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 چکیده

ف رشاد در هاا و مراحال مل لاهای رویشگاهی و کیفیت علوفه گیاه حنظل در رویشگاهحاضر بررسی برخی از ویژگیمطالعۀ هدف از 

ات مراحل مل لف مشاهد زابل و سراوان، دو رویشگاه جهت بررسی تغییرات حیاتی گیاه درباشد. مراتع اس ان سیس ان و بلوچس ان می

م ار  چهاار هایپالتدر پوشش گیاهی، های ویژگی .گرفت نقاط مشلص صورت از مرتب بازدیدهای فعالیت گیاه بادورۀ فنولوژی در 

پای ریشه گیاه  م ریسان ی 0-30عمق  از خاك بردارینمونهدر دو رویشگاه، بررسی شد. م ری  200ترانسكت  ام داد چهار در مربعی

 شادر مرحلاۀ ساه در علوفاه های کیفیاتخاك برداشت شد. شاخص های فیزیكوشیمیاییویژگی عاری از گیاه جهت بررسیمنطقۀ و 

ور اولین برگ در نشان داد، ظه حنظلرویشی گیاه دورۀ ن ایج  .گیری شداندازه تكرار 4 تصادفی با صورت به بذردهی و گلدهی رویشی،

دار تفااوت معنای باشد. میانگین درصد تاج پوشش و تراکم در دو منطقاه دارایرویش شهریور ماه میدورۀ اوایل فروردین ماه و پایان 
داد میازان  ن ایج نشاانم ر بود. سان ی 123و  207ترتیب هدوانی این گیاه در رویشگاه زابل و سراوان ب(. عمق ریشه>01/0pهس ند )

تجزیاه و تللیال  ن ایج شاهد بیش ر است.منطقۀ داری از مورد بررسی به شكل معنیبوتۀ آلی در پای مادۀ هدایت الك ریكی و کربن و 

لی در سطح آمادۀ ( و >05/0pدرصد ) 5دو رویشگاه نشان داد درصد شن، سیلت، اسیدی ه، آهک و کربن آلی در سطح گونۀ خاك زیر 

ویشاگاه زابال آلای در رماادۀ آلای و کربن ها نشان داد درصد شن، اسیدی ه، (. همچنین میانگین>01/0p) باشددار میدرصد معنی 1

ه هاای کیفیات علوفاباشد. ن ایج شاخصبیش ر از سراوان بوده و میزان سیلت و آهک در خاك پای گیاه در رویشگاه سراوان بیش ر می

هاای ماورد شاخصکلیۀ نولوژی بر ف(. اما مراحل >05/0pداری داشت )روتئین خام اثر معنینشان داد، عامل رویشگاه تنها بر درصد پ

بولیسمی گیاه کاهش و درصد الیاف ازدیاد سن درصد پروتئین خام، هضم پذیری و انرژی م ا(. با >01/0pداری دارد )بررسی اثر معنی

سیس ان، می ۀروز 120ی زمانی رویش این گیاه با بادهاو هم دوانیشهبا توجه به عمق ری یابد.میاسیدی افزایش شویندۀ نامللول در 

 .آورد عململیطی جلوگیری به های ملرب زیستبادی از پدیده توان با کشت حنظل در مناطق برداشت رسوبات

 .مراتع، سیس ان و بلوچس انفنولوژی، مراحل های رویشگاهی، کیفیت علوفه، ویژگی ،حنظل :کلیدواژگان
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 مقدمه. 1
عوامل ملیطی بر حضور، پویاایی و توزیاع جغرافیاایی 

وامال با توجه به تاأثیر ع[. 7] سزایی دارندهبتأثیر گیاهان 

ر مل لف اقلیم، توپوگرافی، سنگ بس ر و عوامل بیولوژیک ب

 ایانویاژۀ روی خاك و پوشش گیاهی و با توجه به روابط 

طور هملیط خاص، در هر منطقه ب عوامل با یكدیگر در یک

ف با پوشش گیاهی مشلصی کاه شااخص و معار طبیعی

خصوصایات [. 16باشایم ]رو میهخاك مشلصی است روب

فیزیكی و شیمیایی مل لف یک خاك ممكن است به ظهور 

ای خاص در یک رویشگاه منجر شود. کشف روابط بین گونه

هاای وارد مهام تعیاین مللپوشش گیاهی و خااك از ما

ها و مادیریت مناابع و باوم ساازگان ءمناسب بارای احیاا

باشد. بررسی روابط جوامع گیاهی با عوامل ملیطی به می

 دلیل تغییرات زیاد م غیرهای ملیطی و نیز روابط پیچیده

بین گیاه و ملایط از پیچیادگی خاصای برخاوردار اسات 

باه نلاو  هااخصوصیات فیزیكای و شایمیایی خاك [.18]

