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چکیده
ارزش غذایی گیاهان شورزیست سالیکورنیا ( ،)Salicornia europaeaگتک ( )Halocnemum strobilaceumو کاکل یا سیاهشور
مصری ( )Suaeda aegyptiacaبا تعیین ترکیب شیمیایی ،تولید گاز به روش آزمایشگاهی و تجزیه پذیری شکمبهای با استفاده از  3راس گوسفند
نر فیستوالگذاری شده ارزیابی شد .نتایج آزمایش نشان داد که میزان پروتئین گتک ،کاکل و سالیکورنیا بهترتیب  9/55 ،12/8و  5/88درصد،
بود .باالترین میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در کاکل ( 40/1درصد و  27/6درصد) مشاهده شد.
سالیکورنیا باالترین میزان سدیم ( 4/67درصد) را داشت .مقدار بیشتری سرب درگتک ( 4/42میلیگرم در کیلوگرم) در مقایسه با سالیکورنیا
و کاکل مشاهده شد .میزان کادمیوم گتک ( 2/53میلیگرم بر کیلوگرم) بیشتر از کاکل و سالیکورنیا بود .مقدار تانن در سالیکورنیا (0/64
درصد) بیش از گتک ( 0/27درصد) و کاکل ( 0/12درصد) بود .گیاه کاکل نسبت به گتک و سالیکورنیا تولید گاز تجمعی باالتری داشت.
میزان اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در بین گیاهان مورد مطالعه از  0/32تا  0/45میلیمول بود که کمترین مقدار مربوط به گتک و بیشترین مقدار
مربوط به کاکل بود ( .)P<0/0001بخش سریع تجزیه مادهخشک در گیاه سالیکورنیا بیشترین ( 38/2درصد) و در کاکل کمترین (26/8
درصد) مقدار را داشت ( .)P<0/0001بخش کند تجزیه مادهخشک در گیاه کاکل ( 22/5درصد) بیشتر از سالیکورنیا ( 15/1درصد) و گتک
( 13/9درصد) بود ( .)P<0/001کمترین میزان تجزیهپذیری پروتئین مربوط به گتک بود ( .)P<0/05در کل نتایج آزمایش نشان داد که این
گیاهان میتوانند بهعنوان منابع خوراکی برای نشخوارکنندگان در مناطق با اراضی شور و سواحل دریا مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :ارزش غذایی ،تولید گاز ،سالیکورنیا ،کاکل ،گتک ،گیاهان شورزیست
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تعیین ارزش غذایی ،تولید گاز و تجزیهپذیری گیاهان شورزیست سالیکورنیا ،کاکل و گتک در گوسفند

مقدمه
ايران در رده پنجم جهان و سوم آسيا از نظر وسعت زمينهاي
شور است .تامين علوفه در شرايط خشکسالیهاي طوالنی مدت نيز
از چالشهاي کشور میباشد (خورسندي و همکاران .)1389 ،مهمترين
و پرمصرفترين موارد استفاده ازگياهان شورزيست در مناطق خشک،
کم آب و شور جهان ،توليد علوفه براي تغذيه دام است ( Glennو
همکاران .)1998 ،گياهان شورزيست بيش از  345گونه از گياهان
ايران را تشکيل میدهند و بيشتر آنها متعلق به خانواده اسفناجيان
هستند ( Rezvani Moghaddamو  .)2004 ،Koochekiگياهان شور
زيست با شرايط رويشگاههاي طبيعی شور سازگار شدهاند و از طريق
يکی از فرايندهاي کاهش ورود نمک به گياه و يا کاهش غلظت نمک
در سيتوپالسم ،عملکردي پايدار و اقتصادي دارند (رنجبر و همکاران،
 .)1395اين گياهان در شرايط شور از طريق دو فرايند اجتناب از
شوري و تحمل شوري بهخوبی رشد میکنند ( Mishraو ،Tanna
 .)2017گياهان شورزيست نسبت به گياهان زراعی حساس به شوري
يا حتی مقاوم به شوري ،عملکرد بهتري دارند .بنابراين ،اين گياهان
میتوانند جايگزينی براي گياهان زراعی معمول در بسياري از
کشورهاي درحال توسعه و ازجمله ايران که داراي سطح گستردهاي
از زمينهاي خشک و نيمهخشک شور يا در معرض شوري است،
بهشمار آيند (کافی و همکاران .)1389 ،گياهان شورزيست جنس
ساليکورنيا ،گتک يا کاکل (سياهشور مصري) از اعضاي اين خانواده
هستند .ساليکورنيا گياهی است با ساقه گوشتی بند بند و بدون برگ
که داراي گونههاي مختلفی میباشد ( Kadereitو همکاران.)2007 ،
برخی از گونههاي ساليکورنيا توان توليد دانههاي روغنی و توليد علوفه
را داشته و بههمين دليل پژوهشهايی در مورد کاشت و مصرف آنها
بهعنوان گياه علوفهاي در نقاط مختلف دنيا انجام شده است (Swingle
و همکاران1996 ،؛  Kraideesو همکارانTag El-Din .)1998 ،
( )2012گزارش داد که ساليکورنيا بيگلوي تحت آبياري با آب دريا تا
 18تن در هکتار زيست توده توليد میکند .گتک گياهی چندساله
اغلب بوتهاي و بهندرت با انشعابهاي بند بند و بهرنگ سبز يا ارغوانی
میباشد (اسدي .)1380 ،گتک میتواند حدود  3036کيلوگرم در
هکتار زيست توده در مرتع توليد کند ( Ayyadو )1982 ،Ghareeb
که نشان دهندة قابليت باالي آن براي توليد علوفه میباشد .گتک در
خاکهاي بسيار شور (تا شوري  80دسیزيمنس بر متر) میتواند رشد
کند ( Ozturkو همکاران .)2011 ،کاکل يا سياهشور مصري گياهی
يکساله يا بهندرت دوساله به ارتفاع  60سانتیمتر ،بدون کرک و
داراي رنگ سبز روشن ،ارغوانی يا قرمز است (اسدي .)1380 ،کاکل
مقاوم به شوري بوده و مشخص شده است که کاکل با آبهاي شور تا
22

 40دسی زيمنس بر متر بهخوبی رشد میکند ( Zakery-Aslو همکاران،
 .)2014گياه سوئدا ديمورفستجيا ( )Suaeda dimorphestegiaکه
يک گونه سياه شور است درمقايسه با گياهان شورزيست آتريپلکس
( )Atriplexو کوشيا ( )Kochiaو سالسوال ( )Salsolaدر شرايط آبياري
با آب شور بيش از دو برابر ( 11850کيلوگرم در هکتار) علوفه توليد
کرد ( Kafiو همکاران )2010 ،که نشانه مقاومت باالي اين جنس به
شوري میباشد .پژوهشهاي اندکی در رابطه با ارزش غذايی اين
گياهان صورت گرفته است .وجود مناطق وسيع خشک و شور در ايران
از يک طرف و عدم وجود اطالعات مورد نياز درخصوص ارزش غذايی
گياهان شورزيست از سوي ديگر موجب شد تا ترکيب شيميايی و
ساير ويژگیهاي تغذيهاي سه گياه شورزيست ساليکورنيا ،کاکل و گتک
بهعنوان مقاومترين گياهان شورزيست مراتع استان بوشهر مورد آزمايش
قرار گيرد.

