نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  22شماره  /3سال1331
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چکیده
این پژوهش به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی ،انرژی قابل متابولیسم ،قابلیت هضم و میزان تولید گاز گونه مرتعی درمنه
( )Artemisia siberi Besserمورد مطالعه قرار گرفت .از گیاه درمنه در سه مرحله رشد فنولوژیکی( ،رویشی ،گل دهی
و بذر دهی) و از دو منطقه با ارتفاع متفاوت (منطقه نئور با ارتفاع  0022-0222متر و منطقه هیر با ارتفاع 0022-0022
متر) نمونه برداری انجام شد .میزان پروتئین خام برای مرحله رشد رویشی گیاه ،در مناطق هیر و نئور به ترتیب 00/67
و  06/06درصد تعیین شد .با افزایش سن گیاه مقدار پروتئین خام کاهش یافت .تجزیه پذیری درمنه در مرحله رشد
رویشی بیشتر بود و با مرحله گل دهی و سنبل دهی تفاوت معنی داری را نشان داد ( .)P<2/20درمنه در مرحله رشد
رویشی قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم بیشتری داشت .تجزیه و تحلیل داده ها در قالب طرح کامالً تصادفی و
بصورت فاکتوریل انجام گرفت .انرژی قابل متابولیسم درمنه در مراحل رشد رویشی و گل دهی به ترتیب در منطقه هیر
 5/50و  5/00و در منطقه نئور  02/06و  02/00مگا ژول بر کیلو گرم برآورد شد ،که با مرحله سنبل دهی تفاوت معنی
داری را نشان داد ( .)P<2/20قابلیت هضم ماده آلی درمنه در مراحل رشد رویشی و گل دهی تفاوت معنی داری نداشت،
ولی با مرحله سنبل دهی تفاوت معنی داری را نشان داد ( .)P<2/20قابلیت هضم ماده آلی درمنه به ترتیب در مراحل
رشد مختلف  77/20 ،76/00و  07/27درصد در منطقه هیر و  70/22 ،62/20و  70/00درصد در منطقه نئور برآورد شد.
واژههای کلیدی :انرژی قابل متابولیسم ،تجزیه پذیری ،قابلیت هضم ،کیسه های نایلونی ،مراحل فنولوژیکی رشد
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Abstract
This research was carried out in order to determine of chemical composition, metabolizable energy,
digestibility and content of gas production of range species Artemisia siberi Besser. Artemisia siberi
Besser were sampled in during the three physiological growth phase (vegetative growth, flowering
and seed) and was chosen from two regions with different altitudes (Neor was around 1800-2000
meters and Hir around 1300-1500 meters). The obtained crude protein in vegetative growth were
15.76 and 17.87 (%) for Hir and Neor regions, respectively. The amount of crude protein decreased
with aging plant. Data analyzed completely according to randomized design and it was based on
factorial array. Degradability of Artemisia were high in the vegetative growth phase and it showed
significant difference with flowering and seed stages (P<0.05). Artemisia has more digestibility and
metabolizable energy in the stage of vegetative growth. Metabolizable energy of Artemisia was
estimated 9.95 and 9.85 MJ/Kg in the Hir region for vegetative growth and flowering stages,
respectively. These values in the vegetative growth and flowering stages in the Neor region were
estimated 10.37 and 10.13 MJ/Kg, respectively that it showed significant difference with the seed
stage (P<0.05). The organic matter digestibility of Artemisia was not significant difference in the
vegetative growth and flowering stages, but it showed significant difference with the seed stage
(P<0.05). The organic matter digestibility of Artemisia in the different growth stages in Hir region
was estimated 67.33, 66.04 and 56.06 (%), respectively and in Neor region was obtained 70.04,
68.00 and 61.35 (%).
Keywords: Degradability, Digestibility, Metabolizable energy, Nylon bag, Phynological growth

