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چکیده
این پژوهش بهمنظور تعیین ترکیب شیمیایی ،فراسنجههای تولید گاز و قابلیت هضم برونتنی گیاهان خودروی قیاق ( Echinochola

 ،)crus-galiتاج خروس ( ،)Portulaca oleraceaسلمه ( ،)Sorghum halepenseسوروف ( ،)Amaranthus retroflexusپنجه مرغی
( )Chenopodium albumو خرفه ( )Cynodon dactylonدر قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد .گیاهان مورد مطالعه در مرحله بلوغ از
منطقه گنبد کاووس جمعآوری شدند .نتایج نشان داد که در بین گونههای مختلف ،از نظر ترکیب شیمیایی اختلف وجود دارد ( .)P>0/05گیاه
خرفه از نظر مقدار خاکستر ( 26/54درصد) و پروتئین خام ( 18/91درصد) باالترین و از نظر الیاف نامحلول در شوینده خنثی ( 18درصد)
پایینترین مقدار را داشت .باالترین مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی ( 66درصد) و فنل کل ( 15/5درصد) و پایینترین مقدار خاکستر
( 9/75درصد) مربوط به قیاق بود .بین تیمارهای آزمایشی از نظر پتانسیل و ثابت نرخ تولید گاز اختلف معنیداری وجود داشت ()P>0/05؛
بهطوریکه خرفه و سلمه بهترتیب پایینترین و باالترین پتانسیل تولید گاز را دارا بودند ( 131/7و  255/7میلیلیتر در گرم ماده خشک) .باالترین
و پایینترین غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بهترتیب مربوط به گیاهان خودروی سوروف و سلمه بود ( 0/171و  0/413میلیمول به ازاء گرم
ماده خشک) .باالترین و پایینترین میزان قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ،تولید توده پروتئین میکروبی و بازده تولید پروتئین میکروبی بهترتیب
مربوط به خرفه و قیاق بود .نتایج نشان داد که علفهای خودروی مورد مطالعه در این آزمایش ،از پتانسیل غذایی متفاوت برخوردار بودند ،ولی
در عین حال ،این گیاهان قابلیت استفاده در تغذیه دام را دارا میباشند.
کلمات کلیدی :ترکیب شیمیایی ،قابلیت هضم ،تولید گاز ،علفهای خودرو
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولJavad_bayat@yahoo.com :
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مقدمه
یکی از مشکالت عمده و اساسی در پرورش دام کمبود علوفه و
ناکافی بودن خوراک است (تربتینژاد و همکاران .)1380 ،عالوه بر
این قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و خشک به لحاظ موقعیت
جغرافیایی ،عدم مدیریت صحیح چرای دام در مراتع ،بروز خشکسالی،
کمبود آب و  ...تامین علوفه و مواد خوراکی را با مشکالت بیشتری
مواجه کرده است .از اینرو ،برای رویارویی با چالش کمبود علوفه ،در
چند دهه اخیر توجه به ضایعات و فرآوردههای جانبی محصوالت
کشاورزی با توجه به حجم وسیع تولید آن و ضایعات کارخانجات و
صنایع تبدیلی و حصول نتایج مطلوب حاصل از کاربرد آنها در تغذیه
دام در بسیاری از کشورها افزایش یافته است ( )1990 ،Minsonو با
این وصف هنوز منابع فراوانی وجود دارند که میتوانند بهعنوان منابع
جایگزین در تغذیه دامها استفاده شوند که از جمله آنها استفاده از
خوراکهای نامتعارف و نیز بهرهگیری از پتانسیل علوفههای غیرزراعی
مانند علوفههای خودرو میباشد .علفهای خودرو جزء منابع خوراکی
غیرمتعارف بوده که با غذای انسان نیز رقابت نمیکنند .ضمن اینکه
بسیاری از آنها جزء گیاهان دارویی محسوب شده که بهدلیل داشتن
اسانس یا عصاره از ارزش باالیی برخوردار هستند .رشد در شرایط
خشکی و شرایط کمآبی ،سازگاری در زمینهای با خاکها و اقلیمهای
متفاوت باعث تمایز آنها نسبت به گیاهان زراعی شده است .عالوه بر
این ،این گیاهان در مقایسه با گیاهان زراعی ،از منابع غذایی خاک با
راندمان بهتری استفاده میکنند ( .)1995 ،Di-Tomasaاز اینرو،
علفهای خودرو میتوانند با بهرهگیری از این ویژگی ،رشد بیشتری
داشته باشند .گزارش شده که علفهای خودرو توانایی بهتری در
استفاده از کودهای نیتروژن دارند که این شرایط باعث بهبود توان
رقابتی آنها در مقایسه با گیاهان زراعی در بهکارگیری سایر منابع
رشد از قبیل آب ،سایر عناصر خاک و نور خواهد شد ( Blummeو
 .)1997 ،Bullerdieckدر برخی کشورها با توجه به برخی ویژگیهای
علفهای هرز ،توجه ویژهای به آنها در زمینه کشت و استفاده از آن
در تغذیه دام شده است .از این نظر میتوان به علف خودروی تاج
خروس اشاره کرد .در برخی از کشورها ازجمله کنیا ،کشاورزان در
مناطق با بارندگی کم ،تاج خروس را به ذرت ترجیح میدهند و نیز
نشان داده شده است که در بیابانهای ساحلی پرو ،تاج خروس به
نصف میزان آبیاری ذرت نیاز دارد ( Weberو همکاران .)1988 ،تاج
خروس با توجه به تولید حجم زیادی توده زیستی در یک دوره زمانی
کوتاه مدت ،میتواند بهعنوان علوفه در تغذیه دامهای اهلی استفاده
شود .در کشور چین تاج خروس را برای تغذیه گاو کشت میکنند و
در پرو در یک فصل از چند چین علوفه آن استفاده مینمایند
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( Saundersو  .)1984 ،Beckerدر مناطق معتدل مکزیک از پتانسیل
این علفها در تغذیه نشخوارکنندگان در تمام طول سال استفاده
میشود و بهدلیل هزینه پایین تولید ،استفاده از آنها برای دامدار
مقرون بهصرفه خواهد بود ( Castelánو همکاران .)2003 ،استفاده از
قابلیت چرایی علفهای خودرو در سطح مراتع ضمن کمک به دامدار
در تامین علوفه مستلزم شناخت علوفههای خودرو و ارزش تغذیهای
آنها میباشد که برای مدیریت مرتع جهت تصمیمگیری درباره نوع
پوشش گیاهی و امکان بهرهگیری از پتانسیل این علفهای موجود در
سطح مراتع سودمند خواهد بود .با اینحال ،بهعلت تنوع زیاد در
گونههای علوفههای خودرو ،مطالعات اندکی درباره ارزش تغذیهای
آنها صورت گرفته است .بنابراین ،هدف از انجام این مطالعه بررسی
ترکیب شیمیایی ،فراسنجههای تولید گاز و قابلیت هضم انواع گیاهان
خودرو (یاق ،تاج خروس ،سلمه ،سوروف ،پنجه مرغی و خرفه) در
مزارع در شرایط برونتنی بود.

