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  چکیده

در سه مرحله مختلف رشد، آزمایشی در در مزرعه   (Setaria italica (L.) P. Beauv) روباهی فی علوفه ارزن دمبه منظور ارزیابی فاکتورهاي کی
روبـاهی بـر    هدف اولیه آزمایش بررسـی اثـرات علوفـه ارزن دم   . طراحی و اجرا شد 1388-89سال زراعی دامپروري دانشکده کشاوري دانشگاه بیرجند 

لوفه تعلیف شدند، بود لذا کاشت ارزن بر اساس عرف محل و دانش بومی کشاورزان منطقه انجام و مدیریت زراعی الزم هایی که ازاین ع فیزیولوژي دام
گیري فاکتورهاي کیفی علوفه به  روباهی انجام و جهت اندازه برداري از ارزن دم در مراحل رشد رویشی، گلدهی و بذردهی نمونه. در مورد آن اعمال گردید

خام،  خشک، پروتئین پذیري ماده ها، فاکتورهاي ماده خشک، قابلیت هضم در آزمایشگاه پس از خشک شدن کامل نمونه. ه دام منتقل گردیدآزمایشگاه تغذی
یج نتا. گیري شدند ، خاکستر و برخی عناصر معدنی شامل سدیم، پتاسیم و منیزیم اندازهفیبر خامو  سلولز دیواره سلولی عاري از همیانرژي متابولیسمی، 

دیواره سلولی پذیري ماده خشک، پروتئین خام، انرژي متابولیسمی،  خشک، قابلیت هضم در فاکتورهاي ماده )p≥05/0(داري آماري  داد تفاوت معنینشان 
ونه گیاهی کیفیـت  در این گ. در مراحل مختلف فنولوژیکی وجود دارد(روباهی ، خاکستر، سدیم، پتاسیم و منیزیم ارزن دمفیبر خامو  سلولز عاري از همی

دهی و بذردهی بودکه باالتر بودن پـروتئین خـام، قابلیـت هضـم مـاده خشـک، انـرژي         علوفه در مرحله رویشی بیشتر از کیفیت علوفه در مراحل گل
ن، بـا توجـه بـه پربرگـی و     بنابرای. در مرحله رویشی تأکیدي بر این مورد بود فیبر خامو  سلولز دیواره سلولی عاري از همیتر بودن  متابولیسمی و پائین

ه گیاهی خوشخوراکی این گیاه براي گوسفند و بز، عملکرد مطلوب علوفه آن، قابلیت کشت در مناطق مختلف براي تولید علوفه سبز استفاده از این گون
  .گردد هاي تولید علوفه براي گوسفند و بز توصیه می براي برنامه

 
  کیفی علوفه، قابلیت هضم ماده خشک، مراحل فنولوژیکیفاکتورهاي  ،پروتئین خام: هاي کلیدي واژه

  
   1 مقدمه

تولید مناسب مواد پروتئینی دامی مستلزم تغذیه مناسب و کـافی   
از طرف ) Arzani, 1994( باشد ها می از جنبه کمی و کیفی براي دام

هـا ضـمن تـأمین رشـد      دیگر، طراحی جیره غذایی مناسب بـراي دام 
تجربـه  . همراه دارد اقتصادي زیادي نیز به  جویی ها، صرفه مطلوب آن

نشان داده است که اگر مقدار عناصر معدنی مورد نیاز در غذاي حیوان 
هاي دامی را  کافی نباشد، کمبود رشد، عدم باروري و کم شدن فرآورده

به همین دلیل در اثر عدم توجه به تغذیـه مـواد   . بدنبال خواهد داشت
هنگفتی به دامداران و در نتیجه بـه   آلی و معدنی، همه ساله خسارت

به طور کلی نقش ). Oursaji et al., 1997(آید  اقتصاد کشور وارد می
 ،هـا  اساسی و فیزیولوژي مواد مغذي بسیار مهم بـوده و شناسـائی آن  

براي پرورش دام و همچنین تنظیم برنامه غـذایی ارزش فـراوان دارد   
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)Erfanzade, 2001 .( یـانگر ارزش غـذایی و   اصوالً کیفیت علوفـه ب
مقدار انرژي آن بوده و در حقیقت به مقدار ماده مغذي که حیـوان در  

شـود   آورد، اطـالق مـی   ترین مدت ممکن از علوفه بدسـت مـی   کوتاه
)Stodart et al., 1975 .(  اي در  هـاي مختلـف علوفـه    کیفیـت گونـه

بـه  ). Erfanzade, 2001(هاي مختلف متفاوت است  ها و زمان مکان
توان عوامل مؤثر بر تغییـرات کیفیـت علوفـه را تحـت      کلی، میطور 

هاي خـاك، میـزان    نور، درجه حرارت، ویژگی(عنوان عوامل محیطی 
مرحله رشد و زمان ) نزوالت جوي، ارتفاع از سطح دریا، باد و رطوبت

