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اول

مقدمه، فصل
تاریخچه و 

ریخت شناسی





مقدمه

طی سالیان متمادی، مشکالت زیست محیطی مانند 
تأثیرات گلخانه ای، خشکسالی های بلند مدت، بیابان زایی و 
سیالب های تخریب کننده مزارع کشاورزی و منابع طبیعی 
افزایش یافته و باعث بحران های اجتماعی اقتصادی شده است. از 
طرف دیگر، منابع آب های سطحی و زیرزمینی به علت افزایش 
مصارف خانگی و صنعتی کاهش یافته است. بنابراین، محصوالت 
مورد توجه و امیدبخش آینده، باید نیاز آبی کم تری داشته باشند. 
مسئله  دیگری که بشر با آن مواجه شده، شوری خاک است که 
به صورت طبیعی و همچنین در اثر فعالیت بشر در بسیاری از 
نقاط جهان مشکل آفرین شده است. در این شرایط استخراج آب 
توسط گیاهان برای رشد دشوارتر می شود. یکی از راه های مؤثر 
در این شرایط انتخاب و به نژادی گیاهان مقاوم به شوری است. 
از جمله راهکارها برای کاهش مشکالت مزبور و بهبود بهره وری 
سیستم های زراعی   دامی، استفاده از گیاهان غیررایجی است که 
نهاده های کمی  دارند،  با شرایط محیطی  سازش پذیری خوبی 

نیاز دارند و ارزش غذایی آن ها مناسب است. 
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در ایران، علی رغم پیشرفت صنعت دام پروری به توسعه 
گیاهان علوفه ای متناسب با پیشرفت این صنعت توجه نشده است، 
بلکه توجه عمدتاً به ذرت علوفه ای محدود شده است، به نحوی 
که تنها علوفه سیلویی رایج، ذرت علوفه ای است. حال آنکه نیاز 
آبی این گیاه زیاد است و در شرایط کم آبی کشور، توسعه کشت 
آن پایدار نخواهد بود. بنابراین، باتوجه به شرایط اقلیمی کشور و 
محدودیت تأمین علوفه، مطالعه به منظور تنوع بخشی به منابع 

علوفه ای ضروری است. 
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معرفی گیاه آرتیچوک
آینده،  برای  امیدبخش  و  توجه  درخور  گیاهان  از  یکی 
گیاهی به نام آرتیچوک1 است که محصولی تجاری با گسترش 
جهانی است و در شرایط محیطی مختلف، و در محدوده 
شرایط دیم تا آبیاری کامل قادر به رشد است. گیاه مذکور 
را  آب وهوایی  شرایط  از  گسترده ای  طیف  در  رشد  قابلیت 
در  آن  زراعی  بهره وری  اگرچه  دارد،  سال  فصول  تمام  در 
از ویژگی  های  تا حد زیادی متفاوت است.  مناطق مختلف 
جالب این گیاه تولید غده، دائمی بودن )به دلیل رویش مجدد 
هرساله از غده(، رشد زیاد )تا ارتفاع بیش از 3 متر(، ترکیب 
شیمیایی مناسب و عملکرد تولید زیاد بیوماس رویشی )توده 
هوایی( و غده است. از دیگر ویژگی های مهم آن می توان به 
مقاومت به خشکی و شوری )قادر به رشد در مناطق خشک و 
و  سرما  برابر  در  مقاومت  ساحلی(،  و  حاشیه ای  مناطق 
سازگاری خوب با روزهای طوالنِی خنک، رشد در خاک های 
ضعیف و قلیایی، مقاومت در مقابل بیماری ها و علف های هرز 

اشاره کرد. 
این گیاه در اغلب خاک ها قادر به رشد است؛ نیاز کودی آن 
حداقل ممکن است؛ گیاهی مناسب برای کشت در خاک های شنی 

1-Jerusalem artichoke
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ضعیف و خشک است و می توان آن را به عنوان محافظ و گیاه 
جایگزین برای کاهش فرسایش خاک به کار برد. 

آرتیچوک توانایی رشد مجدد خوبی دارد و در صورت تأمین 
آب کافی می توان آن را 3 تا ۴ چین در سال برداشت کرد. 
با توجه به امکان چین برداری )داشتن چند برداشت در سال(، 
در مقایسه با ذرت ممکن است قابلیت تولید علوفه بیش تری 
داشته باشد . به علت توان تولید محصول زیاد و ترکیب شیمیایی 
ارزشمند، کشت آن برای تغذیه دام مناسب است و توان افزایش 
بهره وری دام پروری را داراست. باتوجه به عملکرد کّمی و کیفی 
در  ارزشمند  منبعی  به عنوان  آرتیچوک  بخش های رویشی 
تغذیه دام و سازگاری این گیاه با شرایط سخت محیطی، به ویژه 
مناطق کم آب با خاک فقیر، معرفی آن به عنوان منبع علوفه ای 
جدید در تغذیه دام های نشخوارکننده در کشور اهمیت دارد. 

رده بندی 

آرتیچوک از راسته میناسانان1، خانواده آستراسه2، جنس 
یا آفتاب گردان ها، و گونه توبروسوس۴ است.  هیلیانتوس3 
نام  جایگزین  که  است  خانواده  این  جدید  نام  آستراسه 
1- Asterales
2- Asteraceae
3- Helianthus L.
4- Helianthus tuberosus L. 
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با  را  آرتیچوک  است.  شده  کومپوزیته1  یعنی  آن،  قدیمی 
هیلیانتوس  جنس  می شناسند.  هم  فقرا  سیب زمینی  نام 
)آفتاب گردان ها( دربرگیرنده گونه های مختلفی است که 
در بین آن ها دو گونه آرتیچوک و آفتاب گردان به عنوان 
محصوالت مهم کشاورزی شناخته می شوند. این دو گیاه برای 
تشکیل گیاهان هیبریدی اهمیت فراوانی دارند و بخش مهمی 
از برنامه توسعه محصوالت کشاورزی در آمریکای شمالی را 

تشکیل می دهند )شکل  های 1 و 2(.

 شکل 1- گیاه آرتیچوک

1- Compositae
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شکل 2- گیاه آفتاب گردان

منشأ
برخی  در  دارد.  وجود  نظر  اختالف  آرتیچوک  منشأ  درباره 
متحده،  ایاالت  شرق  آمریکای شمالی،  مرکزی  نواحی  منابع، 
مکزیک و کانادا منشأ اولیه آن ذکر شده است. در منابع دیگری 
گزارش شده است که آرتیچوک بومی آمریکای شمالی بوده و در 
منطقه ای کشت می شود که دریاچه های بزرگ آن را محدود کرده  
از  می سی سی پی،  رودخانه  به  غرب  از  که  بدین ترتیب  است. 
با دشت پایدمونت کوستال در  از شرق  جنوب به آرکانساس و 
ارتباط است. بر اساس منابع دیگر، منشأ اولیه این گیاه هند بوده 
اسکیبون2  و  ترتیب آسکیپا1  به  را  آن  است که کری و هیورن 
1- Askipaw
2- Skibwan
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می نامیده اند و برای تولید غده کشت می شده  است. ازآنجا که 
اسکیبون به معنای »چیز خام« است، چنین استنباط می شود 
می شده اند  مصرف  خام  به صورت  تربچه  همانند  غده ها  که 
)شکل 3(. شواهدی نیز وجود دارد که غده های پخته شده در 

یک سوپ غلیظ آش مانند استفاده می شده اند.

شکل 3- غده خام آرتیچوک

 تاریخچه
در سال 160۵ میالدی، ساموئل  دی  چامپلین هنگامی 
که کشت آرتیچوک را در باغ های هندی نزدیک کیپ کد 
ماساچوست1 مشاهده کرد، اولین رکورد را برای این گیاه به 
ثبت رساند و اولین بار شرکتی متعلق به این فرد آرتیچوک 
1- Cape Cod, Massachusetts
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را از هند به اروپا برد. هندی ها این گیاه را اهلی کرده و اغلب 
غده ها را با ذرت و لوبیا کشت کرده اند.

