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 چکیده

شور  یاهاشنان و س ید،ساقه سف یسلمک هایامتک کوهانه بن شترهای چرایتحت  شورزی گیاهیگونه  سه پذیریتخمیر مطالعه یندر ا

توسط  یشیآزما یماربا نه ت یدر قالب طرح کامل تصادف یکدیگردرصد با  ۱00و  5/66، 5/۳۳، 0 یگزینیو با جا یانفراد صورت به

 ند.شد آوریگردن و زمستانه از مراتع جنوب استان خوزستا ییزهپا یدر طول فصل چرا یاهیگ های نمونه. شد ارزیابی روش تولید گاز

 طور به( T2) یدساقه سف سلمکی(. P<05/0شده داشتند ) تولیدگاز  میزاناز نظر سرعت و  یدار معنیتفاوت  بررسیمورد  های جیره

 میزان بیشترین( T8درصد اشنان ) 5/۳۳شور +  یاهدرصد س 5/66 یحاو ۀیرگاز را داشت و در مقابل ج یدتول میزان ینکمتر یدار معنی

قابل  آلی ۀماد حقیقی،هضم  قابلیت بیشترینو اشنان  کمترین یدار معنی طور به سفیدساقه  سلمکی(. P<05/0گاز را داشت ) تولید

قابل  انرژی کمترین .را داشتندمیکروبی  ۀو تولید تود (متابولیسم) وساز سوخت تخمیر، کل اسیدهای چرب فرار تولیدی، انرژی قابل

 ترینیینبود و پا ها یرهج دیگرباالتر از  یدساقه سف یسلمک یاهدر گ میکروبیتوده  تولید ۀ. بازدشد مشاهده T2 تیماردر  وساز سوخت

بوده و  ها آن یباالتر از سطح بحران بررسیمورد  های یرهج ۀشده در هم یدتول یاکیآمون یتروژنن میزانبود.  T8 ۀجیربازده متعلق به 

 برای یرهج ینبهتر T8 ۀیراشنان و ج یاهگ بنابراین،. کنند ینتأم یکروبیم ۀتود یدتول بیشترین یرا برا یتروژناز ن یکاف یرتوانند مقادیم

 .هستند تنهاییبه گیاهاز سه  هرکدامتر از بر ترکیبی های یرهمرتع، ج احیاء دیدگاهشتر هستند؛ اما با  یازهای مواد مغذین ینتأم
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ABSTRACT 

In present experiment fermantability of three halophyte species including: Atriplex leucoclada (AL), Suaeda fruticosa 
(SF) and Seidlitzia rosmarinus (SR) on individually or mixed forms as 0.0, 33.5 66.5 and 100% with each other (9 
diets), were evaluated in a compelet randomized design. These halophyte species were collected from southern 
rangelands of Khuzestan province during autumn and winter grazing season. The diets were different regarding the 
rate and amount of produced gas (P<0.05). The AL produced lowest but diet containing 66.5 SF+ 33.5 SR (T8) had 
highest gas production compared with other diets (P<0.05). Diet containing AL and SR respectively had the lowest 
and highest true OM digestibility, true fermentable OM, total volatile fatty acid, ME and maximum microbial mass 
production (P<0.05). The fficiency of microbial mass production in AL was the highest and the lowest efficiency was 
for T8 diet. Concentration of rumen ammonia nitrogen with feeding all diets was higher than its threshold level, so 
they prepare enogh amount of ammonia nitrogen for max. microbial biomass production. Therefore, diets T5 and T8 
were the best diets for provide the nutrients requirements of camels; but with the views of range improvement, 
combined diets are preferred than each of the three plants alone.   
 
Keywords: Ammonia nitrogen, gas production, ME, microbial biomass production, NEL. 
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 مقدمه

 ویژه هها بدام تغذیۀ، خشک یمهدر مناطق خشک و ن

نامتعارف  مرتعی گیاهی های گونهوابسته به  کلی بهشترها 

از مواد  یادیمیزان ز یو ممکن است حاو بوده

 هایدر خاک اغلب که گیاهان اینباشند.  یگنوسلولزیل

 نیزخاکستر باال  حاوی کنند،میرشد  بیابانیشور مناطق 

 گیاهان اینموازات بلوغ  در حال چرا به ترهایش. هستند

و زمستان  پاییز چرایطورمعمول در طول فصول  که به

بوده و  فقیر غذاییبه استفاده از منابع  ناچاردهد  رخ می

 یازهاین ینتأم یالزم را برا یتوانند مواد مغذنمی

(. El Shaer, 2010خود را به دست آورند ) یزیولوژیکیف

 Atriplexسفید )ساقه  سلمکی گیاهی های گونه

leucoclada،) شور  سیاه(Suaeda fruticose ) و اشنان

(Seidlitzia rosmarinus )اسفنجیان ةمتعلق به خانواد 

و  بیابانیمناطق  هواییآب و  شرایطو سازگار به  بوده

غالب  های گیاهان گونه هستند. اینشور  یها خاک

 تشکیلان را استان خوزست بیابانیمناطق  ای بوته

و  شدهتک کوهانه چرا  شترهایدهند که توسط  می

میشترها فراهم  برایرا  مناسبیخوراک  خوش ۀعلوف

و  پاییزدر فصول  گیاهان اینوجود با بلوغ  اینبا  کنند،

فصول، شترها با  اینعلوفه در  کلیزمستان و کمبود 

 رو هستند.  روبه ایتغذیهاز نظر  زیادیمشکالت 

ای مهم در گیاه آتریپلکس،  اد ضد تغذیهاز جمله مو

توان به تانن، ساپونین و اگزاالت  شور و اشنان می سیاه

ها  اشاره کرد که در برگ و ساقه، دانه، میوه و یا ریشه

ها حاوی کلرید  سفید برگساقه  در سلمکی هستند.

های ثانویه، از جمله تانن،  سدیم باال و متابولیت

 استها و اگزاالت  کالوئیدها، رزینفالونوئیدها، ساپونین، آل

(Salem et al., 2006ترکیب شیمیایی گونه .)  های

مختلف آتریپلکس در ایران، شامل پروتئین خام، نیتروژن 

نامحلول در شویندة اسیدی، الیاف نامحلول در شویندة 

، ۰/۶1، 1۸/۰، 25/۶خنثی، چربی و خاکستر به ترتیب 

 Danesh) استدرصد مادة خشک 92/1۶و  92/۰

Mesgaran et al., 2005ای مانند  های ثانویه (. متابولیت

تانن، کاردیک گالیکوزید، فلوبتائین، فالونوئیدها، 

شور  آلکالوئیدها، کومارین، استروئیدها و ساپونین در سیاه

(. Samiullah & Asghari Bano, 2011وجود دارد )

 یراشباع در دانۀ سیاه شور، بهغاسیدهای چرب اشباع و 

، در اسیدهای چرب استدرصد  ۶1/73و  75/25ترتیب 

 ۶1/4درصد(، استئاریک ) ۰۶/17اشباع، پالمتیک اسید )

درصد( بیشترین میزان و در  ۰9/1درصد( و آرشیدونیک )

درصد(  ۰۸/72یراشباع لینولئیک اسید )غاسیدهای چرب 

 (. Weber et al., 2007داد ) بخش اعظم آن را تشکیل می

 تعییندر مورد  نادری بسیارهای  یمتأسفانه بررس

یادشده صورت گرفته است. افزون بر  های گونه کیفیت

و  شیمیایی های ترکیبوجود اطالعات محدود در مورد 

 ۀشورپسند و از جمله سه گون گیاهان ایتغذیهارزش 

 نیز هاهضم آن قابلیتو  مغذیمواد  زمینۀشده، دریاد

در  اینه است، منتشر نشد گزارشیصورت مصرف توأم  به

شترها ممکن  طبیعی، چرای شرایطاست که در  حالی

 ینیادشده را برای تأم گیاهاناز  متفاوتی مقادیراست 

 کیفیت ارزیابیبرای  مطالعه ین. لذا اکنند تغذیه نیازها

 ترکیبیو  انفرادیصورت  یادشده به گیاهی های گونه

 ایتغذیهمناسب از لحاظ ارزش  های جیرهتا  شدانجام 

 هایآورد کردن نسبتمشخص شود و بتواند ما را در بر

در مراتع تحت  بایستییادشده که  گیاهاناز  مناسبی

 . دهد یاری کند، یداکوهانه استقرار پتک شترهای چرای

 

 ها روشمواد و 
 یریگ ها و روش نمونه دام  ۀتغذی

تک کوهانه  ۀسال 3 ةنفر شتر ماد چهاراز  این آزمایشدر 

 جراحیدو نفر از شترها تحت عمل  استفاده شد.

درنگ پس از گذراندن  قرار گرفتند که بی فیستوالگذاری

کار برده شدند. در  هب ها یشآزما ۀادام براینقاهت  ةدور

درصد  7۰ یحاو های یرهشترها با ج آزمایش اینطول 

در  یونجهدرصد  1۰و  یدساقه سف یدرصد سلمک 2۰کاه، 

 مایعگاز  تولید آزمایش برایشدند.  تغذیه گهداریحد ن

این با  تغذیهشترها پس از چهار تا پنج هفته  ۀشکمب

برای  مخلوط شد. یکدیگرگرفته شد و با  آزمایشی جیرة

دوتا از شترها از طریق فیستوال و دو تا از طریق لولۀ 

 معدی این مایع تهیه شد.

 

 مطالعهمورد  های جیرهو  گیاهی های نمونه ۀتهی

و  ییزهپا یطول فصل چرادر  یاهیگ های نمونه

تک کوهانه در  یشترها یزمستانه از مراتع تحت چرا

 یزه،هو ییچرا ۀیجنوب استان خوزستان شامل سه ناح
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 الگوی پایۀاهواز به آبادان و خرمشهر و بر  ةو جاد یرجف

و بر  ندشد آوریگرد، یادشده های بوتهشتر از  چرای

 هتهی ترکیبی های جیرهخشک مخلوط و  ةماد پایۀ

صورت  روز و به 1۰مدت  به یاههر گ های نمونهشدند. 

