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  در نشخوارکنندگان  مجله پژوهش

  1392، اول، شماره اولجلد 
http:// ejrr.gau.ac.ir  

  

 گیاه مرتعی علف گندمی و دیواره سلولیماده خشک پذیري 	و تجزیه ايتغذیه 	ارزش تعیین
  )استان اردبیل(نئور  ارتفاعاتدر  رشدمختلف در مراحل  تائوري

  
  3اردوان قربانی و 2دواتی، جمال سیف2قجه قشالق، فرزاد میرزایی آ1جواد عشقی محمد*

  گروه مرتع و آبخیزداري دانشگاه محقق اردبیلی 3 ،علمی گروه علوم دامی عضو هیأت2 ارشد تغذیه دام، آموخته کارشناسی دانش1
 19/12/91؛ تاریخ پذیرش: 22/9/91تاریخ دریافت: 

  

  1چکیده
، خشک ماده پذیري تجزیه مختلف هاي فراسنجه و یشیمیای ترکیبات تعیین منظور به این پژوهش   

 ارتفاعات غالباز گیاهان  علف گندمیگیاه  سلولز و ماده آلی دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی
 ،مرحله رشد رویشی، گلدهی و بذردهی 3هاي گیاهی در طی  نمونه .شد انجام اردبیل استان نئور منطقه
. شدبررسی  آوري و پایه جمع 30 حداقل رشدهر مرحله  زاو  ارتفاعی متفاوتمنطقه  2در 

نژاد مغانی  قوچ رأس دو از استفاده با و نایلونی هاي کیسه روش با پذیري تجزیه برآورد هاي آزمایش
 وارهید ،یسلول وارهید خشک، ماده غلظت ریمقادمیانگین  بین .شد انجام اي شکمبهي فیستوالداراي 

، دیواره خشک ماده پذیري تجزیه هاي فراسنجهبین و همچنین  سترخاک ،سلولز یهم بدون یسلول
بخش  ،)a( پذیر سریع تجزیهشامل بخش  سلولز و ماده آلی سلولی، دیواره سلولی بدون همی

 در) ED(ثر ؤپذیري م تجزیهسرعت میزان  ) وc( پذیري ثابت تجزیهسرعت  )،b(پذیر آهسته  تجزیه
با پیشرفت  که داد نشان نتایج ).P>05/0( مشاهده گردیدداري  تفاوت معنی رشدمراحل مختلف 
ماده  پذیري جزیههاي ت فراسنجه و مقادیر ماده خشک، چربی خام، خاکسترمیانگین مرحله رشد گیاه 

مقادیر دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون میانگین داري یافته و بر  خشک و دیواره سلولی کاهش معنی
ماده خشک در  bو  aمقادیر بخش میانگین بیشترین  ).P>01/0شد ( ده سلولز و ماده آلی افزو همی

بذردهی مشاهده  ها در مرحله مقادیر آنمیانگین مرحله رشد رویشی گیاه مشاهده گردید و کمترین 
                                                             

  eshghi.mj@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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هاي مختلف  و فراسنجه )NDF( الیاف محلول در شوینده خنثی همچنین اثر ارتفاع نیز بر روي شد.
 داد نشانطور کلی مطالعه حاضر  هب ).P>05/0دار بود ( و دیواره سلولی معنیپذیري ماده خشک  تجزیه

   شود. می ستهکا ارزش غذایی گیاهاي و  شکمبه پذیري تجزیهمیزان از  که با بلوغ گیاه،
  

  مراحل مختلف رشد. دیواره سلولی، ،پذیري تجزیه ،اي تغذیهارزش  ،تائوري علف گندمی :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
هاي ویژگیرو تعیین د از ایننباشمین کننده خوراك نشخوارکنندگان میأترین منبع تع اصلیمرات  

ترین عامل در جهت توسعه بندي گیاهی ضروريو رده پس از شناسایی تعیمر گیاهانپذیري  هضم
غذایی عنوان مهمترین منابع  اهمیت گیاهان مرتعی بهبا وجود  ،از این رو، باشداي میتغذیهراهکارهاي 

سفانه هنوز ارزش غذایی بسیاري از این گیاهان ناشناخته مانده است (کاظمی و أمتمورد استفاده دام، 
زیرا  ،باشند جزء منابع خوراکی ارزان قیمت می سایر گیاهان مرتعیها و  گراس ).2008همکاران، 

هاي روشامروزه یرند. توانند مورد چراي دام قرار گ ها باالست و می آن در عملکرد تولید علوفه خشک
ها دام ی مورد استفادهخوراکمواد موجود در  مغذيترکیبات  وها ویژگی برآوردجهت  یتحلیلی مناسب

هاي قابل کارگیري بخش هبطوري که  به .)1993(هافمن و همکاران، استاندارد شده است طراحی و 
(کایا و افزایش پیدا کرده است  ،اهآن جاي پروتئین خام هب دیواره سلولیقابل تجزیه  تجزیه و غیر

وسیله کوین  هبراي اولین بار ب هاست که از جمله این روش 1روش کیسه نایلونی .)2004همکاران، 
 in vivoبینی قابلیت هضم  ) براي مطالعه هضم در شکمبه استفاده شد و سپس جهت پیش1938(

 قبول  قابل روشی به یافته، فراوانی که توسعهبه واسطه ید قرار گرفته و أیمورد ت علوفه و مواد خشبی
؛ 2003 همکاران، و شده است (ودس تبدیل شکمبه در مواد خوراکی شدن ناپدید محاسبه جهت

