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پذیري ماده خشک، الیاف نامحلول هاي تجزیهمرحله رشد بر ترکیب شیمیایی و فراسنجهتاثیر
در شکمبهدر شوینده خنثی و پروتئین خام شبدر برسیم

2تیموري یانسريهللاو اسدا1سبحان گلچین گله دونی

چکیده
الیاف ،)DM(ماده خشکپذیريهاي مختلف تجزیهترکیبات شیمیایی و فراسنجهمرحله رشد برتاثیرمطالعه منظور بهاین پژوهش

مرحله 5هاي گیاهی در طی نمونه.انجام شد1)تریفولیوم ریپنز(شبدر برسیم)CP(و پروتئین خام)NDF(نامحلول در شوینده خنثی 
برآوردهاي آزمایش. ندشدبررسی آوري وجمع) هفته دوم، هفته چهارم، هفته ششم، هفته هشتم، هفته دهم پس از کاشت(رشد

میانگین بین.شداي انجام شکمبهي فیستوالداراي زلنژاد قوچس أردونایلونی و با استفاده از هايپذیري با روش کیسهتجزیه
، )a(سریع تجزیهشامل بخش مواد مغذي مورد بررسیپذیري هاي تجزیهفراسنجهبین و همچنین خاکستر ،DM ،NDFغلظتمقادیر

پذیري تجزیهو) c(تجزیهنرخ ثابت ،)100- بخش بالقوه قابل تجزیه (، غیر قابل تجزیه )b+a(بالقوه قابل تجزیه ،)b(بخش کند تجزیه
که با پیشرفت مرحله رشد گیاه ندنشان دادنتایج).P>05/0(شدمشاهده داري تفاوت معنیرشدمراحل مختلف در2)ED(ثر ؤم

با ).P>05/0(ایش یافتافزخاکستروNDFمقادیر میانگین داري یافته و کاهش معنیچربی خاموپروتئین خاممقادیرمیانگین 
مقادیرمیانگین و کاهش یافت مواد مغذيEDو همچنین )c(تجزیهنرخثابت،a،b،b+aمقادیر بخش میانگین مرحله رشد،افزایش

، DMتجزیه ، افزایش  مرحله رشد سبب کاهش قابلیت این پژوهشبا توجه به نتایج .)P>05/0(قابل تجزیه افزایش نشان دادغیر
NDF وCPشوددر شبدر برسیم می.

نایلونیهاي ، روش کیسهپذیريتجزیههاي فراسنجه، شبدر برسیم:هاي کلیديواژه

مقدمه
اي با کیفیت بهتر اغلب تولید محصوالت زراعی و علوفه

و صفات 3نیازمند بررسی مراحل زیست پدیده شناختی
ايتغذیهمورفولوژیک با تعادل مناسب بوده و ارزش 

ثیر عوامل مختلفی مانند آب، هوا، خاك، أگیاهان تحت ت
از . )16(گیرد مرحله رشد، زمان و فصل برداشت قرار می

گذار، مرحله رشد و زمان و فصل برداشت بین عوامل اثر
با . باشندگذار بر کیفیت علوفه میثیرأعنوان عوامل تبه

هاي ساختمانی آن پیشرفت رشد و بالغ شدن گیاه، بافت
هاي یابد و در نتیجه مقدار کربوهیدراتافزایش می

ساختمانی افزایش و برعکس غلظت پروتئین خام و قابلیت 
به NDFو درصد )12،16،21(یابد هضم علوفه کاهش می

واحد 38/0و 40/0خیر در برداشت روزانه أازاء هر روز ت
کاهش ارزش غذایی شبدر با . یابدافزایش می) درصد(

خاطر کاهش غلظت کربوهیدراترشد، بهپیشرفت مرحله
محلول و پروتئین خام و افزایش مقادیر کربوهیدرات 
ساختمانی و همچنین کاهش نسبت برگ به ساقه سبب 

د ـشبدر در مراحل مختلف رشايتغذیهکاهش ارزش 
گزارش کردند ) 28(اران ـاستیسی و همک. )16(شود یـم

افزایش دوره رشد گیاه سبب افزایش دیواره سلولی و که 
مصرف ماده محتوايشود و پروتئین خام میمقدار کاهش 

ر فش. دهدثیر قرار میأخشک و قابلیت هضم گیاه را تحت ت
رقم گیاه لگومینوز در 8با مطالعه روي ) 26(و همکاران 

مراحل رشد مختلف به این نتیجه رسیدند که در این 
بین مقدار پروتئین خام، الیاف زیاديهمبستگی گیاهان 

از طرف دیگر . خام و قابلیت هضم ماده خشک وجود دارد
و قابلیت هضم گیاهان الیافثر بر تشکیل ؤچهار عامل م

سن گیاه، درجه حرارت، شدت نور و : اي عبارتند ازعلوفه
ثر ؤترین عامل ممهم). 24(مصرف کودهاي نیتروژنی مقدار

. استاي، مرحله رشد آن یاهان علوفهبر کیفیت گ
و ايتغذیهبا توجه به تغییرات صفات زراعی، ارزش 

ترکیبات شیمیایی شبدر برسیم در مراحل مختلف رشد، 
یابی به زمانی که آگاهی از چگونگی این تغییرات و دست

این گیاه داراي بهترین کیفیت و کمیت باشد از اهمیت 
.اي برخوردار استویژه

ارزش کنندهتعیینترکیب شیمیایی و قابلیت هضم،
ها بر اساس خوراكمعموالًوباشند ها میغذایی خوراك

منظور هـب). 10(د ـشونیـی توصیف مـژگـاین دو وی

)sobhan_1363@yahoo.com: نویسنده مسوول(دکتري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشجوي -1
، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشیار-2

15/8/92: تاریخ پذیرش23/11/91: تاریخ دریافت

1- Trifolium repens 2- Effective Degradability 3- phonological stages

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش

83......................................................................... ..............1394بهار و تابستان/ 11شماره / مششسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

پذیري ماده خشک، الیاف نامحلول هاي تجزیهمرحله رشد بر ترکیب شیمیایی و فراسنجهتاثیر
در شکمبهدر شوینده خنثی و پروتئین خام شبدر برسیم

2تیموري یانسريهللاو اسدا1سبحان گلچین گله دونی

چکیده
الیاف ،)DM(ماده خشکپذیريهاي مختلف تجزیهترکیبات شیمیایی و فراسنجهمرحله رشد برتاثیرمطالعه منظور بهاین پژوهش

