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چکیده
در این مطالعه ارزش تغذیهای (ترکیب شیمیایی و تجزیهپذیری) سه گونه گیاهی شورزی تحت چرای شترهای یک کوهانه بهنامهای سلمکی ساقه
سفید ،سیاهشور و اشنان بهصورت انفرادی یا با جایگزینی صفر 66/5 ،33/5 ،و  100درصد به جای همدیگر در قالب  ۹تیمار آزمایشی با طرر آزمایشری
کامالً تصادفی به روش کیسههای نایلونی مورد بررسی قرار گرفت .از دو نفر شتر ماده چهار ساله تک کوهانه دارای فیستوالی شکمبهای تغذیه شده برا
کاه گندم ،سلمکی ساقهسفید و علوفه یونجه استفاده شد .سلمکی باالترین همیسلولز NDF ،و ماده آلی را بین سه گیاه شورزی داشت .باالترین غلظت
تانن و اگزاالت و اسیدهای آلی مربوط به اشنان بود .گیاهان سلمکی ساقهسفید پایینترین و اشنان باالترین درصد تجزیهپذیری و تجزیرهپرذیری مرو ر
ماده خشک را داشتند ( .)P>0/05تجزیهپذیری ماده آلی تیمار حاوی اشنان و سیاهشور بهطور معنیداری باالتر از تیمارهای حاوی سرلمکی سراقهسرفید
بودند ( .)P>0/05تیمارحاوی  66/5درصد اشنان 33/5 +درصد سیاهشور (تیمار  )۷باالترین و سلمکی ساقهسفید (تیمار  )۲پایینترین درصد تجزیهپذیری
 NDFرا در بین تیمارهای آزمایشی داشتند ( .)P>0/05تیمار حاوی  66/5درصد اشنان 33/5+درصد سلمکی ساقهسفید (تیمار  ،)1باالترین تجزیهپذیری
پروتئین خام و سلمکی ساقهسفید پایینترین درصد را داشت .نتایج نشان داد که در ساعات اولیه انکوباسیون ،سرعت تجزیره پرروتئین بیشرتر از سررعت
تجزیه ماده خشک ،ماده آلی و  NDFتیمارهای آزمایشی بود .لذا ،طبق نتایج مربوط به تجزیه ماده خشک ،ماده آلی و پرروتئین خرام ،بهتررین مطلروط
گیاهی برای تغذیه بهتر شترهای چراگر تیمارهای فاقد سلمکی (تیمارهای  ۷ ،5و  )۸میباشد؛ اما طبرق دادههرای ترکیرب شریمیایی و تجزیره پرروتئین
تیمارهای حاوی سلمکی بهترین مطلوط هستند (تیمارهای  ۴ ،3 ،1و  6بهجز  .)۲بنابراین ،به نظر میرسد یکی از راهکارهرا بررای بهبرود ه ر پرذیری
گیاهان شورزی در شترها مطلوط کردن این گیاهان با یکدیگر است که طبق نتایج آزمایش حاضر به نظر میرسد بهترین تیمار برای تغذیه شترها شامل
مطلوطی از سلمکی ساقهسفید با سیاهشور یا اشنان باشد.
واژههای کلیدی :اگزاالت ،اسیدهای آلی ،تانن ،ترکیبات فنولی ،کیسههای نایلونی
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گیاهان شورزیست توانایی بقاء و ادامه حیات در خاکهای نمکری
و قلیایی را داشته و در برابر خشکی مقاوم هستند .در برخی از منراطق
جهان از جمله ایران ،گیاهان شرورزی برهعنروان منرابع علوفره بررای
دامهای چراکننده از جمله شترها محسوب میگردند .حدود  ۲6خانواده
 ۲ ،1و  -۴بهترتیب دانشآموخته دکتری تغذیه دام ،دانشیاران و استادان گروه علوم
دامی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعری
خوزستان
 -3استادیار پژوهشی بازنشسته موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
)Email: chaji@ramin.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/ijasr.v10i3.63675

از گونههای شورزی در مناطق مرکزی و جنوبی ایران شناخته شدهاند
که بیش از  ۷0درصد آنها متعلق به خانواده اسفنجیان میباشند (.)۲0
توجه به کشرت گیاهران شرورزی برهعنروان منرابع علوفرهای در
خاک های مناطق شور جهت بهبود تولیدات دامی رو به افزایش اسرت
( ،)10با این وجود ،برخی از عوامل ارزش تغذیهای آنها را تحت ترا یر
قرار میدهد ( .)11ترکیب شیمیایی و قابلیرت ه ر مرواد مغرذی در
گیاهان شورزی تحت تا یر بلوغ آنها قرار میگیرد ( 10و  ،)11برا ایرن
وجود در برخی از آنها مقدار پروتئین خام و قابلیت ه ممکن اسرت
با علوفهای مانند یونجه قابل مقایسه باشد (.)۲3
گیاهان شورزی نظیر آتریپلکسها ،حاوی برخی از متابولیتهرای
انویه بهویژه تاننهای متراک میباشند که موجب ایجاد محدودیت در
مصرف و عملکرد دام میشود ( .)۷مقدار مرواد معردنی در گونرههرای
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آتریپلکس بسته به گونه ،منطقره جغرافیرایی و مرحلره رشرد تغییررات
زیادی دارند ( .)13گیاه سیاهشور 1را میتوان برای جایگزینی در جیرره
برههای پرواری به جای علوفههای متداول اسرتفاده کررد ( .)۲۴سریاه
شور برای گوسفند و شتر ( )10علوفه خوشخوراکی است در حالیکره،
ارزش تغذیهای اشنان ۲به خوبی مورد بررسری قررار نگرفتره و منرابع
بسیار محدود و ناقصی در این زمینره وجرود دارد .گونرههرای گیراهی
سلمکی ساقهسفید ،3سیاهشور و اشنان که متعلق به خانواده اسفنجیان
میباشند ،گونههای بوتهای غالب در مناطق بیابانی اسرتان خوزسرتان
بوده و علوفه خوبی را برای مصررف دامهرای نشرطوارکننده برهویرژه
شترهای تک کوهانه فراه میکنند ،با این وجود مطالعات محردودی
روی قابلیت ه برخی از آنها در داخل ( )۲5و خرار از کشرور ()10
انجام گرفته است .از طرف دیگرر هری مطالعرهای روی مقردار مرواد
مغذی و قابلیت ه مطلوطی از آنهرا کره برا نسربتهرای مناسربی
جایگزین همدیگر شده باشند انجام نگرفته است ،ایرن موضروا از آن
جهت اهمیت دارد کره شرترهای ترک کوهانره ممکرن اسرت مقرادیر
متفاوتی از گیاهان مذکور را جهت تأمین احتیاجات خود چرا کنند.
لذا هدف از انجام آزمایش حاضر ،تعیین ترکیب شیمیایی ،برخی از
ترکیبات انویه گیاهی (دارای ا رات ضرد تغذیرهای) و درصرد تجزیره
پذیری شکمبه ای ماده خشک ،ماده آلی ،الیراف نرامحلول در شروینده
خنثی ( )NDFو پروتئین خام گیاهان شورزیست سلمکی سراقهسرفید،
سیاهشور و اشنان بهطور انفرادی و یا بهصورت مطلوط با ه از طریق
روش کیسههای نایلونی بود ،ترا تیمرارهرای مناسرب از لحرار ارزش
تغذیهای مشطص گردند و بتوان بهترین نسبت آنها را بررای بررآورده
کردن نیاز شترها و استقرار در مراتع تحت چرای شترهای تک کوهانه
پیدا کرد .با داشتن این اطالعات هنگام احیای مراتع میتوان بهتررین
ترکیب از این گیاهان را در مرتع استقرار داد.

