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 . مقدمه1
هه( ج هن تسین عسصب خشک عنوان گبه س   مساتع بب

بخش قهبم توج   از ایاضههه  کشهههوی ایسان یا نیس بب خو  

این گبهه س  یک  از منهبع پهیب تولیم(  .انماخ صهههص  ا  

کشهوی محبو  شم   جهیگه  خهص   ی تممین علوفب موی   

ا هه،. تولیم علوفب  ی این ایاضهه  نیهز حیهت ،حش ،  ام 

هه( م ک  بب گیهههن مستع  ا ههه، کب بسا ههههی ،یژگ 

ی،یشهههگههه  نشیس شهههسایط اقلیم  اعم از  مه  بهینمگ    

هه( خهك ، ...  ی منهطق مخ لف کشهههوی مبههه قس ،یژگ 

ز . ا[8[ انمشهههم   تسکی  گیهه  خهصههه  یا بوجو  آ،ی  

(  ههههبقب اج مههع  ، به توجب بب -نقطهب نشس اق صهههه (  

(  امههمای(  ی ایسان  مساتع بههب عنوان یک  از  یسینههب

بب . [2] آینمتسین منپع تولیم علوفههههب بههههب شمهی م م م

مساتع یک  از ابسایهههه( اصهههل  مههمیسیهه، ،   ی طوی کل 

( ، میسان ابس ای(  شهههنههه هههههی  گیهههههههن علوفههبب س 

ممیسی، ج ،  هه بسا(  ام ا ،  بنهبساینخوشخویاک  آن

از  ا هه به    هه( مستع چسا( گلب  ی عسصههب (مفمنم، ه

هههه ، ییس(بس ایان ، چوپهههنهههن  ی بسنهههمههبب س  تجسبههب

به  .[54]بهشم حهئس اهمی، م هه( ممیسی   گیس(تصهمیم 

هه( از منهبع  یگس( از جملب علوفب هه امتوجهب بب این کب  

  ههه    پب چس  تبههلهب  کنجههلب کهیخهنجهت ا ههه به      

مپههههو  علوفههههب بسا( تعلیف  ام کهههههمال  کننههههم کم 

بهههب  الیهههم اق صهههه ( ،  لذا بهشهههم  محبهههوی مههه  

کمپو   ی ن یجب  ،چسا فشههههی   مههههزا ،  ام  اج مههههع 

یفع . بههههسا( [43]گس    ی ایاض  مستع  ایجه  م علوفب 

 همفمنم به ممیسی   جهمع ،بهیب، م  این فشههی مضههعف  

حبههه  مهت الزم یا ج ، هههماتولیهههم علوفب یا افسایش ، اق

فشهی چسا(  ام ،  .[54]انجهم  ا  تعههههه ل  ام ، مستههههع 

م بهشنخشهکبهل  عوامم کمپو  علوفب  ی غهل  منهطق م  

 ا(هه(  یخ   ،  یخ چب، بب همین  لیم ا  به   از گونب

 منهطق هه( یخ چب ،  یخ هن یا موج  شم  ا ،. علوفة

 مشههکم یفع ج ، ا( ممی سانب خشهه  نیمب ، خشهه 

 ی  شونما  به   م   هل  هخ،  هه( ،ی   ی  ام خویاك

هههه( ،  یخ چههب  یخ هنبس ایان بوم   فهسههنههر ب س   

 نیهزهه( کب هبهه نم  ام خویاك منهبع تسینایزان ا(فبعلو

 بنمگه،  گو  ،یژ  بب نشخوایکننمگهن از ببهیهی(  ا(تغذیب

 هه(بگون شههنه هههی  یا هه ه این  ی. کننمم  یاتممین بس ،

ا( ،  یخ   موجو   ی منهطق حهشهیب ی،  ههه ،   یخ چب

 بب ضههس،ی( امس( بوم   شههسایط به مساتع مشههجس  هههزگهی

هه( جنگل  ایسان چساگه از گذشههه ب  .[3] آیمم  شهههمهی

 ی  .هه گذای   شما(  ی   ه سی  ام عنوان منهبع علوفببب

افساط  ی چسا(  ام  پوشهههش گیهه  یا از   چنین منهطق

کنم ، خهك جنگم عسیهن ، بم،ن صههب جنگم حذف م عس

هه به  ام .شو تمییج  چهی فس هیش م مهنم ، ببمحهف  م 

هه یا زخم  کس   ، هه(  یخ،  آنجویمن پو ه، ،  هقب 

هه( گیهه  یا زمینب تبههه یم نبو  ، یخنب آفهت ، بیمهی(

عوامههم اصهههل   ی  . چسا(  ام یا[31] بیننههمتههمایك م 

نهن نشیاز نشس کهیشنه هن   اممایان ، جنگمتخسی  جنگم 

هه  زیهن هه از ن هلمانهم کهب از طسیق تعلیف  ا  معسف  کس  

بس ای( از هه  ب س خههطس از بین یف ن ن ههل  اق صهههه ( بهب 

میسان ی،یش نشهههینهن ببجنگم تو هههط  اممایان ، جنگم

وان عنهه بب هلیهنب آن ، همچنین تخسی  ب  سین ی،یشگه 

هه  مسایع ،  اممای( ، گبهه سش ی،زافس،ن آبه (  ههساهه(

هه موجپهت تخسی  یا هه  ی  اخم ، حهشهههیب جنگمچساگه 

به توجب بب کمپو  علوفب  ام ، تهمین  .[37] انمفساهم آ،ی  

 مخ لب  هتتهکنون تحقیق خشهه   فصههمطول  یعلوفب 

هه(  یخ   ، گونهب  ایزش غهذای  تحه، عنوان بسی ههه   

صهههویت  ،  یگس کشهههویهه( ج هن ایسانا(  ی  یخ چهب 

 هم  ی زمهن کمپو  علوفب از  کب نشهههن م  گسف ب ا هه،

هه ا  به   شم  پوشهش  یخ   بب عنوان منپع تغذیب  ام 

هه( مخ لف  ی مساحم ی،یشهه  م به،ت ، این شهههمم انمام

پیهههمههمهههه( مبیههم . [41  38  35  53  12]بهههشهههم م 

هههه،  انههههش نشهن  ا ن اهمی بهکهیگیس(  انش بوم  بب

 کشویهه( یبههوم   ی تعیههین کیبیه، علوفهب  یخ ه    

به ن هیج حهصم از  کب قهبم مشهههم  ا ه،   ی حهل تو هعب  

بسی هه  . [42،  44]پژ،هشههگسان مطهبق،  ای   مطهلعهت

هه(  یخ   ،  هم گونبمطهلعهت انجهم شهههم  نشههههن م 

ا(  ی کشوی ، ا( بب عنوان بخشه  از منهبع علوفب  یخ چب
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گیسنم.  الیم این نقهط  نیه موی  ا ههه به   قسای م  ههههیس 

