(
9391 7923 

ns 793/7 
7737 

ns 477/2- 
7997 

 پتاسیم )%(
9391 7923 

ns 149/7 
7737 

ns 473/1 
7997 

 کلسیم )%(
9391 7923 

 ns 979/7 
7737 

ns 311/7- 
7997 

 نیتروژن )%( 
9391 7923 

ns 247/9 
7737 

ns737/9 
7997 

 سدیم )%(
9391 7923 

 

  بحث
  ،T.kotschyanusتغییرات پارامترهای کیفیت علوفه در 

A.melanolepis  وA.austriaca در سه مرحله فنولوژیکی 
های  بافت مقداربا پيشرفت مرحله رشد در گياهان، 

نگهدارنده و استحکامي مانند بافت اسکلرانشيم بيشتر 
های از کربوهيدرات ها نيز عمدتاً شود، این بافت مي

 اند.شدهسلولز و ليگنين تشکيل  ساختماني مانند سلولز، همي
بنابراین با کامل شدن رشد گياه و افزایش نسبت 

در  درصد فيبر گياه افزایش و های ساختماني،کربوهيدرات
همچنين با افزایش سن گياه  یابد.مقابل پروتئين کاهش مي

نسبت ساقه به برگ در های ساختماني کربوهيدرات مقدار
پروتئين و  مقدارهای با قابليت هضم کم افزایش یافته و بافت

های محلول و تعداد زیادی از عناصر معدني کربوهيدرات
گياه در  خشک ماده (.Eshghi et al., 2013یابد ) کاهش مي

روند  ،رویشي به بذردهي مراحلهر سه گونه با پيشرفت 
با افزایش سن گياه و پيشرفت که  نحوی بهافزایشي داشت. 

مي مانند های استحکامراحل فنولوژیکي بر مقدار بافت
در نتيجه از مقدار رطوبت و  ،سلولز و ليگنين گياه افزوده شد

اضافه و بر وزن خشک گياه شده بافتي گياه کاسته آب ميان

 ( و7339و همکاران ) Thein نتایجي که توسط .گردید
McDonald قرار گرفته کيد أتمورد  نيز (7311) و همکاران

سلولي گياه افزایش تقسيم با پيشرفت رشد، سویياز  .است
نتایج مشابه  .شده استیافته و در نتيجه بر وزن گياه افزوده 

 Agropyron( در 7319) و همکاران  Eshghiدر مطالعه

tauri ،Heshmati گونه مرتعي  11( در 7332) و همکاران
 و همکاران Torbatenejadدر منطقه گلستان و همچنين 

-هم A. aucheriو  Artemisa herba-alba( در 7334)

آلي در گياهان شامل ترکيبات  ساختار ماده خواني داشت.
آلي  ساختارهای اصلي ماده های کربني است.دارای زنجيره

سلولز، ليگنين و کوتين همراه با برخي  مانندشامل ترکيباتي 
ترتيب  که به  باشندمي هاها و کربوهيدارتچربي ،هاپروتئين

 نتایج .اهميت بيشتری برخوردارندها از  چربي پروتئين خام و
در هر سه گونه نشان داد که با پيشرفت رشد بر  این تحقيق

شده داری اضافه طور معنيبه ها گونهآلي  درصد ماده مقدار
. یافتافزایش  آلي ماده مقدار ،عبارتي با بلوغ گياه. بهاست

Mirzaei نتایج مشابهي را برای گونه ،(7317) و همکاران 
Astragalus crenatus را این تحقيق که نتایج  اند اشاره کرده

 در( 7317) و همکاران Pashaei Erdiاز نظر . کند ميیيد أت
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اردبيل  استانطق هير و نئور امن در Artemisia siberi گونه
آلي با پيشرفت رشد در سه مرحله فنولوژیکي  ماده مقدار

نتایج  کنندهیيد أتکه  دهد ميداری را نشان معني افزایش
-بافت مقداربر بود. با پيشرفت رشد گياه به تدریج  ماتحقيق 