برداشت، تنوع گونه گیاهی، نوع مسیر فتوسنتزي و عوامـل مـدیریتی   
ارزن (ارزن دم روبـاهی  ). Norouzi et al., 2004(تقسیم بندي کرد 

هـاي خیلـی    داراي دانه )Setaria italica (L.) P.Beauv) (ایتالیایی
ریز معـروف اسـت، ایـن گونـه      ریز بوده که در بین غالت به غله دانه

گیاهی در ایران و دیگر کشورهایی که سابقه تاریخی زیادي دارنـد و  
 ,Safari(گـردد   کشت میهمچنین در مناطق گرمسیر به مقدار زیاد 

سـال   2000تـا   1000روباهی ارزن به حـدود   قدمت گونه دم). 2007
رشـد  ). Baltensperger, 2001(گـردد   قبل از میالد مسیح بـاز مـی  
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سریع، قابلیت تطابق باال در نواحی گرمسـیري، مقاومـت نسـبی بـه     
خشکی و شوري، درصد پروتئین باال، پربرگی و خوشـخوراکی، عـدم   

د پروسیک، عملکرد مطلـوب علوفـه آن، قابلیـت کشـت در     وجود اسی
اسـتفاده   مناطق مختلف براي تولید علوفه سبز و استفاده از اراضی بال

آل براي کشت در نواحی گرم  اي ایده آن را به عنوان، یک گیاه علوفه
 ,.Fribourg, 1995 ; Chambliss et al(وخشک مطرح کرده است 

ران در اغلب موارد به عنوان کشت دوم این گونه گیاهی در ای). 1999
کشت شده و با توجه به دوره رشدي کوتاه و جو بعد از برداشت گندم 

 ,Kazemiarbat(شـود   قبل از رسیدن سـرماي پـائیزه برداشـت مـی    
ها به خاك حاصلخیزتري  روباهی نسبت به سایر ارزن ارزن دم). 2005

از مناطق که سـایر   احتیاج دارد، اما گیاه مقاومی است که در بسیاري
به عالوه، این گونه ). Karimi, 1995(روید  کنند، می غالت رشد نمی

 ,Safari(تواند تولید محصـول کنـد    خاك می pHدر دامنه وسیعی از 
روباهی به شوري خـاك مقاومـت زیـادي دارد و بـه      ارزن دم). 2007

) L. Secale montanum(و چـاودار  ) .Orza sativa L(همراه برنج 
 ,Shekari(کنـد   ایط اسیدي را بیش از دیگر غـالت تحمـل مـی   شر

هاي خراسان جنوبی، کرمان، یـزد،   این ارزن بیشتر در استان). 2001
شود و عالوه بـر تولیـد دانـه     مازندران، گلستان و اصفهان کاشته می

پزي، از علوفه تازه و کاه  براي پرندگان و استفاده از آرد آن در شیرینی
پارامترهـاي مختلفـی در ارزیـابی    . شـود  م استفاده میآن در تغذیه دا

 ,.Arzani et al( همکاران گیرند، ارزانی و علوفه مورد توجه قرار می
گیري پروتئین خام، ماده خشک قابـل هضـم و انـرژي     اندازه )1944

. دانـد  متابولیسمی را فاکتورهاي مناسب در ارزیابی کیفیت علوفه مـی 
مهمترین عامل در تعیین ارزش ) Chen et al 2001(چن و همکاران 

اند که طی آن بیشترین اختالف  غذایی علوفه را مرحله رویشی دانسته
 Mc(دونالـد   مـک  .آید در مقدار دیواره سلولی و پروتئین به وجود می

Donald, 1995( هاي ساختمانی  این تغییرات را ناشی از افزایش بافت
و عبـور از مرحلـه رویشـی     داند، همزمان با افزایش سن گیاه گیاه می

 Ghadaki et(و همکاران  قدکی .یابد نسبت ساقه به برگ افزایش می
al., 1984(    ،گزارش کردند که در مرحله رویشی گیاه مقـدار لیگنـین

، فیبر و سلولز کـم اسـت   فیبر خام، سلولز دیواره سلولی عاري از همی
لولی آن، تر شدن دیواره سـ  ولی همزمان با افزایش سن گیاه و ضخیم

در  )May, 1988( مـی . شود بر میزان الیاف خام و لیگنین افزوده می
انجـام داد،   برومـوس تحقیقی که در غرب کانادا بر روي چنـد گونـه   

پـذیري مـاده    هاي تعیین کیفیت علوفه را پروتئین خام، هضم شاخص
. سـلولز بیـان کـرد     خشک و دیواره سلولی عـاري از سـلولز و همـی   

و همکــاران  خلیــل، )Garza, 1988( گــارزا ننــدمحققــین دیگــر ما
)Khalil et al., 1986(ورشـا  و ، رادز )Rhodes & Sharrow, 