ا ههه بهه    ی مطهلعهت  ی بیشههه س موای  بب کمپو  منهبع  

ا( کهههف  ، گهههه  نیس بههب  لیههم ا سات آن بس  ام علوفههب

بهشههم. به توجب بب این کب  ی شههسایط فعل  ا هه به   از  م 

ا( تو ط  اممایان  ی منهطق هه(  یخ   ،  یخ چبگونب

شو   ،ل  مطهلعهت  قیق  هل ایسان مشههم  م مخ لف شم

بنم( عوامم مو س بس آن صویت  ی ایتپهط به  الیم ، الوی،

 غذای  اینا ، ، از طسف  یگس ایتپهط آن به ایزش نگسف ب

هه نیس نهشهههنهخ ب مهنم  ا ههه،  این تحقیق بب  نپهل گونب

هه ، شهههنهخ، نوع بس ای( از آنشهههنه ههههی   الیم ب س 

هه بس  ام به توجب بب موی  ا ههه به   ، ا سات آن هه(گونهب 

 ا  هن یامبهس شه س ه هن    جواهس   منطقب  ی انش بوم  

بهشهههم ته به ا ههه به   از اطالعهت مسبوطب  م  مههزنهمیان  

هه( ممیسی   م نه   به آن ممنشس قسای گیس . الپ ب بسنهمب

بهیبهه   ا عهن  اشهه، کب  اممای(  ی جنگم  ی ممیسی،  

  ههیطپیع  کشهههوی پذیسف ب نیبههه، ، طسحفعل  منهبع 

نشیس خس،ج  ام از جنگم نیس  ی همین یا  ه صویت گسف ب 

ا ههه،. لیکن بهه این ،جو   اممای( بب ی،ش  هههن    ی  

منهطق جنگل  شههمهل ایسان همچنهن ،جو   اشهه ب کب  ی 

این تحقیق بسی ههه  کیبی، گونب هه( موی  تغذیب  ام از 

همف آن  هب ا ههه، ،  منشس  انش بوم  مهمنشس قسای گسف 

تعیین یتپب ن هی  گونب هه( موی  مطهلعب از ج ، اهمی، 

 بهشم.هه  ی مصسف  ام م آن

 

 شناسی. روش2

 منطقه مورد مطالعه. معرفی2.1

 هب،منطقهب موی  مطههلعب  ی این تحقیق  امبهههساهه(   

  )لیبهسا  زلسالن  شه، کوکم  شهویك  صیقم     ههمهن عسف  

از توابع  ، ههه ههه( جواهس  اطساف ی محلههب  ،ژك ، چ وك 

 54  ی م  بهشهههم کب بخش مسکس( شههه س ههه هن یامبهههس

ین اا ،. شم  ،اقع  یامبس   هنکیلوم س( جنو  غسب  ش س

  24◦  52′  12″ ههه( جغسافیهی  منطقهب  ی محهم،   طول  

  32◦  48′ جههغههسافههیهههیهه   عههس  ، 24◦  ′39  ″34

 امبههساهه( منهطق   ،اقع شههم  ا هه،.  32◦  ′22  ″15

 ی بخش ییالق   ی، ههه ههه جو   ی اطساف اینجنگل  مو

 1844 )کوهبه هن   شه س ه هن یامبس به ایتبهع  بیش از   

بیشههه س نس،الت آ هههمهن   .م س از  هههطر  ییه قسای  اینم

صههویت بهیان بو   ، ییسش بسف  ی ا،اخس فصههم پهییس ،  بب

اف م. بهینمگ   هههلیهنب به نیس  ی فصههم زمبهه هن اتبه  م  

-1322) ایب گه  هواشنه   یامبس ههلب   54توجب بب آمهی

بهشههم. م و هههههههط  یجب   میلیم س م  2/1148   1382

گسا  ، میهنگین  یجب  هن   7/12حسایت  ههلیهنب منطقب  

گسا   یجب  هن   3/52، 7/2 یجب حسایت مههیهنههب بهین 

قلههههههیم منطقب بب ی،ش آمپسژ    هههس  ، ا .م غیس ا ههه،

 .[17] مسطهو  ا ه،

 . روش تحقیق2.2
انجهم این پژ،هش  نخبههه، موقعی، منطقب به ج ه،  

ا( ، بهز یم میمان  شنه هی  شم. توجب بب تصهه،یس مههوای  

هه(  ی مسحلب بعم به مساجعب بب محم موی  مطهلعب ی،یشگه 

  ؛هههه( موی  مطهههلعههب  ی این تحقیق شهههههمههم گهونههب 

Acer velutinum    ،افهساپلهه( Quercus castaneifolia 
  )مههمههسز  Carpinus betulus )بههلههوط بههلههنههممهههز،    

Diospyrus lotus    )(ا،  یخهه ههچههب   )خههسمههنههم 

 )آلههوچههب ،حشهههه      Prunus creasieraشهههههمههم؛ 

ALbizia julibrissin    شههههههه  خبههههههه(  
Mespilus germanica     ازگهههیهههم ،حشهههههه(  

Celtis australis  طیشههساشههم.  شههنه هههی   ) اغماغهن 

 ، و  ب کنواخ،ی پهیتقس هه گونب  شههیی، محم،    گسافتوپو

  امنب ،  یصههم 44 ته 34  یشههبه   شههمهل غهل  ج ،

 م یگس  ان خه  هیاز  ههطر  ی (م س 5444-1844  ایتبهع

 بب مطهلعب موی  هه(بسگ گونب از بس ای(نمونب  ب  ا ه،. 

 (اطساف ی، هه ه ی  امبههساهه(  کهمالً تصههه ف  صههویت

هه( موجو  گونب از گونب هس از نمونب 3جواهس   بهب تعما   

بسگ به  ان خه آ،ی( شهههم. هه  ی منطقب جمعهسیه  از آن 

ب س  بس ایان منطقب  ا هه به   موی  انمام نیشهه سیبتوجب بب 

طوی همسمهن  بببس اش،  ههآن یشمشهس،ع   مسحلب  ی ، بو  
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 هسگونب از (بس اینمونب انجهم ج ، .ا هه، گسف ب صههویت

ه بب ه، بسگ بسگ ان خه  شمبب میسان ی  کیلوگسم   ههیگ

 ی فصههم تهببهه هن گس آ،ی( شههم. ،زن تس  صههویت   هه  

 جمع هه(بسگ گیس( شم ،هه( بس اشه، شهم  انماز   نمونب

، بب  ،ی از نوی مبه قیم خویشیم   هوا( آزا شهم   ی   آ،ی(

لوفب ع،   ب ج ، تعیین فهک ویهه( کیبی، شمنم خش 

هه( خشه  شم  تو ط آ یه  بسق  خس   مقمای( از نمونب

 یشهههگهه آزمه یسانجهم آنهلیم. ، بهب آزمهیشهههگه  من قم گس  

 موای   یم بو   ا ،؛ پ ه یمعلوفب شهمم یب ک یهتخصوص

((K  فبههههبههس   ا( )ی،ش نشههههسشههههعلههب (P  (ی،ش 

 ،  1 ی،ش کجلههمال)نی س،ژن  (N)ا ههه هکه س،ف وم س(     

)ی،ش کوی  خهکبهه س     ی،ش کجلمال) CP 5خهم) نیپس،تئ

 ، ADF 3( )میا هه نم ینهمحلول  ی شههو هفیال الک سیک   

ا هی آن  بس کب  NDF 4)  خنی نم ینهمحلول  ی شو هفیال

 فسمول از ا هه به   به 2خشهه مه    (سیپذ یصههم هضههم 

 شههههم محههه هههپههب Oddy et al. (1983) (شهههن ههه یپ

(DMD%=83/58-0/824 ADF%+2/262N% ،  ههه ب  

  بیکم (شهههن ه ییابطب پ از 2 بهههمیم ههبول  (انسژ سانیم

 ME=%17DMD%-2  بصویت  1774) هیا ه سال  (کشهه،یز 

 مش نییعت مگهژ،ل بسحبه  خشه   علوفب  لوگسمیک  ی ی 

هه( فو  این بو   کب  . همف از ان خه  شههههخ 49  39)