ثر براي تخمین ؤیک روش آسان، سریع، اقتصادي و مهاي نایلونی روش کیسه). 1990مینسون، 
  .)2003اد و دري، (حیدري شریف آبباشد میویژه در گیاهان مرتعی  بهپذیري تجزیه

 با که  طوري هب است مرتعی علوفه غذایی ارزش و ترکیب بر مؤثر عامل ترین مهم رشد مرحله  
سلولز همی سلولز، میزان نتیجه در و یافته افزایش ساختمانی هاي بافت به آن نیاز گیاه سن افزایش

                                                             
1. In sacco 
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 آن خام پروتئین میزان گیاه نس افزایش با یابد.می افزایش آن لیگنین ساختمانی) و هاي (کربوهیدرات
دارد  معکوسی وجود رابطه گیاه گونه یک در خام الیاف و پروتئین مقادیر بین بنابراین شود،می کاسته

هاي  ها و مکانکیفیت علوفه مراتع را بسته به زمان گران پژوهش). 2006مکدونالد و همکاران، (
راً در ابتداي فصل رویش گیاهان داراي ارزش دانند، اکثاي میمختلف داراي تغییرات قابل مالحظه

مناسبی برخوردار که در زمان بلوغ، گیاهان از کیفیت  باشند، در حالی و کیفیت باال می اي تغذیه
 افزایش ها آن خام الیاف میزان رسندخود می رشد پایانی مراحل به گیاهان که و هنگامی باشند نمی
را مرحله  اي تغذیهثرترین عامل در تعیین ارزش ؤم) 2001(چن و همکاران . )1995(قورچی، یابد  می

سلولز گیاه همی بدونرویشی دانستند که طی آن بیشترین اختالف در مقدار پروتئین و دیواره سلولی 
  آید. وجود می هب

ي سبز و خشک داراي اهمیت و ارزش تولید علوفه نظراز  )علف گندمی(ي آگروپایرون گونه  
گونه از  20بیش از  کهشناخته شده است  گونه از این گیاه 150د. تاکنون تقریباً حدود باشنفراوانی می

و اي آذربایجان، البرز و بخشی از زاگرس هاي صخرهاز جمله در دامنهآن در نواحی مختلف ایران 
ها مانند شمال البرز، شرق سنندج، دشت قزوین، دره کرج و باالخره غرب همچنین در برخی سراشیبی

جهت احداث چراگاه  گونه هاصورت کشت مخلوط با سایر  ه. این گونه اکثراً برویش داردشهرکرد 
ي وسیله هپوشاندن سطح زمین بتوانایی آن در علت  برخی از انواع این گیاه را به همچنین شده، استفاده

). 1989نمایند (کریمی، کشت میخاك ریشه یا چمنی شدن جهت جلوگیري از فرسایش 
Agropyron tauri خوراك هاي نازك و خوشراست و بلند که داراي برگ ساقه وقوي  با ریشه

و از آن جهت بذرکاري در مناطق باشد  دام بوده و در برابر چراي مفرط مقاوم می ، مورد عالقهباشد می
 - 20اي ي دم. این گیاه قادر به تحمل در دامنهشود میهاي فرسایش استفاده سنگی و کوهستانی و خاك

منظور تعیین ترکیبات  به پژوهشاین  ).1985د (پیمانی فرد و همکاران، باشگراد می+ درجه سانتی40تا 
علف گندمی تائوري در مراحل مرتعی پذیري ماده خشک و دیواره سلولی گیاه  شیمیایی و تجزیه

  قه انجام گرفت.شناسایی گیاهان مرتعی این منط جهتاستان اردبیل مختلف رشد در ارتفاعات نئور 
  

   هامواد و روش
منطقه دو از برداري  ، نمونهپژوهشدر این  :علوفهشیمیایی  ترکیباتتجزیه  و بردارينمونه الف)

ترتیب در  و دوم بهاول  هاي منطقه انجام شد کهدر ارتفاعات نئور از توابع شهرستان اردبیل مرتعی 
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مرحله  3در طی  گیاهی بردارينمونه .رار داشتندقمتري از سطح دریا  2540و  1930محدوده ارتفاعی 
 یک محل از گیاه قطعبا  پایه 30رشد رویشی، گلدهی و بذردهی و از هر مرحله فنولوژیکی حداقل 

ساعت در دماي  72-48مدت  آوري، بهپس از جمعها  نمونه .گرفت صورت خاك سطح متريسانتی
 کردن الک و آسیاب از پسگیاهی  هاينمونهدر  ییشیمیا ترکیبات گیرياندازه اتاق هوا خشک شدند.