 گونه یافت شده است00  که در ایران،وجود دارد

مقدمه

، عوامل مختلفی بر کیفیت گیاه اثر دارند.)0060 (صادقی

.مراتع ارزان ترین منبع خوراک دام در ایران می باشند

مرحله رشد گیاه در هنگام برداشت بیشتر از هر عامل

،مراتع استان اردبیل از مهمترین مراتع کشور می باشند

.)0000 دیگری بر کیفیت علوفه تاثیر می گذارد (طباطبایی

 میلیون واحد دامی استان7 زیرا دو و نیم میلیون از

شرایط مختلف آب و هوا به طور غیر مستقیم و با تغییر

اردبیل از نظر تغذیه به مراتع وابسته اند (اداره آمار و

 بر روی ارزش غذایی گیاه،مدت و مراحل رشد گیاه

 گیاهی، گیاه درمنه از خانواده کاسنی ها.)0000 اطالعات

 در شرایط آب و هوایی متفاوت گیاهان.موثر است

 گاهی، سانتی متر02  الی02  با ارتفاع،نیمه بوته ای

مراحل رشد خود را با سرعت های متفاوت طی می کنند

تقریبا خار مانند که در زمان گل دهی با بریدگی های

 در مطالعه ای تاثیر مراحل رشد و شرایط.)0007 (قنبری

 گونه درمنه022  در دنیا حدود.پنجه ای دیده می شود
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محیطی بر روی گیاهان مرتعی بررسی ،و نتیجه گیری

 00-72ساعت و علوفه های با کیفیت پایین 00-60

شد که میزان پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم با

ساعت است .این زمان ها برای رسیدن یا نزدیک شدن به

رشد گیاه ،کاهش و میزان دیواره سلولی و دیواره

پتانسیل تجزیه پذیری هستند .همچنین جیره حیوان می

سلولی بدون همی سلولز افزایش می یابد (ترکان .)0060

تواند روی نرخ تجزیه پذیری مواد انکوباسیون شده

اندازه گیری تولید گاز در نمونه های خوراک ،می تواند

تاثیر بگذارد .برای مثال حیوانات خوراک داده شده با

به شناسایی بهتر کمیت و کیفیت مواد مغذی کمک کند و

نسبت باالی کنسانتره با کاهش فعالیت سلولوالیتیکی در

دقت آن با آزمایش های متعدد در تعیین قابلیت هضم ،در

شکمبه همراه خواهند بود .جیره انتخاب شده برای

حیوانات به اثبات رسیده است .از آنجایی که در روش

حیوان به هدف آزمایش بستگی دارد (ارسکوف و

تولید گاز نیاز به نگهداری حیوان وجود ندارد ،می تواند

همکاران  .)0502تحقیق حاضر به منظور شناسایی

پاسخ حیوان را با حداقل هزینه در محیط آزمایشگاهی

گیاهان غالب مرتعی ،تعیین ارزش غذایی آنها و تولید

تخمین بزند .دبوئور و همکاران ( )0220گزارش کردند که

اطالعات قابل استفاده در مدیریت دام و مرتع صورت

تولید گاز با دیواره سلولی ارتباط منفی و با میزان

گرفت .بدین منظور گونه مرتعی Artemisia siberi

نشاسته ارتباط مثبت دارد .تحقیق انجام شده توسط

 Besserانتخاب و در ارتفاعات اطراف دشت اردبیل

هدایت و همکاران ( )0550نشان داد که افزایش تراکم

ارزیابی شد.

باکتری ها به افزایش سرعت تولید گاز در  00ساعت اول
منجر می شود هر چند که بر کل گاز تولیدی تاثیری
ندارد .هاگ و همکاران ( )0550نشان دادند که گاز
تولیدی از سوبسترای مورد آزمایش در حین تخمیر
آزمایشگاهی ،شامل  CH4 , H2 , CO2است .سیلشی و
همکاران ( )0557در مطالعه بر روی علوفه های مرتعی
اتیوپی ،ارتباط بین تجزیه پذیری ماده خشک و تولید گاز،
تا  00ساعت را گزارش کردند اما ارتباطی بین سرعت
تجزیه ماده خشک و سرعت تولید گاز به دست نیاوردند.
تولید گاز از تخمیر پروتئین در مقایسه با تخمیر
کربوهیدرات کمتر است و سهم چربی در تولید گاز ناچیز
است (ولین  .)0572ساالم و همکاران ( )0226نتیجه
گرفتند که روش تولید گاز ساختار مواد آلی قابل تخمیر،
انرژی خالص و انرژی قابل متابولیسم را برآورد می
کند .برای تعیین تجزیه پذیری از روش کیسه های
نایلونی استفاده می شود .استفاده از کیسه های
مصنوعی ،خیلی سریع نرخ و وسعت تجزیه پذیری مواد
خوراکی را در شکمبه تخمین می زند (ارسکوف و
همکاران  .)0502زمان مناسب برای تجزیه پذیری
کنسانتره ها  00-07ساعت ،علوفه های با کیفیت خوب

