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)Suaeda fruticosa(سیاه شور و ) Salsola vermicolata(اي شورانتعیین کیفیت علوفه
مختلفمنطقه سیستان در مراحل فنولوژیک

2مصطفی یوسف الهیو1هوشنگ اکبریان

چکیده
تعیین،هاي چراي داممطالعه فنولوژي براي تنظیم برنامه. استشناسیبومیکی از مباحث علم وسیع ) شناسیپدیده(فنولوژِي

منظور تعیین این پژوهش به. داردهاي گیاهی در مراحل مختلف حیاتی در مرتعداري اهمیت ي گونهیه اغذتخوشخوراکی و ارزش 
Suaeda(سیاه شور و ) Salsola vermicolata(شورانگیاه ايتغذیهارزش ترکیبات شیمیایی و  fruticosa(شورپسندهاي که از گونه

هاي گیاهی و آسیاب، آوري نمونهپس از جمع. مورد بررسی قرار گرفت) رویشی، گلدهی و بذردهی(در سه مرحله فنولوژیکی ،هستند
. تعیین شدتولید گازآزمایشگاهیپذیري ماده آلی و انرژي قابل متابولیسم به روشترکیبات شیمیایی به روش استاندارد، گوارش

با پیشرفت مرحله ).>05/0P(بوددر مراحل مختلف فنولوژیکی در ترکیب شیمیایی گیاه مورد بررسی داريمعنینتایج بیانگر تغییرات 
).>05/0P(شدافزوده سلولیالیاف تويحکاسته و بر مانرژي قابل متابولیسموپذیري ماده آلی، گوارشرشد، از مقدار پروتئین خام

انرژي قابل متابولیسم مربوط به مرحله رویشی شوران بودوپذیري ماده آلیساعت، گوارش96حجم گاز تولیدي در نرخبیشترین 
)05/0P<.(و مراحل مختلف شوران را در مقایسه با مراحل دیگر ايتغذیهبهترین ارزششوران در مرحله رویشی اي کیفیت علوفه

دیواره سلولی يمرحله رشد و در نتیجه افزایش سهم اجزاپیشرفتنتایج بیانگر آن است که .داشتگونه سیاه شور فنولوژیکی 
دام استفاده تعلیفدر مرحله رویشی براي این گیاه شود توصیه مینتیجهدر . شودمیايتغذیهداري در ارزش موجب کاهش معنی

.باشدبرخوردار میتريمطلوبايتغذیهارزش ازد کهوش

شوران، سیاه شورتولید گاز، ، مرتع، ، مرحله فنولوژیکپذیريگوارش: کلیديهايواژه

مقدمه
اي تغذیهتنوع زیادي در ترکیب شیمیایی و ارزش 

اي، شرایط محیطی، مواد خوراکی به دلیل تنوع گونه
شرایط کاشت، داشت و برداشت متفاوت و شدت و نوع 

هاي مرتعی کیفیت گونه. ها وجود داردآوري خوراكعمل
.)50،18(ي مختلف متفاوت استهاناو زمهانادر مک

هر یک از مواد خوراکی از ايتغذیهبنابراین، تعیین ارزش 
زمان با توجه به شرایط یاد یلحاظ کمی و کیفی در ط

متابولیسمی روزانه قابل با تعیین انرژي . استشده ضروري
کننده از مرتع و مشخص شدن براي هر واحد دامی استفاده

متوسط انرژي متابولیسمی در هر کیلوگرم ماده خشک 
توان با دقت کافی نسبت به تعیین ظرفیت چراي کوتاه می

مدت، جهت اعمال تعادل دام در مرتع اقدام مدت و بلند
انرژي قابل ) 52(و ترکان ) 53(ترکان و ارزانی). 6(نمود 

کننده کیفیت علوفه تعیینعاملعنوان متابولیسمی را به
مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مقدار 

ها تحت اثرات اصلی اقلیم، انرژي قابل متابولیسم نمونه
مرحله رشد قرار -گونه و مرحله رشد و اثر متقابل گونه

ترین متغیرهاي تعیین مهم) 5(ارزانی و همکاران . دارد

علوفه مرتعی را در ارتباط با تغذیه دام از ايتغذیهارزش 
با(گیري پروتئین خام بین متغیرهاي معمول، اندازه

الیاف نا محلول در شوینده اسیديو ) نیتروژنگیري اندازه
ورد مقدار آگیري این دو متغیر بربا اندازه. تعیین کردند

شود و از طرف دیگر مقدار قابل متابولیسم علوفه میسر می
چن و همکاران. آیددست میه پروتئین خام خوراك دام ب

را مرحله ايتغذیهثرترین عامل در تعیین ارزش ؤم) 14(
رویشی دانستند که طی آن بیشترین اختالف در مقدار 

وجود ه پروتئین و دیواره سلولی منهاي همی سلولز ب
بیان کردند که کیفیت علوفه ) 7(ارزانی و همکاران . آیدمی