علوفب فببس  پ ه یم ، ازت هه( کیبی، شهخ   ی بسی ه  

الیهف نهمحلول  ی هه( ،  ی ن یجب پس،تئین خهم ، شههههخ 

 نقش ی خن الیهف نهمحلول  ی شههوینم  ا ههیم( ، شههوینم 

علوفب  اشهه ب ،  پذیس( ،  ی ن هی، کیبی،م م   ی هضههم

ب تس( نبهههپ، با( ، کیبی، مطلو تغذیبهه نیس ایزش بسگ

ا( بهشم . ممیسی، چسا(  ام بهیم بب گونب[8]هه  اینم  ههقب 

پذیس( مه   خشهه  علوفب مطلو  ، بسا( مصسف کب هضهم 

هز ( نیعلوفب تو هط  ام محم، ی   ،جو  نماشه ب بهشم. بسا  

 یصم موی   24پذیس( علوفب  ی حم،  نگ مای(  ام  هضهم 

 
 

 

 

 

 

 

کب انسژ( همچنین  ی بیشهه س مساتع هنگهم  .[2]نیهز ا هه، 

 م هبولیبههم  تممین گس    بمین معن  ا هه، کب پس،تئین  

ههه نیس بسا( آن  هههطر از تولیمات  موا  معهمن  ، ،ی ههمین  

بین  مصههسف . از طسف   بسا( پیش[7]تممین شههم  ا هه،  

بب عنوان ی  مقیهی شههکم  NDFاخ یهی( غذا تو ههط  ام 

پذیس( علوفب بین  هضهههمپسکن ممنشس ا ههه، ، بسا( پیش

ADF  [42]گیس  بب عنوان ی  معیهی موی  ا  به   قسای م .

 عواممتسین یک  از م م ی س،ژن ی میههن عنههصهههس غذای  ن  

زیسا یک  از اجسا(  مؤ س بس عملکس  ، کیبی، گیهههن ا ههه،

هه ،  هههپسینب هه  آنسیمهه( آل  مهننم پس،تئینکیه  م م تس

م ، یهببه افسایش نی س،ژن   ههطر بسگ نیس افسایش م  .ا هه،

 ی ن یجههب  هههپهه  افسایش میسان پس،تئین خهههم ، کههههش 

 .[47] شو هه( خشهپ  ، میسان لیگنین  ی علوفب م  بخش

وی طعنهصههس موی نیهز گیه  ا ، ،بب تسینم م فبهبس یک  از 

 یصههم مه   خشهه  گیه  یا تشههکیم    %4م،  م و ههط ح

ا ز،  ی کلیب فسآینمهه( بیوشیمیهی  تسکیپهت انسژ( هم م 

افس،ن بس آن  . ،  ههههز ، کههیههه( ان قهل انسژ(  خهل،  ای  

 هه( م م  لول  مهننمفببس  ی  هخ مهن ببیهی( از تسکی 

 جذ  کهف ال،  ع هههسای   ای . ببا هههیم نوکلئی  نقش بب

هه( فسا،ان ، عمیق شم  ، بهعث تولیم ییشب فبهبس منجس بب 

شو . بنهبساین تممین این عنصس بسا( ب پو  یشهم گیهههن م  

   هه، آ،ی ن عملکس  مطلو  ضههس،ی( ا هه،بگیه  ج ، ب

پ ه هیم یک  از عنهصهس پسمصسف ا،لیب   همچنین  .[45  13]

هه(  ی تغهذیهب گیهه  ا ههه، کب همهننم نی س،ژن  ی بهف،  

هه( م م فیسیولوژیک  از جملب ،اکنش گیههه  ،جو   ای  ، 

هه  ف و هههن س  تنبب  ی،ابط آب  گیهه  ، فعهل کس ن آنسیم

توازن یون  یا  ی گیههه  بس ع هم   ای . بهب طوی( کههب از این   

. به توجب [58]  شوبس   م  عنصهس بب نهم عنصهس کیبی، نهم  

 هه  ی بسگ   ی این تحقیقبب اهمی، این عوامم ، میسان آن

ب شهههمن گیه  بانم. الپ ب به نس ی ایزیههب  قسای گسف هب  موی  

1 Kjeldahl 
2 Crude Protein 
3 Acid Detergent Fibr 
4 Neutral Detergent Fibr 
5 Dry Matter Digestibility 
6 Metabolizable Energy 
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ب  ی یهبم کعلوفب نیس کههش م مساحم پهیهن  یشههم کیبی، 

این تحقیق به توجب بب  هب، بو ن زمهن بس اشههه،  تغییسات 

  هه ممنشس بو آن ممنشس نپو   ، مقهیبب پهیام سهه بین گونب

، سا شم تصهه ف  اج  این پژ،هش  ی قهل  طسح کهمالً. ا ه، 

تس خطه( آزمهیش ، مقهیبب هس چب  قیقج ، جلوگیس( از 

توجب بب  به .[21] ی  هههب تکسای صهههویت گسف،  ا س تیمهیهه

بب ، ههیلب آزمون چنم ( بب   هه، آمم   هه ا   بو ن نسمهل

 نییتع ج هه،. ا(  انکن موی  آنهههلیس قسای گسفهه، امنههب

 بسگعلوفههب  ی  ،یههبیصهههبهههت ک نیاخ الف ب ( ای معن

از عوامم موی    یهس  ساتیی، تغ مطههلعب  موی  (ههه نهب گو

هه( آزمهیشهگهه  به ا  به   از  تجسیب ، تحلیم  ا     هبیایز

هه  ی محیط نسم افسای آنهلیس ،اییهنب ، مقهیبههب میهنگین  ا  

SPSS .انجهم شم 

بومیهن  به اطالعههت   (آ،یجمع ی مسحلهب بعهم ج ه،    

   بس ایان محل س تو ط ب، تکمیم آن پس هشهنهمب   توزیع 

 موی  مطهلعب )شهمم نهم گونب (ههگونباطالعهت مسبوط بب 

 کننم   زمهن ا  به   یب  نوع  ام تغذ انمام موی  ا  به   ،

،زن  یس شهه یمبس تول ههآن ام  ا سات آن بس  ام مهننم ا سات 

جهمعب آمهی( موی نشس بیمهی( جمع آ،ی( شم.   یمهن ام  

 ش س  هن مستع  بس ایانمم ب س تحقیق شهه بخش  ی این 

کب  ایا( گه، ، گو بنم بهشهم   منبس  44بب تعما   یامبهس 

کننم   ی این تحقیق شهههسک،  اممایانهمب بوم  بو نهم.  

