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 :موردي مطالعه( )Ochradenus ochradeni( بیابانی علوفه شمح تاثیر مراحل رشد فنولوژیکی و خاك بر کیفیت
  )یزد استان -ابرکوه

    4محمدرضا احمديو  3محمد حسین حکیمی میبدي، 3 آناهیتا رشتیان ،2اصغر مصلح آرانی، 1*سوگند رحیمی

  27/02/1396تاریخ تصویب:  -      09/11/1395تاریخ دریافت: 

  
  
 

 چکیده
. شمح باشدیم يتحت تنش شور هايیستززراعت در بوم یاز اهداف اصل یستشورز یاهاناز گ یفیتعلوفه با ک یدتول

 کیفیت یینتع يبراباشد. یم سدیمی -تا شور یرسدیمیغ -یرشورغ يهاقادر به رشد در خاك )(Ochradenus ochradeni یابانی،ب
از فصول  یکر . در هبرداشت گردید آباد و بداف در سه تکراریندر دو منطقه حسی، زایشی و خواب دوره رویشگونه در سه  ینا

 )DMD( اده خشکمهضم  یتقابلمتوسط در سه دوره،  طوربهدهد . نتایج نشان میشد یینتع NIRبه روش  علوفه یفیصفات ک
ی سلول رهیوادرصد، د 4/47 ) برابرADF( سلولزیبدون هم یاره سلولیودرصد، د33/10) برابر CPخام ( یندرصد، پروتئ 84/48برابر

)  ME( بولیسمیمتا يانرژو ) DE( هضمقابل ي، انرژ85/41برابر  )TDN( هضمدرصد، کل ماده قابل 68 ) برابرNDF( با سلولز
از  یربه غ ییفک صفات یهاثر متقابل فصل و منطقه بر کل است.علوفه خشک  یلوگرممگاژول بر ک 3/6و 15 /37 برابرترتیب به
هضم ماده خشک،  یتبود. مقدار قابل داریمعن هضمقابلو کل ماده  هضمقابل ي، انرژسلولزهمیبدون  یسلول یواره، دیسلول یوارهد

. نتایج  این احل رشد بودمر یراز سا یشترب داريیمعن طوربه یدر مرحله بذرده یسمیمتابول يمحلول در آب و انرژ یدراتکربوه
. با توجه به نداشت علوفه گونه مورد نظر یفیتک يبر رو داريیمعن یرخاك منطقه تأث یاییمیش یاتخصوصان داد که مطالعه نش

 با توجه به حد بحرانی  فاکتورهاي کیفینین هاي همراه خود و همچاینکه شمح بیابانی کیفیت علوفه مناسبی نسبت به برخی گونه
و  دام  یهتغذ يخش براب یاتگونه ح یناز ا یاستفاده مناسب توانیمرتع م یو اصول یحصح یریتمد يبا اجرا ینبنابرادارد علوفه 

  .عمل آوردهبغنی شدن پوشش گیاهی 
  

 . بذردهی، پروتئین خام ، کیفیت علوفه، قابلیت هضم،Ochradenus ochradeni :هاي کلیديواژه

  
  

                                                             
  دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مرتعداري، دانشکده منابع طبیعی یزد -1

 sogand.rh90@yahoo.com*: نویسنده مسئول: 
  ایران یزد، دانشگاه کویرشناسی، و طبیعی منابع دانشکده دانشیار، -2
  ایران یزد، نشگاهدا کویرشناسی، و طبیعی منابع دانشکده استادیار، -3
  کارشناس ارشد، اداره منابع طبیعی یزد، ایران  -4
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  مقدمه
ترین مشکالت کمبود خوراك دام یکی از شاخص

خصوص در مناطق خشک و اراضی شور هشور بدامپروري ک
ل منبع خوراکی قاب است و براي رفع این مشکل باید از هر

هاي متأثر . درخاك)28( برداري اصولی کرداستفاده، بهره
از شوري، عمدتا گیاهان شورپسند قادر به رشد و نمو و 

عوامل متعددي ). 37تکمیل چرخه زندگی خود هستند (
 نه گیاهی تأثیر گذارند، از جملهبر کیفیت علوفه یک گو

مرحله رویشی، گونه گیاهی، اقلیم، خاك، دما، عوامل 
 مدیریتی، آفات و امراض گیاهی و غیره که طبق نظر اکثر
ه محققین، مرحله رویشی مهمترین تأثیر را بر کیفیت علوف

ها در جهت مدیریت تغذیه دام). 36و  1( گیاهان دارد
مرتع یا چراگاه  یی علوفهذامراتع الزم است ارزش غ عرصه

 Ochradenus(). گیاه شمح بیابانی 34( تعیین شود

ochradeni( ورث  اي از تیرهگونه)(Resedaceae،  متعلق
یاه گبه منطقه ایران و تورانی که پراکندگی جغرافیایی این 

باشد؛ که عالوه بر ایران ایران میو غرب  جنوبمرکز، در 
گسترش دارد. گیاهی  شبه جزیره عربستان نیز در

هاي با شاخه سبز کم رنگ بدون کرك، اي،درختچه
هاي کوچکی اي است و داراي برگگسترده به صورت توده

شود، میوه که تنها در ابتداي فصل رشد روي گیاه دیده می
 )31باشد (ي نازك میکپسول گرد باد کرده و داراي پوسته

که باشد.بستان میفصل چرا در بهار و تا اوایل تا ).1 ( شکل
بر اساس نظر کارشناسان و دامداران محلی در طول فصل 

  د.چرا  بخصوص در اواخر فصل مورد تعلیف دام قرار می گیر
انرژي از مهمترین عوامل در تعیین کیفیت علوفه   

 )Ash(و خاکسترکل  )CF(2، الیاف خام )ME(1متابولیسمی
گونه  ینا يروبر  ياگونه مطالعه یچه کنونتا ).7( هستند

مطالعات مشابه بر روي تعدادي از  انجام نشده است.
عنوان مثال هب هاي مرتعی و شورپسند  انجام شده استگونه

) به بررسی و تعیین کیفیت 2016قربانیان و همکاران (
) گونه همراه شمح Aellenia subaphyllaعلوفه عجوه (

فاده بیابانی طی سه مرحله رویشی در مراتع سمنان با است
پرداختند.  NIR(3سنجی مادون قرمز نزدیک (از روش طیف

درصد،  12/35 برابر DMDن میانگی که نتایج نشان دادند

                                                             
1- Metabolim Energy 
2- Crude Fiber 

CP  درصد، 35/17برابرCF  درصد،  93/40برابرWSC  برابر
 97/3برابر  MEدرصد،  58/6برابر   Ashدرصد،9/13

 45/60برابر ADFمگاژول بر کیلوگرم علوفه خشک و 
رد شد و بیشترین میانگین قابلیت هضم ماده درصد برآو

خشک، کربوهیدرات محلول در آب و انرژي متابولیسمی 
) به 2016و همکاران ( ياحمد در مرحله بذردهی بود.

