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چكيده
كوير سياه حاشيه در Atriplex lentiformis گونه با شـده بوتهكاري محدوده د ر زنده بوتههاي كيفيت علوفه توليدي بررسـي
در شده، اعمال آنها روي بر بهرهبرداري مختلف شـيوههاي و دارد (۱۳۷۱-۱۳۸۰) ساله ۱۰ كشت سـابقه كه يزد كوه اسـتان
شده برد اري بهره و كاشـت نقشـه با مذكور عرصه روي سـال ۱۳۸۰ بر پائيز در اين پژوهش مي باشـد. نظر تحقيق مورد اين
هرس دوره هاي فرعي متري، تيمارهاي ۶ ۴،۲ و كاشـت فواصل اصلي تيمارهاي شـامل شـده خرد دوبار كرتهاي در قالب
بدون با تيمار ۶۰ سـانتيمتري و ارتفاعات ۴۰،۲۰ در برش فرعي سـطوح فرعي تيمارهاي و سـاله و سـه سـاله دو هر سـاله،
كيلوگرم يـك حد ود مقد ار آزمايشـي، هر تيمار تصادفي در روي سـه بوته از منظور بدين انجام شـد. تكرار سـه د ر هـرس
پروتئين مقاديـر درصد متابوليسـميو ميزان انرژي سـازي، آماده از پس جمعآوري و دام براي مصرف قابـل سرشـاخههاي
داد نشـان قرار گرفت. نتايج مورد مقايسـه علوفه تعيين و عنوان عوامل كيفي آنها به و فسـفر كلسـيم مواد معد ني و خام
هرس .(p<۰/۰۵ ندارنـد ( معني داري تأثير توليـد ي علوفه كيفيت برش بـر ارتفاع و دوره هرس كاشـت، فاصله عمومـًا كـه
مطالعات پيشـين كميد ر توليد نظر از برتر عنوان تيمار به كه ۲ متري كاشـت سـانتيمتري در فاصله ارتفاع ۶۰ از سـاله هر
انرژي د اراي آزمايشـي تيمار اين توليدي علوفه مي گيرد . قـرار گروه نخسـت در نيز علوفه كيفيت ديـدگاه از معرفي شـده،
برابر ترتيب بـه آن فسـفر كلسـيم و و مواد معدني پروتئين و د رصد خشـك بر كيلوگرم ماده متابوليسـمي ۶/۸۴ مـگاژول

ميباشند. ۰/۱۲ ۱/۳۷و ،۷/۳۷ 

بوتهكاري، يزد علوفه، كيفيت هرس، كاشت، فاصله ،Atriplex lentiformis كليدي: كلمات
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Effects of plant row spaces and cutting methods on forage quality
of Atriplex lentiformis in Yazd province
By: N. Baghestani Maybodi: Assistant Prof., Yazd Agricultural and Natural Resources Research Center, Yazd, Iran.
A. A. Sanadgol: Assistant Prof., Forest and Range Research Institute, Tehran, Iran.
M. T. Zare: Senior Expert of Range Management, Yazd Agricultural and Natural Resources Research Center, Yazd, Iran. 
Atriplex lentiformis was planted in the Kavir-e-Siah kooh of Yazd province in 1992 and was utilized by deferent 
methods until 2001. The planted and utilized map was arranged in split-split plot design with 3 replications. The row 
spaces were 2,4 and 6 meters in main plots. The periods of cutting including every one year, every two year and every 
three year were in sub-plots. In sub-sub plots 5 types of cutting height including 0, 20, 40, 60 cm and control were 
located. Utilizable forage of 3 randomized survival shrub in every treatments were sampled on Autumn 2001, and the 
forage quality parameters including, metabolism energy, crude protein, calcium and phosphorous were measured. The 
results showed that row spaces, cutting periods and cutting heights usually had no significant effects on the forage 
quality (p<0.05). The most produced forage treatment that was recommended in previous studies (2meters row space 
and 60cm height in every year cutting) had the first level of quality. The mentioned forage contains: 6.84 Mj/kg 
metabolism energy, 7.37% crude protein, 1.37% calcium and .12% phosphorous.

Keywords: Atriplex lentiformis, Row space, Cutting, Forage quality, Planted shrub, Kavir.

مقدمه
ميباشد(۲۲). Atriplex lentiformis گونه مثبت ويژگيهاي جمله از ــال س ايام بيشتر در بودن ــبز سرس و باال غذايي ارزش
در جيره خشبي علوفه از ــي بخش و به عنوان ــتي داش ــطح س در بز ــفند و گوس براي آن را توليد ي علوفه همكاران(۱۰) و بيطرف
دام هاي غذايي جيره د ر را گياه اين توليدي علوفه (۳) همكاران و اماميميبدي مينمايند. گزارش ــب مناس ــتر ش پروار ــد و رش
نسبتًا كه نمك آن مقدار و گردد متوازن جيره مصرف آنها هنگام آنكه مشروط بر ميدانند، ــتفاده اس قابل كوچك ــخواركننده نش
براي خوراك ــا اهميت ب منابع از يكي به عنوان را آتريپلكس علوفه (۲۳) ــي و چگين ــود. نيكخواه ش گرفته در نظر ــد ميباش باال
غذايي بازده د امها دارد. دهنده پروش هدف به بستگي مصرف ميزان نامبرد گان نظر بنابر ميدارند . اعالم كشور بز در و گوسفند
بنابراين مصرف ميباشند . ۷/۷ ۱۰ و مقادير ترتيب به يزد منطقه Atriplex lentiformis ۱۲/۵ درصد حاوي جيره د ر و بزغاله بره

ميباشد. دارا را علميالزم توجيه مذكور دامهاي جيره غذايي نسبت در اين
انرژي ميزان همكاران (۱۰) و بيطرف ــت. اس گرديده گزارش متفاوت منابع در گونه اين غذايي ارزش و ــيميايي ش تركيبات
و ــيم كلس خام، پروتئين مقاد ير و ــك خش كيلوگرم ماد ه در كيلوكالري را ۳۵۰۵/۹ يزد منطقه در گونه توليدي اين علوفه خام
۳۵۹۲ ترتيب به را مذكور ــكاران(۳) مقادير هم و امامي ميبدي ميدارند. اعالم درصد ۰/۰۹ و ۱/۸۳ ،۸/۵۷ ترتيب  ــه ب را ــفر فس
و خام (۲۳) مقادير انرژي نيكخواه و چگيني مي كنند. و ۰/۱۲ درصد گزارش ۳/۳ خشك و ۱۰/۵۹، در كيلوگرم ماده كيلوكالري
درصد و ۱۰/۱۵ خشك ماده كيلوگرم در كيلوكالري ۳۹۸۵ برابر ترتيب به را منطقه همين در توليدي علوفه خام پروتئين درصد
گرديده درصد گزارش ۶۰/۰۴ ــبزوار س تحقيقات ايستگاه ــفند در گوس براي اين گونه ــك خش ماده هضم قابليت مينمايند. بيان
عالوه است(۳). ــده ش مكتوب يزد ۵۱/۲ درصد در منطقه گياه روي همين بر ــده ش انجام تحقيقات نتايج حاليكه در ــت(۱۸)، اس
حداقل و كه اعالم ميدارد قم منطقه در گونه اين غذايي ارزش ــاالنه س تغييرات ــي بررس (۱۵) در رنجبر بر تفاوتهاي فوقالذكر،
ترتيب ۱/۴۵ به مقادير درصد كلسيم ارديبهشت ميباشند. در اسفند و ۱۹/۴۳ ۱۱/۲ در برابر به ترتيب آن حداكثر درصد پروتئين

بروز مي نمايد. اسفند در ۰/۴۵ و شهريور به ميزان ۰/۳۳ در فسفر د رصد و خرداد در و ۲۶/ ۲ آذر در
،۲۴ ،۲۱ ،۸ مييابد (۲، تغيير آنها برد اري بهره زمان و پيشينه سن، رويشگاه، وضعيت تاثير تحت گياهان علوفه كيفيت كلي طور به
از آگاهي و بستگي دارند به اين عوامل Atriplex lentiformis گياه غذايي ارزش شد ه گزارش اختالفات در نتايج از بخشي بنابراين .( ۲۷
تعيين به بررسي اين در انگيزه همين به برخورداراست. خاصي اهميت از شده بوتهكاري عرصههاي توليدعلوفه از بهينه بهرهگيري د ر آنها
كوه استان يزد سياه حاشيه كوير در گياه اين شده با بوتهكاري تحقيقاتي سايت ساله در د ه برداري پيشينه بهره و اثرات فاصله كاشت
بود. خواهد قابل تعميم سطح كشور د ر آن مشابه عرصههاي و منطقه چراي مديريت د ر اين پژوهش است. نتايج شده پرداخته

