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چکیده
Alhagi(منظور ارزیابی ارزش غذایی سیلوي گیاه خارشتر این تحقیق به camelarum ( و هالکنموم)Halocnemum

strobilaceum (تیمار و با سه 4گیاهی و خرد کردن، آنها در هاي آوري نمونهپس از جمع. در ترکیب با بذر جو و مالس اجرا شد
هاي مختلف بر اساس وزن ماده خشک سیلو شدند و در پایان مدت سیلوتکرار در قالب طرح آزمایشی بلوك کامل تصادفی به نسبت

همچنین براي تعیین میزان مصرف . ها به روش شیمیایی و تولید گاز مورد ارزیابی قرار گرفتاي این ترکیبارزش علوفه) روز28( 
درصد 30درصد جو، 10درصد هالکنموم، 50نتایج نشان داد که تیمار . گوسفند و بز بومی یکساله استفاده شدرأس آنها از سه 
ساعت اولیه انکوباسیون 24زیرا از نظر میزان تولید گاز در . ندرزش غذایی باالتري برخورداردرصد مالس از ا10خارشتر و 

، اسیدهاي چرب زنجیره )OMD(پذیري ماده آلی هضمپذیري، از لحاظ پارامترهاي تولید گاز بیشترین میزان مقادیربیشترین هضم
و از نظر تجزیه شیمیایی ) NEL(و انرژي خالص شیردهی ) DOM(آلی خشک ، ماده)ME(، انرژي متابولیسمی )SCFA(کوتاه 

درصد 20درصد هالکنموم، 50از نظر میزان مصرف دام نیز پس از ترکیب . بیشترین مقدار پروتئین، خاکستر و چربی را دارا بوده است
درصد حجم 80در این ترکیب بنابراین، با توجه به اینکه . درصد مالس بیشترین مصرف را داشته است10درصد خارشتر و 20جو، 

دادن هستند، زارها و اراضی سنگالخی قابل توسعهکنند و در شورهصورت خودرو در طبیعت رشد میشود که بهبه خارشتر مربوط می
. عنوان ترکیب مناسب توصیه کردتوان پس از انجام تحقیقات تکمیلی، بهاین سیلوي ترکیبی را می

.گازتولیدسیلو،، خارشتر،تغذیه دام:هاي کلیديواژه

مقدمه
خشک مناطق خشک و نیمهها در کمبود منابع غذایی دام

ها در افزایش تولید دامی عنوان یکی از مهمترین محدودیتبه
با افزایش تقاضا که طوريبه. شوددر این مناطق محسوب می

هاي هاي دامی و کمبود خوراك، یکی از راهبراي فراورده
، استفاده از منابع موجود و هافراوردهه این افزایش بهین

,FAO(آنهاستافزایش ارزش غذایی  اصالح ). 1997
ویژه ههاي چرا کننده در مناطق خشک باي دامشرایط تغذیه

درصد 27تواند تا مدت میهاي طوالنیدر زمان خشکسالی
افزودن موادي . ها را موجب شودافزایش تولید ساالنه دام

اي تجزیه کننده دیواره سلولی، هنزیمیا آمانند اوره
دهد، بدون اینکه اثر منفی بر میپذیري را افزایش وارشگ



...هاياي از طریق ترکیب و سیلوکردن گونهبررسی امکان معرفی منابع جدید علوفه488

Moghaddam(سالمت یا تولید دام بگذارد et al., 2013( .
مناسب براي افزودن چنین موادي به هاي یکی از راه

ر د.باشدهاي دام، استفاده از سیلو کردن میخوراك
60تا 50هاي اروپایی، سیالژها به طور میانگین کشور

کنند میمین أتکنندگان را شخواردرصد علوفه مصرفی ن
)Rowghani & Zamiri, در زمینه استفاده از البته .)2003

.استانجام شدهها و سیلو تحقیقات مختلفی دنیافزو
Babaee در مطالعه ترکیبات شیمیایی و )2009(و همکاران ،

عمل ري چوب صنوبر شیرین و انگور خامپذیتجزیه
قابل ثیر أتآوري با سود شده با سود دریافتند که عملآوري

سلولز و لیگنینمقدار سلولز، همیاي در کاهشمالحظه
افزودن در بررسی ، )2008(و همکاران Pasandi. داشت

به خواص سیلویی بقایاي زراعت باقالکاه گندم و مالس بر 
بقایاي زراعت باقال حاوي کردناین نتیجه رسیدند که سیلو 

خشک داراي بهترین درصد ماده 30درصد مالس و 6
پروتئین آلی وده خشک، مادهکیفیت از لحاظ قابلیت هضم ما

مقایسه با ، )2009(و همکاران Hajilari.سیالژ بودخام 
رت با سیالژ تریتیکالهسطوح مختلف جایگزینی سیالژ ذ

درصد جیره 25ریتیکاله تا استفاده از سیالژ تنشان دادند که 
داشته برکرد بهتري را درهاي پرواري عملدر برهغذایی 

گزارش کردند که ، )2001(و همکاران Eslam.است
دیواره سلولی آن را کاهش،افزودن مالس به علوفه چاودار

وNkosi. دهدفزایش میاپذیري ماده خشک آن را و هضم
Meeske)2010( ها مالس و شیرابهثیر أت، در بررسی