مواد و روشها
محل زممللاو و دامهلای زمماوشل  :تحیرق حاضررر در
دانشگاه علروم کشراورزی و منرابع طبیعری خوزسرتان انجرام شرد .در
آزمایش حاضر از دو نفر شتر ماده چهار ساله تک کوهانه استفاده شرد.
شکمبه شترها فیستوالگذاری شد.
تهیه نمونههای گیاه  :نمونههرای گیراهی شرامل سرلمکی
ساقهسفید ،سیاهشور و اشنان در طول فصل چرای پاییزه و زمسرتانه از
مراتع تحت چرای شترهای تک کوهانه در جنروب اسرتان خوزسرتان
شامل سه ناحیه چرایی هویزه ،جفیر و جاده اهواز به آبادان و خرمشهر
1- Suaeda fruticosa
2- Seidlitzia rosmarinus
3- Atriplex leucoclada

جمعآوری شدند .از نظر جغرافیایی مراتع مورد مطالعره مرابین عرر
جغرافیایی ˝ 31º ،10΄ ،16تا  31 º ،۹΄ ،15شمالی و طرول جغرافیرایی
˝ ۴۸ º ،1۴΄ ،۷تا ˝ ۴۸ º ،6΄ ،۴۴شرقی در منطقه جفیر با  6تا  ۲3متر
ارتفاا ،مرابین عرر جغرافیرایی ˝ 31 º ،۲۸΄ ،1۸ترا 31 º ،1۸΄ ،53
شمالی و طول جغرافیایی ˝ ۴۸ º ،1۹΄ ،۴۴ترا ˝ ۴۷ º ،56΄ ،۲5شررقی
در منطقه هویزه با ارتفاا  6تا  1۲متر و مابین عرر جغرافیرایی ˝،۹
΄ 31 º ،10تا  31 º ،6΄ ،۲۲شمالی و طول جغرافیایی ˝۴۸ º ،۲0΄ ،۴1
تا ˝ ۴۸ º ،16΄ ،۴۹شرقی در منطقه جاده آبادان -خرمشهر با ارتفاا 6
تا  1۲متر از سطح دریا واقع شدهاند .گیاهان جمعآوری شده بر اساس
درصد ماده خشک مطلوط شرده و تیمرارهرای ترکیبری تهیره شردند.
نمونههای هر گیاه بهمدت  10روز و بهصورت روزانه و به تعداد چهرار
تکرار (هر تکرار شامل چهار بوته) در چهار نقطه از هر ناحیه چرایی در
دو فصل چرای پاییزه و زمستانه ( 36نمونره) تهیره شرده و سرپس برا
یکدیگر مطلوط شدند.
تیمارهای مورد مطالعه در این آزمرایش شرامل 33/5 -1 :درصرد
سلمکی ساقهسفید  66/5 +درصد اشرنان (تیمرار )1؛  100 -۲درصرد
سلمکی ساقهسفید (تیمار )۲؛  66/5 -3درصد سرلمکی سراقهسرفید +
 33/5درصد سیاهشور (تیمار )3؛  66/5 -۴درصد سلمکی ساقهسفید +
 33/5درصد اشنان (تیمرار )۴؛  100 -5درصرد اشرنان (تیمرار )5؛ -6
 33/5درصد سلمکی ساقهسفید  66/5 +درصد سیاهشور (تیمار )6؛ -۷
 66/5درصد اشنان  33/5 +درصد سیاهشور (تیمار )۷؛  66/5 -۸درصد
سیاهشور  33/5 +درصد اشنان (تیمرار )۸؛  100 -۹درصرد سریاهشرور
(تیمار  )۹بودند.
تجزوه شلیمیاو  :نمونرههرا در آون ( ،Memmertآلمران) در
دمای  65درجه سلسیوس به مدت  ۴۸ساعت خشک شدند و با الک ۲
میلیمتری آسیاب شدند .خاکستر نمونهها برهوسریله کروره الکتریکری
(اکسایتون ،ایران) در دمای  550درجه سلسیوس به مدت سه سراعت
اندازهگیری شدند ( .)۲ماده آلی نمونههرا بره روش تفراوت و برا کسرر
خاکستر از ماده خشک محاسبه شد .الیاف نامحلول در شروینده خنثری
( )NDFبدون بهکار بردن سولفیت سدی و آمیالز اندازهگیری شدند و
برای خاکستر باقیمانده تصحیح شدند ( .)۲6الیاف نامحلول در شوینده
اسیدی ( )ADFو لیگنین حاصرل از شروینده اسریدی ( )ADLانردازه
گیری و نسبت به خاکستر نیز تصحیح شد ( .)1۲عصاره اتری با روش
سوکسله دستی و با استفاده از دیاتیل اتر بهعنوان حالل تعیرین شرد
( .)۲پررروتئین خررام بررا اسررتفاده از روش میکروکجلرردال (کجلرردال
اتوماتیک ،Foss 2033 ،سوئد) .کربوهیدراتهای غیرفیبری برا رابطره
( )1محاسبه شد:
)NFC = 100-(Ash+CP+NDF+EE
رابطه ()1
همیسلولز و سلولز بهترتیب با روابط ( )۲و ( )3محاسبه شدند:
NDFom− ADFom
رابطه ()۲
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)ADFom− ADL(ash free

رابطه ()3
کربوهیدراتهای محلول ،نشاسته ،مقردار اسریدهای آلری و فیبرر
محلول در شوینده خنثی اندازهگیری شدند ( .)15بهطور خالصره0/۲ ،
گرم نمونه ( ۲تکرار) در لولههای درپوشدار تفلرونی برا  ۴0میلریلیترر
اتانول  ۸0درصد مطلوط شد ،سپس به مدت  ۴ساعت در دمای  1۷تا
 ۲۴درجه سلسیوس بر روی یک شیکر تکان داده شدند .با اسرتفاده از
کاغذ صافی واتمن و قیف بوخنر ،محلول تحرت خرالء فیلترر شرد ترا
نشاسته در باقیمانده نامحلول حاصل از اتانول  ۸0درصد ( )EIRتعیین
شود .باقیمانده حاصل از فیلتراسیون دو بار با اتانول  ۸0درصد و دو بار
نیز با استون شستشو شد .نمونههای مرطوب در یک آون تحت خرالء
در دمای  55درجه سلسیوس خشرک شردند ترا جهرت تعیرین مقردار
نشاسته بهکار برده شوند .مراحل تعیین نشاسته بهترتیب شامل ژالتینه
کردن ،هیدرولیز کردن با آنرزی هرای آلفرا آمریالز مقراوم بره گرمرا و
آمیلوگلوکوزیداز ،سنجش گلروکز در نمونرههرای هیردرولیز شرده و در
نهایت محاسبه میزان نشاسته از روی گلوکز با رابطه ( )۴بود:
نشاسته= مقدار گلوکز × 0/۹
رابطه ()۴
عصاره حاصل از اتانول  ۸0درصد که در باال به آن اشاره شرد ،در
یک بالن حجمی برای تعیین کل کربوهیدراتهای محلرول در اترانول
 ۸0درصد ( )TESCبا استفاده از اسرتاندارد سروکروز جمرعآوری شرد.
ماده آلی باقیمانده نامحلول حاصل از اتانول  ۸0درصد ()۲( )EIROM
و پروتئین خرام آن ( )EIRCPبره روش کجلردال تعیرین شرد .مقردار
اسیدهای آلی ( )OAو الیاف محلرول در شروینده خنثری ( )NDSFبرا
روش تفاوت و طبق روابط ( )5و ( )6محاسبه شدند (:)15
رابطه ()5
OA = OM - CP - EIROM + EIRCP - EE - TESC