چهار تکرار )هر تکرار شامل  چهار  شمارروزانه و به 

و سپس  تهیه ییچرا ۀیبوته( در چهار نقطه از هر ناح

متر یسانت 5/۰-1مخلوط شدند و به طول  یکدیگربا 

و  ییزهپا یچرا ةعمل در هر دور این. ندشدخرد 

 درنتیجه،تکرار شد،  یمانزمستانه در سه مقطع ز

. شد یهته بررسیمورد  یاهتکرار از هر گ دوازده

 5/33 -1شامل:  یشآزما یندر ا مطالعهمورد  های جیره

 ةیردرصد اشنان )ج 5/۶۶+ یدساقه سف یدرصد سلمک

 ةیر)ج یدساقه سف یدرصد سلمک 1۰۰ -2(؛ T1اول، 

 5/33+ یدساقه سف یدرصد سلمک 5/۶۶ -3(؛ T2دوم، 

درصد  5/۶۶ -4(؛ T3سوم،  ةیرشور )ج اهیدرصد س

 ةیردرصد اشنان )ج 5/33+ یدساقه سف یسلمک

(؛ T5پنجم،  ةیردرصد اشنان )ج 1۰۰ -5(؛ T4چهارم، 

درصد  5/۶۶+ یدساقه سف یدرصد سلمک 5/33 -۶

درصد اشنان+  5/۶۶ -7(؛ T6ششم،  ةیرشور )ج یاهس

 5/۶۶ -۸(؛ T7هفتم،  ةیرشور )ج یاهدرصد س 5/33

هشتم،  ةیردرصد اشنان )ج 5/33شور +  یاهسدرصد 

T8 ج یاهدرصد س 1۰۰ -9(؛( نهم،  ةیرشورT9 .بودند ) 

 مطالعهمورد  آزمایشی های جیره شیمیایی ترکیب

)روش  خام ی)روش کجلدال(، چرب خام ینپروتئشامل 

 55۰ یسوکسله(، خاکستر )کوره چهار ساعت دما

 یثخن ةیندنامحلول در شو یاف(، الیوسسلس ۀدرج

(NDF ،Van Soest et al., 1991در آزما )یشگاه 

 آورده شده است.  1شد که در جدول  یریگ اندازه

 گاز تولید گیریاندازه

 شدروش معمول انجام  پایۀگاز بر  یدتولآزمایش 

(Menke et al., 1979 فشار .)گاز  یداز تول ناشی

 یونیرگرس 1ۀ شد و با استفاده از رابط  یریگ اندازه

 ی)منحن یدیفشار و حجم گاز تول ینب ۀمعادل

(. Theodorou et al., 1994آمد ) به دستاستاندارد( 

از  لیتری میلی 1۰۰سرنگ  جای هبروش  ایندر 

 . شداستفاده  لیتری یلیم1۰۰ ایشیشه های ویال

 یینما ۀگاز از معادل تولید های فراسنجه تعیین برای

 (.Ørskov & McDonald, 1979( استفاده شد )1ۀ)رابط

(1          )                             (P = a+b (1 – e
-ct  

از  یدیگاز تول لیتر میلی b ۀمعادله فراسنج یندر ا

گاز  یدنرخ تول c(، گاز یدتول پتانسیل) هضم قابلبخش 

 (یونانکوباسنگهداری )زمان  tدر ساعت(،  لیتر میلی)

( در ترلی یلی)م یدیگاز تول یزانم Pساعت و  برحسب

 .استزمان مورد نظر 

 

و  ظاهریهضم  قابلیت تعیینو  گیریروش اندازه

 آلی ۀماد حقیقی

از  آلی ةماد ظاهریو  حقیقیهضم  قابلیت تعیین برای

که  شدو معادله استفاده  مستقیم گیریدو روش اندازه

 :هستند زیربه شرح 

( با IVOMD) آلی ةماد ظاهریهضم  قابلیت -الف

 (: Menke & Steingass, 1988) 2 ۀاستفاده از رابط

(2   )        OMD (%) = 16.49 + 0.9042 (ml gas) 

+ 0.0492 (% CP) + 0.0387 (% Ash) 
 : شد تعیین( Menke et al., 1979) 3ۀ و رابط

(3  )   IVOMD (%) = 14.88 + (0.8893×ml gas)
1 

+ (0.448× % CP) + (0.651× % Ash) 
 

 شتر خشک( ة)درصد ماد یشیآزما های یرهج یمیاییش یبترک .1 جدول
Table 1. Chemical composition of experimental diets (% DM) of camel 

Treatment Dry matter Organic matter Crude protein Ether extract Ash NDF 
T1 93.61 70.30 9.30 1.50 29.67 44.00 
T2 94.64 86.00 5.80 1.20 13.96 67.60 
T3 94.97 79.05 7.90 1.30 20.95 58.40 
T4 94.23 78.20 7.80 1.20 21.78 57.20 
T5 94.23 68.80 11.70 1.52 31.14 38.02 
T6 93.80 75.30 9.90 2.00 24.70 49.00 
T7 94.36 66.80 11.40 1.20 33.15 39.00 
T8 94.32 68.50 12.10 1.90 31.50 41.40 
T9 94.33 70.30 12.00 1.78 29.66 43.84 

شور  سیاهدرصد  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد  5/۶۶(، T2) سفیدساقه  سلمکیدرصد  1۰۰(، T1درصد اشنان ) 5/۶۶+ یدساقه سف یسلمک درصد5/33
(T3 ،)5/۶۶  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد ( درصد اشنانT4 ،)1۰۰ ( درصد اشنانT5 ،)5/33  سیاهدرصد  5/۶۶+ سفیدساقه  سلمکیدرصد ( شورT6 ،)5/۶۶ 
 .(T9شور ) سیاهدرصد  1۰۰(، T8درصد اشنان ) 5/33شور +  سیاهدرصد  5/۶۶(، T7شور ) سیاهدرصد  5/33رصد اشنان+ د

33.5% AL+ 66.5% SR (T1), 100% AL (T2), 66.5% AL+ 33.5% SF (T3), 66.5% AL+ 33.5% SR (T4), 100% SR (T5), 33.5% AL+ 66.5% SF (T6), 66.5% 
SR+ 33.5% SF (T7), 66.5% SF+ 33.5% SR (T8), 100% SF (T9).   
AL: Atriplex leucoclada, SR: Seidlitzia rosmarinus, SF: Suaeda fruticose. 

 
1. In vitro organic matter digestibility 
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 آلی ةماد میزان ۀمحاسب برای 5 و 4 های ابطهراز 

 تخمیرقابل  آلی ة( و مادAFOM) ظاهری تخمیرقابل 

 ( استفاده شد.TFOM) یحقیق

(4 )AFOM (mg) = [ (OMD (%) / 100)× 500 mg] 

÷ 200/500 
(5)  TFOM (mg) = [(TDOM (%)/100)×500 mg] 

÷ 200/500 

 انرژی( و ME) وساز )متابولیسم( سوختقابل  انرژی 

 ةماد یلوگرم( بر پایۀ مگاژول/کNEL) شیرواریخالص 

( gas(، با در دست داشتن گاز )MJ/Kg DMخشک )

 ة( و عصارCPخام ) پروتئین نیز( و لیتریلیشده )م تولید

 یلوگرمک گرم/ میلیشده بر پایۀ  نگهداری ۀ( نمونEE) اتری

برآورد  7و  ۶ های ( با رابطهg/Kg DMخشک ) ةماد

 (: Menke & Steingass, 1988شدند )

(۶)          ME = 2.2 + 0.136 (gas) + 0.0057 (CP)  

+ 0.000286 (EE)
2 

(7)      NEL = 0.54 + 0.096 (gas) + 0.0038 (CP) 

+ 0.000173 (EE)
2 

 یکروبیم ةتود یدتول ة( و بازدBMتوده ) تولید

(EBM از )شده )یشنهادپ های رابطهBlummel et al., 

 .(9و  ۸ های )رابطه شد( استفاده 1997

(7)             ( =BM )(گرمیلی)م یکروبیم ةتود دیتول 

(2/2 – PF) ×(تریلیلی)م خالص گاز حجم 

(۸ )   ( =EBM )(گرمیلی)م یکروبیم ةتود دیتول ةبازد 

 یکروبیم ةتود دیتول/شده هضم کلی به یآل ةماد

 (گرم یلی)م

شده  تولید میکروبی ةتود میزان بیشترین ۀمحاسب

(max BM :)ةتود میزان بیشترین ۀمحاسب برای 

 نگهداری انپای زمان آغازدر  بایدشده  تولید میکروبی

 بوده و بیشینه میکروب تولید میزانکه در آن زمان 

و  شوداست مشخص  کمینه میکروبی (لیز) تجزیۀ

 یادشدهبا زمان  هماهنگ( PF) جداسازیعامل 

 هشد یشنهاددو روش پ طورمعمول بهمحاسبه شود که 

 بیشینۀکه نصف  هنگامی(: 9 ۀاست، روش اول )رابط

 ۀ(، روش دوم )رابطGP/2شود )می تولیدگاز  پتانسیل

(. max GPاست ) بیشینهگاز  تولیدکه نرخ  هنگامی(: 1۰

 :شدهر دو روش استفاده  مطالعه یندر ا

(9 )       Max BM (mg)= GP/2 (ml) × (PF – 2.2) 

(1۰ ) Max BM (mg)= max GP (ml) × (PF – 2.2) 

( و EBM) یکروبیم ةتود میزان ةبازد ۀمحاسب

با  (E max BM) میکروبی ةتود میزان بیشترین ةبازد

 محاسبه شدند: 13تا  11 های رابطه

(11 )                EBM = BM (mg)/ TDOM (mg)  

(12 )E max BM = Max BM (mg)/ TDOM1 (mg) 

(13 )E max BM = Max BM (mg)/ TDOM2 (mg) 

 ۀشکمب یعما آمونیاکی نیتروژن گیریاندازه برای

، 24، 12، 1۰، ۸، ۶ ،4، 2 های ها در زمان شترها، نمونه

 آوری گرد نگهداری آغازساعت پس از  9۶، 72، 4۸

 1۰شکمبه با  مایعلیتر  میلی 1۰ میزانشدند. 

لیتر  میلی 7/12نرمال ) 2/۰ یدکلریدریکاس لیتر یلیم

لیتر آب مقطر(  1درصد در  37مرک  یدکلریدریکاس

 به فریزر منتقل و در دمای درنگ بیمخلوط شد و 

نگهداری شد. غلظت نیتروژن  لسیوسس ۀرجد -2۰

و کاربرد  کلرایتیپوه آمونیاکی با استفاده از روش فنل

 (اسپکتروفتومتری) سنج نوری طیف دستگاه

 (.Broderick & Kang, 1980شد ) گیری اندازه

( از SCFAچرب فرار ) اسیدهای برآورد برای

 15( و Getachew et al., 2000) 14 های رابطه

(Makkar, 2005:استفاده شد ) 

(14 )   SCFA (mmol)=(0.0239×Gas:ml)–0.0601 

(15 )SCFA (mmol)=(0.0222×Gas:ml)–0.00425  

 

 آماری ۀتجزی

 یآمار افزار نرم( در GLM) عمومی خطیروش مدل 

SAS کار برده  هب ها داده ۀیتجز برای 1/9 ویرایش

 شدند:

(1۶ )                                    Yik = µ + Ti + eik 

 یانگین= مµمستقل،  یرمتغ= YiKمعادله،  یندر ا

بود.  آزمایشی= اثر اشتباه eik یره،ج یرتأث= Tiکل، 

درصد و با  5 خطایدر سطح  یمارهات یانگینم ۀمقایس

 .شددانکن انجام  یا استفاده از آزمون چند دامنه
 

 و بحث نتایج

نرخ و  یدیگاز تول یلحجم و پتانس 2جدول  بنابر

داد را نشان  یدار معنیتفاوت  ها یرهج ینگاز ب یدتول

(۰5/۰>P .)ساقه  سلمکی گیاهیگاز سه گونه  تولید

( تفاوت T5( و اشنان )T9شور ) سیاه(، T2) سفید
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ساقه  سلمکی(. P<۰5/۰داشت ) یکدیگربا  یدار معنی

 یدار معنی طور به ها جیره دیگربا  مقایسهدر  سفید

( و در P<۰5/۰گاز را داشت ) تولید میزان کمترین

 5/33شور+ سیاهدرصد  5/۶۶ حاوی ةجیرمقابل، 

گاز را داشت  تولید میزان بیشترین( T8درصد اشنان )