 AOAC روش به خاکستر و خام چربیماده خشک، میزان . گرفت صورت مترمیلی 1 منافذ قطر با
 میزان ماده آلی .شد گیرياندازه )1991ون سوست و همکاران ( روش به NDF  ،ADFو) 2000(

، AOACمحاسبه شد ( نمونه مورد استفاده، خامبا خاکستر  از اختالف مقادیر ماده خشک ها نیزنمونه
مدت  درجه سانتیگراد به 70ها را درون آون با دماي  ابتدا نمونهین صورت بود که ا هنحوه کار ب ).2000

گرم از ماده مورد آزمایش را داخل بوته چینی که  2سپس مقدار  تا خشک شوند دادهساعت قرار  48
قرار داده شد. پس  درجه سانتیگراد 600ساعت در کوره با دماي  4مدت  را به قبالً وزن شده ریخته آن

هاي چینی به دسیکاتور منتقل شده و بعد از سرد شدن، درصد ماده آلی نمونه ار این مدت، بوته
  گردد.وسیله رابطه زیر محاسبه می هب

  

  ×100                                 1 رابطه
 کورهنمونه قبل از  خالص وزن –کوره نمونه بعد از  خالص وزن

کورهنمونه قبل از  خالص وزن  
  = ماده آلی (درصد)

  

ي فیستوالنر نژاد مغانی داراي  گوسفند رأس دو از استفادهاین روش با : نایلونی هايکیسه روش ب)
الک میکرومتر  50 منافذ قطر با الکها با استفاده از کردن نمونه آسیاب از پسگردید.  انجام ايشکمبه

 72 و 48 ،24 ،16، 8، 4، 2 صفر، هاي زمان در مرتعی علوفه خشک نمونه گرم 4 مقدار شدند و سپس
هاي  کیسه .گردید انکوباسیون گوسفند هر شکمبه در زمان هر براي) کیسه سه( تکرار سه در ساعت

 هايکیسه یون،انکوباس از پس بود.میکرومتر  45-50کار رفته در این آزمایش داراي منافذي به قطر  هب
 ،بیست دقیقه مدت به سرد آب با شویی در ماشین لباس شستشو از پس و خارج شکمبه از نمونه داراي

 هاپس از توزین کیسه .)1984کوتریل و اوانس، ( گردید خشک ساعت 48 مدت به درجه 65 آون در
پذیري هر یک از  گردید. درصد تجزیه مواد خوراکی باقیمانده در کیسه بر حسب ماده خشک تعیین 

نده آن در کیسه پس از مدت ما مواد مغذي، پس از تعیین مقدار آن ماده مغذي در نمونه اولیه و باقی
  ).1980ارسکوف و همکاران، ( گردید زمان تخمیر با استفاده از رابطه زیر تعیین 
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  ×100                   2 رابطه
 تخمیر مقدار ماده مغذي باقیمانده در نمونه پس از

 مقدار اولیه ماده مغذي در نمونه
  = درصد ماده ناپدید شدن ماده مغذي  1 -

  
، aهاي و همچنین فراسنجهمیزان ناپدید شدن مواد در واحد زمان  :ها داده آماري تحلیل و تجزیه ج)

b ،c پذیريپتانسیل تجزیه و )PD( 1رابطه  از استفاده با )ارسکوف و مکدونالد،  غیرخطی رابطه
  محاسبه گردید.   Fitcurveافزار  ) و با استفاده از نرم1979

  

  P= a+b(1-ect)                                                                                            3 رابطه
  

 سرعت c)، درصدپذیر آهسته ( بخش تجزیه b)، درصدپذیر سریع ( بخش تجزیه a؛ در این رابطه  
 بردن کار هب باباشد. همچنین  ) میtپذیري در واحد زمان (تجزیه  Pپذیري (درصد در ساعت) و زیهتج

سلولز و ماده آلی  همی بدون سلولی دیواره ،سلولی دیواره خشک، مؤثر ماده پذیري  تجزیه میزان 2 رابطه
  گردید. محاسبه ساعت در درصد 8 و 5 ، 2 هايعبور سرعت با
  

  ED = a + bc/(c+k)                                                                                    4 رابطه
  

پذیري براي ماده خشک، ماده آلی، دیواره سلولی و دیواره هاي تجزیهپذیري و فراسنجهتجزیه  
و در  2×3 وریلفاکت آزمایش صورت هدست آمده ب ههاي بداده گیري شد. سلولی بدون همی سلولز اندازه

 SASافزار  وسیله نرم هتجزیه و تحلیل گردید. تجزیه آماري ب CRD(1تصادفی ( کامال پایه قالب طرح
روش آزمون  از  میانگینبراي مقایسه انجام شد.  2با استفاده از رویه مدل عمومی خطیو  1/9نسخه 

صورت   هماري مورد استفاده بمدل آ. استفاده شد 05/0در سطح احتمال  DMRT(2اي دانکن (چند دامنه
)، =i 1 ،2سایت ارتفاعی ( Liمیانگین کل،  µ بود که Y ijk = µ + Li + Sj + (L.S) ij + εijkصورت   هب

Sj ) 1 ،2 ،3مرحله فنولوژیکj= ،( (L.S) ijگیري،  اثر متقابل سایت ارتفاعی و زمان نمونهεijk  تمام
  .بود يگیرعوامل کنترل نشده به غیر از ارتفاع و زمان نمونه

  

                                                             
1. Completely Randomized Design 
2. Duncans Multiple Range ANOVA 
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  نتایج و بحث
و ماده  سلولزدیواره سلولی بدون همی ،مقادیر ماده خشک، دیواره سلولیمیانگین ، 1جدول  مطابق  
 فت.کاهش یاداري طور معنی هبخاکستر و  افزایش داري طور معنی هب با پیشرفت مرحله رویشی گیاه آلی

، مرحله رشد  نتایجاین بر اساس  .بودر همچنین میزان چربی خام مرحله گلدهی از دو مرحله دیگر بیشت
به غیر از  گیاه منطقه رویش )، ولی اثر ارتفاعP>01/0داري بر ترکیبات شیمیایی گیاه داشت (اثر معنی