این گیاه به سرعت به اروپا منتقل شد؛ زیرا شواهدی از 
کاشت آن در سال 1616 در رم )پایتخت ایتالیا( وجود دارد. 
این گیاه از این مکان به سرعت در سراسر خاورمیانه گسترش 
به  آمریکای جنوبی  از  آرتیچوک  اینکه  احتمال  پیدا کرد. 
اروپا منتقل شده باشد نیز در بعضی از منابع ذکر شده است. 
اضافه کردن کلمه »جروسالم« به نام این گیاه به احتمال زیاد 
یک واژه  انحرافی انگلیسی است که از نام ایتالیایی آن یعنی 

جیراسل1 )گل آفتاب گردان( گرفته شده است. 
پیش از این، آرتیچوک به عنوان علف هرز مطرح بوده است، 
از  قبل  را دارد.  زراعی  محصول  به عنوان  استفاده  قابلیت  اما 
رسیدن مهاجران اروپایی، چندین قبیله در آمریکای شمالی 
در  گیاه  این  استفاده می کردند.  غذا  به عنوان  آرتیچوک  از 
ابتدا برای تولید غده کشت می شده و به صورت خام یا برای 
پخت آش مصرف می شده است. گیاه مذکور به سرعت از اروپا 
وارد خاورمیانه شده و در سرتاسر آن گسترش یافته است. در 
محصول  و  مرتعی  گیاه  به عنوان  غالباً  مذکور  گیاه  آمریکا، 
علوفه ای استفاده می شود. آرتیچوک در طول دوران کمبود غذا، 
کشاورزان  پژوهشگران و  توجه  بیش تر  جنگ،  مواقع  به ویژه 
است  چندمنظوره  محصولی  زیرا  است؛  کرده  به خود جلب  را 
منبعی  و  علوفه ای  گیاه  دارویی،  گیاه  سبزی،  به عنوان  که 
1- Girasole
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زیست توده  منابع  از  که  )نوعی سوخت  زیستی1  برای سوخت 
)بیومس( به وجود می آید( مطرح است. همچنین، منبع خوب 
انسان و  تغذیه  برای  آرتیچوک(  اصلی  )کربوهیدرات  اینولین 
مصارف صنعتی است. در  هر حال، آرتیچوک در اکثر نقاط دنیا و 

در درجه حرارت های مختلف دارای قابلیت رشد است.

پراکندگی 
جغرافیایی  مناطق  از  بسیاری  در  رشد  برای  آرتیچوک 
ازجمله اروپا و بیش تر مناطق شمال آمریکا به خوبی سازگاری 
پیدا کرده است. رشد فصلی آن به دلیل تحمل سرما بیش  از 
محصوالت دیگر گسترش می یابد و حتی ممکن است سرما 
سبب بهبود مزه آن شود. روش تکثیر و تولید غده های بالغ 
حدود  که  است  غده  یا  ریزوم  دانه،  طریق  از  گیاه  این  در 
130 روز به طول می انجامد )شکل های ۴ و ۵(. رشد این گیاه 
در مناطق شمالی آمریکا بهتر از مناطق جنوبی است و به طور 
موفقیت آمیزی در آالسکا و کشورهای شمالی اروپا رشد می کند. 
این گیاه در مناطقی با بارندگی فراوان به خوبی رشد می کند و 
آبیاری گیاهان کشت شده، به ویژه در زمان تشکیل غده، مفید 
است. این گیاه به وفور در مناطق مرطوب مثل رودخانه و جویبارها، 
چمنزارها و نواحی باتالقی، همانند رشد آن در مزارع کشاورزی و 

باغ ها، به طور خودرو یافت می شود.
1- biofuel
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شکل ۴- غده حاوی جوانه

شکل ۵- گیاه دارای غده و ریزوم
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ریخت شناسی 

آرتیچوک گیاهی چندساله با ساقه های محکم، خشبی و دارای 
انواع تک ساقه،  به  و  رشد می کند  عمودی  )شکل 6(.  است  غده 
دارای 2 تا 3 ساقه یا دارای بیش از 3 ساقه منشعب شده از 
غده، طبقه بندی می شود )شکل های 7 و 8 و 9 (. از نظر تیپ، دو 
نوع شاخه دار و بدون شاخه با برگ  های پهن وجود دارد 
که ممکن است به ساقه اصلی یا شاخه های جانبی متصل باشد 
)شکل های 10 و 11 و 12(. نسبت مناسب بخش های هوایی سبب 
شده است که به آرتیچوک به عنوان محصولی با اهمیت در تغذیه 

دام توجه شود.

شکل 6- ساقه در گیاه آرتیچوک
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شکل 7- گیاه آرتیچوک تک ساقه

 

شکل 8- گیاه آرتیچوک 2 تا 3 ساقه
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شکل 9- گیاه آرتیچوک بیش از 3 ساقه 

شکل 10- گیاه آرتیچوک شاخه  دار
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شکل 11- گیاه آرتیچوک بدون شاخه

 

شکل 12- نسبت برگ به ساقه در گیاه آرتیچوک
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کاشت(،  از  پس  130 روز  تا   100 )معموالً  بلوغ  زمان  در 
انتهایی ساقه و  نقاط  گل های کوچک زردرنگ درخشنده ای در 
شاخه ظاهر می شود. گل ها ممکن است دانه های سخت کوچکی 
تولید کنند که معموالً خیلی ناچیز است )شکل 13(. برگ و 
ساقه و گل تا حد زیادی مشابه آفتاب گردان است، ولی ساقه 
نازک تر و گل های آن خیلی کوچک ترند. ساقه ها در ابتدا 
شاداب و پرآب هستند، اما با افزایش سن چوبی می شوند. 
از 3 متر(، متوسط  بلند )بیش  به سه دسته  از نظر طول  ساقه 
)2 تا 3 متر(و کوتاه )کم تر از 2 متر( طبقه بندی می شود. بیش تر 
کلونی های این گیاه در طبقه 1/۵ تا 2 متر است، ولی ارتفاع گیاه 

3 تا ۴ متر نیز گزارش شده است )شکل 1۴(. 

شکل 13- علوفه آرتیچوک در زمان گل دهی
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شکل 1۴- ارتفاع گیاه آرتیچوک 
)مزرعه آزمایشی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور( 



دوم

کاشت، فصل
داشت، 

برداشت





کاشت

آماده کردن زمین

آرتیچوک در اغلب خاک ها قادر به رشد است و به دلیل 
مقاوم بودن غده آرتیچوک و قدرت باالی رشد آن در زمان کاشت، 
آماده کردن زمین در موقع کاشت برای رشد آن کافی است و 
نیازی به تهیه بستر در فصول قبل از کاشت نیست. بااین حال 
بهتر است زمین مدنظر در اواخر پاییز سال قبل از کاشت، با عمق 
یعنی  زمان کاشت،  )30 سانتی متر( شخم عمیق زده شود و در 
فروردین سال بعد، دیسک زده شده و در صورت نیاز با ادوات 
از تسطیح، زمین به صورت جوی و  مناسب تسطیح شود. پس 
پشته برای کاشت غده آماده می شود و در صورت استفاده از 

ردیف کار نیازی به جوی و پشته کردن نیست )شکل 1۵(.

شکل 1۵- زمین آماده برای کاشت غده آرتیچوک



فصل دوم: کاشت، داشت، برداشت
30

روش کاشت

روش کاشت غده های آرتیچوک همانند سیب زمینی انجام می شود. 
برای این منظور در مزارع کوچک می توان با دست غده ها را 
کاشت، ولی در مزارع بزرگ از ادوات کاشت مکانیزه سیب زمینی 

مثل ردیف کار استفاده می شود )شکل 16(.

شکل 16- روش کاشت غده آرتیچوک با دست

تراکم غده ها

باتوجه به هدف تولید )علوفه یا غده( تراکم کاشت متفاوت 
است. برای تولید علوفه توصیه می شود غده ها با تراکم بیش تری 
کاشته شوند. برای این منظور باتوجه به ادوات کشاورزی موجود، 
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فاصله غده ها در روی پشته 20 تا 2۵ سانتی متر و فاصله 
ردیف ها از هم )فاصله بین دو پشته( ۵0 تا 7۵ سانتی متر در 
نظر گرفته می شود. بنابراین در هر هکتار زمین حدود 60 تا 

70 هزار غده مورد نیاز است )شکل 17(.

