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با ) Prosopis stephaniana(پذیري گیاه مرتعی کهوركتعیین  ترکیبات شیمیایی و تجزیه
)In situ(هاي نایلونیاستفاده از روش کیسه

4و جلیل فرزاد مهر3، محمد امین زاده2، مسلم باشتنی1علیرضا فروغی

چکیده
گیـاه  الیاف نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین خامماده خشک، پذیرياین آزمایش به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و تجزیه

هاي نایلونی از منطقه سرچاه عماري واقع در شهر خوسـف از توابـع شهرسـتان بیرجنـد     مرتعی کهورك با استفاده از روش کیسه
دهـی و  میـوه (میـوه  ازو مرحلـه رشـد  و در د) دهی و بـذردهی رویشی، میوه(هااز سر شاخهدر سه مرحله رشد ها نمونه. شدانجام 

رأس4نامحلول در شوینده خنثی از الیافپذیري ماده خشک، پروتئین خام و تجزیهو نرختعیین میزانبراي. انجام شد) بذردهی
وباسـیون  پس از انک72و 48، 24، 16، 8، 4، 2ت صفر، اها در ساعپذیري نمونهاستفاده گردید و میزان تجزیهدارفیستولهتلیسه
ه مربوط بـه مرحلـه رویشـی بـود    ) درصد88/10(و میوه گیاه ) درصد24/13(حداکثر پروتئین خام در سرشاخه . گیري شداندازه
نامحلول در شوینده خنثی و اسیدي گیاه الیافمحتوايلیوگیاه کاستهو تاننپروتئین خاممقداربا پیشرفت مرحله رشد از .است

مرحله بذردهیبیشتر ازدهیمیوه گیاه کهورك در مرحله میوهپروتئین خامbوaهاي پذیري بخشیهضرایب تجز. افزایش یافت
ـ تغذهاي کهورك در مرحله رشد رویشی داراي ارزش نتایج این آزمایش نشان داد که سر شاخه.)>05/0P(بود ي مطلـوبی در  اهی

هـا و میـوه   سر شاخهايتغذیهدر شکمبه و ارزش گیاه سرعت تخمیرهر چند با رشد،دهی و بذردهی استمقایسه با مراحل میوه
.یابداین گیاه کاهش می

، تاننپذیريتجزیه،ايتغذیهارزش ،کهورك: هاي کلیديواژه

مقدمه
Prosopis(با نام علمیکهورك stephaniana( از

هاي مناطق خشک و نیمه خشک گیاهانی است که در خاك
به دلیل عمق .مقاوم استکرده و به خشکی به خوبی رشد 

منبع سالی ول خشک و نیز مواقع خشکــریشه گیاه در فص
تثبیت در این گیاه .گیردرار میــازه مورد استفاده قــعلوفه ت

،هاي روان هستندکه مورد تهدید شنبیولوژیکی مناطقی
به خانواده متعلقProsopisجنس ).10(اي دارد نقش عمده

گونه44و شامل Mimosacaceaeنه، زیر خانوادهلگومی
طور عمده در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري ه که باست

اي، پرشاخه کهورك گیاه چوبی، درختچه).9(اندپراکنده شده
ه ـساق. استمتریــسانت80تا30اردار با ارتفاع ــو درهم، خ

دار، كدار، سفیدرنگ، کرشدت چوبی، پیچیده و گردههآن ب
این گیاه .)13(استهاي نوك تیز مخروطی شکل داراي تیغه

دهد و در اواخر تابستان و در اردیبهشت و خرداد ماه گل می
خوشکه در داخل آن بذر وجود داشته،پاییز تولید میوه نموده

عالوه . نماینداستفاده میآن راخوبیهها بخوراك بوده و دام
ها این گیاه هم مورد استفاده دامهاي سرشاخه،بر میوه و بذر

اي در فصول خشک هاي درختی و درختچهگونه.گیردقرار می
که معموالً حاوي مقادیر هستندبز و شتر هاي عمدهاز خوراك