علوفه سیلو شده هاي علوفه بر کیفیت عنوان افزودنیبه
زمینی زمینی نشان دادند که قابلیت هضم در علوفه سیبسیب

چنین .ها کمتر بودیر تیمارغیرتیمارشده نسبت به سا
دهد که استفاده از گیاهان با ارزش نشان میتحقیقاتی

در مقایسه با گیاهان خانواده گندمیان و تر اي پایینعلوفه
صورت سیلو و در ترکیب به هاي خانواده بقوالت دیگر گونه
عنوان یک تواند بههایی مانند مالس و اوره، میبا افزودنی

ها مورد استفاده مجیره جایگزین مناسب در رژیم غذایی دا
. قرار گیرد

خوشخوراك بخش گیاهان با خوشخوراکی کمتر و غیر

خشک مانند اي از پوشش اراضی خشک و نیمهقابل مالحظه
استان بوشهر داراي مساحت . وشانندپاستان بوشهر را می

هکتار آن را مراتع 1263000باشد که هکتار می2300000
این مراتع داراي خاکی شور بخشی ازدهند، که تشکیل می

هاي گیاهی موجود در آن چندان خوشخوراك گونهبوده و
با توان با شناسایی گیاهان بنابراین می. باشندنمی

ترکیب آنها با گیاهان و خوشخوراکی کم یا متوسط 
اي از گیاهان در جیره غذایی دام، استفاده بهینهخوشخوراك 

هدف از انجام این تحقیق استفاده بهینه از . این مراتع کرد
خارشتر و هالوکنموم ازجملهکشور مواد غذایی موجود در

اي، مورد است که ضمن فراوانی بدلیل ارزش کمتر علوفه
که در ترکیب این گیاهان با در حالی.اندتوجه قرار نگرفته

منابع امکان معرفی ،گیاهانی مانند جو و سیلو کردن آنها
در این تحقیق البته . شودمیسر میجدیدي براي تغذیه دام 

براي ارزیابی ارزش علوفه از روش تجزیه تقریبی، روش 
تولید گاز و روش دام زنده استفاده شد تا با اطمینان بیشتري 

.ت به نتایج تحقیق اظهارنظر کردبتوان نسب

هامواد و روش
هاي مورد بررسیمعرفی گونه

از نظر strobilaceumHalocnemumگونه هالوکنموم 
زیرخانواده و Chenopodiaceaشناسی از خانواده گیاه

Spirolobeae50-25به ارتفاع گیاهی چند ساله .باشدمی ،
ها بند، برگمسن بندمتمایل به زرد، انشعابات به رنگ سبز 

متر سانتی40اي به طول ن سنبلهیآذتحلیل رفته، متقابل، گل
شاهمرادي (و زمان گلدهی و رسیدن میوه آن در پاییز است

یاهیگ)Alhagi camelarum(ر تخارش).1390،حسینیو
رخانوادهیاز زو ) Papilionaceae(آسااز خانواده پروانهایپا

تا 50آن تا ارتفاع ياهبوته. است)Faboideae(باقاالها 
يآن سبزرنگ با خارهايهاساقه. رسدیممتریسانت150

يهادانه. استزیتنوكو کاسبرگ آن بدون کرك. استزیت
مقاوم به اهیگنیا.هم قرار دارنديپهلوامکیآن در درون ن
داردازینیاست و به آب کمقیعمشهیريسرما و دارا

)Bashtini et al., 2005.(
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روش تحقیق
مرکز تحقیقات در اي این آزمایش در دو مرحله گلخانه

در روستاي میدانیو واقع در قسمت شرقی بوشهر تنگ ارم
در (ابتدا مقدار مناسبی.شداجرا 1391در سال هلیله بوشهر 

هاي مورد نظر از گونه)کیلوگرم ماده خشک50حدود 
و قبل از رشد رویشیدر مرحله )خارشترلکنموم و اه(
روستاي هلیلهاطراف زارهايو شورهاز مراتعرفتن،گلهب

.آوري گردیدجمعبوشهر غربیجنوبکیلومتري 15واقع در 
5بوسیله چاپر به ابعاد کمتر از ،اولیهاز خشک کردنپس

، )CP(مقادیر درصد پروتئین خام . شدندمتر خرد سانتی
سلولی منهاي همی سلولزدیواره ، )NDF(دیواره سلولی 

)ADF( خاکستر و)ASH ( به هاي یادشدهگونههریک از
قبل از ترکیب و تهیه سیلو بر جو و کاه گندمهمراه بذر 

,AOAC)Arzaniهاي استاندارد اساس روش 2009 (
. گیري شدنداندازه

خارشتر و مالس در چهار ،در ادامه هالکنموم، بذر جو
بلوك کاملتیمار و با سه تکرار در قالب طرح آزمایشی 

درصد، 20:10: 20: 50هاي نسبتترتیب و باتصادفی به
: 30درصد و10: 30: 10: 50درصد، 10: 50:30:10
در ظروف درصد بر اساس وزن ماده خشک 10: 30: 30

در دماي ار وتحت فشدار پنج کیلوییدربتیره پالستیکی 
براي سیلو کردن مالس را . شدندسیلودرجه سانتیگراد 25