داري را نداشت. همچنین نتایج گیاه اثر معنی ) بر سایر ترکیبات شیمیاییP>01/0دیواره سلولی (
و  )P>01/0(بل بین مرحله رشد و ارتفاع، بر دیواره سلولی آن بود که اثر متقا بیانگر دست آمده به

) ولی بر ماده P>05/0داري داشت ( ثیر معنیأدیواره سلولی بدون همی سلولز، خاکستر و ماده آلی ت
ارزش  بر رشد مرحله که داد نشان پژوهش این نتایج .نداشتداري خشک و چربی خام گیاه اثر معنی

در  رشدبا پیشرفت مرحله  در پژوهشی مشخص گردید )P>01/0( دارد يدارمعنی اثر گیاه اي تغذیه
 نیز هابافت این .شود می بیشتر اسکلرانشیم بافت مانند استحکامی و نگهدارنده هايبافت میزان ،گیاهان
 با بنابراین .اند شده تشکیل لیگنین و سلولزهمی سلولز، مانند ساختمانی يهاکربوهیدرات از عمدتاً
افزایش و در  گیاهان فیبر درصد ساختمانی هايکربوهیدرات نسبت افزایش و گیاه رشد نشد کامل

نتیجه ) 2002آدسوگان ( ،پژوهشیدر  ).2001سرن و همکاران، ( یابدمقابل مقادیر پروتئین کاهش می
هاي با هاي ساختمانی، نسبت ساقه به برگ و بافت گرفت که با افزایش سن گیاه میزان کربوهیدرات

حل و تعداد زیادي از عناصر  پروتئین و کربوهیدرات هاي قابلابلیت هضم کم، افزایش یافته و میزان ق
 و محیطی منطقه شرایط که مشخص گردید مرتعی، هگون 5 روي اي برمطالعه در یابد.معدنی کاهش می

 خام، دیوار چربی خام، الیاف خام، پروتئین خشک، ماده میزان مقادیر بر توانند می رویشی مرحلۀ
 کمترین و رویشی تأثیر مراحل تحت تغییرات بیشترین البته. بگذارند تأثیر علوفه مواد معدنی و سلولی

با آزمایش حاضر نتایج  .)2002 همکاران، و (ارزانی گزارش شده است اقلیم تأثیر تحت تغییرات
  .) مطابقت دارد1995() و قورچی 2002)، ارزانی و همکاران (2010همکاران ( پاشایی وهاي  یافته
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  مرحله مختلف رشد (درصد) 3در  علف گندمی تائوريترکیبات شیمیایی  -1جدول 

  DM NDF  ADF  EE  ASH  OM  ترکیبات شیمیایی

  1 منطقه
  )1930(ارتفاع 

 cd04/94  c81/49  d58/30  b67/1  a21/9  d79/90  مرحله رویشی

  bc61/94  b76/53  c15/37  a03/3  b73/6 c27/93  مرحله گلدهی
  a55/95  a39/64  a 33/40  b41/1  d21/4  a79/95  مرحله بذردهی

  2 منطقه
  )2540(ارتفاع 

  d60/93  d78/44  d35/29  b73/1  a00/9  d00/91  مرحله رویشی
  b79/94  b31/52  bc86/37  a29/3  c87/5  b13/94  مرحله گلدهی
  ab 03/95  a30/63  b71/38  b48/1  d60/4  a40/95  مرحله بذردهی

  19/0  20/0  11/0  41/0  5/0  20/0   رخطاي معیا

  داريمعنی
  ns  **  ns  ns  ns Ns  ارتفاع

 **  **  **  **  ** **  مرحله رشد
 * * ns ** * ns  مرحله ×ارتفاع

DM ماده خشک؛ :NDF دیواره سلولی؛ :ADF دیواره سلولی بدون همی سلولز؛ :EE عصاره اتري؛ :ASH خاکستر؛ :OMماده آلی : 
a,b,c 05/0باشد (ها میدار بین میانگین دهنده تفاوت معنیتفاوت در هر ستون نشاندرج حروف م<P.(  

بیانگر  nsو  01/0دار در سطح نشان دهنده وجود تفاوت معنی **، 05/0دار در سطح نشان دهنده وجود تفاوت معنی*
  باشد.داري میعدم معنی

  
هاي مختلف انکوباسیون با زمان در علف گندمی تائوريپذیري ماده خشک تجزیه 2در جدول   

نشان داد که با پیشرفت مرحله  دست آمده بههاي نایلونی گزارش شده است. نتایج استفاده از کیسه
پذیري در ساعات مختلف  پذیري ماده خشک کاسته شد. بیشترین مقدار تجزیهرشد گیاه از تجزیه

بود. اثر  1منطقه در  مرحله بذردهیوط به و کمترین میزان آن مرب 2منطقه در  مرحله رویشیمربوط به 
). همچنین اثر متقابل مرحله P>01/0دار بود (پذیري ماده خشک معنیارتفاع و مرحله رشد بر تجزیه

دار بود اي بر روي ساعات مختلف انکوباسیون معنیانکوباسیون شکمبه 48جز ساعت  رشد و ارتفاع به
)01/0<P.(  تیمارهاي مورد مطالعه در مرحله رشد رویشی نسبت به  ماده خشک پذیريتجزیهمیزان

