مقاله علمی پژوهشی/نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  32شماره  /1سال /1401صفحات  85تا 98

DOI: 10.22034/AS.2022.40277.1571

مطالعه تاثیر عمل آوری با بخار آب تحت فشار و آب اکسیژنه قلیایی بر ارزش تغذیهای سرشاخه
نیشکر برای برههای پرواری
وحید قاسمی 1و مرتضی چاجی*2
تاریخ دریافت99/3/24 :

تاریخ پذیرش99/12/13 :

 1دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 2استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
* مسئول مکاتبهEmail: chaji@asnrukh.ac.ir :

چکیده
زمینه مطالعاتی :بخش قابل توجهی از منابع خوراک دام در کشور ما را مواد خشبی تشکیل میدهند که پروتئین ،مواد
معدنی و انرژی قابل هضم آنها کم است ،اما در صورت عملآوری ،پتانسیل استفاده بهعنوان یک خوراک انرژیزا را در
جیره دامها دارند .هدف :آزمایش حاضر با هدف بهبود ارزش تغذیهای سرشاخه نیشکر برای برههای پرواری انجام شد.
روش کار :از  24رأس بره نر عربی با میانگین وزن زنده  30/4 ± 5کیلوگرم در قالب طرح کامالً تصادفی با  3تیمار و 8
تکرار به مدت  70روز استفاده شد .تیمارهای آزمایشی شامل  -۱جیره شاهد (سرشاخه عملآوری نشده) -2 ،جیره حاوی
سرشاخه نیشکر عملآوری شده با بخار آب تحت فشار و  -3جیره حاوی سرشاخه نیشکر عملآوری شده با بخار آب و
آب اکسیژنه قلیایی بود .نتایج :عملآوری با بخار آب تحت فشار یا آب اکسیژنه قلیایی باعث کاهش درصد الیاف خام،
الیاف نامحلول در شوینده خنثی ،الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و لیگنین سرشاخه نیشکر شد ( .)P<0/05در مقایسه
با تیمار شاهد ،میانگین مصرف خوراک ،قابلیت هضم مواد مغذی ،وزن نهایی ،میانگین افزایش وزن روزانه ،بازده خوراک
برهها ،غلظت کل اسیدهای چرب فرار و پروپیونات شکمبه و غلظت گلوکز خون با تغذیه سرشاخه نیشکر عملآوری شده
افزایش یافت و تیمار ( 3سرشاخه نیشکر عملآوری شده با بخار آب و آب اکسیژنه قلیایی) بهترین نتایج را نشان داد
( .)P<0/05غلظت آنزیم کبدی آالنین ترانس آمیناز تحت تاثیر عملآوری سرشاخه نیشکر کاهش یافت ( .)P>0/05غلظت
نیتروژن آمونیاکی و  pHشکمبه ،آسپارتات ترانس آمیناز خون و صفات الشه تحت تاثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفتند.
نتیجهگیری نهایی :با توجه به نتایج ،عمل آوری با بخار آب تحت فشار یا آب اکسیژنه قلیایی باعث بهبود ارزش تغذیهای
سرشاخه نیشکر شد و استفاده توام از آنها (تیمار سوم) نتایج بهتری را نشان داد.
واژگان کلیدی :اسیدهای چرب فرار ،آالنین ترانس آمیناز ،پروپیونات ،ترکیب شیمیایی ،قابلیت هضم ،گلوکز خون
مقدمه

ه ضم آنها کم ا ست ،اما در صورت عملآوری ،پتان سیل

بخش قابل توجهی از منابع خوراک دام را مواد خشببببی

اسبببتفاده بهعنوان یک خوراک انرژیزا در جیره دامها را

تشبببکیل میدهند که پروتئین ،مواد معدنی و انرژی قابل

دارند (آدسوگان و همکاران .)20۱۹
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در ا ستان خوز ستان  ۱0شرکت تو سعه نی شکر وجود

تغییر دهد .بهطور معمول طی عملآوری زیسبببت توده با

دارد که  ۱27000هکتار را زیر کشبببت نیشبببکر دارند و

بخار در دمای باال و طی مرحله حذف ناگهانی فشبببار،

سطح زیر ک شت نی شکر ساالنه  ۱00000هکتار میبا شد

تغییر فیزیکی-شیمیایی رخ میدهد که این فرایندها زیست

(فائو ستات  .)20۱3نی شکر به دو روش سیاه ( سوزاندن)

توده را از هم پاشببیده و باعث فیبر زدایی میشببود ،همه

و سبز (بردا شت با دروگر) بردا شت می شود .بردا شت

این تغییرات قابل یت آب کا فت آنزیمی را افزایش مید هد

سبز توام با مشکالت خاصی نظیر کندی عملیات برداشت

(مزمل و همکاران .)20۱۶

و اشببکال در کار ماشببین آالت میباشببد (کینگسببتون و

تحقیقات ن شان داده مواد شیمیایی از جمله آب اک سیژنه

هم کاران 2005؛ مرادی و هم کاران  .)20۱۹حدود  ۱5تا

میتوانند آبکافت توده آلی را افزایش داده و حدود نیمی

 25درصد وزن نیشکر شامل برگ و سرشاخه میباشد.

