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چکیده
پژوهش حاضر به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی گیاه بومی و دارویی پنیرک و تعیین سطح مناسب استفاده از آن به
عنوان جایگزین بخش علوفهای جیره نشخوارکنندگان در دو مرحله انجام گرفت .ماده خشک ،پروتئین خام ،چربی خام و
خاکستر پنیرک به ترتیب  3/11 ،02/11 ،11/67و  14/11درصد ماده خشک بود .مقدار انرژی خام  3660کیلوکالری و
انرژی قابل متابولیسم آن  0/11مگاکالری بر کیلوگرم ماده خشک بدست آمد .در ادامه  7جیره آزمایشی حاوی سطوح
صفر 12 ،72 ،42 ،02 ،و  122درصد پنیرک جایگزین شده با یونجه به عنوان بخش علوفهای یک جیره متوازن تهیه و
تولید گاز و هضم پذیری جیرههای مذکور با یکدیگر مقایسه گردید .با افزایش مقدار پنیرک در جیره تولید گاز و قابلیت
هضم افزایش یافت ( .(P<2/21در مرحله بعد ،از شش راس گوسفند عربی با میانگین وزن  31کیلوگرم استفاده شد.
جیرههای آزمایشی عبارت بودند از -1 :جیره فاقد پنیرک (شاهد) و  -0جیره حاوی  72درصد پنیرک جایگزین شده با
یونجه (تیمار برگزیده از آزمایش قبل) .در جیرهی حاوی پنیرک مصرف ماده خشک به طور معنی داری بیشتر از جیره
شاهد بود ( .)P>2/21اما اثری بر قابلیت هضم مواد مغذی مشاهده نشد ( .)P<2/21نیتروژن آمونیاکی و  pHمایع
شکمبه و غلظت گلوکز و اوره خون تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت ( .)P<2/21بنابراین نتایج نشان داد که
استفاده از پنیرک تا  11درصد ماده خشک کل جیره یا  72درصد جایگزین با یونجه جیره اثر منفی بر دام نداشت ،لذا
میتوان از آن در جیره گوسفندان به صورت چرا یا تغذیه دستی استفاده نمود.
واژ گان کلیدی :پنیرک ،فراسنجههای تخمیری شکمبه ،فراسنجههای خونی ،قابلیت هضم

مقدمه

جامعه انسانی تغذیه خوب و مفید است ،افزایش تولید

امروزه یکی از بحران های جامعه بشری کمبود مواد

محصوالت کشاورزی به ویژه منابع پروتئینی که یکی از

غذایی است که افزایش روز افزون جمعیت نیز بر این

منابع مهم تغذیه به شمار میروند امری ضروری به نظر

بحران میافزاید .از آنجا که یکی از اصول سالمتی

میرسد .یکی از روش های مهم رسیدن به این هدف به
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وجود آوردن شرایط بهینه اقتصادی در جیره غذایی دام

پنیرک عالوه بر تانن ،حاوی قند ،اگزاالت کلسیم ،مواد

ها به منظور دستیابی به منابع پروتئینی ارزانتر با کیفیت

رزینی ،پکتیکی و مواد رنگی حاوی موسیالژ است و

و کمیت بهتر میباشد (فضائلی .)1332

خاصیت مسهل و نرم کنندگی دارد .معموال از برگ و گل

در سالهای اخیر گرایش خاصی به استفاده از گیاهان و

این گیاه استفاده میشود .غنی از ویتامین های  B ،AوC

عصاره آنها به عنوان یک ابزار مناسب در جهت افزایش

میباشد و به دلیل وجود ویتامین  Cو بسیاری از مواد

عملکرد حیوانات به وجود آمده است (قاسمی  .)1311از

موثره دیگر کاربردهای دارویی و درمانی بسیاری برای

سوی دیگر ،بعضی اوقات خرید تضمینی محصوالت

آن در منابع ذکر شده است (ظهوری  .)1332گیاه پنیرک

استراتژیک نظیر گندم توسط دولت ،کشاورز را عالقه

در منطقه خوزستان به فراوانی یافت میشود و شرایط

مند به تولید این قبیل محصوالت مینماید .به همین جهت

اقلیمی استان برای کشت آن بسیار مساعد میباشد .از

میزان تولید علوفه در کشور و منطقه خوزستان محدود

طرفی علیرغم اینکه گوسفندان به طور طبیعی در

و خرید آن از نظر اقتصادی برای دامدار مقرون به

چراگاههای محلی و حاشیه جادهها از آن استفاده

صرفه نیست .بعالوه افزایش قیمت تولیدات دامی ناشی

میکنند ،اطالعات در مورد خواص پنیرک بسیار محدود

از این امر موجب کاهش توانایی رقابت دامداران این

است .بر اساس بررسی های انجام گرفته توسط محققین،

منطقه با استان های هم جوار و سایر نقاط کشور

مطالعهای در خصوص استفاده از پنیرک در تغذیه دام

میگردد به حدی که وارد کردن تولیدات دامی را از سایر

انجام نگرفته است .لذا ،آزمایش حاضر برای تعیین

استان ها و حتی کشورهای دیگر اقتصادی تر مینمایاند.

