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روش دو تاغ(.Haloxylon sp) با قابليت هضم سرشاخه تعيين
و اندازه گيري و آزمايشگاهي زنده دام

نايلوني روش كيسههاي با تجزيهپذيري آن ضريب

چكيده
روان،  شـنهاي تثبيت و خـاك فرسـايش از بـر جلوگيري كـه عالوه ميباشـد گياهانـي يكـي از ،(Haloxylon sp .) تـاغ
براسـاس مـورد نياز ميزان بـه تاغ سرشـاخههاي اء . ابتد ميكنـد تامين د ام هـا را علوفـه و از سـوخت ي زيـاد قسـمت
۱۰ فاصله از و فصل زمسـتان ر نمونه د ۴ تعـد اد به كرمان راسـتان د متراكم با كشـت سـه منطقه في از تصاد نمونهگيـري
قطعات وبـه ه شـد هم مخلوط با تاغ سرشـاخه . كليه نمونههاي يـد گرد د رختچهها تهيه شـاخه نـوك سـانتيمتري ۱۵ تـا
روش و بز بر روي زند ه ام با روش د هضم قابليت و شـيميايي تركيبات تعيين براي سـپس . ند خرد شـد سـانتيمتري ۱-۲
قرار مورد آزمايش سـاعت ۹۶ ۷۲ و ،۴۸ ،۲۴ ،۱۲ ،۶ ،۰ زمان هاي خشـك براي ماد ه تجزيهپذيري ضرايب و آزمايشـگاهي
/۳۷ ±۰ /۷۳ ) خشـك ه ماد براي آنها انحراف معيار و اسـتان كرمـان تاغ نمونه هاي شـيميايي تركيبات ميانگين . گرفتنـد
،(۱۴ /۴۴ ±۱ /۹۱ خام( خاكسـتر ،(۰ / ۷۱ ±۰ /۱۵ خام( چربي ،(۸ /۱۸ ±۰ /۷۶ خام( پروتئين ،(۷۸ /۹۳ ±۲ /۲۲ آلي( ه ماد ،(۹۳ 
عصاره و ( ۴۹ /۳۵ سـلولي(±۲ يواره د ، (۳۲ /۹۳ ±۱ /۰۴ سـلولز( همي ون بد سـلولي يواره د ،(۲۸ /۲۲ ±۵ خام( ۵۳/ اليـاف
قابل وانـرژي (۰ /۷ ±۰ فنلي( ۰۳/ تركيبات وكل (۰ /۱۴ ±۰ /۰۲  ) تانـن و (۱۰ /۹ ±۰ /۱۱ ) وليگنيـن (۴۱ /۸۲ ±۲ /۶۷ ازت( فاقـد
هضم قابليت معيـار ميانگين وانحراف آمد . بد سـت خشـك) ه ماد كيلوگرم هر ر د لري كيلوكا ۱۰۹۱ /۲۳ ±۱۴۰) متابوليسـم
ماد ه و آلي ه ماد خشك، ه ماد براي آزمايشگاهي روش با و رصد  د ۴۰ /۵۵ ±۰ /۹۶ تاغ خشـك ه ماد براي ه زند د ام روش با
خشـك ماد ه پذيري تجزيه ضريب و رصد د ۲۹ /۵۰ ±۳ /۸۱ و ۳۴ /۳۶ ±۴ /۴۱،۴۴ /۹۳ ± ۳ /۲۵ بترتيب خشـك ماد ه د ر آلي
كرد نتيجهگيري ميتوان طرح اين انجام با . آمد سـت بد رصد ۷۶/ ۴۱د ±۴ /۸۲ شـكمبه  ر د انكوباسـيون سـاعت براي ۹۶
. سرشـاخههاي نمود مصرف كنند ه نشـخوار ام د تغذيه ر د آن شـيميايي تركيبات توجه به مي توان با را تاغ نمونههاي كه
تغذيه د ر امها د علوفه از قسمتي بهعنوان مي تواند گياه ابي شـاد و سرسـبزي تجد يد بر عالوه زمسـتانه هرس بعد از تاغ

بگذارد. اثر تاغ گياه متراكم كشت با مناطق د ر د ام خوراك هزينه كاهش د ر رود واحتماًال بكار نشخواركنند ه ام د
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مقدمه
شنهاي عمليات تثبيت در گسترد ه طور به كه بهترين گياهاني از يكي
برابر خشكي، در گياه اين تاغ است. استفاده ميشود گياه و بيابانزد ايي روان
اهميت خشك مناطق براي است و مقاوم شديد  آفتاب تابش خاك، ــوري ش
بادي، ــايش از فرس جلوگيري با ــرد زيادي در ارتباط كارب تاغ دارد. ــاد ي زي
تثبيت ت وحش، حيا پناهگاه اهلي و وحشي، دامهاي سوخت، چراي تامين

.(۷ دارد (۲، ۳، خشك مناطق در مخروبه اراضي احياي و ريگهاي روان
ميشوند و پخش زمين ــطح س در كه ــههاي فرعي ريش ــتن با د اش تاغ
زيرزميني ــاي آبه از هم و طبيعي بارشهاي ــد از عميق ميتوان ــه هاي ريش
و pH، خاك شيميايي تركيبات روي انجام شده بر مطالعات كند(۹). استفاد ه
در اصلي عامل ( شدن (رسي خاك سنگين مي دهد بافت نشان خاك، بافت
از ميبايست ــكل اين مش رفع براي و بوده تاغ گياه و زرد ي ايجاد پژمرد گي
توده هاي اولين ايجاد .(۱۴ ،۱۲) نمود . بهينه استفاد ه ساليانه بارند گي و آب
د ر بعد سبزوار آغاز گرد يد و آباد حارث سال ۱۳۴۴ در در كاشت د ست تاغ
ايران تاغ بذور چون پيدا كرد. و توسعه گرفت تدريجًا انجام نيز مناطق ديگر
شنهاي تثبيت جهت سال ۱۳۴۵ د ر هستند، ناميه بيشتر باقوه و مرغوبتر
ــيه راور (حاش تاغ گل تاغزارهاي از تاغ بذور تهيه به ــبت نس كرمان روان در
خوار ــمر، كاش د رونه ، ــبزوار س تاغ از بذور همچنين و كوير لوت)دركرمان
ــال ۱۳۵۰ س از ــد (۱۲). ش اقد ام حلوان طبس و گناباد كوه در كبير و توران
با كاشت د ست تاغ از تاغزارهاي بذور ملزم به تهيه شن تثبيت ايستگاههاي
۱ استفاد ه مورد بذر ميزان شدند (۸). دهم) يك تا كمتر( خيلي هزينه انجام
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Determination of digestibility and degradability of Tagh(Haloxylon sp.) using

