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   چکیده

آبیاري شده تحت شش سـطح   Kochia scopariaز و قابلیت هضم آزمایشگاهی گیاه کوشیا گونه در این مطالعه ترکیب شیمیایی و مقدار تولید گا
بـدون تـنش   (دسی زیمینس بر متر آبیاري شد و با نمونه شـاهد   60و  50، 40، 30، 20، 10گیاه کوشیا با آب حاوي سطوح شوري، . شوري تعیین گردید

در گیاه کوشیا در تیمـار   NDFمیزان ). دسی زیمینس بر متر در هر آبیاري 2(رشد اعمال شد شوري به صورت تدریجی در طول . مقایسه گردید) شوري
%) 11(ر تیمار شاهد درصد پروتئین خام د. از تیمارهاي تحت سطوح مختلف شوري باالتر بود) P>05/0(داري  به صورت معنی) شاهد(ون تنش شوري بد

در تیمـار شـاهد   ) P>05/0(در آزمایش تولید گاز، بـاالترین نـرخ تولیـد گـاز     . حت تنش شوري بودکمتر از تیمارهاي ت) P>05/0(داري  به صورت معنی
این مطالعه نشان داد که با افزایش تنش شوري کیفیـت  . قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی با باالرفتن سطح تنش شوري افزایش یافت. مشاهده گردید

تواند منجر به تولید علوفه نسبتاً مناسبی براي بسیاري از مناطق خشک و نیمه خشک ایـران   گیاهی می ت چنینگونه کوشیا بهبود یافت، لذا توجه به کش
  .که همزمان تحت تنش شوري با درجات مختلف نیز هستند باشد

  

  .، کوشیاقابلیت هضم ،شوري ،تولید گاز ،ترکیب شیمیایی :کلیدي  هاي واژه
  

  23    1 مقدمه
خشـک و نیمـه خشـک ایـران،      کشت بیشتر گیاهـان در منـاطق  

بخصوص در نواحی مرکزي و شرقی نیازمند آبیـاري اسـت و معمـوال    
محـدودیت منـابع آب   . هاي زیر زمینی تامین می گردد هم از منابع آب

شیرین در این مناطق باعث شده است تا کشاورزان براي رسـیدن بـه   
را در  هاي نامتعارف از جمله آبهاي لب شور تولید اقتصادي، کاربرد آب

از این رو نیاز بـه اسـتفاده از   . ریزي آبیاري مزارع خود قرار دهند برنامه
گیاهان مقاوم به شـوري بـراي بهـره بـرداري از منـابع آبهـاي شـور        

ها با استفاده از آب و خاك شـور   تولید هالوفیت. )11( باشد ضروري می
هـاي حفاظـت از    براي تغذیه حیوانات اهلی یکـی از پایـدارترین روش  

هاي بیابانی در جهت تولید غذا براي سـاکنین ایـن منـاطق     اکوسیستم
بسیار متحمـل بـه    اي از همین هالوفیتها و کوشیا گونه ).15 و 1(است 

اي مناسبی در منـاطق برخـوردار از    تواند منبع علوفه و میشوري است 
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کوشــیا گیــاهی یــک ســاله از خــانواده ). 11و  7(آبهــاي شــور باشــد 
ت و دامنه گسترش وسیع  و سازگاري باالیی با دماها ، اس4کنوپودیاسه

میزان عملکرد  تنوع زیادي در). 35و  33، 6(هاي متفاوت دارد  و اقلیم
تـن   8تـا   2 دعملکـر مقدار در یک گزارش  .کوشیا گزارش شده است

همچنین در شرایط . )14(ماده خشک در هکتار براي اعالم شده است 
تواند به  هاي گرم تابستان می ع در ماهبحرانی کوشیا به دلیل رشد سری

کیفیـت غـذایی گیـاه    ). 19(اي مورد توجه باشد  عنوان یک گیاه علوفه
کوشیا از حیث ترکیب شیمیایی، قابلیـت هضـم و میـزان مصـرف در     

در ). 32(مقایسه با یونجه در تغذیه دام مورد بررسی قرار گرفته اسـت  
ان داد کـه میـزان   مطالعه اي که بر روي گوسفند صورت گرفـت نشـ  

 و 32(هضم کوشیا قابل مقایسه با یونجـه بـود   پروتئین خام و قابلیت 
در عین حال باید به این نکته مهم توجه داشت که گیـاه کوشـیا   ). 33

در مناطقی رشد می کند و تولید علوفـه دارد کـه رشـد نباتـاتی چـون      
ابـل  و یا در صورت رشـد تولیـد ق   باشد مییونجه یا اصال امکان پذیر ن

 6هدف از ایـن مطالعـه بررسـی اثـر     . توجه و اقتصادي نخواهد داشت
، فراسنجه بر ترکیب شیمیایی) نوان تنش شوريتحت ع(سطح شوري 

  .هاي مرتبط با آزمایش تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی بود
                                                             
4- Chenopodiaceae 
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  مواد و روش ها
  شرایط رشد و جمع آوري نمونه ها