مواد و روشها
تعيين تركيب شيميايي :گياهان مورد مطالعه شامل ساليکورنيا
( )Salicornia europaeaاز سواحل شهر بوشهر ،کاکل (aegyptiaca
 )Suaedaو گتک ( )Halocnemum strobilaceumاز مراتع و
شورهزارهاي اطراف شهر برازجان در مرحله گلدهی جمعآوري شد و
بالفاصله پس از برداشت از مرتع وزن نمونه براي تعيين ماده خشک
مشخص شد .نمونههاي برداشت شده که شامل برگ و ساقه بود از دو
سوم انتهايی گياه که احتمال تغذيه آن توسط دام زياد بود ،انتخاب
شد (از طريق مشاهده دام در حال تغذيه از گياه و تحقيق از دامداران
محلی) .نمونههاي مربوط به هر گياه خُرد و با هم مخلوط شده و
بهطور تصادفی نمونههايی از آن براي انجام آزمايشهاي تعيين
ترکيبات شيميايی ،توليد گاز و کيسههاي نايلونی مورد استفاده قرار
گرفت .ميزان مادهخشک ( ،)DMپروتيين خام ( ،)CPخاکستر (،)Ash
چربی خام ( ،)EEماده آلی ( ،)OMنمونههاي خوراک و مدفوع با استفاده
از روشهاي استاندارد تجزيه تقريبی ( )1995 ،AOACو مقدار الياف
نامحلول در شويندة خنثی ( )NDFبهروش  Van Soestو همکاران
( )1991و مقدار الياف نامحلول در شوينده اسيدي ( )ADFمطابق
روش  Goeringو  )1970( Van Soestاندازهگيري شد .براي اندازهگيري
مواد معدنی ،نمونههاي خوراک با اسيد نيتريک و کلريدريک هضم شد
و عناصر سديم و پتاسيم توسط دستگاه فليم فتومتر،کلسيم بهروش
تيتراسيون ،فسفر با دستگاه اسپکتروفتومتر و آهن ،مس ،روي و منگنز
توسط دستگاه جذب اتمی تعيين شد.
اندازهگيري توليد گاز :جهت انجام آزمايش توليد گاز ابتدا از
 4راس گوسفند که با جيرههاي بر پايه علوفه خوراکدهی
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شده بودند ،مايع شکمبه گرفته شد .مايع شکمبه قبل از وعده غذايی
نوبت صبح جمعآوري و با عبور از پارچه متقال  4اليه صاف شده و
بالفاصله در داخل فالسک آب گرم با دماي  39درجه قرار گرفته و به
آزمايشگاه منتقلشد .مقدار  500ميلیگرم ماده خشک از هر نمونه
گياه ساليکورنيا ،کاکل و گتک (با  5تکرار) با  40ميلیليتر مخلوط بافر
مطابق با روش  Menkeو  )1988( Steingassو مايع شکمبه (نسبت
 2به  )1در بطريهاي شيشهاي ريخته شد و درب آنها با استفاده از
درپوش الستيکی و پوشش آلومينيومی کامالً بسته و در دماي 39
درجه سانتیگراد بهمدت  96ساعت انکوباسيون شدند .فشار گاز در
زمانهاي  72 ،48 ،24 ،16 ،8 ،6 ،4 ،2و  96ساعت پس از انکوباسيون
با استفاده از دستگاه فشارسنج اندازهگيري و حجم گاز توليدي در هر
زمان از رابطه  Theodorouو همکاران ( )1994بهدست آمد.
فراسنجههاي  bو  cبا روش حداقل مربعات تکراري با استفاده از رويه
 NLINنرمافزار  )2009( SASبهدست آمد .براي تخمين قابليت هضم
ماده آلی ( )OMDو انرژي قابل متابوليسم ( )MEاز فرمولهاي Menke
و  )1988( Steingassبهشرح زير:
ME (MJ/kg DM) = 2/2+ 0/136 GP + 0/057 CP +0/0029 CF2
OMD(g/100gDM) =14/88+0/889×GP+0/45× CP+0/0651×XA

استفاده شد و ميزان اسيدهاي چرب کوتاه زنجير نيز با استفاده از
رابطه  )2005( Makkarبهدست آمد:
SCFA (m mol/200mg DM) = 0/0222GP- 0/00425
در اين معادالت  GPتوليد گاز مقدار  200ميلیگرم نمونة خوراک
پس از  24ساعت CP ،مقدار پروتئين خام (گرم بهازاي  100گرم
ماده خشک) XA ،مقدار خاکستر (گرم بهازاي  100گرم ماده خشک)
و  CFچربی خام (گرم بهازاي  100گرم ماده خشک) بود.
عامل تفکيک ( )PFبيان کننده نسبت تجزيه واقعی سوبسترا به
حجم گاز توليدي در دورههاي زمانی انکوباسيون يا بهعبارتی نسبت
ميلیگرم مواد حقيقی هضم شده بر ميلیليتر حجم گاز خالص توليدي
( )GPمیباشد ( Blummelو همکاران .)1997 ،جهت برآورد اين عامل،
پس از پايان انکوباسيون ساعت  ،24محتواي ويالها بهطور کامل در
ارلن ريخته شد و با  20ميلیليتر محلول شوينده خنثی مخلوط و
بهمدت  1ساعت جوشانده شد .سپس نمونهها صاف شده و باقیمانده
درون بوتههاي چينی با وزن خالی مشخص ،ريخته شدند .براي تعيين
ماده خشک ،بوتههاي چينی به آون (دماي  80درجه سانتیگراد24 ،
ساعت) منتقل شدند ..سپس بوتههاي چينی از آون خارج شده و پس
از سرد شدن ،توزين شدند .در ادامه براي تعيين خاکستر ،بوتههاي
حاوي باقیمانده به کوره الکتريکی ( 550درجه سانتیگراد بهمدت
 3/5ساعت) منتقل شدند .بعد از اين زمان بوتهها به دسيکاتور منتقل
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و پس از سرد شدن بهدقت وزن شدند .در نهايت براي محاسبه
از رابطه ذيل استفاده گرديد:

PF

خاکستر  -باقيمانده  -مقدار اوليه = ماده آلی حقيقی هضم شده (ميلیگرم)

ميلی گرم ماده آلی حقيقی هضم شده

= PF

ميلی ليتر گاز توليد شده
از معادله پيشنهاد شده توسط  Blummelو همکاران ( )1997براي
محاسبه توده ميکروبی توليد شده ،استفاده گرديد:
= ( )BMتوليد توده ميکروبی (ميلیگرم)
( × 2/2حجم گاز خالص در ساعت (24ميلیليتر))  -ماده واقعی تجزيه شده

تجزيهپذيري شكمبهاي :براي اندازهگيري تجزيهپذيري از
کيسههايی از جنس ابريشم مصنوعی با منافذ  50ميکرومتر استفاده
شده مقدار  5گرم نمونه آسياب شده در کيسهها ريخته شد و پس از
خيس کردن در آب معمولی (زمان صفر) ،در زمانهاي ،12 ،16 ،8 ،4
 72 ،48 ،24و  96ساعت در شکمبه  3راس گوسفند نر فيستولهدار
قرار داده شد .کيسههاي خارج شده از شکمبه پس از شستشو بهمدت
 48ساعت ،در آون با درجه حرارت  60درجه سانتیگراد خشک شدند.
باقیمانده داخل کيسهها جهت محاسبه بخش ناپديد شده ،ماده خشک
و پروتئين خام مورد استفاده قرار گرفت .فراسنجههاي تجزيهپذيري
ماده خشک ،پروتئين خام در نمونههاي مورد بررسی با استفاده از
معادله پيشنهادي  Orskovو همکاران ( P=a+b (1-e-ct) )1979تعيين
و تجزيهپذيري مؤثر نمونهها با استفاده فرمول ) ED= a+(bc/c+kبا در
نظر گرفتن نرخ خروجی  0/04 ،0/02و  0/06در ساعت محاسبه شد.

