السامرائي وآخرون

مجلة العلوم الزراعية العراقية – 5105 ,475-466 :)6(54

تحسين القيمة الغذائية لكوالح الذرة الصفراء المجروشة باستخدام هيدروكسيد الصوديوم
وفاء حميد السامرائي* شاكر عبد األمير حسن عبد الجبار وهيب الحديثي
قسم الثروة الحيوانية – كلية الزراعة – جامعة بغداد
d.wafaa71@yahoo.com
المستخلص

تم معاملة كوالح الذرة الصفراء المجروشة بهيدروكسيد الصوديوم وتم استخدام درجتي حرارة  51و◦ 51م وثالث مدد حضن (1

و 04و )01يوم وثالث مستويات رطوبة ( 1و 01و ,%)61ومن خالل النتائج ظهر أن تأثير المعاملة بهيدروكسيد الصوديوم
ادى إلى حصول انخفاض معنوي ( )p<0.05في كل من كمية المادة الجافة والمادة العضوية من  06.851و 057801غم⁄كغم
إلى  75585و 645.16غم⁄كغم وفي كمية مستخلص االلياف المتعادل والهميسليلوز واللكنين من  .50804و00.854

و 006804غم⁄كغم في كوالح الذرة الصفراء غير معاملة إلى  7518.6و 5.0814و 006855غم⁄كغم بالتتابع مقارنة بكوالح الذرة
الصفراء المعاملة بهيدروكسيد الصوديوم ,في حين نالحظ حصول زيادة معنوية ( )p<0.05في كمية نتروجين االمونيا

ومستخلص االلياف الحامضي والسليلوزمن  18014و 550841و 56861غم⁄كغم إلى  081.و 546856و 011817غم⁄كغم

بالتتابع ,واشارت النتائج الى حصول زيادة عالية المعنوية ( )p<0.01في معامل الهضم المختبري للمادة الجافة والعضوية من

 05814و %51815إلى  41850و %4.805كما حصلت زيادة في االس الهيدروجيني من  48.إلى  0وكان أفضل مستوى

للرطوبة  %01وأفضل مدة حضن  01يوم.

الكلمات المفتاحية :اللكنين ,معامل الهضم المختبري للمادة الجافة والعضوية.
*البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول.
The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 45(6): 566-572, 2014
Alsamraee et al.,
IMPROVEMENT OF THE NUTRITIVE VALUE OF GROUND YELLOW CORN COBS
BY USED SODIUM HYDROXIDE
W. H. Alsamraee
Sh. A. Hassan
A. W. Al-Hadethy
Dept. of Animal Resources – Coll. of Agric. – Univ. of Baghdad
d.wafaa71@yahoo.com
ABSTRACT
Study the effect of treated the ground corncobs with 4% NaOH using two temperatures (20
and 40 C), three incubation periods (0, 15 and 30) days and three level of moisture (0, 15 and
30 days). The results indicated that the main effect of treatment have reduced significantly
(P<0.05) the content of dry matter, organic matter from 968.20 and 947.10 gm\kg to 724.4 and
654.06 gm\kg and the content of, natural detergent fibers, hemcellulose and lignin from
841.95, 398.45 and 396.95 gm\kg to 740.86, 283.05 and 336.44 as compared with untreated. A
significant (P<0.05) increase in quantity of the ammonia nitrogen, acid detergent fibers acidic
and cellulose from 0.105, 443.50 and 46.60 gm\kg to 1.08, 456.26 and 100.07 gm\kg. Also
increased significantly (P<0.01) in vitro dry matter organic matter digestibility from 34.05 and
40.04% to 50.21 and 58.32% and pH from 5.83 to 9. The best treatment which gave better
improvement was a associated with 30% moisture and 30 days incubation time.
Key word: lignin, In Vitro.
*Part of M.Sc. thesis of the first author.
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 02و◦ 42م وبتحديد ثالث مدد حضن  2و 65و 12يوم

المقدمة

وبواقع مكررين لكل مدة حضن وبذلك اصبح عدد المعامالت

تمثل األعالف الخشنة جزءا مهما من غذاء الحيوانات

في التجربة  61معاملة وبعد انتهاء مدة الحضن تم تفريغ

المجترة ،إذ أن هذه األعالف تمثل العليقة المالئة نظ ار لسعة

الكوالح المعاملة في اناء بالستيكي ومن ثم وضعت في

القناة الهضمية لهذه الحيوانات ومن ثم فإنها تحتاج إلى

اكياس نايلون وغلقت وعقمت ووضعت في المجمدة لحين

كميات كبيرة من العلف لملئ هذه السعة .إن كوالح الذرة

اجراء التحاليل الكيميائية.