مواد و روش ها
منطقه نمونه برداری
با توجه به وسعت مراتع استان اردبیل امکان بررسی
گیاهان در سطح کل آن وجود نداشت .بنابراین نمونه
برداری در مناطقی محدود صورت گرفت .منطقه اول با
ارتفاع  0022تا 0022متر در مراتع روبری شهرستان
هیر با مختصات جغرافیایی ´ 00º ،06طول شرقی و ´،0
 00ºعرض شمالی قرار داشت .بر اساس آمار ایستگاه
های هواشناسی اردبیل ،کورائیم و فوالدلو متوسط
بارندگی سالیانه  062میلی متر و با دمای متوسط 5
درجه سانتی گراد است .منطقه دوم با فاصله ده کیلومتر
از منطقه اول و در محدوده ارتفاعی  0022تا  0222متر
واقع در ارتفاعات نئور که در موقعیت جغرافیایی ´،02
 00ºطول شرقی و ´ 00º ،0عرض شمالی قرار داشت .در
حالت کلی اقلیم نئور از نوع نیمه مرطوب و سرد می
باشد (مددی و همکاران  .)0000بر اساس آمار ایستگاه
های هواشناسی مذکور بارندگی متوسط سالیانه این
منطقه حدود  002میلی متر و دمای متوسط  0درجه
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پاشایی اردي ،میرزایی و ....

سانتی گراد می باشد .خاک هر دو سایت عمیق ،دارای

مصنوعی اضافه شد .تولید گاز در زمان های ،7 ،0 ،0 ،2

بافت لومی – رسی و نسبتاً حاصل خیز می باشد.

 60 ،00 ،00 ،00 ،0و  57ساعت قرائت گردید .برای تهیه

زمان و نحوه نمونه برداری

مایع شکمبه مورد نیاز از گوسفند نر اخته شده
Artemisia siberi

فیستوالدار استفاده شد .این دام ها  02درصد بیشتر از

 Besserدر اردیبهشت ماه آغاز شد .این نمونه برداری

سطح نگهداری تغذیه ای و با علوفه (یونجه و کاه) و

در سه مرحله فنولوژیکی رشد رویشی ،مرحله گل دهی

کنسانتره (جو ،کنجاله سویا ،سبوس) تغذیه می شدند.

و سنبل دهی و با فاصله حدود یک ماه از یکدیگر انجام

جیره دامها  0/0کیلو گرم ماده خشک در روز و شامل

شد .نمونه برداری به روش سیستماتیک (شکل

 70درصد علوفه و  00درصد کنسانتره بود .جیره پایه

حروف… N,X,Zبا ابعاد یک متر) و در وسعت صد متر

حاوی  0/00مگا کالری در هر کیلو گرم ماده خشک

انجام شد .حداقل تعداد  00نمونه با استفاده از قیچی

انرژی متابولیسمی و محتوی  00درصد پروتئین خام

باغبانی از گونه مرتعی درمنه جمع آوری شد.

بود.

محل انجام آزمایش ها

روش کیسه های نایلونی

مراحل آزمایش در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی

تجزیه پذیری ماده خشک با استفاده از روش کیسه های

شماره  0دانشگاه محقق اردبیلی و آزمایشگاه

نایلونی (ارسکوف و مکدونالد  )0565و  0رأس گوسفند

فیزیولوژیوی و تغذیه دام موسسه تحقیقات علوم دامی

نر بالغ اخته شده دارای فیستوالی شکمبه ای انجام شد.

کشور -کرج انجام شد.

مقدار  0گرم از نمونه خوراک آسیاب شده داخل کیسه

تجزیه شیمیایی نمونه ها

قرار گرفت و تجزیه پذیری با سه تکرار و در زمان های

برای تجزیه شیمیایی نمونه های درمنه از روش های

 60 ،00 ،00 ،07 ،0 ،0 ،2و  57ساعت اندازه گیری شد.

پیشنهادی( AOAC )0222استفاده شد .کلیه اندازه گیری

تغذیه دام های مورد استفاده ،دو بار در روز (صبح و

ها در این بخش بر اساس  022درصد ماده خشک و با

عصر) و در سطح نگهداری انجام می شد .جیره آنها

سه تکرار انجام شد.

