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  چکیده

، پوکسـیلینیا و  هالوگنومـا (ي به منظور تعیین قابلیت هضم ماده خشـک و مـاده آلـی سـه گونـه گیـاه شورزیسـت         ا مطالعه
ن جمـع آوري  زار استان گلستا هاي گیاهان شورزیست از مناطق شوره نمونه. در شرایط آزمایشگاهی انجام شد) آلوروپوس

نتـایج نشـان داد کـه بـین      .قرار داده شد  ياشهیش يهاالیدر داخل و  هاي تفاله مرکبات نمونهاز  گرم  میلی 500قدار م. شد
از نظر قابلیت هضم مـاده   .)>05/0P( داري وجود داشت کشت اختالف معنی محیط pHتیمارهاي مختلف از نظر تاثیر بر 

داري وجـود نداشـت؛ امـا در گونـه گیـاه شورزیسـت        مرحله رویشی اختالف معنـی خشک سه گونه گیاه شورزیست در 
  ).P>05/0(داري وجود داشت هالوگنوما از نظر قابلیت هضم در سه مرحله رشد اختالف معنی

  ، تغذیه شترشورزیست انگیاه، قابلیت هضم ماده خشک، قابلیت هضم ماده آلی: کلمات کلیدي

  

  مقدمه 

یی غذاي ها ازین نیتام به قادر آب ومنابع کشت قابلي ها نیوزم است رشد وبهر هتوسع رحالد يها کشور تیجمعغذا 
 خشـک  منـاطق  در چـرا  فیضـع  تیریمد با همراه چراکننده شیوافزا مراتعی اهیگ پوشش و فقر.  باشد ینم تیجمع نیا

 عملکـرد  ، پربـاران ي هـا  الس دری حت. هاستهشدد واح نیای عیطب پوشش بهي جد صدمات واردآمدن موجب انهیخاورم
ي بـر یف اغلـب  خشک علوفه عالوه  به. است نییپا خشک فصول در ژهیو  هب نیپروتئ وي انرژی ناکاف مصرف لیدل  به ها دام

 و  1992 همکـاران،  و سـالم  بـن  ( اسـت  توجـه  قابـل یی غذا مواد کمبود خاطر به دام تلفات و دارندی نییپا تیفیک و بوده
ي کشـاورز  محصوالت دیتول دري جدي ها چالش جهان، ازمناطقي اریبس در وآب خاكي وشور شیاافز با همراه). 2010
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 بـه  لیتبـد  هـا  دام توسـط  مصـرف  بـا  تواننـد  یم و بوده شوري ها نیدرزم رشد به قادر اهانیازگی برخ اما. است شده جادیا
  . )2010 لشاعر،ا ؛2010 همکاران، و سالم بن( شوندی دام محصوالت گرید و وپشم   ریش ، گوشت

 از مراتـع  صـحیح  مـدیریت  جهـت  که است عواملی مهمترین از یکی مراتع در موجود هاي گونه علوفه کیفیت تعیین
 عوامل زیرا باشد، متفاوت است ممکن مختلف هاي زمان و ها درمکان مرتعی هاي گونه علوفه کیفیت. است ضروريموارد 

 رشدگیاه فنولوژیکی مختلف مراحل به توان می عوامل این ازجمله. راستاثرگذا ها آن غذایی وارزش کیفیت روي مختلفی
 ارزیـابی  منظـور  بـه  گلسـتان  استانو گمیشان  ن برو اینچه منطقه قلیایی و شور گاه رویش در حاضر تحقیق. داشت اشاره

سـه گونـه    قابلیت هضمتعیین لذا هدف از انجام این مطالعه . گرفت قرار بررسی مورد درسالهاي فوق  گونه علوفه کیفیت
  .گیاهان شورزیست استان گلستان بود

  

  هامواد و روش

میلی لیتر بـزاق   50هاي آسیاب شده، به همراه  میلی گرم ماده خشک نمونه 500به منظور تعیین قابلیت هضم ظاهري، 
مـاري بـا    اي ریخته و پس از درپوش گذاري، در بن هاي شیشه در بطري 2:1مصنوعی و مایع شکمبه صاف شده به نسبت 

تکرار به عنـوان بالنـک در    4صحیح ذرات باقی مانده در مایع شکمبه به منظور ت. گراد قرار داده شد درجه سانتی 39دماي 
پس از صـاف  . گیري شد ها اندازه نمونه pHها از بن ماري خارج و  ساعت تمامی شیشه 24بعد از گذشت . نظر گرفته شد

د و سپس گراد خشک ش درجه سانتی 60ساعت در آون  48هاي حاصل به مدت  ساعته، نمونه 24   نمودن محتویات کشت
و در قالب طرح کامال  SASنرم افزار آماري  GLMهاي حاصل با رویه  آنالیز داده  براي. قابلیت هضم ظاهري محاسبه شد