ترکیب شیمیایی و مقدار مناسب استفاده از آن در جیره

لذا به نظر میرسد استفاده از منابع علوفهای بومی و

به صورت جایگزین با یونجه و نیز بررسی اثر استفاده

ارزان تر و موثر در ایجاد بازده مناسب در تولید

از پنیرک بر خصوصیات تخمیری و هضمی گوسفندان

فرآوردههای دامی ضروری ترین نیاز این صنعت برای

انجام شد.

رقابت در بازارهای داخلی و جهانی است.
پنیرک گیاهی است یکساله یا دو ساله از خانواده

مواد و روش ها

 Malvaceaeبا نام علمی  Malva sylvestrisو یا

کلیات آزمایش :پس از تعیین ترکیب شیمیایی برای

 Common Mallowکه ازدیاد آن از طریق بذر صورت

تعیین سطح مناسب پنیرک در جیره گوسفند از روش

میگیرد (کریمی  .)1312به صورت خودرو و به فراوانی

آزمایشگاهی استفاده شد ،سپس جیره منتخب به

در بسیاری از مناطق استان خوزستان مانند مناطق

گوسفندان تغذیه شد.

اهواز و باوی یافت میشود .همچنین به طور سنتی برای

ترکیب شیمیایی :ماده خشک نمونههای آزمایشی با

مصارف انسانی نیز کشت میشود .هرچند زارعین و

آون ( دمای  72°Cبه مدت  41ساعت) ،خاکستر با

کشاورزان این گیاه را به عنوان علف هرز مزارع گندم،

استفاده از کوره الکتریکی ( دمای 112°Cبه مدت 3

جو و سایر لگوم ها میشناسند اما کشت همزمان آن با

ساعت) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ()ADF

بقوالت منتج به عملکرد بهتر و کیفیت بهتر هر دو گیاه

باروش استاندارد اندازه گیری شد (.)AOAC 0220

میگردد .در صورتی که پنیرک به تنهایی بذر گیری و

پروتئین خام به روش کجلدال ( ،FOSS 2030سوئد)،

کشت شود عملکرد آن در یک دوره سه ماهه معادل 01

چربی با روش سوکسله (دی اتیل اتر به عنوان حالل)

تن در هکتار برآورد گردیده است (کریمی .)1312

تعیین گردید .انرژی خام با استفاده از بمب کالریمتر
( ،PAARمدل  )7122اندازه گیری شد .الیاف نامحلول
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در شوینده خنثی ( )NDFبا روش ون سوست و

خصوصیات هضم و تخمیر جیرههای گوسفندان (انرژی

همکاران ( )1331تعیین گردید.

قابل متابولیسم  0/4مگاکالری بر کیلوگرم و پروتئین

تعیین سطح مطلوب پنیرک در جیره گوسفندان :برای

 13/44درصد) در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار

این منظور ،از تکنیک تولید گاز منک و استینگس ()1311

گرفت .ترکیب جیره شامل یونجه ،جو ،سبوس گندم و

و آزمون تلی و تری ( )1373استفاده شد .در این بخش

کنجالهی سویا بود (جدول  .)1پنیرک به صورت تازه از

تأثیر جایگزینی مقادیر مختلف پنیرک با یونجه (مقادیر

منطقه اهواز و باوی تهیه و در هوای آزاد خشک گردید.

صفر 12 ،72 ،42 ،02 ،و  122درصد ،با توجه به نتایج

جیرههای آزمایشی به مقدار  1222گرم تهیه شد ،سپس

حاصل از ترکیب شیمیایی پنیرک این جایگزین انتخاب

جیرهها با آسیاب حاوی غربال یک میلیمتری آسیاب

شد) در جیره گوسفندان عربی تنظیم شده بر اساس

شدند و برای آزمون تولید گاز و هضم دو مرحلهای

جداول احتیاجات  )1311( NRCبررسی گردید.

مورد استفاده قرار گرفتند.

