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چکیده
برگ سازگار هاي بومی باریک برگ و پهنمنظور مطالعه خصوصیات کیفی علوفه حاصل از برخی گونهآزمایش بهاین 

1390-1391عنوان منابع تولید علوفه در استان خوزستان در سال زراعی با اقلیم استپی گرم خوزستان با هدف استفاده به
بومی رایج در منطقه از پنج خانواده گونه14در این آزمایش . شدطرفه و سه تکرار اجرا با استفاده از تجزیه واریانس یک

، درصد ماده آلی، میزان )ریکیبا استفاده از کوره الکت(درصد ماده خشک، درصد خاکستر همانند گیاهی انتخاب و صفاتی 
، میزان )به وسیله بمب کالریمتر(، میزان انرژي خام )بوسیله دستگاه فایبرتیک(، میزان فیبر خام )به روش کجلدال(پروتئین 

بررسی آنها در اواخر مرحله گلدهی ) با استفاده از ماده خشک، فنل و اسید سولفوریک(هاي محلول و نشاسته کربوهیدرات
سی خصوصیات کیفی نشان داد که گیاهان خانواده بقوالت باالترین درصد پروتئین و گیاهان خانواده گندمیان برر. شد

بین درصد پروتئین و درصد فیبر يدارهمچنین همبستگی منفی و معنی. خود اختصاص دادندباالترین درصد فیبر را به
)**565/0-r= (شاه افسر .مشاهده شد)Melilotus officinalis ( از خانواده بقوالت داراي بیشترین انرژي خام بود که البته با

Malva(پنیرك . باشددار میهاي خانواده گندمیان فاقد اختالف معنیبرخی از گونه parviflora ( که داراي باالترین درصد
Avena(گونه یوالف وحشی .خود اختصاص دادخاکستر بود، کمترین میزان انرژي خام را به ludoviciana ( و جو وحشی

)Hordeum murinum (طور به.هاي محلول را داشتندترتیب بیشترین و کمترین میزان کربوهیدراتاز خانواده گندمیان به
اغلب تعلیف دام، براي دارا بودن صفات کیفی مناسب با وجود هاي بومی سازگار با اقلیم منطقه که برخی از گونهاگر کلی، 

هاي بایر تحت عوامل زراعی کشت شوند، شوند، در مراتع و یا زمیناستان شناخته میهاي باغعنوان علف هرز مزارع و به
طور قابل توجهی توان عالوه بر احیاي پوشش گیاهی مراتع تخریب شده، تولید ماده خشک در واحد سطح مراتع را بهمی

.توسعه دامپروري در منطقه بدست آوردبراي ناسب علوفه داراي کیفیت مزیادي افزایش داد و مقادیر 

.بقوالت، پروتئین، خاکستر، فیبر، گندمیان، مرتع: هاي کلیديواژه

مقدمه
لیون هکتار در می5/6برابراستان خوزستان با مساحتی 

موقعیت جغرافیایی، اقلیمی، دلیلغرب ایران به جنوب

اي نسبتاً و هیدرولوژي از غنا و تنوع گونهتوپوگرافی 
,Salehi & Hoveyzeh(مناسبی برخوردار است 1999.(

SharifiوDinarvandطبق تحقیقات انجام شده توسط 
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و ) Poaceae(تیره گندمیان ،در استان خوزستان)2009(
اي در رتبه به لحاظ تنوع گونه) Leguminosae(بقوالت 

بعد از خانواده کاسنی ) گونه99(و سوم ) گونه106(دوم 
)Asteraceae) (139هاي مانند تیره.گیرندقرار می) گونه

ش گونه گیاهی پوش37با) Chenopodiaceae(ناجیان اسف
هر گونه گیاهی، . دهدغالب پاییزه منطقه را تشکیل می

رفولوژیکی، آناتومیکی و فیزیولوژیکی خاص هاي مویژگی
اي رشدي و کیفی خود را دارد که سازگاري، ساختاره

هاي موجود در تشخیص تفاوتالبته . خشدباي به آن میویژه
هاي مختلف هاي خاص و حتی واریتهگیاهی، گونههاي گروه

نهایت مهم است ها بر کیفیت علوفه، بیرگذاري آناز نظر تأثی
)Arzani, ها و برگگندمیان، پهن(گروه بتانیکی . )2012

مؤثر ها، دو عامل اصلی آنها و مراحل فنولوژي گونه) هابوته
احل کیفیت علوفه در مرالبته . هاستغذایی گونهدر ارزش

Larry(تر است نسبت به مراحل قبل از بلوغ پایینبلوغ  et

al., Marinasو 1997 et al., 2003.(
،انجام شده است) Heady)1964تحقیقی که توسط در

رهایی مانند پروتئین خام، مشخص شد که مقدار پارامت
مقدار فیبر خام در یک گونه کیفیت وپذیريهضمقابلیت

کند که از این سه پارامتر، ارزش غذایی علوفه را مشخص می
ترین پارامترهاي پذیري و پروتئین خام از مهمقابلیت هضم

همچنین اعتقاد دارد وي. روندشمار میتعیین کیفیت علوفه ب
ترین عامل مؤثر بر که ترکیبات شیمیایی گیاه مهم

دهد که اگر ها نشان میبررسی.رودمیشمارخوراکی بخوش
یی و بدنبال آن گیاهان در زمان رشد فعال که ارزش غذا

، چرا شوند، عملکرد دام ها مطلوب استکیفیت علوفه آن
,Arzani(شود بیشتر می 2012(.

