
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان 

 

تعيين تركيبات شيميايي علوفه مراتع ييالقي استان لرستان با هدف تعيين وضعيت  عنوان پروژه:

 چراطول فصل در پرمصرف عناصرمعدني
 4-59-13-94140شماره مصوب :  -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 کریم قربانیخانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 دكتر علي مصطفي تهراني خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 و احمد غالميان .  بهروز ياراحمدي، محمد علي رحيمي، عليرضا چگني خانوادگي همكاران:نام و نام

 استان لرستانمحل اجرا :  -

 1394تاریخ شروع: فروردین  تاريخ شروع : -

 اشر: ن -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           61144با شماره         1/12/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  كيده :چ

 پرمصرفي عناصرمعدندرطي فصل چرا با تأكيد برتغييرات تعيين تركيبات شيميایي علوفه مراتع یيالقي  منظور به

یک ماه  بافاصلهطي دو سال متوالي از پوشش گياهي مراتع در پنج مرحله  طول فصل چراعلوفه مراتع، در 

دمای معمولي  درها ، نمونهتروزنهای گياهي درهرنمونه و ثبت برداری انجام شد. پس از تعيين گونهنمونه

ها متری آسياب شدند. تجزیه شيميایي نمونهقطرسرند یک ميليبا استفاده ازآسياب با و  خشکهیسا درشرایط

انجام گرفت. دراین آزمایش متوسط انرژی خام ,AOAC) 1995)دانان تجزیههای انجمن شيميبراساس روش

كيلوكالری دركيلوگرم ماده خشک به دست آمد. همچنين متوسط مقادیر ماده خشک،  4/2143 ±281علوفه مراتع

اسيدی  ندِیدرشو نامحلولدر شوینده خنثي و مواد  نامحلول، مواد خاكستر خامچربي خام،  ،ر خامپروتئين خام، فيب

 ،95/26±85/1 ،21/7±39/0 ،89/85±77/1برابر با ترتيبمتوالي به  سال دوهای علوفه مرتعي برای نمونه

درصد بود. ميانگين عناصر معدني پر مصرف شامل كلسيم، 66/31±98/0و05/0±22/5،86/0±67/5،69/1±84/41

ميانگين دو  و درصد47/1±06/0و65/1±35/0، 335/0±03/0، 46/1±05/0به ترتيب برابر با سدیم، پتاسيم  فسفر،

، 671/0±021/0سلنيوم نيز به ترتيب برابر با وشامل منيزیم، منگنز، روی، آهن  مصرف كمعناصر  مقادیرساله 

 نتيجه توانيم كل ماده خشک بود. در گرم 100در گرمي ليم 052/0±001/0و 002/0±235/0، 235/0 003/0±

. دهديمهای مرتعي رخ تراكم علوفه ودرتركيب  كه تغييراتيبه افزایش طول مدت فصل چرا با توجه  باگرفت كه 

 و پرمصرفمواد معدني  ازجملهمغذی  موادغلظت  فيزیولوژیکي گياهان ارزش غذایي ورشد همچنين تغييرات 

كه رشد گياهان مرتعي  سال خشکی هاماههدرطي  .شودميكاسته در مورد كلسيم و منيزیم  جزب مصرفكم

در این مدت علوفه  رسديم. به نظر ابدیيمكمي و كيفي بشدت كاهش  لحاظ ازشود، علوفه مراتع متوقف مي

های متکي به علوفه مراتع با یک نوع كمبود را تأمين كند. بنابراین دام هادامنياز غذایي  تواندينم شده مصرف

كمبود علوفه مراتع با شروع فصل  كهیيازآنجاي مواجه هستند. معدن عناصرمواد  جمله ازاجباری مواد مغذی 

ها ي این گلهمثل ديتولي بر روی راندمان نامطلوباثرات  تواننديمهمپوشاني دارد،  كوچندِهای ی گلهريگجفت

های تغذیه تکميلي و یا فالشينگ همراه با استفاده ی روشريكارگ بهشود كه دامداران با داشته باشد. لذا توصيه مي

 اثرات منفي این كمبودها را تا حدودی كاهش دهند. تواننديماز آجرهای معدني 

 استان لرستان ،يعناصرمعدن: گياهان مرتعي، تعيين تركيبات شيميایي، هادواژهیکل

 

 

 
 