سلولز و ليگنين اضافه همي های استحکامي مانند سلولز،
آلي با پيشرفت رشد در هر سه  در نتيجه درصد ماده ،ودش مي

درصد  ،عبارتي دیگرداری را نشان داد. بهگونه افزایش معني
-تواند بهدارد و مي عکسآلي با کيفيت علوفه نسبت  ماده

در  کار رود.عنوان معياری در جهت تعيين کيفيت علوفه به
آلي تا حدودی روند  سه گونه مورد بررسي درصد ماده

توان گفت که از نظر افزایشي یکساني دارد و تا حدودی مي
عنوان خام به چربي تغييرات کيفيت در یک راستا هستند.

 شودخواران محسوب ميعلف جزء مهم انرژی در تغذیهیک 
(Bauman et al., 2003.) عنوان شاخص تواند به بنابراین مي

در بين سه گونه مورد  کيفيت علوفه مورد استفاده قرار بگيرد.
خام  دارای ميانگين چربي T.kotschyanusگونه مطالعه 

 ،ودب A. austriacaو  A. melanolepisبيشتری نسبت به 
 ما نتایج .دارای انرژی بيشتری است بنابراین از لحاظ تغذیه

داری در درصد داد که با پيشرفت رشد کاهش معني نشان
مطالعات  خام در هر سه گونه مشاهده شد. چربي

Koutsoukis  خام و  بررسي چربي در (7317) و همکاران
ها های مختلف گراس، فورب و لگومخام در گونه پروتئين

 مقدارداری از طور معنينشان دادند که با پيشرفت رشد به
شده کاسته آنها های مورد بررسي خام در تمامي گونه چربي
خام در مرحله اوليه رشد در  چربي مقدارو باالترین  است
-مشاهده شد که با نتایج این مطالعه همآنها های گياهي گونه

 و همکاران Eshghi خواني دارد. نتایج مشابه در مطالعات
 این در .مشاهده شدنيز  Agropyron tauriدر گونه ( 7319)

عبارتي از با پيشرفت رشد و به هر سه گونهو در  مطالعه
داری در درصد مرحله رویشي تا بذردهي روند کاهشي معني

براساس نتایج روند کاهشي درصد  خام مشاهده شد. پروتئين
پروتئين با پيشرفت رشد از دوره رویشي به بذردهي در دو 

 .Tه تر از گونبه نسبت سریع Artemisiaگونه 

kotschyanus .های این روند کاهشي به تفاوت بود

-نظر مي بهبنابراین شود. فيزیولوژیکي رشد گياه مربوط مي

دارای کيفيت و ارزش  T.kotschyanus لحاظرسد از این 
غذایي بيشتر در روند رشد نسبت به دو گونه دیگر داشته 

 A. melanolepis گونه Artemisiaبين دو گونه البته باشد. 
رسد نظر ميباشد. در کل بهای باالتری ميدارای ارزش تغذیه

اوایل دوره رویشي گونه مناسبي در  A. melanolepisگونه 
نظر  در حالي که به ،ه دیگر باشدبرای چرا نسبت به دو گون

 .Tدهي و بذردهي این گونه رسد در دوره گلمي

kotschyanus باشد که به لحاظ ارزش غذایي نسبت به  مي
نتيجه این مطالعه با  باشد. مي دو گونه دیگر برای چرا مناسب

و  Azizpour (7319 ،)Mirzaeiنتایج بدست آمده توسط 
و   Erdi  Pashaei (7317 ،)Amirkhani(،7317) همکاران
( و 7332) و همکاران Heshmati، (7332) همکاران
Arzani دارد( مطابقت 7339) همکاران و .Azarnivand و 
خام در گونه  پروتئين تغييرات ،(7332) همکاران

Artemisia aucheri  در مراحل مختلف رشد و در را
 پروتئين مقدارگزارش کردند که و طبقات ارتفاعي بررسي 

 شتداداری خام از آغاز تا پایان رویش روند کاهشي معني
دست آمده در این مطالعه کامال منطبق است.  که با نتایج به

