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آوري شده با آهک در  لعم )Chenopodium album( تره تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه
  یهاي نایلون هاي مختلف به روش کیسه زمان
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گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشیار  2، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند گروه علوم دامی،ارشد  کارشناسی 1
  مربی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند 3و دانشگاه بیرجند 

  22/08/1395تاریخ پذیرش:  17/03/1395تاریخ دریافت: 
  چکیده

تره از  پذیري گیاه مرتعی سلمه یب شیمیایی و خصوصیات تجزیهبه منظور تعیین ترکدر این تحقیق 
ي رشد (رویشی، گلدهی و  برداري از این گیاه در سه مرحلهنمونه .ستفاده شدا هاي نایلونی روش کیسه

شده پس از خشـک شـدن    هاي برداشت صورت گرفت. نمونه 1392در مراتع گناباد در سال بذردهی) 
 4 ي گلـدهی، بـا آهـک    آوري شـده از مرحلـه   سمتی از نمونه گیاه جمعقدر هواي آزاد آسیاب شدند. 

جهـت تعیـین میـزان    . بررسـی شـد   آوري و ترکیـب شـیمیایی آن   لروز عم 8 و 4، 2به مدت  درصد
رأس گـاو فیسـتوله   دو ي خنثی گیـاه از   فیبر نامحلول در شوینده و پذیري ماده خشک، پروتئین تجزیه

 96و  72، 48، 24، 16، 8، 4، 2 هاي صـفر،  ها در زمان پذیري نمونه یهشده استفاده گردید و میزان تجز
 انجـام شـد.   SAS9.1و نرم افزار آماري  GLMي ها با استفاده از رویهنالیز دادهآ گیري شد.ساعت اندازه

داري در مقدار پروتئین گیاه سلمه تره در مراحل مختلف رشد مشـاهده  ایج نشان داد که تفاوت معنینت
گلدهی و بذردهی به   . سپس در مرحلهرویشی حداکثر بود  لهبدین صورت که در مرح .)p>05/0(شد 

ـ   p>05/0(اند  ترتیب بیشترین میزان پروتئین خام را داشته  رویشـی   ز در مرحلـه ). حـداکثر خاکسـتر نی
فیبر  رشد از میزان پروتئین گیاه کاسته شده و بر مقدار د) مشاهده شد. با پیشرفت مرحلهدرص 97/23(

تجزیه پذیري ماده خشک سلمه تره نشـان داد کـه تجزیـه     ي خنثی آن افزوده شد. نامحلول در شوینده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آوري با آهک سبب شد مقدار  عمل یابد.هاي انکوباسیون افزایش میخشک با افزایش زمان پذیري ماده
دید شدن مـاده خشـک   ). میزان ناپp>05/0( بدگلدهی افزایش یا  ره در مرحلهت پروتئین خام گیاه سلمه

روز بـه ترتیـب    8 و 4، 2، 0 آوري شـده بـه مـدت    تره عمل ساعت براي گیاه سلمه 96در انکوباسیون 
مـاده خشـک از    ها در بخش سریع و کند تجزیهدرصد بود و تفاوت 03/86و  79/88، 02/87، 41/85

بـا آهـک    آوري بدون عمل ي اي پروتئین در مرحله پذیري مؤثر شکمبه دار نبود. تجزیه نظر آماري معنی
  آوري کاهش یافت. ت عمل) و با افزایش مدp>05/0(بیشتر بود 

  

  لونی.هاي نای کیسهآوري، سلمه تره، عملپذیري، ، تجزیهیارزش غذای :کلیدي هايواژه
  

  مقدمه
هـاي   بشر از روزگاران گذشته براي دستیابی به غذا کوششـی پیگیـر را آغـاز کـرده اسـت. انسـان      

هاي گیاهان خودرو و جنگلی  اند و براي رفع گرسنگی از میوه، دانه و دیگر اندام خوار بوده اهنخستین گی
اند. انسان بعد از آنکه گوشتخوار شد، از گیاهان مرتعی و جنگلـی بـه عنـوان     کرده و مرتعی استفاده می

 به تولیدات دامی استکرد. بنابراین مرتع یکی از منابع مهم در دستیابی  هاي خود استفاده می تغذیه دام
ي از آن را گیاهـان  اترین فلورهاي جهان است و بخش عمده یغنفلور ایران یکی از  ).2001(پازوکی، 

اسـت  هایشـان بسـیار پـر اهمیـت     براي تغذیه دام شود که این بخش از نظر دامداران،مرتعی شامل می
 تـره  سلمه ي گیاهیگونه گیرد، یمقرار  ها دامي  استفادهیکی از گیاهان مرتعی که مورد  ).2012(ربیعی، 

)Chenopodium album( بـا نـام انگلیسی  . این گونهاستfat-henسـلم  هـا  گنابـادي زبان محلی  ، در
پسـتد  شورایـن گیـاه   . اسـت اسفناجیان  از خانواده و )2001 (راشد محصل و همکاران،شود  یمنامیده 

باشـد (اسـعدي،   شاخ و برگ ضخیم و آبدار می راياي، دااي یا بوتهاست و به صورت علفی، درختچه
 80تـا   30شود و بـه   زیاد میکند و ارتفاعش  ي رویشی به سرعت رشد می در مرحله این گیاه .)2011
هـا پختـه شـده و ماننـد      تواند به عنوان یک سبزي به طور کامل با برگ تره می رسد. سلمه متر میسانتی