هاي توخالی، دلیل ساقهگیاهان خانواده گندمیان به
ت فیبري داشتن محور گیاه داراي بافمنظور قائم نگهبه

که نحويبه. بیشتري نسبت به گیاهان خانواده بقوالت هستند
مقدار فیبر بیشتر و پروتئین کمتر گیاهان خانواده گندمیان 

پذیري ه بقوالت باعث کاهش هضمنسبت به گیاهان خانواد
,Arzani(ها شده است آن 2012(.Mousavi)1995 ( در

اي تیره علوفهمورد تغییرات پروتئین و الیاف خام گیاهان 

گندمیان و بقوالت در مراحل مختلف رشد و نمو گزارش 
که کاهش پروتئین خام در گیاهان تیره بقوالت در کلیه کرد

الیاف خام تیره گندمیان اما مراحل نمو تدریجی است، 
ترین افزایش را در مرحله ساقه و خوشه رفتن داشته باال

هان تیره که افزایش الیاف خام در گیادر صورتی.است
نتایج .بقوالت در تمام مراحل به صورت یکنواخت است

نشان داد که نباتات ) Mesdaghi)1976هايآزمایش
نباتات نسبت به خوراکی بیشتريخوش،برگاي پهنعلوفه

.خانواده گندمیان دارند
داراي مقادیر Chenopodiaceaeهاي خانواده گونه
هاي خانواده گونهوتئین خام و خاکستر نسبت بهبیشتر پر

رسد که مقدار به نظر میبنابراین دمیان و بقوالت هستند، گن
الً به احتماChenopodiaceaeباالي خاکستر خانواده 

,Davis(ها باشد علت وجود نمک در این گونه 1979(.
Glenn گونه متفاوت 45در بررسی ) 1992(و همکاران

Atriplexگونه 10هالوفیت دریافتند که  sp قابلیت هضم
و Malanچنین هم.ماده آلی بیشتري نسبت به یونجه داشتند

Rethman)2003(گونه 16خوراکی ، با بررسی خوش
Atriplex خوراکی که تفاوت در خوشکردند ، گزارش

پروتئین خام، ترکیب شیمیایی، مانند گیاهان ناشی از عواملی 
.باشدولوژي، فرم رویشی و مرحله رشد میمقدار فیبر، مرف
Kazemi سی ارزش غذایی ردر بر) 2012(و همکاران

وتئین خام و ماده اي ماده خشک، پرهاي علوفهبرخی گونه
گرم بر 820و 3/246، 4/151ترتیب هآلی منداب را ب

همچنین نتایج این ،ندیلوگرم ماده خشک گزارش کردک
تحقیق نشان داد که منداب باالترین میزان پروتئین خام 

را نسبت به سایر ) گرم بر کیلوگرم ماده خشک3/246(
.داشتي مورد بررسیهاگونه

ایش به مصرف بیشتر مواد غذایی، افزایش جمعیت و گر
دامی و پروتئین حیوانی امروزه بههاي فراوردهبخصوص 

از طرفی توسعه. بزرگ درآمده استاي مسئلهصورت 
رو به گوي نیاز اي که پاسخصنعت دامپروري کشور به گونه

پروتئینی باشد، نیازمند رویکرد هاي فراوردهرشد جامعه به 
Daryaei(جدي به تأمین علوفه و خوراك دام است et
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al., اینکه استان خوزستان در یک با توجه به. )2010
دلیل به،خشک واقع شده استگرمسیري و نیمهنیمهمنطقه

و کیفیت پایین آبهاي محدودیت موجود در تأمین آب کافی 
کشت لزوم براي توسعه کشت گیاهان زراعی مختلف، موجود 

بهحاکم بر استان ط اقلیمیسازگار با شرایهاي گیاهیونهگ
توقع بودن به نوع خاك و تولید دلیل نیاز آبی پایین، کم

وجود از طرفی . استناپذیر اجتنابعلوفه با کیفیت باال 
بدلیلو غیربومی کهبومی اهیگیهاي گونهتنوع زیادي از

هر ساله مزارع ایندهزطور فبههاي کشاورزيعالیتفانجام 
دهد مینشان،دهندقرار میاستان خوزستان را مورد هجوم

قابلیتداراي هامزارع و باغهاي هرز این گونهبیشترکه 
بسیار زیادي در شرایط مزرعه تولید ماده خشک و رشد
عنوان یک هخصوصیات کیفی مناسب بباشند؛ همچنین می

که طوريبه.دارندبا اقلیم منطقه را ي سازگار اگیاه علوفه
اي سازگار با اقلیم منطقه معرفی گیاهان جدید علوفه

کار در جهت تأمین نیازهاي عنوان یک راههتواند بمی
Daryaei(هاي کشور در نظر گرفته شوددام et al.,