رابطه ()6
NDSF=OM-(CP+EE+TESC+Starch+NDF)-OA

مقدار ترانن ( )1۷و اگرزاالت ( )1۹نمونرههرای گیراهی در مرکرز
تحقیقات علومدامی کشور اندازهگیری شدند.
اندامهگیری تجزوهپذوری مواد مغذی بلا کیهلههلای
ناولون  :برای تعیین تجزیهپذیری ،شترهای فیستولهگذاری شده بره
مدت  1۴روز با جیرهای که حاوی  ۷0درصد کاه ۲0 ،درصرد سرلمکی
ساقهسفید و  10درصد یونجه بود در حد نگهداری تغذیه شدند .بررای
نگهررداری شررترها روزانرره در حرردود  ۸5/6مگاکررالری انرررژی قابررل
متابولیس احتیا دارند ( 1و  .)3نمونه تهیه شده از تیمارهای آزمایشی
را با آسیاب دارای غربال دو میلریمترری آسریاب کررده و بره منظرور
جلوگیری از خرو ذرات خیلی ریز از منافذ کیسههای نرایلونی ،نمونره
آسیاب شده با استفاده از الک  ۴5میکرومتر غربال شد ( .)3مقدار پرنج
گرم از نمونه باقیمانده در روی الک ،در هر کیسه نایلونی (به ابعراد 10
×  ۲1سانتیمتر ،با قطر منافذ بین  ۴5تا  50میکرومتر) ریطتره و درب
کیسهها بسته شدند .کیسههای نرایلونی محتروی نمونرههرا از طریرق
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فیستوله شکمبهای در داخل شکمبه ،غوطهور شدند ،برای هر زمان در
هر دام سه کیسه بهعنوان تکرار و در مجمروا شرش تکررار ،در نظرر
گرفته شد .کیسههای محتوی هر ماده خوراکی در فواصل زمانی صفر،
دو ،چهار ،شش ،هشت ۷۲ ،۴۸ ،۲۴ ،1۲ ،و  ۹6ساعت انکوباسریون از
شکمبه خار شردند و ترا زمران خررو آب کرامالً زالل برا آب سررد
شستشو داده شردند .بررای زمران صرفر کیسره حراوی نمونره بردون
شکمبه گذاری زیر شیر آب شسته شد .سپس کیسرههرا بره مردت ۴۸
ساعت در دمای  60درجره سلسریوس در آون خشرک شردند .پرس از
توزین و تعیین میزان ماده خشک ،مقردار مراده آلری ،پرروتئین خرام و
الیاف حاصل از شوینده خنثی ،تعیین شدند .درصد تجزیهپرذیری مرواد
مغذی در نمونهها با استفاده از اختالف ماده اولیه و باقیمانده محاسربه
شدند.
در رابطه ( )۷فراسنجه تجزیهپذیری بر اسراس مردل نمرایی ()1۸
محاسبه شدند:
-ct
) P= a + b (1- e
رابطه ()۷
در این معادله :P ،پتانسیل تجزیهپذیری (درصد) :a ،بطش سرریع
تجزیه (درصد) :b ،بطش کند تجزیه یا دارای پتانسیل تجزیه در واحد
زمان (درصد) :c ،نرخ تجزیه (درصد در ساعت) را نشان میدهد.
از آنجایی که این رابطه سرعت عبرور مرواد از شرکمبه را در نظرر
نمیگیرد ،به همین جهت از رابطه ( )۸برای بیان تجزیهپرذیری برا در
نظر گرفتن نرخ عبور و نرخ تجزیه یا تجزیهپذیری مو ر ( )EDاستفاده
شد (:)1۸
])ED = a + [ (b×c)/ (c+r
رابطه ()۸
در این مدل :a ،بطش سریع تجزیه :b ،بطش آهسرته تجزیره:c ،
سرعت تجزیه :r ،سرعت عبور مواد از شکمبه مریباشرد .مقردار  rبرر
اساس سطو مصرف خوراک توسط دام برآورد میشود و مقدار آن در
سطح برابر نگهداری  0/0۲میباشد (.)3
تجزوه زماری :روش مدل خطی عمومی ( )GLMدر نررمافرزار
آماری  )۲000( SASجهت تجزیه دادهها بهکار برده شدند ،کره طبرق
مدل زیر تجزیه شدند:
Yik = µ + τk + εik
رابطه ()۹
در این مدل =Yik ،متغیر مستقل =µ ،میرانگین کرل = τk ،ترا یر
تیمار آزمایشی (نوا گیراه شرورزی) =εik ،ا رر اشرتباه آزمایشری برود.
مقایسه میانگین تیمارها در سطح احتمال خطای  5درصد و با اسرتفاده
از آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد.

نتاوج و بحث
ترکیبات شیمیاو و ترکیبات ثانووله گیلاه  :برخری از
ترکیب شیمیایی و ترکیبات انویه گیاهی نظیر ترکیبات فنلی ،تاننهرا
و اگزاالت سه گونه گیاهان مورد مطالعه در جدول  1ارائه شده است.

1396  بهار1  شماره،9 نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد

342

 ترکیبات شیمیایی و ترکیبات انویه گیاهی (درصد ماده خشک) در گونههای گیاهی مورد مطالعه-1 جدول
Table 1- Chemical composition and secondary metabolites (DM%) in evaluated plant species
سلمک ساقهسفید
اشنان
سیاهشور
تعداد نمونه
Sample number
1)(علوفهتازه

ماده خشک

Dry matter (Fresh forage)
1)شده

ماده خشک (علوفه هوا خشک

Dry matter (As-fed forage)