الصفراء من المخلفات الزراعية ذات القيمة الغذائية
المنخفضة بسبب انخفاض معامل هضمها ،وذلك الرتفاع

النتائج والمناقشة

والهميسليلوز بأواصر يصعب على أحياء الكرش المجهرية

( )P<0.01في معامل الهضم المختبري للمادة الجافة والمادة

كسرها مما يقلل االستفادة من هذه العناصر الغذائية (،61 ،5

العضوية واالس الهيدروجيني ،وزيادة معنوية ( )P<0.05في

 .)02للعمل على تحسين القيمة الغذائية لهذه المخلفات

كمية السليلوز ونتروجين االمونيا في كوالح الذرة الصفراء

المعاملة بهيدروكسيد الصوديوم إذ لوحظ أن هذه المعاملة

غير المعاملة .كما اشارت النتائج إلى وجود انخفاض معنوي

ادت إلى زيادة كمية المتناول من هذه المخلفات (،61 ،1

( )P<0.05في كمية المادة الجافة والمادة العضوية

 .)65إن الهدف من هذه الدراسة هو تحسين القيمة الغذائية

ومستخلص االلياف المتعادل والحامضي واللكنين وعدم وجود

لكوالح الذرة الصفراء المجروشة بمعاملتها بهيدروكسيد

تاثير معنوي في النتروجين الكلي.

اظهرت النتائج جدول  6حصول زيادة عالية المعنوية

محتوى جدار خالياها باللكنين الذي يرتبط بالسيليلوز

المجروشة والمعاملة بهيدروكسيد الصوديوم مقارنة مع الكوالح

ودرجة االستفادة منها تم استخدام المعامالت الكيميائية مثل

الصوديوم بطريقة الرش وباستخدام درجات ح اررة حضن

تأثير درجات الحرارة

مختلفة ومستويات رطوبة مختلفة ومدد حضن مختلفة لغرض
الحصول على أفضل معامل هضم للمادة العضوية في المادة

اشارت نتائج جدول  0الى وجود زيادة عالية المعنوية

( )p<0.01في االس الهيدروجيني وحصول انخفاض عالي

الجافة.

المعنوية ( )p<0.01في كمية مستخلص االلياف المتعادل

المواد والطرائق

واللجنين فضال عن حصول انخفاض معنوي ( )p<0.05في

تم الحصول على كوالح الذرة الصفراء ( )corn cobsمن

كمية الهيميسليلوز ومستخلص االلياف الحامضي ،في حين

لجرش الحبوب ذات منخل قياس  5ملم وبعد ذلك تم تنعيمها

 20و 40درجة مئوية في كمية المادة الجافة والمادة العضوية

وبعد ذلك تم تنعيمها بطاحونة مختبرية ذات منخل  0.5ملم.

والنيتروجين الكلي والنيتروجين االمونيا والسليلوز ونسبة

تم رش كوالح الذرة المجروشة بالماء بعد فرشها في إناء

معامل الهضم المختبري للمادة الجافة والمادة العضوية.

بالستيكي وباستخدام رشاش ماء وبنسبة  2و 12و %12مع

تأثير مستوى الرطوبة

بينت النتائج عدم وجود أي تاثير معنوي لدرجة ح اررة الحضن

معمل تفريط ابي غريب/بغداد وتم جرشها بجاروشة محصصة

التقليب المستمر لضمان وصول الماء بالتساوي الى جميع

بينت نتائج جدول  1حصول انخفاض عالي المعنوية (

اجزاء الكوالح  ،ثم رشت الكوالح وهي بنفس اإلناء بمحلول
هيدروكسيد الصوديوم ( )%4بنسبة  6:6محلول الى مادة

 )p<0.01في كمية المادة الجافة والمادة العضوية بزيادة
مستوى الرطوبة وفي كمية مستخلص االلياف المتعادل عند

جافة بوساطة رشاش ماء يدوي صغير الحجم مع التقليب

مستوى رطوبة  12و .%12كما اشارت النتائج إلى وجود

المستمر خالل المعاملة لكي يصل المحلول بشكل كامل إلى

انخفاض معنوي ( )p<0.25في كمية مستخلص االلياف

كل أجزاءه وضمان تجانس المعاملة بعد ذلك وضعت الكوالح
المعاملة في قناني مخروطية الشكل واغلقت فوهتها بسداد

