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چکیده
زمینه مطالعاتی :به منظور کاهش هزینه خوراک میتوان از بقایای حاصل از مزارع کشاورزی نظیر کاه ماا
رام استفاره کرر .هدف :آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر جایگزینی کاه ما

با کاه گنامم یاا سایالژ ذرت بار قابلیات

هضم ،تخمیر و جمعیت پروتوزوآی شکمبه رر برههای نژار عربی انجام گرفت .روش کاار :پا
جایگزینی کاه ما

رر تغذیاه

از تعیاین ساح مناسا

با کاه گنمم و سیالژ ذرت با استفاره از آزمون تولیم گاز ،تعمار  ۱۶بره میش با جیارههاای آزمایشای

برگزیمه از مرحله اول شامل جیره فاقم کاه ما
ررصم جایگزینی کاه ما

(شاهم) ۱00 ،ررصم جایگزینی کاه ما

بجای سیالژ ذرت (جیره  )2و  50ررصم جایگزینی کاه ما

بجای کااه گنامم (جیاره 25 ،)۱
بجاای سایالژ ذرت (جیاره  )3رر

قال طرح کامال تصارفی تغذیه شامنم .جهات بارآورر فراسانجههای خاونی ،تخمیاری و شامار
شکمبه ،سه و چهار ساعت پ

جمعیات پروتوزآهاای

از خوراکرهی صاب از برههاا باه ترتیا ماایع شاکمبه و خاون گرفتاه شام .نتاای ::رر

آزمایش تعیین سح  ،با جایگزینی کاهما

با کاهگنمم رر جیره ،برای تمام سحوح ( 25تا  ۱00ررصم) پتانسیل تولیام گااز

نسبت به شاهم افزایش یافت ( .)P>0/05مقمار  25ررصم جایگزینی کاه ما

بجاای سایالژ ذرت نسابت باه جیاره شااهم

تولیم گاز را افزایش و  ۱00ررصم جایگزینی آن را کاهش رار ( .)P>0/05بازره تولیم توره میکروبای رر تماام جیارههاای
حاوی کاه ما

جایگزین شمه با سیالژ ذرت نسبت به جیره شاهم بیشتر بور ( .)P>0/05نتایج حاصال از آزماایش روی

رام نشان رار که بیشترین مصرف خوراک و قابلیت هضم موار مغذی مربوط به جیره  ۱بور ( .)P<0/05از نظار نیتاروژن
آمونیاکی شکمبه و فراسنجههای خونی (گلوکز و نیتروژن اورهای خاون) اخاتالف معنایراری باین جیرههاای آزمایشای
مشاهمه نشام pH .ماایع شاکمبه تنهاا رر جیاره  3باا شااهم اخاتالف راشات و کمتارین مقامار باور ( .)P<0/05جمعیات
پروتوزوآی شاکمبه رر جیرههاای حااوی سایالژ ذرت (جیارههاای  2و  )3رر مقایساه باا شااهم کمتار باور (.)P<0/05
نتیجهگیری نهایی :بنابراین ،میتوان استفاره از کاه ما

را بملیل قیمت مناس و فراوانی آن رر برخی مناطق کشاور از

جمله استان خوزستان به صورت جایگزین کاه گنمم و سیالژ ذرت کم رانه رر تغذیه گوسفنمان توصیه کرر.
واژگان کلیدی :ترکی شیمیایی ،جمعیت پروتوزوآ ،آزمون تولیمگاز ،قابلیتهضم ،فراسنجههای مایع شکمبه و خون
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سال  ۱38۹سح زیر کشت ماا

مقدمه

رر اساتان خوزساتان

و کمباور نازوتت

 ۱۴000هکتااار بااوره اس ات (فااا و  .)200۹تاااکنون اک اار

آسمانی رر ایران موج شمه اسات تاا تغذیاه رام بخاش

انجاام گرفتاه

شرایط اقلیمای خشا

و نیماه خشا

محالعات تغذیاهای کاه رر رابحاه باا ماا
بیشتر رر خصو

قابل توجهی از هزینه رامپاروری را باه خاور اختصاا

رانه ما

رهم و ررآممهای ناشی از تولیام فارآوررههاای رامای را

ما

متاثر سازر .طی رهههاای اخیار ،رر ایاران تقاضاا بارای

حاضر به منظاور یاافتن ارز

فرآوررههای رامی رر نتیجه رشم جمعیت و پیشرفتهای

انجام شم.

بوره ولی رر خصو

کاه

محالعات کمای صاورت گرفتاه اسات .لاذا آزماایش
تغذیاهای آن رر گوسافنم

اقتصاری ،رشم روز افزونی را رر پی راشته است (لحفای
و روزبهان  .)20۱2ارز

حیوانات نشخوارکننامه بامین

مواد و روشها

سب است که آنها قاررنم با مصارف خاوراکهاای کام

این آزمایش رر رو مرحله انجام گرفت .مرحله اول شامل

و کم کیفیات ،فرآوررههاایی باا کیفیات باات تولیام

باا کااه گنامم یاا

ارز

تعیین سح مناس جایگزینی کاه ما

کننم .این توانایی به رلیل رابحه همزیساتی باین حیاوان و

سیالژ ذرت کمرانه رر جیره بور که از آزمون تولیام گااز

جمعیت میکروبی مستقر رر شکمبه آن میباشام (چااجی

استفاره شم .رر مرحله روم با بررسای نتاایج حاصال از

 .)20۱۴به منظور کاهش هزیناه خاوراک ،رر بسایاری از

آزمایشهای مرحله اول ،سحوحی از جایگزینی کاه ماا

رر ایااران ،از بقایااای حاصاال از

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

ماازارع کشاااورزی تحاات عنااوان فرآوررههااای فرعاای

متابولیسم جیرهها بررسی گرریم .جیره آزمایشای بارای

از

جاماول احتیاجاات

کشااورها ،بهخصااو

کشاورزی رر تغذیه رام استفاره میشور که کاه ماا

این مرحلاه و مرحلاه روم بار اساا
غذایی رامهای نشخوارکننمه کوچ

آن جمله است.
ما

گیاهی است که از ریر باز رر مناطق خشا و نیماه

خش

ایران و ریگر نقاط خاورمیانه کشت میشمه اسات

شم (جمول  .)۱کاه ما

( )2007 NRCتنظیم

مورر نیاز از مازارع کشااورزی

شهرستان شوشتر تهیه و رر هوای آزار خش گرریم.