مرحله 5هاي گیاهی در طی نمونه.انجام شد1)تریفولیوم ریپنز(شبدر برسیم)CP(و پروتئین خام)NDF(نامحلول در شوینده خنثی 
برآوردهاي آزمایش. ندشدبررسی آوري وجمع) هفته دوم، هفته چهارم، هفته ششم، هفته هشتم، هفته دهم پس از کاشت(رشد

میانگین بین.شداي انجام شکمبهي فیستوالداراي زلنژاد قوچس أردونایلونی و با استفاده از هايپذیري با روش کیسهتجزیه
، )a(سریع تجزیهشامل بخش مواد مغذي مورد بررسیپذیري هاي تجزیهفراسنجهبین و همچنین خاکستر ،DM ،NDFغلظتمقادیر

پذیري تجزیهو) c(تجزیهنرخ ثابت ،)100- بخش بالقوه قابل تجزیه (، غیر قابل تجزیه )b+a(بالقوه قابل تجزیه ،)b(بخش کند تجزیه
که با پیشرفت مرحله رشد گیاه ندنشان دادنتایج).P>05/0(شدمشاهده داري تفاوت معنیرشدمراحل مختلف در2)ED(ثر ؤم

با ).P>05/0(ایش یافتافزخاکستروNDFمقادیر میانگین داري یافته و کاهش معنیچربی خاموپروتئین خاممقادیرمیانگین 
مقادیرمیانگین و کاهش یافت مواد مغذيEDو همچنین )c(تجزیهنرخثابت،a،b،b+aمقادیر بخش میانگین مرحله رشد،افزایش

، DMتجزیه ، افزایش  مرحله رشد سبب کاهش قابلیت این پژوهشبا توجه به نتایج .)P>05/0(قابل تجزیه افزایش نشان دادغیر
NDF وCPشوددر شبدر برسیم می.

نایلونیهاي ، روش کیسهپذیريتجزیههاي فراسنجه، شبدر برسیم:هاي کلیديواژه

مقدمه
اي با کیفیت بهتر اغلب تولید محصوالت زراعی و علوفه

و صفات 3نیازمند بررسی مراحل زیست پدیده شناختی
ايتغذیهمورفولوژیک با تعادل مناسب بوده و ارزش 

ثیر عوامل مختلفی مانند آب، هوا، خاك، أگیاهان تحت ت
از . )16(گیرد مرحله رشد، زمان و فصل برداشت قرار می

گذار، مرحله رشد و زمان و فصل برداشت بین عوامل اثر
با . باشندگذار بر کیفیت علوفه میثیرأعنوان عوامل تبه

هاي ساختمانی آن پیشرفت رشد و بالغ شدن گیاه، بافت
هاي یابد و در نتیجه مقدار کربوهیدراتافزایش می

ساختمانی افزایش و برعکس غلظت پروتئین خام و قابلیت 
به NDFو درصد )12،16،21(یابد هضم علوفه کاهش می

واحد 38/0و 40/0خیر در برداشت روزانه أازاء هر روز ت
کاهش ارزش غذایی شبدر با . یابدافزایش می) درصد(

خاطر کاهش غلظت کربوهیدراترشد، بهپیشرفت مرحله
محلول و پروتئین خام و افزایش مقادیر کربوهیدرات 
ساختمانی و همچنین کاهش نسبت برگ به ساقه سبب 

د ـشبدر در مراحل مختلف رشايتغذیهکاهش ارزش 
گزارش کردند ) 28(اران ـاستیسی و همک. )16(شود یـم

افزایش دوره رشد گیاه سبب افزایش دیواره سلولی و که 
مصرف ماده محتوايشود و پروتئین خام میمقدار کاهش 

ر فش. دهدثیر قرار میأخشک و قابلیت هضم گیاه را تحت ت
رقم گیاه لگومینوز در 8با مطالعه روي ) 26(و همکاران 

مراحل رشد مختلف به این نتیجه رسیدند که در این 
بین مقدار پروتئین خام، الیاف زیاديهمبستگی گیاهان 

از طرف دیگر . خام و قابلیت هضم ماده خشک وجود دارد
و قابلیت هضم گیاهان الیافثر بر تشکیل ؤچهار عامل م

سن گیاه، درجه حرارت، شدت نور و : اي عبارتند ازعلوفه
ثر ؤترین عامل ممهم). 24(مصرف کودهاي نیتروژنی مقدار

. استاي، مرحله رشد آن یاهان علوفهبر کیفیت گ
و ايتغذیهبا توجه به تغییرات صفات زراعی، ارزش 

ترکیبات شیمیایی شبدر برسیم در مراحل مختلف رشد، 
یابی به زمانی که آگاهی از چگونگی این تغییرات و دست

این گیاه داراي بهترین کیفیت و کمیت باشد از اهمیت 
.اي برخوردار استویژه

ارزش کنندهتعیینترکیب شیمیایی و قابلیت هضم،
ها بر اساس خوراكمعموالًوباشند ها میغذایی خوراك

منظور هـب). 10(د ـشونیـی توصیف مـژگـاین دو وی

)sobhan_1363@yahoo.com: نویسنده مسوول(دکتري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشجوي -1
، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشیار-2

15/8/92: تاریخ پذیرش23/11/91: تاریخ دریافت

1- Trifolium repens 2- Effective Degradability 3- phonological stages

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش

83......................................................................... ..............1394بهار و تابستان/ 11شماره / مششسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

پذیري ماده خشک، الیاف نامحلول هاي تجزیهمرحله رشد بر ترکیب شیمیایی و فراسنجهتاثیر
در شکمبهدر شوینده خنثی و پروتئین خام شبدر برسیم

2تیموري یانسريهللاو اسدا1سبحان گلچین گله دونی

چکیده
الیاف ،)DM(ماده خشکپذیريهاي مختلف تجزیهترکیبات شیمیایی و فراسنجهمرحله رشد برتاثیرمطالعه منظور بهاین پژوهش

مرحله 5هاي گیاهی در طی نمونه.انجام شد1)تریفولیوم ریپنز(شبدر برسیم)CP(و پروتئین خام)NDF(نامحلول در شوینده خنثی 
برآوردهاي آزمایش. ندشدبررسی آوري وجمع) هفته دوم، هفته چهارم، هفته ششم، هفته هشتم، هفته دهم پس از کاشت(رشد

میانگین بین.شداي انجام شکمبهي فیستوالداراي زلنژاد قوچس أردونایلونی و با استفاده از هايپذیري با روش کیسهتجزیه
، )a(سریع تجزیهشامل بخش مواد مغذي مورد بررسیپذیري هاي تجزیهفراسنجهبین و همچنین خاکستر ،DM ،NDFغلظتمقادیر

