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 دهیچک

 تغذیاه کاه ماا  رر نظیر کشاورزی مزارع از حاصل بقایای توان ازمی خوراک ینهمنظور کاهش هز به زمینه مطالعاتی:

 تیاقابل بار ذرت الژیسا ایا گنامم کاه با ما  کاه ینیگزیجا اثر یبررس منظور به حاضر شیآزماهدف:  .رکر استفاره رام

 مناسا  ساح  نیایتع از پا روش کاار: . گرفت انجام یعرب نژار یهابره رر شکمبه یپروتوزوآ تیو جمع ریتخم هضم،

 یشایماآز یهاارهیاج بامیش  بره ۱۶تعمار  گاز، میتول آزمون از استفاره با ذرت الژیس و گنمم کاه با ما  کاه ینیگزیجا

 25 ،(۱ جیاره) گنامم کااه بجای ما  کاه جایگزینی مررص ۱00فاقم کاه ما  )شاهم(،  رهیشامل ج اول مرحله از مهیبرگز

 رر( 3 جیاره) ذرت سایالژ بجاای ما  کاه جایگزینی ررصم 50 و( 2 جیره) ذرت سیالژ بجای ما  کاه جایگزینی ررصم

 یپروتوزآهاا تیاجمع شامار  و یریاتخم ،یخاون یهافراسانجه بارآورر جهاتشامنم.  هیتغذ یقال  طرح کامال تصارف

 ررنتاای:: . شام فتاهگر خاونشاکمبه و  عیمااباه ترتیا   هاابره از صاب  یرهخوراک از پ ر ساعت سه و چها شکمبه،

 ازگا تولیام پتانسیل( ررصم ۱00 تا 25) سحوح تمام برای ،جیره رر گنممکاه با ما کاه جایگزینی با سح ، تعیین آزمایش

شااهم جیاره باه  نسابتذرت  یالژسا یا  بجااکاه م یگزینیجاررصم  25 مقمار(. P<05/0) یافت افزایش شاهم به نسبت

 یاهایارهج تماام رر یکروبایم توره یمتول بازره(. P<05/0ار )ررا کاهش  آن یگزینیجاررصم  ۱00و  یشگاز را افزا یمتول

روی  شیحاصال از آزماا جینتا(. P<05/0بور ) یشترشاهم بجیره به  نسبتذرت  یالژبا س شمه یگزینکاه ما  جا حاوی

 نیتاروژن نظار از(. >05/0Pبور ) ۱ رهیج هب مربوط یمغذ موارهضم  تیقابل و خوراک مصرف بیشترینکه  رام نشان رار

 آزمایشای هاایجیره باین راریمعنای اخاتالف ای خاون()گلوکز و نیتروژن اوره خونی هایفراسنجه و شکمبه آمونیاکی

 جمعیات(. >05/0P)مقامار باور  تارینکمشااهم اخاتالف راشات و  باا 3 جیارهرر  تنهاا شاکمبه ماایع pH. نشام مشاهمه

 .(>05/0P) باور تارکم( رر مقایساه باا شااهم 3و  2هاای )جیاره ذرت سایالژ حااوی هاایجیره رر شاکمبه پروتوزوآی

ور از کشامناطق  یبرخآن رر  یو فراوانقیمت مناس   بملیل راما   کاهاستفاره از  توانمی بنابراین،گیری نهایی: نتیجه

 .رکر یهگوسفنمان توص یهذرت کم رانه رر تغذ یالژکاه گنمم و س جایگزین صورت بهستان جمله استان خوز
 

 خون و شکمبه مایع هایسنجهافر هضم،قابلیت یمگاز،تول آزمون پروتوزوآ، جمعیت شیمیایی، ترکی : یدیکل گانواژ
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 مقدمه

 نازوتت کمباور و خشا  نیماه و خشا  اقلیمای شرایط

 بخاش رام تغذیاه تاا اسات شمه موج  ایران رر آسمانی

 اختصاا  خاور باه را رامپاروری هزینه از توجهی قابل

 را رامای هاایفارآورره تولیام از ناشی ررآممهای و رهم

 بارای تقاضاا ایاران رر اخیار، هاایرهه طیر. ساز متاثر

 هایپیشرفت و جمعیت رشم نتیجه رر رامی هایفرآورره

 لحفای) است هراشت پی رر را افزونی روز شم، راقتصاری

 بامین کننامهنشخوار حیوانات ارز   (.20۱2 روزبهان و

 کام هاایخاوراک مصارف با قاررنم هاآن که است سب 

 تولیام باات کیفیات باا هااییفرآورره کیفیات، کم و ارز 

 وباین حیاوان  همزیساتی رابحهرلیل  به توانایی این. کننم

 چااجی) باشاممی آن شکمبه رر مستقر میکروبی جمعیت

 از بسایاری ررخاوراک،  یناهمنظور کاهش هز به(. 20۱۴

 از حاصاال بقایااای از ایااران، رر خصااو به کشااورها،

 فرعاای هااایفرآورره عنااوان تحاات کشاااورزی ماازارع

که کاه ماا  از  رشومی استفاره رام تغذیه رر کشاورزی

  آن جمله است.

ما  گیاهی است که از ریر باز رر مناطق خشا  و نیماه 

 شمه اساتیگر نقاط خاورمیانه کشت میخش  ایران و ر

مااا  بااه علاات قابلیاات ت بیاات  .(۱۹۹۶ حسااینی مجنااون)

 آن، تقویات و جلااوگیری از فرسااایش رر خاااکنیتاروژن 

 3۴0ررصاام پااروتوین و  25اهمیاات رارر. رانااه مااا  بااا 

گرم رانه خشا  آن  ۱00کالری انرژی که از مصرف کیلو

ن گیااهی شور، از مناابع تاامین کننامه پاروتویحاصل می

 (.2000 رضاایی و قاوامی) روربرای انسان به شمار مای

 قارار اساتفاره مورر هارام تغذیه ررنیز  ما و کلش  کاه

هاای اساتان رر پراکنامه طاور به ایران رر ما . گیررمی

 و خوزسااتان فااار ، اصاافهان، خراسااان، آذربایجااان،

 هایپایاه کاوه رر و آبای صاورت باه شامالی هایاستان

 حساینی مجناونر )شاومی کشات ریم صورت به گرگان

 5/2 حاامور جهااان رر مااا  کشاات زیاار سااح  (.۱۹۹۶

 محصاول تان میلیاون 8/۱ سااتنه و اسات هکتار میلیون

 رر(. ۱۹۹۶ حساینی، مجناونر )شاومی تولیام خش  رانه

 خوزساتان اساتان رر ماا  کشت زیر سح  ۱38۹ سال

(. تاااکنون اک اار 200۹ فااا وت )اساا بااوره هکتااار ۱۴000

ای کاه رر رابحاه باا ماا  انجاام گرفتاه لعات تغذیاهمحا

رر خصو  کاه  یرر خصو  رانه ما  بوره ول یشترب

 یشصاورت گرفتاه اسات. لاذا آزماا یما  محالعات کما

 گوسافنم رر آن اییاهارز  تغذ یاافتنحاضر به منظاور 

  .شم انجام
 

 هاروش و مواد

 شامل اول مرحله. گرفت انجام مرحله رو رر آزمایش این

 یاا گنامم کااه باا ما  کاه جایگزینی مناس  سح  عیینت

 گااز تولیام آزمونبور که از  جیره رر رانهکم ذرت سیالژ

 از حاصال نتاایج بررسای با روم مرحله رر. شم استفاره

 ماا  کاه جایگزینی از سحوحی اول، مرحله هایآزمایش

 و هضام و شام انتخاا  ذرت سایالژ و گنمم کاه جای به

 یابار آزمایشای جیره. گرریم بررسی هاجیره متابولیسم

 احتیاجاات جاماول اساا بار  روممرحلاه و مرحلاه  نیا

 تنظیم( NRC 2007) کوچ  نشخوارکننمه یهارامغذایی 

 کشااورزی مازارع از نیاز مورر ما  کاه(. ۱ جمول) شم

 .میگرر خش  آزار یهوا رر و تهیه شوشتر شهرستان

)آون  خشاا  شاایمیاییم ماااره ترکیبااات گیااریاناامازه 

Memmert ،2۴ ،سلساایو (،  ررجااه ۹0 رمااای ساااعت

ررجاه  550خاکستر )کاوره الکتریکای اکساایتون، رماای 

 ،چهار ساعت(، چربای خاام )رو  سوکساله( ،سلسیو 

الیااف  ،(۱۹85سوست و روبرتساون، ، ونADLلیگنین )

 ،(ADF ،AOAC 20۱2نااامحلول رر شااوینمه اساایمی )

