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ب شیمیایی و آوري سود و آهک بر ترکیعملاثرات مرحله رشد بر ترکیبات شیمیایی و تأثیر
در مرحله بذردهی).Haloxylon sp(تاغپذیري گیاه مرتعیهاي تجزیهمولفه

5و محمد شریفی4نظر افضلی،3ام البنین غفوري،2مهرجلیل فرزاد،1مسلم باشتنی

چکیده
هاي  بر فراسنجهسود و آهک آوري بااثرات عملوترکیبات شیمیایی تأثیر مرحله رشد بر منظور تعییناین آزمایش به

مقدار کافی تاغ 1389براي این منظور در اردیبهشت، مهر و دي سال .انجام شددهیبذرمرحله در گیاه مرتعی تاغپذیري تجزیه
ترکیب شیمیایی گیاه تاغ در سه مرحله از رشد .تهیه شداز توابع شهرستان بیرجنددر سه مرحله رشد از منطقه سر چاه عماري
و هاي پالستیکی انجام شددر کیسههاي مرحله بلوغ با سود و آهکونهآوري نمعمل. یعنی رویشی، گلدهی و بذردهی تعیین شد

با پیشرفت مرحله رشد خامپروتئین خام و خاکسترحتوايم.پذیري آنها تعیین گردیدتجزیهصیاتترکیب شیمیایی و خصو
آوري شده با سود و آهک در مقایسه با نمونه هاي عملنمونهدر . الیاف نامحلول در شوینده خنثی افزایش یافتمحتوايوکاهش

ضریب . الیاف نامحلول در شوینده خنثی کاهش یافتمحتوايپروتئین خام و خاکستر افزایش و محتوايآوري نشده عمل
bضریب .داري افزایش یافتبه طور معنیسایر تیمارهاآوري شده با آهک در مقایسه با خام نمونه عملپذیري پروتئینتجزیه

bو aپذیري ضرایب تجزیه.داري افزایش یافتطور معنیها بهآوري شده با سود در مقایسه با دیگر نمونهپروتئین خام نمونه عمل
محتوايد با افزایش مرحله رشد انتایج نشان د. ها نشان دادداري را بین نمونهالیاف نامحلول در شوینده خنثی تفاوت معنی

آوري گیاه مرتعی تاغ با سود و آهک باعث افزایش یابد، عملآن افزایش میADFو NDFمحتوايپروتئین گیاه تاغ کاهش و 
.دگردمیNDFپذیري ماده خشک، پروتئین خام و تجزیه

ايشکمبهپذیريآوري، تجزیهرشد، عملحلهمرتعی تاغ، مرگیاه : کلیديهايواژه

مقدمه
ترین منابع ملی ترین و با ارزشمهمءمراتع ایران جز
منظور حفظ آب شوند و این منابع بهکشور محسوب می

هاي و خاك و تأمین نیازهاي کشور در زمینه فرآورده
قسمت اعظم ایران ). 16(نددارپروتئینی نقش اساسی 

به دلیل قرارگرفتن در کمربند بیابانی جهان در اقالیم 
برداري بهره).35(بیابانی قرار گرفته استخشک و نیمه

هاي شور به در خاكشورپسنداقتصادي از گیاهان 
یکی از مواد خوراکیعنوان علوفه دام و تولید

استابل دسترس در شرایط فعلی اقتصادي قهاي حلراه
از تیره اي درختچه).Haloxylon sp(تاغ). 34(

از )chenopodiaceae(زیر تیره اسفناجیانخروسانتاج
این . استو سازگار به شوري پسند خشکگیاهان

بسیاري از کشورهاي همجوارودرختچه در ایران 
کردند کیفیت گزارش محققین).16(استشده پراکنده 

تواند با علوفه کم کیفیت، همچون کاه علوفه تاغ می
اهلی مقایسه شودهاي عنوان خوراك براي دامگندم به

الیاف نامحلول در شوینده ن خام،ئپروتیمحتواي.)5(
تاغ به یگیاه مرتع) ADF(و اسیدي)NDF(خنثی

درصد ماده خشک 20/21و 13/38، 63/12ترتیب 
به دلیل ،لیگنین بااليبا محتوي هاعلوفه).26(است

دستگاه هاي خاص در دیواره سلولی در وجود پیوند
ماند، زیرا دام براي مدت طوالنی باقی میگوارش

این امر علوفه مصرفی توسط ،پذیري کمی دارندهضم
دهد، در نتیجه عملکرد حیوان دام را به شدت کاهش می

علوفه در مراحل بلوغ کیفیت . )23(پایین خواهد آمد
). 33(تر استمراحل قبل از بلوغ پاییننسبت به