پذیري تجزیهو) c(تجزیهنرخ ثابت ،)100- بخش بالقوه قابل تجزیه (، غیر قابل تجزیه )b+a(بالقوه قابل تجزیه ،)b(بخش کند تجزیه
که با پیشرفت مرحله رشد گیاه ندنشان دادنتایج).P>05/0(شدمشاهده داري تفاوت معنیرشدمراحل مختلف در2)ED(ثر ؤم

با ).P>05/0(ایش یافتافزخاکستروNDFمقادیر میانگین داري یافته و کاهش معنیچربی خاموپروتئین خاممقادیرمیانگین 
مقادیرمیانگین و کاهش یافت مواد مغذيEDو همچنین )c(تجزیهنرخثابت،a،b،b+aمقادیر بخش میانگین مرحله رشد،افزایش

، DMتجزیه ، افزایش  مرحله رشد سبب کاهش قابلیت این پژوهشبا توجه به نتایج .)P>05/0(قابل تجزیه افزایش نشان دادغیر
NDF وCPشوددر شبدر برسیم می.

نایلونیهاي ، روش کیسهپذیريتجزیههاي فراسنجه، شبدر برسیم:هاي کلیديواژه

مقدمه
اي با کیفیت بهتر اغلب تولید محصوالت زراعی و علوفه

و صفات 3نیازمند بررسی مراحل زیست پدیده شناختی
ايتغذیهمورفولوژیک با تعادل مناسب بوده و ارزش 

ثیر عوامل مختلفی مانند آب، هوا، خاك، أگیاهان تحت ت
از . )16(گیرد مرحله رشد، زمان و فصل برداشت قرار می

گذار، مرحله رشد و زمان و فصل برداشت بین عوامل اثر
با . باشندگذار بر کیفیت علوفه میثیرأعنوان عوامل تبه

هاي ساختمانی آن پیشرفت رشد و بالغ شدن گیاه، بافت
هاي یابد و در نتیجه مقدار کربوهیدراتافزایش می

ساختمانی افزایش و برعکس غلظت پروتئین خام و قابلیت 
به NDFو درصد )12،16،21(یابد هضم علوفه کاهش می

واحد 38/0و 40/0خیر در برداشت روزانه أازاء هر روز ت
کاهش ارزش غذایی شبدر با . یابدافزایش می) درصد(

خاطر کاهش غلظت کربوهیدراترشد، بهپیشرفت مرحله
محلول و پروتئین خام و افزایش مقادیر کربوهیدرات 
ساختمانی و همچنین کاهش نسبت برگ به ساقه سبب 

د ـشبدر در مراحل مختلف رشايتغذیهکاهش ارزش 
گزارش کردند ) 28(اران ـاستیسی و همک. )16(شود یـم

افزایش دوره رشد گیاه سبب افزایش دیواره سلولی و که 
مصرف ماده محتوايشود و پروتئین خام میمقدار کاهش 

ر فش. دهدثیر قرار میأخشک و قابلیت هضم گیاه را تحت ت
رقم گیاه لگومینوز در 8با مطالعه روي ) 26(و همکاران 

مراحل رشد مختلف به این نتیجه رسیدند که در این 
بین مقدار پروتئین خام، الیاف زیاديهمبستگی گیاهان 

از طرف دیگر . خام و قابلیت هضم ماده خشک وجود دارد
و قابلیت هضم گیاهان الیافثر بر تشکیل ؤچهار عامل م

سن گیاه، درجه حرارت، شدت نور و : اي عبارتند ازعلوفه
ثر ؤترین عامل ممهم). 24(مصرف کودهاي نیتروژنی مقدار

. استاي، مرحله رشد آن یاهان علوفهبر کیفیت گ
و ايتغذیهبا توجه به تغییرات صفات زراعی، ارزش 

ترکیبات شیمیایی شبدر برسیم در مراحل مختلف رشد، 
یابی به زمانی که آگاهی از چگونگی این تغییرات و دست

این گیاه داراي بهترین کیفیت و کمیت باشد از اهمیت 
.اي برخوردار استویژه

ارزش کنندهتعیینترکیب شیمیایی و قابلیت هضم،
ها بر اساس خوراكمعموالًوباشند ها میغذایی خوراك

منظور هـب). 10(د ـشونیـی توصیف مـژگـاین دو وی

)sobhan_1363@yahoo.com: نویسنده مسوول(دکتري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشجوي -1
، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشیار-2

15/8/92: تاریخ پذیرش23/11/91: تاریخ دریافت

1- Trifolium repens 2- Effective Degradability 3- phonological stages

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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هاي خوراك دادن و باال بردن بازده غذایی ه سیستمـوسعـت
و کیفیت مواد خوراکی حیوانات، اطالعات مربوط به کمیت

هرچند که . ضروري استیکدیگرتطبیق با برايو نیاز 
شناخت ترکیبات شیمیایی و برايتحقیق و پژوهش 

هاي دام و طیور بیش از یکصد مواد مغذي خوراكياجزا
انجمنسال سابقه دارد، لیکن پس از جنگ جهانی دوم که 

تحقیقات کشاورزي انجمنو 1تحقیقات ملی آمریکا
هاي استاندارد نمودند، اهمیت اقدام به تهیه جدول2بریتانیا

که يآشکار شد به نحوها خوراكايتغذیهشناخت ارزش 
هاي غذایی ها پایه اساسی تنظیم جیرهامروزه این جدول

لیکن از آن. شونداي محسوب میانواع حیوانات مزرعه
که غلظت مواد مغذي و قابلیت استفاده از جایی

، از این رو، استهاي دام و طیور بسیار متغیر خوراك
هاي لمنابع خوراکی و تهیه جدوايتعذیهشناخت ارزش 

).7(رسد نظر میاستاندارد در هر منطقه امري ضروري به
تجزیه شیمیایی اطالعاتی در خصوص کمیت مواد 

بسته به (ها کند، اما در خوراكمغذي خوراك ارائه می
بخشی از ...) اي و ترکیبات شیمیایی، عوامل ضد تغذیه

شود و مورد استفاده حیوان مواد مغذي خوراك هضم نمی
گیرد، بنابراین ضروري است که قابلیت هضم قرار نمی

هاي تحلیلی مناسبی امروزه روش. ها تعیین شودخوراك
ها و ترکیبات مغذي مواد خوراکی مورد برآورد ویژگیبراي

ه که بطورياند، بهها طراحی و استاندارد شدهاستفاده دام
ه از اي از اجزاء خوراك نظیر استفادکارگیري اطالعات ویژه