مطالعه نفی تفکر رایج مبنی بر اینهدف ازرواز این).2010
بومیهايشناسایی گونهوهرزبودن صرف این گیاهان

و تکثیر و توسعه کشت داراي سودمندي باال در تولید علوفه 
هاي بایر و زمینتخریب شده استان خوزستانها در مراتعآن

.است

هامواد و روش
حاصل از علوفه منظور مقایسه خصوصیات کیفی به

در کرده رشد برگبرگ و پهنباریکبومیهاي گونهبرخی 
اطراف مزارع کشاورزي منطقه اهواز واقع در هاي بایرزمین

به مختصات عرض جغرافیایی اقلیم استپی گرم خوزستان
48درجه و 40دقیقه و طول جغرافیایی 20درجه و 31

اهواز، گستره اقلیمی مزبور شامل مناطق ،دقیقه شرقی
، ماهشهر، هندیجان، امیدیه و آبادان، دشت آزادگان

ها براي این پژوهش از حواشی بردارينمونه.جاري استآغا
با استفاده این آزمایش .مزارع منطقه چنیبیه اهواز انجام شد

- 91تکرار در سال زراعی3طرفه واز تجزیه واریانس یک
گونه9میان از خانواده گنددر این مطالعه . انجام شد90

،Avena ludoviciana ،Bromus inermisشاملگیاهی
Cynodon dactylon،Dicanthium annulatum،

Hordeum murinum،Lolium temulentum،Phalaris

canariensis،Poa bulbosa،Setaria verticillata از ،
Medicagoگونه 2خانواده بقوالت  polymorpha ،

Melilotus officinalis، گونه 1از خانواده چغندریان
Chenopodium album گونه 1، از خانواده پنیرکیان

Malva parviflora گونه 1و از خانواده چلیپائیان نیز
Eruca sativaاراضی بایر و و حواشی مزارعاز و انتخاب

مرحلهاواخر در گونه مدیریت زراعی بدون اعمال هیچ
آوري جمعمترمربع1کوادرات به ابعاد با استفاده ازدهیگل

هاي مورد مطالعه در تولید میزان سهم نسبی گونه.شدند
براي .اندارائه شدهبر حسب درصد 1در جدول بیوماس

طبرداري توسس از نمونهپمحاسبه سهم نسبی در بیوماس 
ها براساس نوع بع و تفکیک نمونهمرمتر1با ابعادکوادرات 

72مدت و بهC˚70گونه گیاهی، با استفاده از آون با دماي 
ین اساس سهم برا. توزین گردیدندبعد ساعت خشک شده و 

منظوربه. نسبی هر گونه در تولید بیوماس محاسبه شد
خشکاندن کامل ، پس ازوفهعلگیري خصوصیات کیفیاندازه
درصد ساعت 72به مدت C˚70ها در آون در دماي نمونه

تجزیه تقریبی و با استفاده از (خاکستردرصد خشک،هدما
، درصد ماده آلی، درصد )C˚550در دماي کوره الکتریکی

وسیله دستگاه ب(خامفیبردرصد،)داللروش کجبه(پروتئین
بر حسب کیلوکالري بر میزان انرژي خام،)فایبرتیک

، میزان )کالریمتروسیله بمب به(کیلوگرم وزن خشک
گرم بر حسب میلیمیزان نشاستهو هاي محلول کربوهیدرات

با استفاده از ماده خشک، فنل و اسید (بر گرم وزن خشک 
,Sheligl) (سولفوریک ,Hassibiو1986 گیري اندازه)2008

هاي دادهSASافزار آماري از نرمبا استفاده نهایتدر.شد
برايو واریانس و مقایسه میانگین شدند تجزیه آمده بدست

.استفاده شدSPSSافزار تعیین همبستگی بین صفات از نرم
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هاي مورد مطالعه در تولید بیوماسمیزان سهم نسبی گونه-1جدول 
برداريتاریخ نمونه)درصد(تولید بیوماس گیاهی سهم نسبی درگونه

Avena ludoviciana30/1125/12/1390
Bromus inermis40/615/12/1390

Cynodon dactylon50/525/12/1390
Dicanthium annulatum30/425/12/1390

Hordeum murinum00/725/12/1390
Lolium temulentum55/615/12/1390

Phalaris canariensis60/925/12/1390
Poa bulbosa25/725/12/1390

Setaria verticillata60/515/12/1390
Medicago polymorpha90/820/12/1390

Melilotus officinalis60/1020/12/1390
Malva parviflora5/525/12/1390

Eruca sativa5/1125/12/1390

نتایج
داد که از نشانکیفی مورد مطالعه صفات تجزیه واریانس

نظر درصد ماده خشک، درصد ماده آلی، درصد خاکستر، 
میزان انرژي خام،مقدار، خامدرصد پروتئین، درصد فیبر

يدارمعنیاختالف و نشاسته هاي محلول کربوهیدرات
)01/0P≤(وجود داردهاي مورد مطالعه بین گونه) جدول
صفت درصد ماده )3جدول (نتایج مقایسه میانگین ). 2