مواد و روشها
تعیین ترکیب شیمیایی :در این آزمایش نمونههای گیاهی
سلمه ،سوروف ،تاجخروس ،قیاق ،پنجه مرغی و خرفه هنگام گلدهی
(هر گیاه با توجه به خصوصیات فنولوژیکی خود) از منطقه گنبد
کاووس با مختصات جغرافیایی  55درجه و  12دقیقه طول شرقی و
 37درجه و  16دقیقه عرض شمالی و  45متر ارتفاع از سطح دریا،
متوسط بارندگی ده ساله درحدود  450میلیمتر و میانگین دمای
ساالنه  20درجه سانتیگراد ،جمعآوری شد .نمونههای گیاهی پس از
انتقال به آزمایشگاه دانشگاه گنبد کاووس در آون در دمای 60درجه
سانتیگراد بهمدت  48ساعت خشک شدند و سپس با استفاده از مش
یک میلیمتری آسیاب گردید .ترکیب شیمیایی نمونهها شامل مقدار
ماده خشک ،پروتئین خام ،ماده آلی و خاکستر مطابق با روش AOAC
( ،)1990الیاف نامحلول در شوینده خنثی ( )NDFو الیاف نامحلول
در شوینده اسیدی(( )ADFبدون استفاده از آمیالز) ،طبق Van Soest
و همکاران ( )1991تعیین شد .بخش محلول در شوینده خنثی ()NDS
و کل کربوهیدرات محلول در بخش شوینده خنثی ( )NDScبهصورت
محاسباتی و مقادیر فنل کل ( Malickو  )1980 ،Singhو نشاسته
( Thayumanavanو  )1984 ،Sadasivamتعیین گردید.
اندازهگیری فراسنجههای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی:
اندازهگیری مقدار تولید گاز مطابق با روش  Menkeو Steingass
( )1988با استفاده از فشارسنج و بطریهای شیشهای محتوی بزاق
مصنوعی ( 2قسمت) و مایع شکمبه ( 1قسمت) صاف شده ( 30میلیلیتر)
و  200میلیگرم ماده خشک از نمونه آسیاب شده ( 5تکرار)
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انجام شد .مایع شکمبه از دو رأس گوسفند نر نژاد داالق دارای
فیستوالی شکمبهای و قبل از خوراک وعده صبح بهدست آمد .همچنین
 5تکرار بهعنوان شاهد برای تصحیح گاز تولید شده توسط ذرات
باقیمانده در مایع شکمبه درنظر گرفته شد .سر بطریهای شیشهای
با استفاده از درپوش الستیکی و پوشش آلومینیومی بهطور کامل بسته
و در دمای  39درجه سانتیگراد حمام آبگرم قرار داده شد .فشار گاز
تولید شده در زمانهای  72 ،48 ،36 ،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2و 96
ساعت انکوباسیون ثبت شد و حجم گاز تولید شده در هر زمان براساس
فشار اندازهگیری شده محاسبه گردید ( Theodorouو همکاران.)1994 ،
سپس تولید تجمعی گاز برحسب زمان محاسبه و براساس رابطه (معادله
 Ørskov )1و  )1979( McDonaldو به کمک نرمافزار ( SASنسخه
 )9/1مقدار پتانسیل تولید گاز ( )bو نرخ تولید گاز ( )cبهدست آمد.
)P=b (1-e-ct
معادله (:)1
که در آن :P ،حجم تولید گاز در زمان  tبهصورت تجمعی :c ،ثابت نرخ
تولید گاز :b ،تولید گاز از بخش نامحلول ولی قابل تخمیر :t ،مدت
زمان انکوباسیون است ،میباشد.
مقادیر قابلیت هضم ماده آلی با استفاده از معادله  Menke( 2و
 ،)1988 ،Steingassانرژی قابل متابولیسم معادله  Menke( 3و
همکاران )1979 ،و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با استفاده از معادله
 )2004 ،Makkar( 4محاسبه شد.
معادله (OMD %=14.88+ 0.8893GP+ 0.448XP+ 0.0651XA :)2
معادله (:)3
ME (MJ/ g DM) = 2.20 + 0.1357GP + 0.0057XP + 0.0002859 * XL2