in vivo و in vitro and in situ techniques.

By: M.V.Tokasi, Research Center of Agriculture and Natural Resources , Kerman-Iran.
M.Zahedifar, Research Institute of Animal Science , Karaj- Iran.
B.Hemmati, Azad Islamic University of Karaj-Iran.
Tagh (Haloxylon sp.) is one of the plants in desert that prevent soil erosion and also moving of sand. It also provides 

fuel for people and feed for livestocks. The young branches (browses) of Tagh is a good feed for goat and camel. 

The total Tagh planted area is estimated to be 1.9 Million hectar in Iran. In addition, pruning of Tagh from 10-15 cm 

from top ,stimulates renewal of plant and the cut leaves is being consumed by herbivorous animal. In this experiment 

samples were collected randomly from three intensive cultivated planted areas in Kerman province. The samples 

were choped to 1-2 cm pieces. Samples were mixed to get homogenous and then were used for chemical analysis. 

The biological assays includes: Dry Matter Digestibility using in vivo and in vitro and nylon bag degradability (in 
situ) methods. The mean and standard deviation for chemical compositions and biological assays. Wereas follows 

DryMatter,93.37±0.73; Organic Matter,78.93±2.22;CP,8.18±0.76;EE,0.71±0.15;Ash, 14.44 ± 1.91; CF,28.22 ± 5.53; 

ADF,32.93 ± 1.04; NDF,49.35 ± 2;NFE,37.10 ± 2.67; LIG10.9 ± 0.11;Tanine,0.14 ± 0.02;Total Phenolic Compounds, 

0.7±0.04 and ME, 1091.23±140 Kcal/kg DM. Mean of dry matler digestilility using in vivo method was 40.55±2.89 

and in vitro digestibility for dry matter, organic matter and Organic matter in dry matter were 41.93±3.25, 34.36±4.44 

and 29.50±3.81 percent respectively.

Key words:Tagh leaves (browses), Digestibility, Degradability, in vivo, in vitro, in situ.

ميباشد(۸). هكتار د ر كيلوگرم ۳ تا
بافت ،pH و ــاك خ ــيميايي ش تركيبات روي ــده بر انجام ش مطالعات
در اصلي عامل ( ــد ن (رسي ش خاك ــنگين س ــان ميد هد بافت نش خاك،
ميبايست ــكل مش اين رفع براي بوده و گياه تاغ زرد ي و پژمردگي ايجاد
تاغ گياه غذايي ارزش .(۱۲) نمود بهينه استفاد ه ساليانه بارندگي و آب از
پروتئين خام براي عربستان شمال بيابانهاي در نازك) ساقههاي (برگ و
قابل انرژي و قابل هضم ــذي مجموع مواد مغ ، هضم قابل خام ــن وپروتئي
مگاژول/ ) ــم متابوليس قابل ــك) و انرژي خش ماده هضم(مگاژول/ كيلوگرم
۶/۸ و و ۸/۳ و ۲/ ٪۴۵ ٪۷ و ــب  ۴/ ٪۱۰ ترتي ــه ب ــك) ماد ه خش  كيلوگرم
سانتي ۱۰۰و۱۵۰ ،۵۰ فواصل از تاغ گياه هرس .(۱۷) است ــده ش گزارش
جوانه زني تحريك د ر عمل اين كه ميد هد نشان شاخه ها سر متري نوك
يقه باالي ۱۰سانتيمتري از ــت برداش دارد  و تاثير تاغ ــبزي سرس تجديد و
تاغ استان كرمان شيميايي (۱۲).تركيبات ــت اس ــته داش را نتيجه بهترين
همي سلولز، ۲۰/ ۲۱ بد ون سلولي ديواره براي و همكاران ــريفي ش طرح د ر
ــترخام، ۲۸/۷۳ وخاكس ۱۰ /۶۳ خام، پروتئين و ۳۸/۱۳، ــلولي س وديواره
ضريب ۱/۳۱و ــيم، ،۱/۶۰وپتاس ومنيزيم ــفر،۰/۱۸ وفس ۱/۷۰ ، ــيم وكلس
ــن، ۱۹/ ۱۸۲ وآه د رصد ــب حس بر ۵۹ ــگاهي، آزمايش روش ــه ب هضمي
در ــرم گ ميلي ــب برحس روي، ۲۶/۴۵ و ۷/۴۴ ، ومس ــز،۴۷/ ۲۱۸ ومنگن
در ــيني وهمكاران حس شريفي آمد(۱۱). دست به ــك خش ماده كيلوگرم
شيميايي، تركيبات ميانگين بين اختالفي كردند كه ۱۳۷۹ گزارش ــال س
) سرشاخههاي in vitro )ــگاهي آزمايش روش به هضم قابليت و خام انرژي
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جوپار ــامل جاده (ش كرمان ــتان اس در نمونهبرد اري مختلف درمناطق تاغ
بين ولي ندارد، وجود رفسنجان) نوق و زرند آباد جالل ــتاي روس كرمان-
ــامل (ش مختلف نمونهبرداري زمانهاي ــيميايي در ش تركيبات ــن ميانگي
مشاهده معني دار اختالف ۰/۰۵ ــطح ماه)در س آبان و مرداد خرداد- تير-
با استان مناطق مختلف از شده ــت برداش ۴۵ نمونه هضمي ضريب گرديد.

