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 556 صفحات: تعداد   53/55/5931 دفاع: تاريخ      کشاورزی و منابع طبیعی دانشكده:   اردبیلی محقق دانشگاه:

 چکیده

 اي بشخوردار استتعیین عناصش معدني و ارزش غذايي گیاهان مشتعي كه به طشيقي در تغذيه دام كاربشد دارند از اهمیت ويژه

تحت تأثیش عوامل مخ  في مانند گونه، مشح ه رشد و ششايط  عناصش معدني و همچنین ارزش غذايي و قاب یت هضم گیاهان مشتعي

، پ اسیم، ك سیم، نی شات، نی شوژن و سديم( و ماكشو )فسفش اين تحقیق با هدف شناخت عناصش معدني گیشد.توپوگشافیک قشار مي

سه  NDF)و  ADF، خامتئینخام، پشوآلي، چشبيخام، مادهخشک، خاكس ش)ماده و ارزش غذايي میكشو )آهن، روي، مس و منگنز(

هاي در سطوح ارتفاعي و دوره Thymus kotschyanusو  Artemisia melanolepis  ،Artemisia austriacaگونه مشتعي

ششقي سبالن بود. با هاي جنوبفنولوژي انجام شد. محدوده مورد مطالعه واق  در پشوفیل ارتفاعي پیست اسكي آلوارس در دامنه

گیشي در نظش گشف ه عنوان محل نمونهگیاهي در مشات  با افزاي  ارتفاع از سطح دريا سه مكان ارتفاعي بهپوش توجه به تغییشات 

بشداشت شد. جهت تعیین  دهي و بذردهي(، گلدر سه مشح ه فنولوژي )رويشي هاي گیاهي مورد نظشنمونه از پايه 05شد. تعداد

ديم و نی شات و عناصش میكشو آهن، روي، مس و منگنز از دس گاه اسپك شوف وم شي عناصش ماكشو ك سیم، فسفش، پ اسیم، نی شوژن، س

خام، درصد آلي، پشوتئینخشک، خاكس ش، مادهشد. بشاي تعیین ارزش غذايي ع وفه درصد ماده اس فادهف وم ش جذب اتمي و ف یم

 GLM مدل SPSS19افزار سی ه نشموه تصادفي بدست آمده در قالب طشح كامالههاي بگیشي شد. دادهاندازه NDFو  ADFچشبي، 

بشاي هش گونه در دو سطح ارتفاعي و سه مشح ه فنولوژي مورد تجزيه و تح یل آماري قشارگشفت. ن ايج نشان داد كه تغییشات ارتفاع 

نداشت. عدم تأثیشي  Artemisia melanolepisو  Thymus kotschyanusبش عناصش ماكشو و میكشو و ارزش غذايي در گونه 

داري بش عناصش ماكشو و میكشو و تغییشات فنولوژي تأثیش معني تواند دلیل اين امش باشد.در سطح رويشگاه مي ارتفاع تفاوت محسوس

داري در درصد ن ايج نشان داد كه با پیششفت رشد، كاه  معني (.P<0.05)هاي مورد بشرسي نشان داد ارزش غذايي در گونه

روند افزايشي ADF  و NDFخشک، آلي، مادهمادهاما، خام، خاكس ش، در هش سه گونه مورد مطالعه مشاهده شد. خام، پشوتئینچشبي

-میزان فسفش، پ اسیم، ازت و سديم در هش سه گونه مورد بشرسي، با پیششفت مشاحل فنولوژي روند كاهشي معني .را نشان دادند

هاي مورد بشرسي بشطشف كننده رسد ك سیم و مس در گونهنظش ميبه باط است.میزان مواد معدني با سن گیاه در ارت داري داشت.

اي هاي تغذيهخصوص در مشح ه بذردهي با اس فاده از مكملنابشاين الزم است میزان كمبود بهكننده نیست. بنیاز دام نشخوار

 جبشان شود.

  احل فنولوژيكي، سبالن، اس ان اردبیل ، ارتفاع، مشارزش غذاييعناصش معدني،  ،گونه مشتعي ها:واژه کلید
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 مقدمه  -5-5

نه  ايمین مواد غذايي و خوراك در آيندهأافزاي  روز افزون جمعیت دنیا هشداري جهت مشكل ت

می یارد نفش در  7به رقم  2991می یارد نفشي جهان در سال  0/4طوري كه جمعیت چندان دور است. به

اين افزاي  جمعیت مس  زم تولید بیش ش مواد  (.1522، 2سازمان خوار و بار جهانيرسید ) 1522سال 

 8/2 جمعیتمقابل رشد درصد در  2/1باشد. سشعت رو به رشد تولید مواد غذايي در دنیا معادل غذايي مي

(. نشخ رشد جمعیت در كشورهاي در حال توسعه )از جم ه كشور ما 2285، 1درصدي است )هاردينگ

می یون نفش خواهد بود كه در اين  220در حدود  2425باشد، جمعیت ايشان تا سال تش ميايشان( سشي 

صد افزاي  يابد )سازمان خوار در 428صورت الزم است میزان تولید محصوالت دامي در كشور به میزان 

هاي دامي مانند گوشت، شیش كه از ديشباز نق  مهمي در تغذيه انسان دارند، (. فشآورده1522و بار جهاني، 

ها و پپ یدهاي زيست فعال در ان قال مواد غذايي مهم مانند اسیدهاي چشب، مواد معدني، آن ي اكسیدان

(. در اين بین نشخواركنندگان با توجه 1521، 2)كشالیک و همكاراناند به بدن انسان پ انسیل بااليي داش ه

هاي فشعي صنع ي چون ع وفه خشک، مواد سی و شده، ع وفه مشتعي و فشآوردهبه توانايي تبديل موادي هم

مین أسزايي در تهتوانند نق  بهاي قابل مصشف بشاي انسان ميغیش قابل مصشف بشاي انسان به فشآورده

-گیاهان ع وفهسفانه هنوز ارزش غذايي بسیاري از اين أ(. م 2285زاده، ش داش ه باشند )عشفاننیازهاي بش

تشين دام ناشناخ ه مانده است. يكي از مهم تجزيه تقشيبي و چه از لحاظ تغذيه چه از جنبه مشتعي اي

زمان مناسب، دانس ن  ها دراصولي از ظشفیت چشايي آن ايبشد هاطالعات مورد نیاز در مديشيت مشات  و بهش

مشتعي در مشاحل مهم فنولوژيک است، از طشف ديگش ارزش غذايي ع وفه  هاي گونهكیفیت و ارزش غذايي 

(. میزان مواد 2282تواند در دس شس دام قشار گیشد )ارزاني و همكاران،  ميبیانگش مقدار انشژي است كه 

ويژه واند در تنظیم جیشه غذايي به تمخ  ف گیاهان مشتعي مي هاي گونهمغذي و عناصش معدني 

مین خوراك و سالمت بشش دارند، مورد اس فاده قشار گیشد أگان كه سهم بزرگي در تعنشخواركننده

مواد خوراكي مورد اس فاده دام، از نظش كیفیت بسیار م نوع بوده و ح ي ممكن است  (.2282)منصوري، 

ت مواد تنوع در تشكیبا طقه ديگش م فاوت باشد. تغییش واي به منخوراكي از منطقه ماده ارزش غذايي يک

ها از يک سو و لزوم افزاي  بازدهي غذايي از سوي ديگش، ضشورت ايجاد مغذي و ارزش غذايي خوراك

                                                
1- FAO 
2 - Harding  
3- Kralik 
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(. در اين رابطه تعیین 2277رساند )منافي تعادل و توازون در میزان و نسبت مواد مغذي را به اثبات مي

اي ني گیاهان مشتعي كه به طشيقي در تغذيه دام كاربشد دارند از اهمیت ويژهارزش غذايي و عناصش معد

 (. 2279بشخوردار است )شاكشي، 

 بیان مسئله -5-2

كنند و عقیده دارند كه بازده داري را تولید محصوالت دامي ذكش ميداران هدف اص ي از مشت مشت 

 ، و همكاران 2دس شس دام بس گي دارد )اس ودارتعم كشد دام به مقدار زيادي به كیفیت ع وفه موجود در 

اهمیت تغذيه مناسب گشدد. مشتعي از مهم شين مناب  غذايي مورد اس فاده دام محسوب مي (. ع وفه2970