یک ايتغذیهدر طول مراحل رشد تغییر کرده و ارزش 
اکثراً . ثیر عوامل محیطی قرار داردأتحت تهمگونه گیاهی 

و ايتغذیهدر ابتداي فصل رویش گیاهان داراي ارزش 
که در زمان بلوغ، گیاهان از ، در حالیهستندکیفیت باال 

) 17(زاده عرفان. ندشوکیفیت مناسبی برخوردار نمی
پروتئین خام و انرژي کل محتوايگزارش نمود که 

در Trifolium repensوVicia tetraspermaهايگونه
همچنین، . هستندمرحله گلدهی بیشتر از مرحله بذردهی 

در بررسی ترکیبات شیمیایی ). 11(باشتنی و همکاران

ارشد، دانشگاه زابل کارشناس-1
)m_yousefelahi@uoz.ac.ir: نویسنده مسوول(دانشیار، دانشگاه زابل، -2
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اکثراً . ثیر عوامل محیطی قرار داردأتحت تهمگونه گیاهی 

و ايتغذیهدر ابتداي فصل رویش گیاهان داراي ارزش 
که در زمان بلوغ، گیاهان از ، در حالیهستندکیفیت باال 

) 17(زاده عرفان. ندشوکیفیت مناسبی برخوردار نمی
پروتئین خام و انرژي کل محتوايگزارش نمود که 

در Trifolium repensوVicia tetraspermaهايگونه
همچنین، . هستندمرحله گلدهی بیشتر از مرحله بذردهی 

در بررسی ترکیبات شیمیایی ). 11(باشتنی و همکاران

ارشد، دانشگاه زابل کارشناس-1
)m_yousefelahi@uoz.ac.ir: نویسنده مسوول(دانشیار، دانشگاه زابل، -2

18/9/92: تاریخ پذیرش20/8/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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گزارش نمودند که با افزایش مرحله رشد پروتئین گیاه تاغ
محتوي الیاف نامحلول در شوینده خنثیگیاه تاغ کاهش و 

.یابدآن افزایش می
سیستان داراي آب و هوایی ویژه است که در قلمرو 
رویشی ایران و توران قرار دارد و لیکن ارتفاع کم منطقه از 

120وزش بادهاي سطح دریا، بارندگی کم، تبخیر باال، 
کشت رفتن روزه، خاك شور و نیز کشاورزي رایج و زیر

اغلب مناطق سبب تخریب بیشتر اراضی و از بین رفتن 
لذا . پوشش طبیعی محیط و فرسایش خاك گردیده است

جز تعداد معدودي در این حوزه رویشی گیاهان موجود به
هاي خودرو و گیاهان بقیه علفاز گیاهان کشت شده،

کنند یز خودنمایی مییپسندي هستند که در فصل پاشور
اي یک ساله بنابراین، با شناسایی این گیاهان علوفه). 39(

پذیري، و گوارشايتغذیهو چند ساله از نظر ارزش 
توان تا حدود زیادي بر این مشکالت فائق آمد و با می

ها با توجه ریزي در امر تغذیه داممدیریت صحیح و برنامه
گیاهان مناسب، ايتغذیهبه نحوه رویش و ارزش 

ها در شرایط هاي مربوط به تغذیه دام را در دامداريهزینه
لذا در این تحقیق سعی گردید . کمبود علوفه کاهش داد

و ) Salsola vermicolata(اي گیاه شورانکیفیت علوفه
رشد (در سه مرحله رویش )Suaeda fruticosa(شور سیاه

با استفاده از تکنیک تولید ) رویشی، گلدهی و رسیدن بذر 
با یکدیگر مقایسه شده تا بتوان بهترین ) in vitro(گاز

.زمان برداشت و استفاده از علوفه این گیاه را مشخص نمود

هامواد و روش
مورد مطالعهانخصوصیات گیاه

)Salsola(شورانهايگونه،در این تحقیق
vermicolata شور سیاهو)Suaeda fruticosa( مورد

کهاستايگیاهی بوتهشوران .مطالعه قرار گرفته است
شوران گیاهی . رسدمتر میسانتی100گاهی بلندي آن به 

است مقاوم به چرا، با خوشخوراکی متوسط که در فصل 
ویژه هپاییز و اوایل زمستان پس از پایان رشد رویشی، ب

ها با ارزش رجحانی بیشتر بذردهی، توسط تمام دامهنگام 
میل . گیردبرداري قرار میبراي گوسفند و شتر، مورد بهره

که در بعضی گوسفند به آن بسیار زیاد است، بطوري
هاي جوان آن را درصد از سرشاخه86ها گوسفند بررسی

گیاهی چند ساله و سیاه شور .مورد استفاده قرار داده است
. استمتر3و قطر تاج تا 160اي، به ارتفاع درختچه

زمان گلدهی تابستان و رسیدن دانه اواخر تابستان ). 40،8(
در ایران پراکندگی آن در مرکز، جنوب و .استیا پاییز 