از تفاوت کيفيت علوفه  حکایتمطالعات سایر محققان هم 
. داردهای مختلف و در مراحل مختلف فنولوژیکي در گونه

ذاتي و یا تواند ناشي از خصوصيات ها مياین تفاوت
براساس نتایج  .(Omara, 2005) های محيطي باشدتفاوت

در  ADF مقدار ،با پيشرفت رشدتوان گفت  بدست آمده مي
 این روند در گونهداشته و هر سه گونه مرتعي روند افزایشي 

T.kotschyanus حدودی نسبت به دو گونه تاA. 

melanolepis  وA. austriaca .عبارت دیگر به کمتر بود 
کمتری نسبت به دو  ADFدرصد  T.kotschyanusگونه 

داری  تفاوت معني که طوریبه گونه درمنه از خود نشان داد،
 ،دهي در این گونه مشاهده نشدبين دو مرحله رویشي و گل

داری بين هر سه حالي که در دو گونه درمنه تفاوت معني در
-هضمتوان گفت  بنابراین مي مرحله فنولوژیکي مشاهده شد.

نسبت به دو گونه درمنه  T. kotschyanusپذیری گونه 
نتایج مشابه  برتری کيفي دارد. لحاظبيشتر است و از این 
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 (،7332و همکاران )  Amirkhaniتوسط مطالعات
Azizpour (7319 و )Arzani ( 7314و همکاران )هم-

 Ebneabbasi & Maroofi (7339،)نظر  به بنا خواني دارد.
 دارد. عکسنسبت  ADF غذایي با درصد کيفيت و ارزش

پذیری مورد استفاده قرار عنوان شاخص هضم به عاملاین 
و  Oddyکه  طوریبه ،(7331 ،و همکاران Ball) گيردمي

( 7319و همکاران ) Vasilevaو همچنين ( 1999) همکاران
 ADF مقدارخشک و  بين قابليت هضم مادهکه نشان دادند 

 NDFدارد.  عواملنسبت به سایر  داری معني همبستگي
باشد که  سلولي مي ویژه دیواره به ساختاری اجزای شامل

 گيردجذب مورد استفاده قرار مي قابليتبيني برای بيان پيش
(Ball et al.,2001) . جذب گياه و درصد  قابليتبينNDF 

 NDFبا افزایش درصد  که طوریبه رابطه منفي وجود دارد،
تغييرات  مقدارشناخت  شود.گياه کاسته ميجذب  قابليتاز 

NDF تواند در جهت مدیریت مناسب چرا برای افزایش مي
بنابراین اگر هدف چرای زیاد  کيفيت مورد استفاده قرار گيرد.

پذیری بيشتر باشد باید گياهان قبل از دام از علوفه و هضم
در  .(Torkan & Arzani., 2005) خشبي شدن چرا شوند

کمتری را  NDFدرصد  T. kotschyanusگونه ما  مطالعه
که دو مرحله طوریبه نسبت به دو گونه درمنه نشان داد،

این صفت  لحاظداری را از دهي و بذردهي تفاوت معنيگل
با پيشرفت رشد  ADFهم مانند   NDF درصد. نشان ندادند

 & در هر سه گونه مورد بررسي روند افزایشي را نشان داد.

Arzani Ghodsi Rasi (1999) ،Motamedi  و همکاران
با  اند کهگزارش کرده( 7311و همکاران ) Sanzو  (7319)

سلولي افزوده شده و به این  پيشرفت رشد بر ضخامت دیواره
توان گفت بنابراین مي شود.مي افزوده NDFترتيب بر درصد 

نسبت به دو گونه  T.kotschyanus جذب گونه قابليتکه 
 درمنه مورد بررسي در این مطالعه بهتر است. 