و  نمايد كه كیفیت غذايي هش يک از مواد خوراكيگان ايجاب ميكافي نشخواركننده )كیفي و كمّي( و

هاي صحیح و اس اندارد تعیین گشدد. با تعیین انشژي م ابولیسمي اجزاء تشكیل دهنده آن طبق روش

روزانه بشاي هش واحد دامي اس فاده از مشت  و با مشخص شدن م وسط انشژي م ابولیسمي در هش كی وگشم 

توان با دقت كافي نسبت به تعیین ظشفیت چشايي كوتاه مدت جهت اعمال تعادل دام در خشک ميماده

هاي كشه زمین بخ  قابل تشين عشصه خشكيعنوان گس شده(. مشات  به2278ارزاني، مشت  اقدام نمود )

توجهي از اراضي كشور ايشان را نیز به خود اخ صاص داده است. اين پهنه وسی  يكي از مناب  تولیدي 

ان اس  (.2281ها داراست )نوروزي، تأمین ع وفه مورد نیاز دامي در ا ه كشور محسوب شده و جايگاه ويژ

صورت پشورش دام به اردبیل با موقعیت خاص جغشافیايي و ششايط اق یمي خود يكي از مناطق مس عد

صورت يیالق، قشالقي و كوچشو و اس فاده از مشات  يیالقي باشد كه پشورش دام به م مشكز ميم مشكز و غیش

س فاده از ع وفه مشات  دلیل اهدر تابس ان و قشالقي در زمس ان يكي از ظواهش اق صادي پشورش دام ب

طوري كه از ش  می یون واحد دامي باشد. به ميهك ار مشات  طبیعي  2520باشد. اين اس ان داراي  مي

اس ان، دو و نیم می یون آن از نظش تغذيه به مشات  وابس ه است )سازمان جهاد كشاورزي اس ان اردبیل، 

گیاهان نیاز به شناخت تشكیبات مغذي (. جهت اجشاي يک مديشيت صحیح چشاي دام در مشت  2288

(. لذا جهت بهبود سیس م غذايي دام 2272و كسب اطالع از كمّیت و كیفیت ع وفه دارد )فضاي ي،  يمشتع

مین اح یاجات حیوانات بشاي أدر هش منطقه، شناخت خصوصیات كمّي و كیفي مواد خوراكي و همچنین ت

(. اين تحقیق با هدف شناخت ارزش 2270)قورچي، باشد  مياهداف پشورشي ضشورتي اج ناب ناپذيش 

 و melanolepisArtemisia،  Artemisia austriacaغذايي و انشژي قابل م ابولیسم سه گونه مشتعي 

Thymus kotschyanusزارع  ؛2291)امیدي و همكاران باشد  ميهاي مهم مشات  اس ان اردبیل  كه از گونه

انجام شد و ن ايج آن  (،2294مواليي و همكاران  ؛2294 و همكاراناحمد الي  ؛2292حصاري و همكاران 

                                                
1 - Stodart 
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 مورد اس فاده واق تواند در امكان اس فاده بهینه از اين مناب  در تغذيه دام و افزاي  راندمان تولید  مي

                               شود.

 کلیات

 تعریف مرتع و اهمیت آن -5-9

ها )ع ف سمت اعظم پوش  گیاهي ك یماكس آن م شكل از گشاسمشت  به ك یه اراضي گويند كه ق

هاي قابل چشاي دام بوده و مقدار بشگ و بوتها )شبه ع ف گندمیان(، گیاهان پهنهگندمیان(، شبه گشاس

 اً(. گیاهان غالب در مشات  عموم2284باشد )مقدم، ع وفه تولید شده بشاي بشآورد اح یاجات چشائي دام مي

(. مشات  2281ناسبند )مصداقي، ها مباشند كه بشاي انواع دامها ميبشگان و بوتهمیان، پهنمش مل بش گند

امداران عنوان يكي از مهم شين مناب  اق صادي در تأمین معیشت جمعیت قابل توجهي از كشاورزان و دبه

ويژه در  كشور بهاند، نق  اساسي دارد. افزاي  جمعیت به آن وابس ه مس قیميا غیشطور مس قیم كه به

مشات  را دچار آسیب و تخشيب كشده  اي بش مناب  موجود شده و عشصهاخیش، باعث فشار فزآينده سه دهه

(. اين گس شه يكي از مناب  پايه تولیدي كشور محسوب شده، جايگاه خاصي در تأمین 2278است )ارزاني، 

هاي رويشگاهي نظیش ششايط اق یمي يژگيع وفه مورد نیاز حیات وح  و دام مزرعه دارد كه بشاساس و

هاي خاك و غیشه در مناطق مخ  ف كشور مس قش شده، تشكیب گیاهي خاصي اعم از دما، بارندگي، ويژگي

طور ك ي پوش  گیاهي مشات  از نظش حفاظت خاك و (. به2282اند )ارزاني و همكاران، را بوجود آورده

طبیعت، ايجاد فضاي سبز و ت طیف هوا، تأمین غذا و  ج وگیشي از فشساي  آن، تنظیم گشدش آب در

ها مأمن بشاي وحوش و پشندگان، تأمین ع وفه مورد نیاز احشام سن ي و در ن یجه تأمین معیشت می یون

نفش از عشايش و دامداران سن ي، تأمین بخ  عظیمي از پشوتئین مورد نیاز كشور، تولید محصوالتي نظیش 

محیطي مشات ،  گذاري زيستباشد. در ارزشمیت ميها داراي اهها و رزينمغگیاهان دارويي، صنع ي، ص

توان به ارزش تنوع زيس ي در مشات ، كن شل بیولوژيک آفات، تثبیت ازت، نگهداري عالوه بش موارد فوق مي

همچنین قسمت اعظم ع وفه دامي (. 2295عي، تشكیب اتمسفش و موارد بسیار ديگش نیز اشاره نمود )ربی

 (.2284گشدد )مقدم، شات  تأمین ميخصوص ع وفه مورد نیاز گوسفند و بز در ايشان از مهدرصد( ب 88)

 عناصر مورد مطالعه -5-4

 مواد معدنی -5-4-5

صورت نمک يا عناصش ديگش يا با تشكیبات آلي يافت عناصش معدني، مواد غیشآلي هس ند كه اغ ب به

پ اسیم، سديم، فسفش، منیزيم، نی شوژن، نی شات، آهن، مس،  ك سیم،عنصش شامل  12شوند. حداقل  مي
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تا به امشوز  نیوم، مولیبدن، كبالت، گوگشد، اكسیژن، كشبن، هیدروژن و اسكانديمیروي، منگنز، بش، ك ش، آلوم

ازشان در غذاي دام به دو عناصش بش اساس مقاديش نسبي مورد نی است. اينضشوري تشخیص داده شده 

ین و ئدر مقايسه با آب، پشوتكمّي شوند. هش دو گشوه اگشچه از نظش تقسیم مي مصشفكممصشف و پشگشوه 

دهند، ولي هش يک از عناصش در تشكیبات مهم ديگش درصد ناچیزي از غذاي دام را به خود اخ صاص مي

ش طوري كه كمبود هش يک از عناصيف م عددي را به عهده دارند، بهیت هس ند و وظامبدن بسیار با اه

هاي شديد، ضشوري در بدن افزون بش كاه  تولیدات دامي همچون گوشت، شیش و پشم، در حالت

آورد. بشاي مثال، كاه  جذب ك سیم موجبات الغشي و مشكالتي را بشاي سالمت دام به وجود مي

شاي نیل ني را بآورد. در مورد گیاهان و حیوانات بايد مقاديش مواد معدها را فشاهم ميشكنندگي اس خوان

اي و حیوانات ع وفه سالم ي، اصالح كشد. آگاهي از نیازهاي مواد معدني در گیاهانبه حداكثش تولید و 

اي است كه يک عنصش بش بقیه گیاهان دارد. كمبود يا منظور شناخت اثشهاي م قابل پیچیدهچشاكننده به

وجود آورد. ولید و سالمت حیوانات بههايي را بشاي تزيادي مواد معدني در رژيم غذايي ممكن است نگشاني

اي نیست. اگش چه اثشهاي هاي غذايي، موضوع تازهدر رژيمهاي ساده بش روي نواقص مواد معدني پژوه 

ي دام در عنوان سطوح جديد مطالعه در باب تغذيهو بش هم خوردن تعادل بین آنها بهم قابل مواد معدني 