). 8(استجنوب شرق 
هاسازي نمونهبرداري و آمادهروش نمونه

وران ــعلوفه شايهــتغذین ارزش ــهت تعییـتج
)Salsola vermicolata ( شور سیاهو)Suaeda fruticosa(

در هر یک از مراحل رشد رویشی، گلدهی و رسیدن بذر، 
صورت بههاي هوایی گیاهبرداري از انداماقدام به نمونه

سیستماتیک از مراتع میانکنگی، کوه خواجه و و تصادفی
بدین صورت که در هر یک از . گردیدچاه نیمه سیستان

پایه10تکرار،هربرايوتکرار3مراحل از هر گونه این 
گرم برداشت انجام 500به میزان وانتخاببطور تصادفی

رشد رویشی : زمان برداشت مراحل مذکور عبارتند از. شد
دهی در فصل در فصل بهار، گلدهی در فصل تابستان و بذر

هاآوري نمونهالزم به ذکر است که جمع. پائیز انجام گرفت
ها صورت در مرحله بذردهی به همراه بذر موجود در پایه

پس از برداشت و مخلوط کردن تکرارهاي هر گونه . گرفت
ساعت در معرض هواي آزاد و 72بطور مجزا، به مدت 

هاي سایه قرار داده شد و پس از خشک شدن، نمونه
گیاهی هر گونه به طور مجزا توسط دستگاه آسیاب داراي 

صورت متر آسیاب گردید و سپس بهمیلی2الکی با قطر 
هاي آسیاب شده براي هر تصادفی نمونه نهایی از بین نمونه

گیاه بصورت جداگانه برداشت شد و براي شروع کار تجزیه 
، به آزمایشگاه تغذیه دام انتقال داده آنهاترکیبات شیمیایی 

.شدند
تعیین ترکیبات شیمیایی

ها با آسیاب تعیین ترکیبات شیمیایی، نمونهبراي
شدند و سپس ماده آسیابمتر یک میلیالکمجهز به 

، )ساعت24گراد و مدت درجه سانتی105دماي (خشک  
لدال و با ضرب درصد ازت در جبه روش ک(پروتئین خام 

خام، خاکستر)روش سوکسله(، چربی خام )25/6ضریب 
درجه 550ساعت در دماي 6کوره الکتریکی به مدت (

تعیین ) 4(AOACهايمطابق توصیهنهاآ) گرادسانتی
و الیاف نامحلول در شوینده خنثیگیري براي اندازه. شد

ون سوست و همکاراناز روش )فاقد خاکستر(اسیدي
.استفاده گردید) 58(

آزمون تولید گاز
آزمایشگاهی و میزان گاز تولیدي پذیري تعیین تخمیر

انجام ) 36(سمنکه و استینگاها مطابق با روش نمونه
گوساله دو راسبراي این منظور شیرابه شکمبه از. گرفت

و در فالسک گرفته شد) اخته و فیستوله دار(نر بومی 
به آزمایشگاه منتقل و با به سرعتمحتوي گاز کربنیک 

اده از ـا با استفـهنمونه.  دردیـالیه صاف گ4پارچه تنظیف 
210±5مقدار . متري آسیاب شدندیک الک دو میلی

اي در داخل هر سرنگ شیشه) تکرار3(گرم نمونه میلی
30ها لیتري مدرج ریخته شد و به این سرنگمیلی100
لیتر محلول مایع شکمبه صاف شده حاوي بافر اضافه میلی

گراد قرار درجه سانتی39گردید و در انکوباتور با دماي 
،12، 8، 4، 2ي هانامیزان تولید گاز در زم. داده شدند

هاي تولید داده. ساعت ثبت شد96و 72، 48، 24، 16
Y= b(گاز تجمعی به دست آمده با معادله  (1-e-ct مورد
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Suaeda fruticosa(.......................................................................................... .............94(سیاه شور و ) Salsola vermicolata(اي شورانتعیین کیفیت علوفه

تولید گاز از بخش قابل bکه طوريهبررسی قرار گرفت، ب
ثابت c، )گرم ماده خشکمیلی200لیتر در میلی(تخمیر 

زمان t،)در ساعت(bمیزان تولید گاز براي بخش 
.)62(استtگاز تولیدي در زمان Yانکوباسیون و 

ماده آلی و انرژي قابل پذیريبرآورد درصد گوارشبراي 
.)36(استفاده شدزیرهايرابطهاز )ME(متابولیسم 

XA0651/0 +CP448/0 +GP8893/0 +88/14=OMD
CP2002859/0 +CP057/0 +GP1357/0 +2/2=ME

: GP، )درصد(قابلیت هضم ماده آلی : OMDکه در آن 
لیتر میلی(ساعت 24حجم گاز تولیدي تصحیح شده براي 

درصد (پروتئین خام : CP، )گرم ماده خشکمیلی200در 
، )درصد ماده خشک(خاکستر خام : XA، )ماده خشک