ماده آلی
Organic matter

پروتئین خام
Crude Protein

عصاره اتری
Ether extract

خاکستر
Ash

الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
ADF

لیگنین
Lignin

همیسلولز
Hemicellulose

سلولز
Cellulose
NFC

کربوهیدراتهای غیر فیبری
NDSF

الیاف محلول در شوینده خنثی
TESC

 درصد۸0 کربوهیدراتهای محلول در اتانول
نشاسته
Starch

اسیدهای آلی
Organic acids

Atriplex leucoclada

Seidlitzia rosmarinus

Suaeda fruticose

Mean ± SD

Mean ± SD

Mean ± SD

SEM

36

36

36

-

42.20

38.20

37.70

-

94.64

94.23

94.33

0.219

86.00a

68.8b

70.3b

1.85

5.79b

11.72a

12.00a

0.529

1.20b

1.52ab

1.78a

0.15

13.96b

31.14a

29.66a

1.78

67.62a

38.02b

43.84b

2.23

42.69a

20.24b

25.6b

1.99

8.55a

5.22b

7.2a

0.51

25.53a

15.98c

18.62b

0.605

31.96a

13.97b

15.07b

1.46

11.43b

17.61a

12.72b

1.10

5.34b

11.10a

6.00b

1.08

0.287c

0.302b

0.398a

0.04

0.45b

0.42b

0.69a

0.085

0.007

0.018

0.012

0.0038

9

9

9

-

1.137c

1.319b

2.308a

0.20

0.348a

0.48a

0.331b

0.113

ترکیبات ثانووه گیاه
Plant secondary metabolites

تعداد نمونه
Sample number

کلترکیبات فنلی
Total phenolic compounds

کل تانن
Total Tannin

کل اگزاالت

2.6c
3.8a
3.2b
0.16
Total Oxalate
. نمونهها در سایه خشک شدند بعد با آون ماده خشک آنها سنجش شد: ماده خشک علوفه هوا خشک، نمونهها بالفاصله بعد از برداشت در آون خشک شدند:ماده خشک علوفه تازه1
.)P>0/05(  میانگینها داخل هر ردیف با حروف متفاوت اختالف معنیدار دارند. خطای استاندارد میانگینها:SEM
NFC: Non-fibrous carbohydrates
NDSF: Neutral detergent soluble fiber
TESC: Total 80% Ethanol-Soluble Carbohydrate
1Dry matter of fresh forage: Samples were dried immediately after harvesting; Dry matter (As-fed forage): Samples were oven died,
after air-drying.
SEM: Standard error of means
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
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تجزوهپذوری ماده خشک :دادههای مربوط به درصد و روند
تجزیه پرذیری مراده خشرک و همننرین رونرد تجزیره مراده خشرک
تیمارهای آزمایشی در جدول  ۲نشان داده شده است .نتایج نشران داد
که گیاه اشنان باالترین و سلمکی ساقهسفید پایینترین درصد تجزیره
پذیری و نیز پتانسیل تجزیه ماده خشک را در بین تیمارهای آزمایشی
داشتند ،با این وجود بین گیاه اشنان و مطلوط اشنان و سیاهشور (تیمار
 ۷و  )۸از نظر تجزیهپرذیری مراده خشرک تفراوت معنریداری وجرود
نداشت ( .)P>0/05بین سیاهشور (تیمار  )۹و تیمار دارای  66/5درصد
سیاهشور  33/5 +درصد اشنان (تیمار  )۸نیز تفاوت معنریداری وجرود
نداشت ،اما تیمار دارای  66/5درصد اشنان  33/5 +درصرد سریاهشرور
(تیمار  )۷نسبت به سیاهشور بهطرور معنریداری دارای قابلیرت ه ر
ماده خشک باالتری است ،این امر نشاندهنده آن است که جایگزینی
درصد باالی اشنان به جای سیاهشور بهطور مرو رتری تجزیرهپرذیری
ماده خشک را در مقایسه با درصد پایین آن باال میبرد.
با توجره بره نترایج جردول  ،۲همره تیمرارهرای حراوی سرلمکی
ساقهسفید نسبت به تیمارهای حاوی اشنان و سیاهشرور خرالص دارای
تجزیهپذیری ماده خشک پایینتری بودند با این تفاوت که تیمارهرای
با درصد پایین سلمکی سراقهسرفید تفراوت معنریداری برا سریاهشرور
نداشتند .تیمارهای دارای  66/5درصرد سرلمکی سراقهسرفید برهطرور
معنیداری دارای تجزیهپرذیری مراده خشرک پرایینترری نسربت بره
تیمارهای حاوی  33/5درصد سلمکی سراقهسرفید بودنرد ،بره عبرارت
دیگر با افزایش جایگزینی سلمکی ساقهسفید میزان تجزیهپذیری ماده
خشک کاهش یافته است .گیاه سلمکی ساقهسرفید در مقایسره برا دو
گیاه اشنان و سریاهشرور در دوره چررای پراییزه و زمسرتانه در مرحلره
رسیدن دانه و مرحله خواب بود ( ۸و  )11و این بلوغ به احتمرال زیراد
روی مقدار الیاف و دیواره لیگنینی شده تا یر گذاشته و از آنجا که گیاه
سلمکی ساقهسفید حاوی  ADF ،NDFو لیگنین باالتری (جردول )1
نسبت به اشنان و سیاهشور برود ،احتمراالً ایرن مرورد موجرب کراهش
تجزیه ماده خشک در گیاه سلمکی ساقهسفید نسبت به سایر تیمارها و
یا تیمارهرای حراوی درصرد براالی سرلمکی سراقهسرفید نسربت بره
تیمارهای با درصد پایین سلمکی ساقه سرفید و همننرین تیمرارهرای
صرفاً حاوی اشنان و سیاهشور شده است ،زیرا گزارش شرده کره برین
قابلیت ه ماده خشک و میزان لیگنین همبستگی منفی وجرود دارد
( 1۴و  .)۲۲نمونههای اشرنان و سریاهشرور برهکراربرده شرده در ایرن
آزمایش حاوی بلورهای بسیار ریز نمک بودند (خاکستر باال در جردول
 )1و لذا این احتمال وجود دارد که درصدی از قابلیت ه باالی ماده
خشک تیمارهای حاوی سریاه شرور و یرا اشرنان نسربت بره سرلمکی
ساقهسفید ناشی از شسته شدن نمک گیاهران مرذکور در کیسرههرای
نایلونی شناور در مایع حجی شکمبه باشد.
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تجزیهپذیری ماده خشک در تیمار حاوی 100درصد اشنان (تیمرار
 )5با تیمارحاوی  66/5درصد اشنان 33/5+درصد سیاهشرور (تیمرار )۷
مشابه بود ،اما تجزیهپذیری ماده خشک هر دو نسبت به تیمار حراوی
 100درصد سیاهشور (تیمار  )۹بهطور معنیداری بیشتر بودنرد ،تفراوت
مذکور احتماالً ناشی از تا یرگذاری مقردار انردک خاکسرتر موجرود در
سیاهشور ( ۲۹/۷درصد) نسبت به اشرنان ( 31درصرد) و مقردار براالی
ترکیبات فنلی در سیاهشور ( ۲/3درصد) نسبت به اشنان ( 1/3۲درصد)
باشد (جدول  ،)1این احتمال نیز وجود دارد که ا ر ترکیبات فنلری روی
کاهش میزان تجزیهپذیری مراده خشرک در سریاهشرور براالتر از ا رر
اگزاالت باال در اشنان ( 3/۸درصد) نسبت به سریاهشرور ( 3/۲درصرد)
بوده است .ترکیبات فنلی روی میکروارگانیس های شکمبه تا یر منفی
گذاشته و از طریق مهار آنزی های مترشحه از آنها ه میکروبری را
دچار اختالل مینماید ( ،)۲۷ولی اگزاالت از طریرق ایجراد کمرپلکس
معدنی موجب اختالل در ه خاکستر و کاهش تجزیهپرذیری مراده
خشک میگردد ( 10و .)۲۷
ترتیب تجزیهپذیری مو ر تیمارهای آزمایشی مشرابه برا مقرادیر و
پتانسیل تجزیهپذیری مراده خشرک برود (جردول  ،)۲یعنری سرلمکی
ساقه سفید پایینترین و اشنان باالترین مقدار تجزیهپذیری مو ر مراده
خشک را داشتند .تیمارهرای حراوی سرلمکی سراقهسرفید نسربت بره
تیمارهای دارای سیاه شور و اشنان از تجزیهپذیری مو ر مراده خشرک
پایینتری برخوردار بودند.
نرخ تجزیهپذیری ماده خشک در گیاه اشنان به طرور معنریداری
باالتر از سرایر تیمرارهرا برود و برا جرایگزینی  33/5درصرد سرلمکی
ساقهسفید به جای اشنان تغییر معنیداری در نرخ تجزیه ماده خشرک
بهوجود آمد (تیمار  1در مقابل تیمار  .)5سررعت تجزیرهپرذیری مراده
خشک در سیاهشور و تیمار یک مشابه بود ،امرا تفراوت معنریداری برا
سایر تیمارها (به استثنای تیمار  )۷داشتند ( .)P>0/05سرعت تجزیه-
پذیری بیشتر اشنان نسبت به سایر تیمارها ممکن است ناشی از پایین
بودن مقدار  NDFو باال بودن مقدار کربوهیدراتهای غیر فیبرری در
آن باشد ،با این وجود محتمل است که شسته شدن نمک باالی آن در
شکمبه در باال بردن سرعت تجزیه ماده خشک ترا یر گذاشرته باشرد.
الیاف طبیعی موجود در گیاه معموالً به صورت مطلوطی از همیسلولز،
سلولز و لیگنین است و این ترکیبات با سررعتهرای متفراوتی ه ر
میشوند .مقدار سلولز در سلمکی ساقهسفید باالتر از اشنان و سیاهشور
بود (جدول  )1و این احتمال وجود دارد که ایرن امرر موجرب کراهش
معنیدار سرعت تجزیهپرذیری مراده خشرک در سرلمکی سراقهسرفید
نسبت به اشنان و سیاهشور شده است.
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نتایج جدول  3نشان داد کره گیراه اشرنان (تیمرار  )5براالترین و
سلمکی ساقهسفید (تیمار  )5پایینتررین درصرد تجزیرهپرذیری و نیرز
پتانسیل تجزیه ماده آلی را در بین تیمارهای آزمایشی داشتند .برا ایرن
وجود بین گیاه اشنان ،سیاهشور و تیمارهای ترکیبی حاصل از اشنان و
سیاهشور (تیمار  ۷و  )۸از نظر تجزیهپذیری ماده آلی تفاوت معنیداری
وجود نداشت ( .)P<0/05ترتیب درصرد تجزیرهپرذیری مراده آلری در
تیمارهای آزمایشی مشابه با تجزیهپذیری ماده خشک آنها بود .نتیجره
دیگر آن بود که بین همه تیمارهای حراوی سرلمکی سراقهسرفید بره
استثنای تیمار  100( ۲درصد سلمکی ساقهسفید) نیز تفاوت معنیداری
وجود نداشت ،با این وجود ،کلیه تیمارهای حاوی اشنان و سیاهشور به
طور معنیداری از مقدار تجزیهپذیری ماده آلی باالتری نسبت به کلیه
تیمارهای حاوی سلمکی ساقهسفید برخوردار بودند (.)P>0/05
گیاه اشنان ،سلمکی ساقهسفید و تیمار یک نرخ تجزیه مراده آلری
باالتری را نسبت به سایر تیمارها داشرتند .در کرل ،تیمارهرای حراوی
مطلوط گیاه اشنان-سلمکی ساقهسفید نرخ تجزیه ماده آلی باالتری از
سیاهشور داشت (جدول .)3
نتایج جدول  ۴نشان داد که تیمار  ۷باالترین و سلمکی ساقهسفید
پایینترین درصرد تجزیرهپرذیری  NDFرا داشرتند .تیمرار ۷فقرط برا
سلمکی ساقهسرفید (تیمرار  ،)۲تیمرار  1و  ۴تفراوت معنریدار داشرت
( ،)P>0/05یعنی با سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت .لذا بهطرور
کلرری در مررورد تجزیررهپررذیری مرراده آلرری و  NDFمرریترروان چنررین
نتیجهگیری کرد که سلمکی سراقهسرفید (تیمرار  )۲نسربت بره سرایر
تیمارها بهطور معنیداری تجزیهپذیری پایینتری داشرت کره احتمراالً
ناشی از مقدار باالی  NDFدر ایرن گیراه نسربت بره سرایر تیمرارهرا
میباشد (جدول  .)1با این وجود تا یر منفی پروتئین پایین این گیاه برر
کاهش تجزیهپذیری ماده خشک و یا ماده آلری (جردول  )1نیرز مهر
است؛ زیرا نفوذ میکروارگانیس ها به ذرات غذایی در شکمبه ،برهطرور
قابل توجهی بهویژه در علوفه دارای مقدار ک نیتروژن ،ممکرن اسرت
تحت تا یر مقدار و سرعت تجزیهپذیری نیتروژن قرار گیرد ( 5و .)۲۸
تیمارهای صرفاً دارای اشنان و سیاهشور نسبت بره مطلروطهرای
حاصل از این دو گیاه با سرلمکی سراقهسرفید ،برهطرور معنریداری از
تجزیهپذیری ماده آلی باالتر ولی دارای تجزیهپذیری  NDFمشرابهی
بودند .این امر احتماالً نشاندهنده آن است که این تفراوت در تجزیره
پذیری ماده آلی ناشی از تفاوت در ه ر  NDFآنهرا نبروده و شراید
مربوط به تفاوت در مقدار تجزیهپذیری بطش محتویات سلولی و فیبر
محلول در آنها و در نتیجه ا ر مثبت بر ه میکروبی ماده آلی باشد.
گیاهان سیاهشور ،اشنان و سلمکی سراقهسرفید برهترتیرب دارای ،۷/1
 11/۸3و  6/0۷درصد کربوهیدرات غیر فیبری بودند (جردول  .)1براال
بودن بطش محتویات سلولی موجب باال رفتن میزان مواد سهلاله
و رشد میکروارگانیس ها و در نهایت بهبود شرایط تطمیر ماده خوراکی

