
 
 

 

 1393 سمستان، 105ضمارٌ 

 پذيزيو تجزيه یاييشیم تزکیبات بز شیمیايي هايفزآوري یزتاث

 کاه بزنج ايشکمبه 

 چكيذٌ    

درصذ(،  4درصذ(، َيذريکسيذ کلسيم ) 5درصذ(، َيذريکسيذ سذیم ) 5/3درصذ(، آمًوياک ) 5َای ايرٌ )ثيز فزآيریتأایه مطالعٍ،  در

، محلًليت مادٌ خطک، الياف، ليگىيه، سيليكا، تزکيبات فىًليک، pHدرصذ( بز  5درصذ( ي پزکسيذ َيذريصن ) 5اسيذ سًلفًریک )

-. پس اس فزآيری، کاٌَای دیًارٌ سلًلی کاٌ بزوج ارسیابی ضذکزبًَيذراتپذیزی مادٌ خطک ي سلًلش ي تجشیٍساختار سلًلش ي َمی

)آواليش مادين قزمش فًریز( ي  FTIRماٌ سيلً ضذوذ ي سپس تحت تجشیٍ ضيميایی، آسمًن  1َای بزوج در سيلًَای آسمایطگاَی بٍ مذت 

ای بز خًاظ کاٌ با ايرٌ تاثيز قابل مالحظٍپذیزی ضكمبٍ ای)گاي فيستًلٍ ضذٌ( قزار گزفتىذ. وتایج وطان دادوذ کٍ فزآيری تجشیٍ

َای (. آمًوياک تاثيز کمی بز محلًليت مادٌ خطک ي کزبًَيذرات<05/0Pای کاٌ بزوج وذارد )پذیزی ضكمبٍضيميایی ي بُبًد تجشیٍ

(. >01/0Pداضت )پذیزی دیًارٌ سلًلی تزکيبات فىًلی ي افشایص تجشیٍ یسشایی در آساديز بٍلی تأث( ي<05/0Pدیًارٌ سلًلی )

(. >01/0P) گزدیذَای دیًارٌ سلًلی با فزآيری اسيذی حاصل بيطتزیه ميشان محلًليت مادٌ خطک، تزکيبات فىًلی ي کزبًَيذرات

پذیزی ميكزيفيبزیل سلًلش ي تجشیٍ داخلپذیزی مادٌ خطک کاٌ را افشایص، يلی پيًوذَای َيذريصوی فزآيری اسيذی، تجشیٍ

بيه تزکيبات اسمشی (. فزآيری با پزکسيذ َيذريصن، پيًوذَای عزضی >01/0Pلًلی را کاَص داد )َای دیًارٌ سکزبًَيذرات

بخص  پذیزی مادٌ خطک ي بًیضٌ( تجشیٍ<05/0Pدیًارٌ سلًلی را افشایص داد در حالی کٍ بز سایز تزکيبات کاٌ تاثيزی وذاضت )

پذیزی، محلًليت سيليكا ي تزکيبات فىًليک با فزآيری یه ميشان تجشیٍ(. بيطتز>01/0Pبا پزکسيذ َيذريصن کاَص یافت ) سلًلشَمی

کاٌ باعث  pHاسيذ سًلفًریک باکاَص  فزآيری پزکسيذ َيذريصن با افشایص اتصاالت عزضی ي(. فزآيری >01/0Pسًد بذست آمذ )

پذیزی ضكمبٍ را بٍ طًر کاٌ، تجشیٍ آمًوياک ي سًد بذين تاثيز مىفی بز خًاظ ضيميایی پذیزی ضذٌ در حالی کٍ فزآيریافت تجشیٍ

 قابل تًجُی افشایص دادوذ.
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 مقذمٍ     

ثب  ّبيػلَفِزض هٌبعك ثب اللين ذكه ٍ ًيوِ ذكه، فطاّوي 

ثطاي ًكرَاضوٌٌسگبى هحسٍز ثَزُ ليىي ثمبيبي ظضاػي  ويفيت

وكت غالت ّط  ظهيي ثطاي ظيبزي هثل وبُ غالت ثِ ذبعط اٍلَيت

(. زض ايطاى 2010ٍ ّوىبضاى،  )Sarnklongقًَس ؾبلِ تَليس هي

 ؾغح ّىتبض هيليَى74/12 ، اظ حسٍز1390-91زض ؾبل ظضاػي 

هؼبزل  ّىتبض هيليَى 07/9 حسٍز ظضاػي، هحهَالت ثطزاقت

آى ثِ وكت غالت اذتهبل يبفتِ وِ ًْبيتبً حسٍز  زضنس 2/71

هيليَى تي غلِ قبهل گٌسم، خَ ٍ قلتَن تَليس قس  3/19

(. ثِ اظاي ّط ويلَگطم زاًِ غلِ، ثِ عَض 1392وكبٍضظي،  )آهبضًبهِ

، قَز )De Castroويلَگطم وبُ تَليس هي 3/1هيبًگيي حسٍز 

(. اظ ًظط تطويت قيويبيي، ثرف ػوسُ ايي ثمبيبي ظضاػي اظ 1994

 .اؾت تكىيل قسُ ؾلَلع(ؾلَلي )ؾلَلع ٍ ّوي زيَاضُ

پصيطي )گَاضـ( زيَاضُ ؾلَلي، ًطخ تدعيِ ّبيوطثَّيسضات

ووي زاضًس ٍ ؾغح ثبالي آى زض خيطُ ًكرَاضوٌٌسگبى ثبػث 

قَز هي حيَاى ٍ ثٌبثطايي تَليس اًطغي هحسٍزيت ههطف ذَضان،

(Jung  ،2000ٍ ّوىبضاىGhasemi ّوىبضاى،  ؛ ٍb2013 .)

ثبال ٍ ًيتطٍغى ون ػَاهل هحسٍز وٌٌسُ لبثليت اؾتفبزُ اظ ليگٌيي 

ثبقٌس هي غالت وبُ ّبي زيَاضُ ؾلَليوطثَّيسضات

(Sarnklong  ،2010ٍ ّوىبضاى .) ؾيليىب ٍ ليگٌيي ثِ تطتيت

اًس ) Vanهْوتطيي ػَاهل وبٌّسُ ويفيت زض وبُ ثطًح هؼطفي قسُ

Soest ،2006 ٍ زيگط ػَاهل، حضَض تطويجبت فٌَلي هًََهطي .)