با آب مخلوط کرده و بر روي مواد ریخته شد1:2به نسبت 
28(در پایان مدت سیلو .شودانجامتا خروج هوا به خوبی 

اي این ترکیبات به روش شیمیایی و تولید ارزش علوفه) روز
گیاهان مورد استفاده براي .گاز مورد ارزیابی قرار گرفت

.درصد بودند35-30سیلو داراي رطوبت حدود 
هروسطازگرمی50نمونهسه،شیمیاییآنالیزبراي

شامل شدهسیلوفاکتورهاي کیفی موادبرداشت شد و ظرف
به روش شیمیایی و NDFو CP ،ADF ،ASH ،MEمقادیر 

، انرژي خالص شیردهی )DOM(آلی خشک مقادیر ماده
)NEL( زنجیره اسیدهاي چرب ،)SCFA( ماده خشک قابل ،

روشبه ) OMD(آلی پذیري مادهو هضم) DMD(هضم 

Menk( تولید گاز & Steingass.،1987(گیري اندازه
خمیر در فن تولید گاز، مقدار گاز تولیدي حاصل از ت.شدند

اه بهمرهاي شکمبهخوراك بوسیله میکروارگانیسم
خام و چربیخام،خام، الیافپروتئین(رهاي دیگفراسنجه
ها تخمین انرژي قابل متابولیسم خوراكبراي) خامخاکستر 

گیري حجم گاز اندازه،اساس فن تولید گاز. گردیدتعیین 
هاي خوراك در داخل با گذاشتن نمونه(حاصل از تخمیر

اي مدرج به همراه مخلوط مایع شکمبه و هاي شیشهسرنگ
Menk( باشد اي مختلف میهدر زمان) بافر & Steingass

،1987( .
منظور برآورد ارزش رجحانی سیلوهاي به،بعددر مرحله 

ی یقشقامیش نژاد س أراز سه در آزمایشی میدانی تهیه شده، 
بز نژاد توده س أرکیلوگرم و سه 45±5/2با وزن یکساله 

. کیلوگرم استفاده شد30±5/2با وزن یکسالهسیاه مویی
سیالژها پس از خشک شدن در هواي آزاد به صورت 

در هنگام صبح، قبل از ورود دام خوراك کامل در یک وعده
این تکرار.ها داده شددامساعت به 5/1مدت ه مرتع به ب

گرم 100صورت ترکیب بابه روز متوالی 3آزمایش طی 
منظور به. شدکاه گندم و بدون افزودن کاه گندم اجرا 

پذیري در عنوان دوره عادتدام، دو روز اول بهپذیريعادت
. گیري شدگرفته شد و در روز سوم مقادیر مصرف اندازهنظر

ها به طور دقیق وزن شده و مقدار سیالژها، قبل از تغذیه دام
اي که دام براي مصرف به گونه(تریا به صورت کافهبعد
تیار در اخ) از آنها قدرت انتخاب مشابهی داشته باشدیکهر
ها باقیمانده سیالژها پس از تغذیه دام. ها قرار گرفتدام

تعیین ارزش رجحانی آزمایش .آوري و توزین شدندجمع
به صورت طرح دامبررسی میزان مصرفسیلوها از طریق 

تکرار اجرا 3در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با فاکتوریل 
با افزودن کاه و -1:دو سطحشاملکاه سطوح تیمار . شد
دو نوع دامبدون افزودن کاه، سطوح تیمار دام شامل- 2

ترکیب متفاوت 4سیلو شامل سطوح تیمار گوسفند و بز و 
.اشاره شده در باال بودند
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نتایج
هاي مورد مطالعهارزیابی کیفی گونه

بیشترین درصد چربی ها نشان داد که بررسی کیفی گونه
گندمکاهو کمترین مقدار چربی را %6/8را خارشتر با 

و %30بیشترین درصد خاکستر را هالوکنموم با .داشت

مقدار پروتئین جو و خارشتر .بوددارا جو را کمترین مقدار 
اما مقدار درصد است که بیشتر از هالوکنموم است،5/10

بذر جو بیشترین . ستکمتر ایونجهپروتئین تمامی مواد از 
NDF کمترین وADFهاي مورد بررسی را در بین گونه

.دارد

به درصدبه روش شیمیاییارزش غذایی گیاهان مورد مطالعهنتایج مطالعه-1جدول
ASHFATCPNDFADFنام نمونه

302/69/74831هالوکنموم
1/35/75/10769بذر جو
106/85/104539خارشتر
1674/213731یونجه

28/788/02/302/638/45گندمکاه

نتایج تجزیه شیمیایی
تیمارهاي مختلف در روش نتایج تجزیه واریانس

، پروتئیندر مورد دهد که نشان می2جدول در شیمیایی

درصد اختالف 5بیش از در سطح ADFخاکستر و 
چربی و در موردداري بین تیمارها وجود دارد، اما معنی

NDFداري مشاهده نشداختالف معنی .