ه قابل تجزیه مواد خوراکی بهاي قابل تجزیه و غیربخش
). 31،6(، افزایش پیدا کرده است هاآنجاي پروتئین خام 

ه بکه هاست از جمله این روش3هاي نایلونیروش کیسه
برايواسطه توسعه فراوانی که یافته، به روشی قابل قبول 

محاسبه ناپدید شدن مواد خوراکی در شکمبه تبدیل شده 
هاي نایلونی یک روش آسان، روش کیسه). 31،17(است 

استپذیريتجزیهثر براي تخمین ؤسریع، اقتصادي و م
، دگرگشن و از شبدر برسیم گیاهی است یکساله). 11(

عنوان علوفه دام، بهخانواده بقوالت که عالوه بر مصرف آن 
در ریشه نیتروژنکننده هاي تثبیتوجود غدهبه دلیل 

رشد . داردویت و حاصلخیزي خاك نقش مهمی در تق
تواند امکان برداشت مکرر آن میسریع و تراکم این گیاه و
در نواحی شمالی ایران پس . )16(بر علفهاي هرز غلبه کند

ي پاییزي هاناانه و با شروع باري تابستهانااز آخرین بار
رطوبت با رسیدن) مهر ماه15شهریور ماه تا 15دود ح(

توان اقدام به کشت ، میخاك به ظرفیت زراعی مطلوب
CPدرصد 22تا 15اي حاوي این گیاه علوفه.شبدر نمود

ها و مواد معدنی محسوب و منبع سرشاري از ویتامینبوده
گیري لذا هدف از انجام این پژوهش، اندازه. )16(شودمی

پذیري شبدر هاي تجزیهشیمیایی و فراسنجهترکیبات 
.استمراحل مختلف رشدبرسیم در

هامواد و روش
علوفهشیمیایی ترکیباتتجزیه وبردارينمونه)الف

شهرستان درمرتعی ازبرداري در این تحقیق، نمونه
اول تاریخ شبدر برسیم در این مرتع در . انجام شدقائمشهر

مورد کاشت قرار گرفت و عمل 1389مهر ماه سال 
هاي دومهفته(مرحله از رشد 5برداري در طی نمونه

، هشتم)آبان14(، ششم)مهر29(، چهارم)مهر14(
و از هر ) بعد از تاریخ کاشت)آذر14(و دهم)آبان29(

5پایه با قطع گیاه از محل 30مرحله رشد حداقل 
پس از ا ـهنمونه. ام شدـانجاك ـح خري سطـمتسانتی
درجه 55ساعت در دماي 72تا48آوري، به مدت جمع

در گیري ترکیبات شیمیایی اندازه.خشک شدندگرادسانتی
پس از آسیاب و الک کردن با قطر منافذگیاهی هاي نمونه

به Ashو DM،CP،EEمحتواي. انجام شدمتر میلی1
ون سوست و همکاران روشبه NDFو) AOAC)2روش

.گیري شداندازه)29(
اي به روش پذیري شکمبههاي تجزیهتعیین فراسنجه) ب

هاي نایلونیکیسه
دانشگاه علوم ایستگاه تحقیقاتیاین آزمایش در 

گوسفند پنجوکشاورزي و منابع طبیعی ساري انجام شد
.گرفتندکیلوگرم مورد استفاده قرار 30±2نژاد زل با وزن 

اي مجهز و در گوسفند با کانوالي شکمبهپنجهر کدام از 
یک جیرة کامالً مخلوط . هاي انفرادي نگهداري شدندقفس

. ندشدتنظیم30به 70نسبت علوفه به کنسانتره اساس بر
.آزمایش در دسترس گوسفندان قرار داشتآب در طول

و DM ،NDFپذیري هاي تجزیهتعیین فراسنجهبراي
CPهاي پلی استري با اندازه منافذ ، ابتدا با استفاده از توري
متر سانتی10×16هایی به ابعاد میکرومتر، کیسه50

سپس . دوخته شده و یک انتهاي آن باز گذاشته شد
درجه 70ساعت در آون با دماي 24ها به مدت کیسه

قرار گرفتند و پس از رسیدن به وزن ثابت، سلسیوس
گرم از 3مقدار پس از آن . گذاري شدندتوزین و شماره

کیسه 3(داخل هر کیسه ریخته شده آسیاب شدهنمونه 
وسیله نخ ه ها بو در کیسه) به ازاي هر نمونه در هر دام

راههاي نایلونی از کیسه). 29(نایلونی محکم بسته شد 
، 24، 12، 9، 6، 3، 0ات ـاي در طی ساعفیستوالي شکمبه

.دـنذاري شدـگاعت شکمبهـس96و 72، 48، 36
ی صبح ـدهساعت پس از خوراك2ها گذاري کیسهشکمبه

منظور تعیین ناپدید شدن به.انجام شد) صبح8ساعت (
DM ،CP وNDFدر داخل شکمبه هادر زمان صفر، نمونه

درجۀ 38دقیقه در آب 5به مدت قرار داده نشدند بلکه
که دماي تقریبی موجود در شکمبه است قرار سلسیوس

داده شده و سپس به صورت هواخشک پس از انتقال به 
24گراد به مدت درجه سانتی55آون تحت خالء با دماي 

هاي ي باالتر، کیسههانابراي زم. ساعت، توزین شدند
1- National Research Council (NRC) 2- Agricultural Research Council (ARC) 3- In sacco (In situ)
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کم منظور تقلید از عمل بزاق ونایلونی حاوي نمونه به
شدن فاز تأخیر ابتدا به مدت نیم ساعت در آب قرار گرفته 

در شکمبه انجام گرفت آنهاگذاري و سپس عمل شکمبه
هاي نایلونی حاوي نمونه پس از خروج از کیسه). 30(

شکمبه بالفاصله در آب سرد به آرامی تا هنگام خروج 
24سپس به مدت . مایعات شفاف شستشو داده شدند

خشک و پس از سلسیوسدرجه 55ساعت در دماي
و CPمحتوايها، ناپدید شدة نمونهDMتوزین و تعیین 

NDFمقادیر ).2،29(شدها تعیین در باقی ماندة نمونه
ي هانادر زمCPو DM ،NDFپذیري تجزیهدرصد 

زیر محاسبه روابطگذاري با استفاده از مختلف شکمبه
:شدند

انکوباسیونوزن نمونه قبل از -انکوباسیونزن نمونه بعد از و
انکوباسیونوزن نمونه قبل از 

