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آرتيچوك؛
ــه  ــد در تغذی ــه ای جدی ــوراك علوف ــک خ  ی

ــران ــخوارکنندگان در ای نش

چکيده: 
آرتيچــوك کــه در ايــران بــه ســيب زميني ترشــي 
هــم موســوم اســت، گياهــي اســت کــه عــاوه بــر 
غــده، اســتعداد قابــل  توجهــی بــرای توليــد علوفــه 
نيــز دارد. ايــن گيــاه، چندســاله بــوده و رشــد آن 
ــه روش تكثيــر ســاقه  هــاي زيرزمينــي صــورت  ب
ــات  ــتر آف ــه بيش ــبت ب ــوك نس ــرد. آرتيچ مي گي
ــاك ــوده و در خ ــاوم ب ــی مق ــای گياه و بيماري ه

ــادر  ــی ق ــز به خوب ــم ني ــزي ک ــا حاصلخي ــاي ب ه
بــه رشــد و نمــو اســت.

 در مقايســه بــا ســاير محصــوالت مرســوم ماننــد 
گنــدم و ذرت، نســبت بــه ســرما تحمــل بيشــتري 
ــو  ــد و نم ــن رش ــد؛ بنابراي ــان مي ده ــود نش از خ
ــت. از  ــر اس ــال ميس ــتري از س ــام بيش آن در اي
آنجايــي  کــه ميــزان توليــد علوفــه آرتيچــوك در 
ــد  ــج، مي توان ــای راي ــان علوفه  ــا گياه ــه ب مقايس
بــه مراتــب بيشــتر باشــد، در بعضــی نقــاط جهــان 
ــش  ــتفاده از بخ ــه اس ــبت ب ــتري نس ــل بيش تماي
هوايــي ايــن گيــاه بــه  عنــوان علوفــه وجــود دارد. 
ــن در  ــا 100 ت ــبز آن ت ــه س ــد علوف ــزان تولي مي
هكتــار نيــز گــزارش شــده اســت. گــوارش  پذيــری 
علوفــه ايــن گيــاه بيــش از 600 گــرم در کيلوگــرم 
مــاده خشــک بــوده و غلظــت پروتئيــن خــام آن از 
50 تــا 167 گــرم در کيلوگــرم در بخــش هوايــي 
ــل  ــه آن قاب متغيــر اســت. غلظــت خاکســتر علوف
ــرم در  ــا 160 گ ــه ت ــه طوري ک ــوده، ب ــه ب توج
ــد.  ــاده خشــک آن را تشــكيل مي ده ــرم م کيلوگ
ــه بخــش  ــت ک ــوان نتيجــه گرف ــی ت ــن، م بنابراي
ــل  ــه قاب ــد علوف ــرد تولي ــي آرتيچــوك عملك هواي
ــه  ــک علوف ــوان ي ــه  عن ــد ب توجهــی دارد و مي توان
ــورد  ــه دام م ــول، در تغذي ــل قب ــت قاب ــا کيفي ب

اســتفاده قــرار گيــرد.
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مقدمه
دســتيابی بــه منابــع جديــد علوفــه ای بــه 
ــع آب  ــه از مناب ــره وری بهين ــور به منظ
ــای  ــدن نيازه ــرآورده ش ــرای ب ــاك ب  وخ
از  کشــور،  دامــی  جمعيــت  غذايــی 
ــای بخــش کشــاورزی  ــت ه ــه اولوي جمل
ــی، 1388(.  ــود )فضايل ــی ش ــوب م محس
هرچنــد علوفه هــا، از اصلــی تريــن منابــع 
خــوراك در تغذيــه دام محســوب مــی 
شــوند، بــا ايــن همــه هنــوز ارزش غذايــی 
ــی  ــه خوب ــا ب ــی از آنه ــداد قابل توجه تع
شــناخته نشــده اســت. از طرفــی، تغذيــه 
نشــخوارکنندگان بايــد تــا حــد امــكان بــر 
پايــه مــواد خشــبي و ســاير خــوراك هايي 
کــه در رقابــت بــا غــذاي انســان نيســتند، 
صــورت پذيــرد. ايــن در حالــی اســت کــه 
ــوراك  ــد خ ــش از 90 درص ــا بي علوفه ه
مصرفــی دام هــاي علفخــوار جهــان را 
تشــكيل مي دهنــد و به طور غيرمســتقيم 
بخــش قابــل توجهــی از غــذاي جمعيــت 
انســانی را فراهــم مــی کننــد. محصــوالت 
ــتی،  ــوده زيس ــد ت ــر تولي ــه اي از نظ علوف
بازدهــی باالتــری دارند و به دليل اســتفاده 
در چــرای مســتقيم دام، می توانند ســبب 
کاهش هزينه برداشــت و نگهداری شــوند. 
از طــرف ديگــر، طــی ســاليان متمــادی، 
ــای زيســت محيطی و اقليمــی  ــش ه چال
ماننــد اثــرات گلخانــه ای، خشكســالی های 
ــدن  ــاری ش ــی و ج ــدت، بيابان زاي بلند م
ــش  ــرر افزاي ــور مك ــه ط ــياب های ب س
يافتــه کــه ايــن امــر ســبب بــروز بحــران 
ــددی  ــادی متع ــی اقتص ــای اجتماع ه

 .)Ma et a .2011 (  ــت ــده اس ش
عــاوه بــر ايــن، حجــم آب هــای ســطحی 
و زيرزمينــی بــه علــت افزايش مصــرف در 
بخش هــای کشــاورزی، خانگــی و صنعتی 
کاهــش يافتــه اســت، بنابرايــن محصوالت 
علوفــه ای اميدبخــش و بــا نيــاز آبــی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتر م ــد بيش ــر، باي کمت