SCFA (mmoL) = 0.0222GP -0.0045

معادله (:)4
که در آن :GP ،تولید خالص گاز در  24ساعت انکوباسیون (میلیلیتر
بهازای  200میلیگرم ماده خشک) :XP ،پروتئین خام (برحسب
درصد) : XA ،مقدار خاکستر و  :XLمعادل درصد چربی خام میباشد.
اندازهگیری قابلیت هضم در شرایط برونتنی :اندازهگیری
قابلیت هضم تیمارهای مختلف براساس روش کشت ثابت انجام شد
( Theodorouو همکاران .)1994 ،روش تهیه بزاق مصنوعی و جمعآوری
مایع شکمبه مطابق آنچه در آزمون تولید گاز شرح داده شد ،صورت
گرفت 500 .میلیگرم ماده خشک نمونههای آسیاب شده با مش دو
میلیمتری بههمراه  50میلیلیتر بزاق مصنوعی و مایع شکمبه صاف
شده به نسبت  2به  1در ویالهای شیشهای ریخته و سر بطریهای
شیشهای با استفاده از درپوش الستیکی و پوشش آلومینیومی بهطور
کامل بسته و در دمای 39درجه سانتیگراد حمام بنماری قرار داده
شد .فشار و حجم گاز تولید شده در زمانهای صفر12 ،8 ،6 ،4 ،2 ،و
 24ساعت ثبت شد .بعد از گذشت  24ساعت تمامی شیشهها از بنماری
خارج و نمونههای موجود در هر ویال ،با استفاده از پارچه پلیاستری
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صاف شده و محتویات هضم نشده از فاز مایع جدا شد .سپس  pHفاز
مایع توسط دستگاه pHمتر الکترونیکی ( )Metrohm ،691اندازهگیری
شد .محتویات هضم نشده هر ویال جمعآوری شده و درون کروزههای
با وزن مشخص انتقال یافت .کروزهها بهمدت  48ساعت در آون با
درجه حرارت  60درجه سانتیگراد قرار داده شدند .سپس قابلیت هضم
ظاهری محاسبه شد .کروزههای حاوی محتویات هضم نشده بهمدت
 6ساعت در کوره با دمای 540درجه سانتیگراد قرار داده شدند .این
کار به منظور تعیین مقدار خاکستر خام مواد هضم نشده موجود در
کروزهها صورت گرفت .بازده تولید گاز ()GP24( )Gas Production
بهصورت +حجم گاز تولید شده پس از  24ساعت انکوباسیون تقسیم
بر مقدار ماده خشک ناپدید شده (گرم) محاسبه شد ( Getachewو
همکاران .)2002 ،توده میکروبی تولید شده از معادله پیشنهاد شده
 Blummelو  )1991( Bullerdieckمحاسبه شد:
معادله ( MCP =GP×)PF–2/2( :)5تولید توده میکروبی (میلیگرم)
 :)Partitioning Factor( PFفاکتور تسهیم :GP ،میلیلیتر گاز تجمعی
تولید شده در زمان  24ساعت انکوباسیون.
آنالیز دادههای حاصل با رویه  GLMنرمافزار آماری  SASنسخه
( )9/1و در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .رابطه زیر مدل آماری
طرح را نشان میدهد:

Yij    Ti  eij

 Yij
مقدار مشاهده در هر صفت   ،میانگین کل،

 Ti

اثر تیمار

نتایج
ترکیب شیمیایی انواع علفهای خودرو :نتایج مربوط به
ترکیب شیمیایی انواع گیاهان خودرو در جدول  1نشان داده شده است.
نتایج نشان داد که بین انواع علفهای خودرو مورد مطالعه ،از نظر
ترکیب شیمیایی اختالف معنیداری وجود داشت ( .)p˂0/05گیاه پنجه
مرغی باالترین ( 72درصد) و خرفه پایینترین ( 44درصد) مقدار ماده
خشک را داشتند .از نظر خاکستر خام باالترین و پایینترین مقدار بر
اساس ماده خشک بهترتیب مربوط به خرفه ( 26/54درصد) و قیاق
( 9/75درصد) بود ( .)p˂0/05باالترین و پایینترین میزان ماده آلی
بهترتیب مربوط به قیاق ( 90/24درصد) و خرفه ( 73/45درصد) بود.
تجزیه شیمیایی بین گیاهان مختلف از لحاظ میزان پروتئین خام اختالف
معنیداری را نشان داد ( .)p˂0/05روند کاهشی میزان پروتئین خام
برحسب درصد در علفهای خودرو عبارت بود :خرفه ( 18/91درصد)،
سلمه ( 18/38درصد) ،سوروف ( 18/20درصد) ،تاج خروس (16/63
درصد) ،قیاق ( 11/20درصد) و پنجه مرغی ( 10/50درصد) .در این
آزمایش ،بین علفهای خودرو از لحاظ میزان نشاسته و فنل اختالف
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معنیداری وجود داشت ( .)p˂0/05گیاه خودروی قیاق و سلمه بهترتیب
بیشترین و کمترین میزان نشاسته ( 2/92در مقابل  2/70درصد) و
فنل ( 15/5در مقابل  3/86درصد) را داشتند.