ؾلَلع هبًٌس زضخِ اؾتيالؾيَى ّوچٌيي ؾبذتبض زضًٍي ؾلَلع ٍ ّوي

ثبقٌس ؾلَلع، ثلَضيت ؾلَلع ٍ اًساظُ لغؼبت ٍ هٌبفص آى هيويّ

 Taherzadeh and)اًس وِ ووتط تحت ثطضؾي لطاض گطفتِ
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The aim of this study was to evaluate the effects of chemical treatments including urea (5%), ammonia (3.5%), 

calcium hydroxide (4%), sodium hydroxide (5%), sulphuric acid (5%) and hydrogen peroxide (5%) on pH, DM 

solubility, lignin, silica, phenolic compounds, cellulose and hemicellulose stucture and ruminal degradability of 

rice straw. After processing, the treated straw was ensiled for 1 month and then analysed for chemical 

characteristics, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis, and ruminal degradability (fistulated 

cows). The results showed that urea treatment showed no considerable effect on chemical compositions and 

ruminal degradability when compared to untreated straw. Ammonia treatments caused a slight increase in dry 

matter solubility and neutral detergent fiber (P>0.05) while, the release of phenolic compounds and degradability 

of NDF were largly enhanced with ammonia treatment (P<0.01). Improvement in solubility of DM, phenolic 

compounds and NDF were highest as a result of acidic treatment (P<0.01). Although, DM degradability was 

enhanced, inter molecular hydrogen bonds in cellulose microfibrills and NDF degradability was depressed with 

acid application (P<0.01). Treatment with hydrogen peroxide increased degree of esterification, showed no effect 

on chemical characteristics (P>0.05), but decreased significantly DM and, in particular hemicellulose 

degradability (P<0.01). The highest improvement in ruminal degradability, silica and phenolic compounds 

solubilities were achieved with NaOH treatment (P<0.01). In conclusion, treatment with hydrogen peroxide and 

sulphuric acid resulted in increased esterification of hemicellulose and in decreased the optima pH for ruminal 

microbes, respectively while, ammonia and sodium hydroxide treatments showed no adverse impact on the 

chemical characteristics with a substantial enhancement in ruminal degradability of rice straw. 

Key words: rice straw, chemical treatments, degradability, chemical characteristics. 
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Karimi ،2008 گَاضـ پصيطي، ههطف ذَضان ٍ تَليس قيط .)

تَاًس ثْجَز يبثس ّبي پطٍتئيٌي هيثب فطآٍضي قيويبيي يب هىول

(Ghasemi  ،ّوىبضاى ٍb2013Wanapat ّوىبضاى، ٍ ؛

ّبي هرتلفي ثطاي ثْجَز اضظـ غصايي وبُ ثطًح (. فطآٍضي2009

تطيي ضٍـ (. لسيوي2006، اًس )Van Soestثطضؾي قسُ

(. Van Soest, 2006فطآٍضي وبُ ثب ؾَز، ضٍـ ثىوي اؾت )

آهًَيبن ٍ اٍضُ ًمف غٌي ؾبظي ثب ًيتطٍغى ٍ اثط ضس وپىي 

 . ثيكتطي ًؿجت ثِ ؾَز زاضًس

زضنس پطٍتئيي ذبم  6تب  4ي وبُ ثب آهًَيبن ٍ اٍضُ، هؼوَالً فطآٍض

(. ػميسُ ثط ايي 1998ٍ ّوىبضاى،  Prasad زّس (ضا افعايف هي

ّب )هثل پطوؿيسّيسضٍغى، پطهٌگٌبت پتبؾين ٍ ...( اؾت وِ اوؿٌسُ

 هرتلفي ّبيلسضت ثيكتطي زض قىؿتي ليگٌيي زاضًس ٍ اوؿٌسُ

، )Reeves اًسگطفتِ لطاض هغبلؼِ هَضز ليگٌيي پليوط قىؿتي ثطاي

ّبي هرتلف، وبُ غالت ػليطغن تَؾؼِ ٍ تَنيِ ضٍـ(. 1985

قًَس. ّوَاضُ ثسٍى فطآٍضي ٍ حتي هىول ًيتطٍغًي تغصيِ هي

 ّبيزاليل هتؼسزي اظ لجيل ػسم قٌبذت وبفي اظ وبضآيي ضٍـ

فطآٍضي، ّعيٌِ ثبال، وبضثطز آى زض هعضػِ، تطٍيح، ضٍـ ثْيٌِ 

ّبي قيويبيي ػوستبً ثِ نَضت عطفي، فطآٍضياظ ٍخَز زاضز. 

اًس. ّسف اظ ايي خساگبًِ ثطضؾي قسُ ٍ ًؿجت ثِ ّن همبيؿِ قسُ

ّبي ّبي هرتلف قيويبيي ٍ فطآٍضيتحميك، همبيؿِ تبثيط فطآٍضي

ووتط ثطضؾي قسُ )هثل پطوؿيس ّيسضٍغى ٍ اؾيس ؾَلفَضيه( ثط 

ذَال ؾبؼ اي وبُ ثطًح ٍ تفؿيط آى ثط اپصيطي قىوجِتدعيِ

 تدعيِفيعيىَقيويبيي )ػَاهل هحسٍز وٌٌسُ ّضن( ثب اؾتفبزُ اظ 

 قيويبيي ٍ عيف هبزٍى لطهع فَضيط ثَز.

 َامًاد ي ريش     

وبُ ثطًح اظ هعاضع هرتلف ثطًح قْطؾتبى لٌدبى )انفْبى، لٌدبى( 

ًَع ضلن ظايٌسُ ضٍز، ؾبظًسگي ٍ  3آٍضي قس. زض ايي هٌغمِ خوغ

(. a2013ٍ ّوىبضاى،  قَز )Ghasemiوكت هيفيطٍظاى 

ّبي تَنيِ قسُ نَضت فطآٍضي ثب هَاز قيويبيي هغبثك غلظت

 هغبلؼِ ايي زض آظهبيكي (. تيوبضّبيVan Soest ،2006گطفت )

 لطاض ثطضؾي هَضز تىطاض 3 زض تهبزفي وبهالً عطح لبلت زض

 اٍضُ، ،(فطآٍضي ثسٍى)  قبّس اظ ػجبضتٌس تيوبضّب. گطفتٌس

 ٍ ّيسضٍغى پطوؿيس ؾَلفَضيه، اؾيس ؾَز، آّه، آهًَيبن،

 5هَاز قيويبيي قبهل ّيسضٍوؿيس ؾسين )(. هثجت قبّس)  يًَدِ

 5زضنس(، اٍضُ ) 4زضنس ٍظى ذكه وبُ(، ّيسضٍوؿيس ولؿين )

 5زضنس(، ٍ پطوؿيس ّيسضٍغى ) 5زضنس(، اؾيس ؾَلفَضيه )