.)Barba, de la Rosa et al,2009( گيرنــد
گياهــان  ايــن  از  يكــی  آرتيچــوك، 
اميدبخــش بــرای آينــده اســت کــه 
اســتعداد و ظرفيــت قابــل توجهــی بــرای 
توليــد غــذا، علوفــه و مــاده خام مــورد نياز 
ــرايط  ــه در ش ــف را دارد ک ــع مختل صناي
محيطــی متفــاوت و در محــدوده شــرايط 
ــه رشــد  ــادر ب ــل ق ــاری کام ــا آبي ــم ت دي
اســت. ايــن گيــاه، در تمــام فصــل هــای 
ــف گســترده ای از شــرايط  ســال و در طي
آب و هوايی پتانســيل رشــد را دارد، اگرچه 
بهــره وری زراعــی آن در مناطــق مختلف تا 
 Pimsean,2010(حد زيــادی متفاوت اســت

 .)Rodrigues et al,2007 et al؛ 
از ويژگيهــاي جالــب ايــن گيــاه مــی 
ــودن  ــي ب ــده، دائم ــد غ ــه تولي ــوان ب ت
ــاله از  ــر س ــش مجــدد ه ــل روي ــه دلي )ب
ــش از  ــاع بي ــا ارتف ــاد )ت ــد زي ــده(، رش غ
ســه متــر(، ترکيــب شــيميايی مناســب، 
ــاس رويشــی  ــاد بيوم ــد زي ــرد تولي عملك
)تــوده هوايــی( و غــده، مقاومــت در مقابل 
ــد در  ــه رش ــادر ب ــوری )ق ــكی و ش خش
مناطــق خشــک و مناطــق حاشــيه ای 
ــرما و  ــر س ــت در براب ــاحلی(، مقاوم و س
ــِی  ــا روزهــای طوالن ســازگاری مناســب ب
خنــک، رشــد در خــاك هــاي ضعيــف و 
قليايــي و مقاومــت نســبت بــه بيمــاري ها 
 Ma,2011( و علــف هــاي هــرز اشــاره کــرد
 Slimestad ,2010 ؛ Gao et al ,2011 ؛ et al
et al ؛Kays & Nottingham ,2008؛ , 2015 

.)Lim et al ,2015 ؛Yang et al
عــاوه بــر ايــن، آرتيچــوك قــادر بــه رشــد 
در اغلــب خــاك هــا بــوده، دارای حداقــل 
نيــاز کــودي و حتــی مناســب بــرای 
کشــت در خــاك هــای شــنی ضعيــف و 
ــوان آن را به عنــوان  خشــک اســت و می ت
يــک پوشــش محافــظ خــاك و يــک گياه 
جايگزيــن بــرای کاهــش فرســايش خــاك 
ــد  ــی رش ــاه تواناي ــن گي ــرد. اي ــه کار ب ب

ــن  ــی دارد و در صــورت تأمي مجــدد خوب
آب کافــی، می تــوان در هــر ســال ســه تــا 
چهــار چيــن از آن برداشــت کــرد، بنابراين 
در مقايســه بــا ذرت مــی توانــد پتانســيل 
توليــد علوفــه بيشــتري داشــته باشــد . در 
مجمــوع، بــه علــت تــوان توليــد محصــول 
زيــاد و ترکيــب شــيميايی ارزشــمند، 
کشــت آن بــرای تغذيــه دام مناســب 
اســت و مــی توانــد در افزايــش بهــره وری 
 Karsli &( دامپــروری تأثيرگــذار باشــد
 Izsáki 2011;Ma et al 2011 ; Bingö2009

.)& Kádi
علــي رغــم گســتردگي کشــت ايــن 
محصــول در بســياري از مناطــق مختلــف 
ــرای  ــده ب ــد غ ــور تولي ــه منظ ــان ب جه
مصــارف غذايــي و صنعتــي و توليــد علوفه 
دام، در ايــران تنهــا در مناطــق محــدودي 
ــد  ــرای تولي ــان، ب ــتان اصفه ــه اس از جمل
غــده بــا نــام عرفــی ســيب زمينی ترشــی 
کشــت مــي شــود. همچنيــن ايــن گيــاه 
ــژه  ــه وي در مناطــق مختلفــی از کشــور ب
نواحــی شــمالی بــه صــورت خــودرو وجود 
دارد کــه بيانگــر مقاومــت و ســازگاری 
ــا شــرايط محيطــی مرطــوب اســت؛  آن ب
ــا توجــه بــه عملكــرد کّمــي و  بنابرايــن ب
کيفــي بخــش هــای رويشــی آرتيچــوك 
به عنــوان يــک منبــع ارزشــمند در تغذيــه 
ــت  ــود و محدودي ــو و کمب ــک س دام از ي
ــوی  ــور از س ــه در کش ــد علوف ــاي تولي ه
ديگــر، لــزوم مطالعــه، شناســايي و معرفي 
منابــع جديــد توليــد علوفــه هاي ســازگار 
امــري  کشــور،  اقليمــي  شــرايط  بــا 
ضــروري اســت. بــر ايــن اســاس، در ايــن 
ــان  ــاش شــده اســت ضمــن بي ــه ت مقال
تاريخچــه، خصوصيــات زراعــی، ترکيبــات 
ــات  ــد، مطالع ــرد تولي ــيميايی و عملك ش
انجــام شــده بــر روی بخــش هوايــی گيــاه 
ــه دام  ــرای اســتفاده در تغذي آرتيچــوك ب
نيــز مــورد بررســی و تحليــل قــرار گيــرد.
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مواد و روشها

مقاله  اين  نگارندگان  اينكه  به  توجه  با 
هوايی  بخش  روی  بر  مختلفی  مطالعات 
)علوفه( گياه آرتيچوك در سال های اخير 
)13981390( انجام داده اند، در اين مقاله 
مطالعات خود،  نتايج  تا  است  تاش شده 
همچنين، ساير نتايج پژوهش های انجام 
و  ايران  در  پژوهشگران  ديگر  توسط  شده 
مورد  مروری  رويكردی  با  کشورها،  ديگر 

جمع بندی و تحليل قرار گيرد.