براي بهبود ارزش کارهاییدر پی راهبنابراین محققین
. اي کم ارزش هستندو مصرف مواد علوفهايتغذیه

آمونیاك و ترکیبات ،استفاده از ترکیباتی مانند اوره
توصیه اي آوري مواد علوفهقلیایی مانند سود براي عمل

در این میان استفاده از ترکیبات قلیایی به .شده است
بیشتر رواج،تر بودن و سادگی استفادهدلیل اقتصادي

عنوان یک به) ودـس(مـدروکسید سدیـهی. افته استـی
پذیريگوارشآورنده شیمیایی مؤثر براي افزایشعمل

ي مورد استفاده قرار اعلوفههاي خوراكالیافیبخش 
گزارش کردند ) 10(برگر و همکاران.)25(استگرفته 

پذیري گوارشآوري پوسته پنبه دانه با سود با عمل

دانشیار، کارشناس ارشد و استاد، دانشگاه بیرجند-4و 3، 1
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پذیريگوارشآورنده شیمیایی مؤثر براي افزایشعمل

ي مورد استفاده قرار اعلوفههاي خوراكالیافیبخش 
گزارش کردند ) 10(برگر و همکاران.)25(استگرفته 

پذیري گوارشآوري پوسته پنبه دانه با سود با عمل

دانشیار، کارشناس ارشد و استاد، دانشگاه بیرجند-4و 3، 1
استادیار، دانشگاه تربت حیدریه-2

)m.sharifi@birjand.ac.ir: نویسنده مسوول(دانشگاه بیرجند ، دانشجوي دکتري-5
4/12/92: تاریخ پذیرش13/2/92:دریافتتاریخ 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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NDFت همی یابد که احتماالً به علت حاللیبهبود می
) 4(آرندت و همکاران. استسلولز در پوسته پنبه دانه 

آوري محصوالت فرعی پنبه دانه با گزارش کردند با عمل
افزایش NDFپذیريگوارشسود به شیوه آزمایشگاهی 

آوري عمل،افزایش حاللیت دیواره سلولیبه علت . یافت
علوفه خشبی کم کیفیت با سود به طور اقتصادي براي 

با توجه به ). 19(استمؤثر پذیريگوارشیش دادن افزا
ايتغذیهآوري روي ارزش اینکه مرحله رشد و نوع عمل

ازاینهدفبنابراینگیاهان مرتعی خشبی موثر است، 
بررسی تعیین ترکیبات شیمیایی گیاه مرتعی آزمایش،

پذیري تاغ در سه مرحله رشد و تعیین ضرایب تجزیه
آوري شده با سود و آهک با استفاده گیاه مرتعی تاغ عمل

.هاي نایلونی بوداز روش کیسه

هامواد و روش
آورياین آزمایش در سه مرحله شامل جمع

آوري عملگیاه تاغ در سه مرحله رشد،هاي نمونه
مرحله بذردهی تاغ با استفاده از سود و آهک و تعیین 

پذیري ماده هاي تجزیهترکیبات شیمیایی و فراسنجه
آوري هاي تاغ عملنمونهNDFخشک، پروتئین خام و 

آوري شده با سود و آهک به روش نشده و عمل
برداري در منطقه نمونه.هاي نایلونی انجام گردیدکیسه

. انجام گرفتواقع در شهرستان بیرجندسرچاه عماري
عملیات برداشت علوفه در طی سه مرحله رویشی، 

هاي آن گلدهی و بذردهی و به روش دستی از سرشاخه
هاي برداشت مونهن. شدانجامپنج کیلوگرم قداربه م

شده بعد از برداشت به روش هوا خشک، خشک 
.گردیدند

از مرحله ها با سود و یا آهک،آوري نمونهعملرايب
ابتدا محلول . بذردهی گیاه تاغ نیم کیلوگرم برداشته شد

ها به سپس نمونه. درصد سود و آهک آماده گردید4
درصد سود یا آهک 4با محلول 75/0به 1نسبت 

750یعنی براي هر کیلوگرم نمونه (مخلوط شد 
ها داخل نمونه). ه شددرصد استفاد4لیتر محلول میلی
هاي پالستیکی ریخته شد و محلول به آن اضافه کیسه

ها با بعد از به هم زدن و مخلوط شدن نمونه. شد
روز در 3ها محکم بسته و به مدت محلول، سر کیسه

عملیات .دماي معمولی اتاق و در سایه نگهداري شد
درجه 60ها در آون با درجه حرارت خشک کردن نمونه