داد بین علفهای خودرو مختلف از نظر پتانسیل و حجم گاز تولیدی
اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P>0/05از این نظر گیاه خرفه
پایینترین میزان پتانسیل ( 131/7میلیلیتر) و نرخ تولید گاز (0/014
میلی لیتر در ساعت) را داشت شاید بتوان پایین بودن تولید گاز در
گیاه خرفه را به پایین بودن مقدار ماده آلی آن مربوط دانست.

فراسنجههای تولید گاز :مقدار و ثابت نرخ تولید گاز و پارامترهای
تخمینی گیاهان خودرو در جدول  2نشان داده شده است .نتایج نشان

جدول  :1مقایسه میانگین ترکیب شیمیایی انواع علفهای خودروی مورد مطالعه (درصد ماده خشک)
تیمارها (گیاه)

ماده خشک

خاکستر

ماده آلی

تاج خروس
سلمه
قیاق
سوروف
پنجه مرغی
خرفه

59/24c
48/49 d
58/54 c
68/24 b
72/27 a
44/00e
1/02

16/33 c
21/00b
9/75 f
13/22 d
12/00e
23/54 a
0/0004

83/66 d
79/00e
90/24 a
86/77 c
88/00b
73/45 f
0/0004

p-value

˂0/0001

˂0/0001

˂0/0001

SEM

پروتئین
خام
16/63 e
18/38 c
11/20 f
18/20 d
10/50 g
18/91b
1/51

الیاف نامحلول در
شوینده خنثی
39/25c
40/50c
44/25b
45/25b
52/25a
34/00d
0/878

الیاف نامحلول در
شوینده اسیدی
26/25a
20/25b
25/50a
19/75b
26/75a
17/25c
0/843

13/00d
20/25b
18/75bc
25/50a
25/50a
16/75c
1/25

˂0/0001

˂0/0001

˂0/0001

˂0/0001

همی سلولز

فنل

نشاسته

11/2 b
3/86 c
15/5 a
11/4 b
11/1 b
4/9 c
0/96

2/75 bc
2/70 c
2/92 a
2/82 ab
2/79 bc
2/73 bc
0/0036

˂0/0001

0/0218

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P>0/05

جدول  :2مقایسه میانگین فراسنجههای تولید گاز انواع علفهای خوردروی مورد مطالعه
تیمارها (گیاه)
تاج خروس
سلمه

b1

c2

SCFA3

ME4

OMD

DOMD

(میلیلیتر/گرم ماده خشک)
170/17c
255/7a

(میلیلیتر/ساعت)
0/015b
0/019b

(میلیمول)
0/224c
0/171d

(مگاژول/کیلوگرم)
13/14c
13/21c

(درصد ماده خشک)
54/14c
58/02b

(درصد ماده خشک)
2020/08d
1423/87f

قیاق

a

سوروف

b

پنجه مرغی

a

251/7
212/4

251/2

b

0/015

a

0/022

c

0/014

b
a

0/322

0/413

b

0/317

d

10/68

a

15/20

e

10/19

5

b

58/40

a

61/70

b

57/80

6

b
a

2563/28

2751/32

c

2946/69

خرفه

131/7d

0/014c

0/180d

14/18b

52/36e

1642/59e

SEM

15/05
0/043

0/0024
0/002

0/007
˂0/0001

0/04
˂0/0001

0/28
˂0/0001

23/85
˂0/0001

p-value

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P>0/05

Gas production potential; 2Gas production rate; 3Short chain fatty acid ; 4Metabolizable energy; 5Organic matter digestibility; 6Digestibility organic matter in Dry matter.

شکل  :1منحنی تولید گاز در زمانهای مختلف پس از انکوباسیون
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بین تیمارهای آزمایشی از نظر فراسنجهها تخمینی نیز اختالفات
معنیداری وجود داشت ( .)P>0/05بیشترین و کمترین میزان اسیدهای
چرب کوتاه زنجیر ،ماده آلی قابل هضم در ماده خشک و قابلیت هضم
ماده آلی بهترتیب مربوط به سوروف و سلمه بود .گیاهان سوروف و
پنجه مرغی بهترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان انرژی قابل
متابولیسم بودند ( 15/20و  10/19مگاژول بر کیلوگرم) .پتانسیل و ثابت
نرخ تولید گاز بههمراه فراسنجههای تخمینی قابلیت هضم ماده آلی
و انرژی قابل متابولیسم با مقدار خاکستر همبستگی منفی دارند .غلظت
اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در مقایسه با سایر فراسنجههای تولید
گاز از نظر همبستگی با صفات مربوط به ترکیب شیمیایی کامالً رفتار