شکل 17- فاصله ردیف ها در کاشت غده آرتیچوک

زمان کاشت

زمان کاشت غده های آرتیچوک در اکثر مناطق کشور 
باتوجه به شرایط آب وهوایی هر منطقه، از نیمه دوم اسفند 
تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه متفاوت است. برای مثال 
در کرج نیمه اول فروردین مناسب ترین زمان برای کاشت 

غده های این علوفه است.
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داشت

خاک و نیاز کودی

آرتیچوک در اغلب خاک ها قادر به رشد بوده و نیاز کودی آن 
حداقل ممکن است و در خاک های نسبتاً نامرغوب بهتر از سایر 
محصوالت رشد می کند. بنابراین، آرتیچوک محصول مناسبی در 
زمین های حاشیه ای، به ویژه مناطق خشک با خاک های فقیر 
است. عالوه بر آن، سیستم ریشه فیبری آن کمک می کند تا 
خاک های شخم نخورده را بشکند )شکل18(. با این حال برای 
تولید حداکثر محصول تجاری، خاک مناسب و سطوح بهتری 
از کود مورد نیاز است. مناسب ترین خاک برای حداکثر رشد 
همه  ارقام، خاک های لومی شنی، لومی سبک و خاک هایی که 
در مسیر انتهایی رودخانه قرار دارند یا خاک های آبرفتی است و 
بیش ترین محصول غده در خاک های سبک شنی حاصلخیز به 
دست می  آید. این گیاه به خاک های با pH های متفاوت سازگار 

است و pH ۴/۵ تا 8/2 برای آن مناسب است.

شکل 18- ریشه ها در گیاه آرتیچوک
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نیاز آبی

مقاوم است.  برابر خشکی و تنش آبی نسبتاً  آرتیچوک در 
در مقایسه با بسیاری از گیاهان در برابر خشک سالی مقاوم تر 
است. هرچند زیستگاه بومی آرتیچوک نواحی خشک نیست، اما 
مقاومت آن به تنش آبی از این حقیقت منشأ گرفته که قادر است 
در نواحی نیمه خشک، بدون آبیاری، به آسانی رشدکند. مدت و 
مقدار آبیاری به میزان بارندگی، تراکم کاشت غده، حاصلخیزی 
خاک، نوع خاک و عوامل دیگر بستگی دارد. در آلمان در طول 
یک فصل، در مجموع هشت بار آبیاری مقدار 1۴7/۵ لیتر آب 
در یک مترمربع مصرف شد. در کرج، با روش آبیاری غرقابی 
با فاصله هر دو هفته یک بار، برای تولید هر کیلوگرم ماده 

خشک 700 لیتر آب مصرف شد )شکل 19(.

شکل 19- آبیاری علوفه آرتیچوک با روش غرقابی
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مقاومت به شوری 

از دیگر ویژگی های آرتیچوک مقاومت در برابر شوری است. 
مقاومت در برابر شوری آن در حد متوسط است و تنوع ژنتیکی 
در مقاومت به شوری وجود دارد. بنابراین، می تواند با اطمینان در 
زمین های تحت اثر شوری با 2۵ تا ۵0 درصد آبیاری با آب دریا 

رشد یابد. 

دمای مورد نیاز

بیش تر ارقام آرتیچوک در طول فصل رشد حداقل 12۵ روزه، 
به طور متوسط به دمای سالیانه بین 6 تا 16 درجه سانتی گراد 
نیاز دارند. تحمل آرتیچوک در مقابل سرما نسبت به ذرت و 
محصوالت دیگر بیش تر است. حرارت مورد نیاز برای شروع 
جوانه زدن و توسعه غده های کاشته شده در خاک حداقل 
6/7 درجه سانتی گراد است، ولی در عین حال غده ها در دمای 
پایین تر از ۵ درجه سانتی گراد نیز می  توانند جوانه بزنند و 
ریشه تولید کنند. مقاومت برگ و ساقه آرتیچوک در مقابل 
سرمازدگی کم تر از غده هاست، بنابراین الزم است قبل از 
شروع فصل سرما، بخش هوایی برای استفاده غذایی دام یا 

موارد دیگر برداشت شود.
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آفات و بیماری ها

این گیاه در برابر بیماری ها و آفات و علف های هرز مقاوم 
است و تنش آبی را به خوبی تحمل می کند. شته و دیگر 
به دلیل  بر آن دارند و  را  جوندگاِن برگ حداقل خسارت 
قدرتمندی گیاه اثری بر تولید محصول ندارند. این مقاومت در 
مقابل آفات باعث شده است که آرتیچوک محصولی مطلوب 
به عنوان جایگزین تناوبی برای چغندر قند در مزارع آلوده به 
نماتدها باشد. پژمردگی قارچ اسکلورتینیا1 شایع ترین بیماری 
این گیاه است، که البته در برخی گیاهان به صورت انفرادی یا در 
بخش هایی از یک گیاه مشاهده می شود و حالت اپیدمی ندارد. 
سایر بیماری هایی که ممکن است در این گیاه مشاهده شود، 

زنگ، لکه برگی 2، کپک پرزدار و عفونت قارچ3 است. 

1- Sclerotinia
2- Septoria
3- Botrytis cinerea
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برداشت

زمان برداشت

زمانی است که ساقه ها  علوفه  برداشت  زمان  مناسب ترین 
سبز و آبدار باشند و ارتفاع گیاه در حد یک متر باشد )شکل20(. 
بنابراین، چنانچه غده ها در نیمه اول فروردین کاشته شوند، 
اواسط خرداد ماه  یعنی  بعد  ماه  فاصله دو  با  برداشت  اولین 
انجام می شود و چین های بعدی به همین ترتیب با فاصله هر 
دو ماه یک بار، برداشت خواهد شد که در مجموع در مناطق 
سردسیر تعداد سه چین و در مناطق گرم تر تعداد چهار چین 

علوفه قابل برداشت است. 

شکل 20- زمان مناسب برداشت علوفه آرتیچوک
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مناسب ترین زمان برداشت بخش هوایی آرتیچوک برای 
تولید پروتئین، در مینسوتا1 ماه سپتامبر )شهریور( است. 
با این حال عملکرد غده ها در ابتدای این فصل نسبتاً ضعیف 
است. در زمان مناسب برداشت بخش هوایی، درست قبل از 
گل دهی، غده ها فقط حدود 20 تا 30 درصد عملکرد خود 
را تولید می کنند. چنانچه هر دو بخش گیاه به عنوان خوراک 
دام استفاده شود، پیشنهاد می  شود محصول در انتهای فصل 
درو شود. در این زمان، بخشی از ماده خشک شاخ و برگ ها 
کاهش می یابد و غده ها راحت تر قابل برداشت هستند. بعد از 
گل دهی، درصد پروتئین علوفه کاهش یافته، درصورتی  که 

مقدار لیگنین افزایش می  یابد.

روش برداشت

از داس( و  استفاده  )با  با روش های دستی  برداشت علوفه 
مکانیزه )با استفاده از ماشین آالت و ادوات کشاورزی مثل 
موور و چاپر( انجام می گیرد. در روش دستی برداشت مشابه 
محصوالت علوفه ای مثل یونجه و شبدر است )شکل 21( و در 
روش مکانیزه هم قابلیت چاپرکردن برای تهیه سیالژ وجود دارد 
)شکل 22( و هم قابلیت دروکردن با موور برای تهیه علوفه 

خشک میسر است. 
1- Minnesota
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شکل 21- برداشت علوفه آرتیچوک با روش دستی )داس(

شکل 22- چاپرکردن علوفه آرتیچوک برای تهیه سیالژ



سوم

ترکیبات فصل
شیمیایی





ترکیب شیمیایی غده

غده های آرتیچوک به طور معمول از 80 درصد آب، 1۵ درصد 
کربوهیدرات و 1 تا 2 درصد پروتئین تشکیل شده اند. اطالعات 
گزارش شده در خصوص ترکیبات غده آرتیچوک در مقایسه با 
دیگر گروه سبزیجات نسبتاً پراکنده است و اختالف قابل توجهی 
در این خصوص وجود دارد که تنوع رقم، زمان کاشت و برداشت، 
وضعیت تولید، مراقبت بعد از تولید و آماده سازی از مهم ترین 

دالیل این اختالفات است )جدول 1(.