های گیاهی نقاش در اس قرار، رشد و پراکنش گونهمؤثری 

ی با توجه به ثابت بودن شرایط اقلیمی و سل  [.34]دارند 

کار احیای پوشاش گیااهی در منااطق خشاک و بیاباانی، 

های طبیعای شناخت ارتباط خصوصایات خااك باا گوناه

باشد، زیارا کاه باا شاناخت ایان منطقه امری ضروری می

ارتباطااات و کاشاات به اارین و سااازگارترین گونااه در 

در امار احیاای مناسب رین شرایط، بیشا رین پیشارفت را 

باار ایاان اساااس  [.34]پوشااش گیاااهی خااواهیم داشاات 

های بااومی اهمیاات خااود را باایش از پاایش نمایااان گونااه

کم ار باه توساعه، هزینۀ ها با کنند. زیرا اس فاده از آنمی

منجار  ءهای احیااتولید، ماندگاری و موفقیت بیش ر پروژه

 گردد.می

 شاشپو دارای کاه هس ند طبیعی هایاکوسی م مراتع

 و اهلای هاایدام اسا فادۀ ماورد و هسا ند خودرو گیاهی

 کاه کشااورزی اراضای خاالف بار. گیرنادمی قرار وحشی

 اراضای دارناد، ملصاولی تاک معموالً و یكنواخت پوشش

مای تشكیل را مل لف گیاهی هایگونه از ترکیبی مرتعی

 گیااهی ترکیاب از ایساده شكل که رویشی اشكال .دهند

 شرایط با هاگونه سازگاری دهندۀ نشان و دهدمی نشان را

 و دام تغذیاۀ در مهمای نقاش هسا ند، مل لاف ملیطی

 ۀعلوفا تیافیک نیایتع. کنندمی بازی اکوسیس م پایداری

 ییچرا تیمشلص نمودن ظرف نیو همچن یمرتع اهانیگ

تعادل  جادیمراتع و ا یو اصول حیصل تیریمرتع در امر مد

 [.12] باشادیم تیاحائز اهم اریدام و مرتع بس نیب داریپا

برای برآورد ظرفیت چرای واقعی مراتع، آگااهی از عوامال 

گیاهاان مرتعای الزامای علوفاۀ م عددی از جمله کیفیات 

اساات. ضاامناً عملكاارد دام عماادتاً بااه کیفیاات علوفااه در 

برای رسایدن باه عملكارد  [.5]دس رس دام بس گی دارد 

از للااا   دام در سااطح مطلااوب، تااأمین نیاااز مااذایی دام

ها ضروری اسات و انرژی، پروتئین، مواد معدنی و وی امین

این امر زمانی امكان پذیر است که کیفیات علوفاه از نظار 

[. 27و  12]میایی و فیزیكی مطالعه شده باشد ترکیب شی

تااوان بیااانگر ارزا مااذایی و مقاادار کیفیات علوفااه را می

عباارت گیرد. به انرژی دانست که در دس رس دام قرار می

تارین وتااهدیگر، مقدار مواد مغذی است کاه حیاوان در ک

مرتاع تغییارات قابال علوفۀ آورد. دست میهزمان ممكن ب

ای از للا  کیفیت از زماانی تاا زماان دیگار و از مالحظه

این تغییرات گسا رده دامنۀ یابد. مكانی به مكان دیگر می

. ولی آن نیز م عدد و پیچیده هس ندکنندۀ و عوامل ایجاد 

بر تغییرات کیفیت علوفه مؤثر توان عوامل به طور کلی می

رشااد و زمااان مرحلااۀ ، را تلاات عنااوان عواماال ملیطاای

بندی تقسیمگیاهی و عوامل مدیری ی گونۀ برداشت، تنوع 

های رویشگاهی ویژگی روی بر زیادی مطالعات[. 32]کرد 

 و فنولوژی مراحل تأثیر و مل لف هایگونه مذایی ارزاو 

 طاورهبا. اسات گردیده انجام هاآن روی بر ملیطی عوامل

 از ملیطای شارایط و رشاد مرحلاۀ گیاهی، گونه نوع کلی

 باشندمی علوفه یتکیف روی بر مؤثر فاک ورهای ترینمهم

 [.6و  4، 3]

ن ااار گوناااۀ شاااناخ ی خصوصااایات باااوم ملققاااین

(Astragalus squarrosusدر رویشگاه ) های کاشان ماورد

های ن ر نشان رویشگاه بررسی خاك [.8] دادند بررسی قرار

شنی لومی تا لومیهای شنیداد که این گونه املب در خاك
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 2/4تاا  4/0هادایت الك ریكای دامناۀ رویش داشا ه و در 

اداماۀ تواناایی  17/8تاا  PH 49/7زیمنس بر م ار و دسی

هااای انجااام شااده باار روی حیااات دارد. ن ااایج بررساای

رشاد مرحلاۀ ن ر در ساه گونۀ خصوصیات کیفی علوفه در 

مرحلۀ رویشی، گلدهی و بذردهی نشان داد که با پیشرفت 

درصد از  82/0درصد از میزان پروتئین خام و  6/3رویشی 

 ملققاان [.8]ان کربن آلی گیااه کاسا ه شاده اسات میز

در مراتاع  Astragalus effusesمرتعای گوناۀ اکولوژی آت

 ن ایجمورد بررسی قرار دادند. نیز مربی را اس ان آذربایجان

 بافات با هاییخاك در را رشد گونه به رین این، داد نشان

 -04/8اسیدی ۀ  با رسی( –لومی  تا لومی -شنی ) م وسط

 م ار بر زیمنسدسی 4/0 -54/0و هدایت الك ریكی  04/7

 در نظار ماورد گوناۀ حضاور نلاوۀ بررسای. ه اساتداش 

 کااه داد نشااان آن مل لااف هایرویشااگاه گیاهیپوشااش

 7000-24000درصد، تراکم  2-4 گونه این تاجی پوشش

. ایان بوده استدرصد  50-70پایه در هك ار و فراوانی آن 

 تا آن ریشۀ گس را و بوده راست ریشه گیاهان جزء گونه

خصوصیات  همچنین  [.1] است شده بررسی م ر عمق سه

در  Salvia rosifoliaۀ گوناامورفولوژیااک و آت اکولااوژی 

مورد بررسی قارار  توسط ملققیناینوریوس ترکیه منطقۀ 

. ن ایج نشان داد، بین میزان فسفر، نی روژن و پ اسیم گرفت

داشا ه اسات خاك با توزیع گیاه در منطقه رابطاه وجاود 

[24.] 

 منااطق را ایاران ساطح از وسایعی بلاش کاه آنجا از

-گوناه اسات، داده اخ صاص خود به خشکنیمه و خشک

سازگار و مقاوم باا شارایط سالت ایان بومی های گیاهی 

 پایااداری و هااادام تغذیااۀای در اهمیاات ویااژهمناااطق، 

 ایی مقاوم و دارای سیس م ریشههاگونه. دارند اکوسیس م

 در را خشاک منااطق زیسا ی سلت شرایط قوی و طویل

 را خاود آبی اح یاجات است خشک سطی خاك که زمانی

 همچنااین و کننادمای رفاع زیرزمینای آب هاایسافره از

 تلمال خاوبیهب را ملیطی نامساعد شرایطگیاهان بومی 

 در قاوی ابازاری عناوان باه تواننادمای رواین از، کنندمی

-نیمه و خشک مناطق مراتع مدیریت در مرتع مدیر دست

هاای مهام و از گوناه [.21] کنند ایفا مهمی نقش خشک

 حنظاال بااا نااام علماای  ،سااازگار بااا مناااطق خشااک

Citrullus colocynthis  م علاق ، ، چند سالهعلفیگیاهی

باشاد. ایان گیااه ( میCucurbitaceaeکدوها )خانوادۀ به 

بومی ایاران باوده و در ناواحی جناوبی کشاور و منااطقی 

همچااون جنااوب اساا ان خراسااان، کرمااان، سیساا ان و 

 از بااا شااود. حنظاالو بناادرعباس یافاات میبلوچساا ان 

 ریکاو یۀحاشو  یابانیب مناطق یاهیگ یهاگونه نیترارزا

 ۀجنباآن، از  ادیاز اریاست که با توجاه باه پاراکنش بسا

 ، که قابلیت رویشباشدیم تیحائز اهم زیحفاظت خاك ن

مطالعاۀ لذا هدف از  را داراست. یاسبک و ماسه یدر اراض

هاای رویشاگاهی و کیفیات ویژگیحاضر بررسی برخی از 

ها و مراحل مل لف رشد در گیاه حنظل در رویشگاهعلوفۀ 

 باشد.مراتع اس ان سیس ان و بلوچس ان می

 

 روش شناسی. 2

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ  .2.1
 وسااع ی بااال  باار بااا بلوچساا ان و سیساا ان اساا ان