ترین  پروتئین خام، ماده خشک و انرژي متابولیسمی را مناسب) 1990
کـه  با توجه به ایـن . اند عوامل جهت ارزیابی کیفیت علوفه بیان کرده

با مراحل رشد گیاه در هـر  روند تغییرات کیفیت علوفه، بیشتر مطابق 

برداري در این تحقیق تنها با توجه به مراحـل   باشد نمونه شرایطی می
، و برآورد کیفیـت  )مرحله رویشی، گلدهی و بذردهی(مختلف رویشی 

علوفه بـر اسـاس مـاده خشـک قابـل هضـم، پـروتئین خـام، انـژي          
ر و ، خاکستفیبر خامو  سلولز دیواره سلولی عاري از همیمتابولیسمی، 

هدف از . صورت گرفت) منیزیم و سدیم، پتاسیم(برخی عناصر معدنی 
این تحقیق تعیـین ترکیبـات شـیمیایی و ارزش غـذایی علوفـه ارزن      

ها و بررسـی ترکیبـات    روباهی به منظور استفاده بهتر در تغذیه دام دم
  .شیمیایی آن در مراحل مختلف فنولوژیکی بود

  
   ها مواد و روش

  وصیات منطقه مورد مطالعهموقعیت و خص )الف
 سـه  و تیمـار  سـه  با تصادفی کامالً طرح تحقیق حاضر در قالب

در مزرعه دامپروري دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند واقع در  تکرار
در تابستان سـال  کرمان  -روستاي امیرآباد، کیلومتر پنج جاده بیرجند

 32این منطقه در مختصـات عـرض جغرافیـایی    . انجام گرفت 1389
دقیقـه   13درجـه و   59دقیقه شـمالی، طـول جغرافیـایی     56درجه و 

بـر اسـاس آمـار    . متر از سـطح دریـا قـرار دارد    1480شرقی و ارتفاع 
 176سازمان هواشناسی ایـن منطقـه بـا میـانگین بارنـدگی سـاالنه       

گـراد و حـداقل درجـه     درجه سانتی 40متر، حداکثر درجه حرارت  میلی
. باشـد  خشـک مـی   اد داراي اقلیمـی نیمـه  گر درجه سانتی -14حرارت 

بـا انجـام    1389مـاه   سازي زمین در خرداد عملیات تهیه بستر و آماده
صـورت  ) 1بـا کمـک لـولر   (عملیات شخم، دیسک و تسـطیح زمـین   

متر ایجـاد شـد، بـذور ارزن     3×10هایی با ابعاد  سپس کرت. پذیرفت
چی مناسب روباهی مورد نیاز به صورت ضدعفونی شده با سموم قار دم

از مرکز تحقیقات خراسان جنوبی تهیه شد و عملیات کاشت به روش 
دستی و براساس تـراکم مـورد اسـتفاده در منطقـه خراسـان جنـوبی       

خـرداد   28تاریخ  در) اي هاي علوفه کیلوگرم براي ارزن 20-30حدود(
میزان کود مصرفی بر اساس عرف رایج در منطقه . انجام گرفت 1389

ــوبی   ــان جن ــار و   100- 150(خراس ــوگرم اوره در هکت  20-100کیل
اولین آبیاري بالفاصـله  . در نظر گرفته شد) کیلوگرم فسفات در هکتار

روز  10بعد از کاشت انجام پذیرفت و بعد از آن به صورت منظم هـر  
  .یکبار در طول دوره رشد صورت گرفت

جهت تعیـین ارزش غـذایی و    :برداري و آنالیز شیمیایی نمونه )ب
روبـاهی در هریـک از مراحـل رشـد رویشـی،       یت علوفـه ارزن دم کیف

هاي هـوایی گیـاه    برداري از اندام گلدهی و رسیدن بذر، اقدام به نمونه
ي فنولوژیکی تعداد سـه نمونـه    بدین صورت که در هر مرحله. گردید

تمـامی  . طور تصادفی از گونه مـورد مطالعـه تهیـه گردیـد    هب) تکرار(
شامل برگ، ساقه، خوشـه و  (متري سطح خاك  ها از یک سانتی نمونه

                                                        
1- Leveler 
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هاي  گرم برداشت و در پاکت 300و به میزان ) در مرحله بذردهی(بذر 
. شدندمخصوص قرار گرفته و بالفاصله به آزمایشگاه تغذیه دام منتقل 

ساعت در داخل  24ها با استفاده از ترازو توزین شدند و به مدت  نمونه
هـا   سـپس نمونـه  . اد قرار داده شـدند گر درجه سانتی 60آون با دماي 

دیـواره  آسیاب شده و فاکتورهاي پروتئین خام بـا دسـتگاه کجلـدال،    
به کمک دستگاه تعیین فیبر و  فیبر خامو  سلولز سلولی عاري از همی