. دلیل ترین میزان خود قرار داشتدر پایین بذردهیمرحله سایر مراحل در بیشترین حد و در 
هاي محلول و پروتئین کربوهیدرات باالتر بودن میزان به مرحله رشد رویشیپذیري بیشتر در  تجزیه

گردد که میسبب و  بیشتر بودهرشد گیاهان  مرحله رویشیدر  میزان این ترکیبات .شود خام مربوط می
 ارتفاع موجب که افزایش دلیل این هب). 2008(ابرسجی و همکاران،  یابدپذیري افزایش مقدار تجزیه



  1392) 1)، شماره (1(جلد کنندگان  در نشخوار مجله پژوهش
 

84 

دلیل بلوغ دیررس و  ، احتماالً بهگرددمی چرا مدت و گیاه نمو و رشد دوره شدن طوالنی و گرما کاهش
گیري شده  اندازهگیاهان  بیشتري براي پذیري ت دوم نسبت به سایت اول، تجزیهتازگی گیاهان در سای

  .)2010(پاشائی، است 
  

  هاي نایلونی (درصد)هاي مختلف، با استفاده از روش کیسهدر زمان پذیري ماده خشک علف گندمی تائوريتجزیه - 2جدول 
  هاي انکوباسیون زمان

  در شکمبه (ساعت)
  72  48  24  16  8  4  2 صفر

   1 منطقه
  )1930(ارتفاع 

مرحله 
  رویشی

b14/35 b04/39 b47/40 b24/48 b62/56 b74/60 b28/78 b19/79 

مرحله 
  گلدهی

c71/25  c40/30  c33/31  d88/32  c04/43  d40/47  c76/57  d84/64  

مرحله 
  بذردهی

e11/18  e07/23  e83/24  e29/27  e19/30  f04/38  d29/50  e79/57  

   2 منطقه
  )2540(ارتفاع 

مرحله 
  رویشی

a68/42  a40/45  a39/47  a67/58  a00/67  a43/71  a11/80  a79/84  

مرحله 
  گلدهی

c38/26  c98/30  c91/31  c70/34  c83/43  c30/48  c71/58  c92/66  

مرحله 
  بذردهی

d99/19  d06/26  d83/28  cd76/33  d57/37  e64/41  d33/51  e66/58  

  48/0  33/0  18/0  41/0  50/0  34/0  31/0  48/0  خطاي معیار

  داريمعنی

  **  **  **  **  **  **  **  **  ارتفاع
  ** ** ** ** ** ** **  **  مرحله رشد

 ×ارتفاع
 ** ns ** ** ** ** ** **  مرحله

a,b,c 05/0باشد (ها میدهنده تفاوت معنی دار بین میانگیندرج حروف متفاوت در هر ستون نشان<P .( * نشان دهنده وجود
  باشد.داري میبیانگر عدم معنی nsو  01/0دار در سطح نشان دهنده وجود تفاوت معنی **، 05/0ح دار در سطتفاوت معنی

 
هاي کیسه شبا استفاده از رو علف گندمی تائوريماده خشک گیاه  پذیريتجزیه هايفراسنجه  

 a ،c خشپذیري بشود میزان تجزیه. همانطور که مالحظه میداده شده استنشان  3در جدول نایلونی 
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طور ه برشد با پیشرفت مرحله ) EDپذیري موثر در سرعت عبورهاي معین (سرعت تجزیه و همچنین
داشت اختالف معنی دار وجود  منطقه 2داري کاهش یافته است. بین مراحل مختلف در هر معنی

)05/0<P() بیشترین بخش تجزیه پذیري سریع .a یمرحله رویش) ماده خشک آگروپایرون مربوط به 
) درصد29/21( 1 منطقه مرحله بذردهی) و کمترین آن مربوط به درصد 66/40( 2برداري منطقه نمونه

)، 1995است. با توجه به اینکه کربوهیدرات محلول در مراحل اولیه رشد گیاهان بیشتر است (قورچی، 
تر ارتفاعات پاییندلیل قرار گرفتن در ارتفاعات باالتر بلوغ دیررس تري نسبت به  هب 2 منطقهگیاهان 

گیاه  bپذیري بیشتري دارند. بیشترین بخش و در نتیجه کربوهیدرات محلول و تجزیه اشتهد
در نتیجه افزایش می تواند . کاهش این فراسنجه ها بود 1 منطقه مرحله بذردهیآگروپایرون مربوط به 

). با افزایش لیگنین 1976باشد (کوکسول و کامسترا،  لیگنینی شدن گیاه با پیشرفت مرحله رشد می
). 1997یابد (کیسلینگ و همکاران،  کاهش می 1پذیري گیاهان بواسطه طوالنی شدن فاز تاخیريتجزیه

هاي ساختمانی در گیاهان افزایش یافته و در نتیجه با بخش کربوهیدرات ،با پیشرفت مراحل رشد
 )1993( . جعفري)1982 سوست، ون(شود پذیري میکاهش تجزیهسبب افزایش مقادیر دیواره سلولی 

 - پپسین اي  مرحل دو روش اساس بر را ایران مرتعی گیاهان از تعدادي خشک ماده هضم قابلیت
 افزایش با داريمعنی بطور گیاهان خشک ماده هضم قابلیت که داد گزارش و کرد گیريسلوالز اندازه

ل رشد گیاه مقدار ماده خشک یابد. با افزایش درجه حرارت محیط و پیشرفت مراحمی کاهش سن
هاي علفدر ویژه ه یابد. این اثر بافزایش ولی قابلیت هضم و کیفیت برگ و ساقه گیاه کاهش می

