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شامل بخش  خشک ماده پذیريتجزیه هايسنجهفراو  ، ماده آلیخاکستر سلولز،یهم بدون یسلول

پذیري ) و تجزیهcپذیري () نرخ تجزیهb)، بخش نامحلول ماده خوراکی (aخوراکی (محلول ماده 
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، بر آوريعمل زمانبا افزایش مدت  ه و همچنینیافت افزایشاي اي و بعد شکمبهقابلیت هضم شکمبه
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  فصل اول:

  مقدمه و مروري بر تحقیقات گذشته
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  مقدمه - 1- 1

گرسنگی و هاي بدست آمده، افزایش انفجاري جمعیت، تالش در جهت مبارزه با رغم پیشرفتعلی

میلیارد نفر است و  6نماید. جمعیت جهان در حال حاضر، متجاوز از سوء تغذیه را تا حد زیادي خنثی می

). کشور ما هم 2011میلیارد برسد (سازمان خواروبارجهانی،  7میالدي به  2100رود در سال انتظار می

میلیون و تا سال  80شمسی به  1400شود تا سال بینی میمیلیون جمعیت دارد و پیش 70اکنون بیش از 

). با پیشرفت فنون علمی و بویژه رشد تولیدات 1382میلیون نفر برسد (فارسی و همکاران،  100به  1410

شود. مشکل از آنجا تر میصنعتی، رابطه بین انسان از یک طرف و طبیعت از طرف دیگر، روز به روز پیچیده

- ري، مقادیر متنابهی مواد جنبی و ضایعات صنعتی تولید میشود که در حجم وسیع تولیدات بشناشی می

هاي هاي طبیعی بیگانه هستند. در عصر حاضر با پیشرفت فنون علمی، روشگردند که نسبت به اکوسیستم

تولید باید بنحوي اصالح شوند که طی آن ضایعات یک سیستم تولیدي قبلی بعنوان ماده خام براي یک 

  ).1379جعفري صیادي و همکاران، سیستم جدید مصرف گردند (

ها بتدریج کاهش خواهد یافت. بعالوه با خوراك دام با افزایش جمعیت، مقدار غله قابل مصرف در 

تر ها ضروريتر در جیره دامهاي با کیفیت باالتر، کاربرد غذاهاي ارزانافزایش جمعیت و قیمت خوراك

 کهیداده، بطور لیپرورش دام را تشک يهانهیخوراك، قسمت اعظم هز نیتام ).1994شود (آنون، می

با حداقل  ییهارهیج نیرو تأم نیشود، از ایم یسود واحد دام شی، باعث افزاهانهیهرگونه کاهش در هز

است.  يسلولز عاتیاز ضا هاستفاد نه،یکاهش هز يهااز روش یکی. ردیقرار گ يمورد توجه جد دیبا متیق

کاهش استفاده از غالت در  ،يمحصوالت کشاورز دیروز افزون تول تیمنابع، همراه با تقو نیز ااستفاده ا

در جهت رفع  یعلوفه و محصوالت مرتع يهیپرورش گاو و گوسفند، بر پا يهادام و بهبود روش يهیتغذ

و همکاران،  يادیص يداده اند (جعفر اختصاصرا به خود  یمهم گاهیحاد غذا در جهان، جا تیوضع

 ی، طییها در استفاده از منابع غذارقابت آن دام انسان و يدر غذا تیکارشناسان، محدود دهی). به عق1379

است.  يگنوسلولزیتوجه به مواد ل شیلزوم، افزا لیاز دال یکی امر نیتر خواهد شد و امیوخ یآت يهاسال

  درصد  40حدود 
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صورت ه بوده که عمدتا ب یفرع يهاگردد، فرآوردهیم دیکه ساالنه در اثر فتوسنتز تول ياتوده زندهاز 

از صنعت  یناش عاتی)، ضارهیو غ یروغن يها(کاه، ساقه ذرت، آفتابگردان، کنجاله يکشاورز یمواد جنب

بدون استفاده  يشهر تعای) و ضارهیوغ بریصفحات ف دیتول ،ياز کاغذساز یناش يهاچوب (خاك اره، پساب

 يدارا ت،یفی)، از نظر کيگنوسلولزیچوب (مواد ل عیصنا عاتیضا ن،یب نیشوند. در ایرها م عتیخاص در طب