نوع... و كاشت فاصله اثرات
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مواد و روشها
مطالعه مورد منطقه مشخصات

مختصات با ــوه ك ــياه س ــيه كوير حاش اراضي در محدود ه پژوهش اين
دقيقه ۲۸ و ــه ۳۲درج و ــرقي ش طول دقيقه و۵۲ ــه درج ۵۳ ــي جعرافياي
آبخيز حوزه انتهاي در مذكور ــت است. اراضي پس شده اجرا ــمالي ش عرض
متر ميباشد. دريا ۹۵۰ از سطح آن ارتفاع شده و يزد- ارد كان واقع ــت دش
منطقه اين به نهايت در زميني زير و ــري زيرقش ــطحي، كليه جريان هاي س
ــوب ميگردد(۵). محس پاليا جزء ژئومورفولوژي نظر از و ــود ميش ــرازير س
متر ميلي ۵۷ ۱۳۷۱) برابر ــته(۱۳۸۲- گذش سال ۱۱ بارند گي در ــط متوس
حداكثر مطلق دما درجه سانتيگراد، ساليانه ۱۹/۵ د ماي بوده است. متوسط
بند ي طبقه در منطقه ميباشد . ــانتيگراد س ۱۴- درجه ۴۸ و به ترتيب برابر

ميگيرد(۱۴). قرار معتدل اقليميبياباني قلمرو رديف در اقليميآمبرژه
را اصلي و جامعه فقير طرح اجراي محل در حواشي گياهي ــش پوش
آن پوشش درصد كه ميدهد تشكيل (Seidlitzia rosmarinus) ــنان اش
سطح شوري با افزايش ــت. متفاوت اس منطقه  خاك ــرايط ش به توجه با
پوشش از عاري منطقه به و ــده ش حذف تقريبًا نيز مذكور گياهان خاك،
و ويژگي اين با كوه ــياه س كوير عمد ه ــطح مي گرد د(۴). س ختم گياهي
موضع اين بررسي در تحت عرصه و ميباشد گياهي ــش پوش تقريبًا فاقد
اين د ر Atriplex lentiformis با گونه بوتهكاري ــت.  اس انتخاب گرد يده
كاشت است. گرفته صورت ۱۳۷۱ سال بهار با مصادف تحقيقاتي ــايت س
ــه تكرار س با متري ۶ ۴ و ،۲ ــت كاش اصلي فواصل در كرتهاي گياهان
برش هرس سطوح ساله با سه و ساله دو ساله، هرس هر و صورت گرفته
هرس بدون تيمار ــانتيمتري با س ۶۰ و ۴۰ ،۲۰ از ارتفاع هرس ــل، كام

ــت. اس ــده اعمال ش آنها روي ــال بر ۹س مد ت به

بررسي روش
نابودي  موجب مختلف هرس ــيوههاي و اعمال ش زمان ۱۰ساله ــت گذش
بررسي سانتيمتري گرديد هاند . ۴۰ برش۲۰ و سطوح برخي در و كفبر بوتههاي
اعمال طي كه گرفت انجام بر روي بوتههايي ۱۳۸۰ سال پائيز در علوفه كيفيت
تصاد في طور به كه بوتهاي روي سه از منظور ماندهاند. بدين زنده ساله ۹ هرس
سرشاخههاي كيلوگرم يك حد ود مقد ار ــد ه، ش گزينش آزمايشي تيمار هر در
بوته ــه س موجود كه علوفه موارد ي در ــد. آوري ش دام جمع قابل مصرف براي
از پس است. شده استفاده تيمار همان گياهان ديگر رويش از نبود، كافي انتخابي
(ME)ميزانانرژيمتابوليسمي ،(CP) ميزانپروتئينخام خشكشدننمونهها،
به آنها و فسفر معدني كلسيم مواد درصد و خشك هر كيلوگرم ماده د ر موجود

گرديد. اندازهگيري شرح ذيل علوفه به كيفي متغيرهاي عنوان

(CP) خام پروتئين درصد
در علوفه با موجود ازت مقدار ابتدا ــام، خ ميزان پروتئين تعيين جهت
خام ميزان پروتئين عدد  ۶/۲۵، د ر آن ضرب با و كجلدال۱ اندازهگيري روش

محاسبه گرديد (۱). آنها

(ME)متابوليسمي انرژي ميزان
روش همي سلولز با منهاي سلولي د يواره درصد ابتدا ــي بررس اين در
دادههاي از ــتفاد ه اس با ــپس ــد. س اند ازهگيري ش (۱۹۶۳) Van-Soest

ــنهادي فرمول پيش از ــلولز، هميس منهاي ــلولي س ديواره و د رصد ازت
و ــبه محاس هضم قابل ــك خش ماده (۱۹۸۳)، درصد ــكاران و هم Oddy
كشاورزي ــيون كميس ــط توس ــده ش ارائه بكارگيري معاد له با نهايت در
علوفه كيلوگرم ــك ي در هر ــميموجود متابوليس انرژي ــتراليا۲، ميزان اس

.(۱) گرديد برآورد خشك

معدني درصد مواد ميزان
روشهاي با نمونهها خشك ماده د ر فسفر و كلسيم مواد معدني درصد

گيري شده اند. اندازه AOAC ۳(۱۹۹۰) شده توسط  ارائه
ــده در محدوده ش خرد دوبار كرت هاي آماري ــرح ط در قالب ــا داده ه
د ورههاي فرعي متري، تيمارهاي ۶ و ۴ ،۲ كاشت  فواصل اصلي تيمارهاي
برش سطوح فرعي فرعي تيمارهاي ــاله و س سه و ساله ــاله، دو هرس هرس
تكرار ــه س در بدون هرس تيمار با ــانتيمتري س و ۶۰ ۴۰ ،۲۰ ارتفاعات در
برنامه دادهها براساس آماري تحليل تجزيه و شد هاند . قرار داده بررسي تحت
مقايسه ميانگين منظور به گرفت. انجام SAS.۱۲ افزار نرم در محيط GLM۴

شد. استفاده دانكن آزمون از تيمارها

نتايج
اثر در كه داد ــان نش ۱۳۸۰ ــال پائيز س صحرايي در ــاهدات مش نتايج
با آزمايشي تيمار ــال گذشته، ۱۶ ۹ س طي هرس مختلف ــيوههاي ش اعمال
مشاهدات، بيشترين اين بر اساس ــد هاند. ش درصد مواجه ۷۵ از بيش تلفات
داده رخ ۲ متري ــت كاش فاصله كفبر و در روي بوته هاي تلفات بر ــد درص
تكرار آزمايشي ــه در س بعضًا و تكرار دو بوتههاي موارد كليه اين در ــت. اس
در رديف آزمايشي تيمارهاي اين شرايطي چنين در ــده اند. نابود ش به كلي
ــر ميس آنها در علوفه نمونهگيري و ــت گرف ناموفق قرار ــديدًا ش ــاي تيماره
ساله هر هرس آزمايشي تيمار در كميعلوفه توليد ميزان مقابل در نگرديد.
عنوان فاصله به و حداكثر ۲ متري فاصله كاشت در ــانتي متري س ۶۰ ارتفاع
شده ــده، معرفي ش اين عرصه بوتهكاري در ــب هرس مناس نوع ــت و كاش
تيمارهاي علوفه كيفيت كنند ه مشخص عامل ۵ د ادههاي نتايج ــت(۹). اس

