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چکیده
پرورش دام در مناطق خشک مواجه با کمبود و نوسانات تأمین خوراک بویژه در طی فصول خشک سال است .در همین
زمان استفاده از گیاهان شورزیست همانند خارشتر میتواند تأمین کننده نیاز غذایی نشخوارکنندگان کوچک باشد .این
پژوهش برای تعیین اثر تغذیه سطوح مختلف گیاه خارشتر بر روی تولید شیر میش های بلوچی و اضافه وزن بره
هایشان انجام شد 27 .رأس میش بلوچی ( 33/5±3/5کیلوگرم) در اواخر آبستنی بطور تصادفی انتخاب و در سه گروه
توزیع شدند بطوری که در هر گروه  73رأس میش وجود داشت .میش های انتخاب شده با تیمارهای جیره ای از  7ماه
پیش از زایش تا  7ماه پس از آن تغذیه شدند .سه تیمار شامل؛  )1کاه گندم  ، %55یونجة خشک  %15و دانه جو %72؛ )7
علوفه خارشتر ،%32کاه گندم  ، %75یونجة خشک  %15و دانه جو %72؛ و  )3علوفه خارشتر %02و دانه جو %72؛ می
باشند .با افزایش درصد جایگزینی خارشتر ،میزان مواد لیگنوسلولزی جیره افزایش یافت .تیمارها اثر معنی داری بر
مصرف خوراک کلی میش ها داشتند ( .)P<2/25میش های دریافت کننده جیره فاقد خارشتر ( 1330/75گرم) و حاوی
 02درصد علوفه خارشتر ( 1373/52گرم) بطور معنی داری ( )P<2/25مصرف خوراک بیشتری در مقایسه با جیره
حاوی  32درصد خارشتر ( 1250/75گرم) داشتند .تیمارها اثر معنی داری بر مصرف ماده خشک طی دوره های
فیزیولوژیک مختلف آبستنی و شیردهی (ماه آخر آبستنی و ماه اول شیردهی) داشتند .تولید شیر در کل دوره شیردهی
میش های تغذیه شده با جیره  02درصد خارشتر بیشتر از میش های مصرف کننده  32درصد خارشتر بود (.)P<2/1
متوسط تولید شیر روزانه برای تیمارهای دارای  32 ،2و  02درصد خارشتر به ترتیب  344/21 ،523/37و  537/44گرم
بودند .درصد چربی شیر تیمار فاقد خارشتر بطور معنی داری از تیمار حاوی  02درصد علوفه خارشتر بیشتر بود و
همچنین درصد پروتئین شیر میش های تغذیه شده با تیمار فاقد خارشتر بیشتر از بقیه گروه ها بود ( )P<2/25ولی در
مورد درصد الکتوز ،کل مواد جامد و مواد جامد بدون چربی اختالف معنی داری مشاهده نشد .تیمارها اثر معنی داری بر
وزن تولد بره ها نداشتند .اما در مورد وزن از شیرگیری و اضافه وزن روزانه بره ها اختالفات معنی داری مشاهده شد.
بیشترین وزن از شیرگیری و نرخ رشد بره ها مربوط به دریافت کنندگان تیمار فاقد خارشتر و کمترین آن مربوط به
تیمار حاوی  32درصد خارشتر بودند ( .)P<2/21تغذیه علوفه خارشتر با مکمل انرژی به میش های بلوچی هیچ اثر منفی
بر تولید شیر و نرخ رشد بره هایشان نداشت و جایگزینی خارشتر با کاه غالت یا یونجه هزینه خوراک را کاهش و
همچنین نیاز به مواد مغذی طی فصول کمبود علوفه تأمین خواهد شد.
واژه های کلیدی :تولید شیر ،خارشتر ،میش بلوچی ،نرخ رشد
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Abstract
Livestock husbandry in dry areas is facing scarcity and fluctuation of feed supply specially during
dry seasons. At the same time use of halophytic plants such as Alhagi spp. could supply small
ruminant requirements. The study was conducted to determine the effect of feeding diets containing
Alhagi on the milk yield of Baloochi ewes and body weight gain of their lambs. Seventy-two adult
Baloochi ewes (43.5±3.5 kg) in late gestation were randomly selected and distributed into three
equal groups, 24 animals each. The selected ewes were fed with the dietary treatments for 2 month
before the lambing date and continued until 60 days. The treatments include: 1) Alhagi 0% , wheat
straw 65%, barley grain 20% ; 2) Alhagi 40%, wheat straw 25%, barley grain 20% ; 3) Alhagi 80%,
barley grain 20%. Increasing Alhagi replacement in diet led to raise in lignin-cellulose materials.
The dietary treatments had a significant effect on overall DMI of ewes (P<0.05). The ewes receiving
diets without Alhagi (1338.25 gr) and containing 80% Alhagi (1323.50gr) had increased feed intake
significantly (P<0.05) compared with animals fed with Alhagi 40 percent (1068.25gr). Also
treatments had a significant effect (P<0.05) on DMI of ewes during the different physiological
stages: late gestation and lactating. The ewes fed with Alhagi 80% showed higher milk production
than those fed with 40% Alhaji foliage in diet. Means of daily milk production were 574.42, 499.01
and 642.99 g per ewe for the diets containing 0, 40 and 80 % Alhaji, respectively. The milk fat
percent related to diet 0% Alhagi was higher than diet containing 80% Alhagi significantly (P<0.05)
and milk protein percent was highest (P<0.05) for ewes fed with 0% Alhagi. Diets had no significant
effect on milk lactose, SNF and TS percents. The treatments had no significant effect on birth
weight. The highest weaning weight and growth rate of lambs was for ewes received diet 0% Alhagi
and the lowest was for ewes fed diet 40% Alhagi (P<0.01). Feeding Alhagi browse with energy
supplement to lactating Baloochi ewes did not present any significant problems on milk yield or
growth rate of lambs and substituting Alhagi browse for cereal straw or alfalfa in diets of sheep and
will reduce the cost of roughage component and also it will supply nutritive during periods with
forage scarcity.
Keywords: Milk production; Alhagi spp.; Baloochi ewe; Growth rate

