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87بهار، مسيزدهشماره

٨١

ولوژيك رشد و شرايط رويشگاهيثير مراحل فنأبررسي ت

Atriplexبر ارزش غذايي گياه canescense

1اكبر تجليعلي

چكيده

ثير شرايط اكولوژيك منطقه بر ارزش غذايي گياه آتريپلكس كانيسنس در مراحل مختلف فنولوژيـك  أاين تحقيق براي بررسي ت

كه اين گياه در سطوح وسيعي براي اصالح و توسـعه مراتـع كاشـته    ييجااز آن. شهرري و قم انجام گرفته استيآن در دو منطقه

در ايـن تحقيـق   . ثير شرايط فنولوژيك گياه بر ارزش غذايي آن ضـروري اسـت  أچنين تثير شرايط محيطي و همأشود بررسي تمي

دهـي، رسـيدن بـذر و    هرشد رويشي، جوانيين، چربي، الياف خام و انرژي گياه آتريپلكس كانيسنس در چهار مرحلهيدرصد پروت

فنولوژيك مـورد بررسـي   ينتايج اين تحقيق نشان داد كه در چهار مرحله. گيري شدو قم اندازهشهررييدر دو منطقهريزش بذر

شـهرري  يهـا در منطقـه  باشد و اگر چه متوسط درصد آنيكنواخت ميدر دو منطقه تقريباًذكر شده الگوي تغييرهاي فاكتورهاي 

.ها را نشان ندادندداري بين آنو دانكن تفاوت معنيFقم بود ولي آزمون تر از بيش

Atriplex-ارزش غذايي -فنولوژيك: هاي كليديكلمه canescense.

١ -.
 :١٣٨٧: ١٣٨٧
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علمي پژوهشي گياه و زيست بوممجله

٨٢

مقدمه

هاي آن كمبود بارندگي خشك قرار گرفته است كه يكي از ويژگياي از مراتع ايران در مناطق خشك و نيمهبخش عمده

رو هبخاك، استقرار گياهان در مراتع را با مشكل روشوريهمراه ساير فاكتورهاي اكولوژيك ديگر مانندئله بهاين مس. باشدمي

. باشدها امري ضروري ميدليل فشار زياد چراي دام و تخريب مراتع، اصالح و توسعه آناز طرفي به. كندمي

خوراكي قابل خوشها نيز از آنيباشد كه علوفهه ميزگار با منطقهاي ساكاشت گونه،هاي اصالح و توسعه مراتعيكي از روش

از طرفي آگاهي از كيفيت علوفه از موارد اساسي تعيين علوفه مورد نياز دام در محاسبات ظرفيت چراي . قبولي برخوردار باشد

).1375، مصداقي(باشد مرتع مي

دام از يك طرف و كيفيت ينيازها و تغذيهيطالعات كافي در زمينهدام و گياه همواره بر روي هم اثر متقابل داشته، وجود ا

ريزي مرتع الزم است عالوه بر مقدار بنابراين در برنامه،)1385،مقيمي(باشد ارزش غذايي علوفه از طرف ديگر ضروري مي

.علوفه به كيفيت آن نيز توجه شود

سال پيش در ايران 35نس براي اصالح و توسعه مراتع از حدود هاي مختلف آتريپلكس به ويژه آتريپلكس كانيسكاشت گونه

چنين خاك و همشدن ييها به شوري و قلياخشك و مقاومت آنها در شرايط خشك و نيمهرشد مناسب اين گونه.شروع شده است

ها هزاران طي اين سالها در مراتع بياباني براي چراي دام سبب شده كه درنسبت مناسب علوفه توليدي آنبهخوراكيخوش

هاي گوناگوني در خصوص خصوصيات اكولوژيك و تاكنون مطالعه. هكتار از اراضي شور و بياباني به كشت اين گونه اختصاص يابد

تعيين ارزش غذايي و مقاومت به ) 1370(عنوان مثال رنجبر هاي مختلف اين گياه انجام گرفته است بهارزش غذايي گونه