مي گردد. اعالم ذيل شرح به شده بررسي آزمايشي

خام پروتئين درصد
علوفه ــام خ درصد پروتئن ميانگين ــاي د ادهه واريانس ــه تجزي ــج نتاي
به ــت. درج گرديده اس ۱ جدول در مختلف ــي آزمايش تيمارهاي در گياهان
بين دانكن، آزمون اساس بر ميانگينها ــه نتايج مقايس و جد ول ــتناد اين اس
.(p<۰/۰۵)ندارد وجود تفاوت معنيداري ــي آزمايش تيمارهاي از هيچكدام
برابر ترتيب به متري ۴ و۶ در تيمارهاي فاصله كاشت۲، پارامتر اين مقادير
به ساله سه و ــاله ــاله، دوس هر س دورههاي د رصد، در و ۷/۰۹ ۶ /۷۳ ،۶ /۶۴
۴۰و ،۲۰ ارتفاع از هرس تيمارهاي در و درصد ۶/۸۵ ۸۸/ ۶و ،۶/۶۳ ــب ترتي
،۶/۵۴ مقادير ۶/۱۴، با هرس) به ترتيب (بدون ــاهد ش و ــانتيمتري س ۶۰
خام پروتئين درصد ميانگينهاي ــه نتايج مقايس ــند. ۷/۱۰ ميباش و ۶ /۹۴ 
ــت گذش با ــت. اس ــده ش ۲ ارائه در جدول مختلف ــي آزمايش تيمارهاي د ر
۶۰ ارتفاع از ــاله س هر پروتئين علوفه در تيمار هرس ميزان درصد ــال، س ۹
د رصد ميباشد محدوده فاصله كاشت ۲ متري برابر ۷/۳۷ در ــانتيمتري س
كاشت فاصله شاهد تيمار در ۷/۹۰ ميزان به حد اكثر مقادير با مقايسه در كه
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۵۸ طبيعي  منابع  
 در

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

طبيعي۵۹ منابع
 در

در ارتفاع ۴۰ سانتيمتري هرساله تيمار د ر حداقل به ميزان ۵/۸ و متري ۴
.(p<۰/ ندارد (۰۵ معنيداري تفاوت متري فاصله كاشت۶

متابوليسمي انرژي ميزان
هر ــميد ر متابوليس انرژي ميزان ميانگين داده هاي واريانس نتايج تجزيه
جدول در مختلف آزمايشي تيمارهاي در گياهان علوفه ــك خش ماده كيلوگرم
اساس بر ميانگينها مقايسه نتايج و جدول اين استناد به است. گرديده درج ۳
آزمايشي تيمارهاي از هيچكدام در خام پروتئين همانند درصد دانكن، آزمون
تيمارهاي در پارامتر اين مقادير .(p<۰/ ۰۵) نميشود ديده معنيداري تفاوت
گرم كيلو مگاژول بر ۶/۴، ۶/۳و ۶/۴ برابر به ترتيب متري ۶ و كاشت۲، ۴ فاصله

،۶/۴ ترتيب به ساله و سه ــاله س دو هرس هرساله، دورههاي در ــك، خش ماده
شاهد و ــانتي متري س ۶۰ و ۴۰ ،۲۰ ارتفاع از هرس تيمارهاي در و و ۶/۳ ۶/۳
بر كيلوگرم ماده مگاژول و ۶/۴ ۶/۵ ،۶/۳ مقادير ۶/۰، به ترتيب (بدون هرس)
خشكعلوفهميباشند. نتايج مقايسهميانگينهاي انرژي متابوليسمي تيمارهاي
انرژي ميزان مورد بررسي، است. بين تيمارهاي شده ۴ درج جدول در آزمايشي
۲ كاشت فاصله و سانتي متري ۶۰ ارتفاع هرساله هرس تيمار ــميدر متابوليس
ــك خش ماده گرم كيلو بر به ميزان ۶/۸ مگاژول و مقدار حداكثر د اراي متري
۲۰ ارتفاع ــاله ــه س س هرس در تيمار بروز يافته حداقل با ــد كه ميباش علوفه
خشك كيلوگرم ماده بر مگاژول ۵ /۳ مقد ار با متري ۴ فاصله ــانتيمتري در س

.( p<۰/ ۰۵) است معنيد ار تفاوت علوفه داراي

تغييرات آزاديمنابع مربعاتدرجه مربعاتمجموع شد هميانگين محاسبه Fمعنيداري احتمال سطح

۲۸/۲۳۰۶۵۴/۱۱۵۳۲۳/۱۱۰/۱۵۲۹بلوك
كاشت ۲۰/۳۹۲۰۹۰/۱۹۶۰۵۰/۱۵۰/۸۶۶۶فاصله
هرس ۲۰/۶۷۱۴۸۰/۳۳۵۷۴۰/۴۶۰/۶۴۳۹دوره
۳۷/۴۹۸۱۸۲/۴۹۹۳۹۲/۸۱۰/۰۵۱۶نوع هرس

هرس كاشت ×دوره ۴۱/۹۷۸۹۷۰/۴۹۴۷۴۰/۵۶۰/۶۹۵۴فاصله
هرس ×نوع كاشت ۵۴/۸۴۳۵۷۰/۹۶۸۷۱۱/۰۹۰/۳۸۱۰فاصله
هرس نوع هرس × ۶۱۱/۴۶۸۰۱۱/۹۱۱۳۴۲/۱۵۰/۰۶۸۶دوره

هرس نوع × هرس ×د وره كاشت ۶۵/۴۰۴۴۵۰/۹۰۰۷۴۱/۰۱۰/۴۳۰۶فاصله
۴۵/۲۸۴۹۵۱/۳۲۱۲۴۱/۴۹۰/۲۲۴۵خطاي فاصله كاشت
هرس دوره ۱۲۸/۸۲۱۸۶۰/۷۳۵۱۶۰/۸۳۰/۶۲۲۷خطاي
هرس نوع ۴۰۳۵/۵۶۰۱۰۰/۸۸۹۰۰خطاي

كاشت هرسفاصله دوره
نوع هرس

شاهد۶۰سانتيمتري۴۰سانتيمتري۲۰سانتيمتري

ري
مت

۲

ساله ۶/۱۰-هر a.c± ۰/۲۴ ۷/ ۳۷ a.c± ۰ /۱۴ ۵/۹۲ bc± ۱/۰۷ 

ساله ۸۸/ ۵دو bc± ۰/۶۸  ۶/۱۲ a.c± ۱/۵۵ ۷/۶۳ a.c± ۰/۸۲ ۶/۳۲ a.c± ۱/۱۱ 

ساله ۶/۲۲سه a.c± ۱/۱۵ ۷/۶۱ a.c± ۰/۳۶ ۶/۲۴ a.c± ۰/۹۷ ۷/۶۸ a.c± ۱/۱۳ 

ري
مت

۴

ساله ۶/۴۱هر a.c± ۰/۸۹ ۷/۱۳ a.c± ۱/۵۱ ۶/۵۷ a.c± ۰/۶۴ ۶/۸۸ a.c± ۱/۰۴ 

ساله ۶/۶۹-دو a.c± ۰/۷۶ ۷/۲۶ a.c± ۱/۶۶ ۶/۹۱ a.c± ۱/۶۴ 

ساله ۶/۰۳سه a.c± ۰/۸۱ ۶/۳۵ a.c± ۰/۸۴ ۵/۸۸ bc± ۱/۴۱ ۷/۹۰ a± ۰/۷۶ 

ري
مت

۶

ساله ۵/۷۹-هر c± ۰/۵۲ ۶/۸۶ a.c± ۰/۶۴ ۷/۲۹ a.c± ۰/۷۲ 

ساله ۷/۷۱--دو ab± ۱/۴۴ ۷/۳۷ a.c± ۱/۳۹ 

ساله ۶/۹۹--سه a.c± ۰/۶۷ ۷/۶۲ a.c ± ۰/۷۳ 

سال ۱۳۸۰ در مختلف آزمايشي تيمارهاي گياهان در علوفه خام درصد پروتئين داد ههاي واريانس تجزيه جدول ۱:

۱۳۸۰ سال در مختلف تيمارهاي آزمايشي در خام علوفه پروتئين ميانگينهاي درصد مقايسه جدول۲:

درج ميباشد . ضمنًا درصد ۵ سطح در دانكن آزمون اسـاس بر معنيدار اختالف وجود عدم بيانگر تيمارهاي آزمايشـي ميانگينهاي مقاد ير روي بر مشـابه حروف

ميباشد. «تا» معني به حروف بين در نقطه

نوع... و كاشت فاصله اثرات
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۵۸ طبيعي  منابع  
 در