که بیشترین درصد ماده خشک را گونهداد نشان خشک 
Bromus inermis و کمترین مقدار آن را گونهalbum

Chenopodiumصفت از نظر.اختصاص داده استخود ب
Malvaگونه ، خاکستردرصد  parviflora از خانواده

Dicanthiumپنیرکیان و گونه  annulatumوHordeum

murinumترتیب بیشترین و کمترین از خانواده گندمیان به
نتایج درصد ماده آلی دقیقاً بعکس . داشتنددرصد خاکستر را 

همچنین در این .)3جدول (نتایج درصد خاکستر بود
Melilotusآزمایش مشخص شد که گونه  officinalis از

هاي مورد بررسی از انواده بقوالت نسبت به سایر گونهخ
. هاي مختلف بیشترین درصد پروتئین را داشتخانواده

متعلق به و خانواده گندمیان نیز به کمترین درصد پروتئین 

Dicanthiumگونه annulatum3جدول (بود(.
از Bromus inermisوAvena ludovicianaهاي گونه

خود اختصاص ن باالترین مقادیر فیبر خام را بخانواده گندمیا
براي ) 3جدول (بررسی مقایسه میانگین . )3جدول(دادند 

Melilotusنشان داد که گونه انرژي خام صفت 

officinalisانرژي از خانواده بقوالت داراي بیشترین مقدار
انواده گندمیان هاي خاست که البته با برخی از گونهخام

نتایج نیز مشخص کرد که .باشددار میفاقد اختالف معنی
Avenaگونه ludovicianaگونهوHordeum

murinumترتیب بیشترین و کمترین از خانواده گندمیان به
گونه چنین هم.را داشتندهاي محلول کربوهیدراتمیزان 

Medicago polymorpha گونه و از خانواده بقوالت
Bromus inermisبیشترین و ترتیببهاز خانواده گندمیان

.)3جدول (داشتندرا نشاستهکمترین مقدار 
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هاي مورد آزمایشتجزیه واریانس صفات کیفی گونه-2جدول 

منبع تغییرات
درجه
آزادي

درصد پروتئیندرصد خاکستردرصد ماده آلیدرصد ماده خشک
SSMSSSMSSSMSSSMS

8223269/171تیمار **72/17874/13 **72/17874/13 **35/87425/67 **

1850610/1887/8399/287/8799/207/9746/3اشتباه آزمایشی
%90/14-%04/18-%91/1-%38/16--ضریب تغییرات

.باشدمی%1و %5دار در سطح ترتیب معنیهب: **و *

- 2ادامه جدول 

منبع تغییرات
درجه
آزادي

میزان انرژي خامدرصد فیبر
میزان 

هاي محلولکربوهیدرات
میزان نشاسته

SSMSSSMSSSMSSSMS

8298346/229تیمار **2781595213968**11013817/8472 **32901269/25308 **

188292/218153541/64832188356/7813459244/1235اشتباه آزمایشی
%79/11-%39/16-%97/1-%15/6--ضریب تغییرات

.باشدمی%1و %5دار در سطح ترتیب معنیهب: **و *
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مورد آزمایشهايمقایسه میانگین صفات کیفی گونه-3جدول 

تیمار
شکخماده 

)درصد(
ماده آلی

)درصد(
خاکستر

)درصد(
پروتئین

)درصد(
فیبر

)درصد(

خامانرژي
وزن بر کیلوگرمکیلوکالري(

)خشک

محلولهاي کربوهیدرات
وزن گرم بر گرممیلی(

)خشک

نشاسته
وزن گرم بر گرممیلی(

)خشک
خانواده گندمیان

Avena ludoviciana7/3±46/28 a-c2/1±75/89 ab2/1±25/10 bc1/0±99/7 f-h4/1±42 a68±63/4295 ab13±91/268 a3±22/232 bc

Bromus inermis4/6±66/38 a0±5/90 ab0±5/9 bc0±77/7 gh4/1±42 a8±77/4240 a-c18±51/234 ab7±35/175 c

Cynodon dactylon3/1±5/34 ab1/0±25/90 ab1/0±75/9 bc2/0±34/10 e-h3/0±5/13 g19±23/3432 g16±54/162 c-e43±47/385 a

Dicanthium
annulatum

3/2±16/35 ab7/0±93 a7/0±7 c1/0±65/6 h3/0±5/26 e46±57/4073 cd4±62/223 a-c14±42/272 b

Hordeum murinum5±03/34 ab7/0±93 a7/0±7 c1/0±52/8 e-h2/3±5/34 b1±24/4059 cd3±92/222 a-c16±34/244 bc

Lolium temulentum4/4±28/26 bc1/2±88 bc1/2±12 ab0±54/12 c-f4/1±32 bc37±99/3860 ef3±99/78 f12±27/289 b

Phalaris canariensis8/0±43/22 cd1/0±25/92 ab1/0±75/7 bc3/0±34/11 d-h1±5/30 b-e110±75/4326 ab1±39/146 d-f5±23/232 bc

