نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  42شماره  /2سال3131

تعيين تركيبات شيميايي و برخي عناصر معدني علف چند گونه ماشک ( )Vicia L.در استان
اردبيل
2

بهرام فتحي آچاچلويي *1و ميكائيل بدرزاده
تاريخ دريافت12/22/2 :

تاريخ پذيرش19/4/21 :

 2استاديار علوم و صنايع غذايي دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي
 2مربي گروه مرتع و آبخيزداري دانشکده فناوري کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي
*مسئول مکاتبهEmail:bahram1356@yahoo.com :

چكيده
تركيبات شيميايي و برخي عناصر معدني علف ماشک گل خوشه اي ( ،)Vicia villosaپانونيکا (،)Vicia pannonica
پرژرينا ( ،)Vicia peregrinaماشک برگ پهن ( )Vicia narbonensisو دو زيرگونه از ماشک معمولي ( با اسامي
 Vicia sativa ssp. sativaو  )Vicia sativa ssp. nigraدر مراتع اردبيل بر اساس روشهاي آزمايشگاهي استاندارد
اندازه گيري شد .نتايج حاصل از تجزيه نمونهها نشان داد كه ميزان فسفر در ماشک برگ پهن بيشتر از ساير ماشکها
بود ( .) P<5/50ماشکهاي گل خوشه اي و پانونيکا به ترتيب بيشترين مقدار كلسيم و پتاسيم را دارا بودند (.) P<5/50
در بين عناصر كم نياز ،آهن و مس بيشترين مقدار را در ماشک برگ پهن نشان دادند ( .)P<5/50كمترين مقدار كبالت در
ماشک گل خوشهاي ديده شد و از لحاظ مقدار منگنز و روي اختالف معنيداري ( )P<5/50در بين علوفة ماشکها وجود
نداشت .مقدار پروتئين خام در واريتههاي ماشک بين  71تا  ( %52/8براساس ماده خشک) متفاوت بود .همچنين مقدار
ديواره سلولي منهاي همي سلولز در واريتههاي ماشک از  %55تا  %03/1متفاوت بوده و تفاوت معنيداري ( )P<5/50بين
آنها وجود داشت و مقدار ديواره سلولي در واريتههاي ماشک نيز از  %51تا  %03/1متفاوت بوده و تفاوت معنيداري
( )P<5/50بين آنها وجود داشت .در كل ،در بين واريتههاي مورد مطالعه  Vicia narbonensisداراي بيشترين مقدار
پروتئين خام ( )%52/8و  Vicia villosaداراي بيشترين مقدار ديواره سلولي منهاي همي سلولز ( )%03/1((ADFو
بيشترين مقدار ديواره سلولي) )%03/1( (NDFبودند.
واژگان كليدي :اردبيل ،انواع ماشک  ،عناصر معدني ،ديواره سلولي منهاي همي سلولز ) ،(ADFمقدار ديواره سلولي
) ،(NDFمراتع

مقدمه

شروع شناخت ارزش غذايي آنها ميباشد .چرا كه پس

تعيين ميزان مواد معدني در گياهان مرتعي و علوفهاي با

از تعيين تركيبات مغذي ،مي توان بر اساس احتياجات

توجه به شرايط خاص هر منطقه و تجزيه شيميايي و

دام ،اقدام به تهيه جيره هاي متعادل نمود.

تعيين تركيبات مغذي آنها يکي از روشهاي كاربردي و

جنس ماشک ( )Vicia L.در مراتع و مزارع ايران حدود

مطمئن براي ارزيابي علوفة گياهان مرتعي و نقطة

 23گونه دارد كه علوفة همة آنها به تغذية دامها مي-
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رسند .جنس ماشک يکي از جنسهاي تيرة پروانه آسا

خاک مي گردند (ياراحمدي و همکاران  .)7086عملکرد

مي باشد (مظفريان  7011و ايلد يس  .) 7111گونههاي

علوفة ماشکها در شرايط ديم ،عمدتاً بستگي به ميزان

اين جنس در زبان فارسي ماشک ناميده ميشوند

بارندگي ساليانه دارد .معموالً ،عملکرد ماشکها

در

(مظفريان  .)7011اغلب گونههاي ماشک در نواحي

مناطق با بارندگي كمتر از  523ميليمتر كاهش مي يابد.