قس ٍ ؾپؽ  زضنس( زض يه ليتط آة ثِ اظاي ّط ويلَگطم وبُ حل

ثب ؾوپبـ ثبغجبًي ثِ نَضت افكبى پبقيسُ ٍ ثب وبُ وبهالً هرلَط -

pH 200گطم ًوًَِ زض  10وبُ پؽ اظ فطآٍضي،  قس. ثطاي ثجت 

زليمِ ثَؾيلِ هرلَط  1ليتط آة همغط ضيرتِ قس ٍ ثِ هست هيلي

ٍ  گيطي گطزيس)Ghasemiآى اًساظُ pHوي يىٌَاذت ٍ 

وَچه  ؾيلَّبي زض قسُ ْيِت ّبي(. هرلَط2014ّوىبضاى، 

ؾبًتيوتط اضتفبع ٍ زاضاي يه  70ؾبًتيوتط لغط،  10آظهبيكگبّي )

هٌفص پيچي ثطاي ذطٍج آة هبظاز( فكطزُ قسًس. ؾطپَـ ؾيلَّب 

ّفتِ زض  5ضا ثِ عَض هحىوي خبيگصاضي وطزُ ٍ ؾيلَّب ثِ هست 

 ثب وبُ فطآٍضي زضخِ( ًگْساضي قسًس. ثطاي 20زهبي اتبق )

 ضيرتِ اتيلٌي پلي ّبيويؿِ زضٍى هكرم ٍظى ثب وبُ ضا آهًَيبن،

( ٍظًي/ٍظًي) زضنس وبُ 5/3 ٍظى ثِ هحلَل آهًَيبن همساض ٍ

ّفتِ، هحتَيبت ّط ؾيلَ ذبضج  5پؽ اظ  .قس ثؿتِ ؾطيؼبً ٍ افعٍزُ

ٍ زض ظطف ؾيٌي خْت ذطٍج ضعَثت هبظاز زض َّاي آظاز ثِ 

 اظ پؽ ٍضي قسُّبي فطآهست چٌسيي ضٍظ ذكه قسًس. وبُ

هيلي هتطي( ٍ ثطاي تؼييي  1قسى، آؾيبة )ثب تَضي  ذكه

پصيطي ثِ وبض ثطزُ قسًس. ثالفبنلِ پؽ تطويجبت قيويبيي ٍ تدعيِ

آًْب اًساظُ گيطي قس. ثطاي تؼييي  pHاظ ثبظ وطزى ؾيلَّب، 

گطم ًوًَِ  5/0ّبي قيويبيي، همساض هحلَليت وبُ زض اثط فطآٍضي

F57 ِهيىطٍهتط،  25، )ويؿcm 4×5ANKOM CO, 

USA.  ٍض زليمِ غَعِ 30زضخِ ؾلؿيَؼ ثِ هست  39( زض آة

ّب پؽ اظ قؿتكَ (. ويؿ2014ٍِ ّوىبضاى،  Ghasemiقس )

ذكه ٍ تفبٍت ٍظى ايدبز قسُ ثِ ػٌَاى هبزُ ذكه هحلَل زض 
( ٍ اليبف NDFًظط گطفتِ قس. اليبف حبنل قَيٌسُ ذٌثي )1

2) حبنل قَيٌسُ اؾيسي
ADF ِزض زؾتگبُ تدعي )

Ankom)اليبف
200/220

 Fiber Analyzer, Fairport, 

USA)  هغبثك ضٍـVan Soest  ( اًساظ1991ٍُ ّوىبضاى )-

 72ّب ثب اؾيس ؾَلفَيه ( ًوADLًَِگيطي قسًس. ليگٌيي )3
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Daisy) 2-زضنس زض زؾتگبُ گطهربًِ زيعي
II
 incubator, 

Fairport, USA ؾلَلع ٍ قس. ّويؾبػت تؼييي  3( پؽ اظ

ّبي اليبف حبنل قَيٌسُ ذٌثي، اؾيسي ٍ ؾلَلع اظ تفبٍت ثرف

ّبي وبُ پؽ اظ . هحتَاي ؾيليىبي ًوًَِثسؾت آهسًسليگٌيي 

ٍ  Ghasemiّضن ثب اتَوالٍ ثب ضٍـ وبلطيوتطي تؼييي قسًس )

 (.a2013ّوىبضاى، 

ًبًَهتط ؾٌديسُ قس  650ّب زض عَل هَج خصة ًَضي ًوًَِ 

(UV2100-VIS Spectrophotometer اظ ؾيليىبي .)

گيطي  ( ثِ ػٌَاى هؼيبض اؾتفبزُ قس. ثطاي اًساظSiOُذبلم )2

 50گطم ًوًَِ زض لَلِ فبلىَى هيلي 250تطويجبت فٌَليه، همساض 

( ثِ آى pH;7پتبؾين ) -ليتط ثبفط ؾسينهيلي 45ليتطي ضيرتِ ٍ هيلي

 24خِ ؾلؿيَؼ ثِ هست زض 39ّب ؾپؽ زض زهبي اضبفِ قس. ًوًَِ

ؾبػت زض گطهربًِ قيىطزاض گصاقتِ قسًس. پؽ اظ اتوبم گطهربًِ 

زليمِ  20)زٍض/زليمِ( ثِ هست  3000ّبي فبلىَى زض  گصاضي، لَلِ

ليتط آة هيلي 20ليتط اظ هحلَل ضٍيي ثب هيلي 1ؾبًتطيفيَغ قسًس ٍ 

قسُ ضليك ٍ هيعاى خصة ثغَض هؿتمين زض عَل هَج  يَى ظزاي

فتَهتط  ,GeneRay) -ًبًَهتط ثب زؾتگبُ هبٍضاثٌفف 280

Biometra, Germany) Ghasemi( ذَاًسُ قس  ٍ

4)(. خصة ثبًسّبي هبزٍى لطهع فَضيط a 2013ّوىبضاى،
FTIR) 

ؾلَلع ٍ ليگٌيي ثب اؾتفبزُ اخعاي زيَاضُ ؾلَلي قبهل ؾلَلع، ّوي

گيطي قس. اًساظُ FTIR (Bruker Tensor 27)اظ زؾتگبُ 

ض قَيٌسُ ذٌثي )زيَاضُ ؾلَلي( ز حبنلثسيي هٌظَض، اليبف 

ثهَضت وبهالً ًطم وَثيسُ قس ٍ ثط ؾغح الوبؼ ثِ قىل لطل 

 تب 600زضآهس ٍ زض عيف هبزٍى لطهع ثيي 
cm

ثب ٍضَح  14000-

cm
(. b2013ٍ ّوىبضاى،  Ghasemiاًساظُ گيطي قس ) 2 1-

 اليبفي تطويجبت ٍ ذكه هبزُ ايقىوجِ پصيطي ثطاي تؼييي تدعيِ

 ،(ؾلَلعّوي ٍ لَل زض قَيٌسُ ذٌثي ٍ اؾيسي، ؾلَلعاليبف ًبهح)