منجر به تخریب گسترده پوشش گیاهی مراتع شده

مقدمه

 کمبود علوفه یکی از مهمترین مشکالت بهبود.است

پوشش گیاهی بعنوان منبع غذایی اصلی برای دام بویژه

تولید دامها در مناطق خشک و نیمه خشک است و در

 بیشتر گلههای.در مناطق خشک و نیمه خشک است

،صورت تأمین علوفهی دام های مناطق خشک (شتر

 میلی متر322  بز و شتر در مناطقی که کمتر از،گوسفند

 و بز) می توان میانگین ساالنه تولیدات دامی را،گوسفند

 پرورش داده می شوند و این امر،در سال بارندگی دارد

02

اثر تغذیه علوفه خارشتر به میش هاي شیري بر تولید شیر و عملکرد بره ها

تا  72درصد بهبود بخشید (بن سالم و همکاران .)7212

خارشتر در زمان بذردهی دارای  %2/0پروتئین%7/4 ،

وجود خاک های شور و قلیایی در مناطق مرکزی و

چربی %70/0 ،فیبر و  %4/4خاکستر می باشد و در

شرقی کشور از جمله خراسان زمینه رشد گیاهان

زمان گلدهی میزان پروتئین این گیاه  %17/57بوده

مقاوم به شوری و خشکی را فراهم نموده است.