نتایج
تركيب شيميايي گياهان :ترکيب شيميايی ساليکورنيا ،کاکل
و گتک در جدول  1آمده است .بيشترين ميانگين ماده خشک مربوط
به گتک با  25/9درصد ،و کمترين آن مربوط به ساليکورنيا با 18/2
درصد بود .ميزان پروتئين گتک  12/8درصد بود که بيشتر از دو گياه
ديگر است و ساليکورنيا کمترين پروتئين ( 5/88درصد) را داشت.
باالترين ميزان الياف نامحلول در شوينده خنثی و الياف نامحلول در
شوينده اسيدي در کاکل ( 40/11و  27/6درصد) و کمترين آن در
گتک ( 28/4و  12/4درصد) بود .چربی خام از  2/2تا  6/3درصد بين
گياهان مورد مطالعه متغير بود و باالترين چربی مربوط به گتک و
کمترين آن مربوط به کاکل بود .با توجه به باال بودن نمک در گياهان
شورزيست ،ميزان سديم در اين گياهان نيز باال بود .ساليکورنيا با
داشتن  4/67درصد باالترين ميزان سديم را داشت .ميزان پتاسيم
گتک (0/21درصد) کمتر از دو گياه مورد مطالعه بود و ساليکورنيا
 0/33درصد و کاکل  0/26درصد پتاسيم داشتند .ميزان کلسيم
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گياهان ساليکورنيا ،گتک و کاکل بهترتيب 0/88درصد 1/87 ،درصد
و  2/24درصد بود .فسفر موجود در گياه ساليکورنيا  0/245درصد بود
که بيشتر از فسفر موجود در گتک ( 0/234درصد) و کاکل (0/224
درصد) است .ميزان آهن موجود در گياهان ساليکورنيا ،گتک و کاکل
بهترتيب  600 ،119و  488ميلیگرم در کيلوگرم بود .مس در کاکل
( 12/2ميلیگرم در کيلوگرم) باالتر از گتک ( 8/71ميلیگرم در
کيلوگرم) و ساليکورنيا ( 6/61ميلیگرم در کيلوگرم) بود .ساليکورنيا
مقدار روي کمتري ( 11/4ميلیگرم در کيلوگرم) نسبت به گتک و
کاکل داشت اما بين گتک ( 27/1ميلیگرم در کيلوگرم) و کاکل
( 27/0ميلیگرم در کيلوگرم) تفاوت قابل توجهی مشاهده نشد .منگنز
در گتک حدود  51/7ميلیگرم در کيلوگرم بهدست آمد که بيشتر از
ساليکورنيا ( 23/4ميلیگرم در کيلوگرم) و کاکل ( 40/2ميلیگرم در
کيلوگرم) بود .ميزان سرب درگتک ( 4/42ميلیگرم در کيلوگرم)
بيشتر از ساليکورنيا ( 1/03ميلیگرم در کيلوگرم) و کاکل (1/87
ميلیگرم در کيلوگرم) بود .ميزان کادميوم در گياهان مورد مطالعه براي
گتک  2/53ميلیگرم در کيلوگرم بهدست آمد که بيشتر از کاکل
( 2/06ميلیگرم در کيلوگرم) و ساليکورنيا ( 0/14ميلیگرم در کيلوگرم)
بود.
جدول  :1تركيب شيميايي گياهان شورزيست
ماده خشک (درصد در گياه تازه)
پروتئين خام (درصد)
( NDFدرصد)
( ADFدرصد)
چربی خام (درصد)
خاکستر (درصد)
کلسيم (درصد)
فسفر (درصد)
سديم (درصد)
پتاسيم (درصد)
آهن (ميلیگرم در کيلوگرم)
مس (ميلیگرم در کيلوگرم)
روي (ميلیگرم در کيلوگرم)
منگنز (ميلیگرم در کيلوگرم)
سرب (ميلیگرم در کيلوگرم)
کادميوم (ميلیگرم در کيلوگرم)

گتک

كاكل

ساليكورنيا

25/9
12/8
28/4
12/8
6/30
36/9
1/87
0/234
3/38
0/21
600
8/71
27/1
57/1
4/42
2/53

22/8
9/55
40/11
27/6
2/40
21/4
2/24
0/224
3/16
0/33
488
12/2
27/0
40/2
1/87
2/06

18/2
5/88
35/0
14/7
4/33
39/2
0/88
0/245
4/67
0/26
119
6/61
11/4
23/4
1/03
0/14

متابوليتهاي ثانويه (درصد در ماده خشک)
مواد فنوليک
تانن

24

1/63
0/27

1/37
0/12

1/86
0/64

در اين مطالعه تفاوتی از نظر ميزان مواد فنوليک ساليکورنيا
( 1/86درصد) ،گتک ( )1/63و کاکل ( )1/37مشاهده نشد اما مقدار
تانن در ساليکورنيا ( 0/64درصد) بيش از گتک ( )0/27و کاکل
( )0/12بود.
توليد گاز تجمعي و فراسنجههاي تخمير شكمبهاي :مقايسه
ميانگينهاي اثرات گياهان شورزيست ساليکورنيا ،گتک و کاکل بر
توليد گاز تجمعی ،پتانسيل و نرخ توليد گاز در جدول  2آمده است.
اثر گياهان شورزيست بر مقادير توليد گاز تجمعی در طول دوره
انکوباسيون (ساعت 2تا  )96معنیدار بود ( .)P<0/0001گياه کاکل
نسبت به گتک و ساليکورنيا توليد گاز تجمعی بيشتري داشت .گتک
نسبت به ساليکورنيا تا ساعت  8گاز بيشتري توليد کرد اما پس از
آن تا آخر انکوباسيون گاز کمتري توليد نمود .گياهان شورزيست در
اين آزمايش پتانسيل توليد گاز يکسانی داشتند .نرخ توليد گاز گياهان
شورزيست ساليکورنيا ،گتک و کاکل تفاوت معنیداري داشت
( .)P<0001نرخ توليد گاز کاکل ( 0/019ميلیليتر در ساعت) بيشتر
از ساليکورنيا ( 0/013ميلیليتر در ساعت) و گتک ( 0/012ميلیليتر
در ساعت) بود .مقايسه ميانگينهاي اثرات گياهان شورزيست
ساليکورنيا ،گتک و کاکل بر فراسنجههاي تخمير شکمبهاي در جدول
 3آمده است .انرژي قابل متابوليسم بين  4/88تا  5/60مگاژول در
کيلوگرم ماده خشک گونههاي مورد مطالعه برآورد شد که کمترين
آن متعلق به گتک بود و کاکل نيز انرژي باالتري نسبت به بقيه داشت.
درصد گوارشپذيري ماده آلی بين  31/5تا  36/4بين گياهان مورد
مطالعه متغير بود که بيشترين آن مربوط به کاکل و کمترين آن
مربوط به گتک بود .عامل تفکيک در گياه گتک و ساليکورنيا (11/05
و  )10/0نسبت به کاکل ( )7/91باالتر بود ( .)P=0/0005ميزان
اسيدهاي چرب کوتاه زنجير در بين گياهان مورد مطالعه از  0/32تا
 0/45ميلیمول بود که کمترين مقدار مربوط به گتک و بيشترين
مقدار مربوط به کاکل بود (.)P<0/0009
تجزيهپذيري ماده خشک و پروتئين :مقايسه ميانگينهاي
مربوط به مقادير درصد تجزيهپذيري ماده خشک گياهان شورزيست
ساليکورنيا ،گتک و کاکل در جدول  4نشان داده شده است .ناپديد
شدن ماده خشک از کيسههاي انکوباسيون شده در شکمبه ،با افزايش
زمان انکوباسيون افزايش يافت .باالترين مقدار ناپديد شدن در زمان
صفر ،که نشاندهنده اجزاي شيميايی محلول در آب است ،در گياه
ساليکورنيا مشاهده شد ( ،)P<0/0001بهطوري که حدود  37/6درصد
ماده خشک اين گياه در زمان صفر ناپديد شد .کاکل نيز با  26/8درصد
ماده خشک تجزيه شده در ساعت صفر کمترين ميزان تجزيه ماده
خشک در بين گياهان مورد مطالعه را داشت .در پايان دوره انکوباسيون
کاکل که در زمان صفر کمترين ميزان تجزيهپذيري را نشان داد ،مقدار
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تجزيهپذيري بيشتري از گتک داشت اما ساليکورنيا در طول مدت
انکوباسيون همواره ميزان تجزيهپذيري باالتري نسبت به دو گياه ديگر
نشان داد ( .)P<0/0001از نظر تجزيه بخش سريع تجزيه ( ،)aبخش
کند تجزيه ( ،)bپتانسيل تجزيه ( )a+bو تجزيهپذيري موثر ديواره سلولی
( )EDدر علوفههاي مورد مطالعه تفاوت معنیداري مشاهده شد
( .)P<0/002ثابت نرخ تجزيه ( )cتفاوتی بين گياهان مطالعه حاضر
نداشت (جدول  .)4بخش سريع تجزيه ماده خشک در گياه ساليکورنيا
بيشترين ( 38/2درصد) و در کاکل کمترين ( 26/8درصد) مقدار را
داشت ( .)P<0/0001بخش کند تجزيه مادهخشک در گياه کاکل