هاي سیلو شده در ترکیبات مختلف با استفاده از روش شیمیایییفیت نمونهنتایج تجزیه واریانس ك- 2جدول
ASH FAT CP NDF ADF درجه آزادي منابع تغییر

5/3 6/0 16/0 67/0 1/6 2 بلوك
47/24 ** 97/1 ns 9 * 66/0 ns 59/20 ** 3 ترکیبات مختلف سیلو

42/1 06/0 08/0 5/28 88/0 6 خطا
65/21 87/4 1/4 4/14 81/21 ضریب تغییرات

دارعدم اختالف معنی:nsو % 5سطح دار دراختالف معنی*: ،%1دار در سطح اختالف معنی**: 

به درصدهاي سیلوشده در ترکیبات مختلف با استفاده از روش شیمیایینتایج آزمون دانکن مقایسه نمونه-3جدول 
NDF ADF پروتئین خام چربی خاکستر تیمار

66/32 ± 02/7 a 01/10 ± 7/1 bc 13± 1/0 a 3/7 ± 2/0 a 66/13 ± 52/1 bc 50H-30J-10KH-10M

01/28 ± 64/2 a 33/14 ± 5/1 a 13 ± 1/0 a 3/7 ± 36/0 a 66/19 ± 53/1 a 50H-10J-30KH-10M

66/33 ± 3/2 a 66/8 ± 5/0 c 01/12 ± 23/0 b 9/6 ± 24/0 a 7/11 ± 58/0 c 30H-30JK-30KH-10M

33/32 ± 9/4 a 01/12 ± 01/0 b 33/12 ± 58/0 b 03/7 ± 49/0 a 19 ± 1 ab 50H-20J-20KH-10M

).باشددهنده مالس مینشانMمعرف خارشتر و KHمعرف بذر جو، Jمعرف هالکنموم، H(باشددرصد می5دهنده اختالف بین تیمارها در سطح نشانتفاوت حروف *: 
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وLeibholzو) Wilkinson)2005بر اساس نظر
Kellaway)1984(پروتئین خام وانرژي متابولیسمی

- MJ ME/kg DM2/12حداقلبایدبراي گوسفند سیلوها 
%و2/8 CP/kg DM4/7 باشد تا روزانه بتواند باعث

Marley(گرمی وزن دام شود150افزایش  et al., 2007( .
گیري شده در روش با توجه به مقدار این پارامترهاي اندازه

و توان گفت که انرژي متابولیسمی شیمیایی و تولید گاز، می
تحت برايحد بحرانی تعیین شده پروتئین سیلوها باالتر از

نتایج مقایسه دانکن . باشدها میقرار دادن گوارش دامثیر أت
50هد که ترکیبدمقادیر مختلف کیفیت سیلوها نشان می

درصد خارشتر و 30درصد دانه جو، 10درصد هالکنموم، 
667/19(بدلیل داشتن مقدار خاکستردرصد مالس10

) درصد از ماده خشک13(، پروتئین )درصد از ماده خشک
وباالتر )درصد از ماده خشک3/7(و نسبتا چربی 

NDFاي باالتري برخوردار استکمتر از ارزش علوفه .
M10-KH30-J30-H30رسد ترکیب به نظر میبنابراین 
اي صفات مورد مطالعه داراي کیفیت علوفهبیشتراز نظر 

. تري باشدپایین
نتایج تولید گاز

نتایج تجزیه واریانس مقادیر گاز تولید شده در ترکیبات 
اختالف ساعت12تا 2هاي انکوباسیون مختلف در زمان

اما در . دهدنشان میدرصد1در سطح را داري معنی
. مشاهده نشدیاختالفساعت96تا 24ايهزمان

هاي انکوباسیون در ترکیبات مختلفنتایج تجزیه واریانس مقادیر گاز تولید شده در زمان-4دول ج
T2 T4 T6 T8 T12 T24 T48 T72 T96 درجه آزادي منابع تغییر
19/0 46/1 39/4 74/7 18/6 95/1 68/0 62/0 62/0 2 بلوك

89/7 * 42/7 * 86/7 * 59/8 * 87/4 * 81/1 ns 59/0 ns 35/4 ns 58/4 ns 3
ترکیبات مختلف 

سیلو
33/0 43/1 23/3 18/4 13/5 73/1 34/1 76/0 76/0 6 خطا
96/12 74/10 33/11 75/10 85/7 18/2 06/2 36/2 35/2 ضریب تغییرات

.)باشداز آغاز انکوباسیون بر حسب ساعت میدهنده زمان نشانT(دارعدم اختالف معنی:nsو % 5سطح دار دراختالف معنی*: ،%1دار در سطح اختالف معنی**: 

هاي کن مقادیر گاز تولید شده در زماندانمقایسه 
انکوباسیون مختلف

دهد که با افزایش زمان نشان میآزمایشنتایج این 
در ابتدا افزایش سرعت تجزیه مواد صورت انکوباسیون،

به اوج خود 24و 12، 8، 6هاي گیرد و در زمانمی
ابد و یرسد و بدنبال آن بتدریج این روند کاهش میمی

چنین روندي تقریبا در . شودسرعت تجزیه مواد کمتر می
5جدول البته . شودهاي مورد مطالعه دیده میتمامی ترکیب

در ) M10-KH30-J10-H50(دهد که تیمار نشان می

ترین مقدار گاز تولید بیشهاي اولیه انکوباسیون زمانبیشتر
د و در واقع سرعت تجزیه آن باالتر بوده و از شده را دار