است ،علوفه سیلو شده گیاه خارشتر با  3/5 pHو ماده

گیاهان شورزیست می توانند بخش عمده ای از جیره

خشک  ، %32/15دارای پروتئین  %2/75بود (باشتینی و

غذایی نشخوارکنندگان کوچک در مناطق خشک را

همکاران  .)1303الشاعر ( )1444با بررسی اثر گیاهان

شامل شوند .از مهمترین گیاهان شورزیست کشور می

مختلف مقاوم به شوری بر عملکرد گوسفند و بز،

توان به خارشتر ،آتریپلکس ،تاغ ،گز ،قیچ و کوشیا

ترکیب شیمیایی خارشتر را بصورت  33درصد ماده

اشاره نمود (رضوانی مقدم و کوچکی  .)7223میزان

خشک 4/3 ،درصد پروتئین خام 75/4 ،درصد خاکستر

پروتئین خام این گیاهان در دامنه ( 2/30خارشتر) تا

و فیبر خام  74/5درصد گزارش نمود .توحیدی و

 15/1درصد (آتریپلکس) گزارش شده است و بطور کلی

همکاران ( )7211نیز با بررسی خوشخوراکی  11گونه

اغلب این گیاهان دارای پروتئین خام مطلوب و خاکستر

گیاهی از گیاهان مقاوم به شوری ،نشان دادند که

باالیی هستند .وجود متابولیت های ثانویه (تانن،

خارشتر جزء خوشخوراک ترین گونه های گیاهی برای

ساپونین ،ااگزاالت) ،خاکستر باال ،انرژی پایین و مواد

شتر است .با توجه به اینکه بخش وسیعی از کشور

فیبری باال محدود کننده مصرف این گیاهان توسط دام

بارندگی کافی نداشته و زمین های شور و غیرقابل

است (پیرس و همکاران  .)7212جنس خارشتر

کشت در کشور روند فزاینده ای دارد ،وجود این گیاهان

) (Alhagiمتعلّق به تیرة بزرگ  Legaminosaeو زیر

شورزیست که در تمام فصول سال سبز هستند ،می

تیرة  Papilionoideaeاست و از این جنس ،دو گونة

تواند منبع خوبی از مواد مغذی به خصوص در فصول

 A. persarumو  A. pseudoalhagiدر مناطق مختلف

خشک سال باشد .با توجه به فراوانی خارشتر در مراتع

استان خراسان مشاهده شده است .خارشتر گیاهی

و مزارع منطقه خراسان و با در نظر گرفتن اینکه این

است چند ساله که در تمام خاک ها می روید ولی بیشتر

گیاه بهترین شرایط را جهت استفاده در تغذیة دام در

در خاک های فقیر رؤیت می شود و مقاوم به سرما ،کم

زمان گلدهی و دانه بندی دارد ،بررسی اثر مصرف این

آبی بوده و بهترین زمان مصرف آن زمان گلدهی و

گیاه بر روی تولید حیوان به خصوص تولید شیر و

بذردهی می باشد .گیاه خارشتر از ارزش غذائی نسبتاً

اضافه وزن بره ها که منبع اصلی درآمد جمعیت

خوب و به تعبیری از حد متوسط به باال برای دام ها

روستایی است ،مهم می باشد (بن سالم  .)7212با هدف

برخوردار است (باشتینی و همکاران  .)1303همچنین در

بهره گیری بهتر از این منبع غذایی در جیره زمستانی

پاره ای از ترکیبات مغذی از جمله میزان پروتئین خام

میش های داشتی و کمک در جهت تأمین قسمتی از

از بسیاری از علوفه های معمول همانند کاه غالت

خوراک دام منطقه و نیز یافتن بهترین روش استفادة

مناسب تر است و ضرایب هضمی آن برای کلیة مواد

بهینه از گیاه خارشتر در تغذیة نشخوارکنندگان این

مغذی نیز در حد قابل قبولی قرار دارد (الشاعر  1444و

مطالعه انجام گردیده است تا اینکه اثر مصرف علوفه

 .)7212ترکیبات شیمیایی موجود در این گیاه حتی با

خارشتر بر تولید شیر میش های بلوچی و نرخ رشد بره

علوفه شبدر و یونجه قابل مقایسه می باشد و در

هایشان معین گردد.

شرایط حاضر جایگاه خاصی را به صورت برداشت
علوفه دستی در بیشتر مناطق ،پیدا نموده است .گیاه
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باشتینی ،فضایلی و ...

مواد و روش ها
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درصد و در زمان مصرف توسط دام  04درصد باود) و

در اواخر مردادمااه  1304تعاداد  122رأس مایش از

با دستگاه خرمن کوب به قطعاات  3تاا  5ساانتی متاری

گوسااافندان ایساااتگاه تحقیقااااتی سااابزوار ،انتخااااب و

خاارد شاادند (ابوزنااات و تابااا  7225و ریاساای .)1303

سیدرگذاری (صفحه سیلیکونی پروژسترون دار باا ناام

ترکیب شیمیایی نمونه های خوراک شامل مااده خشاک،

تجااری  )EAZI-BREED CIDRشادند .ساپس باا رنا

عصاااره اتااری ،خاکسااتر بااا اسااتفاده از روش AOAC

جدید عالمات گاذاری شاده ،شامارة گاوش فلازی روی

( ،)1442مقادیر  NDFو  ADFباه روش ون سوسات و

گوش سمت چپ آنها نصب و شمارة آنها ثبت گردیاد و

همکاران ( ،)1441کلسایم باا اساتفاده از دساتگاه جاذب

همراه گله رها شدند .البته قبل از رهاا ساازی مایش هاا،

اتمی و فسافر باا اساپکتروفتومتر انادازه گیاری شادند.

تمام قوچ های موجود از گله جدا گردیدناد 17 .روز بعاد

براساس میانگین وزن میش ها و باا اساتفاده از جاداول

همزمان با برداشتن سیدر مقادار  522واحاد (پایپایام)

اسااتاندارد غااذایی( )NRC 1405و بااا در نظاار گاارفتن

هورمون پروژسترون به هر کدام از مایش هاا تزریاق و

مرحلة آبستنی و نیازهای غذایی دام های تحت آزماایش

دوباره به داخل گله برگردانده شدند .پاس از  73سااعت

و نهایتاً با توجه باه ماواد خاوراکی معماول در خاوراک

از زمان تزریق هورمون پروژسترون ،قوچ هاا (تعاداد 0

دستی دام های منطقه در ایان فصال ،تیمارهاا شاامل )1

رأس) در داخل گله رها شده و از بعدازظهر هماان روز،

جیرة بدون علف خارشاتر )7 ،جیاره حااوی  32درصاد

جفتگیااری گوساافندان شااروع شااد .در نهایاات تعااداد 27

علوفه خارشتر و  )3جیره حاوی  02درصد خارشتر در

رأس میش آبستن با میانگین وزن  33/5 ± 3/5کیلاوگرم

نظر گرفته شدند ،بطوری کاه خارشاتر جاایگزین بخاش

که  3ماه از دورة آبستنی آنها گذشته باود ،انتخااب و از

علوفه ای جیره (کاه گنادم و یونجاه) شاد (جادول .)1در

آنجا که میش ها دارای اختالف وزن اولیه بودند ،ابتدا از

نهایت میش های آبستن از  7ماه آخر آبستنی تاا  7مااه

لحاظ وزنی در شش گروه تقسیم و از هار گاروه بطاور

پس از زایش ،جیره های آزمایشی مورد نظر را دریافات

تصادفی یک رأس در هر یک از تکرارهای آزمایش قارار

کردند ،که در طی این مدت در هر یک از تیمارهاا عاالوه

گرفت ،بطوریکه باین تیمارهاای ماورد آزماایش از نظار

بر بدست آوردن میزان خاوراک مصارفی روزاناه ،وزن

میانگین وزن دام ها کمترین اختالف وجود داشت .تعداد

تولد و وزن از شیرگیری بره ها و میازان تولیاد شایر و

 73رأس میش آبساتن در هر تیمار آزمایشای ( 3تیماار)