یا همـان سـلمه   هاي سلمک  برگ .)2001 محصل و همکاران،(راشد اسفناج توسط انسان خورده شود
دار است و گل آذین آن سنبله و رنگ آن سبز است و میوه نیز کشیده و تخم مرغی شکل و دندانهتره، 
 .)1996(رستگار، تره کوتاه و منشعب است  ي سلمه ریشه .و محتوي بذرهاي ریز است ايیا قهوهسبز 

 در مناطق خزري و ایران تورانی به صورت گیاه مرتعی رویـش دارد در نواحی زیادي از جمله  سلمک
  .)2010 (جوري و همکاران،



 و همکاران حمیده حیدري
 

83 

ترکیب شیمیایی گیاه مورد مطالعه تحقیقات کمی صورت گرفته است. در تحقیقی که بر در رابطه با 
، انجام شده است ي خراسان رضوي هدر منطق و چند گیاه مرتعی دیگر روي ترکیبات شیمیایی این گیاه

ي درصد و الیاف نـامحلول در شـوینده   33/95درصد و ماده خشک آن  66/14میزان خاکستر خام آن 
هـا فقـط   البتـه ایـن داده   .درصد گزارش شده اسـت  60/12درصد و پروتئین خام آن  73/50خنثی آن 

(فاضل ترشیزي و  ه استنشدو سایر مراحل رشد بررسی  استاین گیاهان  لدهیي گمربوط به مرحله
  .)2010مکاران، ه

در مراحل مختلـف   هاي مرتعیاز آن جایی که تعیین ترکیب شیمیایی و خصوصیات هضمی علوفه
هـدف   ؛رسـد ها در دام الزم و ضروري به نظر میمختلف ایران جهت تغذیه مناسب آن در مناطق رشد

ه در مراحـل  از انجام این تحقیق، تعیین ترکیب شیمیایی و خصوصیات تجزیه پذیري گیـاه سـلمه تـر   
  .استمختلف رشد 

  
  هامواد و روش

تره با  پذیري گیاه مرتعی سلمه به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و خصوصیات تجزیه :هاآوري نمونهجمع
رویشی، رشد (تره در سه مرحله از  ي کاملی از گیاه سلمهها نمونههاي نایلونی،  استفاده از روش کیسه

بیدخت واقع در از مراتع شهر 1392یر و شهریور هاي فروردین، ت اهبه ترتیب در م )گلدهی و بذردهی
آوري گردید. تصادفی از چند نقطه جمع کامالًبه صورت  ها نمونهشهرستان گناباد برداشت شد. 

متري باالي سطح خاك انجام ي قیچی و از ارتفاع یک سانتی ي رویشی به وسیله مرحلهبرداري در  نمونه
ي رشد و تاریخ  مرحله ها آنآوري شد و روي  یی جمعها سهیکط به هر مرحله در هاي مربو شد و نمونه

آوري شده در هواي آزاد خشک گردیدند و پس از  ي جمعها نمونه سپس برداري نوشته شد.نمونه
آسیاب شدند و با الک یا توري دو  ها نمونهي استفاده در آزمایش شدند. بخشی از  آماده ،آسیاب کردن
بخشی از آن جهت تعیین ترکیب شیمیایی با الک یک  و 1ايدرون کیسه هت آزمایشاتمیلیمتري ج

میلیمتري الک گردید. مراحل آسیاب و الک کردن در آزمایشگاه تغذیه دام گروه علوم دامی دانشکده 
  کشاورزي دانشگاه بیرجند انجام شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. In situ 



1395)، 1( سوم سالداري، نشریه مرتع  
 

84 

گونه تغییر در شکل ظاهري  آوري گیاه شامل هرعمل :آوري گیاه سلمه ترهنحوه عملآوري و عمل
شود و مواد خوراکی است که باعث بهبود عملیات خوراك دادن و افزایش راندمان تغذیع در دام می

آوري با آهک استفاده گردید. عمل ه گلدهی(مرحله دواز گیاه برداشت شده در مرحل بدین منظور،
گرم از گیاه برداشت یک کیلوآب حل شود) تهیه شد. سپس چهار درصد (چهل گرم آهک در یک لیتر 

مخلوط شد و در کیسه پالستیکی به  هار درصد کامالًرد شده با یک لیتر از محلول آهک چشده و خ
آهک به ترتیب به  آوري بابا دماي معمولی نگهداري شد. عمل نحوي که هوا وارد آن نگردد در اتاقی

  صورت گرفت. روز 8و  4، 2 مدت
 AOAC1 خام، پروتئین خام از روشتعیین ماده خشک، خاکستر، چربیبراي  :تعیین ترکیب شیمیایی

آنکوم استفاده  ي خنثی از روشحلول در شوینده امهم چنین براي تعیین الیاف خ ) استفاده شد.1990(
  گردید.

هلشتاین  نژادرأس گاو ها از دوذاري و انکوباسیون نمونهگبراي کیسه :ها در شکمبهانکوباسیون نمونه
هاي (گاوها داراي کانوال یا فیستوله بودند براي گذاشتن کیسه نداي بودداراي فیستوالي شکمبهکه 

. براي (براي دقت بیشتر در آزمایشات از دو رأس گاو استفاده شد) ، استفاده شدنایلونی داخل شکمبه)
ابتدا با استفاده از  ي خنثیپذیري ماده خشک، پروتئین خام الیاف نامحلول در شویندهگیري تجزیهاندازه
متر دوخته سانتی 10×15هایی به ابعاد میکرومتر، کیسه 50استر با اندازه منافذ هایی از جنس پلیپارچه

ها سر کیسه ها ریخته شد (چهار کیسه به ازاي هر نمونه) وشد. پنج گرم نمونه آسیاب شده داخل کیسه
 ساعت در شکمبه قرار داده شدند. 96و  72، 48، 36 ،24، 16، 8، 4، 2ها به مدت با نخ بسته شد. کیسه