جدول  -1اجزاء جیرههای مورد استفاده برای آزمایش تعیین سطح مطلوب پنیرک
مقدار پنیرک جایگزین شده با یونجه در جیره (درصد ماده خشک)
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ترکیب مواد مغذی (درصد)
انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری بر کیلوگرم)
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42/62
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03/02

22/08

02/42

13/22

پروتئین خام

13/72

13/62

13/12

29/38

14/12

14/02

0/32

0/42

0/12

2/08
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چربی خام
1

کربوهیدرات غیر الیافی

31/42

31/12

33/32

93/08

42/32

42/62

)NFC( Nonfibrous carbohydrate1

آزمایش تولید گاز :شیرابه شکمبه از گوسفندان تغذیه

با مایع شکمبه و بزاق مصنوعی (با نسبت یک به دو)

شده با جیرههای علوفهای جمعآوری گردید .مقدار 2/3

انکوبه شد .گاز تولیدی در زمانهای ،04 ،10 ،7 ،4 ،0 ،2

گرم از ماده خشک جیرههای آزمایشی در داخل

 60 ،41و  37ساعت ثبت گردید .دادههای گاز تولیدی با

سرنگهای  122میلی لیتری شیشهای ریخته شد و همراه

استفاده از مدل نمایی ارسکوف و مک دونالد (:)1363
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)  Y = b(1 − e−ctبرازش شد .در مدل b ،تولید گاز از

باقیمانده خوراک روز قبل و کل مدفوع دفعی توزین

بخش قابل تخمیر و  cنرخ تولید گاز است .همچنین

گردید و نمونههای مربوط به هر دام پس از توزین در

انرژی قابل متابولیسم ( )MEپنیرک با استفاده از رابطه

فریزر -02درجه سلسیوس نگهداری شدند .در پایان

منک و استینگس ( )1311برآورد شد2.2+ 0.136 :

دوره نمونهبرداری ،نمونههای هر دام به نسبت وزن با

ME (MJkg-1DM)= GP+ 0.057 CP+0.0029CP2
در این معادله :GP :گاز تولیدی در زمان 04؛ CPدرصد

یکدیگر مخلوط شدند .نمونهبرداری از جیرههای

پروتئین خام ماده انکوبه شده میباشد.
آزمایش هضم دو مرحلهای :در لولههای آزمایش 122
میلیلیتری که حاوی  2/1گرم نمونه 42 ،میلیلیتر بزاق
مصنوعی و  12میلیلیتر مایع شکمبه بود (نسبت ،)1:4
اندازه گیری شد (تلی و تری  .)1373بزاق مصنوعی به
روش مکدوگال ( )1341تهیه شد .قابلیت هضم ماده
خشک با توجه به اختالف ماده اولیه و مواد باقیمانده
در پایان آزمایش هضم محاسبه گردید.
آزمایش هضم و تخمیر در گوسفندان :با بررسی نتایج
حاصل از آزمایشات مراحل قبل ،بهترین سطح پنیرک
انتخاب شده و به گوسفندان عربی تغذیه شد .جهت

آزمایشی نیز در دوره نمونهبرداری انجام پذیرفت .جهت
اثرات

بررسی

احتمالی

جیرههای

آزمایشی

بر

فراسنجههای خونی در پایان دوره و سه ساعت بعد از
تغذیه صبحگاهی از تمام دامها خونگیری شد .برای
تعیین مقدار  pHشکمبه 4 ،ساعت پس از مصرف
خوراک از مایع شکمبه دام ها نمونه گیری و  pHآن (pH
متر متروم  ،731سوئیس) اندازه گیری شد .سپس برای
اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی نمونه اسیدی شده (حجم
 1:1مایع شکمبه صاف شده و اسید کلریدریک 2/0
نرمال) ذخیره شد .نیتروژن آمونیاکی شکمبه از روش
فنول-هیپوکلرایت با استفاده از اسپکتروفتومتر و منحنی
استاندارد اندازه گیری شد (برودریک و کانگ .)1312

اجرای این طرح تعداد  7رأس گوسفند نر عربی با
میانگین وزن  31کیلوگرم انتخاب و برای تغذیه با
جیرههای آزمایشی به قفس های متابولیکی انفرادی

تحلیل آماری :دادههای حاصل با استفاده از SAS
(ویرایش  )1/0تجزیه آماری شدند و مقایسه میانگین
اثرات معنی دار ( )P<2/21با استفاده از آزمون چند

منتقل گردیدند .یک دوره عادتپذیری  01روزه در نظر

دامنهای دانکن انجام گرفت.