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

طبيعي۵۹ منابع
 در

تغييرات آزاديمنابع مربعاتدرجه مربعاتمجموع شد هميانگين محاسبه Fمعنيداري احتمال سطح

۲۱/۰۸۵۸۳۰/۵۴۲۹۱۰/۹۵۰/۴۵۸۲بلوك

كاشت ۲۰/۱۶۴۲۰۰/۰۸۲۱۰۰/۱۴۰/۸۶۹۹فاصله

هرس ۲۰/۶۶۱۶۳۰/۳۳۰۸۲۱/۴۱۰/۲۸۳۰دوره

۳۱/۳۵۶۳۴۰/۴۵۲۱۱۱/۲۶۰/۳۰۲۴نوع هرس

هرس كاشت ×دوره ۴۰/۸۰۷۶۰۰/۲۰۱۹۰۰/۸۶۰/۵۱۶۳فاصله

هرس ×نوع كاشت ۵۰/۶۸۹۸۳۰/۱۳۷۹۷۰/۳۸۰/۸۵۷۳فاصله

هرس نوع هرس × ۶۴/۴۸۰۴۰۰/۷۴۶۷۳۲/۰۷۰/۰۷۷۹دوره

هرس نوع × هرس ×د وره كاشت ۶۱/۸۸۱۲۲۰/۳۱۳۵۴۰/۸۷۰/۵۲۴۶فاصله

۴۲/۲۷۵۰۳۰/۵۶۸۷۶۱/۵۸۰/۱۹۸۳خطاي فاصله كاشت

هرس دوره ۱۲۲/۸۲۵۳۰۰/۲۳۵۴۴۰/۶۵۰/۷۸۳۱خطاي

هرس نوع --۴۰۱۴/۳۹۷۸۶۰/۳۵۹۹۵خطاي

كاشت هرسفاصله دوره
نوع هرس

شاهد۶۰سانتيمتري۴۰سانتيمتري۲۰سانتيمتري

ري
مت

۲

ساله ۱۵۳/ ۶-هر ab ± ۰/۱۷۳  ۶/۸۴۷ a ± ۰/۱۴۲ ۶/۲۵۴ ab± ۰/۳۴۱ 

ساله ۶/۳۴۵دو ab ± ۰/۸۲۱ ۶/۰۶۱ ab ± ۰/۷۹۶ ۶/۶۶۱ a ± ۰/۱۴۷ ۵/۹۴۶ ab± ۰/۵۰۷ 

ساله ۵/۹۲۱سه ab ۰±/۸۷۸ ۶/۷۶۴ a ± ۰/۵۳۲ ۶/۳۵۳ ab ± ۰/۹۸۷ ۶/۷۹۸ a± ۰/۸۲۱ 
ري

مت
۴

ساله ۶/۳۷۹هر ab ± ۰/۸۸۴ ۶/۴۳۷ ab ± ۰/۱۱۰ ۶/۳۳۵ ab ± ۰/۶۶۱ ۶/۵۸۲ a± ۰/۶۱۰ 

ساله ۶/۵۹۴-دو a± ۰/۶۱۷ ۶/۵۰۱ a ± ۱/۰۶۰ ۶/۳۷۱ ab± ۰/۱۵۰ 

ساله ۵/۲۷۷سه b ۰±/۸۲۹ ۶/۰۸۰ ab ± ۰/۷۴۸ ۶/۳۲۴ ab ± ۰/۳۳۵ ۶/۷۶۹ a± ۰/۲۲۸ 

ري
مت

۶

ساله ۶/۳۵۵-هر ab ± ۰/۳۲۶ ۶/۳۱۸ ab± ۰/۰۳۰ ۶/۸۵۱ a± ۰/۳۵۹ 

ساله ۶/۷۲۰--دو a± ۰/۵۲۵ ۵/۷۰۱ ab± ۰/۳۵۰ 

ساله ۶/۱۸۴--سه ab± ۰/۷۰۰ ۶/۴۷۴ ab± ۰/۴۰۱ 

سال ۱۳۸۰ در مختلف آزمايشي تيمارهاي در گياهان متابوليسميعلوفه انرژي داد ههاي واريانس تجزيه جدول ۳:

۱۳۸۰ سال در مختلف تيمارهاي آزمايشي در گياهان خشك) ماده كيلوگرم بر متابوليسميعلوفه(مگاژول ميانگينهاي انرژي مقايسه جدول۴:

نقطه در درج ضمنًا ميباشد. ۵ درصد سـطح د ر دانكن اسـاس آزمون بر معنيدار اختالف بيانگر عدم وجود آزمايشـي تيمارهاي ميانگينهاي مقاد ير روي مشـابه بر حروف

معني«تا» ميباشد حروف به بين
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۶۰ طبيعي  منابع  
 در

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

طبيعي۶۱ منابع
 در

درصد مواد معدني
علوفه ــفر فس و ــيم كلس دادههاي ميانگين درصد واريانس تجزيه نتايج
است. گرد يده ۷ درج و ۵ جداول در مختلف تيمارهاي آزمايشي در گياهان
دانكن، اساس آزمون بر ميانگينها ــه مقايس نتايج جداول و ــتناد اين اس به
فسفر( يا ــيم كلس ميزان درصد نظر از ــي آزمايش تيمارهاي از هيچكدام د ر
ديد ه ــيداري معن تفاوت ــفر) فس د رصد بر برش ارتفاع اثرات ــتثناي اس به
۴ ،۲ كاشت فاصله تيمارهاي در درصد كلسيم مقاد ير . (p<۰/ ۰۵) نميشود
هرس هر در دوره هاي درصد ، ۱ /۳۲ ۴۱/ ۱و ،۱/۴۱ ترتيب برابر به ۶ متري و
در و درصد ۱/۳۲، ۱/۳۸و ۱/۴۶ برابر ترتيب به ــاله س سه و ساله دو ــاله، س
هرس) شاهد (بد ون و و ۶۰ سانتيمتري ۴۰ ،۲۰ ارتفاع هرس از تيمارهاي
نتايج ــند . ميباش درصد مقادير۱/۴۷، ۱/۳۹، ۱/۳۶و ۱/۳۸ با به ترتيب برابر
درج ۶ جدول در تيمارهاي آزمايشي ــيم كلس درصد ميانگينهاي ــه مقايس
حد اكثر در كلسيم درصد ميزان مورد بررسي، تيمارهاي بين در شده است.
با كه است رخ داده د رصد مقدار ۱/۶۳ با متري ۴ شاهد فاصله كاشت تيمار
سانتيمتري با ۶۰ ارتفاع ــاله تيمار هرس هرس جمله ديگر، از تيمارهاي اعم
۱/۲۱ ميزان به مقد ار حداقل ندارد. ــي داري درصد تفاوت معن ۱/۳۷ ميزان
با بروز نموده است كه متري كاشت ۲ شاهد فاصله در تيمار درصد است كه
مقادير .(p<۰/۰۵) ميباشد اختالف معنيد ار داراي فوق الذكر حداكثر تيمار
ترتيب برابر ــه ب متري و ۶ ۴ ،۲ ــت تيمارهاي فاصله كاش در ــفر درصد فس
ساله سه و دوساله ــاله، هرس هرس دورههاي د ر درصد ، ۰ /۱۱ ۰/۱۱، ۱۰/ ۰و
ارتفاع از تيمارهاي  هرس در درصد و ۰ /۱۱ برابر  ۰/۱۱، ۱۰/ ۰ و ترتيب به
،۰ /۱۰ ،۰ /۰۸ به ترتيب هرس) بدون ــاهد( و ش ــانتيمتري س ۶۰ و ۴۰ ،۲۰
تيمارهاي درصد فسفر ميانگين هاي مقايسه ۰/۱۲ ميباشند. نتايج  ۰/۱۱و
ميزان بررسي، تيمارهاي مورد بين د ر است. شده ۸ درج جدول در آزمايشي
۴ كاشت فاصله تيمار شاهد د ر كلسيم د رصد حداكثر همانند ــفر فس درصد
جمله از تيمارهاي ديگر اعم با كه است د اده د رصد رخ مقدار ۰/۱۳ با متري
تفاوت درصد ۰/۱۲ با ميزان ــانتيمتري س ۶۰ ارتفاع ــاله هرس هرس تيمار
تيمار ــه در ك ــت اس د رصد ۰/۰۷ ميزان به مقدار حداقل معني داري ندارد .
نموده بروز كاشت ۲متري فاصله در ــانتيمتري س ۲۰ ارتفاع دوساله هرس
.(p<۰/۰۵)ميباشد معنيدار اختالف داراي فوقالذكر حداكثر تيمار با كه