 ف  گیس( تصهی،ش نمونب ، بو نم ، جنگم نشین ی،  هی 

 44، تعما   آ،ی( شههمهه بب شههیو  میمان  جمع ا   .بو 

 هه(سم غی شهمم مب قم غیسم . پس هشنهمب تکمیم گس یم 

 م  ا تعما  شغم  تمهم  ،ضعی، تحصیالت   ن ) شخص 

م از حهص تجسیب تحلیم اطالعهت .بو نم  بس ای(ب س   هبقب

پب از بهزبین  ، کمگذای(  ی  هه( تکمیم شم پس شنهمب

م نه ههه  به  هههطر  آمه   ، 55نبهههخب  SPSS افساینسم

 .انجهم شم 1یممنبه ا  به   از آزمون فس  هنجش م غیسهه 

 ا(یتپب مقیهی به کیب  صههویت بب پس هشههنهمب   ی هه ا  

گسف نهههههم ،  ی ن هی، یتپب  قسای ایزیهب  ،  ههنجش موی 

 ن هی  ، اهمی، گونب هه  ی مصسف  ام مشخ  شمنم.

 
 

 . نتایج3
ایان بس  هم کب توزیع فسا،ان   وا  ب س ن هیج نشهن م 

ب ک ل  بو   ا ،منطقب موی  مطهلعب  ی  هب طپقب تحصهی  

 یصم  52 یصم اب مای    2/59 یصم آن یا بیبوا    2/49

 هم کب ن هیج مطهلعب حهک  از آن یاهنمهی  تشهههکیم م 

 ببوم  منطق شونمگهنپس ش ا ه، کب بخش بیشه س( از  

شههونم. ن هیج ،ضههعی، تمهم نشهههن  ههوا  محبههو  م ب 

 یصههم افسا   2/89 یصههم افسا  مجس  ،  2/15 هم کب م 

 هم کب هه( پژ،هش نشهههن م انم. ن هیج یهف بمهم بو  م 

 یصم په خگویهن  44 یصم په خگویهن یا  اممایان ،  24

شههونم ، همچنین  ی طپقب  بهغمایان شهههمم م  -یا  اممای

 هههل بیشهه سین ،  47ته  44هه(  ههن   طپقب بنم( گس، 

 هل کم سین فسا،ان  یا  اینم.  هبقب  37ته  34طپقب  ن  

 44 ههل ، بیش س از   14س ای( بب پنج طپقب کم س از بب س 

په ههخگویهن منطقب موی   تقبههیم گس یم.  ی میهن  هههل

 34،  57ته  54بس ایان  ایا(  هبقب مطهلعب بیش سین ب س 

بس ایان  ایا(  ههههبقب کم سین ب س  انم ، هههلب بو    37ته 

انم ، همچنین تعما   هههلب بو   44، کم س از  14کم س از 

یأی ، بیشهه س  54بس ایان  ی هب، طپقب کم س از م ب س  ا

بس ایان یأی طپقب بنم( شههم. بس ا هههی ن هیج ب س  94از 

یأی بیشههه سین فسا،ان  یا  ی منطقههب  94 ایا( بیش از 

یأی کم سین  44-47بس ایان  ایا(  ایا(  اشههه ب ، ب س 

  .1انم )جم،ل فسا،ان  یا  ی منطقب  اش ب

هه( موی  یب ،اییهنب شههههخ ن ههیج حههصهههم از تجس  

پذیس( هه( موی  مطهلعب نشههن  ا  کب هضم ایزیهب   ی گونب

 ای مه   خشهه  ، انسژ( م هبولیبههم   ایا( اخ الف معن  

 الیهف ، فبههبس ، بهشههنم ی  ههطر اح مهل پنج  یصههم م 

  ایمعن  اخ الف فهقم ا هههیم( شهههوینهم    ی نههمحلول 

 الیهف خهم  ینپس،تئ ازت  پ ه هههیم  همچنین. بهشهههنمم 

 اخ الف  ایا( خهم چسب  ، خنی  شهههوینم   ی نهمحلول

  .5 جم،ل) بهشنمم   یصم ی  اح مهل  طر  ی  ایمعن 

ه( هنشهن  ا  کب  ی میهن گونب مقهیبهب میهنگین  ن هیج

1 Friedman test 
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موی  مطهلعب از نشهس هضم پهذیس( مهه   خشه  اخه الف 

 ی مسحلب شههس،ع یشههم   p< 42/4) ای(  ی  ههطر معن 

شم. بههههب نحههههو( کههههب بیشهههه سین   مشهههم  هه بسگ

 پههههذیس( مههههه   خشهههه  مسبههههوط بههههب گونههههبهضم

ALbizia julibrissin  شههه  خبههه   ، کم سین مقمای(

از  بو . )بلوط بلنممهز، Quercus castaneifolia  مسبوط بب

  ای(  ی  هههطر  نشس پههههههس،تئین خهههم اخ الف معن 

(41/4 >p  موی  مطهلعب بین گونب )مشههم  شم بههههب هه

 نحههو( کههب بیشهه سین پههس،تئین خههم مسبوط بب گونهب    
ALbizia julibrissin  شههه  خبههه   ، کم سین مقمای(

از )ازگیم ،حشهه   بو .  Mespilus germanicaمسبوط بب 

مای ههههههبیش سین مق  الیهف نهمحلول  ی شوینم  خنی نشس 

وط هههههه)بل  Quercus castaneifoliaمسبوط بههب گونههب

  گونهههههبکم سین مقمای مسبوط بب  ، هز، هههههههههههههههبلنمم

Prunus creasiera  ،  اخ الف  )آلوچههب ،حشههه   بو

 .مهههن  ا نهههههیا نش  p< 41/4) ای(  ی  طر  ههمعن

 . توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مشخصات فردی1 جدول

 فسا،ان  تجمع  فسا،ان  نبپ  فسا،ان  میسان تحصیالت م غیس

  ن

 - - - 34کم س از 

34-37 2 2/15 2/15 

44-47 19 2/45 22 

24-27 8 54 92 

 144 52 14 24بیش س از 

 تحصیالت

 2/49 2/49 17  وا ب 

 92 2/59 11 اب مای 

 144 52 14 یاهنمهی 

 2/15 2/15 2 مجس  ،ضعی، تمهم

 144 2/89 32 م ههم 

 شغم
 24 24 54  اممای

 144 44 12 بهغمای- اممای

 بس ای( هبقب ب س 

 2/9 2/9 3 14از  کم س

14-17 14 52 2/35 

54-57 15 34 2/25 

34-37 15 34 2/75 

 144 2/9 3 44بیش س از 

 تعما   ام)گه، 

 14 14 4 54کم س از 

51-57 2 2/15 2/55 

34-37 5 2 2/59 

44-47 1 2/5 34 

24-27 3 2/9 2/39 

24-27 2 2/15 24 

 144 24 54 94بیش س از 
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 های مورد مطالعهنتایج حاصل از تجزیه واریانس خصوصیات کیفی علوفه در گونه .2جدول 

 MS  F sigمیهنگین مسبعهت)  DF یجب آزا ()  SSمجموع مسبعهت)  م غیسکیبی، علوفب

DMD% 

 *414/4 85/3 19/24 9 54/397 ههبین گس، 

   18/14 12 94/515 هه ی،ن گس، 

    55 78/271 کم

CP% 

 **444/4 95/57 48/39 9 44/525 ههبین گس، 

   52/1 12 19/54 هه ی،ن گس، 

    53 29/585 کم

ADF% 

 149/4ns 14/5 17/44 9 32/347 ههبین گس، 

   79/54 12 22/314 هه ی،ن گس، 

    55 43/254 کم

NDF% 

 **444/4 51/7 88/141 9 51/773 ههبین گس، 

   44/12 12 47/531 هه ی،ن گس، 

    55 34/1554 کم

EE% 

 **444/4 42/7 79/2 9 82/48 ههبین گس، 

   938/4 12 84/11 هه ی،ن گس، 

    53 22/24 کم

N% 

 **444/4 89/31 44/1 9 44/9 ههبین گس، 

   431/4 12 245/4 هه ی،ن گس، 

    53 24/9 کم

K% 

 **444/4 391/7 452/4 9 195/4 ههبین گس، 

   443/4 12 445/4 هه ی،ن گس، 

    53 514/4 کم

P% 

 494/4ns 32/5 442/4 9 432/4 ههبین گس، 

   445/4 12 432/4 هه ی،ن گس، 

    53 495/4 کم

ME (Mj/kg) 