1

(DOI): 10.22034/AEJ.2020.110281
سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

معکوس داشت (جدول  .)3پتانسیل تولید گاز ،قابلیت هضم ماده آلی
و انرژی قابل متابولیسم با مقدار خاکستر بهطور معنیداری ()P>0/01
همبستگی منفی داشتند.
قابلیت هضم ،فراسنجههای تخمیری و تولید توده میکروبی:
نتایج مربوط به قابلیت هضم ماده خشک ،ماده آلی ،فراسنجههای
تخمیری و تولید توده میکروبی در شرایط آزمایشگاهی در جدول 4
نشان داده شده است .در این مطالعه ،بین علوفههای خودروی مختلف
از نظر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی اختالف معنیداری وجود
داشت ( .)P<0/05گیاه خرفه باالترین و پنجه مرغی و قیاق پایینترین

قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی را داشتند ( .)P˂0/05از نظر
فراسنجههای تخمیری (عامل تفکیک ،بازده تولید میکروبی و بازده تولید
گاز) نیز بین علفهای خودروی مختلف اختالف معنیداری وجود داشت
( .)P<0/05بیشترین مقدار تولید توده میکروبی و پایینترین بازده
تولید گاز مربوط به گیاه خرفه و کمترین مقدار تولید توده میکروبی
و باالترین بازده تولید گاز مربوط به گیاه قیاق بود .با اینحال ،گیاه
سلمه باالترین و قیاق پایینترین بازده تولید توده پروتئین میکروبی
را داشتند.

جدول  :3ضرایب همبستگی بین ترکیب شیمیایی (درصد ماده خشک) و فرآسنجههای تولید گاز
همی
الیاف نامحلول در
الیاف نامحلول در
فنول
ماده آلی
خاکستر
سلولز
شوینده اسیدی
شوینده خنثی

تیمارها (گیاه)

-0/16
** -0/64

ns

0/16
**0/64

ns

ns

0/03
**0/73

قابلیت هضم ماده آلی

** -0/74

**0/74

**0/69

اسیدهای چرب کوتاه زنجیر

**0/54

**-0/55

**-0/68

انرژی قابل متابولیسم

0/74**-

**0/74

**0/69

ثابت نرخ تولید گاز
پتانسیل تولید گاز

ns

ns

*-0/44

0/33
**0/64

ns

ns

**0/71

ns

ns

ns

*0/44
0/25

**-0/87
ns

0/25

-0/29

**0/71

نشاسته
ns

-0/004

0/04

ns

0/30
**0/64

0/36

0/11

ns

-0/34

-0/22

ns

**0/63

0/12

 nsبیانگر اختالف غیر معنیدار ** ،و * بیانگر اختالف معنیدار در سطوح احتمال  1و  5درصد میباشد.

جدول  :4قابلیت هضم ،فراسنجههای تخمیری و تولید توده میکروبی انواع علفهای خودرو
تیمارها (گیاه)
تاج خروس
سلمه
قیاق
سوروف
پنجه مرغی
خرفه
SEM

IVDMD 1

IVOMD 2

(درصد ماده خشک)
63c
63c
56d
72b
56d
80a
0/01

(درصد ماده خشک)
66c
65c
60d
74b
58d
82a
0/01

pH

6/90b
7/02a
6/80c
6/84bc
6/92b
6/91b
0/03

˂0/0004

Gas yield

PF 3

(میلیلیتر24/ساعت)
163/88b
139/64c
268/34a
261/75a
256/74a
125/24c
5/96

(میلیگرم/میلیلیتر)
5/28b
3/63c
6/90a
7/12a
3/77c
3/57c
0/18

MCP

(میلیگرم)
224/31dc
283/22b
191/01d
250/64bc
205/74d
313/76a
11/90

ترکیب شیمیایی :پایین بودن مقدار ماده خشک در گیاه خرفه
را شاید بتوان به گوشتی بودن آن و نیز تمایل آن به نگهداری آب در
بافتهایش دانست .در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که
خرفه دارای  90-92درصد آب است ( Almasoudو .)2014 ،Salem
باالتر بودن مقدار خاکستر در گیاه خرفه در توافق با نتایج حاصل از
مطالعات گذشته بود ( Almasoudو  .)2014 ،Salemدر حقیقت باال
بودن میزان خاکستر در این گونه را میتوان به شورپسند بودن و نیز
شوری خاک محل رویشگاه نسبت داد ( Almasoudو .)2014 ،Salem
گزارش شده است که گیاه خرفه غنی از مواد

˂0/0001

EMCP

(میلیگرم)
0/82c
0/09a
0/71e
0/73ed
0/75d
0/86b
0/01

˂0/0001
˂0/0001
p-value
میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P>0/05
1
In vitro Dry matter digestibility; 2In vitro Organic matter digestibility; 3partitioning factor; 4Micobial crude protein; 5Efficiency microbial crude protein.

