
  

  
 

  روده اي –تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه پذیري، نسبت ناپدید شدن شکمبه اي 

  و مدلهاي هضمی ماده  خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاهان شور زیست

  )کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارك(
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  چکیده

روده اي و مدلهاي هضـمی چهـار گونـه از     –در این آزمایش ترکیب شیمیایی و ضرایب تجزیه پذیري، قابلیت هضم شکمبه اي 

ایـن  . تعیـین شـدند   (in situ)هاي نایلونی  با استفاده از روش کیسه) کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارك(گیاهان شور زیست 

تعـداد ده نمونـه از هـر    (جنوب استان خراسان، با رعایت شرایط استاندارد جمـع آوري و خشـک گردیدنـد    گیاهان از مراتع طبیعی 

ترکیب شیمیایی این گیاهان شامل پروتئین خام، چربی خام، انرژي خام، خاکستر، دیواره ي سلولی بـدون همـی سـلولز،    ). منطقه

. یزیوم، آهن، مس و سلنیوم با استفاده از روشهاي استاندارد تعیین شدندنیتروژن غیر پروتئینی، کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، کلر، من

نتایج به دست آمده نشان داد که کوشیا و آتریپلکس داراي مقادیر مناسب تري از پروتئین، انرژي، خاکستر، نیتروژن غیر پروتئینی، 

داراي مقدار زیادي سدیم، کلر، مس و سلنیوم بوده و این گیاهان . فسفر، سدیم، کلر و منیزیوم نسبت به سیاه شور و دانارك هستند

بخش سریع تجزیه ي ماده خشک و پروتئین خام کوشیا . باشند از نظر عناصري همچون کلسیم، فسفر، پتاسیم و منیزیوم فقیر می

  و دانـارك ) 55/0 و 53/0(بود که اختالف قابل توجهی با سیاه شور  50/0و  39/0و آتریپلکس به ترتیب  35/0و  31/0به ترتیب 

نسبت . تجزیه پذیري مؤثر ماده ي خشک و پروتئین خام دانارك از بقیه ي گیاهان مورد بررسی بیشتر بود. داشت) 66/0و  56/0(

و با افزایش ) >05/0P(ناپدید شدن ماده ي خشک و پروتئین خام کوشیا و آتریپلکس در شکمبه کمتر از سیاه شور و دانارك بود 

دانارك داراي بیشترین نسبت ناپدید شدن . ن روده اي ماده ي خشک و پروتئین هضم نشده در شکمبه جبران شدنسبت ناپدید شد

مـدلهاي هضـمی مـاده ي    ). >05/0P(چربی خام، دیواره ي سلولی، دیواره ي سلولی بدون همی سلولز و خاکستر در شکمبه بود 

ن داد که میزان ماده ي خشک و پروتئین خام سیاه شور به سرعت و خشک و پروتئین خام گیاهان مورد بررسی در این آزمایش نشا

بخش با پتانسیل هضم پروتئین خام کوشیا بیشتر از دیگر گیاهان . ساعت پس از انکوباسیون در شکمبه، ناپدید شد 12ظرف مدت 

خشـک و پـروتئین خـام در    شور زیست مورد مطالعه در این آزمایش بود و دانارك داراي کمترین بخش غیر قابل هضم مـاده ي  

نتایج این آزمایش نشان داد که کوشیا وآتریپلکس داراي ترکیب شیمیایی و ). گرم در کیلوگرم 137و  2/131به ترتیب ( شکمبه بود 

  .ارزش هضمی مناسب تري نسبت به سیاه شور و دانارك هستند

  

  .هضمی، گیاهان شور زیست ضرایب تجزیه پذیري، ماده خشک، پروتئین خام، مدلهاي :هاي کلیدي واژه

 
 
  

افزایش جمعیت و محدودیت  منابع آب شیرین، سبب توجـه    مقدمه

، بـه منظـور   2پژوهشگران به گونه هایی از گیاهان شور زیست

  .به ترتيب دانشجوي دکتري، دانشيار و استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد و استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز - ۱