ME : مگاژول در کیلوگرم ماده (انرژي قابل متابولیسم
.دهستن) خشک

تجزیه تحلیل آماري اطالعات
دست آمده براي ترکیبات شیمیایی و ه هاي بداده

در قالب طرح کامالً تصادفی با آزمایش فاکتوریل گاز تولید
اطالعات . قرار گرفتو سه تکرار مورد تجزیه و تحلیل 3×2

یهبا رو) 49(1/9نسخه SASافزار آماري حاصله توسط نرم
GLMها با مورد تجزیه آماري قرار گرفت و میانگین

با 05/0در سطح اي دانکناستفاده از آزمون چند دامنه
.یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند

نتایج و بحث
ترکیبات شیمیایی

هاي تهیه شده بین مراحل نمونهماده خشک محتواي 
درصد متغیر بود 22/98تا 95/94مختلف فنولوژي از 

)001/0P< .( رنجبري و همکاران)میزان ماده خشک ) 45
درصد 8/95تا 1/94را براي چند گونه شورپسند از 

گونه شورپسند 37که روي ) 19(کش فیله.گزارش کردند
ماده خشک این محتوايدر منطقه سبزوار انجام داد، 

همچنین، . گزارش کرددرصد 9/94تا 2/75گیاهان از 
گونه پنجماده خشک محتواي) 12(و توکلیباشتینی

مناطق کویري و بیابانی استان خراسان را از شورپسند
در این خاکسترمحتواي.درصد گزارش کرد4/93تا 3/86

رویشی درصد بود که مرحله 60/37تا 11/29از پژوهش
محتواي . بیشترین مقدار خاکستر را داشتگیاه سیاه شور

به دلیل باال بودن مقدار امالح انخاکستر در این گیاهزیاد
در ) 12(توکلیو باشتینی.استخاك محل رویش گیاهان 

گونه پنجخاکستر موجود در محتوايخود پژوهش
.درصد گزارش کرد86/40تا 96/30شورپسند را بین 

مرحله بذردهی بیشترین و مرحله رویشی و گلدهی 
قدکیاین نتیجه ً با نتایج . ندداشتکمترین خاکستر را دارا 

خوانی هم) 46(و رسولی و همکاران ) 21(و همکاران
خاکستر در محتوايگزارش کرد که ) 22(قورچی . دارد

درصد رسیده 24هاي خانواده اسفناجیان به بعضی از گونه
به خاطر زیادخاکستر محتوايرسد نظر میهاست که ب

گیاهی به نام ،هاي آزمون تواناییبررسی.وجود نمک باشد
Suaeda fruticosaها را براي انباشت سدیم و سایر نمک

درصد 06/9بر اساس این آزمایش مقدار . اندگزارش کرده
درصد وزن تر ساقه را 29/4ها و وزن تر برگ

بطور متوسط یک . دادمیهاي جذب شده تشکیلنمک
گرم نمک را 935به تنهایی قادر است سیاه شور بوته گیاه 

. گرم را در بافت ساقه تازه انباشته کند 232ها و در برگ
که یک بوته گیاه با استناد به مقادیر فوق و با توجه به این

Suaeda fruticosa مربع از زمین متر36/0سطحی معادل
توان گفت این بوته گیاه به تنهایی دهد میرا پوشش می

گرم نمک را در بیوماس باالي سطح 95توانایی انباشت 
و همکاران الهییوسف). 32(دارد ) اندام هوایی(زمین 

را در منطقه دو گونه گزمیانگین خاکستر سر شاخ ) 61(
در مطالعه نددرصد گزارش کرد83/16و 40/16سیستان
خاکستر در دو گونه محتواي) 26(و همکاراننژاد حسینی

.S(پژوهشمورد شورپسند vermiculataو
S. griffithii( درصد به دست 86/46و 06/41به ترتیب

که با افزایش مقدار شوري گزارش کرد) 9(عصري . آورد
محیط به دلیل جذب و تجمع عناصر معدنی توسط گیاهان 

پژوهشگراین . استباال همآنهاشورپسند مقدار خاکستر 
هاي یک ساله شورپسند بین خاکستر را براي گونهمحتواي

با این پژوهشنتایج . درصد گزارش نموده است39تا 32
انجام شده در منطقه سیستان پژوهشگران دیگرنتایج 

خاکستر به دلیل استعداد این زیادحتوايدهد، منشان می
ی در جذب مقدار زیاد امالح معدنشورپسندناگونه گیاه

هاي شور محل رویشدر آب شور و خاك) سدیمویژهبه (
خاکسترخام در این تفاوت در محتواي . تواند باشدمینها آ

توان ناشی از مرحله را میهاي دیگرپژوهشپژوهش با 
هاي مرتعی، نوع خاك مراتع، اقلیم و برداري، گونهنمونه

دامنه .)59(شرایط آب و هوایی منطقه نسبت داده است
درصد بود 26/23تا 66/13پروتئین خام در این تحقیق از 

مربوط به گونه سیاه شور مقدار پروتئین خام که بیشترین 
با پیشرفت رشد و .)=0049/0P(بودمرحله رویشی در 