نتيجهگيري و بحث
پارامترهاي كيفي ــر معني داري ب ــر تأثي هرس زمان و ــت كاش ــه فاصل
درصد ــمي، متابوليس انرژي پروتئين خام، ميزان درصد ــده ش اندازهگيري
ــت. گياهان كفبر بدليل عدم اس ــته نگذاش ــفر فس ــيم و كلس معدني مواد
ــده اند، نش منظور علوفه كيفيت اندازهگيري در حيات ــتمرار اس در موفقيت
كيفيت قابل مالحظهاي بر تفاوت ارتفاع برش تيمارهاي آزمايشي د يگر ولي
فسفر(تنها درصد بر برش ارتفاعات اين اثرات زيرا نگذاشتهاند. توليدي علوفه
با ــت. اس اندك اختالف كميت نظر از ــز ني ــاوت معنيد ار) تف ــورد داراي م
افزايش و دوره هرس فاصله كاشت، به تعويق افتاد ن كاهش اينحال عمومًا با
علوفه(درصد ــت دهنده كيفي ارتقاء ــاي پارامتره ميزان از برش ــدت ش در

درصد فسفر) كاسته ميشود. پروتئين، ميزان انرژي متابوليسميو
هرس گياهان علوفه كيفيت گياهان، استقرار از پس سال ۹ ــت با گذش
در بررسي كيفيت .(۸ ،۶ ،۴ ميباشد(جداول۲، نزديك هم و شاهد به ــده ش
قابل مصرف براي و سبز ــمتهاي قس تنها ــي، تيمار آزمايش هر براي علوفه

داليل مهم از كه گرديد، مجزا ــده ش نمونهگيري ــاخه هاي سرش از روي دام
به شاهد تيمار نسبت شده هرس تيمارهاي در علوفه كيفيت يكساني نتايج
كاهش و پژمردگي توسعه با داشت كه دور نظر نبايد از را نكته اين ميباشد .
سرشاخههاي البالي د ر ــاهد ش بوته هاي استفاده علوفههاي قابل ــادابي، ش
در و خوشخوراكي به علوفه، بر دسترسي امر و اين ميگيرد قرار ــكيده خش
ــتاني باغس تأثير مي گذارد. د ام آزاد ــراي چ د ر آن مصرف ميزان بر ــه نتيج
مراتع گياهان بوته اي بر روي و بز در را رفتار چرايي بروز چنين ميبدي(۷)
علوفه كيفيت يكساني عليرغم لذا ــت، اس نموده گزارش يزد منطقه ــتپي اس
مرتبه در ــاهد ش بوتههاي رحجاني علوفه ارزش ــي، آزمايش تيمارهاي ــم اع

ميگيرد. قرار پائينتر
ارتفاعات و هرس د وره ــت، كاش فواصل متقابل نتايج اثرات ــا مرور ب
هرس كه ــود ميش نتيجهگيري توليدي علوفه كيفيت ــرش بر ب مختلف
متري كه تيمار ــت ۲ كاش فاصله در ــانتيمتري س ۶۰ ارتفاع از ــاله هرس
علوفه كيفيت ــدگاه دي از ،(۹ ــد( كميعلوفه ميباش توليد ــر نظ از ــر برت
ــي آزمايش تيمار اين توليد ي علوفه ميگيرد. قرار ــت گروه نخس در ــز ني
ــمي ۶/۸۴ انرژي متابوليس ميزان ــد، درص ۷/۳۷ پروتئين ــزان داراي مي
ــفر به ترتيب فس و ــيم كلس ميزان و ــك خش ماده كيلوگرم ــگاژول بر م
مجموع در حداكثر ــر مقادي با كه ــند، مي باش د رصد ۳۷/ ۱و ۰/۱۲ برابر
و ۱/۶۳ ،۶/۸۴ ،۷ /۹۰ برابر ترتيب بررسي(به تحت ــي آزمايش تيمارهاي
كيفيت نتايج ۹ جدول د ر مي گيرند. قرار ــروه يك گ در درصد) ۰/۱۳۲
مراتع ارزش با گونه علوفه دو كيفيت ارقام ــي با آزمايش تيمار اين علوفه
با است. گرديده د رج ــابه (۸) مش زماني شرايط در يزد ــتان اس ــتپي اس
Atriplex lentiformis گونه علوفه توليد ي اين جدول، نتايج به ــتناد اس
استپي پشتكوه مراتع علوفهاي ارزش با گونههاي با ــرايطي ش چنين در
ميزان ــن و د رصد پروتئي ــند. ميباش ــه مقايس قابل فصل پائيز د ر ــزد ي
باالتر مرتبه در Atriplex lentiformis ــه گون ــميعلوفه متابوليس انرژي
برتري دارد. Stipa barbata ــي گونه مرتع بر ــاه گي اين ــفر فس مقدار و
علوفه در به فسفر كلسيم باالي نسبت و ــيم كلس درصد ميزان د ر فزوني
مرتبه تعيين ــر ب اهميت ــكات حائز ن از Atriplex lentiformis ــدي تولي
در عرصه ــد ه ش كاري بوته گونه گياهي اين د ر ــه توليدي علوف ــت كيفي
بيش به فسفر ــيم كلس نسبت ميزان ــود. ميش ــوب محس ــي بررس تحت
همكاران(۳) و ــدي امامي ميب ــات گزارش در نيز پژوهش ــن اي ــج نتاي از
مكتوب و ۲۰ ــر ۲۷/۵ مقادي ترتيب با ــه (۱۰) ب ــكاران هم و ــرف بيط و
در آتريپلكسكاريهاي فسفر به كلسيم نسبت باال بود ن ــت. اس گرديده
ــت(۱۵). اس ــده گزارش ش نيز قم ــتان شهرس د ر فرميس لنتي گونه ــا ب
پژوهش اين نتايج مقايسه با در و مختلف در گزارشات ــبتها نس مقادير
بوته سن و نمونه ــت برداش زمان رويشگاه، ــرايط ش ــند. متفاوت ميباش
بهنظر اختالف اين ــروز ب موثر در جمله عوامل از نمونه گيري ــان در زم
بر دام جيره در موجود ــفر فس به كلسيم باالي نسبت اصوًال ــند. مي رس
غذايي مواد جذب ميزان و ــم قابليت هض در و اختياري مصرف ــش كاه
كيفيت ــي بررس در اثراتي ــن ۲۵، ۲۶). چني ،۱۹ ــذارد( ميگ ــر آن تأثي
ــت (۷). قرار گرفته اس يزد نيزمورد توجه ــتان اس ــتپي مراتع اس علوفه
مصرفي علوفه ــفر فس ــيم و كلس عناصر در جذب ــالل اخت ــر (۱۵) رنجب
ــيم باالي كلس ــبت از نس متأثر را قم ــتان شهرس Atriplex lentiformis
اظهار چگيني(۲۳) و نيكخواه ــيدارد. م اعالم اين گياه ــفر علوفه فس به

نوع... و كاشت فاصله اثرات
Archive of SID

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۶۰ طبيعي  منابع  
 در

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

طبيعي۶۱ منابع
 در

تغييرات آزاديمنابع مربعاتدرجه مربعاتمجموع شد هميانگين محاسبه Fمعنيداري احتمال سطح

۲۰/۱۷۶۷۲۰/۰۸۸۳۶۳/۹۲۰/۱۱۴۱بلوك
كاشت ۲۰/۰۹۸۴۳۰/۰۴۹۲۲۲/۱۸۰/۲۲۸۵فاصله
هرس ۲۰/۱۵۷۳۳۰/۰۷۸۶۷۲/۰۰۰/۱۷۷۶دوره
۳۰/۰۴۰۴۷۰/۰۱۳۴۹۰/۴۰۰/۷۵۱۳نوع هرس

هرس كاشت ×دوره ۴۰/۰۶۸۴۴۰/۰۱۷۱۱۰/۴۴۰/۷۸۰۶فاصله
هرس ×نوع كاشت ۵۰/۱۳۹۰۰۰/۰۲۷۸۰۰/۸۳۰/۵۳۵۱فاصله
هرس نوع هرس × ۶۰/۲۳۷۵۲۰/۰۳۹۵۹۱/۱۸۰/۳۳۴۴دوره