میگردد (.)۲۷
دلیل اینکه تیمارهای صرفاً حاوی اشنان و سریاهشرور نسربت بره
تیمارهای ترکیبی حاصل از این دو گیاه با سلمکی سراقهسرفید دارای
تجزیهپذیری  NDFمشابهی بودند ،احتماالً مربوط به ا ررات تجمعری
عوامل مطتلف باشد .اوالً ،از آنجا که با افزودن اشنان و یا سیاهشور به
سلمکی ساقهسفید سه بطش محتویات سلولی در تیمارهای ترکیبری
بیشتر شده است (جدول  ،)1لذا شرایط تطمیر بهبود یافته و به تبع آن
ه  NDFنیز باال رفته است ،انیاً ،سلمکی ساقهسفید باعر رقیرق
شرردن ا رررات ضرردتغذیهای ترکیبررات انویرره گیرراهی و خاکسررتر در
تیمارهای ترکیبی شده و احتماالً از این طریق شررایط تطمیرر بهبرود
یافته است .طبق جدول  1مقردار کرل ترکیبرات فنلری و اگرزاالت در
سلمکی ساقهسفید ک تر از اشنان و سریاهشرور مریباشرد .الثراً طبرق
جدول  1ساختار الیراف (همریسرلولز ،سرلولز و لیگنرین) در سرلمکی
ساقهسفید به گونهای است که عالوه بر باال بودن میزان همریسرلولز
در آن حاوی نسبت لیگنین به  NDFپایینی ( 0/13در مقابرل  0/16و
 0/1۴برای سیاهشور و اشنان) نیز میباشد و لذا این احتمال وجود دارد
که این ساختار مناسبتر دیواره سلولی در سلمکی ساقهسفید توانسرته
است تا حدودی بر تا یر منفی  NDFباالی این گیاه در تجزیهپرذیری
تیمارهای مطلوط فائق آمده و به همراه بطش باالتر محتویات سلولی
سهلاله ر در سریاهشرور و اشرنان شررایط تطمیرر  NDFرا بهبرود
بطشیده است .تجزیهپذیری دیواره کمترر لیگنینری شرده و همننرین
ه همیسلولز نسبت به سلولز در شکمبه باالتر میباشرد و اتصرال
کمتر همیسلولز به حلقههای فنلی مانند لیگنین موجب براالتر رفرتن
ه دیواره سلولی توسط باکتریهای سلولتیک و همیسرلولتیک در
شکمبه میگردد ( .)۲۷نتایج دیگرران نیرز نشران داد کره  NDFگیراه
سلمکی ساقهسفید از قابلیت ه باالیی نسبت به تیمرارهرای دیگرر
برخوردار است (.)1
روند تجزوهپذوری ماده خشک :روند تجزیرهپرذیری مراده
خشک نشان داد که بین  ۷۹تا  ۹۲درصد مراده خشرک قابرل تجزیره
تیمارهای آزمایشی در  ۲۴ساعت اول بعد از انکوباسیون تجزیه شرد و
حداکثر تجزیهپذیری تیمارها در  ۹6ساعت پس از انکوباسریون اتفرا
افتاد (جدول .)۲
روند تجزوهپذوری ماده زل  :نشان داد کره برین  ۷۲ترا ۹5
درصد ماده آلی قابل تجزیه تیمارهای آزمایشی در  ۲۴ساعت اول بعرد
از انکوباسیون تجزیه میشود و حداکثر تجزیهپذیری ماده آلی تیمارهرا
در  ۹6ساعت پس از انکوباسیون میباشد (جردول  .)3تیمرار سرلمکی
ساقهسفید آهستهترین و اشنان سریعترین رونرد تجزیره مراده آلری را
همانند روند تجزیه ماده خشک نشان داد.
با نگاهی به روند تجزیهپذیری  NDFتیمارهای آزمایشی میتوان
نتیجهگیری کرد که تجزیه  NDFبا گذشت زمان انکوباسریون ،دارای

تجزیهپذیری شکمبهای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقهسفید ،سیاهشور و اشنان...