است(۱۱). بوده درصد آزمايشگاهي ۵۹±۲/۷۵ روش
ــاخههاي هرس سرش بهينه از ــتفاد ه اس منظور به طرح ــن اي ــه اد ام د ر
و در ــوان حي روي بر هضمي ــات آزمايش انجام و دام خوراك ــاغ د ر ت ــده ش
عنوان با ديگري طرح در اجراء شده است. حاضر طرح آزمايشگاهي ــرايط ش
تحقيقات مؤسسه در تاغ درختان بذر و سرشاخه ها موجود د ر مواد ــي بررس
مورد تجزيه تاغ درختان شده هرس سرشاخههاي ــور مراتع كش و جنگلها
از ــتفاده اس قابليت معرفي هدف با طرح كلي بطور و گرفته قرار ــيميايي ش
حاصله نتايج براساس گرد يده است. اجراء تعليف دام براي ــاخهها سرش اين
دام جيره غذايي د ر آن ــتفاده از اس تاغ بذر د ر مواد پروتئيني غناي به ويژه

.(۹ ،۱) است شد ه توصيه

بودند: مد نظر پژوهش اين انجام د ر ذيل اهداف
آزمايش مورد سرشاخههاي تاغ تركيبات شيميايي تعيين - ۱

روش و ــد ه۱ د ام زن روش با ــاغ ت نمونههاي هضم ــت قابلي ــن تعيي - ۲
۲ آزمايشگاهي

ــاغ با ــاخههاي ت سرش ــك خش ماده تجزيهپذيري ــن ضرايب تعيي - ۳
نايلوني۳ كيسههاي روش از استفاده

و ــيميايي ش تركيبات معادالت بين و ــتگي همبس ضريب ــن تعيي - ۴
خشك. ماده تجزيهپذيري و هضم قابليت ضرايب

مواد و روشها
نمونهگيري براساس تن يك ميزان سرشاخههاي تاغ به ابتدا تحقيق اين در
منطقه آباد ) ، كشت متراكم (منطقة زرند روستاي جالل منطقه با سه از تصاد في

از هر نمونه نوق) تعداد ۴ رفسنجان- جاد ه اول و منطقه كرمان جوپار اول جاده
د رختچهها شاخه سانتيمتري نوك ۱۵ تا فاصله۱۰ از زمستان و فصل در منطقه
توسطدستگاهخرمن كوب كليه نمونههايجمعآوري شده تهيهگرد يد(۱۲،۱۱).
نمونهها كليه سپس شدند. خرد حبه۴ ساخت براي سانتيمتري ۱-۲ قطعات به
قابليت تعيين براي انجام آزمايشات همگن يك نمونه نموده تا مخلوط هم با را
خردشد ه آيد  ونمونههاي بدست شيميايي تجزيه تجزيهپذيري و ضرايب و هضم
همگن نمونه گرفتند. قرار مورد استفاد ه زنده نيز د ام روي بر آزمايش انجام جهت
خام، خشك، پروتئين درصد ماده ميزان تعيين جهت از سرشاخهها شده تهيه
سلولي ديواره همي سلولز، بدون سلولي ديواره خام، ميزان خاكستر خام، الياف
با د ام تغذيه آزمايشگاه د ر (۱۶)AOAC سوست(۱۹۹۰) ون روشهاي براساس
آزمايشگاهي روش با خشك ماده هضم قابليت تعيين شدند . اند ارهگيري تكرار ۳
ــد (۳۳). ش انجام تاغ در نمونههاي Terry و Tilley مرحلهاي د و روش بر طبق
همگن مخلوط يك خشك ماده جداگانهاي قابليت هضم آزمايش طي همچنين
و ۵۰٪ تاغ به عالوه يونجه ٪۵۰ و ۱۰۰٪يونجه ــاوي ح غذايي جيره هاي ــز از ني
گرد يد. تعيين روش اين با شده) برداشت تاغ نمونه هاي كليه (مخلوط ۱۰۰٪تاغ
براي يک ميليمتري الك با آسياب شده نمونه آزمايش مقدار ۰/۵ گرم اين در
ماد ه هضم قابليت فرمول از استفاده با شد .سپس استفاده تكرار دو با آزمايش هر
محاسبه آزمايشگاه در نمونه ها كليه خشك ماده د ر آلي ماد ه و آلي ماده و خشك
پژوهش اين د ر دام زند ه روش با هضم قابليت جهت اندازهگيري .(۳۳ گرديد(۱۰،
به نسبت . درابتدا شد (۲۷) استفاد ه فرانسه تحقيقات كشاورزي مؤسسه روش از
منطقه ۳ از خرد شد ه تاغ سرشاخههاي نمونههاي كليه از همگن نمونه يك تهيه
تقريبًا كه بالغ نراخته راس بز از چهار اين آزمايش شد . در اقد ام كرمان ــتان اس

بود ند  يكسان ۴كيلوگرم) ۰/۶ ±۱/۲۹ (ميانگين وزن و ۲سال) سن(باالي نظر از
آمده دست اعد اد به ميانگين از استفاد ه با زير خطي معادله روش از شد . استفاد ه

گرديد . استفاد ه ذيل نيز روش به تاغ و يونجه ماده غذايي نوع د و مخلوط از
= قابليت ٪۵۰* ــاغ=؟) ت هضم قابليت ــه)*٪۵۰+( هضم يونج ــت (قابلي

تاغ) + يونجه مخلوط( هضم
روي بر تاغ را مخلوط يونجه و هضم سپس قابليت هضم يونجه و قابليت