2- Halophyte 



  1384، نیمه اول سال 1، شماره 19مجله علوم و صنایع کشاورزي، جلد        ١٠٠

ها در مناطق داراي آب و خـاك   تأمین علوفه ي مورد نیاز دام

ایـن گیاهـان در شـرایط آب و هـوایی کـه      . شور شـده اسـت  

مله یونجه توان رشـد را ندارنـد، بـه خـوبی     گیاهان دیگر از ج

رشد کرده و در مناطق کویري و بیابـانی بـه عنـوان علوفـه ي     

شوند و یا برداشت شده و به صـورت علـف    اصلی چرانیده می

بـه دلیـل وجـود خاکهـاي     ). 13(گردنـد   خشک مصـرف مـی  

قلیایی در مراتع طبیعی جنوب اسـتان خراسـان، گیاهـان شـور     

چهار . غالب این مناطق شناسایی شده اند زیست به عنوان گیاه

نمونه از گیاهان نسبتاً خوش خوراك که در تغذیۀ گوسـفند،  

، 2، آتـریپلکس   1کوشیا: شوند عبارتند از بز و شتر استفاده می

کوشیا علوفه اي اسـت کـه در منـاطق    . 4و دانارك 3سیاه شور

خشک و داراي خاکهاي قلیایی کشت شده و در تغذیۀ گـاو  

کریک پاتریک و همکاران ). 19(شود  ند مصرف میو گوسف

اند که ارزش غذایی کوشیا در مرحلۀ قبل  گزارش کرده) 12(

. از گلدهی مشابه یونجه در زمان بیست درصد گل دهی است

به دلیل ارزش غذایی نسبتاً باال، نیاز اندك به آب و مقاومـت  

یـز  در مقابل بیماریها و آفـات کوشـیا را یونجـه مـردان فقیـر ن     

بیشتر و 5خوش خوراکی کوشیا از علف چمنی). 19(اند  نامیده

گـزارش  ) 14(مادرید و همکـاران  ). 19(از یونجه کمتر است 

نمودند که در مناطق مدیترانه اي و در طی فصل گرما، کوشیا 

تواند علوفـه اي مناسـب بـراي جـایگزینی در تغذیـۀ بزهـا        می

. ن خـام اسـت  درصـد پـروتئی   14تا  6آتریپلکس داراي . باشد

این گیاه بخاطر فراوانی، حجم زیاد علوفه، خـوش خـوراکی،   

همیشه سبز بودن و ارزش غـذایی بـاال در تغذیـۀ دام اهمیـت     

) 6(نتایج بدست آمده توسط بن سالم و همکـاران  ). 18(دارد 

 6نشان داد که در بین شش گونه گیاه مدیترانه اي، آتریپلکس

  .د داردبیشترین خوش خوراکی را براي گوسفن

ــا  8ســیاه شــور داراي  ــروتئین خــام اســت و   1/12ت درصــد پ

). 9(تواند احتیاجات نگهداري گوسفند و بز را تأمین کند  می

ــوش     ــیمیایی و خ ــب ش ــورد ترکی ــده در م ــت آم ــایج بدس نت

کـه در صـحراي سـیناي مصـر      7خوراکی یک نوع سیاه شـور 

 روید نشان داده است که این گیاه نسبت به دیگـر گیاهـان   می

شور زیست، کمترین مقدار خاکستر و سـیلیس را داشـته و از   

گیـاه دانـارك   ). 9(خوش خوراکی بـاالیی برخـوردار اسـت    

ها است و به همـین دلیـل،    داراي خاصیت تجمع نمک در دانه

هـیچ  . شـود  در بین دامداران به عنوان دانه شور نیز شناخته مـی 

یی این گونه اطالعاتی در مورد ترکیب شیمیایی و ارزش غذا

در دو دهـۀ  . گیاه تاکنون در منابع علمی گزارش نشـده اسـت  

براي تعیین ارزش غذایی  in situگذشته استفاده از روشهاي 

انواع گیاهان و از جمله گیاهان شور زیست مورد توجـه قـرار   

زیرا شبیه سـازي اثـرات متقابـل دینـامیکی     ). 21(گرفته است 

از سـوي دیگـر    شکمبه، در آزمایشگاه بسیار مشـکل اسـت و  

  مستلزم صرف وقـت و هزینـۀ زیـاد هسـتند      in vivoروشهاي 

)12.(  

هدف از این پژوهش تعیین ترکیب شـیمیایی چهـار گونـه از    

ــان      ــاطق جنــوب خراس ــان شــور زیســت من کوشــیا، (گیاه

و همچنین بررسی ضـرایب  ) آتریپلکس، سیاه شور و دانارك

هضـم  ، قابلیـت  8هـاي نـایلونی   تجزیه پـذیري بـا روش کیسـه   

هـاي   روده اي و مدلهاي هضمی بـا روش کیسـه   –شکمبه اي 

  .بود 9نایلونی متحرك
  

  مواد و روشها

نمونه هایی  1381در اوایل تابستان سال : آماده سازي نمونه ها

کوشیا، آتریپلکس، سیاه (از گیاهان شور زیست مورد مطالعه 

ــارك ــوب  ) شــور و دان ــویري جن ــع ک ــاط مختلــف مرات از نق

تعداد ده نمونـه از هـر   . وري و خشک گردیدخراسان جمع آ

سـانتی متـر    5منطقه در مرحله رشد کامل گیاهان و از فاصـله  

هاي مربوط به هر گیاه  سپس نمونه. نسبت به زمین چیده شدند

با هم مخلوط شده و براي هر یک نمونه اي تصـادفی بدسـت   

  .آمد

یـک   ها با آسیاب مجهـز بـه غربـال    ابتدا نمونه:آنالیز شیمیایی 

درجۀ  105دماي (میلی متر پودر شده و سپس ماده ي خشک 

، )روش کجلدال(، پروتئین خام )ساعت 24سانتیگراد و مدت 

کـورة الکتریکـی بـا    (، خاکسـتر )روش سوکسـله ( چربی خام

و پروفیـل مـواد معـدنی شـامل     ) درجـۀ سـانتیگراد   550دمـاي  

س عناصر کلسیم، فسفر، سدیم، کلر، پتاسیم، منیزیوم، آهن، م

ــلنیوم  آنهـــا مطـــابق ) روش نورســـنجی جـــذب اتمـــی(و سـ

تعداد چهـار تکـرار بـراي هـر     (تعیین شد  AOACهاي  توصیه

براي اندازه گیري دیوارة سلولی و دیـوارة سـلولی   ). 4)(نمونه

1 - Kochia scoparia              2 - Atriplex dimorphostegia               3 - Suaeda arcuata             4 - Gamanthus gamocarpus 
5 – Grass                              6 -  Atriplex nummularia                    7 - Suaeda fruticosa           8 - Nylon bag 
9 - Mobile bag 

 



  ١٠١     ....اي  تعیین ترکیب شیمیایی ، ضرایب تجزیه پذیري، نسبت ناپدید شدن شکمبه

 