شامل  70درصد علوفه (یونجه و کاه) و  00درصد

آزمایش های تولید گاز

کنسانتره (جو ،کنجاله سویا و سبوس) بود.

برای انجام آزمون گاز از دستگاه نیمه اتوماتیک تولید

آنالیز آماری

گاز مدل  WT- Binder 87532ساخت کشور آلمان

داده های بدست آمده در قالب طرح کامالً تصادفی و

استفاده گردید .در این دستگاه ،سرنگ های شیشه ای

بصورت فاکتوریل تجزیه وتحلیل گردید .فراسنجه های

پیستون دار وجود دارد که نمونه های آسیاب شده

تجزیه پذیری برای داده های گاز و کیسه های نایلونی با

خوراک در این سرنگ ها قرار داده می شود و تولید گاز

استفاده از نرم افزار  Fitcurveو  Newayمحاسبه شد.

در ساعت های مختلف اندازه گیری می شود (منک

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار )SAS (9.1

.)0500

روش  ANOVAو برای مقایسه مراحل مختلف از

آماده سازی نمونه ها

 MIXEDاستفاده شد .مدل آماری به صورت زیر است.

نمونه برداری از گیاه مرتعی

ابتدا نمونه ها با الک  0میلیمتری آسیاب شدند و سپس
 022میلی گرم از هر نمونه در داخل هر سرنگ ریخته
شد .قبال سرنگ ها در حمام آبی  05درجه سانتی گراد
گرم شده بودند .سپس به سرنگ ها مایع شکمبه و بزاق

Y ijk = µ + αi + βj + αβij + εk (i) + εijk
که در این مدل:
 = µمیانگین کل
 = αiضریب سایت ارتفاعی
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 = βjضریب زمان نمونه گیری

مورد مرحله گل دهی کامل علف ماشک بود ،همخوانی

 = αβijاثر متقابل سایت ارتفاعی و زمان نمونه گیری

دارد (رزم آذر  .)0000ولی از لحاظ دیواره سلولی و

) = εk (iتمام عوامل کنترل نشده به غیر از عوامل ارتفاع و

خاکستر تفاوت دارند .دیواره سلولی و خاکستر بدست

زمان نمونه گیری

آمده برای علف ماشک به ترتیب  00/00 ،00/06است.

 = εijkواریانس بین اندازه گیری های واحد آزمایشی

دیواره سلولی و الیاف خام با رشد گیاه افزایش پیدا می
کند .زیرا با رشد گیاه نیاز به بافت های نگهدارنده

نتایج و بحث

افزایش پیدا می کند و کربوهیدرات های ساختمانی بیشتر

ترکیبات شیمیایی درمنه
پروتئین خام درمنه در مرحله رشد رویشی بیشتر و
برای منطقه هیر و نئور به ترتیب  06/06 ،00/67درصد
بود (جدول  .)0زیرا گیاه در مرحله رشد رویشی جوانتر
بوده و نسبت برگ به ساقه بیشتر است .در منطقه نئور
نیز چون گیاهان در ارتفاع باالتری رشد می کنند ،دیرتر
به بلوغ می رسند و تازگی بیشتری دارند ،از این رو
پروتئین خام بیشتری دارند .در تحقیقی که توسط ارزانی
و همکاران ( )0007بر روی درمنه انجام گرفت ،میزان
پروتئین خام درمنه در استان سمنان  5/00و در استان
مرکزی  00/02درصد بدست آمد که به نتایج این تحقیق
در مرحله گل دهی و سنبل دهی در منطقه هیر ( 00/02و
 )5/60نزدیک است .پروتئین خام در منطقه نئور 06/06
است که با نتایج بدست آمده از یک تحقیق ( )06/0که در

می شود .پروتئین خام مرحله سنبل دهی گیاه درمنه در
منطقه هیر ( )5/60با پروتئین علف گوسفندی ( )5/06که
توسط قنبری ( )0007اندازه گیری شده بود ،نزدیک
است.
کیفیت و ارزش غذایی گیاهان با پروتئین خام نسبت
مستقیم و با الیاف خام نسبت عکس دارد .نتایج تحقیق
حاضر با یافته های امیر خانی ( )0007که در مورد دو
علوفه گندمی شامل  Thinopyrum intermediuو
 Agropyron cristatumطی سه مرحله رشد
فنولوژیکی بررسی کرده بود ،مطابقت دارد.
ماده آلی درمنه در مرحله رشد رویشی کمتر استت کته
به دلیتل بیشتتر بتودن خاکستتر آن استت .زیترا در ایتن
مرحله جذب عناصر معدنی از خاک بیشتر است.