هاي صبح) انجام شد. البته کیسه 8دهی صبح (ساعت ساعت پس از خوراك 2ها انکوباسیون کیسه
مربوط به زمان صفر در شکمبه قرار داده نشدند و تنها با آب سرد شسته شدند، به طوري که آب زالل 

ها تمام کیسه وباسیون انجامنه در شکمبه انکها نیز به طور جداگاو براي بقیه زماناز آنها خارج گردید 
پس از خروج از شکمبه بالفاصله با آب سرد شستشو داده شدند تا سریعأ از فعالیت میکروبی 

ها در آون جلوگیري شود. این کار تا زمان صاف شدن کامل آب خروجی ادامه یافت. سپس تمام کیسه
گراد) خشک شدند و میزان ناپدید شدن ماده خشک، درجه ي سانتی 55ساعت در دماي  48(به مدت 

اي با هاي مختلف انکوباسیون شکمبهدر زمان هاي خنثی نمونهپروتئین خام و فیبر نامحلول در شوینده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Association of Official Analytical Chemists 
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از طریق تعیین  هاي خنثی نمونهتوجه به اختالف مقدار ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده
  ها قبل و بعد از انکوباسیون محاسبه گردید.اختالف وزن نمونه

خـام و  خشـک، پـروتئین   پذیري مـاده هاي تجزیهجهت تعیین فراسنجه :پذیري هاي تجزیهبرازش داده
) استفاده شـد و بـرازش   2000(رسکوف هاي مورد بررسی از معادله پیشنهادي اسلولی در نمونهدیواره

  انجام شد: )SAS )proc Nlinفزار آماري ا ها با مدل زیر و با استفاده از نرمداده
)1(                             P = a + b (1 – e-ct)  

  که در این معادله:
P=  مقدار ناپدید شدن در زمانt،a تجزیه = بخش سریع ،e =) 718/2عـدد نپـرین(  
b= تجزیه بخش کند ،cثابت نرخ تجزیه = ،t(ساعت) زمان انکوباسیون در شکمبه =  

در  08/0و  05/0، 02/0و با در نظر گرفتن نرخ عبور ) 2( رابطهها با استفاده از پذیري مؤثر نمونههتجزی
  ).1999ساعت محاسبه شد (سیروهی و راي، 

)2        (                     ED = a + {(b × c)/(c + k)}              
  از: اند عبارتاجزاي این معادله 

ED =پذیري مؤثرتجزیه،a تجزیه = بخش سریع ،  
b =تجزیه بخش کند ،cثابت نرخ تجزیه = ،kثابت نرخ عبور =.  
  

براي به دست آوردن اثر مرحله ي رشد بـر روي ترکیـب شـیمیایی و برخـی      :تجزیه و تحلیل آماري
ي آمـاري  تجزیـه  تکرار اسـتفاده شـد.   4تیمار و  3تصادفی با  پذیري از طرح کامالًخصوصیات تجزیه

خـام و فیبـر   خشـک، پـروتئین   پـذیري مـاده  مربوط به ترکیبات شیمیایی و خصوصیات تجزیه هايداده
SAS9.1افزار آمـاري   و نرم GLMي  یهروي خنثی گیاه در مراحل مختف رشد، از  یندهشونامحلول در 

1 
ـ      یانگینمي  یسهمقا .انجام شد ه ها با استفاده از آزمون توکی کرامر انجام شد. مـدل آمـاري طـرح نیـز ب

  صورت زیر بود:
)3(                                                                    Yij = µ + Ti + eij  

Yijمقدار متغیر وابسته : ،µمیانگین کل : ،Tiاثر تیمار :، eij.اثر خطاي آزمایش :  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sas Institute 
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  نتایج
زیـه شـیمیایی مراحـل    نتـایج حاصـل از تج  : ترکیب شیمیایی گیاه سلمه تره در مراحل مختلف رشد

رویشـی    مرحلهمختلف رشد گیاه مورد آزمایش بیانگر آن است که میزان ماده خشک گیاه به ترتیب از 
ها با افـزایش سـن از میـزان    گلدهی و تشکیل بذر افزایش یافته است. در تمام انواع علوفهي  مرحلهبه 

ي  مرحلـه پـروتئین خـام در    درصـد گردد. بیشترین میـانگین  آب آن کاسته و ماده خشک آن اضافه می
  .استبذردهی  مرحلهین آن در تر کم رویشی گیاه و

  مرحلهمیانگین درصد چربی خام نشان داد که بیشترین میانگین با اختالف اندك، مربوط به   مقایسه
رویشی است و در بقیه مراحل اختالفی وجود ندارد. بیشترین میانگین خاکستر در تیمارهاي آزمایشی 

بنابراین با . بذردهی است میانگین خاکستر مربوط به مرحله تریني رویشی و کمط به مرحلهمربو
ي بیشترین میانگین فیبر نامحلول در شوینده .شوداسته میپیشرفت مراحل رشد از میزان خاکستر گیاه ک

 باشد.رویشی می ترین مقدار آن مربوط به مرحلهمبذردهی و ک مرحله خنثی مربوط به

یابد، زیرا رشد افزایش میزان الیاف خام با پیشرفت مرحله میج آزمایش حاکی از آنست که نتای
خام و لیگنین آن  تر شده و بر میزان الیافتر و خشبیسلولی ضخیم زمان با افزایش سن گیاه، دیوارههم