ــاران    ــت و همک ــلولز از روش ون سوس ــی س ــدون هم ) 20(ب

  .استفاده گردید

س گوسالۀ در این پژوهش از چهار رأ: حیوانات مورد استفاده

داراي فیستوالي شکمبه اي و ) کیلوگرم 450±11(نر هلشتین 

هـا بـا جیـرة     گوسـاله . شکل روده اي، استفاده شد Tکانوالي 

کیلـوگرم یونجــۀ   5/2مخلـوط علوفـه و مــواد متـراکم شــامل    

کیلوگرم کاه جو و  5/0کیلوگرم ذرت سیلو شده،  5خشک، 

درصــد  6/36درصــد جــو،  4/53(کیلــوگرم مــواد متــراکم  2

 –درصـد مکمـل ویتــامینی    6/1درصـد سـبوس و    4/8ذرت، 

 8(خـوراك روزانـه در دو نوبـت    . تغذیه شـدند ) مواد معدنی 

  .در اختیار حیوانات قرار گرفت) بعد از ظهر 4صبح و 

هـاي   روش تعیین ضرایب تجزیه پذیري با اسـتفاده از کیسـه  

 2گرم از نمونـۀ آسـیاب شـده بـا تـوري       5: (in situ)نایلونی 

 50هاي الیاف مصنوعی ابریشم با منافـذ   میلی متر داخل کیسه

کیسـه بـه    4(سانتی متـر ریختـه شـد     12×19میکرومتر و ابعاد 

، 24، 16، 8، 4، 2ها به مدت صـفر،   این کیسه). ازاي هر نمونه

ساعت در شکمبۀ دو رأس گوساله بـا فیسـتوالي    96و 72، 48

هـا در   کیسـه  بـراي زمـان صـفر،   . شکمبه اي قـرار داده شـدند  

شــکمبه قــرار داده نشــدند و تنهــا بــا آب ســرد شســته شــدند، 

در بقیـۀ مـوارد،   . بطوري که آب زالل از آنها خـارج گردیـد  

هـاي   صـبح بـود، کیسـه    8زمان شروع کیسه گـذاري سـاعت   

قبل از انکوباسیون به مـدت نـیم سـاعت     4و  2مربوط به زمان 

  ).7(درجۀ سانتی گراد خیسانده شدند  37در آب 

روش تعیین قابلیت هضم و مـدلهاي هضـمی بـا اسـتفاده از     

بـراي تعیـین قابلیـت هضـم و     : هـاي نـایلونی متحـرك    کیسه

هـاي   مدلهاي هضمی مـاده ي خشـک و پـروتئین خـام نمونـه     

هـاي نـایلونی متحـرك اسـتفاده      مورد بررسی، از روش کیسـه 

سانتی  3×6ها از جنس ابریشم مصنوعی با ابعاد  این کیسه. شد

گـرم از   2/1به این صورت کـه  . میکرومتر بود 50منافذ  متر و

هـا   هاي آسیاب شده با توري دو میلی متـر داخـل کیسـه    نمونه

ریخته شد و سر آنها با چسب ضد آب بطور کامل بسـته شـد   

  ).5و  8(

هـا در   میزان ناپدید شدن ماده ي خشک و پروتئین خام نمونـه 

ر نمونـه محاسـبه   عدد کیسه بـازاي هـ   12شکمبه، با استفاده از 

سـاعت در شـکمبۀ دو رأس    12ها به مدت  این کیسه. گردید

بـراي  . گوسالۀ داراي فیستوالي شکمبه اي، انکوباسیون شدند

هـا در   تعیین قابلیت هضم ماده ي خشک و پروتئین خام نمونه

کیسه  16رودة باریک و کل دستگاه گوارش، بازاي هر نمونه 

. از مرحلـه قبـل تهیـه شـدند     ها بطور مجزا این کیسه. تهیه شد

ساعت شکمبه گذاري، از طریق کانوال در  12ها پس از  کیسه

هـر نـیم سـاعت یـک     (ها رهـا شـدند    ابتداي دوازدهۀ گوساله

تمــام . و پــس از دفــع، از مــدفوع جمــع آوري شــدند) کیســه

ها پس از خروج از شکمبه و یا جمع آوري از مدفوع با  کیسه

درجـۀ   56ن تحت خـالء،  آو(آب سرد شسته و خشک شدند 

و مقـدار مـاده ي خشـک و    ) سـاعت  48سانتی گراد به مدت 

  ).8(پروتئین آنها تعیین گردید 

عـدد کیسـه از هـر نمونـه بـه       12براي تعیین مدلهاي هضمی، 

ساعت در شکمبۀ دو  96و  72، 48، 24، 12، 8، 4مدت صفر، 

در . رأس گوسـاله بــا فیســتوالي شــکمبه اي قــرار داده شــدند 

ها بـدون شـکمبه گـذاري بـا آب سـرد       زمان صفر کیسه مورد

در بقیۀ . شسته شدند، بطوریکه آب زالل از آنها خارج گردید

صـبح بـود، ضـمن     8موارد زمان شروع کیسه گذاري سـاعت  

ساعت به مدت نیم ساعت  4هاي مربوط به زمان  این که کیسه

درجـۀ سـانتی گـراد خیسـانده      37قبل از انکوباسـیون در آب  

ها پس از خروج از شکمبه مطابق روش فوق  کیسه). 1(شدند 

شستشــو داده شــده و پــس از خشــک کــردن میــزان مــاده ي  

انـدازه گیـري نیتـروژن    . خشک و پروتئین آنها تعیین گردیـد 

  ).4(ها با روش کجلدال انجام شد  نمونه

به منظور تعیین قابلیت هضم شکمبه اي مـواد مغـذي گیاهـان    

م، دیوارة سلولی، دیوارة سـلولی  مورد بررسی شامل چربی خا

کیسه بـازاي هـر نمونـه     8بدون همی سلولز و خاکستر، تعداد 

  . ساعت در شکمبه قرار داده شدند 16به مدت 

ضـرایب تجزیـه پـذیري مـاده ي     : ها و تجزیۀ آمـاري  محاسبه

هاي مورد بررسی با استفاده از  خشک و پروتئین خام در نمونه

 [P=a+b(1-e-ct)]مک دونالـد  معادلۀ پیشنهادي اورسکوف و 

شـرح اجـزاي معادلـه    ). 7(تعیین شد  Figpو نرم افزار آماري 

  :بصورت زیر است

P =پتانسیل تجزیه پذیري  

a =بخش سریع تجزیه  

b =بخش کند تجزیه  
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c =ثابت نرخ تجزیه  

t = ساعت(زمان ماندگاري نمونه در شکمبه(  

ــه  ــؤثر نمونـ ــذیري مـ ــه پـ ــۀ  تجزیـ ــتفاده از معادلـ ــا اسـ ــا بـ  هـ