مديترانه اي و ايرانو-توراني مي رويند (كوپيچا .)7187

علوفة ماشکها در مراتع ايران ،توسط هر نوع دام مورد

به عنوان مثال ،از كشور تركيه كه در نواحي مديترانه

استفاده قرار مي گيرد (كريمي.)7031

اي واقع شده است ،در حدود  36گونه 55 ،زير گونه و

عناصر معدني مورد نياز دامها در دو گروه پر نياز و

 78واريته از جنس ماشک شناسايي و گزارش شده اند

كم نياز قرارمي گيرند (چرچ 7117و نويد شاد و جعفري

(ديويس  .)7188يا مثالً كشور ايران كه قسمت زيادي از

صيادي  .)7083از عناصر پر نياز مي توان به كلسيم،

مساحت آن در نواحي ايرانو -توراني واقع شده است،

فسفر ،پتاسيم و سديم اشاره كرد و از عناصر كم نياز

گونه ها ،زيرگونه ها و واريته هاي زيادي از ماشک را

مي توان آهن ،روي ،مس و كبالت را نام برد .از بين

دارا مي باشد (ريچينگر  7111و مظفريان.)7011

عناصر پرنياز ،فسفر و كلسيم فراوان ترين عناصر

بيشتر گونه هاي ماشک در شرايط ديم رشد مي كنند

معدني در بدن دام ها مي باشند .هر دو عنصر در اعمال

(ريچينگر  .)7111ماشک معمولي ،در نواحي نيمه خشک

حياتي دام ها نقش مهمي ايفاء مي كنند (چرچ.)7117

ايران و ساير مناطق مديترانه اي در شرايط ديم كشت

براساس گزارش موجود در مورد نياز دامها به عناصر

مي گردد .اين ماشک در جهان چندين زير گونه و واريته

معدني ،سطح بحراني فسفر براي انواع نشخواركنندگان،

دارد

 5/2گرم در كيلوگرم مادة خشک جيرة غذايي تعيين

(گرين .)7111در برخي از نواحي خاورميانه ،مانند

شده است ( .)5331 NRCنياز دام ها به عناصر معدني

استان اردبيل در ايران ،زيرگونة زراعي ماشک در سطح

و سطح بحراني آنها براي انواع نشخوار كنندگان،

وسيع براي توليد علوفه به صورت مخلوط با جو كاشته

بوسيلة مک داول و اوقب ( )7118نيز گزارش گرديده

مي شود .ساير ماشک ها كه در اين تحقيق مورد برسي

است .مک داول گزارش مي كند كه  12درصد از علوفة

قرار گرفته اند از گونه هاي وحشي و خودرو مي باشند

توليدي در آمريکاي التين كمبود روي دارند (مک داول

كه علوفة همة آنها براي دامهاي اهلي خوش خوراک مي

و كونراد .)7113همچنين ،براساس تحقيقات پژوهشگر

باشند .ماشکها مي توانند به طرق مختلف از جمله چرا،

اخير ،سديم مورد نياز دامها ،بين  3/36تا  3/78درصد

علوفه خشک ،سيلو و همچنين به عنوان كود سبز

است و سطح بحراني آن براي نشخواركنندگان

استفاده شوند .در مراتع مي توان آنها را به صورت

3/33درصد مي باشد (مک داول  7115و مک داول

خالص و يا مخلوط با غالت دانه ريز كشت نمود و

 .)7111طبق گزارش فائو از كنيا در سال  7111در

علوفه آن را در بهار جهت چراي دام مورد استفاده قرار

مرحلة گل دهي ماشک برگ پهن ،مقداركلسيم و فسفر به

داد (كريمي .)7031به طور كلي ،ماشکها به لگدكوبي دام

ترتيب  2/7و  0/3گرم در كيلوگرم مادة خشک آن مي

مقاوم هستند و در مقايسه با شبدر ،يونجه و ساير

باشد .رنجبري و همکاران ( ،)7016از مراتع نيمه خشک

گياهان خانواده لگومينوز ارزش غذايي يکساني دارند.

استان اصفهان ،عناصر معدني تعدادي از گياهان مرتعي

پروتئين آنها با توجه به مرحله اي از رشد كه برداشت

را گزارش كرده اند ،كه بر اساس گزارش آنها ،مقدار

مي شوند بين  75-53درصد متغير است .عالوه بر آن

فسفر در تمام گونه هاي مورد بررسي (به جز گونه اي

با تثبيت ازت هوا در خاک سبب حاصلخيزي و بهبود

ماشک) ،پايين تر از سطح بحراني براي دامها بوده است.
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ياراحمدي و همکاران ( )7086گزارش مي كنند كه در

مقايسة ميزان عناصر معدني برخي از گونه هاي ماشک

ميزان كلسيم و فسفر ماشک گاودانه و ماشک گل

در مرحلة گلدهي كامل و در شرايط اقليمي استان

خوشه اي در نقاط مختلف استان لرستان ،اختالف معني

اردبيل مي باشد.

دار وجود دارد .بدرزاده ( )7012برخي از عناصر معدني
جو بنفش و دو گونه دم روباهي (از گندميان) و دو گونه

مواد و روش ها

شبدر (از بقوالت) از مراتع سبالن را در سه مرحلة رشد

نمونه هاي گياهي و شرايط منطقه

مقايسه كرده و به اين نتيجه رسيد كه ميزان فسفر جو

دراين تحقيق  6گونه و  5زير گونه ( 3تاكسون كه در

بنفش و گونه هاي دم روباهي بيشتر از گونه هاي

اين طرح  3تيمار محسوب مي شوند) از ماشک هاي

شبدر است .بهطور كلي ،گياهان مرتعي تيرة گندميان در

استان اردبيل انتخاب و به منظور مقايسة خاكستر و

مقايسه با گياهان تيرة بقوالت از فسفر بااليي برخوردار

عناصر معدني در علوفة آنها مورد آزمايش قرار گرفتند.