چهار  ییو ارزش غذا یمیاییش یباتدر ترک ییراتتغ یبررس
و   پرداختند. یکیگونه شورپسند در سه مرحله فنولوژ

چهار گونه  ینعلوفه  ب یفیتک يهااثر شاخص کهدریافتند 
 يآمار راز نظ داريیاختالف معن یکیژومراحل فنول یزو ن

 یزانم  یشترینب يداغ دارادارند. گونه قره درصد 1در سطح 
 يدرصد) و تاغ دارا 42/32( یشیخام در مرحله رو ینپروتئ
درصد) بوده  06/11( یدر مرحله بذرده ینپروتئ ینکمتر
 خصوصیات تأثیر) 2015ن (زاده و همکارااشرف است.

 کیفیت بر شور و قلیا و خاك قلیا) (خاك خاك شیمیایی
را بررسی کردند.  فارس استان جنوب خشک مراتع علوفه

نتایج پژوهش آنها نشان داد که خصوصیات شیمیایی خاك 
هاي داري بر روي کیفیت علوفه برخی از گونهتأثیر معنی

و اترك چالی  احمديگیاهی مراتع این منطقه نداشت. 
) و ارزانی و همکاران 2013)، رشتیان و مصداقی (2015(
)b2010هاي شاخص ) به این نتایج دست یافتند که

) قابلیت هضم پذیري CPمانند پروتئین خام ( فهکیفیت علو
 هضمقابل، انرژي متابولیسمی، انرژي )DMDماده خشک (

)MEیابند) با پیشرفت مراحل رویشی گیاهان کاهش می 
) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي CFو میزان فیبرخام (

)ADFنژاد و همکاران ینی. نتایج حسبدیا) افزایش می
شورپسند در  یاهانگاز پنج گونه  ییارزش غذاکه ) 2012(

میزان که  نشان دادرا مطالعه نمودند یستان منطقه س
درصد، دیواره سلولی بین  73/14 تا 93/5پروتئین خام بین 

 سلولزهمیدرصد و دیواره سلولی منهاي  82/66تا  30/34
 درصد در ماده خشک متغیر است. 46/41تا  64/13بین 

) ارزش غذایی پنج گونه غالب از 2002( باشتینی و توکلی
گیاهان شورپسند مناطق بیابانی خراسان را مورد بررسی 

درصد،  6/11 تا 6قرار داده و میزان پروتئین خام را بین 
 5/8درصد و فیبر خام را بین  8/6تا  2/4خام را بین  چربی

3- Near Infirared Reflectionce Stpectroscopy 
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 1)2016( آسکوا و همکاران درصد گزارش کردند. 4/20تا 

 NIR (سویا) با روش  Soybeansبه تعیین کیفیت 
در مطالعه کیفیت آن مفید واقع پرداختند. که این روش 

) و Nبه بررسی میزان ( )2015( ارزانی و همکارانشد. 
هاي ) در گرامینهADFشوینده اسیدي ( الیاف نامحلول در

مرتعی در سه مرحله رویشی، گلدهی و بذردهی پرداختند 
و  %5/1و  54/1ها بینبراي همه نمونه N دامنه تغییرات

بالوئی و  بود. صددر 72/44و  14/42برابر ADFبراي 
 بینی کیفیت علوفه مراتعبه پیش )2013( 2همکاران
، CP مقدار unguiculat  Vignaداختند. براي پر زیمباوه

Ash ،NDF و ADF  دست هب 9/33و  49،  3/8، 7/12برابر
هدف این تحقیق، تعیین کیفیت علوفه گیاه شمح  آمد.

بیابانی براي چراي نشخوارکنندگان به عنوان گیاه ارزشمند 
منطقه ابرکوه در سه  دوره رویشی، بذردهی و خواب گیاه 

ز و بررسی روند به ترتیب در فصل بهار، تابستان و پائی
تغییرات کیفیت علوفه و تعیین زمان مناسب چراي دام در 

  باشد.مرتع مورد بررسی می
  

  
  )Ochradenus ochradeni(یابانیگونه شمح ب -1 شکل

  
  هامواد و روش

  الف) منطقۀ مورد مطالعه
دو در  )ochradeni Ochradenusشمح بیابانی ( گونه

اه اصــلی این گیاه منطقه حســین آباد و بداف، دو رویشــگ
ـــتان ابرکوهواقع در منطقۀ بهمن در  ـــهرس در  جنوب ش

                                                             
1- Asekova 

ــهر  یجنوب غرب ــتان و ش موقعیت  د.ن، پراکنش داریزداس
سین شرق 53  20ْ  13َ"آباد، جغرافیایی منطقۀ ح  یطول 

  ْ 18  18َ"بداف  و منطقه یعرض شــمال 31  04ْ  44َ"و 
شده واقع  یعرض شمال 31  0ْ 3  18َ"و  یطول شرق 53
نوسانات درجه حرارت در منطقه  یتوضع. )2 (شکل تاس

 یستگاهاسفندآباد به عنوان ا یستگاهآباد و بداف در ا ینحس
ــان داد ــط حداکثر و  که معرف نش ــط ماهانه، متوس متوس

جه  قل مطلق در حدا حداکثر و  جه حرارت و  قل در حدا
ـــال به ترت  -15، 44، 8/8، 4/26، 6/17 یبحرارت در س

  . باشدیم
  

  ارتفاع و بارندگی دو رویشگاه  -1 لجدو
  ارتفاع  رویشگاه

)m(  
  متوسط سالیانه  بارندگی

)mm(  

  8/61  1600  آبادحسین
  47  1500  بداف

  

  
  مطالعه مورد يگونه رویشگاهی موقعیت -2شکل

  
  خاك هايب) بررسی ویژگی

 یشــگاه،رو یتموقع ايماهواره یرتصــاو یپس از بررســ 
 یداده شد. سپس ط یصآن تشخ يژژئومورفولو یپواحد و ت

ـــت گردید منطقهدر هر  نمونه پنج  یدانیم یاتعمل . برداش
شاهد خاك در مناطق پر  يهامکان معرف براي حفر پروفیل

شد. نمونه شگاه گونه مورد مطالعه، انتخاب   برداري تراکم روی
. خاك برداشت شد متريیسانت 15-30و  0-15 هايیهاز ال

2- Baloyi 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
96

.1
1.