، )روش آون(با روش بدون نیاز به خاکسترگیري آنکوم، ماده خشـک  
، سـدیم و  )گـراد  درجه سـانتی  550کوره الکتریکی با دماي (خاکستر 

سنجی جذب اتمی  فتومتر و منیزیم به روش نور پتاسیم با دستگاه فلیم
پذیري ماده خشک  قابلیت هضم). AOAC, 1992(اندازه گیري شدند 

 Oddy(و همکـاران  اودي ها با استفاده از معادله زیر که توسط  نمونه
et al., 1983 (پیشنهاد شد محاسبه گردید:  

  DMD=83/ 58–0/824ADF +2/626% N٪            )1(معادله 
پـذیري مـاده    درصـد قابلیـت هضـم   : DMD، که در این معادلـه 

باشـد کـه بـا ضـرب درصـد       ها مـی  معرف نیتروژن نمونه: Nخشک، 
دیواره سلولی : ADF محاسبه شده است و 16/0پروتئین خام در عدد 

   .باشد سلولز می عاري از همی
پـذیري مـاده    لیـت هضـم  محاسـبه قاب انرژي متابولیسمی پس از 

خشک از معادله ارائه شده توسط کمیته استاندارد کشـاورزي اسـترالیا   
 ).2معادله (محاسبه گردید 

ME/D= 0٪ /17DMD                                             2(معادله(  
ــرژي متابولیســمی  ــرژي  ) ME/D(ان ــدار ان ــت از مق ــارت اس عب

کـه واحـد آن مگـاژول     شـک متابولیسمی در یک کیلوگرم علوفـه خ 
  .باشد می
  

  ها تجزیه و تحلیل داده
ها از آزمون کولموگرف اسـمیرنوف و   منظور نرمال سازي دادههب 

طرفـه   یک ANOVAآزمون . استفاده شد 16نسخه  SPSSنرم افزار 
هاي هر مرحله  ها مورد استفاده قرار گرفت و میانگین براي تجزیه داده

اي دانکن در سـطح احتمـال    زمون چند دامنهفنولوژیکی با استفاده از آ
  .پنج درصد مورد مقایسه قرار گرفتند

 
  نتایج و بحث
 ):DMD%( 2پذیري ماده خشک و درصد هضم 1ماده خشک

نتایج حاصل از تجزیه گیاه در مراحل مختلف رشد بیانگر وجود تفاوت 
بین وزن خشـک علوفـه تولیـدي بـود بطوریکـه       )p≥05/0(دار   معنی

درصـد بـه    22و  41/35 ردهی و رشد رویشی به ترتیـب بـا  مرحله بذ
در حالیکـه   ؛ترتیب بیشترین و کمترین درصد ماده خشـک را داشـتند  

                                                        
1- Dry Matter 
2- Dry Matter Digestibility 

درصـد بیشـترین میـزان     91/57علوفه تولیـدي مرحلـه رویشـی بـا     
پذیري را به خود اختصاص داد و مرحله بذردهی از این نظـر در   هضم

درصد  75/56حله گلدهی داراي علوفه تولیدي ارزن در مر. رتبه آخر بود
درصـد   41/35تـا   22میزان ماده خشک این گونه از . پذیري بود هضم

مقایسـه  . و بیشترین مقدار آن در مرحله بذردهی مشاهده گردیدغیرمت
ها نشان داد بین هر سه مرحلـه رشـد گیـاه اخـتالف آمـاري       میانگین
در تحقیـــق حاضـــر ). 1جـــدول (وجـــود دارد  )p≥05/0(دار معنـــی

پذیري ماده خشک با پیشرفت مراحل رشد گیـاه کـاهش یافتـه     هضم
. که حداقل مقدار آن در مرحله بذردهی مشاهده گردید است به طوري
اي، مرحله رشد از عومـل مهـم و    پذیري گیاهان علوفه در مورد هضم
باشد، زیرا قابلیت هضم علوفه بستگی به محتویات داخل  تأثیرگذار می

ــواره ــلو  ســلولی و دی ــدتاً از  . لی داردس ــلول عم ــل س ــات داخ محتوی
هاي محلول که قابلیت هضم باالیی دارنـد   ها و پروتئین کربوهیدرات

هـاي   که دیواره سـلولی از کربوهیـدرات   تشکیل شده است، در صورتی
هـا بـر حسـب میـزان      ساختمانی تشکیل یافته که قابلیـت هضـم آن  

شرفت مرحله رشد گیاه با پی ،بنابراین. باشد میغیرلیگنینی شدن گیاه مت
هاي ساختمانی را به دنبال دارد قابلیت  که افزایش نسبت کربوهیدرات