از مقدار پروتئین خام کاسته شد و در انبالغ شدن گیاه
مرحله رسیدن بذر به حداقل خود رسید که با نتایج 

و )29،30(، کمالک و همکاران )1(ابرسجی و همکاران 
کاهش در غلظت . ت داردقمطاب) 31(کارابولوت و همکاران 

پروتئین خام با پیشرفت بلوغ با کاهش در پروتئین برگ و 
متوسط کاهش غلظت پروتئین و)13(دهد ساقه رخ می

پیشرفت بلوغ براي چندین علوفه یک گرم در هر باخام
.  گزارش شده است) 38(مینسونکیلوگرم در روز توسط 

ايتغذیهدر مطالعه خود روي ارزش ) 19(کش فیله
گیاهان مناطق کویري و بیابانی مورد تعلیف دام در منطقه 
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شورپسندروتئین خام چند گونه پدرصدمحتوايسبزوار 
.Salsola richteri ،S. arbuscula،Sهايبه نام kali،

S. crassa ،S. tomentosa ،S. dendroides،Suaeda

fruticosa وS. arcvata 21/8،31/13، 27/7را به ترتیب ،
که دست آمده ب17/10و 72/18، 08/8، 3/8، 22/8

محتواي) 25(پورهرمزي. استتر از مقدار این نتایج پایین
پروتئین خام شش گونه گیاهی موجود در منطقه سیستان 

. درصد گزارش کرد30/16تا 47/5را بین 
اري از ـام با بسیـدار پروتئین خـا، مقـهان علوفهـدر می

ا، ـه، ویتامینپذیريوارشـگانند ـاهی مـاجزاي مطلوب گی
پروتئین که مقدارزمانیکلسیم و فسفر همبستگی دارد و 

در . یابدکاهش میعواملمقدار همه این ،خام پایین است
عنوان یک مالك قابل تواند بهنتیجه پروتئین خام می

اي یک علوفه بکار برده اعتماد براي بیان کیفیت تغذیه
درصدي پروتئین خام 5/7معموالً سطح ).20(شود 

در نظر گرفته ها عنوان آستانه کیفی مناسب علوفهبه

این دامنه مقدار پیشنهادي براي نگهداري بزها . شودمی
گزارش کردند که در )15(کرودر و همکاران).42(است

پروتئین علوفه مصرفی محتوايحالت نگهداري و تولید دام 
زیرا نشخوارکنندگان در ،درصد باشد7تا 6باید بیش از 

.درصد پروتئین نیاز دارند10تا 8حالت نگهداري 
پروتئین حاصل از محتواي)60(وارن و همکاران 

تا 9تجزیه چند گونه شورپسند خانواده اسفناجیان را از 
در ) 54(و همکارانتوحیدي. درصد گزارش کرداند22

گیاهان مورد استفاده شتر در یزد ايتغذیهبررسی ارزش 
و 9/9دو گیاه خارشتر و درمنه را به ترتیب CPمحتواي

پژوهشدر )3(الجلود و همکاران . درصد نشان داد5/5
خود روي چند گونه شورپسند محدوده پروتئین را بین 

محتواي پروتئین خام در . درصد گزارش کرد6/10تا 3/3
دیگر گیاهان مورد مطالعه هاي شورپسند بیشتر از بوته

.گیاهان وابسته باشدالیافیتواند به ترکیبات بوده که می

)درصد(هاي مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژیکی ترکیبات شیمیایی گونه- 1جدول
ADF NDF EE CP ASH DM

مرحله فنولوژیکی×اثر گونه 
22/14 d 17/33 f 01/1 c 62/18 c 91/34 bc 95/94 d رویشی
27/15 dc 49/38 c 31/1 c 52/17 d 78/30 dc 22/98 a گلدهی شوران
15/18 b 49/40 b 22/2 ab 66/13 ab 40/36 e 43/96 b بذردهی
03/13 e 46/35 e 01/2 b 26/23 a 60/37 a 89/95 c رویشی
81/15 c 63/36 d 46/2 a 00/19 c 11/29 b 06/98 a گلدهی سیاه شور
99/25 a 81/43 a 45/2 a 87/16 b 44/31 d 20/96 b بذردهی

593/0 607/0 169/0 662/0 601/0 148/0 SEM
0001/0< 0001/0< ٠٠٢٣/٠ ٠٠٤٩/٠ 0001/0< 0001/0< P value

اثر گونه
88/15 b 38/37 b 51/1 b 60/16 b 03/34 a 53/96 b شوران
28/18 a 63/33 a 31/2 a 71/19 a 72/32 b 86/96 a سیاه شور

0001/0< ٠٠٠٩/٠ 0001/0< 0001/0< 0006/0 0225/0 P value

اثر مرحله فنولوژیکی
63/13 c 32/34 c 51/1 c 94/20 a 25/36 a 42/95 c رویشی
54/15 b 56/37 b 88/1 b 27/18 b 94/29 c 14/98 a گلدهی
07/22 a 15/42 a 33/2 a 27/15 c 92/33 b 31/96 b بذردهی