( 22/5درصد) بيشتر از ساليکورنيا ( 15/1درصد) و گتک (13/9
درصد) بود ( .)P<0/001ميانگين تجزيه پذيري مؤثر در اين پژوهش
براي نرخهاي عبور  0/04 ،0/02و  0/06اختالف معنیداري را نشان
داد ( .)P<0/004تجزيهپذيري موثر بين ساليکورنيا و کاکل نيز رابطه
منفی با ميزان الياف نامحلول در شوينده خنثی و اسيدي داشت .اما
بين کاکل وگتک از اين قاعده پيروي نکرد و با اينکه ميزان الياف
نامحلول در شوينده خنثی و اسيدي گياه کاکل بسيار بيشتر از گتک
بود ،ميزان تجزيهپذيري موثر آن نيز بيشتر بود (.)P<0/004

جدول  :2تأثيرگياهان شورزيست بر ميانگين 1توليد گاز تجمعي 2و فراسنجههاي توليد گاز
تيمار
ساليکورنيا
گتک
کاکل
SEM4

سطح احتمال

2
0/72c
4/11b
8/92 a
0/96
0/0001

4
2/43c
8/18b
17/9 a
1 /79
0/0001

6
8/04 c
13/8b
20/1 a
2/65
0/0001

ساعات انكوباسيون
24
12
8
40/2b
33/7b
17/2b
35/9c
29/2b
20/5b
a
a
48/3
42/5
31/2a
4/00
3/95
3/43
0/004
0/001
0/001

فراسنجهها3

48
53/4b
46/1c
61/8a
5/19
0/001

96
64/6b
58/3c
77/4a
7/47
0/001

72
59/0b
55/9b
69/6a
6/14
0/003

پتانسيل توليد گاز نرخ توليد گاز
0/013b
43/6
0/012b
44/1
0/019 a
44/8
0/003
1/86
0/0001
0/30

 -1ميانگينهاي هر ستون با حروف غيرمشابه داراي اختالف معنیدار میباشند ( -2 .)P<0/05براساس ميلیليتر گاز توليدي بهازاي  200ميلیگرم ماده خشک نمونه
 -3پتانسيل توليد گاز براساس ميلیليتر و نرخ توليد گاز براساس ميلیليتر در ساعت -4 .خطاي استاندارد ميانگينها.

جدول  :3تأثير گياهان شورزيست بر ميانگين 1فراسنجههاي 2تخمير شكمبهاي
تيمار

ME

TOMD

OMD

PF

BM

(مگاژول بر كيلوگرم ماده خشک)

(ميليگرم)

(درصد)

(ميليگرم بر ميليليتر)

(ميليگرم)

EBM

(ميليمول)

SCFA

ساليکورنيا
گتک
کاکل

4/91b
4/88b
5/60a

163
165
154

33/3 b
31/5b
36/4a

10/0b
11/5a
7/91c

127
133
111

44/6a
52/0a
28/8b

0/36b
0/32b
0/45a

SEM 3

0/11

3/42

0/68

0/46

3/16

2/86

0/02

سطح
احتمال

0/001

0/39

0/003

0/0005

0/057

0/001

0/0009

 -1ميانگينهاي هر ستون با حروف غيرمشابه داراي اختالف معنیدار میباشند ( -2 .)P<0/05برآورد فراسنجههاي تخمير شکمبهاي براساس  200ميلی گرم ماده خشک
نمونه :ME ،انرژي متابوليسمی (مگاژول بر کيلوگرم ماده خشک) :TOMD ،ماده آلی قابل هضم واقعی (ميلیگرم) :OMD ،ماده الی قابل هضم (درصد) :PF .عامل تفکيک
(ميلیگرم بر ميلیليتر) :BM .توده ميکروبی توليده شده (ميلیگرم) :EBM .بازده توده ميکروبی توليد شده :SCFA .اسيدهاي چرب کوتاه زنجير (ميلیمول) -3 .خطاي
استاندارد ميانگينها.

مقايسه ميانگينهاي مربوط به مقادير درصد تجزيهپذيري پروتئين
گياهان شورزيست ساليکورنيا ،گتک و سياهشور مصري در جدول 5
نشان داده شده است .ناپديد شدن پروتئين از کيسههاي انکوباسيون
شده در شکمبه ،با افزايش زمان انکوباسيون افزايش يافت (.)P<0/05
باالترين مقدار ناپديد شدن پروتئين در زمان صفر در گياه ساليکورنيا
مشاهده شد ( ،)P=0/009بهطوريکه حدود  76/2درصد پروتئين اين
گياه در زمان صفر ناپديد شد .گتک نيز با  48/1درصد پروتئين تجزيه
شده در ساعت صفر کمترين ميزان تجزيه پروتئين در بين گياهان

مورد مطالعه را داشت .ساليکورنيا در طول مدت انکوباسيون (بهجز
ساعت  96که اين اختالف معنیدار نبود) همواره ميزان تجزيهپذيري
پروتئين باالتري نسبت به دو گياه ديگر نشان داد ( .)P<0/05بخش
سريع تجزيه پروتئين در گياه ساليکورنيا بيشترين ( 76/7درصد) و
در کاکل کمترين ( 53/8درصد) مقدار را داشت ( .)P<0/0001بخش
کند تجزيه پروتئين در گياه کاکل ( 28/7درصد) بيشتر از گتک
( 25/6درصد) و ساليکورنيا ( 7/8درصد) بود (.)P=0/001
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جدول :4ضرايب 1تجزيهپذيري ماده خشک گياهان شورزيست (درصد)

زمان انكوباسيون
0
4
8
16
24
48
72
96
فراسنجههاي تجزيهپذيري3
a
b
c
a+b
(ED )0/02
(ED )0/04
(ED )0/06

گتک
30/6 b
32/4 b
37/6 b
40/6
42/8 b
43/1 c
43/1 c
44/2 c

گياهان
كاكل
26/8 c
31/3b
38/6b
42/8
45/7 ab
47/6b
48/7 b
49/3 b

ساليكورنيا
37/6 a
42/0 a
45/2 a
47/0
49/0 a
51/5 a
52/9 a
53/1 a

1/58
1/76
1/44
1/35
1/08
1/28
1/44
1/32

29/8b
13/9b
0/093
43/8c
41/2c
39/5b
38/2b

26/4c
22/5a
0/085
48/9b
44/4b
41/5b
39/4b

38/2a
15/1b
0/070
53/3a
49/3a
47/1a
45/7a

1/78
1/42
0/010
1/40
1/25
1/25
1/27

SEM2

سطح معنيداري
0/0001
0/0003
0/034
0/14
0/03
0/001
0/0001
0/0001
0/0001
0/001
0/59
0/002
0/004
0/004
0/0001

 -1ميانگينهاي هر رديف با حروف غيرمشابه داراي اختالف معنیدار میباشند ( -2 .)P<0/05خطاي استاندارد ميانگينها -3 .فراسنجههاي تخمير :a :بخش سريع تجزيه :b ،بخش کند
تجزيه :c ،ثابت نرخ تجزيه :a+b ،پتانسيل تجزيه :ED ،تجزيهپذيري موثر.

