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 چکیده

ن فعالیت آتانن  شود ویمبلوط به عنوان منبع انرژی در تغذیه دام نشخوار کننده استفاده میوه مغز : زمینه مطالعاتي

 ط بر جمعیتاین آزمایش به منظور بررسی اثر مغز میوه بلو: هدف دهد.های شکمبه را تحت تاثیر قرار مییسمروارگانکمی

بدین  :روش کار شکمبه بز نجدی و گوسفند عربی انجام گرفت. یها و جمعیت پروتوزوآها، قارچو فعالیت هضمی باکتری

اوی آزمایشی ح یهاروز با جیره 28( برای 35 ± 2راس گوسفند عربی ) با میانگین وزن  6 راس بز نجدی و 6منظور 

 ر شویندهالیاف نامحلول د ناپدید شدن ماده خشک، :نتایج تغذیه شدند.مغز میوه بلوط و بدون مغز میوه بلوط )شاهد( 

 ساعت 72و 48، 24های در زمان اهدتیمار شهای شکمبه بز توسط باکتری الیاف نامحلول در شوینده اسیدی خنثی و

ول در الیاف نامحل (. ناپدید شدن ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی وP<05/0) بودبیشتر از تیمار بلوط 

داری نیروز تفاوت مع 6 و 3های بین تیمار شاهد و بلوط در زمان های شکمبه بز و گوسفندتوسط قارچ شوینده اسیدی

اده مکروبی و ، پارتشینینگ فاکتور، تولید توده میکروبی، راندمان توده میتانسیل تولید گاز کاه گندمپ. (P<05/0)داشت 

داشتند ن یتیمار بلوط اختالف وهای شکمبه گوسفند و بز در تیمار شاهد ها و قارچتوسط باکتری آلی واقعا هضم شده

(05/0P>ماده آلی واقعاً هضم شده در تیمار شاهد باالتر .) تیمار بلوط از ( 05/0بودP<میزان پارتشینی .) نگ فاکتور

ای ههای شکمبه گوسفند در جیره حاوی بلوط باالتر از بز شد و ماده آلی واقعاً هضم شده توسط قارچتوسط قارچ

در  و گونه هولوتریش تیمار بلوط وآ(. جمعیت کل پروتوز>05/0Pشکمبه بز در جیره شاهد باالتر از گوسفند بود )

 گوسفند بز نسبت به تیمار شاهدهای شکمبه تیمار شاهد ها و قارچجمعیت باکتری (.>05/0Pکاهش یافت )ند و بز گوسف

 ،مغذی ناپدید شدن مواد، درصد مغز میوه بلوط منجر به کاهش جمعیت 63استفاده از  گیری نهایي:نتیجه .بیشتر بود

 گوسفند عربی و بز نجدی شد ربه دمشک یآپروتوزوهای تخمیری باکتری ها و قارچها و کاهش جمعیت فراسنجه

 گوسفند را نشان داد. در مقایسه باهای جیره به تانننسبت تحمل بیشتر بزها  ،نتایج همچنین
 

ناپدیدشدن ،هامیکروارگانیسم میوه بلوط،مغز  کشت، محیط کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

های درصد هزینه 60-70اینکه نزدیک به با توجه به 

-وط به پرورش و نگهداری دام مرتبط با تغذیه میمرب

های خوراک، باشد، یکی از اقدامات مهم درکاهش هزینه

استفاده از منابع موجود و شناخت مواد جدید و به 

های بخش غربی از کوه کارگیری آن در جیره دام است.
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 از های بلوط پوشانده شده است وزاگرس بوسیله جنگل