 ,.F57 Ankom Coّبي زضويؿِ ًوًَِ گطم 5/0 همساض

Fairport, USA; 25µm pore size,)ِؾپؽ  قس. ( ضيرت

 ٍ ؾبًتيوتط 50×50 )اثؼبز ثعضي ويؿِ تَضي هبًٌس زض ّبايي ويؿِ

 ثِ غيطقيطزُ گبٍ 2قىوجِ  زض هتط( لطاض زازُ ٍهيلي 2 لغط ثب هٌبفص

 هرلَط وبهالً خيطُ يه ثب گبٍّب. قسًس ًگْساضي ؾبػت 24 هست

 20شضت،  ؾيلَيزضنس  40ذكه: )خيطُ گبٍّبي قسُ هتَاظى

 وٌؿبًتطُزضنس  20 ٍ خَ وبُزضنس  20 يًَدِ، ػلَفِزضنس 

اتوبم  اظ پؽ. قسًسهي تغصيِ( ٍيتبهيٌي ٍ هؼسًي هَاز ثب قسُ هىول

 آة قسى ذبضج تب ؾطز آة زض ّبويؿِ ظهبى قىوجِ گصاضي،

 48 هست ثِ ؾلؿيَؼ زضخِ 60 زهبي زض ٍ ؾپؽ قؿتكَ ظالل

ّبي حبنل ثب اؾتفبزُ اظ عطح وبهالً زازُ .قسًس ذكه ؾبػت

GLM( ًطم افعاض تهبزفي، ثب اؾتفبزُ اظ ضٍيِ هسل ذغي ػوَهي )

SAS ( هغبثك هسل آهبضي ظيط تدعيِ ٍ تحليل 2001) آهبضي

 قسًس. 

Yij=µ+Ti+eij 

Yij µ ،ُهمساض ّط هكبّس Tij ،هيبًگيي خوؼيت eij ٍ اثط تيوبض 

 قسًس. اظ آظهَى همبيؿِ هيبًگيي LSDقبهل ذغبي آظهبيكي هي

 خْت همبيؿِ ثيي هيبًگيي تيوبضّب اؾتفبزُ قس.

 وتایج     

 pH همبزيط ( 1لجلpH2( ثؼس ٍ )pH اظ ؾيلَؾبظي ثطاي فطآٍضي )

ّبي فطآٍضي وبpHُوبُ ثب اؾيس هكبثْت زاقت. زض حبلي وِ 

 4 - 2قسُ ثب هَاز لليبيي ثِ خع اٍضُ پؽ اظ ؾيلَ ًوَزى، وبّف)

ي ذكه ثيكتطي ثب (. هحلَليت هبز1ٍُاحس( يبفتٌس )خسٍل 

زضنس( ايدبز قس ثب ايي حبل  4/22فطآٍضي اؾيس ؾَلفَضيه )

ّبي زضنس( اظ توبم فطآٍضي 6/26ذكه يًَدِ ) هحلَليت هبزُ

(. ووتطيي هحلَليت تَؾظ P<0/01قيويبيي وبُ ثطًح ثبالتط ثَز )

زضنس( ٍ پطوؿيس ّيسضٍغى  4/14فطآٍضي ثب ّيسضٍوؿيس ولؿين )

(. هيعاى اليبف ًبهحلَل زض P<0/01زضنس( ثسؾت آهس ) 6/13)

 اٍضُ خع ثِ) ضّبتيوب توبم قَيٌسُ ذٌثي ثب اػوبل فطآٍضي لليبيي زض

وبّف ٍ اليبف ًبهحلَل زض قَيٌسُ اؾيسي  (ّيسضٍغى پطوؿيس ٍ

(. وبّف اليبف ًبهحلَل P<0/01ثِ همساض ًبچيعي افعايف يبفت )

زض قَيٌسُ ذٌثي وبُ ثِ تطتيت ثب افعايف لسضت لليبيي يؼٌي اٍضُ، 

زضنس( ثيكتط ثَز  9تب  3آهًَيبن، ّيسضٍوؿيس ولؿين ٍ ؾَز )

(01/0P<ثي .) زضنس(  3/55ثِ  0/68كتطيي وبّف اليبف )اظ

تَؾظ تيوبض ثب اؾيس ؾَلفَضيه حبنل قس ٍ پطوؿيس ّيسضٍغى 

زضنس(  8/66تبثيطي ثط غلظت اليبف ًبهحلَل زض قَيٌسُ ذٌثي )

ّبي قيويبيي اظ ًظط (. هيعاى ؾلَلع ثب فطآٍضيP>0/05ًساقت )
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لليب ٍ  ؾلَلع ثِ قست ثبهمساض ػسزي ووي افعايف يبفت ٍلي ّوي

(. ًؿجت ؾلَلع >01/0Pثِ ذهَل ثب تيوبض اؾيسي وبّف يبفت )

زض  3/2ؾلَلع زض يًَدِ ًعزيه زٍ ثطاثط وبُ ثطًح ثَز )ثِ ّوي

ي اي )ليگٌيي ًبهحلَل زض قَيٌسُ(. ليگٌيي ّؿت2/1ِهمبيؿِ ثب 

زض همبيؿِ  5/8ثطاثط وبُ ثطًح ثَز ) 2اؾيسي( زض ػلَفِ يًَدِ ًيع 

ووتطيي همساض ليگٌيي اظ ًظط ػسزي ثطاي تيوبض زضنس(.  26/4ثب 

اوؿٌسُ )پطوؿيس ّيسضٍغى( ًؿجت ثِ وبُ فطآٍضي ًكسُ هكبّسُ 

(. هحلَليت ؾيليىب P>0/05زضنس  26/4زض همبيؿِ ثب  93/3قس )

( ٍلي P>0/05تحت تبثيط اٍضُ ٍ پطوؿيس ّيسضٍغى لطاض ًگطفت )

اؾيسي وبّف ّبي فطآٍضي قسُ ثب زيگط لليبّب ٍ تيوبض زض وبُ

يبفت. اػوبل فطآٍضي آهًَيبن ًؿجت ثِ ثميِ لليبّب، تطويجبت 

ثِ  2/10فٌَلي )هًََهط( ثيكتطي اظ زيَاضُ ؾلَلي ضا آظاز وطز )اظ 

(. همساض آظاز P<0/01گطم زض ويلَگطم هبزُ ذكه وبُ،  3/22

قسى تطويجبت فٌَلي زض فطآٍضي ثب ّيسضٍوؿيس ولؿين ٍ اٍضُ 

(. اؾيس ٍ پطوؿيس ّيسضٍغى ثِ تطتيت P>0/05تمطيجب هكبثِ ثَز )