 

ها در سه مرحله گونهدر  و میکرو عناصر ماکرو راتییتغ

 یکیفنولوژ

در هر سه گونه  ميآمده غلظت کلس بدست جینتا براساس

که  طوری به عناصر ماکرو نشان داد. ریبا سا يروند متفاوت
و  دهي در مرحله گل در هر سه گونه ميغلظت کلس نیباالتر
غلظت  مقدار مشاهده شد. يردهمقدار در مرحله بذ نیکمتر
( و 7317) همکاران و Valizadehدر مطالعه  ميکلس

Varmaghani روند  اهيسن گ شی( با افزا7339) همکاران و
در  ميکلس رسد يبه نظر مبنابراین  را نشان داد. يکاهش
داشته باشد و در  اهيبه تجمع در گ لیتما يخشک های دوره
باال است غلظت  طياز دوره رشد که رطوبت مح هایي زمان

عامل  نيهم .(McDonald., 2011) شود يکمتر م اهيآن در گ
در هر سه گونه مورد  ميکلس مقدار کمتر بودن یبرا يهيتوج

، باشد مي دهينسبت به دوره گل يشیدر مرحله رو يبررس
 طيعمدتاً رطوبت خاك و مح يشیدر مرحله رو زیرا

 طور رطوبت به مقدار دهي که در دوره گل يدر حال ،باالست
مس در مرحله بذردهي  مقدار .شود يکمتر م طيدر مح يسبن

داری از سایر روی در مرحله رویشي به شکل معني مقدارو 
مراحل بيشتر بود. منگنز در دو گونه درمنه در مرحله 

در آویشن روند خاصي را رویشي مقدار بيشتری داشت و 
آهن در مرحله رویشي مقدار  A.austriacaنشان نداد. در 
در حالي که در دو گونه دیگر مقدار آهن در  ،بيشتری داشت

 داری بيش از سایر مراحل بود.مرحله بذردهي به شکل معني
های گياهي مختلف در گرفت که گونه نتيجه توانمي بنابراین

های غذایي مختلفي دارای ویژگيمراحل رشدی متفاوت 
های گياهي مورد هستند و این موضوع اهميت تنوع گونه

 دهد. قرار ميکيد أتچرا در مرتع را بيش از پيش مورد 
 

 هاها در گونهدام یکمبود عناصر برا ای یحد بحران یبررس

 یدر سه مرحله فنولوژ

تعيين باال بودن عناصر معدني در علوفه مراتع که مورد 
دليل عدم آگاهي از ميزان مصرف ها هستند بهاستفاده دام

علوفه یا گياه مورد نظر، اثر متقابل عناصر معدني مختلف در 
زمان جذب و ميزان جذب عناصر در بدن دام اطالع دقيقي 

توان به آساني زیاد بودن عناصر را در دسترس نيست و نمي
 ز حد نيازحال پایين بودن غلظت عناصر ا بااین تشخيص داد.
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 دهنده کمبود آن عنصر در علوفه مرتعي است دام نشان
(Ranjbari, 1996). از تر پایين معدني مواد غلظت اگر 

 دام تغذیه در جدی مشکل دهنده نشان باشد، دام نياز حداقل

کلسيم با  مقدار(Ebnabbasi & Maroofi, 2008).  است
نياز گوسفند در هر سه گونه و در هر سه  مقدارتوجه به 

طور به باشد.مرحله فنولوژیکي باالتر از دامنه احتياج دام مي
درصد در  9/3کلي حد بحراني کلسيم برای نشخوارکننده 

-کمبود فسفر متداول .(Ranjbari, 1996) خشک است ماده

ای در وجودآورنده اختالالت تغذیهترین و مهمترین عامل به
 سطح .(McDonald et al., 2011) شود محسوب ميدام 

درصد  99/3-17/3بين  NRCبراساس استاندارد  بحراني
درصد  77/3طور ميانگين خشک برای گوسفند و به در ماده
 گان محاسبه شده استخشک برای نشخوارکننده در ماده

(Ranjbari, 1996).  با توجه به در نظر گرفتن هر دو مقدار
دهي و رسد این عنصر در مرحله گلنظر مياستاندارد به

بذردهي برطرف کننده نياز دام نشخوارکننده نيست. بنابراین 
در مرحله بذردهي با استفاده ویژه بهکمبود  مقدارالزم است 