جدول  -1ترکیبات شیمیایی درمنه در مراحل مختلف رشد در دو منطقه هیر و نئور بر حسب درصد
مراحل رشد در منطقه نئور

مراحل رشد در منطقه هیر
رشد رویشی

گل دهی

سنبل دهی

CP

00/60

00/0 2

5/60

06/06

CF

00/02

00/22

00/72

05/72

00/22

ADF

00/02

05/22

00/22

00/02

07/02

06/02

NDF

00/02

00/72

00/02

00/72

00/0 2

05/02

ASH

00/72

5/00

0/52

00/02

0/0 2

0/00

OM

00/02

52/00

50/02

06/02

50/02

50/00

 =CPپروتئین خام
 =OMماده آلی

 =CFالیاف خام

رشد رویشی

گل دهی

سنبل دهی

00/00

00/00
07/02

 =ADFالیاف نامحلول در شوینه اسیدی  =NDFدیواره سلولی

 =ASHخاکستر
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میزان تولید گاز

بیشتری می تواند بر روی مواد خوراکی اثر داشته

در روش تولید گاز با یک انکوباسیون عالوه بر قابلیت

باشد .نرخ و میزان تولید گاز در مرحله رشد رویشی

هضم ظاهری ،قابلیت هضم حقیقی را نیز می توان

گیاهان منطقه نئور بیشتر است که در مقدار ثابت نرخ

برآورد نمود .حجم گاز تولیدی معرف قابلیت هضم

تولید گاز ( )cنیز منعکس شده است ( .)2/25نرخ تولید

ظاهری است و ماده آلی ناپدید شده نیز بیانگر قابلیت

گاز ( )cمربوط به کربوهیدرات های سهل الهضم است

هضم حقیقی می باشد .تولید گاز از بخش تجزیه پذیر

که سریعاً در دسترس میکروب ها قرار می گیرد (سونگ

سریع درمنه ( )aدر هر سه مرحله رشد رویشی ،گل دهی

ساک  )0226و همان طور که مالحظه می شود ،با توجه

و بذر دهی و در هر دو منطقه هیر و نئور منفی برآورد

به جوان تر بودن گیاه در منطقه نئور کربوهیدرات های

شده است (جدول  ،)0که به تاخیر در تخمیر سوبسترا و

محلول در مرحله اول رشد بیشتر است و از این رو نرخ

تجمع گاز مربوط می شود .نتایج این مطالعه با مطالعه

تولید گاز بیشتری را نشان می دهد .دلیل اینکه میزان

خزعل وهمکاران ( )0550که برای تعدادی از مواد غذایی

تولید گاز در مرحله رشد رویشی گیاهان بیشتر است،

مقدار  aرا منفی گزارش کرده بودند ،مطابقت دارد .آنها

این است که در مرحله رشد رویشی ،گیاهان

تاخیر در شروع تخمیر سوبسترا توسط میکروب ها را

کربوهیدرات محلول بیشتر و کربوهیدرات ساختمانی

دلیل منفی بودن مقدار  aمی دانند .تولید گاز از بخش

کمتری دارند .در تایید این مطلب می توان گفت که

تجزیه پذیر کند ( )bدرمنه در مرحله رشد رویشی و گل

دبوئور و همکاران ( )0220طبق برررسی هایی که روی

دهی گیاهان منطقه نئور و هیر تفاوت معنی داری نشان

سیلوی ذرت با استفاده از روش تولید گاز داشتند ،بیان

نمی دهد ( )P<2/20و تولید گاز از این بخش بیشتر است.

کردند که تولید گاز ارتباط منفی با دیواره سلولی و

در واقع باال بودن  bنشان می دهد که قابلیت دسترسی

ارتباط مثبت با نشاسته دارد.