سپس . ساعت انجام گردید48گراد به مدت یسانت
IKAمدل (هاي خشک شده  با آسیاب چکشینمونه

MF 10 (و براي انجام مراحل بعدي استفاده آسیاب
پروتیئن خام ماده خشک، خاکستر، حتواي م. ندشد
.گیري شداندازه) AOAC)1990اساس روشبر

)32(ون سوست بر اساس روشADFو NDFمحتواي
پذیري هاي تجزیهبراي تعیین فراسنجه.گیري شداندازه

رأس دوها، از نمونهNDFو پروتئین خام،ماده خشک
مجهز به فیستوالي ) کیلوگرم400(تلیسه هلشتاین

حیوانات از یک هفته قبل با . اي استفاده شدشکمبه
کیلوگرم 8/1کیلوگرم یونجه خشک، 8/1جیره حاوي 

کیلوگرم 8/1کیلوگرم ذرت سیلویی و 5/0کنسانتره، 
در سطح نگهداري به ) بر حسب ماده خشک(کاه گندم 

نوبت صبح و عصر در 2صورت جیره کامالً مخلوط در 
گیري به منظور اندازه.تغذیه شد18و 6ساعات 

مقدار NDFپذیري ماده خشک و پروتئین خام و تجزیه
4(استرهایی از جنس پلی داخل کیسهگرم نمونه در5

متر سانتی10×15داراي ابعاد ) تکرار به ازاي هر نمونه
هاي حاوي کیسه. میکرومتر ریخته شد50و قطر منافذ 

و72، 48، 36، 24، 16، 8، 4، 2هاي نمونه براي زمان
هاي خارج کیسه. ساعت در شکمبه قرار داده شدند96

ه شستشو شدند و بآب معمولی کامالًشده از شکمبه با
گراد خشک درجه سانتی65ساعت در آون 48مدت 

پذیري ماده هاي تجزیهجهت تعیین فراسنجه.گردیدند
خشک و پروتئین خام  و الیاف نامحلول در شوینده 

هاي مورد بررسی از معادله پیشنهادي خنثی در نمونه
ها استفاده شد و برازش داده) 21(ارسکوف و مکدونالد 

وSASافزار آماري از نرمبا مدل زیر و با استفاده 
)proc NLIN (انجام شد:

P = a + b (1 – e-ct)
:که در این معادله

P = مقدار ناپدید شدن در زمانt،a=بخش سریع تجزیه
b = تجزیهبخش کند،c= تجزیهثابت نرخ،t = مدت زمان

.باشدمی)ساعت(انکوباسیون در شکمبه 
:معادلهاستفاده ازها با یري موثر نمونهپذتجزیه

ED = a + {(b × c)/(c + k)}

در 08/0و 05/0، 02/0و با در نظر گرفتن نرخ عبور 
:اجزاي این معادله عبارتند از. ساعت محاسبه شد

ED=پذیري موثرتجزیه،a=بخش سریع تجزیه،b=
ثابت نرخ =k،ثابت نرخ تجزیه=c،بخش کند تجزیه

.عبور
: هاو تجزیه دادهيمدل آمار
مرحله رشد و هاي مربوط به ترکیب شیمیاییداده

در قالب طرح ها نمونهپذیري تجزیهضرایب و آوريعمل
نسخه (SASافزار آماريکامال تصادفی با استفاده از نرم

براي مقایسه میانگین . تجزیه و تحلیل آماري شدند) 8
مدل . تیمارها از آزمون توکی کرامر استفاده گردید

:آماري طرح به صورت ذیل بود
Yij=µ+Ti+eij

Yij = ،متغیر وابستهµ = ،میانگین کلTi=اثر تیمار
اثر خطا= eijو  ) آوريمرحله رشد یا نوع عمل(
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نتایج و بحث
در مراحل مختلف شیمیایی گیاه مرتعی تاغترکیب 

رشد
ن مقدار ماده خشک را مرحله رویشیبیشتری

کمترین مقدار آن را و ) درصد ماده خشک46/94(
اشک . داشت) ماده خشکدرصد در 92(مرحله بذردهی

92را بالغ اغماده خشک گیاه تمحتوای) 5(و باتاچاریا
درصد و 37/93) 29(درصد، تکاسی و همکاران

از . درصد گزارش کردند3/94) 31(و زنديتوحیدي
در ماده خشک را شاید بتوان در ايتفاوت تغذیهدالئل 

عوامل موثر بر تغییرات ارزش غذایی در مراحل مختلف 
رشد و یا تفاوت محتویات گیاهی در طی فصول مختلف 