اصلی به مدت  6روز آغاز گردید .خوراک روزانه در دو

نتایج و بحث

وعده غذایی صبح (ساعت  )1و بعد از ظهر (ساعت )17

نتایج حاصل از ترکیب شیمیایی و مواد مغذی موجود در

توزین و بهصورت مخلوط در اختیار دامها قرار داده

پنیرک نشان داد ،گیاه پنیرک علیرغم ماده خشک کم

شد .آب بصورت آزاد و مداوم در اختیار گوسفندان قرار

دارای پروتئین ،چربی و انرژی خام قابل مالحظهای بود

داشت .در طول دوره نمونه گیری ( 6روز) نمونهگیری از

(جدول .)0

گرفته شد و پس از دوره عادتپذیری ،دوره آزمایشی

باقیمانده خوراک و مدفوع صورت گرفت .هر روز
جدول  -2ترکیب شیمیایی گیاه پنیرک مورد استفاده در آزمایش
ماده خوراکی

پنیرک

ترکیب شیمیایی (درصد ماده خشک)
ماده

پروتئین

خشک

خام

11/67

02/11

چربی خام

خاکستر

NDF

ADF

انرژی

خام

)(Kcal/Kg
3/11

14/11

31

17

3660

ME
)(MJkg-1
12/76
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اثر جایگزینی پنیرک با یونجه در جیره گوسفندان (جدول

شوینده خنثی 0و الیاف نامحلول در شوینده

 )3بر پتانسیل تولید گاز معنی دار بود ( .)P>2/21جیرهی

خوراکها میباشد ،متفاوت است و موجب افزایش

حاوی  122درصد پنیرک جایگزین یونجه دارای

پتانسیل تولید گاز در جیرههای حاوی پنیرک (جدول )3

بیشترین پتانسیل تولید گاز از بخش قابل تخمیر نسبت

میگردد .همچنین مشاهده میشود (جدول  )4که تولید

به تیمار شاهد بود ( .)P>2/21تیمارهای حاوی  42و

گاز در ساعات اولیهی انکوباسیون با افزایش سطح

 122درصد پنیرک اختالف معنیداری با جیره شاهد

پنیرک در جیره افزایش مییابد ،به نظر میرسد باال بودن

داشتند ،اما بین سطوح 02،72و 12درصد پنیرک با

سطح کربوهیدراتهای محلول و پکتین در پنیرک نسبت

یکدیگر و با جیره شاهد اختالف معنی داری وجود

به یونجه که موجب دسترسی سریع تر به مواد مغذی در

نداشت ( .)P>2/21طبق نتایج بدست آمده از این بخش از

ساعات اولیه انکوباسیون میگردد ،دلیل این امر باشد

آزمایش ،با افزایش سطح پنیرک در جیره ،تولید گاز تا

(بشارتی و همکاران  .)0221با توجه به این که حجم گاز

سطح  42درصد جایگزینی با یونجه روند افزایشی

تولیدی یک پارامتر خوب برای پیشگویی قابلیت هضم به

داشت ،سپس در سطح  72و 12کاهش و دوباره در

وسیله میکروارگانسیم های شکمبه در سیستم داخل

سطح  122درصد افزایش نشان داد .نرخ تولید گاز

آزمایشگاهی میباشد (سومارت و همکاران ،)0222

(جدول  )4تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار گرفت

میتوان نتیجه گرفت قابلیت هضم جیرههای حاوی پنیرک

( .)P>2/21بیشترین نرخ تولید گاز مربوط به جیره شاهد

در مقایسه با یونجه باالتر میباشد و احتماال پنیرک اثر

بود که تنها با سطح  12درصد پنیرک اختالف معنی دار

مضری بر میکروارگانیسم ها ندارد.