تکـرار در   4ادفی بـا  کـامال تصـ    این مطالعه در قالب یـک طـرح  
سانتی متر در دانشکده کشـاورزي،   22و ارتفاع  26هایی به قطر  گلدان

دانشگاه فردوسی مشهد، در محیط طبیعی با اسـتفاده از تـوده کوشـیا    
خاك مورد اسـتفاده  . بدست آمده از حوالی شهرستان بیرجند انجام شد

بـه  در این آزمایشات حاوي خاك زراعی، خاك برگ و ماسـه شسـته،   
شـامل  ) NaCl( در این مطالعه شش سطح شوري. نسبت مساوي بود

و آب  (ds/m) زیمنس بر متـر  دسی 60و  50، 40، 30، 20، 10سطوح 
. بعنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد) زیمنس بر متر دسی 5/0(شرب 

اردیبهشت ماه انجام شد و پس از سبزشـدن تعـداد    23کاشت بذور در 
سـطوح مختلـف تـنش شـوري از     . نگهداري شددو بوته در هر گلدان 

زیمـنس بـه ازاي هـر دور     دسـی  2(ابتداي کاشت به صورت تدریجی 
تا رسیدن به سطح تنش مورد نظر اعمال شد و پس از رسیدن ) آبیاري

 .به سطح تنش مورد نظر تا انتهاي آزمایش با آب شـور آبیـاري شـدند   
اي نسبت مناسـبی  برداشت علوفه در مرحله گرده افشانی، که گیاه دار

ابتـداي مرحلـه   (ها خشبی نشده بـود   از برگ و ساقه بود  و هنوز ساقه
 80هـا در آون و در دمـاي    پس از برداشـت نمونـه  . انجام شد) گلدهی

جهـت آسـیاب   . سـاعت قـرار داده شـد    72درجه سانتی گراد به مدت 
متـر   بـا مـش یـک میلـی     1093ها از آسیاب تکاتور مدل  کردن نمونه

  .شداستفاده 
  

  تجزیه شیمیایی
درجـه سـانتی    60ساعت در درجـه حـرارت    72نمونه ها به مدت 

روش (گراد خشک شد و سپس متغیرهاي ماده خشک ، پروتئین خـام  
و خاکستر  آنها طبـق روشـهاي   ) روش سوکسله(، چربی خام )کجلدال

و الیاف نامحلول در شـوینده  ) 2( تاندارد تجزیه شیمیایی خوراك داماس
بر اسـاس  ) ADF(و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي ) NDF(خنثی 

میزان سـدیم و  ). 37(تعیین شد ) 1991(روش ون سوست و همکاران 
میلی گرم نمونه خشک آسیاب  250پتاسیم ریشه و برگ، با استفاده از 

شده که به مدت یک شب در اسید نیتریک غلیظ هضم و یک سـاعت  
فتـومتر   ته بود با دستگاه فلـیم درجه سانتی گراد قرار گرف 80در دماي 

هاي استاندارد سدیم و پتاسـیم تعیـین    و محلول) UK-Jenwayمدل (
-مقدار فنول کل در نمونـه بـرگ تـازه بـر اسـاس روش فـولین      . شد

  ).34( شیکالتو  تعیین شد
  

  اندازه گیري گاز حاصل از تخمیر در شرایط آزمایشگاهی
دائمی قبل از تغذیه راس گوسفند داراي فیستول  3مایع شکمبه از 

صبحگاهی تهیه و بالفاصله با پارچه چهار الیه صاف گردید و پـس از  

درجه سانتی گراد   39در حمام بن ماري با دماي  CO2وارد کردن گاز 
میلـی لیتـر    30میلی گرم به همراه  200هر نمونه به وزن . قرار گرفت

ر داخـل  د 2بـه   1مایع شکمبه مخلوط شده با بزاق مصنویی به نسبت 
میزان گاز تولید شده در زمـان  . )20(ویال هاي شیشه اي قرار گرفت 

ســــاعت پــــس از   96و  72، 48،  36، 24، 12، 8، 6، 4، 2هــــاي 
سـپس حجـم   . انکوباسیون توسط دستگاه مبدل فشارسنج ثبت گردید

تولید تجمعی گازها  بر حسب زمان محاسبه و بر اساس برازش رابطـه  
، مقدار تولیـد  )SAS )2001ک نرم افزار آماريبه کم P=b(1-e-ct)ي 
و شکل نمودار )  24(به دست آمد ) c(و نرخ تولید آن در زمان ) b(گاز 

  .رسم شد Excelآن با استفاده از نرم افزار 
  

  اندازه گیري قابلیت هضم آزمایشگاهی
این روش بر مبناي کشت ثابت نمونـه مـورد بررسـی در محلـول     

لظت باالي میکروارگانیسـم هـاي شـکمبه بـه     نمکی و با استفاده از غ
محیط کشت بر اساس روش آرکـوي و   .عنوان شروع کننده انجام شد

میلـی لیتـر محـیط کشـت      45مقدار ). 3(آماده شد ) 2005( همکاران 
گرم  45/0میلی لیتري حاوي  100آماده شده در فالسک هاي کشت 