توانند بخش و میبودهفسفر و، کلسیمپروتئین خامزیادي 
.)11(نمایندتأمین میاي از نیاز این حیوانات را عمده

پروتئین خام غالف کهور با دانه و بدون دانه اي محتو
.)2(گزارش شده استدرصد 07/14و 21/16ترتیب به

و 20، 10هاي در تحقیقی از نسبت) 18(محجوب و همکاران 
درصد از غالف کهور در کل جیره بزها استفاده نمودند، در 30

که هیچ گونه درصد عالوه بر این20نتایج این تحقیق نسبت 
ثر منفی نداشت بلکه افزایش وزن و ضریب تبدیل بهتري را ا

جایگزین نمودن . دهاي آزمایشی دیگر نشان دانسبت به گروه
درصد کنسانتره از غالف کهور در جیره گوسفند روند رشد 60
بر کیفیت الشه بديگونه اثر ها را افزایش داد و هیچبره

درصد 50تا 10زمانی که از در آزمایشی دیگر ). 16(نداشت
درصد 40سطح ،غالف کهور در جیره گوسفند استفاده شد

سرشاخه و میوه ).25(بهترین نتیجه را از نظر عملکرد داشت
حاوي مقادیر زیادي ترکیبات مرحله رویشی این گیاه در اوایل 

خوراکی و کاهش خوشسببکه استفنلی از جمله تانن 
نرشد گیاه و رسیدد ولی با نشوها میمصرف خوراك در دام

که در طوريبه،از میزان آن کاسته شدهرمیوه و تشکیل بذ
).4(کنندها با میل فراوان از آن تغذیه میاواخر رشد گیاه، دام

محتواي یی و ایمیشبیترکنییتعهدف از انجام این آزمایش 
نییتعورشدمرحلهسهدرآنوهیموکهوركاهیگتانن 

آنوهیموکهوركاهیگايي شکمبهریپذهیتجزهايفراسنجه
.بودیلونینايهاسهیکروشازاستفادهبا

کشاورزي  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکاربردي وزارت جهاد کشاورزي- موسسه آموزش عالی علمیمرکز آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي، ،دانشیار-1
afroghi@yahoo.com): نویسنده مسوول(

بیرجنددانشگاه،ارشدکارشناسیآموختهدانشودانشیار-3و2
دانشگاه تربت حیدریه،استادیار-4

23/12/93: تاریخ پذیرش19/8/93: تاریخ دریافت

شاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه علوم ک
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هامواد و روش
روز پس از سبز شدن 20هاي مرحله رویشی نمونه

روز پس از سبز شدن 70دهی میوههاي مرحله نمونهها، برگ
و اي سبز رنگهاي قلوهمیوهها و پس از ظهور برگ
بذردهی در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی بذر هاي مرحلهنمونه

واقع در شهر خوسف از منطقه سرچاه عماري)اي شدنقهوه(
ها پس از نمونه. آوري گردیداز توابع شهرستان بیرجند جمع

تهیه هاي در نمونه. پس آسیاب شدندسآوري خشک و جمع
چنین میوه و هم) سه مرحله از رشد(ها از سر شاخهاعم شده 

پروتئین خام، چربی خام و ماده آلی، ) دو مرحله رشد(رسیده 
با )3(هاي استاندارد توصیه شدهخاکستر با استفاده از روش
نامحلول در الیاف. تعیین شدنه وسه تکرار به ازاي هر نم

سدیم سولفیتشوینده خنثی و اسیدي با استفاده از 
ل در تعیین الیاف نامحلوبرايو از آلفا آمیالز گیرياندازه

ها با روش میزان تانن نمونه.)27(شدشوینده خنثی استفاده ن
پذیري ماده خشک، میزان تجزیهو ) 19(فولین شیکالتو

هاي نامحلول در شوینده خنثی نمونهالیافو خامپروتئین
هاي نایلونی تعیین سرشاخه و میوه با استفاده از روش کیسه