24پس از گذشت . باشدپذیري باالتري برخوردار میهضم
تقریبا سرعت تجزیه مواد ثابت ساعت از زمان انکوباسیون 

شود و روند تغییرات شده و تغییر چندانی در آن دیده نمی
این نشان . شودتر میها مالیمتولید گاز در تمامی تیمار

ساعت اولیه 24دهد که در تمامی تیمارها هضم اصلی در می
.شودمیانجام
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هاي انکوباسیون مختلف در روش تولید گازگاز تولید شده در زماننتایج مقایسه دانکن مقادیر-5جدول
هايزمان

انکوباسیون
هر تیمارمیانگین 

50H-20J-20KH10-M30H-30J-30KH-10M50H-10J-30KH-10M50H-30J-10KH-10M

24/7 ± 3/0 b48/6 ± 1/0 b71/8 ± 4/0 a08/7 ± 9/0 b

407/18 ± 5/0 b28/16 ± 22/0 b72/20 ± 8/0 a46/17 ± 1/2 b

651/26 ± 71/0 b74/23 ± 35/0 b67/30 ± 2/1 a67/25 ± 1/3 b

871/33 ± 55/0 b87/29 ± 4/0 b03/38 ± 5/1 a97/31 ± 7/3 b

1246/40 ± 91/0 b91/37 ± 32/0 b66/44 ± 2/1 a46/39 ±4b

2433/44 ± 4/ a66/43 ± 22/0 a69/45 ± 26/0 a4/43 ± 4/2 a

4896/48 ± 52/0 a09/49 ± 52/0 a18/49 ± 31/0 a06/48 ± 9/1 a

7293/49 ± 56/0 ab16/51 ± 65/0 a68/48 ± 7/0 b33/49 ± 17/1 b

96037/51 ± 57/0 ab28/52 ± 67/0 a75/49 ± 7/0 b41/50 ± 14/1 b

).باشددهنده مالس مینشانMمعرف خارشتر و KHمعرف بذر جو، Jمعرف هالکنموم، H(باشدمیدر هر ردیفدرصد5دهنده اختالف بین تیمارها در سطح تفاوت حروف نشان*: 

پارامترهاي تولید گاز در ترکیبات مختلف واریانستجزیه
روش تولید گاز

تجزیه واریانس پارامترهاي تولید گاز در ترکیبات 

،DMD،MEکه مقادیر)6جدول(دهدنشان میمختلف 
OMD ،SCFA ،NELوDOMهمه تیمارها در سطح در

.اشندبدار میمعنیدرصد 5بیش از 

هاي سیلو شده در ترکیبات مختلف با استفاده از روش تولید گازنتایج تجزیه واریانس کیفیت نمونه-6جدول 
OMD DMD SCFA NEL ME DOM درجه آزادي منابع تغییر

23/1 21/0 56/0 38/0 31/0 15/3 2 بلوك

06/18 ** 86/10 ** 51/9 * 39/11 ** 75/12 ** 25/11 ** 3
ترکیبات مختلف 

سیلو
82/0 86/0 21/0 12/0 08/0 81/0 6 خطا
42/3 52/3 71/7 6/14 27/8 03/3 ضریب تغییرات

دارعدم اختالف معنی:nsو % 5سطح دار دراختالف معنی*: ،%1دار در سطح اختالف معنی**: 

مقایسه دانکن پارامترهاي تولید گاز در ترکیبات مختلف-7جدول 
DOM ME NEL SCFA DMD OMD تیمار

25/56 ± 6/1 b 27/7 ± 6/0 b 31/5 ± 33/0 b 88/9 ± 7/0 b 63/49 ± 9/0 bc 22/58 ± 5/1 c 50H-30J-10KH-10M

38/60 ± 9/0 a 61/8 ± 05/0 a 15/6 ± 42/0 a 82/11 ± 5/0 a 97/48 ± 8/0 c 54/63 ± 43/0 a 50H-10J-30KH-10M

34/57 ± 34/0 b 28/8 ± 05/0 a 53/4 ± 5/0 c 57/10 ± 09/0 b 53 ± 8/0 a 15/60 ± 35/0 b 30H-30JK-30KH-10M

97/57 ± 7/0 b 38/8 ± 12/0 a 05/5 ± 05/0 bc 75/10 ± 18/0 b 66/50 ± 5/0 b 21/61 ± 67/0 b 50H-20J-20KH-10M

.باشددرصد می5دهنده اختالف بین تیمارها در سطح تفاوت حروف نشان*: 
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نشان 7صفات فوق در جدول هاي میانگینمقایسه 
درصد 10درصد هالکنموم، 50ترکیبی که داراي دهد می

درصد مالس است در 10درصد خارشتر و 30دانه جو، 
آلی مادهبیشترین مقدار داراي مقایسه با سایر تیمارها 

ویدهاي چرب اس، زنجیره خشک، انرژي خالص شیردهی
-M10از طرف دیگر در تیمار . استآلی پذیري مادههضم

KH10-J30-H50 گیري شده به اندازهصفات بیشترمقادیر
. ستتیمارهااز سایر کمترروش تولید گاز

هاي مختلف بوسیله گوسفند و مقایسه میزان مصرف ترکیب
بز

ثیر أتکه افزودن کاه دارداز آن حکایت8جدول نتایج 
هاي مختلف بوسیله داري بر روي میزان مصرف ترکیبمعنی