، 2300مامل  Foss Tecator، کجلمالرو  ) پروتوین خام

 ،NDFالیااااف ناااامحلول رر شاااوینمه خن ااای ) ،ساااو م(

هااای متااماول و بااا رو  (۱۹۹۱ همکاااران و سوسااتون

 .گیری شمنماستانمارر انمازه

 پذیریهضام خصوصیات بخش این رر متولیم گاز آزمون

 مختلا  تعمار نه جیره آزمایشی حااوی مقااریر تخمیر و

( ررصاام ۱00 و 75 ،50 ،25 صاافر، سااحوح) مااا  کاااه

 رر راناه کام ذرت سایالژ و یاا گنمم کاه جایگزین شمه با
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را   ۴. ماایع شاکمبه از گرفات قرار بررسی مورر جیره

گوسفنم نر بالغ عربی )قبل از خوراک صبحگاهی( کاه باا 

ررصاام  70ای رر حاام نگهااماری باار پایااه علوفااه )جیااره

سیالژ ذرت( تغذیه شامه  ۱5ررصم یونجه و  ۱5گنمم، کاه

آوری شم و پ  از اخاتالط باه وسایله چهاار نم جمعبور

. صاف شمه و مورر استفاره قرار گرفتنم نخیتیه پارچه 

های آزمایشاای بااا آساایا  حاااوی غربااال یاا  نمونااه

گارم از مااره میلای 300متری آسیا  شامنم. مقامار میلی

هاای ی مورر نظار تاوزین و باه راخال ویالخش  نمونه

ختاه شام. گااز تولیاامی رر ریلیتاری میلی ۱00آزمایشای 

، ۹۶، 72، ۴8، 3۶، 2۴، ۱2،۱۶، 8، ۶، ۴، 2های صافر، زمان

 اسااتینگ  و )مناا  ساااعت انکوباساایون ثباات شاام ۱20

( بااا اسااتفاره از ماامل cو  bضاارای  تولیاام گاااز ). (۱۹88

بمسات ( ۱۹7۹ونالام )مو مک ارساکوفتغییر یافتاه نمایی 

 مآممنم
P=b (1–e-ct)  

گاز تولیم شمه رر واحم زمان لیتر یمیل P:رر این معارله، 

(t)، b تولیام گااز بخاش قابال تخمیار رر واحام  لیترمیلیم

م ثابات نارت تولیام گااز بار c، )پتانسیل تولیم گااز( زمان

م عامر eم زمان انکوباسایون، tلیتر رر ساعت، حس  میلی

 باشم.، میننپری

، تولیام (۱PF) عامال تفکیا  های تخمیری شاملفراسنجه

میکروبای، زنامه ، بازره تولیام تاوره 2میکروبینمه زتوره 

 اساتینگ  و من  با رو ، (MEقابل متابولیسم ) انرژی

و موار ( GPساعت ) 2۴ یبا استفاره از گاز تجمع( ۱۹88)

 و (CPخام ) ینپروتومغذی جیره یا اجزای خوراک، نظیر 

 منممحاسبه شمانمازه گیری و  (EE) چربی خام
*ME(MJ/Kg DM) =2/2 + 0/۱357GP + 

0/0057CP +  0/000285۹ EE2 

 نتااایج بررسای باا مرحلااه ایان رر مآزماایش روم مرحلاه

 ساااحوحی بااارای اول، مرحلاااه آزمایشاااات از حاصااال

 بجاای ررصام۱00)گنمم  کاه جای به ما  کاه جایگزینی

                                                           
1 Partitioning factor 

2 Microbial biomass production 

 سایالژ بجاای ررصام 50 و 25)ذرت  سیالژ و( گنمم کاه

 طول به روز 30حمور  ممت آزمایش. شمنم انتخا ( ذرت

)بااا  عرباای نااژار ماایش بااره را  ۱۶ آن طاای و انجامیاام

 ماااه ساان( رر 8گیلااوگرم، حاامور  2۶ ±۴متوسااط وزن 

باارای . شاامنم تغذیااه اشااتها تاار ازررصاام کاام ۱0حاامور 

رهی، خاوراک باه روز از روره عاارت هفتمنظور، رر این

بااا ثباات هااا قاارار گرفاات و صااورت آزار رر اختیااار بره

پونم ) خوراک ثبت گرریمروزانه ف مقمار مصرباقیمانمه، 

 آزمایشای روره طاول رر هاامیشبره. (2005و همکاران 

 آ  باااه و شااامنم رارینگاااه متاااابولیکی هاااایقف  رر

روز  23مامت  .راشاتنم رسترسای غاذا و تازه آشامیمنی

رر نظار  هاارام از گیریروز نمونه 7و  پذیریعارت روره

غااذایی صااب  وعاامه رو خااوراک روزاناه رر . گرفتاه شاام

صااورت تااوزین و به( ۱۶ساااعت ) عصاارو ( 8)ساااعت 

 ها قرار راره شم.مخلوط رر اختیار رام
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 آزمایش در استفاده مورد هایجیره شیمیایی ترکیب و خوراکیمواد  اجزاء -1جدول

Table 1- Feed ingredients and chemical composition of the diets used in the experiment 

(صم)رر راکیخو ماره  

Feed ingredients (%) 

 (ما  کاه جایگزینی)ررصم  آزمایشی هایجیره 

Experimental diets (Replacement of mung bean straw%) 

 شاهم یرهج 

Control 

 کاه گنمم باررصم  ۱00

100% with wheat straw 

 ذرت یالژس ابررصم  25

25% with corn silage 

 ذرت یالژبا س ررصم 50

50% with corn silage 

گنمم سبو   

Wheat bran 

 25.0 25.0 25.0 25.0 

گنمم کاه  

Wheat straw 

 20.0 - 20.0 20.0 

ذرت سیالژ  

Corn silage 

 25.0 25.0 18.75 12.50 

جو رانه  

Barley grain 

 29.0 29.0 29.0 29.0 

ما  کاه  

Mung bean straw 

 - 20.0 6.25 12.50 

 مکمل معمنی ویتامینی*

Mineral-Vitamin supplement 

 1.0 1.0 1.0 1.0 

 مجموع
Total 

 100 100 100 100 

 ترکی  شیمیایی
Chemical composition 

     

  ماره خش 

Dry matter (%) 

 62.20 61.13 64.26 71.65 

  خاکستر

Ash (%) 

 6.35 6.77 6.51 6.68 

  خام ینپروتو

Crude protein (%) 

 11.22 11.87 9.60 10.32 

  خام یچرب

Ether extract (%) 

 5.89 6.40 5.97 6.05 

ی خن  ینمهنامحلول رر شو یافال  

Neutral detergent fiber (%) 

 41.80 40.15 32.91 33.14 

یمی اس ینمهنامحلول رر شو یافال  

Acid detergent fiber (%) 

 25.52 19.28 24.30 26.30 

یگنین ل  

Lignin (%) 

 5.09 4.51 4.02 3.32 

 انرژی متابولیسمی¥ 
ME (MJ/Kg) 

 8.82 12.53 9.20 9.45 

اکسیمان،  آنتی گرممیلی E ،2500ویتامین  گرممیلی D ،200ویتامین  المللیینب واحم هزار A ،200 ویتامین المللیبین واحم هزار ۶00 حاوی مکمل کیلوگرم هر *

گرم یلیم ۱00 ی،گرم رویلیم 300گرم م ، یلیم 300گرم آهن، یلیم 3000گرم منگنز، یلیم 2200 یم،یزگرم منیلیم 2۱000گرم فسفر،  80 یم،گرم کلس ۱۹5

 محاسبه براسا  تراکم انرژی موار خوراکی. ¥ .یومگرم سلنیلیم ۱/۱و  یمگرم یلیم ۱2کبالت، 

*Mineral and vitamin premix provided (mg/kg of supplement): vitamin A, 600,000 IU; vitamin D3, 200,000 IU; vitamin E, 200 mg; antioxidant, 2500 
mg; Ca, 195000 mg; P, 80000 mg; magnesium, 21000 mg; manganese, 2200 mg; iron, 3000 mg; copper, 300 mg; zinc, 100 mg; Co, 100 mg; I, 12 

mg; Se, 1.1 mg. ¥ Calculated according to energy of feed ingredients. 