 مساااحت درصااد 5/11 معااادل مربااع کیلااوم ر 187502

 3´  باین اس ان این. است داده اخ صاص خود به را کشور

  63° 20´ تا  58° 49´ و شمالی عرض 31° 29´  تا °25

 عارض در گرف ن قرار علت به است. شده واقع شرقی طول

 برخاوردار خشاک و گرم هوایی و آب از پایین، جغرافیایی

 سیسا م تسالط تلات ساال از نیمای از بایش در و است

 شادن خشک و گرم باعث که دارد قرار حاره جنب پرفشار

های زاباال و موقعیاات جغرافیااایی رویشااگاه .شااودمی هااوا

 آورده شده است.( 1) سراوان در شكل

 . فنولوژی2.2
-رویشگاه جهت مطالعه تغییرات حیاتی یا فنولوژی در

مشاهدات مراحل فنولوژی این گیاه در  مطالعه، های مورد

نقااط مشالص  از مرتاب بازدیادهای دورۀ فعالیت گیاه با

تااری   مراحل مل لف فنولوژی گیاه شاامل .گرفت صورت
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 باشند.میبذردهی  و اولیه، زمان حداکثر رشد رویشی، گلادهی یهاظهور برگ

 

 مطالعه مورد رویشگاه دو موقعیت .1 شکل

 

 بلوچستان و سیستان استان در مطالعه مورد هایرویشگاه اقلیمی اطالعات .1 جدول

 شهرس ان
نوع اقلیم بر اساس 

 بندی گوسنطبقه
ارتفاع از سطح 
 دریا )م ر(

میانگین حداقل 

حرارت درجۀ 
 (م رمیلی) سالیانه

میانگین حداکثر 

حرارت درجۀ 
 (م رمیلی) سالیانه

میانگین درجه 

  حرارت سالیانه
 (م رمیلی)

م وسط بارندگی 

 سالیانه
 (م رمیلی)

درصد رطوبت 
 نسبی

 38 60 22 5/29 5/14 480 بیابانیمنطقۀ  زابل

 29 107 22 28 16 1195 یابانیب ۀمنطق سراوان

 

 گیری خصوصیات کمی پوششاندازه .2.3
هاار یااک از  گیااری پوشااش گیاااهی درباارای اناادازه

باا م اری  200ترانساكت  چهاارمطالعااتی،  هایرویشگاه

جهات شایب کلای  درفواصل تقریبی سه کیلوم ر از هام 

م ار  چهاارپاالت  10منطقه قرار داده و در هر ترانسكت، 

پاالت بار اسااس اندازۀ که  پالت( 40 رویشگاهمربعی )هر 

ا حداقل دو برابر تاج پوشش بزرگ رین گونه در رویشگاه با

 از یهاای مل لفاو عامل شد م ر از هم مس قر 20فواصل 

گیاهی، درصاد سانگ و  هایدرصد تاج پوشش گونهقبیل 

و  خااك للات، تاراکم سنگریزه، درصد الشبرگ و درصاد

 .ثبت گردید هافراوانی داخل پالت

 تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک .2.4
 زابال رویشگاه دو در حنظل گیاه پراکنش مناطق اب دا

 تلقیقاات مراکاز کارشناساان با کمک از تجارب سراوان و

 تعیاین صالرایی بازدیادهای و طبیعی منابع و کشاورزی

م ر سان ی 0-30عمق  از خاك بردارینمونه سپس .گردید

ریشاۀ نموناه خااك از پاای  6در هر رویشگاه انجام شد و 

عاااری از گیاااه در هاار منطقااۀ نمونااه خاااك از  6و  گیاااه

نموناه خااك جهات  24رویشگاه برداشت شد. در مجموع 

 من قل گردید. تجزیه به آزمایشگاه

برای تعیین بافت خاك از روا هیادروم ری اسا فاده 

های ذرات بر اساس اخ الف در میزان شد که در آن اندازه

در ایان  [.10] شان در آب مشلص گردیدنادرسوب شدن

-روا شن، رس و سیلت بدون جدا کردن از یكدیگر اندازه

عصارۀ گیری شدند. برای سنجش میزان هدایت الك ریكی 

اسا فاده  م ر( Ecالك ریكی )اشباع از دس گاه هدایت سنج 

آلای از روا ماادۀ گیری کربن آلای و گردید. جهت اندازه

گیری درصد آهک . برای اندازه[23] اس فاده شد والكر بلک

 روابه خاك ی هاز روا تی راسیون اس فاده گردید. اسید
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 از اس فاده با و( آب و خاك 1:1 نسبت) اشباع گیریعصاره

 یک مللوط نمونه امر این برای. شد تعیین م ر pH دس گاه

 و شاد تهیاه( گارم 70) خاك و( سیسی 70) آب یک به

 باا نموناه هار در خااك اسیدی ۀ مقدار ساعت، 24 از پس

 .[31]شد گیریاندازه م ر pH دس گاه از اس فاده

 کیفیت علوفه .2.5
 رشاد فنولاوژیكی مرحلاۀ ساه در گیااه از گیرینمونه

 و( ماااه )اردیبهشاات گلاادهی ،()فااروردین ماااه رویشاای

 سال در تكرار 4 تصادفی با صورت به ،(ماه )مرداد بذردهی

 باه ه و برگ()ساق هوایی هایاندام بردارینمونه با و 1395

 انجاام سراوان و زابل رویشی منطقۀ دو در زمانهم صورت

 تمیاز از پاس مرحلاه، هار در شدهبرداشت هاینمونه. شد

، (هاوا جریان جهت)دار سوراخ کامذی هایپاکت در کردن

 گیااهی هاینمونه. یاف ند ان قال آزمایشگاه به و قرارگرف ه

 گرادسان ی درجۀ 60 دمای و آون داخل در آزمایشگاه، در

 شادن، خشک از پس. گردیدند خشک ساعت 24 مدت به

 ساپس و شاده خارد م ریساان ی 2 تا 1 قطعات به اب دا

 ارزیااابی منظوربااه .گردیدنااد کدگااذاری و شااده آساایاب

 درصااد هاایشاااخص گیااهی، گوناۀ ایاان علوفاه کیفیات

 اسایدی شاویندۀ در ناامللول الیااف ،(1CP) خام پروتئین

(2ADF)، خشااک مااادۀ پااذیری هضاام (3DMD )اناارژی و 

-برای انادازه[. 22] دگردی گیریاندازه( 4ME) م ابولیسمی

اسیدی شویندۀ گیری درصد نی روژن و الیاف نامللول در 

-( اس فاده شد. بارای انادازه2000) AOACهای روااز 

گیااری میاازان درصااد پااروتئین خااام از درصااد نی ااروژن 

شد. به این صورت کاه درصاد نی اروژن در عادد  اس فاده

دست آمد. برای بارآورد هضرب شد تا پروتئین خام ب 25/6

اسا فاده  زیرخشک از فرمول پیشنهادی مادۀ پذیری هضم
 
 

 

 