هرس نوع × هرس ×د وره كاشت ۶۰/۱۱۳۳۴۰/۰۱۸۸۹۰/۵۶۰/۷۵۵۵فاصله
۴۰/۰۹۰۱۵۰/۰۲۲۵۴۰/۶۷۰/۶۱۳۹خطاي فاصله كاشت
هرس دوره ۱۲۰/۴۷۱۳۴۰/۰۳۹۲۸۱/۱۷۰/۳۳۳۲خطاي
هرس نوع ۴۰۱/۳۳۷۴۸۰/۰۳۳۴۴خطاي

كاشت هرسفاصله دوره
نوع هرس

شاهد۶۰سانتيمتري۴۰سانتيمتري۲۰سانتيمتري

ري
مت

۲

ساله ۱/۲۹-هر ab± ۰/۰۷ ۱/۳۷ ab± ۰/۱۱ ۱/۲۱ b± ۰/۰۶ 

ساله ۱/۵۵دو ab± ۰/۲۲ ۱/۴۰ ab± ۰/۱۸ ۱/۴۷ ab± ۰/۱۳ ۱/۲۹ ab± ۰/۰۶ 

ساله ۱/۴۹سه ab± ۰/۱۷ ۱/۵۵ ab± ۰/۲۸ ۱/۳۶ ab± ۰/۱۲ ۱/۵۲ ab± ۰/۳۷ 

ري
مت

۴

ساله ۱/۴۲هر ab± ۰/۰۸ ۱/۴۱ ab± ۰/۳۶ ۱/۳۷ ab± ۰/۱۶ ۱/۲۶ b± ۰/۰۶ 

ساله ۱/۳۴-دو ab± ۰/۱۵ ۱/۳۲ ab± ۰/۱۱ ۱/۵۳ ab± ۰/۳۲ 

ساله ۱/۴۱سه ab± ۰/۰۴ ۱/۵۰ ab± ۰/۱۷ ۱/۳۴ ab± ۰/۰۵ ۱/۶۳ a± ۰/۱۵ 
ري

مت
۶

ساله ۱/۲۱-هر b± ۰/۱۱ ۱/۳۴ ab± ۰/۱۳ ۱/۳۴ ab± ۰/۲۷ 

ساله ۱/۳۰--دو ab± ۰/۳۵ ۱/۲۳ b± ۰/۰۶ 

ساله ۱/۳۷--سه ab± ۰/۰۱ ۱/۴۴ ab± ۰/۲۳ 

Atriplex ــزان مي و بز ــفند گوس غذايي د ر جيره كه چنانچه ــد ميدارن
اثر ــود، بش درصد ۱۲/۵ ــر از يزد زيادت ــه منطق ــد ي تولي lentiformis
خوراك ميزان و عارض شكمبه ميكروارگانيسمهاي سالمتي روي ــوئي س
افزايش و وزن ــش ــه كندي افزاي ب نهايت در و ــه يافت كاهش ــي مصرف
ميزان ــري اند ازهگي ــي ميانجامد. در اين بررس ــي غذاي تبديل ــب ضري
ــع حاكي مناب ــي بررس نتيجه ولي نگرد يد، ــر ــديم ميس س ــالح كلرور ام
ــت. اس گياهي گونه اين توليدي علوفه در ــك نم ــود درصد باالي وج از
ــتان در شهرس را گونه اين علوفه در ــالح د رصد ام ميزان (۱۵) ــر رنجب

Atriplex برگهاي در ــد يم كلرورس مقدار ــي(۲۰) درصد،گيت ۸/۴ ــم ق
بيطرف ــد، درص ــر ۵/۳ براب ــزد را ــل ي افض ــاه چ ــه منطق lentiformis
ــهيديه در ش را A. lentiformis ــديم س كلرور ميزان (۱۰) همكاران و
تجمع مقدار (۲۲) اقدام موسوي و درصد مقدار ۷/۶ ميبد به شهرستان
ــك اعالم خش وزن ماده د رصد ۲۰ تا را برگهاي آتريپلكس د ر ــالح ام
و موجب مصرف را ميزان در محدوديت ــه علوف در زياد امالح ــيدارد . م

.(۱۷ ،۱۱ ،۳) ــود مي ش باعث دام در را اختالالت متابوليكي
سطح د ر آن مشابه مناطق و بررسي تحت عرصه د ر شده كشت گياهان

سال ۱۳۸۰ در مختلف آزمايشي تيمارهاي گياهان در علوفه درصد كلسيم داد ههاي واريانس تجزيه جدول ۵:

۱۳۸۰ سال در مختلف تيمارهاي آزمايشي گياهان در كلسيم علوفه ميانگينهاي درصد مقايسه جدول۶:

درج ميباشد . ضمنًا درصد ۵ سطح در دانكن آزمون اسـاس بر معنيدار اختالف وجود عدم بيانگر تيمارهاي آزمايشـي ميانگينهاي مقاد ير روي بر مشـابه حروف

ميباشد. معني«تا» به حروف بين در نقطه
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۶۲ طبيعي  منابع  
 در

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

طبيعي۶۳ منابع
 در

تغييرات آزاديمنابع مربعاتدرجه مربعاتمجموع شد هميانگين محاسبه Fمعنيداري احتمال سطح

۲۰/۰۰۰۷۶۰/۰۰۰۳۸۰/۴۱۰/۶۸۶۳بلوك
كاشت ۲۰/۰۰۰۲۶۰/۰۰۰۱۳۰/۱۴۰/۸۷۲۴فاصله
هرس ۲۰/۰۰۱۲۸۰/۰۰۰۶۴۰/۶۴۰/۵۴۴۷دوره
۳۰/۰۰۰۷۷۰/۰۰۲۵۶۸/۲۶۰/۰۰۰۲نوع هرس

هرس كاشت ×دوره ۴۰/۰۰۱۸۴۰/۰۰۰۴۶۰/۴۶۰/۷۶۲۹فاصله
هرس ×نوع كاشت ۵۰/۰۰۱۰۳۰/۰۰۰۲۱۰/۶۷۰/۶۵۱۶فاصله
هرس نوع هرس × ۶۰/۰۰۱۷۷۰/۰۰۰۳۰۰/۹۵۰/۴۶۹۹دوره

هرس نوع × هرس ×د وره كاشت ۶۰/۰۰۲۰۱۰/۰۰۰۳۴۱/۰۸۰/۳۹۱۴فاصله
۴۰/۰۰۳۶۸۰/۰۰۰۹۲۲/۹۶۰/۰۳۱۰خطاي فاصله كاشت
هرس دوره ۱۲۰/۰۱۱۹۹۰/۰۰۱۰۰۳/۲۲۰/۰۰۲۷خطاي
هرس نوع ۴۰۰/۰۱۲۴۳۰/۰۰۰۳۱خطاي