 

 گیرینمونه مهاجیره مغذی موار هضم قابلیت گیریانمازه

 کل. شم انجام روز هفت ممت به ممفوع و خوراک از

 یانرر پا شم. ینو توز آوریجمع روره این رر ممفوع

 مخلوط از پ  رام هر به مربوطاز ممفوع  ،روز هفتم

 رر یا، نمونههای مربوط به هفت روزنمونهشمن 

 هضم قابلیت. شم نگهماری  سلسیو ررجه -20فریزر



 5                           یعرب يهامیش برهاي هاي خونی و شکمبههضم و برخی فراسنجه بر قابلیت دانهکم ذرت الژیس ای گندم کاه با ماش کاه ینیگزیجا اثر

 

و  ADF، NDF ماره خش ، شامل مغذی موار

با استفاره از اختالف مقمار خورره شمه و  خامینپروتو

 .محاسبه شم یرفع

 2۴ زمانی روره ی  رر :گوسفنمان نشخوار فعالیت ثبت

 چشمی صورتبه هارام ایرقیقه 5 فواصل رر و ساعت

 خوررن، شامل هانآ فعالیت و گرفته قرار مشاهمه مورر

 از جویمن فعالیت کل ،گرریم ثبت استراحت یا نشخوار

 این .شم محاسبه نشخوار و خوررن هایفعالیت مجموع

 و NDF خش ، ماره ازای به رقیقه حس  بر هافعالیت

ADF شم محاسبه نیز مصرفی. 

روز  رر مخونی هایفراسنجه تعیین و خون از گیرینمونه

 ازها عم از تغذیه از تمام رامچهار ساعت بآزمایش  28

 خون هاینمونه آزمایشگاه رر. شم گیریخونوراج  یمور

 و (رقیقه ۱5 ممت به رور، 3000)شم  سانتریفیوژ

 آنالیزهای جهت و گرریم جما هاآن از حاصل پالسمای

 رارینگه سلسیو  ررجه -20 رمای و فریزر رر بعمی

 کیت از استفاره با خون اوره و گلوکز گیریانمازه .شمنم

 از استفاره با و آزمون پار  شرکت کمی تشخیص

( 22 ،ا  لیبرا بیوکروم)ممل  اسپکتوفتومتری رستگاه

 .گرفت انجام

 ،(سو ی ، 787 )متروم pH گیریانمازه منظور به

 مایع شکمبه، پروتوزوآی شمار  و آمونیاکی نیتروژن

 30روز   رر هارام خوراکمهی ازساعت پ   سه شکمبه

 نیتروژنسنجش غلظت برای  .اخذ گرریمزمایش آ

با مقمار مساوی اسیم کلریمری   شکمبه مایع ،آمونیاکی

 و برورری  رو   طبق برنرمال مخلوط شم و  2/0

 .شم گیریانمازه اسپکتوفتومتر رستگاه با( ۱۹80) کانگ

 پروتوزوآ یهاگونه مپروتوزوآ شمار گونه و  تشخیص

 کروسکوپیاستفاره از مآنها با  یمورفولوژ یاز رو

 یو اطل  پروتوزآ (NIS-Elements F 3.0) ینور

 میلی ۱0 مقمار .می( مشخص گرر۱۹8۱اگیموتو و ایمای )

 ررصم ره آلمهیم فرم لیتر میلی ۱0 با شکمبه مایع لیتر

استفاره از تم  باها وآپروتوز تعمار شمار . شم مخلوط

( 2003) یتیرهور یشنهاریبه رو  پ تومتریهموسا

 شمار ( 5R–1R) تم متوسط مربع 5 رر انجام گرفت.

 N یعنی ،سپ  عمر حاصل شم، انجام

(5R+4R+3R+2R+1R =N )شم.ضر   ۴۱0 عمر رر 

 عیما تریلیلی= تعمار پروتوزوآ رر مN×۴۱0×ضری  رقت

 شکمبه

 رر آزمایش مرحله رو هر مهاراره تحلیل و آماری طرح

 افزارنرم با هاراره .گرریم اجرا تصارفی کامال طرح قال 

 آماری تحلیل و تجزیه مورر ۱/۹ نسخه SAS آماری

 هامیانگین مقایسهرار شمن، هنگام معنی. گرفتنم قرار

 خحای احتمال سح  رر رانکن ایرامنه چنم آزمون توسط

 .گرفت انجام ررصم 05/0
Yij=µ+Ti+Eij 

میانگین  µمقمار عمری مشاهمه شمه،  ijYرر این رابحه، 

 .باشممانمه میاثر باقی i ،ijEاثر تیمار   iTعه، جام

 

  بحث و :ینتا

نتایج مربوط به ترکی  شیمیایی کاه  :ییایمیش بیترک

ارا ه شمه  2ما ، کاه گنمم و سیالژ ذرت رر جمول 

 بیشتری خام چربی و خام پروتوین رارای ما  کاهاست. 

 سیالژ به نسبت بیشتری خام چربی و گنمم کاه به نسبت

 75/0)ذرت  یالژس خام ینپروتو کهحالی رر. بور ذرت

اگرچه آنالیز آماری . بور ما  کاه از بیشتر( ررصم

کاه  MEو  NDF، ADF خام،ینپروتو مقمارانجام نشم، 

راشتنم، اما  یکمیگربا  یزیناچ تفاوتذرت  یالژما  و س

 گنممکاه  قابل توجه بور. اختالف آنها با کاه گنمم

مقمار  ینکمتر و یگنینو ل NDF، ADF رمقما یشترینب

مقمار  یشترینکاه ما  ب .را راشت MEو  خام یچرب

 را راشت. یچرب

ررصم ماره خشا ،  20/88کاه ما  رارای رر آزمایشی 

 3۹/2ررصم فیبر خام،  57/2۶ررصم پروتوین خام،  70/۹

ررصاام خاکسااتر رر ماااره  ۴3/۱۱ررصاام چرباای خااام و 

هاای کاه باه راره (2007کااران م)خاتیا  و هبور  خش 

  .آزمایش حاضر نزری  بورنم
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 کااه مناسا  نیگزیجاا ،ییایمیشا هیتجز جینتا اسا   بر

 صیتشخ رانه کم علوفه الژیس ای گنمم کاه رهیج رر ما 

  .شم راره

 

 )درصد( شیآزما در استفاده مورد ذرت الژیس و گندم کاه ،کاه ماش ییایمیش بیترک -2 جدول

Table 2- Chemical composition of the mung bean straw, wheat straw and corn silage used in the experiment (%) 

شیمیایی ترکی   

Chemical composition 

ما  کاه  

Mung bean straw 

گنمم کاه  

Wheat straw 

ذرت سیالژ  

Corn silage 

  ماره خش 

Dry matter (%) 

93.30 89.00 29.00 

  خام ینپروتو

Crude protein (%) 

7.65 3.60 8.40 

  خام یچرب

Ether extract (%) 

4.35 1.80 3.00 

ی خن  ینمهنامحلول رر شو یافال  

Neutral detergent fiber (%) 

49.52 72.00 47.00 

یمی اس ینمهنامحلول رر شو یافال  

Acid detergent fiber (%) 

31.52 54.00 30.00 

  خاکستر

Ash (%) 

9.90 7.80 7.20 

یگنین ل  

Lignin (%) 

11.10 14.00 5.00 

 انرژی متابولیسمی¥ 
ME (MJ/Kg) 

3.234 3.143 3.230 

          *ME (MJ/Kg DM) = 2/2 + 0/۱357GP + 0/0057CP +  0/000285۹ EE2 

 

 مااش کااه ینیگزیجااول: تعیین سطح مطلوب  مرحله

  رهیج در

مختلا   یرمقار یحاو هایجیرهگاز  یمنرت تول و یلپتانس

ذرت رر  یالژکااه گنامم و سا یکاه ماا  بجاا یگزینیجا

 باا ماا کاه جاایگزینی بانشان راره شمه است.  3جمول 

( ررصام ۱00 تاا 25) سحوح تمام برای جیره رر گنممکاه

 یافاات افاازایش شاااهم بااه نساابت گاااز تولیاام پتانساایل

(05/0>P از .)کااه ماا  باا  یگزینیررصام جاا 75تا  50

شااهم  یارهنسابت باه ج یراریتالف معنذرت، اخ یالژس

 یکااه ماا  بجاا یگزینیجااررصم  25 اما نشم؛ مشاهمه

 ۱00و  یشگااز را افازا یمبه شاهم تول نسبتذرت  یالژس

 یشاترین(. بP<05/0) ارررا کااهش  آن ،یگزینیجاررصم 

 یگزینیررصم جا ۱00 یرهگاز مربوط به ج یمتول یلپتانس

گااز  یامتول یلپتانسا ینکاه گنمم و کمتار یکاه ما  بجا

 یکااه ماا  بجاا یگزینیجاررصم  ۱00 یرهمربوط به ج

شااهم  یهاایارهگااز رر ج یامذرت باور. نارت تول یالژس

 25 یحاو یرهمقمار بور که تنها اختالف آن با ج یشترینب

  شم. راریذرت معن یالژسکاه ما  به جای ررصم 

ررصم کاه  ۱00 جایگزینی یرهج ررگاز  یمکاهش تول علت

 یاافال تربات یرتوان به مقارب شایمرا ذرت  یالژا  با سم

 یااافو ال( ررصاام 52/2خن اای )نااامحلول رر شااوینمه 

 ماا  کااه رر( ررصم 52/۱اسیمی )نامحلول رر شوینمه 

محققاان گازار   یارانسابت رار. ز ذرت سیالژ به نسبت

 ADFو  NDF ینراری بایمعن یمنف یکررنم که همبستگ

(  2003ری و همکاران ارارر )ه وجور یمیگاز تول حجمو 

 و سالولز همی)سلولز،  یسلول یوارهمحتوی ر یو اثر منف

 یاتکااهش فعال یالتوانام باه رلیم گااز یام( بر توللیگنین

 یا مرباوط باه ترک 2جمول  یهااما راره باشم. یکروبیم

کااه  یننشان رار که اختالف ب یموار خوراک ینا یمیاییش

 و یگناینل مقاماررر  یشذرت ماورر آزماا سایالژما  و 
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 لاذا. اسات بیشاتر ما کاه  رر که باشممی نیز خامیچرب