کاهش در قابلیت هضم گیاه در نتیجـه کامـل   . یابد هضم کاهش می
شدن دوره رشد منجر به کـاهش انـرژي قابـل متابولیسـم و انـرژي      

  ).Grant et al., 1997(گردد  خالص گیاه می
ها  ج حاصل از بررسی و مقایسه میانگیننتای: انرژي متابولیسمی

مگـاژول بـر کیلـوگرم     84/9نشان داد که مرحله رویشی با میـانگین  
باالترین میزان انرژي متابولیسمی را در بین سه مرحله مختلف رشـد  

هاي متابولیسـمی   گیاه دارا بوده و همچنین این میزان انرژي با انرژي
ل بر کیلوگرم و بذردهی با مگاژو 64/9 دهی با میانگین دو مرحله گل

باشد  دار می مگاژول بر کیلوگرم داراي اختالف آماري معنی نهمیانگین 
)05/0≤p( ) ( قـورچی بر طبق مطالعـات  ). 1جدولQurchy, 1995 (

میزان انرژي قابل هضم و انرژي متابولیسمی بـا افـزایش سـن گیـاه     
یابد  یش مییابد، چون با افزایش سن گیاه مقدار لیگنین افزا کاهش می

که لیگنینی شـدن مـواد گیـاهی باعـث کـاهش عملکـرد حیـوان در        
  .گردد پذیري و در نتیجه کاهش انرژي متابولیسمی می هضم

درصد  33/11تا  23/10 خام گیاه از مقدار پروتئین :پروتئین خام
. و در مرحله رشد رویشی باالترین میزان را به خود اختصاص دادغیرمت

خام کاسته  د و بالغ شدن گیاه از مقدار پروتئینهمزمان با پیشرفت رش
بـه  . شد و کمترین میزان آن در مرحله رسیدن بـذر مشـاهده گردیـد   

ها نشان داد که درصد پروتئین مرحله رویشی با  عالوه مقایسه میانگین
دار  دهـی و بـذردهی داراي اخـتالف معنـی     درصد پروتئین مراحل گل

)05/0≤p ( است) ورود گیـاه بـه مرحلـه زایشـی     اصوالً بـا  ). 1جدول
) برگ و ساقه(هاي رویشی  هاي ذخیره شده در اندام اختصاص پروتئین

شود چرا که گیاه بمنظور بقاء نسل  بیشتر می) بذر(هاي زایشی  به اندام
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و با قدرت رویشی باال براي فصـل   خود نیازمند تولید بذوري مناسب
وفـه در مرحلـه رشـد    رو میزان پـروتئین عل  باشد، از این رشد بعدي می

رسد کـه چناچـه    بنظر می. دهد زایشی کاهش چشمگیري را نشان می
اي و تعلیـف دام باشـد    هاي ارزن اسـتفاده علوفـه   هدف از کشت گونه

مصرف علوفه تازه و در مرحله رشد رویشی و یا حداکثر قبل از گلدهی 
  .راندامان پروتئین باالتري داشته باشد

در گیـاه مـورد بررسـی در سـه      درصد خاکستر موجود :خاکستر
باشد که  درصد می 8و  50/9، 10مرحله مختلف رشد به ترتیب برابر با 

در این میان مرحله رویشی باالترین درصد خاکستر را در مقایسه با دو 
دار  ها وجود اختالف معنـی  مرحله دیگر دارد به عالوه مقایسه میانگین

)05/0≤p (شـان داد، ولـی مرحلـه    را بین مرحله رویشی با بذردهی ن
داري نشـان   دهی تفاوت آماري معنی رویشی در مقایسه با مرحله گل

اي بـا پـروتئین    کیفیت و ارزش غذایی گیاهان علوفه). 1جدول (نداد 
پذیري ماده خشک و انرژي متابولیسمی نسبت مستقیم و  خام و هضم

) NDF2(و فیبـر خـام   ) 1ADF( سـلولز  دیواره سلولی عاري از همیبا 
گزارش کردکـه جهـت    )Arzani, 1994( ارزانی. نسبت معکوس دارد

تعیین کیفیت علوفه مهمترین فاکتورهایی که باید مورد بررسی قـرار  
پـذیري مـاده    گیرند شامل پروتئین خام، انرژي متابولیسـمی و هضـم  

نتایج این تحقیق نشان داد که مراحـل فنولـوژیکی   . باشند خشک می
داري داشـت بـه طـوري کـه      دي اثر معنـی گیاه بر کیفیت علوفه تولی

روباهی در سه مرحله رشد با یکـدیگر متفـاوت    کیفیت علوفه ارزن دم
توان نتیجه گرفت که ارزش غـذایی و   چنین می ،بدین ترتیب ،.بودند

کیفیت علوفه در مراحل ابتدایی رشد نسبت به مراحل پایانی دوره رشد 
ـ  بخـش و   هـاي اسـتحکام   تباالتر است، زیرا به موازات رشد گیاه، باف