 *414/4 81/3 22/1 9 72/14 ههبین گس، 

   414/4 12 12/2 هه ی،ن گس، 

    55 11/19 کم

ns یصم ی  ، پنج اح مهل  طر  ی  ای( معن  تستی  بب**  ،*   ای؛ معن  تبه،ت عمم  

 

 از نشس میسان پ ه هههیمههه( موی  مطهلعب   ی میههن گونهب  

هه ،جو  بین گونب  p< 41/4) ی  طر   ای(معن اخ الف 

 ونبمسبهوط بهب گ پ ه یم اشه، بب نحهو( کهب بیشه سین 

Diospyrus lotus ،  )مقمای مسبوط بب  کم سین )خسمنم

همچنین )آلوچب ،حش   بو .   Prunus creasieraگونهههب

 ای(  ی  هههطر از نشس انسژ( م هبولیبهههم  اخ الف معن 

(42/4 >p  کهههب   بین گونب )هه ،جو   اشههه، بب نحهههو

  گونهههب بیشههه سین انهههسژ( م هبولیبهههم  مسبهههوط بهههب

ALbizia julibrissin شههه  خبههه   ، کم سین مقمای( 

Quercus castaneifolia  ،از نشس  بو . )بلوط بلنههممهههز
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 بهیشههه سین مقههمای مسبوط بههب گونههب   میسان چسب  خهم

Mespilus germanica   کم سین مقمای ،  )ازگیم ،حشهه

اخ الف  )ممسز  بو  ، Carpinus betulus گونهبمسبوط بب 

همچنین . یا نشهن  ا نم  p< 41/4)  ی  هطر  ای(  معن

  ی  هههطر  ای(  معن اخه هالف   از نهشهس مهیهسان ازت    

(41/4 >p  موی  مطهلعب مشههم  شم بههههب بین گونب )هه

  مسبوط بب گونب ازت میسان نحههههو( کههههب بیشهههه سین 

ALbizia julibrissin  شههه  خبههه   ، کم سین مقمای(

  .3)جم،ل  بو  )ممسز  Carpinus betulus مسبوط بب

 های مورد مطالعه در مرحله شروع رویشهای ارزش غذایی برگ گونه. مقایسه میانگین شاخص3جدول 

 DMD% CP% NDF% EE% N% K% ME(Mj/kg) گونب ی یف

 a79/99 a99/55 c44/25 b52/2 a23/3 ab392/4 a52/11 خب  ش  1

 abc74/94 b39/12 c47/24 bc24/4 b21/5 bc352/4 abc42/14 افساپل، 5

 c17/22 b74/12 b24/24 bc54/4 b24/5 d173/4 c49/7 بلنممهز، بلوط 3

 c81/29 b25/13 b35/25 c24/3 ab42/5 cd524/4 c25/7 ممسز 4

 ab27/92 a55/51 ab42/43 b25/2 a37/3 d174/4 ab43/11 ،حش  آلوچب 2

 abc44/91 bc12/12 b21/23 c75/3 bc41/5 a433/4 abc14/14 خسمنم( 2

 bc24/27 bc24/14 b15/25 b83/2 abc35/5 d542/4 bc81/7  اغماغهن 9

 abc42/91 c58/13 a34/48 a18/2 d15/5 bc342/4 abc14/14 ،حش  ازگیم 8

 .هه ا ، ای( بین گونب هنم  عمم معن  حس،ف مشهبب  ی ی    ون نشهن

 

هسی  از  ن هی  یتپببهه توجهب بهب ن ههیج حهصهههم از     

هه( موی  مطهلعب بسمصهسف  ام  میسان تولیم گوش،   گونب

 گونب ش  کب  گس یم تولیم شهیس ،  یمهن بیمهی( مشخ 

، پب از آن  بهشهههم ایا( بیشههه سین اهمی، م خبههه  

ممسز  آلوچب ،حشههه    هه( افساپل،  بلوط بلنممهز، گونهب 

 ،م ته هه( یتپب اغهماغههن  خسمنهم( ، ازگیم ،حشههه     

ن هی  هسی  از  یتپب .انمیا بب خو  اخ صهههص  ا   هشهه م

هن نشههه هه( موی  مطهلعب  ج ،  یمهن بیمهی(  امگونهب 

هه( موی  مطهلعب  گونب شههه  گونب ی میهن  ههم کهب   م 

گونب ، پب از آن  بهشم ایا( بیش سین اهمی، م خبه   

 اهمی،  ومیتپب بلوط بلنممهز، ،   ب آلوچب ،حش   ی 

  .4ا ، )جم،ل قسای گسف ب

نشهههن  هه( موی  مطهلعبهه( ا هه به   از گونبفصههم

هه( موی  گونب زمههن ا ههه به   از   ی میههن   ههم کهب  م 

میسان مصهههسف از  ایا( بیشههه سین مطهلعب  فصهههم پهییس 

فصم زمب هن ، پب از آن  بهشمم  هه( موی  مطهلعبگونب

 ، فصهههم تهببههه هن ، ب هی  ی یتپب  ،م اهمی، قسای گسف ب

  .2انم )جم،ل بب خو  اخ صهص  ا  یا  هه( بعم یتپب

 ه(هگونب از  اممایان بس ای(ب س   الیم ن هی  یتپهب 

 موی  عوامم میهن  ی کب ا هه، آن از حهک  مطهلعب موی 

 اهمی، بیشههه سین  ایا( زیساشهههکو  گیهههن مطههلعب  

  ههسشهههخب ، اهمی،  ،م یتپب  ی مستع فقمان ، بهشههمم 

 بب یا چ هیم یتپب  ام نوع همچنین ،  ههوم یتپب  ی زیه 

  .2جم،ل) ا ،  ا   اخ صهص خو 

 هننم یجنگم آ ی  م  عوامل  کب بیش س بب ن هی  یتپب

عوامم  ی میهن از نشس پس هش شونمگهن    هم کبنشههن م  

صههممب یا بب  بیشهه سینبس ای(  ،ل، مخس   ی جنگم  ب س 

 ی یتپب  امبساهه( جنگل  ، پب از آن  کنمجنگم ،ای  م 

 ،اهمی،   ههوم ی یتپب نشههینهن  کب  ام  اینم ، جنگم ،م 

ننم کگم زنمگ  م ی، ه هییهن  کب  ی حهشیب جن همچنین 

  .9)جم،لانم بب خو  اخ صهص  ا  یا  چ هیم هم یتپب

 طر  هم کب نشهن م  ن هیج حهصهم از آزمون فسیممن 
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کب  کم س ا ،  p< 42/4)از ضسی  خطه   ای( آزمون معن