. استدار درصد معنی5ست و این اثر در سطح ها داشته ادام
ارزش رجحانی ترکیبات مختلف نیز داراي اختالف 

اما تفاوتی از نظر . باشددرصد می1داري در سطح معنی
میزان مصرف دو نوع دام مطالعه شده در این تحقیق مشاهد 

نوع دام و کاه فاقد ، متقابل ترکیب علوفهاتاثرهمچنین .نشد
.بودنددار اختالف معنی

هاي مختلف بوسیله گوسفند و بزنتایج تجزیه واریانس میزان مصرف ترکیب-8جدول 
مقدار مصرف درجه آزادي منابع تغییر

1/15677 2 بلوك

1/50052 * 1 حضور یا عدم حضور کاه

1/27552 ns 1 نوع دام
1/488940 ** 3 ترکیب سیلو

1/8802 ns 1 کاه–اثر متقابل نوع دام 

1/11302 ns 3 کاه-اثر متقابل ترکیب سیلو 
6/6857 ns 3 نوع دام -اثر متقابل ترکیب سیلو
3/2274 ns 3 نوع دام و کاه-اثر متقابل ترکیب سیلو
4/7510 30 کلخطاي 

دارعدم اختالف معنی:nsو % 5سطح دار دراختالف معنی*: ،%1دار در سطح اختالف معنی**: 

دهد میزان مصرف ترکیبات نشان می1شکلهمانطور که 
گرم تا175مختلف توسط دو نوع دام مورد مطالعه از 

ساعت در 5/1(گرم در مدت زمان مورد مطالعه 17/629
بررسی مقدار مصرف علوفه توسط دام . متفاوت بود) روز

M10-KH20-J20-H50نشان داد که بز و میش ترکیب 
-M10پس از آن نیز ترکیب .کنندرا بیش از بقیه مصرف می

KH30-J10-H50 بیشتر مورد توجه هر دو دام قرار گرفته
در مورد هر دو دام ) 50- 30- 10-10(ترکیب البته . است

نتایج .دهدمورد مطالعه کمترین مقدار مصرف را نشان می
دهد مقایسه میزان مصرف قبل و بعد از افزودن کاه نشان می

که متوسط مصرف بدون افزودن کاه بیشتر و در حدود 
گرم و متوسط مصرف با افزودن کاه در حدود 8/420

سیلویی ايهمصرف ترکیببنابراین . باشدگرم می25/356
هاي مورد مطالعه بدون افزودن کاه، بیشتر مورد توجه دام

مطالعه مقدار مصرف توسط . مورد مطالعه قرار گرفته است
دهد که هر چند از نظر آماري تفاوت دو نوع دام نشان می

داري بین مصرف آنها وجود ندارد، اما میزان مصرف بز معنی
گرم 364سه با گوسفند با مقدار گرم در مقای412با حدود 

.بیشتر است



...هاياي از طریق ترکیب و سیلوکردن گونهبررسی امکان معرفی منابع جدید علوفه494

اي مختلفههاي مختلف توسط داممقایسه میزان مصرف در ترکیب-1شکل 

بحث
شیمیاییبه روش تجزیه

مورد مطالعه در این که گیاهان نتایج این تحقیق نشان داد 
هر چند در مقایسه با یونجه از پروتئین کمتري ،تحقیق

برخوردار هستند، اما بدلیل باال بودن مقدار خاکستر در 
در ADFهالکنموم و مناسب بودن مقدار چربی، پروتئین و 

وان از آنها به صورت ترکیبی ت، میدر مقایسه با یونجهآنها
از آنها به بنابراین استفاده . کردبراي تغذیه دام استفاده 

حل براي مقابله با عنوان یک راهتواند بهصورت ترکیب می
مشکل کمبود علوفه در بسیاري از نقاط که با فراوانی این 

در تحقیقات . قرار گیردمورد توجهها مواجه هستند، گونه
گیاهان هالوفیت کند که بیان می)El shaer)2010،مشابه

هاي کاهش هزینهبرايعنوان غذاي جایگزین وانند بهتمی
در )2011(و همکاران Rasouli. تغذیه دام استفاده شوند

) 2008(و همکارانYasiو Halostachys caspicaگونه 
ها و به استفاده از هالوفیتو کوشیا هاي آتریپلکسدر گونه

هاي بالقوه براي عنوان علوفهگیاهان مقاوم به شوري به
و همکاران Bashtini،اندنندگان اشاره کردهکنشخوار

عنوان منابع نیز به ارزش غذایی علف خارشتر به) 2005(
.اندکردهکید أتجدید علوفه 

هاي شیمیایی ترکیبات سیلویی مورد بررسی ویژگی
M10 -KH30 -J10–H50مطالعه نشان داد که ترکیب 

. داراي بیشترین مقدار پروتئین، خاکستر و چربی است

بدلیل داشتن سیلوترکیب رسد این میبه نظربنابراین 
داراي هار باال در مقایسه با سایر ترکیبهالکنموم و خارشت

و همکاران Youssef. استيبیشترپروتئین وخاکستر
,Pennisetum americanumدر بررسی گیاهان) 2009(