انکوباسیوننمونه قبل از NDFمقدار-انکوباسیوننمونه بعد از NDFقدارم
انکوباسیوننمونه قبل از NDFمقدار

انکوباسیوننمونه قبل از CPمقدار- انکوباسیوننمونه بعد از CPمقدار
انکوباسیوننمونه قبل از CPدارقم

با NDFو DM ،CPپذیري هاي تجزیهفراسنجه
):20(ف و مک دونالد تعیین شد واستفاده از مدل ارسک

P= a+ b (1- exp-c (t-l))
P :پذیريپتانسیل تجزیه
a : بخش سریع تجزیه
c :ثابت نرخ تجزیهt :مدت زمان قرار دادن نمونه در شکمبه

افزار کامپیوتري ا با استفاده از نرمهبراي این منظور، داده
Newayمورد تجزیه قرار گرفتند.
زیر و با در نظر گرفتن ثابت نرخ اساس رابطهبرEDدرصد 

:در ساعت محاسبه شد08/0و 06/0، 04/0عبور برابر با 
ED=a + (bc/c + kp)

:اجزاي این معادله عبارتند از
ED =ايثر شکمبهؤپذیري متجزیه

a = سریع تجزیهبخش
b =بخش کند تجزیه

c =ثابت نرخ تجزیه
kp =ثابت نرخ عبور
هادادهآماريتحلیلوتجزیه)ج

تصادفی الًقالب طرح کامدست آمده در ه هاي بداده
)CRD( وسیله ه تجزیه آماري ب. شدندتجزیه و تحلیل

با استفاده از رویه مدل عمومی و 1/9نسخه SASافزار نرم
روش ازمیانگینبراي مقایسه . )23(جام شدانیخط

استفاده 05/0در سطح احتمال اي دانکنآزمون چند دامنه
. شد

نتایج و بحث
با Ashو DM ،NDFمقادیر میانگین ، 1جدول مطابق

و افزایشداريطور معنیه بپیشرفت مرحله رویشی گیاه
CP وEEفتکاهش یاداري طور معنیهب.

)درصد(مرحله مختلف رشد 5در یبات شیمیایی شبدر برسیمترک- 1جدول 
ماده خشک

)درصد(
پروتئین خام

)درصد ماده خشک(
فیبر نامحلول در شوینده 

)شکخدرصد ماده (خنثی
عصاره اتري

)درصد ماده خشک(
خاکستر

)درصد ماده خشک(
e6/13a4/21e6/18a2/41/7هفته دوم

d9/14b2/20d7/20b58/38/7هفته چهارم
c8/16c7/17c1/24c45/21/8هفته ششم
b5/17d8/16b3/26d73/13/8هفته هشتم

a19e2/15a1/31e67/19/8هفته دهم
3/01/020/041/011/0معیاراشتباه

0001/002/00001/0001/07/0دارياحتمال معنی
a,b,c: 05/0(باشد ها میدار بین میانگیندهنده تفاوت معنیستون نشاندرج حروف متفاوت در هر<P.(

هاي در گیاهان میزان بافترشدبا پیشرفت مرحله 
نگهدارنده و استحکامی مانند بافت اسکلرانشیم بیشتر 

هاي از کربوهیدراتبه طور عمدهها نیز این بافت.شودمی
ین تشکیل سلولز و لیگنساختمانی مانند سلولز، همی

بنابراین با کامل شدن رشد گیاه و افزایش نسبت .اندشده
افزایش و گیاهان الیافهاي ساختمانی درصد کربوهیدرات

در ).27(یابددر مقابل مقادیر پروتئین کاهش می
نتیجه گرفت که با افزایش سن ) 3(آدسوگان ،پژوهشی

)درصد(DMاي پذیري شکمبهتجزیه= 

)درصد(NDFاي پذیري شکمبهتجزیه= 

)درصد(CPاي پذیري شکمبهتجزیه= 

× 100

× 100

× 100
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هاي ساختمانی، نسبت ساقه به کربوهیدراتمحتوايگیاه 
هاي با قابلیت هضم کم، افزایش یافته و بافتبرگ و
هاي قابل حل کاهش پروتئین و کربوهیدراتمحتواي

کهشدمشخص مرتعی،گونۀ5اي رويمطالعهدر.یابدمی
میزان برتوانندمیرویشیمرحلۀومحیطی منطقهشرایط
مواد وCF(،EE،NDF(خامالیاف،DM،CPمقادیر
تغییراتبیشترینالبته. گذارندبتأثیرعلوفهمعدنی
تأثیرتحتتغییراتکمترینورویشیتأثیر مراحلتحت
با آزمایش ایننتایج.)4(گزارش شده استاقلیم
و ) 4(، ارزانی و همکاران )22(همکاران پاشایی وهاي یافته

.مطابقت دارد) 9(قورچی 
ي هانادر زمشبدر برسیمDMپذیري تجزیهدرصد 

گزارش هاي نایلونیف انکوباسیون با استفاده از کیسهمختل
در ساعات DMتجزیه پذیري1همچنین شکل . شده است

نتایج . دهدصورت نمودار نشان میرا بهمختلف انکوباسیون 
حاصله نشان داد که با پیشرفت مرحله رشد گیاه از

دلیل این امر به ). P>01/0(کاسته شد DMپذیري تجزیه
هاي محلول و پروتئین خام کربوهیدراتايمحتوکاهش

مراحل این ترکیبات درمحتواي. شودمینسبت داده
ه ـکشودیـمسببوده و ـان بیشتر بـاهـرشد گیابتدایی

).1(دـابـش یـزایـري افـذیـپزیهـدار تجـقـم
با شبدر برسیمماده خشک پذیريتجزیهايـهراسنجهـف

نشان داده 3یلونی در جدول هاي نااستفاده از روش کیسه
،a ،bبخش شود میزان که مالحظه میهمانطور. شده است

c و همچنین میزانED در سرعت عبورهاي معین با
اندداري کاهش یافتهور معنیطبهمرحله رشدپیشرفت 

)02/0=P .( کربوهیدرات محلول در غلظت با توجه به اینکه
روند مشاهده ) 9(گیاهان بیشتر است مراحل اولیه رشد 

افزایش بخش غیر قابل تجزیه . رسدنظر میشده منطقی به
شدن گیاه با پیشرفت تواند در نتیجه افزایش لیگنینیمی

نشان ) 15(کیسلینگ و همکاران ). 5(باشد مرحله رشد 
واسطه ه پذیري گیاهان ببا افزایش لیگنین تجزیهدادند که 