 نیازمال واع یانگاز را بتوان باه ا یمعلت کاهش تول یمشا

بااا  یراشااباعغ یروغاان هااا یااژهبااه و چرباایرار.  نساابت

 یگنوسالولزیبه خصو  بخاش ل یافسح  ال یمنپوشان

بار  یاثار منفا یبارهاضام ف هااییبر باکتر یاثر منف یاو 

 یرو یارهرر ج یع چربباستفاره از منا و هضم آنها رارنم

صاورت باور  ینبام یرتاث ینا ،موثر است یاهضم شکمبه

باعا  کااهش  یاشاباع شامه بحاور خحا یکه مکمل چرب

 گرریام NDFو  یماره خشا ، ماوار آلا یاهضم شکمبه

 (200۹ یستتاپ)ب

 

 تولید گاز آزمونبر اساس  جیره در ماش کاه ناسبم سطح تعیین آزمایش درای تخمیر شکمبههای فراسنجه -۳جدول

Table 3- Ruminal fermentation parameters in experiment to determine the appropriate level of mung bean straw 

in the ration based on gas production test  

جایگزنی کاه ما (ررصم یره )ج  

Diet (Replacement of mung bean straw%) 

 گاز یمتول یلپتانس

Potential of gas production (ml/300 mg DM) 

 گاز  یمنرت تول

Gas production rate (ml/h) 

 شاهم

Control 

 48.67e 0.028a 

کاه گنمم یررصم بجا 25  

25% with wheat straw 

61.12c 0.027a 

کاه گنمم یررصم بجا 50  

50% with wheat straw 

73.30b 0.021ab 

کاه گنمم یررصم بجا 75  

75% with wheat straw 

77.47b 0.024ab 

کاه گنمم یررصم بجا ۱00  

100% with wheat straw 

86.81a 0.027a 

ذرت یالژس یررصم بجا 25  

25% with corn silage 

58.76cd 0.018b 

ذرت یالژس یررصم بجا 50  

50% with corn silage 

52.38de 0.030a 

ذرت یالژس یررصم بجا 75  

75% with corn silage 

47.70e 0.022ab 

ذرت یالژس یررصم بجا ۱00  

100% with corn silage 

38.41f 0.029a 

SEM 2.610 0.003 

P-value 0.0001 0.0440 

SEMها، رر هر ستون اعمار رارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیم خحای استانمارر میانگین( 05/0راری رارنمP<.) 

SEM: Standard error of means, mean within same column with different letters differ (P<0.05) 

 

 ۱00های بورن پتانسیل تولیم گاز جیره باتتر ی،طرف از

 50تا  25ررصم جایگزینی کاه ما  بجای کاه گنمم و 

توان ررصم جایگزینی کاه ما  بجای سیالژ ذرت را می

کاه ما  رر مقایسه   NDFو  ADFمقماربورن  با کمتر

رانست که ( مرتبط 2 )جمولبا کاه گنمم و سیالژ ذرت 

 کهمحابقت رارر  (2007) همکاران و این با گزار  ماهات

 هاخوارک از تعماری رانه و برگ تولیمی گاز مقایسه رر

 بورن بیشتر بر تأثیرگذار عامل مهمترین که کررنم بیان

مقمار  بورن کمتر هابر برگ هارانه یمتولی گاز میزان

ADF و NDF رزم آذر و همکاران  .باشممی آنها

رلیل باتتر بورن میزان گاز تولیمی گاورانه نیز ( 20۱2)

های نسبت به رانه ماش  و خلر رر تمام زمان

آن  NDFو  ADFون را ناشی از کم بورن یانکوباس

به رر. گزار  نمورنم که با آزمایش حاضر محابقت را

های موجور از ی  سو مرتبط با رسم علت تفاوتنظر می

ها رر ها و رر نتیجه شرایط تخمیر اولیه آنماهیت جیره

شکمبه و از سوی ریگر مرتبط با تفاوت رر ماهیت منابع 
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کنش این رو فیبری مورر استفاره رر آزمایش و نوع برهم

  عامل بوره است.

 یگزینکاه ما  جا یوحا هاییرهجرر  مقمار عامل تفکی 

 تنماش یو با شاهم تفاوت یکمیگرشمه با کاه گنمم با 

(05/0P>)، مقمار اما PF ما  کاه یحاو هاییرهج رر 

بور  یشتربه شاهم ب نسبتذرت  سیالژ با شمه جایگزین

(05/0P<.) یشترب هایرهتمام ج رر یکروبیتوره م یمتول 

ما   کاه حاوی یهایرهاما فقط رر ج ،از شاهم بور

شم  راریاختالف معن ینذرت ا یالژشمه با س یگزینجا

(05/0P<)یهایرهج تمام رر یکروبیم توره یم. بازره تول 

به  نسبتذرت  یالژبا س شمه یگزینکاه ما  جا حاوی

 رر شاخص این طرفی از ،(P<05/0بور ) یشترشاهم ب

کاه گنمم نسبت به  یما  به جا کاه جایگزینی حین

 PF. مشخص شمه است که شتنما تفاوتیشاهم 

 تولیمراری با بازره های مخلوط همبستگی معنیجیره

رارر )بلومل و  in vivoتوره میکروبی رر شرایط 

صمق  زیحاضر ن یشآزما یکه برا (2003همکاران 

آزمایش این بخش از ای مشابه با رر منابع راره .کنمیم

 یافت نشم.

  

 جیره در ماش کاه مناسب سطح تعیین آزمایش درتولید گاز  آزمونحاصل از های فراسنجه -۴ جدول

Table 4- The gas production parameters from experiment to determine the appropriate level of mung bean straw 

in diet  

جایگزنی کاه ما (ررصم یره )ج  

Diet (Replacement of mung bean 

straw%) 

 عامل تفکی 

Partitioning Factor 

(mg/ml) 

 میکروبی توره میتول

Microbial biomass 

production (mg) 

 میکروبی توره میبازره تول

Microbial biomass production 

efficiency (%) 

 شاهم

Control 

5.50d 173.30b 0.781bc 

کاه گنمم یررصم بجا 25  

25% with wheat straw 

7.38bcd 244.78ab 0.799b 

کاه گنمم یجاررصم ب 50  

50% with wheat straw 

6.90cd 249.13ab 0.780bc 

کاه گنمم یررصم بجا 75  

75% with wheat straw 

6.07d 244.79ab 0.748c 

کاه گنمم یررصم بجا ۱00  

100% with wheat straw 

6.18d 241.08ab 0.751c 

ذرت یالژس یررصم بجا 25  

25% with corn silage 

10.24abc 290.97a 0.847a 

ذرت یالژس یررصم بجا 50  

50% with corn silage 

11.23ab 318.94a 0.856a 

ذرت یالژس یررصم بجا 75  

75% with corn silage 

12.83a 287.14a 0.881a 

ذرت یالژس یررصم بجا ۱00  

100% with corn silage 

10.91ab 311.91a 0.862a 

SEM 1.21 24.88 0.014 

P-value 0.0015 0.0460 0.0003 

SEMها، رر هر ستون اعمار رارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیم خحای استانمارر میانگین( 05/0راری رارنمP<.) 