ED=a+{(b×c)/(c+k)} و بــا در نظــر گــرفتن نــرخ خروجــی  

  ).21(در ساعت، محاسبه شد  06/0و  04/0، 02/0 

  :اجزاي این معادله عبارتند از

ED =تجزیه پذیري مؤثر  

a =بخش سریع تجزیه  

b =بخش کند تجزیه  

c =ثابت نرخ تجزیه  

k =نرخ عبور  

م، میزان ناپدید شدن ماده ي خشک، پروتئین خام، چربی خـا 

دیوارة سلولی، دیوارة سلولی بـدون همـی سـلولز و خاکسـتر     

تعیـین  ) 1(ها با اسـتفاده از روش تقـی زاده و همکـاران     نمونه

  .شد

براي تعیین مدلهاي هضمی مـاده ي خشـک و پـروتئین خـام     

 IR(t)=Di. Exp(-kd.t)+I0ها در شـکمبه، از مـدل    نمونه

یـر محلـول در   باقیمانـدة غ  IR(t)در این مدل ). 1(استفاده شد 

 tثابـت نـرخ هضـم،     Kdبخش با پتانسیل هضم،  t ،Diزمان 

بخـش غیـر قابـل هضـم در      I0زمان انکوباسیون در شـکمبه و  

  .شکمبه است

هاي مربوط به قابلیت هضـم شـکمبه اي، روده اي و کـل     داده

 16یـا   12دستگاه گوارش در قالب طـرح کـامالً تصـادفی بـا     

تجزیـۀ   MSTT-Cر آمـاري  تکرار و با اسـتفاده از نـرم افـزا   

سـپس میانگینهـا بـا روش دانکـن و در سـطح      . آماري گردید

  .درصد مقایسه شدند 95احتمال 

  
  نتایج و بحث

نتایج نشان داد که گیاهـان شـور زیسـت از    : ترکیب شیمیایی

ــوجهی دارنــد      ــل ت ــیمیایی تفاوتهــاي قاب ــب ش ــاظ ترکی   لح

  نکوشـیا و آتـریپلکس بـه ترتیـب داراي بیشـتری     ). 1جدول (

مقدار پروتئین خام ) درصد 22/6(و کمترین ) درصد 65/11(

  گیاه آتریپلکس داراي بیشترین مقـدار دیـوارة سـلولی   . بودند

  و دیــــوارة ســــلولی بــــدون همــــی ســــلولز) درصـــد  53(

بود و از سوي دیگر دانـارك بیشـتري مقـدار    ) درصد 67/42(

این گیاهان از لحاظ مقدار . را داشت) درصد 22(همی سلولز 

ژي خام فقیرند که این موضوع گزارشـهاي قبلـی را تأئیـد    انر

در تمام گیاهان مورد بررسی مقـدار سـدیم   ). 9و  17(کند  می

). 12(هـاي دیگـر بـود     و کلر به میزان باالتري نسبت به علوفـه 

گیاهـان مـورد بررسـی در ایـن آزمـایش داراي مقـادیر نســبتاً       

ر و دانارك مقدار مس در سیاه شو. باالي مس و سلنیوم بودند

حـدود دو برابـر   ) قسـمت در میلیـون   3/64و  6/79به ترتیب (

 95/35و  1/30بـه ترتیـب   (مقدار آن در کوشیا و آتریپلکس 

ــون ــور و  ) قســمت در میلی ــیاه ش ــلنویم در س ــدار س ــود و مق ب

چنـد  ) قسـمت در میلیـون   6/44و  27/22به ترتیـب  (دانارك 

و  4/5تیــب بــه تر( برابــر مقــدار آن در کوشــیا و آتــریپلکس 

  .برآورد شد) قسمت در میلیون 73/6

ترکیب شیمیایی کوشیا بیان گر ارزش شیمیایی بـاالتر آن در  

مقایسه با دیگـر گیاهـان شـور زیسـت مـورد بررسـی در ایـن        

البتـه نتـایج بدسـت آمـده بـا گزارشـهاي قبلـی        . پژوهش بـود 

توانـد ناشـی از تفـاوت در     تفاوتهایی دارد که این موضوع می

  ، شرایط آب و هوایی و ساختار ژنتیکی آنها باشـد نوع خاك

از گزارشهاي ) درصد 65/11(پروتئین خام کوشیا ). 14و  16(

ــر اســت  ــی کمت ــۀ  )14و  17(قبل ــه مرحل ، کــه احتمــال دارد ب

برداشت گیاه و نسبت برگ بـه سـاقه مربـوط باشـد و در ایـن      

آزمایش در مرحله رشد کامـل گیاهـان نمونـه بـرداري انجـام      

تروژن غیر پروتئین نیز در کوشیا نسـبتاً زیـاد اسـت کـه     نی. شد

  ).12و  17(باشد  احتماالً به دلیل وجود نیتراتها در این گیاه می

مقدار دیوارة سـلولی بـدون   ) 12(کریک پاتریک و همکاران 

  همی سلولز علوفۀ کوشیاي برداشت شـده در نیمـۀ تابسـتان را   

ــایج ایــن آز   3/31 ــا نت ــه ب ــد ک ــایش درصــد گــزارش کردن م

  .همخوانی دارد

داده هایی که تاکنون در باره ي آتریپلکس منتشر شده میدهد 

و  )6، 18(درصـد پـروتئین خـام دارد     14تـا   6که ایـن گیـاه   

مقدار پروتئین خام آتر یپلکس مورد بررسی در این آزمـایش  

  .نیز در محدوده ي فوق بود) درصد 22/6(

ولی بدون همی آتریپلکس داراي بیشترین مقدار دیواره ي سل

سلولز بود که این موضـوع نتـایج بـه دسـت آمـده توسـط ال       

با ) به جز سدیم (اما عناصر معدنی .نماید را تایید می) 9(شاعر 
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نتایج این محقق تفاون هایی دارد که شاید بـه دلیـل اخـتالف    

  ).9(در جنس گیاه ، شرایط آب و هوایی و نوع خاك باشد 

ــور    ــیاه ش ــام س ــروتئین خ ــددر 53/7(پ ــریپلکس و ) ص از آت

  دانارك بیشتر ، اما از کوشیا کمتر است و مقدار انـرژي خـام  

آن نیز کمتـر از دیگـر شـور    ) مگا کالري در کیلوگرم  93/2(

سیاه شور حاوي بیشترین مقـدار  . باشد زیست مورد بررسی می

 34/6(و کمترین مقدار همی سلولز ) درصد 41/2(چربی خام 

 58/32(دار زیـادي خاکسـتر   در ایـن گیـاه مقـ   . است) درصد

شود که ناشی از درصد باالي عناصر معـدنی   یافت می) درصد

  .همچون سدیم، پتاسیم، کلر، مس و سلنیوم در آن است

به طور کلی نتایج بدست آمده براي سیاه شور ، با گزارش ال 

تواند ناشی از اخـتالف در   تفاوت هایی دارد که می) 9(شاعر 

  .دجنس گیاه و نوع خاك باش

در بین گیاهان شور زیسـت مـورد مطالـه ، دانـارك بیشـترین      

 22(، همی سـلولز  ) درصد 57/0(مقدار نیتروژن غیر پروتئینی 

، ) درصـد  07/12(، سدیم ) درصد 42/41(، خاکستر ) درصد

ــون  333(، آهــن ) درصــد 66/1(کلســیم  و ) قســمت در میلی

د بـا ایـن وجـو   . را داشـت  ) قسـمت در میلـون    6/44(سلینوم 

  ، پتاسـیم  )درصـد 1/0(درصد کلسیم و همچنین عناصر فسـفر  

آن کمتـر از سـطح   )درصـد   11/0(و منیزیـوم  ) درصـد  79/0(

بوده و در ) مثل یونجه و علفهاي چمنی(ها  معمول سایر علوفه

مقدار ). 12(محدودة بحرانی براي نشخوارکنندگان قرار دارد 

) ددرصــ 33/8(دیــوارة ســلولی بــدون همــی ســلولز دانــارك 

  .کمترین بود

  

  )انحراف از معیار میانگین ( ماده ي خشک% 100ترکیب شیمیایی گیاهان شورزیست مورد بررسی بر اساس  -1جدول

  گیاه شور زیست

  ترکیب شیمیایی

  دانارك  سیاه شور  آتریپلکس  کوشیا

  1/8586/8  1/8188/5  1/387  1/2289  (%)ماده ي خشک

  17/078/6  79/053/7  14/022/6  45/011/65  (%)پروتئین خام
  27/033/1  17/041/2  17/092/0  32/025/1  (%)چربی خام