  .)1(جدول  شودافزوده می
  

 .درصد ماده خشک)رشد (تلف تره در مراحل مخ میانگین ترکیب شیمیایی گیاه سلمه -1جدول 

  ترکیب شیمیایی
خطاي استاندارد   تیمارهاي آزمایش

  مرحله بذردهی  ي گلدهی مرحله  ي رویشی مرحله  داري سطح معنی  میانگین
  c61/15  b41/48  a03/92  8795/0  0001/0  ماده خشک

  a97/23  b06/18  c20/13  7518/0  0002/0  خاکستر
  a12/27  b88/12  c57/6  8063/0  0001/0  پروتئین خام
  1251/0  3473/0  04/1  04/1  08/2  چربی خام

NDF 
c13/37  b29/53  a67/65  19/2  0003/0  

دار آماري است بیانگر تفاوت معنیحروف غیر مشابه در هر ردیف 
  

نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی گیاه سلمه تره  :آوري شده با آهکتره عملب شمیایی گیاه سلمه ترکی
آوري با آهک نتوانسته ارائه شده است، بیانگر آن است که عمل )2(ا آهک که در جدول آوري شده بعمل

است اثر معنی داري بر خاکستر این گیاه داشته باشد. نتایج هم چنین نشان داد که، بیشترین مقدار پروتئین 
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دار آن در ترین مق آوري به مدت دو روز انجام شده است و کم خام گیاه مربوط به زمانی است که عمل
دار آوري نیز معنیبدون عملي آوري چهار روز انجام شده است که نسبت به مرحلهزمانی است که عمل

 آوري در مدت کوتاه باعث شده است که مقدار پروتئین خام گیاه افزایش یابد.این یعنی عمل است.
هاي چهار و در زمان آوري گیاه سلمه تره با آهکشود، عملمشاهده می )2(طور که در جدول همان

  .داري را در محتواي پروتئین خام گیاه ایجاد کندهشت روز، نتوانسته است افزایش معنی
دهـد کـه از نظـر    نیز نشان می )2(هاي مربوط به میانگین چربی تیمارهاي آزمایشی در جدول  داده

ین میـانگین الیـاف   ). بیشـتر p<05/0(داري بین تیمارهاي آزمایشی وجود نداشت  آماري اختالف معنی
باشـد کـه از نظـر آمـاري اخـتالف       یمـ آوري هشـت روز   ي خنثی مربوط به عمل یندهشونامحلول در 

ین تـر  کـم اما به لحاظ عددي ؛ آوري و سایر تیمارهاي آزمایشی ندارد ي بدون عمل مرحلهداري با  معنی
باشد که آن نیز از نظـر   یمز آوري دو رو ي خنثی نیز مربوط به عمل یندهشومیانگین الیاف نامحلول در 

  .دار نبوده است آماري معنی
  

  .درصد ماده خشک)مختلف (آوري شده با آهک در روزهاي  تره عمل میانگین ترکیب شیمیایی گیاه سلمه -2جدول 
  ترکیب
  شیمیایی

خطاي استاندارد   *تیمارهاي آزمایش
  میانگین

سطح 
  4  3  2  1  داري معنی

  4509/0  6057/0  28/19  92/22  92/22  72/17  خاکستر
  c34/11  a87/14  ad03/10  bc76/11  3766/0  0212/0  پروتئین خام

  7194/0  0001/0  04/1  04/1  04/1  04/1  چربی خام
NDF 49/51  77/45  95/55  54/56  57/4  3335/0  

   دار آماري است. حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر تفاوت معنی
= 4 ،روز چهارآوري  عمل =3 ،روز دوآوري  عمل =2 ،ي گلدهی) (مرحله وريآ بدون عمل =1 * تیمارهاي آزمایش:

  روز هشتآوري  عمل
  

آوري ي عملماده خشک گیاه سلمه ترهاي شکمبه پذیري و تجزیه پذیري مؤثر ي تجزیهاهفراسنجه
مین هاي مختلف انکوباسیون به هتره در زمانپذیري ماده خشک سلمهدر رابطه با تجزیه :شده با آهک

کنیم که نتایج آزمایشات نشان داد که تجزیه پذیري ماده خشک سـلمه تـره بـا افـزایش     نکته بسنده می
زیرا ایـن نتیجـه    شودخودداري میاز توضیح بیشتر در این زمینه  یابد.هاي انکوباسیون افزایش میزمان

  و نیاز به توضیح خاصی ندارد. استو امري طبیعی و بدیهی  قابل قبول



1395)، 1( سوم سالداري، نشریه مرتع  
 

88 

اي ماده خشک تیمارهاي آزمایشی هاي تجزیه پذیري و تجزیه پذیري مؤثر شکمبهن فراسنجهمیانگی
شود، بیشترین مقدار بخش مشاهده می )3(همانگونه که در جدول  ارائه شده است. )3(در جدول 

که نسبت به مراحلی که  استآوري ي بدون عملي ماده خشک به لحاظ عددي در مرحلهسریع تجزیه
). کمترین میانگین بخش سریع p<05/0( یستدار ني صورت گرفته است، از نظر آماري معنیآورعمل

) p<05/0دار ( که نسبت به سایرین اختالف معنی استآوري هشت روز  ي عملتجزیه مربوط به مرحله
ماده   که بیشترین مقدار بخش کند تجزیهماده خشک نشان داد   مقایسه بخش کند تجزیه .نداشت

آوري با  دار نبود. بنابراین عمل باشد، اما این اختالف معنیآوري هشت روز می بوط به عملخشک مر
آوري را به طور  ماده خشک مرحله بدون عمل  ت میانگین بخش سریع و کند تجزیهآهک نتوانس

