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  چکیده
،  Phragmites australisاین  مطالعه به منظور مقایسه ترکیب شیمیایی و آزمایش تولید گاز سه گونه شورزیست شامل 

Nitraria schoberi  وAtriplex canescens   6، 4، 2با کاه گندم و یونجه طراحی گردید. میزان گاز تولید شده در زمان هاي ،
) در >P 05/0ساعت پس از انکوباسیون ثبت شد. میزان پروتئین خام به صورت معنی داري (  120و  96، 72، 48،  36، 24، 12،  8

در  کمترین درصد پروتئین خام،  پس از کاه بیشتر از سایر گونه هاي شورزیست بود درحالی که Phragmites australisگونه 
بیشترین مقدار گاز تولیدي را در مقایسه با سایر گونه  Phragmites australisمشاهده گردید.     Nitraria schoberiگونه 

کمتر از سایر تیمارها و مشابه کاه بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان  Nitraria schoberهاي هالوفیت نشان داد، در حالی که 
 از مناطق با خاك شور ایران باشد.تواند علوفه نسبتاً مناسبی براي بسیاري می   Phragmites australisمی دهد که گونه 

  گونه هاي شورزیست، یونجه، کاه گندم، ترکیب شیمیایی، تولید گازواژه هاي کلیدي: 

  مقدمه
ترین مشکالت دامپروري کشور است و براي رفع این مشکل باید از هر منبع خوراکی قابل استفاده، کمبود خوراك دام یکی از شاخص

یش جمعیت کره زمین و محدودیت منابع آب شیرین سبب شده است که پژوهشگران به فکر منابع جدید بهره برداري اصولی کرد. افزا
ها یا  ). تقریبا نیمی از اراضی دنیا بیابان4براي تامین احتیاجات غذایی انسان ، خوراك حیوانات و حفظ شرایط زیست محیطی باشند (

یاري امکان پذیر است. آبیاري این اراضی همراه با شور شدن آنها خواهد بود. اراضی خشک هستند و تولید این نواحی تنها از طریق آب
این گیاهان ممکن است یک جایگزین منطقی براي گیاهان معمول در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، و از جمله ایران که داراي 

). هـدف از ایـن مطالعـه، مقایسـه     1ینـد ( سطح وسیعی از اراضی خشک و نیمه خشک در معرض تهدید شور شدن است، به شـمار آ 
،  Phragmites australis  ،Nitraria schoberiترکیب شیمیایی و آزمایش تولید گاز تعـدادي از گیاهـان شورزیسـت شـامل     

Atriplex canescens .با کاه گندم و یونجه بود  

  هامواد و روش
 از بعد شد. برداشت سبزوار مراتع منطقه از مختلفی هاي قسمت از تگیاه شورزی گونه 3 برگ(کل گیاه) و ساقه کامل شامل هاي نمونه

 میلیمتري، 2 غربال حاوي آسیاب از استفاده با ها نمونه ، سانتیگراد درجه 60 دماي در ساعت48مدت  به آون در ها نمونه خشک کردن

) 1979تري بر اساس روش منک و استیگناس  (میلی لی 100به منظور تعیین میزان گاز تولیدي از سرنگ هاي شیشه اي  . آسیاب شدند
کیلو گرم) که داراي فیسـتوالي   45± 2س گوسفند نر بلوچی (به وزن ٵ. مایع شکمبه قبل از خوراك صبحگاهی از دو ر)7(استفاده شد

لوط شد. سـپس  با بافر مخ 1:2الیه صاف شد و به نسبت  4شکمبه اي بودند گرفته شد. مایع شکمبه جمع آوري شده  با پارچه متقال
درجـه سـانتی گـراد) قـرار داده      38/ 5میلی لیتر مایع شکمبه بافري شده افزوده شد و سرنگ ها در حمام آب گرم ( 30به هر سرنگ 

ساعت پس از کشت ثبت شد . براي تعیین  120و  96،   72، 48،  36، 24، 12،  8، 4،6، 2شدند. میزان گاز تولید شده در زمان هاي 
. بر این اساس به منظور تعیین فراسنجه هاي تولید گاز از معادلـه   )8() استفاده گردید 1981ید گاز از معادله مکدونالد ( مؤلفه هاي تول

P= b (1 -e-ct) استفاده شد. در این معادله فراسنجهb   ،گاز تولیدي از بخش تخمیر پذیرc     ،ثابت نرخ تولیـد گـاز در سـاعتt   زمـان
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در SAS 9.2   وسیله نرم افـزار  باشد.. اطالعات آزمایش بهمیزان گاز تولیدي در زمان مورد نظر می Pانکوباسیون بر حسب ساعت و 
  قالب طرح کامالً تصادفی تجزیه شد.