از لیگنین و بیشتر همی سلولز توده آلی را محلول کند .در

لذا ،برداشبببت سببببز با عث تول ید حدود  20تن برگ و

واقع وجود لیگنین در توده آلی لیگنوسبببلولزی ،قابل یت

سرشاخهی تازه در هر هکتار میشود (مرادی و همکاران

د ستر سی سلولز را محدود و بعالوه تبدیل زی ستی توده

 .)20۱۹با توجه به سطح زیر ک شت نی شکر در ا ستان و

آلی را تحت تاثیر قرار میدهد (کارپ و همکاران 20۱3؛

رطوبت  50درصدی آن ،ساالنه حدود دو میلیون تن برگ

االن و همکاران  .)20۱8لذا ،عملآوری محصببوالت جانبی

و سبببرشببباخه تولید میشبببود .در هنگام برداشبببت ،این

ک شاورزی با محلول آب اک سیژنه قلیایی قابلیت ه ضم را

بخشها روی زمین باقی میماند و مشکالت خاصی برای

افزایش میدهببد .عمببلآوری مواد لیگنوسبببلولزی بببا

عملیات دا شت نی شکر ایجاد میکند .لذا ،بقایای نی شکر در

هیدروکسبببید سبببدیم رقی  ،باعث متورم شبببدن ،افزایش

دو مرحله قبل از برداشببت و پس از برداشببت سببوزانده

س بطح بین سببلولی ،کاهش درجه پلیمریزاسببیون ،کاهش

میشببود و باعث آلودگی محیط زیسببت و هوا میشببود

شاخص تبلور سلولز ،جداسازی اتصاالت ساختمانی بین

(کینگستون و همکاران .)2005

لیگنین و کربوهیدراتها و شبببکسبببتن سببباختمان لیگنین

میانگین مقدار فاکتورهای منتشببره حاصببل از سببوزاندن

می شود (کارپ و همکاران 20۱3؛ االن و همکاران .)20۱8

بقایای پس از برداشببت نیشببکر شببامل :دیاکسببید کربن،

محققین ن شان دادند که پیش عملآوری با بخار آب و آب

مونواکسبببیببد کربن x( NOX ،ظرفیببتهببای متفبباوت

اکسببیژنه قلیایی یک روش مناسببب احتمالی ،برای بهبود

اک سیژن) ،کربوهیدارتهای سوخته ن شده ،ذرات کمتر از

بازده اسببتفاده از مواد لیگنوسببلولزی میباشببد (زینگ و

 2/5میکرومتر و هیدروکربنهای پلیسببیکلیک آروماتیک،

همکاران  .)20۱4با توجه به تولید باالی سرشاخه نیشکر

بهگونهای ا ست که و ضع شهرهای احاطه شده تو سط

در اسبببتان خوزسبببتان ،کمبود منابع خوراک دام ،پایین

مزارع نی شکر از نقطه نظر سرطانزایی نگرانکننده ا ست

بودن ارزش تغذیهای آن ،عملآوری سببرشبباخه نیشببکر

(فرانکا و همکاران .)20۱2

ضرورت دارد .بنابراین ،آزمایش حاضر بهمنظور بررسی

در صببورت عملآوری ،بهدلیل کاهش لیگنین و شببکسببتن

ارزش تغذیهای سرشاخه نیشکر عملآوری شده با بخار

سبببباختمببان لیگنوسبببلولزی و افزایش دسبببترسبببی

آب تحت فشببار باال بهتنهایی و یا با آب اکسببیژنه قلیایی

میکروارگانیسبببم های شبببکمبه به مواد لیگنوسبببلولزی،

برای برههای پرواری انجام شد.

میتوان در عوض سبببوزا ندن ،آن ها را بهعنوان منبع
علوفهای در تغذیه دام اسبببتفاده کرد (کارپ و همکاران

مواد و روشها

 .)20۱3عملآوری با بخار با یا بدون کاتالیزور (قلیا یا

آزمایش حاضببر در دانشببگاه علوم کشبباورزی و منابع

اسید) میتواند ساختار فیزیکی و شیمیایی زیست توده را

طبیعی خوز ستان انجام شد .سر شاخه نی شکر ا ستفاده
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شده در آزمایش حا ضر ،از نی شکرهای بردا شت شده از

معنیداری بین آنها وجود نداشته باشد .طول آزمایش 70

واریته  CP73و  CP57شرکت کشت و صنعت امام خمینی

روز شبببامل  ۱4روز دوره عادت پذیری و  5۶روز دوره

(ره) شببوشببتر بود .پس از برداشببت نیشببکر ،بقایای آن

آزمایش و نمونهبرداری بود .جیره برهها در حد ا شتها با

جمعآوری ،خشک و با چاپر به قطعات  2تا  3سانتیمتری

ن سبت  50در صد علوفه و  50در صد کن سانتره بود و بر

خرد و برای عملآوری با بخار آب تحت فشبببار باال به

اساس وزن دامها طب جداول احتیاجات غذایی استاندارد

شرکت خوراک دام شعیبیه منتقل شدند.

نشببخوارکنندگان کوچک ( )NRC 2007تنظیم شببده بود

عملآوری سر شاخه نی شکر با بخار آب تحت ف شار باال

( جدول  .)۱جیره های مورد آز مایش دو بار در روز (8

در شببرکت تهیه و تولید خوراک دام شببعیبیه شببوشببتر

صببببح و  8عصبببر) در اختیار دامها قرار گرفت و قبل از

انجام شد .سر شاخه نی شکر با ا ستفاده از رآکتورهای

خوراکدهی ب عدی ،باقی ما نده های خوراک جمعآوری و

تولید بخار ،در دمای  ۱84درجه سببلسببیوس با فشبباری

توزین شببدند و مقدار مصببرف خوراک روزانه ثبت شببد.

معادل با  ۱۶تا  ۱8اتم سفر (متو سط  ۱7اتم سفر) به مدت

آب تازه بهطور مداوم در اختیار دامها قرار داشت.

 4دقیقه عملآوری شبببد .پس از پایان زمان عملآوری با

برای اندازهگیری قابلیت ه ضم مواد مغذی ،طی مدت هفت

ب خار ،نمو نه ها از محفظه ب خاردهی خارج شبببد ند و در

روز ،روزانه خوراک داده شده ،باقیمانده خوراک و مقدار

دمای محیط (میانگین  40درجه سلسیوس) خ شک شدند.

مدفوع وزن شببدند و درصببد ثابتی از باقیمانده و مدفوع

سببپس ،بقایای خام نیشببکر (بخاردهی نشببده) و بقایای

آنها نگهداری شد .در پایان هفت روز نمونههای باقیمانده

عملآوری شده با بخار آب تحت فشار باال ،با استفاده از

خوراک و مدفوع هر بره مخلوط شببببد ند و یک نمو نه

محلول آب اکسبببیژنه (با خلوص  35درصبببد) قلیایی ۱

شاخص برای تجزیه شیمیایی تهیه شد .قابلیت ه ضم با

درصببد (بهازای ماده خشببک سببرشبباخه نیشببکر) که با

توجه به اختالف غلظت مواد مغذی در خوراک ،باقیمانده

استفاده از محلول یک موالر هیدروکسید سدیم  pHآن به

و مدفوع محاسبه شد.

 ۱۱/5رسببانده شببده بود ،عملآوری شببدند (پورفرزاد و

برای بررسببی روند رشببد ،وزن کشببی برهها در ابتدای

همکاران  .)20۱3بقایای عملآوری شببده پس از فشببردن

آزمایش و سبببپس هر دو هفته یکبار قبل از تغذیه روزانه

در نایلون های بزرگ در د مای محیط (میانگین  40درجه

پس از  ۱۶ساعت گر سنگی تا انتهای دوره آزمایش انجام

سلسیوس) بهمدت  48ساعت نگهداری شدند.