2.
9.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1396.11.2.9.8
https://rangelandsrm.ir/article-1-483-en.html


  362                                                                              ...بیابانی  علوفه شمح تاثیر مراحل رشد فنولوژیکی و خاك بر کیفیت
 

pH صاره گل شباع با  ع ستگاه ا  الکتریکی هدایت و متر pHد
 مدل( ســـنج ) با دســـتگاه هدایتECe( اشـــباع عصـــاره

JohnWayاز. شد گیريبر متراندازه یمنسز ی) بر حسب دس 
 یمبراي تعیین میزان ســدیم و پتاســ  1فتومتري فیلم  روش

سب(ب ستفاده) لیتر در واالن اکی میلی رح سیم. شد ا  و کل
  ینبا ورســـ يلکســـومترو کمپ تیتراســـیون روش از منیزیم

EDTA ــــد. آهــک ین ش ی ع یون ت ـــ تراس ی ت و  از روش 
ــومتر ــ يکمپلکس ــود   ینبا ورس از روش و ازت نرمال 5/0س

سیون  سومترتیترا س يو کمپلک سولفوریک   ینبا ور سید  با ا
گرفت  قرار آزمایش مورد هادر هر یک از نمونهنرمال 01/0

سـب بر حبا دسـتگاه اسـپکترومتر  و گچ فسـفر میزان). 18(
 و) مترسانتی 0-15). الیه سطحی (39( یدگرد یینتعدرصد 

یانگین ماق وزنی م یه عنوان به ترپائین اع  نظر در عمقی ال
  .شد گرفته

  
  ج) تعیین کیفیت علوفه به روش طیف سنجی

ــت ماه ــامل بهار در اردیبهش ــول ش  در هر یک از فص
شی) ستان در در مرداد ماه (بذردهی)(روی  در آذر و پائیز ، تاب

ـــد. براي این هاي هوایی نمونهماه (خواب) از اندام برداري ش
پایه در هر منطقه  و در هر فصــل  3منظور به طور تصــادفی 

نمونه) برداشــت شــد. پس از خشــک کردن  18(در مجموع 
صل به نمونه سیاب کرده  و پودر حا ها در هواي آزاد آنها را آ

شد10مقدار  سال  شگاه ار  صفات .گرم براي تجزیه به آزمای
 سلولی دیواره ، درصد(CP) خام  پروتئین شامل درصد کیفی
، درصـد )CF( فیبرخام ، درصـد )ADF(سـلولز  همی منهاي

ـــتر کــل ـــلولی ((Ash) خــاکس )، انرژي NDF، دیواره س
در   WSC)کربوهیدرات محلول در آب ( )،MEمتابولیسمی (

مـدل   NIRســــه فصــــل بـا اســـتفـاده از دســـتگـاه 
INFRAMATIC8620   ـــد. جزئیات روشتعی هاي ین ش

 ) و2003گیري صـــفات توســـط جعفري و همکاران (اندازه
Association of Official Analytical )AOAC( 2کمیســت  

 مقدر انرژي متابولیســمی) توضــیح داده شــده اســت. 1995(
)ME ( ضم صد قابلیت ه ساس در سب مگاژول نیز بر ا بر ح
)DMD (و با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد .  
  )1( ابطهر

                                                             
1 -Falme Photometery 
2- Chemists 

ME (MJ/Kg) (  =   17/0 DMD%)-2 
بلتعیین انرژي  ـــمقا ـــبه انرژي ) DE( هض : براي محاس

اســتفاده  3)1997از معادله اســپیوي و نیکس ( هضــمقابل
 شد.

  )2( هطراب
DE(MJ/Kg)= 22/4 - 11/0(   ADF%) + ( 0332/0 CP%) 
+0/00712   (ADF%)2 

به ): براي محاسTDN( هضمقابلتعیین کل مواد غذایی 
  .)26از معادله زیر استفاده شد (  هضمقابلانرژي 

  )3( بطهرا 
) 15/1- (ADF%×  35/96TDN= 

براي مقایسۀ هرشاخص در طول دوره فنولوژي از  
 طرح کامالً تصادفی و براي مقایسه میانگین ها از آزمون

  دانکن استفاده گردید.
  

  نتایج 
تغییرات ریخت شناسی فصلی  فنولوژي و زادآوري:

 بازدیدهاي با مطالعه مورد مراحل رویشی و زایشی گونهو 
مرحله رویشی  از رویشگاه بررسی گردید.  یکسال طی مکرر

ه ما یبهشتارد یمهدر گونه مورد مطالعه در فصل بهار تا ن
. باشدیتا اواخر خرداد م یبهشتارد یمهاز ن یاهو  گلدهی گ

ل او یمهدر تابستان تا ن یتولید میوه و مرحله بذرده
بذر و خواب  یزشمصادف با ر پائیز و باشدماه مییورشهرو

  .بود یاهگ
سی خاك نتایج حاصــل از آزمایش خاك : نتایج برر

خاك  یاتخصـوصـبعضـی از  ینب يداریتفاوت معنوجود 
بداف و  ي بداف و حســین آباد را نشــان داد.در دو منطقه

سین آباد به ترتیب داراي  سطحح سط  یبافت خاك  متو
Sandy Loam  سبک  یبافت خاك سطحوLoamy Sand 

ــند.می ــده در جدول، میانگین  باش قادیر ماعداد نمایان ش
شده می شد. اندازه گیري  یزان مبه  pH ترین میزانشیببا

مربوط بــه 7/38± 07/26و آهــک بــه میزان  5/0±1/8
   ترین مقدار شوريو بیش 15-30منطقه بداف در عمق 

 )ds/m 9/10 ±6/16 ،(ــــد  ،)6/162± 54/122 ( میس
ـــ ـــ ،)8/0±1/0(  میپتاس  میزیمن )،7/63±7/41 ( میکلس