  96/042/41  73/158/32  14/192/16  27/066/11  (%)خاکستر

  08/233/30  5/167/28  253  58/067/42  (%)دیواره ي سلولی
  16/133/8  53/133/22  08/467/42  08/233/31  (%)دیواره ي سلولی بدون همی سلولز

  92/022  03/034/6  08/233/10  02/234/11  (%)همی سلولز
  30/057/0  09/034/0  04/022/0  09/048/0  (%)نیتروژن غیر پروتئینی

  20/066/1  02/044/1  01/068/0  02/095/0  (%)کلسیم
  03/01/0  006/008/0  01/016/0  02/014/0  (%)فسفر
  5/207/12  4/083/6  51/011/4  06/077/1  (%)سدیم

  2/08/2  21/093/2  15/067/2  15/037/2  (%)کلر

  036/079/0  15/037/1  12/053/1  17/09/0  (%)پتاسیم
  01/011/0  02/017/0  01/013/0  006/0143/0  (%)منیزیوم

  55/11333  53/167/57  77/5333  31/15317  )قسمت در میلیون(آهن 
  4/73/64  1/126/79  64/295/35  85/01/30  )قسمت در میلیون(مس 

  5/16/44  25/027/22  2/073/6  1/04/5  )قسمت در میلیون(سلنیوم 

  

  

ضرایب تجزیه پذیري ماده ي خشک  -ضرایب تجزیه پذیري

و پروتئین خام گیاهان مورد بررسی در این پژوهش نشـان داد  

اراي که کوشیا و آتریپلکس نسبت به سیاه شـور و دانـارك د  

بخش سریع ). 3و  2جدولهاي (تفاوتهاي قابل توجهی هستند 

و  53/0به ترتیـب  (تجزیۀ ماده ي خشک سیاه شور و دانارك 

) 39/0و  31/0به ترتیـب  (بیشتر از کوشیا و آتریپلکس ) 56/0
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  بخش سریع تجزیۀ پروتئین خـام کوشـیا کمتـرین مقـدار    . بود

یپلکس و سـیاه  و آتـر ) 66/0(، دانارك بیشترین مقدار )35/0(

کوشـیا داراي  . بـود ) 55/0و  5/0بـه ترتیـب   (شور حد واسـط  

بـه  (بیشترین بخش کند تجزیۀ ماده ي خشک و پروتئین خام 

در بـین گیاهـان مـورد بررسـی در ایـن      ) 49/0و  37/0ترتیب 

توانـد بـر میـزان مصـرف      آزمایش بود کـه ایـن موضـوع مـی    

ي خشک و بخش کند تجزیۀ ماده . اختیاري آن تأثیر گذارد

و نرخ تجزیۀ ) 17/0و  18/0به ترتیب (پروتئین خام سیاه شور 

. این بخش در شکمبه، کمتر از بقیۀگیاهان مورد بررسی است

ــور    ــرخ عب ــرفتن ن ــر گ ــا در نظ ــه 06/0و  04/0، 02/0ب ، تجزی

پذیري مؤثر ماده ي خشک کوشیا و آتریپلکس مشابه بوده و 

دانـارك کمتـر   از تجزیه پذیري ماده ي خشک سـیاه شـور و   

دانـارك داراي بیشـترین تجزیـه پـذري مـؤثر مـاده ي       . است

تجزیـه پـذیري مـؤثر    . خشک و پروتئین خام در شکمبه است

بیشــتر از ) 04/0و  02/0بـا نــرخ عبـور   (پـروتئین خـام کوشــیا   

تواند ناشی از بیشتر بودن  آتریپلکس و سیاه شور است، که می

ــۀ آن  ــل  49/0(بخـــش کنـــد تجزیـ و ) 17/0و  23/0در مقابـ

نتایج این . باشد) 08/0(همچنین سرعت تجزیۀ زیاد این بخش 

آزمایش درخصوص ضرایب تجزیه پـذیري مـاده ي خشـک    

ــالم و     ــن س ــط ب ــده توس ــزارش ش ــات گ ــریپلکس، اطالع آت

  .کند را تأئید می) 6(همکاران 

  

  

  ه ي خشک کوشیا، آتریپلکس،سیاه شور و داناركماد 2و تجزیه پذیري مؤثر) خطاي استانداردمیانگین( 1ضرایب تجزیه پذیري - 2جدول

  پارامتر

  گیاه

a b c ED  
)02/0( 

ED  
)04/0( 

ED  
)06/0( 

  53/0  57/0  61/0  01/009/0  02/037/0  02/031/0  کوشیا

  55/0  58/0  61/0  01/009/0  01/027/0  01/039/0  آتریپلکس

  60/0  62/0  65/0  01/004/0  02/018/0  01/053/0  سیاه شور

  73/0  76/0  80/0  009/007/0  02/031/0  01/056/0  ناركدا

1 (a = بخش سریع تجزیه      b =بخش کند تجزیه    c =ثابت نرخ تجزیه  
2 (ED = در ساعت  06/0و  04/0، 02/0تجزیه پذیري مؤثر با نرخ عبور  

  

  

  کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و داناركپروتئین  2و تجزیه پذیري مؤثر) خطاي استانداردمیانگین( 1ضرایب تجزیه پذیري -3جدول

  پارامتر

  گیاه

a b c ED  
)02/0( 

ED  
)04/0( 

ED  
)06/0( 

  63/0  68/0  74/0  02/008/0  03/049/0  03/035/0  کوشیا

  64/0  66/0  69/0  03/009/0  03/023/0  03/05/0  آتریپلکس

  63/0  64/0  67/0  02/005/0  02/017/0  02/055/0  سیاه شور

  78/0  80/0  83/0  01/007/0  02/022/0  01/066/0  دانارك

1 (a = بخش سریع تجزیه      b =بخش کند تجزیه    c =ثابت نرخ تجزیه  

2 (ED = در ساعت 06/0و  04/0، 02/0تجزیه پذیري مؤثر با نرخ عبور  

  
کمبه، رودة باریـک و کـل دسـتگاه    در ش) گرم در کیلوگرم(نسبت ناپدید شدن ماده ي خشک کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارك  -4جدول

  گوارش

 SE  دانارك  سیاه شور   آتریپلکس  کوشیا  گیاه

  d444  c472  b553  a663  8/7  نسبت ناپدید شدن در شکمبه
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  a203  ab194  b168  c133  3/10  نسبت ناپدید شدن روده اي ماده ي خشک هضم نشده در شکمبه

  c568  c574  b626  a707  5/12  نسبت ناپدید شدن در کل دستگاه گوارش

d,c,b,a ( در هر ردیف میانگینهایی که داراي حروف مشابه نیستند، اختالف معنی دار دارند)05/0P<(  
  