كاشت هرسفاصله دوره
نوع هرس

سانتيمتري۲۰سانتيمتري سانتيمتري۴۰ شاهد۶۰

ري
مت

۲

ساله ۰/۱۲-هر a.d± ۰/۰۲ ۰/۱۲ a.d± ۰/۰۴ ۰/۱۳ a± ۰/۰۵ 

ساله ۰/۰۷دو g± ۰/۰۱ ۰/۰۹ b.g± ۰/۰۲ ۰/۱۱ a.f± ۰/۰۱ ۰/۱۰ b.g± ۰/۰۴ 

ساله ۰/۰۸سه e.g± ۰/۰۱ ۰/۱۱ af± ۰/۰۲ ۰/۱۰ a.g± ۰/۰۲ ۰/۱۲ a.d± ۰/۰۱ 

ري
مت

۴

ساله ۰/۱۰هر a.g± ۰/۰۴ ۰/۱۰ a.g± ۰/۰۱ ۰/۱۰ a.g± ۰/۰۲ ۰/۱۱ a.e± ۰/۰۲ 

ساله ۰/۱۰-دو b.g± ۰/۰۱ ۰/۱۰ b.g± ۰/۰۱ ۰/۱۰ a.g± ۰/۰۲ 

ساله ۰/۰۹سه d.g± ۰/۰۱ ۰/۱۰ a.g± ۰/۰۲ ۰/۱۱ a.g± ۰/۰۳ ۰/۱۳ a± ۰/۰۱ 

ري
مت

۶

ساله ۰/۰۸-هر f.g± ۰/۰۱ ۰/۰۹ c.g± ۰/۰۲ ۰/۱۳ ab± ۰/۰۲ 

ساله ۰/۱۲--دو a.d± ۰/۰۲ ۰/۱۲ a.d± ۰/۰۱ 

ساله ۰/۱۳--سه a.c± ۰/۰۲ ۰/۱۲ a.d± ۰/۰۲ 

گونهگياهي
             پارامترهاي كيفيت

Artemisia sieberiStipa barbataAtriplex lentiformis

درصد) ۷/۰۴۳/۴۵۷/۳۷پروتئين(

خشك) ماده بر كيلوگرم ژول متابوليسمي( مگا ۴/۸۵۴/۴۹۶/۸۴انرژي

( د رصد) ۱/۰۱۰/۶۳۱/۳۷كلسيم

درصد) ) ۰/۱۴۰/۰۷۰/۱۲فسفر

به فسفر ۷۹۱۱نسبت كلسيم

سال ۱۳۸۰ در مختلف آزمايشي تيمارهاي گياهان در علوفه درصد فسفر داد ههاي واريانس تجزيه جدول ۷:

سال نهم۱۳۸۰ در مختلف آزمايشي در تيمارهاي گياهان فسفر علوفه درصد ميانگينهاي جدول۸: مقايسه

درج ميباشد . ضمنًا درصد ۵ سطح در دانكن آزمون اسـاس بر معنيدار اختالف وجود عدم بيانگر تيمارهاي آزمايشـي ميانگينهاي مقاد ير روي بر مشـابه حروف
حروف به معني«تا»ميباشد. بين در نقطه

۲ متري كاشت فاصله سانتيمتري در ۶۰ ارتفاع از هرس تيمار توليدي از علوفه و استپي مراتع گياهي شاخص گونه د و علوفه شيميايي ميانگين تركيبات نتايج جدول ۹:

(۱۳۸۰ اركان(پائيز افضل چاه منطقه در Atriplex lentiformis گونه
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۶۲ طبيعي  منابع  
 در

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

طبيعي۶۳ منابع
 در

بهره قابل پائيز سال دوم اوايل در و ــتقر مس عرصه د ر اول طي سال ــور كش
فصل در ــاله ــت ۱/۵ الي۲ س برداش انتظار زمان .(۹) بود ــد خواهن ــرداري ب
اين .(۲۲ ،۱۷) است گرفته قرار تاكيد مورد نيز ديگر محققان ــط توس پائيز
عرصههاي ــت اس بهتر بود و خواهند ــاس حس به چرا بهار فصل در گياهان
قرار برد اري بهره مورد پائيزه چراگاه عنوان به آتريپلكس با شده بوتهكاري
پروتئين توليد و دام نياز از ــي بخش در تأمين گياه آتريپلكس قابليت گيرند.
،۱۲ ،۱۰ ،۳ ) ــت اس گرفته قرار محققان از ــياري تأكيد بس ــور مورد كش در

.(۲۳ ،۱۷
نتيجهگيري Atriplex lentiformis ــه علوف ــت كيفي ــج نتاي ــتناد اس به

: كه ميشود
ــميآن متابوليس انرژي ميزان و ــن ــد باالي پروتئي درص عليرغم ــف: ال
ــبت نس ــطه بواس يزد، ــتپي اس مناطق مرتعي گياهان ديگر با ــه مقايس در
علوفه ــت ــديم، كيفي س كلرور ــالح ام فزوني و ــفر فس ــه ب ــيم ــاالي كلس ب
با ــراه هم گونه اين ــت كش لذا مينمايد. ــد ا پي ــمگيري چش تنزل ــور مذك
ــد. ــورد تاكيد ميباش م كويري اراضي ــيه در حاش ــازگار س گياهان ــر د يگ
،Atriplex numularia بوتههاي با گونه اين ــت كش بررسي تحت د رمنطقه

 Seidlitzia و (۱۶ ،۶) Atriplex bunbaryana ،Nitraria schoberi  
علوفه غير اينصورت برداشت د ر ميگردد. ۱۶) توصيه ،۶ ،۵) rosmarinus
از بهرهگيري شرايطي چنين در نميباشد. مقدور ــتقيم مس چراي از طريق

ميگردد. ميسر علوفه دستي برداشت با توليدي علوفه
مكملهاي ــزود ن اف با ــتي دس خوراك صورت به علوفه ــرف در مص ب:
ارتقاء به ميتوان ــوي علوفه و با شستش پائين، Ca/P ــبت نس داراي غذايي
و گوسفند علوفهاي نياز از بخشي حالت اين د ر يافت. ــت دس علوفه كيفيت

شد. خواهد تأمين پرواربندي شرايط د ر بز
توصيه قابل دام غذايي از جيره ــي بخش عنوان ــيلو شده به س علوفه ج:
علوفه مي دارند كه اعالم (۲۳) چگيني و نيكخواه ــتا راس اين در ــد . ميباش
ــور كش در بز و ــفند گوس منابع خوراك براي از ــد يكي مي توان ــس آتريپلك
جيره در ــي صحيح علميو روش خوارك به اين اينكه بر ــروط مش ــد ، باش
ــه هدف ب ــتگي بس مصرف ميزان گيرد. قرار ــتفاده اس مورد دامها ــي غذاي
ــاوي ح جيره در بزغاله و ــره ب غذايي ــازده دارد . ب ــا د هنده دام ه ــرورش پ
۷/۷ دارا ،۱۰ ــر مقادي تريب يزد به ــه منطق A. lentiformis ــد ۱۲/۵ درص
توجيه مذكور دامهاي غذايي جيره در ــبت نس اين مصرف لذا بود. خواهند
از توليدي علوفه (۱۰) همكاران و بيطرف .(۲۳) ــد ميباش دارا را علمي الزم
سودمند شتر پرواربندي مورد نياز در از علوفه ــي بخش عنوان را به گونه اين

مينمايند. گزارش
و نميتواند مشكل است باغباني اره و قيچي د اس، ــت علوفه با برداش د:
عالوه بر معمولي دروكنهاي با گيرد. قرار ــتفاده مورد اس ــيع وس در سطح
جعفري موجب ميگردد . آتريپلكس را ــاقه س شدن له ــودگي دستگاه، فرس
ميدارد اعالم آتريپلكس برداشت مناسب دستگاه ــاخت س بررسي در (۱۳)
سيستم نوع از يكساله ساقه هاي برداشت ماشين مناسب برش ــتم كه سيس
و براي از مركز مكانيزم لنگي خارج با و برگشتي تيغهها (برش قيچي) رفت
مناسب مضرس(ارهاي) ديسك برش سيستم ــاله سه س و ساقههاي دوساله
و امكان گرفته وسيع صورت سطوح در آتريپلكس چنانچه كشت خواهد بود.
به قادر كه دستگاهي توليد انبوه نباشد ، مسير عرصه روي بر مستقيم چراي
ميآيد. باشد امري ضروري بحساب جمع آوري علوفه ها خرد كردن و قطع،

پاورقيها
1- Kjeldehal Method
2 - Standard Committee of Agriculture,1990
3 - Association of official Analytical Chemists, 1990
4 - General Linier Model

استفاده مورد منابع
طرح گزارش علوفه، كيفيت مطالعه ۱۳۷۸؛ ارزاني، ز. و نيكخواه، ع. ح.، ارزاني، - ۱
اول. چاپ ــه مرتعداري. پاي اجتماعي واحدهاي و اقتصاد ي اندازه تعيين ــي پژوهش

.۲۸ كرج: دانشگاه تهران. منابع طبيعي دانشكده
مراحل تاثير نيكخواه،۱۳۸۰؛ ع. و جليلي ع. جعفري، م. تركان، ج. ح.، ــي، ارزان - ۲
مرتعي. گونه چند علوفههاي كيفيت روي بر اكولوژيك عوامل و فنولوژيك ــف مختل

.۳۹۶-۳۸۵:(۲)۳۲ كشاورزي. علوم مجله
ضرايب تعيين يزدي، ۱۳۷۴؛ ــرد ي ك و م.ع. ع. نيكخواه، م.ع.، ــدي، - امامي ميب ۳
اول. چاپ بز. و ــفند گوس ــتفاده از اس با Invivo روش به آتريپلكس هضمي دوگونه
يزد. ــتان اس دام امور و طبيعي تحقيقات منابع مركز تحقيقاتي. طرح نهايي گرايش

.۱۵ يزد :
افضل چاه ــر كوي گياهان در ــش پوش ۱۳۶۷؛ وضعيت ن. ــدي، ميب ــتاني باغس - ۴
استان طبيعي منابع و تحقيقات كشاورزي ــي مركز پژوهش ــاالنه س گزارش ارد كان.