میلـی   5ک بـا  در نهایت هر فالسـ . مورد نظر، اضافه شد  نمونه علوفه
گـراد بـه    درجه سانتی 39لیتر از مایع شکمبه صاف شده، که در دماي 

، 4هـاي   کینتک هضم در زمـان . آزمایشگاه منتقل شده بود، تلقیح شد
ــرار   120و  96، 72، 48، 36، 24، 16، 12، 8 ــورد بررســی ق ســاعت م

صورت گرفت و در هر دوره  براي هر ) راند(دوره  3آزمایش در  .گرفت
پس از هر زمان کشـت،  .  تکرار در نظر گرفته شد 3ر در هر زمان تیما

میکرومتـر   44هـاي  بـا منافـذ     محتویات هر ظرف با استفاده از پارچه
مواد باقی مانده بر روي صافی براي انـدازه گیـري قابلیـت    . صاف شد

 72درجه سانتی گراد در آون به مـدت   60هضم ماده خشک در دماي 
ور تعیین الیاف نامحلول در شوینده خنثـی  ساعت خشک شد و به منظ

بـراي تعیـین    .هـا انـدازه گیـري شـد     مواد باقی مانده بر روي صـافی 
 .پارامترهاي کینتیک هضـم از مـدل نمـایی مرتبـه اول اسـتفاده شـد      

-)D(t) = D(i).eهاي مورد مطالعه بر اساس  رابطه  کینتیک هضم گونه

k.t) + I  شامل باقیمانده داراي قابلیت هضم )D(t) (  بخش غیر قابـل ،
بـه  ) K(و نـرخ هضـم   ) D(i)(، بخش داراي پتانسـیل هضـم   )I(هضم 

سـی   10براي اندازه گیري نیتـروژن آمونیـاکی مقـدار    .)21(دست آمد 
سـی   10سی از محلول صاف شده هر یک از تکرارها برداشته شد و با 

نرمال مخلوط شد و تا زمـان انـدازه گیـري     2/0سی اسید کلریدریک 
درجـه سـانتیگراد نگهـداري     -18تروژن آمونیاکی در فریزر با دماي نی

شد و  سپس نمونه ها یخ گشایی گردید و در دسـتگاه کجلـدال تیتـر    
  .شد
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  نتایج و بحث
  ترکیب شیمیایی

ترکیب شیمیایی نمونه هاي بدست آمـده از علوفـه تحـت سـطح     
ت داش) P>05/0( دار معنیمختلف شوري نسبت به تیمار شاهد تفاوت 

ي دار معنــیپــروتئین خــام در تیمــار شــاهد بــه صــورت ). 1جــدول (
)05/0<P (      کمتر از تیمارهاي تحت تـنش شـوري بـود و بـا افـزایش

شوري اعمال شده میزان پروتئین خام افزایش یافت که شـاید نشـان   
). 26(دهنده افزایش نسبت برگ به ساقه با افزایش تنش شوري باشد 

ي دار معنـی ر تیمار شاهد به صـورت  د ADFو  NDFاز این رو میزان 
)05/0<P (درصد خاکستر . باالتر از نمونه هاي تحت تنش شوري بود

افزایش یافـت ،  ) P>05/0( دار معنیبا افزایش تنش شوري به صورت 
دسی زیمینس بر متر، درصـد   60بعنوان مثال در تیمار با تنش شوري 

% 97/0ر شاهد میزان سدیم در تیما. درصد رسید 29خاکستر به حدود 
نمونه هاي تحت تـنش  از  کمتر) P>05/0(ي دار معنیبوده و به نحو 

در حالی که میزان پتاسیم تحت تاثیر تـنش شـوري قـرار    . شوري بود
   .نداشت دار معنیمقدار فنول کل در بین تیمارها تفاوت . نگرفت

 وشـــیا و دو گونـــه شورزیســـت آتـــریپلکسمقایســـه میـــان ک
)dimorphostegia  (Atriplex و سوئدا )Suaeda arcuata ( نشان

 4(داد که میزان پروتئین خام کوشیا بیشتر این دو گونه  هالوفیت بـود  
باال بودن نسبت برگ به ساقه به دلیل کیفیت بـاالي بـرگ، از   ). 23 و

. رود اي بـه شـمار مـی    هاي مهم در تولید گیاهان علوفـه  جمله ویژگی

ط آبیاري با آب شـور نشـان داد   نتایج تحقیقات بر روي کوشیا در شرای
 05/1که در مرحله گرده افشانی نسبت برگ به ساقه حـدود یـک تـا    

). 31(باشـد   متغیر است که بیانگر عملکرد باالي برگ در این گیاه مـی 
مطالعه آنالیزهاي رشدي کوشیا تحت شرایط تنش شـوري نشـان داد   
که کاهش وزن خشک ساقه نسبت به برگ در سـطوح بـاالي تـنش    

 کـافی و همکـاران  ).27(بیشتر اسـت  ) زیمنس بر متر دسی 35(وري ش
با بررسی دو توده کوشیا در شرایط آبیاري بـا آب شـور گـزارش    ) 15(

