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 Bassia)اسکوپاریا کوشیا علوفهبر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری شکمبه ای  بلوغ گیاهتأثیر مرحله رشد 

scoparia (L.) A.J.Scott) تنی با استفاده از روش های برون 
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 : هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران2
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 دهچکی

گیاه کوشیااسکوپاریا در  شکمبه ای پذیری های تجزیه فراسنجه ف تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت تولیدگاز واین پژوهش با هد

گیاه کوشیا، بوم جور های علوفه  نمونه انجام شد. علف خشک یونجه و سیالژ ذرتو مقایسه آن با  بلوغمختلف  مراحل

شد و براساس دهی و ابتدای مغزگیری دانه برداشت  دهی، پایان گل دهی، ابتدای گل گلمراحل قبل از در اصفهان و بیرجند 

دهی جهت انجام آزمایش های تولیدگاز و تجزیه  دهی و ابتدای گل های مربوط به مراحل قبل از گل ترکیب شیمیایی، نمونه

باالتر و مقدار الیاف نامحلول در شوینده  دهی در مرحله قبل از گل کوشیاو خاکستر  خام مقدار پروتئین. پذیری انتخاب شدند

تولیدگاز تفاوت معنی داری بین مرحله قبل از های  از نظر فراسنجه. (P< 50/5) بودسایر مراحل بلوغ  تر از پایین آن خنثای

اما پتانسیل تولیدگاز علوفه کوشیا در مقایسه با علف خشک یونجه و ، (P> 50/5)جود نداشت گل دهی و ابتدای گل دهی و

های علوفه کوشیا وجود  داری میان نمونه تفاوت معنیپذیری  تجزیهاز نظر فراسنجه های . (P< 50/5)سیالژ ذرت پایین تر بود 

های  ا نمونه، اما ب(P< 50/5) باالتر از سیالژ ذرت بودو  کوشیاپذیری مؤثر حقیقی ماده خشک  تجزیه. (P> 50/5) نداشت

 شوینده خنثای سیالژ ذرت پذیری مؤثر الیاف نامحلول در تجزیه. (P> 50/5)داری نداشت تفاوت معنیعلف خشک یونجه 

 50/5) ودبندار  نیمعدهی  علوفه کوشیا در مرحله ابتدای گلتفاوت آن با ، اما (P< 50/5) باالتر از علف خشک یونجه بود

<P). تر در واحد سطح، برداشت یشپذیری و تولید ماده خشک ب تجزیهتولیدگاز و های  فراسنجه ترکیب شیمیایی، بر اساس 

 باشد. بهتر می سایر مراحل بلوغدهی نسبت به  علوفه کوشیا در مرحله ابتدای گل

 تجزیه پذیری.-علوفه -کوشیا کلمات کلیدی:

 مقدمه

 ارزش با ستیشورز اهیگ کی عنوان به ایدن مختلف نقاط در (Bassia scoparia (L.) A.J.Scott) ایاسکوپار ایکوشگیاه 

 قابلیت صیتشخ یبرا مطالعه کی در. ردیگ یم قرار یبردار بهره مورد پراکنده صورت به مناسب یدیتول لیپتانس و یا هیتغذ

 به کشت یبرا یزراع مناسب طیشرا یدارا ایکوش اهیگ تنها که شد مشخص ران،یا در شور زیست اهیگ چهار یریپذ زراعت

 مناطق در نیگزیجا یا علوفه اهیگ کی عنوان به آن یمعرف یبرا شتریب یها یبررس و باشد یم نیگزیجا یا علوفه اهیگ عنوان

 مختلف یها خوراک نیپروتئ شدن دیناپد مورد در یا مطالعه در استرن و مسگران دانش. (1)شد هیتوص ریکو یا هیحاش

 ژهیو به)باالتر یا هیتغذ ارزش داشتن لیدل به ایکوش ش،یآزما مورد شورزیست سه انیم از که گرفتند جهینت رانیا یبوم

با  .(4) باشد بهتر گرید شورزیست دو به نسبت است ممکن نیپروتئ شتریب یریپذ هیتجز و( باالتر نیپروتئ و تر نییپا خاکستر

-ارزش تغذیه ای علوفه کوشیا در مراحل مختلف رشد رویشیترکیب شیمیایی و در مورد  مطالعه جامعیا کنون ت این همه،

 شکمبه ای لذا پژوهش پیش رو با هدف تعیین ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری زایشی صورت نگرفته است.