    نتایج و بحث
عملکرد توليد بخش هوایی

آرتيچــوك گياهــي اســت کــه دارای 
ــد  ــه در واح ــاالی علوف ــد ب ــت تولي قابلي
ــه  ــه اين ک ــه ب ــا توج ــت و ب ــطح اس س
ــاي  ــاك ه ــي و خ ــرايط آب و هواي در ش
مختلــف رشــد مي کنــد، اهميــت زيــادي 
ــی،  ــور کل ــه ط ــه دارد. ب ــد علوف در تولي
رقم هايــي کــه علوفــه ســبز زيــادی 
ــوراك دام  ــوان خ ــد، به عن ــد می کنن تولي
ــن  ــب تري ــتند. مناس ــه هس ــورد توج م
زمــان برداشــت علوفــه موقعــی اســت کــه 
ــه در  ــند. البت ــدار باش ــبز و آب ــاقه ها س س
ــول  ــت آوردن محص ــه دس ــان، ب ــن زم اي
مناســب از هــر دو بخــش علوفــه و غــده 
مشــكل خواهد بــود. چيــدن شــاخ و برگ 

پيــش از بلــوغ گيــاه و قبــل از اينكه غده ها 
شــروع بــه رشــد نماينــد، تأثيــر اندکــی بر 
عملكــرد غده هــا دارد، درحالی کــه چيــدن 
ــرگ ســبب کاهــش  ديرهنــگام شــاخ و ب

ــكل 1(. ــود )ش ــده مي ش ــد غ تولي
ــش  ــول بخ ــار محص ــه ب ــت س از برداش
ــه  ــار، ب ــاه يكب ــر م ــه ه ــه فاصل ــی ب هواي
ــاده  ترتيــب 26956 و 5392 کيلوگــرم م
خشــک و پروتئيــن خــام بــه دســت آمــده 
اســت. پژوهشــگران بــا جمع بنــدی نتايــج 
ــا  ــه ب ــد ک ــان کردن ــن پژوهــش بي چندي
ــی  ــوده هواي ــد ت ــه شــرايط، تولي توجــه ب
ــوده  ــن و ت ــا 50 ت ــن 15 ت ــتانی بي تابس
ــن در  ــا 50 ت ــزی بيــن 20 ت ــی پايي هواي
هكتــار اســت. آن هــا توليــد تــوده هوايــی 
ــای  ــم آرتيچــوك را در برداشــت ه دو رق
از  تــا 225 روز پــس  از 85  مختلــف، 
کاشــت، 7/4968/1 تــن علــف تــر معادل 
1/622/9 تــن علــف خشــک در هكتار به 
 ;2013 ,Izsáki & Kádi( دســت آوردنــد

.)2008  ,Kays & Nottingham
در خصــوص عملكــرد توليد بخــش هوايی 
آرتيچــوك در کشــور بــه صــورت زراعــی، 
اطاعــات بســيار محــدودی منتشــر شــده 
و همــكاران )1394( در  پاپــی  اســت. 
ــه  ــش علوف ــرد بخ ــش، عملك ــک پژوه ي
ای ايــن گيــاه را در ســه مرحلــه از رشــد 
)اول: ارتفــاع علوفه 100150 ســانتيمتر، 
دوم: 150200 ســانتيمتر و ســوم: 250

200 ســانتيمتر؛ شــروع گلدهي( برداشــت 

ــرد  ــه عملك ــد ک ــزارش کردن ــرده و گ ک
ميــزان علوفــه تــر و خشــک توليــد شــده 
در مرحلــه اول برداشــت به ترتيــب 45/20 
و 15/95 تــن در هكتــار و در مرحله ســوم 
برداشــت 64/00 و 29/85 تــن در هكتــار 
ــه ســاقه در  ــرگ ب ــوده اســت. نســبت ب ب
ــت  ــه اول برداش ــول، در مرحل ــن محص اي
ــت 0/75  ــوم برداش ــه س 1/33 و در مرحل

بــود.
 نسبت برگ به ساقه يكی از عامل های بسيار 
مهم و تأثيرگذار بر کيفيت علوفه است که 
به طور مستقيم با گوارش پذيری و جذب 
آن مرتبط است و هر قدر اين نسبت بيشتر 
باشد، علوفه دارای گوارش پذيری و جذب 
باالتری خواهد بود. تنوع ژنتيكی، شرايط 
آب و هوايی، زمان و مديريت از عامل های 
مؤثر بر نسبت برگ به ساقه هستند که می 
توانند کيفيت علوفه را تغيير دهند. در گياه 
آرتيچوك با توجه به سطح برگ ها و مقدار 
آن، اين نسبت بيش از 50 درصد بوده است 
)پاپی و همكاران، 1394( که خود بيانگر 
باال بودن ارزش غذايی اين نوع علوفه است 

)شكل 2(.
ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، قطر ساقه 
و تعداد برگ در بوته از جمله مهم ترين 
صفات مؤثر بر عملكرد علوفه تر و خشک 
است )زمانيان و رضايی، 1394(. آرتيچوك، 
عاوه بر دارا بودن اين ويژگيها توانايی رشد 
مجدد خوبی دارد و در صورت تأمين آب 
کافی می توان در يک سال سه تا چهار چين

شكل 2 اندازه گيری نسبت برگ به ساقه در علوفه آرتيچوك شكل1 :علوفه آرتيچوك در زمان برداشت

24



ــا  ــر، ب ــرف ديگ ــرد. از ط  از آن برداشــت ک
ــه ميانگيــن عملكــرد حــدود 60 توجــه ب

50 تــن علوفــه تــر در هكتــار در هــر چيــن 
ــال،  ــن در س ــه چي ــل س ــت حداق و برداش
مــی تــوان حــدود 150 تــن علوفــه تــر بــا 
مــاده خشــک 2025 درصــد، در هكتــار از 
ــر  ــاوه ب ــرد. ع ــن محصــول برداشــت ک اي
ايــن، هــر ســاله مــی تــوان بخشــی از غــده 
هــای توليــدی را در پايــان ســال برداشــت 
نمــود و در مصــارف مختلــف ماننــد صنعت، 
مــورد  دام  خــوراك  و  انســان  خــوراك 
اســتفاده قــرار داد، ايــن درحالــی اســت کــه 
برداشــت غــده اثــری بــر کاهــش محصــول 

ســال آتــی نخواهــد داشــت )شــكل 3(.