بااه علاات قابلیاات ت بیاات

اناامازهگیااری ترکیبااات شاایمیاییم ماااره خشاا (آون

نیتاروژن رر خاااک ،تقویات و جلااوگیری از فرسااایش آن

 2۴ ،Memmertساااعت ،رمااای  ۹0ررجااه سلساایو )،

بااا  25ررصاام پااروتوین و 3۴0

خاکستر (کاوره الکتریکای اکساایتون ،رماای  550ررجاه

کیلوکالری انرژی که از مصرف  ۱00گرم رانه خشا آن

سلسیو  ،چهار ساعت) ،چربای خاام (رو

سوکساله)،

حاصل میشور ،از مناابع تاامین کننامه پاروتوین گیااهی

لیگنین ( ،ADLونسوست و روبرتساون ،)۱۹85 ،الیااف

برای انسان به شمار مایرور (قاوامی و رضاایی .)2000

نااامحلول رر شااوینمه اساایمی (،)20۱2 AOAC ،ADF

نیز رر تغذیه رامها مورر اساتفاره قارار

کجلمال Foss Tecator ،مامل ،2300

(مجنااون حسااینی  .)۱۹۹۶مااا
اهمیاات رارر .رانااه مااا

کاه و کلش ما

پروتوین خام (رو

رر ایران به طاور پراکنامه رر اساتانهاای

ساااو م) ،الیااااف ناااامحلول رر شاااوینمه خن ااای (،NDF

آذربایجااان ،خراسااان ،اصاافهان ،فااار  ،خوزسااتان و

ونسوساات و همکاااران  )۱۹۹۱بااا رو هااای متااماول و

استانهای شامالی باه صاورت آبای و رر کاوه پایاههای

استانمارر انمازهگیری شمنم.

گرگان به صورت ریم کشات میشاور (مجناون حساینی

آزمون تولیم گازم رر این بخش خصوصیات هضامپذیری

میگیرر .ما

 .)۱۹۹۶سااح زیاار کشاات مااا

رر جهااان حاامور 2/5

و تخمیر تعمار نه جیره آزمایشی حااوی مقااریر مختلا
(سااحوح صاافر 75 ،50 ،25 ،و  ۱00ررصاام)

میلیون هکتار اسات و سااتنه  ۱/8میلیاون تان محصاول

کاااه مااا

رانه خش تولیام میشاور (مجناون حساینی .)۱۹۹۶ ،رر

جایگزین شمه با کاه گنمم و یاا سایالژ ذرت کام راناه رر

اثر جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیالژ ذرت کمدانه بر قابلیت هضم و برخی فراسنجههاي خونی و شکمبهاي بره میشهاي عربی
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جیره مورر بررسی قرار گرفات .ماایع شاکمبه از  ۴را

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

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

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

جیاارهای رر حاام نگهااماری باار پایااه علوفااه ( 70ررصاام

انجامیاام و طاای آن  ۱۶را

بااره ماایش نااژار عرباای (بااا

کاهگنمم ۱5 ،ررصم یونجه و  ۱5سیالژ ذرت) تغذیه شامه

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

از اخاتالط باه وسایله چهاار

حاامور  ۱0ررصاام کاامتاار از اشااتها تغذیااه شاامنم .باارای

تیه پارچه نخی صاف شمه و مورر استفاره قرار گرفتنم.

اینمنظور ،رر هفت روز از روره عاارترهی ،خاوراک باه

نمونااههای آزمایشاای بااا آساایا حاااوی غربااال یاا

صااورت آزار رر اختیااار برههااا قاارار گرفاات و بااا ثباات

میلیمتری آسیا شامنم .مقامار  300میلایگارم از مااره

باقیمانمه ،مقمار مصرف روزانه خوراک ثبت گرریم (پونم

نمونهی مورر نظار تاوزین و باه راخال ویالهاای

و همکاران  .)2005برهمیشهاا رر طاول روره آزمایشای

بورنم جمعآوری شم و پ

خش

آزمایشای  ۱00میلیلیتاری ریختاه شام .گااز تولیاامی رر

رر قف هاااای متاااابولیکی نگاااهراری شااامنم و باااه آ

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

آشامیمنی تازه و غاذا رسترسای راشاتنم .مامت  23روز

 ۱20ساااعت انکوباساایون ثباات شاام (من ا و اسااتینگ

روره عارتپذیری و  7روز نمونهگیری از رامهاا رر نظار

 .)۱۹88ضاارای تولیاام گاااز ( bو  )cبااا اسااتفاره از ماامل

گرفتاه شاام .خااوراک روزاناه رر رو وعاامه غااذایی صااب

نمایی تغییر یافتاه ارساکوف و مکمونالام ( )۱۹7۹بمسات

(ساااعت  )8و عصاار (ساااعت  )۱۶تااوزین و بهصااورت

آممنمم

مخلوط رر اختیار رامها قرار راره شم.

)P=b (1–e-ct
رر این معارله :P ،میلیلیتر گاز تولیم شمه رر واحم زمان
(b ،)tم میلیلیتر تولیام گااز بخاش قابال تخمیار رر واحام
زمان (پتانسیل تولیم گااز)c ،م ثابات نارت تولیام گااز بار
حس میلیلیتر رر ساعتt ،م زمان انکوباسایونe ،م عامر
نپرین ،میباشم.
فراسنجههای تخمیری شامل عامال تفکیا

( ،)PF۱تولیام

توره زنمه میکروبی ،2بازره تولیام تاوره زنامه میکروبای،
انرژی قابل متابولیسم ( ،)MEبا رو

من

و اساتینگ

( )۱۹88با استفاره از گاز تجمعی  2۴ساعت ( )GPو موار
مغذی جیره یا اجزای خوراک ،نظیر پروتوین خام ( )CPو
چربی خام ( )EEانمازه گیری و محاسبه شمنمم
+

0/۱357GP

+

=2/2

)DM

*

ME(MJ/Kg

0/0057CP + 0/000285۹ EE2
مرحلاه روم آزماایشم رر ایان مرحلااه باا بررسای نتااایج
حاصااال از آزمایشاااات مرحلاااه اول ،ساااحوحی بااارای
جایگزینی کاه ما

به جای کاه گنمم (۱00ررصام بجاای
1 Partitioning factor
2 Microbial biomass production
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جدول -1اجزاء مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای مورد استفاده در آزمایش
Table 1- Feed ingredients and chemical composition of the diets used in the experiment
ماره خوراکی (ررصم)
جیرههای آزمایشی (ررصم جایگزینی کاه ما )
)Feed ingredients (%

)Experimental diets (Replacement of mung bean straw%

 50ررصم با سیالژ ذرت

 25ررصم با سیالژ ذرت

 ۱00ررصم با کاه گنمم

جیره شاهم

50% with corn silage
25.0

25% with corn silage
25.0

100% with wheat straw
25.0

Control
25.0

20.0

20.0

-

20.0

12.50

18.75

25.0

25.0

29.0

29.0

29.0

29.0

12.50

6.25

20.0

-

1.0

1.0

1.0

1.0

100

100

100

100

71.65

64.26

61.13

62.20

6.68

6.51

6.77

6.35

)Dry matter (%
خاکستر

10.32

9.60

11.87

11.22

)Ash (%
پروتوین خام

6.05

5.97

6.40

5.89

)Crude protein (%
چربی خام

33.14

32.91

40.15

41.80

)Ether extract (%
الیاف نامحلول رر شوینمه خن ی

26.30

24.30

19.28

25.52

)Neutral detergent fiber (%
الیاف نامحلول رر شوینمه اسیمی

3.32

4.02

4.51

5.09

)Acid detergent fiber (%
لیگنین

9.45

9.20

12.53

8.82

)Lignin (%
انرژی متابولیسمی¥

سبو

گنمم

Wheat bran

کاه گنمم
Wheat straw

سیالژ ذرت
Corn silage

رانه جو
Barley grain

کاه ما
Mung bean straw

مکمل معمنی ویتامینی

*

Mineral-Vitamin supplement

مجموع
Total

ترکی شیمیایی
Chemical composition

ماره خش

)ME (MJ/Kg
* هر کیلوگرم مکمل حاوی  ۶00هزار واحم بینالمللی ویتامین  200 ،Aهزار واحم بینالمللی ویتامین  200 ،Dمیلیگرم ویتامین  2500 ،Eمیلیگرم آنتی اکسیمان،
 ۱۹5گرم کلسیم 80 ،گرم فسفر 2۱000 ،میلیگرم منیزیم 2200 ،میلیگرم منگنز 3000 ،میلیگرم آهن 300 ،میلیگرم م  300 ،میلیگرم روی ۱00 ،میلیگرم
کبالت ۱2 ،میلیگرم یم و  ۱/۱میلیگرم سلنیوم ¥ .محاسبه براسا

تراکم انرژی موار خوراکی.
*

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.