جدول 1- ترکیب شیمیایی غده آرتیچوک )در 100 گرم غده تازه(

مقدارماده مغذی

82 - 78آب  )درصد(

۴ - 0/6فیبر )گرم(

2/۴- 0/۵پروتئین )گرم(

17/3-10/6کربوهیدرات )گرم(

76 - 38انرژی )کیلوکالری(

0/۴-0/3نیتروژن )گرم(

1مجموع قند )گرم(
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مقدارماده مغذی

7/2نشاسته )گرم(

0/6 - 0/1کل چربی )گرم(

کم تر از 1 اسیدهای چرب )گرم(

1/2خاکستر )گرم(

37- 1۴کلسیم )میلی گرم(

0/78-0/63فسفر )میلی گرم(

6۵7-۴20پتاسیم )میلی گرم(

3/7-0/۴آهن )میلی گرم( 

رطوبت

درصد رطوبت غده ها و علوفه گیاه آرتیچوک تا حد زیادی 
به آبیاری و ویژگی های بارندگی در طی دوره زراعت محصول 
بستگی دارد. آرتیچوک به علت وجود الیه  نازک بیرونی اطراف 
غده ها، قابلیت نگهداری رطوبت کمی دارد. بنابراین، آب موجود 
در غده ها ممکن است فقط بیانگر تعادل جاری بین غده ها و 
خاک اطراف آن ها باشد. بااین حال، شواهدی برخالف این مطلب 

ادامه جدول 1- ترکیب شیمیایی غده آرتیچوک )در 100 گرم غده تازه(
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که آب موجود در گیاه در طی دوران رشد در آن ذخیره می شود، 
وجود ندارد. به طور کلی سطح نوسانات رطوبت حدود 80 درصد 

وزن کل غده های تر است )شکل 23(.

شکل 23- بخش اصلی غده آرتیچوک را آب تشکیل می دهد 

کربوهیدرات ها

اینولین1 کربوهیدرات اصلی آرتیچوک است. از اتصال مولکول 
آلفا 1 - 2 مولکول ساکارز  باند  با فروکتوز توسط یک  د-گلوکز 
تشکیل می شود. نام اینولین اغلب برای بیان همه  پلی  ساکاریدها 
در آرتیچوک به کار می رود. پلی ساکاریدهای با طول 3 تا 

1- Inulin
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30 مونومر را اینولید1 و پلی فروکتان های با 30 واحد یا بیش تر 
را اینولین می نامند. به دلیل وجود اینولین، غده ها منبع مناسبی 
برای فیبر رژیم غذایی هستند. کربوهیدرات اصلی ذخیره شده 
در غده ها اینولین است و بنابراین کربن موجود در غده ها عمدتاً 
به شکل اینولین است. اینولین 7 تا 30 درصد وزن غده تازه و 

حدود ۵0 درصد وزن خشک را تشکیل می دهد. 
شواهدی از حضور پکتین و نشاسته در غده ها و بخش هوایی 
آرتیچوک نیز وجود دارد. غده ها حاوی مقدار بسیار کمی نشاسته 
یا بدون نشاسته هستند، چربی ندارند و ارزش کالری زایی بسیار 
بسیار  بخش  موجود،  چربی  کم  خیلی  مقدار  از  دارند.  کمی 
کوچکی از مونو و پلی اسیدهای چرب غیراشباع گزارش شده، 

ولی وجود اسیدهای چرب اشباع گزارش نشده است. 

پروتئین

مقدار نیتروژن و پروتئین کل در غده آرتیچوک، در طول 
رشد گیاه نسبتاً ثابت باقی می ماند. مقدار پروتئین و نسبت 
پروتئین  است.  2 نشان داده شده  جدول  در  اسیدهای آمینه 
در آرتیچوک 1/6 تا 2/۴ گرم از 100 گرم وزن غده تازه را 
تشکیل می دهد. پروتئین غده ها تمام اسیدهای آمینه ضروری 
1- Inulides
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را به مقدار مناسب داراست. غده  آرتیچوک در مقایسه با دیگر 
محصوالت غده ای و ریشه ای، غنی از لیزین و متیونین بوده و 

از کیفیت غذایی خوبی برخوردار است.

جدول 2- ترکیب اسیدهای آمینه پروتئین غده آرتیچوک
 )براساس درصد در ماده خشک(

8/33پروتئین

0/33لیزین

0/21هیستیدین

0/۴6آرژنین

0/30ترئونین

0/12تیروزین

1/33والین

0/۴8فنیل آالنین

0/8۵لوسین

0/82تریپتوفان
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مواد معدنی

غده های آرتیچوک مواد معدنی نسبتاً زیادی دارند و به ویژه 
از آهن، کلسیم و پتاسیم هستند، درحالی  که سدیم  غنی 
غده های آرتیچوک  در  موجود  خاکستر  دارند.  کمی  نسبتاً 
مقدار  با  برابر  که  شده  گزارش  ماده خشک  وزن  ۴/7 درصد 
خاکستر موجود در غده  سیب زمینی است. زیادبودن نسبت 
عارضه کم خونی  بروز  از  آرتیچوک می تواند  در  آهن  اکسید 
در دام های اهلی جلوگیری کند. نسبت کلسیم به فسفر در 
آرتیچوک 1: 7 است. اگر از آرتیچوک به عنوان خوراک غالب 
استفاده شود، الزم است تا مکمل فسفر یا سایر علوفه هایی 
اختالالت  از  جلوگیری  برای  هستند،  زیاد  فسفر  دارای  که 

متابولیسمی در حیوان استفاده شوند.

ویتامین ها

به ویژه  ویتامین ها  از  خوبی  بسیار  منبع  همچنین  غده ها 
حداکثر  بتاکاروتن هستند.  ویتامین ث و  ب،  گروه  ویتامین های 
مقدار سطوح ویتامین ث و بتاکاروتن )پیش ویتامین آ( هم در 
غده و هم در بخش هوایی گیاه در طی ماه های تیر و مرداد 
مشاهده می شود. بیش ترین مقدار کاروتن و ویتامین ث به ترتیب 
با 371 و 1662 میلی گرم در کیلوگرم )براساس ماده خشک( در 
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تیر ماه در برگ ها مشاهده  می شود. تراکم این ویتامین ها 
در ساقه ها عموماً 3 تا 10 برابر کم تر از برگ هاست. کم ترین 
سطح ویتامین ث با مقدار 1۵0 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک 
در غده ها وجود دارد. این نتایج تا حد زیادی به عواملی مثل 
مرحله  رشد، شرایط جوی و خصوصیات کاشت گیاه وابسته است.

ترکیب شیمیایی بخش هوایی

کربوهیدرات ها

گلوکز اولین قندی است که در برگ ها تشکیل می شود و 
بالفاصله بعد از آن فروکتوز و ساکارز تشکیل می شوند. فروکتوز 
ابتدا در برگچه ها، سپس در دمبرگ ها و نهایتاً در پارانشیم ها 
وزن  ۴ درصد  1 تا  بین  برگ ها  گلوکز  مقدار  ذخیره می شود. 
ماده خشک متغیر است، در حالی که مقدار فروکتوز در تابستان 
تا 7 درصد افزایش می یابد. کربوهیدرات در ابتدا به شکل 
اینولین ذخیره می شود و سپس بخش کمی از آن به نشاسته 
تغییر می یابد. کربوهیدرات ذخیره شده در برگ ها برای انتقال 
به سایر قسمت های گیاه، در شب به قند تبدیل می شود. 
ساقه های هوایی1 محتوی اینولین، فروکتوالیگوساکاریدها و 
قندها )عمدتاً فروکتوز( هستند. ساقه ها دارای کربوهیدرات های 
1- Stems (Stocks)
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ساختمانی )سلولز و همی سلولز(، فروکتان ها و قندهای با وزن 
مولکولی سبک  بیش تری نسبت به برگ ها هستند. عالوه بر 
فروکتوز، قندهای موجود در ساقه ها و برگ ها عمدتاً شامل 
مانوز،  گاالکتوز،  زایلوز،  ساکارز،  از  مقادیری  با  همراه  گلوکز 

آرابینوز و رامنوز است )شکل 2۴(.