الحامضي عند نفس مستوى الرطوبة ،ودلت النتائج إلى وجود

زيادة معنوية ( )p<0.25في كمية السليلوز عند مستوى

مطاطي وربطت بشريط الصق لضمان الظروف الالهوائية

الرطوبة  2و %12فضال عن حصول ارتفاع عالي المعنوية

للمعاملة ،وتم حضن الدوارق في افران كهربائية بدرجتي ح اررة

( )p<0.62في نسبة معامل الهضم المختبري للمادة الجافة
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والمادة العضوية واالس الهيدروجيني عند مستوى رطوبة 2

األلياف المتعادل والحامضي واللكنين بزيادة مدة الحضن ،في

و ،%12واشارت النتائج إلى عدم وجود تاثير معنوي لمستوى

حين لوحظ حصول زيادة عالية المعنوية ( )p<0.01في كمية

الرطوبة على نسبة النيتروجين الكلي وكمية نيتروجين االمونيا

السليلوز ومعامل الهضم المختبري للمادة الجافة والمادة

والهيميسليلوز واللكنين.

العضوية واألس الهيدروجيني بزيادة فترة الحضن ،كما لوحظ
حصول انخفاض معنوي ( )p<0.05في كمية الهيميسليلوز

تاثير مدة الحضن

مع زيادة مدة الحضن بينما لم يحصل أي تاثير معنوي في

اشارت نتائج جدول  4إلى حصول انخفاض عالي المعنوية

كمية نيتروجين األمونيا مع زيادة مدة الحضن.

( )p<0.01بكمية المادة الجافة والمادة العضوية ومستخلص

جدول . 0التأثير الرئيس للمعاملة الكيميائية بهيدروكسيد الصوديوم في التركيب الكيميائي ومعامل الهضم المختبري للمادة
العضوية والمادة الجافة واألس الهيدروجيني لكوالح الذرة الصفراء (غم/كغم مادة جافة )
الصفات المدروسة

المعاملة

المقارنة

06.851
المادة الجافة
057801
المادة العضوية
1854
النتروجين الكلي
1801
نتروجين االمونيا
.50804
مستخلص االلياف المتعادل
00.854
الهمي سليلوز
550841
مستخلص االلياف الحامضي
56861
السليلوز
006804
اللكنين
05814
معامل هضم المادة الجافة مختبريا %
51815
معامل هضم المادة العضوية مختبريا %
48.0
االس الهيدروجيني
* و** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال  1814و 1810بالتتابع.

75585
645816
1841
081.
7518.6
5.0814
546856
011817
006855
41850
4.805
0811

الخطأ
القياسي
4854
587.
1850
1815
0806
0855
0811
1855
1871
1851
1844
185.

مستوى
المعنوية
*
*
غ8م
*
*
*
*
*
*
**
**
**

غ.م تعني غير معنوي.

جدول  .5تأثير درجة الحرارة في التركيب الكيميائي ومعامل الهضم المختبري للمادة الجافة والمادة العضوية واالس الهيدروجيني
لكوالح الذرة المجروشة المعاملة بهيدروكسيد الصوديوم (غم/كغم مادة جافة)

الصفات المدروسة

درجة الحرارة (م)
51

51

المادة الجافة
المادة العضوية
النيتروجين الكلي ()%
نيتروجين االمونيا
مستخلص االلياف المتعادل
الهيميسليلوز
مستحلص االلياف الحامضي
السليلوز
اللجنين
معامل هضم المادة الجافة مختبريا ()%
معامل هضم المادة العضوية مختبريا ()%
االس الهيدروجيني
* و** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال  1814و 1810بالتتابع.
755856
64186.
1841
081.
765806
050807
551855
011810
050805
5080.
4.850
0856

غ.م تعني غير معنوي.

46.