Poa bulbosa3/1±4/24 bc7/0±91 ab7/0±9 bc0±87/11 d-g3/0±5/27 de97±88/4345 ab3±78/94 ef11±77/272 b

Setaria verticillata8/1±76/27 bc2/1±75/88 a-c2/1±25/11 a-c1±73/10 e-h3/0±5/27 de58±18/4071 cd33±47/174 b-d29±59/262 bc

خانواده بقوالت
Medicago

polymorpha
7/1±26/22 cd7/1±5/92 ab7/1±5/7 bc5/4±64/16 bc7/0±18 f18±95/4161 bc5±30/164 c-e9±8/464 a

Melilotus officinalis1/2±79/19 cd8/0±75/89 ab8/0±25/10 bc4/1±15/24 a7/1±5/16 fg23±55/4411 a22±91/136 d-f13±43/216 bc

خانواده چغندریان
Chenopodium album9/1±88/12 d3/2±75/91 ab3/2±25/8 bc2/0±02/13 c-e7/0±28 c-e75±42/3937 de2±13/141 d-f12±8/258 bc

خانواده پنیرکیان
Malva parviflora9/1±9/17 cd2/1±25/85 c2/1±75/14 a7/0±58/17 b0±19 f67±59/3735 f14±01/152 de17±19/426 a

خانواده چلیپائیان
Eruca sativa5/0±06/19 cd1±90 ab1±10 bc6/0±69/15 b-d3/0±5/31 b-d38±7/4086 cd6±35/185 b-d1±76/440 a

).≥01/0P(اي دانکن براساس آزمون چند دامنه
.باشنددار میحروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف آماري معنی
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منفی همبستگی ) 4جدول (صفات کیفینتایج همبستگی
درصد ماده خشک کل اندام هوایی با درصد دارو معنی
با يدارهمبستگی مثبت و معنیو)=r-591/0**(پروتئین

. نشان داد)=446/0r**(هاي محلولمیزان کربوهیدرات
و میزان )=r-565/0**(پروتئین با درصد فیبر خام درصد

همبستگی منفی و )=r-429/0**(هاي محلولکربوهیدرات
بیندار چنین همبستگی مثبت و معنیهم. دار داشتمعنی

، )=422/0r**(هاي محلول و کربوهیدراتخامفیبردرصد 
دار بین درصد فیبر و نشاسته همبستگی منفی و معنی

)**536/0-r= (دار بین فیبر و و نیز همبستگی مثبت و معنی
بین میزان البته . وجود داشت)=402/0r**(انرژي خام

دار نشاسته نیز همبستگی منفی و معنیانرژي خام و میزان 
)**476/0-r= (مشاهده شد.

هاي مورد آزمایشکیفی گونهضرایب همبستگی صفات -4جدول 
12345678صفاتردیف

1درصد ماده خشک1
203/01درصد ماده آلی2
1-1**-203/0درصد خاکستر3
238/01-238/0-591/0**درصد پروتئین4
1-565/0**-297/0112/0112/0درصد فیبر5
402/01**096/0-289/0289/0-081/0میزان انرژي خام6
422/0133/01**-429/0**-446/0280/0280/0**هاي محلولمیزان کربوهیدرات7
1-185/0-476/0**-536/0**359/0*185/0-185/0-295/0میزان نشاسته8

.باشدمی%1و %5دار در سطح ترتیب معنیهب: **و *

بحث
تمام مواد غذایی با ارزش گیاه در ماده خشک یافت 

برداري، به مرحله رشد گیاه و زمان نمونهبا توجه . شوندمی
اي بیشتر باشد به همان گیاه علوفههر اندازه ماده خشک

درصد ماده .شودنسبت نیز بر ارزش غذایی آن افزوده می
خشک به مرحله رشدي گیاه بستگی دارد و با پیشرفت 

بیشتر خواهد نیز مراحل رشدي گیاه درصد ماده خشک آن 
یابد میزان آب موجود در گیاه کاهش میزیراشد؛ 

)Arzani, هاي بقوالت، پنیرکیان ههاي خانوادگونه. )2012
و چلیپائیان از نظر درصد ماده خشک داراي ارزش یکسانی 

گیاهان مورد بررسی از خانواده گندمیان نسبت به . بودند
بیشتري هاي مورد مطالعه، درصد ماده خشکسایر خانواده

ین دلیل باالبودن میزان فیبر و ماده آلی اکه این امر بداشتند
و افزایش ماده زمان با رشد گیاههمیراز. گیاهان ارزیابی شد

ش هاي استحکامی در گیاه نیز افزایخشک نیاز به بافت
هايآزمایشآمده از دستاین نتایج با نتایج ب. یابدمی

Arzani)2012 (مطابقت داشت.
مواد خشک گیاهی از دو قسمت معدنی و آلی تشکیل 

سالمتی و مواد معدنی گیاهان براي رشد و نمو، . شده است
ارزش . باشدزاد و ولد طبیعی حیوانات جوان الزم و مفید می

اي مربوط به ترکیبات مواد معدنی داخل گیاهان علوفه
-اي چربیمواد آلی شامل مواد سفیده. خاکستر گیاه است