شکل 2۴- ساقه  ها دارای کربوهیدرات های ساختمانی
 بیش تری نسبت به برگ ها هستند

پروتئین

از غده ها و  بیش تر  برابر  برگ ها حدود چهار  پروتئین خام 
سه برابر بیش تر از ساقه هاست )شکل 2۵(. پروتئین برگ ها به طور 
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ویژه از اسیدآمینه های لیزین و متیونین غنی است. مقدار نیتروژن 
برگ ها در طول دوران رشد کاهش می یابد. برای مثال از 30 درصد 
در برگ های جوان به 16 درصد در برگ های مسن تر، درست قبل 
از بلوغ تغییر می کند. همچنین گزارش شده است پروتئین خام 
برگ ها از 181 تا 122 گرم در کیلوگرم از مرحله رویشی تا مرحله 
گل دهی گیاه کاهش می یابد. در جدول 3 ترکیبات شیمیایی 

بخش هوایی آرتیچوک )براساس درصد ماده خشک( آمده است.

شکل 2۵- پروتئین خام برگ  ها بیش تر از ساقه هاست 
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جدول 3- ترکیب شیمیایی بخش  هوایی آرتیچوک 
)براساس درصد ماده خشک(

ترکیب 
کل بخش ساقهبرگشیمیایی

هوایی

213327ماده خشک

17- 129/۵ - 299 - 27پروتئین

-6 - 2/۴۵ - 0/8قندها

20 - 1۴17 - 7/313 - 6/6سلولز

1021 - ۴/۵9 - ۴/3همی سلولز

لیگنین 
1۴ - 3/36/۵12)کالسون(

2۴2926دیواره سلولی

10 - 9/۴8 - 1۵6/8 - 13خاکستر

2/۴80/321/60کلسیم

0/3۴0/070/21فسفر

مواد معدنی

3 برابر  تا   2 هوایی  بخش  در  موجود  خاکستر  میزان 
خاکستر موجود در غده هاست. برگ ها حاوی مقدار نسبتاً 
زیادی خاکسترند، به طوری که 12 تا 16 درصد وزن ماده خشک 
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آن ها را تشکیل می دهد. مواد معدنی غالب در بخش هوایی 
آرتیچوک شامل پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم و فسفر است و 
سطح کلسیم بخش هوایی حدود هشت برابر بیش تر و سطوح 
فسفر و پتاسیم به ترتیب پنج و چهار برابر کم تر از غده هاست و 
سطح منیزیم در هر دو بخش )هوایی و غده( یکسان است. برگ ها 

نسبت به ساقه ها دارای مقادیر بیش تری از خاکستر هستند. 

ویتامین ها

برگ  ها مقدار نسبتاً زیادی از بتاکاروتن و ویتامین ث دارند 
که این مقادیر بیش از غده ها و دیگر بخش های گیاه است. مقدار 
ویتامین ث برگ، 1۵1 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک یعنی 
است.  شده  گزارش  ساقه ها  در  موجود  مقدار  10 برابر  حدود 
به طور کلی تراکم ویتامین ها در ساقه، 3 تا 10 برابر کم تر از 
مقدار آن در برگ هاست. مقدار بتاکاروتن و ویتامین ث موجود 
در گیاهان بالغ به ترتیب 12 تا 1۵ و 100 تا 160 میلی گرم در 
این  مقدار  بیش ترین  به هرحال  است.  شده  گزارش  کیلوگرم 
ویتامین ها در گیاه آرتیچوک در تیر ماه از برگ ها به دست 
آمده که مقادیر آن برای بتاکاروتن و ویتامین ث به ترتیب 

371 و 1662 میلی گرم در کیلوگرم بوده است. 
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ترکیب شیمیایی بخش هوایی آرتیچوک کشت شده 
در ایران

گیاه آرتیچوک در کشور برای تولید غده کشت می شود که 
عمدتاً برای استفاده در ترشیجات به مصرف انسان می رسد. کاشت 
این گیاه به منظور تولید علوفه در تغذیه دام از سال 1391 در 
مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در قالب پروژه های تحقیقاتی 
شروع شده و تاکنون نتایج درخور توجهی از ترکیبات شیمیایی 
)جداول ۴ و ۵( و میزان مصرف آن در دام به صورت علوفه خشک و 

سیلوشده به دست آمده است )فصل پنجم(. 
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جدول ۴- ترکیب شیمیایی علوفه آرتیچوک در مراحل مختلف برداشت 
)براساس درصد در ماده خشک(

ترکیب 
شیمیایی

ارتفاع علوفه در زمان برداشت )سانتی متر(

شروع 100-150150-200
گل دهی

13/۴12/89/21پروتئین خام

21/72۵/62۴/2فیبر خام

39/6۴1/۴39/2دیواره سلولی

18/31۵/913/3خاکستر خام

8/۴7/87/2لیگنین

قندهای 
11/613/319/6محلول

1/10/70/7تانن

2/31/۵1/6ترکیبات فنولی
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جدول ۵ - میانگین مواد معدنی علوفه خشک آرتیچوک
 در زمان های مختلف برداشت 

عنصر معدنی

ارتفاع علوفه در زمان برداشت )سانتی متر(

شروع 100-150150-200
گل دهی

2/031/831/76کلسیم )درصد(

0/2۵0/260/19فسفر )درصد(

0/330/320/33منیزیم )درصد(

3/302/۵82/31پتاسیم )درصد(

0/200/300/29سدیم )درصد(

آهن )میلی    گرم 
۵6860۴613در کیلوگرم(

منگنز )میلی گرم 
969677در کیلوگرم(

مس )میلی    گرم 
11109در کیلوگرم(

روی )میلی    گرم 
۴۵۴۵۴۴در کیلوگرم(
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از گل دهی برداشت شود،  این گیاه در مرحله قبل  چنانچه 
ترکیبات شیمیایی آن مناسب تر از برداشت در زمان گل دهی است 

)شکل 26(.

 

 

شکل 26- زمان برداشت علوفه آرتیچوک )قبل و بعد از گل دهی(
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چهارم

تولید فصل
علوفه





تولید علوفه

آرتیچوک گیاهی است که علوفه زیادی در واحد سطح 
اینکه در هر شرایط آب وهوایی و  باتوجه به  و  تولید می کند 
خاک های مختلف رشد می کند، اهمیت زیادی در تولید علوفه دارد 
)شکل 27(. در کل، رقم هایی که علوفه سبز زیادی تولید می کنند، 
بیش تر به عنوان خوراک دام مورد توجه هستند. باتوجه به شرایط، 
تولید توده هوایی در فصل تابستان 1۵ تا ۵0 تن و در فصل 
پاییز 20 تا ۵0 تن در هکتار گزارش شده است. طبق مطالعات 
صورت گرفته، تولید علوفه سبز آن تا 100 تن در هکتار نیز گزارش 
آرتیچوک-آفتاب گردان  هیبرید  عملکرد  روسیه  در  است.  شده 
برای علوفه تر و ماده خشک به ترتیب 80/۵ و 23/2 تن در هکتار 

بوده است که این مقدار رقم باالیی را نشان می دهد.

شکل 27- تراکم بوته آرتیچوک نشانه تولید زیاد علوفه 
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در بررسی عملکرد محصول آرتیچوک در جنوب غربی 
اسکاتلند که از مناطق سردسیر است، تولید ماده خشک حاصل 
از بخش هوایی این گیاه تحت شرایط ضعیف مدیریتی زراعت، 
بیش از 30 تن در هکتار گزارش شده است. در ایران )کرج( تولید 
علوفه تر در زمان شروع گل دهی )یک بار برداشت در طول رشد( 
6۴ تن بوده که از این مقدار 19 تن ماده خشک به دست آمده 
است )شکل 28(. چنانچه سه چین در سال از آن برداشت شود، 
مقدار علوفه تولیدی 120 تا 1۵0 تن در هکتار است. استفاده از 
کود و افزایش تراکم کاشت سبب تولید بیش تر می شود. گیاه 
توانایی رشد مجدد خوبی دارد و در صورت تأمین آب کافی 
می توان 3 تا ۴ چین از آن در هر سال برداشت کرد. مزیت این 
که  در خاک هایی  که  است  این  علوفه ها  سایر  به  نسبت  گیاه 
گیاهان علوفه ای مشکل رشد دارند، راحت تر رشد و نمو می کند.