 ترکيبات شيميایی
در پژوهشــی، غلظــت مــاده خشــک در 
تراکــم هــای مختلــف گياهــی، 384

371 گــرم در کيلوگــرم وزن تــازه گــزارش 
ــت )Karsli & Bingöl 2009(. در  ــده اس ش
ــک  ــاده خش ــت م ــر، غلظ ــی ديگ پژوهش
برابــر 159 گــرم در کيلوگــرم وزن تــر 
بــرآورد شــده اســت )Ma et al 2011(. پاپــی 
و همــكاران )1394( نيــز غلظــت مــاده 
ــوك را در  ــی آرتيچ ــش هواي ــک بخ خش
ســه مرحلــه مختلــف از برداشــت علوفــه به 
ترتيــب 159، 236 و 298 گــرم در کيلوگرم 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــرده ان ــزارش ک ــر گ وزن ت
نتايــج گــزارش شــده، دامنــه مــاده خشــک 
ــرم  ــا 384 گ ــرم ت ــه از 195 گ ــن علوف اي
ــان برداشــت  ــازه در زم ــرم وزن ت در کيلوگ
بــوده کــه در مقايســه بــا ســاير علوفــه هــا 
ــی  ــبتاً باالي ــک نس ــاده خش ــن م از ميانگي
برخــوردار اســت. اختافهــای مشــاهده 
شــده در غلظــت مــاده خشــک ايــن علوفــه 
را مــی تــوان بــه عامــل هايــی چــون 
رقــم گيــاه، شــرايط آب و هوايــی منطقــه، 
ــت  ــان و مديري ــاری، زم ــزان و روش آبي مي
برداشــت مرتبــط دانســت. از آنجايــی کــه 
جــزء اصلــی تشــكيل دهنــده ماده خشــک 

تمامــی علوفــه هــا کربوهيــدرات بــوده کــه 
منبــع اصلــی ذخيــره انــرژی گياهان اســت، 
ــودن نســبی  ــاال ب ــه ب ــا توجــه ب بنابرايــن ب
مــاده خشــک علوفــه آرتيچــوك، ايــن 
ــوان جــزء مــواد خوراکــی  ــه را مــی ت علوف
ــخوارکننده  ــای نش ــرای دام ه ــرژی زا ب ان
پروتئيــن خــام  محســوب کرد.غلظــت 
ــف  ــگران مختل ــط پژوهش ــوك توس آرتيچ
در  کيلوگــرم  در  گــرم   167 تــا   50 از 
ــرم  ــا 207 گ ــاه و ت ــي گي ــاي هواي بخش ه
ــا  ــرگ ه ــک در ب ــاده خش ــرم م در کيلوگ
گــزارش شــده، کــه ايــن ميــزان بــا توجــه 
ــت.  ــوده اس ــر ب ــي متغي ــوغ و گلده ــه بل ب
غلظــت پروتئيــن خــام 19 رقــم خــودرو و 
ــزاس  ــت تگ ــوك در ايال ــده آرتيچ کشت ش
ــوده کــه  ــا 90 گــرم در کيلوگــرم ب از 60 ت
بــراي تأمين احتياجــات نگهــداري دام هاي 
 ,Seiler( نشــخوارکننده مناســب اســت
 .)2008  ,Kays & Nottingham 1988؛ 
برخــی پژوهشــگران، غلظــت پروتئيــن 
خــام تــوده هوايــی ايــن گيــاه را در تراکــم 
هــای کاشــت مختلــف، 93112 گــرم در 
کيلوگــرم مــاده خشــک بــرآورد کــرده انــد 
پژوهشــگران   .)2009  ,Karsli & Bingöl(

ــام را 95/9  ــن خ ــت پروتئي ــری، غلظ ديگ
ــان  ــک بي ــاده خش ــرم م ــرم در کيلوگ گ
کردنــد )Ma et al., 2011(. غلظــت پروتئين 
ــت  ــم و تح ــی در دو رق ــوده هواي ــام ت خ
ــی،  ــود نيتروژن ــف ک ــطوح مختل ــر س تأثي
 9/524/5 )معــادل  گــرم   153181
گــرم نيتــروژن( در کيلوگــرم مــاده خشــک 
 Sawicka et. 2015( ــت ــده اس ــزارش ش گ
al(. بــرگ هــا يــک منبــع مناســب علوفــه 
ــيد  ــژه اس ــه وي ــن ب ــر پروتئي ــي از نظ دام
ــوده و  ــن ب ــن و متيوني ــاي ليزي ــه ه آمين
آرتيچــوك در مقايســه بــا ســاير علوفــه هــا 
از نظــر ايــن دو اســيدآمينه غنــي تر اســت. 
ــی  ــش هواي ــن بخ ــزان پروتئي ــه مي اگرچ
ــم،  ــی چــون رق ــل هاي ــه عام ــاه ب ــن گي اي
ــی  ــزان کودده ــاك و مي ــزی خ حاصلخي
ــه  ــان برداشــت علوف ــا زم بســتگی دارد، ام
)مرحلــه بلــوغ( يكــی از اصلــی تريــن عامل 
هــای تأثيرگــذار بــر غلظــت پروتئيــن آن به 
شــمار مــی رود )پاپــی و همــكاران، 1394(.