گطم  9/12گطم ثِ اظاي ويلَگطم وبُ( ٍ ووتطيي ) 2/25ثيكتطيي )

ثِ اظاي ويلَگطم وبُ( تبثيط ضا ثط آظاز قسى تطويجبت فٌَلي زاقتٌس 

(01/0P<.) ِاي هبزُ ذكه ثِ پصيطي قىوجِثيكتطيي هيعاى تدعي

زضنس(،  7/41ن )زضنس(، آهًَيب 4/45تطتيت ثب فطآٍضي ؾَز )

زضنس( ثسؾت  2/40زضنس( ٍ ّيسضٍوؿيس ولؿين ) 4/40اؾيس )

پصيطي هبزُ (. اٍضُ تبثيطي ثط ثْجَز ضًٍس تدعي2ِآهس )خسٍل 

( ٍ يب تطويجبت اليبفي P>0/05زضنس،  1/34ثِ  7/32ذكه )اظ 

زضنس( توبيل ثِ  4/29ًساقت ٍ زض تيوبض پطوؿيس ّيسضٍغى )

(. P>0/05ه ٍخَز زاقت )پصيطي هبزُ ذكوبّف تدعيِ

زضنس( ثِ عَض لبثل تَخْي  2/53پصيطي ػلَفِ يًَدِ )تدعيِ

(. همساض P<0/01ثبالتط اظ وبُ ثسٍى فطآٍضي يب فطآٍضي قسُ ثَز )

پصيطي پصيطي اليبف هكبثِ ثب ضًٍس تدعيِوبّف يب افعايف تدعيِ

پصيطي اليبف ًبهحلَل هبزُ ذكه ًجَز. ثب فطآٍضي اؾيسي، تدعيِ

زضنس( توبيل ثِ وبّف ٍ اليبف  3/22ثِ  26قَيٌسُ ذٌثي )اظ زض 

( ثِ >01/0Pزضنس،  8/20ثِ  5/25ًبهحلَل زض قَيٌسُ اؾيسي )اظ 

زضنس( ٍ  7/26ؾلَلع )پصيطي ّويقست وبّف يبفت. تدعيِ

زضنس( زض فطآٍضي اؾيسي هكبثِ وبُ ثسٍى فطآٍضي  7/25ؾلَلع )

زضنس( ثب فطآٍضي  7/18)ؾلَلع پصيطي ّوي(. تدعيِ<05/0Pثَز )

پطوؿيس ّيسضٍغى ًؿجت ثِ تطويجبت اليبفي ٍ هبزُ ذكه ثِ قست 

پصيطي تطويجبت (. ثيكتطيي تدعيِ>01/0Pثيكتطي وبّف يبفت )

زضنس ثطاي اليبف ًبهحلَل زض  2/37اليبفي ثب فطآٍضي ؾَز )

(. اگطچِ P<0/01قَيٌسُ ذٌثي( ٍ آهًَيبن هكبّسُ قس )

زضنس(  7/41پصيطي هبزُ ذكه )ثط تدعيِآهًَيبن تبثيط ووتطي 

پصيطي ًؿجت ثِ فطآٍضي ؾَز زاقت ٍلي اظ ًظط افعايف تدعيِ

زضنس( تبثيط هكبثْي زاقت. ثب ٍخَز تدعيِ- 2/37ؾلَلعي )ّوي

پصيطي ثرف پصيطي ثؿيبض ثبالتط هبزُ ذكه ػلَفِ يًَدِ، تدعيِ

زضنس( ٍ ثِ ذهَل  24/ 9اليبف ًبهحلَل زض قَيٌسُ ذٌثي )

زضنس( آى حتي اظ وبُ ثطًح ثسٍى فطآٍضي ّن  2/16ؾلَلع )ويّ

 وبُثطًح ثسٍى فطآٍضي، عيف خصثي هبزٍى لطهع  ووتط ثَز.

ًكبى زازُ قسُ اؾت.  1فطآٍضي قسُ ٍ ػلَفِ يًَدِ زض قىل 

cm
-1

)هطثَط ثِ پيًَسّبي ّيسضٍغًي ثيي ٍ  3335پيه خصثي 

وبُ ثسٍى فطآٍضي ٍ زاذل هيىطٍفيجطيل ؾلَلع( ثطاي ػلَفِ يًَدِ، 

فطآٍضي قسُ ثب اٍضُ، آهًَيبن، ّيسضٍوؿيس ولؿين، ؾَز، اؾيس 

، 0157/0، 0195/0ؾَلفَضيه ٍ پطوؿيس ّيسضٍغى ثِ تطتيت 

ثَز وِ ًكبى  0176/0ٍ  0114/0، 0154/0، 0141/0، 0145/0

ي افعايف پيًَسّبي ّيسضٍغًي زض اثط فطآٍضي ثب پطوؿيس زٌّسُ

cmّيسضٍغى ٍ وبّف ثب تيوب
-1

 ض اؾيسي ثَز. پيه خصثي زض 

ثبقس وِ زض زيَاضُ حبنل پيًَسّبي گطٍُ وطثًَيلي هي 1728

ّبي ػبهلي اؾتيل، يَضًٍيه )ثيي ظايالى ٍ ؾلَلي هطثَط ثِ گطٍُ

وَهبضيه هَخَز زض ّوي--ليگٌيي( ٍ اؾيسّبي فطٍليه ٍ پي

ثبقس وِ ًمف هْوي زض اضتجبط ٍ ؾلَلع ٍ ليگٌيي زيَاضُ ؾلَلي هي

ؾلَلع ٍ ليگٌيي ٍ پيچيسگي زيَاضُ ي تهبل ػطضي ثيي ّويا

ؾلَلي زاضز. ًؿجت ايي ثبًس خصثي ثطاي يًَدِ، وبُ ثطًح ثسٍى 

فطآٍضي ٍ فطآٍضي قسُ ثب اٍضُ، آهًَيبن، ّيسضٍوؿيس ولؿين، 

ؾَز، پطوؿيس ّيسضٍغى لليبيي، اؾيس ؾَلفَضيه ٍ پطوؿيس 

، 0088/0، 0094/0، 0089/0، 0159/0ّيسضٍغى ثِ تطتيت 

ثَز. فطآٍضي ثب اؾيس ثبػث  0115/0ٍ  0075/0، 0083/0، 0086/0

ّب وبّف ايي ثبًس خصثي ثِ همساض ثيكتطي ًؿجت ثِ ؾبيط فطآٍضي

قس. ايي ثبًس خصثي زض فطآٍضي ثب پطوؿيس ّيسضٍغى افعايف يبفت. 
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قَز، ؾٌديسُ هي 2922ثِ  1367ثلَضيت ول ثب ًؿجت ثبًس خصثي 