گرفت ،اما تنها داده های مربوط به ابتدا و انتهای آزمایش

در آز مایش حاضبببر ت عداد  24رأس بره نر نژاد عربی

گزارش شد ( شریفی و چاجی  .)20۱۹برای برر سی اجزا

زایش بهاره با میانگین سن  ۹0 ± ۱5روز و میانگین وزن

و بازده الشبببه بعد از اتمام دوره آزمایش با رعایت ۱۶

 30/4 ± 5کیلوگرم انتخاب شبببدند .برهها در جایگاههای

ساعت گر سنگی ،تعداد  4راس بره از هر تیمار که دارای

انفرادی نگهداری شدند .شرایط تغذیه و مدیریت پرورش

نزدیکترین وزن به میانگین گروه خود بودند ذبح شببدند

برههای انتخاب شده قبل از انجام آزمایش یک سان بود و

و اجزای الشه اندازهگیری شد (فیشر و بوئر .)۱۹۹4

از داروهای آنتروتوکسببمی و ضببد انگل برای کنترل و از
بین بردن انگل های داخلی اسبببتفاده شبببد .این بخش از
آزمایش در مجتمع دامپروری نمونه ختن شعیبیه شوشتر
انجام شبد .برهها بهصبورت تصبادفی به  3گروه تیماری
طوری تقسببیم شببدند که از لحاظ میانگین وزنی اختالف
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Table 1- Feed ingredient and chemical composition of experimental diets fed to fattening lambs on DM basis
Treatments1
)Feed ingredients (%DM
1
2
3
Un-treated sugarcane top
40
0
0
Sugarcane top treated with steam
0.0
40
0
Sugarcane top treated with steam and alkaline hydrogen peroxide
0.0
0
40
Corn silage
10.0
10
10
Barley grain
8.0
8
8
Corn grain
11.8
11.8
11.8
Wheat bran
8.0
8
8
Soybean meal
17.0
17.0
17.0
Sugarcane molasses
3.0
3.0
3.0
Salt
0.2
0.2
0.2
Mineral and vitamin premix 2
1.1
1.1
1.1
Limestone
0.5
0.5
0.5
Urea
0.5
0.5
0.5
)Chemical composition (%DM
Crude protein
14.88
14.88 14.88
Ether extract
3.41
3.41
3.41
Calcium
0.54
0.54
0.54
Phosphor
0.49
0.49
0.49
)ME3 (Mcal/kg DM
2.65
3.11
3.41
1
1- Control (diet containing un-treated sugarcane top), 2- diet containing sugarcane top treated with steam, 3- Diet
containing sugarcane top treated with steam (184 ᵒC, 17 atm.) and alkaline hydrogen peroxide 1%.
2
Composition per kg of premix: 600000 IU vitamin A, 200000 IU vitamin D3, 200 mg vitamin E, 2500 mg antioxidant,
195 g Ca, 80 g P, 21000 mg Mn, 2200 mg Mn, 3000 mg Fe, 300 mg Cu, 300 mg Zn, 100 mg Co, 12 mg I and 12 mg Se.
3
* ME= 0.04 + 0.1639 * (potential of gas production, ml/200 mg DM) + 0.0079 * Crude protein (g/kg DM) + 0.0239
)Ether extrac (g/kg DM

ترکیبات شیمیایی سر شاخه نی شکر ،خوراک ،باقیمانده و

برهها انجام شد .نمونههای خونی درون لولههای آغ شته

مدفوع برهها شبببامل پروتئین خام (روش کجلدالFoss ،

به ماده ضد انعقاد سانتریفیوژ شدند (دور  ،3000به مدت

 ،2033سوئد) ،چربی خام (روش سوکسله) ،ماده خشک،

 ۱5دقیقه) و پالسببمای حاصببل از آنها جدا شببد و غلظت

خاکسببتر ،الیاف نامحلول در شببوینده اسببیدی ( )ADFو

گلوکز ،کلسببترول و نیتروژن اورهای خون با اسببتفاده از

انرژی خببام (بمببب کببالریمتر ،PARR 1266 ،آمریکببا،

کیت تشبببخیص کمی شبببرکت پارس آزمون و دسبببتگاه

آزمایشببگاه معاونت بهبود تولیدات دامی ،سببازمان جهاد

اتوآنبباالیزر ( )Mindray BS-200, Chinaانببدازهگیری

کشباوزی خوزسبتان) اندازهگیری شبد (.)AOAC 2007

شد.

الیاف نامحلول در شببوینده خنثی ( )NDFبدون اسببتفاده

بهمنظور تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکی و  pHشبببکمبه

از آنزیم آلفا آمیالز و سولفیت سدیم و با حذف خاک ستر

در روز  70آزمایش  3تا  4سببباعت بعد از وعده خوراک

اندازهگیری شد (ون سو ست و همکاران  .)۱۹۹۱پتان سیل

صببببحگاهی ،از مایع شبببکمبهی تمام برهها توسبببط لوله

تولید گاز جیرههای آزمایشبببی در آزمایشبببگاه تخمیر و

معدی نمونهگیری انجام شببد و بالفاصببله  pHبا دسببتگاه

کشببت میکروبی شببکمبهی دانشببگاه با روش اسببتاندارد

 pHمتر (مدل  ،WTW 3111آلمان) ثبت شد .سپس مایع

(منک و اسبببتینگز  )۱۹88اندازهگیری شبببد و از آن برای

شببکمبه با پارچه نخی چهار الیه صبباف شببد و با حجم

محاسبببهی انرژی قابل متابولیسببم جیرهها اسببتفاده شببد

مساوی از اسید کلریدریک  0/2موالر مخلوط شد و برای

(جدول .)۱

اندازهگیری نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با ا ستفاده از

نمونهگیری خون در پایان دوره آزمایش 3 ،تا  4سببباعت

روش فنول-هیپوکلرایت ،توسببط دسببتگاه اسببپکتوفتومتر

بعد م صرف خوراک صبحگاهی از سیاهرگ گردنی تمام

اسبببتفاده شبببد (برودریک و کانگ  .)۱۹80مقدار  ۱0میلی

مطالعه تاثیر عمل آوري با بخار آب تحت فشار و آب اکسیژنه قلیایی بر ارزش تغذیهاي سرشاخه نیشکر براي برههاي پرواري
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لیتر از مایع شبببکمبه صببباف شبببده با  ۱میلی لیتراسبببید

معنیداری انرژی خام سر شاخه نی شکر شد (،)P>0/05

متافسبفریک  25درصبد مخلوط شبد و برای اندازه گیری

ا ما تاثیری بر پروتئین خام نداشببببت .در تای ید ن تایج

غلظت اسببیدهای چرب فرار با اسببتفاده از سببیسببتم گاز

آزمایش حاضببر سببایر پژوهشببگران نیز کاهش در ماده

کروماتوگرافی اسببتفاده شببد (اوتنسببن و بارتلی .)۱۹7۱

خشبببک ADF ،NDF ،را با اعمال بخار آب تحت فشبببار

آنالیز اسببیدهای چرب فرار در موسببسببه تحقیقات علوم

گزارش کرد ند ( چاجی و هم کاران  .)20۱3ع لت کاهش

دامی کشور انجام شد.