  ثیر قرار دهد.أداري تحت ت معنی
شاهده شد که تفاوت آوري هشت روز م ي ماده خشک در تیمار عمل بیشترین ثابت نرخ تجزیه

ي ماده خشک مربوط به تیمار بدون  داري با تیمارهاي یک و دو داشت. کمترین ثابت نرخ تجزیه معنی
اي  تري بر تجزیه شکمبه آوري توانسته است اثر مناسب تره مشاهده شد. بنابراین عمل آوري سلمه عمل

اي ماده خشک به  پذیري موثر شکمبه آوري شده، تجزیه ماده خشک داشته باشد. در تمام تیمارهاي عمل
  دار نبوده است. لحاظ عددي افزایش یافته است اما از نظر آماري معنی

  

 .کآه آوري شده با تره عمل خشک سلمهاي ماده  پذیري موثر شکمبه پذیري و تجزیه هاي تجزیه فراسنجه -3جدول 

  پذیري موثر تجزیه  1پذیري ضرایب تجزیه  *تیمارها
  )h/( د از شکمبهنرخ عبور موا

A  b  c  02/0  05/0  08/0  
1  4503/0  3909/0  b1171/0  7764/0  7145/0  6718/0  
2  4335/0  4024/0  b1200/0  8106/0  7566/0  7155/0  
3  4137/0  4436/0  ab1709/0  8085/0  7612/0  7238/0  
4  4021/0  4457/0  a2097/0  8021/0  7602/0  7307/0  

  0244/0  0195/0  0139/0  0147/0  0199/0  0134/0  اشتباه معیار میانگین
  3612/0  3139/0  3266/0  0020/0  1688/0  1089/0  داري سطح معنی

  دار آماري است. حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی
  روز هشتآوري  : عمل4تیمار و  روز چهارآوري  : عمل3 تیمار، روز دو آوري : عمل2تیمار ،آوري : بدون عمل1*تیمار

1(a=              بخش سریع تجزیهb=             بخش کند تجزیهc= .ثابت نرخ تجزیه در ساعت  
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آوري ي عملاي پروتئین خام گیاه سلمه ترهپذیري مؤثر شکمبهپذیري و تجزیههاي تجزیهفراسنجه
 اي پـروتئین خـام  هاي تجزیه پـذیري و تجزیـه پـذیري مـؤثر شـکمبه     میانگین فراسنجه: شده با آهک

ي پـروتئین در   بیشترین میانگین بخش سریع تجزیه ارائه شده است. )4(تیمارهاي آزمایشی در جدول 
داري بود.  آوري معنی ي بدون عمل درصد) بود که نسبت به مرحله 79/41آوري دو روز ( ي عملمرحله

از نظـر  آوري هشـت روز بـود کـه     در رابطه با بخش کند تجزیه، بیشترین مقدار مربوط به بخش عمل
آوري هشـت   دار بوده است. در ثابت نرخ تجزیه نیز بیشترین میانگین مربوط بـه عمـل   آماري نیز معنی

  دار بود. د که از نظر آماري معنیروز بو
  

  .آوري شده با آهک تره عمل اي پروتئین سلمه پذیري موثر شکمبه پذیري و تجزیه فراسنجه هاي تجزیه -4جدول 

  پذیري موثر تجزیه  1یريپذ ضرایب تجزیه  *تیمارها
a b  c  02/0  05/0  08/0  

1  b2410/0  a5722/0  a1131/0  a8203/0  a7463/0  d6954/0  
2  a4179/0  a4736/0  a1135/0  a7806/0  b6846/0  bc6217/0  
3  ac3171/0  a5615/0  a0958/0  a7890/0  ab7035/0  c6369/0  
4  c1026/0  b7584/0  b1909/0  b7180/0  c6254/0  a5641/0  

  0132/0  1090/0  0098/0  0173/0  0364/0  0302/0  باه معیار میانگیناشت
  0009/0  0004/0  0005/0  0190/0  0035/0  0005/0  دار سطح معنی

  ).p>05/0دار آماري است ( حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی
  روز هشتآوري  : عمل4تیمار ، روز چهارآوري  : عمل3تیمار، روز دو آوري : عمل2تیمار، آوري : بدون عمل1*تیمار

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

ي خنثی گیـاه  اي الیاف نامحلول در شویندهپذیري مؤثر شکمبهپذیري و تجزیههاي تجزیهفراسنجه
پـذیري مـؤثر   پـذیري و تجزیـه  تجزیـه هـاي  میـانگین فراسـنجه  : آوري شده با آهکي عملسلمه تره

 ارائـه شـده اسـت.    )5(ي خنثی تیمارهـاي آزمایشـی در جـدول    اي الیاف نامحلول در شوینده شکمبه
بـه لحـاظ عـددي مربـوط بـه       ي خنثی ي الیاف نامحلول در شوینده بیشترین مقدار بخش سریع تجزیه

تـرین میـانگین بخـش سـریع      دار نبـوده اسـت. کـم    آوري هشت روز است که از نظر آماري معنی عمل
آوري بوده که از نظر آمـاري   ي بدون عمل ي خنثی مربوط به مرحله ي الیاف نامحلول در شوینده تجزیه
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اند. در رابطـه بـا   دار نبوده اري معنییز از لحاظ آمهاي مربوط به بخش کند تجزیه ن. دادهنیستدار  معنی
آوري بـود کـه بـا     ي بدون عمـل  ثابت نرخ تجزیه نتایج نشان داد که بیشترین میانگین مربوط به مرحله

ي  پذیري موثر الیاف نـامحلول در شـوینده   دار آماري نداشت. تجزیه هیچکدام از تیمارها اختالف معنی
ي  پذیري موثر مربوط به مرحله بیشترین مقدار تجزیه ت.خنثی با افزایش ساعات نرخ عبور، کاهش یاف