Kochia indica در این گیاهان به درصد باالي خاکستر
در بررسی ) 2005(و همکاران Bashtini. انداشاره کرده

قابلیت هضم و مصرف اختیاري علف خارشتر در تغذیه 
گوسفند دریافتند که گیاه خارشتر داراي ارزش غذایی قابل 

رسد استفاده از آن به صورت توجهی بوده و به نظر می
خشک و خرد شده هم به لحاظ راحتی کاربرد و هم از نظر 

در نیز ) 2010(مکاران و هAfshar. بیشتر استپذیرش دام
تعیین اثر فرآوري بر ارزش غذایی دانه جو دریافتند که 
استفاده از منابع پروتئینی مانند جو، نقش مهمی را در 

اما نباید از حجم ،کنندمیابولیسمی بدن دام ایفا متیندهاي افر
.معینی بیشتر باشد

تجزیه به روش تولید گاز
سادگی بدلیللید گاز گیري توهاي اخیر اندازهدر سال

بطور روزافزونی براي برآورد مصرف اختیاري ماده خشک 
,Kibon &.Orskov(بکار رفته است نتایج مقایسه ). 1993

- M10-KH30-J10ترکیب نشان داد که شده گاز تولید
H50ساعت اولیه مصرف، 12و 8، 6، 4، 2هاي در زمان

با . بودها نسبت به سایر ترکیبپذیري بیشتري داراي هضم
نیز نشان دادند ) 1988(و همکاران .Orskovتوجه به اینکه
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ماده صفاتگاز تولیدي و میزان که همبستگی باالیی بین 
، ماده خشک قابل هضم مصرفی)r=88/0(خشک مصرفی

)94/0=r ( و سرعت رشد دام)95/0=r ( ،از وجود دارد
ارزش غذایی گرفت که ترکیب فوق توان نتیجهمیرو این

این نتیجه با بنابراین، . باالتري نسبت به بقیه تیمارها دارد
نتایج آنالیز شیمیایی و تجزیه گازي مشابه است و آن را 

سیلو شده در هايترکیبغذایی مطالعه ارزش .کندمییید أت
-M10این تحقیق به روش تولید گاز نشان داد که ترکیب 

KH30-J10-H50لی قابل هضم، آهدر مورد صفات ماد
زنجیره اسیدهاي چرب فرار، انرژي خالص شیردهی و 

در موارد .انرژي متابولیسمی ارزش نسبتا باالتري دارد
در بررسی ارزش ) 2010(و همکاران El shaer،مشابه
وعلوفه هالوفیتی مکمل با بذر خرد شده خرماغذایی

Abdou در بررسی ارزش غذایی و ) 2011(و همکاران
همراه با بذر Atriplex nummulariaمیزان مصرف گونه 

دلیل بههاي مختلف نشان دادند که خرما و دانه جو در ترکیب
هاآناستفاده از باال،باالي اقتصادي و ارزش غذاییقابلیت

.هستندغذایی غیر سنتی قابل توصیه عنوان یک جیرهبه
عنوان مکمل در د استفاده از بذر بهرسنظر میاساس بهبراین

در قابلیت جذب و ارزش غذایی ثري ؤمرژیم غذایی نقش 
این مسئله )2007(و همکاران Gofoon. جیره داشته باشد

هاي براي میکروارگانیسمبذرزیست فراهمی بهتررا بدلیل 
نتایج این تحقیق نشان داد که اما . دنکنمیشکمبه بیان 

به تنهایی تواند در جیره نمیجو بذر بیش از حدفراوانی 
بلکه نسبت آن در ،گرددآنارزش غذاییباعث افزایش 

دیگر ارزش نهایی هايقایسه با سایر مواد و نوع ترکیبم
و Abdouهمانطور که.کندترکیب غذایی را مشخص می

تیماري که در ، کردندبیاندر تحقیق خود) 2011(همکاران 
با بذر جو به دام داده شده است، آن گونه آتریپلکس فقط

خام و آلی، پروتئینکمترین مقدار جذب ماده خشک، ماده
TDNرا داشته است.

میزان مصرف در دام
توسط دام نشان مختلفهايترکیببررسی مقدار مصرف 

بعدو M10-KH20-J20-H50که بز و میش ترکیب داد 

قرار استفاده بیشتر مورد را M10-KH30-J10-H50ترکیب 
) 2009( و همکاران Youssef،در تحقیقات مشابه.اندداده

,Pennisetum americanumاي گیاهان در مطالعات تغذیه

Kochia indica براي گوسفندها تحت شرایط شور در
استفاده از این دو نوع که منطقه ساینی یونان، نشان دادند 

ترتیب هاي تغذیه حیوانات اهلی بهعلوفه باعث کاهش هزینه
با توجه به نظر بسیاري از محققان. شدند%4/6و %22برابر 
، در بررسی اثر دو )Zamiri)2002و Rowghaniمانند

پذیري گیاه جو سیلو گوارشسطح اوره بر ترکیب شیمیایی و
در  بررسی ) 2002(و همکاران Raesianzadehشده، 

و Afsharو و شده خصوصیات شیمیایی چغندرقند سیل
فرآوري بر ارزش غذایی دانه در تعیین اثر) 2010(همکاران 