 نجام شد.مقایسه آن با علف خشک یونجه و سیالژ ذرت ازایشی و -مختلف رشد رویشی در دو مرحلهگیاه کوشیا 
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 مواد و روش ها

در  علوفهی ها  نمونهو در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد کشت  ،و بوم جور اصفهان ، بوم جور بیرجندگیاه کوشیا

 05در مرحله )نمونه یونجه برداشت شدند.  و آغاز مغزگیری دانه دهی گل، پایان دهی گل، ابتدای دهی گلقبل از  چهار مرحله

نمونه سیالژ ذرت مورد استفاده نیز از محل مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شد. نمونه های  ( ودرصد گل دهی

میلی  0/1توری آسیاب خشک شدند و سپس با استفاده از  درجه سلسیوس 00 در دمای برای انجام آزمایشات بعدی علوفه

، الیاف نامحلول AOAC (2) آسیاب شدند. ترکیب شیمیایی نمونه های علوفه شامل پروتئین خام و خاکستر براساس متری 

اندازه  (9) ون سوست و همکاران( بر اساس روش ADF( و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )NDFدر شوینده خنثی )

ی مورد استفاده در ها  نمونه استفاده نشد. میالز مقاوم به حرارتاز آلفا آگیری شد. در تعیین الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

بودند که بر اساس مقدار ترکیبات مغذی انتخاب شدند. برای سنجش میزان  دهی گلمربوط به قبل و ابتدای  تولیدگازآزمایش 

در سه سری جداگانه و  تولیدگازآزمایش  ( استفاده شد.6منک و استینگاس ) تولیدگازی علوفه از روش ها  نمونه پذیری تخمیر

برای اندازه گیری تجزیه پذیری ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی از روش برون تنی  با چهار تکرار انجام شد.

درصد آن را مایع شکمبه  45برای انجام این آزمایش ابتدا محیط کشتی آماده شد که  ( استفاده شد.3آروکوی و همکاران )

سپس به هریک از قوطی های کشت  داد. تشکیل می مواد معدنیشده )عاری از سلول( و مابقی را محلول بافر  سانتریفیوژ

میلی لیتر مایع شکمبه تازه و صاف شده اضافه شد. به  0 و میلی لیتر محیط کشت استریل 40میلی گرم نمونه علوفه و  405

 48، 24، 16، 8سپس قوطی های کشت در زمان های  .شد استفاده CO 2جریان مالیم گاز  از بی هوازی جهت حفظ شرایط

مقدار آن گاه  .خارج و در آب سرد قرار گرفتند (درجه سلسیوس 39) ساعت پس از شروع کشت از دستگاه انکوباتور 96و 

با استفاده از نرم  تولیدگازی ها  دادهد. قوطی ها اندازه گیری شباقیمانده در  ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثای

مورد ارزیابی قرار  تولیدگاز یها  ( برای تخمین فراسنجه7و رویه غیر خطی و بر اساس مدل اُرسکو و مک دونالد ) SASافزار 

تجزیه پذیری ظاهری و حقیقی ماده خشک و تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی بر اساس محاسبه . گرفتند

( انجام شد و این داده ها برای محاسبه فراسنجه های تجزیه پذیری بر مدل ریاضی غیر خطی مورد 0معادالت فریرا و مرتنز )

محاسبه فراسنجه های تجزیه پذیری توسط رویه غیر خطی نرم افزار  ( برازش شدند.3تفاده توسط آروکوی و همکاران )اس