 ).1990 ،یو شجاع السادات یهستند (معظم تیاهم نیشتریب

شــده  لیســلولز تشــکی آن از ســلولز و همــ شــتریبوده کــه ب دیدرصد ساکار 70 يحاو يگنوسلولزیمواد ل

 نیزمــ يبــر رو دیــقابــل تجد يمنبــع انــرژ نیتــریسلولز، غنــ یمواد، سلولز و هم نیمداوم ا دیعلت توله است. ب

 يانــرژ میمنبــع عظــ نیانسان را به ا ،یلبوده و مانند پ دینشخوارکنندگان مف هیتغذ يخاص برا يااست که گونه

 یکروبــیم هیــهــزار تــن بــوده، تجز 85کربن در جهان حــدود  انهیسال یستیز تیسازند. از آنجا که تثبیمتصل م

برخــوردار اســت کــه در صــورت توقــف  يادیز تیسلولز جهت حفظ تعادل چرخه کربن از اهم یسلولز و هم

 يشــود (جعفــریمکربن هوا، فتوسنتز متوقف  دیاکس يد ودکمب لیدله سال ب 20ظرف مدت  ،یکروبیم هیتجز

ــروی). از ا1379و همکــاران،  يادیصــ ــ ن ــه  یصــنعت يجنگــل و تاحــد ،يکشــاورز یوارد نمــودن مــواد جنب ب

بــه  بیــترت نیباشد و بــدیم ریاجتناب ناپذ یمواد آل یعیها به چرخه طبو انتقال آن يکشاورز یعیطب ستمیاکوس

هــاي کشاورزي شامل بقایاي غــالت، دانــه دیشود. هر ساله هزاران تن مواد زایکمک م زین ستیز طیحفظ مح

بــاز نشــده پنبــه و کنجالــه زیتــون در  يهــاوهیــهاي درختان میوه، باقیمانده مها، سرشاخهحبوبات، سبزيروغنی، 

آزاد کــردن مقــدار  لیــلده این ضایعات از طریق آتش سوزي، ب يشوند. امحامیایران سوزانده و یا دور ریخته 

زیست و از طرف دیگر باعث اتالف غیر ضروري مقــدار زیــادي مــواد  طیمح   يجد دیباعث تهد 2CO زیادي

 بــاتیترک نیتــرچــوب، مهــم عی). کــاه و خــاك اره حاصــل از صــنا2006 ،یشــود (داس  و مخرجــآلــی مــی

 نیــدارنــد (د يشــتریب یفراوانــ يگنوســلولزیل عاتیضــا رینســبت بــه ســا ت،یهستند که از نظر کم يگنوسلولزیل

 ).1979و همکاران،  يوود

چــوب  يهــامــواد در کارخانــه نیــشــود. ایمــ لیتبد عاتیبه ضا عیاز کل چوب در صنا درصد 20حدود 

ســلولز  گنــویل ،یچوب عاتیضا یاصل بی. ترکرندیگیممورد استفاده قرار  يزیناچ زانیانباشته شده و معموالٌ به م

کــم مــواد  ریفــراوان و مقــاد يهادروکربنیــه يمانع هضــم ســلولز اســت کــه حــاو نیمهمتر ینیگنیل هیاست. ال

هــا مــورد دراتیکربوه نیدرصد از ا کیدر حد  يزیشود تا چیباعث م طیشرا نیها هستند. انیتامیو و یمعدن

شود تا ســلولز در دســترس  هیتجز دیبا يدیساکار یگنوپلیل دهیچیپ بی. ترکردیاستفاده نشخوارکنندگان قرار گ

و  يمناســب قنــد يهــاشکمبه نشخوار کنندگان قــرار گرفتــه و بــه همــراه مکمل درموجود  يهاسمیکروارگانیم

                                                                    نیشـــــود. بنـــــابرا لیتبـــــد ریماننـــــد گوشـــــت و شـــــ یداتیـــــبـــــه تول ینـــــیپروتئ ریـــــواد ازتـــــه غمـــــ

دام مورد استفاده قرار گرفته تــا بتوانــد ســهم  هیدر تغذتوانند یم يپس از چند مرحله فرآور ،يگنوسلولزیمواد ل