یرک رونرد افزایشرری برود ولرری برین فواصرل زمررانی  ۴ترا  ۸سرراعت
انکوباسیون تندتر شده ،سپس کاهش پیدا کررده و دوبراره در فواصرل
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زمانی  1۲تا  ۴۸ساعت تجزیه افزایش مییابد و سپس تا پایان زمران
انکوباسیون روند مالی تری پیدا میکنند (جدول .)۴

جدول  -4درصد و روند تجزیهپذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی ( )NDFتیمارهای آزمایشی در زمانهای انکوباسیون
Table 4- Degradation kinetics of treatments NDF at incubation times
ساعت انکوباسیون
Incubation time
96

72

48

24

12

10

8

6

4

2

تیمارها
Treatments
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.7±1.8 8.9±0.9 11.7±3.0 20.1±1.7 25.6±1.9 31.4±4.8 34.4±1.8 36.3±1.3 38.9±3.7 48.3±3.2bc
4.2±0.4 7.6±2.2 13.2±2.7 16.1±3.7 18.5±0.8 19.5±6.2
23±4.8
27.4±3.9 30.1±2.1 34.3±3.0c
2.5±0.26 4.2±1.9 11.2±2.1 18.7±2.6 21.6±2.7 24.3±1.8 24.8±3.5 25.5±4.2 31.1±1.9 50.7±6.6ab
3.4±0.7 5.2±0.5 14.2±1.4 21.2±2.3 21.5±6.3 23.2±1.4 26.1±20 41.6±3.2 41.6±5.1 44.9±2.3bc
4.7±0.4 7.3±0.5 27.1±3.8 35.0±1.5 45.6±1.5
46±1.6
47.8±1.1 51.6±3.6 52.7±4.1 60.4±4.6a
2.2±1.0 4.2±1.3 10.7±3.2 15.0±3.1 17.6±3.1 23.4±0.6 29.9±10 34.1±3.3 38.3±1.4 50.1±3.5ab
4.2±1.4 4.9±1.5 22.4±4.3 24.6±5.1 26.8±7.1 33.3±5.8 35.6±3.6 47.0±1.5 57.9±0.8 62.4±1.0a
1.3±0.6 4.7±1.2 14.5±2.9 29.0± 1.7 32.0±3.7 32.7±7.8 33.3±2.4 44.1±5.8 49.9±1.7 53.0±1.7ab
4.3±1.5 5.7±0.7 8.4±0.9
18.1±0.3
22.1±1
24.7±20 37.4±3.1 45.3±2.4 52.8±0.7 54.0±1.0ab
 33/5درصد سلمکی ساقهسفید 66/5 +درصد اشنان (تیمار  100 ،)1درصد سلمکی ساقهسفید (تیمار  66/5 ،)۲درصد سلمکی ساقهسفید 33/5 +درصد سیاهشور (تیمار  66/5 ،)3درصد سلمکی
ساقهسفید 33/5 +درصد اشنان (تیمار  100 ،)۴درصد اشنان (تیمار  33/5 ،)5درصد سلمکی ساقهسفید 66/5 +درصد سیاهشور (تیمار  66/5 ،)6درصد اشنان 33/5 +درصد سیاهشور (تیمار 66/5 ،)۷
درصد سیاهشور  33/5 +درصد اشنان (تیمار  100 ،)۸درصد سیاهشور (تیمار .)۹
میانگینها در داخل یک ستون با حروف مطتلف اختالف معنیدار دارند ()P>0/05
33.5% AL+ 66.5% SR (Treatment 1), 100% AL (Treatment2), 66.5% AL+ 33.5% SF (Treatment 3), 66.5% AL+ 33.5% SR
(Treatment 4), 100% SR (Treatment 5), 33.5% AL+ 66.5% SF (Treatment 6), 66.5% SR+ 33.5% SF (Treatment 7), 66.5% SF+
33.5% SR (Treatment 8), 100% SF (Treatment 9).
AL: Atriplex leucoclada, SR: Seidlitzia rosmarinus, SF: Suaeda fruticose.
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).

تجزوهپذوری پروتئین خام :طبرق نترایج جردول  ،5درصرد
تجزیهپذیری و نیز پتانسیل تجزیه پروتئین خام در تیمارهای آزمایشی
متفاوت از تجزیه ماده خشک ،ماده آلی و الیاف برود ،بره طروری کره
تیمار  3یعنی تیماری که در آن  33/5درصد گیاه سیاهشرور جرایگزین
سلمکی ساقهسفید شده بود ،باالترین مقدار تجزیهپذیری را نسبت بره
دیگر تیمارها (بهجز تیمار یک) داشت ( ،)P>0/05تیمار حاوی سلمکی
ساقه سفید (تیمار  )۲پایینترین مقدار را داشت که این تفاوت احتمراالً
مرتبط با تراک  NDFو  ADFتیمارهای مذکور میباشد .پژوهشگران
( )۲۹نشان دادند که بین تجزیهپذیری پروتئین خام و ترراک  NDFو
 ADFعاری از خاکستر ارتباط منفی وجود دارد .تجزیهپذیری پروتئین
خام چند گونه گیاه شرورزی و از جملره آترریپلکس دایمورفوسرتجیا و
سویدا آرکوتا با استفاده از کیسههای نایلونی مطالعره شرد ( ،)۲1نترایج
نشان داد که آتریپلکس و سویدا بهترتیب از  ۷3و  ۷۲درصد پتانسریل
تجزیهپذیری پروتئین خام برخوردار بوده و دارای بطش سریعالتجزیره
باالیی میباشند ( 50و  55درصد بهترتیب برای آتریپلکس و سرویدا).
پتانسیل تجزیهپذیری پروتئین خام سلمکی ساقهسفید و سریاهشرور در
مطالعه حاضر برهترتیرب برابرر  3۸/۹و  ۴۹/۷درصرد و بطرش سرریع
التجزیه آنها بهترتیب  6/۲و  1/6درصد بود که این یافتهها برا مقرادیر
گزارش شده دیگران ( 16و  )۲1منطبق نبرود .بطرش سرریعالتجزیره

پروتئین خام در آتریپلکس را  500گرم بر کیلوگرم گرزارش کرردهانرد
( .)16پژوهشگران دیگر ( )6حتی مقادیر باالتری را برای تجزیهپذیری
بطش سریعاله پرروتئین خرام در گونرهای از آترریپلکس گرزارش
کردند ( ۷00گرم برکیلوگرم) .تفاوت در مطالعات ممکن اسرت مربروط
به گونه گیاهی ،مرحله رشد و سن گیاه در هنگرام برداشرت و تفراوت
های فیزیولوژیکی و میکروبی محیط شکمبهای گونه دامی باشرد ( ۹و
.)۲۷
در کل ،اشنان نسبت به سیاهشور بهطور مو ر و معنیداری تجزیه
پروتئین خام را در تیمارها باال برد .در این باره اگرر بره مقردار تجزیره
پذیری پروتئین خام تیمارهای  ۷و  ۸توجه شود ،تیمار ۷بهطور معنری-
داری از مقدار تجزیهپذیری پروتئین باالتری برخوردار اسرت کره ایرن
تجزیه باالتر اشنان نسبت به سیاهشور را تأیید میکند .بهعالوه ،مقدار
تجزیهپذیری پروتئین خام در هر دو گیاه اشنان و سیاهشور نسربت بره
تیمارهای ترکیبی آنها با سلمکی ساقهسفید پایینتر میباشد ،شاید این
موضوا نشاندهنده آن باشد که جایگزینی سلمکی ساقهسفید به جای
گیاهان مذکور شرایط ه پروتئین خام را بهبود میبطشد .تفاوت در
ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین خام در شکمبه میتوانرد ناشری از
تفاوتها در مقادیر  ADF ،NDFو لیگنین ( ۲۷و  )۲۹و خاکسرتر ()۸
باشد.
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جدول  -۵فراسنجهها و روند تجزیهپذیری پروتئین خام تیمارهای آزمایشی در زمانهای انکوباسیون
Table 5- Degradation parameters and kinetics of treatments crude protein at incubation times
ساعت انکوباسیون
فراسنجههای تجزوهپذوری
Incubation time
Degradation parameters
48