بحث

˂0/0001

˂0/0001

4

5

˂0/0001

معدنی مانند پتاسیم ،منیزیم ،فسفر ،کلسیم و آهن بوده ( Oliveiraو
همکاران )2009 ،و نسبت کلسیم و منیزیم در آن یک به یک میباشد
( Manzoorو همکاران .)2013 ،هرچند بهدلیل باال بودن محتوای
اسید اگزالیک در آن و تشکیل اگزاالت ،قابلیت زیست فراهمی عناصر
معدنی پایین بوده و ممکن است تشکیل سنگهای کلیوی را بهدنبال
داشته باشد ( Oliveiraو همکاران .)2009 ،محتوی خاکستر گیاهان
نتیجهای از اثرات توام نوع خاک ،گونه گیاه ،مرحله رشد و نمو ،اثرات
شرایط اقلیمی و فصل است .مقادیر پروتئین گزارش شده در این
مطالعه در توافق با نتایج گزارش شده برای گیاه پنجه مرغی
( Manzoorو همکاران )2013 ،و خرفه ( Abd El-Azizو همکاران،
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2014؛  Almasoudو  )2014 ،Salemبود .با اینحال ،مقدار پروتئین
گزارش شده در این مطالعه برای گیاه تاج خروس باالتر از مقدار
گزارش شده (11/2درصد) بود ( Karabulutو همکاران .)2006 ،مقدار
پروتئین خام در برخی از این گیاهان مانند خرفه ،سوروف ،سلمه و
تاج خروس قابل مقایسه با برخی منابع تجاری با ارزش پروتئین
گیاهی مانند یونجه میباشد .از نظر الیاف نامحلول در شوینده خنثی،
باالترین و پایینترین مقدار بهترتیب مربوط به علفهای پنجه مرغی
( 52/25درصد) و قیاق ( 34درصد) بود .اختالف در الیاف نامحلول در
شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی گونههای گیاهی
میتواند بهخاطر اختالف ژنوتیپی گونهها در فاکتورهایی باشد که
تجمع الیاف در گیاه و مرحله رشد را کنترل میکند (،Minson
 .)1990مقدار الیاف با افزایش بلوغ علوفه به واسطه لیگنینی شدن
گیاه افزایش مییابد ( .)1990 ،Minsonدر مطالعهای گونه گیاهی،
اقلیم و اثر متقابل گونه بر محتوی پروتئین خام ،دیواره سلولی منهای
همیسلولز علوفهای مرتعی اثر معنیداری داشت (ارزانی.)1387 ،
عوامل متعددی مقدار ترکیبات فنولی موجود در بافتهای گیاهی را
تحت تاثیر قرار میدهند که آن جمله میتوان به ژنتیک ،میزان تابش
نور خورشید ،شرایط خاک ،درجه رسیدگی در زمان برداشت ،شرایط
محیطی و آب و هوایی ،عملیات پس از برداشت و شرایط نگهداری
اشاره کرد ( Fallerو  .)2009 ،Fialhoدر مطالعات گذشته ،مقدار فنل
در دامنه  157-304میلیگرم در  100گرم ماده خشک گزارش شده
است ( Limو  .)2007 ،Quahدر یک پژوهش مقدار فنل در گیاه خرفه
179/89میلیگرم بهدست آمد ( Almasoudو  .)2014 ،Salemبهنظر
میرسد که اختالف در ترکیب شیمیایی انواع گیاهان خودرو و گونه-
های مختلف گیاهان مرتعی را بتوان به مرحله برداشت گیاه ،شرایط
آب و هوایی ،تغییرات فصل ،شرایط متفاوت محیطی و تفاوت در
توانایی برای دریافت مواد مغذی از خاک نسبت داد ( Normanو
همکاران 2004 ،و ارزانی.)1387 ،
فراسنجههای تولید گاز :میکروارگانیسمهای شکمبه برای رشد
و فعالیت نیاز به انرژی و منبع پروتئینی دارند .در نتیجه تخمیر
کربوهیدراتها توسط جمعیت میکروبی شکمبه ،اسیدهای چرب فرار
و گاز تولید میشود ( Blummelو  .)1993 ،Orscovگاز تولیدی
اندازهگیری شده در شرایط  in vitroشامل  CO2و متان ،مستقیماً از
متابولیسم میکروبی و غیرمستقیم از واکنش بین اسیدهای چرب فرار
با بیکربنات حاصل میشود ( Beuvinkو  )1992 ،Spoelstramو به
شدت تحت تأثیر ترکیب شیمیایی و ماهیت فیزیکی خوراک قرار دارد
( Menkeو همکاران .)1997 ،اگرچه تولید گاز ناشی از تخمیر پروتئین
در مقایسه با کربوهیدرات اندک است ،اما محققین بیان داشتند که
وجود حداقل  10درصد پروتئین خام در مواد خوراکی برای فعالیت
56