، ثب پطوؿيس 27/1ًح ثسٍى فطآٍضي همساض ايي قبذم زض وبُ ثط

ّب تمطيجب ثسٍى تغييط ٍ (، زض ؾبيط فطآٍضي40/1ّيسضٍغى افعايف )

 ( ثَز.40/1زض ػلَفِ يًَدِ ثبال )
 

 

 

 تيمارَای قليا، اسيذ ي اکسىذٌ ي مقایسٍ آن َا با علًفٍ یًوجٍ با ضذٌ فزآيری بزوج کاٌ ضيميایی ي تزکيبات مغذی : خصًصيات1جذيل

 

 

 ػلَفِ  )وبُ ثطًح( *تيوبض

 يًَدِ

ذغبي 

 اوؿٌسُ  اؾيس  ؾَز آّه آهًَيبن اٍضُ قبّس p-value هؼيبض
**

1pH28/741/7-6/1163/1139/213/7-- - 

2pH  - 68/81/913/875/835/239/6-- - 

 <f8/13 d1/16 d5/16 e4/14 c4/20 b4/22 f6/13 a6/26 13/0 01/0 هحلَليت، %

 <a0/68 bc0/66 c9/64 d6/62 d9/61 e3/55 ab8/66 f6/46 69/0 01/0 اف، %-زي-اى

اف، -زي-اي

% 

c9/39 a2/42 ab6/41 ab0/42 ab6/41 bc8/40 ab5/41 d7/34 46/0 01/0> 

 <c6/35 a0/38 ab3/37 ab6/37 ab2/37 bc4/36 ab6/37 d2/26 66/0 01/0 ؾلَلع، %

 <a1/28 bc9/23 c3/23 d7/20 d3/20 e6/14 b4/25 f9/11 81/0 01/0ؾلَلع، %ّوي

 <b26/4 b13/4 b30/4 b37/4 b33/4 b37/4 b93/3 a50/8 42/0 01/0 ليگٌيي، %

 <a32/5 a26/5 b77/4 b76/4 b82/4 b68/4 a33/5 - 005/0 01/0 ؾيليىب، %

 <h2/10 f2/15 b3/22 e4/16 c2/21 a2/25 g9/12 d2/17 09/0 01/0 تطويجبت فٌَلي
، اوؿٌسُ: پطوؿيس ّيسضٍغى 5، اؾيس ؾَلفَضيه %5: %ؾسين ّيسضٍوؿيس ،4% (:ولؿين ّيسضٍوؿيس) آثسيسُ آّه ،5/3: %آهًَيبن ،5: %قبّس)وبُ ثسٍى فطآٍضي(، اٍضُ *

اف: اليبف -زي-اف: اليبف ًبهحلَل زض قَيٌسُ ذٌثي، اي-زي-ثؼس اظ ثبظ قسى ؾيلَ، اى 2pH :pHثؼس اظ فطآٍضي قيويبيي،  1pH :pH، يًَدِ )قبّس هثجت(. **%5

                ؾي: تطويجبت فٌَلي )گطم زض ويلَگطم وبُ(. -ًبهحلَل زض قَيٌسُ اؾيسي، پي

 .ثبقسهي زض يه ضزيف ( p<01/0) زاض هؼٌي تفبٍت زٌّسُ ًكبى اػساز هرتلف  ثيي حطٍف

 تيمارَای قليا، اسيذ ي اکسىذٌ ي مقایسٍ آن َا با علًفٍ یًوجٍ با ضذٌ فزآيری بزوج ساعت( کاٌ 24ای )ضكمبٍ پذیزی: تجشی2ٍجذيل 

 

 پصيطي%تدعيِ

 ػلَفِ  )وبُ ثطًح( *تيوبض

 يًَدِ

 ذغبي

p-value هؼيبض
 اوؿٌسُ اؾيس ؾَز آّه آهًَيبن اٍضُ قبّس

 <de7/32 d1/34 c7/41 c2/40 b4/45 c4/40 e4/29 a2/53 06/2 01/0 هبزُ ذكه

 <bc0/26 c1/23 a4/35 b5/30 a2/37 c3/22 c9/21 c9/24 26/4 01/0 اف-زي-اى

 <b5/25 bc3/23 a4/34 a7/32 a5/36 c8/20 bc8/23 b9/26 91/2 01/0 اف-زي-اي

 <c7/27 c0/27 ab2/38 ab8/36 a7/41 c7/25 c1/26 b6/34 09/5 01/0 ؾلَلع

 <b7/26 bc8/22 a2/37 b9/25 a5/38 b7/26 cd7/18 d2/16 03/4 01/0 ؾلَلعّوي
، اوؿٌسُ: پطوؿيس ّيسضٍغى 5، اؾيس ؾَلفَضيه %5: %ؾسين ّيسضٍوؿيس ،4% (:ولؿين ّيسضٍوؿيس) آثسيسُ آّه ،5/3: %آهًَيبن ،5: %قبّس)وبُ ثسٍى فطآٍضي(، اٍضُ *

 يًَدِ )قبّس هثجت(.، %5

 .ثبقسهي زض يه ضزيف ( >01/0p) زاض هؼٌي تفبٍت زٌّسُ ًكبى اػساز هرتلف  ثيي حطٍف
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 بحث     

وبُ ثطًح خوغ آٍضي قسُ حبٍي اليبف قَيٌسُ ذٌثي، اليبف 

قَيٌسُ اؾيسي، ليگٌيي، ذبوؿتط ٍ ؾيليىبي تمطيجبً ووي ثَز. ٍلي 

ّبي هٌبعك آؾيبي خٌَة قطق ٍ اػساز هكبّسُ قسُ هكبثِ ثب وبُ

؛ 2001ٍ ّوىبضاى،  Agbagla-Dohnaniاضٍپب ثَزًس )