انمازهگیری قابلیت هضم موار مغذی جیرههام نمونهگیری

روز هفتم ،از ممفوع مربوط به هر رام پ

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

شمن نمونههای مربوط به هفت روز ،نمونهای رر

ممفوع رر این روره جمعآوری و توزین شم .رر پایان

نگهماری شم .قابلیت هضم

فریزر -20ررجه سلسیو

از مخلوط

اثر جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیالژ ذرت کمدانه بر قابلیت هضم و برخی فراسنجههاي خونی و شکمبهاي بره میشهاي عربی

موار مغذی شامل ماره خش  NDF ،ADF ،و

5

انجام گرفت .رر  5مربع متوسط تم ( )R1–R5شمار

پروتوینخام با استفاره از اختالف مقمار خورره شمه و

انجام

رفعی محاسبه شم.

( )N =R1+R2+R3+R4+R5رر عمر  ۱0۴ضر شم.

ثبت فعالیت نشخوار گوسفنمان :رر ی

روره زمانی 2۴

شم،

عمر

سپ

حاصل،

یعنی

N

ضری رقت× =N×۱0۴تعمار پروتوزوآ رر میلیلیتر مایع

ساعت و رر فواصل  5رقیقهای رامها بهصورت چشمی

شکمبه

مورر مشاهمه قرار گرفته و فعالیت آنها شامل خوررن،

طرح آماری و تحلیل رارههام هر رو مرحله آزمایش رر

نشخوار یا استراحت ثبت گرریم ،کل فعالیت جویمن از

قال طرح کامال تصارفی اجرا گرریم .رارهها با نرمافزار

مجموع فعالیتهای خوررن و نشخوار محاسبه شم .این

آماری  SASنسخه  ۹/۱مورر تجزیه و تحلیل آماری

رقیقه به ازای ماره خش  NDF ،و

قرار گرفتنم .هنگام معنیرار شمن ،مقایسه میانگینها

فعالیتها بر حس

 ADFمصرفی نیز محاسبه شم.

توسط آزمون چنم رامنهای رانکن رر سح احتمال خحای

نمونهگیری از خون و تعیین فراسنجههای خونیم رر روز

 0/05ررصم انجام گرفت.

 28آزمایش چهار ساعت بعم از تغذیه از تمام رامها از

Yij=µ+Ti+Eij
رر این رابحه Yij ،مقمار عمری مشاهمه شمه µ ،میانگین

وریم وراج خونگیری شم .رر آزمایشگاه نمونههای خون
سانتریفیوژ شم ( 3000رور ،به ممت  ۱5رقیقه) و
پالسمای حاصل از آنها جما گرریم و جهت آنالیزهای
بعمی رر فریزر و رمای  -20ررجه سلسیو

نگهراری

شمنم .انمازهگیری گلوکز و اوره خون با استفاره از کیت
تشخیص کمی شرکت پار

آزمون و با استفاره از

رستگاه اسپکتوفتومتری (ممل بیوکروم لیبرا ا )22 ،
انجام گرفت.
به منظور انمازهگیری ( pHمتروم  ،787سو ی )،
نیتروژن آمونیاکی و شمار
شکمبه سه ساعت پ

پروتوزوآی شکمبه ،مایع

از خوراکمهی رامها رر روز 30

آزمایش اخذ گرریم .برای سنجش غلظت نیتروژن
آمونیاکی ،مایع شکمبه با مقمار مساوی اسیم کلریمری
 0/2نرمال مخلوط شم و بر طبق رو

برورری

و

کانگ ( )۱۹80با رستگاه اسپکتوفتومتر انمازهگیری شم.
تشخیص گونه و شمار

پروتوزوآم گونههای پروتوزوآ

از روی مورفولوژی آنها با استفاره از میکروسکوپ
نوری ( )NIS-Elements F 3.0و اطل

پروتوزآی

اگیموتو و ایمای ( )۱۹8۱مشخص گرریم .مقمار  ۱0میلی
لیتر مایع شکمبه با  ۱0میلی لیتر فرم آلمهیم ره ررصم
مخلوط شم .شمار

تعمار پروتوزوآها با استفاره از تم

هموسایتومتر به رو

پیشنهاری رهوریتی ()2003

جامعه Ti ،اثر تیمار  Eij ،iاثر باقیمانمه میباشم.
نتای :و بحث
ترکیب شیمیایی :نتایج مربوط به ترکی

شیمیایی کاه

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

رارای پروتوین خام و چربی خام بیشتری

نسبت به کاه گنمم و چربی خام بیشتری نسبت به سیالژ
ذرت بور .رر حالیکه پروتوین خام سیالژ ذرت (0/75
ررصم) بیشتر از کاه ما

بور .اگرچه آنالیز آماری

انجام نشم ،مقمار پروتوینخام ADF ،NDF ،و  MEکاه
ما

و سیالژ ذرت تفاوت ناچیزی با یکمیگر راشتنم ،اما

اختالف آنها با کاه گنمم قابل توجه بور .کاه گنمم
بیشترین مقمار  ADF ،NDFو لیگنین و کمترین مقمار
چربی خام و  MEرا راشت .کاه ما

بیشترین مقمار

چربی را راشت.
رر آزمایشی کاه ما

رارای  88/20ررصم ماره خشا ،

 ۹/70ررصم پروتوین خام 2۶/57 ،ررصم فیبر خام2/3۹ ،
ررصاام چرباای خااام و  ۱۱/۴3ررصاام خاکسااتر رر ماااره
خش

بور (خاتیا و همکااران  )2007کاه باه رارههاای

آزمایش حاضر نزری بورنم.
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نتایج تجزیه شایمیایی ،جاایگزین مناسا کااه

راره شم.