اي ماده ي شکمبهپذیرهاي تجزیهبراي تعیین فراسنجه.شد
نامحلول در شوینده خنثی الیافخشک و پروتئین خام و 

مجهز به ) کیلوگرم400±15(رأس تلیسه چهارها، از نمونه
درنمونـهگرم5مقدار. اي استفاده شدفیستوالي شکمبه

قطربامتر سانتی5×10به ابعاد نایلونیهايکیسهداخل
هاي صفر، در زمانوده شریختـهمیکرون50ازکمترمنافذ

قرارهاتلیسهشکمبهساعت در 72و 48، 24، 16، 8، 4، 2
حديتـازیـادآببـاشکمبهازخروجازپسهاکیسه. گرفت
درهـاکیسـه. گردیدشفافآنازشدهخارجآبکهشدشسته
وخشـکسـاعت48مـدتبـهگـرادسانتیدرجه65دماي

خنثی شویندهدرمحلـولنـایافالوخـامسپس پـروتئین

پذیري هاي تجزیهتعیین فراسنجهبراي.گردیـدگیرياندازه
به )22(ارسکوف و مکدونالد از معادله ها با استفاده برازش داده

:انجام شدزیرشرح
P = a + b (1 – e-ct)

:در این معادله
مقدار ناپدید شدن=  P
با تجزیه سریعبخش =  a
یه کندبا تجزبخش =  b
ثابت نرخ تجزیه =  c
.باشدمی) ساعت(مدت زمان انکوباسیون در شکمبه =  t

: معادلهها با استفاده ازپذیري موثر نمونهتجزیه
ED = a + {(b × c)/(c + k)}

در ساعت 08/0و 06/0، 04/0خ عبور و با در نظر گرفتن نر
:اجزاي این معادله عبارتند از. محاسبه شد

پذیري موثرتجزیه:  ED
و کند با تجزیه سریعبه ترتیب بخش :  a و b
رعبوبه ترتیب ثابت نرخ تجزیه و ثابت نرخ :  c و k

با استفاده در قالب طرح کامال تصادفیدست آمده اطالعات به
) 24(1/9ویرایش SASافزار آماريو نرمGLMاز رویه 

و میانگین تیمارها با استفاده از آزمون تجزیه آماري شدند
.توکی با هم مقایسه شدند

نتایج و بحث
ترکیبات شیمیایی

و کمترین درصد ) P>0026/0(باالترین درصد ماده آلی 
مربوط به سرشاخه مرحله رویشی) P>0231/0(خاکستر 

این تغییرات از لحاظ . شدن ماده آلی کاسته افزوده و از میزا
.دار بودآماري معنی

)درصد ماده خشک(حل مختلف رشد امرکهورك درو میوهترکیبات شیمیایی سرشاخه - 1جدول 
Table 1. Chemical composition of Kahoorak branches and plant fruit in different stages of growth (On DM basis)

P-value
خطاي استاندارد

هامیانگین
سرشاخهرشدمرحله

بذردهیییاشیمیترکیب دهیمیوه رویشی
03/0 42/0 c71/90 b93/91 a81/94 ماده آلی
01/0 27/0 b05/11 b43/10 a24/13 پروتئین خام
02/0 14/0 a02/3 b08/2 b04/2 چربی خام
01/0 02/1 a13/72 b05/55 b23/53 شوینده خنثیل درنامحلوالیاف
01/0 94/2 a86/64 a94/63 b17/40 نامحلول درشوینده اسیديالیاف
01/0 24/1 b62/4 a41/24 a36/26 کربوهیدرات غیرالیافی
12/0 25/0 73/0 93/0 19/1 تانن
57/0 58/0 20/1 20/1 36/1 ترکیبات فنولی
02/0 004/0 a18/9 b03/8 c10/5 خاکستر