هستند (نويد شاد و جعفري صيادي  .)7083تغذية

اين تاكسونها به شرح زير هستند:

صحيح دامها مهمترين عامل تعيين كننده در توليد

ماشک گل خوشه اي ( ،)Vicia villosaماشک پانونيکا

فرآوردههاي دامي و پيشرفت صنعت دامپروري بوده

( ،)Vicia pannonicaماشک پرژرينا ( Vicia

كه خود عالوه بر تشخيص احتياجات دام مستلزم

 ،)peregrinaماشک برگ پهن ()Vicia narbonensis

شناخت از تركيبات منابع خوراک دام از نظر مواد مغذي

و دو زيرگونه از ماشک معمولي (با اسامي Vicia

و معدني ميباشد .موفقيت سرمايهگذاري در امر

 sativa ssp. sativaو )Vicia sativa ssp. nigra

توليدات دامي در ارتباط زيادي با تغذية صحيح و

ماشکهاي مذكور براساس كليد شناسايي موجود در

مناسب ميباشد .عدم شناخت و اطالعات علمي در اين

فلورا ايرانيکا ،فلور تركيه و پاكستان شناسايي شدند

زمينه ،كاهش توليدات دامي را به دنبال داشته و هر

(ديويس  ،7188فلورپاكستان  ،5331ريچينگر  .)7111در

ساله سبب زيانهاي هنگفت اقتصادي ميگردد .بنابراين

سال  ،7082بذر ماشکهاي فوق از مزارع و مراتع

به منظور استفادة بهينه از منابع خوراک دام ،بويژه در

مختلف استان اردبيل جمع آوري گرديد .به منظور

مورد گياهان مرتعي ،بايستي از كيفيت آنها اطالع

بررسي عناصر معدني در علوفة ماشکها ،در فصل

درست و كافي حاصل نمود .در حال حاضر در ايران

رويشي  ،7083بذر آنها در زمين مركز تحقيقات

جداول زيادي در مورد ارزش غذايي مواد خوراكي و

كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل (در 1كيلومتري

گياهان مرتعي وجود ندارد و يا تحقيقات كمي در اين

شرق شهرستان اردبيل ،واقع در مسير خلخال) و در

زمينه انجام گرفته است .همچنين ايران كشوري با

شرايط ديم كاشته شدند .اين مركز داراي اقليم نيمه

شرايط اقليمي و اكولوژيکي متنوع مي باشد؛ لذا ،انتظار

خشک (كوپن  ،)7107با ميانگين بارش ساالنة  077ميلي

مي رود كه درصد تركيبات مغذي و مقدار عناصر

متر و متوسط روزهاي يخبندان آن  753روز در سال

معدني در علوفة گياهان مرتعي در مناطق مختلف كشور

مي باشد .خاک مركز فوق داراي  22درصد سيلت58 ،

متغيير باشد .عوامل متعددي بر روي ارزش غذايي و

درصد رس 71 ،درصد شن 2 ،گرم در كيلوگرم مادة

ميزان عناصر معدني گياهان مرتعي و علوفه اي تاثير

آلي 3/6،گرم در كيلوگرم ازت 71 ،گرم در كيلوگرم

ميگذارند (آندروود و سوتل  7111و چرچ )7117كه از

آهک 53 ،ميلي گرم در كيلوگرم فسفر قابل جذب و 623

بين آنها مي توان به نوع اقليم ،مرحلة فنولوژيکي رشد

ميلي گرم در كيلوگرم پتاس قابل جذب مي باشد .نسبت

گياه و نوع گونة گياه اشاره كرد .هدف از اين تحقيق،
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كربن به ازت و اسيديتة خاک به ترتيب  75/2و 1/1

دانشکده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي اندازه گيري

است.

شد (ليندساي و نورول .)7118

ماشکهاي ذكر شده در باال ،در قالب طرح آزمايشي

اندازه گيري پروتئين و چربي خام

بلوكهاي كامل تصادفي در  3تيمار 0 ،تکرار 78 ،پالت

براي تعيين درصد پروتئين و چربي خام به ترتيب از

كشت گرديدند (ولي زاده ومقدم  .)7010اين آزمايش در

روش كلدال و سوكسله (با استفاده از دستگاه Behr

شرايط ديم انجام گرفت و در طول دورة رويشي

مدل  ،Gold fishساخت آلمان) استفاده شد (AOAC

ماشکها ،از هيچ نوع كود استفاده نشد .علف هاي هرز

.)7112

موجود در داخل كرتهاي آزمايشي به روش مکانيکي

اندازه گيري ديواره سلولي ) (NDFو ديواره سلولي

كنترل شدند .نمونه گيري از علوفة ماشکها در مرحلة

منهاي همي سلولز ()ADF

گلدهي كامل انجام گرفت .بطوريکه ،از وسط هر پالت

ديواره سلولي) (NDFمطابق روش ون سوست و

حداقل  03بوته بطور تصادفي و از فاصلة دو

همکاران ( )7117و ديواره سلولي منهاي همي سلولز

سانتيمتري زمين چيده شدند .نمونه ها در داخل كيسه

( )ADFمطابق روش گورينق و ون سوست ( )7113و

هاي فريزر قرار گرفته و در اسرع وقت به آزمايشگاه

با استفاده از دستگاه فايبر تک ( مدل  7373ساخت

منتقل شدند .سپس ،با ترازويي با دقت 3/337گرم ،وزن

كشور آلمان) اندازه گيري شد.