ــن و  ــزان پروتئي ــها، مي ــی آزمايش در برخ
ســلولز بــه عنوان شــاخصهاي تعييــن ارزش 
غذايــی گياهــان مــورد توجــه قرار گرفتــه اند 
)Moor & Undersander2002(. هــر چقــدر

شکل 3- زمان مناسب برداشت علوفه آرتیچوک: ارتفاع حدود یک متری گیاه 
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علوفه و خوراک دام
دوره اول-  شماره یک -  بهار و تابستان  1۳۹۹ - شماره  پیاپی)1( 

ميــزان پروتئيــن گيــاه باالتــر و ســلولز آن 
ــتر  ــی آن بيش ــد، ارزش غذاي ــر باش کمت
ــود. گياهــان جــوان در مراحــل  خواهــد ب
اوليــه رشــد، حــاوي پروتئيــن باالتــر و در 
ــد  ــتند. باي ــري هس ــلولز کمت ــل، س مقاب
توجــه داشــت کــه در کنــار ارزش غذايــی 
گياهــان، توجــه به ميــزان پروتئيــن علوفه 
در درجــه اول و توجــه بــه مــواد معدنــی و 
ويتاميــن هــا در درجــه بعــدي قــرار دارد، 
زيــرا دام هــا بســته بــه نــوع، مرحله رشــد 
ــا شــيردهی(،  و وضعيــت توليــد )رشــد ي
ــخصی از  ــر مش ــت مقادي ــد درياف نيازمن
مــواد يــاد شــده در جيــره غذايــی روزانــه 
خــود هســتند. در مجمــوع، بــا توجــه بــه 
ــام  ــن خ ــده، پروتئي ــزارش ش ــر گ مقادي
ايــن علوفــه مــی توانــد بــه طــور متوســط 
100120 گــرم در کيلوگرم ماده خشــک 
را تشــكيل دهــد کــه از ايــن نظــر، مــاده 
هــای  دام  بــرای  مناســبی  خوراکــی 
نشــخوارکننده اســت. از طــرف ديگــر، 
ــه اينكــه ســياژ ذرت ســهم  ــا توجــه ب ب
ــره  ــه ای جي ــش علوف ــی از بخ قابل توجه
دام هــا بــه ويــژه گاو را تشــكيل مــی دهد، 
ــه  ــياژ علوف ــا س ــردن آن ب ــن ک جايگزي
آرتيچــوك، عــاوه بــر تأميــن انــرژی، مــی 
توانــد بخشــی هرچنــد کوچــک، از کمبود 
ــاز دام هــای کشــور را  پروتئيــن مــورد ني

جبــران نمايــد.
ــت NDF، ADF و  ــه، غلظ ــک مطالع در ي
eNDF در علوفــه آرتيچــوك به ترتيــب 
کيلوگــرم  در  گــرم  و 400   300 ،410
مــاده خشــک گــزارش شــده اســت 
پژوهشــگران  برخــی   .)Preston,2006(
ــم خــودرو  ــي رق ــا مطالعــه بخــش هواي ب
 ADF و NDF وحشــي( اين گياه، غلظــت(
را در مراحــل مختلــف برداشــت به ترتيــب 
407449 و 283317 گــرم در کيلوگرم 
مــاده خشــک گــزارش و نتيجه گيــری 
ــر  ــوك از نظ ــه آرتيچ ــه علوف ــد ک کردن
ــر  ــي غني ت ــاي غيرالياف ــدرات ه کربوهي
ــادي،  ــرت آب ــرب نص ــت )ع ــه اس از يونج
انجــام شــده  پژوهــش  1387(. طــی 
توســط پاپــی و همــكاران )1394(، غلظت 
NDF ADF ADL و کربوهيــدرات هــای 
محلــول در آب، در علوفــه آرتيچــوك 

مختلــف  مراحــل  در  برداشت شــده 
رشــد به ترتيــب 392414، 299319، 
7285 و 88223 گــرم در کيلوگــرم 
مــاده خشــک گــزارش شــده اســت. 
ــره  ــی ذخي ــع اصل ــا منب ــدرات ه کربوهي
ــا 70  ــتند و ت ــا هس ــه ه ــرژی در علوف ان
درصــد و يــا ميــزان بيشــتری از آن هــا را 
 Wilson et ,2005 ( ــد ــی دهن تشــكيل م
al.( و قندهــا، نشاســته ، اســيدهاي آلــي 
ــره اي  ــاي ذخي ــدرات ه ــاير کربوهي و س
ــش  ــن بخ ــا و پكتي ــان ه ــر فروکت نظي
کربوهيــدرات هــاي غيراليافــي را تشــكيل 
مــی دهنــد و منابــع اصلــي انــرژي بــراي 
باکتــری هــای شــكمبه و حيــوان ميزبــان 
بــوده و از گــوارش پذيــري بســيار بااليــي 
برخــوردار هســتند. نقــش بعــدی و ثانويــه 
کربوهيــدرات هــا حفظ ســامت دســتگاه 
گــوارش دام اســت. بنابرايــن بــا توجــه بــه 
اهميــت و نقــش تأثيرگــذار کربوهيــدرات 
در تغذيــه دام، نســبت بــاالي ايــن بخــش 
از علوفــه ســيب زمينــي ترشــي مي توانــد 
يــک مزيــت بــراي آن محســوب شــود. از 
طرفــی، مقادير ليگنيــن، ترکيبــات فنولي 
و تانــن هــای موجــود در علوفــه ايــن گياه 
نســبتاً پاييــن بــوده و از ايــن نظــر مصرف 
آن اثــر ســويی بر عملكــرد دام هــا نخواهد 

داشــت.
غلظــت خاکســتر موجــود در بخــش 
هوايــي علوفــه آرتيچــوك دو تــا ســه 
ــر خاکســتر موجــود در غــده اســت و  براب
بــه ويــژه بــرگ هــا حــاوي مقــدار نســبتاً 
ــه طوري کــه  ــادي خاکســتر هســتند ب زي
مــاده  کيلوگــرم  در  گــرم   120180
ــی  ــد )پاپ ــكيل مي ده ــک آن را تش خش
ــي  ــای معدن ــكاران، 1394(. عنصره و هم
غالــب در بخــش هوايــي گيــاه عبــارت اند 
ــم و  ــيم، منيزي ــديم، کلس ــيم، س از: پتاس
فســفر کــه ميــزان آنهــا در قســمت هــای 
مختلــف مثل برگ و ســاقه متفاوت اســت 
بــه طوريكــه بــرگ هــا )134149 گرم در 
کيلوگــرم مــاده خشــک( داراي خاکســتر 
بيشــتری در مقايســه بــا ســاقه ها )6894 
گــرم در کيلوگــرم ماده خشــک( هســتند. 
ــت  ــادي )1387( غلظ ــرت آب ــرب نص ع
خاکســتر، کلســيم و فســفر بخــش هوايي 