  

  

  در شکمبه، رودة باریک و کل دستگاه گوارش )گرم در کیلوگرم(نسبت ناپدید شدن پروتئین خام کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارك  -5جدول

 SE  دانارك  شور سیاه   آتریپلکس  کوشیا  گیاه

  c517  c529  b577  a677  6/7  نسبت ناپدید شدن در شکمبه

  c560  b628  d481  a696  4/13  نسبت ناپدید شدن روده اي ماده ي خشک هضم نشده در شکمبه

  c793  b821  c780  a901  9/7  نسبت ناپدید شدن در کل دستگاه گوارش

d,c,b,a (نیستند، اختالف معنی دار دارند  در هر ردیف میانگینهایی که داراي حروف مشابه)05/0P<(  

  

  
نسبت ناپدید شدن چربی خام، دیواره ي سلولی، دیواره ي سلولی بدون همی سلولز و خاکستر    کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارك  -6جدول

  در شکمبه، رودة باریک و کل دستگاه گوارش) گرم در کیلوگرم(

 SE  ناركدا  سیاه شور   آتریپلکس  کوشیا  گیاه

  b480  b480  a825  a753  35/31  نسبت ناپدید شدن چربی خام

  b383  a473  c214  a519  73/21  نسبت ناپدید شدن دیواره سلولی

  c362  b531  d232  a575  56/9  نسبت ناپدید شدن دیواره سلولی بدون همی سلولز

  b849  a937  b875  a953  3/9  نسبت ناپدید شدن خاکستر

d,c,b,a (یانگینهایی که داراي حروف مشابه نیستند، اختالف معنی دار دارند در هر ردیف م)05/0P<(  

  

  

  نســبت ناپدیدشــدن   -روده اي –قابلیــت هضــم شــکمبه اي 

ماده ي خشک و پروتئین خام کوشیا، آتریپلکس، سیاه شـور  

ــارك در شــکمبه، روده و کــل دســتگاه گــوارش در      و دان

نتـایج مربـوط    همچنین. نشان داده شده است 5و  4جدولهاي 

به نسبت ناپدیـد شـدن چربـی خـام، دیـوارة سـلولی، دیـوارة        

سلولی بدون همی سلولز و خاکستر کوشیا، آتریپلکس، سـیاه  

ساعت انکوباسـیون در شـکمبه، در    16شور و دانارك پس از 

نسـبت ناپدیـد شـدن مـاده ي     .نشان داده شده اسـت  6جدول 

شـکمبه  خشک کوشیا، آتریپلکس، سیاه شـور و دانـارك در   

اختالف ) گرم در کیلوگرم 663و  553، 472، 444به ترتیب (

بیشترین نسبت ناپدید شدن ماده ). >05/0P(معنی دار داشت 

ي خشک در شـکمبه مربـوط بـه دانـارك و کمتـرین مقـدار       

تواند ناشی از تفاوت در  این موضوع می. مربوط به کوشیا بود

ــیا و   ــارك و کوش ــاده ي خشــک دان ــۀ م ــریع تجزی  بخــش س

). 2جـدول  (همچنین تجزیه پذیري مؤثر ایـن دو گیـاه باشـد    

 444(نسبت ناپدید شدن مـاده ي خشـک کوشـیا در شـکمبه     

اندکی از نسبتاپدید شدن مـاده ي خشـک   ) گرم در کیلوگرم

کـه توسـط تقـی    ) گـرم در کیلـوگرم   410(یونجه در شکمبه 

مـور و  . ، کمتـر اسـت  )1(زاده و همکاران گزارش شده اسـت 

گزارش کردند کـه تفـاوت در قابلیـت هضـم     ) 15(همکاران 

ها در شکمبه به مقدار دیواره ي سلولی،  ماده ي خشک علوفه

دیواره سلولی بدون همی سلولز و میزان لیگنینی شدن دیواره 

نسبت ناپدیـد شـدن روده اي مـاده ي    . ي سلولی ارتباط دارد

گـرم در   203(خشک هضـم نشـده در شـکمبه بـراي کوشـیا      

ــارك و د) کیلــوگرم ــب ) گــرم در کیلــوگرم 133(ان ــه ترتی ب

نسبت ناپدید شـدن  ). >05/0P(بیشترین و کمترین مقدار بود 
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روده اي مــاده ي خشــک هضــم نشــده در شــکمبه بــراي      