  نتایج و بحث
نشان داده شده است. مقدار خاکستر در گیاهان شورزیست مورد مطالعـه بـاالتر از    1ترکیب شیمیایی گیاهان مورد آزمایش در جدول 

یاهـان  گمحتـواي خاکسـتر   بسیار مشهود بـود.     Nitraria schoberi و Atriplex canescensه و کاه گندم بود که در دوگونه یونج
هاي کنودوپودیاسه داراي مقادیر  ). برخی از گیاهان هالوفیت به خصوص گونه6( باالست Siو  Na ،K ،Caبه ویژه از نظر زیست شور

به دلیل غنی بودن محتواي نیتـروژن   .کننده تأمین نماید حیوانات چرا یتواند احتیاجات نیتروژن می پروتئین خام قابل توجهی هستند که
کنندگان مورد استفاده قرار گیرد زیـرا میـزان نیتـروژن غیـر پروتئینـی       این گیاهان نباید به طور کامل براي تأمین نیاز در تغذیه نشخوار

(NPN)  بر این اساس درصد پروتئین خام پس از یونجه بـه ترتیـب   2(باشد  ها می تروژن آن% از محتواي نی50در این گیاهان حدود .(
باالتر از سایر گونه ها مشاهده گردید. گیاهان هالوفیت اختالف بـاالیی را در   Atriplex canescensو   Phragmites australisدر 

ه شوري داراي میزان باالیی فیبر بودند که قابلیت هضـم  دهند بسیاري از گیاهان شور زیست و مقاوم ب نشان می ADFو  NDFدرصد 
 Phragmitesمیزان فیبر در این گیاهان بسته به زمان برداشت متغیر است با توجه به اینکـه   .دهد بسیاري از مواد مغذي را کاهش می

australis    در اوایل رشد برداشت شده است درصدADF    در آن نزدیک به یونجه دارد ، درحالی که دو گونه شورزیست دیگـر بـه
نشان داده شده است. میـزان گـاز    2) کمتر از یونجه بودند. فراسنجه هاي آزمایش تولید گاز در جدول >P 05/0صورت معنی داري (

گونه هاي شورزیست و مشابه کاه بود، در  ) پائین تر از سایر >P 05/0به صورت معنی داري (   Nitraria schoberiتولیدي در گونه
) مقدارگاز تولیدي را در بین تیمارهاي مورد مطالعه داشت. پایین بودن میـزان   >P 05/0باالترین ( Phragmites australisحالی که 

در تمـام   دیـواره سـلولی  در این گونه گیاهی است به عبارت دیگر محتواي  ADFگاز تولیدي در گونه نیتراریا به دلیل باال بودن میزان 
این موضوع ممکـن اسـت منجـر بـه کـاهش       .باشد هاي انکوباسیون و پارامترهاي تخمینی داراي همبستگی منفی با تولید گاز می زمان

این نتایج مطابق با نتایجی اسـت کـه دي    .فعالیت میکروبی در طول افزایش شرایط محیطی ناسازگار در فرآیند زمان انکوباسیون شود
داشـته و همچنـین    NDFها گزارش کردند که تولید گاز همبسـتگی منفـی بـا میـزان      آن .)5()گزارش کردند 2005(  و همکارانبیور 

)  باالتر  از تیمارهاي دیگر بـود، در   >P 05/0نرخ تولید گاز در یونجه به صورت معنی داري ( .همبستگی مثبتی با میزان نشاسته دارد
ساعت نشان می  120روند تولید گاز را در طول  1پائین ترین مقدار را نشان داد.  منحنی  Phragmites australisحالی که در گونه 

ساعت اول مشاهده گردید از این رو نرخ تولید گاز باالتري داشت، در حالی کـه بیشـترین گـاز     12دهد. عمده گاز تولیدي یونجه در 
 NDFمشاهده شد. این مسئله نشانگر این مطلب است که بخش عمده  ساعت 12پس از  Phragmites australisتولیدي  در گونه 

در ساعات انتهایی قابل تجزیه است  و با توجه به زمان برداشت نمونه در اوایل رشد مـی تـوان از    Phragmites australisدر گونه 
   این گونه براي تامین قسمتی از علوفه جیره با زمان برداشت مناسب، استفاده نمود.
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Abstract 
In this study chemical composition and gas production of 3 Halophyte species including Phragmites 
australis   ، Nitraria schoberi and Atriplex canescens were compared with the measure parammeters for alfalfa 
hay and wheat straw samples. In vitro gas production was determined at 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96 
and 120 h after incubation. Crud protein (CP) amount of Phragmites australis was significantly (P<0.05) 
higher than other Halophyte species whereas lowest percent of CP observed in wheat straw and Nitraria 
schoberi, respectively. Phragmites australis showed highest amount of gas production whereas Nitraria 
schoberi was lower than other treatments and similar to wheat straw. The results of this experiment was 
demonstrated that Phragmites australis could be relatively suitable forage for the Iranian saline lands.  
Key Words: Alfalfa, Chemical Composition, Gas Production, Halophyte Species, Wheat Straw 

 