مرحله رشد میوه
بذردهی دهیمیوه

23/0 05/0 93/94 81/94 ماده آلی
03/0 10/0 a91/4 b94/1 چربی خام
24/0 59/0 47/9 88/10 پروتئین خام
01/0 69/1 b63/69 a60/53 الیاف نامحلول درشوینده خنثی
12/0 39/1 11/28 11/26 الیاف نامحلول درشوینده اسیدي
01/0 42/0 b89/10 a37/28 کربوهیدرات غیرالیافی
03/0 05/0 b59/0 a81/0 تانن
73/0 43/0 36/1 59/1 کل ترکیبات فنولی
17/0 01/0 10/5 21/5 خاکستر

.دار با هم دارندحروف غیرمشابه اختالف معنی
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حل امیوه گیاه در مرخاکسترماده آلی و میزان تغییرات 
در مطالعه قورچی .نظر نرسیددار بهدهی و بذردهی معنیمیوه

هاي خانواده گونهاکستر در بعضی از مقدار خ) 15(و همکاران 
افزایش میزان . گزارش شده استدرصد 24اسفناجیان 

گیاه از از راهعناصر معدنیبیشتربتوان به جذخاکستر را می
هادر بافتمتناسب با رشدمواد معدنی بیشتر خاك و تجمع 

مربوط به خامپروتئینمحتوايبیشترین ). 14(نسبت داد 
و )P>0101/0(ه بوده رویشی گیاه مرحلدر سرشاخه 

بشري و . شدزمان با رشد فنولوژي گیاه از میزان آن کاسته هم
علوفه پروتئین خام بیان نمودند که محتواي ) 7(همکاران 

و در این استمراتع در ابتداي فصل رویش در حد قابل قبول
توانند نیازهاي پروتئینی خودها با چرا در مراتع میهنگام دام

با افزایش مرحله بلوغ محتواي پروتئین خام را تأمین نمایند اما 
در پایان فصل چرا گیاهان مرتعی به یابد و گیاه کاهش می

.دلیل مسن شدن پروتئین کمتري از حد مورد نیاز دام دارند
و میوه ) P>0216/0(سر شاخه میزان چربی خام 

)0273/0<P (گیاه همزمان با افزایش سن گیاه افزایش
داري بین مرحله رویشی و که اختالف معنیطوريهیابد بمی

نیا و مسلمی.دهی با مرحله بذردهی وجود داردمرحله میوه
میزان چربی خام گیاه کهور در سه مرحله رشد ) 20(همکاران 

84/4و 63/3،73/4به ترتیب ) دهی و بذردهیرویشی، میوه(
در . مطابقت داردکه با نتایج این تحقیقکردنددرصد گزارش 

كمیزان چربی خام سرشاخه و نیام کهور) 5(عسکري مطالعه 
این درصد گزارش کرد که با نتایج13/1و 6/1ترتیب را به

نامحلول در الیافبیشترین میانگین . مطابقت داشتتحقیق 
که از بودشوینده خنثی مربوط به سرشاخه مرحله بذردهی 

با مرحله ) P>0013/0(داري لحاظ آماري اختالف معنی
نامحلول در الیافبیشترین میزان .شتدهی دارویشی و میوه

نظر رسیدبهبذردهیشوینده خنثی میوه گیاه مربوط به مرحله 
. دارددهی میوهبا مرحله ) P>0013/0(داري که اختالف معنی

بیان کرد به دنبال رشد ) 26(، ترکان این تحقیقدر تأیید نتایج 
دارنده و استحکامی مانند بافت هاي نگهتگیاه میزان باف

ها نیز عمدتاً از شود، این بافتم بیشتر مییرانشلاسک
سلولز و لیگنین هاي ساختمانی مانند سلولز، همیکربوهیدرات

بنابراین با کامل شدن دوره رشد گیاه و .اندتشکیل شده
گیاه الیافهاي ساختمانی درصد افزایش نسبت کربوهیدرات

با بلوغ . شود که بر هضم پذیري گیاهان تأثیر داردمیبیشتر 
.یابدگیاه درصد ماده خشک، فیبر و لیگنین افزایش می