تر آنها يادداشت شد .خشک كردن علوفة ماشکها و
اندازه گيري درصد مادة خشک آنها به روش انجمن
شيميدانان

تجزيه

بين

المللي

انجام

گرديد

نتايج و بحث
در جدول  7ميانگين خاكستر و عناصر معدني در

(.)7112AOAC

علوفة ماشکها (در مرحلة فنولوژيکي گلدهي كامل)

اندازه گيري عناصر معدني

مقايسه شده اند .تمام نتايج و محاسبات انجام شده

 533گرم از علوفة خشک هر ماشک با آسياب خرد و

برپاية  %733مادة خشک علوفه انجام گرفته است .در

براي اندازه گيري خاكستر و عناصر معدني به

اين جدول ،عناصر كلسيم ،فسفر ،پتاسيم و سديم از

آزمايشگاه انتقال يافت .خاكستر نمونه ها با قرار دادن

عناصر پرنياز

مي باشند و مقدار آنها بر حسب گرم

آنها در كورة الکتريکي در دماي 223درجة سانتي گراد

در كيلوگرم مادة خشک علوفه بر آورد شده است .در

به مدت  6ساعت اندازه گيري شد و خاكستر سفيد از

آناليز استاندارد علوفه در آزمايشگاهاي تغذية دام،

آنها حاصل گرديد ( .)7112 ،AOACفسفر نمونه ها به

معموالً مقدار دو عنصر فسفر و كلسيم را تعيين و

دستگاه

گزارش مي كنند (ون سوست  .)7116در اين تحقيق ،از

اسپکتروفوتومتر مدل ،S2100-Visساخت شركت

بين عناصر پرنياز ،عالوه بر فسفر و كلسيم ،دو عنصر

يونيکو آمريکا) تعيين گرديد .ميزان سديم و پتاسيم با

پتاسيم و سديم نيز مورد ارزيابي قرار گرفته اند.

روش فوتومتري شعله اي (با استفاده از دستگاه Flame

مقداركلسيم از ( 75/3در گونة پرژرينا) تا ( 73/8در

 photometerمدل  ،Jenway PFP7ساخت انگلستان)

ماشک گل خوشه اي) گرم در كيلوگرم مادة خشک

بدست آمد .ساير عناصر معدني با دستگاه جذب اتمي

تعيين شد .در ميزان كلسيم ماشکها اختالف معني دار

(مدل  ،Perkin- Elmer460ساخت آمريکا) با استفاده

وجود دارد ( .)P<5/32حد بحراني يا سطح كمبود

از روش موجود در آزمايشگاه گروه خاک شناسي

كلسيم براي دام هاي نشخوار كننده 0 ،گرم در كيلوگرم

روش

كالريمتري

(با

استفاده

از

مادة خشک است (رنجبري  .)7016بره هاي در حال
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رشد با وزن متوسط  53كيلوگرم ،روزانه به  313گرم

آب وهوايي استان اردبيل ،تقريباً دو برابر بيشتر از

مادة خشک جيره نياز دارند كه اگر در هر كيلوگرم مادة

ماشک هاي كنيا ،كلسيم ذخيره مي كنند.

خشک جيرة آنها  0/1گرم كلسيم وجود داشته باشد،

همچنين با توجه به نمودار شکل  7و جدول  7مشاهده

نياز آنها به عنصر مذكور تأمين خواهد شد (آندروود و

مي شود كه ميزان كلسيم در تمامي گونه هاي ماشک

سوتل  .)7111بنابراين ،اگر علوفة ماشک هاي مورد

آناليز شده بيشتر از ميزان موجود در منبع NRC

مطالعه به استفادة بره هاي درحال رشد برسد ،مي توان

( )5331براي زير گونه  sativaمي باشد .با توجه به

گفت كه ميزان كلسي م آنها باالتر از حد نياز حيوان فوق

اينکه در منبع  )5331( NRCفقط اطالعات برخي از

مي باشد .فائو از كنيا ،مقدار كلسيم در دو گونه ماشک

تركيبات و عناصر معدني زير گونه  sativaموجود است

برگ پهن و ماشک گل خوشه اي را در مرحلة گلدهي

لذا در شکل  7و  5برخي از تركيبات شيميايي و عناصر

كامل ،به ترتيب  2/1و  3/6گرم در كيلوگرم مادة خشک

معدني زير گونه ماشک  sativaآناليز شده در نمونه-

علوفه گزارش كرده است ( )7111FAOكه در مقايسه

هاي استان اردبيل با اطالعات زير گونه ماشک sativa

با نتايج اين تحقيق مي توان گفت كه ماشکها در شرايط

موجود در منبع  )5331( NRCبا هم مقايسه شده است.