ــیاه شــور   ــریپلکس و س ــب ( آت ــه ترتی ــرم در  168و  194ب گ

این نتایج نشـان  . تا حدودي مشابه و حد واسط بود) کیلوگرم

بلیت هضم ماده ي خشک کوشـیا و  دهد که پایین بودن قا می

آتریپلکس در شکمبه با افزایش قابلیت هضم ماده ي خشـک  

نسبت ناپدید شدن ماده ي . شود آنها پس از شکمبه جبران می

بــه (خشـک کوشـیا و آتـریپلکس در کــل دسـتگاه گـوارش      

تا حدودي یکسان بود، ) گرم در کیلوگرم 574و  568ترتیب 

کمتر از نسبت ناپدید شدن ) >P 05/0(اما، بطور معنی داري 

ماده ي خشک سیاه شور و دانارك در کل دسـتگاه گـوارش   

  .است) گرم در کیلوگرم 707و  626به ترتیب (

نسـبت ناپدیــد شــدن پـروتئین خــام کوشــیا و آتــریپلکس در   

ــب (شــکمبه  ــه ترتی ــوگرم 529و  517ب ــاً ) گــرم در کیل تقریب

خـام سـیاه    یکسان بود و کمتر از نسبت ناپدید شدن پـروتئین 

گـرم در   677و  577بـه ترتیـب   (شور و دانـارك در شـکمبه   

اختالف در میزان ناپدید شدن ). >05/0P(باشد  می) کیلوگرم

ــه دلیــل تنــوع در  پــروتئین خــام منــابع علوفــه اي مــی توانــد ب

هاي مختلف پروتئینی، بـویژه پـروتئین غیـر محلـول در      بخش

ــافر  ــوینده 1(BIP)ب ــول در ش ــر محل ــروتئین غی ــی  ، پ ي خنث

(NDIP)2    ــیدي ــوینده ي اس ــول در ش ــر محل ــروتئین غی و پ

(ADIP)3 در بین گیاهان شورزیست مورد بررسـی  ). 2(باشد

در این پژوهش، دانارك داراي بیشترین نسبت پروتئین ناپدید 

شده در شکمبه بود که احتماالً با کیفیت پروتئین موجـود در  

غیر پروتئین آن  پروتوپالسم سلولی و باال بودن مقدار نیتروژن

نسبت ناپدید شدن پـروتئین خـام   . ارتباط دارد) درصد 57/0(

کوشیا و آتریپلکس در شکمبه با نسبت ناپدید شدن پـروتئین  

و نسـبت ناپدیـد شـدن    ) گـرم در کیلـوگرم   510(خام یونجه 

پروتئین خـام سـیاه شـور در شـکمبه بـا نسـبت ناپدیـد شـدن         

) یلــوگرمگــرم در ک 590(پــروتئین خــام علــف خشــک جــو 

نســبت ناپدیــد شــدن روده اي پــروتئین خــام ). 1(مشــابه بــود 

، 560بـه ترتیـب   (کوشیا، آتریپلکس، سـیاه شـور و دانـارك    

داراي اختالف معنی دار ) گرم در کیلوگرم 696و  481، 628

به طوري که کمترین مقدار مربـوط بـه سـیاه    ). >05/0P(بود 

فــاوت در ت. شـور و بیشـترین مقـدار مربـوط بـه دانـارك بـود       

قابلیت هضم روده اي پروتئین هضم نشده در شـکمبه ممکـن   

است به دلیل پایین بودن مقدار پروتئین خـام یـا کیفیـت کـم     

هـاي   پروتئین باقیمانده در کیسه و یا آلودگی میکروبی نمونـه 

جمع آوري شده از مدفوع باشد که توسط سایر محققـان نیـز   

ــارك داراي بیشــتر). 22(گــزارش شــده اســت  ــبت دان ین نس

گـرم   901(ناپدید شدن پروتئین خام در کل دستگاه گوارش 

است و اختالف آن با دیگر گیاهان شورزیست ) در کیلوگرم

نسـبت ناپدیـد شـدن    ). >05/0P(مورد مطالعه معنـی دار بـود   

پروتئین خام کوشـیا و سـیاه شـور در کـل دسـتگاه گـوارش       

  .نزدیک به یکدیگر بود

وشیا و آتریپلکس در شکمبه نسبت ناپدید شدن چربی خام ک

و بـر اسـاس   ) 6جدول (هاي اولیه  بر اساس مقدار چربی نمونه

  از سیاه شور و دانارك کمتـر بـود  ) 7جدول (مقدار ماده آلی 

)05/0P< .(  نسبت ناپدید شدن دیواره ي سلولی آتـریتپلکس

هـاي اولیـه    و دانارك در شکمبه براساس مقادیر آنها در نمونه

بیشـتر از کوشـیا و   ) گرم در کیلـوگرم  519و  473به ترتیب (

بـود و  ) گـرم در کیلـوگرم   214و  383بـه ترتیـب   (سیاه شور 

در مورد نسبت ناپدید ). >05/0P(اختالف آنها معنی دار بود 

شــدن دیــواره ي ســلولی بــر اســاس مقــدار مــاده ي آلــی نیــز 

تفاوت در نسبت ناپدید شـدن  . وضعیت مشابهی وجود داشت

توانـد ناشـی از تنـوع پیونـدهاي      یاهان مـی دیواره ي سلولی گ

هاي همی سلولز باشـد   حلقۀ فنل بخش لیگنین با کربوهیدرات

)15 .(  

در نسبت ناپدیـد شـدن دیـواره    ) >05/0P(اختالف معنی دار 

ي سلولی بدون همی سلولز کوشیا، آتریپلکس، سـیاه شـور و   

گرم در  575و  232، 531، 362به ترتیب (دانارك در شکمبه 

امـا نسـبت ناپدیـد شـدن دیـواره ي      . مشـاهده شـد  ) گرمکیلو

سلولی بدون همی سلولز بـر اسـاس مـاده ي آلـی در کوشـیا،      

بـــا ) 161و  368، 235بـــه ترتیـــب (ســـیاه شـــور ودانـــارك 

ــوگرم 835(آتـــریپلکس  ــرم در کیلـ ــاوت معنـــی) گـ   دار تفـ

)05/0P< (نسبت ناپدید شدن خاکستر کوشیا و سـیاه  . داشت

) گـرم در کیلـوگرم   875و  849تیـب  بـه تر (شور در شـکمبه  

گرم در  953و  937به ترتیب ( کمتر از آتریپلکس و دانارك 

هـاي امانوئـل و    ایـن نتیجـه یافتـه   ). >05/0P(است ) کیلوگرم

ایـن پژوهشـگران گـزارش    . کنـد  را تأئیـد مـی  ) 10(همکاران 

اند که شکمبه محل اصلی هضم تمام مواد معدنی اسـت   کرده
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ده در کنترل اسماللیتۀ شکمبه، سرعت و مواد معدنی هضم ش