ا پیشرفت ـب. دـباـیش میـاهـک1خیريأطوالنی شدن فاز ت
هاي ساختمانی در خش کربوهیدراتـد، بـل رشـراحـم

NDFگیاهان افزایش یافته و در نتیجه با افزایش مقادیر 
)13(ريـجعف). 29(شود پذیري میاهش تجزیهـکسبب

رارانـایرتعیـمانـیاهـگازتعداديDMهضمقابلیت
گیريهسلوالز انداز- پپسینايرحلهـمدوروشاساسرـب

انـاهـگیDMمـهضابلیتـقهـکدادزارشـگوکرد
با افزایش . یابدمیکاهشسنافزایشباداريورمعنیـطهـب

درجه حرارت محیط و پیشرفت مراحل رشد گیاه مقدار 
DM افزایش ولی قابلیت هضم و کیفیت برگ و ساقه گیاه

هاي مناطق در گراسویژهاین اثر به. یابدمیکاهش 
بیان نمود ) 8(قنبري ). 14(ر بیشتر مشهود است گرمسی

طور غیر مستقیم با تغییر مدت و هکه شرایط آب و هوایی ب
گذارند و مراحل رشد گیاهی روي ارزش غذایی گیاه اثر می

در شرایط آب و هوایی متفاوت گیاهان مراحل رشد خود را 
.کنندهاي متفاوتی طی میبا سرعت

)درصد(گذاريي شکمبههانادر زمشبدر برسیم ماده خشکپذیري تجزیهمقدارد بر مرحله رشتاثیر- 2جدول 
گذاريي شکمبههانازم

03691224487296زمان تیمارها
ماده خشکمیانگین درصد تجزیه پذیري 

a37a6/48a56/58a4/66a5/72a6/78a5/82a6/85a5/87هفته دوم
b6/31b3/41b9/52b1/58b9/64b6/68b7/72b8/76b4/79هفته چهارم
c5/24c6/32c8/42c6/46c9/54c45/58c89/66c57/69c65/72هفته ششم
d98/19d67/27d54/37d56/40d34/48d67/51d56/57d62d4/65هفته هشتم

e4/17e69/24e57/30e7/35e42/40e7/45e6/50e3/56e5/59هفته دهم
68/596/030/2008/050/861/421/379/060/1ارمعیاشتباه

0001/00001/00001/00083/00001/00036/00005/0045/002/0دارياحتمال معنی

گذاريي مختلف شکمبههانادر زمشبدر برسیم ماده خشکپذیري تجزیهمیزانمرحله رشد بر تاثیر-1شکل 

ي 
ذیر

یه پ
جز

د ت
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ن د
نگی

میا
D

M

1- Lag time

2هفته  4هفته  6هفته  8هفته  10هفته 

86............ ...............................................پذیري ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثیهاي تجزیهبر ترکیب شیمیایی و فراسنجهمرحله رشدتاثیر

هاي ساختمانی، نسبت ساقه به کربوهیدراتمحتوايگیاه 
هاي با قابلیت هضم کم، افزایش یافته و بافتبرگ و
هاي قابل حل کاهش پروتئین و کربوهیدراتمحتواي

کهشدمشخص مرتعی،گونۀ5اي رويمطالعهدر.یابدمی
میزان برتوانندمیرویشیمرحلۀومحیطی منطقهشرایط
مواد وCF(،EE،NDF(خامالیاف،DM،CPمقادیر
تغییراتبیشترینالبته. گذارندبتأثیرعلوفهمعدنی
تأثیرتحتتغییراتکمترینورویشیتأثیر مراحلتحت
با آزمایش ایننتایج.)4(گزارش شده استاقلیم
و ) 4(، ارزانی و همکاران )22(همکاران پاشایی وهاي یافته

.مطابقت دارد) 9(قورچی 
ي هانادر زمشبدر برسیمDMپذیري تجزیهدرصد 

گزارش هاي نایلونیف انکوباسیون با استفاده از کیسهمختل
در ساعات DMتجزیه پذیري1همچنین شکل . شده است

نتایج . دهدصورت نمودار نشان میرا بهمختلف انکوباسیون 
حاصله نشان داد که با پیشرفت مرحله رشد گیاه از

دلیل این امر به ). P>01/0(کاسته شد DMپذیري تجزیه
هاي محلول و پروتئین خام کربوهیدراتايمحتوکاهش

مراحل این ترکیبات درمحتواي. شودمینسبت داده
ه ـکشودیـمسببوده و ـان بیشتر بـاهـرشد گیابتدایی

).1(دـابـش یـزایـري افـذیـپزیهـدار تجـقـم
با شبدر برسیمماده خشک پذیريتجزیهايـهراسنجهـف

نشان داده 3یلونی در جدول هاي نااستفاده از روش کیسه
،a ،bبخش شود میزان که مالحظه میهمانطور. شده است

c و همچنین میزانED در سرعت عبورهاي معین با
اندداري کاهش یافتهور معنیطبهمرحله رشدپیشرفت 

)02/0=P .( کربوهیدرات محلول در غلظت با توجه به اینکه
روند مشاهده ) 9(گیاهان بیشتر است مراحل اولیه رشد 

افزایش بخش غیر قابل تجزیه . رسدنظر میشده منطقی به
شدن گیاه با پیشرفت تواند در نتیجه افزایش لیگنینیمی

نشان ) 15(کیسلینگ و همکاران ). 5(باشد مرحله رشد 
واسطه ه پذیري گیاهان ببا افزایش لیگنین تجزیهدادند که 

ا پیشرفت ـب. دـباـیش میـاهـک1خیريأطوالنی شدن فاز ت
هاي ساختمانی در خش کربوهیدراتـد، بـل رشـراحـم

NDFگیاهان افزایش یافته و در نتیجه با افزایش مقادیر 
)13(ريـجعف). 29(شود پذیري میاهش تجزیهـکسبب

رارانـایرتعیـمانـیاهـگازتعداديDMهضمقابلیت
گیريهسلوالز انداز- پپسینايرحلهـمدوروشاساسرـب

انـاهـگیDMمـهضابلیتـقهـکدادزارشـگوکرد
با افزایش . یابدمیکاهشسنافزایشباداريورمعنیـطهـب

درجه حرارت محیط و پیشرفت مراحل رشد گیاه مقدار 
DM افزایش ولی قابلیت هضم و کیفیت برگ و ساقه گیاه

هاي مناطق در گراسویژهاین اثر به. یابدمیکاهش 
بیان نمود ) 8(قنبري ). 14(ر بیشتر مشهود است گرمسی