داشت ( 2/241در برابر  2/232میلی لیتر بر ساعت) .یکی

هضمپذیری ماده خشک (جدول )1در بین جیرههای

از دالیل بیشتر بودن پتانسیل تولید گاز جیرههای حاوی

آزمایشی حاوی سطوح مختلف پنیرک معنیدار بود

پنیرک به علت ترکیب شیمیایی آن از جمله وجود قندهای

( .)P>2/21جیرههای حاوی  12 ، 72و  122درصد

محلول ،پکتین و نشاسته باالی پنیرک در مقایسه با

پنیرک اختالف معنی داری در قابلیت هضم ماده خشک با

یونجه میباشد (ظهوری 1332؛ کیانمهر .)1316

یکدیگر نداشتند اما نسبت به شاهد هضم باالتری داشتند

همبستگی باالیی بین مقدار گاز تولیدی با ترکیب

( .)P>2/21بعالوه جیرههای حاوی  02و  42درصد

شیمیایی خوراک وجود دارد (نساحالی و همکاران

پنیرک نیز با جیره شاهد (فاقد پنیرک) و جیرههای حاوی

 .)1334در آزمایش حاضر ترکیب شیمیایی و اجزاء

 12،72و  122درصد پنیرک جایگزین شده با یونجه

بخش علوفهای جیرهها متفاوت بوده است (جدول ،)1به

اختالف معنی داری نشان دادند .با افزایش مقدار پنیرک

طوری که در جیره شاهد  32درصد علوفه یونجه با

جایگزین شده با یونجه در جیره ،قابلیت هضم روند

مقادیر مختلف پنیرک از  02تا  122در صد جایگزین شد

افزایشی داشت .باالترین قابلیت هضم جیرههای

(که ترکیب شیمیایی متفاوتی دارند) ،از طرفی مقدار و

آزمایشی گوسفندان مربوط به جیرههای حاوی 122

ترکیب کنسانتره درجیرهها یکسان بود ،لذا شاید تغییر

درصد پنیرک جایگزین شده با یونجه بود .افزایش قابلیت

در پتانسیل گاز را بتوان با وجود پنیرک در جیره مرتبط

هضم در جیرههای حاوی پنیرک را شاید بتوان به وجود

دانست .با افزایش سطح پنیرک جایگزین یونجه ،سطح

کربوهیدرات های محلول و پکتین در جیره حاوی پنیرک

کربوهیدرات-

و فیبر کمتر آنها ارتباط داد .به دلیل این که

انرژی جیرهها که خود تحت تأثیر میزان

خنثی3

های غیر الیافی ( ،)1NFCکربوهیدراتهای محلول در
1

Nonfibrous Carbohydrate

Neutral detergent-soluble carbohydrate
Neutral detergent fiber

2
3
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کربوهیدرات های محلول و پکتین سرعت تجزیه باالیی

بودن بخش کربو هیدرات غیر الیافی در جیره حاوی

دارند و به سرعت توسط میکروارگانیسمها مورد

پنیرک نسبت به جیره شاهد موجب سهولت هضم و

استفاده قرار میگیرند ،کاهش میزان دیواره سلولی ،فیبر

تخمیر این جیرهها میگردد (بلومل و همکاران .)1336

نامحلول در شوینده اسیدی و خنثی و در نتیجه باال
جدول -3پتانسیل تولید گاز جیرههای گوسفندان حاوی مقادیر مختلف پنیرک
پتانسیل تولید گاز

نرخ ثابت تولید گاز

سطوح مختلف پنیرک (درصد)

(میلی لیتر)

(میلی لیتر بر ساعت)

0

71/33 ±0/67c

2/241 ±2/2276a

20

73/36 ±2/63bc

2/241 ±2/2221ab

00

63/61 ±12/33

2/246 ±2/2211

00

71/33 ±2/62

2/236 ±2/221

00

bc

62/10 ±1/63

2/232 ±2/221

100

13/74 ±2/71a

2/244 ±2/224ab

4/316

2/22126

a

ab

bc

SEM

ab
b

 :SEMخطای استاندارد میانگینها ،در هر ستون اعداد دارای حروف غیرمشابه اختالف معنیداری با یکدیگر دارند (.)P>2/21

جدول  -0روند تولید گاز* جیرههای گوسفندان حاوی مقادیر مختلف پنیرک
درصد پنیرک جایگزین شده با یونجه در جیره
0

0

20

20

00

00

00

00

00

00

100

100

گاز

نسبت

گاز

نسبت

گاز

نسبت

گاز

نسبت

گاز

نسبت

گاز

نسبت

تجمعی

تولید

تجمعی

تولید

تجمعی

تولید

تجمعی

تولید

تجمعی

تولید

تجمعی

تولید

گاز

گاز

گاز

گاز

گاز

گاز

(میلیلیتر)

(درصد)

(میلیلیتر)

(درصد)

(میلیلیتر)

(درصد)

(میلیلیتر)

(درصد)

(میلیلیتر)

(درصد)

(میلیلیتر)

(درصد)