طور مس قیم يا غیش مان به دور بودن مواد معدني از حالت تعادل، بهمشت ، مطشح است. گذش ه از اين، در ز

گیشد. اين عبارت كه حیوان ممكن ثیش قشار ميأمس قیم، دس شسي زيس ي به مواد معدني ديگش نیز تحت ت

مین مقاديش مورد نیاز از اين عناصش نیز صادق أاست كمبود مواد معدني از خود بشوز دهد، ح ي با وجود ت

 (.   1552، 2اي ند و همكاراناست )م

 پرمصرفمعدنی عناصر  -5-4-2

گشم در كی وگشم وزن بدن بوده و شامل ك سیم، فسفش، می ي 05بی  از  مصشفغ ظت عناصش پش

درصد از عناصش معدني بدن را تشكیل  99باشند كه در مجموع پ اسیم، منیزيم، سديم، ك ش و گوگشد مي

 (.2287دهند )خالداري، مي

 کلسیم -5-4-2-5

 2و قودريچ 1است )آمشمن 2858ك سیم اولین عنصش جدا شده در فشم معدني توسط هامفشي در سال 

درصد در اسك ت اس خواني يافت  99تشين ماده معدني موجود در بدن است و (. اين عنصش فشاوان2982، 

هاي اد، م صل به پشوتئینعنوان يون آزمانده بشاي حیات ضشوري بوده و بهشود. يک درصد ك سیم باقیمي

                                                
1 - Mayland 
2 - Ammerman 
3- Goodrich 
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 (2982آمشمن و قودريچ )(. 1525، 2باشد )ساتلسشم و مشكب از اسیدهاي ارگانیک و غیش ارگانیک مي

درصد از كل ك سیم پالسما را شامل شده و بشاي هدايت عصبي،  05-95ك سیم يونیزه  گزارش كشدند كه

انقباض ماهیچه و عالئم س ولي الزم است. عم كشد ك ي ك سیم شامل تحشك ماهیچه، تنظیم فعالیت 

هاي عنوان كوفاك وز در سیس مي، لخ ه شدن خون، تولید شیش و بهق بي، اس حكام غشا، انقباضات عصب

نیاز توسط يک اف د. ك سیم مورد  طور اولیه در دئودنوم و ژژنوم ميباشد. جذب ك سیم بهآنزيمي مي

شود، تا از غذا جذب مي (2987و همكاران،  1فشآيند تنظیم شونده با هورمون در روده كوچک )بشونش

هاي موجود توسط رژيم غذايي و حشكت ك سیم خالص به داخل يا خارج از اسك ت تنظیم شود. محدوديت

اي شیشي در هنگام ( و گاوه2982، 2حدود يک پنجم از ك سیم در اس خوان در گوسفند )بشيسويت

شیش گاو، غني از ك سیم شود. شیش و جايگزين شیش مش ق شده از زايمان و ششوع شیشدهي موب یزه مي

 و شیش گوسفند 2245(. شیش بز حاوي 2989، 4شود )چاالخوبي توسط دام جوان جذب مي است كه به

طور ك ي مناب  (. ع وفه به1559و همكاران،  0گشم شیش است ) يانگگشم ك سیم در يک كی ومی ي 2925

طور كه حاوي ك سیم بیش شي هس ند. بهبقوالت  باشد، به ويژهخوبي از ك سیم بشاي دام چشاكننده مي

ك ي بشگ گیاهان حاوي دو بشابش ك سیم بیش شي نسبت به ساقه است. ك سیم مشات  با اس فاده از كود 

ابد. چشاي ان خابي به اح مال زياد ناشي از غ ظت ينی شوژني افزاي  ياف ه و با پیششفت ب وغ كاه  مي

 (. 1525مانده است )ساتل، هاي باقي ك سیم باالتش در ع وفه خورده شده نسبت به نمونه

 فسفر -5-4-2-2

ها و درصد در اس خوان 85معدني فشاوان موجود در بدن حیوانات است و حدود  فسفش دومین ماده

 شين وظیفه فسفش بوده و تغییشات در نگهداري اس خوان از نظش كمي مهم و تشكیل .شودها يافت ميدندان

ساخ ار اس خوان و تشكیب آن كه ناشي از كمبود فسفش باشد، در بسیاري از جهات مشابه مواردي است كه 

نشم بدن  هايبافت طور گس شده در مايعات ومانده فسفش بدن به درصد باقي 15كمبود ك سیم وجود دارد. 

شود كه طیف وسیعي از وظايف را بش عهده دارد. فسفش جزئي از دئوكسي و ريبونوك ئیک اسید مي توزي 

در وظايف م ابولیكي میزبان  اتيیح است، كه بشاي رشد و تمايز س ول ضشوري است. فسفش همچنین نق 

AMPدارد، از جم ه اس فاده از انشژي و ان قال از طشيق 
9 ،ADP

ATPو  7
نز، ان قال اسید كه در گ وكونئوژ 8

(. در 1525پ اسیم نق  دارد )ساتل،  –چشب، سن ز اسید آمینه و پشوتئین و فعالیت پمپ سديم 

                                                
1 - Suttle  
2 - Bronner 
3
-  Braithwaite 

4- Challa 
5 - Young 
6 etAmisomAnimionisonedA-  
7 - Adenosine diphosphate 
8 -  Adenosine triphosphate 
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نشخواركنندگان، اح یاجات شكمبه و ك ني میكشوف ور نیز مهم بوده، و سن ز پشوتئین میكشوبي ممكن 

هاي هاي غالت و فشآوردهه(. دان2995، 1و سويال 2هاي غذايي كم فسفش مخ ل شود )تشنوزاست در رژيم

ولي مقدار آن در ع وفه و انواع  ،ها، پودر ماهي و شیش به شين مناب  فسفش هس ندفشعي آنها، بشگ ع وفه

ها،  ها است. در تمام گونه هاي جوان همه گونهكاه بسیار كم است. شیش يک منب  مهم فسفش بشاي دام

(. در 1525شود )ساتل، در كازنین يافت مي عمدتاًتش از شیش است. فسفش شیش فسفش آغوز بسیار غني

هاي غذايي كم فسفش دچار نشخواركنندگان، شكمبه منبعي از فسفش بوده و غ ظت فسفش شكمبه در جیشه

و  2باشد )والکكاه  شده و اين امش تا حدودي به دلیل كاه  در جشيان فسفش بزاق به شكمبه مي

ي غذايي و عوامل فیزيولوژيكي كه جشيان فسفش بزاق و پالسما را هابا اين حال، جیشه (.1551همكاران، 

تواند با كاه  باشند. حیوان شیشده ميدهند بش غ ظت فسفش شكمبه نیز تأثیشگذار ميتحت تأثیش قشار مي

مصشف غذا و تولید شیش، بدون تغییش غ ظت فسفش در شیش به كمبود فسفش پاسخ نشان دهند )والک و 

 كمبود فسفش در گوسفندان چشا كننده در مشت  كم ش رايج بوده و شدت آن نیز معموالً (.1551همكاران، 

كم ش است. چندين توجیه اح مالي بشاي اين امش وجود دارد، چشا كه گوسفند و بز مصشف خوراك باالتشي 

يابد يخشک افزاي  مي بشاي فسفش با افزاي  مصشف مادهبه ازاي هش واحد وزن دارند، اما نیاز نگهدار

(AFRC
( و اين بشاي نشخواركنندگان كوچک يک نقطه ضعف است. گوسفند و بز همچنین 2992، 4

داراي نسبت كم ش اس خوان به وزن بدن بوده و در ن یجه نیاز رشد كم شي دارند. عالوه بش اين، گوسفند 

مخ وط است )ساتل، باشند از ع وفه تش دچار كمبود فسفش ميقادر به ان خاب گیاهاني كه كم اح ماالً

1525.) 