سطح بحراني پتاسيم  ای جبران شود.های تغذیهاز مکمل
باشد که خشک مي درصد در ماده 9/3 –7/3برای گوسفند 

رسد هر سه گونه در هر سه مرحله فنولوژیکي مي نظربه
همچنين سطح بحراني  باشد. (گوسفند)برطرف کننده نياز دام 

برای گوسفند  NRCعنصر سدیم بر اساس استاندارد 
باشد که با توجه به خشک مي درصد در ماده 39/3-19/3

آمده در هر سه گونه و در هر سه مرحله  دست های بهغلظت
طرف کننده نياز دام است و کمبودی از نظر این فنولوژیکي بر

  عنصر وجود ندارد.
 

 علوفه کیفیت پارامترهای بر دریا سطح از ارتفاع اثرهای
 A. melanolepis  و  T. kotschyanusدر

 درجه در تغيير با محيطي عوامل از یکي عنوانبه ارتفاع
 تواندمي بارندگي مانند محيطي پارامترهای سایر و حرارت

 داشته تأثير گياهي هایگونه غذایي ارزش پارامترهای بر
 ارتفاع تغييرات مطالعه این در رسد مي نظر به حال بااین .باشد

 A.melanolepis و T.kotschyanus رویشگاهي سطح در

 درصد شامل غذایي ارزش پارامترهای بر داریمعني تأثير
چربي درصد آلي، ماده درصد خاکستر، درصد خشک، ماده

 مطالعات .نداشت NDF و ADF خام،پروتئين درصد خام،
 و ایران در علوفه کيفيت بر ارتفاع اثرهای زمينه در محدودی
 ارتفاع تأثير عدم .است شده انجام جهان نقاط سایر همچنين

 در Agropyron tauri در علوفه کيفيت پارامترهای بر
 همکاران و Eshghi مطالعه در اردبيل نئور ارتفاعات

 در( 7334) همکاران و Leto. شد مشاهده نيز( 7319)
 Trifolium علوفه کيفيت پارامترهای از برخي بررسي

pratense درصد که کردند گزارش ارتفاعي سطح دو در 
 سطح در خاکستر و خامچربي خام،پروتئين خشک، ماده

 ترپایين ارتفاعي سطح به نسبت بيشتری مقدار باالتر ارتفاعي
 بودن باال مالیم، حرارت درجه وجود آنان. استه داشت

 رشد فصل طي در رطوبت مناسب توزیع و ساالنه بارندگي
 و Leiber. کردند ذکر پارامترها این بودن باالتر دليل را

 سطح دو در علوفه تأثير بررسي در( 7334) همکاران
 نشان سوئيس آلپي مناطق در گاو شير کيفيت بر ارتفاعي

 خامپروتئين مقدار باال ارتفاعي سطح در علوفه که دادند
 تا نتایج این. ه استداشت ترپایين ارتفاع به نسبت کمتری

 درصد باالترین زیرا ،دارد خوانيهم ما نتایج با حدودی
 در A. melanolepis و T.kotschyanus در خامپروتئين
و همکاران  Keramati حال بااین. شد مشاهده کمتر ارتفاع

 کيفيت افزایش سبب ارتفاع افزایش که دادند شانن (7319)
 نيتروژن یامحتو بودن باال را امر این علت .گرددمي علوفه

 ذکر پایين ارتفاعات به نسبت باال ارتفاعات در گياهان
 در ارتفاع تغييرات دارمعني تفاوت عدم علت. اند کرده

 A.melanolepis و T.kotschyanus در کيفيت پارامترهای
 در رویشگاهي شرایط در محسوس تغيير عدم در توانمي را
 که گفت توانمي دیگر عبارتيبه .دانست ارتفاعي سطح دو

 تا بررسي مورد ارتفاعي سطح دو در رویشگاهي شرایط
 همکاران و Sheikh Ahmadi. است بوده مشابه حدودی