شکل 28- مزرعه آزمایشی آرتیچوک در کرج )مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور(
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ارزش علوفه ای

آرتیچوک از اواسط قرن شانزدهم به عنوان علوفه و خوراک 
دام های اهلی، به ویژه در اروپا، استفاده شده است. برای مثال 
در سال 1920 در کشور فرانسه همه  محصول تولیدی علوفه 
)2,7۵0,000 تن( را گاو، گوسفند، خوک و اسب استفاده کردند. 
تمام بخش های گیاه به عنوان خوراک دام استفاده می شوند. 
بعد از برداشت، قسمت های هوایی به عنوان علوفه یا به منظور 
دیگر مورد استفاده قرار می گیرند )شکل 29( و غده ها یا در زمین 
باقی می مانند یا به عنوان خوراک دام از زمین خارج می شوند.

 

شکل 29- علوفه تازه چاپرشده آرتیچوک بعد از برداشت



فصل چهارم: تولید علوفه
62

به دلیل اینکه بخش هوایی گیاه هرساله از غده های باقی مانده 
در زمین رشد می کند، می تواند به عنوان علوفه چند ساله یا 
پایدار در نظر گرفته شود. با اینکه همه  قسمت های هوایی گیاه 
به عنوان خوراک دام استفاه می شوند، برگ ها و ساقه ها از نظر 
مقدار مواد مغذی و مواد معدنی باهم تفاوت دارند. برگ ها مقدار 
بیش تری پروتئین نسبت به ساقه ها دارند، درحالی که ساقه ها 
مقدار کربوهیدرات بیش تری نسبت به برگ ها دارند. بنابراین 
به طور کلی از نظر تغذیه دام، برگ ها با ارزش تر از ساقه ها هستند.

به ویژه  پروتئین  نظر  از  دامی  علوفه  خوب  منبع  برگ ها 
اسیدآمینه های لیزین و متیونین است و در مقایسه با سایر 
علوفه ها از نظر این دو اسیدآمینه غنی تر است. پروتئین برگ ها 
بر اساس ماده خشک می تواند تا 20 درصد مجموع بخش هوایی 
را تشکیل دهند، درحالی که ۵ تا 6 درصد آن اسیدآمینه ضروری 

لیزین است.
سطح لیگنین به طور  کلی در ساقه ها بیش تر از برگ هاست. 
مقدار خاکستر و مواد معدنی کم مصرف برگ ها بیش تر از 
بیش تر  به  تمایل  ساقه ها  فیبر  میزان  درحالی که  ساقه هاست، 
بودن نسبت به فیبر برگ ها دارد. با نزدیک شدن زمان بلوغ گیاه 
سطوح پروتئین برگ ها کاهش می یابد و چنانچه در برداشت 
دام  تغذیه  برای  برگ ها  خام  پروتئین  سطح  تأخیر صورت گیرد، 

کاهش می یابد. 
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تجزیه شیمیایی 19 رقم آرتیچوک کشت شده به صورت 
خودرو و زراعی در ایالت تگزاس برای تعیین نیتروژن و مجموع 
تا 90 گرم در  از 60  پروتئین خام  مواد معدنی، دربرگیرنده 
کیلوگرم ماده خشک بود که برای تأمین احتیاجات نگهداری 
دام های نشخوارکننده مناسب است. در مطالعه ای، پروتئین 
خام برگ ها در 11 رقم در مرحله رویشی گیاه، 1۴0 گرم در 
کیلوگرم گزارش شد. بخش های ساقه، برگ ها و کالهک ها 
به ترتیب 68، 23 و 9 درصد گیاه بالغ را تشکیل می دهد و 
گوارش پذیری همه بخش های گیاه با روش درون تنی )تعیین 
ماده خشک  براساس  دام زنده(  از  استفاده  با  گوارش پذیری 
دام  تغذیه  برای  انتظار  مورد  حد  از  بیش تر  )60 درصد( 
گزارش شده است. به جز مقدار فسفر، مقادیر کلسیم، پتاسیم، 

سدیم و منیزیم در گیاه بالغ به اندازه مناسب وجود دارد.
محققان مختلف میزان پروتئین خام این گیاه  را از ۵ تا 
10/۵ درصد در بخش های هوایی گیاه و تا 20/7 درصد در برگ ها 
گزارش کرده اند که باتوجه به بلوغ و گل دهی متغیر است. میزان 
چربی خام 0/9 تا 3/۴، خاکستر خام 10 تا 1۵/۵ و فیبر خام 
16/7 تا 18 درصد در علوفه مزبور  برآورد شده است. میزان 
دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی سلولز در علوفه آرتیچوک 

به ترتیب ۴1 و 30 درصد در ماده خشک گزارش شده است.
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در پژوهشی که به منظور مطالعه عملکرد محصول و کیفیت 
مواد مغذی بافت های هوایی )شاخساره( آرتیچوک با استفاده 
از علوفه خشک و علوفه سیلوشده انجام گرفت، این نتایج دربارۀ 

علوفه خشک گزارش شد: 
برگ ها تقریباً 20 درصد ماده خشک را تشکیل دادند و مقدار  _

ماده خشک(  کیلوگرم  در  1۴۵ گرم  )تقریباً  بیش تری  خاکستر 
نسبت به ساقه ها )2۵ گرم در کیلوگرم ماده خشک( داشتند. 

سطوح پروتئین خام در برگ ها بسیار باالتر از ساقه ها  _
در  خشک(،  ماده  کیلوگرم  در  گرم   1۴ و   130 )تقریباً  بود 
ماده  کیلوگرم  در  گرم   62( ساقه ها  لیگنین  سطح  حالی که 
خشک( باالتر از برگ ها )3۴ گرم در کیلوگرم ماده خشک( بود. 

سطوح دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی سلولز  _
در ساقه ها باالتر از برگ ها بود، اما شدت اختالف به میزان 
تفاوت موجود در پروتئین و لیگنین نبود. تراکم عناصر معدنی 
کم اهمیت مثل مس، روی، آهن و منگنز به مقدار چشمگیری 

در برگ ها باالتر از ساقه ها بود. 
زمان برداشت محصول اثر کمی بر ترکیب ماده خشک آن  _

داشت و با اینکه پروتئین خام برگ ها با تأخیر در زمان برداشت 
سیر نزولی نشان داد، ولی در ترکیب کل پروتئین شاخساره 

تفاوت زیادی مشاهده نشد.



پنجم

کاربرد فصل
علوفه در 
تغذیه دام





مصرف علوفه آرتیچوک در تغذیه دام

با اینکه همه بخش های هوایی گیاه در تغذیه دام استفاده می شود، 
ولی برگ ها و ساقه ها از نظر مقدار مواد مغذی و عناصر معدنی 
باهم تفاوت دارند. غلظت پروتئین برگ بیش تر از ساقه است، 
درحالی که ساقه کربوهیدرات بیش تری در مقایسه با برگ دارد. 
بنابراین، برگ ها برای تغذیه دام با ارزش تر از ساقه ها هستند. 
مخلوط غده و توده هوایی را می توان به عنوان جیره غذایی 
دام مورد استفاده قرار داد. بخش هوایی آرتیچوک را می توان 

به صورت سیلوشده یا تازه مصرف کرد.
ارزش تغذیه ای آن برای نشخوارکنندگان مشابه علف خشک 
گراس ها، اما با غلظت پروتئین کم تر بوده است. ارزش غذایی 
با کلزا و بیش تر از سیالژ  علوفه آرتیچوک قابل مقایسه 
آفتاب گردان است. در این مورد، بزرگ ترین مزیت آرتیچوک 
قابلیت رشد به عنوان نوعی علوفه دائمی با رشد ۴ یا ۵ ساله و 
هزینه کاشت کم و تولید زیاد است. همچنین، دائمی بودن آن 
مزیتی است که باعث می شود مانند گیاهان یک ساله هر سال 