). اما بـه طـور کلـی،    p<05/0دار آماري نداشت ( آوري چهار روز بود که با سایرین اختالف معنی عمل
  آوري افزایش پیدا کرده است. اي تحت تاثیر عمل پذیري موثر شکمبه تجزیه

  
تره  ي خنثی گیاه سلمه محلول در شوینده اي الیاف نا ثر شکمبهپذیري مو پذیري و تجزیه هاي تجزیه فراسنجه -5جدول 

  .آوري شده با آهک عمل

  تیمارها*
  پذیري موثر تجزیه  1پذیري ضرایب تجزیه

a b  c  02/0  05/0  08/0  
1  2534/0  4589/0  2576/0  6498/0  c5897/0  c5467/0  
2  2827/0  4225/0  1363/0  7190/0  b6559/0  b6113/0  
3  3385/0  4397/0  1330/0  6972/0  a6566/0  a6237/0  
4  2883/0  4415/0  2540/0  6627/0  c6093/0  c5704/0  

  0097/0  0108/0  0167/0  0620/0  0383/0  0286/0  اشتباه معیار میانگین
  0017/0  0048/0  0671/0  3470/0  9263/0  2815/0  دار سطح معنی

  ت. دار آماري اس حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی
  آوري هشت روز : عمل4تیمار ، آوري چهار روز : عمل3تیمار، آوري دو روز  : عمل2تیمار، آوري : بدون عمل1*تیمار

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

  گیريو نتیجه بحث
تحقیق زیادي صورت نگرفته است. امـا وارن و  در رابطه با ترکیب شیمیایی گیاه سلمه تره تاکنون 

درصـد گـزارش    22تـا   9ي اسفناجیان بین  خانوادهمیزان پروتئین خام را در گیاهان ) 1990( همکاران
میزان پروتئین خام گیاه سلمه تـره را در  ) 2010(ند. در تحقیق دیگري، فاضل ترشیزي و همکاران کرد

چنین بیان کردند که در این گیاه میزان کربوهیدرات . همگزارش کردند 60/13در حدود  مرحله گلدهی
ي خنثی در این گیاه بـه ترتیـب   و میانگین خاکستر و ماده خشک و فیبر نامحلول در شوینده استکم 
. میزان پروتئین خام گیاهان مرتعی در مرحلـه رویشـی از سـایر    استدرصد  73/50 و 33/95، 66/14



 و همکاران حمیده حیدري
 

91 

رسد. اما مقدار الیاف نامحلول ترین مقدار خود میحله بذردهی به کمباشد و در مرمراحل رشد بیشتر می
  ).1968شود (نلسون و همکاران، ي خنثی گیاه مرتعی با پیشرفت سن گیاه بیشتر میدر شوینده

هـا  به طور کلی با افزایش سن گیاهـان از میـزان پـروتئین خـام آن     دهدحقیقات مختلف نشان میت
). ابرسجی و همکاران نیز بیان کردند کـه مرحلـه رشـد تـأثیر     2009، اصرينشود (ارزانی و کاسته می

گذارد و به تدریج که گیاه به بلوغ می رسد مقادیر پروتئین خام آن زیادي بر میزان پروتئین خام گیاه می
هـا  که نسبت برگ بـه سـاقه  بلوغ، عالوه بر این ). در مرحله2008یابد (ابرسجی و همکاران، کاهش می

 یابـد نسبت دیواره سلولی، ساقه و لیگنینی شدن نیز افزایش و میزان پروتئین کاهش می ؛یابدیکاهش م
که در مـورد خاکسـتر خـام     محققان دیگري نیز ).2003ماریناز و همکاران،  ؛1997(لري و همکاران، 

ـ  اند، بیان کردند که کل میزان خاکستر با بلوغ گیـاه کـاهش مـی   گیاهان تحقیق کرده د شـاد و  یابـد (نوی
تـرین  ي رشد یکی از مهـم مرحله شودگرفته مینتیجه  تی دیگر. برطبق تحقیقا)2000، جعفري صیادي

و ارزش غـذایی علوفـه بـه تغییـرات مورفولـوژیکی و       اسـت عوامل مؤثر بـر کیفیـت غـذایی علوفـه     
ل کـاهش  اي، بخش سیتوپالسمی سلوفنولوژیکی گیاه بستگی دارد، به طوري که با بلوغ گیاهان علوفه

یابـد و کـاهش مـواد    یابد و مقدار پروتئین و کربوهیدرت و مواد معدنی محلول در آن کـاهش مـی   می
  ).1994(فاریانی و همکاران،  معدنی گیاه، کاهش کل میزان خاکستر را در پی خواهد داشت

ي همیزان الیـاف نـامحلول در شـویند    در تحقیقی که بر روي گیاه شور بیابانی انجام شده است نیز
ذکر شـده   66/50 و 85/47، 52/44به ترتیب رویشی، گلدهی و بذردهی  خنثی این گیاه در سه مرحله

یابـد (باشـتنی و   دهد که با افزایش رشد گیاه، میزان فیبر این گیاه افزایش مـی این نتایج نشان میاست. 
  ).2013همکاران، 

ي هـا  بافـت یـاج آن بـه   احتن گیـاه  نیز گزارش نمود که با ازدیاد سـ ) 1996( و همکاران مکدونالد
سلولز و  هاي ساختمانی آن مانند سلولز، همی یدراتکربوهیابد و در نتیجه مقادیر  یمساختمانی افزایش 