مواد مغذی به تجزیه تمام یا بخ شی از همی سلولز ن سبت

تجزیه و تحلیل دادههای حا صل از آزمایش در قالب طرح

داده شده ا ست (چاجی و همکاران 20۱3؛ لیو و همکاران

کامالً تصبببادفی با اسبببتفاده از رویه  GLMنرم افزار

 .)۱۹۹۹دیگران نیز کبباهش معنیدار دیوارهی سبببلولی

آماری ( SASویرایش  )۹/2انجام شد .مقای سه میانگینها

( NDFیا  )ADFسرشاخهی خرما (زاهدیفر و همکاران

با اسببتفاده از روش چند دامنهای دانکن در سببطح احتمال

 ،)20۱4باگاس نیشببکر (چاجی و همکاران 20۱3؛ کارپ و

خطای  5درصد انجام شد.

هم کاران  ،)20۱3کاه برنج (لیو و هم کاران  )۱۹۹۹را بر
اثر عمل آوری با بخار آب تحت فشار گزارش کردهاند .از

نتایج و بحث

طرفی عمل آوری پیت نیشکر با بخار آب تحت فشار باال،

ترکیب شیمیایی بقایای خام و عملآوری شده نی شکر با

الیاف نامحلول در شببویندهی خنثی را به طور معنیداری

بخار آب تحت فشببار و آب اکسببیژنه قلیایی در جدول 2

کاهش داد ،اما بر الیاف نامحلول در شبببویندهی اسبببیدی

نشببان داده شببده اسببت .عملآوری باعث کاهش معنیدار

تاثیر معنیداری نداشببت (چاجی و همکاران 20۱۱؛ چاجی

درصببببد  ،ADF ،NDFفیبرخببام ،لیگ نین و افزایش

و همکاران .)20۱3

Table 2- Chemical composition of sugarcane top un-treated, and treated with steam or alkaline hydrogen
)peroxide (%DM
Treatment methods
Chemical composition
1
2
3
SEM P-value
98.46a
97.41a
91.74b
1.17
0.010
Dry matter
2.65
2.40
2.71
0.21
0.10
Crude protein
Neutral detergent fiber
57.21a
50.62b
48.98b
1.06
0.002
Acid detergent fiber
52.86a
47.42b
45.41b
1.35
0.03
a
ab
Crude fiber
33.79
31.62
31.01b
1.12
0.04
Lignin
14.46a
13.04b
6.72c
1.24
0.001
Gross energy (Mcal/kg DM) 3.96b
4.65ab
5.10a
0.27
0.003
1
1- Control (un-treated sugarcane top), 2- Sugarcane top treated with steam, 3- Sugarcane top treated with steam (184 ᵒC,
17 atm.) and alkaline hydrogen peroxide 1%.
SEM: standard error of the means.
Means in the same row with different superscript letters are different (P <0.05).

با توجه به نتایج بدست آمده (جدول  ،)3بیشترین مصرف

آزمایشبببی بر قابلیت هضبببم مواد مغذی جیره بره های

خوراک مربوط به تیمار  ( 2سر شاخه نی شکر عملآوری

پرواری معنیدار شببد و بیشببترین درصببد قابلیت هضببم

شببده با بخار آب) و کمترین مصببرف خوراک مربوط به

مواد مغذی در تیمار ( 3سرشاخه نیشکر عملآوری شده

تیمار شبباهد (سببرشبباخه عملآوری نشببده) میباشببد

با بخار آب و آب اکسببیژنه قلیایی) و کمترین درصببد در

( .)P>0/05اختالف بین تیمار  2و  3معنیدار نبود ،اما هر

تیمار شاهد مشاهده شد (.)P>0/05

دو نسبت به شاهد بیشتر بودند ( .)P>0/05اثر تیمارهای
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Table 3- The consumption (g) and nutrients digestibility of feed (%) in fattening lambs fed experimental
treatments
Treatments1
1
2
3
SEM P-value
Dry matter intake2 (g/day) 1150b 1218a
1218a
12.5
0.008
)Digestibility (%
Dry matter
60.1b 60.4b
64.7a
1.07
0.042
c
b
Neutral detergent fiber
31.8
34.3
37.7a
3.96
0.029
Acid detergent fiber
50.0c 55.8b
60.5a
1.86
0.02
1
1- Control (diet containing un-treated sugarcane top), 2- diet containing sugarcane top treated with steam, 3- Diet
containing sugarcane top treated with steam (184 ᵒC, 17 atm.) and alkaline hydrogen peroxide 1%.
2
Consumption of dry matter during digestion measurement (35 to 42 days).
SEM: standard error of the means.
Means in the same row with different superscript letters are different (P <0.05).