سبزوار نسـبت بـه تـوده هنـدي عملکـرد بـاالتري در         کردند که توده
آنها همچنین گزارش کردند که مقدار بـرگ  . شرایط تنش شوري دارد

زیمنس بـر متـر    دسی 20تا  5شوري بین تولیدي در کوشیا در سطوح 
هاي هـوایی در   تن در هکتار و میزان ماده خشک اندام 5/3تا  3حدود 

تن در هکتار بود و بین تیمارهاي شـوري ذکـر شـده     5/8این شرایط 
در اثـر شـوري تغییراتـی در سـطح     . داري مشاهده نشـد  اختالف معنی

ییـرات نشـانه   افتد که البتـه مشـخص نشـده ایـن تغ     سلولی اتفاق می
). 26(سازگاري است یا به دلیل حساسیت به شوري ایجاد شده اسـت  

). 18(شـود   هـا مـی   هاي فرعـی و پنجـه   شوري باعث رشد تعداد شاخه
تجمع ماده خشک در اثر شوري نامنظم شده و نسبت برگ به ساقه در 

بنابراین با توجه بـه کیفیـت بـاالتر    ). 18(یابد  ماده خشک افزایش می
توان انتظار داشـت کـه قابلیـت هضـم مـاده       ت به ساقه میبرگ نسب

 .یابد خشک کوشیا در شرایط تنش شوري افزایش 

  

 1(%) اثر اعمال تدریجی سطوح مختلف شوري بر ترکیب شیمیایی کوشیا - 1جدول 
Table 1-The effect of gradually apply of different level of salinity on Chemical composition of Kochia scoparia (%)1  

ماده 
  خشک 
DM3  

پروتئین 
  خام
CP4  

الیاف نامحلول در 
  شوینده خنثی

NDF5  

الیاف نامحلول در 
  اسیدي شوینده

ADF6  
  خاکستر
Ash  

  چربی
Fat  

  سدیم
Na  

  پتاسیم
K  

  فنول کل
Total 
Fenol  

  )دسی زیمینس بر  متر(میزان شوري 
Level of salinity (ds/m)  

33.8 a 11.23 d  52.42 a  28.07 a  11.83 f  1.175c   0.97 d  3.11b  1.49a شاهد 
control  

25.3 b 14.96 c  43.12 b  19.85 b  17.62 e  1.025cd   3.10 c  2.96 bc  1.84a 10  
18.2 c 15.66 c  41.79 bc  19.00 bc  20.78 d  0.725 d  4.23 b  2.62c  1.86a 20  
19.6c 16.94 b  40.07 cd  18.78 bc  22.80 c  1.625 b  4.41 b  3.43a  2.13a 30  
22.1 bc 17.87 b  39.64 d  16.86 cd  23.34 bc  2.125 a  4.49 b  2.87 bc  1.48a 40  
18.2 c 17.89 b  35.91 e  14.95 de  25.03 b  1.750ab   5.38 b  3.03 b  1.88a 50  
21.2bc 19.65 a  33.08 f  12.71 e  28.99 a  1.650 b  5.71 a  3.44 a  1.56a 60  
  )SEM5(میانگین انحراف استاندارد   0.1134  0.1071  0.1779  0.0435  0.205  0.3129  0.226  0.1433  1.040

 .)P> 05/0(باشد  می دار معنیداراي اختالف  مشابههاي  هر ستون با حروف غیر  میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
2Dry matter 
3 Crude protein 
4 Neutral detergent fiber 
5 Acid detergent fiber 
6 Standard error of mean  
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هاي شور مختلـف نشـان داد    نتایج بررسی اثر آبیاري کوشیا با آب

داري بر کاهش ماده خشک تولیدي و  که نه تنها تنش شوري اثر معنی
پروتئین خام کوشیا ندارد، بلکه کاربرد سطوح متوسط شوري عالوه بر 

اي در مقدار مـاده   هافزایش عملکرد علوفه موجب کاهش قابل مالحظ
 ).8(ضد کیفیتی چون اگزاالت نیز شد 

 
  آزمایش تولید گاز

در نمونه هاي مورد مطالعه صرفا بـا  ) bبخش (میزان گاز تولیدي  
ي دار معنـی دسی زیمنس بر متـر بـه صـورت     60اعمال تنش شوري 

)05/0<P (اما نرخ تولیـد گـاز    . کمتر از تیمار شاهد بود)  بخـشc ( در
باالتر از تیمارهاي تحـت  ) P>05/0(ي دار معنیبه صورت  تیمار شاهد

تـاثیر  ) 1شـکل  (روند تولید گاز ). 2جدول (سطوح مختلف شوري بود 
مشخصی را با اعمال تنش شوري در سطوح مختلف نسبت بـه تیمـار   

بـا ایـن حـال اعمـال تـنش      .شاهد در زمان هاي اولیه نشان می دهـد 
این موضوع به دلیـل کـاهش   شوري بر تخمیر تاثیر چندانی نداشت و 