تاغ و ۱- ميانگين تركيبات شيميايي يونجه نمود ار

... سرشاخه هضم قابليت تعيين
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روش از تاغ قابليت هضم فوق معاد له كمك با و آورد ه به دست زنده حيوان
شد (۲۲). محاسبه اختالف۵) تعيين ) تفاضلي

in) اين situ (آزمايش روش كيسههاي نايلوني به براي تعيين تجزيهپذيري
فيستوله گاو رأس سه از ــتفاده اس با Orskov(۱۹۸۹)روش ــاس براس آزمايش
تاغ متراكم كشت منطقة از ۳ شده آوري جمع سرشاخههاي تاغ روي بر ــده ش
نمونه يك جد اگانه آزمايشي طي ). همچنين ۲۸ شد(۲۴، انجام كرمان استان در
همراه به خشك يونجه ٪۵۰ ــك، خش يونجه حاوي ٪۱۰۰ جيرههاي از همگن
نيز ــك آنها خش ماد ه تجزيهپذيري ضريب و ــده ش تهيه تاغ ٪۱۰۰ و تاغ ٪۵۰
و ۷۲ ،۴۸ ،۲۴ ،۱۲، ۶ صفر، گذشت زمانهاي پس از نمونهها كليه تعيين گرد يد .
(دماي آون در نيم ساعت مدت به لباسشويي ماشين شستشو با بعد از ساعت ۹۶
،۲۱ ــدند (۲۰، ش وزن و شده خشك ساعت) ۲۴ مدت ــانتيگراد به س د رجه ۶۵
كليه تجزيهپذيري هضم و و تعيين ضرايب قابليت اجراي آزمايشات از بعد .(۲۸
آماري آناليز و جمعآوري اطالعات به نسبت ــيميايي ش انجام تجزيه و نمونهها
۳ منطقه و از ۳ تاغ گياه از (نمونهبرد اري) مشاهدات كل تعد اد آنها اقدام گرديد.
مورد خوراكي همچنين مواد است. بوده نمونه ۹ كل و در منطقه هر براي تكرار
۱۰۰د رصد از:۱- عبارت بود ند پذيري تجزيه هضمي و ضرايب تعيين در آزمايش
آمده بدست اعداد ۰ كليه ۱۰۰٪ تاغ و ۳- ۵۰٪ تاغ بعالوه يونجه ٪۵۰ -۲ يونجه

مورد  EXCEL ،۲۰۰۰ افزار نرم و SPSS Ver۱۰ افزار نرم كمك با طرح اين از
بكار رفته روش آماري شدند . ترسيم گرافها و نمود ارها و قرار گرفته تجزيه آماري
آزمايشات از حاصل ميانگين هاي مقايسه و بوده تصادفي كامًال طرح يك اساس بر
طبق بر يونجه و تاغ نمونه هاي شيميايي تركيبات و پذيري وتجزيه هضم قابليت
انجام شد(۱۳). روش دانكن از استفاده با مستقل و ــات مقايس آزمون روش

نتايج
تاغ نمونههاي

ــاخهها ۴۵/ ۶۶/۰۸±۶ سرش كل از برگها معيار ف انحرا و كل ميانگين
استان منطقه ــه س بين در و ــيد ه رس مصرف دامها به ــت كه اس درصد بود ه
آماري نظر از ــان) كرم منطقه و ــنجان رفس منطقة زرند ، ــه (منطق ــان كرم

.(p>۰ /۰۵) نشد مشاهده معنيد ار اختالف

تركيبات شيميايي
ــت كش با ۳ منطقه از نمونه ۹) تاغ گياه ــيميايي ش تركيبات ــن ميانگي
خاكسستر خام، چربي خام، ماده آلي، پروتئين ــك، خش ماده براي متراكم)
عصاره ، سلولي ديواره ، ــلولز س بد ون همي ــلولي س د يواره خام، الياف خام،
خشك، براي ماده هضم قابليت وضرايب ــم قابل متابوليس انرژي و ازت فاقد
تاغ نمونههاي ــگاهي آزمايش روش با ــك خش ماد ه در آلي ماده و آلي ماد ه
آزمايشات با روش در مورد  استفاده تاغ يونجه و نمونه هاي و ــه منطقه س د ر
كرمان، منطقه بين ۳ بدست آمد . ۱و۳ شماره در جداول به ترتيب زنده دام
متابوليسم قابل وانرژي ، سلولي خام،ديواره چربي از غير ــنجان رفس و زرند
شد مشاهده بين ميانگين ها معنيد ار اختالف شيميايي تركيبات براي بقيه

.(p<۰/۰۵ )
ود يواره سلولز همي بدون ــلولي س ميزان خاكسترخام،ديواره همچنين
خام چربي ، خام پروتئين براي و بيشتر يونجه از تاغ نمونههاي كليه سلولي
ميزان .(p<۰ /۰۵) گرديد ــاهده دارمش معني واختالف كمتربود ه آلي و ماده
سرشاخههاي تركيبات فنلي كل و تانن ــم، متابوليس قابل انرژي خام، انرژي
ــرم،۲۳±۱۴۰/ ۱۰۹۱ كيلوگ بر كيلوكالري ۳۴۲۹/۶±۱۲/۵۰ ــب ترتي به تاغ
۰/۷±۰ /۰۳ و ــد درص ۰ /۱۴±۰/۰۲، ــك خش ماده كيلوگرم ــر ب كيلوكالري

آمد. د ست درصد به
:(in vitro)روش آزمايشگاهي هضم با قابليت ضرايب تعيين

براي ماده تاغ سرشاخه مخلوط نمونههاي هضم قابليت ميانگين ضرايب
و Tilley دومرحلهاي روش با در ماده خشك آلي ماد ه و آلي ماد ه ــك، خش
ــت د  س به و۴/۷۳±۴۲/ ۳۳و۵۲±۳/۶۵/ ۲۸ ۴۰/۵۴±۴/۴۳ ترتيب به Terry