Vadiveloo and Phang ،1996ؾلَلع ّن (. اتهبالت ّوي

قًَس، زض حبلي وِ ثِ لليب ٍ ّن اؾيس حؿبؼ ثَزُ ٍ قىؿتِ هي

ّبي ؾغحي، تحت قطايظ لليبيي ٍ تب ؾيليىب، وَتيي ٍ ٍاوؽ

، قًَس )Van Soestحسي تَؾظ هحلَل قَيٌسُ ذٌثي حل هي

( 1-3ٍ اؾتيل ٍ پيًَسّبي )ّبي وطثَوؿيليه (. گط1994ٍُ

ؾلَلع تَؾظ لليب قىؿتِ زاض ّويگليىَؾيسي زض ًَاحي قبذِ

قًَس. ثِ عَض هكبثِ، اؾيسّبي ّيسضٍوؿي ؾيٌبهيه )اؾيس هي

وَهبضيه ( ثب پيًَس اؾتطي )آضاثيٌَظايالى ٍ -فطٍليه ٍ پي

قًَس ّبي گطاهيٌِ ثب نبثًَي قسى لليبيي قىؿتِ هيليگٌيي( ػلَفِ

(Van Soest ،1994اًدبم چٌيي ٍاوٌف .) ّبي قيويبيي ثيي

ي ؾلَلي وبُ ٍ هَاز فطآٍضي، احتوبال ؾجت ّبي ػبهل زيَاضُگطٍُ

ثبقٌس. عي ؾيلَ ؾبظي وبُ فطآٍضي قسُ ثب لليب هي  pHوبّف 

هغبلؼبت ثيكتطي خْت تؼييي فطآيٌس ٍ ويفيت ترويط ؾيلَي وبُ 

اي هبزُ صيطي قىوجِپفطآٍضي قسُ ثب لليب هَضز ًيبظ اؾت. تدعيِ

ّبي قيويبيي ذكه ثيكتطي ثطاي ػلَفِ يًَدِ ًؿجت ثِ فطآٍضي

پصيطي هطثَط ثِ هحلَليت هكبّسُ قس. ثرف ثيكتط ايي تدعيِ

پصيطي ثرف ثبقس. ثب ايي ٍخَز، تدعيِثيكتط هبزُ ذكه يًَدِ هي

تط اظ ؾلَلعي ثِ قست پبئيياليبفي يًَدِ ثِ ذهَل ثرف ّوي

پصيطي ؾلَلع يًَدِ اظ ثسٍى فطآٍضي( ثَز. تدعيِوبُ ثطًح )حتي 

وبُ ثسٍى فطآٍضي ثبالتط ٍ اظ وبُ فطآٍضي قسُ ثب آهًَيبن، 

ّيسضٍوؿيس ولؿين ٍ ؾَز ووتط ثَز. قست خصة ثبًسّبي حبنل 

اظ پيًَسّبي ّيسضٍغًي، ثلَضيت ؾلَلع ٍ پيًَسّبي اؾتطي زض 

ثَز ٍ ايي زيَاضُ ؾلَلي ػلَفِ يًَدِ ثِ هطاتت ثبالتط اظ وبُ 

ي ؾلَلي ػلَفِ تط زيَاضُپصيطي پبئييهكبّسُ ثب زضنس تدعيِ

پصيطي ثيكتط يب يًَدِ ًؿجت ثِ وبُ هَافك اؾت. زض حميمت تدعيِ

ويفيت ثبالتط ػلَفِ يًَدِ ًؿجت ثِ وبُ ثِ ذبعط هحتَاي زاذل 

اؾت ٍگطًِ ويفيت زيَاضُ ي ذكه ثبالتط ُؾلَلي يب هحلَليت هبز

حتي اظ وبُ ثسٍى فطآٍضي پبئيي تط اؾت. هغبثك ايي  ؾلَلي يًَدِ

Pinos-Rodrıguez ( ًكبى زازًس وِ 2002ٍ ّوىبضاى ) ًتبيح

وبُ  ثبقس.ّب هياليبف ػلَفِ لگَمّب ثْتط اظ ّضن اليبف گطاؼ

اي هكبثْي ًؿجت ثِ تيوبض پصيطي قىوجِفطآٍضي قسُ ثب اٍضُ تدعيِ

( 1392ظاّسي فط ٍ ّوىبضاى )قبّس زاقت. ثطذالف ايي ًتبيح، 

ثب  قسٍُ فطآٍضي ًكسُفطآٍضي هتفبٍتي ثيي ولف پصيطيتدعيِ

اٍضُ هكبّسُ ًوَزًس ٍلي ههطف ذَضان ٍ افعايف ٍظى ثيي زٍ 

گطٍُ گَؾبلِ پطٍاضي يىؿبى ثَز. زض هغبلؼِ تٌْب ٍ ّوىبضاى 

وبُ گٌسم فطآٍضي ًكسُ  ظبّطي ّضن لبثليت ( تفبٍتي ثيي1389)

 ٍقسُ ثب اٍضُ هكبّسُ ًكس ّوچٌيي زض تحميك حؿٌيٍ فطآٍضي 

ّبيگَؾبلِخيطُزضاٍضُثبقسُفطآٍضيوبُ (1377ّوىبضاى )

ضٍظاًٍِظىافعايفقس ٍليههطفضٍظ 140هستثِؾطاثيًط

 ًگطفت.لطاضآًْبتيوبضّبيتحت تبثيطغصاييتجسيلضطيت ٍ

ؾيليىب،  فطآٍضي ثب اؾيس ؾَلفَضيه ثب ٍخَز وبّف ليگٌيي،

افعايف آظاز قسى تطويجبت فٌَلي اظ زيَاضُ ؾلَلي ٍ هحلَليت 

ي ذكه ٍ وبّف پيًَسّبي ّيسضٍغًي ٍ اؾتطي، ثبػث هبزُ

پصيطي ثرف اليبفي وبُ ثطًح قس. زض زاضي زض تدعيِوبّف هؼٌي

ضؾس ػلت ذبضخي يب پصيطي اليبف ثِ ًظط هيضاثغِ ثب وبّف تدعيِ

پصيطي زذبلت زاقتِ ض وبّف تدعيِػبهلي ثؼس اظ ايي هطاحل، ز

pH 35زضنس ) 5وبُ فطآٍضي قسُ ثب اؾيس  ثبقس. وبّف/pH 2  )

ّبي احتوبال ًمف هوبًؼت وٌٌسُ اظ ولٌي قسى ٍ فؼبليت ثبوتطي

ٍ ّوىبضاى،  ثطذي هحممبى )Mourino ؾلَلَليتيه زاقتِ ثبقس.

( ًكبى زازًس وِ تحت قطايظ هحسٍزيت ؾَثؿتطا، ثبثت ًطخ 2001

پصيطي اؾت. آغبظيي تدعيِ پصيطي ؾلَلع، تبثغ ذغي اظ pHيِتدع

pH پصيطي ّب تدعيِقسى ؾلَلَليتيهثب هوبًؼت اظ ولٌي وبّف

(. فؼبليت 2007ٍ ّوىبضاى، زّس )Sungؾلَلع ضا وبّف هي

 وبّف ٍ زض pH 2/6 ّبي ؾلَلَليتيه قىوجِ زض pHثبوتطي

زليل ثبال ثَزى (. 1994، قَز )Van Soestتط هتَلف هيپبئيي

پصيطي هبزُ ذكه وبُ ثطًح ثب اؾيس، ثِ اثط حل قسى آى ثب تدعيِ

گطزز ظيطا تيوبض اؾيس ؾَلفَضيه ؾجت حساوثط اؾيس ثطهي

پصيطي هحلَليت هبزُ ذكه وبُ ثطًح قس. لصا ثبال ثَزى تدعيِ
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-گطي هيىطٍةاي ثب فطآٍضي اؾيسي، ثِ ػول تدعيِزضٍى ويؿِ

پصيطي هبزُ ذكه ثيكتطيي هيعاى تدعيِ ّبي قىوجِ هطثَط ًيؿت.