ايــن گيــاه را در مراحــل مختلف برداشــت 
به ترتيــب 94155، 10/715 و 1/22/4 
گــرم در کيلوگــرم مــاده خشــک گــزارش 
کــرده اســت. در پژوهــش ديگــری، غلظت 
خاکســتر، کلســيم، فســفر، منيزيــم، 
پتاســيم، ســديم، آهــن، منگنــز، مــس و 
ــده  ــوك برداشت ش ــه آرتيچ روی در علوف
در مراحــل مختلــف رشــد به ترتيــب 
3/3 ،1/92/5 ،17/620/3 ،134183

3/2، 23/133/0، 23 گــرم در کيلوگــرم 
مــاده خشــک، 568613، 7896، 119 
و 4455 ميلــی گــرم در کيلوگــرم مــاده 
ــی و  ــت )پاپ ــده اس ــن ش ــک تعيي خش
اطاعــات  بررســی  همــكاران، 1394(. 
گــزارش شــده، بيانگــر غلظــت بــاال و قابل 
ــن  ــه اي توجــه خاکســتر موجــود در علوف
گيــاه بــه ويــژه کلســيم، منيزيــم، ســديم 
و پتاســيم در همــه  مراحــل رشــد گيــاه 
اســت، بهطــوری کــه مــی تــوان آن را بــه 
عنــوان يــک منبــع غذايــی مناســب بــرای 
تأميــن بخشــی از کلســيم مــورد نيــاز دام 

هــای شــيری نيــز در نظــر گرفــت.

گوارش پذیری
ــا ســاير علوفــه هــا، ميــزان  در مقايســه ب
گــوارش پذيــری بخــش هوايــی آرتيچوك 
قابــل توجــه بــوده و از ايــن نظــر باالتــر از 
برخــی علوفــه هــای رايــج در تغذيــه دام 
اســت. در بررســی رقــم خــودرو )وحشــي( 
ايــن گيــاه در ايــران، گوارش پذيــري مــاده 
ــا روش  ــل متابوليســم ب ــرژی قاب ــي و ان آل
آزمايشــگاهي به ترتيــب 515 گــرم در 
ــرم  ــگاژول در کيلوگ ــرم و 8/08 م کيلوگ
مــاده خشــک گــزارش شــد )عــرب نصرت 
ــی  ــن در پژوهش ــادي، 1387(. همچني آب
ــري ارتبــاط  ديگــر، ضرايــب گــوارش پذي
ــاختماني  ــاي س ــت ه ــا باف ــتقيمي ب مس
ــن  ــا افزايــش نســبت اي ــاه داشــته و ب گي
بافــت هــا در علوفــه هــاي بالــغ از ميــزان 
آن کاســته مــي شــود. شــاخص گــوارش 
پذيــري يكــي از عامــل هــای اصلــي بــراي 
تعييــن ارزش غذايــي علوفــه هــا اســت، به 
طــوري کــه دامنــه ايــن شــاخص ممكــن 
اســت از 85 درصــد در علوفــه هــاي جوان
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تا کم تر از 50 درصد در علوفه هاي بالغ 
تغيير نمايد. گوارش پذيري اکثر علوفه ها با 
روش آزمايشگاهي بين 500 تا 800 گرم 
در کيلوگرم ماده خشک )50 تا 80 درصد( 
 ; 1963 ,Tilley & Terry( گزارش شده است
Menk & Steingass, 1988(. نتايج پژوهش 
ها نشان داده است که گوارش پذيری علوفه 
بستگی زيادی به محتويات ديواره سلولی 

مثل سلولز، الياف، NDF و ADF دارد.
با افزايش سن گياه محتويات ديواره سلولی 
افزايش يافته ولی محـتويات داخل سلـول 
مثل پروتئين ها کاهش می يابد و در نهايت 
می  علوفه  گوارشپذيری  کاهش  باعث 
شود، زيرا ديواره سلولی مانع از عمل آنزيم 
بر محتويات داخلی سلول گياهی می  ها 
شود. در علوفه آرتيچوك با توجه به غلظت 

مناسب NDF و ADF در مقايسه با ساير 
علوفه ها، ضريب گوارش پذيری رقم نسبتاً 
بااليی را نشان می دهد که نشانگر مناسب 

بودن اين علوفه از نظر تغذيه دام است.

 استفاده در تغذیه دام
آرتيچوك گياهی است که هم غده و هم 
بخش هوايی آن در تغذيه دام مورد استفاده 

قرار می گيرد )شكل 4(. 
از اين گياه به شكل های علوفه، سياژ، حبه 
های خوراکی و مكمل های پری بيوتيكی 
در تغذيه دام استفاده می شود. تمامی اجزاء 

بخش هوايی آرتيچوك در تغذيه دام قابل 
استفاده است اگر چه ترکيب مواد مغذی 
اواسط  از  است.  متفاوت  ها  برگ  و  ساقه 
قرن شانزدهم آرتيچوك به عنوان علوفه در 
تغذيه دامهای اهلی به ويژه در اروپا مورد 
استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال، 
کشور فرانسه در قرن نوزدهم همه محصول 
و  ميليون  )دو  گياه  اين  از  شده  برداشت 
750 هزار تن( را صرف تغذيه گاو، گوسفند، 
های  گزارش  است.  کرده  اسب  و  خوك 
منتشر شده ديگری نيز بيان کرده اند که 
از توده هوايی آرتيچوك هم در تغذيه گاو و 
هم در تغذيه گوسفند می توان استفاده کرد               

.)Chapoutot et al 2015(
ارزش تغذيه ای آرتيچوك برای نشخوارکنندگان 
مشابه علف خشک گراس ها، اما با غلظت 
از  بيشتر  و  کلزا  مشابه  و  تر  کم  پروتئين 
سياژ آفتابگردان است. در اين مورد، بزرگ 
ترين مزيت آرتيچوك قابليت رشد به عنوان 
يک علوفه دائمی با رشد چهار يا پنج ساله 
است.  زياد  توليد  و  کم  کاشت  هزينه  و 
همچنين، دائمی بودن آن مزيتی است که 
باعث می شود مانند گياهان يک ساله هر سال 
تحت اثر شرايط نامناسب ابتدای بهار قرار نگيرد                                                           