طور غیر مستقیم با تغییر مدت و هکه شرایط آب و هوایی ب
گذارند و مراحل رشد گیاهی روي ارزش غذایی گیاه اثر می

در شرایط آب و هوایی متفاوت گیاهان مراحل رشد خود را 
.کنندهاي متفاوتی طی میبا سرعت

)درصد(گذاريي شکمبههانادر زمشبدر برسیم ماده خشکپذیري تجزیهمقدارد بر مرحله رشتاثیر- 2جدول 
گذاريي شکمبههانازم

03691224487296زمان تیمارها
ماده خشکمیانگین درصد تجزیه پذیري 

a37a6/48a56/58a4/66a5/72a6/78a5/82a6/85a5/87هفته دوم
b6/31b3/41b9/52b1/58b9/64b6/68b7/72b8/76b4/79هفته چهارم
c5/24c6/32c8/42c6/46c9/54c45/58c89/66c57/69c65/72هفته ششم
d98/19d67/27d54/37d56/40d34/48d67/51d56/57d62d4/65هفته هشتم

e4/17e69/24e57/30e7/35e42/40e7/45e6/50e3/56e5/59هفته دهم
68/596/030/2008/050/861/421/379/060/1ارمعیاشتباه

0001/00001/00001/00083/00001/00036/00005/0045/002/0دارياحتمال معنی

گذاريي مختلف شکمبههانادر زمشبدر برسیم ماده خشکپذیري تجزیهمیزانمرحله رشد بر تاثیر-1شکل 
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هاي ساختمانی، نسبت ساقه به کربوهیدراتمحتوايگیاه 
هاي با قابلیت هضم کم، افزایش یافته و بافتبرگ و
هاي قابل حل کاهش پروتئین و کربوهیدراتمحتواي

کهشدمشخص مرتعی،گونۀ5اي رويمطالعهدر.یابدمی
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مواد وCF(،EE،NDF(خامالیاف،DM،CPمقادیر
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تأثیرتحتتغییراتکمترینورویشیتأثیر مراحلتحت
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.مطابقت دارد) 9(قورچی 
ي هانادر زمشبدر برسیمDMپذیري تجزیهدرصد 

گزارش هاي نایلونیف انکوباسیون با استفاده از کیسهمختل
در ساعات DMتجزیه پذیري1همچنین شکل . شده است

نتایج . دهدصورت نمودار نشان میرا بهمختلف انکوباسیون 
حاصله نشان داد که با پیشرفت مرحله رشد گیاه از

دلیل این امر به ). P>01/0(کاسته شد DMپذیري تجزیه
هاي محلول و پروتئین خام کربوهیدراتايمحتوکاهش

مراحل این ترکیبات درمحتواي. شودمینسبت داده
ه ـکشودیـمسببوده و ـان بیشتر بـاهـرشد گیابتدایی

).1(دـابـش یـزایـري افـذیـپزیهـدار تجـقـم
با شبدر برسیمماده خشک پذیريتجزیهايـهراسنجهـف

نشان داده 3یلونی در جدول هاي نااستفاده از روش کیسه
،a ،bبخش شود میزان که مالحظه میهمانطور. شده است

c و همچنین میزانED در سرعت عبورهاي معین با
اندداري کاهش یافتهور معنیطبهمرحله رشدپیشرفت 
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شدن گیاه با پیشرفت تواند در نتیجه افزایش لیگنینیمی

نشان ) 15(کیسلینگ و همکاران ). 5(باشد مرحله رشد 
واسطه ه پذیري گیاهان ببا افزایش لیگنین تجزیهدادند که 

ا پیشرفت ـب. دـباـیش میـاهـک1خیريأطوالنی شدن فاز ت
هاي ساختمانی در خش کربوهیدراتـد، بـل رشـراحـم

NDFگیاهان افزایش یافته و در نتیجه با افزایش مقادیر 
)13(ريـجعف). 29(شود پذیري میاهش تجزیهـکسبب

رارانـایرتعیـمانـیاهـگازتعداديDMهضمقابلیت
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)درصد(شبدر برسیم ماده خشکپذیري هاي تجزیهه رشد بر فراسنجهمرحلتاثیر- 3جدول 
abb +a)b +a(-100cED )04/0(ED )06/0(ED )08/0(

a96/38a45a96/83e04/16a082/0a68/68a94/64a73/61هفته دوم
b44/33c56/41b75d11/14b081/0b2/61b26/57b3/54هفته چهارم
c07/28b97/42c04/71c96/28c046/0c97/50c65/46c7/43هفته ششم
d79/23d68/39d38/63b62/36d043/0d34/44d29/40d61/37هفته هشتم

e3/21e7/38e60a40e031/0e19/38e37/34e02/32هفته دهم
09/112/162/012/103/006/005/019/0معیاراشتباه 
001/001/00001/02/00001/003/002/0001/0داريمعنیاحتمال

a :تجزیهسریعبخش،b :بخش کند تجزیه،b +a =بخش بالقوه قابل تجزیه،)b +a(-100 =بخش غیر قابل تجزیه،c :نرخ ثابت تجزیه در ساعت،
ED :ثر در سرعت عبورهاي مختلفؤمپذیري تجزیه،a,b,c05/0(باشد ها میدار بین میانگیندهنده تفاوت معنیوت در هر ستون نشاندرج حروف متفا<P.(

پذیري در ساعات درصد تجزیهمرحله رشد براثر 
NDFپذیري اي تجزیهـهراسنجهـفاسیون وـمختلف انکوب
همچنین . شده استارائه5و 4در جداول شبدر برسیم

ات مختلف انکوباسیون در ساعNDFپذیري تجزیه2شکل 
.دهدصورت نمودار نشان میرا به

)درصد(شبدر برسیم فیبر نامحلول در شوینده خنثیپذیري مرحله رشد بر میزان تجزیهتاثیر- 4جدول 
گذاريي شکمبههانازم

03691224487296زمان تیمارها
NDFپذیري میانگین درصد تجزیه

a34a5/44a32/51a67/56a24/65a18/71a10/76a27/78a9/80هفته دوم
b25/25b6/33b63/40b57/47b84/55b21/60b92/65b86/69b54/72هفته چهارم
c1/21c11/27c59/32c10/39c38/46c34/53c12/59c86/62c86/64هفته ششم
d8/18d29/24d8/29d73/34d21/40d69/48d92/53d2/59d78/62هفته هشتم

e1/15e37/22e36/27e34/31e03/38e05/46e24/50e53/55e16/58هفته دهم
45/096/001/0008/050/861/421/179/060/1معیاراشتباه 