افـزایش میـزان    مطابقت دارد. تحقیق حاضرد که تمامی این نتایج با نتایج آزمایش شو یملیگنین بیشتر 
صل توسعه مواد هیدرات کربنـی سـاختمانی اسـت کـه     حا ي رشد اصوالًالیاف خام با پیشرفت مرحله

شوند و با افزایش حجم گیاه بـراي دوام آن ضـروري   سلولز و لیگنین تشکیل میاز سلولز، همی اًعمدت
دو عامل یعنی افزایش نسـبت سـاقه بـه بـرگ و افـزایش مـواد        است. این تغییرات تحت تأثیر مرکب

بنابراین همگام با بلوغ گیاه، درصد وزن خشک،  .باشدیهیدرات کربنی ساختمان با افزایش سن گیاه م
  ).2000یابد (مدیر شانه چی، فیبر و لیگنین افزایش می
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دهد که عمل آوري در زمان کوتاه مقدار پـروتئین خـام گیـاه را افـزایش     نتایج آزمایشات نشان می
خام شود که این امر شـاید  هاي طوالنی تر نتوانسته است سبب افزایش در پروتئین دهد اما در زمان می

شود آهک ساخنمان پروتئین گیـاه را  به دلیل تأثیر مدت زمان طوالنی تر عمل آوري باشد که سبب می
تواند طی روزهاي طوالنی که بـا  زیرا آهک به علت خاصیت قلیایی خود می .دچار تغییر و آسیب کند

ذي شود و پیونـدها را هیـدرولیز   ماده مغذي در تماس است، سبب سست شدن پیوندهاي بین مواد مغ
نتیجه مقداري از پـروتئین از دسـترس خـارج     کند و سبب از هم خوردن ساختمان پروتئین شود و در

  ).2008شود (پیرمحمدي و همکاران، می
در آزمایشات انجام شده مشخص شد که عمل آوري با آهک سبب کاهش میزان فیبر نـامحلول در  

ي خنثـی در تیمارهـاي    یندهشـو  ل آن، کاهش میـزان فیبـر نـامحلول در   شود که دلیي خنثی میشوینده
دلیـل   اسـت. امـا  آوري قلیایی  آوري شده با مواد قلیایی، افزایش حاللیت همی سلولز توسط عمل عمل

آوري هشت روز، این است که ترکیبات قلیایی مثل ي خنثی در عملافزایش الیاف نامحلول در شوینده
نی شدن پیوندهاي استري بین اسیدهاي فنولیک و پلی ساکاریدهاي باند شـده  آهک و اوره باعث صابو

  ).1998 (چادري، شوندبا لیگنین می
آوري با  پذیري گیاه شور بیابانی انجام شده است گزارش شد که عمل در تحقیقی که بر روي تجزیه

ده اسـت (صـیفی،   اي ماده خشـک شـ   ثر شکمبهؤپذیري م دار در میزان تجزیه آهک سبب افزایش معنی
آوري نشـده و   ي خشک کاه زیره عمـل  پذیري ماده هاي تجزیه در تحقیقی که بر روي فراسنجه ).2011
ثر مـاده خشـک در   ؤپـذیري مـ   آوري شده با آهک و اوره انجام دادند، مشخص گردید که تجزیـه  عمل

شـاهد افـزایش   آوري شده با آهک نسبت به تیمار  هاي عبور پنج و هشت درصد در تیمار عملسرعت
آوري کـاه زیـره توسـط     بطور کلی این پژوهش نشان داد که عمـل  .)2012یافت (صمدنیا و همکاران، 

هاي دهد و این با یافتهتیمار آهک قابلیت تجزیه ماده خشک این ماده خوراکی را در شکمبه افزایش می
انجـام شـد،   ) 2012(نیز مطابقت دارد. در تحقیقی دیگر کـه توسـط طالـب زاده و خلیـق      )3(جدول 

ي خشـک  با اوره و مالس باعث افزایش قابلیت هضم ماده اي د که فرآوري سورگوم علوفهشمشخص 
مطابقـت دارد. پـس بـه     )3(هاي جدول دار نبوده است و این با یافته شود اما از نظر آماري معنیآن می

تـره   ه سلمهماده خشک گیا آوري با آهک بر روي قابلیت هضم توان نتیجه گرفت که عمل طور کلی می
  داري نداشت. اثر معنی

هـا بـا   به دلیل از بین رفتن کربوهیـدرات  افزایش تجزیه پذیري پروتئین بعد از عمل آوري، احتماالً
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و علت این امر را می توان چنین بیان کرد که باال رفـتن قابلیـت هضـم پـروتئین در گیـاه       استآهک 
باشد و افزودن مـواد  از سست شدن پیوندهاي بین مواد مغذي میآوري شده با مواد قلیایی، ناشی  عمل

سـاکاریدها هیـدرولیز شـده و    شود که پیوند استري بـین لیگنـین و پلـی   ها باعث میقلیایی به خوراك
آوري بـا مـواد   عمـل  شـود. موجب بهبود قابلیت هضم یا همان تجزیه پذیري پروتئین براي حیوان می

هاي حیوان به مواد مغذي کند و سبب دسترسی آنزیممغذي را هیدرولیز میقلیایی، پیوندهاي بین مواد 
). 2008یابـد (پیرمحمـدي و همکـاران،    شود و در نتیجه قابلیت هضم پروتئین افزایش مـی بیشتري می

توانـد قابلیـت    یمـ اي با مواد قلیـایی  آوري گیاهان و مواد علوفه بیان کرد که عمل) 2010(زاده  یعقوب
مطابقـت   )4(هاي جدول  درصد افزایش دهد که این نتایج با یافته 70تا  25اي را بین  لوفههضم مواد ع