) بیان نمود که شرایط آب و هوایی 2007). قنبري (1983مناطق گرمسیر بیشتر مشهود است (کانسترا، 
گذارند و در  بطور غیر مستقیم با تغییر مدت و مراحل رشد گیاهی روي ارزش غذایی گیاه اثر می
  کنند.شرایط آب و هوایی متفاوت گیاهان مراحل رشد خود را با سرعت هاي متفاوتی طی می

                                                             
1. Lag Phase 
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  (درصد) ماده خشک علف گندمی تائوري پذیريهاي تجزیهاثر ارتفاع و مرحله رشد بر فراسنجه -3جدول 
هاي فراسنجه

  a b  c  PD  ED(0.02)  ED(0.05)  ED(0.08)  پذیري تجزیه

 1 منطقه
(ارتفاع 

1930(  

مرحله 
  رویشی

b14/35 b59/49  b035/0  a75/84  b60/66  b50/55  b15/50  

مرحله 
  گلدهی

c27/27  cd75/45  c024/0  b73  d05/52 d95/41 d70/37 

مرحله 
  بذردهی

e29/21  a18/64  d012/0  a45/85  f30/45  f65/33  f60/29  

 2 منطقه
(ارتفاع 

2540(  

مرحله 
  رویشی

a66/40  d73/43  a055/0  a35/84  a80/72  a65/63  a60/58  

مرحله 
  گلدهی

c23/28  bc32/48  c022/0  b50/76  c50/53  c95/42  c65/38  

مرحله 
  بذردهی

d56/25  d27/42  c021/0  c80/67  
e95/46  e85/37  e20/34  

  096/0  094/0  25/0  22/1  001/0  1  34/0  خطاي معیار
  
 
-معنی

  داري

 ** ** **  **  **  **  **  ارتفاع
مرحله 

  **  **  **  **  **  ** **  رشد

 ×ارتفاع
 ** ** ** ** ** ** **  مرحله

aتجزیه سریع : بخش ،bبخش کند تجزیه : ،cسرعت ثابت تجزیه در ساعت : ،PDپذیري : پتانسیل تجزیه ،ED :
دهنده تفاوت معنی دار بین درج حروف متفاوت در هر ستون نشان a,b,c . سرعت عبورهاي مختلف پذیري موثر در تجزیه

- نشان دهنده وجود تفاوت معنی **، 05/0دار در سطح نشان دهنده وجود تفاوت معنی* ). P>05/0باشد (ها میمیانگین

 شد.باداري میبیانگر عدم معنی nsو  01/0دار در سطح 

و دیواره سلولی بدون  پذیري دیواره سلولیهاي تجزیهاثر ارتفاع و مرحله رشد بر فراسنجه   
 که نشان دادحاصله شده است. نتایج  ارائه 5و  4 هاي ولدر جد علف گندمی تائوريگونه  سلولز همی

ره سلولی دیواره سلولی و دیوا پذیري موثر و تجزیه b ،c، بخش aبا پیشرفت مرحله رشد گیاه بخش 
پذیري هاي تجزیه، بر سایر فراسنجهcبخش . اثر مرحله رشد به جز  یافتکاهش  سلولز بدون همی
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بخش ). همچنین مشخص گردید که اثر ارتفاع بر P>01/0داري را نشان داد (دیواره سلولی اثر معنی
ED )01/0<P و نیز بخش (a  وc اثر معنی) 05/0دار<P داشت اما بر روي بخش (b پتانسیل  و

) 01/0<P( EDبخش داري نشان نداد. اثر متقابل مرحله رشد و ارتفاع بر ) اثر معنیPDپذیري (تجزیه
در مورد  ها تاثیر نداشت.) ولی بر سایر فراسنجهP>05/0(دار بود  معنیدیواره سلولی  bو بخش 

دار بود پذیري معنیزیههاي تجسلولز نیز  اثر مرحله رشد بر کلیه فراسنجه دیواره سلولی بدون همی
)01/0<Pتغییر ارتفاع بر فراسنجه .( هايa ،c  وED ) 01/0در سطح<P و بر فراسنجه (b  در سطح
)05/0<Pداري را نشان داد اما بر روي بخش ) اثر معنیPD دار نبود. همچنین اثر متقابل مرحله معنی

در سطح  a) و بر روي بخش P>01/0دار (معنی EDو  b ،cهاي رشد و ارتفاع نیز بر روي بخش
)05/0<Pبخش  برداري را نشان داد ولی ) تفاوت معنیPD تجزیه دیواره سرعت دار نشد.معنی 

گونه گیاه و ، و ماهیت دیواره سلولی دارد به دیواره میکروبسلولی بستگی به زمان الزم براي اتصال 
 .)2007(شورنگ و نیکخواه،  باشدیعوامل داخلی مؤثر بر سرعت هضم الیاف م مرحله رشد گیاه از

توان با قرار دادن طوالنی مدت مواد خوراکی در شکمبه بهبود بخشید. زمان  میزان تجزیه شدن را می
دلیل بیشتر  ).1994باقی ماندن خوراك در حیواناتی که شکمبه حجیم دارند، بیشتر است (ارسکوف، 

هاي تر بودن گیاه و بیشتر بودن کربوهیدراتپذیري دیواره سلولی در سایت دوم، جوان بودن تجزیه
و  NDF براي EDبخش کرد. مقایسه درصد پذیري آنها را بیشتر  محلول آن بوده که در نتیجه تجزیه