و افزایش نسبت برگ به ساقه با افزایش میزان  ADFو  NDFمیزان 
تولیـد گــاز بــه مقـدار بیشــتري از بخــش   ). 26(تـنش شــوري اســت  

کربوهیدرات خوراك ناشی شده و بخش پـروتئین ، چربـی و خاکسـتر    
تاثیر کمتري در تولید گاز دارند و تغییرات نرخ تولید گاز در زمان هاي 
اول ناشی از تفاوت میزان کربوهیدرات  ساختمانی نظیر قندها، پکتـین  

ایـن  . ها ونشاسته است که به سرعت تخمیر شده و تولید گاز می کنند
از ). 20(مطابقـت دارد  ) 1988(موضوع با یافته هاي منک و همکاران 

اي بـر   آنجایی که تکنیک تولید گاز براي تخمین اثر مواد ضـد تغذیـه  
زایی و قابلیت هضم مـواد خـوراکی، عملکـرد و جمعیـت      توان انرژي

، می توان بیان داشت کـه  ) 20( شود میکروارگانیسم ها نیز استفاده می
وجود ترکیبات ضد تغذیه اي در گیاهان تحت تنش شوري منجـر بـه   

ولـی  ) 1شـکل (سـاعت ابتـدایی گردیـد      24کاهش نرخ تولید گاز در 
بـر  ) P>05/0( يدار معنیثیر افزایش تدریجی تنش شوري نتوانست تا

  .نرخ تولید گاز داشته باشد
 

  قابلیت هضم با  استفاده از کشت  ثابت آزمایشگاهی
  نیتروژن آمونیاکی

تاثیر اعمـال سـطوح مختلـف تـنش شـوري برغلظـت نیتـروژن        
نشـان   2آمونیاکی در زمان در آزمایش کشت آزمایشـگاهی در شـکل   

نیاکی از روند خاصی تبعیت هرچند غلظت نیتروژن آمو. داده شده است
نکرد، اما به صورت کلی غلظت نیتروژن آمونیاکی در تیمارهاي تحـت  
تنش شوري نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود که مـی توانـد بـه دلیـل     
میزان پائین پروتئین خام در تیمار شاهد باشد بویژه اینکه پروتئین خام 

 ) .2(وتئینی است در گیاهان هالوفیت عموماً از نوع نیتروژن غیر پر
  

  1اثر اعمال تدریجی سطوح مختلف شوري برمیزان و نرخ گاز تولیدي –2جدول 

Table 2- The effect of gradually apply of different level of salinity on level and rate of gas production of Kochia scoparia (%)1  
  )b(کل گازتولیدي 

 )خشک میلی لیتر در گرم ماده(
Total gas production (ml/g DM)  

  )c(نرخ تولید گاز 
 )میلی لیتر در ساعت(

Rate of gas production (ml/h) 

  میزان شوري
 )دسی زیمینس بر  متر(

Level of salinity (ds/m)  

  

547.30 a  0.0618 a  شاهد 
Control  

 

524.10 ab  0.0461 b  10   
497.90 ab  0.0440 b  20   
501.65 ab  0.0380 b  30   
498.90 ab  0.0402 b  40   
464.35 ab  0.0399b  50   

493.95 b  0.0380 b  60   
   )SEM2(میانگین انحراف استاندارد   0.00282  7.452

 .)P> 05/0(باشد  می دار معنیداراي اختالف  مشابههاي  هر ستون با حروف غیر  میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
2 Standard error of mean 
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 روند گاز تولیدي در محیط انکوباسیون آزمایشگاهی -1شکل

Figure 1- Kinetics of gas production of in vitro incubation  
  

میکروارگانیسم هاي مختلف، منابع مختلفی از نیتروژن را تـرجیح  
تري هاي سـلوالیتیک از آمونیـاك بـه    براي مثال، باک). 16(می دهند 

عنوان منبع اصلی نیتروژن و بـاکتري هـاي آمیلولیتیـک از آمونیـاك،     
از آنجـا کـه   ). 26و  24، 21(پپتید و اسید هاي آمینه استفاده می کنند 

نمونه هاي مورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه علوفـه اي بودنـد احتمـاال       
ه اند و تیمار کنترل که باکتري هاي سلوالیتیک فعالیت بیشتري داشت

بود، آمونیاك بیشتري در طول زمـان   NDFداراي محتواي باالتري از 
  .مصرف کرده است

  

  
 روند غلظت نیتروژن آمونیاکی در کشت آزمایشگاهی - 2شکل 

Figure 2- The concentration of ammonia nitrogen of in vitro batch culture 
  

 NDFخشک و  قابلیت هضم ماده
براساس نتایج کینتیک هضم ماده خشک، مقدار بخش غیر قابـل  

دسی زیمیـنس بـر    60در تیمار شاهد و تیمار با تنش شوري ) I(هضم 

به ترتیب باالتر و پائین تر از سـایر  ) P>05/0( دار معنیمتر، به صورت 
دسـی   60همچنـین تیمـار بـا تـنش شـوري      ). 3جـدول  (تیمارها بود 