24

12

6

4

0

ED

c

a+b

B

a

96

1.2±51.3

3.7±29.2

3.2±26.3

1.9±23.1

0.5±5.7

0.6±30.3

1.5±14.5

2.5±14.2

3.2±12.0

0.5±5.6

43.5

0.010bc±0.06

3.1±61.2

3.4±53.4

2.7±7.8

1.8a±60.7

4.8±58.6

24.7

0.009b±0.04

2.3±38.9

2.7±32.7

1.8±6.2

1.2d±39.1

2.0±31.1

0.9±42.8

1.7±41.0

1.3±36.9

0.3±9.2

50.7

0.020a±0.13

2.8±59.5

3±47.4

2.6±12.1

1.1a±62.6

0.5±61.2

1.6±54.3

2.0±33.5

1.1±30.4

0.5±8.2

44.7

0.010a±0.12

2.1±53.4

2.3±43.2

2±10.2

0.7b±55.6

3.3±54.5

0.6±47.7

0.8±40.1

1.9±11.9

0.9±5.7

34.8

0.006bc±0.06

1.4±50.6

1.7±46.9

1.3±3.6

1.8c±49.1

0.2±49.0

0.3±40.2

1.2±28.4

2.0±15.6

0.6±7.5

39.1

0.009b±0.08

1.7±51.3

1.9±44.9

1.6±6.4

0.5bc±52

0.2±48.3

3.8±47.0

0.4±34.5

1.7±22.5

2.1±17.5

38.1

0.007b±0.09

1.3±48.8

1.4±42.3

1.17±6.5

0.4c±50.7

0.1±47.1

1.8±41.6

0.3±35.9

0.8±25.7

0.6±16.8

0.3±6.7

31.9

0.002bc±0.07

2.9±41.9

3.3±34.5

2.7±7.4

1.8d±42.1

1.7±39.7

7.3±38.3

1.7±24.7

0.3±20.7

3.6±16.8

1.2±7.1

33.8

0.008bc±0.06

1.9±49.7

2.2±48.1

1.6±7.1

0.7c±50.8

0.22±44.4

0.7±39.1

0.7±31.6

1.5±12.5

0.9±8.8

0.5±4.3

تیمارها
Treatments
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 33/5درصد سلمکی ساقهسفید 66/5 +درصد اشنان (تیمار  100 ،)1درصد سلمکی ساقهسفید (تیمار  66/5 ،)۲درصد سلمکی ساقهسرفید 33/5 +درصرد سریاهشرور (تیمرار  66/5 ،)3درصرد سرلمکی
ساقهسفید 33/5 +درصد اشنان (تیمار  100 ،)۴درصد اشنان (تیمار  33/5 ،)5درصد سلمکی ساقهسفید 66/5 +درصد سیاهشور (تیمار  66/5 ،)6درصد اشنان 33/5 +درصد سریاهشرور (تیمرار 66/5 ،)۷
درصد سیاهشور  33/5 +درصد اشنان (تیمار  100 ،)۸درصد سیاهشور (تیمار .)۹
 :aبطش سریع التجزیه :b ،بطش کند تجزیه :P ،پتانسیل تجزیهپذیری :c ،ابت نرخ تجزیه :ED ،تجزیهپذیری مو ر
میانگینها در داخل یک ستون با حروف مطتلف اختالف معنیدار دارند ()P>0/05
33.5% AL+ 66.5% SR (Treatment 1), 100% AL (Treatment2), 66.5% AL+ 33.5% SF (Treatment 3), 66.5% AL+ 33.5% SR
(Treatment 4), 100% SR (Treatment 5), 33.5% AL+ 66.5% SF (Treatment 6), 66.5% SR+ 33.5% SF (Treatment 7), 66.5% SF+
33.5% SR (Treatment 8), 100% SF (Treatment 9).
AL: Atriplex leucoclada, SR: Seidlitzia rosmarinus, SF: Suaeda fruticose.
a: Fast degradable fraction, b: Slowly degradable fraction, c: Degradation rate, ED: Effective degradability
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).

بهبود تجزیهپذیری و تجزیهپذیری مرو ر پرروتئین خرام در زمران
ترکیب سلمکی ساقه سفید با گیاهان اشنان و سیاهشور در مقایسره برا
تیمارهای خالص اشنان و سیاهشور و یا تیمارهرای ترکیبری حاصرل از
این دو گیاه را میتوان با توجه به چند مسئله مورد تفسیر قرار داد ،اول
اینکه سلمکی ساقه سفید ا رات ممانعتکنندهای را که باعر کراهش
تجزیه پروتئین خام میگردد را یا کاهش داده و یا بهطور کلی مرتفرع
میکنند ،زیرا با ح ور سلمکی ساقهسفید مقردار مرواد ضردتغذیهای و
خاکستر کمتر میشود (جدول  ،)۲-۴دوم اینکه این احتمال وجود دارد
که سلمکی ساقهسفید نسبت بره دو گیراه دیگرر از سراختار پروتئینری
مناسب و محلولیت پروتئینی باالتری برخوردار باشرد (جردول  )5و در
نهایت احتماالً مجموعه این عوامل ترا یر منفری مقردار براالی الیراف
سلمکی ساقهسفید بر تجزیه پروتئین خام را خنثی کرده و یا به مقردار
قابل توجهی کاهش میدهد.
با در نظر گرفتن سررعت عبرور  0/0۲در سراعت ،مقردار تجزیره
پذیری مو ر پروتئین خام نسبت به پتانسیل تجزیهپرذیری آن کراهش
پیدا کرد و مقدار این کاهش بسته به نوا تیمار آزمایشی متفاوت برود.
تیمارهای حراوی درصرد براالی سرلمکی سراقهسرفید (تیمرار  3و )۴
کمترین مقدار کاهش را داشتند ،بره عبرارت دیگرر جرایگزینی درصرد
پایینی هرکدام از گیاهان سریاه شرور و یرا اشرنان بره جرای سرلمکی

ساقه سفید تجزیه مو ر پروتئین را باال میبرد ولری جرایگزینی درصرد
باالی آنها تا یر اندکی داشت (تیمار  1و  .)6ترکیب سیاهشور و اشرنان
با یکدیگر موجب باال رفتن تجزیهپذیری مو ر پروتئین خام نسبت بره
تیمارهای خالص هر دو گیاه مذکور شد (جدول .)5
نرخ تجزیهپذیری پروتئین خام در تیمرارهرای ترکیبری حاصرل از
گیاه اشنان و سیاهشور با سلمکی سراقهسرفید (تیمرار  3و  )۴برهطرور
معنیداری باالتر از سایر تیمارها بود ،سرعت تجزیرهپرذیری پرروتئین
خام در سیاهشور ،اشنان ،تیمار یک و  ۸مشرابه برود .تیمرار  ۷برهطرور
غیرمعنیداری از سرعت تجزیه پروتئین خام باالتری نسبت به تیمار ۸
برخوردار بود .باالتر بودن سرعت تجزیهپذیری پروتئین در تیمارهای 3
و  ۴نسبت به دیگر تیمارها ممکن است ناشی از براالتر برودن بطرش
سریعاله پروتئین خام آنها باشد که بهترتیب  1۲/1و  10/۲درصرد
بود (جدول  .)5تفاوت در مقدار نیتروژن غیرپروتئینی تیمارها نیرز مری
تواند موجب تفاوت در سرعت تجزیهپذیری پروتئین خام گردد (.)۲1
تجزیهپذیری پروتئین خام در زمانهای مطتلف نشان میدهد که
تجزیه پروتئین خام با گذشت زمان انکوباسیون ،دارای روند افزایشری
بود ولی شدت آن بین فواصل زمانی صرفر ترا  ۴سراعت انکوباسریون
تندتر شده ،سپس کاهش پیدا کرده و دوباره در فواصل زمرانی  1۲ترا
 ۲۴ساعت افزایش مییابد و سپس تا پایان زمران انکوباسریون شریب

تجزیهپذیری شکمبهای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقهسفید ،سیاهشور و اشنان...