یبیشترین ماده آلی مربوط به مرحله رویش. سال دانست
کمترین آن مربوط به و ) درصد ماده خشک92/77(

تکاسی . بود) درصد ماده خشک55/74(مرحله بذردهی
93/87±22/2ماده آلی تاغ را محتواي) 29(و همکاران 

درصد 3/87را قداراین م) 5(درصد، اشک و باتاچاریا
گزارش کرد که با افزایش ) 6(عصري. گزارش نمودند

مقدار شوري محیط به علت جذب و تجمع عناصر 
معدنی و افزایش محتواي خاکستر، سهم ماده 

گونه 6ترکیبات شیمیایی . یابدآلی گیاه کاهش می
اسپرس ،)Medicago sativa(معمولییونجه

، یونجه گل زرد)Onobrychissativa(معمولی
)Medicago polymorpha( پیازدار، جو)Hrdeum

bulbosum(چمن پیازدار ،)Poa bulbosa (و علف باغ
)Doctylic glomerata ( در سه مرحله فنولوژیکی نشان

داد، با افزایش سن گیاهان از مقدار پروتئین خام، چربی 
خام، ماده خشک قابل هضم، انرژي قابل هضم و انرژي 

الیاف قابل متابولیسم کاسته شده ولی مقدار الیاف خام، 
).2(یافتافزایش ADFنامحلول در شوینده خنثی و 

روتئین خام مربوط به مرحله رویشیپبیشترین مقدار
محتوايرین بود و کمت) درصد ماده خشک58/12(

) ماده خشکدرصد03/11(مربوط به مرحله بذردهی
پروتئین خام تاغ محتواي) 29(تکاسی و همکاران. بود

) 27(و همکارانحسینیشریفیدرصد، 18/8±76/0ا ر
) 20(و منگلی و همکاراندرصد63/10را این مقدار

درصد 1/12را در مرحله رویشی خامپروتئینمحتواي
.درصد گزارش کردند2/11و در مرحله بذردهی 

کیفیت گونه مرتعی سوال) 1(ابرسجی و همکاران
)Hedysarum coronarium ( در طی سه مرحله فنولوژي

محتوايند و نشان دادند با بالغ شدن گیاه دبررسی کررا 
پروتئین خام کاهش یافته و در مرحله رسیدن بذر به 

کیفیت این علوفه در مرحله . رسدحداقل خود می
نتایج . رویشی باالتر از مرحله  گلدهی و بذردهی بود

حاصل از پژوهش حاضر از نظر تغییر روند پروتئین خام 
ري از مححققین موافق ابسیبانتایجدر طی مرحله رشد 

. )14،17،26،33(بود
مربوط به مرحله بذردهیNDFمیانگین بیشترین

مقدار مربوط به و کمترین ) درصد ماده خشک93/48(
تکاسی . بود) ماده خشکدرصد35(مرحله رویشی گیاه

درصد، توحیدي و 35/49ار را این مقد) 29(و همکاران
) 27(، شریفی و همکاران6/38ار را مقداین ) 31(زندي
این ) 5(درصد، اشک و باتاچاریا4/37را مقداراین 
با افزایش سن گیاه . گزارش کردنددرصد 6/41را مقدار

یابد و در نتیجه ساختمانی افزایش مینیاز به بافت
هاي ساختمانی آن مانند سلولز و مقادیر کربوهیدرات

هنگامی . )17(شودلیگنین آن بیشتر میسلولز وهمی
محتوايرسند که گیاهان به مراحل پایانی رشد خود می

راد و باقري. )12(یابدالیاف خام آنها افزایش می
با بررسی ارزش غذایی سه گیاه شورپسند ) 9(همکاران

، چمن )Allocasurina littoralis(چمن شور ساحلی
Alcuropus(ايشورپا گربه lagopoides( ناو و سیاه

در سه مرحله رشد نتیجه)Puccinellia distans(افشان
کیفیت علوفه در مرحله رویشی بیشتر از د کهنرفتگ

محتوايو با افزایش سن گیاه استمرحله بذردهی 
محتوايپروتئین خام در هر سه گونه مذکور کاهش و 

مربوط ADFحتوايبیشترین م. الیاف خام افزایش یافت
ن و کمتری)درصد ماده خشک23(به مرحله بذردهی

درصد ماده 12(مقدار آن مربوط به مرحله رویشی
ADFمحتواي)29(تکاسی و همکاران. باشدمی) خشک

این ) 31(درصد، توحیدي و زندي 93/32±04/1را 
را آن) 27(درصد و شریفی و همکاران 6/24را مقدار