3- Spivey & Nix 
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یتر  اکی واالن درمیلی )±8/38 7/24(  SAR )4/9 ول

ـــترین میزان  0-15) در عمق ±6/21 ـــفرو بیش  فس
 )19/0 ±2/0 گچ (و  )04/0 ±01/0 ( ازت )،6/4±8/4(

 یريگاندازه در منطقه حسین آباد 15-30در عمق  درصد
شت ن  pHباال بودن . )2 (جدول شد ش یزتا حد ه از  ینا

  .خاك است يهایهاز آهک در ال ییوجود درصد باال
  

  و تحلیل اثر متقابل عمق خاك و منطقه :  هیتجز
 هايهاي مشــخصــهنتایج حاصــل از مقایســه میانگین

ــان داد در هر منطقه كخا ــد ، منیزیم،EC که نش و  میس

بداف در آباد با رویشــگاه پتاســیم در رویشــگاه حســین
یه فاوت و اختالف آنهاي ال ـــطحی مت دار ها معنیس
شدمی صه .>P)05/0(با شخ  ،pH ، SARشامل هابقیه م

هاي مورد رویشــگاه در ازت و گچ ،فســفر ،آهک کلســیم،
عه  طال ند دارمعنی اختالفم چنین هم ).2 جدول( ندار

 با هاي عمقی دو رویشــگاههاي خاك در الیهمشــخصــه
  .)2 داري نداشتند (جدولنیتفاوت معیکدیگر 

    
  

  

  .است یمارهات سطوح مختلف ینب داریدهنده عدم اختالف معنحرف مشترك نشان یکوجود 
  

یسنج یفط نتایج بررسی کیفیت علوفه با استفاده از
الف) مقایسه کیفیت گیاه شمح بیابانی در فصول مختلف 

  در مناطق مورد مطالعه
مشخص شد که اثر  یانسوار یهتجز حاصل از نتایج
 خام پروتئین ،)CF(خام  یبراز جمله ف یصفات يفصل برا

)CP ،(هضمقابل خشک ماده )DMD ،(کل خاکستر 
)ASH ،(محلول در آب  کربوهیدراتWSC) (انرژي و 

 بود    دارمعنی درصد 1 احتمال سطح در )ME( متابولیسمی
)1% (P˂ جدول) یسلول هیوارصفات د ياثر فصل بر رو .)3 
)NDF ،(سلولزهمی از عاري سلولی دیواره درصد )ADF ،(

) DE( هضمقابل يو انرژ )TDN( هضمقابل غذایی مواد کل
. نتایج نشان داد که )3 (جدول نداشتند داريمعنی اثر

)، کربوهیدرات محلول DMD( هضمقابلمقدار ماده خشک 
به ترتیب به  )ME( و انرژي متابولیسمی )WSC(در آب 

در  63/6 ± 08/0و  07/22 ± 48/1، 81/50 ±52/0ارمقد
تر از دو فصل دیگر داري بیشطور معنیفصل تابستان به

 ) برابر باCF). همچنین مقدار فیبر خام ( 3بود ( جدول
طور در فصل پائیز نسبت به دو فصل دیگر به 71/1±86/56

 )CP( ). مقدارپروتئین خام3 (جدول داري بیشتر بودمعنی
 و 05/12±75/0ترتیب در بهار به )ASHل (و خاکستر ک

 07/0و  /6± 2/0 ترتیبو در تابستان به 28/0±36/4
)، 3 (جدول داري از پائیز بیشتر بودطور معنیبه ±86/4

هضم ، کل مواد غذایی قابل)NDF( سلولی مقدار دیواره
)TDN( سلولزهمی، دیواره سلولی عاري از )ADF انرژي ) و

فصل مورد بررسی تفاوت  در سه) DE( هضمقابل
  ).3 داري نداشتند (جدولمعنی

  
  
  

  مورد مطالعه هايیشگاهخاك در رو یعموم هايیژگیو -2 جدول
  سدیم

) meq/lit(  
  منیزیم

) meq/lit( 
  کلسیم

) meq/lit(  
pH SAR 

0.5)meq/lit( 
EC 

(ds/m) 
  منطقه  عمق

6/162±54/122a 8/38±7/24a 7/63±7/41a 4/7±09/0b 6/21±4/9a a 9/10± 6/16   0-15  آبادسینح  
3/83±3/21b   3/17±08/8b 4/20±05/9b 7/7 ±08/0ab 1/20 ±4/6a 7/7±1/1b 15-30  

60±4/42b  3/14±5/15b 3/33±2/28ab 6/7 ±1/0ab 8/11 ±1/7a 8/2±9/0b  0-15  بداف  
65±2/4b  18±8/2b 9/41±7/21ab 1/8 ±5/0a 03/12 ±1/1a 5/3±4/3b 15-30  

          2ادامه جدول       

  منطقه  عمق  )meq/lit ( پتاسیم %)( آهک  %)( فسفر %)( گچ  %)( ازت
03/0±01/0a   01/0±02/0a 7/2±07/3a 3/30±8/10a 8/0±1/0a   0-15  حسین آباد  
04/0±01/0a 19/0±2/0a 8/4±6/4a 5/35±4/23a 5/0±1/0b 15-30    
03/0±007/0a 03/0±04/0a 6/0±8/0a 8/20±7/14a 5/0±1/0b  0-15  بداف  

03/0a 01/0±02/0a 2/0 ±3/0a 7/38±07/26a 4/0±02/0b 15-30    
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دار در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد و دهنده تفاوت معنیبه ترتیب نشان ns**، * و  .است یمارهات سطوح مختلف ینب داریدهنده عدم اختالف معنحرف مشترك نشان یکوجود 
  .باشندداري میعدم معنی

  
ب)بررسی اثر متقابل فصل و منطقه بر فاکتورهاي کیفی 

  علوفه گونه مورد بررسی 
اثر متقابل  نتایج نشان دادکه ):CP( روتئین خامپ

 احتمال در سطح) CP( خام پروتئین براي فصل و منطقه
میزان پروتئین  ).4( جدول )˂P %1( بود دارمعنی درصد 1

خام در فصل تابستان و بهار در دو منطقه با یکدیگر اختالف 
داري نداشتند. فقط در فصل پائیز درمنطقه معنی