نداشت.  یدار معنی( تفاوت T5اشنان ) گیاهکه البته با 

ساقه  یسلمک یاه، گ1جدول  یها با داده هماهنگ

 طور بهکه  است NDFدرصد  ۶/۶7 یحاو یدسف

 همچنینباالتر بود،  ها جیره دیگرنسبت به  یدار معنی

 طور بهکه  استخام  پروتئیندرصد  ۸/5 حاوی

 سویتر بود. از پایین ها جیره دیگرنسبت به  یدار معنی

 سفیدساقه  سلمکی، 4جدول  یها داده بنابر یگرد

 یرمقاد یحاو یدار معنی طور به ها جیره دیگرنسبت به 

بوده و  یقیحق یرقابل تخم یآل ةاز ماد یکمتر

 یدار معنی طور به 3جدول  یها با داده هماهنگ

 دارد، دارد. احتمال نیز کمتری آلی ةهضم ماد قابلیت

 ینپروتئ میزانبودن  یینو پا یافال میزانباال بودن 

بودن  یینو پا سو یکاز  یدساقه سف یخام در سلمک

از  یآل ةهضم ماد یتو قابل یرقابل تخم یآل ةماد میزان

 یگاز در سلمک تولیدبودن  یینپا های عامل یگرد سوی

 یمیاییش یباحتمال ترک بهند. باش  بوده یدساقه سف

و زمستان و  ییزپا یچرا ةدر دور یدساقه سف یسلمک

آن در زمان برداشت  (یکیفنولوژ) ۀ پدیدشناختیمرحل

انجام  یخواب( برا ۀدانه و مرحل یدنعلوفه )رس

 یگاز در سلمک یدلتو یرو بررسی ینگاز در ا یشآزما

 یاهان؛بلوغ گ ۀگذاشته است. مرحل یرتأث یدساقه سف

قرار  یرتأثرا تحت  ADFو  NDFخاکستر،  یزانم

 NDF(. مواد خوراکی که Haddi et al., 2003) دهد یم

ند و با دار یدارند پتانسیل تولید گاز کمتر ییباال

شده، تخمیر  لیگنینی ای یاخته ةافزایش نسبت دیوار

 Sommartشود ) منجر به کاهش تولید گاز میکمتر و 

et al., 2000میزان یش(. افزا NDF  وADF  موجب

محلول  یو قندها یرالیافیغ هاییدراتکاهش کربوه

 یرموجب کاهش سهولت هضم و تخم یتو در نها هشد

 ;Getachew et al., 1998a) شود یگاز م یدو تول

Makkar et al., 2005 .) 

به  یدساقه سف یسلمک یدرصد 5/۶۶ یگزینیجا

با  مقایسه( در T3شور ) سیاه( و T4اشنان ) یجا

 یدار معنی طور به( T6 و T1) درصدی 5/33 جایگزینی

دهد که میکاهش  بیشترگاز را  تولید میزان

و  فیبراز باال رفتن  ناشیممکن است  یقو احتمال به

 ۀنتیجو محلول باشد.  قندی های کربوهیدراتکاهش 

هر  جایگزینیاست که  اینتوان گرفت میکه  دیگری

همان درصد  جایگزینیبا  مقایسهاز اشنان در  درصدی

موجب  سفیدساقه  سلمکی جایشور به  سیاهاز 

است،  هشد ،شدهتولیدگاز خالص  دار معنی افزایش

گاز بهتر  تولید میزان باال بردناشنان در  یگرد عبارت به

 دلیل نایکند، ممکن است به میشور عمل  سیاهاز 

و  الیاف میزانشور  سیاهبا  مقایسهباشد که اشنان در 

  دهد.می افزایشرا کمتر  فنلی های ترکیب

 
 در شتر گرم نمونه خشک(میلی 5۰۰)بر پایۀ  آزمایشی های جیرهگاز  تولید های فراسنجه( و لیتریلیشده )متولیدگاز  مقایسۀ .2جدول 

Table 2. Comparison of gas production (ml) and parameters of gas production of experimental diets in camel 
Degradability parameters Time (hrs) 

Treat 
c a+b b a 96 72 48 24 12 10 8 6 4 2 

0.0035±0.0012 73.70a  73.2±16.5 0.49±0.27 39.07b±3.7 28.2±3.4 21.4±1.9 10.12±1.74 7.17±1.5 7.01±1.5 5.58±1.69 3.50±1.42 1.29±1.16 0.0 T1 

0.019±0.0053 18.5f 17.05±0.87 1.42±0.19 8.48g±1.88 5.60±1.34 4.30±1.20 3.95±1.15 3.80±1.15 3.70±1.15 3.50±1.12 2.32±0.90 2.02±0.90 0.83±0.40 T2 

0.0093±0.0014 47.2e 47.8±4.7 0.58±0.25 25.65f±2.40 22.96±2.30 16.7±2.20 5.60±1.98 3.02±1.50 2.90±1.50 2.34±1.50 1.35±1.32 0.29±1.32 0.0 T3 

0.0078±0.001 53.3d 52.86±5.16 0.39±0.19 28.5e±1.35 22.8 ± 1.24 17.9±1.20 6.8±1.23 6.1 ±1.08 5.87±1.06 4.90±0.92 3.36±0.97 1.81± 0.84 0.0 T4 
0.013±0.0013 56.8d 56.1±3.2 0.69±0.32 41.3a±3.08 33.30±2.9 24.8±2.67 14.32±1.80 11.22±1.56 9.6±1.36 8.2± 1.23 5.33±1.25 1.75±1.34 0.0 T5 

0.009±0.0001 55.5d 54.6±3.97 0.98±0.19 32.43d±2.3 27.6± 2.04 19.6±1.85 10.6±1.83 6.46±1.30 6.3±1.28 6.05±1.08 5.02±1.04 2.70±0.79 1.23±0.41 T6 

0.009±0.0012 64.4c 63.78±5.4 0.65±0.26 37.6b± 2.2 31.5± 1.7 22.5±1.56 10.2±1.66 9.7±1.6 8.3±1.3 7.02±1.5 4.7±1.27 1.56±0.85 0.0 T7 
0.01±0.0008 67.7c 67.7±3.45 0.51±0.22 42.01a±2.6 34.8±2.40 25.6 ±2.5 14.23±1.95 6.76±1.45 6.4±1.43 6.17± 1.4 4.13±1.16 1.54±0.88 0.0 T8 

0.0068±0.0013 73.7b 72.6±10.24 1.05±0.28 35.4c±2.37 30.9±2.4 19.93±2.05 9.3±1.83 8.8±1.5 8.06±1.5 6.45±1.5 4.9±1.55 2.18±1.42 0.02±1.16 T9 

شور  سیاهدرصد  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد  5/۶۶(، T2) سفیدساقه  سلمکیدرصد  1۰۰(، T1درصد اشنان ) 5/۶۶+ سفیدساقه  سلمکیدرصد  5/33 

(T3 ،)5/۶۶  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد ( درصد اشنانT4 ،)1۰۰ ( درصد اشنانT5 ،)5/33  سیاهدرصد  5/۶۶+ سفیدساقه  سلمکیدرصد ( شورT6 ،)5/۶۶ 

 (.T9شور ) سیاهدرصد  1۰۰(، T8درصد اشنان ) 5/33شور +  سیاهدرصد  5/۶۶(، T7شور ) سیاهدرصد  5/33درصد اشنان+ 

 aیه،التجز یعشده از بخش سر ید: گاز تول b تجزیه،شده از بخش کند  تولید: گاز a+bگاز،  یدتول یل: پتانسc گاز تولید: سرعت. 

 (.>05/0P) داری دارند مسان در هر ستون از نظر آماری اختالف معنیهای غیر ه دارای حرف یهایانگینم

33.5% AL+ 66.5% SR (T1), 100% AL (T2), 66.5% AL+ 33.5% SF (T3), 66.5% AL+ 33.5% SR (T4), 100% SR (T5), 33.5% AL+ 66.5% SF (T6), 66.5% 

SR+ 33.5% SF (T7), 66.5% SF+ 33.5% SR (T8), 100% SF (T9).   

AL: Atriplex leucoclada, SR: Seidlitzia rosmarinus, SF: Suaeda fruticose. 

a: gas production from fast degradable fraction, b: gas production frome low degradable fraction, a+b: potentioal of gas production, c: gas production rate.  

Mean within same column with different letters differ (P<0.05). 
 

 

 



 ... شورزی گیاهان تخمیر و هضم قابلیت ترکیبی و انفرادی ارزیابیابرغانی و همکاران:  1۶

 
 

شور  سیاهاز  بیشتراشنان  گیاهدر  تولیدیحجم گاز 

T5بود )
a
>T9

c 5/33و  5/۶۶هر دو میزان  جایگزینی( و 

( حجم گاز T7و T8شور ) سیاه جایدرصد اشنان به 

 این( با P<۰5/۰باال برد ) داری معنیطور  را به تولیدی

داشت.  بیشتری یربا درصد کم، تأث جایگزینیتفاوت که 

 ترکیب در اشنان از پایینی درصد دوجو دارد احتمال

 سیاه گاز تولید و آلی ماده تخمیر بهبود موجب شور سیاه

 موجب دیگر عبارت به باشد شده کشت محیط در شور

 پتانسیلاما  .شود شور سیاه در تولیدگاز بیشتر افزایش

نسبت به  داری معنیطور  ( بهT9شور ) یاهگاز در س یدتول

 9۶نگهداری  مدتآن در  افتننی رغم تحققبه( T5اشنان )

T9ساعت باالتر بود )
a
>T5

c درصدی 5/33 جایگزینی( و 

 جایگزینیبا  مقایسه( در T8شور ) سیاه جایاشنان به 

طور  گاز را به تولید پتانسیل( T7) درصدی 5/۶۶

 دارد. میباالتر نگه  داری معنی

شور  یاه( باالتر از سT5اشنان ) یاهگاز در گ یدنرخ تول

(T9ا )درصد(  5/33اشنان ) ییندرصد پا یگزینیست و جا

گاز را باالتر از  ید( نرخ تولT8شور ) یاهس یبه جا

دارد. اما چرا در مدت می( نگه T7درصد ) 5/۶۶ یگزینیجا

داشتن  رغم بهشور  سیاه گیاهساعت نگهداری،  9۶

عمل گاز در نسبت به اشنان،  بیشترگاز  تولید پتانسیل

را دارد  کمتریگاز  تولید پتانسیله را از اشنان ک کمتری

مشاهده  1طور که در جدول  کند. همانمی تولید

 آلی، ةماد میزان یشور تا حدود سیاهشود، اشنان و  یم

احتمال تفاوت در  بهدارند، لذا  برابری چربیو  پروتئین

گاز  تولیدنداشته باشد.  ربطی ها ترکیب اینگاز به  تولید

ها به نسبت کربوهیدراتبا  سهمقایدر  پروتئیناز  ناشی

 یزگاز ناچ یددر تول یزن  یسهم چرب یناندک است، همچن

نمک  ی(. سطوح باالGetachew et al., 1998bاست )

(Masters et al., 1997و سد )باال  یمو پتاس یم

(Hamilton & Webster, 1987در ج )مصرف غذا را  یرة

کردن  کوتاه یلهضم را به دل قابلیتکند و یمحدود م

 ;Rossi et al., 1998دهد ) میکاهش  ایآور شکمبهترن

Le Houérou, 1993در پیخاکستر باال و  دارد (. احتمال 

 میزانکاهش  دلیلباال بتواند  پتاسیمو  سدیم مقادیرآن 

 گیاهساعت در هر دو  9۶ نگهداری مدت در تولیدیگاز 

گزارش  های خود مطالعهمحققان در نتایج یادشده باشد. 