 
1 Crud protein 
2 Acid Detergent Fiber 
3 Dry Matter Digestible 
4 Metabolism Energy 

 شد:

 %N%626/2+ADF%824/0-58/83 =DMD (1فرمول )

هاا از به منظاور بارآورد انارژی م ابولیسامی در گوناه

اس اندارد کمی ۀ خشک بر اساس فرمول مادۀ پذیری هضم

 کشاورزی اس رالیا اس فاده شد:

 DMD%17/0 =ME (2) فرمول

 هاداده تحلیل و تجزیه .2.6
میااانگین مقایسااۀ هااا و تجزیااه تللیاال داده جهاات

شااهد و همچناین منطقاۀ خصوصیات خاك پای بوتاه و 

مسا قل و  تای خاك پای بوتاه در دو رویشاگاه از آزماون

 ساۀمقای بارای همچناین .اس فاده گردیاد SPSSافزار نرم

بااا درصااد  دانكاان ایدامنااه چنااد آزمااون از هااامیااانگین

 .گردید اس فادهدرصد  95اطمینان 

 

 نتایج. 3

 گیاهی پوشش گیریاندازه .3.1

نشاان داد کاه ظهاور  حنظالرویشی گیاه دورۀ ن ایج 

رویاش دورۀ اولین برگ در اوایال فاروردین مااه و پایاان 

رویاش گیااه در دورۀ باشد. در واقع طاول ماه میشهریور 

پوشاش مطالعاۀ باشاد. مورد مطالعه شش ماه مایمنطقۀ 

منطقۀ مورد مطالعه نشان داد که در هر دو منطقۀ گیاهی 

خاك للت مالب بوده است. با توجه به اقلیم، مورد مطالعه 

نشان داد که میانگین درصد تاج پوشش در  tن ایج آزمون 

سراوان باوده و دارای تفااوت منطقۀ یش ر از زابل بمنطقۀ 

منطقۀ در  گیاه حنظل. تراکم (2)جدول  باشدمیدار معنی

زابل بود و از این نظار دو منطقاه منطقۀ سراوان بیش ر از 

درصاد هسا ند. درصاد  1دار در سطح دارای تفاوت معنی

داری معنیسراوان به صورت منطقۀ در حنظل گونۀ فراوانی 

زابل بیش ر است. از نظر میزان سنگ و سنگریزه منطقۀ از 

داری از سراوان به شكل معنیمنطقۀ و میزان الشبرگ نیز 
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زابل بیش ر اسات. خااك للات در رویشاگاه زابال منطقۀ 

بیش ر از رویشگاه ساراوان باوده و از ایان نظار دو منطقاه 

های همراه گونه ( هس ند>01/0pداری )دارای تفاوت معنی

 گاز  ،(Capparis spinosa)در رویشگاه زابال کاور  حنظل

(Tamarix aphylla( خارشاا ر ،)Alhaji camelerom ،)

 ( و ساااایاه شااااورSalsola rigidaعلااااف شااااور)

(Suaeda fruticosa و در رویشااگاه سااراوان، اسااپند ،)

(Peganum harmala)، علااف شااور (Salsola Kaliو ) 

 باشند.می (rosmarinus Seidletziaاشنان )

 مورد مطالعه هایرویشگاهمشخصات پوشش گیاهی . 2 جدول

 ن یجه آزمون tمقدار  درجه آزادی انلراف معیار میانگین رویشگاه خصوصیات پوشش

5/7 زابل درصد تاج پوشش  08/0  6 377/28  ** 

57/4 سراوان   19/0     

31/0 زابل تراکم  02/0  6 - 2/6  ** 

39/0 سراوان   01/0    ** 

25/34 زابل فراوانی  06/2  6 - 159/6  ** 

25/41 سراوان   96/0    ** 

92/11 زابل ریزهسنگسنگ و   10/0  6 - 697/27  ** 

25/25 سراوان   96/0    ** 

52/1 زابل بقایای گیاهی  10/0  6 - 908/5  ** 

92/1 سراوان   10/0    ** 

25/61 زابل خاك للت  96/0  6 644/32  ** 

45/42 سراوان   64/0     

 

 گیاه فنولوژی مراحل .3.2

دما و ارتفاع قرار تأثیر های مل لف تلت فنولوژی گونه

زابال معماوالً در اواخار منطقاۀ کلی در دارد ولی به طاور

گوناۀ اسفند ماه با مسااعد شادن شارایط دماایی رویاش 

اردیبهشت مااه گلادهی شود و در اواسط شروع می حنظل

ها در اواخر اردیبهشت تبادیل شود و معموالً گلشروع می

شاود. شوند و میوه در اواخر خرداد رسیده مایبه میوه می

در رویشگاه زابل تا اواساط  حنظلهای گیاه همچنین بوته

شهریور در منطقه اس قرار داش ه و با خشک شادن انادام 

. در رویشگاه ساراوان گیرندهوایی مورد چرای دام قرار می

رویش گیاه دیرتار دورۀ با توجه به ارتفاع باالتری که دارد، 

دوم فاروردین نیماۀ شود. رویاش گیااه از از زابل آماز می

شروع شده در خرداد ماه به گل و میاوه نشسا ه و تیرمااه 

 (.2 رسد )شكلرسیدگی میمرحلۀ به  حنظلمیوه و بذر 
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 در دو رویشگاه مورد مطالعه حنظلگونۀ مراحل مختلف فنولوژی . 2شکل

 پراکنش ریشه. 3.3

در دو رویشگاه حنظل ای گیاه با بررسی سیس م ریشه

ریشاۀ زابل و سراوان مشلص شد که ایان گیااه دارای دو 

ها منشعب شده و در های فرعی از آناصلی است که ریشه

که گیاه قادر است از طورییابند بهسطح خاك پراکنش می

های بهااره و ناگهاانی، رطوبت سطح زمین در اثر بارندگی

نای دوانهایت اس فاده را ببرد. در رویشگاه زابل، عمق ریشه

م ر بود و حداکثر سان ی 207اصلی این گیاه بیش از ریشۀ 

ویشاگاه م ر بود. در رسان ی 75های فرعی نیز، طول ریشه

م ر و سااان ی 123اصاالی ریشااۀ سااراوان، حااداکثر طااول 

گیاری م ر انادازهسان ی 40های فرعی حداکثر طول ریشه

 شد.

 خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات .3.4

یاا عادم تأثیر در این مطالعه به منظور مشلص شدن 

مورد مطالعه بار خصوصایات فیزیكای و گذاری گونۀ تأثیر

پروفیال  6شیمیایی خاك، در دو رویشگاه زابل و ساراوان 

پروفیال خااك باه عناوان  6و  حنظلگونۀ خاك زیر پای 

نموناه خااك گردیاد. بررسای تهیاۀ شاهد حفر و اقدام به 

و شایمیایی خااك در رویشاگاه زابال  خصوصیات فیزیكی

ماادۀ کاربن و ، دهد که میزان هدایت الك ریكاینشان می

داری از آلی در پای بوتاه ماورد بررسای باه شاكل معنای

 (.3 شاهد بیش ر است )جدولمنطقۀ 

 شاهد )رویشگاه زابل(منطقۀ خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در زیر گونه و مقایسۀ . 3جدول 

 ن یجه آزمون tمقدار  درجه آزادی انلراف معیار میانگین رویشگاه خصوصیات خاك

 ns 9/0 10 04/2 6/82 پای گیاه درصد شن

    3/2 3/82 شاهد 

 ns 5/0 10 9/0 5/6 پای گیاه درصد سیلت

    5/0 5/6 شاهد 

 ns 2/0 10 05/2 1/10 پای گیاه درصد رس

    04/2 7/10 شاهد 

 * 4/2 10 1/0 5/0 پای گیاه زیمنس بر م ر()دسی هدایت الك ریكی

    02/0 2/0 شاهد 

 ns 1/1 10 06/0 8 پای گیاه (1:2اسیدی ه )

    09/0 9/7 شاهد 

 ns 9/0 10 4/0 9/8 پای گیاه درصد آهک

    6/0 7/9 شاهد 

 ** 3/9 10 04/0 56/0 پای گیاه درصد کربن آلی

    01/0 13/0 شاهد 

 ** 8/9 10 04/0 7/0 پای گیاه آلیمادۀ درصد 

    02/0 2/0 شاهد 

 .باشدمی دارمعنی اخ الف بدون و درصد 5 درصد، 1 اح مال سطوح در دارمعنی ترتیب به ns و*  ،**

 

 99آلای باا اطمیناان مادۀ دهد که میزان کربن آلی و مین ایج آزمون تای مسا قل در رویشاگاه ساراوان نشاان 
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شااهد دارای اخا الف منطقۀ گیاهی و گونۀ درصد در زیر 

دار است که این میزان در پای گیاه بیشا ر از شااهد معنی

 (.4)جدول باشد می

 شاهد )رویشگاه سراوان(منطقۀ و  خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در زیر گونه. مقایسۀ 4جدول 

 ن یجه آزمون tمقدار  درجه آزادی انلراف معیار میانگین رویشگاه خصوصیات خاك

 ns 2/1 10 9/5 8/64 پای گیاه درصد شن

    2/1 6/72 شاهد 

 ns 9/1 10 1/5 3/21 پای گیاه درصد سیلت

    9/0 2/11 شاهد 

 ns 7/1 10 9/0 9/13 پای گیاه درصد رس

    3/0 7/15 شاهد 

 ns 2/2 10 02/0 3/0 پای گیاه زیمنس بر م ر()دسی هدایت الك ریكی

    03/0 2/0 شاهد 

 ns 29/0 10 2/0 1/7 پای گیاه (1:2اسیدی ه )

    2/0 7 شاهد 

 ns 6/1 10 7/0 2/11 پای گیاه درصد آهک

    3/0 7/9 شاهد 

 ** 5/6 10 01/0 3/0 پای گیاه درصد کربن آلی

    01/0 2/0 شاهد 

 ** 9/5 10 03/0 49/0 پای گیاه آلیمادۀ درصد 

    009/0 29/0 شاهد 

 .باشدمی دارمعنی اخ الف بدون و درصد 5 درصد، 1 اح مال سطوح در دارمعنی ترتیب به ns و*  ،**

 

دو گوناۀ ن ایج حاصل از تجزیاه و تللیال خااك زیار 

دهد که میزان درصد شن، رویشگاه زابل و سراوان نشان می

 95سیلت، اسیدی ه، آهک و کربن آلی در سطح اطمیناان 

 باشد.دار میدرصد معنی 99آلی با اطمینان مادۀ درصد و 

دهد که درصد شن، اسیدی ه، نشان میها همچنین میانگین

ان آلی در رویشگاه زابال بیشا ر از ساراومادۀ کرین آلی و 

در  حنظالگونۀ بوده و میزان سیلت و آهک در خاك پای 

 (.5)جدول  باشدرویشگاه سراوان بیش ر می

 . کیفیت علوفه3.5
های کیفیات ن ایج حاصل از تجزیه واریاانس شااخص

ارائاه شاده اسات. ن اایج  6در جادول  حنظلعلوفه گیاه 

نشانگر آن است که عامل رویشگاه تنها بر درصد پاروتئین 

(. اما مراحل فنولاوژی >05/0pداری داشت )معنی خام اثر

داری دارد هاای ماورد بررسای اثار معنایبر کلیۀ شاخص

(01/0p< ن ایج بیانگر آن است که اثر م قابال رویشاگاه .)

های ماورد بررسای اثار بر شاخص در مراحل فنولوژی نیز،

 (.>05/0pداری داشت )معنی

 (CP. درصد پروتئین خام )3.6
درصد پروتئین خام گیاه در مراحل مل لف فنولوژیاک 

 7/10تاا  7/16های زابل و سراوان به ترتیب از در رویشگاه

درصد م غیر است. ن ایج مقایسۀ میاانگین   9/7تا  2/13و 

درصد پروتئین خام در ساه مرحلاۀ فنولوژیاک )رویشای، 

گلدهی و بذردهی( در دو رویشگاه زابل و ساراوان نشاانگر 

گونۀ گیاهی با توساعۀ که درصد پروتئین خام اینآن است 

کاه حاداکثر و طاوری، باه(>05/0p)یابد رشد، کاهش می

ترتیب در مراحاال حااداقل درصااد پااروتئین خااام آن بااه
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فنولوژیک رویشی و بذردهی مشاهده شد. ن ایج بیانگر آن 

در هار ساه مرحلاۀ حنظال خاام  است که درصد پروتئین

از رویشاگاه ساراوان بیشا ر فنولوژیک در رویشاگاه زابال 

 (.3 شكل) (>05/0p)باشد می

 در دو رویشگاه زابل و سراوان خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در زیر گونه. مقایسۀ 5جدول 

 ن یجه آزمون tمقدار  درجه آزادی انلراف معیار میانگین رویشگاه خصوصیات خاك

 * 8/2 10 04/2 6/82 زابل درصد شن

    9/5 8/64 سراوان 

 * 8/2 10 9/0 5/6 زابل درصد سیلت

    1/5 3/21 سراوان 

 ns 6/1 10 05/2 1/10 زابل درصد رس

    9/0 9/13 سراوان 

 ns 7/1 10 1/0 5/0 زابل زیمنس بر م ر()دسی هدایت الك ریكی

    02/0 3/0 سراوان 

 * 5/3 10 06/0 8 زابل (1:2اسیدی ه )