SEM: Standard error of means, mean within same column with different letters differ (P<0.05) 

 

 هایرهج امتم یخوراک مصرف مقمار نظر از 5جمول  طبق

(. >05/0P)شاهم راشتنم  یرهبا ج یراریاختالف معن

مربوط   یترتبه یماره خش  مصرف نیو کمتر نیشتریب

کاه گنمم  یکاه ما  بجا یگزینیررصم جا ۱00 یرهجبه 

ذرت  یالژس یکاه ما  بجا یگزینیجاررصم  50 یرهج و

  (.>05/0P)بور 

 ۱00 رنشان را یجنتا خش  مارههضم  یتقابلمورر  رر

 افزایشکاه گنمم باع   یکاه ما  بجا یگزینیررصم جا
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 شم شاهم به نسبت یموار مغذ همه هضمقابلیت رارمعنی

(05/0P<) .کاه ما   یگزینیجاررصم  50 و 25 طرفی، از

 هضم تیقابل. نماشت شاهم با تفاوتیذرت  یالژس یبجا

ررصم  ۱00 هاییرهجرر  ADFو  NDF یظاهر

مقمار بور و  یشترینکاه گنمم ب یبجاکاه ما   یگزینیجا

. (>05/0P)رار بور یمعن هایرهاختالف آن با تمام ج

ذرت  یالژس یکاه ما  بجاررصم  50 و 25 یگزینیجا

 ینمهنامحلول رر شو یافهضم ال یتبه کاهش قابل منجر

 مرتنز. (>05/0P)نسبت به شاهم شم  یمیو اس یخن 

رف و تراکم با مقمار مص NDFراشت که  یان( ب۱۹۹7)

هضم، سرعت هضم و  یتقابل یمن،جو یتخوراک، فعال

 بورن تریینپا ینبنابرا ،هضم ارتباط رارر یتکاهش قابل

 ینکاه ما  نسبت به کاه گنمم و همچن NDFمقمار 

 یالژس یحاو هاییرهرر ج ADF یشترمقمار مصرف ب

 ۱00 یرههضم ج یتقابل یشبر افزا یلیرت منتوانیذرت م

 یرهکاه گنمم نسبت به ج یکاه ما  بجا ینییگزررصم جا

مقمار  ای رهیج نیسح  پروتو شیافزا شاهم باشم.

 ADF و NDFهضم  تیقابل شیافزا باع آن  مصرف

 شتریب احتمات لذا ،(20۱0و همکاران  تن  ونگی) شوریم

 (۱)جمول  ۱ رهیجشاهم و  یهارهیج نیپروتوبورن 

 رر باتتر ADF و NDF یریپذهضم بر یلیرل توانمیم

 افزایش و شکمبه وضعیت بهبور باع  رایز ،باشم آنها

 الیافهضم  افزایش و ی تولیسلول هایباکتری فعالیت

 ماره میزان که شورمی باع شکمبه  pH کاهش. شورمی

 میکروبی پروتوین تولیم شکمبه، حرکات مصرفی، خش 

  pHکه یزمان(. ۱۹۹7 آلن) یابم کاهش الیاف هضم و

کنم کاهش قابل یسقوط م 2/۶تر از یینبه پا شکمبه

 (،20۱۴ چاجی) شوریم یمهر یافال یهرر تجز یامالحظه

pH هضم  یتقابل یزانم یینعامل رر تع ینترشکمبه مهم

تر خوراک رر نشخوارکننمگان است که سقوط آن به کم

رر شکمبه را  یتی سلولولهای باکتری یتفعال 8/5از 

و بازره خوراک را  یبرهضم ف یتمحمور کرره و قابل

 یمشا لذا(. 200۹و همکاران  پوری)خاف رهمیکاهش م

با شاهم  یسهحاضر رر مقا یشرر آزما pH یکاهش جز 

 یافهضم ال یتاختالف رر قابل یبرا یلی( هم رل۶ )جمول

تا  25کررنم که حمور  بیان( 2000و همکاران ) ی. لباشم

انجام ررصم کل هضم الیاف توسط پروتوزوآ  30

 کاهش رلیل توانیم حتماتا تحقیق این ررو  شورمی

 50 و 25 جایگزینی هایجیره رر ADF و NDFهضم 

 یترا با کاهش جمع ذرت یالژس یکاه ما  بجاررصم 

 )جمول رانست مرتبط هاجیره این ررشکمبه  یپروتوزوآ

 هاجیره NDF محتوای افزایش با جویمن فعالیت (.8

و  یمنممت زمان خوررن، جو کنم،می پیما افزایش

 گرررمی بزاق یشترب یمرر رام، باع  تول یشترنشخوار ب

از شکمبه  غذایی موار تریععبور سرکه به تناس  باع  

 شایم لذا ،(2000 آلن) گرررمی هضم قابلیت کاهش و

( 7)جمول  ۱ جیره NDFخش  و  ماره ترکم جویمن

هتر آن آن رر شکمبه و هضم ب یشترب یعامل مانمگار

 تحت را خوراک مصرف که ایباشم، البته نه به انمازه

  .رهم قرار تاثیر

 حاوی یرهشاهم و ج یرهج ینب خامینهضم پروتو یتقابل

اختالف  ذرت سیالژ یما  به جا کاهررصم  25

و  ۱ یرههضم رر ج یت. قابل(5جمول ) نماشت یراریمعن

 ی راشت و به ترت راریمعنی اختالف شاهم جیره با 3

 آنها به مربوط ینهضم پروتو یتقابل ینو کمتر یشترینب

ررصم  ۱00 یحاو رهیج نکهیا به توجه با (.>05/0P) ربو

نسبت به  یکمتر ADF یراراو خور کاه ما   کاه ما 

آن  نیلذا هضم پروتو بورنم، ییو موار غذا هارهیج ریسا

نمورنم که  انیب نیمحقق رایمقمار بور؛ ز نیشتریب زین

 یتقابل شورمی باع علوفه  الیاف یزانبورن م پایین

 آلن و کام ) یابم افزایش علوفه یمغذ موارهضم 

 شیکه با افزا رار نشان شیآزما نیا یهاراره. (20۱2

 شیافزا زین افیهضم ال تیقابل ن،یهضم پروتو تیقابل

 . (5)جمول  است افتهی
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 یهارهیج با شده هیتغذ گوسفندان در یمغذ موادهضم  تیقابل درصد، مواد مغذی مدفوع و خوراک مقدار مصرف-5 جدول

  یشیآزما

Table 5- Feed intake, nutrients of feces and percentage of nutrients digestibility in sheep fed the experimental 

diets  
  آزمایشی هایجیره 

experimental diets  

  

Item شاهم  
Control 

1 2 3 SEM P-value 

مصرف مقدار  
Dry matter intake (g/d) 

      

خش  ماره  
Dry matter 

704.1c 856.1a 827.1b 660.6d  17.30 0.0001 

یآل ماره  

Organic matter 

659.4c 810.1a 774.6b 618.6d 16.45 0.0001 

 خاکستر

Ash 

44.7c  54.9a  52.5b  41.9d  1.02 0.0001 

یخن  نمهیشو رر نامحلول افیال  

Neutral detergent fiber (NDF) 

294.3b 347.3a 272.2c 218.9d 10.4 0.0001 

یمیاس نمهیشو رر نامحلول افیال  

Acid detergent fiber (ADF) 

170.3c 166.8d 201.0a 173.7b 7.2 0.0001 

خام نیپروتو  

Crude protein 

79.1c 102.7a 79.5b 68.2d 6.1 0.0001 

مدفوع درشده  دفع یمغذ مواد  

Nutrients excreted in feces (g/d) 

      

خش  ماره  
Dry matter 

247.8 251.8 277.3 247.7 12.96 0.368 

یخن  نمهیشو رر نامحلول افیال  

NDF 

169.5ab 161.6ab 186.7a 144.5b 7.40 0.023 

یمیاس نمهیشو رر نامحلول افیال  

ADF 

111.9 116.3 115.7 107.6 6.45 0.764 

خام نیپروتو  

Crude protein 

36.4 39.7 38.5 38.5 3.07 0.085 

  هضم تیقابل

Digestibility (%) 

      

خش  ماره  
Dry matter 

64.80bc 70.89a 66.47b 62.49c 1.83 0.040 

یخن  نمهیشو رر نامحلول افیال  

NDF 

50.80b 55.71a 41.59c 43.51c 2.04 0.0006 

یمیاس نمهیشو رر نامحلول افیال  

ADF 

38.15b 44.46a 31.40c 33.98c 1.40 0.0001 

خام نیپروتو  

Crude protein 

53.91b 61.35a 49.95b 36.09c 2.03 0.0002 

 یکاه ما  بجا ینیگزیررصم جا 25م 2 رهیج ،کاه گنمم یکاه ما  بجا ینیگزیررصم جا ۱00م ۱ رهیج ما ، کاه بمون ذرت، الژیسکاه گنمم و  یحاو رهیجم شاهم

 ذرت. الژیس یکاه ما  بجا ینیگزیررصم جا 50م 3 رهیج ،رتذ الژیس

 SEMاعمار رارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی  یررها، رر هر م خحای استانمارر میانگین( 05/0راری رارنم>P). 