ترکیب آن نیز اندازه گیری شد .مصارف خاوراک بطاور

قرار گرفتند .میش ها بصورت انفارادی از  13روز پایش

ماهیانه ثبت شد .توزین میش ها فقط در ابتدای آزمایش

از آغاز آزمایش نگهداری شده تا به شرایط جدید عاادت

و زمان زایش و  7ماه پس از آن صورت گرفات .حادود

کنند .خوراک و آب آزادانه در اختیار آن ها قارار گرفات

 0تا  17ساعت پس از زایاش ،مایش و باره هاای متولاد

و خوراکدهی نیز  3بار در روز انجاام مای شاد .شایوه

شده جدا گانه وزن شدند .تولیاد شایر در روزهاای ،32

جمعآوری گیاه خارشتر بدین صورت بود کاه باا توجاه

 35و  52شیردهی ثبت شدند که این کار به روش توزین

به مراتع طبیعی حوزه سبزوار بطاور تصاادفی ده محال

بره یا شیردوشی دستی انجاام مایشاد و بادین وسایله

انتخاب شد .نمونه گیاه خارشتر شامل برگ و سااقه (در

شاایر تولیاادی روزانااه تخمااین زده شااد .باارای تعیااین

زمان دانه بندی) بودند که سااقه هاا باا قطار کمتار از 5

ترکیبات شیر 3 ،مرتبه با فاصلة هر پانزده روز یکبار از

میلی متر قطع شدند .نمونه ها به قطعاات  5تاا  2ساانتی

کل شیر قابل استحصالی که از یک پساتانک تماام مایش

متری خرد و با هم مخلوط و علوفاه خارشاتر در ساایه

های تحت آزمایش (به صورت ناوبتی صابو و عصار و

خشک ) ماده خشک گیاه خارشتر در زمان برداشت 31

نیز پستانک سمت چپ و راست) دوشیده شده باود و از

02
02
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مجموع هر تکرار ،یک نمونه جدا و به آزمایشگاه ارساال

ترتیب از %35/7 :تا  %32و از  %3تا  %13/3برای جیره

و درصد چربی ،پروتئین ،الکتوز ،کل مواد جامد و ماواد

های آزمایشی حاوی  %2تا  %02علوفه خارشتر متغیر

جامد بدون چربای باا دساتگاه شیرسان ( 3222فاوس)

بوده است و با افزایش درصد جایگزینی خارشتر در

اندازه گیری شادند .ایان آزماایش در قالاب طارح کاامالً

جیره میزان مواد لیگنوسلولزی افزایش یافته است .اغلب

تصادفی باا  3تیماار (جیاره غاذایی) و  73تکارار انجاام

گیاهان شورزیست دارای میزان مواد مغذی و

گرفت .مدل آماری مورد استفاده ،در زیر آمده است:

خوشخوراکی باالیی در طی اوایل مرحله رشد خود

Yij = µ + T j + E ij
که در آن:
 =Yijمقدار هر مشاهده =µ ،میانگین صفت مورد
آزمون=Tj ،اثر تیمار (جیرههای آزمایشی)=Eij ،خطای
آزمایش .اطالعات بدست آمده بوسیله نرم افزار
آماری  )1440( SASبا رویه  GLMمورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفت .برای مقایسه میانگین ها ،از
آزمون  Contrast Ortegonalاستفاده شد.
نتایج و بحث
ترکیب شیمیایی

ترکیب شیمیایی گیاه خارشتر در مطالعه حاضر
شامل  2/35 ،1/01 ،12 ،37/03 ،11/30و  2/37به ترتیب
برای پروتئین خام ،دیواره سلولی ،خاکستر ،چربی خام،
کلسیم و فسفر(درصد ماده خشک) بدست آمدند.
توحیدی و همکاران ( )7211مقادیر پروتئین خامADF ،
 ،NDF،خاکستر و عصاره اتری در خارشتر (در مرحله
دانه بندی) را به ترتیب  2/1 ،72/3 ،75/3 ،15و 2/2
درصد ماده خشک گزارش نمودند .الشاعر ()7212
ترکیبات شیمیایی متفاوتی را از گیاه خارشتر در
کشورهای شرق نزدیک گزارش نمود .زمان برداشت و
محل جغرافیایی نمونه گیری اثر بارزی بر ترکیب
شیمیایی گیاهان شورزیست دارد .اجزای تشکیل دهنده
و ترکیب شیمیایی جیره ها در جدول  1آورده شدهاند.
میزان پروتئین جیره بین  %2/50برای جیرة بدون
خارشتر تا  % 0/15برای جیرة حاوی  02درصد
خارشتر متغیر هستند .ولی بیشترین تغییرات در بین
ترکیبات شیمیایی جیره ها مربوط به دیوارة سلولی
بدون همی سلولز ( )ADFو لیگنین ( )ADlاست که به