  ). 1379و همکاران،  يادیص ينشخوار کنندگان داشته باشند. (جعفر رهیج ياعلوفه بخش نیدر تام یمهم

  شده است. ينها اشاره مختصرآبه  الیکه ذ بوده ییایمیو ش کیولوژیب يفرآور هاين فرآوریجمله ا از
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و  یفرعــي هــافرآورده يمختلــف بــر رو يهاســمیکروارگانیکشــت م قیــاز طر کیولوژیب يفرآور روش

همــراه ه مــواد را بــ نیــا نیپــروتئ تیفیبهبود ک ن،یگنیل هیشود تا در ضمن تجزیانجام م يکشاورز يهاپسمانده

 زانیــرا بــه م ییارزش غــذا ،يآورفــر يهــاروش ریروش، نسبت به سا نی). ا1997 ،ییو نو يداشته باشد (مدد

کــاربرد آن  یکنــد. از طرفــیمــ جــادیا ســتیز طیدام، انسان و مح يبرا يکمتر یداده و آلودگ شیافزا يشتریب

و امــانلو،  کخــواهیباشــد (نیمــ زیــتــر نکرده و بــاالخره ارزان جادیا ساتیدر تاس يتر بوده، استهالك کمترآسان

کاهش لیگنین بمیزان  ). 1371
�

�
  در چوب سخت و  

�

�
برگ، قابلیت هضم مــواد چــوبی را در چوب سوزنی   

هــاي انجــام دهد که معادل علوفه خشک با کیفیت متوسط اســت. ایــن امــر توســط آزمــایشافزایش می %60تا 

  .)1976شده با نشخوارکنندگان تایید شده است (لینکو، 

خــاك و ي هاســمیکروارگانیاز م یهــا، بعضــکــه  ســه گــروه از موجــودات، شــامل قارچ دهیگرد مشخص

 هیــتجز نیــا نیتــر). عمــده1998باشــند (کــاتو و همکــاران، یمــ نیگنــیل یکیولــوژیب هیــها قادر بــه تجزنهایمور

کــه در راســته  دیســف یدگیپوســ يهــابــه نــام قارچ یهــا، گروهــقارچ نیباشــند کــه در بــیهــا مــها قارچکننــده

 یســلول وارهیــد بــاتیو ترک نیگنــیو مصــرف ل هیــجهت تجز يادیز ییتوانا يدارند، دارا يها جاستیومیدیباز

عنــوان منبــع کــربن، جهــت رشــد خــود اســتفاده ه ب نیگنیها از لقارچ نی). ا1387 ،یو پازوک این نیهستند (حس

 رایــ). اخ1976(کــرك،  نــدینمایمــ بیــداخل چوب تخرهاي به سلول یابیدست يرا برا نیگنیکنند، بلکه لینم

 ياکننــده دواریــام جیو نتــا هشد شناختهدر صنعت  یمیعظ لیها بعنوان پتانسقارچ نیفرد اه منحصر ب یژگیو نیا

بدســت  نیگنــیل هیتجز يبرا دیسف یدگیپوس يهاسلولز بخصوص با استفاده از قارچ کیولوژیب يتوسط فرآور

 یهضــم عیمشــابه بــا مــا يابــه گونــه یشــگاهیآزما طیدهــد کــه ســلولز در شــرایاجازه م هیتجز نیآمده است. ا

هــا بعنــوان اخیرا این ویژگی منحصر بفرد این قارچ ).1997 ،ییو نو يشود (مدد هیتجز يشکمبه، به طور موثر

هــاي طبیعــی قــارچ و پتانسیل عظیمی در صنعت کاربرد یافته و توجــه زیــادي بــراي کشــف و جداســازي گونــه

(بیوتکنولــوژي) اســتفاده کــرد، آوري زیســتی ها در صــنایع مربــوط بــه فــنها بنحوي که بتوان از آناصالح آن

 يهــا چنــدآن یــیزدا نیگنــیبر قــدرت ل دیها با تاکقارچ نیاستفاده از ا زیدام ن هیدر علم تغذ معطوف شده است

دام  هیــهــا در تغذقارچ نیــرشــته قــرار گرفتــه اســت. هــدف اســتفاده از ا نیــاست که مورد توجه پژوهشــگران ا