آوري  انجام شد نیز مشخص گردید که عمـل  )1999( ايردارد. در تحقیقی دیگر که توسط سیروهی و 
ند درصد افزایش پیدا ک 50یباً تا حدود تقر شود که قابلیت هضم کاه یمکاه گندم با اوره و آهک سبب 

آوري کـاه   یابد و عمـل  یمو هرچه قدر سطح آهک را افزایش یابد، قابلیت هضم کاه گندم نیز افزایش 
درصد قابلیت هضم کاه گندم را افزایش دهد که با نتایج جـدول   15یباً تقرگندم با آهک توانسته است 

با آهک سه درصد، آوري کاه برنج  بیان کردند که عمل )2004( همکارانمطابقت دارد. ویکتورسن و  4
پـذیري   پذیري پروتئین خـام آن نداشـته اسـت و نتوانسـته اسـت تجزیـه       یر زیادي بر افزایش تجزیهتأث

  .اي افزایش دهد پروتئین خام را به طور قابل مالحظه
آوري افزایش پیـدا  ثیر عملأاي تحت ت پذیري موثر شکمبه همان طور که آزمایشات نشان داد تجزیه

 در تحقیقی که توسـط باشـتنی و همکـاران    ا تحقیقات سایر محققین مطابقت دارد:کرده است که این ب
آوري شده  ي خنثی شور بیابانی عمل الیاف نامحلول در شوینده اي پذیري موثر شکمبه ) بر تجزیه2013(

اي الیـاف نـامحلول در    پـذیري مـوثر شـکمبه    با آهک انجام شده است، چنین گزارش گردید که تجزیه
نیز بیان  )1993( آندرساندر و همکاران خنثی با افزایش ساعات نرخ عبور کاهش یافته است.ي  شوینده

در  .ي خنثی را افزایش دهد ثر الیاف نامحلول در شویندهؤپذیري م تواند تجزیهآوري می کردند که عمل
را به طور  آوري ذرت با مواد قلیایی، قابلیت هضم آن نیز بیان شده است که عمل )2006( آلنتحقیقات 

اي به طـور قابـل تـوجهی     در مواد علوفه NDFرو که قابلیت هضم دهد و از آن یمقابل توجهی افزایش 
آوري شوند قابلیت هضـم بسـیار    اي عمل ، پس اگر مواد علوفهاستبیشتر از قابلیت هضم مواد خشک 
بیـان شـده   ) 2013( لبته در تحقیقی، توسط کریزسـان و همکـاران  . امطلوبی را به دنبال خواهند داشت
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ي ارزیابی قابلیـت هضـم ماننـد    ها روشاي، قابلیت هضم نسبت به سایر  کیسه است که در روش درون
هـا فعالیـت میکروبـی نسـبت بـه محـیط        یسهکزیرا در داخل  .آید یمتر بدست  کم 1روش آزمایشگاهی

آوري  ط حقیقـی عمـل  در شـرای  کـه توان نتیجه گرفـت   یمو با توجه به این امر،  استتر  اي کم شکمبه
) 2006( آلـن ي هـا  گفتـه و با توجه به  تواند قابلیت هضم را در حد بسیار قابل توجهی افزایش دهد یم
  تواند تولید شیر را افزایش دهد و درصد چربی شیر را در دام باال ببرد. یم

  
  کلی گیرينتیجه

کـه میـزان پـروتئین خـام      استتره گیاهی مرتعی  کلی می توان نتیجه گرفت که گیاه سلمه به طور
و به ترتیب در مرحله گلـدهی و   استرویشی   مرحله وتئین خام آن مربوط بهو حداکثر پر داردباالیی 

ویشـی  ر  اکستر گیـاه نیـز مربـوط بـه مرحلـه     شود. حداکثر خبذردهی از میزان پروتئین گیاه کاسته می
بنابراین می  .یابد خنثی افزایش می  یندهدر شورشد، مقدار الیاف نامحلول   باشد و با پیشرفت مرحله می

داراي پـروتئین   ، زیـرا استتوان نتیجه گرفت که این گیاه در مدیریت چراي دام در مرتع حائز اهمیت 
آوري با آهک باعـث   عمل کند.مین میأرویشی است که بخش اعظمی از نیاز دام را ت باالیی در مرحله

گلدهی افزایش یابد اما بر سایر ترکیبات شیمیایی گیاه  در مرحلهتره  ین خام گیاه سلمهشد تا مقدار پروتئ
در مرحلـه گلـدهی از مرتـع     (گیاه سلمه تره) پس چنانچه، این محصول مرتعی دار نداشت. تأثیر معنی

توانند به مرتع بروند و یـا زمـانی   ها نمیتواند در فصلی که دامآوري شود، میچیده شود و سپس عمل
ها باشـد و پـروتئین مـورد    وشش گیاهی فقیر باشد، یک تغذیه بسیار مناسب براي دامکه مرتع از نظر پ

ضمن اینکه براي دامداران نیز بسیار به صـرفه خواهـد بـود     .نیاز دام را در حد عالی تامین خواهد کرد
 ي عـالی دام خـود در فصـل سـرما اسـتفاده کننـد.      تغذیـه  بـراي اند زیرا از علوفه رایگان مرتع توانسته

آوري بیشتر بـوده اسـت و بـا افـزایش      بدون عمل  اي پروتئین خام در مرحله شکمبهپذیري موثر  تجزیه
اي مـاده خشـک و الیـاف نـامحلول در      زیه پـذیري مـوثر شـکمبه   جآوري کاهش یافت و ت مدت عمل

  دار نبود. ي خنثی از نظر آماري معنی شوینده
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