در گیاهان . باشدها میهاي کربن و ویتامینهیدرات
هاي مختلف نیز مواد معدنی متفاوت است خانواده

)Karimi, ترین مهمکه انرژي خام دیگر سوي از ).1994
مورد نیاز حیوانات ) غیر از آببه(جزء یک جیره غذایی 

افزایش چربی و پروتئین در یک نمونه، مقدار انرژي با ،است
و افزایش خاکستر آن، یابدافزایش مینیز کل آن نمونه 
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,Arzani(دهد انرژي کل آن نمونه را کاهش میمقدار 

Malvaگونه نتایج این آزمایش نشان داد که . )2012

parviflora از خانواده پنیرکیان که داراي باالترین درصد
خود اختصاص ود، کمترین میزان انرژي خام را بخاکستر ب

دست نتایج بمؤید نیز ) Arzani)2012نتایج تحقیقات .داد
.باشدآمده می

ده بقوالت توان گفت که گیاهان خانواطور کلی میبه
نسبت به گیاهان خانواده گندمیان درصد پروتئین خام 

باالتر بودن پروتئین در خانواده بقوالت به. بیشتري داشتند
بیت هاي تثدلیل توانایی ریشه آنها در همزیستی با باکتري

همچنین درصد پروتئین . باشدمی) ریزوبیوم(کننده نیتروژن 
ر از خانواده گندمیانخانواده چلیپائیان و چغندریان بیشت

تواند بدین دلیل باشد که بخش زیادي این امر می. دست آمدب
احیاي نیتروژن در فرایندهاي از بیوسنتز آمینواسیدها و

ان اي در مقایسه با گیاهو گیاهان دولپهانجامها برگ
تري داشته و عالوه بر مزوفیل مزوفیل تمایز یافتهايلپهتک

نتایج . بوده استاسفنجی، داراي مزوفیل نردبانی نیز 
دهد که نشان می) 2004(و همکاران Moreiraهاي بررسی

هرچه نسبت برگ به ساقه در علوفه باالتر باشد مقدار 
یابد یش و مقدار دیواره سلولی کاهش میپروتئین خام افزا

وفه خواهد شد و در طول که سبب افزایش قابلیت هضم عل
یابد ها در علوفه مرتعی کاهش میر برگتابستان که مقدا

و Ball.قابلیت هضم علوفه یک کاهش خطی خواهد داشت
نیز در تحقیقات خود ) 2001(Melvinو ) 2001(همکاران 

هاي مرتعی توانایی حفظ دریافتند که بسیاري از لگوم
سبت به گندمیان پروتئین خام خود را در دوره و بلوغ ن

زمینه در این ) 2009(و همکاران Behnamfar. دارند
ها در برقراري به توانایی ذاتی لگوماظهار داشتند که این امر 

هاي ریزوبیوم و قابلیت تثبیت ارتباط همزیستی با باکتري
مند شدن گیاه از ازت کافی در مراحل بیولوژیک ازت و بهره

بستگی هاي گیاهی بافتمختلف رشد و بکارگیري آن در 
ها داراي که لگوممحققان بیان کردندهمچنین این دارد، 
طول زمان مورد پذیري بیشتري نسبت به گندمیان در انعطاف

اي مهم در طول باشند که نکتهحفظ کیفیت علوفه خود می

دست بنتایج . باشدبرداري و چراي علوفه مراتع میهرهبدوره
و Heshmatiه نتایج مطالعات مشابآمده از این آزمایش 

.بود) 2007(همکاران 
هاي توخالی هستند، اهان خانواده گندمیان داراي ساقهگی
هاي داشتن محور گیاه، به بافتمنظور قائم نگهبهرواز این

هاي فیبري در همین دلیل بافتاستحکامی نیاز دارند و به
یگر به عبارت د. موجود استمقدار فراوان ها بهساقه آن

لولی در آنها نسبت به دیگر شدن دیواره سدرجه لیگنینی
علوفه، رابطه پذیريهضم. هاي گیاهی بیشتر استگونه

ا محتویات هاي دیواره سلولی دارد، زیرویژگیمستقیمی با 
پذیر درصد هضم100توان تا درون سلول گیاهی را می

پذیريدانست که حتی با افزایش سن گیاه، تغییري در هضم
هاي شیمیایی که ساختارآید، در حالیجود نمیآن به و

و با کهولت گیاه، کردهدیواره سلولی با رشد گیاه تغییر
میزان در نتیجه از ،یابدمحتویات فیبر در کل گیاه افزایش می

نکته دیگر این است که . شودپذیري گیاهان کاسته میهضم
ت به خانواده بقوالت نسبت برگ به ساقه باالتري نسب

ت اعظم ساختمان پهنک برگ را قسم. خانواده گندمیان دارند
دهند با دیواره نازك سلولزي تشکیل میهاي مزوفیلسلول

هاي ساقه را بافتاندامحجمدر مقابل، قسمت اعظمولی
،امرافزون بر این .دهدیا مکانیکی تشکیل میدارند نگه

هاي هدستهاي غالف وجود بافت اسکرانشیم در سلول
هاي خانوادهو مقدار زیاد سیلیس در برگ گونهآوندي