جدول  :5ضرايب 1تجزيهپذيري پروتئين گياهان شورزيست (درصد)
زمان انكوباسيون
0
4
8
16
24
48
72
96
3
فراسنجههاي تجزيهپذيري
a
b
c
a+b
(ED )0/02
(ED )0/04
(ED )0/06

گتک
48/1b
64/5b
75/3b
77/4 ab
78/4b
79/1c
79/3c
81/4

گياهان شورزيست
كاكل
54/9b
59/4c
69/3c
75/1 b
80/1b
81/6b
82/3b
82/5

ساليكورنيا
76/2a
79/5a
80/9a
81/9 a
83/2a
84/0a
84/3a
84/5

1/58
4/76
1/74
1/25
0/78
0/73
0/74
0/69

54/3b
25/6b
0/150a

53/8b
28/7a
0/082 b

76/7a
7/8c
0/084 b

2/86
2/48
0/010

0/0001
0/0001
0/004

79/9c
76/8b
74/4b
72/5b

82/6b
77/0b
73/2c
70/5c

84/5a
82/8a
81/8a
81/1a

0/515
0/755
1/02
1/23

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

SEM2

سطح معنيداري
0/009
0/0002
0/0004
0/048
0/007
0/0001
0/0001
0/18

 -1ميانگينهاي هر رديف با حروف غير مشابه داراي اختالف معنیدار میباشند ( -2 .)P<0/05خطاي استاندارد ميانگينها -3 .فراسنجههاي تخمير :a :بخش سريع تجزيه :b ،بخش
کند تجزيه :c ،ثابت نرخ تجزيه :a+b ،پتانسيل تجزيه :ED ،تجزيهپذيري موثر.

بحث
تركيب شيميايي گياهان )2009( Laudadio :ماده خشک
ساليکورنيا پرسيکا ( )Salicornia persicaرا  14درصد گزارش کرد،
26