مطلوب میکروبی شکمبه الزم است که الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
و پروتئین نسبتاً باالی سلمه میتواند توجیه کننده تولید گاز بیشتر
آن باشد ( .)2003 ،Nortonاز سوی دیگر محققین رابطه مثبت بین
میزان پروتئین خام و تولید گاز را نشان دادند ( .)1998 ،Larbiبهنظر
میرسد محتوی پروتئین خام پایین و مقادیر باالی الیاف نامحلول در
شوینده اسیدی منجر به کاهش فعالیت و یا دسترسی میکروارگانیسمهای
محیط انکوباسیون به سوبسترای قابل تخمیر شده است و بهتبع آن
مقدار کل تولید گاز کاهش یافته است .ترکیب شیمیایی ،خصوصیات
فیزیکی ماده خوراکی ،گونه دام دهنده مایع شکمبه ،زمان جمعآوری
و نوع جیره مصرفی توسط دام بر فعالیت میکروبی مایع شکمبه اثرگذار
بوده که میتواند بر روند گاز تولیدی نیز موثر باشد ( Menkeو
 .)1988 ،Steingassمنابع خوراکی که الیاف نامحلول در شوینده
خنثی باالیی دارند دارای پتانسیل تولید گاز کمتری هستند و با
افزایش نسبت بخش محتوای دیواره سلولی لیگنینی شده ،تخمیر
کمتر شده و منجر به کاهش تولید گاز میشود ( Sommartو همکاران،
 .)2000افزایش مقدار دیواره سلولی ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی
و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی موجب کاهش کربوهیدراتهای
غیرالیافی و قندهای محلول گردیده و در نهایت موجب کاهش هضم
و تخمیر و تولید گاز میگردد (2005 ،Makkar؛  Getachewو همکاران،
2002؛  Blummelو  .)1997 ،Bullerdieckدر این مطالعه ،سه گیاه
قیاق ،سوروف و پنجه مرغی دارای الیاف نامحلول در شوینده خنثی
باالتری بودند ،با این حال پتانسیل تولید گاز در آنها باالتر بود که
میتوان علت آن را به باالتر بودن سهم همیسلولز در دیواره سلولی
دانست .از نظر روند تولید گاز در گیاهان مورد بررسی (شکل  )1در 24
ساعت پس از انکوباسیون اختالف معنیداری وجود داشت (.)P>0/05
روند تولید گاز گیاهان نشان میدهد که تا ساعت چهار بعد از
انکوباسیون تولید گاز نزدیک به صفر بوده و شروع فعالیت میکروبی
همراه با تاخیر بوده است .یکی از علل کاهش میزان انرژی قابل
متابولسیم و قابلیت هضم ماده آلی در گیاه میتواند فعالیت ضدتغذیهای
ترکیبات فنولی باشد که احتماالً با پیوند شدن با برخی مواد مغذی
مانند پروتئین ،فیبر و کربوهیدراتهای محلول و همچنین اثرات سمی
آنها بر میکروبهای شکمبه منجر به کاهش قابلیت هضم ماده آلی و
انرژی قابل متابولیسم شدهاند ( Mcsweenyو همکاران.)2001 ،
پژوهشگران رابطه معکوس بین خاکستر و انرژی قابل متابولیسم را نشان
دادند ،بهطوری که کمترین میزان انرژی متابولیسمی مربوط به گیاه
علف شور بهخاطر خاکستر باالی آن بود ولی چنین رابطهای در
پژوهش حاضر صادق نبود ( Hosseini-Nezhadو همکاران.)2012 ،
قابلیت هضم ،فراسنجههای تخمیری و تولید توده میکروبی:
همانطورکه در بخش ترکیب شیمیایی (جدول  )1دیده
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شد ،علفهای خودروی مختلف از نظر ترکیب شیمیایی با هم اختالف
داشتند که این اختالفات تاثیر خود را بر قابلیت هضم و فراسنجههای
تخمیری گذاشته است .بهطورکلی ،گیاه خرفه باالترین قابلیت هضم
ماده آلی و ماده خشک را داشت و به تبع آن بیشترین مقدار تولید
توده میکروبی و پایینترین بازده تولید گاز را داشت .در مقابل گیاه
قیاق پایینترین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ،تولید توده
پروتئین میکروبی ،بازده تولید پروتئین میکروبی و باالترین بازده تولید
گاز را داشت .گازها ،اسیدهای چرب فرار و توده میکروبی محصوالت
نهایی هضم شکمبهای هستند .مقدار هر یک از محصوالت نهایی
اندازهگیری شده در پایان تخمیر با توده مواد هضم شده ارتباط
مستقیمی دارد ( Menkeو  .)1988 ،Steingassبهعبارت دیگر ،ماده
آلی هضم شده در شکمبه یا وارد توده پروتئین میکروبی شده و یا به-
صورت گاز آزاد میشود .شاید در ابتدا این باور وجود داشت که نرخ
باالی تولید گاز با میزان باالی ساخت پروتئین مطابقت دارد (Blummel
و  ،)1997 ،Bullerdieckاما در این مطالعه نمیتوان تولید گاز باال را
همسو با تولید پروتئین میکروبی دانست .با توجه به این و تلفیق نتایج
جداول  2و  ،4گیاه خرفه که دارای باالترین قابلیت هضم و تولید توده
پروتئین میکروبی میباشد ولی پتانسیل تولید گاز در آن بسیار پایین
میباشد ،یعنی ماده آلی هضم شده در شکمبه صرف تولید گاز نشده
و وارد توده پروتئین میکروبی شده است .گیاه قیاق با اینکه پایین-
ترین قابلیت هضم ماده خشک و آلی را داشت ،دارای پتانسیل تولید
گاز باال و توده پروتئین میکروبی پایینی بود .رشد میکروبی بهطور هم-
زمان شامل مسیر کاتابولیک تولید گاز (هر دو بهطور غیرمستقیم و
غیرمستقیم) و مکانسیمهای آنابولیکی جداسازی کربن میباشد .روشن
است که رابطه بین توده میکروبی و حجم گاز پیچیده است .این ممکن
است با نوع سوبسترا ،طبیعت یا نوع ماده تلقیحی ،شرایط رشد و زمان
مشاهده متفاوت باشد ( Blummelو  .)1997 ،Bullerdieckهرچند
تفاوت بین علوفههای خودروی مورد مطالعه را میتوان بهدلیل ماهیت
متفاوت آنها (ترکیب شیمیایی) ربط داد .بازده تولید پروتئین
میکروبی در گیاهان سلمه ،خرفه و تاج خروس نسبت به دیگر گیاهان
باالتر و بازده تولید گاز در آنها پایینتر بود .با اینحال ،مقدار عامل
تفکیک در گیاهان سوروف و قیاق باالتر بود ،ولی برخالف مفهوم عامل
تفکیک ،مقدار توده پروتئین میکروبی تولید شده و بازده تولید پروتیئن
میکروبی در آنها پایین بود .معموالً عامل تفکیک برای خوراکهای
متعارف در دامنه بین  2/74تا  4/65میلیگرم در هر میلیلیتر گزارش
شده است ( Blummelو  .)1997 ،Bullerdieckعامل تفکیک باال به
این معنی است که نسبت بیشتری از ماده آلی تجزیه شده به داخل
توده میکروبی وارد شده است .لذا ،باال بودن عامل تفکیک در سوروف
و قیاق با توجه به پایین بودن توده پروتئین
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میکروبی تولید شده و بازده تولید پروتئین میکروبی را میتوان بهدلیل
وجود مواد ضد تغذیهای دانست .ممکن است ترکیبات ضدتغذیهای در
طول تخمیر همراه با سایر مواد آلی هضم شده بدون اینکه در تولید
گاز مشارکت داشته باشند ،یا ممکن است که ترکیبات ضدتغذیهای مانع
مورد استفاده قرار گرفتن مواد آلی نمونه خوراکی شده باشد (Makkar
و همکاران .)1995 ،پایین بودن بازده تولید گاز در گیاهان قیاق،
سوروف و پنجه مرغی را نیز میتوان بهوجود ترکیبات فنلی باال در
این گیاهان مرتبط دانست .اجزا فنولی ممکن است فعالیت
میکروارگانیسمهای شکمبه را از طریق تشکیل کمپلکس با سلولز و
باند شدن با آنزیمهایی مانند سلوالز ،ممانعت از تجزیه دیواره سلولی
و کاهش قابلیت دسترسی مواد مغذی ( Makkarو همکاران)1995 ،
و آسیب به غشای سیتوپالسم و کاهش حرکت پروتونها (،Burt
 )2004و پیوند یافتن با پروتئینها و کربوهیدراتها توسط پیوندهای
هیدروفوبی و هیدروژنی کاهش دهند ( Mcsweenyو همکاران.)2001 ،
بهطورکلی ،نتایج نشان داد که علفهای مورد مطالعه در این آزمایش ،از
نظر ارزش تغذیهای با هم تفاوت دارند که این تفاوت بهدلیل تفاوت در
ترکیب شیمیایی و ماهیت آنها میباشد .مقدار پروتئین خام در گیاهانی
مثل خرفه ،سوروف ،سلمه و تاج خروس باال بوده و در حد محصوالت
علوفهای پر ارزش در تغذیه دام میباشد ،هرچند بایستی خصوصیات
پروتئین خام آنها از نظر تجزیهپذیری و مقدار ترکیبات نیتروژنه
غیرپروتئینی و نیز خوشخوراکی مورد مطالعه قرار گیرد.
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Abstract
This study was conducted to investigate chemical composition, gas production parameters and
digestibility of dominant species of weed plants on in vitro conditions .In this experiment, samples of