 گونه کيفيت بر دریا سطح از ارتفاع اثر بررسي در( 7319)
Medicago sativa که دادند نشان کردستان منطقه در 

 خامپروتئين مقدار کمترین و ADF و NDF مقدار بيشترین
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 و( متر 1779) دریا سطح از ارتفاع کمترین به مربوط
 از ارتفاع بيشترین به مربوط ADF و NDF مقدار کمترین

 رسد مي نظر بهرو  ازاین .ه استبود (متر 1973) دریا سطح
 داری معني تأثير مطالعه این در دریا سطح از ارتفاع تغييرات

 سدیم و نيتروژن کلسيم، پتاسيم، فسفر، عناصر مقدار روی بر
البته . است نداشته A. melanolepisو  T.kotschyanus در

 شرایط و ارتفاع تأثير تحت تواند مي معدني عناصر غلظت
بيان ( 7317و همکاران ) Gorlierکند.  تغيير هوایي و آب

 پتاسيم، فسفر، عناصر دار معني تفاوت عدم علتاند که  کرده
 تواند مي بررسي مورد گونه دو در سدیم و نيتروژن کلسيم،
 این در بررسي مورد ارتفاعي طبقه دو کم تغييرات از ناشي

 و اقليمي شرایط دليل همين به که ای گونه به. باشد پژوهش
 نکهیبا توجه به ا. است نداشته يتوجه قابل تغييرات ادافيکي

 نیبنابرا کنند، يمختلف چرا م ياهيگ های گونه از ها دام
شامل  گرید های گونه یيارزش غذا يضرورت دارد بررس

 يکیمختلف فنولوژ های در دوره علفي برگان و پهن انيگندم
همزمان  يبررس نيهمچن .شوددر منطقه مورد مطالعه انجام 

در  نيو همچن اهگي ،خاك درو ماکرو  کرويمعناصر  راتييتغ
 تیریبتواند در مد جیتا نتا الزم استمختلف  مياقل نیچند

شود يم هيتوصبنابراین  .رديبهتر دام مورد استفاده قرار گ
 از استفاده باو ماکرو  کرويمعناصر  عیتوز يبررس
. شودانجام  زيمختلف ن های در گونه ها زوتوپیوارادی

در  زيها ن گونه نیا يارزش رجحان گردد يم شنهاديپ نيهمچن
 ها گونهدر کل این  .رديمورد توجه قرار گ یمطالعات بعد

 و در بوده دام تغذیه لحاظ از مناسب غذایي ارزش دارای
 مسئلهباید به عنوان مصرف علوفه  جایگزیني به

این  زیراخوشخوراکي و مصرف اختياری علوفه توجه شود. 
داشتن اسانس زیاد، توسط دام  ها در حالت تازه به دليلگونه

گيرند و تنها پس از طي دوره مورد استقبال قرار نمي
رویشي، کاهش تراکم گياهان خوشخوراك همراه و در اثر 

از  کند.شسته شدن اسانس، خوشخوراکي آنها بهبود پيدا مي
بهاره برای  عنوان علوفه آنجا که نباید این گياهان را به

عنوان  ظر گرفت و اهميت آنها بهمدیریت چرایي مرتع در ن
کيد أتای مورد علوفه در زمان اتمام سایر گياهان علوفه

ها و ارزش غذایي این گياهان باید به ویژگي رو ازایناست، 
بنابراین از اهداف اصلي این  .در مرحله بذردهي توجه شود

تحقيق تعيين ارزش غذایي در پایان مرحله رویشي و 
 ، زیراني در این مرحله بوده استهمچنين حضور مواد معد

های انتخاب شده  رسد که گونهدر نگاه اول به نظر مي
های خوشخوراکي نبوده و لزومي به مطالعه ارزش  گونه

چرا با وجود ولي قابل ذکر است که  غذایي آنها وجود ندارد؛
نشدن در ابتدای فصل رویش، در پایان فصل با کاهش مواد 

ها و همچنين  دن در این گونهو شروع به شيری شثره ؤم
های دیگر در سطح مرتع،  کاهش خوشخوراکي و توليد گونه