0001/00001/00001/00083/00001/00036/00005/0045/0002/0دارياحتمال معنی

cبخش ، b، بخش aبا پیشرفت مرحله رشد گیاه بخش 
تماماثر مرحله رشد بر . یافتکاهش دیواره سلولی EDو 

نشان داد داريیاثر معنNDFپذیري هاي تجزیهفراسنجه
)01/0<P .( شورنگ و نیکخواه)گونه بیان کردند که ) 25

گیاه و مرحله رشد گیاه از عوامل داخلی مؤثر بر سرعت 
ی به زمان بستگNDFتجزیه نرخ.دنباشهضم الیاف می

ها به دیواره و ماهیت دیواره بوالزم براي اتصال میکر
توان با قرار میزان تجزیه شدن را میبنابراین، .سلولی دارد

. دادن طوالنی مدت مواد خوراکی در شکمبه بهبود بخشید
زمان باقی ماندن خوراك در حیواناتی که شکمبه حجیم 

پذیري تجزیهدلیل بیشتر بودن ).20(دارند، بیشتر است 
NDF تر بودن گیاه و بیشتر ، جوانمراحل اولیه رشددر

سبب هاي محلول آن بوده که در نتیجه بودن کربوهیدرات
مقایسه درصد . شده استآنهاپذیري تجزیهافزایش 

درصد 8و 6، 4هاي عبور در نرخNDFثر ؤپذیري متجزیه

داري رامختلف، تفاوت معنیيدر مراحل رشددر ساعت
نشان داد، زیرا با بلوغ و افزایش سلولزي شدن گیاه میزان 
الیاف خام گونه مورد مطالعه افزایش داشت و بنابراین 

به دو دلیل . کاهش یافتNDFپذیري درصد تجزیه
در ارزیابی NDFتجزیه پذیريگیري بایست از اندازهمی
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.مطابقت دارد) 9(و قورچی ) 22(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-499-fa.html


88............ ...............................................پذیري ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثیهاي تجزیهبر ترکیب شیمیایی و فراسنجهمرحله رشدتاثیر

)درصد(شبدر برسیمفیبر نامحلول در شوینده خنثیپذیري هاي تجزیهمرحله رشد بر فراسنجهتاثیر- 5جدول 
abb +a)b +a(-100cED )04/0(ED )06/0(ED )08/0(

a08/3785/41a93/78d07/21a056/0a18/59a25/57a28/54هفته دوم
b08/2875/42b83/70c17/29b048/0b39/51b06/47b09/44هفته چهارم
c97/2242/42c39/65b61/34c038/0c63/43c39/39c61/36هفته ششم
d26/2197/43d39/65b61/34e027/0d97/38d82/34d28/32هفته هشتم

e08/1835/41e43/59a57/40d032/0e45/36e4/32e82/29هفته دهم
45/167/25/012/0005/003/025/039/0معیاراشتباه 

001/001/00001/02/00001/003/002/0001/0دارياحتمال معنی
a :تجزیهسریعبخش،b : تجزیهبخش کند،b +a =بخش بالقوه قابل تجزیه،)b +a(-100 =بخش غیر قابل تجزیه،c :نرخ ثابت تجزیه در ساعت،ED :

).P>05/0(باشد ها میدار بین میانگیندهنده تفاوت معنیدرج حروف متفاوت در هر ستون نشانa,b,c،ثر در سرعت عبورهاي مختلفؤپذیري متجزیه

پذیري در ساعات درصد تجزیهراثر مرحله رشد ب
شبدر CPپذیري هاي تجزیهفراسنجهمختلف انکوباسیون و

3همچنین شکل . ارائه شده است7و 6برسیم در جداول 
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زیه
 تج

صد
 در

ین
انگ

می
ري

پذی
نثی

ه خ
یند

شو
در 

ول 
حل

 نام
یبر

ف

هاي ناشبدر برسیم در زمفیبر نامحلول در شوینده خنثیپذیريمرحله رشد بر میزان تجزیهتاثیر- 2شکل 
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گذاريي مختلف شکمبههاناشبدر برسیم در زمپروتئین خامپذیري مرحله رشد بر میزان تجزیهتاثیر-3شکل 

با پیشرفت مرحله رشد گیاه روند بر اساس این نتایج 
روند . مشاهده شدEDو میزان aکاهشی در بخش 
مشاهده نشد و این بخش تا هفته bمشخصی در بخش 

اثر مرحله رشد به جز .افزایش یافتششم کاهش و سپس
اثر CPپذیري هاي تجزیه، بر سایر فراسنجهbبخش 

بر اساس نتایج تحقیق ). P>01/0(داري را نشان داد معنی
سبب روند کاهشیمراحل رشد افزایش حاضر 

مورد بررسی مواد مغذي و همچنین سایر CPپذیري تجزیه
در هفته CPبه مربوطaپذیري بخش بیشترین تجزیه. شد

با . دوم و کمترین مقادیر در هفته دهم مشاهده شد
هاي ساختمانی آن پیشرفت رشد و بالغ شدن گیاه، بافت

هاي یابد و در نتیجه مقدار کربوهیدراتافزایش می
ساختمانی افزایش و برعکس غلظت پروتئین خام و قابلیت 

.)12،16،21(یابد هضم علوفه کاهش می
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The Effect of Phenological Stages on Chemical Composition and Dry Matter, Neutral
Detergent Fiber and Crude Protein Degradability Parameters of Berseem Clover in

Rumen

Sobhan Golchin Gelehdooni1 and Asadollah Teimouri Yansari

Abstract
Present study was carried out to study the effect of growth stage on chemical composition and

degradability parameters of DM, NDF and CP in bersim clover (Trifolium repens). Plant samples
were collected and studied at 5 stages of vegetative growth stage (second week, fourth week, sixth
week, eighth week, tenth week). Ruminal degradability of samples was determined by in situ
technique using two ruminal cannulated zel rams. There were significant differences between mean
amount of DM, NDF, Ash contents; and their degradability of NDF including rapid degradable
portion (a), slow degradable portion (b), Constant rate of degradability (c) and Effective Rumen
Degradable (ERD) in different growth stages (P<0.05). Results showed that by developing growth
stages the mean amount of CP, EE contents and parameters of NDF degradability were decreased,
however the mean amount of Ash and NDF were increased (P<0.01). With increase of growth
stages, the mean amount values of rapid degradable portion (a), slow degradable portion (b),
potentially degradable portion (a + b), and constant rate of degradability (c) related to NDF
decreased but the mean amount values of non degradable portion increased.
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