در كوپر A.nummulariaسازگاري )1383(در اطراف درياچه نمك، رهبر و همكاران A.lentiformisو A.canesenceشوري

شناختي بومهايربرخي اث) 1378(در استان اصفهان، ناصري A.verruciferaاتكولوژي )1379(انصاري چاه افضل اردكان،

A.canescenceهاي تعيين ضريب هضمي ظاهري گونه) 1375(انهاي مختلف تحت كشت و امامي و همكاردر محيطA.

canescence وA.lentiformisاندرا مطالعه كردهدر مناطق كويري استان يزد.Morley)1996 ( وFrame)1992 ( در مورد

Kessies. كيد كردندأسازگاري و ارزش غذايي مناسب اين گياه در مناطق خشك وكم باران ت & All)1985 (لوفه و به توليد ع

آن در مناطق خاورميانه يهاي رياضي را براي برآورد توليد علوفهارزش غذايي مناسب آن براي گوسفند اشاره كرده و مدل

هاي آترپلكس در نقاط مختلف كشور كه از لحاظ شرايط اكولوژيك نظير اقليم و كه گونهاز طرفي با توجه به اين. اندپيشنهاد داده

؛گيردثير شرايط محيطي بر ارزش غذايي اين گونه نيز مد نظر قرارأالزم است كه ت؛شوندكاشته مي،دارندخاك با يكديگر تفاوت 

گذارد الزم است كه ارزش غذايي آن در ثير ميأكه زمان در طي مراحل فنولوژيك گياه بر ارزش غذايي آن تييجاچنين از آنهم

ري به لحاظ قم و شهرياين تحقيق ضمن بررسي شرايط اكولوژيك دو منطقه. دگيرمراحل مختلف فنولوژيك گياه مورد بررسي قرار
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در مراحل مختلف فنولوژيك آن در هر دو A.canescenseيوضعيت پارامترهاي اقليمي و خاك به بررسي ارزش غذايي گونه

. منطقه پرداخته است

هاابزار و روش

غذايي، فاكتورهاي اكولوژيك دو منطقه نيز به شرح ذيل مورد بررسي قرار در اين تحقيق عالوه بر فاكتورهاي مربوط به ارزش

:گرفت

فاكتورهاي اكولوژيك منطقه شامل پارامترهاي اقليمي مانند ميزان بارندگي، پراكنش بارندگي، درجه حرارت، تعيين فصـل  -١

.پتاسيميته و ميزان عناصر نيتروژن، فسفر و درجه اسيدخشك و خاك منطقه شامل بافت، شوري،

فنولوژيك رشد رويشي، ي، چربي، الياف خام و انرژي كه در چهار مرحلهينيفاكتورهاي مربوط به ارزش غذايي شامل پروت-٢

.دهي، رسيدن بذر و ريزش بذر مورد ارزيابي قرار گرفتندجوانه

ازمان هواشناسي كشور ميانگين هاي سنامهاساس اطالعات موجود در سالدر اين مرحله بر: بررسي پارامترهاي اقليمي- 1- 1

اساس پارامترهاي متوسط ماهانه بارندگي و درجه حرارت سپس بر. شدگيريبارندگي و درجه حرارت دو منطقه اندازهيساله30

چنين پراكنش زماني بارندگي در طي سال نيز در هر دو همبراي تعيين فصل خشك منطقه رسم شد؛منحني آمبروترميك دو منطقه 

. گيري شدقه اندازهمنط

كه در هر متري برداشت شدسانتي0- 50نمونه خاك از اعماق20براي بررسي خاك از هر دو منطقه : بررسي خاك- 2- 1

سسه ؤنمونه فاكتورهاي رس، سيلت، شن، درجه اسيديته، شوري و عناصر فسفر، پتاسيم و نيتروژن بر اساس روش استاندارد م