ADF  داري مختلف، تفاوت معنی يدر مراحل رشد درصد در ساعت 8و  5،  2عبور هاي سرعتدر
ونه مورد مطالعه افزایش میزان الیاف خام گگیاه  را نشان داد، زیرا با بلوغ و افزایش سلولزي شدن

پذیري دیواره سلولی کاهش یافت. نتایج تحقیق حاضر با نتایج بدست  درصد تجزیه داشت و بنابراین
  ) مطابقت دارد.1995) و قورچی (2010آمده در مطالعه پاشائی (
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  (درصد) سلولی علف گندمی تائوري پذیري دیوارههاي تجزیهاثر ارتفاع و مرحله رشد بر فراسنجه -4جدول 

-هاي تجزیهفراسنجه

  a b  c  PD  ED(0.02)  ED(0.05)  ED(0.08)  پذیري

 1 منطقه
(ارتفاع 

1930(  

مرحله 
  رویشی

b60/29 a64/53  bc035/0  a25/83  b50/63  b55/51  b85/45  

مرحله 
  گلدهی

c39/18  cd87/34  bc033/0  bc25/53  c85/39 c15/32 c60/28 

مرحله 
  بذردهی

d15/12  cd82/34  bc034/0  c95/46  e00/34  d15/26  d45/22  

 2 منطقه
(ارتفاع 

2540(  

مرحله 
  رویشی

a47/37  b84/43  a056/0  a30/81  a85/69  a75/60  a65/55  

مرحله 
  گلدهی

cd52/17  bc01/40  c027/0  b55/57  c80/40  c10/32  c30/28  

مرحله 
  بذردهی

cd92/15  d26/31  ab051/0  c20/47  
d15/38  c50/31  c90/27  

  39/0  25/0  46/0  01/2  005/0  62/1  52/1  خطاي معیار
  
 
-معنی

  داري

 ** ** **  ns  *  ns  *  ارتفاع
مرحله 

  **  **  **  **  ns  ** **  رشد

 ×ارتفاع
 ** ** **  ns * ns ns  مرحله

aتجزیه سریع : بخش ،bبخش کند تجزیه : ،cسرعت ثابت تجزیه در ساعت : ،PDپذیري : پتانسیل تجزیه ،ED :
دهنده تفاوت معنی دار بین درج حروف متفاوت در هر ستون نشان a,b,c . سرعت عبورهاي مختلف پذیري موثر در تجزیه

- نشان دهنده وجود تفاوت معنی **، 05/0دار در سطح نشان دهنده وجود تفاوت معنی* ). P>05/0باشد (ها میمیانگین

 باشد.می داريبیانگر عدم معنی nsو  01/0دار در سطح 
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پذیري دیواره سلولی بدون همی سلولز علف گندمی هاي تجزیهاثر ارتفاع و مرحله رشد بر فراسنجه -5جدول 
 (درصد) تائوري

-هاي تجزیهفراسنجه

  a b  c  PD  ED(0.02)  ED(0.05)  ED(0.08)  پذیري

 1 منطقه
(ارتفاع 

1930(  

مرحله 
  رویشی

b62/18 a03/62  c031/0  a65/80  b50/56  b80/42  b60/36  

مرحله 
  گلدهی

cd46/12  c53/44  d018/0  b 00/57  d65/33 d80/24 d55/21 

مرحله 
  بذردهی

d11/10  e82/23  b050/0  d95/33  f05/27  e95/21  e20/19  

 2 منطقه
(ارتفاع 

2540(  

مرحله 
  رویشی

a98/28  b98/50  a063/0  a00/80  a70/67  a45/57  a45/51  

مرحله 
  گلدهی

bc52/14  c93/42  cd020/0  b45/57  c35/36  c25/27  c75/23  

مرحله 
  بذردهی

d58/9  d31/29  b049/0  c90/38  
e35/30  d05/24  d65/20  

  30/0  25/0  24/0  17/1  003/0  1  23/1  خطاي معیار

  
 
  داري معنی

 ** ** **  ns  **  *  **  ارتفاع

مرحله 
  **  **  **  **  **  ** **  رشد

 ×ارتفاع
 ** ** ** ns ** ** *  مرحله

a :تجزیه سریع بخش ،bبخش کند تجزیه : ،cسرعت ثابت تجزیه در ساعت : ،PDپذیري : پتانسیل تجزیه ،ED :
دار بین  دهنده تفاوت معنیدرج حروف متفاوت در هر ستون نشان a,b,c .سرعت عبورهاي مختلف پذیري موثر در تجزیه

دار نشان دهنده وجود تفاوت معنی **، 05/0در سطح  دارنشان دهنده وجود تفاوت معنی* ).P>05/0باشد (ها میمیانگین
 باشد.داري میبیانگر عدم معنی nsو  01/0در سطح 
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  (درصد) پذیري ماده آلی علف گندمی تائوريهاي تجزیهاثر ارتفاع و مرحله رشد بر فراسنجه -6جدول 
هاي فراسنجه

  a b  c  PD  ED(0.02)  ED(0.05)  ED(0.08)  پذیري تجزیه

 1قه منط
(ارتفاع 

1930(  

مرحله 
  رویشی

b85/35 a43/52  c033/0  a30/88  b65/68  b85/56  b30/51  

مرحله 
  گلدهی

d62/19  b02/42  b045/0  
b 

c60/61  
d75/48 d75/39 d05/35 

مرحله 
  بذردهی

e03/15  b27/39  bc044/0  d30/54  f00/42  f40/33  e05/29  

 2منطقه 
(ارتفاع 

2540(  

مرحله 
  رویشی

a70/42  b29/41  a061/0  b00/84  a80/73  a35/65  a50/60  

مرحله 
  گلدهی

cd53/21  b57/41  b045/0  c10/63  c35/50  c40/41  c85/36  

مرحله 
  بذردهی

c07/23  c06/30  b050/0  d15/53  
e45/44  e00/38  d55/34  

  28/0  22/0  29/0  1  003/0  05/1  90/0  خطاي معیار

  
 