 1600ارس ادامه دارد که حدود مرز ترکیه تا استان ف

تنها در استان  کیلومتر است و طبق برآورد موجود،

هزار تن بلوط تولید  300ایالم، سالیانه رقمی بالغ بر 

دهد که وه بلوط نشان میآنالیز تقریبی می شود.می

  ازکان(یمایی میوه بلوط مشابه غالت است ترکیب ش

لحی و صا )1371 ((. طباطبایی و قصریانی2006

( گزارش نمودند که میوه بلوط دارای 1361 (سورمقی

 2/7درصد پروتئین خام،  3درصد ماده خشک،  60

تا  25درصد هیدروکربن،  89تا  87درصد چربی خام، 

 4تا 3و  C ،B ،Aهای م در کیلوگرم ویتامینمیلی گر 30

بکارگیری . باشدمیکیلوکالری در هر گرم انرژی خام 

-لیل وجود برخی از مواد ضدتغذیهاین مادة غذایی به د

فیروز (محدودیت است  دارای هاای از جمله تانن

های قابل های شکمبه قادرند تاننمیکروب(. 2000

هیدرولیز را تجزیه کنند و این خصوصیت احتماالً در 

بین تمام نشخوارکنندگان وجود دارد. آنزیم تاناز 

-تانن های شکمبه قادر به تجزیه اسید تانیک وباکتری

باشد. فعالیت تاناز برای های طبیعی موجود در بلوط می

اولین بار در باکتری جدا شده از شکمبه بزی که از 

 منابع غنی از تانن استفاده کرده بود به دست آمد

ناز سلنومو( که این مربوط به گونه 1995 بروکر(

کیانی  (.2000پل و همکاران ) باشدمی 1رومینانتیوم

ی اثر تانن مغز بلوط بر قابلیت هضم  ( با بررس1394)

نشان داد، قابلیت هضم ماده  بز نجدی و گوسفند عربی

خشک بز به طور معنی داری باالتر از گوسفند بود و 

های شکمبه علت آن را سازگاری بهتر میکروارگانیسم

 .بز به تانن بلوط بیان کردند

تاثیر مغز و مقایسه هدف از انجام این آزمایش بررسی 

باکتری، قارچ و و جمعیت بلوط بر فعالیت هضمی وه می

 باشد. شکمبه بز نجدی و گوسفند عربی می یآپروتوزو
 

 

                                                           
1  Selenomanas ruminantium 

 هامواد و روش

رأس  6رأس گوسفند عربی و  6در این آزمایش، تعداد 

کیلوگرم( انتخاب شدند.  35±3بز نجدی )میانگین وزن 

ها به طور تصادفی به چهار گروه با پس از انتخاب، دام

های انفرادی سه تکرار تقسیم شده و درون جایگاه

مسقف قرار گرفتند. آب آشامیدنی و غذای روزانه 

ها برطبق جیره ها قرار گرفت.جداگانه در اختیار دام

 ( تنظیم شدند1985) 2جداول انجمن ملی تحقیقات آمریکا

 بلوط مغز میوهتیمارها شامل جیره حاوی  (.1جدول )

بودند که به  بلوط مغز میوهن ( و جیره بدودرصد 63)

ها یک تیمار صورت تصادفی به هر گروه از دام

خوراک روزانه در دو وعده غذایی . اختصاص داده شد

( توزین و به 16( و بعد از ظهر )ساعت 8صبح )ساعت 

قرار روز  28برای ها صورت یکنواخت در اختیار دام

 .داده شد

                                                           
2  National Research Council (NRC) 
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 های آزمایشيجیرهاجزا و ترکیب شیمیایي  -1جدول 
Table 1- Ingredient and chemical composition of experimental diets 

Treatment 2 Treatment 1 Ingredient 

7 0 Soybean meal 

63 0 Oak nut 

0 16 Barely 

0 34 Wheat bran 

0 19.5 Corn 

0 30 Wheat straw 

25.5 0 Alfalfa hay 

0.5 0.5 Mineral and vitamin premix 

17.88 37.24 Neutral detergent fiber (%) 

2500 2500 Metabolizable energy (Mcal) 

11 11 Crude protein (%) 