  .  تصادفی انجام شد
  

  :نتایج و بحث
از نظـر  . نشان داده شـده اسـت   1محیط کشت در شرایط آزمایشگاهی در شکل   pH  تاثیر انواع گیاهان شورزیست بر

 pH به طوري کـه بیشـترین تـاثیر بـر    ). P>05/0(داري بین نمونه ها وجود داشت  محیط کشت اختالف معنی pHتاثیر بر 
 pH و کمترین میزان تاثیر بر) 12/7(اي گیاهان شورزیست توسط هالوگنوما در مرحله رشد رویشی و گلدهی  توسط نمونه

  .  نشان داد) 01/7(توسط گیاه آلوروپوس در مرحله رویشی 
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  .محیط کشت pHتاثیر گونه هاي مختلف گیاهان شورزیست بر . 2شکل                 

  
نشان داده شـده   1قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی سه گونه شورزیست در شرایط آزمایشگاهی در جدول شماره 

گیاه شورزیست در مرحلـه رویشـی اخـتالف     نتایج آزمایش نشان داد که از نظر قابلیت هضم ماده خشک سه گونه. است
-داري وجود نداشت؛ اما در گونه گیاه شورزیست هالوگنوما از نظر قابلیت  هضم در سه مرحله رشد اختالف معنـی  معنی

. ، قابلیـت هضـم مـاده خشـک رونـد کاهشـی داشـت        به طوري که با افزایش مرحله رشد ).P>05/0(داري وجود داشت 
تـرین مربـوط بـه هالوگنومـا در مرحلـه      و پـایین ) 43/63(ضم ماده آلی مربوط به گیاه پوکسیلینیا باالترین درصد قبلیت ه

  .بود) 22/49(دهی  بذر
  In Vitro1در شرایط گیاه شورزیستمقایسه قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی سه گونه  1جدول 

  ماده آلی  ماده خشک  گیاه شورزیست

  a26/56  bc71/57  آلوروپوس

  a 63/56  a04/59  ا مرحله رویشیهالوگنم

  b63/51  ab93/57  دهی هالوگنما مرحله گل

  c63/46  b22/49  هالوگنما مرحله بذردهی

  a66/58 a43/63  پوکسیلینیا

 ). >P 05/0(داري وجود دارد  در هر ستون بین اعداد با حروف متفاوت، اختالف معنی -1  
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 ریاسی(درصد گزارش شده است   50تا   40در دامنه ر شرایط درون تنی دقابلیت هضم مواد مغذي کوشیا و آتریپلکس  

ن تنی یک روقابلیت هضم ظاهري ماده خشک و ماده آلی در شرایط دنیز همچنین در مطالعات دیگر   .)1381  و همکاران،
ت وجود تنوع زیاد در مطالعا. )1995و 1992  ،امین و همکارانیبن(شد درصد گزارش  56و  59گونه آتریپلکس به ترتیب 

درصـد در   70تـا   40بـین   بر پایه ماده خشک یا مـاده آلـی    هاي شورزیست علوفه هاي مختلفقابلیت هضم بین گونه در
زمـان برداشـت    در اختالفات در سن و وضـعیت فیزیولوژیـک گیـاه    ).   2010 الشاعر،  (شرایط مختلف گزارش شده است 
  ). 2004؛ نورمن و همکاران، 2004ن سالم و همکاران، ب(باشد ممکن اسن باعث ایجاد این تنوع 

و  27/27بـه ترتیـب    آلوروپـوس   اي  بخش سریع تجزیه و کند تجزیه گونه) 1391(در مطالعه حسینی نژاد و همکاران 
 27 نیز بخش کند تجزیه ماده خشک آتریپلکس ) 1381(همچنین در مطالعه ریاسی و همکاران . درصد گزارش شد 93/28

الیـاف  غلظـت   افـزایش بـا  یابـد؛ زیـرا    میثر کاهش ؤپذیري م با افزایش بلوغ گیاه مقادیر تجزیه. گزارش شده استدرصد 

غلظـت بـاالي دیـواره     طبیعی اسـت کـه  . یابدقابلیت هضم کاهش میو به تبع محتویات سلولی   نامحلول در شوینده خنثـی 
 ،و همکـاران  هافمن(کند  الیاف ممانعت میشکسته شدن  شده و ازسبب کاهش نفوذ میکروبی همانند سد فیزیکی  سلولی
 1993.(  
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Abstract 
 

A study was conducted to determine dry matter and organic matter digestibility of three 
species of halophytic (Aleropus littoralis, puccinella distance, Halocnemum) 
strobilacemum ). Samples were collected from arid zone of Golestan province. 500 mg of 

the each sample was placed into 120 ml serum bottles. The treatments of the experiments 
were incubated for 24 h in four replications. The results showed that there is significant 
difference among studied treatments aspect pH of medium (p<0.05). There was no 
significant difference among three species of halophytic at growing stage, but there was 
significantly difference in three stage of growth of Halocnemum (p<0.05).    
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