    2/0 7 سراوان 

 * 4/2 10 4/0 9/8 زابل درصد آهک

    7/0 2/11 سراوان 

 * 7/3 10 04/0 5/0 زابل درصد کربن آلی

    01/0 3/0 سراوان 

 ** 9/3 10 04/0 7/0 زابل آلیمادۀ درصد 

    03/0 49/0 سراوان 

 .باشدمی دارمعنی اخ الف بدون و درصد 5 درصد، 1 اح مال سطوح در دار معنی ترتیب به ns و*  ،**

 

 مختلف رویشی اشکال در شده گیریاندازه هایشاخص مقایسۀ. 6جدول 

 CP ADF DMD ME درجه آزادی منابع تغییر

 ns53/0 ns73/0 ns78/0 4/137** 1 رویشگاه

 5/408** 8/409** 6/167** 4/114** 2 مراحل فنولوژی

 8/11* 7/11 ** 4/8** 7/4* 2 رویشگاه*مراحل فنولوژی

 02/0 6/0 3/1 5/0 15 خطا

 .باشدمی دارمعنی اخ الف بدون و درصد 5 درصد، 1 اح مال سطوح در دار معنی ترتیب به ns و*  ،**
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 در دو رویشگاه مورد مطالعهحنظل گیاه  در اندام CP. مقدار 3شکل 
 (ADF) اسیدیشویندۀ الیاف نامحلول در  .3.7

گوناۀ ایناسایدی در شویندۀ درصد الیاف نامللول در 

 2/23های زابل و سراوان باه ترتیاب از گیاهی در رویشگاه

درصد م غیار باوده و کم ارین درصاد   35تا  23و  32تا 

ADF تارین و رویشاگاه ساراوان و بیش رویشی ۀدر مرحل

بااذردهی و رویشااگاه سااراوان  مرحلااۀ در  ADFدرصااد 

ن ایج نشاانگر آن اسات کاه باا  (.4 گردید )شكلمشاهده 

گیااهی گونۀ  این ADFپیشرفت مراحل فنولوژیک، درصد 

داری بااین کاه اخا الف معنایطورییاباد، بهافازایش مای

مراحل سه گانه )رویشی، گلادهی و  ADFمیانگین درصد 

 (.p<05/0) بذردهی( وجود داشت

 

 مطالعه مورد رویشگاه دو درحنظل  گیاه اندام در ADF مقدار. 4 شکل

 

 (DMDخشک )مادۀ درصد هضم پذیری  .3.8
ماادۀ پذیری نشانگر آن اسات کاه درصاد هضامن ایج 

های زابل و سراوان در رویشگاه حنظلگیاهی خشک گونۀ 

درصد  1/61رویشی، به مرحلۀ درصد در  4/71ترتیب از به

رویشی، باه مرحلۀ درصد در  5/71بذردهی و از مرحلۀ در 

-هیابد، ببذردهی درصد کاهش میمرحلۀ درصد در  6/58

و  رویشای ۀدر مرحلا DMDکاه بیشا رین درصاد طوری

 مرحلااۀدر  DMDرویشااگاه سااراوان و کم اارین درصااد 

 .(5بذردهی و رویشاگاه ساراوان مشااهده گردیاد )شاكل 

ن ایج بیانگر آن است که باا پیشارفت مراحال فنولوژیاک، 
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کاه طوریمی یابد، بهگیاهی کاهشگونۀ این DMDدرصد 

مراحال  DMDداری باین میاانگین درصاد اخ الف معنی

گانه )رویشی، گلدهی و باذردهی( در هار دو رویشاگاه سه

(. ن ایج بیاانگر آن اسات کاه باین p<05/0) وجود داشت

های مااورد مطالعااه در رویشااگاه DMDمیااانگین درصااد 

داری مراحل فنولوژیک گلدهی و بذردهی اخا الف معنای

رویشاای، اخاا الف مرحلااۀ ( امااا در p<05/0)وجااود دارد 

 (.p>05/0)داری بین دو رویشگاه مشاهده نشد معنی

 (ME)ژی متابولیسمی . انر3.9

 حنظلگیاهی ژی م ابولیسمی گونۀ نشان داد انرن ایج 

در  1/10ترتیب از های زاباال و سااراوان بااهدر رویشااگاه

مگا ژول بر کیلوگرم ماادۀ خشاک   4/8مرحلۀ رویشی، به 

 9/7در مرحلاۀ رویشای، باه  1/10در مرحلۀ بذردهی و از 

مگاا ژول بار کیلاوگرم مااادۀ خشاک در مرحلاۀ بااذردهی 

که بیش رین انارژی م ابولیسامی طورییابد، بهکاهش می

هاار دو رویشااگاه و کم اارین اناارژی  رویشاای در مرحلااۀ

بااذردهی و رویشااگاه سااراوان  م ابولیساامی در مرحلااۀ

ن ایج نشانگر آن است کاه باا  .(6 شكلگردد )مشاهده می

پیشرفت مراحل فنولوژیک، میاانگین انارژی م ابولیسامی 

کاه اخا الف طورییاباد، بهمیگوناۀ گیااهی کااهش این 

ساامی مراحاال داری بااین میااانگین اناارژی م ابولیمعناای

دارد رویشااای و باااذردهی در هااار دو رویشاااگاه وجاااود 

(05/0>p ن ایج بیانگر آن است که بین میاانگین انارژی .)

های مااورد مطالعااه در هاار مرحلااۀ م ابولیسامی رویشااگاه

 (.p>05/0)داری وجود ندارد فنولوژیک اخ الف معنی

 

 مطالعه مورد رویشگاه دو درحنظل  گیاه اندام در DMD مقدار .5 شکل
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 مطالعه مورد رویشگاه دو درحنظل  گیاه اندام در ME مقدار .6 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
شرایط ملیطای از قبیال ناور، ارتفااع از ساطح دریاا، 