  است. يگنوسلولزیو ل یمواد خشب تیفیک شیافزا

توجهی روي  تواند تأثیر قابلهاي خوراکی در سرتاسر جهان میهمچنین  افزایش و توسعه کشت قارچ

سلولز و تولید غذا و حل مشکل ضایعات آلی غیر خوراکی داشته باشد. ضایعات آلی مانند سلولز، همی

ده مواد پس از تجزیه نیز براي شود و باقیمانها استفاده میهاي خوراکی رده بازیدیومیستلیگنین توسط قارچ

  ). 1982و لئونگ  1982رود (چانگ تغذیه دام و یا بعنوان کود آلی براي محصوالت زراعی دیگر بکار می

 يباشد. عمل آوریم ییایمیاستفاده از مواد ش  ،يگنوسلولزیل عاتیضا يفرآور يهااز روش گرید یکی

 يدهد (جعفریم شیرا افزا نیگنیهضم ل تیهمسو را آزاد کرده و قابل يباندها ییایتوسط مواد قل دیشد

آمونیاك جهت شکستن پیوندهاي دیواره سلولی و افزایش قابلیت  ). استفاده از1379همکاران، و  يادیص
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آلوده کردن محیط زیست، نیاز به استفاده از  اد،یولی به دلیل هزینه ز بودهپیش متداول ها تهضم کاه از مد

ها به ویژه در کشورهاي در حال توسعه با مشکالت گوناگونی همراه است کار گیري آنه گر ماهر و بکار

باشد که به منظور هاي شیمیایی، فرایند خمیر سازي مییکی دیگر از روش). 1984(اوون و همکاران 

شود. گرم استفاده میتخریب و حل لیگنین در فرایندهاي خمیرسازي قلیایی و تبدیل چوب به الیاف، از قلیاي 

زدایی کمتري نیاز دارند از ي خمیر شیمیایی قلیایی از گیاهان غیر چوبی و پهن برگان که به لیگنیندر تهیه

-شود که در این فرایند از هیدروکسید سدیم به عنوان ماده شیمیایی فعال استفاده میفرایند سودا استفاده می

شود. در فرایند ی بیشتري نیاز است از پخت کرافت استفاده میزدایهایی که به لیگنینبراي چوب شود.

شود. از مخلوط سولفید سدیم و هیدروکسید سدیم براي تولید خمیر چوب استفاده می (کرافت) سولفات

ها به مدت کمتري در زدایی در اثر وجود سولفید افزایش یافته و در نتیجه آن خرده چوبسرعت لیگنین

 يبرا ییایخاك اره با قارچ و مواد قل يفرآور .معرض قلیایی گرم قرار خواهند گرفتمقایسه با سودا در 

  باشد.یهضم آن م تیقابل شیفزاا

  

  جنگلی هايگونه- 2- 1

 2تا  5/1هاي دست کاشت  در هر سال ، حجم تولید چوب از طریق جنگل1372بر اساس آمار سال 

مکعب مربوط به چوب صنوبر بود و سطح زیر کشت صنوبر میلیون متر مکعب بود که بیش از یک میلیون متر 

میلیون متر مکعب تخمین زده شد.  23هزار هکتار و میانگین حجم کل موجودي سر پاي چوب صنوبر  110

میلیون متر مکعب و سطح  5/2هاي دست کاشت ، آمار تولید چوب جنگل1382سال در سال  11بعد از 

هکتار عنوان شده  50500استان خارج از شمال  25ن از استا 18هاي تحت کشت صنوبر در زمین

هاي پهن برگ( بلوط، هاي ایران غنی از درختان گونه). جنگل1385است.(بیات کشکولی و همکاران 

ها هاي سوزنی برگ (نراد، کاج و درخت نوئل) بدلیل کاربرد باالي آنراش، ممرز و توسکا) و فقیر از گونه

کنند و راندمان تولیدشان در واحد سطح برگان سریعتر از پهن برگان رشد میباشد. سوزنی در صنعت می

  ).1378بیشتر است(مصدق 

  صنوبر - 1- 2- 1

تا  35، در نیمکره شمالی گسترش فراوانی داشته و داراي Salicaceae ) از تیرهPopulusجنس صنوبر (

)، لوکوئیدس Tacamahacaتاکاماهاکا()، Aigeiros Dubyبخش شامل ایگروس ( 5گونه است که به  50