جدول  -1مقايسة ميانگين* بر اساس روش چند دامنهاي دانكن خاكستر و عناصر معدني (برپاية  %111مادة خشک) در علوفة
برخي از ماشكهاي استان اردبيل كه در مرحلة فنولوژيكي گلدهي كامل مورد آزمايش قرار گرفته اند
عناصر معدنی

V.sativa
ssp. nigra

V. sativa
ssp. sativa

V.pannonica

V.narbonensis

V.peregrina

V. villosa

V. sativa
)(NRC

خاکستر()%

22/6ab

22/6ab

22/2a

22/8ab

22/8ab

22/2c

8

کلسيم()g/kg

29/8b

29/8b

29/4bc

29/7bc

22/6c

26/8a

21/5

فسفر()g/kg

1/84ab

1/87ab

2/12a

2/14a

1/17a

1/44b

3/ 4

پتاسيم()g/kg

29/4d

29/4d

28/6a

24/4b

24/4d

28/4c

14

سديم()g/kg

2/84a

2/87a

2/14b

2/46a

2/44a

1/17b

-

آهن()mg/kg

264c

269c

212b

249a

271b

284b

-

مس()mg/kg

27b

28/6ab

26b

11a

28/1b

26/5b

-

منگنز()mg/kg

55/7a

56/4a

58/1a

55/2a

57/7a

56/1a

-

روي()mg/kg

23/5a

23/5a

24/2a

24/2a

24/4a

23/7a

-

کبالت()mg/kg

1/21a

1/21a

1/29a

1/22a

1/22a

1/16b

-

*ميانگينهايي كه در هر رديف داراي يک حرف مشابه ميباشند ،در سطح احتمال  ، %2اختالف معنيدار ندارند.
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شكل  -1مقايسه ميزان كلسيم ،فسفر و پتاسيم در علوفة يک زيرگونه از ماشک معمولي ( ) Vicia sativa ssp. sativaاستان
اردبيل با مقادير موجود براي آن زير گونه در منبع )2112( NRC

ورمقاني از ايالم گزارش مي كند كه اگر علوفة كافي در

سطح بحراني آن براي نشخواركنندگان بوده است

مراتع وجود داشته باشد ،دامها به كمبود كلسيم دچار

(رنجبري  ،7016مک داول و اوقب  .)7118بطور كلي،

نخواهند شد (ورمقاني و همکاران .)7082بطور كلي،

مقدار فسفر در گياهان مرتعي بسيار اندک است (نويد

علوفة گياهان خانوادة بقوالت (مانند ماشکها) از كلسيم

شاد و جعفري صيادي  .)7083در ميزان پتاسيم

بااليي برخوردار بوده و نياز دامها را نسبت به عنصر

ماشکها ،اختالف معني دار ديده مي شود (جدول.)7

مذكور تأمين مي كنند (نويد شاد و جعفري صيادي

بيشترين مقدار پتاسيم ( 58/3گرم در كيلوگرم) در

.)7083

ماشک پانونيکا و كمترين مقدار آن ( 70/6گرم در

در ميزان فسفر ماشکها ،اختالف معنيدار وجود دارد

كيلوگرم) در زيرگونة segetalis

( .)P<5/50مقدار فسفر از(3/26در ماشک گل خوشه

مي باشد .در بين عناصر پرنياز مطالعه شده در علوفة

اي) تا ( 7/36در ماشک برگ پهن) گرم در كيلوگرم مادة

ماشکها ،مقدار عنصر پتاسيم از همه باالتر و مقدار آن

خشک متغير مي باشد .سطح بحراني فسفر براي انواع

بيشتر از سطح بحراني است .مک داول گزارش مي كند

نشخواركنندگان 5/2 ،گرم در كيلوگرم مادة خشک

كه مقدار پتاسيم در اغلب گياهان مرتعي در سطح

گزارش شده است (.)5331 NRC

باالتري بوده و دامهايي كه در مرتع چرا مي كنند،

همچنين با توجه به نمودار شکل  7و جدول  7مشاهده

بندرت در آنها كمبود پتاسيم ديده مي شود (مک داول

مي شود كه ميزان فسفر در زير گونه  sativaو تمامي

 .)7111گياهان مورد مطالعه در مراتع سبالن نيز از

گونههاي ماشک آناليز شده در استان اردبيل كمتر از

پتاسيم بااليي برخوردار هستند ( بدرزاده  .)7012نياز

ميزان موجود در منبع  )5331( NRCبراي زير گونه

دامها به عنصر پتاسيم همواره تأمين شده و حتي اغلب

 sativaمي باشد.

دامها در مرتع بيش مازاد بر نياز ،پتاسيم دريافت مي

مقايسة مقدار فسفر ماشک ها با سطح بحراني آن

نمايند و در حالت طبيعي ،پتاسيم اضافي از طريق ادرار

براساس نياز دامها نشان مي دهد كه ميزان فسفر در

حيوان به سرعت دفع مي گردد (دهقانيان و نصيري

همة گونه هاي مورد مطالعه زير سطح بحراني مي

مقدم  ،7013نويد شاد و جعفري صيادي .)7083

باشد .مک داول و رنجبري نيز گزارش داده اند كه

همچنين با توجه به نمودار شکل  7مشاهده مي شود كه

ميزان فسفر در گياهان مورد مطالعة آنها ،پايينتر از

ميزان پتاسيم در زير گونه  sativaدر بين گونههاي

از ماشک معمولي

تعيين تركيبات شيميایی و برخی عناصر معدنی علف چند گونه ماشک در استان اردبيل
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ماشک آناليز شده در استان اردبيل كمتر از ميزان

گياهان مورد مطالعة اين تحقيق ،تقريباً  0تا  6برابر

موجود در منبع  )5331( NRCبراي زير گونه sativa

سطح بحراني آن مي باشد .مينسون گزارش مي كند كه

مي باشد.