همچنين  )2015( Attia-Ismailنشان داد که ماده خشک گتک و
کاکل بهترتيب  28/6و  30/9است که با نتايج اين تحقيق مشابهت
دارد .کافی و همکاران ( )1389ميزان پروتئين را براي  12گونه شور
زيست بين  8/2تا  19/2درصد بهدست آوردند .باشتينی و توکلی
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( )1381ميزان پروتئين  5گونه شورپسند را بين  6/2تا  11/63درصد
گزارش کردند همچنين يوسفالهی و همکاران ( )1393در مطالعه 5
گياه شورزيست منطقه سيستان ميزان پروتئين آنها را بين  6تا
 11/95درصد اعالم کردند که با ميزان پروتئين بدست آمده در اين
آزمايش مشابهت دارد )2009( Laudadio .ميزان پروتئين ساليکورنيا
پرسيکا را  12/6درصد گزارش کرد و  )2015( Attia-Ismailميزان
پروتئين گتک و کاکل را بهترتيب  6/78و  11/1درصد بهدست آورد.
اختالف بين ميزان پروتئين اعالم شده از سوي اين پژوهشگران و
تحقيق حاضر ،به نوع گونه گياه ،منطقه پرورش و مرحله رشد گياه
برمیگردد .ترکيبات شيميايی گياه به ترکيب خاک ()1994 ،Jackson
و مرحله رشد يا سن گياه ( )1995 ،Dzowelaنيز بستگی دارد.
 )2010( El Shaerميزان الياف نامحلول در شوينده خنثی برگ
گياهان شورزيست را بين  30تا  45درصد و ميزان الياف نامحلول در
شوينده اسيدي را بين  15تا  29درصد اعالم کرد که مشابه با
يافتههاي اين تحقيق است .همچنين مشخص شده است که با به بلوغ
رسيدن گياهان ميزان ترکيبات فيبري آنها افزايش میيابند اما در
کل بهنظر می رسد ميزان الياف نامحلول در شوينده خنثی و الياف
نامحلول در شوينده اسيدي گياهان شورزيست کمتر از ساير گياهان
مرتعی باشد .کافی و همکاران ( )1389ميزان الياف نامحلول در
شوينده خنثی و الياف نامحلول در شوينده اسيدي گياهان مراتع
استان سمنان را بين  24/6تا  46/2درصد و  41/14و  48/94درصد
گزارش کردند که علت آن ميزان باالي خاکستر در گياهان شورزيست
است که موجب کاهش ماده آلی میشود .ميزان خاکستر گياهان
ساليکورنيا ،گتک و کاکل به ترتيب  36/9 ،39/2و  21/4درصد بود
که نشان دهنده باال بودن ميزان خاکستر در اين گياهان شورزيست
است .شوري باالي خاک و جذب کاتيونها و تجمع عناصر معدنی
میتواند علت باال بودن خاکستر در گياهان شورزيست باشد (Masters
و همکاران .)2007 ،ميزان چربی در آزمايش باشتينی و توکلی
( )1381براي پنج گونه شورپسند مناطق کويري از  4/2تا  6/8درصد
بهدست آمد Zakery-Asl .و همکاران ( )2014نيز ميزان چربی گتک
را  6/2گزارش کرد که با يافته اين پژوهش هماهنگ استEl-Tantawy .
( )2018ميزان چربی کاکل در کويت را  2/2درصد گزارش کرد که با
يافته آزمايش حاضر مشابه است Imai .و همکاران ( )2004ميزان
چربی خام ساليکورنيا را  4/9بهدست آوردند که با ميزان چربی گزارش
شده در اين پژوهش براي ساليکورنيا هماهنگ است .با توجه به باال
بودن نمک در گياهان شورزيست ،ميزان سديم در اين گياهان نيز باال
بود .ساليکورنيا باالترين ميزان سديم را داشت که با توجه به رويش
اين گياه در ساحل دريا و استفاده از آب دريا براي رشد ،اين ميزان
سديم قابل انتظار بود Yasseen .و همکاران
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( )2010در مطالعه گونههاي شورزيست قطر ميزان سديم در
ساليکورنيا ،گتک و کاکل را  6/3 ،4/5و  6/0درصد گزارش کرد که در
نمونه ساليکورنيا مشابه اين آزمايش بود اما در دو گياه ديگر باالتر
است .علت آن میتواند به شوري خاک محل رويش برگردد زيرا در
حاشيه خليج فارس که ساليکورنيا در آن رشد میکند شوري آب دريا
تقريباً يکسان است اما ميزان نمک اراضی شور بسيار متغير است.
سطح پتاسيم گزارش شده توسط  Yasseenو همکاران ( )2010در
اين گياهان باالتر از مقادير آزمايش حاضر بود .آنها ميزان پتاسيم را
براي گياهان ساليکورنيا ،گتک و کاکل بهترتيب 0/53درصد0/56 ،
درصد و  0/68درصد اعالم کردند .علت اين اختالف میتواند در نحوه
نمونهبرداري از گياه و خاک محل رويش آنها باشد Kraidees .و
همکاران ( )1998ميزان کلسيم ساليکورنيا را  0/63درصد در خوشه
و  1/01درصد در ساقه گزارش کردند که با توجه به اينکه گياه
نمونهبرداري شده اين تحقيق ،خوشه و بخشی از ساقه را شامل میشد.
مقدار کلسيم ساليکورنياي مورد مطالعه آزمايش حاضر مشابه گزارش
اين محققين میباشد .ابرغانی و همکاران ( )1394با مطالعه گياهان
سياه شور  ،اشنان و سلمکی ميزان کلسيم آنها را بين  1/54تا 2
درصد گزارش کردند که ميزان کلسيم سياهشور در مطالعه آنها با
کاکل (سياهشورمصري) در گزارش حاضر هماهنگ است .شريفیراد و
همکاران ( )1395ميزان کلسيم گتک در استان گلستان را 1/163
درصد گزارش کردند .ابرغانی ميزان فسفر سياهشور را  0/18بهدست
آورد که ميزان فسفر کاکل (سياهشورمصري) با آن اختالف چندانی
ندارد همچنين ميزان فسفر گياهان شورزيست در مطالعات انجام شده
توسط پژوهشگران مختلف را بين  0/07تا  0/7درصد گزارش کردند
(2008 ،Attia-Ismail؛ رزاقی و همکاران )1394 ،که مقادير فسفر
گياهان اين تحقيق در همين دامنه قرار دارد.
ميزان آهن گتک باالتر از کاکل و ساليکورنيا بود Yasseen .و
همکاران ( )2010ميزان آهن موجود در ساليکورنيا ،گتک و کاکل در
کشور قطر را بهترتيب  100 ،162و  68ميلیگرم در کيلوگرم گزارش
کردند Milic .و همکاران ( )2012نيز ميزان آهن موجود در ساقه
ساليکورنيا و گونهاي کاکل در کشور صربستان را بهترتيب  498تا
 524و  148تا  910گزارش کردند که اختالف زياد بين ميزان آهن
گزارش شده را نشان میدهد Milic .و همکاران ( )2012نيز ميزان
مس موجود در ساقه ساليکورنيا و گونهاي کاکل در کشور صربستان
را بهترتيب  4/2و  14/2ميلیگرم در کيلوگرم گزارش کردند که
اختالف کمی با مقادير مس در اين دو گياه در مطالعه حاضر دارد.
 Yasseenو همکاران ( )2010مقدار مس در گتک را  28/6ميلیگرم
در کيلوگرم گزارش کردند که بسيار باالتر از مقدار گزارش شده در
اين پژوهش است .خاک ،محل نمونهبرداري و مرحله رشد در اين
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اختالفات تأثير زيادي دارد Milic .و همکاران ( )2012ميزان روي
گياه ساليکورنيا را  17/1ميلیگرم در کيلوگرم و نوعی کاکل را 20/0
ميلیگرم در کيلوگرم گزارش کردند .شريفیراد و همکاران ()1395
مقدار روي گتک را ( 25/3ميلیگرم در کيلوگرم) بهدست آوردند که
نزديک به دادههاي مطالعه حاضر است و اختالف موجود به شرايط
منطقه مورد پرورش برمیگردد Milic .و همکاران ( )2012ميزان
منگنز ساليکورنيا را  30/1ميلیگرم در کيلوگرم و کاکل را 37/9
ميلیگرم در کيلوگرم گزارش کردند .شريفیراد و همکاران ()1395
ميزان منگنز در گياه گتک را  31/79ميلیگرم در کيلوگرم بهدست
آوردند .حداکثر غلظت مجاز سرب در گياه براي مصرف انسان 5
ميلیگرم بر کيلوگرم میباشد (ترابيان و مهجوري .)1381 ،البته اگر
غلظت سرب در گياه  30-300ميلیگرم بر کيلوگرم باشد ،میتوان
آن گياه را آلوده به عنصر سرب در نظر گرفت ()1990 ،Alloway
بنابراين ميزان سرب در گياهان مورد مطالعه پايينتر از حد مجاز بود.
الزم به ذکر است کـه تجمع بيش از  1ميلیگرم بر کيلوگرم کادميوم
در گياه براي مصرف توسط انسان زيانآور اسـت (ترابيان و مهجوري،
 .)1381همچنين اگر غلظت کادميوم در گياه  5-30ميلیگرم بر