رر جیره کاه گنمم یا سیالژ علوفه کم رانه تشخیص
جدول  -2ترکیب شیمیایی کاه ماش ،کاه گندم و سیالژ ذرت مورد استفاده در آزمایش (درصد)

)Table 2- Chemical composition of the mung bean straw, wheat straw and corn silage used in the experiment (%
ترکی شیمیایی
کاه ما
کاه گنمم
سیالژ ذرت
Chemical composition

Corn silage

Wheat straw

Mung bean straw

29.00

89.00

93.30

8.40

3.60

7.65

)Dry matter (%
پروتوین خام

3.00

1.80

4.35

)Crude protein (%
چربی خام

47.00

72.00

49.52

)Ether extract (%
الیاف نامحلول رر شوینمه خن ی

30.00

54.00

31.52

)Neutral detergent fiber (%
الیاف نامحلول رر شوینمه اسیمی

7.20

7.80

9.90

)Acid detergent fiber (%
خاکستر

5.00

14.00

11.10

)Ash (%
لیگنین

3.230

3.143

3.234

)Lignin (%
انرژی متابولیسمی¥

ماره خش

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

*

مرحله اول :تعیین سطح مطلوب جایگزینی کااه مااش

سیالژ ذرت باور .نارت تولیام گااز رر جیارههاای شااهم

در جیره

بیشترین مقمار بور که تنها اختالف آن با جیره حاوی 25

پتانسیل و نرت تولیم گاز جیرههای حاوی مقاریر مختلا
جایگزینی کاه ماا

ررصم کاه ما

به جای سیالژ ذرت معنیرار شم.

بجاای کااه گنامم و سایالژ ذرت رر

علت کاهش تولیم گاز رر جیره جایگزینی  ۱00ررصم کاه

باا

با سیالژ ذرت را شایم بتوان به مقاریر باتتر الیااف

جمول  3نشان راره شمه است .با جاایگزینی کاهماا

ما

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

نااامحلول رر شااوینمه خن اای ( 2/52ررصاام) و الیاااف

پتانساایل تولیاام گاااز نساابت بااه شاااهم افاازایش یافاات

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

باا

نسبت به سیالژ ذرت نسابت رار .زیارا محققاان گازار

( .)P>0/05از  50تا  75ررصام جاایگزینی کااه ماا

سیالژ ذرت ،اختالف معنیراری نسابت باه جیاره شااهم

کررنم که همبستگی منفی معنیراری باین  NDFو ADF

بجاای

و حجم گاز تولیمی وجور رارر (هاری و همکاران ) 2003

سیالژ ذرت نسبت به شاهم تولیم گااز را افازایش و ۱00

و اثر منفی محتوی ریواره سلولی (سلولز ،همی سالولز و

ررصم جایگزینی ،آن را کااهش رار ( .)P>0/05بیشاترین

لیگنین) بر تولیام گااز میتوانام باه رلیال کااهش فعالیات

پتانسیل تولیم گاز مربوط به جیره  ۱00ررصم جایگزینی

میکروبی باشم .اما رارههای جمول  2مرباوط باه ترکیا

مشاهمه نشم؛ اما  25ررصم جاایگزینی کااه ماا

کاه ما

بجای کاه گنمم و کمتارین پتانسایل تولیام گااز

شیمیایی این موار خوراکی نشان رار که اختالف بین کااه

بجاای

و سایالژ ذرت ماورر آزماایش رر مقامار لیگناین و

مربوط به جیره  ۱00ررصم جایگزینی کااه ماا

ما

اثر جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیالژ ذرت کمدانه بر قابلیت هضم و برخی فراسنجههاي خونی و شکمبهاي بره میشهاي عربی

چربیخام نیز میباشم که رر کاه ما
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بیشاتر اسات .لاذا

هضم آنها رارنم و استفاره از منابع چربی رر جیاره روی

شایم علت کاهش تولیم گاز را بتوان باه ایان عوامال نیاز

هضم شکمبهای موثر است ،این تاثیر بامین صاورت باور

نساابت رار .چرباای بااه ویااژه روغاان هااای غیراشااباع بااا

که مکمل چربی اشاباع شامه بحاور خحای باعا کااهش

بخاش لیگنوسالولزی

هضم شکمبهای ماره خشا  ،ماوار آلای و  NDFگرریام

پوشانیمن سح الیاف به خصو

و یا اثر منفی بر باکتریهاای هاضام فیبار اثار منفای بار

(باپتیست )200۹

جدول -۳فراسنجههای تخمیر شکمبهای در آزمایش تعیین سطح مناسب کاه ماش در جیره بر اساس آزمون تولید گاز
Table 3- Ruminal fermentation parameters in experiment to determine the appropriate level of mung bean straw
in the ration based on gas production test
جیره (ررصم جایگزنی کاه ما )
پتانسیل تولیم گاز
نرت تولیم گاز
)Gas production rate (ml/h
0.028a

)Potential of gas production (ml/300 mg DM
48.67e

0.027a

61.12c

0.021ab

73.30b

0.024ab

77.47b

0.027a

86.81a

0.018b

58.76cd

0.030a

52.38de

0.022ab

47.70e

0.029a

38.41f

)Diet (Replacement of mung bean straw%

شاهم
Control

 25ررصم بجای کاه گنمم
25% with wheat straw

 50ررصم بجای کاه گنمم
50% with wheat straw

 75ررصم بجای کاه گنمم
75% with wheat straw

 ۱00ررصم بجای کاه گنمم
100% with wheat straw

 25ررصم بجای سیالژ ذرت
25% with corn silage

 50ررصم بجای سیالژ ذرت
50% with corn silage

 75ررصم بجای سیالژ ذرت
75% with corn silage

 ۱00ررصم بجای سیالژ ذرت

100% with corn silage
SEM
2.610
0.003
P-value
0.0001
0.0440
SEMم خحای استانمارر میانگینها ،رر هر ستون اعمار رارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیراری رارنم (.)P<0/05
)SEM: Standard error of means, mean within same column with different letters differ (P<0.05

از طرفی ،باتتر بورن پتانسیل تولیم گاز جیرههای ۱00

 ADFو  NDFآنها میباشم .رزم آذر و همکاران

ررصم جایگزینی کاه ما

بجای کاه گنمم و  25تا 50

( )20۱2نیز رلیل باتتر بورن میزان گاز تولیمی گاورانه

ررصم جایگزینی کاه ما

بجای سیالژ ذرت را میتوان

و خلر رر تمام زمانهای

با کمتر بورن مقمار  ADFو  NDFکاه ما

نسبت به رانه ماش

رر مقایسه

انکوباسیون را ناشی از کم بورن  ADFو  NDFآن

با کاه گنمم و سیالژ ذرت (جمول  )2مرتبط رانست که

نمورنم که با آزمایش حاضر محابقت رارر .به

این با گزار

ماهات و همکاران ( )2007محابقت رارر که

گزار

نظر میرسم علت تفاوتهای موجور از ی

سو مرتبط با

رر مقایسه گاز تولیمی برگ و رانه تعماری از خوارکها

ماهیت جیرهها و رر نتیجه شرایط تخمیر اولیه آنها رر

بیان کررنم که مهمترین عامل تأثیرگذار بر بیشتر بورن

شکمبه و از سوی ریگر مرتبط با تفاوت رر ماهیت منابع

میزان گاز تولیمی رانهها بر برگها کمتر بورن مقمار
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فیبری مورر استفاره رر آزمایش و نوع برهمکنش این رو

حاوی کاه ما

عامل بوره است.