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1/33

0/02

1/22

1/46

0/22

0/11

1/12

1/17

1/22

1/32

0/16

0/61

0

4/76

1/72

6/76

3/12

1/22

6/77

4/76

7/01

4/22

1/63

10/22

10/12

0

11/33

11/12

13/22

6/14

11/33

13/13

12/22

3/31

6/33

7/36

11/22

6/73

0

13/33

13/32

16/22

1/11

01/22

1/11

10/22

4/73

12/76

7/36

00/76

1/33

12

32/22

16/12

03/33

11/14

36/33

11/61

01/22

02/31

01/22

13/61

34/13

11/46

20

41/22

01/22

46/22

01/31

16/22

01/11

47/76

03/73

34/22

04/14

13/76

03/34

00

11/33

16/02

72/76

01/12

60/33

13/11

11/76

02/31

41/76

00/03

61/76

00/11

22

13/22

7/12

71/76

6/31

61/76

4/07

70/76

4/73

12/22

1/01

67/33

1/33

60

72/22

1/62

71/22

3/43

61/33

3/42

74/76

3/13

10/33

4/47

61/76

0/36

زمان

* تفاضل تولید گاز هر زمان از زمان قبلی خود تقسیم بر کل گاز تولیدی

در جیرهی حاوی پنیرک مصرف ماده خشک (جدول )7

نشخوارکنندگان معرفی نمود که موجب افزایش مصرف

افزایش معنی دار داشت ( .)P>2/21با توجه به نتایج به

خوراک گردیده است .با وجود این ،به نظر نمیرسد که

دست آمده میتوان پنیرک را خوراکی خوشایند برای

خوشخوراکی عامل مهمی در تعیین میزان مصرف

42

تعیین ترکیب شیمیایی گیاه پنیرک و سطح مناسب جایگزینی آن با یونجه در جیره غذایی گوسفندان

خوراک باشد به جز در مواردی که خوراک در برابر

یونجه (به دلیل وجود کربوهیدراتهای محلول و پکتین،

مصرف محافظت شده باشد (نوید شاد و جعفری

رضوانی  )1314غلظت اسید استیک در شکمبه کاهش

صیادی  .)1313تولید اسید استیک در شکمبه کاهش

مییابد ،این ساز و کار منجر به افزایش پروپیونات،

مصرف خوراک را سبب میگردد (طباطبائی ،)1310

کاهش استات و در نتیجه افزایش مصرف خوراک در

بنابراین به نظر میرسد از آنجایی که با مصرف پنیرک

آزمایش حاضر باشد.

به سبب ماهیت سهل التخمیرتر بودن آن نسبت به
جدول  -5هضمپذیری جیرههای گوسفندان حاوی پنیرک ،به روش هضم دو مرحلهای
درصد پنیرک جایگزین شده با یونجه در جیره

هضمپذیری ماده خشک(درصد)

شاهد (بدون پنیرک)

c

12/13

02

b

12/43

42

63/17 b

72

30/33 a

12

30/24 a

122
SEM

a

34/31
0/67

 :SEMخطای استاندارد میانگینها ،در هر ستون اعداد دارای حروف غیرمشابه اختالف معنیداری با یکدیگر دارند (.)P>2/21

استفاده از پنیرک اثر معنی داری بر قابلیت هضم ماده

سلولولیتیک در شکمبه را محدود کرده و قابلیت هضم

خشک ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی نداشت

فیبر و بازده خوراک را کاهش میدهد (خوافی پور و

اما باعث کاهش غیر معنیدار آنها گردید (.)P<2/21

همکاران  )0223اما کربوهیدراتهای موجود در پنیرک

قابلیت هضم ظاهری ماده خشک مصرفی برای تیمار

تأثیر زیادی بر کاهش  pHشکمبه ،در گوسفندان تغذیه

شاهد و تیمار حاوی 72درصد پنیرک به ترتیب  60/34و

شده با آن نداشتند (جدول  ،)1هر چند در آزمایش

 62/63درصد بود .بهنظر میرسد وجود مقادیر باالیی از

حاضر  pHشکمبه در گوسفندان تغذیه شده با پنیرک

کربوهیدراتهای محلول و پکتین در پنیرک ،با دارا بودن

کاهش غیر معنیداری با جیره شاهد نشان داد اما pH

سرعت تجزیهی باال (بلومل و همکاران  )1336و پایین

 7/27به مقدار ایدهآل برای فعالیت میکروارگانیسمها

بودن مقدار فیبر در جیرهی حاوی پنیرک نسبت به

( )7/1-7/4نزدیک بوده و در این  pHفعالیت میکروبها

یونجه از جمله عوامل اثر گذار در میزان هضم ماده

خیلی کم نمیشود .در واقع ماهیت شیمیایی و فیزیکی

خشک در این جیرهها باشد .شاید تخمیر سریع

پنیرک مانع ایجاد اختالل در روند طبیعی تخمیر شکمبه و

کربوهیدرات های محلول در مقایسه با الیاف یونجه منجر

کاهش هضم میگردد و تخمیر بخش قندی و پکتین

به کاهش  pHشده است (جدول  )6که بر هضم ماده

پنیرک و تبدیل آن به استات به جای اسید الکتیک یک

خشک و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خنثی تاثیر

عامل مهم در این خصوص محسوب میشود (داونینگ

منفی گذاشته است (تیمور نژاد و همکاران pH .)1317

 .)1313اما به هر حال شاید همین مقدار کاهش  pHاثر

شکمبه مهمترین عامل در تعیین میزان قابلیت هضم

کاهشی محدودی بر هضم بر جای گذاشته است .وجود

خوراک در نشخوارکنندگان است که سقوط آن به کمتر

تانن در پنیرک نیز میتواند عامل موثر در کاهش غیر

از  1/1فعالیت باکتری ها و سایر میکروارگانیسم های

معنی دار هضم مواد مغذی باشد .در آزمایشهای
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مختلف دالیل کاهش قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین

غذایی میشود و منجر به کاهش قابلیت هضم خوراک

خام به باند شدن تانن با مواد مغذی نسبت داده شده

شود (کیبون و ارسکوف 1333؛ گتاچیو و همکاران

است که در نتیجه از تجزیه شدن ذرات غذایی به وسیله

 .)0221قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در

میکروب های شکمبه محافظت میکند و منجر به کاهش

تیمار شاهد و تیمار حاوی  72درصد پنیرک به ترتیب

قابلیت هضم خوراک میشود (ساندوال کاسترو و

 72/1و  16/33درصد و در مورد الیاف نامحلول در

همکاران  .)0222عالوه بر این سیالنیکوف و همکاران

شوینده اسیدی به ترتیب  11/4و  43/3درصد محاسبه

( )0221ثابت کردند که اثرات منفی تانن میتواند در

شد کاهش هضم ظاهری الیاف نامحلول در شوینده

ارتباط با ممانعت از فعالیت آنزیم های خارج سلولی

خنثی با گزارش بلومل و همکاران ( )1336در خصوص

میکروارگانیسم ها باشد و در نتیجه مانع تجزیه ذرات

اثر  pHمطابقت دارد.

جدول -0مصرف خوراک و قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذی در گوسفندان تغذیه شده با جیره حاوی پنیرک
شاهد (بدون پنیرک)

 00درصد پنیرک

SEM

136 a

316/30 b

10/33

ماده خشک مصرفی (گرم در روز)
قابلیت هضم (درصد)
ماده خشک

60/34

62/63

0/6

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

72/1

16/33

3/7

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

11/4

43/3

4/0

041/40

012/04

01/33

ماده خشک دفعی (گرم در روز)

 :SEMمیانگین خطای استاندارد ،در هر ردیف اعداد دارای حروف غیر مشابه اختالف معنیدار با یکدیگر دارند (.)P>2/21

 pHمایع شکمبه (جدول  )6تحت تأثیر جیرههای

پنیرک به طور غیر معنیداری باالتر از غلظت آن در

آزمایشی قرار نگرفته است و مقدار آن پس از مصرف

جیرهی شاهد بود ( .)P<2/21غلظت نیتروژن آمونیاکی

خوراک در جیرهی حاوی پنیرک از نظر عددی کمتر بوده

شکمبه در تیمار شاهد و تیمار حاوی پنیرک به ترتیب

است ( .)P>2/21با توجه به اینکه با افزایش پنیرک در

 11/31و  16/32میلیگرم در  122میلیلیتر مایع شکمبه

جیره ،میزان  NDFکاهش یافته و همچنین اندازه ذرات

گوسفندان بود .این نتیجه با نتایج به دست آمده در

خوراک در تیمار حاوی پنیرک کمتر بوده است در نتیجه

مطالعات کاردوزو ( ،)0227بنچار ( )0221و تاسول

احتماال با کاهش تحریک نشخوار بزاق کمتری ترشح

( )0223در مورد اثر استفاده از اسانس های مختلف

شده است (مرتنز  )1336که احتماالً میتواند از جمله

گیاهان دارویی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه

عوامل کاهش  pHشکمبه در آزمایش حاضر باشد .اما

مطابقت داشت .میتوان افزایش در غلظت آمونیاک

با وجود کاهش  pHدر تیمار حاوی پنیرک ،آستانه pH

شکمبه گوسفندان تغذیه شده با این جیره را به وجود

شکمبه برای فعالیت بهینه میکروارگانیسمها و تولید

پنیرک که پروتئین بیشتری از یونجه دارد ،نسبت داد،

پروتئین میکروبی و نیز تجزیهی فیبر  7/1-7/4پیشنهاد

زیرا منبع اصلی تأمین نیتروژن آمونیاکی در شکمبه

شده است که اختالف اندکی با  pHمشاهده شده در

آمونیاک حاصل از تجزیه پروتئین میباشد (ماکار

تیمار حاوی پنیرک دارد (راسل و همکاران .)1330

 .)0223از طرفی غیر معنی دار شدن این اختالف را به

غلظت نیتروژن آمونیاکی (جدول  )6در جیرهی حاوی

اثر باندکنندگی تانن پنیرک ربط داد.
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جدول  -2فراسنجههای تخمیری شکمبه گوسفندان تغذیه شده با جیرههای آزمایشی
درصد پنیرک جایگزین شده با یونجه در جیره

pH

( 0شاهد)