یند افرتوان نتیجه گرفت که در گوسفند مهربان، میجو 
تواند باعث استفاده هاي فوق میافزودن مالس به ترکیب

همچنین نتایج مقایسه .ها از این ترکیبات شوددامثرتر ؤم
که دهد میزان مصرف قبل و بعد از افزودن کاه نشان می

را بدون این تحقیقهاي مورد مطالعه ترکیبات سیلویی دام
لبته در مورد استفاده از ا.کنندمیمصرف افزودن کاه بیشتر 

نشان دادند که ) Mahdavi)1996و Fazaeliکاه در سیلو، 
گرددافزودن کاه برنج و مالس سبب بهبود خاصیت سیلو می

، به نقش مثبت کاه گندم در )2010(و همکاران Dianiو 
ژ ذرت با سیالژ ماده خشک سیلو در جایگزینی سیالمین أت

اما . اي پرواري کرمانی اشاره کردندهگریپ فروت در بره
Jameiدر بررسی آثار ذرت سیلویی )2001(و همکارانش ،

هاي نر هلشتاین نشان دادندآوري شده در پروار گوسالهعمل
بیشترین میانگین ماده خشک مصرفی مربوط به جیره که

یونجه خشک و کمترین مقدار مربوط %15کنستانتره و 85%
.  استآوري شدهکاه عمل% 50نستانتره و ک%50به جیره

این نکته است که افزودن کاه بدلیل ارزش ید ؤماین نتایج 
تواند منجر به کاهش غذایی پایین به علوفه سیلو شده می

.ها شودف آن توسط داممصر
در مورد میزان مصرف توسط دو نوع نتایج این تحقیق 

و همکاران Hadjigeorgiouبا تحقیق دام مورد مطالعه 
بررسی و مقایسه رجحان بز و گوسفند در مورد در )2003(
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در مورد میزان مصرف چند گونه هالوفیت شامل )2006(
T.mannifera, A.halimus, Z.album وH. strobilaceum

میزانکه ندنشان دادآنان. مشابه استتوسط گوسفند و بز 
ها در هر دو گونهدر تمامی توسط هر دو نوع دام مصرف 
داري بین آنها به هم نزدیک است و اختالف معنیآزمایش

توان نتیجه گرفت که ترجیح غذایی بنابراین می.وجود ندارد
بز و گوسفند به لحاظ میزان فیبر و پروتئین علوفه، مانند 

.یکدیگر است
هاي مختلف بنظر با توجه به نتایج بدست آمده از بخش

در بین M10-KH30-J10-H50رسد که تیمار می
هاي مختلف مورد استفاده در این تحقیق از ارزش ترکیب

قابلیت آن را دارد تاغذایی باالتري برخوردار است و 
زیرا . مناسب به کار برده شوداحتماال عنوان یک ترکیب به

ترکیب از نظر درصد پروتئین، این در تجزیه شیمیایی 
از نظر میزان تولید باالترین ارزش غذایی، چربی وخاکستر
پذیري و ساعت بیشترین هضم24تا 2هاي زمانگاز در

همچنین از لحاظ پارامترهاي تولید گاز بیشترین میزان
DOM, MESCFC, NEL, وOMD دارا بود و از نظر را

بنابراین، با . میزان مصرف نیز مورد توجه دام قرار داشت
درصد حجم به خارشتر و 80توجه به اینکه در این ترکیب 

صورت خودرو در طبیعت شود که بهمربوط میهالکنموم 
زار و شورهدر اراضی آنها را توان کنند و همچنین میرشد می

توسعه کاري چندان مناسب نیستند،هایی که براي دیمزمین
، از نظر اقتصادي و زیست محیطی نیز ترکیب مناسبی داد
گیري قطعی در مورد شود براي نتیجهمیپیشنهاداما .باشدمی

در مرحله آزمایشگاهی بر روي عوامل تحقیقی مشابهآن، 
همراه با دوره و در مرحله میدانی این ترکیب اي ضدتغذیه
درصد بر روي دام زنده اجرا گردد تا با مناسبسازگاري
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Abstract
This study was conducted to evaluate the nutritional value of Alhagi camelarum and
Halocnemum strobilaceum silage mixed with Hordeum vulgare seeds and molasses.
After collecting and crushing plant samples, they were ensiled in a randomized
complete block design with four treatments and three replications at different ratios of
dry matter weight. After 28 days of silage, the nutritional value of these mixtures was
determined by chemical and gas production methods. To determine the consumption
ratio, three one-year-old sheep and goats were used. The results indicated that the
treatment containing 50 % H. strobilaceum, 10% barely, 30 % A. camelarum and 10 %
molasses had the most nutritional value, so that the highest values of OMD, SCFA, ME,
DOM, and NEL in gas production method and CP, ASH and FAT in chemical method
were recorded for this treatment. The highest consumption ratio was recorded for the
mixture containing 50% H. strobilaceum, 20% barely, 20% A. camelarum, and 10%
molasses. Overall, since H. strobilaceum and A. camelarum, accounting for 80% of this
mixture, grows wild in nature, this silage could be recommended as a suitable mixture
in saline and rocky lands after supplementary studies.

Keywords: Animal feeding, Alhagi, silage, gas production, Halocnemum.