درصد گزارش کردند، که این نتایج موافق با نتایج 2/21
.بودحاصله از این آزمایش 

خاکستر محتواينتایج نشان داد که بیشترین 
و کمترین )درصد33/25(مربوط به مرحله رویشی
) درصد ماده خشک34/22(مربوط به مرحله بذردهی

خاکستر را محتواي) 29(تکاسی و همکاران. بود
مقداراین ) 31(و زنديدرصد، توحیدي 91/1±44/14
را مقداراین ) 27(درصد، شریفی و همکاران7/28را 
محتواي) 20(درصد و منگلی و همکاران73/28

و در مرحله گلدهی 4/18خاکستر را در مرحله رویشی 
بین تفاوتاز دالیل . درصد گزارش کردند2/19

متفاوت بودن محتوايتوان به گزارشات احتماالً می
از آنجایی .برداري اشاره کردامالح خاك در مناطق نمونه

که رابطه عکس بین ماده آلی و خاکستر وجود دارد، با 
محتوايماده آلی افزایش و محتوايافزایش مرحله رشد 

.خاکستر کاهش یافته است
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)درصد ماده خشک(میانگین ترکیبات شیمیایی گونه مرتعی تاغ در مراحل مختلف رشد-1جدول
مراحل رشد تاغ

سطح اشتباه معیار میانگینزایشیگلدهیرویشیترکیب شیمیایی
داريمعنی

46/9440/9300/9202/149/0ماده خشک
c66/74b03/76a66/7713/00001/0ماده آلی

a58/12b54/11c03/11001/00001/0پروتئین خام
a78/1b72/1b69/1005/00001/0چربی خام

c12b66/17a00/246/00001/0فیبر نامحلول در شوینده اسیدي
c08/35b53/42a93/48076/00001/0فیبر نامحلول در شوینده خنثی

a33/25b96/23c33/2213/00001/0خاکستر
.است)P>05/0(دار آماري  هر ستون  بیانگر تفاوت معنیحروف غیرمشابه در 

آوري شده با عملترکیبات شیمیایی گیاه مرتعی تاغ
آهک و سود

با آوري شدهترکیب شیمیایی تاغ عمل2در جدول
گزارش محققین.نشان داده شده استسود و آهک
ماده خشک محتوايآوري کاه کلزا با سود کردند با عمل

هاي تیماردلیل افزایش ماده خشک .)8(یابدافزایش می
آوري نشده عملآوري شده در مقایسه با تیمار عمل

. باشدها میرطوبت در نمونهمحتواياحتماالً باال بودن 
ها کاهش پیدا ماده آلی با افزایش سود به نمونهمحتواي

ADFو NDFبه دلیل کاهش در احتماالًکرده است که 
ماده آلی با محتوايهمچنین از آنجاییکه . ها باشدنمونه

خاکستر رابطه عکس دارد و هنگام اضافه نمودن سود 
رسد خاکستر باال رفته است، طبیعی به نظر میمحتواي

پروتئین محتواي. ش یابدکاهکه در این تیمار ماده آلی 
شده با سود در مقایسه با نمونه آوريعملدر نمونه خام 
شاید افزایش یافت، آوري با آهک آوري نشده و عملعمل

بتوان تاثیر قابل مالحظه سود نسبت به آهک در سست 
اشاره کرد که در نتیجه را کردن پیوندهاي لیگنوسلولزي 

آن با شکستن مکانیکی دیواره سلولی، استخراج 
تئین در تیمار شود و مقدار پروها تسهیل میپروتئین

آوري آوري با سود نسبت به آهک و تیمار عملعمل
خلیل وند بهروزیار و همکاران. ستنشده افزایش یافته ا

گزارش کردند مقدار پروتئین خام علوفه اسپرس ) 15(
آوري شده با نه عملآوري نشده در مقایسه با نموعمل

) گرم در کیلوگرم ماده خشک(136به 3/121سود از 
گزارش کردند ) 30(توسلی نیا و همکارن. یافتایش افز
از خامپروتئینمحتوايآوري کاه کلزا با آهک عملبا 
درصد در نمونه 9/4آوري نشده به در نمونه عمل34/4

.پیدا کردفزایش آوري شده اعمل
الیاف نامحلول در شوینده خنثی در نمونه محتواي

سه در مقای) خشکدرصد ماده93/48(آوري نشده عمل
) درصد ماده خشک40(آوري شده با سودبا نمونه عمل

) درصد ماده خشک36(آوري شده با آهک و عمل
شکسته شدن پیوندهاي آن شاید علت کاهش یافت، 

ها لیگنوسلولزي و در نتیجه آن آزاد شدن کربوهیدرات
گزارش ) 25(حداد و همکاران. باشدقلیا آوري بابا عمل