هـا بیشـتر از    یابد، ایـن بافـت   نگهدارنده مانند اسکلرانشیم افزایش می
سـلولز و لیگنـین    هاي سـاختاري از جملـه سـلولز، همـی     کربوهیدرات
بخشی به گیاه را  اند که وظیفه حفظ و نگهداري، استحکام تشکیل شده

بـا   ،ینبنـابرا  .کننـد  داشته و از ورس یا خوابیدگی آن جلـوگیري مـی  
هـاي سـاختاري    تر شدن دوره رشد گیاه بر مقـدار کربوهیـدرات   کامل

که غلظت پروتئین با پیشرفت دوره رشد گیاه  در حالی ؛شود افزوده می
بنابراین، رابطه معکوسی بین میزان پروتئین و الیـاف  . یابد کاهش می

به عـالوه در مرحلـه رشـد رویشـی و     . گردد خام در گیاه مشاهده می
ها تازه و سرسبز هستند و مـاده   ها و ساقه دهی برگ مرحله گلابتداي 

اما با پیشرفت رشد و بالغ شدن گیاه، بـر مقـدار    ،خشک کمتري دارند
هاي ساختاري افزوده شده، در نتیجه درصد ماده خشـک   کربوهیدرات
مقـدار  ) sarwar et al., 2006(و همکـاران   سـرور  .یابـد  افزایش می

 Panicumپـادزهري  در دو گونـه ارزن  و مـاده خشـک را    نیپـروتئ 
antidotal)(  وPanicum orientate  نیـی درسه مرحله برداشـت تع 

                                                        
1- Acid Detergent Fiber 
2- Nitrogen Detergent Fiber  

ـ م ه و گزارش نمودند با گذشت زمان و رسیدن گیاه به بلوغکرد  زانی
آنها عنـوان  . یابد میخام کاهش  نیپروتئ زانیو م شیماده خشک افزا

ـ نمودند که کاهش نسبت برگ به ساقه در ا ـ دو گ نی  شیبـا افـزا   اهی
ـ د بـات یترک شتریتواند به تجمع ب می فاصله برداشت در  یسـلول  وارهی

که نتیجه عینی توسعه ساقه در رسیدن به بلوغ است  اه،یگ يها بافت
  .منجر شود

میزان فیبر خام در هر سه مرحله مختلف فنولوژیکی و  :فیبر خام
باشـند و همچنـین مرحلـه     مـی ) p≥05/0(دار  به لحاظ آماري معنـی 

درصد باالترین میزان فیبر خام را به خود  75/60بذردهی با میانگین 
  ).1جدول (اختصاص داد 

دیواره سلولی درصد : )ADF(سلولز  دیواره سلولی منهاي همی
 90/38تـا   40/33در گونـه مـورد بررسـی بـین      سلولز عاري از همی

. بود و باالترین درصد آن در مرحله رسیدن بذر مشاهده گردیـد غیرمت
در این گونـه در سـه مرحلـه     سلولز دیواره سلولی عاري از همیرصد د

بود و همچنین نتایج  90/38و  70/34، 40/33رشد به ترتیب برابر با 
دیـواره سـلولی   نشان داد که هر سه مرحله فنولوژیکی از نظر درصـد  

ــی ــاري از هم ــلولز ع ــی س ــتالف معن ــاري  داراي اخ ) p≥05/0(دار آم
انطور که مشخص است با پیشرفت رشد گیاه هم). 1جدول (باشند  می

ایـن امـر   . افزایش یافته است سلولز دیواره سلولی عاري از همیدرصد 
به این دلیل است که همزمان با افزایش سـن گیـاه، دیـواره سـلولی     

تر شده و بر میزان فیبر خـام و لیگنـین آن افـزوده     تر و خشبی ضخیم
هاي ساختمانی  کربوهیدراتاین تغییرات اصوالً حاصل توسعه . شود می

شـوند و بـا    سلولز و لیگنین تشکیل می است که عمدتاً از سلولز، همی
ایـن تغییـرات تحـت    . افزایش حجم گیاه براي دوام آن ضروري است

ــزایش        ــرگ و اف ــه ب ــبت ســاقه ب ــزایش نس ــل، اف ــأثیر دو عام ت
هـاي سـاختمانی بـه مـوازات افـزایش سـن گیـاه اسـت          کربوهیدرات

)Modirshanechi, 2004 .( و همکـاران  رلینـگ )Relling et al., 
ــ) 2001 ــزانی در گزارش ــام می ــر خ ــاري از   و فیب ــواره ســلولی ع دی
درسـه   )L. Panicum maximum(اي  علـف گینـه   سـلولز را در  همی

آنهـا   جیاساس نتا بر. کردند نییتع یده و دانه یگلده ،یشیمرحله رو
بلـوغ   شرفتیلولز با پس دیواره سلولی عاري از همی فیبر خام و زانیم