شاهم بیشتر بور ( ،)P>0/05از طرفی این شاخص رر

مقمار عامل تفکی رر جیرههای حاوی کاه ما

جایگزین

جایگزین شمه با سیالژ ذرت نسبت به

حین جایگزینی کاه ما

به جای کاه گنمم نسبت به

شمه با کاه گنمم با یکمیگر و با شاهم تفاوتی نماشت

شاهم تفاوتی نماشت .مشخص شمه است که PF

( ،)P>0/05اما مقمار  PFرر جیرههای حاوی کاه ما

جیرههای مخلوط همبستگی معنیراری با بازره تولیم

جایگزین شمه با سیالژ ذرت نسبت به شاهم بیشتر بور

توره میکروبی رر شرایط  in vivoرارر (بلومل و

( .)P<0/05تولیم توره میکروبی رر تمام جیرهها بیشتر

همکاران  )2003که برای آزمایش حاضر نیز صمق

از شاهم بور ،اما فقط رر جیرههای حاوی کاه ما

میکنم .رر منابع رارهای مشابه با این بخش از آزمایش

جایگزین شمه با سیالژ ذرت این اختالف معنیرار شم

یافت نشم.

( .)P<0/05بازره تولیم توره میکروبی رر تمام جیرههای
جدول  -۴فراسنجههای حاصل از آزمون تولید گاز در آزمایش تعیین سطح مناسب کاه ماش در جیره
Table 4- The gas production parameters from experiment to determine the appropriate level of mung bean straw
in diet
جیره (ررصم جایگزنی کاه ما )
تولیم توره میکروبی
بازره تولیم توره میکروبی
عامل تفکی
Microbial biomass production
)efficiency (%
0.781bc

Microbial biomass
)production (mg
173.30b

Partitioning Factor
)(mg/ml
5.50d

0.799b

244.78ab

7.38bcd

0.780bc

249.13ab

6.90cd

0.748c

244.79ab

6.07d

0.751c

241.08ab

6.18d

0.847a

290.97a

10.24abc

0.856a

318.94a

11.23ab

0.881a

287.14a

12.83a

0.862a

311.91a

10.91ab

Diet (Replacement of mung bean
)straw%

شاهم
Control

 25ررصم بجای کاه گنمم
25% with wheat straw

 50ررصم بجای کاه گنمم
50% with wheat straw

 75ررصم بجای کاه گنمم
75% with wheat straw

 ۱00ررصم بجای کاه گنمم
100% with wheat straw

 25ررصم بجای سیالژ ذرت
25% with corn silage

 50ررصم بجای سیالژ ذرت
50% with corn silage

 75ررصم بجای سیالژ ذرت
75% with corn silage

 ۱00ررصم بجای سیالژ ذرت

100% with corn silage
SEM
1.21
24.88
0.014
P-value
0.0015
0.0460
0.0003
SEMم خحای استانمارر میانگینها ،رر هر ستون اعمار رارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیراری رارنم (.)P<0/05
)SEM: Standard error of means, mean within same column with different letters differ (P<0.05

طبق جمول  5از نظر مقمار خوراک مصرفی تمام جیرهها

و جیره  50ررصم جایگزینی کاه ما

اختالف معنیراری با جیره شاهم راشتنم (.)P<0/05

بور (.)P<0/05

بیشترین و کمترین ماره خش

مصرفی بهترتی مربوط

به جیره  ۱00ررصم جایگزینی کاه ما

بجای کاه گنمم

رر مورر قابلیت هضم ماره خش
ررصم جایگزینی کاه ما

بجای سیالژ ذرت
نتایج نشان رار ۱00

بجای کاه گنمم باع

افزایش
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معنیرار قابلیتهضم همه موار مغذی نسبت به شاهم شم

کاهش جز ی  pHرر آزمایش حاضر رر مقایسه با شاهم

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

(جمول  )۶هم رلیلی برای اختالف رر قابلیت هضم الیاف

بجای سیالژ ذرت تفاوتی با شاهم نماشت .قابلیت هضم

باشم .لی و همکاران ( )2000بیان کررنم که حمور  25تا

ظاهری  NDFو  ADFرر جیرههای  ۱00ررصم

 30ررصم کل هضم الیاف توسط پروتوزوآ انجام

بجای کاه گنمم بیشترین مقمار بور و

میشور و رر این تحقیق احتمات میتوان رلیل کاهش

اختالف آن با تمام جیرهها معنیرار بور (.)P<0/05

هضم  NDFو  ADFرر جیرههای جایگزینی  25و 50

بجای سیالژ ذرت

بجای سیالژ ذرت را با کاهش جمعیت

جایگزینی کاه ما

جایگزینی  25و  50ررصم کاه ما

ررصم کاه ما

منجر به کاهش قابلیت هضم الیاف نامحلول رر شوینمه

پروتوزوآی شکمبه رر این جیرهها مرتبط رانست (جمول

خن ی و اسیمی نسبت به شاهم شم ( .)P<0/05مرتنز

 .)8فعالیت جویمن با افزایش محتوای  NDFجیرهها

( )۱۹۹7بیان راشت که  NDFبا مقمار مصرف و تراکم

افزایش پیما میکنم ،ممت زمان خوررن ،جویمن و

خوراک ،فعالیت جویمن ،قابلیت هضم ،سرعت هضم و

تولیم بیشتر بزاق میگررر

کاهش قابلیت هضم ارتباط رارر ،بنابراین پایینتر بورن
مقمار  NDFکاه ما

نشخوار بیشتر رر رام ،باع
که به تناس

باع

عبور سریعتر موار غذایی از شکمبه

نسبت به کاه گنمم و همچنین

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

مقمار مصرف بیشتر  ADFرر جیرههای حاوی سیالژ

جویمن کمتر ماره خش

و  NDFجیره ( ۱جمول )7

ذرت میتواننم رتیلی بر افزایش قابلیت هضم جیره ۱00

عامل مانمگاری بیشتر آن رر شکمبه و هضم بهتر آن

بجای کاه گنمم نسبت به جیره

باشم ،البته نه به انمازهای که مصرف خوراک را تحت

ررصم جایگزینی کاه ما

شاهم باشم .افزایش سح
مصرف آن باع

پروتوین جیره یا مقمار

تاثیر قرار رهم.

افزایش قابلیت هضم  NDFو ADF

قابلیت هضم پروتوینخام بین جیره شاهم و جیره حاوی

و همکاران  ،)20۱0لذا احتمات بیشتر

به جای سیالژ ذرت اختالف

میشور (یونگ تن

 25ررصم کاه ما

بورن پروتوین جیرههای شاهم و جیره ( ۱جمول )۱

معنیراری نماشت (جمول  .)5قابلیت هضم رر جیره  ۱و

میتوانم رلیلی بر هضمپذیری  NDFو  ADFباتتر رر

 3با جیره شاهم اختالف معنیراری راشت و به ترتی

بهبور وضعیت شکمبه و افزایش

بیشترین و کمترین قابلیت هضم پروتوین مربوط به آنها

آنها باشم ،زیرا باع

و افزایش هضم الیاف

بور ( .)P<0/05با توجه به اینکه جیره حاوی  ۱00ررصم

میشور .کاهش  pHشکمبه باع میشور که میزان ماره

رارای  ADFکمتری نسبت به

فعالیت باکتریهای سلولولیتی
خش

کاه ما

و خور کاه ما

مصرفی ،حرکات شکمبه ،تولیم پروتوین میکروبی

سایر جیرهها و موار غذایی بورنم ،لذا هضم پروتوین آن

و هضم الیاف کاهش یابم (آلن  .)۱۹۹7زمانی که pH

نیز بیشترین مقمار بور؛ زیرا محققین بیان نمورنم که

شکمبه به پایینتر از  ۶/2سقوط میکنم کاهش قابل

پایین بورن میزان الیاف علوفه باع

میشور قابلیت

مالحظهای رر تجزیه الیاف ریمه میشور (چاجی ،)20۱۴

هضم موار مغذی علوفه افزایش یابم (کام

 pHشکمبه مهمترین عامل رر تعیین میزان قابلیت هضم

 .)20۱2رارههای این آزمایش نشان رار که با افزایش

خوراک رر نشخوارکننمگان است که سقوط آن به کمتر

قابلیت هضم پروتوین ،قابلیت هضم الیاف نیز افزایش

از  5/8فعالیت باکتریهای سلولولیتی

رر شکمبه را

محمور کرره و قابلیت هضم فیبر و بازره خوراک را
کاهش میرهم (خافیپور و همکاران  .)200۹لذا شایم