بقوالت مناطق معتدله ،در مقايسه با گندميان مناطق

مقدار سديم در گونه هاي ماشک از ( 3/11در ماشک

گرمسيري از مس بيشتري برخوردار هستند .درحاليکه،

گل خوشه اي) تا ( 7/81در زيرگونة  )sativaگرم در

بقوالت مناطق گرمسيري ،داراي مس كمتري در مقايسه

كيلوگرم مادة خشک تعيين شد .با توجه به اينکه نياز

با گندميان مناطق گرمسيري ميباشند (مينسون.)7117

نشخواركنندگان به سديم بين 3/6تا  7/8گرم در

در حالت طبيعي ،در هر كيلوگرم مادة خشک گياهان

كيلوگرم مادة خشک مي باشد (مک داول  ،7115مک

مرتعي 6-8 ،ميلي گرم مس وجود دارد (نويد شاد و

داول  )7111و از طرف ديگر ،به لحاظ اينکه نياز يک

جعفري صيادي  .)7083در اين تحقيق ،علوفة ماشکها از

واحد دامي به علوفة خشک تقريباً دو كيلوگرم در روز

لحاظ مقدار عناصر منگنز و روي اختالف معني دار

مي باشد ( بدرزاده  ، )7012بنابراين مي توان گفت كه

نشان ندادند ( .)P<5/50مقدار منگنز در گونه هاي

علوفة ماشکها نياز دامها را نسبت به سديم تأمين مي

ماشک از ( 23/5در ماشک گل خوشه اي) تا ( 21/1در

كند .سطح بحراني سديم براي انواع نشخواركنندگان،

زير گونة  )segetalisميلي گرم در كيلوگرم مادة خشک

 3/3گرم در كيلوگرم مادة خشک مي باشد (مک داول

اندازه گيري شد .مقدار منگنز در گياهان مرتعي نيوزلند

 7115و مک داول  .)7111بنابراين ،با مراجعه به جدول

از  763تا  533ميلي گرم در كيلوگرم مادة خشک متغير

 7مي توان گفت كه مقدار سديم در همة ماشکهاي مورد

بوده است (آندروود و سوتل  .)7111بنابراين،

مطالعه ،باالتر از سطح بحراني است.

ماشکهاي مورد مطالعه در اين تحقيق ،در مقايسه با

درجدول  ،7پنج عنصر كم نياز (آهن ،مس ،منگنز ،روي

گياهان مرتعي نيوزلند ،از منگنز كمتري برخوردار

و كبالت) ديده مي شوند كه مقدار آنها در علوفة

هستند .بايد توجه داشت كه مقدار منگنز در گياهان

ماشکها ،بر حسب ميلي گرم در كيلوگرم مادة خشک

مرتعي بسيار متغير است (نويد شاد و جعفري صيادي

اندازه گيري شده است .در ميزان آهن ماشکها ،اختالف

 .)7083با افزايش ميزان  ،pHمقدار منگنز در گياهان

معنيدار وجود دارد ( .)P<5/50سطح بحراني آهن

كاهش پيدا مي كند .حد بحراني منگنز براي انواع

براي انواع نشخواركنندگان بين  03تا  63ميلي گرم در

نشخواركنندگان بين  3تا  73ميلي گرم در كيلوگرم مادة

كيلوگرم مادة خشک تعيين شده است (آندروود و سوتل

خشک مي باشد (آندروود و سوتل  .)7111بنابراين،

 .)7111نتايج حاصل در اين تحقيق نشان مي دهد كه

مقدار منگنز در علوفة تمام گونه هاي مورد مطالعه

مقدار آهن در ماشکهاي مورد مطالعه ،تقريباً  2تا 3

بيشتر از سطح بحراني است .مقدار روي در ماشکهاي

برابر سطح بحراني آن مي باشد .بطور كلي گياهان

مورد مطالعه بين  70/2تا  76/6ميلي گرم در كيلوگرم

مرتعي پربرگ ،بويژه گياهان تيرة بقوالت مانند ماشکها،

مادة خشک مي باشد .در مطالعه اي كه بر روي برخي

از لحاظ آهن غني هستند (نويد شاد و جعفري صيادي

از گياهان مرتعي آمريکاي شمالي انجام گرفته است،

 .)7083مقدار مس در ماشکها از ( 73در پانونيکا) تا 53

ميزان روي در گياهان تيرة بقوالت  53تا  33و در

(در ماشک برگ پهن) ميلي گرم در كيلوگرم مادة خشک

گندميان  73تا  03ميلي گرم در كيلوگرم مادة خشک

تعيين شد .حد بحراني مس براي انواع نشخواركنندگان

گزارش گرديده است (آندروود و سوتل  .)7111حد

بين  6تا  3ميلي گرم در كيلوگرم مادة خشک گزارش

بحراني روي براي انواع نشخواركنندگان  73ميلي گرم

شده است (مک داول و كونراد .)7113مقدار مس در

در كيلوگرم مادة خشک جيره مي باشد (آندروود و
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سوتل  .)7111بنابراين ،مقدار روي در گياهان مورد