آوري کاه گندم با قلیا مقدار الیاف نامحلول عملکردند با
. یابدکاهش میداريدر شوینده خنثی به طور معنی

آوري چوب کردند با عملبیان) 6(و همکارانبابایی
شیرین و انگور خام با سود، در مقایسه با نمونه صنوبر
الیاف نامحلول در شوینده محتوايآوري نشده عمل

آوري شده از به نمونه عملخنثی صنوبر خام نسبت
در انگور خام نسبت محتوادرصد و این 33/66به 3/85

درصد 74/62به 58/79آوري شده از به نمونه عمل
آنها دالیل این کاهش را احتماالً به اثر . کاهش یافت

سود در سست کردن پیوندهاي بین لیگنین و سلولز و 
ی همی سلولز و در نهایت افزایش قابلیت دسترس

هاي هاي فیبري براي میکروارگانیسمکربوهیدرات
خاکستر در نمونه محتواي. شکمبه ذکر نمودند

داري را نشان داد آوري شده با سود اختالف معنیعمل
توان به علت وجود سود در میکه از دالیل این اختالف

توسلی نیا و همکاران. شده دانستآورينمونه عمل
آوري کاه کلزا با سود گزارش کردند با عمل) 30(

از دالیل این افزایش . یابدخاکستر افزایش میمحتواي
.آوري شده بوداحتماالً ورود سدیم در نمونه عمل
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)درصد ماده خشک(آوري نشدهو عملبا سود و آهک آوري شده هاي عملترکیبات شیمیایی نمونه-2جدول
آوريعمل

داريسطح معنیاشتباه معیار میانگینآهکبا سودبا شاهدترکیبات شیمیایی
b00/92a98/94a62/9431/00021/0ماده خشک 

a66/77b87/75b35/7401/0022/0ماده آلی
b03/11a68/13b21/1253/0036/0پروتئین خام

NDFa93/48b00/40b3686/00002/0
ADFa00/24b16/20b98/1932/0039/0
69/169/168/10096/085/0خامچربی

b34/22a13/24a65/25011/00001/0خامخاکستر
.است)p>05/0(دار آماري معنیحروف غیرمشابه در هرردیف بیانگر تفاوت 

پذیري گیاه مرتعی تاغ هاي تجزیهفراسنجه
با سود و آهکآوري شدهشده و عملنآوري عمل

ي بیشترین میانگین بخش سریع تجزیه:ماده خشک
آوري با سود مشاهده ماده خشک مربوط به تیمار عمل

دار آماري وجود معنیتفاوتشد، اما بین تیمارها 
بیشترین میانگین بخش کند تجزیۀ ماده خشک . نداشت

باشد که آوري شده تاغ با آهک میمربوط به تیمار عمل
.دار آماري نداشتنسبت به دیگر  تیمارها اختالف معنی

ماده با مطالعه ضریب هضمی ) 28(شریفی و همکاران
خشک تاغ به شیوه آزمایشگاهی این ضریب را

تکاسی و همکاران. صد گزارش کردنددر02/0±59/0
دام زنده را گوارش پذیريمیانگین و انحراف معیار ) 29(

درصد و با روش 55/40±96/0براي ماده خشک تاغ 

آزمایشگاهی براي ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در 
و 36/34±41/4، 93/44±25/3ماده خشک به ترتیب 

پذیري ماده خشک درصد و ضریب تجزیه81/3±5/29
ساعت انکوباسیون در شکمبه را 96در زمان 

پذیري موثر با نرخ درصد تجزیهو درصد 82/4±76/41
و 6/40±41/4را به ترتیب 08/0و 02/0تجزیه 

مقادیر به دست .)29(رصد گزارش نمودد41/3±8/29
مایش مشابه آزمایش فوق بود و با آن آمده در این آز
با بررسی ) 24(ریاسی و همکاران.مطابقت داشت
آتریپلکس،گونه کوشیا،4پذیري ضرایب تجزیه

دانارك نشان دادند ضرایب بخش سریع وشورسیاه
ي ماده خشک و پروتئین خام کوشیا  بهترتیب تجزیه

.درصد بود5/0و 39/0آتریپلکسو35/0،  31/0

آوري شده با سود و آهکآوري نشده و عملپذیري مؤثر ماده خشک گیاه تاغ عملپذیري و تجزیههاي تجزیهفراسنجه-3جدول 
پذیري تجزیهضرایب1پذیريضرایب تجزیه