0001/0< 0001/0< 0001/0< 0001/0< 0001/0< 0001/0< P value
DM: خشکماده ،ASH: ،خاکسترCP: ،پروتئین خامEE: ،چربی خامADF:الیاف نامحلول در شوینده اسیدي ،NDF: الیاف

. دارند) P>05/0(دار حروف نامشابه اختالف معنیمیانگین، در هر ردیف اعداد با خطاي استاندارد :SEM،نامحلول در شوینده  خنثی

محتواي الیاف نا محلول در شوینده خنثی و الیاف 
با افزایش روند رشد، افزایش نامحلول در شوینده اسیدي 

گونه (17/33پیدا کردند که کمترین مقدار به ترتیب 
در مرحله ) گونه سیاه شور(درصد 03/13و) شوران

هی به ترتیب درویشی و بیشترین مقدار در مرحله بذر
جانسون و .درصد در گونه سیاه شور بود99/25و 81/43

الیاف گزارش کردند که جیره با محتواي ) 28(الیورا د
درصد منابع قابل 55-45بین نامحلول در شوینده خنثی

و توحیدي. قبولی از انرژي براي نشخوارکنندگان هستند
ده ـول در شوینـاف نامحلـالیوايـحتم) 54(همکاران

ان ـاجیـواده اسفنـانـد خـورپسنـه شـونـدو گخنثی
)S. FruticosaوS .arbescola ( 4/48و4/67را به ترتیب

حتوايم)3(و همکارانالجلود.درصد گزارش کرده است
وS. fruticosaهايگونهنامحلول در شوینده خنثیالیاف 

S. vermiculata درصد گزارش 6/35و 6/37را به ترتیب
دست آمده با نتایج مطالعه حاضر ه کرده است که مقدار ب
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Suaeda fruticosa(.......................................................................................... .............96(سیاه شور و ) Salsola vermicolata(اي شوران تعیین کیفیت علوفه

توان به این اختالفات بین نتایج را می.داردخوانیهم
متفاوت بودن مرحله رشد، خاك منطقه، شوري خاك و 

).55(اي نسبت داد منطقهشرایط 
الیاف خام با افزایش سن گیاه افزایش داشت و محتواي

با توجه به اینکه . داشتنددوره بذردهی بیشترین مقادیر را 
هاي استحکامی و گیاه به موازات رشد نیاز به بافت

الیاف خام محتوايبنابراین، افزایش . نگهدارنده دارد
زي و لیگنینی در گیاهان دهنده افزایش بخش سلولنشان
، )47(با نتایج صادقی منش پژوهشنتایج این ). 56(است

) 22(، قورچی )24(و همکاران، حشمتی)16(اسفندیاري 
چند گونه مرتعی پژوهشدر ) 10(میبديو باغستانی

. افزایش الیاف خام با افزایش سن گیاه را نتیجه گرفتند
و خامپروتئینمحتوايبدین ترتیب رابطه معکوسی بین 

).  6(الیاف خام وجود دارد 
گزارش کرد که با افزایش سن گیاه ) 27(جعفري 

مقادیر پروتئین خام، چربی خام، مواد محلول، قابلیت هضم 
پذیري ماده خشک و پروتئین خام کاهش یافته و و تجزیه

الیاف نامحلول در شوینده خنثیخام، لیگنین، الیافمقدار 
. یابدافزایش مینامحلول در شوینده اسیديالیاف و
الیاف نامحلول در شوینده خنثی لیگنینی شدن حتوايم

دهد و کل محتویات مقاومت آن را به تجزیه افزایش می
الیاف نامحلول در پذیري پایین تجزیهبه دلیلهمسلول 

ها در اکثر علوفه. گیردثیر قرار میأتحت تشوینده خنثی 
. همراه استنها آبا کاهش کیفیت ) زمان برداشت(سن 

خیر بلوغ سبب أعواملی نظیر درجه حرارت پایین و نور با ت
عالوه . شوندافزایش کیفیت علوفه در یک سن بخصوص می

. بر این، گرم شدن هوا و بلوغ روي هم اثر متقابل دارند
زایش ـروتئین، افـکاهش سریع در قابلیت هضم و میزان پ

دیواره سلولی را يزاـر اجـلیگنین و سایدار الیاف، ـدر مق
).27(دهد نشان می

آزمون تولیدگاز 
هاي شوران و سیاه شور در مراحل مختلف بین گونه

ي مختلف هاناداري در تمام زمفنولوژیک تفاوت معنی
ادیینکا و همکاران).>001/0P(انکوباسیون مشاهده شد

چندین گونه مختلف گیاهی را تغذیه ايارزش ) 43(
اثر . توسط روش آزمون تولید گاز مورد مطالعه قرار دادند

قعبدالراز. دار استگاز معنیتولیدنرخهاي گیاهی بر گونه
گزارش نمودند که تغییرات زیادي بین تولید گاز )2(