Control: Diet contain wheat straw and corn silage, without mung bean straw, Ration 1: 100% replacement of wheat straw by mung 

bean straw, Ration 2: 25% replacement of corn silage by mung bean straw, ration 3: 50% replacement of corn silage by mung bean 

straw.  

SEM: Standard error of means, mean within same row with different letters differ (P<0.05) 

 



 11                           یعرب يهامیش برهاي هاي خونی و شکمبههضم و برخی فراسنجه بر قابلیت دانهکم ذرت الژیس ای گندم کاه با ماش کاه ینیگزیجا اثر

 

بخش اعظم جمعیت میکروبی گزار  شمه است که 

برای رشم  نیتروژنشکمبه از آمونیاک به عنوان منبع 

موجور رر  پروتوینکننم و با افزایش خور استفاره می

، آمونیاک (۱جمول )حاضر  یشماننم آزما ،هاجیره

های شکمبه قابل رستر  شکمبه برای میکروارگانیسم

پذیری فیبر افزایش پیما کرره و کاهش شمه و هضم

محمور کننمه رشم  عاملعنوان غلظت آن به

 رهوریتیشور )های شکمبه محسو  میمیکروارگانیسم

 افزایشبر  رلیلی توانماین مورر می بنابراین( 2003

  باشم. الیاف ویژهبه  مغذیموار  پذیریهضم

رر منابع آزمایشی که رر آن ارز  غذایی کاه ما  به 

عنوان جز ی از جیره محالعه شمه باشم مشاهمه نشم، اما 

رر ارامه به موارری که رر آن ارز  غذایی کاه ما  به 

شور. رر تنهایی مورر بررسی قرار گرفته اشاره می

ی  هضم آزمایشی که به منظور تعیین ارز  غذایی، ضر

های ما ، کنجم، گنمم، جو و و انرژی قابل هضم کاه

را  گوسفنم نر بالغ انجام رارنم  20برنج بر روی 

رای  هضم ماره خش  و پروتوین خام کاه ما  به ض

اتی  و خررصم گزار  شم.  73/۶5و  ۶۴/53ترتی  

ی ارز  غذایی کاه ما  ( رر محالعه2007همکاران )

ر هضم پذیری ماره خش ، سبز رر گوسفنم و بز مقما

ماره آلی، پروتوین خام، فیبر خام، چربی خام و عصاره 

، ۴۴/۶۱، ۱3/58عاری از ازت آن را رر گوسفنم به ترتی  

ررصم و رر بز به ترتی   30/55، ۴۶/۶۹، 8۱/۶۱، ۹8/۶8

بیان  0۹/5۴، ۱8/۶۶، ۱۴/55، ۶۹/۶۱، 25/5۶، 87/52

 راریمعن یاکیونآم تروژنیها بر غلظت نرهیاثر ج .نمورنم

از  گنمم کاه یجا به ما  کاه ررصم 25 رهیو ج نشم

 هارهیج ریمقمار را نسبت به سا نیشتریبنظر عمری 

 کننمه منعک  خون و شکمبه رر تروژنین غلظت. راشت

 یغذا  رهیج  یترک رر خام نیپروتو مصرف تیوضع

که با توجه  (2003 مسونیرار) باشم یم ررهیش یگاوها

 به توجه با. رارر یهمخوان حاضر شیآزما با 5به جمول 

 رر نیتروژن تأمین اصلی منبع که است شمه گزار  اینکه

 است خوراک پروتوین تجزیه از حاصل آمونیاک شکمبه،

 هایرهج ینعمم تفاوت ب یلرل یم( لذا شا2003 کارما)

 ینرر مقمار غلظت پروتو یجز بسیار مربوط به تفاوت 

 (. ۱آنها باشم )جمول 

ررصم  ۱00 هاییرهج بینشکمبه  یعما pH یانگینم

ررصم  25کاه گنمم و  یکاه ما  بجا یگزینیجا

 رهیبا ج یاختالفذرت  یالژس یکاه ما  بجا یگزینیجا

 یگزینیجاررصم  50 یرهاما ج ،(<05/0P) نماشتنمشاهم 

بور  pHمقمار  ینکمتر یذرت رارا یالژس یکاه ما  بجا

(05/0P< .) 

شکمبه ممکن است  pHگذار بر غلظت  ثیرتاازعوامل  یکی

بر ممت زمان  تاثیر ه سب باشم که ب یرهج NDFمقمار 

 با جویمن فعالیت (.۱۹۹7)مرتنز  استو تعمار نشخوار 

ممت  .کنممی پیما افزایش هاجیره NDF محتوای افزایش

رر رام، باع   یشترو نشخوار ب یمنزمان خوررن، جو

 یشباع  افزا آن به تناس  که گرررمی بزاق یشترب یمتول

pH قابلیت کاهش و غذایی موار تریعشکمبه و عبور سر 

و  2، ۱با توجه به جماول اما  ،(۱۹۹7 آلن) گرررمی هضم

و نشخوار  pH یره،ج یافمقمار ال ینارتباط ذکر شمه ب 8

ر باز جمله عوامل موثر  توانمنمیاحتمات وجور نمارر. لذا 

pH  یرارا هاباشم. پروتوزوآ حاضر آزمایششکمبه رر 

رر شکمبه هستنم که احتمات به  یمارکننمگیپا یتخاص

 گونه یلهنشاسته به وس یرهو ذخ یععلت هضم سر

با  بنابراین(. 200۱ و همکاران هریستواست ) آنها مژکمار

 هاییرهرر جpH کاهش  یاحتمال یلرل 8 توجه به جمول

 ذرت یالژس یکاه ما  بجا یگزینیجاررصم  50و  25

شکمبه باشم که با کاهش  یپروتوزوآممکن است 

ای رر منابع راره .یابمیشکمبه کاهش م pHپروتوزوآ، 

 مشابه با این بخش از آزمایش یافت نشم.
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  یشیآزما یهارهیج با شده هیتغذ گوسفندان ای و خونیشکمبه یهافراسنجه -6 جدول
Table 6- Rumen and blood parameters of sheep fed the experimental diets  

Diet شکمبه یاکیآمون تروژنین 

NH3-N (mg/ 100 ml) 

pH شکمبه 

Rumen pH 

 گلوکز خون

Blood Glucose (mg/ 100 ml) 

 خون یااوره یتروژنن

Blood urea nitrogen (mg/ 100 ml) 

 شاهم

Control 

9.35 6.38a 86.33 14.83 

1 10.01 6.47a 86.00 13.83 

2 9.10 6.22ab 75.17 13.00 

3 9.54 6.04b 71.50 9.75 

SEM 0.27 0.08 7.83 2.80 

P-value 0.190 0.030 0.460 0.170 

 یکاه ما  بجا ینیگزیررصم جا 25م 2 رهیج ،کاه گنمم یکاه ما  بجا ینیگزیررصم جا ۱00م ۱ رهیج ما ، کاه بمون ذرت، الژیسکاه گنمم و  یحاو رهیجم شاهم

 .ذرت الژیس یکاه ما  بجا ینیگزیررصم جا 50م 3 رهیج ،ذرت الژیس

SEMها، رر هر ستون اعمار رارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیم خحای استانمارر میانگین( 05/0راری رارنم>P.) 
Control: Diet contain wheat straw and corn silage, without mung bean straw, Ration 1: 100% replacement of wheat straw by mung 

bean straw, Ration 2: 25% replacement of corn silage by mung bean straw, ration 3: 50% replacement of corn silage by mung bean 

straw.  