پذیري کمتر برگ گیاهان خانواده گندمیان موجب هضم
طور کلی بهرواز این. شودمیگندمیان نسبت به بقوالت

طور معمول علوفه با کیفیت توان گفت که بقوالت بهمی
در بررسی که .کندتري نسبت به گندمیان تولید میمطلوب
بر روي ارزش )2009(و همکاران Behnamfarتوسط 

،هاي مرتعی استان خوزستان انجام شدغذایی برخی از گونه
پذیري ماده رشد هضممشخص گردید که در تمامی مراحل

.هاي مرتعی باالتر از گندمیان بودخشک در لگوم
ر انتخاب گیاهان مؤثر هستند دهاي محلول کربوهیدرات

قدماتی، در تشخیص و عنوان راهنمایی مهتوان از آنها بو می
,Arnold & Hill(هاي مفید استفاده کردشناسایی گونه
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درصد از رژیم غذایی 75ها حدود کربوهیدرات.)1972
دهند و از منابع مهم در خوار را تشکیل میعلفحیوانات 

اي تحرك ماهیچهبراي تأمین انرژي مورد نیاز بدن حیوانات 
. آیندمیشماره در فصول سرد سال بویژهبو حفظ دماي بدن 

ها کمک کرده و ها و چربیت به هضم بهتر پروتئیناین ترکیبا
رت چربی در بدن حیوانات صوها بعد از تبدیل بهمازاد آن

McDonald(شود ذخیره می et al, نیز نشاسته ).2010
ها و در آمیلوپالستايعنوان یک کربوهیدرات ذخیرههب

صورت بهطور معمولمطرح است و بههاکلروپالست
غیرمحلول در گیاه وجود دارد و در مواقع ضروري، پس از 

رژي استفاده تولید انبرايفعل و انفعاالت شیمیایی، از آن 
دارايگیاهانکه توان انتظار داشت بنابراین می.شودمی

. داشته باشندمیزان کربوهیدرات باال، انرژي خام باالتري نیز 
هاي اي غیرساختاري در سیتوپالسم سلولهکربوهیدرات

هاي محلولکربوهیدراتشوند و شامل گیاهی یافت می
اند و بخش و نشاسته) هادکسترینها وساکاروز، فروکتان(

گونه . دهندغذایی گیاه را تشکیل میذخائر از وسیعی 
Avena ludoviciana دارايکه از خانواده گندمیان

بود از میزان انرژي هاي محلول کربوهیدراتبیشترین میزان 
Erfanzadehنتایج تحقیقات .خام باالیی نیز برخوردار بود

نیز مؤید چنین ) 2012(Arzaniو ) 2006(و همکاران 
.سازوکارهایی است

کی، آناتومیکی و یهاي مورفولوژهر گونه گیاهی، ویژگی
سازگاري، ساختارهاي فیزیولوژیکی خاص خود را دارد که 

دار بین ارتباط معنی. بخشداي به آن میرشدي و کیفی ویژه
حکایت از آن ) ضرایب همبستگی(هاي کیفی علوفه شاخص

توان دیگر ها، میی از شاخصگیري بعضداشت که با اندازه
Arzani(کرد هاي کیفیت علوفه را برآورد شاخص et al,

ز همبستگی صفات دست آمده ابراساس نتایج ب). 2000
خشک درصد مادهدار منفی و معنیهمبستگی ، )3جدول(

که بااست بدین معنی درصد پروتئین،با کل اندام هوایی 
. بدیامیکل، درصد پروتئین کاهشخشک مادهافزایش 

ها پروتئیناريدانیم نیتروژن یک جزء ساختمیطور کههمان
نقش دردلیلها به پروتئین. و اسیدهاي آمینه است

توانند میهامهاي آنزیمی و مشارکت در ساختار آنزیفعالیت
چنین رفتار ها، رشد گیاه، همسلولتقسیم و بزرگ شدن 
شود را هایی که در سلول انجام میسلولی و تمام فعالیت

ها که در انجام از طرفی دیگر آنزیم. ل قرار دهندتحت کنتر
ی دارند نیز شیمیایی درون سلول نقش اساسیندهاي افر

بنابراین با توجه به نقش مهم . ها هستندپروتئینگروهی از
ها سبب شود که پروتئینسلول، مشاهده میها درپروتئین
یایی درون گیاه شده فیزیولوژیک و بیوشیمیندهاي افرتشدید 

چنین هم.یابدها تجمع ماده خشک افزایش میو با مصرف آن
میزان خشک با مادهدرصد دارهمبستگی مثبت و معنی

که دلیل است بدین هاي محلولکربوهیدرات
هاي رشد اندامرا برايانرژي الزم هاي محلول کربوهیدرات

یاه، هاي گاین مواد با تأثیر بر رشد اندامکنند،گیاه فراهم می
.دهندتجمع ماده خشک را افزایش می

نشان خام دار بین پروتئین و فیبرمنفی و معنیهمبستگی
ي استحکامی هاموازات رشد گیاه نیاز به بافتبهدهد که می