با تو جه به جدول  ،۱اجزای تشبببک یل ده نده جیره های

فرار (جببدول  )5مؤیببد این موضبببوع اسببببت کببه بببا

آزمای شی در سه تیمار ،یک سان میبا شد و تنها اختالف

عملآوریهای انجام شبببده در آزمایش حاضبببر ،قابلیت

مربوط به نوع عملآوری سر شاخه میبا شد .لذا ،شاید

تجزیه و تخمیر در شبببکمبه افزایش یافته اسبببت (پوند و

دلیببل افزایش مصبببرف خوراک در تیمببارهببای حبباوی

همکاران  .)2005مواف با نتایج آزمایش حا ضر ،م صرف

سر شاخه نی شکر عملآوری شده با بخار آب یا بخار و

خوراک و قابلیت ه ضم مواد مغذی کاه گندم ،در گاوهایی

آب اکسبببیژنه قلیایی ،بهبود قابلیت هضبببم مواد مغذیآن

که کاه عملآوری شده با آب اک سیژنه را بهجای کاه عمل

باشببد (جدول  ،)3زیرا افزایش قابلیت هضببم باعث عبور

آوری شده با سود یا کاه بدون عملآوری دریافت کردند

سببریعتر مواد از شببکمبه و در نتیجه مصببرف بیشببتر

افزایش یافت (کامرون و همکاران  .)۱۹۹0برخالف نتایج

خوراک خواهد شد (NRC 2007؛ پوند و همکاران .)2005

آزمایش حا ضر ،م صرف ماده خ شک ،ماده آلی و قابلیت

در این راسبببتا ،سبببایر پژوهش ها نیز رابطه بین قابلیت

هضبببم مواد م غذی گوسبببف ندان در جیره حاوی کاه

ه ضم و مقدار ماده خ شک م صرفی را ن شان داده ا ست،

عملآوری شده با آب اکسیژنه نسبت به جیره شاهد (کاه

بهطوری که خوراک های دارای  NDFو  ADFباالتر به

بدون ع ملآوری) اختالفی نداشببببت (م یک و هم کاران

دلیل سبببرعت عبور کمتر قابلیت هضبببم کمتری دارند که

.)۱۹۹3

موجب کاهش ماده خ شک م صرفی می شوند (ون سو ست

بخار آب تحببببت فشار ،سبب کاهش درجه پلیمریزاسیون

و همکاران  .)2007مواد قلیایی به داخل دیواره سبببلولی

سلولز و انحالل سلولز و همی سلولز به سبب آزاد شدن

جذب میشبببوند ،بدین ترتیب از نظر فیزیکی ،سببباختمان

آنها از بخش لیگنینبی و س بیلیکایی دیواره سلولی گیاهان

الیاف را متورم کرده و از نظر شیمیایی پیوند استری بین

میشببود (لیو و همکاران ۱۹۹۹؛ چاجی و همکاران 20۱0؛

لیگنین -سلولز و لیگنین -همی سلولز را می شکنند (االن و

چاجی و همکاران  .)20۱۱در باگاس نیشبببکر عمل آوری

همکاران  .)20۱8این مراحل میکروارگانیسببمهای شببکمبه

شبببده با ب خار آب ت حت فشبببار ،قسببب مت ع مده بخش

را قادر به دسترسی آسانتر به ساختار کربوهیدارتهای

همیس بلولزی هی بدرولیز ش بده و ب به دنب بال آن قابلی بت

ساختمانی می سازند که پیامد آن افزایش قابلیت ه ضم و

دسترسی بخش سلولزی برای هیدرولیز آنزیمی اف بزایش

تجزیه پذیری میباشببد و مصببرف کاه را افزایش میدهد

مبببی یاببببد .از این رو مقایسه ترکیبات شیمیایی پیت خام

(مح مدآ بادی و هم کاران 20۱2؛ االن و هم کاران )20۱8؛

و پیت عمل آوری شببببده ن شببببان میدهد که پیت عمل

لذا شببباید همین عوامل باعث افزایش قابلیت هضبببم و

آوری شده با بخار آب تحت فشار به نسببببت دارای همی

مصرف خوراک شده باشد .افزایش غلظت اسیدهای چرب

سببلولز و لیگنین کمتر و سببلولز بیشببتری اسببت ،اما در

مطالعه تاثیر عمل آوري با بخار آب تحت فشار و آب اکسیژنه قلیایی بر ارزش تغذیهاي سرشاخه نیشکر براي برههاي پرواري
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Means in the same row with different superscript letters are
different (P <0.05).

هضببم پذیری دیواره خواهببببببد شببد (چاجی و همکاران
20۱0؛ چاجی و همکاران  .)20۱۱عمل آوری پیت نیشببکر

 ،4داده های مربوط به تاثیر تیمارهای آزمایشی بر بازده

با ب خار آب در د مای پایین با عث افزایش تول ید گاز و

رشبببد وزن برههای پرواری ارائه شبببده اسبببت .اختالف

هضبببم پذیری ماده آلی شبببد (چاجی و همکاران .)20۱0

م ع نیداری بین وزن نهببایی ،افزایش وزن کببل دوره،

عملآوری پیت خام نیشبببکر با بخار آب تحت فشبببار باال

م یانگین افزایش وزن روزا نه ،ضبببر یب ت بد یل و بازده

(دمای  2۱0تا  220درجه سببیلسببیوس ۱۹ ،بار فشببار به

خوراک مشبباهده شببد ( .)P<0/05بیشببترین وزن نهایی،

مدت  3دقیقه با رطوبت  70درصببد) سبببب افزایش قابلیت

افزایش وزن کببل دوره ،میببانگین افزایش وزن روزانببه،

هضبببم مواد مغبذی شببببد ( چاجی و همکباران 20۱۱؛

بازده خوراک و بهترین ضبببریب تبدیل مربوط به تیمار

محمدآبادی و همکاران .)20۱2

سوم ( سرشاخه نیشکر عملآوری شده با بخار آب و آب

در

اکسبببیژنه قلیایی) بود و کمترین مقادیر در تیمار شببباهد

Table 4- Growth performance in finishing lambs fed
experimental treatments
Treatmen
ts1
3
SE
PM
value

مشبباهده شببد ( .)P<0/05اختالف تیمار سببوم با دوم و
تیمار دوم با شبباهد نیز برای همه فراسببنجهها عملکردی

2

1

0.86

1.83

29.6

30.9

30.6

0.007

0.14

38.2a

37.9b

36.3c

0.000
2

0.41

8.65a

6.97b

5.65c

0.000
2

0.41

154.5a

124.5
b

100.
0c

0.000
3

0.5

7.4c

9.3b

10.9a

0.002

0.00
5

0.135a

0.107
b

0.09
2c

0.005

6.36

1135b

1162
a

1109
c

Item
Initial
body
weight
)(kg
Final
body
weight
)(kg
Total
weight
gain
)(kg
Average
daily
gain
)(kg/d
Feed
conversi
on ratio
Feed
efficienc
y
Dry
matter
intake2
)(g/day
11-

Control (diet containing un-treated sugarcane top), 2- diet
containing sugarcane top treated with steam, 3- Diet containing
sugarcane top treated with steam (184 ᵒC, 17 atm.) and alkaline
hydrogen peroxide 1%.
2 Consumption of dry matter during the whole of the
experimental period (0 to 56 days).
SEM: standard error of the means.