هستند .الشاعر ( )7212نشان داد که میزان پروتئین خام
گیاهان مختلف شورزیست در دامنه ( 4/3خارشتر) تا
 15/1درصد (آتریپلکس) می باشد ولی اغلب این گیاهان
میزان پروتئین خام قابل قبول ،انرژی پایین و خاکستر
باالیی دارند .از سویی قابلیت هضم هالوفیتها بر پایه
ماده خشک یا ماده آلی تنوع زیادی بین گونههای
مختلف دارد بطوری که ممکن است به  22درصد در
شرایط مطلوب و زیر  32درصد در شرایط نامطلوب
محیطی برسد .در کل میزان انرژی گیاهان شورزیست،
 52تا  52درصد مقادیر انرژی علوفه های مرغوب است
در حالی که میزان پروتئین خام آنها  0تا  72درصد
ماده خشک برآورد شده است (بن سالم و همکاران
 .)7212با توجه به اینکه نمونه های گیاه خارشتر در
اوایل پاییز جمع آوری شده اند ،میزان مواد مغذی پایین
تری دارند .در این مورد می توان به این نکته توجه نمود
که اغلب هالوفیت ها در فصول پرباران سال میزان مواد
مغذی باالیی داشته و قادر به تأمین نیاز حیوان خواهند
بود در حالی که در فصول پاییز و تابستان ارزش
غذایی آنها پایین می باشد و با پیشرفت بلوغ گیاه میزان
مواد فیبری افزایش می یابند ،برای همین از دانه جو
بعنوان مکمل انرژی به میزان  72درصد در هر سه
تیمار استفاده گردید( .بن سالم و اسمیت .)7220
 -2مصرف ماده خشک

نتای

مربوط به اندازه گیری مقدار مصرف مادة

خشک روزانه بر حسب گرم و همچنین میزان مصرف
ماده خشک براساس وزن متابولیکی در جدول 7برای
تمامی خوراک های آزمایشی نشان داده شده است.
مقدار مصرف خوراک روزانه میش ها در دوره های
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مربوط به آبستنی و شیرواری بین  403/25گرم تا

درصد خارشتر با  54/420گرم بر کیلوگرم وزن

 1337/5گرم متغیر بود و میشها در کل دوره آزمایش

متابولیکی تعلق دارد ( .)P<2/25مصرف علوفه در

از جیرههای فاقد خارشتر و حاوی  02درصد خارشتر

نشخوارکنندگان رابطه نزدیکی با قابلیت هضم آنها دارد

نسبت به  32درصد خارشتر بطور معنیداری بیشتر

و مصرف علوفه های با قابلیت هضم پایین ،کمتر از

مصرف کردند ( .)P<2/25بیشترین مقدار مصرف مادة

مصرف علوفه های با توان هضمی باالتر می باشد

خشک بر اساس وزن متابولیکی به تیمار  02و صفر

(گالئین و دفور .)7223

کاهش مصرف پروتئین و

درصد خارشتر به ترتیب با  03/252و  03/122گرم بر

انرژی در این شرایط رشد میکروبی در شکمبه را

کیلوگرم وزن متابولیکی و کمترین مقدار به تیمار 32

محدود می نماید (دتویت و همکاران .)7225

جدول -1مقدار اجزای تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذی جیره میش ها (بر اساس درصد ماده خشک)
تیمارها
 % 2خارشتر

 % 32خارشتر

 % 02خارشتر

یونجه

15

15

2

کاه گندم

55

75

2

دانه جو

72

72

72

علوفه خارشتر

2

32

02

ترکیب شیمیایی جیره
انرژی خام (کالری در گرم)

3254/5

3452

3544/5

ماده خشک

43/25

43/53

43/70

پروتئین خام

2/50

0/13

0/15

چربی خام

2/33

1/25

2/40

دیواره سلولی

54/5

50/0

53/3

دیواره سلولی بدون همی سلولز

35/7

30/3

32

3

12

13/3

خاکستر

4/53

12/30

4/30

کلسیم

2/35

2/55

2/50

فسفر

2/13

2/13

2/13

لیگنین

ابوزنات و تابا ( ) 7225نیمی و یا تمامی کاه جو را با

بهبود عملکرد را در پی دارد .در واقع این نتای ممکن

علوفه آتریپلکس (حدود  1کیلوگرم به ازای هر رأس در

است بخاطر میزان پروتئین خام نسبتاً باالی علوفه

روز) در جیره میش های آواسی از اواخر آبستنی تا

آتریپلکس ( 12درصد) در مقایسه با علوفه خارشتر

 177روز ابتدای شیردهی جایگزین نمودند .برخالف

( 11/3درصد) باشد بطوری که در زمان استفاده از

مطالعه حاضر ،جایگزینی جزئی سبب بهبود

علوفه با قابلیت هضم پایین همانند کاه جو ،علوفه

مصرف ماده خشک میش ها شد و آنها توصیه کردند

آتریپلکس با پروتئین باالیش عامل مؤثری در استفاده از

که جایگزینی  52درصد بخش علوفه ای با آتریپلکس

این علوفه بعنوان مکمل نیتروژن برای گوسفند

نتای
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می باشد .در مطالعه کورئال و ستومایور ( )1442و