.  گيري شدقات خاك و آب اندازهيتحق

، رسيدن بذر و ريزش بذر رشد رويشي، آشكار شدن جوانهيدر اين بخش چهار مرحله: تعيين مراحل فنولوژيك گياه- 1- 2

هاي صحرايي انجام شده اساس         بررسيبا توجه به نزديك بودن شرايط اقليمي دو منطقه و بر. براي گياه در نظر گرفته شد

چه رشد رويشي اين گياه در هر دو چنان.باشدهم  ميه در چهار مرحله كه در باال آمد همه نزديك بهمراحل فنولوژيك اين گون

چنين افزايش درجه هاي زمستانه و همعلت وجود رطوبت خاك ناشي از بارندگيشود كه بهمنطقه از اواخر اسفند ماه شروع مي

مرحله تا اوايل خرداد ماه ادامه دارد كه در اين زمان با آشكار شدن اين.دكنحرارت گياه با سرعت بااليي شروع به رشد مي

تشكيل ميوه و يشوند تا به مرحلههاي گل ظاهر ميتدريج غنچهشود كه بهآشكار شدن شكوفه آغاز مييمرحله،هاي گلجوانه

شود ياه است كه از اواخر شهريور ماه شروع ميرسيدن بذر گيبعد مرحلهيمرحله. بذر برسند كه تا اواسط شهريور ماه ادامه دارد

ريزش بذر است كه از اواسط آذر ماه شروع مي شود و تا شروع رشد يمرحلهآخرين مرحله،.و تا اواسط آذر ماه ادامه دارد

.رويشي ادامه دارد
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ر شده شامل پروتيين، فنولوژيك ذكيرحلهدر اين مرحله ارزش غذايي گياه در چهار م: تعيين ارزش غذايي گياه-2- 2

ن ييتعين از روش كلجدال، برايين پروتييتعيبرا.گيري شدو انرژي در آزمايشگاه براي هر دو منطقه اندازهچربي، الياف خام

از روش بمبيانرژگيرياندازهيو براVan soestاف خام از روشين الييتعيبرا(Ether extract)خام از روش سوكسلهيچرب

Moughan).استفاده شديترميكالر & All, 1999 ; Galyean, 1997)

گرم 100صورت ها به نمونه(برداشت شد نمونه20فنولوژيك تعداد يبراي تعيين فاكتورهاي مذكور در هر مرحلهن يچنهم

چربي، الياف خام و ين، وتيمتوسط پر) گيرند انتخاب شدنديهاي گياه كه مورد چراي دام قرار مسرشاخهوزن خشك بودند كه از

.آمده است5تا 2هايانرژي در جدول

ميانگين يمقايسهبرايو آزمون دانكن Fپس از تعيين درصد فاكتورهاي مربوط به ارزش غذايي گياه در هر دو منطقه آزمون 

. ها انجام گرفتدار بين آناين فاكتورها براي تعيين اختالف يا عدم وجود اختالف معني

ايجنت

: بر اساس متدولوژي گفته شده نتايج ذيل در اين تحقيق قابل بررسي است

متر و ميلي7/201ري شهريمتوسط بارندگي در منطقه. آيدشمار ميمناطق كم باران بهءهر دو منطقه جز: از نظر اقليم- 1

كه در هر طورييك از دو منطقه مناسب نيست بههيچكه پراكندگي بارندگي در ضمن اين. باشدمتر ميميلي1/151قميمنطقهدر

متوسط درجه . افتدميغير فعال گياه است اتفاق يبارندگي در فصل پاييز و زمستان كه هميشه مرحله% 70دو منطقه  بيش از 

شهرري از اواسط يفصل خشك در منطقه.باشدگراد ميدرجه سانتي18قم يو در منطقه26شهرري برابر يحرارت در منطقه

قم فصل خشك با كمي تفاوت از اوايل خرداد ماه شروع و تا يخرداد ماه شروع و تا اواسط شهريور ماه ادامه دارد و در منطقه