يزد: ۲۱۵- ۲۲۰.
درختچه شاد ابي و دررشد هرس تأثير ــي بررس ۱۳۷۵؛ ميبدي، ن. ــتاني باغس - ۵
۱۳۷۵ -۱۴۳ اول. نشريه شماره چاپ آن. توليد ساليانه استفاده بهينه از ــنان و اش

.۴۶ تهران: كشور. مراتع و جنگلها تحقيقات مؤسسه
ــاي نيازه ــي برخ و ــي گياهشناس ــخصات مش ن. ۱۳۷۵؛ ــدي، ميب ــتاني باغس - ۶

.۳۹ -۳۲ :۳۲ مرتع. جنگل و داغ. فصلنامه قره اكولوژيكي
مختلف ــد تهاي ش مدت كوتاه اثرات ــي بررس ۱۳۸۲؛ ن. ميبدي، ــتاني باغس - ۷
يزد. ــتپي اس مراتع در دام عملكرد و گياهي ــش پوش خصوصيات بر برخي چراي بز

.۲۱۴ تهران: تهران. دانشگاه مرتعد اري دكتري رساله
مطالعه ــي،۱۳۸۳؛ ج. عبد اله و ارزاني، م.ت. زارع ن.، ح. ــدي، ميب ــتاني باغس - ۸
فصلنامه ــزد. ي ــتان اس ــتكوه پش ــتپي اس مراتع مهم ــه گون ــه س علوفه ــت كيفي

بيابان.۱۱(۲):۱۶۲-۱۳۷.
و كاشت فواصل اثرات كريمي، ۱۳۸۴؛ ا. و ــندگل س ع. ن.، ميبدي، ــتاني باغس - ۹
افضل چاه منطقه Atriplex lentiformis گونه ــتي زيس دير توليد و هرس بر نوع
استان طبيعي منابع و كشاورزي تحقيقات مركز پژوهشي طرح گزارش يزد. اردكان

.۸۴ يزد : يزد .
ح. و ــور، غالمعليپ ع. ــي، ابرقوئ ح. ــدي، م.ع. اماميميب ــف.، ال ــرف، بيط - ۱۰
ــنس آتريپلكس(كانيس ــه  گون دو ــي  غذاي ارزش ــي بررس ۱۳۷۳؛ ــري، منتظ
ــي بخش عنوان ــفند به گوس و بز ــتر، ش افزايش وزن ــد و رش در لنتيفرميس) و
منابع تحقيقات ــز مرك ــرح تحقيقاتي. ط نهايي گزارش جيره. ــبي خش ــه از علوف

.۸۴ يزد : استان دام امور و طبيعي
مقاالت مجموعه توقف. يا آتريپلكس توسعه فرهنگي، ۱۳۷۵؛ ع. و ح. توكلي، - ۱۱

.۵۳۰ -۵۲۶ ملي بيابان زدايي كرمان: همايش دومين
از نظر آتريپلكس- درمنه ــع مرات اهميت نژاد.۱۳۸۱؛ احمد و ح. ح. ــي، - توكل ۱۲
.۸۶۹ -۸۶۱ :۲۹۹ ايران. بيابان و مرتع تحقيقات فصلنامه دامها. تأمين نياز غذايي
طراحي و گياهان برش اندازهگيري نيروي ساخت دستگاه ۱۳۷۵؛ ن. جعفري، - ۱۳
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 در

ماشينآالت ارشد كارشناسي نامه پايان آتريپلكس. برداشت ــين ماش برش سيستم
.۳۴۶ تهران: مدرس. تربيت دانشگاه كشاورزي.

منابع ــكده دانش اول. چاپ يزد ــتان اقليمياس ــناخت ش ۱۳۶۰؛ ع. ــي، خليل - ۱۴
كرج: ۱۱۶. تهران. طبيعي دانشگاه

ــنس و كانيس آتريپلكس ــه گون دو ــي غذاي ارزش ــي بررس ۱۳۷۰؛ ا. ــر، رنجب - ۱۵
قم. ــتان شهرس فنولوژي در منطقه مختلف ــل مراح د ر Atriplex lentiformis
تهران: تهران. دانشگاه طبيعي ارشد مرتعداري. دانشكده منابع كارشناسي پاياننامه

.۱۴۷
تعداد ي سازگاري بررسي ۱۳۸۳؛ دانائي، ر. و ميبدي باغستاني ن. الف.، رهبر، - ۱۶
چكيد ه اردكان، ــل افض چاه كوير ــيه حاش ــوري در اراضي ش به مقاوم گونههاي از
ــريه شماره نش در ــده ش ارائه ايران. مرتعداري و مرتع ملي همايش دومين مقاالت

.۳۸ تهران: كشور. مراتع و جنگلها تحقيقات مؤسسه ۱۳۸۳ -۳۴۵
ــاه آتريپلكس د ر گي نقش ۱۳۵۴؛ اقدم، ــوي موس س.ح. و پ. ــان، فروغي - ۱۷
كشور. مراتع و جنگلها سازمان ۱۸ شماره نشريه اول. چاپ ــتپي. اس مراتع احياء

.۴۴ تهران:
قابليت هضم ۱۳۸۰؛ تعيين كوچكي، ع. ناصريان و ع. ح. توكلي، ــكي،و.، كاش - ۱۸
ــومين مقاالت س چكيده ــفند. in در گوس vivo روش به ــس آتريپلك گونه ــت هف

.۲۱۷ تهران: كشور. طيور دام و تغذيه پژوهشي سمينار
ــاي گاوه ــي غذاي ــات احتياج ۱۳۷۱؛ ــبي، طهماس . ع.م و ــف.ق. ال ــان، گلي - ۱۹

.۳۳۶ مشهد: فردوسي دانشگاه انتشارات شيري(ترجمه)،

خاك. ــوري روي ش بر آتريپلكس و گز گياهان ــت كش ۱۳۷۵؛ اثر ر. - گيتي،ع. ۲۰
.۵۱ -۳۹ ۳و ۴): بيابان جلد(۱،۲، مجله

تهران. ــگاه دانش ــارات انتش اول. مرتعداري. چاپ و ــع مرت ۱۳۷۷؛ م. ــدم، مق - ۲۱
.۴۸۰ تهران:

ايران. مراتع احياء در آن نقش و آتريپلكس گياه ۱۳۶۶؛ س.ح. اقدم، موسوي - ۲۲
تهران:۱۳۲. كشور. مراتع و جنگلها سازمان ۶۹ شماره نشريه اول. چاپ

گياه ــه گون ــي دو غذاي ارزش ــن تعيي ۱۳۷۵؛ ــي، چگين و ش. ــواه، ع. نيكخ - ۲۳
زايي بيابان ملي همايش ــن دومي مقاالت مجموعه بيولوژيك. روش به ــس آتريپلك

.۴۷۸ كرمان: ۴۷۲- زدايي. بيابان روشهاي مختلف و
24- Holechek, J.L., R.D. Pieper. and C.H. Herbel. 1995; Range 
management, principles and Practices (Second edition). Prentice 
Hall Upper Saddle River. New jersey: 526.
25-  Langer, D.L., J.A. Jackson, Jr., R.W. Hemken. and R.J. 
Harmon, 1985; Effect of level and source of phosphorus fed to 
dairy calves. J. Dairy sci. 68(suppl.1): 36.
26- Teh, T.H., R.W. Hemken. and L.S. Bull, 1982; Evaluation of 
Urea ammonium poly phosphate as a phosphorus source for dairy 
calves. J. Animal science. 55: 174.
27-  Vallentine , J.F, 1990; Grazing management. Academic press. 
Inc., New York: 533.

نوع... و كاشت فاصله اثرات
Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