هاای فیزیكای و شایمیایی خااك و درصد رطوبت، ویژگی

ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد رویشی مهمدرجه حرارت از 

وی صافات مورفولاوژیكی و ر گیاهان مرتعی و همچنین بر

باشد. در واقع شرایط ملیطی فیزیولوژیكی این گیاهان می

تواند صفات مورفولوژیكی و فیزیولاوژیكی را در مل لف می

بررسای ن اایج  [.13] تلت تاأثیر قارار دهاد حنظلگیاه 

ی پوشش نشاان داد کاه درصاد مربوط به خصوصیات کم

در رویشگاه زابل از سراوان بیش ر  حنظلتاج پوشش گونه 

آلای و عماق ریشاه   ۀماادتواند به دلیل است. این امر می

دوانی بیش ر گیاه در جهت اس فاده از رطوبات موجاود در 

. اعماق خاك در رویشگاه زابال نسابت باه ساراوان باشاد

فیزیكاای، شاایمیایی و هااای اهمیاات مااواد آلاای در جنبااه

همبسا گی . فیت خاك قابل مشااهده اساتبیولوژیكی کی

قابل توجهی بین مقادار کاربن آلای خااك و خصوصایات 

خاااك ماننااد تلللاال خاااك، ظرفیاات نگهااداری آب، 

دس رسی عناصر، تنوع زیس ی، پایداری ساخ مان خاك و 

هااای توپوگرافیااک دو ویژگاای ۀمقایساا. وجااود دارد میااره

منطقه نشانگر آن است که ارتفاع در دو رویشگاه م فااوت 

است. ارتفاع باالتر موجب افزایش میزان بارندگی و کاهش 

گیاهی در دو رویشگاه باا  ۀگونگردد. حضور این تبلیر می

دهاد کاه ساازگاری خاوبی باا ارتفاع مل لاف نشاان مای

خااك در  ۀیدی استغییرات ارتفاعی در منطقه دارد. میزان 

باشاد کاه جهات فراهمای عنصار می 8-9/7زابل،  ۀمنطق

 باشد.زا میملدودیتضروری فسفر 

شاهد در هار دو  ۀمنطقخاك زیر بوته و  ۀمقایسن ایج 

رویشگاه زابل و سراوان بیانگر آن اسات کاه کاربن آلای و 

شاهد افزایش  ۀمنطقآلی در خاك زیر بوته نسبت به  ۀماد

خاك زیار بوتاه در دو  ۀمقایسیاف ه است. همچنین ن ایج 

رویشگاه نشان داد که درصد شن، سیلت، اسیدی ه، کاربن 

اثارات  ن ایج نشانگر دار دارند.آلی تفاوت معنی ۀمادآلی و 

بر میزان مواد آلی خااك اسات و ایان حنظل  ۀگونمثبت 

وضااع مادت، سابب بهباود افازایش ماواد آلای در طوالنی

گاردد. بهباود خصوصایات فیزیكی و ساخ مانی خاك می

هاای الشابرگ و ریشاه ۀتجزیخاك طی فرایند برگشت و 

شاود. کااهش ماواد مغاذی گیاهاان، زوال گیاه انجام مای

ظرفیاات نگهداشاات آب کم اار، از  ساااخ مان خاااك، و

باشند. مقادار کاربن پیامدهای کاهش کربن آلی خاك می

کاه طاوریهبارگاذار باوده، نفوذپاذیری اث آلی درخاك بار
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 کاهش آن باعث افازایش حساسایت خااك باه فرساایش

آلای  ۀمااددهد که نشان می ملققینن ایج  [.26] شودمی

 یابادسطلی خاك زیر پوشاش گیاهاان افازایش می ۀالی

های مل لاف از آنجایی که یک گیاه یا قسمت [.29و  20]

گیاااهی  ۀمااادسااو بااه عنااوان مرکااز تجمااع آن از یک

باشد و از سوی دیگر از این گیاهان بقایایی )فی وماس( می

ریزد، طبیعی خواهد بود که در خاك زیر بر روی زمین می

آن مقدار بیش ری از مواد معدنی و عناصر ماذایی موجاود 

ن اایج حاصال از خصوصایات شایمیایی  ۀمقایساباشد. با 

شااهد در هاار دو  ۀمنطقاخااك در زیار گوناه مااذکور باا 

هاا باه آلی خاك زیار بوتاه ۀمادلص شد که رویشگاه مش

پذیرف ه است، ایان ثیر أتداری از پوشش گیاهی طور معنی

از للااا   مطابقات دارد. [.17]ن اایج ملققاان ن یجاه باا 

 ۀگونامیزان اسیدی ه و هادایت الك ریكای، در خااك زیار 

باشاد ولای اخا الف شااهد مای ۀمنطقابیشا ر از  حنظل

هاای آن را جاذب از علاتتوان یكای می، دار نیستمعنی

گیاه و آوردن آن به ساطح خااك ذکار  ۀریشامالح توسط 

کاه  ی به این ن یجاه رسایدهدر ن ایج مشاب ملققان. نمود

بدون  ۀمنطقمقادیر هدایت الك ریكی در زیر بوته بیش ر از 

افزایش اسایدی ه و [. 30] باشدپوشش گیاهی و شاهد می

هدایت الك ریكی در سطح خااك حااکی از ان قاال اماالح 

از عماق و تجماع آن در ساطح  حنظلنمكی توسط گونۀ 

خاك باشد که ادامۀ این تغییرات منجر به شاور و قلیاایی 

بیاانگر  ملققاانن اایج  [.36]شاود شدن سطح خاك مای

 20درصااد(، پ اساایم ) 18/0آلاای ) ۀمااادافاازایش میاازان 

درصاد( در  043/0ام( و ازت )پیپی 3/5ام(، فسفر )پیپی

کاری شده در مقایساه باا اراضای شااهد باود و اراضی تاغ

کاری شاده نسابت باه اراضای شااهد، خاك در اراضی تاغ

 تر و شورتر شده بود که باا ن اایج ماا مطابقات داردقلیایی

بافات خاااك، نساابت ذرات شاان، رس و ساایلت در  [.19]

یه، رشد و نمو گیاهان نقاش مهمای خاك است که در تغذ

در واقع بافت خاك از طریاق میازان [. 15] کندمیرا ایفا 

رطوبت، تهویه و مواد مذایی در دسا رس، روی اسا قرار و 

های شنی های گیاهی نقش دارد. خاكپراکنش انواع گونه

تر نسبت باه آسانتر و آبشویی درشتبه دلیل خلل و فرج 

گیرناد، از میهای رسی، کم ر در معرض شوری قرار خاك

های رسی سبب صعود طرفی وجود نیروی موئینه در خاك

شاود. های رسای مایآب و همراه آن نمک به سطح خاك

کاه بافات خااك از  دهادماینشاان لققان برخی من ایج 

عوامل اصلی کن رل تناوع و پاراکنش پوشاش گیااهی در 

خصوصیات خاك به ویژه  [.35و  25] مناطق خشک است

بر پراکنش گیااه ثر ؤمترین عوامل بافت خاك یكی از مهم

گیااه بررسی مراحل مل لف فنولاوژی [. 11]است  حنظل

کاه  دهادهای مورد مطالعه نشاان مایدر رویشگاه حنظل

م ر از ساطح دریاا( زودتار و  480رویشگاه زابل )با ارتفاع 

سطح دریا( دیرتار م ر از  1119رویشگاه سراوان )با ارتفاع 

نمایند و علت اصلی ایان امار مراحل فنولوژیک را طی می

 ملققاانباشد. اخ الف ارتفاع دو رویشگاه مورد مطالعه می

گیااهی  ۀگونااخ الف ارتفاع را عامل تفاوت فنولوژی یک 

 ۀگونا [.2] کنادهای مل لف ذکر میمشلص در رویشگاه

در مراحل اب دای رشد دارای ارزا ماذایی  حنظلگیاهی 

رشااد  ۀدورو کیفیات باااالتری نسابت بااه مراحال پایااانی 

(، CPخاام ) پاروتئین باا علوفاه گیاهاان باشد. کیفیتمی

م ابولیسامی  انارژی ( وDMDخشاک ) ۀماد پذیری هضم

(MEنسبت ) ۀشاویند در الیااف ناامللول باا و مسا قیم 

باه طاور کلای  [.5]دارد  معكاوس نسبت (ADF) اسیدی

رویشاای به اارین ارزا مااذایی را دارا  ۀمرحلاادر  حنظاال

است. باال بودن میازان پاروتئین خاام شااخص مهمای در 

هااای شاااخصکیفیاات علوفااه گیاهااان اساات. در بااین 

از همه تلت تاأثیر فصال  شده، پروتئین خام بیشبررسی

خاام در گیاهی، درصاد پروتئینگوناهدر این رویش اسات.