.هاي مختلف وجود داردگونه
تولید گاز در مرحله نرخبا افزایش زمان انکوباسیون 

رویشی گونه شوران بیشترین و در مرحله بذردهی گونه 
سیاه شور کمترین نسبت به تیمارهاي دیگر بود 

یک میزان تولید گاز در ژمراحل فنولوبا پیشرفت ). 1شکل(
هر دو گونه کاهش یافت و اثر مرحله فنولوژیکی 

در نتیجه با افزایش سن گیاه و ).>001/0P(دار بودمعنی
نزدیک شدن آن به بلوغ از مقادیر گاز تولیدي کاسته شده 

) 35(هاي انجام شده در مورد گاز تولیدي در بررسی. است
نتایج ،در مراحل مختلف برداشت) 51(و شبدر ایرانی 

به افزایش نرخکاهش در . مشابهی را گزارش نمودند
استي دیواره سلولیامحتوهاي ساختمانی  و کربوهیدرات

که بخش عمده آن مربوط به افزایش محتوي لیگنین 
کربوهیدرات موجود در گیاه و کاهش در محتوي 

).57،37(آن دانست الیافیغیر
هاي شوران و هاي تولیدگاز در گونهمیانگین فراسنجه

نشان 2سیاه شور در مراحل مختلف فنولوژیکی در جدول 
همزمان با افزایش مرحله رشد، کاهش . داده شده است

هاي تولید گاز به در کلیه فراسنجه)>001/0P(داري معنی
بیشترین مقدار . مشاهده شد)c(جز نرخ ثابت تولید گاز 

مربوط به گونه شوران و در مرحله (b)گازپتانسیل تولید 
) گرم ماده خشکمیلی200لیتر در میلی11/45(رویشی 

با پیشرفت رشد bمقدار بخش).>001/0P(بوده است
چنین، ثابت نرخ هم).>001/0P(داري داشتکاهش معنی

لیتر در میلی070/0(در مرحله بذردهی ) c(تولید گاز
. )=0002/0P(نسبت به مراحل دیگر بیشتر بود) ساعت

دهنده تفاوت در هاي تولید گاز مواد خوراکی نشانفراسنجه
هاي قابل تخمیر، پروتئین ترکیبات شیمیایی کربوهیدرات

.)23،44(است... و الیاف نامحلول در شوینده خنثی خام، 
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97..................................................................................................................... ..............1394بهار و تابستان/ 11شماره / مششسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

ي مختلف انکوباسیون وهاناهاي مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژیکی در زمحجم گاز تولیدي گونه-2جدول
هاي تولید گازفراسنجه

هاي تولید گازفراسنجه زمان انکوباسیون
ME OMD c b GV96 GV24

مرحله فنولوژیکی×اثر گونه
11/7 a 43/49 a 059/0 d 11/45 a 19/43 a 35/35 b رویشی
04/7 a 67/48 a 066/0 b 98/42 b 86/41 a 87/34 a گلدهی شوران
89/5 c 45/41 c 069/0 a 40/31 e 18/31 d 88/16 c بذردهی

02/6 bc 46/42 b 054/0 d 38/34 a 27/33 a 09/27 b رویشی
15/6 b 76/42 b 062/0 b 65/34 b 44/34 a 27/28 a گلدهی سیاه شور
17/5 d 47/36 d 070/0 a 18/24 e 34/25 d 13/21 c بذردهی
076/0 497/0 002/0 727/0 646/0 559/0 SEM
0001/0< 0001/0< 0164/0 0001/0< 0001/0< 0001/0< P value

اثر گونه
69/6 a 53/46 a 065/0 a 83/39 a 74/38 a 26/32 a شوران
78/5 b 57/40 b 062/0 b 07/31 b 02/31 b 49/25 b سیاه شور
0001/0< 0001/0< 0004/0 0001/0< 0001/0< 0001/0< P value

اثر مرحله فنولوژیکی
57/6 a 94/45 a 056/0 c 74/39 a 23/38 a 22/31 a رویشی
60/6 a 72/45 a 064/0 b 81/38 b 15/38 a 57/31 a گلدهی
53/5 b 98/38 b 070/0 a 79/27 c 26/28 b 85/23 b بذردهی
0001/0< 0001/0< 0002/0 0001/0< 0001/0< 0001/0< P value

GV24 : ساعت، 24میانگین تولید گاز در زمانGV96 : ساعت، 96میانگین تولید گاز در زمانb :ر،ـابل تخمیـی قـخش به آرامـب
c : ،سرعت تخمیرOMD: درصد(گوارش پذیري ماده آلی( ،ME : انرژي قابل متابولیسم)خشکگرم مادهمگاژول به ازاي هر کیلو( ،

SEM :است05/0سطح دار درمعنیتفاوتدهنده وجود ، حروف التین مختلف در هر ردیف نشانمیانگیناستانداردخطاي.