)ساعت/درصد(ؤثرم
abc02/005/008/0آوريعمل
13/040/004/043/039/035/0شاهد

16/046/0062/052/045/04/0با سود
13/054/009/050/044/038/0با آهک

013/0043/0013/0024/0023/001/0اشتباه معیار میانگین
57/032/037/075/031/032/0داريسطح معنی

1 (a =     بخش سریع تجزیهb =    بخش کند تجزیهc =ثابت نرخ تجزیه در ساعت

بیشترین میانگین بخش سریع تجزیۀ :خامپروتئین
که بودآوري با آهکمربوط به تیمار عملن خامیئپروت

)>0001/0P(داريافزایش معنیهاتیمارسایر به نسبت 
کمترین میانگین بخش سریع تجزیۀ پروتئین . داشت

تیمار . آوري نشده بودمربوط به گیاه تاغ عملخام
آوري شده با سود از نظر میانگین بخش کند تجزیۀ عمل

در )>006/0P(دار آماريروتئین خام تفاوت معنیپ
آوري نشده آوري شده با آهک و عملمقایسه با تاغ عمل

داري بین نرخ ثابت تجزیه هیچ اختالف معنی. نشان داد
bو aاحتماالً از دالیل افزایش ضریب .تیمارها نداشت

آوري با سود و آهک در مقایسه با نمونه هنگام عمل
آوري نشده بتوان به تاثیر قلیا در شکستن یواره عمل

سلولی و در نتیجه آن آزاد شدن پروتئین خام دیواره 
خلیل وند بهروزیار و . ردسلولی و تجزیه آن اشاره ک

پذیري ضرایب تجزیهگزارش کردند )15(همکاران
آوري نشده در گیاه اسپرس عملcوa،bپروتئین خام 

، 06/17آوري با سود به ترتیب از مقایسه با نمونه عمل
درصد 063/0و 53/45، 04/40به 041/0و 92/45

.افزایش یافت
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آوري شده با سود و آهکآوري نشده و عملپذیري مؤثر پروتئین خام گیاه تاغ عملپذیري و تجزیههاي تجزیهفراسنجه-4جدول
ضرایب تجزیه پذیري 1ضرایب تجزیه پذیري

)ساعت/درصد(مؤثر
abc02/005/008/0آوريعمل
b21/0a51/011/059/055/040/0شاهد

b23/0a56/0062/059/056/051/0با سود
a28/0b52/0084/065/060/054/0با آهک

0061/00063/0024/0063/0068/0067/0یانگینماشتباهمعیار 
0001/00006/038/053/045/021/0داريسطح معنی

.است)P>05/0(دار آماري  بیانگر تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ستون  
1 (a =     بخش سریع تجزیهb =     بخش کند تجزیهc =ثابت نرخ تجزیه در ساعت

بیشترین میانگین : الیاف نامحلول در شوینده خنثی
آوري مربوط به تیمار عملNDFبخش سریع تجزیۀ 

تفاوتها تیماردیگربود که نسبت بهآهکشده با 
آوري شده تیمار عمل. را نشان داد) >01/0P(داريیمعن

آوري داري در مقایسه با نمونه عملبا سود اختالف معنی
نشان 2که جدول طورهمان. شده با آهک را نشان داد

گیاه تاغ NDFدهد استفاده از سود باعث کاهش می
این کاهش به اثر سود در دالیلممکن است .شده است

سست کردن پیوندهاي بین لیگنین و سلولز و همی 
سلولز و در نهایت افزایش قابلیت دسترسی 

هاي هاي فیبري براي میکروارگانیسمکربوهیدرات
بنابراین با سست شدن .)7(مرتبط باشدشکمبه 

فیبر افزایش یافته پذیريگوارشپیوندهاي لیگنوسلولزي 
بیشترین میانگین بخش کند . باالتر باشدaو ضریب 

آوري شده با سود مربوط به تیمار عملNDFي تجزیه
داريمعنیبه طوربود که نسبت به دیگر تیمارها 

)01/0P<(آوري ثابت نرخ تجزیه تیمار عمل. بیشتر بود
پذیري از لحاظ تجزیه. نشده بیشترین مقدار را داشت

08/0و 05/0، 02/0مؤثر بین تیمارها در سرعت عبور 
. دار آماري مشاهده شدیاختالف معن

هاي پذیري علوفه، رابطه مستقیمی با ویژگیهضم
دیواره سلولی دارد، زیرا محتویات درون سلول گیاهی تا 

پذیر است که حتی با افزایش سن گیاه، صد درصد هضم

آید، در حالی ن به وجود نمیپذیري آتغییري در هضم
که ساختار شیمیایی دیواره سلولی با رشد گیاه تغییر 

