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 چكيده 

ــهر، حدود  ــتان بوش ــعت مراتع اس ــت كه از ارزش غذایي علوفه موجود در این مراتع،  1263000وس هكتار اس

 شــامل اطالعات زیادي وجود ندارد. این تحقيق، براي آگاهي از ارزش غذایي ســه گونه مهو و غالب مرتعي اســتان

Cenchrus ciliaris ،Pennisetum divisum  و Malva parviflora ـــد، انجام و تغييرات آن در خالل مراحل رش

ــد. براي این كار، نمونه ــي، گلدهي و بذردهي، بهش ــه مرحله رویش ــه منطقه مرتعي و س طور برداري از هر گياه، در س

سپس نمونه شد.  صادفي انجام  شک ت سترو شدند ها خ شک، پروتئين خام، خاك ، NDF ،ADF، چربي خام، ماده خ

سدیو، آهن، منگنز، روي، مس و قابليت هضو  سيو، منيزیو،  سيد، انرژي خام، كلسيو، فسفر، پتا ليگنين نامحلول در ا

شــد. طبق نتایج، با افزایر رشــد، ميزان پروتئين  گيرياندازه آنها ماده خشــک، ماده آلي و ماده آلي در ماده خشــک

دار ضـــو ماده خشـــک، ماده آلي و ماده آلي در ماده خشـــک گياهان كاهر معنيخام، فســـفر، پتاســـيو و قابليت ه

(05/0P< ،)NDF  وADF  به جز ها  يد >05/0Pدار )، افزایر معنيP. divisumآن ـــ نامحلول در اس  .P( و ليگنين 

divisum  و M. parviflora05/0داري )طور معنيبهP< ،ـــتر خام ، NDF( افزایر یافت. ميزان پروتئين خام، خاكس

ADF سيد، قابليت هضو ماده خشک، ماده آلي و ماده آلي در ماده خشک و نيز تمامي عناصر ، ليگنين نامحلول در ا

جز ســدیو در مرحله بذردهي و منگنز در مراحل گلدهي و بذردهي، در هر ســه مرحله رشــد، تحت معدني گياهان به

ـــيو،  M. parviflora( گونه ها قرار گرفتند. گونه >05/0Pدار )اثر معني ـــترین ميانگين پروتئين خام، كلس داراي بيش

پتاسيو، منيزیو، آهن، مس، روي، قابليت هضو ماده خشک، قابليت هضو ماده آلي و قابليت هضو ماده آلي در ماده 

، در تمامي مراحل رشد گياهان بود. ميزان كلسيو، پتاسيو، منيزیو، سدیو، ADFو  NDFخشک و نيز كمترین مقدار 

سطح بحراني آنمنگنز گونه آهن و شد، باالتر از  سي در مراحل مختلف ر هاي مرتعي بود. ها براي دامهاي مورد برر

جه كلي این ـــطح كمبود بود. نتي حل، كمتر از این س هان در برخي مرا يا ـــفر، روي و مس گ ما فس نه ا  .Mكه گو

parviflora ـــي ـــي در این تحقيق بوده و مرحله رویش ـــببهترین گونه مورد بررس ترین ميزان تركيب ، داراي مناس

شيميایي، عناصر معدني و قابليت هضو، در بين مراحل رشد بود. همچنين، افزودن مكمل فسفر، روي و مس به جيره 

 رسد.نظر ميهاي چراكننده در مناطق مورد مطالعه، ضروري بهدام

 استان بوشهرتركيب شيميایي، عناصر معدني، قابليت هضو، مرتع،  کليدی: واژه های