 برای لیتردر  نیتروژنگرم میلی ۸۰ کم دست ،کردند

یلۀ وس به کربوهیدرات پذیریتجزیه بیشترینبه  رسیدن

شکمبه الزم است  های()میکروارگانیسم ریزجانداران

(Dryhurst & Wood, 1998) ،مطالعه یناحتمال در ا به ،

گاز در  یدو میزان تول یآل ةهضم ماد یتبودن قابل یینپا

مرتبط با  ها یرهنسبت به دیگر ج یداقه سفس یسلمک یاهگ

 ین نبودن( و تأم1آن )جدول  ینکمبود میزان پروتئ

 فعالیتو  حیات تجدید برای نیتروژن کافی میزان

 ةآن بر هضم کمتر ماد یاثر تبع یجهو در نت ریزجانداران

و  یضرورت آزادساز یستیآن باشد، هرچند که نبا یآل

 یتفعال یبرا زا یانرژو  یتروژنیوجود همزمان منبع ن

 را فراموش کرد.  ها یکروبم ینۀبه

 تولیدو نرخ  پتانسیلو  تولیدخالصه روند  طور به

گاز خالص  میزان اینکهاول  ،گاز چند نکته را نشان داد

ساقه  سلمکی درگیاهگاز  تولید پتانسیلو  تولیدی

گاز  تولیداست و نرخ  ها جیره دیگرتر از پایین سفید

 دیگرباالتر از  یدار معنی طور به گیاه ایندر  نیز

 ۀگاز در هم تولید پتانسیل اینکهاست، دوم  ها جیره

  ها آن تولیدیگاز خالص  میزاناز  بیشتر ها جیره

 ها یرهج دیگرنسبت به  T1 ةیرج ینکه، سوم ااست

و نرخ  یشترگاز ب یدتول یلپتانس یدار معنی طور به

 های یرهج یاستثنا به یت، در نهارددا یگاز کمتر یدتول

T1  وT2 یهمسانگاز  یدنرخ و سرعت تول ها یرهج دیگر 

 دارند.

به  نگاهی: با ها جیرهگاز در  تولیدروند  مقایسۀ

 ها جیره همۀکه در  دریافتتوان میگاز  تولیدروند 

 یدتول یب( شT2) سفیدساقه  سلمکی جیرة یاستثنا به

 شترینبیساعت  4۸تا  24نگهداری  های هفاصل ینگاز ب

 سفید،ساقه  سلمکی یرازغ به ها جیره همۀبوده و در 

ساعت  4۸ نگهداری ۀگاز در نقط تولیددرصد  بیشترین

 بیشتردر  ،توان مشاهده کردمی همچنیندهد.  رخ می

 4تا  2 نگهداریهای  فاصله بینگاز  تولیدروند  ها جیره

کرده و  پیدا افزایش مالیمینسبت  به شیبساعت با 

 پیداکاهش  نزولیصورت  و به مالیم شیب یکسپس با 

 12گاز در ساعت  تولیدمیزان  کمترینکرده و به 

گاز در  تولید افزایشتند  شیباست.  رسیده نگهداری

آغاز  دوباره نگهداری 12پس از ساعت  ها جیره بیشتر

 رسیده ۀ بیشینهبه نقط نگهداری 4۸شده و در ساعت 

( از روند T2ساقه ) سلمکی گیاهاست. البته تنها 
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کند. در دو ساعت اول نگهداری نمی پیرویشده یاد

بوده و  ها یرهگاز باالتر از دیگر ج یدمیزان و سرعت تول

کرده و دوباره تا  یداساعت چهار تا شش کاهش پ ینب

 ینزول یباست. ش یافته یشنگهداری افزا ۸ساعت 

از  یرتردو ساعت د ید،ساقه سف یگاز در سلمک یدتول

گاز پس از  یدکاهش تول که یطور بوده به اه یرهج دیگر

نگهداری به  24ساعت هشت آغاز شده و در ساعت 

گاز در  یدتند تول یباست. ش یدهمیزان رس کمترین

نگهداری آغاز  4۸پس از ساعت  یدساقه سف یسلمک

 یدهرس بیشینهبه  یزمدت نگهداری ن یانشده و در پا

 است.

 گیاهان رویانجام گرفته  تحقیقاتبا توجه به 

 & Menke et al., 1979; Menkeمتعارف ) ای علوفه

Steingass, 1988; Blummel & Ørskov, 1993 و )

 ,.Makkar et alبا تانن باال ) ایعلوفه یاهانگ یحت

 شیبشده و  تولید تجمعیمیزان گاز  بیشترین(، 2005

گزارش شده  نگهداریساعت  24گاز در  تولیدتند 

در  یقتحق یندر ا مطالعهورد م های یرهاست. اما در ج

 کاهشی روند یکنگهداری با  آغازین یزمان یها دوره

ساعت  4۸گاز را در  یدو اوج تول یمرو هست روبه

 یریحالت تأخ یکو درواقع شاهد  کنیمیمشاهده م

گاز  یدتول بیشینۀ ۀبه نقط یدنساعت در رس 24

شده در  یددرصد حجم گاز تول یشترینو چرا ب یمهست

 رخ داده 24پس از ساعت  مطالعهمورد  های هیرج ۀهم

امر یادشده  یلاست. ممکن است وجود خاکستر باال دل

 یمو پتاس یمسد یرباشد، خاکستر باال و از جمله مقاد

 ای آور شکمبهبر زمان ترن یمنف یرتأث یقباال از طر

 آلی ةماد تخمیرو  میکروبیموجب اختالل در هضم 

 یرتأث طریقیادشده از عنصرهای  دارد شوند احتمالمی

و  مایعبخش  بیشترشکمبه و رقت  اسمزیبر فشار 

آور دادن سرعت عبور موجب کاهش زمان ترن افزایش

 یقو احتمال ، درروش گاز بهشده باشند ایشکمبه

موجب  محیطدر  پتاسیمو  سدیممیزان  افزایش

و جذب آب  باکتری ۀیاخت روند اسمزیفشار  افزایش

 پارگیموجب  نتیجهگشته و در  باکتریتوسط  بیشتر

شوند و لذا موجب میها باکتری سیتوپالسمی غشای

 روی بسترهفعال  میکروبی ةاختالل در عملکرد تود

 (.Rossi et al., 1998شوند ) می (سوبسترا)

 ها جیره انرژیو  آلی ۀهضم ماد قابلیت

تفاوت  T4و  T3 های یرهج ینب ،دادنشان  3جدول  نتایج

 یگرد عبارت به( P>۰5/۰ود ندارد )وج یدار معنی

 یاشنان به جا یاشور و  یاهدرصد از س 5/33 یگزینیجا

هضم  یترا از نظر قابل یتفاوت یدساقه سف یسلمک

 T9و  T1 های یرهج یننکرد، ب یجادا یآل ةماد یظاهر

( و P>۰5/۰وجود ندارد ) یدار معنیتفاوت  یزن

 یآل ةماد یهضم ظاهر یتقابل یزن T7و T5 های یرهج

 طور به یدساقه سف یسلمک یاهدارند، گ یهمسان

شور  یاهدرصد س T8 (5/۶۶ یرهو ج ینکمتر یدار معنی

هضم  یتقابل میزان یشتریندرصد اشنان( ب 5/33+ 

 یهضم ظاهر یتقابل برآورد ۀرا داشتند. معادل یظاهر

با  یسهدر مقا Menke et al. (1979)توسط  یآل ةماد

 24چه در زمان  Menke & Steingass (1988) ۀمعادل

 بیشترین نگهداریو چه در زمان  نگهداریساعت 

هضم را نشان  قابلیتاز  باالتریگاز برآورد  تولید

 دهد.  می

 یآل ةماد میزان ،دهدینشان م نیز 4جدول  نتایج

 یتقابل یجبا نتا همسان یزن ها یرهج یظاهر یرقابل تخم

 یسلمک یاهاست و گ ها آندر  یآل ةماد یهضم ظاهر

 یناشنان باالتر یاهو گ T8 یرهو ج ینکمتر یدساقه سف

 ینرا دارند. ب یظاهر یرقابل تخم یآل ةماد میزان

تفاوت  یآل ةماد یقیهضم حق یتاز نظر قابل ها یرهج

 ۀمقایس ولی( P<۰5/۰وجود داشت ) یدار معنی

 گیاه نخستدهد که می( نشان 3ها )جدول میانگین

 گیاهو  کمترین یدار معنی طور به سفیدساقه  سلمکی

 ةماد حقیقیهضم  قابلیت میزان بیشترین( T5اشنان )

درصد اشنان به  5/33 جایگزینی دومرا داشتند،  آلی

هضم  قابلیت دار معنی افزایششور موجب  سیاه جای

 5/۶۶ جایگزینی ولی ،شدشور  سیاه آلی ةماد حقیقی

شور موجب کاهش  سیاه جایدرصد اشنان به 

. شدشور  سیاه آلی ةماد حقیقیهضم  ابلیتق دار معنی

از اشنان  کمیدرصد  جایگزینی ،دهدمیامر نشان  این

آن  باالیدرصد  جایگزینیاز  مؤثرترشور  سیاه جایبه 

 جایدرصد اشنان به  5/33 جایگزینی سوم، است

 بیشتری افزایش یدار معنی طور به سفیدساقه  سلمکی

با  مقایسهر د آلی ةماد حقیقیهضم  قابلیترا در 

 سلمکی جایشور به  سیاهدرصد  5/33 جایگزینی
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 5/۶۶ جایگزینی ولی ،آوردمی به وجود سفیدساقه 

درصد  5/۶۶ جایگزینیبا  مقایسهشور در  سیاهدرصد 

هضم  قابلیت سفیدساقه  سلمکی جایاشنان به 

امر  اینبخشد. میبهبود  بیشتررا  آلی ةماد حقیقی

شور  سیاه باالید درص جایگزینی ،دهدمینشان 

 استاشنان  باالیدرصد  جایگزینیاز  مؤثرتر

 یادشده ۀنتیج ،کم جایگزینیبا درصد  که یدرصورت

 شود. میبرعکس 

قابل  انرژی ،دهدینشان م 3جدول  نتایج

 ها جیره شیرواریخالص  انرژیو  وساز سوخت

ساعت  24خشک( در زمان  ةماد یلوگرم)مگاژول/ک

 یگاز بود ول یدتول بیشینۀ با زمان همسان نگهداری

 یدتول بیشینۀرا نسبت به زمان  یکمتر یسطوح انرژ

برآورد  مطالعهمورد  های یرهساعت( در ج 4۸گاز )