شهههونمگهن بین میهنگین  بب نشس مصههههحپب  همنشههههن م 

 ام   هه( موی  مطهلعب بس مصهههسفهه( هس ی  ازگونبیتپهب 

 عوامم   امزمهن ا هه به  میسان تولیم شههیس  تولیم گوشهه،  

اخ الف بس ای(  امههمایان ، عوامههم مخس   ی جنگههم ب س 

 ای( ،جو   ای  ، همچنین ج ه،  یمهن بیمهی(  ام  معن 

   بیش سp> 42/4)از ضهسی  خطه    ای( آزمون  هطر معن 

شههونمگهن بین  بب نشس مصهههحپب  همکب نشهههن م  ا هه،

هه( موی  مطهلعب بس  یمهن هه( هس ی  ازگونبگین یتپبمیهن

  .8لجم،)  ای( ،جو  نمای هه(  ام اخ الف معن بیمهی(

 . الویت بندی میانگین حاصل ازآزمون فریدمن براساس میزان مصرف، تولید گوشت ،تولیدشیر و درمان بیماری دام4جدول

 هه( موی  مطهلعبگونب
 یتپب

  یمهن بیمهی(  ام میسان تولیم شیس  ام ن تولیم گوش،  اممیسا میسان مصسف  ام

 18/5 28/9 24/9 43/9 ش  خب 

  33/9 24/9 38/9 افساپل،

 48/5 27/2 24/2 28/2 بلوط بلنممهز،

  21/2 24/2 23/2 ممسز

 98/1 23/3 24/3 23/3 آلوچب ،حش 

  33/3 24/3 43/3  اغماغهن

  24/1 24/1 83/1 خسمنم(

  22/1 24/1 24/1  ازگیم ،حش

 

 دامزمان استفاده. الویت بندی میانگین حاصل ازآزمون فریدمن براساس 5جدول

 یتپب  امزمهن ا  به  

 92/3 پهییس

 54/3 زمب هن

 24/1 تهبب هن

 32/1 ب هی

 

 برداری دامدارانعوامل بهره. الویت بندی میانگین حاصل ازآزمون فریدمن براساس 6جدول

 یتپب س ای(  اممایانبعوامم ب س 

 28/3 گیهههن زیساشکو 

 87/5 فقمان مستع

 14/5  سشهخب زیه 

 34/1 نوع  ام

 

 عوامل مخرب در جنگل . الویت بندی میانگین حاصل ازآزمون فریدمن براساس7جدول

 یتپب عوامم مخس   ی جنگم

 22/3 بس ای(  ،ل،ب س 

 42/3  امبساهه( جنگل 

 12/5 نشینهنجنگم

 51/1  هییهنی، 
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 دمنیفر ازآزمون حاصل جینتا. 8جدول

 عوامم
   (آمهی (ههشهخ  

N Chi-square df sig 

 44/4 9 192/522 44 میسان مصسف  ام

 44/4 9 229/522 44 میسان تولیم گوش،  ام

 44/4 9 818/524 44 میسان تولیم شیس  ام

 131/4 5 421/4 44  یمهن بیمهی(  ام

 44/4 3 252/147 44 م ازمهن ا  به  

 44/4 3 244/85 44 بس ای(  اممایانعوامم ب س 

 44/4 3 278/81 44 عوامم مخس   ی جنگم

 

 یریگجهینت و بحث. 4
تسین عهمم  یصهههم  م م 84ته  24پذیس( بین هضهههم

بسا( تعیین مصهههسف گیه  تو هههط  ام ا ههه، کب بهیم  ی 

علوفب پذیس( ا( عمم شههو  کب هضههمممیسی، چسا بب گونب

مطلو  بهشهم ، محم، ی    ی مصسف علوفب تو ط  ام بب  

هه( پذیس( گونب  هضم3جم،ل بب . به توجب[2]،جو  نیهیم 

توان اظ هی  یصههم ا هه، پب م  24موی  مطهلعب بهالتس از 

پذیس( بهالی   ی مسحلب  اشه، کب هس هش، گونب از هضم 

هه بسخوی ای هبهه نم ،ل  گونب شهه  خبهه  ، یشههم بسگ

پذیس( بهالتس( نبههپ، بب شش گونب هضهم  ،حشه   آلوچب

پذیس(  ی گونب شهه   میسان هضههم   یگس  اینم. بهال بو ن 

هه( تیس  بقوالت بو   ،  ی موی  خبهه  مهننم  هههیس گونب

 گههونههب  یخهه هه   ههههوبهههبههم از تههیههس  بههقههوالت      

(Leucaena leucocephala   میسان مههه   خشههه  بسگ

شم  محه هپب   یصهم   2/29 یخ، طپق بسخ  گسایشههت  

، گونب آکه هههیه( چ س( هم از این تیس  بب  [54]ا ههه، 

،ل   ی  [33]عنوان گونب خوشهخویاك معسف  شهم  ا ،   

هه( ببیهی بسگموی  گونب آلوچب ،حش  از تیس  گم  سخ  

هه( این گونب بسا( تغذیب  ام نسم عهمم خوشخویاک  بسگ

بس پهیب ببیهی( از پژ،هش هه تهییم شم   .بیهن شهم  ا ه،  

 یصههم  9خهم علوفب  کم س از اگس مقمای پس،تئین ا هه، کب

 . میسان[32،  53]نمای   آن خوی ن بب ا(عالقب بهشم   ام

گونهب موی  مطههلعب بهالتس از  هههطر    8هس  پس،تئین خههم 

آن هه  ازت بهشم ، میسانم  پس،تئین خهم  CP>7) بحسان 

بهشم.  ی همین یا  ه م   1/1-2/5) بهالتس از  طر بحسان 

ههی  کب بسا( نگ مای( ،زن زنم  ی  یش شههم  علوفب گسا

شونم  بهیم قه ی ،احم  ام  چسا کننم   ی مستع ا  به   م 

نی س،ژن ،  هههطر کهف  ،  2/1ته  5/1بهب تولیهم حهماقم    

 . میسان[55]هه بهشهههنم م عه ل  از موا  معمن  ، ،ی همین

گونب هه( موی  مطهلعب  نهمحلول  ی شهههوینم  خنی الیهف 

 نهمحلول  ی شههوینم  خنی از  ههطر بحسان  الیهف کم س 

 224بیش س از   NDF غلش،بهشهم. بس ا هی تحقیقهت   م 

شمت مصسف اخ یهی(  ام  خش  ببگسم  ی کیلوگسم مه  

کب ا س  . همچنین ن هیج نشهههن  ا [44]  همیا کههش م 

هه( گونببسا(  الیهف نهمحلول  ی شههوینم  ا ههیم( یصههم 

 ADFمیسان  بهشههم. ای م اخ الف معن موی  مطهلعب فهقم 

 طر  هه( شه  خبه  ، آلوچب ،حشه  کم س از    ی گونب

 مقهمای الیههف .ا ، بسا( انواع نشخوایکننمگهنآن  بحسان 

مه ة    یصم 52-58ا یم( ) نهههههمحلول  ی شهههههوینم  

هه( این موضوع به یهف ب. [32] تعیین شهم  ا ه،  خشه   

. بس ا هههی [48،  59  52]همههنگ   ای   بسخ  محققهن

تحقیقهت صههویت گسف ب  مقمای انسژ( م هبولیبههم  موی   

نیهزگه،هه( گوش    ی حهل، نگ مای( ،  ی شسایط چسا  ی 

مگهژ،ل انسژ( م هبولیبههم   ی ی،ز  15ته  8/14مستع  بین 

نم کا( بهه کیبی، م و هههط ته خو  تغییس م  بین علوفهب 

انسژ( م هبولیبم   ی  ب گونب  .  ی این تحقیق  میسان[8]
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بلوط بلنهممهز،   اغماغهن ، ممسز کم س از  هههطر بحسان   