SEM: Standard error of means, mean within same column with different letters differ (P<0.05) 

 

 هایرهج ینخون ب ایاوره نیتروژن واز نظر غلظت گلوکز 

(. غلظت ۶)جمول  یممشاهمه نگرر رارییاختالف معن

گرم میلی 35-8/5۴معمول و نرمال گلوکز خون گوسفنم، 

باشم )راروستیت  و همکاران می لیترمیلی ۱00ر ر

-میلی ۱/72تا  7/۴۶را (. برخی محققین غلظت آن 2005

انم )رامین و همکاران گزار  کرره لیترمیلی ۱00ررگرم 

 ۱/72تا  20 رر رامنه(. لذا رامنه گلوکز خون 2007

باشم. از تجزیه رر نوسان می لیترمیلی ۱00ر رگرم میلی

 قابلموار خوراکی رر شکمبه نشخوارکننمگان مقاریر 

 شمه زره تخمین ،آیمتوجهی اسیم پروپیونی  بوجور می

 سیاهرگ وارر که پروپیونات از ررصم 80 تا ۱۹ که

اختالف عممه  .شورمی تبمیل گلوکز به شورمی شکمبه

 یممصرف روزانه غذا، رژ یره،ج ی مورر به ترک ینرر ا

-یو به نظر م گررریبر م یزیولوژیکیف یطو شرا ییغذا

 مصرف به بستگی روزانه پروپیونات تولیم که رسم

 تامینگ و بانی ) رارر جیره ترکی  و هضم قابل انرژی

 آزمایش رر فرار چر  اسیمهای که هرچنم لذا. (2005

 گلوکز رر اختالف عمم شایم نشمنم، گیریانمازه حاضر

 .باشم پروپیونات تولیم و شکمبه رر تخمیر به مربوط

 یشیآزما هاییرهج یرتحت تأث ایاوره نیتروژنغلظت 

رر  ایاوره نیتروژنرامنه غلظت ( ۶ قرار نگرفت )جمول

 لیترمیلی ۱00ررگرم میلی 8/28تا  7/8گوسفنم بین 

که  جاییآناز (. 2007 همکاران و رامینذکرشمه است )

خون  ایاوره نیتروژنشکمبه با  آمونیاکی نیتروژن

 نیتروژن افزایشرارنم، احتمات  باتیی همبستگی

 ایاوره نیتروژن افزایششکمبه باع   مایع آمونیاکی

 افزایش(. عمم 2005و همکاران   خون شور )هوسورا

 نیتروژن میزانکه  صورتیاوره خون رر  میزان

به سب   بایمباشم، احتمات  یافته افزایششکمبه  آمونیاکی

رر بمن  نیتروژنء و ابقا میکروبی پروتوین تولیم افزایش

 (.۱۹۹2همکاران  باشم )راسل و حیوانات

 انزم ممت و نشخوار و جویمن ،ممت زمان خوررن برای

و ممت زمان نشخوار به  NDF، ADF ازای به خوررن

تفاوت  هایرهج بین ADFو  NDFماره خش ،  یازا

 خوررن زمان ممت (.7 جمول) یممشاهمه نگرر یرارمعنی

ررصم  ۱00 یهارهیج مصرفی خش  ماره ازای به

ررصم  25کاه گنمم و  یکاه ما  بجا یگزینیجا

اختالف ذرت با  یالژس یکاه ما  بجا یگزینیجا

ررصم بورنم  50 رهیج وشاهم  یرهکمتر از ج رارییمعن

(05/0P< .) 
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  یشیآزما یهارهیج با شده هیتغذ گوسفنداننشخوار  یتفعال -۷ جدول

Table 7- Chewing activity of sheep fed the experimental diets  
یشمورر آزما هاییرهج   

Experimental diets 

  

 فعالیت نشخوار
Chewing activity 

 شاهم

Control 

1 2 3 SEM P-value 

 رقیقه رر روز
min/d 

      

 خوررن 

Eating 

186.6 131.7 130.0 171.6 20.60 0.206 

 استراحت 
Resting  

811.6 840.0 878.3 880.0 50.10 0.655 

 نشخوار 
Ruminating 

441.6 468.3 431.6 388.3 40.90 0.803 

  یمنجو 
Total chewing 

628.3 600.0 561.6 560.0 50.10 0.655 

مصرفی ماره خش به ازای   
min/kg DM intake 

      

 خوررن 

Eating  

256.1ª 152.2b 157.1b 259.8a 30.00 0.044 

 نشخوار 
Ruminating 

627.2 475.89 521.88 578.83 49.20 0.213 

  یمنجو
Chewing  

892.3a 628.0c 679.0bc 628.0ab 62.30 0.046 

 مصرفی NDFبه ازای 
min/kg NDF intake 

      

 خوررن 

Eating  

634.2 379.1 477.6 784.1 88.20 0.050 

 نشخوار 
Ruminating 

1500.6 1348.4 1585.8 1773.8 135.70 0.080 

  یمنجو
Chewing  

2134.8ab 1725.5b 2063.4ab 2557.9a 172.0 0.023 

 مصرفی ADFبه ازای 
min/kg ADF intake 

      

 خوررن 

Eating  

1096.4 789.5 648.8 988.0 118.7 0.104 

 نشخوار 
Ruminating 

2954.0 2808.1 2147.7 2235.1 228.80 0.523 

  یمنجو
Chewing  

3690.4a 3597.5ª 2794.4b 3223.1ab 284.1 0.025 

 یکاه ما  بجا ینیگزیررصم جا 25م 2 رهیج ،کاه گنمم یکاه ما  بجا ینیزگیررصم جا ۱00م ۱ رهیج ما ، کاه بمون ذرت، الژیسکاه گنمم و  یحاو رهیجم شاهم

 .ذرت الژیس یکاه ما  بجا ینیگزیررصم جا 50م 3 رهیج ،ذرت الژیس

SEMاعمار رارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی  یررها، رر هر م خحای استانمارر میانگین( 05/0راری رارنم>P.) 
Control: Diet contain wheat straw and corn silage, without mung bean straw, Ration 1: 100% replacement of wheat straw by mung 

bean straw, Ration 2: 25% replacement of corn silage by mung bean straw, ration 3: 50% replacement of corn silage by mung bean 

straw.  

SEM: Standard error of means, mean within same row with different letters differ (P<0.05) 
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 (۴10×تعداد) یشیآزما یهارهیج با شده هیتغذ گوسفندان شکمبه پروتوزآهای جمعیت -۸جدول

Table 8- Rumen protozoa population of sheep fed the experimental diets (number*103) 

یمارت  

Treatment 

 ینیومنتورا

Entodinium 

 یمینیوماپ

Epidinium 

 یپلورینیومر

Diplodinium 

 لک کویوسآفر

Ophryoscolex 

 پروتوزوآ یتکل جمع
Total protozoa population 

 شاهم
Control 

45.0a 5.0 12.5 2.5 65.0a 

1 37.5ab 0.0 7.5 7.5 52.5ab 

2 37.5ab 0.0 7.5 2.5 47.5b 

3 15.0b  7.5 7.5 0.0 30.0c 

SEM 8.8 3.4 2.7 3.1 5.40 

P-value 0.010 0.300 0.800 0.600 0.020 

پروتوزآ کل از درصد  

From Total protozoa% 

    

 شاهم
Control 

69.20 7.6 19.2 3.8 - 

1 71.4 0.0 14.2 14.2 - 

2 78.9 0.0 15.7 5.2 - 

3 50.0 25.0 25.0 0.0 - 

SEM 7.3 8.8 11.1 7.8 - 

P-value 0.600 0.0002 0.900 0.600 - 

 یکاه ما  بجا ینیگزیررصم جا 25م 2 رهیج ،کاه گنمم یکاه ما  بجا ینیگزیررصم جا ۱00م ۱ رهیج ما ، کاه بمون ذرت، الژیسکاه گنمم و  یحاو رهیجم شاهم

 ذرت. الژیس یکاه ما  بجا ینیگزیررصم جا 50م 3 رهیج ،ذرت الژیس

SEMرارنم گریکمی با یراریمعن اختالف رمشابهیغ حروف یرارا اعمار ستون هر رر ها،نیانگیم استانمارر یخحا م (05/0>P.) 

Control: Diet contain wheat straw and corn silage, without mung bean straw, Ration 1: 100% replacement of wheat straw by mung 

bean straw, Ration 2: 25% replacement of corn silage by mung bean straw, ration 3: 50% replacement of corn silage by mung bean 

straw.  

SEM: Standard error of means, mean within same column with different letters differ (P<0.05) 

 

ذرت  یالژس یکاه ما  بجا یگزینیجاررصم  50 رهیج

(. P>05/0)شاهم نماشت  یرهبا ج رارییاختالف معن

 تاثیر تحت یموار مغذ مصرف یبه ازا یمنجو یتفعال

 رهیج ،ماره خش  یبرا. (>05/0P) گرفت قرار هاجیره

 25کاه گنمم و  یکاه ما  بجا یگزینیررصم جا ۱00

ذرت با اختالف  یالژس یکاه ما  بجا یگزینیجاررصم 

 رر(. >05/0P)شاهم بورنم  یرهکمتر از ج رارییمعن

 یراریمعن اختالف NDF ازایبه یمنجو فعالیتورر م

کاه  یکاه ما  بجا یگزینیررصم جا ۱00 یهارهیج نیب

کاه ما   یگزینیجاررصم  25شاهم و  یرهج باگنمم 

 یرهج یناما ب ،(P>05/0)ذرت مشاهمه نشم  یالژس یبجا

 50کاه گنمم با  یکاه ما  بجا یگزینیررصم جا ۱00

ذرت اختالف  یالژس یبجاکاه ما   یگزینیجاررصم 

 .رار شم یمعن

 محتوای افزایش با جویمن فعالیت کررنم گزار  محققان

NDF همسو که( ۱۹۹7 آلن) کنممی پیما افزایش هاجیره 

 شمه سپری زمان ممت .باشممی آزمایش حاضر نتایج با

 مورر رر مناس  شاخصی عنوانبه اغل  نشخوار برای

 رر بزاق ترش  زیرا است، شمه پذیرفته شکمبه سالمت

 هرچنم است، رام استراحت زمان از بیش جویمن طی

 شرایط بهبور به منجر لزوما نشخوار زمان افزایش

 (.2007و همکاران  زبلی) شم نخواهم ایشکمبه

نشان راره  8 جمول رر شکمبه پروتوزوآهای جمعیت

 یرهپروتوزوآ مربوط به ج یتجمع یشترین. بتشمه اس

ررصم  ۱00 یرهبا ج راریف معنشاهم بور که اختال

(. <05/0P)کاه گنمم نماشت  یکاه ما  بجا یگزینیجا

ررصم  50و  25 هاییرهشکمبه ج یپروتوزوآها یتجمع

 رارییذرت به طور معن یالژس یکاه ما  بجا یگزینیجا

 جن  یسه(. رر مقا>05/0P)شاهم بور  یرهکمتر از ج
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رر  ومانتورینیشکمبه مشخص شم که جن   ییپروتوزآ