  .رقیق شدن و ظرفیت بافري آن دخالت دارند

هاي هضمی ماده ي  مدل 4تا  1نمودارهاي : هاي هضمی مدل

خشک کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارك را نشان 

هاي هضمی بدست آمده نشان داد که بخش  معادله. دهند می

هاي  گیاهان تفاوت با پتانسیل هضم ماده ي خشک در این

به طوري که سیاه شور و آتریپلکس به . قابل مالحظه اي دارد

ترتیب بیشترین و کمترین بخش با پتانسیل هضم ماده ي 

بخش . را داشتند) گرم در کیلوگرم 7/372و  6/568(خشک 

با پتانسیل هضم ماده ي خشک در سیاه شور خیلی بیشتر از 

. در این آزمایش بوددیگر گیاهان شور زیست مورد بررسی 

به عبارت دیگر بخش با پتانسیل هضم در سیاه شور به سرعت 

ساعت تجزیه شد، در حالی که براي تجزیۀ  12و طی مدت 

کامل بخش با پتانسیل هضم ماده ي خشک کوشیا، 

. ساعت وقت نیاز است 48آتریپلکس و دانارك به حدود 

 بخش غیر قابل هضم ماده ي خشک کوشیا، آتریپلکس و

) گرم در کیلوگرم 6/369و  6/358، 334به ترتیب (سیاه شور 

تا حدودي یکسان بود و بیشتر از بخش غیر قابل هضم ماده ي 

ها  این یافته. بود) گرم در کیلوگرم 2/131(خشک دانارك 

هاي  بیانگر آنست که دانارك حاوي مقدار زیادي نمک

و  شوند محلول است که به مقدار زیادي در شکمبه هضم می

نتایج مرحلۀ اول این آزمایش نیز این موضوع را تأیید 

  .کند می

هـاي هضـمی پـروتئین خـام کوشـیا،       مـدل  8تـا   5نمودارهاي 

بخـش بـا   . دهنـد  آتریپلکس، سیاه شور و دانارك را نشان می

پتانسیل هضم پروتئین خام در شکمبه براي کوشیا، سیاه شور، 

ــب   ــه ترتی ــریپلکس ب ــارك و آت و  8/401، 1/509، 4/555دان

توانـد بـه    ایـن وضـعیت مـی   . گرم در کیلـوگرم اسـت   2/383

درصد نیتروژن غیر پروتئینـی گیاهـان مـورد بررسـی در ایـن      

ثابت نرخ هضم سـیاه  . ارتباط داشته باشد) 1جدول (آزمایش 

شور پروتئین خام بیشتر از دیگر گیاهان بـوده و ظـرف مـدت    

آن تجزیـه   ساعت تمام پروتئین خام داراي پتانسیل هضـم  12

ثابـت نـرخ   . ماند غیر قابل هضم است شده و آنچه که باقی می

کمتـرین  ) 038/0(هضم پروتئین خام آتـریپلکس در شـکمبه   

تواند از نظر بازده اسـتفاده منـابع انـرژي زاي     مقدار است و می

بخش غیر قابـل هضـم پـروتئین خـام     . غذا اهمیت داشته باشد

گـرم در   6/220و  5/307بـه ترتیـب   (سیاه شور و آتریپلکس 

 137و  3/158به ترتیب (بیشتر از کوشیا و دانارك ) کیلوگرم

توان گفت که آتـریپلکس   بنابراین می. بود) گرم در کیلوگرم

و سیاه شور از نظر تأمین پروتئین قابل هضم در رودة باریـک  

دانارك داراي کمترین بخش پـروتئین  . اهمیت بیشتري دارند

سـت کـه بـا درصـد نیتـروژن غیـر       غیر قابل هضم در شکمبه ا

پروتئینــــی، 

پــــــروتئین  

محلــــول در 

ــوع   ــافر و ن ب

  .پروتئینهاي آن ارتباط دارد

توان گفـت کـه هـر یـک از      با توجه به نتایج این آزمایش می

گیاهان مورد مطالعه به لحاظ ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه 

ــکمبه اي روده اي داراي     ــد شــدن ش ــزان ناپدی ــذیري و می پ

اما به طور . باشند ص و قابل تمایز از یکدیگر میویژگیهاي خا

کلی آتریپلکس و کوشیا از نظر مواد معدنی، ضرایب تجزیـه  

روده اي از خصوصـیاتی   –پذیري و قابلیت هضم شکمبه اي 

توان آنها را به عنـوان گیاهـان علوفـه     برخوردار هستند که می

هـر چنـد   . اي براي مناطق خشک و نیمه خشک توصیه نمـود 

ر مورد مصرف اختیاري و همچنین تـأثیر خـوراك پایـه    که د

ــه انجــام    ــده نیــاز ب بــر هضــم و متابولیســم آنهــا در حیــوان زن

  .باشد پژوهشهاي بعدي می
 

1 - Buffer Insoluble Protein              2 - Neutral Detergent Insoluble Protein           3 - Acid Detergent Insoluble Protein 
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نسبت ناپدید شدن ماده ي خشک کوشیا در ساعتهاي  - 1نمودار 

 .مختلف انکوباسیون در شکمبه
 

 
در ساعتهاي نسبت ناپدید شدن ماده ي خشک آتریپلکس  - 2نمودار 

 .مختلف انکوباسیون در شکمبه

 
نسبت ناپدید شدن ماده ي خشک سیاه شور در ساعتهاي -3نمودار 

 .مختلف انکوباسیون در شکمبه

 

 
نسبت ناپدید شدن ماده ي خشک دانارك در ساعتهاي  -4نمودار 

 .مختلف انکوباسیون در شکمبه

 

 
در ساعتهاي مختلف نسبت ناپدید شدن پروتئین خام کوشیا   -5نمودار 

 .انکوباسیون در شکمبه

 



  ١٠٩     ....اي  تعیین ترکیب شیمیایی ، ضرایب تجزیه پذیري، نسبت ناپدید شدن شکمبه

 

نسبت ناپدید شدن پروتئین خام آتریپلکس در ساعتهاي  - 6نمودار 

 .مختلف انکوباسیون در شکمبه
 

 
نسبت ناپدید شدن پروتئین خام سیاه شور در ساعتهاي  - 7نمودار 

 .مختلف انکوباسیون در شکمبه
 

 
دانارك در ساعتهاي  نسبت ناپدید شدن پروتئین خام -  8نمودار 

 .مختلف انکوباسیون در شکمبه
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Abstract 
 
Samples of halophytes (Kochia, Atriplex, Suaeda and Gamanthus) were collected and 
analysed for chemical composition (CP, EE, GE, Ash, NDF, ADF, NPN, Ca, P, Na, K, 

Cl, Mg, Fe, Cu and Se) using standard methods. In addition, degradability coefficients, 
ruminal – intestinal disappearace and digestion models of dry matter and protein of the 

samples were determined using in situ technique. The results indicated that the 

 
1 - Contribution from College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad and University of Shiraz 
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chemical composition of Kochia and Atriplex is more appropriate than Suaeda and 
Gamanthus. Nevertheless, all of the halophytes had high levels of Na, Cl, Cu and Se. 

The halophytes contain low levels of Ca, P, K and Mg. quickly degradable coefficients 
of dry matter and crude protein of kochia was 0.31 and 0.35, Atriplex was 0.39 and 

0.50, respectively. They were less than those of Suaeda and Gamantus. Gamanthus 
had the highest effective degradability of dry matter and crude protein. Ruminal dry 

matter and crude protein disappearance of Kochia and Atriplex were significantly less 

than that of Suaeda and Gamantus (P<0.05). However, this was compensated with 
more digestion in small intestine. Gamantus had the highest EE, NDF, ADF and Ash 

disappearance in the rumen (P<0.05). The digestion models of dry matter and crude 
protein of the halophytes showed that the rate of disappearance of suaeda was higher 

than the other halophytes. Kochia had the highest potential of digestion and 
Gamanthus had the lowest undigestiable protion of dry matter and crude protein (131.2 

and 137 g kg-1, respectively). It was concluded that Kochia and Atriplex had higher 
nutritive value compared with Suaeda and Gamanthus. 

  

Key words: Degradability coefficients, DM, CP, digestion models, halophytes.  