کيلوگرم باشد ،میتوان آن گياه را آلوده به عنصر کادميوم درنظر گرفت
( .)1990 ،Allowayبنابراين در اين مرحله از رشد استفاده از گتک و
کاکل براي انسان مجاز نيست .الزم به ذکر است که کاکل در زمانی
که خيلی جوان است بهعنوان سبزي توسط انسان استفاده میشود
که بايد دقت داشت سطح کادميوم آن بيش از حد مجاز نباشد .در
اين مطالعه تفاوتی از نظر ميزان مواد فنوليک بين گياهان مشاهده
نشد اما مقدار تانن در ساليکورنيا بيش از گتک و کاکل بود .اين ميزان
تانن محدوديتی براي دام ايجاد نمیکند و حتی میتواند با باند شدن
با پروتئين و افزايش پروتئين عبوري براي دامها مفيد باشد .گياه کاکل
نسبت به گتک و ساليکورنيا تانن کمتري داشت.
توليد گاز تجمعي و فراسنجههاي تخمير شكمبهاي :تاننها
میتوانند از طريق باند شدن با پروتئينها و کربوهيدراتها بهوسيله
پيوندهاي هيدروفوبی و هيدروژنی و همچنين تاثير بر
ميکروارگانيسمهاي شکمبه ( Mcsweenyو همکاران )2001 ،ميـزان
توليد گاز را کـاهش دهـد .گتک کربوهيدراتهاي ساختمانی کمتري
نسبت به ساليکورنيا دارد و به همين خاطر گاز کمتري توليد کرده
است زيرا بخش مهمی از گازهاي شکمبه را متان تشکيل میدهد که
بهطور عمده حاصل تجزيه کربوهيدراتهاي ساختمانی است
( Tavendaleو همکاران .)2005 ،حسينینژاد و همکاران ( )1391در
بررسی  5گونه شورزيست در استان سيستان رابطه منفی بين خاکستر
و ميزان انرژي قابل متابوليسم را گزارش کردند .در آزمايش حاضر نيز
کاکل با کمترين خاکستر ( )21/4نسبت به ساليکورنيا و گتک
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(بهترتيب  42/3و  )36/9بيشترين مقدار انرژي متابوليسمی را داشت
اما نمیتوان آنرا بهعنوان تنها عامل در نظر گرفت زيرا گتک با
خاکستر کمتر نسبت به ساليکورنيا انرژي کمتري داشت و بهنظر
میرسد دليل آن توليد گاز بيشتر ساليکورنيا نسبت به گتک بهدليل
داشتن کربوهيدرات ساختمانی باالتر باشد )2010( El Shaer .بيان
داشت که قابليت هضم علوفه شورزيست بر پايه ماده خشک يا ماده
آلی تنوع زيادي بين گونههاي مختلف دارد .اين تنوع ممکن است
ناشی از اختالف در سن و وضعيت فيزيولوژيک گياه زمان برداشت
باشد اما گياهان آزمايش حاضر تقريباً در يک وضعيت فيزيولوژيک
(گلدهی) جمعآوري شدند ،بنابراين احتمال اينکه اين عامل
تأثيرگذار باشد اندک است .گوارشپذيري رابطه مستقيمی با گاز
توليدي و ميزان خاکستر دارد ( Menkeو  .)1988 ،Steingassدر
مطالعه حاضر عامل تفکيک از محدوده بيان شده ( 2/75تا )4/41
توسط  Blummelو همکاران ( )1997باالتر است .ابرغانی و همکاران
( )1394عامل تفکيک سلمکی ساقه سفيد ،اشنان و کاکل را بهترتيب
 10/4 ،13/97و  10/4گزارش کردند ،همچنين  Zakery-Aslو
همکاران ( )2014عامل تفکيک برگ اکاسيا را  6/1بهدست آوردند که
از محدوده تعيين شده توسط  Blummelو همکاران ( )1997همانند
نتايج آزمايش حاضر باالتر است .تانن میتواند علت اين تفاوت باشد
زيرا تانن از طريق باند شدن با مواد مغذي توليد گاز را کاهش داده و
در نتيجه عامل تفکيک بزرگتر میشود ،در اين گياهان نيز تانن در
ساليکورنيا و گتک باالتر از کاکل بود .گتک نسبت به ساليکورنيا عامل
تفکيک باالتري داشت که علت آن توليد گاز کمتر در گتک بود .مطابق
با نظر  Blummelو همکاران ( )1997افزايش عامل تفکيک نشان
دهنده بهبود بازده تخمير و توليد پروتئين ميکروبی است .هر چه
مقدار عامل تفکيک پايينتر باشد ،حاکی از اين است که ماده آلی
تجزيه شده بيشتر در جهت توليد اسيدهاي چرب فرار مصرف شده
است تا توليد توده ميکروبی ( Blummelو همکاران .)1997 ،يک اصل
پذيرفته شده در تغذيه نشخوارکنندگان ،حداکثر نمودن توليد پروتئين
ميکروبی از خوراک تخمير شده در شکمبه میباشد .به گونهاي که با
افزايش بازدهی پروتئين ميکروبی ،پروتئين عبوري از شکمبه به روده
باريک افزايش يافته و در مقابل اتالف کربن خوراک در قالب گازهاي
تخميري کاهش يابد ( Aneleو همکاران .)2011 ،در مطالعه حاضر
بازدهی توليد پروتئين ميکروبی در محدوده  28/8تا  52/0ميلیگرم
متغيير بود و هماهنگ با نتايج مطالعه حاضر ،سيستم پروتئين و
کربوهيدرات خالص کرنل ( )CNCPنيز نشان دادند که حداکثر
بازدهی تبديل خوراک تخمير شده به توده ميکروبی در صورت عدم
حضور پروتوزوآ  50درصد و در صورت وجود پروتوزوآ در حدود 40
درصد میباشد ( Russellو همکاران ،)1992 ،بنابراين وجود
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بازدهی پروتئين بيش از  40درصد در گتک و ساليکورنيا میتواند به
وجود ساپونين در اين گياهان برگردد زيرا ساپونين در گياهان شور
زيست موجب کاهش جمعيت يا از بين رفتن پروتوزوآهاي شکمبه
میشود ( Lilaو همکاران .)2003 ،ميزان اسيدهاي چرب کوتاه زنجير
در بين گياهان مورد مطالعه از  0/32تا  0/45ميلیمول بود و نتايج
حاضر با ميزان کربوهيدرات ساختمانی اين گياهان همخوانی دارد.
 Getachewو همکاران ( )2002نشان دادند که اسيدهاي چرب کوتاه
زنجير و گازهاي توليد شده (بهطور عمده متان و دياکسيد کربن)
حاصل تخمير کربوهيدراتها هستند و چربیها و پروتئين نقش اندکی
در توليد مواد حاصل از تخمير دارند .همچنين مشخص شده است
منشأ اصلی گاز توليدي ناشی از تبديل کربوهيدراتها به استات،
پروپيونات و بوتيرات میباشد که در اين ميان ،تبديل کربوهيدرات به
استات و بوتيرات نقش مهمتري در ميزان گاز توليدي دارد (Blummel
و .)1993 ،Orskov
تجزيهپذيري ماده خشک و پروتئين :بخش سريع تجزيه ماده
خشک در اين پژوهش در گياه ساليکورنيا بيشترين و در کاکل
کمترين مقدار را داشت .ابرغانی و همکاران ( )1394ميزان بخش
سريع تجزيه مادهخشک در گياه کاکل را  28/6درصد بهدست آورد که
بيشتر از کاکل بود Ishikawa .و همکاران ( )2002تجزيهپذيري
ساعت صفر ساليکورنيا هرباسا ( )Salicornia herbaceaرا  43/8درصد
گزارش کردند که از تجزيهپذيري ساليکورنيا در اين مطالعه بيشتر
است Hoffman .و همکاران ( )1993اختالف در بخش سريع تجزيه
ماده خشک يک گياه را به مرحله برداشت گياه (مراحل مختلف رشد)
نسبت میدهند .همچنين اين محققين بيان کردند علوفههايی که
داراي عناصر معدنی بيشتري هستند ،از ماده خشک محلول بيشتري
برخوردارند .بنابراين اختالف موجود بين گياهان اين مطالعه و ديگر
محققين به اين دو عامل ذکر شده برمیگردد .در مطالعه حاضر ،تمام
گياهان در مرحله گلدهی برداشت شدهاند ،بنابراين ميزان خاکستر
میتواند عامل تعيين کننده اي باشد زيرا ساليکورنيا با باالترين مقدار
خاکستر بيشترين ميزان تجزيه در زمان صفر را داشت و کاکل با
پايينترين ميزان خاکستر کمترين ميزان تجزيه را نشان داد .ابرغانی
و همکاران ( )1394ميزان بخش کند تجزيه ماده خشک در گياه کاکل
را  35/7درصد بهدست آورند که بيشتر از کاکل بود Ishikawa .و
همکاران ( )2002تجزيهپذيري ساعت  72ساليکورنيا هرباتا را 62/0
درصد گزارش کردند که از تجزيهپذيري ساليکورنيا اروپا در ساعت
 72اين مطالعه ( 52/9درصد) بيشتر است .رياسی و همکاران
( )1384بخش کند تجزيه گياه شورزيست آتريپلکس را  27درصد
برآورد کردند .رزاقی و همکاران ( )1394بخش کند تجزيه گياهان
شورزيست آلوروپوس ،سالسوال و آتريپلکس را

سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

 20/7 ،30/9و  23/3درصد گزارش کرد .مشخص شده است که بخش
کند تجزيه باديواره سلولی گياه همبستگی معنیداري دارد .اين
تحقيق نيز اين موضوع را تأييد میکند زيرا ميزان الياف نامحلول در
شوينده خنثی و اسيدي کاکل بيش از ساليکورنيا و در ساليکورنيا
بيش از گتک بود و ميزان بخش کند تجزيه نيز در کاکل بيش از
ساليکورنيا و در ساليکورنيا بيش از گتک است .ميانگين تجزيهپذيري
مؤثر در تمام نرخهاي عبور در ساليکورنيا باالتر از کاکل و گتک بود.
 Hoffmanو همکاران ( )1993رابطه منفی بين تجزيهپذيري مؤثر
ماده خشک با ديواره سلولی و ديواره سلولی بدون همیسلولز را
گزارش کردند .تجزيهپذيري موثر بين ساليکورنيا و کاکل نيز رابطه
منفی با ميزان الياف نامحلول در شوينده خنثی و اسيدي داشت .اما
بين کاکل و گتک از اين قاعده پيروي نکرد و با اينکه ميزان الياف
نامحلول در شوينده خنثی و اسيدي گياه کاکل بسيار بيشتر از گتک
بود ،ميزان تجزيهپذيري موثر آن نيز بيشتر بود .بهطور کلی ماده
خشک ساليکورنيا نسبت به دو گياه ديگر در شکمبه بيشتر تجزيه
شد که احتماالً بهدليل خاکستر باالي آن بود زيرا خاکستر گياهان
شورزيست که بخش زيادي از آن را نمک تشکيل میدهد بهطور سريع
در شکمبه حل میشود و ميزان ماده خشک تجزيه شده را افزايش
میدهد در صورتیکه خاکستر فاقد ماده آلی است و افزايش تجزيه
پذيري منجر به افزايش قابليت هضم در شکمبه نمیشود .کاکل با
خاکستر کمتر نسبت به دو گياه ديگر تجزيهپذيري باالتري از گتک
داشت که با درنظر گرفتن ميزان ماده آلی بيشتر بهنظر میرسد
تجزيهپذيري آن در شکمبه مناسبتر از گتک و ساليکورنيا باشد.
بخش سريع تجزيه پروتئين از  53/8تا  76/7درصد متغير بودBen .
 Salemو همکاران ( )2010ميزان بخش سريع تجزيه پروتئين در گياه
شوزيست آتريپلکس را  70درصد گزارش کردند و رزاقی و همکاران
( )1394ميزان بخش سريع تجزيه پروتئين در گياه شوزيست سالسوال
را  10/94درصد بهدست آوردند .بنابراين تجزيه پروتئين در شکمبه
دامنه وسيعی دارد زيرا مشخص شده است سرعت تجزيه شدن
پروتئين در شکمبه به ساختمان آن وابسته است و پيوندهاي عرضی و
ديسولفيدي نقش مهمی در اين زمينه دارند ( Nugentو ،Mangan
 .)1978حالليت پروتئين علوفه در شکمبه نيز میتواند تحت تأثير
 pHشکمبه قرار گيرد ( Isaacsو  .)1972 ،Owensخشک کردن علوفه
در مزرعه نيز با فعال کردن پروتئاز ميزان حالليت پروتئين را افزايش
میدهد ( Sullivanو همکاران .)1973 ،در گياهان شورزيست بخش
زيادي از پروتئين محاسبه شده آنها ممکن است نيتروژن غير
پروتئينی باشد که در ساعت صفر در شکمبه حل میشوندBenjamin .
و همکاران ( )1992گزارش کرد شاخص ميزان پروتئينخام در
علوفههاي شورزي ممکن است معيار مناسبی براي برآورد کيفيت
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علوفه نباشد چون ميزان پروتئينخام بهطور معمول ،از اندازهگيري
ميزان نيتروژن گياه محاسبه میشود .بسياري از گياهان مقاوم به
شوري حاوي مقادير زيادي نيتروژن غيرپروتئينی هستند .براي مثال،
 42درصد نيتروژن در آتريپلکس بارکاليانا بهشکل غيرپروتئينی است.
رياسی و همکاران ( )1384ميزان بخش سريع تجزيه پروتئين کاکل
را  55درصد گزارش کرد که مطابق با مقدار بهدست آمده در کاکل
در آزمايش حاضر بود .اختالف در ميزان ناپديد شدن پـروتئين خـام
منابع علوفهاي میتواند بهدليل تنوع در بخشهاي مختلف پروتئينی،
بهويژه پروتئين غيرمحلول در بافر ،پروتئين غيرمحلول در شوينده
خنثی و پروتئين غيرمحلول در شوينده اسيدي باشد (دانشمسگران
و حيدريان .)1379 ،ميزان تانن در ساليکورنيا بيش از دو گياه مورد
مطالعه بود و انتظار میرفت ميزان پروتئين سريع تجزيه کمتري
داشته باشد اما ميزان باالي خاکستر و احتماالً ساختار پروتئينی در
ساليکورنيا که ممکن است نيتروژن غير پروتئينی زيادي داشته باشد
موجب شد تا بخش سريع تجزيه بااليی داشته باشد .ابرغانی و
همکاران ( )1394ميزان بخش کند تجزيه پروتئين در گياه سياهشور
را  48/1درصد بهدست آورند که بيشتر از مقدار بهدست آمده در اين
آزمايش بود و علت تفاوت با گزارش حاضراحتماالً به اين دليل است
که ميزان بخش سريع تجزيه پروتئين کاکل در مطالعه محقق
فوقالذکر بسيار کم ( 1/6درصد) گزارش شده است و بنابراين سهم
پروتئين کند تجزيه افزايش قابل توجهی يافته است .رياسی و همکاران
( )1384نيز ميزان بخش کند تجزيه ماده خشک در گياه سياهشور را
 17درصد اعالم کردند که کمتر از اين مقدار در کاکل بود .ميانگين
تجزيهپذيري مؤثر در تمام نرخهاي عبور در ساليکورنيا باالتر از کاکل
و گتک بود که با توجه به تاثير بخش سريع تجزيه که رابطه مستقيمی
با تجزيه موثر داشته و سهم زيادي از تجزيهپذيري پروتئين ساليکورنيا
را تشکيل میداد ،قابل انتظار بود .در کل پروتئين گياه شورزيست
گتک نسبت به دو گياه ديگر در شکمبه کمتر تجزيه شد و پروتئين
عبوري بيشتري داشت.
گياه گتک با دارا بودن ميزان پروتئين و چربی باالتر و ميزان
الياف نامحلول در شوينده خنثی و الياف نامحلول در شوينده اسيدي
کمتر ارزش غذايی بيشتري نسبت به دو گياه ديگر دارد .گياه کاکل
نيز بهدليل داشتن خاکستر کمتر و متابوليتهاي ثانويه کمتر نسبت
به دو گياه ديگر در تغذيه دام میتواند مورد توجه قرار گيرد .گياه
ساليکورنيا با اينکه پروتئين کم و خاکستر و متابوليت ثانويه باالتري
نسبت به دو گياه ديگر داشت اما چون فقط از آب دريا براي رشد خود
استفاده میکند پتانسيل خوبی براي تامين علوفه در مناطق ساحلی
دارد .کاکل توليد گاز بيشتري نسبت به گتک و ساليکورنيا داشت،
ميزان انرژي قابل متابوليسم کاکل باالتر از گتک و ساليکورنيا بود
30

همچنين اسيدهاي زنجير کوتاه توليدي آن نيز از دو گياه ديگر بيشتر
بود بنابراين کاکل از نظر تخمير ميکربی و توليد گاز و فراسنجههاي
آن از دو گياه ديگر بهتر بود .پروتئين گياه شورزيست گتک نسبت به
دو گياه ديگر در شکمبه کمتر تجزيه شد و پروتئين عبوري بيشتري
داشت که با توجه بهميزان پروتئين خام باالتر آن نسبت به دو گياه
ديگر ،میتواند اهميت زيادي داشته باشد.
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Abstract
Nutritional value of Salicornia europaea, Halocnemum strobilaceum and Suaeda
aegyptiaca plants was evaluated by chemical composition, in vitro gas production and ruminal
degradability with 3 fistulated male sheep. The result showed that the protein content of
Halocnemum, Suaeda and Salicornia was 12.8, 9.55 and 5.88%, respectively. The highest levels
of neutral detergent fiber and acid detergent fiber were in Suaeda (40.1% and 27.6%,
respectively). Salicornia had the highest sodium content (4.67%). Halocnemum lead content
(4.42 mg/kg DM) was higher than Salicornia and Suaeda. Cadmium content of Halocnemum
(2.53 mg/kg DM) was more than Suaeda and Salicornia. The amount of tannin in Salicornia
(0.64%) was higher than Halocnemum (0.27%) and Suaeda (0.12%). Suaeda produced more
cumulative gas than Halocnemum and Salicornia. The amount of short chain fatty acids was
between 0.32 and 0.45 mmol and Halocnemum had lowest and Suaeda had highest amount
(P<0.0001). The soluble fraction (a) in the dry matter of Salicornia was the highest (38.2%) and
in Suaeda (26.8%) was the lowest (P<0.0001). The potentially degradable insoluble fraction (b)
in the dry matter of the Suaeda (22.5%) was more than Salicornia (15.1%) and Halocnemum
(13.9%) (P=0.001). Halocnemum showed the least degradable protein fraction (P<0.05). Overall,
the results showed that these halophytes could be used as feedstock for ruminants in saline and
coastal areas.
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