75181.
645816
1844
1847
755806
01.8.6
501800
010840
055854
41
40815
0807

الخطأ القياسي
4860
4874
1845
1815
0800.
5845
084.
1875
0805
1844
18.1
1850

مستوى

المعنوية
غ8م
غ8م
غ8م
غ8م
**
*
*
غ8م
**
غ 8م
غ8م
**
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جدول . .0تأثير مستوى الرطوبة في التركيب الكيميائي ومعامل الهضم المختبري للمادة الجافة والمادة العضوية واألس
الهيدروجيني لكوالح الذرة المجروشة المعامل بهيدروكسيد الصوديوم (غم⁄كغم مادة جافة)
الصفات المدروسة

مستوى الرطوبة ()%
01

1

b 741861
a771800
المادة الجافة
b 641800 a 704864
المادة العضوية
185.
1841
النيتروجين الكلي()%
18001
1814.
نيتروجين االمونيا
a 7478.0
a746870
مستخلص االلياف المتعادل
0018.1
006805
الهيميسليلوز
b 550805 a 550847
مستخلص االلياف الحامضي
a 017876
b .7867
السليلوز
05585.
055850
اللجنين
a 418..
b 5.846
معامل هضم المادة الجافة مختبريا ()%
a 61874
b468.6
معامل هضم المادة العضوية مختبريا()%
a 01867
b .8.0
االس الهيدروجيني
* و** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال  1814و 1810بالتتابع.

61

الخطا
القياسي

c 677800
c 651840
1845
181.1
b 706800
000851
b 555850
a 001801
000861
a 41800
a 4.840
a 0864

58.7
0810
1860
1815.
5800
580
087
1876
0805
1860
1860
1854

مستوى
المعنوية
**
**
غ8م8
غ8م8
**
غ8م8
*
*
غ8م8
**
**
**

غ.م تعني غير معنوي.

جدول  .5تأثير مدة الحضن (يوم) في التركيب الكيميائي ومعامل الهضم المختبري للمادة العضوية في المادة الجافة واألس

الهيدروجيني لكوالح الذرة المجروشة المعامل بهيدروكسيد الصوديوم (غم/كغم مادة جافة)
مدة الحضن (يوم )
الخطا
الصفات المدروسة
القياسي
01
04
1
5800
c 56586. b 567840
a 767864
المادة الجافة
5861
c 01485. b 0.08.5 a 607800
المادة العضوية
18041
1840
1844
1840
النتروجين الكلي()%
1815.
1865
0855
186
نيتروجين االمونيا
08.0
c 55.807 b 5.4850
a 40085.
مستخلص االلياف المتعادل
5800
c 541850 b 504854
a 050867
الهيميسسليلوز
0855
c 075800 b 557850
a 570855
مستخلص االلياف الحامضي
186.
a 050811 b 015816
c .185.
السليلوز
1807
c 505855 b 0558.5
a 067805
اللجنين
1805
a 61800 b 61801
c 44875
معامل هضم المادة الجافة مختبريا ()%
1840
a 40855 b 41856
c 578.5
معامل هضم المادة العضوية مختبريا ()%
1857
a 01855
b 0847
c 0805
االس الهيدروجيني
* و** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال  1814و 1810بالتتابع.

غ.م تعني غير معنوي.

مستوى
المعنوية
**
**
غ8م8
غ8م8
**
*
**
**
**
**
**
**

األمونيا والسليلوز ومستخلص األلياف الحامضي واللكنين

تأثير التداخل بين درجة الحرارة ومستوى الرطوبة

اظهر التداخل بين درجة الح اررة ومستوى الرطوبة وجود تأثير

وفي معامل الهضم المختبري للمادة الجافة والمادة العضوية.

عالي المعنوية ( )p<0.26في نسبة النيتروجين الكلي وفي
كمية الهيميسليلوز واألس الهيدروجيني (جدول  ،)5كما اشار

تأثير التداخل بين درجة الحرارة ومدة الحضن

اشار التداخل بين درجة الح اررة ومدة الحضن الى وجود تأثير

التداخل إلى وجود تأثير معنوي ( )p>2.25في كمية

عالي المعنوية ( )p>2.26في نسبة النيتروجين الكلي واألس

معنوي في كمية المادة الجافة والمادة العضوية والنيتروجين

معنوي ( )p>2.25في كمية مستخلص األلياف المتعادل

الهيدروجيني (جدول  .)5كما دل التداخل إلى وجود تأثير

مستخلص األلياف المتعادل ،وبين التداخل عدم وجود تأثير
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والسليلوز وفي معامل الهضم المختبري للمادة العضوية ،في

المجروشة غير المعاملة ،وتتفق هذة النتائج مع اشار إليه

حين لم يظهر التداخل وجود تأثير معنوي في كمية المادة

آخروت ( 6و 1و 62و 61و ،)61أما ارتفاع األس

الجافة والمادة العضوية ونيتروجين األمونيا والهيميسليلوز

الهيدروجيني في كوالح الذرة الصفراء المجروشة والمعاملة

ومستخلص األلياف الحامضي واللكنين ومعامل الهضم

بهيدروكسيد الصوديوم فإنه يعود إلى فعل القاعدة التي تؤدي

المختبري للمادة الجافة.