 ه است.کرد

 های جیره انرژیو  آلی ةهضم ماد قابلیتتفاوت در 

های مربوط به اجزاء و  در عامل بایستیرا  مطالعهمورد 

 مطالعه ایندر . کنیمجستجو  ها جیره شیمیایی ترکیب

 فیزیکیشده از نظر اندازه و شکل  نگهداری های نمونه

 آسیاب یک باها  آن همگی زیرانداشتند  تفاوتیذرات 

شده بودند و از نظر میزان  آسیاب یکسانالک  ةبا انداز

گرم( و 5/۰نداشتند ) تفاوتی نیزشده  نگهداری ۀنمون

 ها جیره ۀهم برای نیزکشت  محیط ترکیبحجم و 

نوع و  ترکیبکه وجود داشتند  تفاوتیبود. تنها  یکسان

 مقادیرو تفاوت در  جیره ةدهند تشکیلمیزان اجزاء 

ها بود، به  آن ایضدتغذیهو مواد  شیمیایی ترکیب

 ةهضم ماد قابلیتتفاوت در  بایستیهم  دلیل همین

ها شاخص همینرا بر پایۀ  مطالعهمورد  های جیره آلی

 مقادیر ،نشان داد ایشآزم یج این. نتاکنیم یرتفس

 حقیقیهضم  قابلیت آلی، ةماد ظاهریهضم  قابلیت

خالص  انرژیو  وساز سوختقابل  انرژی آلی، ةماد

 منفی همبستگی مطالعهمورد  های جیرهدر  شیرواری

 شویندةآمده از  دست به الیافبا غلظت  یدار معنی

، r ،۸۶/۰- =r= -95/۰ یب( )به ترتNDF) خنثی

۸9/۰- =r ،۸9/۰- =r اسیدی شویندةاز  ناشی الیاف( و 

(ADF9۶/۰ یب( )به ترت- =r ،۸4/۰- =r ،93/۰- =r ،

92/۰- =r .صفات  ،دهد مینشان  ها ضریب این( دارد

و  لیگنینیبا بخش  باالتری منفی همبستگی یادشده

 ینب یزراع بقایایدر  همسانی نتایجدارد.  سلولزی

 یزن( و 97/۰- =r) NDFوساز و  قابل سوخت یانرژ

( گزارش r= -93/۰خام ) یبرو ف یآل ةهضم ماد یتقابل

 یگریهمسان د یج(. نتاAl-masri, 1999شده است )

 یدساقه سف ینامتعارف از جمله سلمک یها در علوفه

 یتقابل ی،آل ةماد یهضم ظاهر یتقابل یرمقاد ینب

وساز و  قابل سوخت یانرژ ی،آل ةماد یقیهضم حق

  یبخام )به ترت یبربا ف یرواریخالص ش یانرژ

۸۸/۰-=r ،97/۰- =r ،۸۶/۰- =r  ۸3/۰و- =r به دست )

یش آزمااین  یج(. درکل، نتاAl-masri, 2003آمد )

موجب کاهش  یبریبخش ف یشافزا دهد، مینشان 

بخش  یشافزا یزو ن یو انرژ یآل ةهضم ماد یتقابل

موجب  یچرب یو تا حدود ینمانند پروتئ یرفیبریغ

 نیزشود. یم یو انرژ یآل ةدهضم ما یتبهبود قابل

بلکه  جیرهخام در  یبرنه تنها میزان ف ،گزارش کرد

 جیرهدر  چربی پایینمیزان  یا پایین پروتئینمیزان 

گاز در  تولیدو  پذیریتجزیهبر میزان  منفی یرتأث

(. Al-masri, 2003) کندمی ایجاد آزمایشگاهی شرایط

 یتقابل یینسطوح پا یلتواند دلمیها یافته همین

 یانرژ ینو همچن یآل ةماد یقیو حق یهضم ظاهر

 سلمکی گیاهرا در  شیرواریوساز و خالص  قابل سوخت

 سیاه( و T5اشنان ) گیاهان( نسبت به T2) سفیدساقه 

صفات یادشده را در  پایینسطوح  حتی( و T9شور )

 سفیدساقه  سلمکی باالیبا درصد  حاوی های جیره

(T3،T4 نسبت به )گیاه این پایینبا سطوح  های جیره 

(T1،T6توج )کند یه . 

و  یآل ةهضم ماد یتکم بودن قابل یاصل یلدل شاید

 یاهرا در گ یرقابل تخم یو ظاهر یقیحق یآل ةمیزان ماد

 یسلمک یبا درصد باال های یرهج یاو  یدساقه سف یسلمک

را بتوان به برداشت  ها یرهرا نسبت به دیگر ج یدساقه سف

آن  الیافباال بودن  نتیجهمان بلوغ و در در ز یاهگ ینا

-Al) یوگازب تولیدو  تخمیر ،نسبت داد. نشان داده شده

masri, 2001خشک علوفه  ةهضم ماد یت( و درصد قابل

(Al-masri, 1998به )  الیاف یشبا افزا یدار معنیطور 

 پیداسن بلوغ علوفه کاهش  یشموازات افزا به یا جیره

 یرو یمنف یرتأث یگنینو ل NDF ،ADF. میزان کندمی

 ,Minsonها دارد )هضم علوفه یتگاز و قابل یدهر دو تول

1982; Nsahlai et al., 1994 .) 
 

 



 19 1397بهار ، 1 ة، شمار49 ة، دورایران دامیعلوم  

 
 

 

 

 یلوگرم)مگاژول/ک شیردهیو خالص  وساز سوختقابل  انرژی برآورد)درصد( و  آلی ةماد حقیقیو  ظاهریهضم  قابلیت .3جدول 
 آزمایشی در شتر های جیرهخشک(  ةماد

Table 3. Apparent and true digestibility of organic matter (%), and estimation of ME and NEL (MJ/Kg DM) of 
experimental diets in camel 

Diets IVOMD1 IVOMD2 OMD1 OMD2 IVOMTD1 IVOMTD2 IVOMTD3 ME1 ME2 NEL1 NEL2 

T1 43.7±0.13d 47.35±0.16c 37.4±0.15d 41.7±0.17c 35.53±0.17e 38.73±0.23f 46.05±0.19f 3.5±0.02c 4.14±0.02b 1.42±0.07c 1.88±1.02c 

T2 28.05±0.1g 29.75±0.16f 26.26±0.1g 27.98±0.16f 23.1±0.21i 25.15±0.18i 28.11±0.16i 2.8±0.015e 3.06±0.025d 0.94±0.01e 1.13±0.02e 

T3 35.85±0.17f 40.0±0.19e 32.48±0.17f 36.7±0.19e 29.7±0.15h 32.5±0.14h 34.5±0.28h 3.2±0.026d 3.87±0.03c 1.42±0.02d 1.69±0.02d 

T4 36.16±0.1f 40.4±0.1e 32.5±0.11f 36.8±0.1e 33.5±0.15g 35.3±0.1g 37.15±0.12g 3.23±0.02d 3.87±0.46c 1.24±0.011d 1.7±0.01d 

T5 45.8±0.15b 49.7±0.23b 39.8±0.16b 43.78±0.2b 49.5±0.19a 54.9±0.29a 60.7±0.22a 3.76±0.024a 4.36±0.035a 1.6±0.017a 2.03±0.025ab 

T6 39.9±0.15e 43.3±0.16d 35.5±0.16e 39.0±0.1d 34.8±0.21f 42.6±0.16d 46.25±0.18d 3.5±0.03bc 4.8±0.02b 1.46±0.02bc 1.83±0.01c 

T7 44.7±0.14c 49.3±0.13b 38.6±0.15c 43.3±0.14b 36.6±0.26d 39.6±0.17e 46.2±0.19e 3.6±0.02b 4.3±0.02a 1.48±0.01b 1.98±0.01b 

T8 46.9±0.17a 51.2±0.2a 40.37±0.17a 44.7±0.22a 44.2±0.29b 50.7±0.24b 57.9±0.24b 3.7±0.026a 4.37±0.33a 1.57±0.02a 2.04±0.02a 

T9 43.50±0.16d 47.05±0.17c 37.4±0.16d 41.5±0.2c 37.3±0.14c 43.8±0.19c 55.2±0.28c 3.5±0.02c 4.1±0.02b 1.42±0.01c 1.86±0.02c 

IVOMD1ۀشده با معادل محاسبه یآل ةماد یهضم ظاهر یت: قابل Menke et al. (1979)  ساعت،  24در زمان نگهداریIVOMD2یآل ةماد یهضم ظاهر یت: قابل 
 & Menke ۀشده با معادل محاسبه یآل ةماد یهضم ظاهر یت: قابلOMD1 گاز، یدتول بیشتریندر زمان نگهداری  Menke et al. (1979) ۀشده با معادل محاسبه

Steingass (1988)  ساعت،  24در زمان نگهداریOMD2ۀشده با معادل محاسبه یآل ةماد یهضم ظاهر یت: قابل Menke & Steingass (1988)  در زمان نگهداری
 یآل ةماد یقیهضم حق یت: قابلIVOMTD2ساعت،  24شده در زمان نگهداری  گیریاندازه یآل ةماد یقیهضم حق یت: قابلIVOMTD1گاز،  یدتول بیشترین

: ME1ساعت،  9۶نگهداری  یانشده در زمان پا گیریاندازه یآل ةماد یقیهضم حق یت: قابلIVOMTD3 گاز، تولید بیشینه نگهداریشده در زمان  گیریاندازه
 ۀشده با معادل وساز محاسبه قابل سوخت یژ: انرME2ساعت،  24در زمان نگهداری  Menke & Steingass (1988) ۀشده با معادل وساز محاسبه قابل سوخت یانرژ

Menke & Steingass (1988)  گاز،  یدتول بیشینهدر زمان نگهداریNEL1ۀشده با معادل محاسبه یردهیخالص ش ی: انرژ Menke & Steingass (1988)  در زمان
 .گاز یدتول بیشینهدر زمان  Menke & Steingass (1988) ۀشده با معادل محاسبه یردهیخالص ش ی: انرژNEL2ساعت،  24نگهداری 

شور  سیاهدرصد  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد  5/۶۶(، T2) سفیدساقه  سلمکیدرصد  1۰۰(، T1درصد اشنان ) 5/۶۶+ سفیدساقه  سلمکیدرصد  5/33
(T3 ،)5/۶۶  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد ( درصد اشنانT4 ،)1۰۰ ( درصد اشنانT5 ،)5/33  سیاهدرصد  5/۶۶+ سفیدساقه  سلمکیدرصد ( شورT6 ،)5/۶۶ 

 (.T9شور ) سیاهدرصد  1۰۰(، T8درصد اشنان ) 5/33شور +  سیاهدرصد  5/۶۶(، T7شور ) سیاهدرصد  5/33درصد اشنان+ 

 (.>05/0P) داری دارند های غیر همسان در هر ستون از نظر آماری اختالف معنی دارای حرف یهایانگینم

IVOMD1: In vitro organic matter digestibility calculated as Menk et al. (1979) in 24 hrs. incubation time; IVOMD2: Calculated as Menk et al. (1979) in max gas 
production time; OMD1: Organic matter digestibility calculated as Menke & Steingass (1988) in 24 hrs. incubation time; OMD2: Calculated as Menke & Steingass 
(1988) in max gas production time; IVOMTD1: In vitro organic matter true digestibility in 24 hrs. incubation time; IVOMTD2: Calculated in max gas production 
time; IVOMTD1: In vitro organic matter true digestibility in 96 hrs. incubation time; ME1: Metabolizable energy calculated as Menke & Steingass (1988) in 24 hrs. 
incubation time; ME2: Calculated as Menke & Steingass (1988) in max gas production time; NEL1: Net energy lactation calculated as Menke & Steingass (1988) 

in 24 hrs. incubation time; ME2: Calculated as Menke & Steingass (1988) in max gas production time. 
33.5% AL+ 66.5% SR (T1), 100% AL (T2), 66.5% AL+ 33.5% SF (T3), 66.5% AL+ 33.5% SR (T4), 100% SR (T5), 33.5% AL+ 66.5% SF (T6), 66.5% 
SR+ 33.5% SF (T7), 66.5% SF+ 33.5% SR (T8), 100% SF (T9).   
AL: Atriplex leucoclada, SR: Seidlitzia rosmarinus, SF: Suaeda fruticose. 
Mean within same column with different letters differ (P<0.05).  