نامحلول در شوینده اسیدي مربوط به الیافکمترین میانگین 
که با پیشرفت مرحله بودمرحله رویشی سرشاخه گیاه 
داري اختالف معنی. یابدفنولوژي گیاه افزایش می

)0013/0<P (مرحله الیاف نامحلول در شوینده اسیديبین
،داشتدهی و بذردهی وجود رویشی سرشاخه با مرحله میوه

دهی با مرحله بذردهی داري بین مرحله میوهاما اختالف معنی
بیان نمودند که یک ) 8(و همکاران مانبیت.دیده نشدمیوه 

سلول گیاهی جوان فقط از یک الیه بیرونی واحد که همان 
تشکیل شده است و با بالغ شدن ،یواره سلولی اولیه استد

در واقع .آیدوجود میهگیاهان دیواره سلولی ثانویه نیز ب
هاي جوان که از بافتهاي گیاهان در مراحل اولیه رشد اندام

بیشترین میزان .کمتري هستندالیافحاوي ،اندتشکیل شده

و با رشد گیاه ه استبودمیوه دهی تانن مربوط به مرحله میوه
بیشترین مربوط به مرحله ). P>0327/0(یابدکاهش می

میزان داري بین ، از نظر آماري اختالف معنیبودمیودهی 
کومار . شتوجود نداترکیبات فنولی سرشاخه گیاه و میوه گیاه 

گزارش درصد 10تا 8را Prosopisمیزان تانن برگ ) 17(
.کرد

پذیري مؤثر تجزیهدرصد و پذیريهاي تجزیهفراسنجه
ماده خشکاي شکمبه

سریع ماده خشک در با تجزیه بیشترین میانگین بخش 
در مرحله گیاه ) P>0041/0(و میوه ) P>0032/0(سرشاخه 

دهی مشاهده شد که با افزایش مرحله رشد مقدار آن میوه
بیشترین میانگین ثابت نرخ . داري کاهش یافتطور معنیهب

اده خشک میوه گیاه کهورك مربوط به مرحله تجزیه م
میزان قابلیت هضم ماده ) 15(قورچی و همکاران .بودبذردهی 

رویشیمرحلهرا در دو Artemisia herba-albaخشک گیاه 
درصد گزارش و نشان 5/43و 7/49دهی به ترتیب و میوه

علت .یابددادند با افزایش سن قابلیت هضم گیاه کاهش می
پذیري مؤثر ماده خشک با پیشرفت بلوغ، تجزیهدرصدکاهش

.)21(بودالیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیديافزایش 
میزان قابلیت هضم ماده خشک سرشاخه یک) 6(عسکري 

.درصد گزارش کرد4/54ساله کهور را 
نامحلول در شوینده خنثیالیاف

نامحلول در الیافبا تجزیه سریعبیشترین میانگین بخش 
دهی شوینده خنثی در سرشاخه و میوه گیاه در مرحله میوه

داري مشاهده مشاهده شد که در مورد سرشاخه اختالف معنی
بر میانگین بخش با تجزیه )P>0046/0(مرحله رشد نشد، اما 

داري¬یاثرات معنمیوهسریع الیاف نامحلول در شوینده خنثی
کند سرشاخه و میوه یه با تجزبیشترین میانگین بخش . داشت

که با رشد گیاه کاهش بوددهی کهورك مربوط به مرحله میوه
و تاثیر مرحله رشد بر بخش کند تجزیه سرشاخه 

)0021/0<P ( و میوه)0012/0<P ( بوددار معنیکهورك .
کمترین مقدار ثابت نرخ تجزیه در سرشاخه و میوه گیاه مربوط 

الیاف پذیري مؤثر هتجزیدرصد .دیده شدبه مرحله بذردهی 
و میوه )P>0007/0(سرشاخهنامحلول در شوینده خنثی 

)0012/0<P ( درصد در 08/0و 06/0، 04/0گیاه با نرخ عبور
.داري داشتنیز با افزایش نرخ عبور کاهش معنیساعت 
با کامل شدن دوره رشد گیاه و کهگزارش داد)26(ترکان 