مواد مغذی برای میکروب ها بییشتر است و مدت زمان
جدول  -2میانگین فراسنجه های تخمیر یا تولید گاز در گیاه درمنه
a

b

c

-0/50 ab

70/66a

2/20ab

فراسنجه ها
رویشی در هیر
رویشی در نئور

b

-0/00

a

a

-0/00

گل دهی در هیر
گل دهی در نئور

ab

a

bc

70/50

a

2/25
2/20

c

0/02
0/00

72/00ab
a

70/00

b

05/02

ab

70/06

2/26

0/77

70/02

سنبل دهی در هیر

-0/06 ab

07/00 b

2/20bc

0/07

00/67c

سنبل دهی در نئور

-0/62 ab

07/06b

2/20 ab

0/00

00/06c

2/20

2/00

2/22

2/26

2/02

SEM

-0/56

70/76

a

RSD
0/00

a+b

حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار می باشد ()P <2/20
 =aتولید گاز از بخش تجزیه پذیر (میلی لیتر)
 = bتولید گاز از بخش نامحلول (میلی لیتر)
 =cنرخ تولید گاز ( میلی لیتر در ساعت از  022میلی گرم ماده خشک)
 = RSDانحراف معیار خطا
 =a+bتولید گاز از مجموع بخش محلول و نامحلول (میلی لیتر)
 =SEMانحراف معیار میانگین

تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی درمنه با استفاده از روش هاي آزمایشگاهی ،تولید گاز و کیسه هاي نایلونی