داري از معنیطوربه 77/8±99/1 رآباد به مقداحسین
  ).4 تر بود ( جدولمنطقه بداف بیش

 متقابل نتایج حاکی از آن بود که اثر): CFفیبر خام(
 درصد 1 در سطح احتمال )CF(منطقه براي  و فصل
در فصل پائیز و در  ).4( جدول )˂P %1( دار بودمعنی

بود  3/60 ±86/0منطقه بداف  میزان فیبر خام  که برابر با 
تر آباد بیشداري از فصول دیگر و منطقه حسینمعنیطوربه

بود. و مقدارآن در فصل تابستان در منطقه حسین آباد به 
داري از منطقه بداف طور معنیبه 44/48±08/0 مقدار
  ).4 تر بود (جدولبیش

  

  
  یابانیگونه شمح ب CFو CP  يهاشاخص یراثرات متقابل مقاد یانگینم یسهمقا -4 جدول

  CP  کیفی صفات  
  درصد

CF  
  درصد

      فصل              
  منطقه

  پائیز  تابستان  بهار  پائیز  تابستان  بهار

  آبادحسین
  

12±58/1ab   
  

78/12±11/0a  77/8±99/1b  2/51±1/1bc  44/48±08/0c  43/53±46/1b  

 55/0ab  42/12±4/0ab±1/12  بداف
  

88/3±72/0c  23/49±86/1c  47/44±83/0d  3/60±86/0a  

  F   **64/9   **87/20سطح احتمال 
دار در سطح احتمال یک دهنده تفاوت معنیبه ترتیب نشان ns**، * و  ت.اس یمارهاسطوح مختلف ت ینب داریدهنده عدم اختالف معنحرف مشترك نشان یکوجود 

  .باشندداري میدرصد، پنج درصد و عدم معنی

  
نتایج نشان داد  ):DMD(هضمقابلماده خشک 

 هضمقابلماده خشک  يرااثر متقابل فصل و منطقه بکه 
 )˂P %5( بود دارمعنی درصد 5 احتمال سطح دردر 

در  7/51±12/0در فصل تابستان به مقدار  ).5 (جدول
تر بود. و در داري از فصول دیگر بیشطور معنیبداف به

داري تابستان و پائیز دو منطقه با یکدیگر اختالف معنی
  ).5 جدول( داشتند
  

نشان  نتایج ):WSCکربوهیدرات محلول در آب (
کربوهیدرات محلول  يمتقابل فصل و منطقه برا اثرداد که 
 )˂P %1( بود دارمعنی درصد 1سطح احتمال  دردر آب 
میزان  در فصل تابستان در منطقه بداف به ).5 (جدول

داري از دو فصل دیگر و معنیطوربه 28/25 87/0±
صل دو منطقه در ف .تر بودچنین منطقه حسین آباد بیشهم

داري بهار و پائیز در این صفت با یکدیگر تفاوت معنی
     ).5 نداشتند (جدول

  

  میانگین فاکتورهاي کیفیت علوفه گیاه شمح بیابانی در سه فصل - 3 جدول
  منبع تغییرات  بهار(دوره رویشی) تابستان(دوره زایشی)  پاییز(خواب) Fسطح احتمال 

**6/7          b64/0±06/47     81/50±52/0a  66/48±83/0b DMD 
 **33/46 b47/0±16/11 07/22±48/1a 86/10±45/0b WSC 

  **4/13 b44/1±32/6 6/12±2/0a 05/12±75/0a CP 
 **66/16 a71/1±86/56 45/46±96/0b 21/50±06/1b CF 
ns 19/2      a81/0±52/47  17/46±7/0a 5/48±84/0a ADF 

ns4/1 a92/3±63/69  94/63±1a  35/70±16/3a NDF 
 **62/11 b41/0± 93/2 86/4±07/0a 36/4±28/0a ASH 

 ns19/2        a93/0±69/41  25/43  ±8/0a  57/40±97/0a TDN 
**57/7       b11/0±6  63/6±08/0a 27/6±14/0b ME 
ns 24/1    a48/0±3/15  75/14±39/0a  06/16±48/0a DE 
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  یابانیگونه شمح ب WSCو  DMD یراثرات متقابل مقاد یانگینم یسهمقا -5 جدول
  DMD  صفات کیفی

  درصد
WSC  
  درصد

  فصل           
  منطقه

  بهار
  

  پائیز  تابستان  بهار  پائیز  تابستان

  6/1abc 91/49± 74/0ab  93/47± 91/0bc  05/11±87/0c  87/18±17/0b  35/10±66/0c ±77/48  حسین آباد

  96/0bc 7/51± 12/0a  19/46± 7/0c  68/10±48/0c  28/25±87/0a  97/11±06/0c ±      54/48  بداف    

    F     *83/3        **48/98سطح احتمال 
دار در سطح احتمال یک درصد، پنج دهنده تفاوت معنیبه ترتیب نشان ns**، * و  ت.اس ارهایمسطوح مختلف ت ینب داریدهنده عدم اختالف معنحرف مشترك نشان یکوجود 

  .باشندداري میدرصد و عدم معنی

  
 مقدار دیواره ،(ADF) سلولزهمیدیواره سلولی عاري از 

کل مواد و  MJ/Kg (DE) هضمقابلانرژي )، NDFسلولی(
  ) TDN( هضمقابلغذایی 

متقابل فصل و منطقه  اثربود که نتایج حاکی از آن 
 سلولی دیواره درصد)، NDF( سلولی دیواره صفات روي بر

 هضمقابل غذایی مواد کل)، ADF( سلولزهمی از عاري
)TDN( هضمقابل يو انرژ )DE (نداشتند  داريمعنی اثر

مقدار درصد دیواره سلولی عاري از ). 7و 6(جدول
هضم انرژي قابل )،(NDF دیواره سلولی )،ADFسلولز (همی

)DE ( کل مواد غذایی قابلو) هضمTDNو   سه فصل ) در
ي مورد بررسی  با یکدیگر تفاوت همچنین در دو منطقه

در بهار و در  ADF بیشترین مقدار. داري نداشتندمعنی

در  NDF، بیشترین 66/48±45/1 منطقه بداف با مقدار
 DEقدار ، بیشترین م41/75± 3/6 پائیز در بداف به مقدار

 در تابستان در بداف TDNو 16/16±85/0در بهار در بداف 
    ).7و   6(جدول داراي بیشترین مقدار بود 41/0±61/44

اثر متقابل  نتایج نشان داد که ): Ash خاکستر کل(  
 احتمال کل در در سطح خاکستر مقدار يفصل و منطقه برا