.     اواخر شهريور ماه ادامه دارد

قم داراي يهرسي و خاك منطق-شهرري داراي بافت سيلتييياز نظر وضعيت ادافيكي خاك منطقه: از نظر ادافيكي- 2

هاي شور و خاكءتوان جزرا مي2/10زيمنس بر متر و درجه اسيديته دسي2/4قم با شوري يخاك منطقه. باشدبافت رسي مي

ضمن ؛باشدتر ميقم غنييشهرري از نظر عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم نسبت به منطقهيشمار آورد ولي خاك منطقهقليائي به

).  1جدول(باشدقم مييتر از منطقهكمكه شوري آنآن

رصد د75/16شهرري يدرصد و در منطقه62/16قميين گياه آتريبپلكس كانيسنس در منطقهمتوسط درصد پروتي-3

دهي است در گليدرصد در مرحله1/15رويشي تا يدرصد در مرحله6/17قم از يين در منطقهروند تغييرهاي پروتي. باشدمي

).2جدول(دهي است گليدرصد مرحله6/14رويشي تا يدرصد در مرحله7/18ري از شهريكه اين تغيير در منطقهتيصور
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درصد است و تغييرهاي 51/1شهرري يدرصد و در منطقه61/1قميمتوسط ميزان درصد چربي اين گياه در منطقه- 4

).3جدول(دهد يهاي فنولوژيك نشان نميك از مرحلهزيادي را در هيچ

ترين الياف كم. باشددرصد مي1/34شهرري يدرصد و در منطقه82/34قم يمتوسط ميزان درصد الياف خام در منطقه-5

ترين كم.باشدريزش بذر گياه مييدرصد در مرحله8/37ترين آن رويشي و بيشيدرصد در مرحله1/29قم يخام در منطقه

ريزش يدرصد در مرحله9/36ترين آن رشد رويشي و بيشيدرصد در مرحله8/28شهرري يمنطقهدرصد الياف خام گياه در 

).4جدول(باشدبذر مي

67/3شهرري يكالري و در منطقه50/3قميطقهمتوسط ميزان انرژي گياه برحسب كالري بر گرم ماده خشك در من-6

).5جدول(دهد مختلف فنولوژيك نشان نميهاي كه تغييرهاي زيادي را در مرحلهباشدكالري مي

، درصد چربي، درصد ينصد پروتيدرپارامتر 4داري را بين متوسط جدول تجزيه واريانس و آزمون دانكن تفاوت معني- 7

.)6جدول(دهدالياف خام و انرژي در دو منطقه مورد مطالعه را نشان نمي

بحث

آتريپلكس كانيسنس انجام گياه ثير شرايط محيطي بر ارزش غذاييأرسي تجداگانه براي برياين تحقيق در دو منطقه

هاي مختلف ، الياف خام و انرژي گياه در مرحله، چربيينر پروتيفاكتو4نتايج اين تحقيق نشان داد كه الگوي تغييرات . گرفت

).1شكل(باشند فنولوژيك گياه در هر دو منطقه شبيه به هم مي

50/3و% 34، %5/1، %16ترتيب عبارتند از در دو منطقه به) %1(اه وسط پروتيين، چربي، الياف خام و انرژي گيميزان مت

ييد أرا ت) 1985(Kessiesو) 1996(Morleyو) 1378(همكارانكالري بر گرم ماده خشك كه نتايج امامي ميبدي و

.كندمي

كه ميزان چربي در صورتي؛باشددهي ميگليترين آن در مرحلهرشد رويشي و كميين گياه در مرحلهدرصد پروتيترين بيش

رويشي و رسيدن به يزمان با گذشت دورهدرصد الياف خام گياه هم.هاي مختلف فنولوژيك هميشه ثابت استدر مرحله

هاي مرحلهيرويشي و ادامهيين ميزان انرژي گياه با شروع دورهچنهم. يابددهي و ريزش بذر افزايش ميهاي گلمرحله