03

انرژی قابل متابولیسم ،قابلیت هضم ماده آلی و

قابلیت هضم ماده آلی ( )OMDنشان می دهد که

قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک درمنه با استفاده

بیشترین قابلیت هضم ماده آلی مربوط به مرحله رشد

از روش تولید گاز

رویشی گیاهان منطقه نئور ( 62/20درصد) و کمترین

انرژی قابل متابولیسم درمنه ( )MEدر مرحله رشد

قابلیت هضم ماده آلی مربوط به مرحله سنبل دهی

رویشی گیاهان منطقه نئور بیشترین (  )02/06 MJ/Kgو

گیاهان منطقه هیر ( 05/27درصد) است .زیرا در مرحله

در مرحله سنبل دهی گیاهان در منطقه هیر کمترین

رشد رویشی ،گیاهان جوان تر و نسبت برگ به ساقه

(  )0/00MJ/Kgاست (جدول  .)0زیرا انرژی قابل

بیشتر است .در نتیجه روی قابلیت هضم نیز اثر می

متابولیسم به عواملی چون پروتئین خام ،الیاف خام

گذارد و قابلیت هضم بیشتر می شود .لی و همکاران

بستگی دارد و چون در مرحله رشد رویشی ،گیاه دارای

( )0222قابلیت هضم ماده آلی گیاهان مرتعی را  02تا 66

کربوهیدرات محلول بیشتری است ،بنابراین انرژی قابل

درصد اعالم کردند و بیان کردند که کاهش تولید گاز در

متابولیسم بیشتری نیز دارد .انرژی قابل متابولیسم

شکمبه در اثر کاهش قابلیت هضم ماده خشک و ماده

درمنه در مرحله رشد رویشی و گل دهی در هر دو

آلی می باشد ،که با این نتایج همخوانی دارد .قابلیت

منطقه هیر و نئور تفاوت معنی داری نشان نمی دهد

هضم ماده آلی در ماده خشک ( ، )DOMDدر مراحل

( ،)P<2/20ولی با مرحله سنبل دهی تفاوت معنی داری

رشد رویشی ،گل دهی و سنبل دهی گیاهان منطقه هیر با

دارد و انرژی قابل متابولیسم کاهش پیدا می کند .زیرا با

همدیگر تفاوت معنی داری نشان می دهند ( )P<2/20و

بلوغ گیاه میزان کربوهیدرات محلول کاهش یافته و

در مرحله گل دهی بیشترین مقدار را دارد .قابلیت هضم

انرژی قابل متابولیسم نیز کاهش می یابد .برای تایید این

ماده آلی در ماده خشک مرحله رشد رویشی و گل دهی

مطلب تحقیق انجام گرفته بر روی گیاهان مرتعی نشان

درمنه در منطقه نئور تفاوت معنی داری را نشان نمی

داد که انرژی قابل متابولیسم و انرژی قابل هضم با

دهد ،ولی با مرحله سنبل دهی تفاوت معنی داری نشان

افزایش سن گیاه کاهش می یابد ،زیرا با افزایش سن گیاه

می دهد .بیشترین قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک

مقدار لیگنین اضافه شده و لیگنینی شدن مواد گیاهی

درمنه در مرحله گل دهی ،به ترتیب برای مناطق هیر و

باعث کاهش قابلیت هضم گیاه می شود (قورچی .)0060

نئور  70/20 ،05/60درصد برآورد شده است .زیرا در

ارزانی و همکاران ( )0007انرژی قابل متابولیسم درمنه

مرحله گل دهی ماده آلی گیاه بیشتر از مرحله رشد

را در استان سمنان و استان مرکزی به ترتیب  6/26و

رویشی است و قابلیت هضم ماده آلی آن نیز بیشتر از

 0/06مگا ژول بر کیلو گرم برآورد کرده بودند ،در حالی

مرحله سنبل دهی است ،که در مجموع موجب بیشتر

که در تحقیق حاضر بیشترین و کمترین انرژی قابل

بودن قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک آن از دو

متابولیسم به ترتیب  02/06و  0/00مگا ژول بر کیلو گرم

مرحله دیگر (مرحله رشد رویشی و سنبل دهی) می

برآورد شده است ،که دلیل این تفاوت ها با تحقیق

باشد .اگر خوراک مدت زمانی را برای تخمیر نیاز داشته

حاضر ،احتماالً به تفاوت در ارتفاع ،میزان بارندگی ،نوع

باشد ،بیشترین تخمیر برای مرحله رشد رویشی در

آب و هوا مربوط است .انرژی قابل متابولیسم به دست

گیاهان منطقه نئور است که پروتئین خام بیشتری دارد.

آمده از تحقیقی بر روی علوفه برسیم ( )0/20 MJ/Kgبا
انرژی قابل متابولیسم درمنه در مرحله سنبل دهی
( )0/00 MJ/Kgمطابقت دارد (ساالم و همکاران .)0226

00
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جدول  -3فراسنجه های محاسبه شده با استفاده از میزان تولید گاز در گیاه درمنه
برآوردها

)ME (MJ / Kg
5/50 b

مرحله رشد رویشی در هیر
مرحله رشد رویشی در نئور

)OMD (%

a

76/00 b
a

02/06

62/20

)DOMD (%
06/02 c
ab

70/02

مرحله گل دهی در هیر

5/00 b

77/20 b

05/60 b

مرحله گل دهی در نئور

02/00 ab

70/22 ab

70/20 a

مرحله سنبل دهی در هیر

c

0/00

مرحله سنبل دهی در نئور

c

5/00

SEM

2/00

c

05/27

c

70/00
2/00

d
c

00/02
00/50
2/76

حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار می باشد ()P <2/20
 = MEانرژی قابل متابولیسم (مگا ژول بر کیلو گرم)
 = OMDقابلیت هضم ماده آلی ()%
 = DOMDقابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک ()%
 =SEMانحراف معیار میانگین

تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی

روی بقایای زراعی گزارش داد که تعیین ضرایب تجزیه

بیشترین تجزیه پذیری ( )aماده خشک در گیاه درمنه

پذیری ماده خشک نمونه ها از نظر پیش بینی قابلیت

مربوط به مرحله رشد رویشی گیاهان است (جدول  )0و

هضم آن ها اهمیت دارد .بخش تجزیه پذیر کند ماده

در مقایسه دو منطقه ،گیاهان منطقه نئور بیشترین تجزیه

خشک ( )bدرمنه ،در مراحل رشد رویشی ،گل دهی و

پذیری ( )06/00را دارند .این امر به کربوهیدرات های

سنبل دهی تفاوت معنی داری بین دو منطقه نئور و هیر

محلول و پروتئین خام گیاه مربوط است که مقدار تجزیه

ندارد ،در حالی که بین مراحل رشد مختلف در یک منطقه

پذیری را افزایش می دهد .در مقایسه رشد گیاهان در دو

تفاوت معنی داری دارد( .)P<2/20بیشترین بخش تجزیه

منطقه ،گیاهان منطقه نئور دیرتر به بلوغ می رسند و

پذیر کند مربوط به مرحله گل دهی گیاه در منطقه هیر

تازگی بیشتری نسبت به گیاهان منطقه هیر دارند،

( 00/52درصد) است .در این مرحله ،گیاه از کربوهیدرات

بنابراین تجزیه پذیری بیشتری نشان می دهند .کمترین

هایی تشکیل شده است که اگر مدت زمان کافی در

تجزیه پذیری بخش محلول (کربوهیدرات محلول) در

معرض هضم قرار گیرد تجزیه می شود .بر اساس نتایج

مرحله سنبل دهی گیاهان است .با بلوغ گیاه مقدار

تحقیقی که توسط دالخاجاو و همکاران ( )0222بر روی

پروتئین خام کاهش یافته و دستگاه آوندی آنها و

مراتع استپی بیابانی انجام شد ،کمترین بخش b

محتویات دیواره سلولی افزایش می یابد .به همین دلیل

(نامحلول) در گیاهان نیمه بوته ای مرتع (نظیر درمنه) در

میکروب ها در تجزیه کردن بافت آنها دچار مشکل می

زمستان به دست می آید .مجموع تجزیه پذیری در

شوند (ویلسون  .)0500در مرحله رشد رویشی ،بخش

مرحله رشد رویشی ،به ترتیب در مناطق هیر و نئور

تجزیه پذیر سریع درمنه در دو منطقه هیر و نئور تفاوت

 00/20و  50/06درصد و در مرحله گل دهی به ترتیب

معنی داری نشان می دهد ( ،)P<2/20در حالی که مرحله

در مناطق هیر و نئور  00/02و  05/56درصد به دست

گل دهی و سنبل دهی گیاه در هر دو منطقه تفاوت معنی

آمد که تفاوت معنی داری نشان نمی دهند .زیرا بخش b

داری نشان نمی دهد .ارسکوف ( )0555با مطالعه بر

آنها بیشتر است .ولی مجموع تجزیه پذیری در مرحله

04

تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی درمنه با استفاده از روش هاي آزمایشگاهی ،تولید گاز و کیسه هاي نایلونی

سنبل دهی گیاهان هر دو منطقه هیر ( 75/02درصد) و

درمنه در زمان صفر انکوباسیون ،صفر است که نشان

نئور ( 77/00درصد) با دو مرحله دیگر تفاوت معنی

دهنده تاخیر در تخمیر سوبسترا است .در حالی که

داری دارد ( ،)P<2/20این موضوع مربوط به

تجزیه پذیری ماده خشک درمنه در زمان صفر

کربوهیدرات های ساختمانی است که افزایش پیدا می

انکوباسیون ،مقدار عددی را نشان می دهد که نشان

کند.

دهنده بخش محلول است که سریع تجزیه می شود.

مقادیر فراسنجه های جداول  0و  0به دلیل تفاوت در
روش های آزمایش ،متفاوت هستند .زیرا تولید گاز
جدول  -4فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک با استفاده از روش کیسه های نایلونی در گیاه درمنه
a

فراسنجه ها
مرحله رشد رویشی

b

00/00b

a+b

00/52b

c

00/20 a

RSD
2/02

)P( k= .02
0/00

02/02b

در منطقه هیر
مرحله رشد رویشی

a

06/00

c

07/02

c

02/26

b

00/60

a

00/52

a

05/52

a

50/06

2/26

0/00

a

00/26

در منطقه نئور
مرحله گل دهی

a

2/26

00/02

d

67/52

0/00

در منطقه هیر
مرحله گل دهی

a

05/56

2/26

0/57

c

60/76

در منطقه نئور
مرحله سنبل دهی

05/52d

05/72 c

75/02b

2/20

0/22

70/52e

در منطقه هیر
مرحله سنبل دهی

d

07/56

c

05/06

b

77/00

2/02

0/00

e

70/20

در منطقه نئور
SEM

0/00

0/20

2/220

0/00

2/00

0/00

حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار می باشد ()P <2/20
 =aبخش تجزیه پذیر سریع ()%

 =cنرخ تجزیه پذیری (درصد در ساعت)

 =bبخش تجزیه پذیر کند ()%

 = RSDانحراف معیار خطا

 =a+bمجموع تجزیه پذیری ()%

) = P (k= .02درصد تجزیه پذیری در نرخ عبور %0

 =SEMانحراف معیار میانگین

نتیجه گیری کلی

متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی در مرحله رشد

به طور کلی با توجه به ترکیبات شیمیایی ،میزان تولید

رویشی و تا حدودی در مرحله گل دهی ،برای دام بیشتر

گاز و تعیین تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی

است .با توجه به آزمون گاز می توان گفت که درمنه

ارزش درمنه از لحاظ پروتئین خام ،انرژی قابل

خوشخوراک نیست.
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