یافته است (جمول .)5

و آلن
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 مواد مغذی مدفوع و درصد قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفندان تغذیه شده با جیرههای،مقدار مصرف خوراک-5 جدول
آزمایشی
Table 5- Feed intake, nutrients of feces and percentage of nutrients digestibility in sheep fed the experimental
diets
جیرههای آزمایشی
Item

شاهم

1

experimental diets
2

3

SEM

P-value

Control

مقدار مصرف
Dry matter intake (g/d)

ماره خش

704.1c

856.1a

827.1b

660.6d

17.30

0.0001

659.4c

810.1a

774.6b

618.6d

16.45

0.0001

44.7c

54.9a

52.5b

41.9d

1.02

0.0001

294.3b

347.3a

272.2c

218.9d

10.4

0.0001

170.3c

166.8d

201.0a

173.7b

7.2

0.0001

79.1c

102.7a

79.5b

68.2d

6.1

0.0001

247.8

251.8

277.3

247.7

12.96

0.368

169.5ab

161.6ab

186.7a

144.5b

7.40

0.023

111.9

116.3

115.7

107.6

6.45

0.764

36.4

39.7

38.5

38.5

3.07

0.085

64.80bc

70.89a

66.47b

62.49c

1.83

0.040

50.80b

55.71a

41.59c

43.51c

2.04

0.0006

38.15b

44.46a

31.40c

33.98c

1.40

0.0001

53.91b

61.35a

49.95b

36.09c

2.03

0.0002

Dry matter

ماره آلی
Organic matter

خاکستر
Ash

الیاف نامحلول رر شوینمه خن ی
Neutral detergent fiber (NDF)

الیاف نامحلول رر شوینمه اسیمی
Acid detergent fiber (ADF)

پروتوین خام
Crude protein

مواد مغذی دفع شده در مدفوع
Nutrients excreted in feces (g/d)

ماره خش
Dry matter

الیاف نامحلول رر شوینمه خن ی
NDF

الیاف نامحلول رر شوینمه اسیمی
ADF

پروتوین خام
Crude protein

قابلیت هضم
Digestibility (%)

ماره خش
Dry matter

الیاف نامحلول رر شوینمه خن ی
NDF

الیاف نامحلول رر شوینمه اسیمی
ADF

پروتوین خام

Crude protein
 ررصم جایگزینی کاه ما بجای25 م2  جیره،بجای کاه گنمم

 ررصم جایگزینی کاه ما۱00 م۱  جیره،  بمون کاه ما،شاهمم جیره حاوی کاه گنمم و سیالژ ذرت
.بجای سیالژ ذرت

.)P>0/05( اعمار رارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیراری رارنم

 ررصم جایگزینی کاه ما50 م3  جیره،سیالژ ذرت
 رر هر رری،م خحای استانمارر میانگینهاSEM

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)

اثر جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیالژ ذرت کمدانه بر قابلیت هضم و برخی فراسنجههاي خونی و شکمبهاي بره میشهاي عربی

گزار
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شمه است که بخش اعظم جمعیت میکروبی

شکمبه ،آمونیاک حاصل از تجزیه پروتوین خوراک است

شکمبه از آمونیاک به عنوان منبع نیتروژن برای رشم

(ماکار  )2003لذا شایم رلیل عمم تفاوت بین جیرهها

خور استفاره میکننم و با افزایش پروتوین موجور رر

مربوط به تفاوت بسیار جز ی رر مقمار غلظت پروتوین

جیرهها ،ماننم آزمایش حاضر (جمول  ،)۱آمونیاک

آنها باشم (جمول .)۱

شکمبه برای میکروارگانیسمهای شکمبه قابل رستر

میانگین  pHمایع شکمبه بین جیرههای  ۱00ررصم

شمه و هضمپذیری فیبر افزایش پیما کرره و کاهش
غلظت

آن

بهعنوان

عامل

محمور

رشم

کننمه

جایگزینی کاه ما
جایگزینی کاه ما

بجای کاه گنمم و  25ررصم
بجای سیالژ ذرت اختالفی با جیره

میشور (رهوریتی

شاهم نماشتنم ( ،)P>0/05اما جیره  50ررصم جایگزینی

 )2003بنابراین این مورر میتوانم رلیلی بر افزایش

کاه ما

بجای سیالژ ذرت رارای کمترین مقمار  pHبور

هضمپذیری موار مغذی به ویژه الیاف باشم.

(.)P<0/05

میکروارگانیسمهای شکمبه محسو

به

یکی ازعوامل تاثیر گذار بر غلظت  pHشکمبه ممکن است

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

مقمار  NDFجیره باشم که به سب تاثیر بر ممت زمان

به

و تعمار نشخوار است (مرتنز  .)۱۹۹7فعالیت جویمن با

تنهایی مورر بررسی قرار گرفته اشاره میشور .رر

افزایش محتوای  NDFجیرهها افزایش پیما میکنم .ممت

غذایی کاه ما

رر منابع آزمایشی که رر آن ارز

غذایی کاه ما

رر ارامه به موارری که رر آن ارز

غذایی ،ضری هضم

آزمایشی که به منظور تعیین ارز

زمان خوررن ،جویمن و نشخوار بیشتر رر رام ،باع

و انرژی قابل هضم کاههای ما  ،کنجم ،گنمم ،جو و

تولیم بیشتر بزاق میگررر که به تناس آن باع افزایش

گوسفنم نر بالغ انجام رارنم

 pHشکمبه و عبور سریعتر موار غذایی و کاهش قابلیت

به

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

و

 8ارتباط ذکر شمه بین مقمار الیاف جیره pH ،و نشخوار

برنج بر روی  20را
ضرای
ترتی

هضم ماره خش

و پروتوین خام کاه ما

 53/۶۴و  ۶5/73ررصم گزار

همکاران ( )2007رر محالعهی ارز

شم .خاتی
غذایی کاه ما

وجور نمارر .لذا احتمات نمیتوانم از جمله عوامل موثر بر

سبز رر گوسفنم و بز مقمار هضم پذیری ماره خش ،

 pHشکمبه رر آزمایش حاضر باشم .پروتوزوآها رارای

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

خاصیت پایمارکننمگی رر شکمبه هستنم که احتمات به

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

علت هضم سریع و ذخیره نشاسته به وسیله گونه

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

مژکمار آنها است (هریستو و همکاران  .)200۱بنابراین با

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

توجه به جمول  8رلیل احتمالی کاهش  pHرر جیرههای

نمورنم .اثر جیرهها بر غلظت نیتروژن آمونیاکی معنیرار

بجای سیالژ ذرت

نشم و جیره  25ررصم کاه ما

 25و  50ررصم جایگزینی کاه ما

به جای کاه گنمم از

ممکن است پروتوزوآی شکمبه باشم که با کاهش

نظر عمری بیشترین مقمار را نسبت به سایر جیرهها

پروتوزوآ pH ،شکمبه کاهش مییابم .رر منابع رارهای

راشت .غلظت نیتروژن رر شکمبه و خون منعک
وضعیت مصرف پروتوین خام رر ترکی

کننمه

جیره غذا ی

گاوهای شیرره می باشم (راریمسون  )2003که با توجه
به جمول  5با آزمایش حاضر همخوانی رارر .با توجه به
اینکه گزار