 پتاسیم -5-4-2-9

غ ظ ي ايجاد شده توسط اين يون ايجاد  هايشیبها است. پ اسیم، يون مهم داخل س ولي در بافت

كند كه بشاي نگهداري توانايي پاسخگويي به محشك و كش  عضالت هم مؤثش يک پ انسیل الك شيكي مي

ها تنوع كم شي در غ ظت غیش است. بیش ش خوراكو ضشوري است. غ ظت پ اسیم در ع وفه بسیار م 

مناب   پوشاني قابل توجهي وجود دارد، مثالًدهند، اما بین انواع آنها همپ اسیم نسبت به ع وفه را نشان مي

باشد. مناب  خوراكي پ اسیم بسیار مح ول است و صشف طور ك ي داراي پ اسیم كمي ميكشبوهیدارت به

(. پ اسیم تا حد زيادي از طشيق 2990، 0شود )می شطور كامل جذب مييباً بهنظش از مقدار مصشف، تقش

هاي بیش شي در شود. مكانیسمجشيان خون مي واردهاي ان قالي از غشاء بازول شال مخاط روده كانال

                                                
1 -  Temouth 
2 -  Sevilla 
3- Valk  
4 - AFRC 
5- Miller 
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سشاسش غشاء بشاي حمل و نقل پ اسیم نسبت به عناصش ديگش وجود دارد. كاه  اش ها، رشد ضعیف و 

باشد. پ اسیم مان  ي، سف ي و ف ج و اسیدوز داخل س ولي از جم ه عالئم كمبود پ اسیم ميضعف عضالن

منیزيم با كمبود سديم و تحشيک آلدوس شون كه  -شود. آن اگونیست پ اسیمجذب منیزيم از شكمبه مي

 (. 1525شود )ساتل، دهد، تشديد ميغ ظت پ اسیم شكمبه را افزاي  مي

 منیزیم -5-4-2-4

از پ اسیم مهم شين كاتیون داخل س ولي منیزيم است و رابطه نزديک با سايش عناصش معدني بعد 

طوري كه افزاي  مقدار اين عناصش در جیشه به ،داردنی شوژن جیشه نظیش ك سیم، فسفش، سديم، پ اسیم و 

-و بافت(. منیزيم بشاي عم كشد مناسب اسك ت بدن 2278شود )خالداري، سبب كاه  مقدار منیزيم مي

درصد از كل منیزيم بدن در ساخ ار اسك ت وجود دارد. يک سوم منیزيم  95هاي نشم الزم است. تقشيباً 

اس خوان م صل با فسفات و دو سوم باقیمانده در ساخ ار بخ  معدني است. منیزيم در بافت نشم بشاي 

يمي شامل واكن  هاي آنزسازي بسیاري از سیس ماي و بشاي فعالفعالیت عادي عصبي ماهیچه

گي غشاي (. يكپارچه2982دكشبوكسیالسیون شامل تیامین پیشوفسفات الزم است )آمشمن و قودريچ، 

هاي شكمبه نیاز به منیزيم س ولي تا حدي وابس ه به اتصال منیزيم به فسفولیپیدها است. میكشوارگانیسم

گوسفند از  يپس انداران داش ه و تغذيههاي ضشوري بشاي عم كشد س ولي در بشاي كاتالیز بسیاري از آنزيم

میكشوف ور شكمبه  س ولی یكي يک رژيم غذايي نیمه خالص تقشيباً عاري از منیزيم به سشعت در فعالیت

كم است، اما بشاي حفظ زندگي در مايعات خارج  اًنسب  كند. منیزيم با اينكه در غ ظتاخ الل ايجاد مي

دهد )ساتل، هاي عصبي رخ ميكه در آن ان قال پیام ،2(CSF) س ولي است، از جم ه ماي  مغزي نخاعي

و در شیش  295گشم بش لی ش( بوده و غ ظت آن در شیش بز  2/5-1/5(. منیزيم شیش نسب اً كم )1525

(، اما منیزيم ك س شوم سه بشابش شیش 1559، 2و پارك 1باشد )يانگگشم در كی وگشم ميمی ي 285گوسفند 

شود و با جذب از روده بزرگ كمک زيادي سط گوسفند و گوساله به خوبي جذب مياست. منیزيم شیش تو

بس گي به گونه گیاه و ششايط فص ي و آب و  اًكند. غ ظت منیزيم در ع وفه عمدتبه بازده باالي آن مي

(. 2990و همكاران، 4هوايي در طول رشد گیاه داش ه و منشاء خاك از اهمیت كمي بشخوردار است )جومبا

باشد و خطش اب ال ظت منیزيم در فصل بهار كه غ ظت پ اسیم باال بوده و توزي  بقوالت كم است، كم ميغ 

به كزاز ع في هم بیش ش است. شكمبه محل مهم بشاي جذب منیزيم در گوسفند و گاو است. غ ظت 

حیوانات (. در حالت ك ي 2997، 9و هورست 0منیزيم در شیش كم است و تنها يک دهم ك سیم است )گوف

                                                
1
 - Cerebro Spinal Fluid 

2- Young 
3- Park 
4 -  Jumba 
5- Goff 
6- Horst  
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شیشده نیاز بیش شي به منیزيم نسبت به حیوانات غیش شیشده دارند. مطالعه بشرسي اثش آن اگونیس ي 

خالص به منیزيم ممكن غذايي نیمهكننده يک جیشهدريافتپ اسیم و منیزيم نشان داد كه نیاز بزهاي 

 (.2997و همكاران،  2تش باشد )شونوايلاست به نیاز گوسفند نزديک

 نیتروژن  -5-4-2-1

 Vو عدد اتمي آن  Nنی شوژن يا ازت يكي از عناصش شیمیايي در جدول تناوبي است كه نماد آن 

درصد جو  79بو است كه مزه و بيرنگ، بياثش، بيصورت يک گاز، غیش ف ز، دو اتمي بيبه نی شوژن معموالً

ن تشكیبات مهمي مانند آمونیاك هاي زنده است. نی شوژزمین را در بشگشف ه و عنصش اص ي آن در بافت

-ي مولكولدهد. نی شوژن عنصشي مهم در گیاه است و جزء سازندهاسید نی شيک و سیانیدها را شكل مي

(. نی شوژن در تولید 1559، 1كند )فاگشياهاي ك شوفیل بوده و بنابشاين نق  مهمي در ف وسن ز ايفا مي

(. نیاز گیاهان به اين 1557، 4و پی بام 2اساسي دارد )باركش ها نق ها، نوك ئیک اسیدها و كوانزيمپشوتئین

(. 2999، 0يابد )بن وجونزي رشد بسیار زياد است و با افزاي  سن گیاه، كاه  ميعنصش در مشاحل اولیه

نی شوژن جذب (. 1559شود )فاگشيا، ها جذب ميهاي آمونیوم و نی شات توسط ريشهصورت يوننی شوژن به

كند آيد و آمید با اسید تشكیب شده و تولید اسید آمینه ميصورت آمید درميه بهشده توسط گیا

ها من قل و در آنجا از (. نی شوژن مانند سايش عناصش، توسط آوندهاي چوب به بشگ2289 ،)حسندوخت

طشيق يک واكن  م ابولیكي به تشكیبات آلي )آمینو اسیدها( تبديل شده و در نهايت اين تشكیبات از 

 شين نی شوژن مهم (.1557، 9گشدند )مشكشيوهاي گیاه توزي  مييق آوندهاي آبك  در سايش بخ طش

، اسیدهاي هاها، كوآنزيمي گوناگون، آنزيمباشد كه در ساخ مان پشوتئینمصشف ميعنصش غذايي پش

تواند منجش (. كمبود نی شوژن در گیاه مي1558و همكاران،  7ها نق  دارد )هاسجاوانوك ئیک و سی وكشوم

به باريک شدن و اغ ب چوبي شدن ساقه شده و اين چوبي شدن ممكن است ناشي از ساخت بی  از حد 

توانند در ساخت اسیدهاي آمینه با سايش تشكیبات نی شوژن ها باشد. زيشا اين مواد ديگش نميكشبوهیدرات

(. 1551مورد اس فاده قشار گیشند )كافي و همكاران، 

 وکلرسدیم  -5-4-2-6

هم در حیوان و اثش ه بههم، وظايف و اح یاجات وابس  ش به دلیل سوخت و ساز وابس ه بهسديم  و ك

شوند. سديم و ك ش در حفظ فشار اسمزي، تنظیم م ابولیسم م قابل آنها با يكديگش، با هم در نظش گشف ه مي
                                                
1 -  Schonewille 
2
- Fageria 

3- Barker 
4- Pilbeam 
5- Bentonjones 
6- Mercurio 
7- Hassegawa  
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ون عمده در ماي  خارج س ولي آب و تعادل اسید و باز در بدن نق  داش ه، يون سديم كاتیون و ك شآنی

(ECF)2 (. ذخیشه قابل توجهي از سديم در اس خوان وجود دارد، كه ممكن است 1525باشند )ساتل، مي