.)Kays & Nottingham 2008(
مناسب ترين زمان برداشت بخش هوايي 
و  مناسب  کيفيت  با  علوفه  تأمين  برای 
حاوی حداکثر غلظت پروتئين در مينسوتا، 
اواسط ماه سپتامبر )شهريورماه( بوده است 
و به طورکلی زمانی که ساقه ها سبز و آبدار 
هستند علوفه مناسبی را توليد می کنند. 
بااين حال، عملكرد غده ها در اين زمان کم 
خواهد بود؛ زيرا اندازه گياه کوچک تر است. 
رتيچوك قابليت رشد به عنوان يک علوفه 
دائمی با رشد چهار يا پنج ساله و هزينه 
همچنين،  است.  زياد  توليد  و  کم  کاشت 
باعث  که  است  مزيتی  آن  بودن  دائمی 
مانند گياهان يک ساله هر سال  می شود 
تحت اثر شرايط نامناسب ابتدای بهار قرار 

.)Kays & Nottingham 2008 (نگيرد
مناسب ترين زمان برداشت بخش هوايي 
و  مناسب  کيفيت  با  علوفه  تأمين  برای 
حاوی حداکثر غلظت پروتئين در مينسوتا، 
اواسط ماه سپتامبر )شهريورماه( بوده است 

و به طورکلی زمانی که ساقه ها سبز و آبدار 
هستند علوفه مناسبی را توليد می کنند. 
زمان  اين  در  غده ها  عملكرد  بااين حال، 
کم خواهد بود؛ زيرا اندازه گياه کوچک تر 
است. اگر برداشت توده هوايی به دوره پس 
از سرمای سخت منتقل شود، توليد غده 
بيشتر خواهد بود )Ma et al 2011 ؛ 2008, 
صورت،  اين  در   .)Kays & Nottingham
سطوح پروتئين علوفه کاهش خواهد يافت، 
اما هنوز هم خوراکی قابل قبولی خواهد بود. 
در همين ارتباط، تفاوت در خوشخوراکی 
هايی  عامل  از  ناشی  را  ای  علوفه  گياهان 
پروتئين  ميزان  شيميايی،  ترکيب  چون: 
خام، مقدار الياف، مورفولوژی، فرم رويشی 
 2001( اند  دانسته  گياه  رويشی  مرحله  و 

.)Malan & Rethman
با اين که همه بخش هاي هوايي گياه در 
تغذيه دام استفاده مي شود، ولي برگ ها و 
ساقه ها از نظر مقدار مواد مغذي و عنصرهای 
معدني با هم متفاوت اند. غلظت پروتئين 
برگ بيشتر از ساقه است، در حالي که ساقه 
کربوهيدرات بيش تري در مقايسه با برگ 
دارد. برخی پژوهشگران نيز بيان کرده اند که 
بايد به صورت تازه يا در صورت  علوفه را 
ضرورت به شكل سيلو شده به مصرف دام 
رسانيد و می تواند از نظر ميزان توليد و مواد 
مغذی موجود در آن، خوراك مناسبی برای 
کيفيت خوب  با  علوفه های  در حد  و  دام 
(.نتايج   Karsli & Bingöl  2009( باشد 
نسبت  مخلوط  اختياري  مصرف  ارزيابي 
با  آرتيچوك  خشک  علوفه  مختلف  هاي 
يونجه خشک در تغذيه گوسفند نشان داده 
که افزايش نسبت اين علوفه در مقايسه با 
يونجه سبب افزايش ماده خشک مصرفي 
می شود )پاپی، 1394(. همچنين، حداقل 
تا سطح 500 گرم در کيلوگرم جايگزيني 
با يونجه، تأثيري بر توليد پروتئين ميكروبي 
و گوارش پذيري ماده آلي خوراك نداشته 
است. بنابراين، علوفه آرتيچوك را مي توان 
تا 500 گرم در کيلوگرم به جای يونجه در 
جيره گوسفند استفاده نمود. در پژوهش ياد 
شده، با جايگزينی جيره شاهد )فقط يونجه( 

شکل 4- مصرف علوفه آرتیچوک به صورت تازه 
توسط گوسفند
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علوفه و خوراک دام
دوره اول-  شماره یک -  بهار و تابستان  1۳۹۹ - شماره  پیاپی)1( 

بــا ســطوح مختلــف علوفــه آرتيچــوك 
ــی(  ــد جايگزين ــطح 100 درص ــا س )ت
مشــخص شــده کــه ميــزان مــاده 
خشــک مصرفــی گوســفند از 1461 
بــه  تيمــار شــاهد  گــرم در روز در 
ــاوی  ــار ح ــرم در روز در تيم 1743 گ
فقــط علوفــه آرتيچــوك )100 درصــد 

ــت. ــه اس ــش يافت ــی( افزاي جايگزين
بــا  خشــک  مــاده  گوارش پذيــری 
جايگزينــی بــه ميــزان جزئــی کاهــش 
 584 برابــر  در   596( اســت  يافتــه 
گــرم در کيلوگــرم به ترتيــب بــرای 
ــد  ــار 100 درص ــه و تيم ــار يونج تيم
 75 کــردن  جايگزيــن  آرتيچــوك(. 
درصــد از يونجــه بــا علوفــه آرتيچــوك 
تأثيــری بــر گــوارش مــاده آلی نداشــته 
)627 در برابــر 596 گــرم در کيلوگــرم 
به ترتيــب بــرای تيمــار يونجــه و تيمــار 
75 درصــد علوفــه آرتيچــوك(، امــا 
ســطح 100 درصــد جايگزينــی گوارش 
ــرم در  ــش )569 گ ــی را کاه ــاده آل م
ــری  ــت. گوارش پذي ــرم( داده اس کيلوگ
ــل  ــرژی قاب ــن خــام و NDF و ان پروتئي
ــطح  ــش س ــا افزاي ــز ب ــم ني متابوليس
بــه  آرتيچــوك  علوفــه  جايگزينــی 
ــه  ــش يافت ــک کاه ــه خش ــای يونج ج
اســت. همچنيــن، ميــزان توليــد روزانــه 
پروتئيــن ميكروبــی در شــكمبه بــا 
افزايــش ســطح جايگزينــی علوفــه 
ــک  ــه خش ــای يونج ــه ج ــوك ب آرتيچ
ــر  ــت )9/1 در براب ــه اس ــش يافت افزاي
10/9 گــرم نيتــروژن ميكروبــی در روز 
ــد  ــار 100 درص ــرای تيم ــب ب به ترتي
ــد  ــار 100 درص ــک و تيم ــه خش يونج