دیـواره سـلولی عـاري از     فیبر خـام و ي محتوا شیافزا. یافت شیافزا
 دهد یامر نشان م نیا. هضم است تیوابسته به کاهش قابل سلولز همی

ـ . تـر اسـتفاده شـود    مراحـل جـوان   که بهتر است علوفه در  ن،یهمچن
عه در مطال) Iqbalsultani et al., 2008(و همکاران آیکیوبال سلطان 

فیبر خام  زانیم) L. Panicum antidotal(روي ارزن پادزهري  خود
رشد و بلوغ،  هیسلولز را در دو مرحله اول دیواره سلولی عاري از همی و
فیبر خام ( اهیگ ياختارس بیآنها نشان داد که ترک جینتا. کردند نییتع

وغ رشد تا مرحله بل هیاز مرحله اول )سلولز ودیواره سلولی عاري از همی
آنها علت . یابد یزمان کاهش م یخام در ط نیپروتئ يو محتوا شیافزا
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نسـبت   شیبا افزا بریف باتیترک شیرا افزا يساختار باتیترک شیافزا
  .کردند انیبلوغ ب شرفتیساقه به برگ با پ

  
  مواد معدنیمحتوي 

مشخص است مقدار سـدیم در   1که در جدول  همانطور: سدیم
با افزایش سن و بلوغ گیاه کـاهش یافتـه   گونه مورد بررسی همزمان 

گرم بر کیلوگرم 0/ 461است، در این میان مرحله رویشی با میانگین 
ماده خشک باالترین میـزان سـدیم را داراسـت و بعـد از آن مرحلـه      

گرم بـر کیلـوگرم مـاده خشـک و مرحلـه       39/0دهی با میانگین  گل
بـه  . رار دارنـد گرم بر کیلوگرم ماده خشک ق32/0بذردهی با میانگین 

عالوه نتایج نشان داد که هر سه مرحله فنولوژیکی از نظر مقدار سدیم 
باشند  می) p≥05/0(دار  در مقایسه با مرحله دیگر داراي اختالف معنی

همزمان با رشد گیاه و عبور از مرحله رویشی مقدار پتاسیم ). 1جدول (
بذر به حداقل گیاه نیز به تدریج کاهش یافته است و در مرحله رسیدن 

میزان پتاسیم در گیاه مورد بررسی در سه مرحله رشد . مقدار خود رسید
گرم بر کیلوگرم ماده خشـک   95/1و  015/2 ،22/2به ترتیب برابر با 

باشد و بین مراحل مختلف رشـد از نظـر مقـدار پتاسـیم اخـتالف       می
  ).1جدول (دار آماري مشاهده نگردید  معنی

  

 
 روباهی اثرات مراحل فنولوژیکی بر متغیرهاي کیفی علوفه ارزن دم  گینمقایسه میان - 1جدول 

Table 1- Mean comparison of the effect of different phonological stages on 
qualitative characteristic of fox tail millet 

  مرحله رشد گیاه 
Growth stage  

 
 متغیرها

Variables 
 بذردهی

Seeding 
 

 گلدهی
Flowering  

  رویشی
Vegetative 

35.41a  30.11b  *22.00c   درصد(ماده خشک( 
Dry matter (%) 

53.00c 56.75b 57.91a درصد(پذیري ماده خشک  هضم( 
Dry matter digestibility (%) 

9.00c 9.46b 9.84a کیلوگرم بر مگاژول( انرژي متابولیسمی( 
Metabolically energy (MJ.kg-1) 

10.23c  10.78b  11.33a   درصد(پروتئین خام( 
Crude protein (%)  

8.00b  9.50a 10.00a   درصد(خاکستر خام( 
Crude ash (%)  

60.75a 59.73b 56.50c درصد( فیبر خام( 
Crude fiber (%)  

38.90a 34.70b 33.40c درصد( سلولز دیواره سلولی عاري از همی( 
Acid detergent fiber (%)  

0.32c 0.39b  0.46a   کیلوگرم برگرم (سدیم( 
Sodium (g.kg-1)  

1.95a 2.02a 2.22a  کیلوگرم برگرم (پتاسیم( 
Potassium (g.kg-1)  

1.00b 1.01b 1.23a   کیلوگرم برگرم (منیزیم( 
Magnesium (g.kg-1)  

 .باشند اي دانکن می د بر اساس آزمون چند دامنهدار در سطح احتمال پنج درص هاي داراي حروف غیرمتشابه داراي اختالف معنی در هر ردیف میانگین *
 Average with non-homologous characters in each row are significant difference at 5% level respectively*  

  
تـا   998/0روباهی بـین   مقدار منیزیم در علوفه ارزن دم :منیزیم

رین مقدار آن در بود و باالتغیرگرم بر کیلوگرم ماده خشک مت 231/1
مقدار منیزیم در این گونه در سه مرحله . مرحله رویشی مشاهده گردید