  
 در شتر آزمایشی های یره( جیترلیلی)م یدی( و میزان گاز تولگرم یلی)م حقیقیو  ظاهری تخمیرقابل  آلی ةماد. 4جدول 

Table 4. Apparent and true fermentable organic matter (mg), and gas production (ml) of experimental diets in camel 
Diets AFOM1 AFOM2 AFOM3 AFOM4 TFOM1 TFOM2 GP24 GPmax GP96 

T1 86.13±0.30d 94.7±0.30c 74.8±0.31d 83.5±0.34c 71.0±0.28e 77.5±0.21f 4.3±0.17bc 9.1±0.19b 16.7±0.36b 

T2 56.1±0.20g 59.5±0.30f 52.5±0.30g 55.9±0.33f 46.2±0.21i 50.3±0.28i 1.67±0.11f 3.6±0.18e 3.6±0.17h 

T3 71.7±0.34f 80.0±0.38e 64.9±0.35f 73.4±0.39e 59.4±0.12h 65.0±0.27h 2.4±0.20e 7.1±0.22d 10.8±0.23g 

T4 72.3±0.20f 80.7±0.20e 65.0±0.22f 73.6±0.20e 67.0±0.18g 70.7±0.16g 2.9±0.12d 7.6±0.12d 12.1±0.13f 

T5 91.6±0.30b 99.4±0.50b 79.6±0.32b 87.5±0.50b 99.1±0.15a 109.8±0.24a 6.1±0.17a 10.5±0.26a 17.5±0.30a 

T6 79.8±0.32e 86.6±0.30d 71.1±0.30e 78.0±0.33d 69.5±0.10f 85.3±0.25d 4.5±0.18b 8.4±0.18c 13.8±0.23e 

T7 89.4±0.28c 98.6±0.27b 71.2±0.30c 86.6±0.27b 73.1±0.12d 79.3±0.27e 4.3±0.16bc 9.5±0.15b 16.0±0.20c 

T8 93.8±0.34a 102.5±0.43a 80.7±0.34a 89.5±0.43a 88.4±0.31b 101.4±0.24b 6.0±0.19a 10.9±0.24a 17.8±0.25a 

T9 86.1±0.32d 94.13±0.35c 74.8±0.32d 82.9±0.40a 74.5±0.35c 87.7±0.29c 3.94±0.18c 8.4±0.20c 15.0±0.23d 

AFOM1ۀشده با معادل محاسبه یظاهر یرقابل تخم یآل ة: ماد Menke et al. (1979)  ساعت،  24در زمان نگهداریAFOM2شده با  محاسبه یظاهر یرقابل تخم یآل ة: ماد
در زمان  Menke & Steingass (1988) ۀشده با معادل محاسبه یظاهر یرقابل تخم یآل ةماد :AFOM3 گاز، یدتول بیشینهدر زمان نگهداری  Menke et al. (1979) ۀمعادل

 یآل ة: مادTFOM1 گاز، یدولت بیشینهدر زمان نگهداری  Menke & Steingass (1988) ۀشده با معادل محاسبه یظاهر یرقابل تخم یآل ة: مادAFOM4ساعت،  24نگهداری 
: گاز GP24گاز،  یدتول بیشینهشده در زمان نگهداری  گیریاندازه یقیحق یرقابل تخم یآل ة: مادTFOM2ساعت،  24شده در زمان نگهداری  گیریاندازه یقیحق یرقابل تخم

 .ساعت 9۶نگهداری  یانزمان پا گاز در ید: تول GP96گاز،  یدتول بیشینه: GPmax ،ساعت نگهداری 24شده در زمان  یدتول
شور  سیاهدرصد  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد  5/۶۶(، T2) سفیدساقه  سلمکیدرصد  1۰۰(، T1درصد اشنان ) 5/۶۶+ سفیدساقه  سلمکیدرصد  5/33 
(T3 ،)5/۶۶  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد ( درصد اشنانT4 ،)1۰۰ ( درصد اشنانT5 ،)5/33  سیاهدرصد  5/۶۶+ دسفیساقه  سلمکیدرصد ( شورT6 ،)5/۶۶ 

 .(T9شور ) سیاهدرصد  1۰۰(، T8درصد اشنان ) 5/33شور +  سیاهدرصد  5/۶۶(، T7شور ) سیاهدرصد  5/33درصد اشنان+ 
 (.>۰5/۰P) دارندداری  های غیر همسان در هر ستون از نظر آماری اختالف معنی دارای حرف یهایانگینم

AFOM1: Apparent fermentable organic matter calculated as Menk et al. (1979) in 24 hrs. incubation time; AFOM2: Calculated as Menk et al. (1979) in 

max gas production time; AFOM3: Calculated as Menke & Steingass (1988) in 24 hrs. incubation time; AFOM4: Calculated as Menke & Steingass 
(1988) in max gas production time; TFOM1: True fermentable organic matter calculated in 24 hrs. incubation time; TFOM2: Calculated in max gas 
production time; GP24: Gas production in 24 hrs. incubation time; GPmax: Maximum gas production; GP96: Gas production in 96 hrs. incubation time.  
33.5% AL+ 66.5% SR (T1), 100% AL (T2), 66.5% AL+ 33.5% SF (T3), 66.5% AL+ 33.5% SR (T4), 100% SR (T5), 33.5% AL+ 66.5% SF (T6), 66.5% 
SR+ 33.5% SF (T7), 66.5% SF+ 33.5% SR (T8), 100% SF (T9).   
AL: Atriplex leucoclada, SR: Seidlitzia rosmarinus, SF: Suaeda fruticose. 
Mean within same column with different letters differ (P<0.05). 

 

 

 

 



 ... شورزی گیاهان تخمیر و هضم قابلیت ترکیبی و انفرادی ارزیابیابرغانی و همکاران:  2۰

 
 

 میکروبی ۀتود تولیدچرب و  اسید مقادیر ۀمقایس

 میزاناز نظر  ها یرهج ینب ،(5نشان داد )جدول  نتایج

وجود  یدار معنیشده تفاوت  یدچرب تول یدهایاس

( T2) یدساقه سف یسلمک یاه(، گP<۰5/۰اشت )د

را  چرب یداس میزان ینباالتر T8 ةیرو ج ترینپایین

( نداشت. T5اشنان ) یاهبا گ یکه البته تفاوت کرد یدتول

 پایینمربوط به  شاید یدیچرب تول یدکم اس میزان

و قابل دسترس در  تخمیرقابل  حقیقی آلی ةبودن ماد

 (. 4)جدول  است ها رهجی دیگرنسبت به  گیاه این

دهد )جدول مینشان  نتایج: میکروبی ةتود تولید

در هر دو روش  ها یرهج میکروبی ةتود تولید ،(5

 ا حدودیت یگاز تجمع یدتول بیشینهمحاسبه در زمان 

 نیز یهمسان یدار معنیتفاوت  یهم بود، حت همسان

شده در  تولید میکروبی ةوجود تود اینداشتند، با 

 9۶) نگهداری پایاندر زمان  مطالعهمورد  های جیره

 دهد. میرا نشان  کمتری مقادیرساعت( 

 ین( بR= -۶1/۰) یدار معنی منفی همبستگی

 پس یکروبیم ةو تود یتروژنگاز و هر دو ن یدتول میزان

 ,Al-masriگزارش شده است ) نگهداریساعت  24از 

 یها علوفه یپژوهش رو ینکه در ا ی(، و2003

 میزانکه  کردکرده بود، گزارش  رسیبرنامتعارف 

 1۰۰ ازایبه  میکروبی ةتود تولید یاو  یکروبیم یتروژنن

به نوع  بستگیشده،  تخمیر حقیقی آلی ةگرم مادمیلی

 یشده داشت. نشان داده شده که همبستگ تخمیر ةماد

به  شده یلتبد یسوبسترا میزان ینب یدار معنی یمنف

واحد  یک یه ازاشده ب یدو گاز تول یکروبیم ةتود

( وجود R=-۶4/۰) یقیحق ةشدیرتخم بسترةمشخص از 

را  باالیی همبستگی نیز دیگران(. Blummel, 1994دارد )

 Blummelاند ) چرب گزارش کرده اسیدگاز و  تولید بین

& Ørskov, 1993وجود گزارش شده است ین(، با ا، 

 یستثابت ن یکروبیم ةچرب و تود یداس یدتول ینارتباط ب

(Beever, 1993 از .)،گاز و  یدتول ینب یارتباط منف سویی

گزارش شده است  نیز یکروبیم ینپروتئ (سنتزساخت )

(Blummel et al., 1997.)  

 میکروبی پروتئین ساخت روی مختلفی های عامل

بر  مؤثر های عاملخالصه  طور بهگذارند؛ می یرتأث

 ایتغذیه های عاملشامل  میکروبی پروتئین ساخت

 کانیو مواد  کربوهیدرات نیتروژن،منابع  ینتأممانند 

مانند  ایتغذیه غیر های عاملسولفور( و  طور عمده به)

pH  نرخ رقت هستندو جامد  یعما حالتو نرخ رقت .