در کل الیافکند و با افزایش سن گیاه، محتویاتمی
پذیري یابد و در نتیجه از میزان هضمگیاه افزایش می

شاید این پایین بودن . )22(شودگیاهان کاسته می
آوري ضریب کند تجزیه را بتوان در نمونه عملمحتواي

محتوايها به علت آوري شدهنشده در مقایسه با عمل
احتماالً با خیساندن . ها نسبت دادلیگنین زیاد در نمونه

گیاه تاغ در محلول سود پیوندهاي لیگنوسلولزي سست 
اند و لیگنین و سلولز به شکل محلول درآمده و از شده

اند که زیه وارد بخش سریع تجزیه شدهبخش غیرقابل تج
آوري شده نسبتبه نمونه عملbو aدر نتیجه آن ضرایب 

داري را نشان دادشده تفاوت معنیآوري نعمل
)01/0<P .( آوري با آهک عملاحتماالًدر این رابطه

نسبت به سود موثرتر بوده و باعث شده که ضریب بخش 
) 10(برگر و همکاران. تجزیه از بقیه باالتر باشدسریع

آوري پوسته پنبه دانه با سود گزارش کردند با عمل
یابد که احتماالً به علت بهبود میNDFپذیريگوارش

آرندت . باشده دانه میحاللیت همی سلولز در پوسته پنب
آوري محصوالت گزارش کردند با عمل) 4(و همکاران

فرعی پنبه دانه با سود به شیوه آزمایشگاهی 
احتماالً علت آن . افزایش یافتNDFپذیريگوارش

.بودافزایش حاللیت دیواره سلولی 

آوري شده با سود و آهکنشده و عملآوريگیاه تاغ عملNDFپذیري مؤثر پذیري و تجزیههاي تجزیهفراسنجه-5جدول
پذیري ضرایب تجزیه1پذیريجزیهتضرایب

)ساعت/درصد(مؤثر
abc02/005/008/0آوريعمل
c077/0c49/0a079/0c41/0c35/0c30/0شاهد

b114/0a53/0b07/0b48/0b41/0b36/0با سود
a17/0b52/0b065/0a53/0a47/0a42/0آهکبا 

اشتباه معیار 
0043/00032/00016/0008/0007/00062/0میانگین

0001/00001/00007/0031/0088/0099/0داريسطح معنی
.است)P>05/0(دار آماري  حروف غیرمشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی

1 (a =     بخش سریع تجزیهb =     بخش کند تجزیهc =ثابت نرخ تجزیه در ساعت
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نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش 
محتوايپروتئین گیاه تاغ کاهش و محتوايمرحله رشد 

NDF وADF آوري گیاه مرتعی و عملیافتآن افزایش
پذیري ماده تجزیهفزایش تاغ با سود و آهک باعث ا

گردید، بنابراین به منظور NDFخشک، پروتئین خام و 
وآوري با سود مواد مغذي عملپذیريگوارشافزایش 

.گرددآهک توصیه می
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Effect of Growth Stage and Processing by NaOH and CaOH2 on Chemical
Composition and Degradation Parameters of Haloxylon sp. Pasture Plant in

Seeding Stage

Moslem Bashtani1, Jalil Farzadmehr2, Omalbenin Ghafori3, Nezar Afzali4

and Mohammad Sharifi5

Abstract
This experiment was done to determine the effectd of growth stage on chemical composition

and processing by NaOH and CaOH2 on ruminally degradability of Haloxylon sp. pasture plant
in seeding stage. The enough amount of Haloxylon in 3 vegetation stages was prepared from
Amari SarChah in May and October and December of 2010. The chemical composition of
Haloxylon sp. was determined in three stages of vegetative growth, flowering and seeding. The
processing samples of maturity stage with NaOH and CaOH2was done in plastic bags and
chemical composition and degradability characteristics was determined. The level of crude
protein and ash reduced with the progress in growth stage and level of neutral detergent fiber
increased. In the samples processed by NaOH and CaOH2 compared with the samples which
were not processed, level of crude protein and ash increased and level of neutral detergent fiber
reduced. Degradation coefficient a of crude protein in the samples processed by CaOH2
significantly increased compared with other treatments. Coefficient b of crude protein processed
by NaOH significantly increased compared with other samples. Degradation coefficients a
andbfractionof NDF showed significant difference between the samples. Therefore, the results
demonstrated that, with the increase in growth stage, protein level of Haloxylon sp. plant
decreased and its NDF and ADF levels increased. Moreover, processing Haloxylon sp. pasture
plant by NaOH and CaOH2 caused degradation increase of dry matter, crude protein and NDF.
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