ی درصد فیبر گیاهان هاي ساختمانافزایش نسبت کربوهیدرات
شود که این افزایش مستقیماً بر روي هضم پذیري بیشتر می

Hedysarnumگیاه خام فیبر میزان . گذاردگیاهان تأثیر می
coronariumبا ترتیبهبدهی و بذردهیدر مرحله میوه

درصد بیشتر از مرحله رویشی بوده 94/35و 16/31میانگین 
عامل افزایش نسبت ساقه به دواین تغییرات تحت تأثیر .است

هاي ساختمانی با پیشرفت برگ و افزایش مقادیر کربوهیدرات
ودر نتیجه با افزایش بلوغ قابلیت هضم ماده خشک،بودگیاه 

).1(یابد فیبر کاهش می
پروتئین خام

در مرحله گیاه بخش با تجزیه سریع پروتئین خام میوه 
با . )P>0046/0(داشتداري معنیتفاوتو بذردهیدهیمیوه

یري پروتئین خام کاهش پذافزایش مرحله رشد میزان تجزیه
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مربوط پروتئین خام با تجزیه کند بیشترین میزان بخش . یافت
، )P>0053/0(نظر رسیدبهدهی میوه در مرحله به میوه گیاه 

دهی میوهاحلبین مردر این خصوص داري ولی اختالف معنی
درصد در مورد . نداشتوجود سر شاخهبذردهی و

د که براي تمامی ندهها نشان میپذیري مؤثر دادهتجزیه
پذیري با افزایش مرحله رشد ساعات نرخ عبور، میزان تجزیه

و همکاران گاداکی. )P>05/0(داشت داري کاهش معنی
بر روي گیاه گزارش کردند که زمان برداشت ) 12(

چون با افزایش سن ،گذاردمیپروتئین خام تأثیر پذیري تجزیه
ها مقدار در میان علوفه. یابدکاهش میو درصد پروتئین خام 

پروتئین خام با بسیاري از اجزاي مطلوب گیاهی مانند قابلیت 

با .داردمثبت بستگی همها، کلسیم و فسفر هضم، ویتامین
کاهش ترکیبات نیزاینمحتوايپروتئین خام محتوايکاهش 

قابل اعتماد یمالکتواند ه پروتئین خام مینتیجیابد، در می
). 20(کار برده شود اي یک علوفه بهبراي کیفیت تغذیه

قابلیت هضم پروتئین خام میوه کهور ) 2(زاده و همکاران عالم
درصد 86/68و 84/76بدون دانه خرد شده را به ترتیب یابا 

کاهش هضم ) 23(و همکاران روبانزال.گزارش کردند
وجود عوامل ضد به و گبر را كروتئین خام سرشاخه کهورپ

نسبت هاي این دو گونه ها در برگتانناي از قبیلتغذیه
.اندداده

وها اي ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین خام سرشاخهپذیري مؤثر شکمبهپذیري و درصد تجزیهتجزیه- 2جدول
ك در مراحل مختلف رشدمیوه کهور

Table 2. Dry matter, neutral detergent fiber and crude protein degradability and effective degradability 0f Kahoorak
branches and plant fruit in different stages of growth

)در سرعت عبور مختلف(پذیري مؤثردرصد تجزیه **پذیريضرایب تجزیه
08/0مرحله رشد 06/0 04/0 c b a

سر شاخهماده خشک
a42/31 a46/33 a78/36 028/0 358/0 a222/0 دهیمیوه
b89/26 b68/28 b83/31 022/0 355/0 b193/0 بذردهی

003/0 003/0 003/0 003/0 027/0 002/0 هامیانگینخطاي استاندارد
01/0 01/0 05/0 43/0 53/0 01/0 P-value

ه خشک میوهماد
a56/34 a38/36 a11/39 b038/0 279/0 a257/0 دهیمیوه
b42/32 b26/34 b88/36 a053/0 261/0 b220/0 بذردهی