از جم ه  ها،گشم سديم در كی وگشم وزن بدن در گوسفند باشد. ك ش هم در داخل س ول 2-0شامل حدود 

شود شكل نمک يافت ميهو در مايعات بدن بداش ه وجود شكل هیدروك شايد هاي گاب ت معده بهس ول

باشد. طور ك ي ع وفه از نظش سديم با توجه به عوامل خاك و گیاه فقیش مي(. به2984و همكاران، 1 )ف من

باشند. سديم و ك ش هش دو به تش از سديم ميها يا حالت ب وغ از نظش ك ش غني اكثش مشات  صشف نظش از گونه

 (. 1525تواند جذب ديگشي را نیز تحت تأثیش قشار دهد )ساتل، هش عنصش مي شوند، اماآساني جذب مي

 گوگرد -5-4-2-7

هايي مانند انسولین و اكسي عنوان بخشي از پشوتئین داراي وظايف مخ  في است. هورمونگوگشد به

همي هاي غني از سیس ئین م یالسیونین نق  م(. مولكول1525توسین نیز حاوي گوگشد هس ند )ساتل، 

كه ديگش اثشات شامل ان قال در حفاظت از حیوانات در مسمومیت مس، كادمیوم و روي داش ه، در حالي

ها از سمیت س نیوم است و در تخمیش شكمبه و سن ز پشوتئین میكشوبي نیز نق  س نیوم و محافظت بافت

تا  0/5اي از طور گس شدههگشد در گیاهان مشات  و ع وفه ب(. غ ظت گو2988، 4و كومیسارزوك2دارد )دوراند

هاي شكمبه نیاز به گوگشد خشک م غیش است. تمام میكشوارگانیسمادهگشم بش كی وگشم م 0/5كم ش از 

دارند. تغییشات هش دو تشكیب بیوشیمیايي و میكشوبي ماي  شكمبه، با يک افت قابل توجه در غ ظت 

ینامي در میزبان شده، اما در صورتي كه سولفید شكمبه همشاه است. محشومیت گوگشد باعث هیپوآلبوم

ژن قابل تجزيه جیشه باال باشد، اوره خون باال خواهد بود. عالئم كمبود گوگشد در  مصشف نی شو

نشخواركنندگان خاص نیست و با كمبود غذايي و يا هش عام ي كه باعث كاه  سن ز پشوتئین میكشوبي 

 (.1525شود، مش شك است )ساتل، شكمبه مي

 عناصر معدنی کم مصرف -5-4-9

بشخي از عناصش معدني مورد نیاز بشاي سالم ي و رشد طبیعي حیوان در مقاديش اندكي مورد نیاز 

و  مصشفبندي عناصش معدني به پششوند. در واق  تقسیمنیاز شناخ ه ميهس ند كه تحت عنوان عناصش كم

-آنها بس گي دارد. عناصش معدني كم بش اساس غ ظت آنها در بدن حیوان يا مقدار مورد نیاز مصشفكم

 255ا كم ش از گشم در كی وگشم نداش ه و مقاديش مورد نیاز آنهمی ي 05در بدن دام غ ظت بیش ش از  مصشف

                                                
1- Extracellular Fluid 
2 - Fettman 
3- Durand 
4- Komisarczuk 
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اص ي شامل آهن،  مصشف(. عناصش معدني كم2999و همكاران،  2دونالدگشم است )مکگشم در كی ومی ي

 روي، مس، منگنز، يد و كبالت هس ند.

 آهن -5-4-9-5

عنوان بخشي از جیشه از ياب در بدن بوده و ارزش آن بهتشين عنصش كمها پی  آهن فشاواناز مدت 

درصد از آهن بدن در هموگ وبین خون حضور دارد، و  95اًسال پی  مورد توجه بوده است. تقشيب 1555

هاي اول زندگي بسیاري از خوني را در هف ههاي قشمز خون نیاز به آهن و خطش كمافزاي  توده گ بول

دهد. هموگ وبین تشكیبي از پشوتوپورفیشين و هموگ وبین است. ويژه در خوك افزاي  مي هاي اه ي، بهدام

-هم م صل ميمولكول هم از چهار اتم آهن تشكیل ياف ه، يكي در مشكز كه هش چهار ح قه پورفیشين را به

ها ها به بافتها اجازه تنفس را با حمل اكسیژن از ريهبافت ها بوده و بهكند. هموگ وبین درون اري شوسیت

ین از طشيق سیاهشگ هموگ وبین از طشيق سشخشگ خوني و بازگشداندن كشبوكسي هموگ وبعنوان اكسي به

تش آهن كه مقدار آن نیز كم ش است بوده و در ماهیچه يافت دهد. میوگ وبین پورفیشين سادهرا انجام مي

كند آن تمايل باالي آن به اكسیژن ان قال اكسیژن از هموگ وبین به س ول را تكمیل مي شود، كه درمي

 (. 1525)ساتل، 

هاي م غیشي از آهن دارند كه به گونه گیاه، ششايط رشد و میزان آلودگي ها غ ظتبیش ش خوراك دام

گشم در كی وگشم می ي 25-95 هاي غالتباشد. بیش ش دانهبا خاك و سايش مناب  اگزوژنوس وابس ه مي

هاي لگومینوز و ند. دانهاي دارهاي اندك گونهگیشي در مزرعه و تفاوتخشک آهن در زمان نمونهماده

(. 1525خشک آهن هس ند )ساتل، گشم در كی وگشم مادهمی ي 255-155هاي روغني اغ ب حاوي كنجاله

دهد. آهن در یز را نشان ميئدر بهار و پا آهن ع وفه مشتعي نوسانات فص ي قابل توجهي با حداكثش میزان

 (.1558و همكاران ،  1شود )وستدئودنوم طي دو فشآيند دريافت موكوسي و ان قال سشوزي جذب مي

 روی -5-4-9-2

ها )نظیش كشبنیک آنیدراز، كشبوكسي پپ یداز، الك ات روي از اجزاي ساخ ماني بسیاري از م الو آنزيم

-ها ذخیشه ميخوانناز، آلكالین فسفاتاز و غیشه( است. اين عنصش بیش ش در اس دهیدروژناز، الكل دهیدروژ

شود. میزان جذب روي به هاي اندام گوارشي جذب ميگشدد. روي در نشخواركنندگان در تمام قسمت

بس گي  Dو   Aعوامل گوناگون نظیش سن، تشكیب غذا و مقدار عناصش ديگش نظیش ك سیم و فسفش، وي امین 

(. مناب  طبیعي 2287يابد )خالداري، با افزاي  میزان ك سیم و فسفش خون جذب روي كاه  ميدارد. 

هاي بااليي از مقدار روي در باشند. نسبتهاي آن ميشوندهها، كنسان شه، شیش و جانشینروي شامل ع وفه
                                                
1- McDowell  
2 - West 
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، 1)مینسونثش اص ي وضعیت روي خاك و ب وغ گیاه هس ند ؤتمام مشات  دنیا ثبت شده است عوامل م

2995.) 

 مس -5-4-9-9

هاي بدن وجود دارد و در تشكیل مصشف در ك یه بافتمس به عنوان يک عنصش ضشوري و كم

هاي جعد پشم می  نق  دارد. مس در ساخ مان اكثش پشوتئینهاي قشمز خون و تولید رنگ و گ بول

ها و ان قال آن به شدن آهن از س ولتشتیب در آزاد كسمین و كوپشئین وجود دارد كه بهخون نظیش سشولوپال

ها در فسفشپالسیون داخل پالسما و م ابولیسم آهن نق  دارند. همچنین مس يكي از اجزاي سی وكشوم

(. عالئم كمبود مس در نشخواركنندگان شامل ناهماهنگي 2287اكسیداتیو نق  آنزيمي دارد )خالداري، 

 -هاي اس خوان، بافت پیوندي، ق بيي، ناهنجاريرنگ شدن، كم خونعضالت، مو و پشم غیشعادي، بي

باشد. جذب مس توسط هش دوي ها، عدم باروري، تاخیش در رشد ميعشوقي، اسهال، مس عد شدن به عفونت

وسی ه ه( و غیشويژه در موكوس روده تسهیل و تنظیم میزان جذب ب2Crtهاي پشوتئیني ويژه )ناقل