SAS تخمیر میایی نمونه های علوفه و فراسنجه های انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج این پژوهش شامل ترکیب شی

برای  انجام پذیرفت. SASنرم افزار آماری  GLMتجزیه پذیری در قالب طرح کامالً تصادفی و با استفاده از رویه پذیری و 

 استفاده شد. 50/5ی دار معنیاز آزمون توکی و سطح  دار معنیدر صورت وجود اختالف  ها  مقایسه میانگین

 بحثنتایج و 

)بوم جور اصفهان(  یافتافزایش داری  به طور معنینتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش بلوغ کوشیا ماده خشک این گیاه 

. در مورد (1)جدول  (P< 50/5) بودظهرمربوط به مرحله شروع مغزگیری دانه درصد  0/45با و بیشترین ماده خشک 

با پروتئین این روند بالعکس بود و با افزایش بلوغ گیاه مقدار پروتئین خام کوشیا کاهش یافت و بیشترین مقدار پروتئین خام 

درصد مربوط به مرحله شروع  37/6ترین مقدار پروتئین خام نیز با  دهی و کم گلمربوط به مرحله قبل از درصد  02/18

ترین  کاهش یافت و بیشداری  به طور معنی. مقدار خاکستر کوشیا نیز با افزایش بلوغ آن (P< 50/5) بودمغزگیری دانه 

افزایش بلوغ گیاه  بامقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی نیز (. P< 50/5) بود دهی گلخاکستر مربوط به مرحله قبل از 

.  (P< 50/5)در مرحله آغاز مغزگیری دانه رسید درصد  05/64درصد در مرحله قبل از گل دهی به  40/47افزایش یافت و از 

نتایج مربوط به ترکیب شیمیایی گیاه کوشیا، بوم جور بیرجند نیز روند مشابهی را در این زمینه ها نشان داد. این نتایج نشان 



 

3 
 

دهی و ابتدای  لدادند که علوفه کوشیا اسکوپاریا در مراحل مختلف بلوغ ترکیب شیمایی متفاوتی دارد و در مراحل قبل از گ

 دهی ترکیب شیمیایی آن بیشتر مشابه علف خشک یونجه می باشد. گل

 

علف خشک یونجه و سیالژ  ،در مراحل مختلف بلوغ ، بوم جور اصفهاناسکوپاریا کوشیامغذی گیاه  : ترکیب مواد1جدول 

 ذرت.

ترکیب 

شیمیای

 ی )%(

  نمونه های علوفه 

خطای 

معیار 

میانگی

 ن

اکوتی

 پ
  کوشیا

علف 

خشک 

 یونجه

سیالژ 

 ذرت

 

 
قبل از 

 دهی گل
 دهی ابتدای گل

پایان 

 دهی گل

آغاز 

مغزگیری 

 دانه

  

ماده 

 خشک

اصفها

 ن
d203/5 c276/5 b367/5 a450/5  

e229/

5 

c267/

5 
 552/5 

 --  -- --  -- -- -- -- بیرجند

 پروتئین

اصفها

 ن
a180/5 c161/5 e595/5 f563/5  

b173/

5 

d598/

5 
 551/5 

 b148/5 c115/5 -- --  -- --  551/5 بیرجند

خاکس

 تر

اصفها

 ن
a160/5 b120/5 e587/5 f566/5  

c150/

5 

d593/

5 
 551/5 

 a148/5 b158/5 -- --  -- --  551/5 بیرجند

الیاف 

نامحلو

ل در 

شوینده 

 خنثی

اصفها

 ن
b474/5 c040/5 d613/5 e640/5  

a457/

5 

d615/

5 
 553/5 

 c045/5 b082/5 -- --  -- --  552/5 بیرجند

الیاف 

نامحلو

ل در 

شوینده 

 اسیدی

اصفها

 ن
-- -- -- --  -- --  -- 

 c242/5 bc206/5 -- --  -- --  553/5 بیرجند

طول 

 1بوته

اصفها

 ن
9/15±9/09 3/14±6/112 

0/17±0/

144 

9/17±8/

161 
 -- --  -- 

 --  -- --  -- --/55±50/15/51±84/10 بیرجند
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81 156 