)Leucoides Spach) لوسه ،(Leuce L.)و تورانگا ،(Turanga Bungaگردد. اساس این تقسیم ) تقسیم می

). 1387بندي بر مبناي مرفولوژي، موقعیت جغرافیایی و تطابق پذیري استوار است (گیگلوئی و همکاران 

این نتیجه رسیدند که ارزش  خوارکنندگان ارزیابی کرده و بهمحققین طی مطالعاتی چوب را بعنوان غذاي نش

اي آن را بهبود بخشید (بارتیش و همکاران توان ارزش تغذیهآوري میباشد ولی با عملاي آن پایین میتغذیه
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تواند توسط هیچ حیوانی مورد استفاده قرار ). بعلت فیبر باالي صنوبر در درختان بالغ، این ماده نمی1986

شوند مورد هایی که جهت نگهداري مصرف میآوري بصورت موفقی در جیرهد ولی در صورت عملگیر

اي از رسد صنوبر بعنوان یک ترکیب عمده در صورت تصحیح کمبودهاي تغذیهاستفاده قرار گیرد. بنظر می

). با 1389همکاران (بابایی و  شوددر جیره زمستانی نشخوارکنندگان استفاده  Aجمله پروتئین و ویتامین 

تواند قابل مقایسه ارزش گیاهان پهن برگ می ،زمان برداشت، انتخاب واریته مناسب و جنس و گونه مناسب

). چوب صنوبر 1986هاي رایج بعنوان منبع غذایی براي نشخوارکنندگان باشد (بارتیش و همکاران با علوفه

ي الیاف نامحلول در شوینده درصد 30/85 سلولز،درصد همی 30/15درصد سلولز،  97/60خام داراي 

باشد درصد خاکستر می ADF( ،238/6( ي اسیديالیاف نامحلول در شوینده درصد 70، )NDF( قلیایی

هاي پهن برگ (بلوط و بر روي چوب 1973). در آزمایشی که بیکر در سال 1389(بابایی و همکاران 

-انجام داد به این نتیجه رسید که قابلیت هضم چوبالریکس) و سوزنی برگ (درخت همیشه بهار و کاج) 

گنین رابطه عکس هاي سوزنی برگ بیشتر است و قابلیت هضم با محتواي لیهاي پهن برگ نسبت به چوب

یابد. او نتیجه گرفت که لیگنین بلوط و الریکس نسبت به زدایی قابلیت هضم افزایش میدارد و با لیگنین

قابلیت  ،رودهاي پهن برگ لیگنین از بین میتر است و وقتی در چوبهضم ار و کاج قابلدرخت همیشه به

هاي پهن برگ و سوزنی یابد. آزمایشات نشان داده است که جهت هضم برابر چوبهضم سریعا افزایش می

ها باید زدوده شود. براي مثال براي رسیدن ها نسبت به سوزنی برگبرگ درصد کمتري لیگنین در پهن برگ

هاي سوزنی برگ درصد لیگنین و در چوب 25- 35هاي پهن برگ باید درصد در چوب 60ابلیت هضم به ق

ها ها نسبت به پهن برگتواند به لیگنین بیشتر سوزنی برگدرصد لیگنین باید از بین برود که این می 60- 70

نسبت داده شود (بیکر  لیگنین، نحوه توزیع لیگنین و ساختار لیگنین- و همچنین به پیوند بین کربوهیدرات

). در تحقیقی دیگر بیان گردید که چون غلظت لیگنین چوب فاکتور اصلی در تعیین مقدار هضم در 1973

ها از بین برود آوري شود تا لیگنین و سایر بازدارندهباشد لذا بایستی چوب خام به اندازه کافی عملشکمبه می

) ولی این نتایج 1973(کالرك و دیر  استه گرددو انرژي خالص آن براي نشخوارکنندگان شبیه نش

آزمایشگاهی بوده لذا جهت اطمینان باید این آزمایشات را بر روي حیوان انجام داد و پاسخ مستقیم حیوان را 

پذیري است و هر چه میزان ناپدید شدن افزایش یابد بهتر میزان ناپدید شدن شاخصی از تجزیهمشاهده نمود. 