هاي ها، غالت و بشخي فشآورده  فقیش مس بوده، در حالي كه ك مباشد. ع وفه تازه منباح یاجات مس مي

غالت مناب  خوبي از مس بشاي گوسفند هس ند. آن اگونیسم بین مس و آهن جذب مس را تحت تأثیش 

گیاه و  وسی ه گونه، سويه، ب وغهها و گیاهان مشتعي ب(. میزان مس ع وفه1525دهد )ساتل، قشار مي

 (.2995و همكاران،  1گیشد )مک فارالند اس فاده تحت تأثیش قشار ميششايط خاك و كود مور

 منگنز -5-4-9-4

منگنز پنجمین عنصش ف زي فشاوان در زمین بوده و بشاي رشد و باروري حیوانات آزمايشگاهي در 

هاي اه ي، زماني كه دو بیماري ضشوري نشان داده شد. اح یاج به منگنز در تغذيه دام 2925سال 

اي در طیور با مصشف منگنز پیشگیشي شدند، )تاندون لغزشي( و ديس شوفي غضشوفي تغذيه پشوزيس

ها مانند پیشووات، (. اين عنصش در عم كشد بشخي از آنزيم2928و همكاران،  2تشخیص داده شد )شايبل

اگزال كشبوكسیالز و اكساالت دي كشبوكسیالز نق  دارد لذا در كشبوكسی ه كشدن اسید پیشوويک و اسید 

منگنز در فشآيند تنفس،  ثیش دارد. همچنین يک فعال كننده آنزيم آرژيناز است.أاس یک در چشخه كشبس ت

(. اح یاجات منگنز به 1525؛ ساتل، 2287سازي نیز نق  دارد )خالداري، سازي و رشد و هماننداس خوان

-باشد. مطالعات اولیه نشان دادهخشک ميگشم مادهگشم در می ياز يک می يازاي هش نشخواركننده كم ش 

                                                
1- Minson 
2 - McFarlane 
3- Schaible 
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خشک منگنز بشاي رشد كافي اما بشاي حداكثش باروري مقداري اندك گشم در كی وگشم مادهمی ي 25ند ا

 (.2902، 1و فی یپس 2بود )ب  ي

 ید -5-4-9-1

شود، در بین دلیل اينكه كمبود آن باعث ناهنجاري ك ینیكي بزرگ شدن غده تیشوئید در گشدن ميه يد ب

پديدار شد. ارتباطي بین فعالیت  29اصش شناخ ه شده است. ارتباط بین گواتش و تغذيه يد در قشن عن

باشد اي ميگیشي شده كه اح یاجات يد داراي تفاوت بین گونهتیشوئید و نشخ غشاي پايه باعث اين ن یجه

ي پايه را تحت زاي محیطي مانند سشماي شديد، كه نشخ م ابولیک غشا(. عوامل اس شس1525)ساتل، 

ها به ويژه در دهند، اين اس شس در غده تیشوئید توسط فعالیت تیشوئید در تمام گونهتأثیش قشار مي

(. مطالعات ساخ اري روي مولكول تیشوكسین 1557،  2شود )تودينينشخواركنندگان كوچک كن شل مي

اند. هورمون تیشوئید زين قشار گشف ههاي تیشواند كه چهار اتم يد در هش دو موقعیت مشابه ح قهنشان داده

ژي و اثشات وسی  روي مشاحل میاني  داراي نق  تنظیم درجه حشارت، افزاي  تنفس س ولي و تولید انش

(. مشابه سايش عناصش آنیوني، يد از 1525م ابولیسم، رشد، عم كشد ماهیچه، سیس م دفاعي دارد )ساتل، 

شود، يد از فش از طشيق بزاق نشخواركنندگان جايگزين ميشود. در حالي كه فسدس گاه گوارش جذب مي

 هاي پالسما درشود. يد جذب شده از طشيق اتصال با پشوتئینطشيق تششح به داخل شیشدان جايگزين مي

ها و كبد در هاي مانند ماهیچهيابد. میزان كمي چشخه تیشوئیدي يد در داخل بافتجشيان خون ان قال مي

هاي (. غ ظت يد گیاهان به دلیل تفاوت2982و همكاران،  4يابند )داونشجشيان مي زمان مصشف اضافي يد

باشد. اثشات م قابل بین اي، ششايط آب و هوايي و فص ي و ظشفیت خاك در فشاهم كشدن يد م غیش ميگونه

مكاران، باشد )يانگ و همي باشد. میزان يد گیاه در بشگ بیش ش از ساقهاين عوامل نیز داراي اهمیت مي

1559.) 

 کبالت -5-4-9-6

خوني مخشب حاوي كبالت بود، ناشناخ ه ، زماني كه فاك ور ضد كم2984نحوه عمل كبالت تا سال 

باشد. میزان كبالت اي بشاي حیات، سالم ي و تولید با كیفیت ضشوري ميمین منظم كبالت جیشهأبود. ت

(. 2995باشد )مینسون، ششايط خاك م غیش ميهاي گیاهي و به دلیل هاي مشتعي بین گونهبین ع وفه

ي انباشند. مناب  غذايي حیوتشي از كبالت ميها مناب  غنييكسان نسبت به گشاسها در ششايط كشت لگوم

                                                
1- Bentley 
2- Phillips  
3- Todini 
4- Downer 
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، م ابولیسم انشژي و اسید آمینه B12 ها از نظش وي امیننیز مناب  فقیش كبالت هس ند. تفاوت ع وفه

 (.1525هاي دامي مخ  ف شده است )ساتل، اح یاجات كبالت بین گونهگوگشدي اح ماال باعث تفاوت در 

 عوامل مؤثر بر ارزش غاایی و قابلیت هضم علوفه مرتعی -5-1

ارزش غذايي و قاب یت هضم گیاهان تحت تأثیش عوامل مخ  في مانند گونه و واري ه گیاه، مشح ه رشد 

شح ه رشد گیاه در هنگام بشداشت بیش ش از هش گیاه، میزان بشگ، خاك و آب و هوا است. در اين میان م

(. اگشچه مصشف 2279گذارد )صوفي سیاوش و جانمحمدي عامل ديگشي بش كیفیت ع وفه تأثیش مي

(، ون 2992و همكاران،  2شدند )خازالخوراك و قاب یت هضم مواد خشبي به طشيقي مس قل فشض مي

 مصشفي است در حالي 2خشکه مقاديش مادهصشف خوراك وابس ه ب( پیشنهاد كشد كه م2994) 1سوست

كه قاب یت هضم وابس ه به مقدار ديواره س ولي و در دس شس بودن بشاي هضم است كه تحت تأثیش 

كه قاب یت هضم توسط سايش عوامل مانند عدم تعادل  ( گزارش كشد2992) 4مشتنزلیگنیني شدن است. 

ارد. مقدار مواد مغذي كه در دس شس نشخواركنندگان اسیدي ه شكمبه و زمان عبور مواد از شكمبه قشار د

گیشد ن یجه رقابت بین هضم و نشخ عبور مواد است. بنابشاين، مقدار مواد مغذي ع وفه تغذيه شده قشار مي

توسط نشخواركنندگان، هم توسط میزان تجزيه شده در شكمبه و هم توسط نشخ خشوج فیزيكي از 

 گیشد. شكمبه تحت تأثیش قشار مي

 یگونه گیاه نوع -5-1-5

هاي ژن یكي، فیزيولوژيكي و مشفولوژيكي داراي كیفیت هاي گیاهي مخ  ف، به دلیل تفاوت گونه 

 هايهاي مشات  سبب اخ الفهاي ژن یكي ع وفه(. تفاوت2282ع وفه م فاوتي هس ند )ارزاني و همكاران، 

شود. عالوه بش زمان ب وغ، نسبت بشگ ت هضم ميخام و قاب یخام، الیافاي در غ ظت پشوتئینقابل مالحضه

(. مشات  2279به ساقه، نحوه رشد و تحمل به تن  بش روي تشكیبات شیمیايي مؤثش هس ند )ع وي، 

دام داراي فشآيندهاي پیچیده و  ها از نظش تغذيهاند كه ارزيابي آنطبیعي از گیاهان م نوعي تشكیل شده

هاي مورد بشداري مخ وط از ع وفهها به دو صورت نمونهغذايي آن هاي خاصي است كه تعیین ارزش روش

مصشف( صشف )بدون ع وفه سمّي و غیش قابلبشداري تنها از ع وفه قابل مچشا صورت گشف ه و ديگشي نمونه

هاي گیاهي در  اند كه گونه( گزارش كشده2289(. امیشخاني و همكاران )2289گیشد )قنبشي، صورت مي

زارهاي نیمه ( با مطالعه در چمن2280هاي مخ  ف، كیفیت ع وفه م فاوتي دارند. ششيفي )مانها و زمكان

                                                
1 - Khazaal 
2- Van Soest 
3 rDtneddAD-  
4- zADdAmM 
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هاي يک گیاه در  آلي گونهشیمیايي و انشژي قابل هضم و مادهات باس پي اردبیل گزارش كشده كه تشكی

 ارتفاعات مخ  ف و در ششايط فنولوژي يكسان داراي اخ الف فاحشي نبودند.