مالی تری پیدا میکند .بین  ۷۷تا  ۹1درصد پروتئین خام تیمرارهرای
آزمایشی قبل از زمان  ۲۴سراعت انکوباسریون تجزیره شرده و مقردار
اندکی از پروتئین خام تیمارها ( ۹تا  ۲3درصد) بعد از زمان  ۲۴سراعت
انکوباسیون تجزیه شده است .این نشاندهنده آن اسرت کره سررعت
تجزیه پروتئین در ساعات اولیه انکوباسیون بیشرتر از سررعت تجزیره
ماده خشک ،ماده آلی و  NDFتیمارهای آزمایشی بود .لذا این احتمال
وجود دارد که آزادسازی منرابع کربوهیردراتی و نیتروژنری در سراعات
پایانی انکوباسیون تا حدودی ه زمان نبوده و سنتز پروتئین میکروبری
و یا استفاده از منابع کربوهیدراتی دچار اختالل شود.
پژوهشها ( )۴نشان داده که عوامرل بسریار مهمری روی تجزیره
میکروبی پروتئین در شکمبه ا ر میگذارند کره شرامل نروا پرروتئین،
ا رات متقابل با دیگر مواد مغذی (عمدتاً کربوهیدرات در داخل همران
ماده غذایی و درون محتویات شکمبهای) و جمعیرت میکروبری غالرب
(بسته به نوا تیمار ،سرعت عبور شکمبهای و  pHشکمبه) میباشرند.
در این مطالعه سرعت عبور شکمبهای به لحار تغذیره شرترها در حرد
نیاز نگهداری معادل  0/0۲درصد در ساعت در نظر گرفته شده بود ،به
عالوه اینکه شترها در طول مدت انکوباسیون کیسههرای نرایلونی برا
یک تیمار ابت تغذیه میشدند و لذا احتمرال تغییرر در سررعت عبرور
شکمبهای pH ،شکمبه ،تغییرات جمعیت میکروبی شکمبه و یرا تغییرر
نوا تیمار تغذیه شده به شترها و در نهایرت ترا یر عوامرل مرذکور برر
تجزیهپذیری پروتئین بسیار اندک است ،همننین عوامرل مربروط بره
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کیسههای نایلونی مانند ابعاد و منافذ کیسهها ،طرز قرار دادن کیسههرا
در شکمبه ،اندازه ذرات مواد خوراکی ریطته شده در درون کیسههرا در
طول مدت آزمایش ابت بودند .لذا تنها عامل متغیر در ایرن آزمرایش
نوا تیمارهای مورد مطالعه بود و به احتمال زیاد دلیرل تفراوت معنری
داری تجزیهپذیری پروتئین برخی از تیمارهای مورد مطالعه را بایستی
در نوا تیمار انکوباسیون شده ،نوا پروتئین تیمارهرا و ا ررات متقابرل
مواد مغذی در تیمارها و یا تا یر ضد تغذیهای ترکیبات انویه گیاهی بر
ه پروتئین جستجو کرد که قبالً در تفسریر علرت تفراوت تجزیره-
پذیری پروتئین خام تیمارهای مورد مطالعه اشاره شد.

نتیجهگیری کل
با توجه به دادههای حاصل از تجزیهپرذیری مراه خشرک ،آلری و
 ،NDFبهترین تیمارها از نقطه نظرر ارزش تغذیرهای ،تیمرارهرایی برا
ترکیب  66/5درصد اشنان 33/5 +درصد سیاهشور (تیمار  )۷و یا تیمار
حاوی  100درصد اشنان (تیمار  )5بود .از طرفی برر اسراس دادههرای
تجزیه پذیری پروتئین تیمار یک و سه (تیمار  1و  )3باالترین پتانسیل
تجزیررهپررذیری را داشررتند .بنررابراین برره نظررر مرریرسررد برررای بهبررود
ویژگیهای تغذیهای گیاهان شورزی تیماری که مرکرب از دو یرا سره
گونه باشد نسبت به یک گونه به تنهایی ارجحیت دارد.
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Introduction: Halophytic plants constitute a significant part of the local flora in arid and semiarid regions.
Native sheep, goats and camels graze these forages. The Suaeda fruticosa, Seidlitzia rosmarinus and Atriplex
leucoclada that are belonging to the chenopodiaceae family, have considerable forage potential in the arid and
semiarid rangelands. Overall, these plants are tolerant to drought, and used to reclaim degraded rangeland. In
addition, they reduce ground water salinity and improve condition and structure of soil. Meanwhile, there are
some secondary metabolites in halophytic plants like condense tannin that effect on consume and performance of
the animals. Characteristic of a pasture, climatic conditions the pasture, range management, time of grazing in
the pasture, animal characteristics and method of study are factors that all or some can influence yield, chemical
compositions and rumen degradability of Halophytic plants. There are a few reports about the nutrition value of
Atriplex spp., Seidlitzia spp. and suaeda spp. Therefore, the objective of this study was to evaluate of chemical
composition and nutrients degradability of these halophyte plants for dromedary camels.
Material and Methods: This study was conducted in Agricultural Sciences and Natural Resources
University of Khuzestan. Two female camels (about four years old) with rumen fistula were used in present
experiment. The plants sampling were conducted from three regions of Jofer, Howayzeh and road of AbadanKhorramshahr on the Khuzestan province in southwest of Iran, an area of approximately 60 Km in diameter. All
ranges in term of topography have plain shape, without stone and deep canyons, and with high levels of
underground water. The soil of these ranges has salinity characteristic and clay constitution. The study regions
climate typified that of south Khuzestan. Annual mean temperature is 24.9°C with average minimum and
maximum temperatures ranging from 2.6°C in January to 42°C in August. Precipitation averaged 224 mm per
day. The study area had a fair diversity of vegetation types. Four types of these plants named Atriplex
leucoclada (AL), Suaeda fruticosa (SF), Seidlitzia rosmarinus (SR) were evaluated individually or in different
mixture in completely randomized design. Treatments were, T1, 33.5% AL + 66.5% SR; T2, 100% AL; T3,
66.5% AL + 33.5% SF; T4, 66.5% AL + 33.5% SR; T5, 100% SR; T6, 33.5% AL + 66.5% SF; T7, 66.5% SR +
33.5% SF; T8, 66.5% SF + 33.5% SR; T9, 100% SF. Dry matter (DM), crude protein CP, ether extract (EE), ash,
NDF, ADF, lignin, hemicellulose, cellulose, non-fibrous carbohydrates (NFC), neutral detergent soluble fiber
(NDSF), total 80% ethanol-soluble carbohydrate (TESC), organic acids, starch and in situ degradability of DM,
OM, NDF, CP of each plants were measured.
Results and Discussion: Atriplex leucoclada had the highest hemicellulose, NDF and organic matter among
three halophyte plants. The highest concentrations of tannin and oxalate and organic acids were related to
Seidlitzia rosmarinus. The SR and AL had respectively highest and lowest dry matter (DM) degradability and
effective degradability (ED) (P<0.05). There was not any difference between Seidlitzia rosmarinus and mixture
of Seidlitzia rosmarinus + Suaeda fruticose (Treat 7 and 8). Briefly, according to the results of this section,
replacement the high levels of Seidlitzia rosmarinus instead of Suaeda fruticose, increase the dry matter
degradability more effectiveness than low levels of that. Organic matter degradability of the SR and SF was
significantly higher than the AL (P<0.05). The T 7 and T2 treatments had the highest and lowest NDF
degradability among others, respectively (P<0.05). Crude protein degradability was highest in the treat
containing 66.5% SR+33.5% AL (T 1), and AL treat had lowest in situ CP degradability percentage. The results
were shown that CP degradation rate was faster than DM, OM and NDF in the initial incubation times.
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Conclusion: It was concluded that according to DM, OM and NDF degradability, the best plant mix for
better feeding of grazing camels are treatments T 5, T7 and T8 (without AL); but as protein degradability and
chemical composition data, the treatments containing AL (T 1, T3, T4 andT6, excepted T2) were the best mix.
Therefore, it seems that one of the strategies for improving the digestibility of halophyte plants in camels is
mixing these plants with each other, which according to the results of the present experiment, a combination of
AL with SR or SF may be caused to more ruminal degradability in feeding of grazing camel and rehabilitation of
rangelands.
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