اي در تامین منابع سلولزي و ولید بیش از دو میلیون متر مکعب چوب در سال، نقش ارزندهاست. صنوبرها با ت

  ).1388کنند (قاسمی و همکاران هاي طبیعی ایفا میکاهش فشار بر جنگل

  )Alnusتوسکا( - 2- 2- 1

 ) وBetulaتوان به دو جنس غان () تعلق دارد. از این تیره میBetulaceaeجنس توسکا به تیره غان (

  ) اشاره کرد.Alnusتوسکا (
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 )Alnusشناسی جنس توسکا(هاي گیاهویژگی - 3- 2- 1

ها در اواخر آذین آنهاي مرطوب شمال است و گلشد جنگلالر توسکا از درختان سریع درخت

ها د و منتهاي رشد آننکنشود. این درختان بیش از صد سال عمر نمیزمستان قبل از باز شدن برگ شکفته می

دار است و از این جهت از سایر درختان جنگلی متمایزند، هاي این درختان پایکاست. جوانه سالگی 50تا 

ه اي مایل به سرخ است. درختان توسکا اگر بها کوچک، بالدار، چندضلعی و به رنگ قهوههاي آندانه

سالگی بارور  35هاي انبوه از شوند ولی در جنگلسالگی بارور می 15- 20صورت منفرد و تک برویند در 

هاي ها داراي نامرویند و هر دو آنهاي خزر میایران داراي دو گونه است که در جنگل رشوند. توسکا دمی

ست از توسر در گیالن، سیاه توسه و سفید توسه در الهیجان، توسکا در ا محلی واحدي است و عبارت

هاي گچی رشد ها بجز خاكدرختان این جنس در همه خاكش. تالو گرگان، رزدار در آستارا و  مازندران

 Alnusولی در مناطق مرطوب رشد بهتري دارند. این جنس داراي دو گونه مهم توسکاي قشالقی( کنندمی

glutinosa)و توسکاي ییالقی (Alnus subcordata ثابتی).1364) است.( 

  هاي ساختمانی کربوهیدرات - 3- 1

 هاي سلولز و همی سلولز در دیواره سلولی گیاهان وجود دارند. کربوهیدرات   

  سلولز  - 1- 3- 1

شود، ز به شکل میکروفیبریل یافت میلباشد، سلوي سلولی میي ساختمانی دیوارهسلولز ترکیب عمده      

). سلولز 1996، زاهدي فر1984(تیندر و آمان  ي سلولی حائز اهمیت استها در استحکام دیوارهعمل آن

) بوجود می4و  1با پیوند (بتا  1آنهیداز گلوکوپیرانوز – Dیک پلیمر خطی است که از پیوستگی واحدهاي 

ها توسط پیوندهاي هیدروژنی که بین اکسیژن پیوند گلوکوزیدیک ). زنجیره1954آید (دي و همکاران 

بتاهاي گلیکوزیل در زنجیوه دیگر برقرار است، به هم   6زنجیره گلوکانی و گروه هیدروکسیل در موقعیت 

سلولز نیز یکدیگر و همچنین با پلیمرهاي همی). میکروفیبریل هاي سلولز با  1954متصلند (دي و همکاران 

 ). 1974(ولنت و همکاران  ند هیدروژنی متصلندتوسط  پیو

  همی سلولز  -  2- 3- 1

یاي مواد هاي محلول در قلسلولز جهت توصیف مقدار کربوهیدراتي همیهژهاي متمادي واسال

(دیاس  ساکارید غیر سلولزي استسلولز یک پلیشد. اکنون مشخص شده که همیلیگنوسلولزي استعمال می

است)  200ن تقریبًا آ 2سلولز داراي تعداد واحد قندي محدود (درجه پلیمریزاسیون). همی1986و همکاران 

ا هاسید آن ورونیکاسلولز هتروپلیمري متشکل از گلوکز، دیگر هگزوزها، پنتوزها و مشتقات باشد، همیمی

                                                             
1 .D-Anhydrose gluocopyranose  
2 . Degree Polimerization  
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دهاي زي مختلف با هم فرق دارد، مونوساکاریسلولز در مواد لیگنوسلولاست. ترکیب کربوهیدراتی همی

از طریق  9و گاالکتوز 8اسیدهاي گلوکز ورونیکاو همچنین  7، آرابینوز6، مانوز5، گاالکتوز4یلوزا، ز3گلوکز