اثر معنی داری بر ترکیب شیر تازه داشت بطوری که

ستومایور و کورئال ( )7222گیاه آتریپلکس به همراه و

کاهش در درصد چربی و ماده خشک شیر را در پی

یا بدون کاه جو به میش ها تغذیه شد ،مصرف ماده

داشت (گودچیلد و همکاران  .)1442افزایش سهم

خشک میش های دریافت کننده مخلوط آتریپلکس و کاه

آتریپلکس ها در تغذیه بزهای بیتال ،کاهش معنی دار

جو ( 127گرم در کیلوگرم وزن متابولیکی) باالتر از

تولید شیر را بدنبال داشت (رازا و همکاران  .)7222در

میش های تغذیه شده با آتریپلکس ( 00گرم در کیلوگرم

یک پژوهش اثر تغذیه مخلوطی از دو گونه آتریپلکس بر

وزن متابولیکی) بتنهایی بود .در کل افزودن گیاهان

تولید شیر میش های آواسی بررسی شد .میش ها بمدت

هالوفیت به همراه کاه غالت اثر مثبتی بر مصرف

 133روز ( 71روز پیش از زایش تا  177روز اول

خوراک دارد و اختالفات در پژوهش های مختلف مانند

شیردهی) با سه جیره شامل کاه جو +کنسانتره ،کاه

مطالعه حاضر می تواند مربوط به گونه گیاهی ،مرحله

جو +آتریپلکس ( )1:1و کنسانتره ،و آتریپلکس +

برداشت گیاه ،میزان برگ گیاه ،نوع جیره ،استراتژی

کنسانتره تغذیه شدند .جیره ها اثر معنی داری بر تولید

تغذیه ای و شرایط حیوان باشد (لی هوئرو .)1447

شیر نداشتند (ابوزنات و تابا  .)7225این محققان

تولید و ترکیب شیر

گزارش کردند که اثرات منفی ترکیبات شیمیایی ثانویه

نتای مربوط به میزان تولید شیر روزانة میش ها ،در

(اگزاالت و تانن) موجود در گیاهان شورزیست می

مقاطع زمانی  15روزه و در طول دورة دو ماهه اول

تواند علت پاسخ ندادن تولید شیر باشد .وضعیت تغذیه

شیردهی در جدول  3نشان داده شده است .نتای

ای میش ها در اواخر آبستنی و شیردهی نیز عامل مهم

آزمایش حاضر نشان داد که تولید شیر میش های

اثرگذار بر تولید شیر میش ها می باشد (ابوزنات و تابا

تغذیه شده با جیره حاوی  02درصد خارشتر در 15

.)7225

روز سوم شیردهی بطور معنی داری از میش های

میانگین درصد ترکیبات شیمیایی شیر از جمله درصد

مصرف کننده جیره حاوی  32درصد خارشتر بیشتر

چربی ،پروتئین ،الکتوز ،کل مواد جامد و مواد جامد

و همچنین تولید شیر در کل دوره

بدون چربی در مقطع زمانی  15تا  52روز بعد از زایش،

شیردهی تیمار حاوی  02درصد خارشتر در مقایسه با

در جدول  3آمده است .مقدار چربی شیر میش های

تیمار  32درصد خارشتر متمایل به معنی داری بود

تحت آزمایش در تیمارهای مختلف و در کل دوره از

( .)P<2/1گیاهان مقاوم به خشکی و شوری همانند

 7/353تا  3/233درصد متغیر بود که بیشترین مقدار

خارشتر که در مناطق وسیعی از کشور وجود دارد،

به تیمار فاقد گیاه خارشتر و کمترین مقدار به تیمار

بعنوان منبع علوفه می تواند احتیاجات دام های

حاوی  02درصد خارشتر تعلق داشت ( )P<2/25و

چراکننده را فراهم کند ولی ارزش غذایی و اثر آنها بر

درصد پروتئین شیر میشهای تغذیه شده با جیره فاقد

عملکرد میش های شیری و بره هایشان مورد بررسی

خارشتر نسبت به سایر جیرهها افزایش معنی داری

قرار نگرفته است و بطور کلی در مورد پاسخ میش های

نشان داد .گودچیلد و همکاران ( )1442در میشهای

شیرده به مصرف گیاهان شورزیست اطالعات اندکی

تغذیه شده با گیاه آتریپلکس کاهش درصد چربی شیر

وجود دارد (بن سالم و همکاران  .)7212اظهاراتی وجود

را گزارش کردند که هم راستا با نتای پژوهش حاضر

دارند که تغذیه گیاهان شورزیست (همانند آتریپلکس) به

بود .در مورد اثر تغذیه گیاهان شورزیست بر ترکیب

نشخوارکنندگان کوچک اثرات قابل توجهی بر تولید شیر

شیر اطالعات محدوی وجود دارد و در این حوزه نیاز

دارد .استفاده از آتریپلکس ها توسط میش های شیرده

به پژوهش های بیشتری می باشد .درصد الکتوز ،مواد

بود ()P<2/25
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جامد بدون چربی و کل مواد جامد شیر تحت تأثیر