افزايش يافته و نهايتاً ميزان تثبيت ازت مولکولي بوسيلة

مطالعه باالتر از سطح بحراني براي نشخواركنندگان

آنها نيز زياد مي شود .با توجه به اينکه ،ماشک هاي

است .ورمقاني نيز گزارش مي كند كه ميزان روي در

مورد مطالعه در اين طرح ،از تيرة بقولت بوده و در

برخي از گياهان مرتعي ايالم باالتر از حد بحراني براي

تثبيت ازت و حاصل خيزي خاک داراي اهميت مي

نشخواركنندگان است (ورمقاني و همکاران.)7082

باشند ،بنابر اين ،به نظر مي رسد كه بين مقدار كبالت

معلوم شده است كه مقادير زياد روي در جيرة غذايي

آنها و ميزان ازتي كه تثبيت مي كنند ،رابطه وجود داشته

دامها ،منجر به كاهش مصرف غذا شده و احتماالً كمبود

باشد كه در اين زمينه احتياج به بررسي هاي بيشتر مي

مس را سبب گردد (نويد شاد و جعفري صيادي .)7083

باشد.

در رابطه با ميزان كبالت در ماشکهاي مورد مطالعه،

مقدار پروتئين خام در واريته هاي ماشک بين  71تا

ماشک گل خوشه اي از كمترين مقدار كبالت برخوردار

( %52/8براساس ماده خشک) متفاوت بود .در بين

است ( .)P<5/32ساير ماشکها از لحاظ مقدار كبالت

واريته هاي مورد مطالعه  Vicia narbonensisداراي

اختالف معني دار ندارند .همانطوريکه در جدول ()7

بيشترين مقدار پروتئين خام ( )%52/8و واريته Vicia

مشاهده مي شود ،مقدار كبالت در ماشکهاي مورد

 villosa Rothداراي كمترين مقدار پروتئين خام ()%71

مطالعه بين  3/33تا  3/70ميلي گرم در كيلوگرم مادة

بودند (جدول .)5همچنين با توجه به نمودار شکل 5

خشک متغيرمي باشد .در حالت كلي ،مقدار كبالت در

مشاهده مي شود كه ميزان پروتئين خام در ماشک زير

گياهان مختلف از  3/35تا  3/27ميلي گرم در كيلوگرم

گونه  sativaدر بين گونههاي آناليز شده در استان

مادة خشک متغير است (ورنر و جان  .)5332درمطالعه

اردبيل كمتر از ميزان موجود در منبع )5331( NRC

اي كه بر روي برخي از گياهان مرتعي اسکاتلند انجام

براي زير گونه  sativaمي باشد .در حالي كه اين ميزان

گرفته است ،مقدار كبالت بين  3/35تا  3/55ميلي گرم

در برخي از گونه هاي ماشک آناليز شده در استان

در كيلوگرم مادة خشک گزارش شده است (آندروود و

اردبيل در مقايسه با ميزان موجود در منبع NRC

سوتل  .)7111گياهان مرتعي تيرة بقوالت در مقايسه با

( )5331براي زير گونه  sativaبيشتر (در سه گونه

گندميان در شرايط يکسان ،از لحاظ ميزان كبالت غنيتر

ماشک ميزان پروتئين در مقايسه با ميزان موجود در

هستند .به عنوان مثال ،از اسکاتلند گزارش شده است كه

منبع  NRCبيشتر مي باشد) يا كمتر (در سه گونه

علوفة دو گياه مرتعي به نامهاي شبدر قرمز (از بقوالت)

ماشک ميزان پروتئين در مقايسه با ميزان موجود در

و گونه اي چاودار وحشي (از گندميان) ،به ترتيب

منبع  NRCكمترمي باشد) است (جدول.)5

داراي  3/02و  3/78ميلي گرم كبالت در كيلوگرم مادة

در مطالعات اخير ،ميزان پروتئين خام در واريته هاي

خشک مي باشند (آندروود و سوتل  .)7111ورنر

ماشک بدون استفاده از هر نوع كودي  % 73/3بوده و

گزارش مي كند كه عنصر كبالت براي رشد باكتري هاي

موقع استفاده از كودهاي آلي و كودهاي شيميايي به

ريزوبيوم در ريشة گياهان تيرة بقوالت ،الزم و

ترتيب  % 78/0و  %78/1گزارش شده است (النيا سونيا

ضروري است و در بين ميزان رشد باكتري هاي مذكور

.)5333

و مقدار تثبيت ازت مولکولي جو در خاک ،رابطة مستقيم

مقدار ديواره سلولي منهاي همي سلولز ) )ADFدر

وجود دارد (ورنر و جان  .)5332به عبارت ديگر ،اگر

واريته هاي ماشک از  %55تا  %03/1متفاوت است و

عنصر كبالت به اندازة كافي در اختبار گياهان تيرة

تفاوت معنيداري ( )P<5/50بين آنها وجود دارد

پروانه آسا قرار گيرد ،رشد باكتري هاي ريزوبيوم

مطالعه

(جدول.)5

در

بين

واريتههاي

مورد
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 Vicia villosaداراي بيشترين مقدار ديواره سلولي

سلولي) )%51( (NDFبودند (جدول .)5در كل لگومينه ها

منهاي همي سلولز ( )%03/1((ADFو واريته Vicia

از قبيل ماشک در مقايسه با گرامينه ها در همان مرحله

 narbonensisداراي كمترين مقدار ديواره سلولي

رشد داراي مقدار ديواره سلولي) (NDFكمتري مي

منهاي همي سلولز ) )%55( (ADFبودند (جدول.)5

باشد (ون سوست و همکاران  .)7116همچنين با توجه

همانطوري كه در جدول  5مشاهده مي شود ،در نمونه

به نمودار شکل 5و جدول 5مشاهده ميشود كه ميزان

هاي مورد مطالعه بين پروتئين خام و ديواره سلولي

ديواره سلولي ) (NDFدر زير گونه  sativaو تمامي

منهاي همي سلولز ) (ADFهمبستگي منفي وجود دارد.