معنیدار بود ( .)P<0/05افزایش وزن بیشبببتر و بهبود
ضریب تبدیل برهها ،در حین عملآوری سرشاخه نیشکر
با بخار آب تحت ف شار به تنهایی یا همراه با آب اک سیژنه
قلیایی را شاید بتوان به افزایش م صرف خوراک و بهبود
قابلیت هضبببم مواد مغذی در این جیرهها در مقایسبببه با
شاهد ن سبت داد (جدول  .)3زیرا م صرف بی شتر و ه ضم
باالتر خوراک منجر به بهبود رشبببد خواهد شبببد (پوند و
هم کاران  .)2005دیگران نیز بهبود قابل یت هضبببم مواد
مغذی را در حین استفاده از بخار آب تحت فشار گزارش
کردهاند (لیو و همکاران ۱۹۹۹؛ چاجی و همکاران 20۱0؛
چبباجی و همکبباران 20۱3؛ کببارپ و همکبباران 20۱3؛
زاهببدی فر و همکبباران  .)20۱4میببانگین افزا یش وزن
روزانهی گوسبببالههای تغذیه شبببده با جیرهی حاوی کاه
ع ملآوری شببببده با آب اکسبببیژ نه قل یایی نسببب بت به
گوسببالههایی که با جیره حاوی س بیالژ ذرت تغذیه شببده
بود ند اختالف معنیداری نداشببببت (لویس و هم کاران
.)۱۹87
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Table 4- Growth performance in finishing lambs fed experimental treatments
Treatments1
Item
1
2
3
SEM P-value
Initial body weight (kg)
30.6
30.9
29.6
1.83
0.86
Final body weight (kg)
36.3c
37.9b
38.2a
0.14
0.007
Total weight gain (kg)
5.65c
6.97b
8.65a
0.41 0.0002
c
b
Average daily gain (kg/d) 100.0 124.5
154.5a
0.41 0.0002
Feed conversion ratio
10.9a
9.3b
7.4c
0.5
0.0003
Feed efficiency
0.092c 0.107b
0.135a
0.005 0.002
Dry matter intake2 (g/day) 1109c 1162a
1135b
6.36
0.005
11-

Control (diet containing un-treated sugarcane top), 2- diet containing sugarcane top treated with steam, 3- Diet containing sugarcane
top treated with steam (184 ᵒC, 17 atm.) and alkaline hydrogen peroxide 1%.
2 Consumption of dry matter during the whole of the experimental period (0 to 56 days).
SEM: standard error of the means.
Means in the same row with different superscript letters are different (P <0.05).

 کاهش، بوتیرات، پروپیونات،غلظت کل اسبببیدهای چرب

 و نیترون آمون یاکیpH ،غل ظت اسببب ید های چرب فرار

)P>0/05(  استات،)P<0/05( نسبت استات به پروپیونات

شکمبه برههای پرواری تغذیه شده با جیرههای آزمایشی

) و ارزش غذایی3 نشان دهنده بهبود قابلیت هضم (جدول

 غل ظت نیترون. نشبببان داده شبببده اسبببت5 در جدول

سببرشبباخه نیشببکر در اثر عملآوری با بخار آب و آب

 شببکمبه تحت تاثیر جیرههای آزمایشببیpH آمونیاکی و

 افزایش قابلیت هضبببم به مفهوم.اکسبببیژنه قلیایی اسبببت

 غل ظت پروپیو نات ت حت تاثیر.)P<0/05( قرار نگر فت

دسترسی بیشتر میکروارگانیسمهای شکمبه به سلولز و

عملآوری سر شاخه نی شکر با بخار آب و آب اک سیژنه

،همیسلولز و افزایش تخمیر در شکمبه است که نتیجه آن

)P<0/05( قلیایی ن سبت به شاهد افزایش معنیدار دا شت

افزایش غلظت اسبببیدهای چرب فرار می باشبببد (پوند و

 هرچند که،و در تیمار سبببوم باالترین غلظت را داشبببت

.)2005 همکاران

 افزایش.)P<0/05( اختالف آن با تی مار دوم عددی بود

Table 5- Rumen parameters of fattening lambs fed with experimental treatments
Treatment1
1
2
3
SEM P-value
pH
7.03
6.89
6.70
0.19
0.17
Ammonia-N, mg/100 ml
18.68 18.69
20.14 1.002 0.25
Total volatile fatty acids (mmol) 74.78b 85.74ab 93.05a 7.11
0.54
Acetate (mmol/100 mmol)
51.84 55.48
56.07 3.45
0.65
Propionate (mmol/100 mmol)
14.78b 17.99ab 21.59a 2.45
0.029
Butyrate, mmol/100 mmol
6.11b
10.64ab 13.31a 3.89
0.50
Isobutyrate, mmol/100 mmol
0.54
0.36
0.55
0.13
0.58
Valerate, mmol/100 mmol
0.59
0.77
1.01
0.25
0.56
Isovalerate, mmol/100 mmol
0.92
0.50
0.52
0.09
0.08
Acetate: propionate
3.51a
3.08ab
2.60b
0.31
0.67
1
1- Control (diet containing un-treated sugarcane top), 2- diet containing sugarcane top treated with steam, 3- Diet
containing sugarcane top treated with steam (184 ᵒC, 17 atm.) and alkaline hydrogen peroxide 1%.
SEM: standard error of the means.
Means in the same row with different superscript letters are different (P <0.05).

عملآوری شده نسبت به شاهد افزایش معنیداری داشت

تاثیر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجههای خونی معنیدار

 غلظت گلوکز خون در تیمار سوم نسبت به دو.)P>0/05(

 غلظت.Error! Reference source not found.( شد

) و کمترینP>0/05( تی مار دیگر بیشبببترین م قدار بود

گلوکز خون در جیره های حاوی سبببرشببباخه نیشبببکر
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غلظت مربوط به تیمار شببباهد بود .مقدار آنزیم SGOT