پصيطي ثرف ّوي-ٍ ؾلَلع زض فطآٍضي ثب ؾَز هكبّسُ قس. تدعيِ

ؾلَلعي ثب فطآٍضي آهًَيبن ٍ ؾَز هكبثِ ثَز تطويجبت فٌَلي اظ 

ثبقٌس ؾلَلع ٍ ليگٌيي هيعطيف پيًَسّبي اؾتطي ضاثظ ثيي ّوي

(Wang  ،2010ٍ ّوىبضاى .) 

وَهبضيه ًمغِ -اؾيس فطٍليه ٍ پي ايي پيًَسّبي اؾتطي اظ ًَع

ثبقٌس يؼٌي ايي ًكؿتي ليگٌيي ؾبذتِ قسُ ثط زيَاضُ ي ؾلَلي هي

ؾلَلع هتهل ثَزُ ٍ اظعطف زيگط ثِ ّب اظ يه عطف ثب ّويگطٍُ

زٌّس. ٍخَز ايي پيًَسّب اظ نَضت ػطضي ثب ليگٌيي پيًَس هي

(. آظاز قسى ايي Van Soest ،2006زيطثبظ قٌبذتِ قسُ اؾت )

ّبي آهًَيبن ٍ ؾَز تمطيجب اظ ًظط همساض تطويجبت زض فطآٍضي

هكبثِ ثَز. زض ّويي ضاؾتب، ايي زٍ فطآٍضي ثِ هيعاى يىؿبًي 

ؾلَلع ضا افعايف زازًس. آهًَيبن ثيكتط يب تٌْب پصيطي ّويتدعيِ

( O=C-OOHتبثيط ذَز ضا ثط ايي پيًَسّب )پيًَسّبي اؾتطي 

، 5ثب ثجت ضٍـ فيجىؽ (2003ٍ ّوىبضاى ) Weimerگصاقت. 

زضنس ضؾبًسُ ٍ ؾپؽ تحت فكبض ٍ  50وبُ ثطًح ضا ثِ ضعَثت

زليمِ حطاضت زازُ ٍ زض ًْبيت ثب آظاز  5-10آهًَيبن ثِ هست 

قسًس. ؾپؽ وبُ فطآٍضي قسُ قسى فكبض، اليبف اظ ّن پبقيسُ هي

زض خيطُ گبٍّبي قيطزُ،  7% هيعاى ثِ ذكه قس ٍ ثب خبيگعيٌي

ثِ اهىبًبت ٍ  ذَضان ثْجَز يبفت. ايي ضٍـ قيط ٍ ثبظزُ تَليس

 زؾتگبُ ذبل ًيبظ زاقتِ ٍ وبضثطز آى زض ؾغح هعضػِ ثؼيس اؾت.

ؾلَلع ثِ همساض ثيكتطي پصيطي ّويّوبًغَض وِ هكبّسُ قس، تدعيِ

ًؿجت ثِ ؾلَلع زض اثط فطآٍضي ثب پطوؿيس ّيسضٍغى وبّف يبفت. 

ّبي ػبهل زيگط تَاًس ثِ ذبعط تجسيل گطٍُزليل ايي وبّف هي

ّبي اتطي( هَخَز زض زيَاضُ ؾلَلي ثِ حبلت اؾتطي زض )هثل گطٍُ

تَاًس اثط ػول اوؿيساؾيَى ثبقس. قىؿت ايي اتهبالت ػطضي هي

ؾلَلع ٍ ليگٌيي ٍ آظاز قسى ؾلَلع ؾجت افعايف هحلَليت ّوي

(. فطآٍضي ثب ؾَز، ػالٍُ ثط 2010ٍ ّوىبضاى،  Wangگطزز)

ؾجت ؾيليىبظزايي ثيكتطي ًيع قس ٍ تدعيِ-قىؿتي ايي پيًَسّب، 

پصيطي اليبف ثيكتطي ثِ ذهَل ثرف ؾلَلعي ضا ثِ ّوطاُ 

ّبي زاقت. ؾسين هَخَز زض ؾَز لبزض ثِ ًفَش زض هيىطٍفيجطيل

ؾلَلعي ثَزُ ٍ ثب تَضم، افعايف ؾغح فطاّن ٍ وبّف ثلَضيت 

قَز ّبي هيىطٍثي ثِ پليوط ؾلَلع هيؾجت افعايف زؾتطؾي آًعين

(Nieves  2011ٍ ّوىبضاى .) 
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ّب ثِ ػلت فطآٍضي ثب اٍضُ وبضثطز ثيكتطي ًؿجت ثِ ؾبيط فطآٍضي

فطاّوي ايي هبزُ قيويبيي، ؾَْلت وبض ٍ اثط غٌي ؾبظي ثب ًيتطٍغى 

زاضز. ّطچٌس زض ايي هغبلؼِ، اٍضُ تبثيطي لبثل تَخْي ثط تغييط 

وبُ ثطًح ًساقت. پصيطي ذَال قيويبيي ٍيب ثْجَز تدعيِ

پصيطي ثرف اليبفي وبُ آهًَيبن تبثيط لبثل تَخْي ثط تدعيِ

تَاًس زض ؾغح هعضػِ ثطاي زاقت. ايي فطآٍضي ًيع ثِ آؾبًي هي

فطآٍضي وبُ ثِ وبض ضٍز. تيوبض لليبيي وبُ ثب ؾَز ٍ ؾيلَؾبظي آى 

ظزايي ٍ حالليت تطويجبت فٌَلي ثيكتط، ثيكتطيي ػالٍُ ثط ؾيليىب

اي ضا ثِ ّوطاُ زاقت. ّوچٌيي ثِ ػلت وبّف ضن قىوجِثْجَز ّ

لليبيي وبُ فطآٍضي قسُ ثب ؾَز ثب فطآيٌس ؾيلَ  pHلبثل هالحظِ 

 قَز. ًوَزى، ًگطاًي زض ايي ثبثت هطتفغ هي

 پايرقی     
Neutral detergent fiber

Acid detergent fiber

Acid detergent lignin
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