، ایتون و همکاران 1954(دي و همکاران  با هم پیوستگی دارند 4و1، 6و1، 3و1پیوندهاي گلوکوزیدي 

1993 .( 

  لیگنین - 3- 3- 1

با  برابر آن کربن دارد.5/1شونده موجود در طبیعت است که لیگنین بعد از سلولز، دومین پلیمر تجدید 

تنها پلیمر  ،)1975باشد (والکر آلی غیرکربوهیدراته در طبیعت می يترین مادهود اینکه لیگنین فراوانوج

). لیگنین در گیاهان باعث مقاومت 1994(ونسوس  گیاهی است که اجزاي آن دقیقاً شناخته نشده است

لیگنین یک کمپلکس پلیمر سه وجهی  ).1975(والکر  شودقاومت آن در مقابل تجزیه میه و ممکانیکی گیا

هاي مختلف سنتز آن، در هاي لیگنین و راهاست. با وجود پیچیده بودن مولکول 10از واحدهاي فنیل پروپان

 13سیناپیل الکل، 12، کونیفریل الکل11کوماریل الکل – Pها سه نوع واحد فنیل پروپان، ساختمان همه لیگنین

  عمومیت دارد.) 1- 1داراي یک حلقه آروماتیک و سه کربن زنجیري هستند  (شکلکه 

                                                             
3. D-Glucose                                 
4 .D-Xylose 
5 .L-Galactose 
6 .D-Manose 
7 .L-Arabinose 
8.4-0 –Methyl D-Glucoronic acid 
9 .4-0- Methyl D-Galacturonic acid  
10 .Phenyl propane 

11 .P-coumaryl alcohol 
12 .Coniferyl alcohol 
13 .Sinaphyl alcohol 
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 : مدل لیگنین و ساختار پیچیده آن 1- 1شکل

) 3OCHها حضور یا عدم حضور گروه  متوکسیل (اوت ساختمانی شیمیایی این مولکولترین تفعمده 

ها در مولکول لیگنین سه زیر پیش ماده ).1975(والکر باشد ي آروماتیک میدر موقعیت سه و پنج حلقه

مطابق با ساختار  .سازندرا می )S(نوع  16) و سرینجیلG(نوع  15)، گووایاسیلH(نوع 14واحد هیدروکسی فنول

شود. وزن مولکولی سلولز به سختی شکسته میتوان گفت، لیگنین نسبت به سلولز و همیپیچیده لیگنین می

شده و به حفاظت لیگنین هاي میکروبی به درون مولکول آن که مانع ورود سلول است KPa100لیگنین 

ساکاریدها را در ساختار مواد لیگنوسلولزي بطور فیزیکی محافظت کرده و عاملی کند. لیگنین پلیکمک می

ن، باشد. لیگنین نقش مهمی در ساختار گیاهاساکاریدها میها به پلیبراي جلوگیري از دسترسی آنزیم

، 2007تورپین مقاومت، سختی، خاصیت ارتجاعی و کم بودن نفوذپذیري چوب در جهت عرضی دارد [

  ]. 1998کرك و گولن  ،2001، میثمی 2005،  لیس 2005آسامودو وهمکاران 

  

                                                             
14 - Hydroxyphenol- (H-type)   
15 . Guaiacyl- (G-type)  
16 .Syringyl subunits (S-type) 
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NDF, ADF and OM Populus nigra and Alnus subcordata by Phanerochaete 

chrysosporium and alkali. Effect of fungies on substrates evaluated for 7 and 

14 and 21 days under invitro condition. Ruminal degradability of samples was 

determined by in situ technique using two ruminal cannulated rams. The 

results showed that biodegradation of saw dust improved the chemical 

composition and Rumen and post rumen digestibility in this study. as well as 

there were significant differences among NDF, ADF, ASH and OM content 

and also degradability parameters of DM including rapid degradation, slow 

degradation, rate of fraction and effective dagradability in passage rate 0.02, 

0.05, 0.08 (on hour) in different times of biodegradation (P<0.05) . Results of 

this study showed that biodegradation of Populus nigra, Alnus subcordata 

and Abies alba saw dust decreased  NDF, ADF and OM content and increased 

Ash content, ether extract, rumen and post rumen digestibility. As well as 

increasing in days of biodegradation improved rumen and post rumen 

degradability, significantly (P<0.05).  
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