آمد.
ضرايب تجزيه پذيري تعيين

خشك ماده الف-
كرمان منطقه ــراي ب ــك خش ماد ه ي كل ضرايب تجزيهپذير ــن ميانگي
/۴۰ ــنجان منطقه رفس و ۴۷/۰۶±۲/۶۶ زرند منطقه ــراي ب ۴۷و /۷ ±۳/۱۸
از و بوده ــكمبه  ش در ــيون انكوباس ــاعت س ۹۶ زمان د ر درصد ۴۰ /۶۸±۵
ــخصات ضرايب مش بين همچنين آنها و معنيداري بين اختالف آماري نظر

نمونه مخلوط سه و يونجه خشك ماد ه تجزيهپذيري منحني نمود ار ۲-
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مورد استفاده روز) خوراكهاي د ر (گرم اختياري مصرف ميزان شيميايي و ۱- تركيبات جدول

.(p<۰/۰۵)ند ارند معنيد ار اختالف نظر آماري هر رد يف از د ر مشابه حروف د اراي اعداد : توجه

درصد حسب تاغ بر نمونههاي خشك ماد ه و تجزيهپذيري مؤثر بالقوه تجزيهپذيري جدول۲-ميانگين درصد

.(p>۰/۰۵) ندارند معنيد ار اختالف نظر آماري از هر ستون د ر مشابه حروف داراي اعداد : توجه
=r ۰/۰۲ د ام= نگهداري برابر يك سطح در تغذيه

=r ۰/۰۵ دام= برابر نگهد اري دو سطح د ر تغذيه
r =۰/۰۸ د ام= نگهداري سطح برابر د و از بيش تغذيه

in vitro و in vivo روشهاي از استفاد ه تاغ با فراسنجههاي محاسباتي كل ميانگين t بين آزمون جدول۳-

.(p>۰/۰۵)ندارند معنيد ار اختالف آماري ستون از نظر هر د ر مشابه حروف داراي اعداد توجه:
ME(Mj/Kg DM)=0.016×%DOMD×10=*

... سرشاخه هضم قابليت تعيين
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مشاهده نگرديد منطقه بين سه د ر فاز تأخيري و a,b, a+b, c تجزيهپذيري
موارد در بقيه a+b و b مقدار تاغ جز در و يونجه نمونههاي (p<۰/۰۵). بين

.(p<۰ /۰۵) نشد مشاهده معنيد ار اختالف

مؤثر: تجزيهپذيري و بالقوه تجزيهپذيري -ضرايب ب
ــاده م مؤثر تجزيهپذيري ــوه و ــري بالق تجزيهپذي ــد درص ــن ميانگي
نشاندهند ه كه ــاعت س =r )د ر r=۰/۰۵ و ۰/۰۸ ،r=۰ /۰۲ (براي ــك خش
ميباشند زياد و ، متوسط كم تغذيه ــطح س با بترتيب مواد عبور ــرعت س
منطقه و ــد زرن منطقه ــان، كرم منطقه براي ــتان اس ــاي تاغ نمونهه در
نتايج بدست كليه ميانگين بين است. ــد ه ش ارائه ۲ جد ول د ر رفسنجان
ــي دار معن ــطح ۰۵/ ۰اختالف درس آماري ــر نظ از منطقه ــه س در آمده

.(p<۰/۰۵) نگرد يد مشاهده

به دست اعد اد محاسباتي ۰/۹۵ اطمينان بين سطح در t كمك آزمون با
ــگاهي اختالف وآزمايش زنده دام روش با هضم ــت قابلي ــات آزمايش از آمده

.(p<۰/۰۵) دارد وجود معنيدار

: اختياري مصرف ميزان و (in vivo) زند ه د ام روش با هضم قابليت
۴۰/۵۵±۰/۹۶ بز بر روي ــاخه تاغ سرش مخلوط نمونههاي هضم قابليت
به روش تفاضلي آن۱/۲۳±۷۲/ ۴۵درصد با ماده آلي و قابليت هضم ــد د رص

آمد. دست
آن در بيشترين ــك بود كه خش ماده ــب حس بر اختياري مصرف ميزان
نمونه د ر آن ــن كمتري و ۳۵/ ۶۹۷گرم با ±۲۹/۰۲ ــه ۱۰۰٪يونج نمونههاي
دام رأس هر براي روزانه خشك ماده ۳۶/۴۰± ۲۱۳/۴۷گرم با تاغ هاي٪۱۰۰
٪۱۰۰ نمونههاي در تاغ نمونههاي چربي ظاهري هضم قابليت ميانگين بود.

آمد. دست به منفي بصورت و -۲۹/۵۷ تاغ

: و تاغ يونجه نمونه هاي ضرايب تجزيهپذيري
ماده خشك: پذيري تجزيه الف- ضرايب

c،a ميزان ضرايب د ر جز خشك ماد ه تجزيه پذيري از كليه نتايج حاصل
انكوباسيون در زمانهاي بقيه د ر ساعت ۱۲ ،۶ ،۰ زمانهاي و فاز تأخيري و
د اشتند (p<۰/۰۵). بيشترين معنيدار اختالف با هم آماري نظر از شكمبه
ــط متوس كيفيت با يونجه براي آمده ــت تجزيه پذيري بدس ضرايب ميانگين
ــد د رص ۴۱/۷۶ ±۴/۸۲ تاغ نمونههاي براي آنها ــن وكمتري ۴۷/۵۳ ±۲/۸۱
از است. همچنين آمد ه دست به شكمبه د ر انكوباسيون ساعت مدت ۹۶ در
اختالف نمونهها ميانگين بين شكمبه در انكوباسيون زمان ساعت ۹۶ تا ۲۴