همکاران .)20۱۱

(آسببپارتات ترانس آمیناز )AST ،تحت تاثیر اسببتفاده از

غلظت طبیعی گلوکز خون گوسبببفند 30-50 ،میلیگرم در

آب اکسبببیژنه قلیایی قرار نگرفت و غلظت ( SGPTآالنین

میلیلیتر گزارش شبببده اسبببت (پوند و همکاران .)2005

ترانسآمی ناز )ALT ،بهطور معنیداری کاهش یا فت و

کربوهیدراتهای جیره در شکمبه نشخوارکنندگان تخمیر

بیشبببترین غلظت در تیمار شببباهد بود .دامنه  SGOTو

شده و به اسیدهای چرب فرار تبدیل میشوند 85 .درصد

 SGPTدر حیوانات اهلی به ترتیب در دامنه  ۱4تا  ۱23و

گلوکز خون نشبببخوارکنندگان در طی عمل گلوکونئوژنز

 ۱4تا  44وا حد در لیتر گزارش شبببده اسبببت (پو ند و

در کبد و  ۱5در صد آن در کلیهها تولید می شود .یکی از

هم کاران 2005؛ داس و هم کاران  .)20۱7غل ظت ،SGPT

ع لل افزایش گلوکز خون در نشبببخوارکن ند گان میتوا ند

 SGOTدر گوسبببفندان محلی آسبببام به ترتیب ±۱/۶7

نا شی از افزایش تولید پروپیونات در شکمبه با شد (پوند

 20/۶7و  ۱70 ±3/۹۶واحد در لیتر گزارش شبببد (داس و

و هم کاران  .)2005همچنین یکی از دال یل افزایش گلوکز

هم کاران  .)20۱7در بره های یودا نیجر یهای نیز غل ظت

در جیره های  2و  3مربوط به ترکیب شبببیمیایی جیره و

 SGOT ،SGPTبببه تر تیببب  ۱۶/۶4 ±0/۶5و ±4/54

افزایش قابلیت هضببم مواد مغذی به ویژه  NDFو ADF

 55/77گزارش شبببده اسبببت (آروایو و همکاران .)20۱۱

میباشببد ،بهعلت اینکه مواد مغذی بیشببتری در دسببترس

زمانی که به قلب یا کبد آسبببیبی وارد شبببود غلظت این

میکروارگانیسبببم های شبببکمبه قرار میدهد .مقدار مواد

آنزیم ها در خون افزایش می یابد (پوند و همکاران 2005؛

مغذی بیشببتر سبببب افزایش تولید پروپیونات و در نتیجه

داس و هم کاران  ،)20۱7ب نابراین عدم تغییر آن نشبببان

افزایش قند خون میشبببود (پوند و همکاران  .)2005هر

دهنده سالمت کبد و قلب در حین استفاده از آب اکسیژنه

دوی پروپیونات (جدول  )5و قابلیت هضبببم مواد مغذی

به عنوان یک افزودنی اسببببت .غل ظت ( ALPآل کالین

(جدول  )3در اثر عملآوری سببرشبباخه نیشببکر افزایش

فسببفاتاز) با عملآوری سببرشبباخه نیشببکر افزایش یافت

یافتند که ممکن ا ست از دالیل افزایش گلوکز خون در این

( ،)P>0/05اما بین تیمار دوم و سببوم (حاوی سببرشبباخه

تیمارها باشد.

نی شکر عملآوری شده) تفاوتی وجود ندا شت (آروایو و
Table 6- Concentration of blood metabolites in lambs fed experimental treatments
Treatments1
1
2
3
SEM P-value
Glucose, mg/100 ml
34.5c
42.63b 49.63a 2.29 0.0001
Aspartate transaminase (SGOT), IU/L
73.50
72.38 68.25 3.50
0.16
Alanine transaminase (SGPT), IU/L
15.25a
12.63b 13.25b 0.57 0.0001
1
1- Control (diet containing un-treated sugarcane top), 2- diet containing sugarcane top treated with steam, 3- Diet
containing sugarcane top treated with steam (184 ᵒC, 17 atm.) and alkaline hydrogen peroxide 1%.
SEM: standard error of the means.
Means in the same row with different superscript letters are different (P <0.05).

در  Error! Reference source not found.اثببر

دسببتگاه گوارش ،وزن ران ،وزن سببردسببت ،وزن دنبه،

جیرههای آزمایشبببی بر صبببفات الشبببه برههای پرواری

وزن گردن ،وزن را سته و فیله کمری ،وزن قف سه سینه،

نشبببان داده شبببده اسبببت .از نظر آماری ،اثر تیمارها بر

وزن ط حال  ،وزن بیضببببه ها و وزن چربی احشببببایی،

صببفاتی نظیر وزن زنده ،وزن پس از کشببتار ،وزن چهار

معنیداری نبود ( .)P˃0/05تی مار ها بر وزن پوسببببت و

قلم ،وزن جگر ،وزن ق لب ،وزن کل یه ،وزن پر و خالی

وزن شبببش ها (جگر سبببفید) تاثیر معنیداری داشبببتند
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( ،)P>0/05بطوریکه بیشترین وزن جگر سفید مربوط به

و همکاران  .)20۱۱شبباید افزایش وزن شببشها با افزایش

تیمار شببباهد و کمترین وزن مربوط به تیمارهای  2و 3

وزن و رشبببد بیشبببتر (جدول  )4برههای تغذیه شبببده با

بود ،تیمارهای  ۱و  3بیشبببترین و تیمار  2کمترین وزن

جیرههای حاوی بقایای سرشاخه عملآوری شده که نیاز

پوسبببت را به خود اختصببباص داده بود .عدم تاثیر بر

اکسببیژن بیشببتری دارند مرتبط باشببد (پوند و همکاران

صببفات الشببه به ویژه وزن اندامهای احشببایی از نکات

 .)2005ا ستفاده از ه ستهی خرمای عملآوری شده با ۱

مثبت آزمایش حا ضر میبا شد .زیرا در حین ا ستفاده از

و  2درصد آب اکسیژنه قلیایی تاثیر معنیداری بر صفات

آب اکسیژنه قلیایی توجه به عدم تاثیر منفی آن بر سالمت

الشببه برههای پرواری نداشببت (خنیفر  )20۱۹که با نتایج

اندام های احشایی به ویژه کبد دارای اهمیت است (آروایو

آزمایش حاضر همخوانی دارد.