فصل پائیز در منطقه  ). ˂P %1(بود  دارمعنی درصد 1
داراي کمترین مقدار و با فصول  02/2±08/0داف به مقدار ب

داري داشت. و در فصل پائیز در منطقه دیگر تفاوت معنی
تر از منطقه بداف بیش 84/3± 15/0 حسین آباد به مقدار

).6 بود (جدول

  
  یابانیگونه شمح بADFو   NDF ،Ash یراثرات متقابل مقاد یانگینم یسهمقا -6جدول

  (%) ADF (%)  NDF (%)  ASH  صفات کیفی
  فصل
  منطقه

  پائیز  تابستان  بهار  پائیز  تابستان  بهار  پائیز  تابستان  بهار

 2/1a 35/47± ±33/48  حسین آباد
96/0a  

71/47± 
35/1a 

96/65±44/4ab  79/65±1ab  85/63±01/2a
b  

01/4±36/0bc  7/4±02/0ab  84/3±15/0c  

 45/1a 45± ±66/48  بداف
36/0a  

33/47± 
2/1a  

75/74±33/3a  09/62±8/0b  41/75±3/6a  71/4±39/0a
b  

03/.5±008/0
a    

02/2±08/0
d  

    F      27/1ns       54/2ns          **39/22 احتمال سطح
  درصد،  تمال یکدار در سطح احدهنده تفاوت معنیبه ترتیب نشان ns**، * و  .دار بین سطوح مختلف تیمارها استدهنده عدم اختالف معنیوجود یک حرف مشترك نشان

  باشند.داري میپنج درصد و عدم معنی

  

: نتایج حاکی از  ME (MJ/Kgانرژي متابولیسمی(
در سطح  )ME(آن بود که مقدار انرژي متابولیسمی 

در  ).7 (جدول )˂P %5دار بود (معنی درصد 5احتمال 

با دو  8/6±02/0منطقه بداف در فصل تابستان به مقدار 
  ).7 داشت (جدول داريفصل دیگر تفاوت معنی
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  گونه شمح بیابانیME و  DE ،TDNمقایسه میانگین اثرات متقابل مقادیر-7 جدول
  )TDN  (%)  ME )MJ/Kg(  DE )MJ/Kg  صفات کیفی

  فصل         
  منطقه

  بهار
  

  تابستان
  

  پائیز
  

  بهار
  

  تابستان
  

  پائیز
  

  بهار
  

  تابستان
  

  پائیز
  

 38/1a  42± 11/1a  47/41± 56/1a  3/6± 27/0abc  5/6±  12/0ab  14/6± ±76/40  حسین آباد
15/0bc 

16± 
64/0a  

41/15± 
55/0a  

5/15± 8/0a  

 67/1a  61/44± 41/0a  42± 56/1a  25/6± 16/0abc 8/6± 02/0a  85/5± ±4/40  بداف
11/0c 

16/16± 
85/0a  

1/14± 
2/0a  

11/15± 
7/0a  

     F  27/1ns        *8/3      22/1nsحتمال سطح 
  دار در سطح احتمال یک درصد، پنج دهنده تفاوت معنیبه ترتیب نشان ns**، * و  ت.اس یمارهاسطوح مختلف ت ینب دارینده عدم اختالف معندهحرف مشترك نشان یکوجود 

  باشند.داري میدرصد و عدم معنی
  

 همراه هاينتایج بررسی گونههمراه:  هايگونه
اقلیمی و خاکی  بدلیل شرایط نامناسب که داد نشان

شورپسند -هاي خشکیهاي همراه شامل گونهگونه همه
  ).8درصد آن متعلق به تیره اسفناج بودند (جدول 52و 

  
  هاي همراه گونه مورد مطالعهگونه -8جدول

  هاي همراهگونه  تیره  نام فارسیفرم رویشی
Geچمن شور  Poaceae Aeluropus littoralis(Goum)Parl. 
Heخارشتر ایرانی  Fabaceae Alhagi persarum Boiss. &Buhse  
Thآسمانی  ChenopodiaceaeAnabasis annua 

Chآسمانی گچ دوست  ChenopodiaceaeAnabasis aphylla  
Heآسمانی سیخکدار  ChenopodiaceaeAnabasis setifera Moq.  
Chدرمنه  Asteraceae Artemisia sieberi Besser.  
Thسلمکی  ChenopodiaceaeAtriplex dimorphostegia Kar. &Kir.  
Chسلمکی ساقه سفید  ChenopodiaceaeAtriplex leucoclada Aellen  
Chکبر -کور  Capparidaceae Capparis spinosa L. 
Phطارون  ChenopodiaceaeCornulaca monacantha Delile 
Ch
 

 ChenopodiaceaeHalothamnus auriculus (Moq.)Botsch  عجوه گوشکدار

Ch
  

 ChenopodiaceaeHalothamnus subophylloides  عجوه

Thآفتاب پرست بیابانی کرمانی  Boraginaceae Heliotropium caramanicum Aucheri DC.
Subsp. 

Heکاهوساي بیابانی، چرخه  Asteraceae Launaea acanthodes (Boiss.) O. Kuntze 
Thپنبه تن  ChenopodiaceaeLondesia eriantha Fisch. & C. A. Mey 
Heاسپند  Zygophylaceae Peganum harmala L. 
Geنی  Poaceae Pharagmites australis 
Phکهورك، جغجغه  Fabaceae  

 
Prosopis farcta (Banks &Soland) Macbr

Chخاردار سگ دندان  Apiaceae Pycnocycla spinosa Decne. exBoiss. 
Chشوره خاردار  ChenopodiaceaeSalsola kali L. 
Chشور بیابانی  ChenopodiaceaeSalsola tomentosa (Moq.)Spach 
Phاشنان  ChenopodiaceaeSeidlitzia rosmarinus Ehrenb. Ex Boiss. 
Chسیاه شوره  ChenopodiaceaeSuaeda aegyptica 
Phگز شاهی  Tamaricaceae Tamarix aphylla 
Phگز پرشاخه  Tamaricaceae Tamarix ramosissima Ledeb. 