.(p<۰/۰۵) گرد يد مشاهده معنيدار

خشك: مؤثر ماده تجزيهپذيري و (a+b) بالقوه تجزيهپذيري ميانگين درصد - ب
كليه ــك ماده خش مؤثر و بالقوه ــري تجزيهپذي ضرايب ــن ميانگي بين
اختالف ــاري آم نظر تاغ از ٪۱۰۰ ــاي نمونه ه و ــه يونج ــاي٪۱۰۰ نمونهه

.(p<۰/۰۵) داشت وجود معنيدار

زمانهـاي مختلف د ر و تـاغ يونجه پذيري تجزيـه ميانگيـن درصد -۴ جـدول
(in situ شكمبه(روش در انكوباسيون

معنـيدار اختالف آماري از نظـر رد يف هر در مشـابه حروف اعـداد داراي توجـه:
.(P> ندارند(۰/۰۵

يونجه و تاغ نمونههاي خشك ماده مؤثر تجزيهپذيري و بالقوه درصد تجزيه پذيري ميانگين -۵ جدول

(p< ۰/۰۵) ندارند معنيدار اختالف آماري نظر از ستون هر در مشابه حروف داراي اعد اد توجه:
تغذيه     r =۰/۰۵ د ام نگهداري تغذيه د  رد  و برابرسـطح  r = ۰/۰۸ دام نگهداري سـطح تغذيه بيش از د  و برابر  

r=۰/۰۲ دام نگهداري سطح برابر يك
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بحث
 ±۶/۴۵ ميانگين با و ساقه تاغ بيشتر از ــاخه هاي سرش در برگ ن ميزا
دو از ــتر زرند بيش ــه منطق نمونههاي د ر ــرگ د رصد ب بود. ــد درص ۶۶/۰۸
بودن امر بدليل مسنتر ميرود اين و رفسنجان بود و احتمال كرمان منطقة
با نتايج آمد ه بدست شيميايي تركيبات ــد(۱۴). باش منطقه د ر اين گياهان
فاقد عصاره مقدار جز در كرمان استان روي تاغ بر همكاران و شريفي طرح

.(۱۱) داشت اختالف موارد بقيه در ازت
يونجه به نسبت ( تاغ( ۴۰/ ۹۲±۰/ ٪۷ نمونههاي خام پروتئين ميانگين
ولي ،(p<۰ /۰۵) ــيدار بود معن اختالف داراي و ــر كمت ( ٪۱۳/۲۵ ±۰ / ۶۲)
بيشتر بوده تاغ ــلولز س همي بد ون ــلولي س وديواره ــلولي س ديواره ميانگين
اختياري ــرف مص كاهش (p<۰ /۰۵). دليل معنيدار بود ــالف اخت د اراي و
برطبق را روز) در ــرم مقابل ۳۵/ ۶۹۷گ در ــه(۲۱۳/۴۷ يونج به ــبت نس تاغ
مواد ميزان و ــام خ پروتئين افزايش معتقد ند كه همكاران و Orskov ــر نظ
تجزيه و اختياري ميزان مصرف افزايش سبب ــك گياه خش د ر ماده محلول
نيز خوشخوراكي كاهش ــبب س آنها كاهش و د انست ــد ، ش خواهد پذيري
منطقه در تاغ خام نمونههاي پروتئين ميزان .(۳۴ ،۳۰ ــد گرد يد (۱۹، خواه
.(p<۰ /۰۵ ) است بوده كمتر ديگر منطقه د و از معنيداري بطور ــنجان رفس
بد ليل تاغ تد ريجي درختان ــد ن ش خشك از ــي ناش امر ــد اين ميرس بنظر
باشد (۱، اين منطقه د ر ــاله س چند ــاليهاي خشكس وجود بارندگي و عدم
كرمان منطقه د و از بيشتر كمي زرند منطقه نمونههاي د ر خام خاكستر .(۸
احتماًال كه (p<۰ /۰۵ ) داشتند معنيدار اختالف و ــت اس رفسنجان بوده و
است بود ه منطقه اين د ر خاك بيشتر فرسايش و ــن ش وجود طوفان بد ليل
بوده وبا د يگر منطقه دو از بيشتر رفسنجان منطقه در خام الياف (۱). ميزان
ديواره ميزان .(p<۰/۰۵) ــت داش معنيدار اختالف كرمان منطقه زرند و د و
به نسبت ــنجان رفس منطقه سلولز در بدون همي ــلولي س و ديواره ــلولي س
ميزان بودن بيشتر همچنين .(p<۰/۰۵) است بوده ــتر بيش ديگر منطقه د و
جذب گياه و بود ن ــند شورپس بد ليل ميتوان احتماًال را تاغ خام ــتر خاكس
اختالف يونجه با كه ــت (۱۴) گياه دانس توسط خاك معدني عناصر ــتر بيش
نيز تاغ ــاخههاي سرش ليگنين ميزان .(p<۰/۰۵) ــد ش ــاهده معنيد ار مش
تانن مقد ار درصد و آن ۷/ ۰ فنلي تركيبات كل آمد . ــت دس درصد  به ۱۰/۹
آلي و ماده ، خشك ماده قابليت هضم كاهش گيري شد. آن ۱/ ۰درصد اندازه
منطقه كرمان د و به نسبت رفسنجان تاغ نمونههاي خشك ماد ه د ر ماده آلي
ساقه شد ن چوبي و ( ۱۰/۹درصد) زياد ليگينن وجود بهدليل احتماًال زرند و
آمده بدست نتايج كليه ــت. نمونههاس اين ــالي در وجود خشكس گياه بدليل
ــگاهي آزمايش با روش هضم قابليت خام و ــتر د ر خاكس جز تحقيق در اين
(۱۳۷۹) همكاران و شريفي مقادير گزارش شده توسط از بيشتر (in vitro)
ــتان زمس فصل نمونهها در ــت برداش بدليل احتماًال امر ــد(۱۱). اين ميباش
گياه در برگهاي خام پروتئين ميزان كه است بوده ــتانه زمس هرس به عنوان
اعداد به نسبت نمونهها اين د ر خام پروتئين ميزان ــت. اس ــد ه ش كمتر تاغ
نشان Orskov .(۱۸ ،۱۷ ،۱۱) است بوده كمتر د يگر تحقيقات د ر شده ذكر
رويش فصل اقليمي در ــرايط ش تحت تاثير مختلف واريتههاي كاه ــه ك داد
و الياف مقدار ممكن است هر سال هوايي در آب و زيرا شرايط ميگيرند قرار
تجزيهپذيري ۳۲ ). ضرايب دهد (۳۰، قرار تأثير آن را تحت محلول مواد ــا ي
زرند و ــنجان رفس با دومنطقه كرمان در منطقه تاغ نمونههاي ــك خش ماد ه
ماده پذيري تجزيه ضريب ــن ميانگي .(p<۰/۰۵) ــت معني دار نداش اختالف