) D(بخش داراي پتانسیل هضم ) P>05/0(ن زیمینس بر متر ، باالتری
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) بـدون تـنش شـوري   (در تیمـار شـاهد   ) K(نرخ هضـم  . را نشان داد
تـا   30کمتر از تیمارهاي با تـنش شـوري  ) P>05/0( دار معنیبصورت 

در   ADFو NDFبـا کـاهش میـزان    . دسی زیمینس بر متـر بـود   60
) D(نمونه هاي تحت تـنش شـوري ، بخـش داراي پتانسـیل هضـم      

تواند ناشی از اثر کاهش نسبت برگ به سـاقه در   زایش یافت که میاف
ناپدید شدن شـکمبه اي  ) 2008(ریاسی و همکاران . این تیمارها باشد

گرم در کیلـوگرم   444را ) K. scoparia(ماده خشک گونه ي کوشیا 
مواد لیگنوسلولزي به خصوص لیگنین به عنـوان  ). 27(گزارش کردند 

زیم هاي میکروبی عمل مـی کنـد و نشـان مـی     مانع فیزیکی براي آن
دهد که مقدار لیگنینی شدن علوفه ها باعث کاهش میزان هضم مـی  

اثر منفی لیگنین احتماال به دلیل کـاهش در اتصـال   ). 36و  13(گردد 
میکروب هاي شکمبه به ذرات غذایی و مهار رشد میکروبی و فعالیـت  

  ).17و  14( باشد میآنزیم هاي میکروبی 
، بخـش داراي پتانسـیل    NDFساس نتـایج کینتیـک هضـم    بر ا
 60تـا   40تنها در نمونه هاي بدست آمده از تـنش شـوري   ) D(هضم 

بـاالتر از تیمـار   ) P>05/0(ي دار معنـی دسی زیمینس بر متر به نحـو  
) P>05/0(ي دار معنـی درحالی که تیمار شاهد به صـورت  . کنترل بود

ه نمونـه هـاي تحـت تـنش     را نسبت ب) K(میزان باالتري نرخ هضم 
باید این نکتـه را  . دسی زیمینس بر متر نشان داد 60و  50، 30شوري 

مد نظر قرار داد که در این روش همانند روش کیسـه گـذاري تلفـات    
شستشو در اندازه گیري ماده خشک وجود دارد میزان تخمین قابلیـت  

  ).25(بیش از مقدار واقعی برآورد می شود  NDFهضم ماده خشک و 
اي و  درك کامل علت قابلیت هضم متفاوت بـین گیاهـان علوفـه   

هاي مختلف در یک گیاه به منظور بهبود قابلیت هضم و اصـالح   بافت
تغذیه نشخوارکنندگان اهلـی بـا   . باشد اي بسیار مهم می گیاهان علوفه

. شـود  با کیفیت موجب بهبود رشـد و افـزایش تولیـد آنهـا مـی       علوفه
هاي مختلف تشکیل  همانند سایر گیاهان از بافت اي  نیز گیاهان علوفه

هایی  است که تراکم  شده اند اما در این گیاهان سهم زیاد از آن بافت
در ). 9(دیواره سلولی در آنها باال است و قابلیـت هضـم پـایینی دارنـد     

هـاي   اي از جمله یونجه بیشترین ارزش غذایی از بـرگ  گیاهان علوفه
ي درصد پروتئین باال و تراکم سلولی پـایین  شود که حاو آنها ناشی می

 70تـا   50در مقابل سهم ساقه در زیست تـوده گیـاهی بـین    . هستند
درصد است، و قابلیت هضم پایین ساقه عامـل اصـلی افـت پتانسـیل     

و آن هـم ناشـی از تجزیـه    ) 22(هـا اسـت    ارزش غذایی علوفه در دام
ساقه معموال غلظت  در. باشد هاي سلولی ساقه می پذیري پایین دیواره

ساکاریدها و لیگنین دیواره سلولی باال است و اجزاي لیگنینی شده  پلی
هـاي شـکمبه محـدود     سـاکارید را توسـط میکـروب    پذیري پلی تجزیه

مطالعات مختلفی در ارتبـاط بـا کیفیـت علوفـه کوشـیا      ). 12(کنند  می
 باشـد  اي مناسـب آن مـی   انجام گرفته است که حاکی از کیفیت علوفه

در طی مراحل اولیه رشد تا مرحلـه گلـدهی، کوشـیا    . )34و  29، 6، 5(
باشـد   اي با ارزش غذایی مناسب براي تمامی دامهاي اهلی مـی  علوفه

در ). 12(که قابلیت مصرف بصورت علوفـه خشـک و یـا چـرا را دارد     
توان کوشیا را چهار چـین در   شرایط فاریاب و حاصلخیزي مناسب، می

گزارش کرد که برداشـت کوشـیا   ) 32(شرود ). 15(سال  برداشت کرد 
در طی سه چین در مراحل پیش از گلدهی، اواسط گلـدهی و گلـدهی   