تحت اثر شرایط منفی ابتدای بهار قرار نگیرد.
از توده هوایی آرتیچوک به صورت تازه، خشک یا سیلو شده 
می توان در تغذیه گاو، گوسفند و بز استفاده کرد )شکل های 30 و 
از  ترتیب است که پس  این  به  علوفه خشک  تهیه  31(. روش 
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برداشت )دروکردن( علوفه از مزرعه با روش دستی )استفاده 
از داس( یا استفاده از ادوات کشاورزی مثل موور، آن را به مدت 
۴8 ساعت در مزرعه نگهداری می کنند و سپس با رطوبت 1۵ تا 
می شود.  منتقل  علوفه  نگهداری  انبار  محل  به  18/۵ درصد 
خرد می شود و  خردکن  علوفه  دستگاه  با  خشک شده  علوفه 
پروتئین  غلظت  هرچند  می گیرد.  قرار  دام  استفاده  مورد 
اما  یونجه است،  حد  در  آرتیچوک  علف  گوارش پذیری  خام و 
پرزها2  سیخک ها1 و  وجود  مانند  فیزیکی  مشخصات  به علت 
با این حال  نیست.  خوش خوراک  چرا  حال  در  بره های  برای 
تمایل بیش تری به مصرف آن به صورت سیلوشده وجود داشته 
است. در بیش تر موارد، کیفیت علوفه آرتیچوک در طبقه مواد 
خشبی با کیفیت زیاد اما کم خوش خوراک قرار داده شده، و در 
حد کاه ذرت در نظر گرفته شده است. برخی پژوهشگران دیگر 
نیز بیان کرده اند که علوفه را باید به صورت تازه یا در صورت 
ضرورت به شکل سیلوشده به مصرف دام رسانید که می تواند از 
نظر میزان تولید و مواد مغذی موجود در آن، خوراک مناسبی 

برای دام و در حد علوفه های باکیفیت خوب باشد.

1- spines 
2- hairs
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شکل 30- استفاده از علوفه تازه آرتیچوک در تغذیه گوسفند

 

شکل 31- استفاده از علوفه تازه آرتیچوک در تغذیه بز
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نسبت های مختلف  مخلوط  اختیاری  مصرف  ارزیابی  نتایج 
علوفه خشک آرتیچوک با یونجه در تغذیه گوسفند، در 
پژوهش های داخل کشور نشان داده است که افزایش نسبت این 
علوفه در مقایسه با یونجه باعث افزایش ماده خشک مصرفی 
می شود. همچنین، حداقل تا سطح ۵0 درصد جایگزینی این علوفه 
با یونجه، تأثیری بر تولید پروتئین میکروبی و گوارش پذیری ماده 
آلی خوراک نداشته است. بنابراین، علوفه آرتیچوک را می توان تا 
۵0 درصد به جای یونجه در جیره گوسفند استفاده کرد. 
با جایگزینی یونجه جیره با سطوح مختلف علوفه آرتیچوک 
)تا سطح 100 درصد( مشخص شده است که میزان ماده خشک 
مصرفی گوسفند از 1۴61 گرم در روز به 17۴3 گرم افزایش یافته 

است )جدول 6(.

جدول 6- اثر جایگزینی علوفه خشک آرتیچوک با یونجه
 بر مصرف اختیاری خوراک در گوسفند 

ماده مغذی مصرفی
)گرم در روز برای 

یک رأس دام( 

جیره ها *

جیره 5جیره 4جیره 3جیره 2جیره 1

1۴611۵22138۴16۵317۴3ماده خشک 

13۴013671232139013۴0ماده آلی

1۵۴1691381691۵3پروتئین خام
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* جیره 1 فقط شامل یونجه، جیره 2 شامل 7۵ درصد یونجه و 2۵درصد علوفه 
جیره ۴  آرتیچوک،  علوفه  ۵0 درصد  و  یونجه  ۵0 درصد  شامل  جیره 3  آرتیچوک، 
علوفه  شامل  فقط  جیره ۵  آرتیچوک و  علوفه  و 2۵ درصد  یونجه  شامل 7۵ درصد 

آرتیچوک بود. 

یونجه و  60 درصد  حاوی  جیره  گوارش پذیری  دامنه 
۴0 درصد علوفه آرتیچوک، ۵6 تا 60 درصد گزارش شده است. 
گوارش پذیری ماده خشک با جایگزینی 100 درصد یونجه با 
آرتیچوک به میزان جزئی کاهش یافته است )۵96 در برابر 
۵8۴ گرم در کیلوگرم به ترتیب برای یونجه و آرتیچوک(. 
جایگزین کردن 7۵ درصد از یونجه با علوفه آرتیچوک تأثیری 
بر گوارش پذیری ماده آلی نداشته )627 در برابر ۵96 گرم 
در کیلوگرم به ترتیب برای یونجه و تیمار 7۵ درصد علوفه 
آرتیچوک(، اما سطح 100 درصد جایگزینی گوارش ماده آلی 
را کاهش )۵69 گرم در کیلوگرم( داده است. گوارش پذیری 
افزایش سطح  با  نیز  قابل متابولیسم  انرژی  و  پروتئین خام 
جایگزینی علوفه آرتیچوک به جای یونجه خشک کاهش 

یافته است )جدول 7(.
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ک
ک  مخلوط یونجه و آرتیچو

ت هضم )درصد( مواد مغذی علوفه خش
جدول 7- قابلی

ماده مغذی
جیره ها *

جیره 1
جیره 2

جیره 3
جیره 4

جیره 5

ک 
ماده خش

۵9/6
60/0

60/3
۵7/۵

۵8/۴
ماده آلی 

62/7
6۴/۵

63/۵
۵9/6

۵6/9
پروتئین خام

60/۴
۵6/۵

۵2/۴
۴۴/0

۴0/7

انرژی قابل  متابولیسم
ک(

)مگاکالری در کیلوگرم ماده خش
2/18

2/29
2/16

1/93
1/67

ک، جیره 3 شامل ۵0 درصد یونجه و ۵0 درصد علوفه 
* جیره 1 فقط شامل یونجه، جیره 2 شامل 7۵ درصد یونجه و 2۵ درصد علوفه آرتیچو

ک بود.
ک و جیره ۵ فقط شامل علوفه آرتیچو

ک، جیره ۴ شامل 7۵ درصد یونجه و 2۵ درصد علوفه آرتیچو
آرتیچو
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ارزش غذایی سیالژ علوفه آرتیچوک

به نظر می رسد سیلوکردن روشی مناسب برای ذخیره علوفه 
آرتیچوک برای تغذیه زمستانه باشد و علوفه سیلو شده آرتیچوک 
به خوبی مورد استفاده دام ها قرار می گیرد )شکل های 32 و 33(. 
است؛  ذرت علوفه ای  مشابه  آرتیچوک  علوفه  سیلوکردن  روش 
بدین ترتیب که علوفه آرتیچوک را در زمان برداشت، چاپر 
برداشت می کند و با کامیون به محل سیلو منتقل می شود و 
فشرده می کند،  را  آن  نیاز  مورد  اندازه  به  لودر  یا  تراکتور 
به طوری  که تمام هوای داخل آن خارج شود. پس از انجام 
این مرحله، روی آن با مشمع پوشیده شده و یک الیه خاک 
یا گل روی آن ریخته می شود و حداکثر بعد از دو ماه آماده 
مصرف دام است. نکته درخور توجه این است که به دلیل وجود 
در  آن  فشرده   کردن  ساقه،  داخل  در  چوب پنبه ای  بافت 

مقایسه با ذرت علوفه ای مشکل تر است. 
به گفته پژوهشگران، افزودن مالس باعث ایجاد نوعی 
سیالژ الکتیکی به خوبی محافظت شده می شود. میزان مصرف 
اختیاری ماده خشک سیالژ آرتیچوک در گوسفند 1386 و 
113۴ گرم در روز به ترتیب برای سیالژهای با حداکثر طول 
قطعات 3 و ۵ سانتی متر بوده، یعنی با افزایش طول قطعات 
مقدار مصرف آن کاهش داشته است. به نظر می رسد مصرف 



فصل پنجم: کاربرد علوفه در تغذیه دام
7۴

ماده خشک سیالژ علوفه آرتیچوک در مقایسه با سیالژ گراس ها 
با ترکیب مشابه بیش تر باشد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق 
پژوهشگران، مصرف انرژی قابل متابولیسم سیالژ آرتیچوک 
حدود 1/۴ برابر نیاز نگهداری دام است و بنابراین می توان 
بخش زیادی از جیره های گوسفند آبستن و شیرده و گاو را 

با آن تأمین کرد.