Echinochola crus-gali, Portulaca oleracea, Sorghum halepense, Amaranthus retroflexus,
Chenopodium album and Cynodon dactylon were collected from the Gonbad Kavoos area before
seeding. The mean annual rainfall amount is below 450 mm and means annual temperature is
above 20 °C. Plant specimens were dried in an oven at 60 °C until they reached constant weight
and milled to pass a 1 and 1.5 mm screen. Their nutritive value was evaluated through
determination of chemical compositions and in vitro gas production techniques. Samples were
tested in an in vitro gas production method (96 h incubation) and batch rumen culture system (24
h incubation). Results showed that there were differences among treatments on chemical
composition (P<0.05). Portulaca oleracea had highest Ash and crude protein and lowest NDF
and total phenol. Highest content of NDF and total phenol and lowest Ash was related to
Sorghum halepense. There were significantly differences among treatments on gas production
parameters and Portulaca oleracea and Chenopodium album had lowest lowest and highest gas
production potential, respectively. Highest and lowest short chain fatty acid content and OMD
were related to Echinochloa crus-galli and Chenopodium album, respectively. Portulaca
oleracea and Sorghum halepense had highest and lowest in vitro DMD and OMD, microbial
crude protein and microbial crude protein efficiency, respectively. The obtained results of this
study showed that different weed plants have different nutritive value; however, these plants can
be regarded as feed resources for animal nutrition. In general, the results showed that the weeds
in the fields are nutritionally different, which is due to differences in the chemical composition
and their nature.
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