إلى ارتفاع قيمة األس الهيدروجيني وهذا مطابق لما وجده

آخرون ( 4و 7و .)67إن تفسير االنخفاض الحاصل في

تأثير التداخل بين مستوى الرطوبة ومدة الحضن

اللكنين يعود إلى فعل هيدروكسيد الصوديوم الذي يقوم بكسر

اظهر التداخل بين مستوى الرطوبة ومدة الحضن وجود تأثير

عالي المعنوية ( )p>2.26في كمية المادة الجافة والمادة

األصرة بين اللكنين والسليلوز ومن ثم تحرير السليلوز الذي

العضوية ونسبة النيتروجين الكلي وفي كمية مستخلص

كان يحسب مع اللكنين عند التحليل الكيميائي للكوالح الذرة

الصفراء المجروشة غير المعاملة وقد توصل الباحثون (1

األلياف المتعادل والحامضي والهيميسليلوز والسليلوز ومعامل

و )64إلى نفس النتيجة .إن المعاملة بهيدروكسيد الصوديوم

الهضم المختبري للمادة العضوية واألس الهيدروجيني (جدول

ادت إلى حصول انخفاض في نسبة المادة العضوية بسبب

 ،)5في حين اشار التداخل إلى وجود تأثير معنوي
( )p>2.25في كمية اللكنين بينما اشار التداخل إلى عدم

نشاط هذه القاعدة في تكسير األصرة التساهمية ومن ثم

وجود تاثير معنوي في كمية نيتروجين األمونيا ومعامل

تحرير المركبات الهيميسليلوزية وذوبانها في المحلول فضال

عن أن ارتباط الصوديوم مع الكوالح المعاملة واعتباره مع

الهضم المختبري للمادة الجافة.