شمه است که منبع اصلی تأمین نیتروژن رر

مشابه با این بخش از آزمایش یافت نشم.
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جدول  -6فراسنجههای شکمبهای و خونی گوسفندان تغذیه شده با جیرههای آزمایشی
Table 6- Rumen and blood parameters of sheep fed the experimental diets
 pHشکمبه نیتروژن آمونیاکی شکمبه
گلوکز خون
نیتروژن اورهای خون

Diet

)Blood urea nitrogen (mg/ 100 ml
14.83

)Blood Glucose (mg/ 100 ml
86.33

Rumen pH
6.38a

)NH3-N (mg/ 100 ml
9.35

شاهم

13.83
13.00
9.75
2.80
0.170

86.00
75.17
71.50
7.83
0.460

6.47a
6.22ab
6.04b
0.08
0.030

10.01
9.10
9.54
0.27
0.190

Control
1
2
3
SEM
P-value

شاهمم جیره حاوی کاه گنمم و سیالژ ذرت ،بمون کاه ما  ،جیره ۱م  ۱00ررصم جایگزینی کاه ما
سیالژ ذرت ،جیره 3م  50ررصم جایگزینی کاه ما

بجای کاه گنمم ،جیره 2م  25ررصم جایگزینی کاه ما

بجای

بجای سیالژ ذرت.

SEMم خحای استانمارر میانگینها ،رر هر ستون اعمار رارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیراری رارنم (.)P>0/05
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

از نظر غلظت گلوکز و نیتروژن اورهای خون بین جیرهها

گوسفنم بین  8/7تا  28/8میلیگرم رر ۱00میلیلیتر

اختالف معنیراری مشاهمه نگرریم (جمول  .)۶غلظت

ذکرشمه است (رامین و همکاران  .)2007از آنجایی که

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

نیتروژن آمونیاکی شکمبه با نیتروژن اورهای خون

و همکاران

همبستگی باتیی رارنم ،احتمات افزایش نیتروژن

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

افزایش نیتروژن اورهای

رر  ۱00میلیلیتر میباشم (راروستیت
گرم رر ۱00میلیلیتر گزار

آمونیاکی مایع شکمبه باع

کررهانم (رامین و همکاران

خون شور (هوسورا و همکاران  .)2005عمم افزایش

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

میزان اوره خون رر صورتی که میزان نیتروژن

میلیگرم رر  ۱00میلیلیتر رر نوسان میباشم .از تجزیه

آمونیاکی شکمبه افزایش یافته باشم ،احتمات بایم به سب

موار خوراکی رر شکمبه نشخوارکننمگان مقاریر قابل

افزایش تولیم پروتوین میکروبی و ابقاء نیتروژن رر بمن

توجهی اسیم پروپیونی

بوجور میآیم ،تخمین زره شمه

حیوانات باشم (راسل و همکاران .)۱۹۹2

که  ۱۹تا  80ررصم از پروپیونات که وارر سیاهرگ

برای ممت زمان خوررن ،جویمن و نشخوار و ممت زمان

شکمبه میشور به گلوکز تبمیل میشور .اختالف عممه

خوررن به ازای  ADF ،NDFو ممت زمان نشخوار به

جیره ،مصرف روزانه غذا ،رژیم

ازای ماره خش  NDF ،و  ADFبین جیرهها تفاوت

غذایی و شرایط فیزیولوژیکی بر میگررر و به نظر می-

معنیراری مشاهمه نگرریم (جمول  .)7ممت زمان خوررن

رسم که تولیم پروپیونات روزانه بستگی به مصرف

به ازای ماره خش

مصرفی جیرههای  ۱00ررصم

و تامینگ

جایگزینی کاه ما

بجای کاه گنمم و  25ررصم

فرار رر آزمایش

جایگزینی کاه ما

بجای سیالژ ذرت با اختالف

رر این مورر به ترکی

انرژی قابل هضم و ترکی

جیره رارر (بانی

 .)2005لذا هرچنم که اسیمهای چر

حاضر انمازهگیری نشمنم ،شایم عمم اختالف رر گلوکز

معنیراری کمتر از جیره شاهم و جیره  50ررصم بورنم

مربوط به تخمیر رر شکمبه و تولیم پروپیونات باشم.

(.)P<0/05

غلظت نیتروژن اورهای تحت تأثیر جیرههای آزمایشی
قرار نگرفت (جمول  )۶رامنه غلظت نیتروژن اورهای رر
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 فعالیت نشخوار گوسفندان تغذیه شده با جیرههای آزمایشی-۷ جدول
Table 7- Chewing activity of sheep fed the experimental diets
جیرههای مورر آزمایش
فعالیت نشخوار
Chewing activity

شاهم

Experimental diets
1
2

3

SEM

P-value

Control

رقیقه رر روز
min/d
186.6

131.7

130.0

171.6

20.60

0.206

811.6

840.0

878.3

880.0

50.10

0.655

441.6

468.3

431.6

388.3

40.90

0.803

628.3

600.0

561.6

560.0

50.10

0.655

256.1ª

152.2b

157.1b

259.8a

30.00

0.044

627.2

475.89

521.88

578.83

49.20

0.213

892.3a

628.0c

679.0bc

628.0ab

62.30

0.046

634.2

379.1

477.6

784.1

88.20

0.050

1500.6

1348.4

1585.8

1773.8

135.70

0.080

2134.8ab

1725.5b

2063.4ab

2557.9a

172.0

0.023

1096.4

789.5

648.8

988.0

118.7

0.104

2954.0

2808.1

2147.7

2235.1

228.80

0.523

3690.4a

3597.5ª

2794.4b

3223.1ab

284.1

0.025

خوررن
Eating

استراحت
Resting

نشخوار
Ruminating

جویمن
Total chewing

به ازای ماره خش مصرفی
min/kg DM intake

خوررن
Eating

نشخوار
Ruminating

جویمن
Chewing
 مصرفیNDF به ازای
min/kg NDF intake

خوررن
Eating

نشخوار
Ruminating

جویمن
Chewing
 مصرفیADF به ازای
min/kg ADF intake

خوررن
Eating

نشخوار
Ruminating

جویمن
بجای

Chewing
 ررصم جایگزینی کاه ما25 م2  جیره،بجای کاه گنمم

 ررصم جایگزینی کاه ما۱00 م۱  جیره،  بمون کاه ما،شاهمم جیره حاوی کاه گنمم و سیالژ ذرت
.بجای سیالژ ذرت