تواند مصداق داشته باشد. به نمیگاز  نظام تولیددر 

 یزاندر م یمؤثرتواند عامل یم pHرسد که مینظر 

باشد و ممکن  مطالعه یندر ا بییکروم ةتود ساخت

را در  یکروبیم ةتود یدتول یینپا میزاناست بتواند 

ساقه  ینسبت به سلمک T7و  T3 ،T4 ،T1 های یرهج

 سیاهاشنان و  ترکیببا  زیرا ،دکن توجیه( T2) یدسف

 جیرهخاکستر در  میزان سفیدساقه  سلمکیشور در 

ب موج pH، افت شودیم pHرود و موجب افت میباال 

 Stern etشود )یم یکروبیم یتروژنن یانکاهش جر

al., 2006 منابع  یادشده های جیرهوجود،  این(، با

نسبت به  باالتری نیتروژنیو  زودهضم کربوهیدرات

 بایستیخاطر  همینند که به دار سفیدساقه  سلمکی

 سلمکینسبت به  باالتری میکروبی ةتود تولید قابلیت

برعکس بود. گزارش شده  هنتیج ولی ،دارند سفیدساقه 

 کربوهیدراتو  نیتروژناز  کافیمنابع  ینتأم ،است

 میکروبی پروتئین ساختموجب باال رفتن  زودهضم

توان ینم pH یار(. با معRussell et al., 1992شود )می

، T5 ،T9 های یرهدر ج یکروبیم ةتود ساختباالتر بودن 

T8  وT6 ردک یهتوج یدساقه سف یرا نسبت به سلمک، 

خاکستر باال بودند  میزان یحاو یادشده های یرهج یراز

 زودهضم یدراتو کربوه یتروژنباال بودن منابع ن یول

 های جیرهباال را در  میکروبی ةتود تولیدتواند می

 .دکن توجیه سفیدساقه  سلمکینسبت به  یادشده

 محیطمحلول در  کربوهیدراتتراکم  یافتن افزایش

پروتوزوآ و  مقادیردر  فزایشامنجر به  تخمیر،کشت 

شود می زنجیرچرب کوتاه  اسیدهایکل غلظت 

(Gomez et al., 1998 و )یشتریب شمارکه  هنگامی 

 یدتول ،کشت وجود داشته باشند یطپروتوزوآ در مح

پروتوزوآها  زیرا یابدیکاهش م یکروبیم ینپروتئ

 پروتئینیمنابع  عنوان بهرا  باکتریایی های یاخته

امر ممکن است باالتر بودن  همینند، کنمیاستفاده 

 میکروبی ةبودن تود پایینچرب و  اسید تولید

 یحاو های یرهشور )جسیاهشده را در اشنان و تولید

 یدساقه سف یمحلول باال( نسبت به سلمک یدراتکربوه

 یهباال( توج یافو ال یینمحلول پا یدراتکربوه ی)دارا

 .دکن
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 آزمایشی در شتر های جیره یکروبیتوده م یدتول ةو بازد یکروبیم ةمول(، تود یلی)م زنجیرب کوتاه چر اسیدهای تولید .5جدول 
Table 5. Production of voletail fatty acids (mmol), microbial biomass and microbial biomass efficiency of experimental diets 

in camel 
Diets SCFA (G) SCFA (M) Max BM1 Max BM2 BM E max BM1 E max BM2 E BM 

T1 0.34±0.009b 0.36±0.008b 38.8±0.4d 40.5±0.40f 22.1±0.80e 0.50±0.007e 0.52±0.006e 0.24±0.014g 
T2 0.025±0.004h 0.075±0.004h 37.5±0.4e 41.4±0.20e 37.5±0.40a 0.74±0.009a 0.82±0.005a 0.67±0.009a 
T3 0.20±0.005g 0.23±0.005g 35.5±0.48f 39.1±0.25g 27.2±0.51d 0.55±0.001c 0.60±0.005c 0.39±0.009b 
T4 0.23±0.003f 0.26±0.003f 37.1±0.26e 40.5±0.14f 27.2±0.29d 0.52±0.005d 0.57±0.003d 0.37±0.005c 
T5 0.36±0.007a 0.385±0.006a 53.6±0.57a 57.3±0.30a 38.1±0.66a 0.49±0.007e 0.52±0.004e 0.31±0.008e 
T6 0.27±0.005e 0.30±0.005e 45.5±0.40c 48.7±0.25d 35.5±0.30b 0.53±0.006dc 0.57±0.004d 0.36±0.008dc 
T7 0.32±0.005c 0.35±0.0045c 37.1±0.33e 40.5±0.23f 22.9±0.45e 0.47±0.006f 0.51±0.004f 0.25±0.007g 
T8 0.36±0.006a 0.39±0.005a 46.9±0.53b 51.3±0.28c 31.7±0.56c 0.46±0.007f 0.51±0.004f 0.27±0.007f 
T9 0.30±0.005d 0.33±0.005d 52.85±0.44a 54.9±0.25b 38.4±0.51a 0.60±0.006b 0.63±0.003b 0.35±0.007d 

SCFA (G)ۀشده با معادل محاسبه یرچرب کوتاه زنج یدمول اس یلی: م Getachew et al. (2000) ،SCFA (M)ۀشده با معادل محاسبه یرچرب کوتاه زنج یدمول اسیلی: م 
Makkar (2005) ،Max BM1 :ساعت،  24شده در زمان نگهداری  یدتول یکروبیم ةتود بیشترینMax BM2 :بیشینهشده در زمان نگهداری  یدتول یکروبیم ةتود بیشترین 

: E max BM2گاز،  یدتول بیشینهدر زمان نگهداری  یکروبیم ةتود بیشینه ة: بازدE max BM1ساعت،  9۶نگهداری  یانشده در زمان پا یدتول یکروبیم ة: تودBM گاز، یدتول
  .ساعت 9۶نگهداری  یانشده در زمان پا یدتول یکروبیم ةتود ة: بازدE BMگاز،  یدتول بیشینهشده در زمان نگهداری  یدتول یکروبیم ةتود بیشینه ةبازد

شور  سیاهدرصد  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد  5/۶۶(، T2) سفیدساقه  سلمکیدرصد  1۰۰(، T1درصد اشنان ) 5/۶۶+ سفیدساقه  سلمکیدرصد  5/33
(T3 ،)5/۶۶  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد ( درصد اشنانT4 ،)1۰۰ ( درصد اشنانT5 ،)5/33  سیاهدرصد  5/۶۶+ سفیدساقه  سلمکیدرصد ( شورT6 ،)5/۶۶ 

 .(T9شور ) سیاهدرصد  1۰۰(، T8درصد اشنان ) 5/33شور +  سیاهدرصد  5/۶۶(، T7شور ) سیاهدرصد  5/33درصد اشنان+ 
 (.>۰5/۰P) دارندداری  های غیر همسان در هر ستون از نظر آماری اختالف معنی دارای حرف یهایانگینم

SCFA(G): Short chain fatty acid calculated as Getachew et al. (2000); SCFA(M): Calculated as Makkar (2005); MaxBM1: Maximum microbial biomass 
production in 24 hrs. incubation time; MaxBM2: Maximum microbial biomass production at max gas production time; BM: Microbial biomass production at end 
of 96 hrs. incubation time; EMax BM1: Maximum microbial biomass production efficiency in 24 hrs. incubation time; EMax BM2: Maximum microbial biomass 
production efficiency at max gas production time; EBM: Microbial biomass production efficiency at end of 96 hrs. incubation time;  
33.5% AL+ 66.5% SR (T1), 100% AL (T2), 66.5% AL+ 33.5% SF (T3), 66.5% AL+ 33.5% SR (T4), 100% SR (T5), 33.5% AL+ 66.5% SF (T6), 66.5% 
SR+ 33.5% SF (T7), 66.5% SF+ 33.5% SR (T8), 100% SF (T9).   
AL: Atriplex leucoclada, SR: Seidlitzia rosmarinus, SF: Suaeda fruticose. 
Mean within same column with different letters differ (P<0.05). 

 

 بین ،نشان داد ۶جدول  نتایج: آمونیاکی نیتروژن

شده  تولید آمونیاکی نیتروژن میزاناز نظر  ها جیره

وجود  این(، با P<۰5/۰وجود داشت ) دار معنیاختالف 

 بیشتر ،(۶دهد )جدول میها نشان میانگین ۀمقایس

داشتند، با  یهمسان کیآمونیا نیتروژن تولید ها جیره

 آمونیاکی نیتروژن تولیددر  دار معنیوجود افت  این

شور با سیاهاشنان و  گیاهانکه  دهد رخ می هنگامی

 سفیدساقه  سلمکی جایگزیندرصد(  5/۶۶درصد باال )

 یدتول میزان ین(. باالترT2در مقابل  T6و  T1) شودمی

 ینترو کم T5و  T8 ةیرمربوط به ج یاکیآمون یتروژنن

 سفیدساقه  سلمکی بینبود.  T6 ةیرمربوط به ج میزان

 نیتروژن تولید میزاناز نظر  یدار معنیو اشنان تفاوت 

 (. P>۰5/۰وجود نداشت ) آمونیاکی

از  نگهداریمختلف  هایساعت بین ،نشان داد نتایج

 های جیرهشده در  تولید آمونیاکی نیتروژننظر میزان 

(، P<۰5/۰وجود داشت ) یدار معنیاختالف  مطالعهمورد 

 تولیدروند  ،ها نشان دادمیانگین مقایسۀوجود  اینبا 

 ةقاعد یکاز  مطالعهمورد  های جیرهدر  آمونیاکی نیتروژن

 گیاهی ۀ(. در سه گون۶)جدول  کندنمی پیرویمشخص 

 آمونیاکی نیتروژنشور  سیاهاشنان و  سفید،ساقه  سلمکی

 پیداکاهش  نگهداری 12تا ساعت  مالیم شیب یکبا 

کند، می پیدا تندی افزایشبه بعد  12و از ساعت  میکند

ساقه  سلمکیشور و  سیاهاشنان،  گیاهانکه  هنگامی

 تولید تغییرپذیریشد  ترکیبمختلف  درصدهایبا  سفید

 کرد.  یداپ تریمالیم شیب آمونیاکی نیتروژن

 همدیگرشور با  سیاهاشنان و  گیاهکه دو  هنگامی

در  یاکیآمون یتروژنن ییرپذیریتغ یبش ،شودمی ترکیب

 ییرشور و اشنان تغ یاهس یاهنسبت به هر دو گ T7 یرةج

 T8 یرةدر ج ییرپذیریتغ یبش یکند ولینم یداپ یچندان

 گیاه دریافت،توان یطور خالصه م شود. بهیم یکنواخت

 ایناز  متفاوتیدرصد  دارای های جیره دیگر( و T5اشنان )

 تولید (نرمال) عادی روند یکاز  (T4 ،T1 ،T8) گیاه

ها و در اغلب علوفه زیرا کنندمی تبعیت آمونیاکی نیتروژن

 نیتروژن تولیدطورمعمول  ها بهمانند کاه خشبیمواد 

 شرایطدر  یاو  نگهداریپس از  ۸ یا ۶در ساعت  آمونیاکی

ساعت پس از مصرف خوراک به  ۸ یا ۶( in vivo) حیوانی

 (.Van Soest, 1994رسد )می بیشینه

 یدهای مؤثر بر تول و عامل یاکیآمون یتروژنن تولید

شکل  ترینمتنوع هستند؛ ساده یاکیآمون یتروژنن

 یلۀوس به اغلب است که آمونیاک تخمیرقابل  نیتروژن

(. Stern et al., 2006شود )میداده  ترجیح ریزجاندارن

 گرم/ میلی 5۰در شکمبه  آمونیاکی نیتروژن بحرانیسطح 
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(. پژوهشگران Leng, 1990گزارش شده است ) تریل