شكمبه در انكوباسيون ــاعت س ۹۶ زمان براي نمونهها كليه در تاغ ــك خش
وجود از ــي ناش ميتوان احتماًال را امر اين كه ــود ه ــد ب درص ۴۴ /۹۳ ±۴ /۶۶
Orsk- دانست. آن تجزيه كاهش مواد  قابل تاغ و گياه شد ن چوبي و ليگنين
نظر از نمونهها خشك ماد ه تجزيهپذيري ضرايب تعيين كه كرد گزارش ov

۲۴ زمانهاي براي خصوصًا آنها هضم قابليت بيني پيش ــاد الت مع تخمين
،۱۵) د ارد اهميت نظر اين از و بوده بااليي رگرسيون ضريب ــاعت داراي س
كرمان منطقه در نيز (a+b) بالقوه ــري د رصد تجزيهپذي ــن ميانگي .(۲۹ ،۲۷
ضرايب ميانگين .(P<۰ /۰۵) ــت نداش معنيداري اختالف د يگر دو منطقه با
تجزيهپذيري استاند ارد منحني هااز نمونه كليه ــك خش ماده تجزيهپذيري
به مربوط و معاد الت ــاعت س ۹۶ و ۷۲ ،۴۸ ،۲۴ ،۱۲ ،۶ صفر، د ر زمانهاي
مؤثر پيروي تجزيهپذيري ــب بالقوه و ضراي پذيري تجزيه ضرايب ــبه محاس
۴) د ارد مطابقت نيز ــاير محققين س نتايج با حاصل نتايج همچنين و نمود ه
تاغ ۲۹/۵۷- نمونه هاي ــي چرب ظاهري هضم قابليت ــن ميانگي .(۲۸ ،۶، ۵،

وجود  ــاًال امر احتم اين د ليل ــه ــت ك اس آمده ــت دس منفي به صورت به و
از كه بوده آنها خوراكي مواد به نسبت د امها د فعي مواد د ر ــتري بيش چربي
بوجود ميكروارگانيسمها پيكر از حاصل چربي و گوارش ــتگاه دس ترشحات

اند (۴). آمد ه
كمتر  به يونجه ــبت نس تاغ در ــك خش ماد ه ــگاهي هضم آزمايش قابليت
ــاًال احتم امر را اين ) و ــل ۱/۳۶±۵۹/۴۰ درصد مقاب ــت(۳/۲۵± ۹۳/ ۴۱ د ر اس
در بيشتر سلولي ديواره و سلولز همي بدون سلولي ديواره وجود بد ليل ميتوان
كننده تجزيه ميكروارگانيسمهاي فعاليت مقابل در كه ــت د انس تاغ نمونههاي
الياف هضم قابليت دارند(۱۱). بيشتري مقاومت بيشتر ليگنين ميزان همراه به
است( ۳۶/ شده پايين محاسبه بسيار يونجه نيز با در مقايسه تاغ نمونه هاي خام
.(۱۷) بود زياد ــن ليگني ميزان اين گياه چون در د رصد) ــل۶۱/ ۴۸ مقاب ۱۳ در
بهدليل نيز تاغ نمونههاي متابوليسمي محاسبه شده انرژي ميزان در همچنين
به نسبت ــگاهي آزمايش روش آلي با و ماد ه ــك خش ماده هضم كاهش قابليت
و يونجه قابليت هضم ميانگين .(p<۰/۰۵)شد مشاهده اختالف معنيد ار يونجه
مشاهده اختالف معنيد ار و آمد دست به بيشتر تاغ از آن مغذي تركيبات ساير
خصوصا مغذي تركيبات ميتوان در ميزان احتماًال آنرا علت .(p<۰/۰۵) گرديد
كه سبب سلولز همي بدون سلولي ديواره ميزان افزايش و خام كاهش پروتئين
Orskov بر طبق نظر همچنين ــدهاند دانست. ش گياه تاغ هضم قابليت كاهش
آزمايشگاهي روش هضم قابليت با ــكمبه در ش انكوباسيون ــاعت س زمان ۲۴
ــتگي همبس آزمايش ضريب ــن در اي .(۲۹ د ارد (۵، ۱۵، ــاد ي زي ــتگي همبس
۲۴ پذيري در زمان تجزيه با آلي ماد ه و خشك ماد ه هضم بهترتيب براي قابليت
.(<۰P/۰۵) نشد معنيدار و آمد به د ست و ۲۵/ ۰) ۰/۳۲ ترتيب (به پايين ساعت
زمانهاي با (in vivo) ــد ه د ام زن روش به و ماده آلي ــك خش ماد ه هضم قابليت
همبستگي ساعت و ۹۶ و۷۲ ۲۴ ــاعات س شكمبه در د ر ــيون انكوباس مختلف
نظر با تاغ مورد علوفه در امر اين آمد و د ست به معنيد ار ۰/۳۴ ولي از ــتر بيش
انكوباسيون ساعت و ۴۸ ۲۴ در پذيري تجزيه علوفهها بعضي از د ر كه Orskov