 رشد گیاهمراحل  - 5-1-2

كه با افزاي  طوريعي است. به شين عامل مؤثش بش تشكیب و ارزش غذايي ع وفه مشتمشح ه رشد مهم

س ولز هاي ساخ ماني افزاي  ياف ه و در ن یجه میزان س ولز، هميسن گیاه نیاز آن به بافت

خام آن ان پشوتئین  سن گیاه میزيابد. با افزايهاي ساخ ماني( و لیگنین آن افزاي  مي )كشبوهیدرات

خام در يک گونه گیاه رابطه معكوسي وجود دارد شاين بین مقاديش پشوتئین و الیافشود، بنابكاس ه مي

( مؤثشتشين عامل در تعیین ارزش غذايي را مشح ه 1552و همكاران ) 1چن .(1559و همكاران،  2)مكدونالد

س ولز س ولي منهاي هميشوتئین و ديوارهرشد رويشي دانس ند كه طي آن بیش شين اخ الف در مقدار پ

يداهو بش روي چند گونه مشتعي اي كه در شمال آ( با مطالعه1551و همكاران ) 2آيد. آلدردگیاه بوجود مي

ها و همچنین امینهها را بیش ش از گشايخام بوتهاي انجام دادند درصد پشوتئینوتهبشگ، گشاس و بپهن

ها در اوايل رشد بیش ش و در اواخش رشد رويشي كم ش بشگها را نسبت به پهنايخام بوتهمیزان پشوتئین

خام، با افزاي  سن گیاه مقدار پشوتئین( گزارش نمودند 2282اند. شیشمشدي و همكاران )گزارش كشده

NDFخام م ابولیسم كاه ، ولي مقدار الیافخشک قابل هضم و انشژي قابل خام، مادهچشبي
0و  4

ADF 

ها )در بهار و اوايل يابد. اكثش گیاهان مشتعي در مشاحل اولیه رشد و هنگام ظهور خوشهمي افزاي 

دهي هس ند و در مشاحل بعدي ششوع گل خام و حداقل مواد فیبشيتابس ان( داراي حداكثش مقدار پشوتئین

(. يكي از 2288يابد )رزم آذر، خام كاه  و مقدار فیبش افزاي  ميدهي كامل میزان پشوتئینو گل

زمان با ب وغ دهد مشح ه ب وغ ع وفه است. هم را تحت تأثیش قشار مي NDFفاك ورهايي كه قاب یت هضم 

كه در مشح ه رويشي قاب یت درصد كاه  يابد، در حالي 45تواند بی  از مي NDFگیاه، قاب یت هضم 

ن یجه گشفت كه با افزاي  ( 1551) 7(. آدسوگان1552و همكاران ،  9بسیار باالست )هافمن NDFهضم 

هاي با قاب یت هضم كم، افزاي  هاي ساخ ماني، نسبت ساقه به بشگ و بافت سن گیاه میزان كشبوهیدارت

يابد. در هاي قابل حل و تعداد زيادي از عناصش معدني كاه  ميياف ه و میزان پشوتئین و كشبوهیدارت

-خام، الیافخام، انشژياي پشوتئینارزش ع وفه ( بش روي ش  عامل2285زاده )تحقیقي كه توسط عشفان

-در دو مشح ه فنولوژيكي گل (شبدر قشمز) Trifolium pratenseگونه ADFو  NDFپذيشي، خام، هضم

                                                
1 -  McDonald 
2
-  Chen 

3- Alldredge 
4 -  Neutral Detergent Fibr 
5- Acid Detergent Fibr  
6- Hoffman   
7 - Adesogan 
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دهي كامل خام در مشح ه گلدهي كامل و بذردهي انجام گشفت به اين ن یجه رسید كه میزان پشوتئین

 بیش ش از مشح ه بذردهي است.

 یزان برگم -5-1-9

هاي گیاه )بشگ، ساقه و گل( در مشح ه مخ  ف فنولوژيكي، در آگاهي از ارزش غذايي هش يک از اندام

منظور دس یابي به عم كشد مط وب دام بدون آسیب رساندن به گیاهان ان خاب زمان مناسب چشا به

رسیدن ب وغ گیاه، تولید كل  (. همگام با فشا2282كند )ارزاني و همكاران، داران كمک ميمشتعي، به مشت 

خشک بشگ به میزان ثاب ي ادامه هي مادهدرود. در طي مشح ه اول گلخشک در هش هك ار باال ميماده

شود )قشباني و خشک، اما كاه  نسبت بشگ به ساقه منجش مييابد. اين مسأله به افزاي  تولید مادهمي

ها بوده و میزان الیاف ساقه ها بیش ش از ساقهضم بشگ(. مقدار پشوتئین و انشژي قابل ه2285نیا، خسشوي

يابد و اين باعث افزاي  در الیاف باشد. با رسیدن گیاه میزان ساقه به بشگ افزاي  ميها ميبیش ش از بشگ

 هاي ( در خصوص اندام2982) 1هس ون(. 2997و همكاران،  2گشدد )گشنتو كاه  در پشوتئین مي

ها كامالً م فاوت است، بشگ ها و ساقه ها میوهها، كه قاب یت هضم بشگمخ  ف گیاهان گزارش كشد 

 شند.با دارا مي ها پشوتئین خام بیش ش، فسفش باالتش و الیاف كم شي نسبت به ساقه

 نوع خاك -5-1-4

وسی ه هصورت محدود شدن رشد يا بمعدني در خاك بهه كمبود يک مادهطور طبیعي بگیاهان به

دهند تش به هش دو شیوه واكن  نشان ميطور معمولگیاهي يا به هايمشبوطه در بافتكاه  غ ظت عنصش 

ها تحت تأثیش خصوص غ ظت عناصش معدني موجود در آن(. ع وفه مشتعي به2995، )مک دونالد و همكاران

یزيكي (. عم كشد گیاهان، تحت تأثیش عوامل ف1552و همكاران،  2راماباشد )مقدار اين عناصش در خاك مي

سزايي در ارزش و شیمیايي خاك قشار دارد. همچنین میزان نی شوژن و فسفش موجود در خاك نق  به

خاك نیز بش جذب عناصش معدني توسط گیاه اثش pH (. 2298غذايي ع وفه مشتعي دارد )زرين كف ، 

و همكاران،  شوند )عماراسیدي جذب مي pHگذارد. زيشا بشخي از عناصش مانند منگنز و كبالت در  مي

هاي م فاوت از نظش وجود عناصش معدني، (، خاك2999و همكاران ) 4(. بش اساس گزارش تالوين1552

خاك، يكي از عوامل مؤثش در قاب یت جذب بشاي مواد  pHكنند مقدار گیاهاني با كیفیت م فاوت تولید مي

زياد،  pHهاي با یوم در خاكهاي اندك و مولیبدن و س نpHمعدني است. روي، منگنز، كبالت و نیكل 

-مس عد كمبود عناصش غذايي مي اًهاي آهكي با مقدار ماده آلي كم، عمومبیش ش قابل جذب هس ند. خاك

                                                
1 - Grant 
2- Huston 
3 -  Ammar 
4 - Telovin 



17 

 

هاي تشين كمبود شين و گس شدهروي و بور در خاك يكي از مهم مبود(. ك1557و همكاران،  نجبش)رباشند 

شود )ج ی ي و عم كشد و تولید محصوالت زراعي مي باشد كه باعث محدود شدنعناصش غذايي در دنیا مي

باشد. محدود خصوص غ ظت عناصش معدني م أثش از نوع خاك مي(. تشكیب ع وفه مشتعي به2280خیاوي، 