 .(P< 50/5) دارند دار یمعن اختالفهستند  مشترکغیر  حرف یدارا ی کهاعداد ،ردیف هر در

 اریمع انحراف ± متر یسانت حسب بر ها  بوته : ارتفاع1

 نیانگیم استاندارد یخطا: 2

 

که کوشیا در مقایسه با علف خشک یونجه و سیالژ ذرت دارای قابلیت  ندنشان دادهای تولیدگاز   نتایج مربوط به فراسنجه

ی دار معنیگیاه کوشیا در مقایسه با سیالژ ذرت تفاوت  تولیدگاز. نرخ (2، )جدول (P< 50/5) باشد میی تر پایین تولیدگاز

 (.P< 50/5) آن در مقایسه با یونجه تقریباً نصف بود تولیدگاز(، هرچند که نرخ P> 50/5) نداشت

 

علف  ،دهی دهی و ابتدای گل قبل از گلدر مراحل  ، اکوتیپ اصفهاناسکوپاریا کوشیاگیاه  پذیری تخمیری ها  سنجه: فرا2جدول 

 خشک یونجه و سیالژ ذرت.

    های علوفه نمونه  

 فراسنجه

   کوشیا

قبل 

 دهی گل

 
 دهی گل بتدایا

علف خشک 

 یونجه

سیالژ 

 ذرت

خطای معیار 

 میانگین

 تولیدگازقابلیت 

 )میلی لیتر( 
c89/43 

 
c26/45 b75/48 a66/08 95/5 

)در  تولیدگازنرخ 

 b566/5 ساعت(
 

b574/5 a110/5 b505/5 558/5 

 .(P< 50/5) دارند دار یمعن اختالفهستند  مشترکغیر  حرف یدارا ی کهاعداد ،ردیف هر در

 

نشان دادند که نمونه های علوفه کوشیا در مرحله قبل از گل دهی و شکمبه ای نتایج مربوط به فراسنجه های تجزیه پذیری 

پتانسیل ظاهری و حقیقی تجزیه پذیری ماده خشک، تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده مرحله شروع گل دهی از نظر 

، تجزیه پذیری ظاهری و حقیقی ماده خشک، نرخ تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی خنثی، نرخ تجزیه پذیری

 50/5) مؤثر ظاهری و حقیقی ماده خشک و تجزیه پذیری مؤثر الیاف نامحلول در شوینده خنثی تفاوت معنی داری ندارند

<P)  کوشیا با علف خشک یونجه تفاوت معنی داری  ،ماده خشک و حقیقی از نظر نرخ تجزیه پذیری ظاهری .(3)جدول

ترین نرخ تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی مربوط به الاب .(P< 50/5)نداشت ولی از سیالژ ذرت باالتر بود

کوشیا و در مرحله قبل از گل دهی بود و کم ترین آن مربوط به سیالژ ذرت بود، اما تفاوت ها از نظر آماری معنی دار 

 (.P> 50/5)نبود

 

  ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی نمونه های علوفه شکمبه ای . فراسنجه های تجزیه پذیری3جدول 

 پذیری فراسنجه تجزیه
   نام نمونه های علوفه 

4 سیالژ علف  کوشیا  
SEM 
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قبل 