 هه( ی مطهلعب بس ی،( گونببهشههم. انسژ( م هبولیبههم  م 

ا(  یگس نشیس ک وی ، آکه ههیه( چ س(   یخ   ،  یخ چب

تعیین شم  ا ،  93/5،  42/5میسان انسژ( م هبولیبهم   

چسب  خهم  میسان( حهضههس ببه توجب بب ن هیج مطهلع .[14]

 بهشم. طپقم  خهمچسب گونب کم س از  طر بحسان   9 ی 

 9-2کهم چسب  جیس  نپهیم از   تحقیقههت صهههویت گسف هب  

 یصهم مه   خش  تجه،ز کنم زیسا ته یسات منب  بس هضم  

 ی  ههههیس تحقیقهههت    .[14] ، جههذ  موا  مغههذ(  ای 

 Albizia lebbeck  25/3 یخ، بسههن )بسگ  خههم چسب 
، بسگ آکه یه چ س( خهم نیهم میسان چسب ،  [11] یصهم  

(Acacia tortilis   شههم   گسایش 98/5،  22/5 بب تستی

گونب موی  مطهلعب بهالتس  8هس  پ ه ههیم . میسان[33]ا هه، 

 هتا هههی گسایشهه بس بهشههم.از  ههطر بحسان  پ ه ههیم م 

هه بب عنهصس معمن    طر بحسان  موجو   ی موی  نیهز  ام

تعیین شم   ppm 8/4 بسا( انواع نشخوایکننمگهن  ه یمپ 

 ی مطهلعهت  یگس  میسان پ ه یم بسگ  یخ،  .[34] ا ،

، پبهه ب  Quercus brantii    192/4 [51]بلوط ایسان  )

بسآ،ی   13/4  (Pistacia Khinjuk)،حشههه  یه خنجوك

هه( گونب فبههبس یصههم  . ن هیج مسبوط بب[4]شههم  ا هه، 

میسان فببس  بهشهم.  ای م اخ الف معن  موی  مطهلعب فهقم

 طر بحسان  فببس بسا( هه( موی  مطهلعب بس ا ههی  گونب

 هتبسا ههی گسایش  .منه ه  ا ه،   انواع نشهخوایکننمگهن 

موجو    هطر بحسان  فبهبس بسا( انواع نشخوایکننمگهن    

گسم  ی کیلوگسم مه ة خش  جیسة غذای  تعیین شم   2/5

  ی بههسگ بههنههب مههیههسان ایههن عههنصهههس   .[54] ا هههه،

(Pistacia mutica  [19]گسایش شم  ا ، 15/4 نیس. 

 هم   نشهن م 8)جم،ل ن هیج حهصم از آزمون فسیممن

هه( موی  مطهلعب شونمگهن همب گونب بب نشس مصههحپب  کب

به توجب بب تحقیقهت صهههویت  بهشهههنم.موی  توجب  ام م 

هه( جنگل  ا ههه هن چ هیمحهل ، بخ یهی(  تیپگسف ب  ی 

هه(  یخ   ج ، تعلیف  ام  ی موای ( به   از گونبا هه 

بهشههم  ته یس م م  بس هه نم کب مساتع په ههخگو( نیهز  ام

ای  هه  زنمگ  ایالت ، عشهیس ا  به   کننم  از این جنگم

هه( موی  مطهلعب همچنین از نشس ب س  بس ایان گونب .[24]

ط   بس میسان تولیهم شهههیس  ام نیس تهه یسگهذای هبههه نم.   

 اغههماغهههن  ی غههذای  بسگ  یخهه، ا( ایزشطهههلعههبمه 

 ج ، افسایش شیسپهکب هن  ، کشویههی  نشیس هنم،  هن

 ام موی  بسی هه  قسای گسف ب ا هه، کب ن هیج حهک  از آن  

ا  به   از بسگ این  یخ، ج ،  ی فصهول  سمه   بو  کب 

. به توجب بب [18]مو س ا ،  تغذیب  ام ، تولیم شیس بیش س

ه( ههه  ی گونبسف ب   لیم این کب بسگتحقیقهت صهویت گ 

موی  مطهلعب  ی فصهول  س  بیش س موی  ا  به    ام قسای  

توان بب جپسان کمپو  علوفب  ی این زمهن ، گیسنم یا م م 

از طسف  ب پو  عملکس  تولیم شههیس  ی این فصههول مستپط  

 انبه، کب از نشس  انش بوم  ب س  بس ایان بب این صویت  

این ن هیج  ی موی  افسایش  .[57]  ا هه، نشهههن  ا   شههم

،زن ، تولیهم گوشههه،  ام نیس  ی منطقهب موی  مطهلعب بب   

به توجب بب ن هیج  هیس تحقیقهت  ی موی     ، آمم  ا ،.

گونب هه( اقهقیه  ا  به    بسخ  از بسآ،ی  ایزش غذای  بسگ

ج هه، پس،ایبنههم( ،  هههه( غههذای   ی جیس از این گونههب 

به . [1]ه ن هیج میپ   همسا  بو   ا ههه، ب افسایش ،زن  ام

هه( موی  مطهلعب گونببسگ ( حهضس توجب بب ن هیج مطهلعب

این  ی حهل  ا هه، کب ته یس( بس  یمهن بیمهی(  ام نمای . 

گسایشهههت از جب، پخ ب شههم  میو  بلوط ج ،   ی  هههیس

شو  بب این ضهمغبون  کس ن معم  ، یحم  ام ا  به   م  

س ا س مبههمومی، شههکمش به  کس    صههویت کب اگس  ام ب

نیس سگ گس ، از ب ، [25]خویاننم جبه، پخ هب بهب آن م    

ا ههه به   هه( خهیج  نشیس کنب بسا(  فع انگهم توان م 

 .[52]نمو  

بب  کب توان چنین ن یجب گسف،ه توجهب بهب ن هیج م   به 

زمهن )پهییس  زمبه هن  تهبب هن ،  شهونمگهن   نشس مصههحپب 

 ته یسگذای ا ،.هه( موی  مطهلعب ونبب هی   ی ا ه به   از گ 

 ی تهییم این مطل    ههههیس تحقیقهت نشههههن  ا   انم کب 

ههه( جوان افساپل، یا قطع ، خشههه    امهمایان شههههخهب  

 اینم ته کننهم ، بس ی،( تههج  یخه، یه  ی انپهی نگب م    م 

 ی فصهههم زمبههه هن کب کمپو  علوفب  اینم  آن یا بب  ام 

زمب هن ،  ی موقع بهیش   ی فصهم  همچنین .[53]بمهنم 
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تسین شههسایط بب نشههینهن  ی  ههخ،جنگم  بسف  ههنگین