تـن در هکتـار    3/11و  7/8، 5/3کامل به ترتیـب عملکـردي معـادل    
اي کوشـیا بـا اسـتفاده از تجزیـه      کیفیـت علوفـه  . علوفه خشـک دارد 

شیمیایی، قابلیت هضم و میزان مصـرف آن در مقایسـه بـا یونجـه در     
  ). 31 و 29(گوسفند و گاو مورد بررسی قرار گرفته شده است 

  
 1کینتیک هضم ماده خشک  شامل بخش قابل هضم، بخش غیر قابل هضم و نرخ هضم - 3جدول 

Table 3- Kinetics of dry matter digestibility (Digestible fraction, Indigestible fraction, Rate of digestion)1  
  بخش غیر قابل هضم 

 )گرم در کیلوگرم(
Indigestible fraction (g/kg)  

 بخش داراي پتانسیل هضم 
 )گرم در کیلوگرم(

Digestible fraction (g/kg)  

  نرخ هضم 
 )گرم در ساعت(

Rate of digestion  
 )دسی زیمینس بر  متر(میزان شوري 

Level of salinity(ds/m)  

 374/73 a  585.90 d  0.0895 c  شاهد 
control  

342.29 b  610.36 c  0.1114 bc  10  
329.47 bc  624.57 c  0.1124 bc  20  
304.26 cd  646.02 b  0.1143 bc  30  
302.02 cd  660.54 b  0.1526 ab  40  
296.50 d  663.74 b  0.1578ab  50  
262.54 e  698.33 a  0.1622 a  60  
  )SEM2(میانگین انحراف استاندارد   0.00542  2.439  3.675

 .)P> 05/0(باشد  می دار معنیداراي اختالف  مشابههاي  هر ستون با حروف غیر  میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
2 Standard error of mean  
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 1شامل بخش قابل هضم، بخش غیر قابل هضم و نرخ هضم  NDFکینتیک هضم  - 4جدول 
Table 4- Kinetics of NDF (Digestible fraction, Indigestible fraction, Rate of digestion)1  

  بخش غیر قابل هضم 
 )گرم در کیلوگرم(

Indigestible fraction (g/kg)  

 سیل هضم بخش داراي پتان
 )گرم در کیلوگرم(

Digestible fraction (g/kg)  

  نرخ هضم 
 )گرم در ساعت(

Rate of digestion  
 )دسی زیمینس بر  متر(میزان شوري 

Level of salinity(ds/m)  
520.29 a  490.04 c  0.0614 a  شاهد 

control  
511.64 a  500.33 c  0.0410 abc  10  
468.06 a  580.31 bc  0.0342 bc  20  
451.21 ab  544.70 bc  0.0348 bc  30  
449.03 ab  531.66 bc  0.0458 ab  40  
355.88 bc  634.20 ab  0.0195 c  50  
295.53 c  716.92 a  0.0202 c  60  
  )SEM2(میانگین انحراف استاندارد   0.00261  13.717  12.620

 .)P> 05/0(شد با می دار معنیداراي اختالف  مشابههاي  هر ستون با حروف غیر  میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
2 Standard error of mean  

 
که بر روي گوسفند انجام گرفت نشان داده شد کـه    اي در مطالعه

میزان پروتئین خام و قابلیت هضـم کوشـیا قابـل مقایسـه بـا یونجـه       
به اینکه کوشیا تحمل باالتري نسبت بـه  با توجه ). 31 و 29(باشد  می

شوري در مقایسه با یونجه دارد در شرایط وجود آب و خاك شـور کـه   
کوشـیا  باشد مـی یونجه یا امکان رشد ندارد، و یا رشد آن بسیار محدود 

هـایی   کوشیا در مقایسه با شورزیسـت . تواند جایگزین مناسبی باشد می
 Suaeda)وسـوئدا   (Atriplex dimorphostegia)مانند آتریپلکس 

arcuata)  میزان پروتئین خـام  ). 5(داراي پروتئین خام بیشتري است
  ). 27 و 5( درصد گزارش شده است  25تا  7/11در این گیاه بین 

اعداد مربوط به تولید گاز و قابلیت هضم در این آزمایش نشان داد 
ولـی   ،که افزایش تدریجی تنش شوري قابلیـت هضـم را افـزایش داد   

اعمـال   زمـان در . بر نرخ تولید گاز نداشت) P>05/0(ي دار معنیتاثیر 
هـاي محیطـی دیگـر ترکیبـات ضـد       مانند وقوع تـنش تنش شوري ه

از این رو در مصرف این گیاه در  .شود اي در گیاه کوشیا تولید می تغذیه
ها، آلکالوئیدها،  اي چون ساپونین تغذیه دام باید به وجود مواد ضد تغذیه

در برخی منـابع  ). 11 و10(ها توجه ویژه مبذول شود  ت و نیتراتاگزاال
هـا   درصـد در جیـره غـذایی دام    50توصیه شده که کوشـیا بیشـتر از   

ي هـا  اما انجام آزمایشات عملی با اسـتفاده از دام  ،)31(مصرف نگردد 
هاي کشت  د در اتخاذ سیاستتوان بومی مناطق مناسب رشد کوشیا می