 دهی گل

ابتدای 

 دهی گل

خشک 

 یونجه

 ذرت

 1ظاهری ماده خشک پذیری پتانسیل تجزیه
 b014/5 b040/5 b076/5 a672/5  519/5 

 b612/5 ab645/5 ab678/5 a715/5  517/5  حقیقی ماده خشک پذیری تجزیهپتانسیل 

الیاف نامحلول در شوینده  پذیری پتانسیل تجزیه

 خنثی
 b393/5 b408/5 b379/5 a757/5  542/5 

 2ظاهری ماده خشک پذیری نرخ تجزیه
 a217/5 ab160/5 a238/5 b571/5  526/5 

 a295/5 a210/5 a254/5 b592/5  519/5  حقیقی ماده خشک پذیری تجزیهنرخ 

 559/5  523/5 529/5 505/5 534/5  الیاف نامحلول در شوینده خنثی پذیری نرخ تجزیه

 516/5  473/5 058/5 408/5 402/5  3ظاهری ماده خشک پذیری مؤثر تجزیه

 ab043/5 ab006/5 a610/5 b027/5  513/5  حقیقی ماده خشک پذیری مؤثر تجزیه

الیاف نامحلول در شوینده  پذیری مؤثر تجزیه

 خنثی
 b259/5 ab274/5 b186/5 a359/5  517/5 

 .(P< 50/5) دارند دار یمعن اختالفهستند  مشترکغیر  حرف یدارا ی کهاعداد ،ردیف هر در

 : بر حسب: گرم ماده خشک/گرم1

 : نرخ تجزیه پذیری در ساعت2

نرخ تجزیه ×(/)پتانسیل تجزیه پذیری)نرخ تجزیه پذیری+نرخ خروج :معادلهطبق  53/5: تجزیه پذیری مؤثر در نرخ خروج 3

 پذیری(

 نیانگیم استاندارد یخطا: 4

 

ای سیالژ ذرت و علف نتایج این پژوهش نشان دادند که علوفه گیاه کوشیا از نظر ترکیبات مغذی حد واسط دو منبع علوفه 

بین نمونه های علوفه کوشیا در شکمبه ای تجزیه پذیری تولیدگاز و می باشد. همچنین از نظر فراسنجه های خشک یونجه 

مرحله قبل از گل دهی و شروع گل دهی تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما با توجه به ماده آلی باالتر، ارتفاع بیشتر بوته 

می توان اینطور نتیجه گیری  ؤثرباالتر بودن اعداد مربوط به تجزیه پذیری مها و تولید ماده خشک بیشتر در واحد سطح و 

می باشد و نسبت به مرحله قبل از گل دهی بهتر ابتدای گل دهی مرحله در اشت علوفه گیاه کوشیا اسکوپاریا کرد که برد

 . استاین گیاه با سیالژ ذرت و علف خشک یونجه قابل مقایسه  ارزش تغذیه ای
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Effect of maturity stage on dry matter and fiber deradastion kinetic parameters of kochia 

scoparia (Bassia scoparia (L.) A.J.Scott)  

Abstract 

The aim of this study was to determine the chemical composition and kinetic parameters of ruminal 

degradation of kochia scoparia at different maturity stages compared with alfalfa hay and corn silage. 

Birjand and Esfahan ecotypes of kochia were sampled at four maturity stages; pre blooming, first 

blooming, end of blooming and first endosperm development. Afterwards, according to chemical 

composition, pre blooming and first blooming samples were selected to use in gas production and 

batch culture tests. Amount of crude protein and ash of kochia at prebloom stage were higher and 

amount of NDF at this stage was lower than other maturity stages (P<0.05). No significant difference 

in kinetic parameters of gas production was detected between kochia samples (P>0.05) but, asymptote 

gas production of kochia samples were lower than alfalfa hay and corn silage (P<0.05). True effective 

degradability of kochia was higher than corn silage (P<0.05), but its difference with alfalfa hay was 

not significant (P>0.05). Effective degradability of NDF of corn silage was greater than alfalfa hay 

(P<0.05), but it had no significant difference with kochia at the stage of first blooming (P>0.05). 

According to the chemical composition, kinetic parameters of gas production and degradability and 

production of dry matter in the unit area, it is concluded that kochia should be harvested at the stage 

of firstbloom. 
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