003/0 003/0 003/0 003/0 015/0 002/0 هامیانگینخطاي استاندارد
01/0 01/0 01/0 01/0 17/0 01/0 P-value

الیاف نامحلول در شوینده خنثی سر شاخه
a78/28 a89/39 a03/34 036/0 a316/0 a190/0 دهیمیوه
b11/24 b56/25 b83/27 028/0 b249/0 b178/0 بذردهی

009/0 008/0 007/0 004/0 017/0 008/0 هامیانگینخطاي استاندارد
01/0 01/0 01/0 14/0 01/0 05/0 P-value

الیاف نامحلول در شوینده خنثی میوه
a51/40 a11/43 a59/46 b073/0 a363/0 a232/0 دهیمیوه
b58/31 b78/33 b03/35 a049/0 b316/0 b196/0 بذردهی

003/0 003/0 003/0 003/0 007/0 003/0 هامیانگینخطاي استاندارد
01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 05/0 P-value

پروتئین خام سر شاخه
a04/30 a01/32 a02/35 033/0 312/0 207/0 دهیمیوه
b22/28 b11/30 b09/33 031/0 310/0 197/0 بذردهی

003/0 003/0 004/0 002/0 017/0 003/0 هامیانگینخطاي استاندارد
01/0 01/0 01/0 42/0 17/0 23/0 P-value

پروتئین خام میوه
a78/30 a36/32 a04/35 034/0 a259/0 a230/0 دهیمیوه
b56/27 b13/29 b39/31 040/0 b231/0 b199/0 ردهیبذ

003/0 004/0 004/0 003/0 011/0 003/0 هامیانگینخطاي استاندارد
05/0 05/0 01/0 43/0 05/0 05/0 P-value

a= ،بخش با تجزیه سریعb= ،بخش کند تجزیهc=ثابت نرخ تجزیه در ساعت
ارزش کهشدمشخصپژوهش،ایننتایجبهتوجهبا
افزایشباونولوژیکی بودهفمرحلۀتأثیرتحتگیاهايتغذیه
بااما. بدیامیآن کاهشکیفیتوايتغذیهارزشگیاهسن

و شیمیاییاز ترکیباتدست آمدهبهنتایجبهتوجه
ايتغذیهارزشدهیمیوهمرحلۀدرکهوركگیاهپذیريتجزیه

به مطالعات اینوجودبا. دارددامتغذیهبرايتريمطلوب
هاي مختلفبخشايتغذیهمواد ضدمیزاندر ارتباط با بیشتر
ارزش برمصرفنحوهتأثیرواقتصاديچراي مرحلۀگیاه،

.باشدمینیاز گیاهاینغذایی
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Determination of Chemical Composition of Rangeland Plant of Kahoorak (Prosopis
stephaniana) using In situ Technique

Ali Reza Foroughi1, Moslem Bashtani2, Mohammad Aminzadeh3 and Jalil Farzadmehr4

Abstract
The investigation was carried out to determine of chemical composition and dry matter, neutral

detergent fiber (NDF) and crude protein (CP) degradability parameters of Kahoorak (Prosopis
stephaniana) by using nylon bag technique. Plant samples were taken from the Sar Chah Amari of
Khoosf in Birjand city. Samples were collected at three stages of plant growth (vegetative, fruiting
and seeding stages) and fruit at two stages of growth (Fruiting and seeding). Four fistulated Brown
Swiss heifers were used for determination of dry matter, CP and NDF degradability after incubation
for 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48 and 72 hours. Maximum CP of Prosopis stephaniana was in branches
(13.24%) and plant fruit (10.88%) in vegetative stage. With advancing in plant growth CP and
tannin content was reduced but NDF and ADF content was increased. Degradation fractions (a and
b) of CP in fruiting stage was more than seeding stage (p<0.05). The experimental results show that
branches of Kahurak has optimum nutritive value compared with fruiting and seeding stages and
with plant growth rate of ruminal fermentation and nutritive value of branches and fruits is reduced.

Keywords: Degradability, Kahoorak, Nutritive Value, Tannin
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