الرماد عند حساب المادة العضوية االمر الذي ادى الى

تأثير التداخل بين درجة الحرارة ومستوى الرطوبة ومدة

انخفاض نسبة المادة العضوية ( .)61 ،60 ،66 ،1 ،0إن

الحضن

درجة ح اررة الحضن  42درجة مئوية كانت أفضل معنويا من

اظهر التداخل بين درجة الح اررة ومستوى الرطوبة ومدة

درجة ح اررة الحضن  02درجة مئوية في تحسين القيمة

الحضن وجود تأثير عالي المعنوية ( )p>2.26في نسبة

الغذائية لكوالح الذرة الصفراء المجروشة والمعاملة بهيدروكسيد

النيتروجين الكلي وفي كمية مستخلص األلياف المتعادل

الصوديوم من حيث محتواها النيتروجين الكلي ومستخلص

والهيميسليلوز واللكنين وفي األس الهيدروجيني .كما اشار

األلياف الحامضي والمتعادل والهيميسليلوز واللكنين واألس

التداخل إلى وجود تأثير معنوي ( )p>2.25في معامل الهضم

الهيدروجيني وقد يعود ذلك إلى تقليل المدة الالزمة للوصول

المختبري للمادة العضوية في حين اظهر التداخل عدم وجود

إلى سرعة تفاعل أعلى في حين اشار  Hassanوآخرون ()4

تأثير معنوي في كمية المادة الجافة والمادة العضوية

إلى عدم وجود تأثير لدرجة الح اررة عند معاملة القصب

والنيتروجين االمونيا والسليلوز ومستخلص األلياف الحامضي

المجفف المجروش بهيدروكسيد الصوديوم .إن مستوى

وفي معامل الهضم المختبري للمادة الجافة .إن ارتفاع معامل

الرطوبة  %12كان األفضل معنويا في انخفاض كمية المادة

الهضم المختبري للمادة الجافة والمادة العضوية عند معاملتها

الجافة والمادة العضوية ومستخلص األلياف المتعادل ،وقد

بهيدروكسيد الصوديوم يعود إلى تحسن القيمة الغذائية لكوالح

يعزى ذلك إلى ذوبان العناصر الغذائية الذائبة في محلول

الذرة الصفراء المجروشة عند معاملتها بهيدروكسيد الصوديوم،

وارتباط الصوديوم مع الكوالح المجروشة والمعاملة والذي

ويعزى ذلك إلى ارتفاع كمية السليلوز بفعل المعاملة التي ادت

يضاف إلى الرماد عند حساب المادة العضوية ،واكد ذلك (1

إلى التصوبن  glucuronic acid estersفي سلسلة الزايلن
( )Xylanومن ثم تكسر األواصر

و )66في حين يالحظ أن مستوى الرطوبة  %12كان

glucuronic acid

األفضل معنويا في انخفاض كمية مستخلص األلياف

 estersبين الزايلن المتبلور والمتبلورات االخرى (السليلوز

الحامضي وفي زيادة كمية السليلوز ومعامل الهضم المختبري

والهيميسليلوز واللكنين) ،وهذا يؤدي إلى تحرير السليلوز

للمادة الجافة والمادة العضوية واألس الهيدروجيني لنفس

المرتبط مع اللجنين بأواصر قوية والذي كان يحسب مع

السبب اعاله.

اللكنين عند إجراء التحليل الكيميائي لكوالح الذرة الصفراء
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 تأثير درجة الحرارة ومستويات الرطوبة ومدد الحضن والتداخل بينهما في التركيب الكيميائي ومعامل الهضم المختبري للمادة.4 جدول
)كغم مادة جافة/العضوية في المادة الجافة واألس الهيدروجيني للكوالح المجروشة المعاملة بهيدروكسيد الصوديوم (غم
الخطأ القياسي للمتوسطات ومعنوية التأثير
تأثير
تأثير حرارة
تأثير
تأثير
× حرارة
× رطوبة
الحضن
الرطوبة
حضن
5.31 8م8 غ6.11 8م8غ
2.94 **
4.87 **
1.99 8م8غ
2.348م8غ
2.60 **
3.03 **
0.95 **
0.95 **
0.35 **
0.63 8م8غ
0.02 8م8 غ0.02 8م8غ
0.03 8م8غ
0.03 8م8غ

تاثير حرارة
× × رطوبة
حضن
6.48 8م8غ
3.22 8م8غ
1.66 **
0.00 8م8غ

تأثير
× حضن
رطوبة
5.45 **
4 **
1.17 **
0.02 8م8غ

4.35 **

3.61 **

3.94 *

3.94 *

1.38 **

2.11 **

4.36 **

4.32 **

3.14 8م8غ

4.36 **

2.13 *

2.3 8م8غ

1.678م8غ

2.59 **

1.83 8م8غ

1.34 8م8غ

1.24 **

1.7 *

0.918م8غ
2.77**

3.14 **
2.98 *

1.87 *
1 8 م8 غ

1.01 8م8غ
1.82 8م8غ

0.68**
1.97 **

0.76 *
1.32 8م8غ

0.66 8م8غ

0.558م8غ

0.63 8م8غ

0.83 8م8غ

0.32 **

0.61 **

2.80 *

2.22 **

1.62 *

0.97 8م8غ

0.53 **

0.61 **

0.10**

0.07 **

0.06 **

0.06 **

0.27 **
0.25 **
. بالتتابع1810و

تأثير درجة
الحرارة

الكوالح
المعاملة

5.618م8غ
5.75 8م8غ
0.52 *
0.02 8م8غ

724.44
654.06
0.50
1.08

الصفات المدروسة

المادة الجافة
المادة العضوية
)%(النيتروجين الكلي
نيتروجين االموني
مستخلص االلياف
3.12 **
740.86
المتعادل
2.52 *
283.05
الهيميسليلوز
مستخلص االلياف
1.58 *
453.26
الحامضي
0.74 8م8غ
100.07
السليلوز
1.92 **
336.44
اللجنين
معامل هضم المادة
0.55 8م8غ
50.21
)%(الجافة
معامل هضم المادة
0.80 8م8غ
58.33
)%( العضوية
0.29 **
9
االس الهيدروجيني
1814 * و** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال
.م تعني غير معنوي.غ
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اكوالح الذرة الصفراء المجروشة والمعاملة بهيدروكسيد
الصوديوم مع زيادة مدة الحضن وسبب ذلك يعود إلى طول
مدة تعرض الكوالح المجروشة لفعل هيدروكسيد الصوديوم إذ
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