.)P>0/05( اعمار رارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیراری رارنم

 ررصم جایگزینی کاه ما50 م3  جیره،سیالژ ذرت
 رر هر رری،م خحای استانمارر میانگینهاSEM

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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جدول -۸جمعیت پروتوزآهای شکمبه گوسفندان تغذیه شده با جیرههای آزمایشی (تعداد×)10۴
)Table 8- Rumen protozoa population of sheep fed the experimental diets (number*10 3
تیمار
انتورینیوم
اپیمینیوم
ریپلورینیوم
آفریوسکولک
کل جمعیت پروتوزوآ
Total protozoa population
65.0a

Ophryoscolex
2.5

Diplodinium
12.5

Epidinium
5.0

Entodinium
45.0a

52.5ab
47.5b
30.0c
5.40
0.020

7.5
2.5
0.0
3.1
0.600

7.5
7.5
7.5
2.7
0.800

0.0
0.0
7.5
3.4
0.300

37.5ab
37.5ab
15.0b
8.8
0.010

-

3.8

19.2

7.6

Treatment

شاهم
Control
1
2
3
SEM
P-value

درصد از کل پروتوزآ
From Total protozoa%
69.20

شاهم

-

14.2

14.2

0.0

71.4

Control
1

-

5.2

15.7

0.0

78.9

2

-

0.0

25.0

25.0

50.0

3

-

7.8

11.1

8.8

7.3

SEM

-

0.600

0.900

0.0002

0.600

شاهمم جیره حاوی کاه گنمم و سیالژ ذرت ،بمون کاه ما  ،جیره ۱م  ۱00ررصم جایگزینی کاه ما
سیالژ ذرت ،جیره 3م  50ررصم جایگزینی کاه ما

P-value

بجای کاه گنمم ،جیره 2م  25ررصم جایگزینی کاه ما

بجای

بجای سیالژ ذرت.

SEMم خحای استانمارر میانگینها ،رر هر ستون اعمار رارای حروف غیرمشابه اختالف معنیراری با یکمیگر رارنم (.)P>0/05
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

جیره  50ررصم جایگزینی کاه ما

بجای سیالژ ذرت

محققان گزار

کررنم فعالیت جویمن با افزایش محتوای

اختالف معنیراری با جیره شاهم نماشت (.)P<0/05

 NDFجیرهها افزایش پیما میکنم (آلن  )۱۹۹7که همسو

فعالیت جویمن به ازای مصرف موار مغذی تحت تاثیر

با نتایج آزمایش حاضر میباشم .ممت زمان سپری شمه

جیرهها قرار گرفت ( .)P<0/05برای ماره خش  ،جیره

رر مورر

 ۱00ررصم جایگزینی کاه ما

برای نشخوار اغل

بهعنوان شاخصی مناس

بجای کاه گنمم و 25

سالمت شکمبه پذیرفته شمه است ،زیرا ترش بزاق رر

بجای سیالژ ذرت با اختالف

طی جویمن بیش از زمان استراحت رام است ،هرچنم

معنیراری کمتر از جیره شاهم بورنم ( .)P<0/05رر

افزایش زمان نشخوار لزوما منجر به بهبور شرایط

مورر فعالیت جویمن بهازای  NDFاختالف معنیراری

شکمبهای نخواهم شم (زبلی و همکاران .)2007

ررصم جایگزینی کاه ما

بین جیرههای  ۱00ررصم جایگزینی کاه ما

بجای کاه

جمعیت پروتوزوآهای شکمبه رر جمول  8نشان راره

گنمم با جیره شاهم و  25ررصم جایگزینی کاه ما

شمه است .بیشترین جمعیت پروتوزوآ مربوط به جیره

بجای سیالژ ذرت مشاهمه نشم ( ،)P<0/05اما بین جیره

شاهم بور که اختالف معنیرار با جیره  ۱00ررصم

بجای کاه گنمم با 50

بجای کاه گنمم نماشت (.)P>0/05

 ۱00ررصم جایگزینی کاه ما
ررصم جایگزینی کاه ما
معنی رار شم.

بجای سیالژ ذرت اختالف

جایگزینی کاه ما

جمعیت پروتوزوآهای شکمبه جیرههای  25و  50ررصم
جایگزینی کاه ما

بجای سیالژ ذرت به طور معنیراری

کمتر از جیره شاهم بور ( .)P<0/05رر مقایسه جن
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آزمایش حاضر با کاهش ماهیت الیافی جیره (بهترتی

انتورینیوم رر

پروتوزآیی شکمبه مشخص شم که جن

) تعمار کل پروتوزوآ و انتورینومورف۴  و3 ،2 ،۱ جیره

50  اما فقط رر جیره،تمام جیرهها کمتر از شاهم بور

 از طرفی قابلیت هضم ریواره.نیز کاهش یافتهاست

بجای سیالژ ذرت رارای

سلولی نیز رر جیرهای که تعمار پروتوزوآی

 برای.)P<0/05( اختالف معنیراری با جیره شاهم بور

 کالیت.) باتتر است۱ انتورینومورف بیشتری رارر (جیره

بین جیرهها

کررنم که گونههایی از

) گزار۱۹۹2( و همکاران

 پروتوزوآ.)P>0/05( اختالف معنیرار مشاهمه نشم

پروتوزوآی انتورینومورف قارر به تجزیه سلولز

فعالیت پروتوولیتیکی و رآمیناسیونی راشته که منجر به

.میباشنم

 وجور پروتوزوآی،تولیم آمونیاک رر شکمبه میشور

نتیجه گیری کلی
باه

 ررصام کااه ماا۱00 نتایج نشان رار که جایگزینی

 تااثیر، ررصم به جای سیالژ ذرت50 جای کاه گنمم و تا
 هضام ظااهری و تخمیاری،منفی بر فراسنجههای خونی
 لاذا بااا توجااه باه فراوانای آن رر فصاال.شاکمبه نماشاات
رر برخاای مناااطق کشااور نظیاار

برراشاات رانااه مااا

 می توان آن را رر تغذیه رستی گوسافنمان یاا،خوزستان
،از برراشت رانه

به صورت چرای مستقیم رر مزرعه پ
.استفاره کرر

ررصم جایگزینی کاه ما

 ریپلورینیوم و آفریوسالک،اپیمینیوم

جن

شکمبه عامل اصلی جهت کاهش باکتریها و افزایش
 افزایش.)2003 آمونیاک شکمبه میباشم (رهوریتی
 ررصم۱00 آمونیاک شکمبه رر جیرههای شاهم و
 همراه با افزایش تعمار،با کاه گنمم

جایگزینی کاه ما

.کل پروتوزوآ میباشم با نتایج حاضر همخوانی رارر
 عاملی جهت تجزیه و کاهش تعمار پروتوزوآpH کاهش
pH  بات بورن.)200۱ میباشم (هیرستو و همکاران
۱00 شکمبه رر گوسفنمان مصرف کننمه جیره شاهم و
 میتوانم تا حمی،با کاه گنمم

ررصم جایگزینی کاه ما

 رر جیرههای.عاملی جهت افزایش پروتوزوآ باشم
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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