 برایالزم در شکمبه را  آمونیاکی نیتروژنغلظت 

 /گرم میلی ۸۸تا  5۰ میکروبی پروتئینساخت  بیشترین

 جریان بیشترین برای(، Hume et al., 1970) یترل

 Hume et) یترل گرم/میلی 2۸9تا  133 میکروبی نیتروژن

al., 1970 خشک و  ةشدن ماد پدیدنا بیشترین برای( و

 & Dryhurst) یترگرم/لمیلی 214تا  5۰ آلی ةماد

Wood, 1998 به  نیاز( گزارش کردند. گزارش شده که

 ةماد پذیرییهتجز بیشترینبه  یدنبرای رس یتروژنن

 ةماد پذیرییهتجز قابلیتبه  یبستگ NDFخشک و 

 این(. با توجه به Erdman et al., 1986دارد ) خوراکی

 نیتروژن تولیدمشخص را از میزان  نتیجۀ، دو مطالب

توان به دست میطرح  اینبررسی در  های جیره میکروبی

 ۀدر هم آمونیاکی نیتروژنغلظت  اینکه نخستآورد، 

 نگهداری هایزمان همۀمورد بررسی و در  های جیره

 ینکهبود و دوم ا یترگرم/لمیلی 5۰ بحرانیباالتر از سطح 

 1۰۰از  یشب یدررسی به علت تولمورد ب های یرهج همۀ

 یالزم برا یتقابل یاکی،آمون یتروژنن یترگرم/لیلیم

 یزو ن یآل ةخشک و ماد ةماد یۀتجز بیشترینبه  یدنرس

 را دارند.  یکروبیم ةتود یدتول بیشترین

 یقی،حق یرقابل تخم یآل ةماد یرهمانند مقاد

 یتروژنن یدتول میزان ینباالتر T8و  T5 های یرهج

 یلبه دل دارد ند. که احتمالشتدا یزرا ن یاکیآمون

باال بودن  یز( و ن1ها )جدول  آن ینپروتئ یباال یتکم

احتمال  بهها )و  در آن یقیحق یرقابل تخم یآل ةماد

های زودهضم در  شدن ترکیب یها( و جار آن ینپروتئ

 تبعی نتیجه(، Hristov et al., 1999باشد ) یطمح

 یرقابل هضم تأث آلی ةدو ما پروتئین افزایش دیگر

است که  پروتوزوآئی جمعیت افزایشمثبت آن بر 

شود، محیط میدر  آمونیاکی نیتروژن افزایشموجب 

شده و  ها یکمتر باکتر یبکاهش پروتوزوآ باعث تخر

عامل  ینو ا شود یم یدتول یکمتر یاکآمون یجهدر نت

گذاشته  یرتأث یاکغلظت آمون یرو یرمستقیمطور غ به

(. پروتوزوآ Wina et al., 2005) دهد یکاهش م و آن را

و  )پروتئولیتیکی( فعالیت تجزیۀ پروتئین همچنین

 تولیدداشته که منجر به  زدایی )دآمیناسیونی( آمین

 ,Williams & Withers) شود میدر شکمبه  آمونیاک

 هایکربوهیدراتارتقاء  شایدوجود  این(. با 1991

چرب فرار و  اسیدهای تولید افزایشآن  یمحلول و درب

یادشده که قاعدتاً  های جیرهقابل دسترس در  انرژی

دادند میرا کاهش  آمونیاکی نیتروژن بایستمی

(Makkar, 2005با معادل ن )آزادشده  یاکیآمون یتروژن

داشته و لذا  یکمتر سازگاری یره،ج ینپروتئ یۀاز تجز

 یناست و ا هشد یطدر مح یاکمنجر به انباشت آمون

 یتروژن،ن یوجود دارد که آزادساز یزال ناحتم

چرب فرار  یدهایاس یبا آزادساز یکمتر یهمزمان

 یاکیآمون یتروژناز ن ایینهبه ةداشته و لذا استفاد

 صورت نگرفته است.

 
 نگهداریمختلف  هایآن در ساعت تولیدو روند شکمبۀ شتر ( لیتریلیم1۰۰گرم/یلی)م یاکیآمون یتروژنن. غلظت ۶جدول 

 آزمایشی های یرهج
Table 6.  Camel rumen ammonia nitrogen concentration (mg/100ml) and its process in different incubation times of 

experimental diets 
 Incubation time (hrs.)  

Diets 2 4 6 8 10 12 24 48 72 96 Mean 
T1 12.4±0.38e 12.8±0.43e 12.5±0.30e 14.8±0.25c 13.6±0.82d 12.6±1.02e 13.6±0.4d 16.03±0.27b 15.7±1.75b 16.8±0.35a 14.04e 
T2 16.0±0.5ef 16.7±0.70e 17.5±0.3d 15.8±0.27f 15.3±0.85f 11.9±0.84g 16.7±1.4e 20.7±0.9a 18.4±0.6c 19.2±0.4b 16.9bc 
T3 14.7±1.5d 18.8±1.1a 19.2±0.3a 16.9±1.17cb 13.5±1.15e 15.1±1.4d 11.5±0.8ef 13.16±0.46a 17.15±1.5b 17.8±2.1b 15.7d 
T4 10.7±0.5i 12.6±0.26h 16.8±0.3c 14.4±1.5ge 14.8±0.96fe 15.5±0.8df 16.0±0.4d 18.5±1.28a 17.6±0.8b 17.7±0.97b 15.5d 
T5 18.8±0.8d 18.5±0.50d 17.1±0.3e 19.6±1.15c 14.3±0.2f 12.7±0.3g 16.5±0.2e 19.9±1.8c 22.6±0.4a 20.3±0.6b 17.5ab 
T6 11.9±0.14c 12.1±0.24c 11.8±0.3cd 11.1±0.17de 11.3±0.1de 12.1±0.7c 10.7±0.13e 11.7±0.25cd 14.3±0.4b 15.2±0.24a 12.2f 
T7 17.2±1.0c 15.5±1.8d 13.8±0.3e 16.1±0.90d 15.5±0.3d 14.1±0.6e 12.8±0.4f 19.7±1.1b 21.9±0.4a 21.3±1.6a 16.3dc 
T8 20.1±0.90b 15.3±0.40f 16.8±0.3e 21.0±0.80a 18.8±1.5c 20.0±0.65b 15.4±0.34f 17.7±0.8d 17.5±0.68de 19.4±1.1bc 17.8a 
T9 17.9±0.70c 17.5±0.40c 17.5±0.3c 16.2±0.76d 13.5±1.0f 12.1±0.3g 14.4±0.5e 13.0±0.25a 20.8±0.5a 19.1±1.3b 15.8d 

شور  سیاهدرصد  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد  5/۶۶(، T2) سفیدساقه  سلمکیدرصد  1۰۰(، T1درصد اشنان ) 5/۶۶+ سفید ساقه سلمکیدرصد  5/33
(T3 ،)5/۶۶  5/33+ سفیدساقه  سلمکیدرصد ( درصد اشنانT4 ،)1۰۰ ( درصد اشنانT5 ،)5/33  سیاهدرصد  5/۶۶+ سفیدساقه  سلمکیدرصد ( شورT6 ،)5/۶۶ 

 .(T9شور ) سیاهدرصد  1۰۰(، T8درصد اشنان ) 5/33شور +  سیاهدرصد  5/۶۶(، T7شور ) سیاهدرصد  5/33درصد اشنان+ 
 (.>۰5/۰P) داری دارند های غیر همسان در هر ردیف از نظر آماری اختالف معنی های دارای حرفمیانگین

 (.>۰5/۰P) ی دارنددار های غیر همسان در ستون آخر از نظر آماری اختالف معنی های دارای حرفمیانگین
33.5% AL+ 66.5% SR (T1), 100% AL (T2), 66.5% AL+ 33.5% SF (T3), 66.5% AL+ 33.5% SR (T4), 100% SR (T5), 33.5% AL+ 66.5% SF (T6), 66.5% 
SR+ 33.5% SF (T7), 66.5% SF+ 33.5% SR (T8), 100% SF (T9).   
AL: Atriplex leucoclada, SR: Seidlitzia rosmarinus, SF: Suaeda fruticose. 
Mean within same row with different letters differ (P<0.05). 
Mean within last column with different letters differ (P<0.05). 
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 ترینپایینداشتن  رغم به سفیدساقه  سلمکی گیاه

 چرب یداسو  تخمیرقابل  حقیقی آلی ةماد میزان

 نیتروژن تولید قابلیت با اشنان، مقایسهدر  شده تولید

 اینو ممکن است  دارداشنان  گیاهبا  همسان آمونیاکی

 بازدةو  میکروبی ةتود باالی تولید حدودیامر بتواند تا 

 توجیه سفیدساقه  سلمکی گیاهآن را در  باالی تولید

 گیاهدر  آمونیاکی نیتروژن تولید. باال بودن نماید

 کمیتتوان با استناد به نمیرا  سفیدساقه  سلمکی

 زیرا کرد توجیه تخمیرقابل  آلی ةماد یاآن و  پروتئین

 حاوی دیگر گیاهنصف دو  ةانداز بهنزدیک  گیاه این

در  تخمیرقابل  حقیقی آلی ةخام بوده و ماد پروتئین

احتمال وجود  این. هاست جیره دیگرتر از پایین نیزآن 

به علت کمبود  گیاه نایاز  آزادشده نیتروژندارد که 

 محیطآن در  بدون کاربردقابل دسترس و  انرژی

از  اعظمیبخش  یگرد عبارت بهانباشته شده است، 

قابل  انرژی نتیجهو در  آزادشدهچرب  اسیدهای

آن صرف ساخت  نیتروژنیدسترس به همراه معادل 

به  آمونیاکی نیتروژنباشد و مازاد  هشد میکروبی ةتود

انباشته  محیطقابل دسترس در  انرژیعلت کمبود 

 شده باشد.

درصد  5/33شور +  یاهدرصد س T6 (5/۶۶ ةجیر

 یتروژنن یدتول میزان ترینیین( پایدساقه سف یسلمک

 های یرهنسبت به ج یرهج ینا یولرا داشت،  یاکیآمون

باالتر و  یکروبیم یدتول بازدةمانند اشنان  یگرد

 حدودیا ت یرقابل تخم یقیحق ةو ماد PF ینهمچن

 یرا برا یهیتوج یچه ، لذابا اشنان داشت همسان

نسبت به  یرهج یندر ا یکروبیم یتروژنن یینپا یدتول

 .یمکن یداپ یمنتوانست یگرد های یرهج

 ۀدر هم یاکیآمون یتروژنن یدتول سریع یشیروند افزا

 یدتند تول یشیمورد بررسی همانند روند افزا های یرهج

 دارد احتمال ،نگهداری 24ها پس از ساعت  گاز در آن

در پس از ساعت  یآل ةماد یۀتجز یشافزا یلتنها به دل

احتمال وجود دارد که  ینا یرانگهداری نباشد ز 24

 یکروبیشدن اجساد م یزاز ل یکروبیم یتروژناز ن یبخش

شده  یدقابل دسترس( تول ی)به علت تمام شدن مواد مغذ

مواد  ۀیاز تجز یزموجود در شکمبه ن یاکباشد. آمون

از  یکه قسمت شود یم یدتول ها یباکتر یبو تخر یخوراک

مورد  یمانده،و باق شود یشکمبه م یوارةآن جذب د

 (. Leng, 1990) گیرد یقرار م ریزجاندارناستفاده 

  

  گیرینتیجه

اشنان  یاهکه گ کرد گیرینتیجه چنینتوان میدر کل 

 هستند و با در نظر گرفتن یرهج ینبهتر T8 ةیرو ج

با دو  تفاوتی نیز T7 ةیر، جوساز سوختقابل  یانرژ

 یاستس یدگاهوجود با د یننداشت، با ا یادشده ةجیر

 ارزش نیز ایتغذیه نظر ازنقطهکه بتواند  یمرتع یاءاح

 ةجیر یک جایگزینیداشته باشد، ممکن است  باالیی

درصد  5/33درصد اشنان+  5/۶۶ اجزایبا  ترکیبی

 5/33شور +  سیاهدرصد  5/۶۶ اجزایبا  یاشور و  سیاه

 سلمکی جایدرصد به  5/۶۶ ةانداز بهدرصد اشنان 

 ةجیر یاو  ییتنها بهتر از اشنان ارجح سفیدساقه 

 شور و اشنان باشد. سیاهمتشکل از  تنها ترکیبی
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