گونههاي ماشک آناليز شده در استان اردبيل كمتر از

همچنين مقدار ديواره سلولي) (NDFدر واريته هاي

ميزان موجود در منبع  )5331( NRCبراي زير گونه

ماشک از  %51تا  %03/1متفاوت است و تفاوت معني

 sativaمي باشد.

داري ( )P<5/50بين آنها وجود دارد (جدول .)5همچنين

ديواره سلولي) (NDFيک شاخص مناسب جهت تعيين

با توجه به نمودار شکل 5و جدول 5مشاهده ميشود كه

هضم ،قابليت هضم و مصرف گياه توسط دام مي باشد.

ميزان ديواره سلولي منهاي همي سلولز ) )ADFدر زير

بنابراين ،هر چقدر ميزان ديواره سلولي) (NDFجيره

گونه  sativaو تمامي گونههاي آناليز شده در استان

غذايي دام باالتر باشد ،قابليت هضم و ميزان مصرف آن

اردبيل كمتر از ميزان موجود در منبع )5331( NRC

كاهش مي يابد (نويد شاد و جعفري صيادي .)7083

براي زير گونه  sativaمي باشد .در بين واريته هاي

همچنين با توجه به جدول  5مشاهده مي شود كه ميزان

مورد مطالعه  Vicia villosaداراي بيشترين مقدار

خاكستر در بين تمام گونههاي ماشک آناليز شده در

ديواره سلولي) )%03/1( (NDFو واريته

Vicia

استان اردبيل بيشتر از ميزان موجود در منبع NRC

مقدار

ديواره

( )5331براي زير گونه  sativaمي باشد.

narbonensis

داراي

كمترين

جدول -2مقايسة ميانگين* بر اساس روش چند دامنه اي دانكن پروتئين خام ،چربي خام ،ديواره سلولي منهاي همي سلولز
) ،(ADFديواره سلولي) (NDFو خاكستر ( بر پاية  %111مادة خشک) در علوفة برخي از ماشكهاي استان اردبيل كه در مرحلة
فنولوژيكي گلدهي كامل مورد آزمايش قرار گرفته اند
ترکيب
شيميايی

V.sativa
ssp. nigra

V. sativa
ssp.
sativa

V.pannonica

V.narbonensis

V.peregrina

V. villosa

V. sativa
)(NRC

پروتئينخام ()%

28/4c

28c

22/6b

24/8a

22b

27d

28/6

چربی خام()%

9/27a

9/12a

9/19a

9/2a

9/2a

9/9a

-

ADF

21/7a

91a

24/9b

22c

24/9b

91/7a

33

NDF

94/2b

94/2b

92/2c

27d

92/2c

96/7a

48

خاکستر()%

22/64ab

22/67ab

22/24a

22/82ab

22/89ab

22/2c

8
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شكل  -2مقايسه ميزان پروتئين خام ،ديواره سلولي منهاي همي سلولز ( ،(ADFديواره سلولي) (NDFو خاكستردر علوفة يک
زيرگونه از ماشک معمولي ( ) Vicia sativa ssp. sativaاستان اردبيل با مقادير موجود براي آن زير گونه در منبع )2112( NRC
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Abstract
Chemical composition and some minerals in several vetches forage (Vicia spp.) in pastures and
farmlands of Ardabil province were determined according to standard laboratory methods. These
vetches were follows: Vicia villosa, Vicia pannonica, Vicia peregrina, Vicia narbonensis, Vicia
sativa ssp. and Vicia sativa ssp. nigra. The obtained results showed that phosphorous content in
Vicia narbonensis, was significantly (P<0.05) higher than that in the other species of vetches. Vicia
villosa and vicia pannonica had significantly (P<0.05) higher Ca and K values, respectively. Iron
and copper were the highest values among the micro minerals in narbon bean (Vicia narbonensis).
There were also no significant (P<0.05) difference in amounts of Mn and Zn among the vetches
forage and Co was the lowest content in Vicia villosa. The amount of crude protein in vetches
forage varied from 17% to 25.8% (based on DM). However, the amounts of ADF and NDF in
vetches varied from 22 to 30.7% and 27 to 36.7%, respectively. Moreover, there was a significant
difference (P<0.05) between them regarding the amount of ADF and NDF. In general, among the
studied varieties Vicia narbonensis had highest crude protein (25.8%) and Vicia villosa had highest
ADF (30.7%) and the highest cell wall (NDF) (36.7%).
Key words: Minerals, NDF, ADF, Rangelands, Vicia species, Ardabil