العمل طبیعي گیاه در هش دو، عكس ها و يا معموالًشدن رشد گیاه و كاه  غ ظت عناصش معدني در بافت

 (. 1551شد )آدسوگان، بامقابل كمبود عناصش معدني مي

 آب و هوا -5-1-1

اهي روي ارزش غذايي گیاه مس قیم با تغییش مدت و مشاحل رشد گیطور غیشششايط آب و هوايي به

پذيشي شود و قاب یت هضم و تجزيهس ولي ميارت باعث افزاي  لیگنین و ديوارهگذارد. افزاي  حشاثش مي

( گزارش كشدند كه میزان مواد 2990نیكخواه و امان و )(. 2981دهد )ون سوست، ع وفه را كاه  مي

مغذي در مواد خشبي م غیش است و اين تغییشات از يک محل به محل ديگش و نیز تحت تأثیش مشاحل 

( اق یم را بش تغییشات ارزش غذايي 2280باشد. ارزاني و همكاران )مخ  ف رشد و نمو گیاه م فاوت مي

خام و گیاه به ش شده و شاخص پشوتئین يهشدند با افزاي  رطوبت خاك، تغذع وفه مؤثش دانس ند و يادآور 

اي بش روي گیاهان مشتعي ( در مطالعه1552و همكاران ) 2يابد. دويسانشژي قابل م ابولیسم افزاي  مي

اين  ADFو  NDFخام، آلي، پشوتئینو فصل بش روي ماده بشداريگزارش نمودند كه اثش م قابل روش نمونه

مشتعي، مشخص گشديد كه ششايط محیطي منطقه و   گونه 0اي بش روي دار است. در مطالعهیاهان معنيگ

خام، خشک، پشوتئینع وفه )مقدار ماده ي رويشي قادرند بش ارزش غذايي ع وفه بش ارزش غذاييمشح ه

( تأثیش بگذارند. الب ه س ولي و مواد معدنيس ولز، ديوارهس ولي منهاي هميخام، ديوارهخام، چشبيالیاف

بیش شين تغییشات تحت تأثیش مشاحل رويشي و كم شين تغییشات تحت تأثیش اق یم بود )ارزاني و همكاران، 

2282.) 

 اثر میزان نزوالت  -5-1-6

عنوان مثال در زمان گذارد، بهاي مشت  اثش ميع وفه میزان نزوالت جوي نیز بش تشكیب مواد معدني

( بارندگي را 2995(. مكدونالد )1552يابد )عمار و همكاران، فش در گیاهان افزاي  ميبارندگي میزان فس

بش گزارش مكدونالد داند. بنااز دس شس گیاه مؤثش ميها شوي بعضي از عناصش خاك و خشوج آنودر شست

 شوي بعضي از عناصش همچون منیزيم و ك سیم در خاكو(، بارندگي زياد سبب شست2990) و همكاران

 يابد.هاي مشطوب قاب یت جذب آهن، منگنز، كبالت و مولیبدن افزاي  ميشود، اما در خاكمي

 

                                                
1 -  Dubbs 
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 تابش خورشیدی )آفتاب( -5-1-7

كنند، با تشكیبات شیمیايي گیاهاني كه در روشنايي و نور زياد و گیاهاني كه در سايه رشد مي

( گزارش كشدند كه افزاي  2992(. ون سوئست و همكاران )2981يكديگش م فاوت است )ون سوئست، 

و  2گشدد. بش اساس گزارش وي سونهاي موجود در گیاه مينور باعث افزاي  ف وسن ز و مقدار هیدروكشبن

(، سايه بش مقدار نی شوژن، پ اسیم، فسفش، منیزيم و خاكس ش گیاهي مؤثش است و محل 2981همكاران )

 كند.خوش تغییش ميهاي مخ  ف گیاه دستتجم  اين مواد را در اندام

 ارتفاع از سطح دریا -5-1-8

-دما و كوتاه شدن دوره رشد و نمو گیاه و مدت چشا مي افزاي  ارتفاع از سطح دريا موجب كاه 

اند  شين محیط جهت رشد و نمو گیاهان مشتعيها مناسبها و دامنهط و كوهپايهارتفاعات م وس گشدد.

اي كه بش روي سه گونه مشتعي در اس ان ( در مطالعه2280) (. ارزاني و همكاران2289)جاللي زنور، 

-خام، ديوارهخام، فیبشها )پشوتئین هاي كیفیت ع وفه گونهكشدس ان انجام دادند گزارش كشدند كه شاخص

خشک و انشژي قابل م ابولیسم( در طبقات ارتفاعي تفاوت س ولز، قاب یت هضم مادهبدون هميس ولي 

( گزارش كشدند كه میزان مواد مغذي در مواد خشبي م غیش 2274نیكخواه و امان و ) داري نداش ند.معني

 باشد.است و اين تغییشات از يک محل به محل ديگش و از ارتفاعي به ارتفاع ديگش م فاوت مي

 های مورد مطالعه شناسی خانواده و تیره گونهگیاه مشخصات -5-6

 (Asteraceae) کلی خانواده کاسنی هایویژگی -5-6-5

ها چه يا درخت هس ند، بشگ صورت درخساله يا پايا و به ندرت بهيک گیاهان اين خانواده ع في،

اي بش روي نهنج مش شكي قشار دارند(، در اطشاف صورت كپهآذين كالپشك )بهم ناوب بدون گوشوارك، گل

اك ه در و طشز قشار گشف ن بشدهند. تعداد كالپشك بشاك ه فشاوان قشار دارد كه گشيبان را تشكیل مي

(. اين تیشه به سه زيش تیشه اص ي 2280تبار عالي، كند )آقاجانهاي اين تیشه كمک مي گونهتشخیص 

است، لذا با توجه به تع ق گونه  4آف ابيو گل 2گ ي، زبانه1گ يگشدد كه شامل: لولهبندي ميطبقه

A.austriaca  وmelanolepis.A گشدد. ها، ششح مخ صشي از اين زيش تیشه ارائه ميبيآف ابه زيش تیشه گل

هاي جنس و نشماده همشاه با گلهاي تکجنس، يعني گلهاي ناهمكپه در گیاهان اين زيش تیشه داراي گل

 اي و در هاي لولهها در وسط داراي گلخنثي هس ند كه با نظمي مشخص قشار دارند. از طشف ديگش كپه
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2 -  Tubulifera 
3 -  Liquliferea 
4- Radiea 
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Abstract 

Determination of mineral elements and nutritive value of rangeland plants, which is 

applied to feed livestock, is important. Minerals elements, nutritional value and 

digestibility of forage plants affected by several factors such as species, phenology and 

its topographical conditions. This study aimed to identify the minerals and nutritional 

value of Artemisia melanolepis, Artemisia austriaca and Thymus kotschyanus in 

altitude levels and phenology stages. The study area was located in the ski resort 

elevation profiles in Alvares on the southern slope of Sabalan mountain. Due to 

changes in rangeland vegetation with increasing altitude above sea level, three 

sampling locations were selected. 50 plant samples were taken from each selected 

plant species. To determine the macro elementsof calcium, phosphorus, potassium, 

nitrogen, nitrate and sodium and micro elements of iron, zinc, copper and manganese  
Atomic Absorption Spectrophotometer and Flame Photometer were used. To 

determine the nutritional value of forage dry matter, ash, organic matter, crude protein, 

fat, ADF and NDF were measured. The data in two altitudes and three phenological 

stages were analyzed in a completely randomized design by GLM procedure in SPSS 

19. The results showed that altitude changes had no effect on the macro and 

microelements, and nutritional value of Thymus kotschyanus and Artemisia 

melanolepis. Undiscernable difference in altitude levels can be the reason for this 

Phenomenon. However phenology had a significant effect on macro and micro 

elements and nutritional value of the selected species (P <0.05). The results showed 

that with the growth progress, there was a significant decrease in the crude fat, crude 

protein and ash in the selected species. However, organic matter, dry matter, NDF and 

ADF showed a rising trend. Phosphorus, potassium, nitrogen and sodium were 

significantly reduced with the advancement of the phenological stages. The mineral 

elements are associated with age of the plant. It seems that calcium and copper does 

not meet the requiment of ruminant livestock. Consequently, the shortage must be 

compensated using nutritional supplements especially in the seeding stage. 
Keywords: Rangeland plants, Minerals, Nutritional value, Altitude, Phenological stage, 

Sabalanmountain, Ardabil province 
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