-معنی

  داري

 ** ** **  ns  **  **  **  ارتفاع

حله مر
  **  **  **  **  ns  ** **  رشد

 ×ارتفاع
 ** ** **  ns * ** *  مرحله

aتجزیه سریع : بخش ،bبخش کند تجزیه : ،cسرعت ثابت تجزیه در ساعت : ،PDپذیري : پتانسیل تجزیه ،ED :
ار بین دهنده تفاوت معنی ددرج حروف متفاوت در هر ستون نشان a,b,c . سرعت عبورهاي مختلف پذیري موثر در تجزیه

- نشان دهنده وجود تفاوت معنی **، 05/0دار در سطح نشان دهنده وجود تفاوت معنی* ). P>05/0باشد (ها میمیانگین

 باشد.داري میبیانگر عدم معنی nsو  01/0دار در سطح 

 يعلف گندمی تائور پذیري ماده آلیهاي تجزیهارتفاع و مرحله رشد بر فراسنجه اثرنتایج مربوط به    
، aبا پیشرفت مرحله رشد گیاه روند کاهشی در بخش نتایج این بر اساس . است شده ارائه 6 جدول در

اثر مرحله  مشاهده نشد. cبخش مشاهده شد. روند مشخصی در  EDبخش و  PDبخش ، bبخش 
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داري را نشان داد پذیري ماده آلی اثر معنیهاي تجزیه، بر سایر فراسنجهcرشد به جز فراسنجه 
)01/0<Pبخش ها به جز ). همچنین مشخص گردید که ارتفاع بر کلیه فراسنجهPDدار دارد ، اثر معنی
)01/0<P اثر متقابل مرحله رشد و ارتفاع بر فراسنجه .(ED  و بخشb ) 01/0در سطح<P و بر (

ر تاثیر نداشت. بر اساس نتایج تحقیق حاض PDدار بود ولی بر ) معنیP>05/0در سطح ( cو  aبخش 
پذیري بیشترین تجزیه .شتماده آلی روند کاهشی داپذیري هاي تجزیهفراسنجهاثر مراحل رشد بر 

ماده آلی در مرحله رشد رویشی و کمترین مقادیر در مرحله بذردهی مشاهده شد. در  bو  aبخش 
-هاي محلول کاسته شده و به بخش کربوهیدراتواقع با پیشرفت مرحله رشد از بخش کربوهیدرات

ها پذیري آنها نیاز بود، زیرا نفوذ میکروبشد و مدت زمان بیشتري براي تجزیه هاي ساختاري اضافه 
 شتریب يریپذهی) مقدار تجزیشیجوان (مرحله رو ناهایدر گ جهیدر نتشود  براي تجزیه دچار تاخیر می

) بیان نمود که 2002منصوري (. )2010(پاشائی،  ابدی یکاهش م ي ماده آلیریپذهیسن تجز شیو با افزا
هاي خشبی در مرتع، بویژه در خارج از فصل رشد گیاه، اغلب به واسطه کمبود نیتروژن هضم علوفه

  شود.قابل تجزیه و کمبود مواد معدنی مانند گوگرد در آنها محدود می
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Abstract 

Present study was carried out to determine the chemical composition and 
degradability parameters of Dry Matter (DM), Acid Detergent Fiber (ADF), Neutral 
Detergent Fiber (NDF) and Organic Matter (OM) in Agropyrontauri, which isa 
dominant rangeland plant in Neor region (Ardabil province). Plant samples were 
collected at 3 stages including: vegetative growth stage, flowering stage, seeding stage 
and in two different elevations. 30 plants from each stage were collected and 
evaluated.Ruminal degradability of samples was determined by in situ technique using 
two ruminalcannulatedMoghani rams. There were significant differences between 
average  amount of DM, NDF, ADF, Ash contents; and their degradability of DM, 
ADF, NDF and OM including rapid degradable portion (a), slow degradable portion 
(b), constant rate of degradability (c) and Effective Degradability (ED) in different 
phenological stages (P<0.05). Results showed thatby developing phenological stages 
the average amount of DM, EE, Ash contents and parameters of DM and NDF 
degradability were decreased, however the mean amount of ADF, NDF and OM were 
increased (P<0.01). The highestaverage  amount values for a and b portions of DM 
were observed in vegetative growth stage, however the lowestaverage  amount values 
were in seeding stage. Moreover, effect of height on NDF and degradability parameters 
of DM and NDF was significant (P<0.05). Generally, present study showed that 
maturity of plant led to decrease in amount of rumen degradability and  nutritional 
value of plants. 
Keywords: Agropyrontauri, Nutritional value, Degradability, Cell wall, Different 
phenological stages ** 
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