هه  ی این شههسایط جو(  ههخ، نهچهی  زیسا آن بسنم م ههس

، بسگ بعض  از گونب  ب( خشه  ،  هههق هبه نم از علوفب 

کب بسا( این فصهههم  خیس  علب  جنگهم    یخ   ، ههه( 

 .[54] نمهینما  به   هه( خو   ام شم  بو  ج ، خویاك

همچنین بهه توجهب بهب نشس پس هههش شهههونمگهن  عوامم    

بس ای(  ،ل   بیش از جنگم نشههینهن ،  هههیس عوامم ب س 

م  ی تهیی شههونم.بهعث افسایش تخسی  جنگم م   ی جنگم

نشهههینهن بسا( اغل  جنگم گسایش شهههم  کباین مطل   

امسایمعهههش  ضهههمن نگ ههمای( ، پس،یش  ام  از بسگ ، 

کننم. مشکم از ا  به   م هه(  یخ هن جنگل   هسشهخب 

صهویت غیساصول  ، مهزا   شهو  کب این کهی بب آنجه آغهز م 

همین  لیم  بسخ  گیس . بهب بس ظسفیه، جنگهم انجههم م    

هه( شمهل کشوی یا ،جو  افسا  عهمم اصل  تخسی  جنگم

 اننم کب  هههپ  شهههم  ی، ههه ههههه  ی  اخم جنگم م   

   ته یس زیه (هه  اممای( ا ،ی،  هییهن  کب شغم اکیس آن

از طسف  گسایش شم   .[5] ی تخسی  جنگم  اش ب بهشنم 

هه(  یخ    مهنع از  ام به خوی ن ، از بین بس ن ن هلکهب  

شهههم  ،  ی بلنمممت پوشهههش  ههتجمیم منه ههه  جنگم

هه( تهز  هس  هلب ن هل جنگل  یا بب خطس خواهنم انماخ،.

هه منگبسا( جپسان تخسی  نهش  از تولیمات صنع     ی ج

هه هموای   ی معس  شههو  ، از طسف  این ن هلکهشهه ب م 

. [2] هه( موجو   ی جنگم هب نمنهبو  شمن از جهن   ام

هه نهش  از اجسا( بسخ  از طسحء ا سات  و  ی هس صهویت  

، خطوط  هههز( جه  نشیس  ههم هههز(  هه( کالن ، پس،ژ 

ان قهل نیس،  بهعث کههش  ههطر جنگم بب طوی مب قیم به 

شونم  بسخ  از کن   یخ هن مبهیس طسح م  طع ، ییشهب ق

نب تن ه   ههه ه،ی  قهبم  ا(تو هههعب ههه( ، پس،ژ  ههه طسح

ا( بسا( منههبع طپیع  تجمیم شهههونم  ، کههش  حشهب الم

،اببه گ  شهمیم معیشه   بب منهبع طپیع  نماش ب ا ،     

هه بس ی،( منهبع بلکب ا سات  ههو نهشهه  از اجسا( این طسح

ا( بیش از م   حماقم  ی بعم منطقبطپیع  تجمیم شهههون

 .[53] ا سات میپ، آن بو   ا ،

 هم کب مقمای جمع بنم( ن هی  از ن هیج تحقیق نشههن م  

 نبوانسژ( م هبولیبم  ،  یصم هضم پذیس( مه   خش  گ

ش  خب  نبپ، بب هب، گونب  یگس بیش س بو   ، مقمای 

NDF      ی این گونهب نبهههپه، بهب هبه، گونب  یگس کم س 

بهشههم کب م  توانم از  الیم تمهیم بیشهه س  اممایان بب  م 

ا ههه به   از این گونب بهشهههم. ن هیج حهصهههم از اطالعهت  

پس ههشههنهمب نیس نشهههن  ا  کب از نشس  اممایان محل  گونب 

ته یس بس تولیم شیس ، گوش،  ایا( بیش سین شه  خبه    

.  ی حهلیکب مقمای انسژ( م هبولیبم  ،  یصم بهشهم م  ام 

بلوط بلنممهز، نبههپ، بب  ونبس( مه   خشهه  گهضههم پذی

بهشهههم. همچنین مقمای پس،تئین هب، گونب  یگس کم س م 

 هه(ازگیم ،حشه  نبپ، بب گونب  ونبگ NDF خهم  ازت ،

 ی میهن بههشهههم. بنهبب نشس  اممایان محل    یگس کم س م 

 کم سین ایا( هه( موی  مطهلعب گونب ازگیم ،حشهه  گونب

ام ،  ایا( اهمی، کم س  ی تولیم میسان مصههسف تو ههط   

. یهف ب هه حهک  از آن ا هه، کب بهشههمم شههیس ، گوشهه، 

  بیک هتیههخصهههوصههه بههه بس ایانب س   محل اطالعهههت

  همخوان ا هه به   موی  (ههگونببسخ  از  ی شههم نییتع

   همف ایناین پژ،هشمب خسج از ن هیج به توجب بب  . اینم

سا( چسا(  ام از بس ایان بج ه، تشهههویق ب س   ی  تحقیق

ا( منه هه  بب ممیسان ، مساکس بهشههم  بلکب ایم جنگم نم 

هه( گونب ایزش غذای  به شنهخ،ته  هم اجسای  کشوی م 

صحیر صیهن، از   هه( اجسای یخ    از طسیههههق طههههسح

بوم   ی معس  هه( اقمام بههههههب حمهی، از گونب  جنگم

 صههه ( ،طوی کل  به توجب بب  هههخ هی اق بب .مهینمن خطس

ب س  بس ایان مستع  ، ا ههه بههه   کننههمگهههن از اج مههع   

  کب تن ه ، یلب امسای معهش تو   ، یع  از  هکنین جنگم

ب ببهشهههم  بهیم به  یم ،اقع بینهنب م موی  مطهلعب منههطق  

این عم  از افسا  زنمگ  نگسیبهه، ، شههسایط این موضههوع 

  ا .ممنشس قسای هه( ممیسی   ییس( ی بسنهمبجهمعب یا 
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Abstract 

This study investigates the effective factors in land-holders use of 4 tree species including: 

Acer velutinum, Quercus castaneifolia, Carpinus betulus, Diospyrus lotus and 4 species 

of shrubs including Mespilus germanica, Prunus cerasifera, Celtis australis and ALbizia 

julibrissin to feed livestock and determine their nutritional value in livestock places of 

forest regions around Javaherdeh village in Ramsar city of Mazandaran province at the 

end of leaf growth stage. In order to perform sampling in a stage vegetative growth was 

done randomly. Then the green leaves which were dried in the open air and sized were 

transferred to the laboratory. The aim was to determine forage quality including: 

parameters of crude protein (CP), phosphorus (P), nitrogen (N), potassium (K), insoluble 

fibers in acidic detergent (ADF), insoluble fibers in neutral detergent (NDF), Dry matter 

content (DMD), metabolic energy (ME). This research was conducted in a completely 

randomized design and the analysis of laboratory data in SPSS software and the analysis 

of information obtained from the questionnaire using Friedman test was used to perform 

statistical analysis of collected data. The results showed that the Albizia julibrissin species 

due to the amount of metabolic energy (11.25), dry matter digestibility (77.97), crude 

protein (22.77), crude fat (5.26), insoluble fibers in neutral detergent (52.44), have a 

higher forage quality than the other seven species. The findings indicate that the local 

information of the users is consistent with the qualitative characteristics determined in 

some species used. Considering that the nutritional value of Albizia julibissin has been 

associated with its greater utilization by ranchers, it shows the importance of local 

knowledge in this field. 

Keyword: Forage Quality, Local Knowledge, Crude Protein, Dry Matter Digestibility, 

Javaherdeh of Ramsar 
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