 .کند یشایانبرداشت و تعلیف کمک 
 

   کلی نتیجه گیري
نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت علوفـه کوشـیا در شـرایط    
گرم و خشک ایران که هم وسعت زیـادي دارنـد و هـم مشخصـه آن     

چنین شـرایطی اسـتفاده وسـیع از    . باشد میتنش شوري است مناسب 
 In)انجـام تحقیقـات عملـی    .  هالوفیت ها را اجتناب ناپذیر می کنـد 

vivo)    در شرایط مناسب رشد و تولید این علوفه ها و بویژه توجـه بـه
هـا هماهنـگ بـا     اثرات ترکیبات ضد تغذیه اي در سالمت و تولید دام

  .باشد میپژوهشهاي مرتبط با عملیات به زراعی و به نژادي مورد نیاز 
  

  سپاسگزاري
این طرح با اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسـی  

انجام شد که بدینوسیله از مساعدت و همکاري این حوزه بویژه مشهد 
معاونت پژوهشـی و فنـاوري دانشـکده کشـاورزي تشـکر و قـدردانی       

  .شود می
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Introduction Shortage of feedstuff is one of the important problems of animal nutrition in Iran. Salinity is a 

global problem worldwide in particular in arid and semi-arid zones such as Iran. Salinity is an important factor in 
the growth of plants. Its initial effect to plants is through its effect in the availability of water to plants. 
Halophytes have good ability to draw water from soils of low water potential due to their ability to maintain a 
salt balance comparable to the salt in the soil they are growing. Lands in high irrigation districts are susceptible 
to soil salinization. Soil salinization is the primary cause of productivity decline in highly developed and 
irrigated land schemes While the increase in soil and water salinity in many agricultural areas of the world has 
created major challenges in the production of food crops, it has also presented some new prospects for livestock 
agriculture. There are plants that grow under saline conditions, and historically, they have been opportunistically 
used as fodder for grazing livestock or as components of mixed rations to replace roughage. Using of seawater 
for irrigation of this plant because of shortage of sweet water and for higher production of these plants was 
necessary for feedstuff. The aim of this study was evaluation of Chemical composition, In vitro digestibility and 
gas production of Kochia scoparia under six level of salinity including 10, 20, 30, 40, 50, 60 ds/m. 

Materials and Methods The Kochia scoparia was irrigated by normal tap water (the control) and water 
containing 6 levels of salinity including 10, 20, 30, 40, 50, 60 deci Siemens per meter (ds/m). The salinity was 
applied gradually in accordance with the plant growth advancement (2 ds/m increment per each irrigation period.  
Oven dried (65◦C for 48 h) chopped samples were ground to pass through a 1-mm screen. The samples were 
analyzed according to the standard procedures for chemical composition (AOAC 2000, Van-Soest et al. 1991). 
Procedure of in vitro gas production was performed according to Menke and Steingass (1988). Rumen fluid was 
obtained from three fistulated Baluchi male lamb before morning feeding. The DM degradation data were fitted 
to the exponential equation p = a + b (1 - e-ct). The in vitro dry matter, NDF and organic matter digestibility 
were determined according to the Arroquy et al (2005) procedure. Test samples were incubated for different hrs 
and then filtered through the nylon cloth with the pore size of 44microns. The remaining materials were dried at 
60 °C for 72 hrs and utilized for the subsequent analysis according to the procedure. In vitro gas production was 
completed according to the procedure described by Menke and Steingass (1988). Each sample, both original 
forages and insoluble residues, weighing about 200mg, were put into 100ml calibrated glass syringes 
(FORTUNA®, Häberle Labortechnik, Germany) together with 30ml rumen liquid media solution on a 1:2 ratio. 
Syringes were incubated in a water bath at 39°C, where a transparent plastic lid with holes held the syringes 
upright. Two blanks and a standard hay sample of known gas production were included in each run. 

Results and Discussion NDF content of Kochia scoparia without salinity (irrigate with tap water) was 
higher than that for Kochia samples irrigated with various levels of salinity. Crude protein (CP) content of the 
control Kochia sample (11%) was significantly (p<0.05) lower than the CP content of Kochia samples irrigated 
with different levels of salinity. Ash content of the samples from Kochia under various levels of salinity were 
significantly (p<0.05) higher than that for the control sample. The results of In vitro gas production demonstrated 
the highest rate of gas production for the control sample. These results demonstrated that irrigation of  Kochia 
scoparia with saline water caused to decrease in rate of gas production was indicated 6 hrs after incubation in 
compared with control treatment (without salinity). Although rate and level of gas production decreased with 
enhancement of salinity levels in irrigation. In vitro batch culture digestibility indicated that digestibility was 
increased with increasing the salinity levels.  

Conclusion It was concluded that feeding quality of Kochia scoparia increased following increasing the 
level of salinity therefore, it can be recommended as a suitable forage for many parts of  Iran with low rainfall 
and feed scarcity mainly in arid or semi-arid conditions. 

 
Key words: Chemical composition, Digestibility, Gas production, Kochia scoparia, Salinity. 
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