  : کامفیتCh: ژئوفیت(کریپتوفیت)، Ge: همی کریپتوفیت، He: فانروفیت، Ph: تروفیت،  Th شکل زیستی:
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  گیريبحث و نتیجه
کاهش کیفیت علوفه با افزایش سن گیاه در اثر افزایش 

در گونه شمح بیابانی ). 4( شودنسبت ساقه به برگ ناشی می
برگ هاي آناتومیکی آن، در اوایل مراحل رشد بیژگیبه دلیل وی

باشد و با شود و در بقیه مراحل رویش تنها داراي ساقه میمی
ها باالتري از ساقه پذیريها هضمها و میوهتوجه به اینکه برگ

تري هستند ها داراي فیبر خام بیشو ساقه ها دارندو سرشاخه
ها نسبت به برگ، مرتبط پذیري کمتر ساقه). هضم8و  27، 29(

الیاف نامحلول در  مقدار). 4هاي آناتومیکی آنهاست (با ویژگی
درصد بود  4/47±8/0 ) در شمح بیابانیADFشوینده اسیدي (

داري نداشتند و مقادیر آن در سه فصل با یکدیگر تفاوت معنی
)؛ احمدي و همکاران 2015که با نتایج احمدي و اترك چالی (

ري دیگر از پژوهشگران تطابق نداشت زیرا گونه ) و بسیا2016(
باشد. این مورد نظر در اکثر مراحل رویش تنها داراي ساقه می

مقدار نسبت به خانواده بقوالت و گندمیان با متوسط به ترتیب 
). 4( داراي مقدار بیشتري است 4/43±/88و  9/1±52/31

 گیاهان خانواده بقوالت به طور معمول نسبت به دیگر
). 33و  7تري دارند (مطلوب هاي گیاهی کیفیت علوفهخانواده
راد و ) ؛ باقري2015با نتایج ارزانی و همکاران ( ADF مقدار

در  A. logopoidies) دیواره سلولی گونه 2007همکاران (
 و8/30ترتیب برابر با مرحله رشد رویشی و بذردهی به

ي پنج ) بر رو2012درصد؛ حسینی نژاد و همکاران (69/45
درصد  82/66تا  3/34اي بین گونه شور پسند سیستان با دامنه

هاي کیفیت علوفه نیز از روي شاخص سایر. قرابت نسبی دارد
ADF کنند شوند، طبیعتا از تغییرات آن پیروي میمحاسبه می

این گونه از  ADF و NDF ،DE ،TDNبنابراین مقدار زیاد 
ن در سه فصل مورد دار نشدن مقدار آابتداي رویش و معنی

هاي فیبري یا استحکامی در بررسی به علت مقدار زیادتر بافت
 گونه مورد بررسی به طور متوسط برابر TDNآنهاست. مقدار 

 Artemisia(بود که به مقدار آن در درمنه دشتی  9/0±85/41

sieberi (اواسط مرداد  در اي همراه این گونه استکه گونه
درصد بود.  68± 7/2برابر  NDF). میانگین32نزدیک است (

و فیبر خام و پروتئین  سلولزهمیمیزان دیواره سلولی عاري از 
 ) بر روي 2012خام با نتایج دیانتی تیلکی و همکاران (

arbuscula Salsola  در مرحله گلدهی و بذردهی (بهار و که
داري نداشت، هماهنگ بود. به این دلیل تابستان) اختالف معنی

                                                             
1-Warren  

ها کمتر از ها و درختچهییرات ارزش غذایی در بوتهاست که تغ
طور متوسط ). فیبر خام گیاه به7گندمیان و پهن برگان است (

درصد بود. بسیاري از گیاهان شورزیست و مقاوم به  18/51
باشند که قابلیت هضم شوري داراي میزان باالي فیبر می

در میان ). 28دهد (بسیاري از مواد مغذي را کاهش می
هاي مهم کیفیت علوفه، میزان پروتئین خام و  خاکستر شاخص

کل در فصل بهار که مصادف با دوره رویشی گیاه بود به ترتیب 
و فصل تابستان درصد  36/4±28/0و  05/12±75/0برابر 

و  /6±2/0 مقدار ترتیب بهبهمصادف با بذردهی  گیاه 
داراي بیشترین مقدار است و در فصل درصد،  07/0±86/4

یابد. با توجه به اینکه حداقل میزان پاییز مقدار آن کاهش می
 5/7ها در حالت نگهداري براي بیشتر دام) CP( پروتئین خام

بررسی رو گونه مورد). از این6ده است (گزارش ش درصد
تواند پروتئین خام را تأمین کند. شمح بیابانی داراي متوسط می

در مقایسه با گیاهان باشد و درصد می 33/10±/8پروتئین 
خوراکی همچون خانواده بقوالت و گندمیان با متوسط خوش

داراي کیفیت مناسبی   47/8±3/0و  14/12± 2/1ترتیب به
) که 1990( 1). وارن و همکاران7باشد (نسبت به گندمیان می

میزان پروتئین خام حاصل از تجزیه چند گونه شورپسند 
اند؛ بالوئی درصد گزارش کرده 22تا  9خانواده اسفناجیان را از 

) که میزان 1993) ؛ کوچکی و همکاران (2013(2و همکاران 
 2/19تا  2/8گونه شورپسند بین  12پروتئین خام را براي 

) میزان پروتئین خام پنج 2002درصد و با شتینی و توکلی (
درصد گزارش کردند قرابت 63/11تا  2/6گونه شورپسند را بین 

یابد ان پروتئین خام در فصل پائیز کاهش مینسبی دارد. میز
هاي گیاه در ها به تاج و ریشهکه علت آنرا انتقال غذا از ساقه

). میزان پروتئین در دو منطقه 23دانند (دوره شروع خواب می
توان داري نداشتند میدر دو فصل بهار و تابستان تفاوت معنی 

منطقه علت آن را محدودیت میزان ازت موجود در خاك 
گونه مورد بررسی با متوسط  DMDدانست. مقدار 

درصد در مقایسه با جدول ارزانی و همکاران  66/0±84/48
)a2010 درصد قرار گرفت و گیاه مطلوبی از  60تا 40) بین

انرژي قابل متابولیسم شود. لحاظ کیفیت علوفه محسوب می
)MEمگاژول به ازاي هر کیلوگرم  3/6±11/0 ) به طور متوسط

شمح بیابانی برآورد گردید که در سطح  ماده خشک در گونه
مگاژول به ازاي هر کیلوگرم ماده خشک  8تا  5بحرانی و بین 

2- Baloyi 
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). 6شود (قرار گرفت و جزو علوفه مطلوب براي دام محسوب می
) گونه مورد نظر از مقدار آن در خانواده MEانرژي متابولیسمی (