 سویاز  .نماید طور مؤثری از هر سه گونه تغذیه مي هدام ب
دیگر این نکته قابل توجه است که با توجه به قابل استفاده 

ها در دو مرحله اول فصل رویشي چرا این  نبودن گونه
دو مرحله  ارزیابي قرار گرفته است. ارزیابيمراحل مورد 

مترها از لحاظ شناخت ا( تعيين مقدار پار1اول از لحاظ: 
( همانند دیگر 7 ؛بنيادی مورد توجه قرار گرفته است

دار در صورت کشت با هدف زراعت علوفه  های اسانس گونه
  در پروژه ویژه بههای مورد مطالعه  در مناطق مشابه رویشگاه

کم بازده دارای محدودیت شيب و رها  تبدیل دیمزارهای
های دارویي و  توانند هم با هدف استفاده ها مي شده این گونه

 قرار گيرند مورد توجههم با هدف استفاده علوفه 
(Ghorbani, 2015; Abbasi Khalaki et al., 2019). بدین  

هایي برای  صورت که در فصل رویش با درو آنها بخش
ها پس از  وجه به فرار بودن اسانسبا تاستفاده دارویي و 

 قابليت استفاده برای تغذیه دام را نيز پيدا خواهند کرد. درو
 فنولوژی بر مراحل آمده، دستبه نتایج به در مجموع با توجه

 ،A.austriaca و ميکرو ماکرو عناصر ارزش غذایي،
A.melanolepis و T.kotschyanus دار دارد.تأثير معني 
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Abstract  

   Forage quality information could help managers of rangelands select appropriate grazing 

methods to achieve higher animal performance without damage to the ecosystem. This study 

aimed to investigate the nutritional value of Thymus kotschyanus, Artemisia melanolepis, and A. 

austriaca in different phenological stages and altitudes in 2016. According to the presence of 

the selected species, three rangeland sites in the southeastern of Sabalan near Alvares ski resort, 

including 2200-2400, 2600-2800, and 3000-3200 meters above sea level, were selected. At each 

site, 50 samples from each species were taken at three phenological stages. The nutritional value 

of the species was determined by measuring the percentage of dry matter, ash, organic matter, 

protein, fat, Acid Detergent Fiber (ADF), Neutral Detergent Fiber (NDF), macroelements 

(nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and sodium) and microelements (iron, zinc, copper, 

and manganese), analyzed in the laboratory. To analysis data, a completely randomized design 

was also used. Duncan's multiple range test was used to compare the means. Due to the 

difference in height in the habitat of T. kotschyanus and A. melanolepis, the height effect on the 

traits of these species was examined separately by an independent t-test, and the results showed 

changes in altitude on nutritional value, while macro and microelements of T. 

kotschyanus and A. melanolepis had no effect. The difference between phenological stages in 

species was significant. The highest and lowest percentage of organic matter was in seedling 

and growth stages for A. austriaca (94.43%) and A. melanolepis (91.49%), respectively. As 

phenological stages pass, there was a significant decrease in the percentage of fat, protein, and 

ash in all three species (p<0.05). The highest crude protein was observed in A. melanolepis at 

the vegetative stage (17%) and the lowest in A. austriaca at the seedling stage (7.5%). By the 

growth stage development, organic and dry matter, NDF, and ADF increased in the species. 

Phosphorus, potassium, nitrogen, and sodium in the species decreased significantly as 

phenological stages progressed (p<0.05). The highest phosphorus was recorded at the vegetative 

stage in A. austriaca (0.34%) and the lowest (0.12%) in T. kotschyanus at the seedling stage. 

Overall, A. austriaca, A. melanolepis, and T. kotschyanus have high nutritional value and 

suitable minerals, which can be used as substitute forage when other forage species are reduced 

in given rangeland. 

 

Keywords: Forage supply, growth stages, acid detergent fiber, neutral detergent fiber, crude 

protein, fat percentage, livestock feed. 
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