است و همانطور کـه   231/1و  006/1 ،998/0رشد به ترتیب برابر با 
. مشخص است با پیشرفت رشد گیاه مقدارمنیزیم کاهش یافته اسـت 

ها نشـان داد کـه هـر سـه      همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین
 دار ه فنولــوژیکی از نظــر مقــدار منیــزیم داراي اخــتالف معنــیمرحلــ

)05/0≤p (باشند  می) مواد معدنی روي هضم و متابولیسـم  ). 1جدول
خوراك و سایر مواد مغذي اثر دارند، در این رابطه نقش مواد معدنی به 

هـاي آن   عنوان متعادل کننده محیط داخلی شکمبه و میکروارگانیسم
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با افزایش سـن گیاهـان مقـدار    ). Fazaieli, 1991(بسیار مهم است 
در نواحی مختلف جهان . کند ها نیز تغییر می خاکستر و مواد معدنی آن

غلظت مواد معدنی در گیاهان بستگی به اثر متقابل عوامل متعددي از 
جمله خاك، گونه گیاهی، مرحله رشد گیاه، اقلیم و اثر متقابل عناصـر  

در مطالعه حاضر میزان خاکستر کل .)Ranjbari, 1994(در جذب دارد 
همزمـان بـا   ) سدیم، پتاسـیم و منیـزیم  (و مواد معدنی مورد برررسی 

پیشرفت مرحله رشد و بلوغ گیاه کاهش یافته و حداقل این پارامترهـا  
یا مواد معدنی  خاکستر زانیکل م. گردد در مرحله بذردهی مشاهده می

ـ با رشد گین است که ، که علت آن اابدی یکاهش م اهیبا بلوغ گ با  اهی
ـ کربوه نیکرده و بنابرا دایپ شیافزا یافیال يها بافت ازین  يهـا  دراتی

که خود سبب کـاهش خاکسـتر    ابندی یم شیافزا نیگنیو ل یساختمان
مرحلـه بلـوغ    .)Navid Shad & Jaafari Sayyadi,1999(گردد  می

ایـن   یکی از مهمتـرین . گیاه اثر مهمی بر میزان مواد معدنی آن دارد
اثرات کاهش شدید فسفر هم زمان با بالغ شدن گیاه است، در گیاهان 
جوان مقدار فسفر، پتاسیم و نیتروژن زیاد است، امـا در گیاهـان بـالغ    
معموالً عناصر کلسیم، منگنز، بور و آهن در کیلوگرم ماده خشک گیاه 

از آنجا که عامل سن روي جذب مواد ). Mousavi, 1996(زیاد است 
مؤثر است و معموالً باالترین سرعت جذب مواد معدنی تقریبـاً  معدنی 

گیرد، لذا مشخص است با افـزایش   در مرحله رویشی گیاه صورت می
سن گیاه غلظت عناصر معدنی فسفر، منیـزیم، سـدیم، مـس و روي    

یابد که این کاهش اصوالً به واسطه افزایش نسبی در مواد  کاهش می
اي  اي نشاسـته  و ترکیبات ذخیـره ) نیندیواره سلولی و لیگ(ساختمانی 

  ).Everitt et al., 1982(شود  گیاه ایجاد می
  

  گیري نتیجه
نتایج نشان داد که مراحل مختلف رشد روي کیفیت  ،به طور کلی

بطوریکه کیفیت علوفه در مرحله  ؛داري داشت علوفه تولیدي اثر معنی
ی بودکـه  دهی و بـذرده  رویشی بیشتر از کیفیت علوفه در مراحل گل

بــاالتر بــودن پــروتئین خــام، قابلیــت هضــم مــاده خشــک، انــرژي 
فیبـر  و  سلولز دیواره سلولی عاري از همیتر بودن  متابولیسمی و پائین

چـه  نچنا ،بنـابراین . در مرحله رویشی تأکیدي بر این مورد اسـت  خام
اي و تعلیـف دام باشـد    هاي ارزن اسـتفاده علوفـه   هدف از کشت گونه

ازه و در مرحله رشد رویشی و یا حداکثر قبل از گلدهی مصرف علوفه ت
ایـن گیـاه بـه دلیـل     . شود به دلیل راندامان باالتر پروتئین توصیه می

 ،)به دلیـل خوشـخوراکی و پربرگـی   (ها به خوردن آن عالقه زیاد دام
عملکرد باالي علوفه آن و قابلیت تطابق باال در نـواحی گرمسـیري،   

ل براي کشت در نواحی گرم و خشک ماننـد  آ اي ایده یک گیاه علوفه
اي  ریزي صحیح به عنوان علوفـه  توان با برنامه باشد، و می بیرجند می

  .مناسب در تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد
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