7/33

11/31

00

7/27

16/32

SEM

2/14

1/06

نیتروژن آمونیاکی
(میلیگرم در  100میلیلیتر)

 :SEMمیانگین خطای استاندارد

تاثیر جیرهها بر متابولیت های خونی (جدول  )1معنی دار

علت ثبات نسبی غلظت آمونیاک شکمبه باشد .عدم

نبود ( .)P<2/21غلظت گلوکز در هر دو تیمار 64/33

افزایش میزان اوره خون در صورتی که میزان نیتروژن

میلیگرم در  122میلیلیتر خون بود .در توافق با این

آمونیاکی مایع شکمبه افزایش یابد ،احتماال میتواند سبب

نتیجه بنسالم و همکاران ( )0221نشان دادند که تغذیه

افزایش تولید پروتئین میکروبی شده و ابقاء نیتروژن در

بزها با جیره حاوی تانن (پنیرک حاوی تانن است) ،تغییر

بدن حیوانات را بهبود بخشد (خلیل وندی بهروزیار و

معنی داری در غلظت گلوکز خون ،کل پروتئین و آلبومین

همکاران ،)1332 ،هرچند در آزمایش حاضر نیتروژن

سرم نسبت به بزهای تغذیه شده با جیره فاقد تانن ایجاد

آمونیاکی مایع شکمبه به طور غیر معنی داری افزایش

نکرد.

داشت .از سوی دیگر عدم تفاوت معنی دار اوره و
کراتنین خون حیوانات تغذیه شده با جیرههای آزمایشی

جدول -0متابولیتهای خون گوسفندان تغذیه شده با جیره

احتماال به دلیل خواص مدری قوی گیاه پنیرک میباشد

حاوی پنیرک

زیرا طبق گزارش چنگیزی آشتیانی و همکاران ()0211

میلیگرم 100 /میلیلیتر

شاهد

 72درصد پنیرک

SEM

گلوکز

64/33

64/33

1/13

نیتروژن اورهای خون

11/22

11/22

3/33

کراتینین

2/60

2/76

2/21

 :SEMخطای استاندارد میانگینها

و زارعی و همکاران ( )0210میزان کراتنین سرم خون
در ارتباط مستقیم با فیلتراسیون گلومرولی قرار دارد.
نتیجه گیری کلی
نتایج آزمایش حاضر نشان داد که استفاده از پنیرک تا

غلظت نیتروژن اورهای خون در جیره شاهد و جیره

 11درصد ماده خشک کل جیره یا  72درصد جایگزین با

حاوی پنیرک  11میلیگرم در دسیلیتر خون بود .نتایج

یونجه جیره اثر منفی بر دام نداشت ،لذابا توجه به خود

پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از پنیرک جایگزین

رو بودن گیاه ،ارزان و حتی رایگان بودن آن در منطقه

شده با یونجه در جیره آزمایش تاثیری روی غلظت اوره

خوزستان ،میتوان از آن در جیره گوسفندان به صورت

خون نداشت .از آنجایی که غلظت نیتروژن اورهای تابعی

چرا یا تغذیه دستی استفاده نمود.

از غلظت آمونیاک شکمبه است ،لذا ثبات آن میتواند به
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Abstract
This study was conducted to determine the chemical composition of Mallva sylvesteris as native
and medicinal plant, and determine the appropriate level to use it as an alternative forage portion of
the diet of ruminants in two steps. Dry matter (DM), crude protein, ether extract and ash of Mallva
sylvesteris was 11.76, 20.11, 3.81 and 16.72 (%DM). Gross and metabolisable energy was 3772
Kcal and 2.55 Mcal/kg-1 DM, respectively. Then, 6 experimental diets contain 0, 20, 40, 60, 80 and
100% Mallva sylvesteris replaced with alfalfa as forage part of a balanced diet was prepared and gas
production and digestibility of diet compared. As increasing the amount of Mallva sylvesteris in
diets, the gas production and digestibility was increased (P<0.05). At next step, 6 sheep were used.
The experimental diets were: 1) 0 (control) 2) 60% Mallva sylvesteris replaced with alfalfa (selected
treatment from last Experiment). Dry matter intake of diet contain Mallva sylvesteris significantly
was more than control (P<0.05). Rumen ammonia nitrogen and pH, and blood urea nitrogen (BUN)
and glocuse were not affected by diets. There was no effect on nutrients digestibility (P>0.05).
Therefore, the result were shown that using up to 18% DM of total diet Mallva sylvesteris or 60%
replaced with alfalfa had no miserable effect on animal, so it may used in sheep diets as feedlot or
grazing forage.
Keyword: Blood metabolite, Digestibility, Mallva sylvesteris, Rumen fermentation parameters