تغذیه میش های شیرده با ترکیبی از آتریپلکس ،گیاهان

جیرههای آزمایشی قرار نگرفته اند .چادویک و همکاران

مرتعی یکساله و دانه لوبیا گزارش کردند.

( )7224افزایش سدیم شیر و کاهش آهن در شیر را با
جدول -2میانگین مصرف ماده خشک میش ها (بر حسب گرم در روز)
تیمارها

مقاطع زمانی

*

مقایسة میانگین ها

 %2خارشتر

 %32خارشتر

 %02خارشتر

 1با 7

 1با 3

 7با 3

 1با بقیه

SEM

ماه چهارم آبستنی

1335/2

1153/5

1730/5

2/245

2/330

2/325

2/133

50/45

ماه پنجم آبستنی

1753/5

403/25

1353/0

2/213

2/322

2/227

2/747

53/03

ماه اول شیرواری

1317/2

1225/25

1335/25

2/222

2/022

2/225

2/123

53/33

ماه دوم شیرواری

1337/5

1112/5

1333/0

2/134

2/557

2/727

2/757

13/32

کل دوره

1330/75

1250/75

1373/52

2/214

2/024

2/275

2/114

52/55

03/122

54/420

03/252

2/231

2/202

2/231

2/737

بر اساس وزن متابولیکی
()g/kg

3/473

* در تمامی جداول؛ در هر ردیف میانگین هایی که با یک یا دو ستاره مشخص شده اند ،به ترتیب در سطو  2/25یا  2/21با یکدیگر دارای اختالف
و میانگین هایی که با  NSمشخص شده اند بدون اختالف معنی دار هستند.

جدول -3میزان تولید شیر روزانه میش ها (گرم)
مقاطع زمانی

مقایسة میانگین ها

تیمارها
 %2خارشتر

 %32خارشتر

 %02خارشتر

 1با 7

 1با 3

 7با 3

 1با بقیه

SEM

 15روز دوم شیرواری

503/5

521/5

570/2

2/350

2/545

2/725

2/037

22/55

 15روز سوم شیرواری

535/2

343/3

227/2

2/152

2/342

2/252

2/551

55/02

 15روز چهارم شیرواری

527/4

527/2

542/5

2/443

2/353

2/334

2/555

05/30

کل دورة شیرواری

523/37

344/21

537/44

2/352

2/343

2/243

2/452

53/10

جدول -4ترکیب شیر میش ها در کل دورة شیرواری (درصد)
تیمارها
ترکیبات

 % 2خارشتر

مقایسة میانگین ها

%32

%02

خارشتر

خارشتر

 1با 7

 1با 3

 7با 3

 1با بقیه

SEM

چربی

3/233

3/322

7/353

2/330

2/233

2/152

2/125

2/51

پروتئین

3/530

3/742

3/325

2/223

2/002

2/420

2/25

2/20

الکتوز

5/313

5/702

5/323

2/524

2/752

2/031

2/527

2/25

12/550

12/722

12/312

2/253

2/705

2/312

2/205

15/523

13/235

13/75.

2/125

2/223

2/542

2/223

مواد جامد
بدون چربی

کل مواد
جامد

2/24
2/04
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عابدو و همکاران ( )7211با بررسی اثر مواد فرعی و

سنگین تار از باره هاای مااده بودناد .بار خاالف نتاای

خوراک های غیرمعمول از جمله برگهای آتریپلکس (32

پژوهش حاضر چادویک و همکااران ( )7224و ابوزناات

درصد از کل جیره) بر تولید و ترکیب شیر میش های

و تابا ( )7225گزارش کردند که تغذیه میش هاا از دوره

آواسی نشان دادند که مصرف آتریپلکس در مقایسه با

آبستنی تا اوایل دوره شیردهی با مخلوطی از آتریپلکس

جیره شاهد اثری بر درصد چربی و پروتئین شیر ندارد

و کنسانتره با نسبت های مختلاف اثاری بار وزن تولاد،

و فقط افزایش در الکتوز و خاصیت آنتی اکسیدانی شیر

وزن از شیرگیری و نرخ رشاد باره هاا نادارد .البتاه در

مشاهده شد.