ــی، 1395(. ــوك( )پاپ ــه آرتيچ علوف
گــزارش هــای نســبتاً محــدودی در 
ــوك  ــه آرتيچ ــرف علوف ــوص مص خص
بــه صــورت خشــک در تغذيــه دام هــا 
وجــود دارد کــه دليــل آن را نمــی توان 
بــه عــدم مقبوليــت ايــن گيــاه توســط 

دام نســبت داد، بلكــه علــت اصلــی آن 
را، مــی تــوان کاشــت ايــن گيــاه بــرای 
توليــد غــده و اســتفاده از آن در صنعت، 
ــكل دانســت. از  ــژه اســتخراج ال ــه وي ب
ــه  ــورهايی ک ــر کش ــر، اکث ــرف ديگ ط
ــه  ــد، ب ــی کنن ــت م ــاه را کش ــن گي اي
دليــل شــرايط مناســب آب و هوايــی و 
کاشــت و توليــد علوفــه هايی بــه مراتب 
ــر،  ــاارزش غذايــی باالت ــر و ب مرغــوب ت
ــش  ــت بخ ــه برداش ــری ب ــم ت ــاز ک ني
ــوان محصــول  ــاه به عن ــن گي ــی اي هواي
ــور  ــا در کش ــد؛ ام ــوك دارن دوم آرتيچ
ــری اســت  ــه ديگ ــه گون ــرايط ب ــا ش م
ــی  ــرايط آب و هواي ــه ش ــه ب ــا توج و ب
ــرای تأميــن غــذای  و کمبــود علوفــه ب
ضــروری  نشــخوارکننده،  هــای  دام 
اســت کــه از تمامــی بقايــای حاصــل از 
ــره  ــر به محصــوالت کشــاورزی حداکث
ــاه آرتيچــوك  ــد. گي ــه عمــل آي وری ب
از جملــه ايــن مــوارد اســت کــه عــاوه 
بــر کشــت آن بــرای توليــد علوفــه، در 
مناطقــی کــه بــرای توليــد غده کشــت 
مــی شــود مــی تــوان از بخــش هوايــی 
آن بهعنــوان محصــول فرعــی، بــدون 
ــی  ــرد محصــول اصل ــه عملك آســيب ب

ــده( اســتفاده نمــود )شــكل 5(. )غ

نتيجه گيری
ــده،  ــر ش ــب ذک ــه مطال ــه ب ــا توج ب
مــی تــوان نتيجــه گرفــت کــه بخــش 

هوايــي آرتيچــوك از نظــر عملكــرد 
و  اســت  مطلــوب  علوفــه  توليــد 
ــه ای  ــول علوف ــد محص ــتعداد تولي اس
ــه  ــد ب ــی توان ــي م را دارد. بخــش هواي
ــل  ــا کيفيــت قاب عنــوان يــک علوفــه ب
قبــول، در مناطــق شــمالی کشــور کــه 
ــوب  ــی مرط ــرايط آب و هواي دارای ش
ــه دام  ــود و در تغذي ــت ش ــت کش اس
مــورد اســتفاده قــرار گيــرد. همچنيــن، 
در ســاير مناطــق کشــور نيــز کــه ايــن 
ــد غــده کشــت  ــه منظــور تولي ــاه ب گي
می شــود، بخــش هوايــی آن مــی تواند 
مــورد اســتفاده دام قــرار گيــرد. ميــزان 
ــودن  ــی ب ــه، غن ــل توج ــن قاب پروتئي
از عناصــر معدنــی به ويــژه کلســيم، 
ــاف و  ــزان نســبی الي ــودن مي ــن ب پايي
گــوارش پذيــری نســبتاً بــاال از نشــانه
هــای کيفيــت خــوب ايــن علوفه اســت.

 ايــن علوفــه، حــاوی کربوهيــدرات 
زمــان  در  کــه  اســت  بــاال  نســبتاً 
افزايــش  برداشــت  مختلــف  هــاي 
مــي يابــد. افــزودن علوفــه خشــک 
تــا ســطح 50  آرتيچــوك حداقــل 
درصــد جايگزينــی بــا يونجــه در جيــره 
ــرف  ــر مص ــر ب ــدون تأثي ــفند، ب گوس
ــی،  خــوراك و توليــد پروتئيــن ميكروب
ــري  ــوارش پذي ــر گ ــی ب ــر نامطلوب تأثي
مــاده آلي خــوراك و اجــزاي آن نــدارد، 
بنابرايــن مــي توانــد تــا 50 درصــد بــه 
جــاي يونجــه در جيــره گوســفند مــورد 

ــرد.  ــرار گي ــتفاده ق اس

 توصيه ترویجی
ــه خشــک  ــد علوف ــداران مــی توانن دام
آرتيچــوك را تــا 50 درصــد بــه جــاي 
ــتفاده  ــفند اس ــره گوس ــه در جي يونج
ــد ســياژ  ــی توانن ــن م ــد. همچني کنن
ــه طــور کامــل،  ــاه را ب ــن گي ــه اي علوف
جيــره  در  ذرت  ســياژ  جايگزيــن 

ــد. ــفند نماين گوس

شكل 5 گياه آرتيچوك در زمان گلدهی
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