بود(۲۵، ميشود نزديك مساوي ماده خشك هضم قابليت با گاهأ ــكمبه ش د ر
(in vitro) آزمايشگاهي تاغ درروش نمونههاي يونجه و هضم قابليت بين .(۲۶
د ر آلي ماد ه و آلي ماده ــك، خش ماده براي ــيون انكوباس مختلف زمانهاي با
۵ در سطح شكمبه در انكوباسيون ساعت ۴۸ و ۱۲و۲۴ زمانهاي در ماده خشك
معادالت كمك كه به است معني بدان و اين است شده F معنيد ار آزمون درصد
ماد ه تجزيهپذيري و ضرايب آزمايشگاهي تعيين قابليت هضم روشهاي روي از

... سرشاخه هضم قابليت تعيين
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خشك هضم ماده قلبليت ميتوان ۴۸ساعت) ،۲۴ خشك (خصوصًا زمانهاي
احتماًال را تاغ، نمونههاي پايين اختياري مصرف .(۳۴ زد (۳۰، تخمين را گياه
به د انست. آلبومنوئيدها و بيشتر لينگين نظير موادي بود ن دارا د ليل به ميتوان
وجود تغذيهاي محدودكننده و بازدارنده عوامل تاغ گياه در احتماًال ميرسد نظر
تحقيقات مرور با .(۱۱، ۳، ۲) ميكاهند آن ــخوراكي خوش باشند كه از د اشته
عوامل كاهش احتمال ميرود اين تاغ گياه تركيبات شيميايي زمينه گذشته در
mg/) آهن مواد معدني و (٪۱۱/۱۲) آلبومنوئيد ها د سته از خوشخوراكي دهند ه
كه باشند(۱۱) كيلوگرم در ميليگرم (۲۱۸/۴۷ mg/ Kg) منگنز و (۱۸۲/۱۹  Kg

بررسي ميباشد كه قابل موارد اين در بيشتري تحقيقات به تائيد آن نياز جهت
آلي ماده و خشك ماده قابليت هضم بين آمد ه به دست معادالت ميباشد. كليه
ميانگين تركيبات با (in vitro) آزمايشگاهي و (in vivo)زنده دام دو روش بين
ضريب است و شد ه آزمون F معنيدار سطح ۱ درصد در تاغ و شيميايي يونجه
سلولي ديواره براي اين ضرايب ولي آمد، ــت د س به از ۰/۸۰ ــتر بيش آن تبيين
ــتگي ضرايب همبس مجموع د ر گفت ميتوان كلي طور به منفي بود. بصورت
د يواره سلولي و خام افزايش فيبر كه ميد هند ــان نش از معاد الت آمده ــت بد س
هضم(۳۱)، كاهش قابليت د ر معني داري اثر سلولز همي سلولي بدون ديواره و
هضم دارند قابليت افزايش د ر معنيداري اثر خام پروتئين افزايش درصد ــي ول
،۶، ۵، ۴) دارد ــت مطابق نيز ديگر محققين گزارش با نتايج ــه اين موارد نيز ك
in) جهت vitro)آزمايشگاهي و (in vivo)زنده د ام روش دو بين t آزمون ۲۳). در
آلي ماده خشك، براي ماده درميانگين قابليت هضم هضم بجز قابليت تعيين

درصد  ۵ سطح د ر معنيد ار اختالف تاغ نمونههاي ــك خش ماد ه آلي در و ماده
خوشخوراكي كاهش بدليل احتماأل ميتوان را اختالف اين علت مشاهده شد.
نسبت تاغ گياه د ر محلول هيدراتهاي كربو و پروتئين نظير تركيباتي وكمبود

. (۱۴ دانست(۱۱، يونجه به

كلي نتيجهگيري
تركيبات به توجه با تاغ را ــاخههاي ــده سرش توليد ش اطالعات طبق بر
از استفاده نمود. مصرف كنند ه نشخوار دام تغذيه د ر مي توان آن ــيميايي ش
شادابي و تجد يد سرسبزي بر عالوه هرس زمستانه از بعد سرشاخههاي تاغ
ــخواركننده نش دام تغذيه د امها د ر از علوفه ــمتي به عنوان قس گياه ميتواند
متراكم كشت با دام در مناطق خوراك هزينه احتماأل در كاهش رود و بكار

بگذارد. اثر تاغ گياه
پيشنهادات

ــط توس اجراء حال بز(د ر ــاي تاغ در نمونهه غذايي ــن ارزش تعيي - ۱
شتر. يا مجري)و

د ر ــاغ ت برگ هاي مختلف د رصدهاي از ــتفاده با اس بز ــد ي پرواربن - ۲
گوشت. توليد هزينههاي اقتصادي بررسي و دام خوراک

وساير آلبومنوئيد ليگنين- محد ودكننده رشد نظير عوامل ــي بررس - ۳
ــخواركي خوش آن بر و اثر مرتعي چندگياه و در تاغ و … ــي فنل ت ــا تركيب

بز د ر
آزمايشگاهي روش با هضم قابليت و ــيميايي ترکيبات ش ــي بررس - ۴
زماني دوره ــه س د ر استان کرمان تاغ در ــت ــت کاش دس مختلف گونههاي

طرح. اجراء از آمده حاصل دست به نتايج بر اثر زمان تعيين و متفاوت
ــگاهي آزمايش روش با قابليت هضم ــيميايي و ش ترکيبات ــي -بررس ۵

زاهدان. و يزد ، در استانهاي کرمان کاشت تاغ د ست مختلف گونههاي

پاورقيها
1- in vivo
2- in vitro 
3- Nylon Bag (in situ) 

4- Pellet

5-By differance
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