پژوهش ابوزناات و تاباا ( )7225مصارف مااده خشاک

وزن تولد و از شیرگیری

بیشتر با جایگزینی بخشی یا تمامی کاه جو با آتریپلکس

نتای مربوط به متوسط وزن تولد و افزایش وزن

مشاهده شد ولی در وزن تولد بره هاا تاأثیری باه ثبات

روزانه بره ها در طول دورة شیر خواری (فاصلة زمانی

نرسااید کااه دلیاال آن دریافاات کااافی مااواد مغااذی طاای

تولد تا دو ماه پس از آن) در جدول  5نشان داده شده

شاایرخوارگی بااره هااا از تمااامی جیااره هااای آزمایشاای

است .بیشترین اضافه وزن روزانة بره ها مربوط

عنوان شده اسات .کمتار باودن وزن از شایرگیری باره

تیمارهای صفر درصد ( 174/15گرم در روز) و تیمار

های متولد شده از میش های دریافت کننده جیره حاوی

 02درصد خارشتر ( 172/37گرم در روز) و کمترین

 32درصد خارشاتر باه تغذیاه دروه شایردهی بااز مای

اضافه وزن شامل تیمار حاوی  32درصد خارشتر

گردد .در کل میزان مصرف مااده خشاک و تولیاد شایر

( 54/27گرم در روز) ( )P <2/25می باشند .میانگین

کمتر میش های تغذیه شده باا جیاره حااوی  32درصاد

تفاوت در

خارشتر می تواند علت وزن کمتار باره هاا در زماان از

میانگین اضافه وزن روزانة بره ها در تیمارهای صفر و

شیرگیری باشد و در نتیجه تغذیه ناکافی بره ها کااهش

 02درصد خارشتر با تیمار  32درصد خارشتر ممکن

وزن آنها را زمان از شیرگیری بادنبال داشاته اسات .از

است به دلیل مصرف کمتر خوراک و نیز کاهش ظاهری

سوی دیگر ،شاید خطای اساتاندارد بااال ماانع از باروز

میانگین شیر تولیدی در گروه مصرف کننده جیره

یافتن معنی داری مقادیر تولید شایر باین تیمارهاا شاده

حاوی  32درصد خارشتر باشد .در ضمن بره ها در

اساات (بااه جااز در  15روز سااوم شاایردهی) .در همااین

طول دورة آزمایش و شیرخوارگی ،عالوه بر شیر مادر

راستا میانگین اضافه وزن روزانه بره های متولاد شاده

به مخلوطی از خوراک متراکم و علوفه یونجه خشک نیز

از میش های گروه اول و ساوم بیشاتر از جیاره حااوی

دسترسی داشتند بطوری که میزان مصرف ماده خشک

 32درصد خارشاتر مای باشاد کاه مای تواناد باه دلیال

در تمام گروه ها یکسان و میانگین مصرف در طول 7

مصرف خوراک بیشاتر و در نتیجاه تولیاد شایر بااالتر

ماه  322گرم ماده خشک بود ( 702گرم کنسانتره و

میش های دریافات کنناده جیاره هاای فاقاد خارشاتر و

 172گرم یونجه خشک).

محتوی 02درصد خارشتر باشد.

وزن تولد بره ها  7/414کیلوگرم بود.

اطالعات از منابع مختلف نشاان مای دهاد کاه وضاعیت
تغذیه ای میش ها در اواخر آبستنی بر وزن تولد بره هاا

نتیجه گیری

مؤثر است .نبودن اختالف در وزن تولد نشان مای دهاد

استفاده از خارشتر در جیرة میش ها در فصال پااییز و

که تیمارهای جیاره ای تغذیاه شاده باه مایش هاا بارای

زمستان بدون ایجاد مشکل در تولید شایر و نارخ رشاد

تأمین نیاز مواد مغذی طی اواخر آبستنی کافی بوده اناد

بره هاا کاه دو منباع اصالی درآماد دامپاروران هساتند،

(جدول  .)5مطابق انتظاار باره هاای نار در زماان تولاد

کاااهش قاباال مالحظااه ای نی از در مجمااوع هزینااه هااای

2233 سال/3  شماره32  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی

...  فضایلی و،باشتینی
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کاه غالت باشد ولی استفاده از خارشتر در جیره دامهاا

 نتاای ایان.مربوط به تهیة خوراک در پی خواهد داشات

.نیاز به مطالعات بیشتر دارد

مطالعه نشان داد که علوفه خارشتر میتواند در ساطوح
باال جایگزین مناسبی برای خاوراک هاای خشابی مانناد

ماهگی و افزایش وزن روزانة بره ها2  وزن، میانگین وزن تولد-5جدول
مقایسة میانگین ها

SEM

تیمارها
 خارشتر%02

 خارشتر%32

%2 خارشتر

2/71

3/132

7/052

7/250

2/227

2/35

12/355

5/443

12/510

2/223

0/73

172/37

54/27

174/15

 با بقیه1

3  با7

3  با1

7  با1

2/454

2/371

2/542

2/535

2/224

2/235

2/137

2/221

2/272

2/131

صفت
وزن تولد
 ماهگی7 وزن
)(کیلوگرم

افزایش وزن روزانه
)(گرم
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