تر از مقدار تقریبی سطح بلرانای بیش تمامی مراحل رشد

یاک واحاد دامای  ۀروزانادرصد( برای تأمین نیااز  7آن )

کیلاوگرم(  50بال  و میار شایرده باه وزن  ۀزند)گوسفند 

گیارد. نی اروژن در خیلی مطلوب قارار می ۀرداست و در 

مواد مذایی در نشالوارکنندگان اهمیات دارد.  ۀهمهضم 

درصاد پاروتئین  7کم ار از  ای با مقادارکه علوفههنگامی

خااام خااورده شااود، میاازان پااروتئین آن کم اار از مقاادار 
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پروتئیناای اساات کااه باارای تااأمین نی ااروژن مااورد نیاااز 

شاود و لاذا، در وضاعیت های شكمبه اسا فاده میباک ری

درصاد قابلیات  [.28]شاود گوارا دام اخ الل ایجااد می

فنولاوژیكی بااالتر از  ۀمرحلاگیاهی در سه  ۀگون هضم این

درصاد( بارای نیااز نگهاداری یاک  50سطح بلرانی آن )

خیلای مطلاوب قارار دارد. در  ۀردواحد دامی اسات و در 

یاباد و وجاود الیااف گیاهان مسن میزان الیاف افزایش می

باال باعث هضم مشكل علوفه و نیز کااهش سارعت هضام 

 اناد کاه عامال اصالیاظهاار کرده ملققاان [.9]گردد می

 [.28] هضم پذیری علوفه، آناتومی گیاه است ۀکنندتعیین

یابد و های اس لكامی افزایش میبا بلوغ گیاه، نیاز به بافت

ها ترکیبات شیمیایی داخل سلول که املب از کربوهیدرات

اند و هضاام پااذیری شاادههااای مللااول تشكیلو پروتئین

های سااخ اری کاهش یاف اه و کربوهیادرات ،زیادی دارند

ساالولز( و لیگنااین کااه ساالولی )ساالولز و همی ۀدیااوار

یابنااد. افاازایش پذیری ناااچیزی دارنااد، افاازایش میهضاام

سلولی به ویژه لیگنین، ملدودیت اصالی در ارزا  ۀدیوار

های مرتعاای اساات. ایاان مساائله بااه علاات مااذایی گونااه

 ۀتجزیاپذیری اندك این مااده و مقااوم ش در برابار هضم

بنابراین با پیشرفت مراحل رشاد فیزیكی در شكمبه است. 

های سااخ اری را باه گیاه که افزایش نسبت کربوهیادرات

شاود. انارژی پذیری علوفه کاسا ه میدنبال دارد، از هضم

رمام روناد کاهشای کاه در طای علی حنظلم ابولیسمی 

مراحل فنولوژیک دارد، در تمامی مراحل فنولوژیک بااالتر 

خیلای  ۀردک بوده و در خش ۀمادژول بر کیلوگرم مگا 8از 

گیارد. کااهش در قابلیات هضام گیااه در مطلوب قرار می

رشد منجر به کاهش انارژی قابال  ۀدورن یجه کامل شدن 

در  حنظال ADFمیازان  [.14]شاود م ابولیسم گیااه می

-مایطی مراحل فنولوژیک از روندی افزایشای برخاوردار 

در دو  حنظاالن ااایج مطالعااات اکولااوژیكی گونااه باشااد. 

رویشگاه مورد مطالعاه حااکی از آن اسات کاه ایان گوناه 

. بررسای میاانگین بردباری وسیع می باشدملدودۀ دارای 

دهاد کاه پارام رهای فیزیكی و شیمیایی خاك نشان مای

دار گونه در رویشگاه زابل تنهاا سابب افازایش معنایاین 

آلی و در رویشگاه ساراوان  ۀمادو ن بکرهدایت الك ریكی، 

آلای خااك زیار بوتاه  ۀمادو ن بکردار سبب افزایش معنی

هاای کیفیات ن اایج آزمایش نسبت به شاهد شاده اسات.

( در CPعلوفه نشان داد که بیش رین درصد پروتئین خام )

رویشی و در رویشگاه زابل و کم رین میزان آن، در  ۀمرحل

شد. از نظر درصاد بامیبذردهی و رویشگاه سراوان  ۀمرحل

باذردهی  ۀمرحل( ADFدیواره سلولی منهای همی سلولز )

و رویشگاه سراوان دارای بیش رین درصاد باود. بیشا رین 

( و اناارژی DMDخشااک ) ۀماااددرصااد هضاام پااذیری 

رویشی و رویشگاه زابال  ۀمرحل( نیز در MEم ابولیسمی )

به طور کلای پاروتئین و هضام پاذیری ایان  دست آمد.هب

ای، مطلوب است، اما بر اساس علوفهللا  کیفیت گونه به 

مشاهدات و پرساش از داماداران و چوپاناان منطقاه ایان 

گیرد ولای دام قرار نمی ۀاس فادگونه در فصل رویش مورد 

و ثره ؤمارشاد و کااهش ملظات ماواد  ۀدور نشدبا کامل 

تللی زیاد انادام هاوایی، در مارداد و شاهریور مااه ماورد 

تاوان بیاان مایدر مجموع دام قرار خواهد گرفت.  ۀاس فاد

هاای باومی و ساازگار در از گوناه حنظال ۀگونا کرد کاه

صاورت خاودرو در منااطق زارهای ایران اسات کاه بهشن

رویاد. ایان گیااه باه للاا  دارا بیابانی و کویری ایران می

بودن قدرت سازا بسایار باا شارایط سالت ملیطای و 

و نیااز ارزا دارویاای، تلماال شاارایط خاااص اکولااوژیكی 

هااا، کاااربرد آن در صاانعت حفاااظ ی باااال، درمااان بیماری

هااای زیاااد و جنبااه ۀمیااوپزشااكی و داروسااازی، تولیااد 

باردارن از اهمیات زیاادی برخاوردار و اق صادی برای بهره

 های مل لف مفید است.آن از جنبه ۀمطالع
 

 تشکر و قدردانی

 :Grant codeبدینوسیله از حمایت ماالی دانشاگاه زابال )
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