هاي شوران و سیاه شور در مراحل مختلف فنولوژیکیحجم گاز تولیدي گونهمیانگین -1شکل 

تا 45/41پذیري در گونه شوران از گوارشمیزان 
بود% 46/42تا 47/36و گونه سیاه شور از % 43/49

)001/0P<.( ،انرژي قابل متابولیسم در گونه همچنین
مگاژول در کیلوگرم ماده خشک و 11/7تا 89/5شوران از 

گاژول در کیلوگرم ماده م02/6تا 17/5گونه سیاه شور از 
با افزایش مرحله بلوغ از همچنین، ).>001/0P(خشک بود

ي قابل متابولیسم ژپذیري ماده آلی و انرمقدار گوارش
OMDمحتواياثر گونه و مرحله فنولوژیکی بر کاسته شد

کوچکی و ).>001/0P(دار بوداز نظر آماري معنیMEو 
گونه شورپسند 12پذیري ماده آلی گوارش) 33(محالتی 

نتایج حاصله . اندگزارش نمودهدرصد5/78تا 5/41را بین 
دست ه تا حدود زیادي با نتایج بمذکورپژوهشگرانتوسط 

نژاد و همکاران حسینی.آمده در این آزمایش مطابقت دارد
هاي برآورد شده از تولید بیشترین میزان فراسنجه) 26(

در طی دوره تخمیر را براي گیاه دم ) MEو OMD(گاز 
مگاژول در کیلوگرم 37/10و % 26/69ترتیب ه ب(روباهی
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Suaeda fruticosa(.......................................................................................... .............98(سیاه شور و ) Salsola vermicolata(اي شوران تعیین کیفیت علوفه

% 05/46(و کمترین مقدار را براي علف شور ) ماده خشک
که بدست آورد) مگاژول در کیلوگرم ماده خشک54/6و 

تغییرات . در گیاه دم روباهی بیشتر از نتایج این تحقیق بود
انرژي قابل متابولیسم ممکن است به دلیل تفاوت در 

ها در نقاط مختلف استان و اختالف در ترکیب گونه
. باشدخصوصیات خاك و اثرات اقلیمی بر علوفه مراتع 

تغییرات انرژي قابل متابولیسم در هر مرحله رشد 
ها در نقاط ممکن است به دلیل تفاوت در ترکیب گونه

مختلف استان و اختالف در خصوصیات خاك و اثرات 
اي ـهافتهینتایج این تحقیق با . اقلیمی بر علوفه مراتع باشد

و مورري و همکاران) 34(لونگ و همکاران،)48(شاکري 
.مطابقت دارد)41(

مرحله شود که با توجه به نتایج این تحقیق، مشخص می
ترکیبات شیمیایی، کینتیک تولید داري روي بلوغ اثر معنی

پذیري ماده آلی و انرژي قابلگاز و مقدار گوارش
مقادیر دیواره سلولی با افزایش مرحله . ردمتابولیسم دا

رویشی افزایش یافت، در حالیکه با افزایش بلوغ، مقدار 
پذیري در نتیجه، مقدار گوارش. پروتئین خام کاهش یافت

روند مرحله ماده آلی و انرژي قابل متابولیسم با افزایش 
شود براي اینکه در نتیجه توصیه می. کاهش داشترویشی

هابراي دامم بیشتريسپروتئین خام و انرژي قابل متابولی
در مرحله رویشی چرا یا برداشت این گیاهان ،فراهم شود

.شوند
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Determination of Salsola vermicolata and Suaeda fruticosa Forage Quality of Sistan
Region at Different Phenological Stages

Houshang Akbarian1 and Mostafa Yosefelahi2

Abstract
Phenology is a broad science topic of Ecology. Study of phenology for regulating of animal

grazing programs and determining of palatability and nutritive value of plant species at different
stages of vital in range is important. This study was carried out to determine the chemical
composition and nutritive value of Salsola vermicolata and Suaeda fruticosa that are halophyte
plants, in three phenological stages (vegetative, flowering and seeding) were studied. After
collecting the plants and mills, chemical composition were determined by standard method, organic
matter digestibility (OMD) and metabolizable energy (ME) by in vitro gas production method.
Results indicated there are significant changes in chemical composition of plants in different
phenological stages (P<0.05). With advancing of growth stage, the crude protein (CP), ME and
OMD contents and the rate of cell fibers was increased. The highest gas production volume in 96
hours, OMD and decreated ME had related to Salsola vermicolata in vegetative stage (P<0.05).
Forage quality of Salsola vermicolata in vegetative stage was the best nutritive value in compare
with other phonological stages of Salsola vermicolata and different phonological stages of Suaeda
fruticosa. Results showed that progress of growth stage and increase of cell wall fractions contents
is caused significant decrease in nutritive value. So, it is recommended Salsola vermicolata can be
fed for animal in vegetative stage which has more optimum nutritive value.

Keywords: Digestability, Phenological stage, Range, Gas production, Salsola vermicolata,
Suaeda fruticosa
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