 50 یرهاما فقط رر ج ،کمتر از شاهم بور هایرهتمام ج

 یذرت رارا یالژس یکاه ما  بجا یگزینیجاررصم 

 یبرا (.>05/0P)شاهم بور  یرهبا ج رارییاختالف معن

 هایرهج ینب یوسالک و آفر یپلورینیومر یمینیوم،اپ جن 

 پروتوزوآ(. <05/0Pرار مشاهمه نشم )یاختالف معن

 به منجر که راشته رآمیناسیونی و توولیتیکیپرو فعالیت

 پروتوزوآی وجور ،شورمی شکمبه رر آمونیاک تولیم

 افزایش و هاباکتری کاهش جهت اصلی عامل شکمبه

 افزایش (.2003 رهوریتی) باشممی شکمبه آمونیاک

ررصم  ۱00 شاهم و هایجیره رر شکمبه آمونیاک

تعمار  یشافزا کاه ما  با کاه گنمم، همراه با یگزینیجا

رارر.  یحاضر همخوان یجنتا با باشممیکل پروتوزوآ 

و کاهش تعمار پروتوزوآ  یهجهت تجز یعامل pHکاهش 

  pHبورن بات(. 200۱ همکاران و هیرستو) باشمیم

 ۱00شاهم و  یرهشکمبه رر گوسفنمان مصرف کننمه ج

 حمی تا توانممی ،گنمم کاه با ما  کاه جایگزینی ررصم

 هایجیره رر .باشم پروتوزوآ افزایش جهت عاملی

ترتی  جیره )به الیافی ماهیت با کاهش حاضر آزمایش

ینومورف انتور( تعمار کل پروتوزوآ و ۴و  3، 2، ۱جیره 

 ریواره هضم قابلیتاست. از طرفی نیز کاهش یافته

 یتعمار پروتوزوآکه  ایجیرهرر نیز  سلولی

 کالیتاست.  باتتر (۱)جیره رارر  یشتریب ینومورفانتور

 از هایی( گزار  کررنم که گونه۱۹۹2) همکاران و

سلولز  تجزیه به قارر انتورینومورف پروتوزوآی

 . باشنممی
 

 کلی گیری نتیجه

باه  ماا ررصام کااه  ۱00 یگزینینشان رار که جا نتایج

 یرذرت، تااث یالژس یبه جا ررصم 50 تا و گنممکاه  یجا

 تخمیاری و ظااهری هضام خونی، هایبر فراسنجه یمنف

آن رر فصاال  یفراواناا باه توجااه بااالاذا  .نماشاات شاکمبه

 یاارمناااطق کشااور نظ یرر برخاا مااا  نااهبرراشاات را

 یاا گوسافنمان رستی تغذیه رر را آن توان میخوزستان، 

پ  از برراشت رانه،  مزرعه رر مستقیم چرای صورت به

 .کرر استفاره
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Introduction: The dry and semi-arid climates and the deficiency of rainfall in Iran have led to 

increasing the nutrition cost, which will be affected the incomes of animal farmers. In recent 

decades, demand for livestock products (like meat and milk) has grown because of population 

growth and economic progress. In order to reduce feed costs, in many countries, crop residues are 
used as agricultural by-product in feeding of farm animal, including mung bean straw. Mung bean 

is a plant that has been cultivated in the arid and semi-arid regions of Iran and elsewhere in the 

Middle East. This plant is important because of the ability to stabilize nitrogen in the soil, to 

strengthen and prevent its erosion. Most of the nutrition studies that have been done in relation to 

mung beans have been more focused on mushy seed, but few studies have been conducted on mung 

bean straw. Therefore, the present experiment was conducted to study the effects of replacing mung 

bean straw with wheat straw or corn silage on digestibility, rumen fermentation and protozoa 

population in Arabic lambs.  

Material and methods: The present experiment was conducted in two steps. The first step was to 

determine the appropriate level of replacing the mung bean straw with wheat straw or corn silage in 

the diet using a gas production technique. In the second step, by examining the results of the first 

stage of the experiment, some levels of replacing mung bean straw instead of wheat straw and corn 

silage were selected and digestion and metabolism of diets were investigated. After determining the 

appropriate level of replacing mung bean straw with wheat straw and corn silage in diet, 16 lambs 

fed with selected diets from first step. The experimental diets included: diet without mung bean 

straw (control ration), 100% replacing of mung bean straw with wheat straw (ration 1), 25 and 50% 

replacing of mung bean straw instead of corn silage (rations 2 and 3 respectively) were fed in a 

completely randomized design. In order to estimate blood and ruminal fermentation parameters, and 

protozoa population count at the end of the experiment, rumen fluid and blood was taken from the 

lambs 3 and 4 h after the morning feeding, respectively.   
Results and discussion: Mung bean straw had a higher crude protein and crude fats than wheat 

straw and more crude fat than corn silage. While the crude protein content of corn silage was higher 

than mung bean straw. Although no statistical analysis was performed, protein content, NDF, ADF, 

ME mung bean and corn silage had a slight difference, but differences were considerable with 

wheat straw. Wheat straw had the highest amount of NDF, ADF and lignin and the lowest amount 

of crude fat and ME. Mung bean straw had the highest amount of fat. In one experiment, mung bean 

straw had 88.20% dry matter, 9.70% crude protein, 26.56% crude fiber, 2.39% crude fat and 

11.43% ash in dry matter base (Khatik et al. 2007), the data of present experiment was closely same 

with them. Based on the results of chemical analysis, wheat straw or corn silage were detected as a 

suitable replacement for mung bean straw in diet. In the first step of study, replacing mung bean 

straw with wheat straw in the diets, for all levels (25 to 100%) increased the potential of gas 

production (GP) compared to control (P<0.05). The diet contains 25% of replacing mung bean 
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straw instead of corn silage increased and 100% replacement decreased GP (P<0.05). Microbial 

biomass production efficiency in all mung bean straw replaced with corn silage diets were higher 

compared to control (P<0.05). The reason for the reduction of gas production in diet contain 100% 

mung bean straw replaced with corn silage, may be attributed to higher amounts of NDF (52.2%) 

and ADF (52.2%) in mung bean straw than corn silage. The researchers reported that there is a 

significant negative correlation between NDF and ADF and the volume of produced gas (Haddi et 

al. 2003), and the negative effect of cell wall (cellulose, hemicellulose and lignin) on gas production 

can be due to decreased microbial activity. However, the data in Table 2 on the chemical 

composition of these products showed that there was difference for amount of lignin and fat 

between mung bean straw and the corn silage. Therefore, the reason for the decrease in gas 

production can be attributed to these factors. Fats, especially unsaturated oils, have a negative effect 

on fiber digestion by covering surface of fibers or cellulolytic bacteria. The results of in vivo study 

showed that ration 1 had the highest feed intake and nutrient digestibility (P<0.05). There was not 

difference for rumen ammonia nitrogen and blood parameters between diets (P>0.05). Only the 

rumen fluid pH in the diet 3 had significant difference with control and was the lowest amount 

(P<0.05). Rumen protozoan population was lower in diets containing corn silage (rations 2 and 3), 

as compared to control (P<0.05).  

Conclusion: Therefore, due to proper price and abundance of mung bean straw in some regions of 

the Iran included Khuzestan province, we can recommend using it as replacement for wheat straw 

or low-grain corn silage in feeding of sheep. 
 

Keywords: Chemical composition, Digestibility, Gas production parameters, Protozoa population, 

Rumen fluid and blood parameters 