 85/1 ±035/0و  27/2 ±069/0بقوالت و گندمیان که برابر با 
) بر 2012اران (نژاد و همکبا نتایج گزارش حسینیتر بود. بیش

پسند سیستان و  این گونه در مقایسه با روي پنج گونه شور
) 2013درمنه دشتی  با توجه به مطالعات رشتیان و همکاران (

در اواسط و اواخر دوره  14/6±08/0 و 87/6± 15/0با متوسط 
د. درصد کربوهیدرات محلول در آب در تابستان  شباهت دارچرا 

به حداکثر خود رسید که مصادف با  07/22 ± 48/1به مقدار 
ساز و همکاران مرحله بذردهی گیاه بود که با نتایج چاره

هاي محلول در آب معموال ) هماهنگ بود. کربوهیدرات2010(
رسند در اواخر بهار و فصل تابستان به حداکثر سطح خود می

)، 2016قربانیان و همکاران (  )؛1972( 3و ترلیکا و کوك
) 2004( 4) و هولچک و همکاران2010ساز و همکاران (چاره

که میزان کربوهیدرات محلول در آب در مرحله رویشی مصادف 
اند هماهنگ با فصل بهار داراي کمترین مقدار تعیین کرده

 50اقه هاي محلول در سکلی محتوي کربوهیدراتطوربه .است
). میانگین خاکستر کل گونه 23درصد بیشتر از برگ است (

 Aellenia بود که از عجوه 05/4 ±25/0مورد بررسی برابر  

subaphylla  که گیاهی شورزیست و همراه این گونه است با
درصد، کمتر است. گیاهانی که در محیط شور رشد  58/6مقدار 

). چون 30ر است (ها بیشتها در آنکنند میزان تجمع یونمی
هاي متفاوتی تفاوتی بین شمح بیابانی در دو منطقه که خاك

همسویی و همبستگی داشتند مشاهده نشد بنابراین 
داري بین فاکتورهاي خاکی منطقه و برخی عوامل کیفی معنی
زاده مورد بررسی در دو منطقه دیده نشد که با نتایج اشرفگونه 

نتایج این مطالعه نشان داد ) هماهنگ بود. 2015و همکاران (
داري  بر روي برخی که خصوصیات شیمیایی خاك تأثیر معنی

خصوصیات کیفیت علوفه گونه مورد نظر در دو منطقه نداشت 
دلیل مشابه بودن سایر شرایط رسد این امر بهو به نظر می

محیطی در منطقه مورد مطالعه باشد. از طرفی مقایسه خاك 
، منیزیم، ECها در فاکتورهاي ه خاكدو منطقه نشان داد ک

عامل اقلیم تأثیر داري بود. سدیم و پتاسیم داراي تفاوت معنی
مهمی بر کیفیت علوفه دارد، پروتئین خام نسبت به سایر 

هاي کیفیت علوفه به مقدار بیشتري تحت تأثیر خاك شاخص
زیرا گیاه با استفاده از نیتروژن خاك تولید  .گیردقرارمی

                                                             
3 -Terlica and Cook 

کند بنابراین وابستگی این شاخص کیفی علوفه به میپروتئین 
) در گونه مورد بررسی دو 4رسد (نظر میخاك منطقی به

منطقه از لحاظ ازت خصوصیات نزدیکی داشتند که  بر روي 
؛ تحت تأثیر ADFداري نداشت، اما این صفت کیفی تأثیر معنی

هاي ساختمانی بوده که در ساختار آن عناصر؛ کربوهیدرات
) به کار رفته است و O) و اکسیژن (H)، هیدروژن (Cربن (ک

کند، بنابراین بین خاك گیاه عناصر مذکور را از جو تأمین می
هاي ). شاخص6( رابطه محکمی وجود ندارد ADFو شاخص 

هضم و انرژي متابولیسمی، چون هر دو عامل ماده خشک قابل
ADF این کنند، در نتیجه بین و پروتئین خام، پیروي می

ها و خاك رابطه چندان قوي (به اندازه رابطه پروتئین شاخص
خام و خاك) برقرار نیست و روند تغییرات آنها بیشتر متأثر از 

هاي شور ). گیاهان مقاوم به شوري بر روي خاك4اقلیم است (
اثرات اجتماعی و اقتصادي قابل توجهی دارد و ارزش اقتصادي 

حداقل میزان پروتئین خام ). 19شوره زارها را ارتقا بخشند (
)CPدرصد گزارش  5/7ها در حالت نگهداري ) براي بیشتر دام

تواند پروتئین خام را تأمین رو گونه مورد نظر می) از این6( شده
 60-40) در سطح حد بحرانی آن (DMDکند و ماده خشک (

) نیز در حد مقدار تقریبی آن MEدرصد)، انرژي متابولیسمی (
) براي تأمین نیاز به ازاي هر کیلوگرم ماده خشک مگاژول 5-8(

). این امر بیانگر 8باشد (نگهداري روزانه یک واحد دامی می
مطلوبیت کیفیت علوفه شمح بیابانی براي چراي 

باشد. میانگین قابلیت هضم ماده  خشک نشخوارکنندگان می
)DMD کربوهیدرات محلول در آب ،()WSC(  و انرژي

داري بیشتر طور معنیدر مرحله بذردهی به) MEمتابولیسمی (
در ) CP(از سایر مراحل رشد بود. همچنین مقدار پروتئین خام 

این مرحله به همراه مرحله رویشی داراي بیشترین مقدار بود. 
از این رو مرحله بذردهی براي تغذیه دام قابل توصیه است. 

که هاي دیگر ارزش غذایی باالي آن برخالف بسیاري از گونه
کند در این گیاه کیفیت در مرحله بذردهی کیفیت آنها افت می

ماند. بنابراین با صورت پایدار باقی میهعلوفه تا زمان بذردهی ب
توان از ریزي و تعیین مناطق مناسب درحاشیه پالیا میبرنامه

عنوان یک گونه مقاوم در برابر شوري، براي غنی این گونه به
ظرفیت تولید علوفه مرتع و شدن پوشش گیاهی و افزایش 

و انواع  (.Haloxylon sp)هاي تاغ همچنین همراه با گونه
  زدایی استفاده کرد.در برنامه بیابان )(.Atriplex sp آتریپلکس

4 -Holechek 
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