شکل 32- استفاده از علوفه سیلوشده آرتیچوک در تغذیه گوسفند

شکل 33- استفاده از علوفه سیلوشده آرتیچوک در تغذیه بز
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غلظت  است  داده  نشان  آرتیچوک  علوفه  سیلوکردن 
کربوهیدرات های محلول آن برای تخمیر سیلویی کافی 
است و بدون مواد افزودنی قندی قابلیت سیلوشدن را دارد 
)شکل های 3۴ و 3۵(. مصرف سیالژ علوفه آرتیچوک به جای 
سیالژ ذرت تا سطح 200 گرم در کیلوگرم ماده خشک در 
جیره بره های پرواری شال از نظر مصرف خوراک، عملکرد 
پروار و غلظت متابولیت های خون دارای تأثیر مشابهی بوده 
است. مصرف روزانه ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و 
خوراک  بازده  و  روزانه  وزن  افزایش  قابل متابولیسم،  انرژی 
در گوسفندان مصرف کننده جیره های فاقد یا حاوی سیالژ 
به ترتیب  ماده خشک(  کیلوگرم  در  )200 گرم  آرتیچوک 
1389 در برابر 1379، 1272 در برابر 12۵6، 208 در برابر 
207 گرم، 1۵/1 در برابر 1۴/9 مگاژول در روز، 237 در برابر 
2۴1 گرم در روز، و 0/17 در برابر 0/18 بوده است. جایگزینی 
سیالژ علوفه آرتیچوک به جای سیالژ ذرت تأثیری بر گلوکز، 
اوره و کل پروتئین خون ندارد، و فراسنجه های تخمیر شکمبه 
نیز در زمان های 2 و ۴ ساعت پس از تغذیه صبحگاهی بین 

بره ها یکسان بوده است.
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شکل 3۴- علوفه آرتیچوک قبل از سیلوکردن

 

شکل 3۵- علوفه سیلوشده آرتیچوک
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گوارش پذیری
قابلیت هضم کل مواد مغذی در علوفه آرتیچوک از یونجه 
بیش تر ولی قابلیت هضم پروتئین آن کم تر بوده و در مقایسه با 
سیالژ ذرت از نسبت های مناسبی برخوردار است. در پژوهشی 
که به منظور مقایسه علوفه آرتیچوک با دیگر محصوالت علوفه ای 
انجام شد، گزارش شد با اینکه این محصول نسبت به محصوالت 
علوفه ای دیگر ارزش غذایی کم تری دارد، ولی می تواند خوراک 

مناسبی برای دام های اهلی باشد )جدول 8(. 
جدول 8- ارزش غذایی و کیفیت بخش هوایی و غده آرتیچوک

 در مقایسه با یونجه و سیالژ ذرت

نوع علوفه
ماده 

خشک 
)درصد(

مجموع 
مواد 

مغذی 
قابل هضم 

)درصد(

پروتئین 
قابل 
هضم 

)درصد(

فیبر خام
)درصد(

آرتیچوک
2767318 )بخش هوایی(

21786۴آرتیچوک )غده(

یونجه
91۵3103۵ )گل دهی کامل(

2970۵22ذرت سیلوشده
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بخش هوایی آرتیچوک به عنوان نوعی محصول علوفه ای در 
مناطق سرد و مرطوب جایگزین مناسبی در این خصوص است. 
مطالعات قابلیت هضم نشان داده که ارزش غذایی بافت های چوبی 
کاه گراس هاست،  نشخوارکننده مشابه  دام های  برای  گیاه  این 
ولی از نظر سطح پروتئین پائین تر است. بنابراین اگر این گیاه 
پروتئین  حاوی  مکمل های  است  الزم  شود،  تغذیه  به تنهایی 
قابل تجزیه در شکمبه به خوراک اضافه شود. در توجهات اخیر 
به آرتیچوک به عنوان منبع علوفه ای، تنها به بخش هوایی آن 

توجه شده است. 
قابل هضم  مغذی  مواد  مجموع  مختلف،  گزارش های  طبق 
علوفه آرتیچوک 61 تا 67 درصد در ماده خشک است که باالتر 
از یونجه ) ۵3 درصد ( و نزدیک به ذرت )70 درصد( است و به 
این ترتیب، جزو علوفه های پرانرژی محسوب می شود . ارزش 
انرژی زایی شاخساره آرتیچوک برای دام های نشخوارکننده مساوی 
با علف خشک گراس با گوارش پذیری متوسط تا زیاد است، اما 
سطح پروتئین خام آن به طور کلی از پروتئین خام علوفه گراس ها 
پایین تر است. هنگام استفاده از این ماده خوراکی به عنوان تنها 
منبع غذایی، الزم است به همراه آن، مکمل های حاوی پروتئین 
قابل تجزیه در شکمبه یا اوره استفاده شود. گوارش پذیری ماده 
آلی بخش های هوایی )برگ و ساقه( که با روش کیسه های نایلونی 
انجام شد، نشان   دهنده باالتربودن این صفت در برگ )تقریباً 
80 درصد( در مقایسه با ساقه )تقریباً ۴8 درصد( است )جدول 9(.
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ک  در مقایسه با سایر علوفه ها
ش  پذیری ماده آلی علوفه آرتیچو

جدول 9- گوار

ف
ردی

نوع علوفه
نمونه

ش پذیری ماده آلی)درصد(
گوار

ش
رو

1
ک

آرتیچو
کل علوفه

60 - 70
برون تنی )آزمایشگاهی(

2
ک

آرتیچو
گ

بر
70

برون تنی

3
کاه گندم

-
39/8

درون  تنی

۴
کاه گندم

س شده با فشار بخار(
)پر

-
۵7/6

درون   تنی

۵
ک یونجه

ف خش
عل

کل علوفه
۵9/6

درون تنی )استفاده از دام(
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خالصه و نتیجه گیری 

باتوجه به مطالب ذکرشده می توان نتیجه گرفت که بخش 
هوایی آرتیچوک از نظر عملکرد تولید علوفه درخور توجه بوده و 
این گیاه استعداد تولید محصول علوفه ای را داراست و می تواند 
به عنوان نوعی علوفه با کیفیت خوب در تغذیه دام  استفاده شود. 
به ویژه  عناصر معدنی  از  قابل توجه، غنی بودن  پروتئین  میزان 
کلسیم، پایین بودن میزان نسبی الیاف و گوارش پذیری نسبتاً باال 
نشانه هایی از کیفیت خوب این علوفه است. علوفه مزبور حاوی 
کربوهیدرات نسبتاً زیاد است که طی زمان های مختلف برداشت 
افزایش می یابد. افزودن علوفه خشک آرتیچوک حداقل تا سطح 
۵0 درصد جایگزینی با یونجه در جیره گوسفند، بدون تأثیر بر 
مصرف خوراک و تولید پروتئین میکروبی، تأثیر نامطلوبی بر 
گوارش پذیری ماده آلی خوراک و اجزای آن ندارد؛ بنابراین علوفه 
آرتیچوک می تواند تا ۵0 درصد به جای یونجه در جیره گوسفند 
که  داد  نشان  گیاه  این  هوایی  بخش  سیلوکردن  استفاده شود. 
میزان کربوهیدرات محلول در آن برای تخمیر سیلویی کافی 
است و بدون مواد افزودنی حاوی مواد قندی، قابلیت سیلوشدن 
در  تا سطح 200 گرم  آرتیچوک  علوفه  سیالژ  مصرف  دارد.  را 
کیلوگرم ماده خشک، در جیره بره های پرواری و تا ۵00 گرم در 
کیلوگرم ماده خشک در جیره نگهداری گوسفندان بالغ، تأثیر 



آرتیچوک؛ یک منبع علوفه ای جدید در تغذیه دام
81

غلظت  قابلیت هضم،  دام،  عملکرد  بر مصرف خوراک،  نامطلوبی 
متابولیت های خون و فراسنجه های شکمبه ندارد. بنابراین می توان 
سیالژ بخش هوایی این گیاه را در جیره گوسفند، به طور کامل 
جایگزین سیالژ ذرت کرد. بنابراین، قراردادن این گیاه در 
برنامه های تحقیق و توسعه کشاورزی به منظور تولید علوفه 
برای برنامه توسعه کّمی و کیفی علوفه های مورد نیاز دام کشور، 

می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
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