ي کالنشیم و هاشود که این بافتو نگهدارنده بیشتر می
از اند، سلولز تشکیل شدهعمدتاً از سلولز و همیاسکلرانشیم

اريهاي ساختبا افزایش رشد میزان کربوهیدراترو این
.شودکاسته میکه از مقدار پروتئینحالیدر،یابدافزایش می

هاي محلولکربوهیدراتمیزان با درصد پروتئین چنین هم
هاي کربوهیدراتزیرا. نشان داددار منفی و معنیهمبستگی 

بات آلی در گیاه ازجمله منشأ بیوسنتز تمامی ترکیمحلول 
میزان افزایش بانتیجهدر ،ندشومیها محسوب پروتئین

ها کاهش در سلولل هاي محلوکربوهیدراتپروتئین، میزان 
.یابندمی

ازمخلوطیشاملگروهیخام،فیبرهمانیاخامالیاف
هگزوزان،پنتوزان،سلولز،همیسلولز،مانندمختلفمواد

ترکیباتمعینیمقدارسرانجاموسوبرینکوتین،لیگنین،
هستند که نقش ساختمانی و استحکامی موادمعدنیودارازت
و نشاسته نقش هاي محلول کربوهیدراتکه درحالی.دارند

نتایج . رسندمصرف میو براي رشد گیاه بهداشتهاي ذخیره
اي همبستگی منفی نشان داد که فیبر با این ترکیبات ذخیره

تر شدن دیوارهتر و خشندارد و افزایش فیبر و ضخیم
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خام، کاهش آنها را الیافدر کل افزایش میزانوسلولی
دار فیبر خام و همبستگی مثبت و معنیهمچنین .درپی دارد

در تولید انرژي خام خام دهنده نقش فیبر انرژي خام نشان
نتایج .باشدهضم در نشخوارکنندگان میفرایند طی

سته، نشاذخائر همبستگی صفات نیز نشان داد که با کاهش 
میزان انرژي خام افزایش یافت؛ زیرا تبدیل نشاسته به 

) واحدهاي سازنده نشاسته(گلوکز محلولهايکربوهیدرات
سبب افزایش انرژي ) دهیگل(در مرحله رشد فعال گیاه 

با ارزیابی ) 2008(و همکاران Hackmann.گرددخام می
کردند هاي مرتعی اعالم ارزش غذایی علوفه گندمیان و لگوم

داري با غذایی علوفه همبستگی مثبت و معنیکه ارزش 
ضم ماده ک دارد و از طرفی قابلیت هقابلیت هضم ماده خش

ن خام و نیز داري با پروتئیخشک همبستگی مثبت و معنی
الیاف نامحلول در داري با فیبر خام و همبستگی منفی و معنی

چنین در این هم. شوینده اسیدي بخصوص در گندمیان دارد
بیان کرد که رابطه معکوسی بین ) Arzani)2012زمینه 

.وجود داردبر خام میزان پروتئین و فی
دست آمده از این آزمایش، در نهایت با توجه به نتایج به

یم سازگار با اقلهاي بومی به ظاهر هرز برخی از این گونه
خوراکی مناسب براي دام و شرط دارابودن خوشمنطقه که به

توانند از زیاد و نداشتن مواد ضد کیفیت میتولید بیوماس
در مراتع و که طوريبهخودار باشند، صفات کیفی مناسبی بر

زراعی حتی قادر به سبزشدن ی که سایر گیاهانیهایا زمین
توان د، تحت عوامل زراعی کشت شوند، میها نیستندر آن

طور قابل توجهی تولید در واحد سطح مراتع را بهقابلیت 
افزایش داد و مقادیر معتنابهی علوفه داراي کیفیت مناسب 

.کردمپروري در منطقه تولید توسعه دابراي 

گزاريسپاس
دانشگاه شهید چمران و فناورياز معاون محترم پژوهش

نجام این پروژه تأمین منابع مالی الزم جهت ادلیلاهواز به
.گرددتحقیقاتی تشکر می
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Abstract
This research was aimed to study the forage quality of narrow-leaf and broadleaf
species, compatible with the warm steppe climate of Khuzestan. The study was
conducted during 2011-2012 using a one-way analysis of variance and three
replications. In this experiment, 14 common native species in the region from five
botanical families were selected. The sampling was done at late flowering stage. Traits
such as total dry matter, organic matter, ash, protein, crude fiber, crude energy, soluble
carbohydrates and starch were investigated. According to the results, the highest
percentage of protein and fiber was measured for the plants from the Leguminous and
Poaceae families, respectively. In addition, a significant negative correlation was found
between the protein and fiber percentage (r=-0.565**). Melilotus officinalis, from the
leguminous family, had the highest crude energy with no significant difference with
some species from the Poaceae family. The highest content of ash and lowest crude
energy were recorded for Malva parviflora. Avena ludoviciana and Hordeum murinum
from the Poaceae family had the highest and lowest content of soluble carbohydrates,
respectively. ,Generally, planting of the species compatible with the climate of the
region could be used both for forage production in rangelands and vegetation restoration
in degraded rangelands.

Keywords: Ash, grasses, fiber, Legumes, protein, rangeland.