)Table 7-Carcass characteristics of fattening lambs fed experimental treatments (kg
Treatment1
1
2
3
SEM P-value
38.0
38.5
38.5
1.46
0.96
Live weight, kg
Warm carcass weight, kg
17.4
18.3
18.7
0.95
0.64
a
b
a
4.73
4.30
4.82
0.02
0.039
(Skin weight )kg
0.19

0.05

0.38

0.04

0.016

0.02

0.878

1.06
0.540
a

0.548

0.543
a

0.478

b

0.990

(Four pens weight )kg

0.463

(Liver weight )kg

0.358

(Lung weight )kg

0.18

0.008

0.138

0.120

0.110

(Heart weight )kg

0.57

0.007

0.095

0.095

0.085

(Kidneys weight )kg

0.31

0.59

7.98

7.60

9.10

(Gastro intestinal track-fill weight )kg

0.44

0.16

3.18

2.89

2.88

(Gastro intestinal track-empty weight )kg

0.59

0.36

6.00

5.68

5.43

(Thigh weight )kg

0.84

0.10

3.03

3.05

2.97

(Wristband weight )kg

0.33

0.19

2.58

2.63

2.19

(Fatty tail weight )kg

0.84

0.18

1.71

1.71

1.58

(Neck weight )kg

0.68

0.045

0.883

0.830

0.833

(Order weight )kg

0.69

0.102

4.51

4.43

4.38

(Thorax weight )kg

0.91

0.008

0.088

0.085

0.083

(Spleen weight )kg

0.76

0.035

0.210

0.195

0.172

(Testes weight )kg

0.65

0.054

0.725

0.675

0.650

(Visceral Fat weight )kg

)Carcass yield (%
45.79b 47.53a 48.57a 0.45
0.003
1- Control (diet containing un-treated sugarcane top), 2- diet containing sugarcane top treated with steam, 3- Diet
containing sugarcane top treated with steam (184 ᵒC, 17 atm.) and alkaline hydrogen peroxide 1%.
SEM: standard error of the means.
Means in the same row with different superscript letters are different (P <0.05).
1
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ت حت فشببببار) و مقرون به صبببر فه بودن آن ها از نظر

 عملآوری اثر منفی بر شببباخصبببه های.پرواری شبببد

.اقتصادی توجه شود

 برخی.اندازهگیری شبببده سبببالمت کبد و قلب نداشبببت

سپاسگزاری
مقاله حاضر حاصل پایاننامه دانشجویی میباشد و از
مسئولین محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 شرکت تهیه و تولید خوراک دام شعیبیه،خوزستان
،شوشتر و مجتمع دامپروری نمونه ختن شعیبیه شوشتر
.بابت همه پشتیبانیها سپاسگزاری میشود

 برتری، بویژه نتایج عملکرد رشبببد،دادههای این آزمایش
روش عملآوری اسببتفاده توام از بخار آب تحت فشببار و
آب اکسبببیژنه قلیایی را نسببببت به تیمار بخار به تنهایی
 شاید بر اساس نتایج آزمایش حاضر بتوان هر.نشان داد
دو روش را برای عملآوری سببرشبباخه نیشببکر توصببیه
 تو صیه می شود، برای انتخاب بین این دو روش، اما.کرد
به فراهمی شبببرایط برای عملآوری (بویژه با ب خار آب
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Introduction: A significant portion of livestock feed resources in Iran are roughage and fibrous
which are low in protein, minerals, and digestible energy. However, treated roughage and fibrous
have the potential to be used as an energy source in livestock diets (Adesogan et al. 2019). There are
10 sugarcane development companies in Khuzestan province, which have 127,000 hectares under
sugarcane cultivation and the area under sugarcane cultivation is 100,000 hectares per year
(FAOSTAT 2013). Sugarcane is harvested in two ways: black (burning) and green (harvesting with
a harvester). About 15 to 25 percent of the weight of sugarcane includes leaves and branches named
sugarcane top, so the green harvesting produces about 20,000 kg of wet biomass per hectare (Moradi
et al. 2019). Due to the area under sugarcane cultivation in the Khuzestan province, and its 50%
humidity, about two million tons of sugarcane top are produced each year. The sugarcane residues
remain on the ground during harvesting and a maintenance operation (burning the residue before and
after harvesting) must be performed which pollutes the air and the environment (Kingston et al. 2005).
Nonetheless, the sugarcane top residues can be treated to breakdown the lignocellulose structure and
degrade lignin increasing access of ruminal microorganisms to lignocellulose. In this study, we
evaluated the effects of steam and alkaline hydrogen peroxide treatment in improving the nutritional
value of sugarcane top for fattening lambs.
Material and methods: The present experiment was performed in Agricultural Sciences and Natural
Resources University of Khuzestan. The sugarcane top used in the present experiment was from
variety of CP73 and CP57 harvested from Imam Khomeini agro-industry company of Shushtar.
Sugarcane was dried and chopped into 2 to 3 cm pieces with a chopper and transferred to the
Shoaibiyeh livestock feed company for steam treatment after harvest. Steaming was conducted at
184°C for 4 minutes; the equal pressure was 16 to 18 atm. (average 17 atm.). The sugarcane top was
treated using a solution of 1% hydrogen peroxide (pH adjusted to 11.5 using a solution of sodium
hydroxide (alkaline hydrogen peroxide). Twenty-four Arabi male lambs with average live weight of
30.4 ± 5 kg were used in a completely randomized design with 3 treatments and 8 replicates for a
period of 70 days. Experimental treatments were: 1- control (untreated sugarcane top), 2- diet
containing steam treated sugarcane top, and 3- diet containing steam and alkaline hydrogen peroxide
treated sugarcane top.
Results and discussion: Treatment with steam and alkaline hydrogen peroxide significantly reduced
the percentage of neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), crude fiber, lignin, and
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increased the significance of the gross energy of sugarcane (P <0.05) yet had insignificant effect on
crude protein. Consistent with our results, others have reported a decrease in dry matter, NDF, and
ADF by applying water vapor under pressure. The decrease of these nutrients has been attributed to
the fragmentation or hydrolysis of all or part of the hemicellulose. Compared to control, average feed
intake, digestibility of nutrients, final weight, average daily gain, feed efficiency of lambs, rumen
propionate and total volatile fatty acids, and blood glucose were higher in treated sugarcane top fed
animals, treatment 3 having the highest values (P<0.05). The components of the experimental diets
are the same, and the only difference was in the type of treatments. Therefore, perhaps the reason for
the increase in feed consumption in steam- and/or steam-alkaline hydrogen peroxide treated
sugarcane top containing treatments is the improved digestibility. Increasing digestibility will cause
the material to pass through the rumen faster and thus animals consume more feed. The concentration
of alanine transaminase was lower because of the processing of sugarcane top (P<0.05). The
concentration of rumen ammonia nitrogen and pH, blood aspartate transaminase, and carcass traits
were not affected by the treatments. Therefore, treatment by steam and alkaline hydrogen peroxide
caused to improve the nutritional value of sugarcane top, and their combined use (third treatment)
showed greatest results.
Keywords: Alanine transaminase, Blood glucose, Chemical composition, Digestibility, Propionate,
Volatile fatty acids