ين گياه در د افزايش دوباره ميزان درصد پروتيرسنظر ميبه.يابددهي افزايش ميبذريفنولوژيك گياه تا رسيدن به مرحله

و ) 1370(كه با نتايج رنجبر باشدميشد دوباره گياه در پاييزدليل ردهي بهگليرسيدن و ريزش بذر نسبت به مرحلهيمرحله

داري را بين پارامترهاي ارزش غذايي گياه در دو منطقه آزمون دانكن تفاوت معنيوFآزمون. برابري دارد)1384(مقيمي

.دارد، الياف خام و انرژي گياه ن، چربيينيداري بر ميزان پروتثير معنيأعبارت ديگر تغييرهاي مكاني تبه؛دهدنشان نمي
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يبرداري در مرحلهبهرهكهييجاهاي مختلف فنولوژيك و از آنارزش غذايي گياه در مرحلهوزمان چراي دامبا توجه به

توان برداري از گياه را ميترين زمان بهرهدهد كه مناسبنتايج نشان مي.تواند به حيات گياه آسيب برساندرشد رويشي مي

گياه دوباره افزايش ين و انرژيپروتي،پاييزهيدليل رشد دوبارهكرد زيرا در اين مرحله بهتوصيهرسيدن و ريزش بذر يمرحله

هاي آسيب تواند اندام، گياه ميرشد رويشييدليل وجود رطوبت زمستانه در ابتداي مرحلهو هم به) 5و 2هايجدول(يابد مي

.ديده خود را ترميم كند

اك دو منطقه مورد بررسيجدول مشخصات خ- 1جدول

Ecبافت خاكمنطقه (dSm-1)Ph(%)NP (ppm)K (ppm)

Silty-clay-loam55/29/707/07/11340شهرري

Clay-loam2/42/1002/07/7320قم

شهرري و قميين آتريپلكس كانيسنس در دو منطقهيجدول درصد پروت- 2جدول 

مراحل فنولوژيك
ينيدرصد پروت

قمشهرري

7/186/17رشد رويشي

6/141/15دهيگل

1/167/16رسيدن بذر

6/171/17ريزش بذر
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٨٧

شهرري و قميجدول درصد چربي آتريپلكس كانيسنس در دو منطقه- 3جدول

مراحل فنولوژيك
درصد چربي

قمشهرري

43/156/1رشد رويشي

52/159/1دهيگل

64/168/1رسيدن بذر

45/162/1ريزش بذر

شهرري و قميجدول درصد الياف خام آتريپلكس كانيسنس در دو منطقه- 4جدول 

مراحل فنولوژيك
درصد الياف خام

قمشهرري

8/281/29رشد رويشي

9/343/35دهيگل

8/351/37رسيدن بذر

9/368/37ريزش بذر

شهرري و قميس در دو منطقهجدول ميزان انرژي آتريپلكس كانيسن- 5جدول

مراحل فنولوژيك
)كالري بر گرم ماده خشك(انرژي

قمشهرري

37/317/3رشد رويشي

68/336/3دهيگل

75/362/3رسيدن بذر

91/386/3ريزش بذر
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٨٨

Fتجزيه واريانس آزمون جدول-6جدول 

dfمنابع تغييرات
MS

انرژيالياف خامچربيينپروتي

1ns0136/0ns0072/02381/0تيمار nsns0612/0

62394/00038/03747/00245/0خطا

----7كل

مقايسه فاكتورهاي غذايي گياه آتريپلكس كانيسنس-1شكل 

شهرري و قميدر  مراحل مختلف فنولوژيك در دو منطقه

چربي قم

17.6 17.1

36.9 37.8

3.91
0 1.45 1.6216.1 16.7

35.8 37.1

3.75
0 1.64 1.6814.6 15.1

34.9 35.3

3.68
0 1.52 1.59

18.7 17.6

28.8 29.1

3.37
0 1.43 1.56
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