 ابتدا، گرفتن مایع شکمبه از گوسفند و بزبعد از 

در داخل  ،کاه گندمگرم  یک یکشت حاو هاییشهش

درجه  120 یدر دما یقهدق 15اتوکالو به مدت 

 هاییشهشدند. پس از خروج ش یلاستر گرادیسانت

گوسفند شده  یفیوژشکمبه سانتر یعکشت از اتوکالو، ما

، HCL یستئینس یم،سد یدسولف یوز،با سلوبو بز 

کش )بنومیل و متاالکسیل(، پپتون، قارچ یم،کربنات سد

عصاره مخمر مخلوط و  و  گرم 5/0 یزانبه م یپتیکازتر

محلول به  یناز ا سییس 35 یزانشد. به م حرارت داده

 سییس 3. سپس مقدار یدگرد یحکشت تلق یشههر ش

کشت افزوده شد. به منظور  یشهبه هر ش یمحلول قند

 یبرا یهثان 30به مدت  یگازده هوازی،یب یطشرا یجادا

از  ی،زمان با گازده. همیرفتکشت انجام پذ یشههر ش

 یشیآزما یمارهایتدام های تغذیه شده با شکمبه  یعما

 یکشت افزوده شد. برا یشهبه هر ش سییس 5ار مقد

های و در زمان تکرار در نظر گرفته شد 3 یمارهر ت

در  گرادیدرجه سانت 39 یساعت در دما 72و48،24

در همچنین مایع شکمبه دام ها  .انکوباتور قرار گرفتند

های شکمبه گوسفند و بز محیط کشت اختصاصی قارچ

های کشت شیشهکه حاوی آنتی بیوتیک است، در 

 24درجه سانتی گراد برای  39مخصوص، در دمای 

کشت داده شدند. به این ترتیب خالص سازی  ساعت

شکمبه های . محیط کشت قارچ ها صورت گرفتقارچ

 1دی پتاسیم در)فسفات هیدروژن  1شامل محلول نمکی 

)فسفات  2شود( و محلول نمکیلیتر آب مقطرحل می

آمونیوم،کلرید سدیم وکلرید هیدروژن پتاسیم، سولفات 

شود(، مایع شکمبه لیتر آب مقطر حل می 1کلسیم در 

)سانتریفیوژ شده(، عصاره مخمر، پپتون تریپتیکاز، 

و HCL گلوکز، سلوبیوز، بیکربنات سدیم، سیستئن

باشد درصد برای هر لیتر محیط کشت می 1/0رزازورین

هوازی به محیط کشت تحت شرایط بی(. 1977)اورپین،

دقیقه در  20های کشت منتقل گردید و برای داخل شیشه

های قارچ  تهیه شده به درجه اتوکالو شد. ایزوله120

محیط  حاویهای کشت که شیشهینوکوالنت در عنوان ا

و آنتی بیوتیک  کاهکشت اختصاصی قارچ به همراه 

پس روز کشت داده شدند.  6و3،1های بودند، برای زمان
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شده ارچه داکرون و ارلن خالء صافبا پ ها زمان یناز ا

که از قبل با آب مقطر شسته شده و  ینیو درون بوته چ

شده و به  یختهشده بودند، ر ینپس از خشک شدن توز

ماده خشک  و NDF ،ADF میزان .گردیدآون منتقل 

ها قبل و بعد از هر زمان کاه موجود در محیط کشت

ن آیدشدن کشت اندازه گیری شد و از تفاضل آنها ناپد

 .گردیدماده مغذی محاسبه 

های آزمایشی تغذیه شده بودند که با جیره هاییدام از

به صورت مجزا مایع شکمبه اخذ شد و تاثیر تیمارهای 

توسط  کاه گندمو تخمیر  تولید گازبر آزمایشی 

مطالعه  های شکمبه بز و گوسفند ها و قارچباکتری

ها کشت باکتری روش مورد استفاده مانند روش گردید.

تولید گاز  ها در محیط کشت اختصاصی بود وارچو ق

، 48، 24، 12، 8، 4، 2های درجه در زمان 39در دمای 

. ساعت انکوباسیون اندازه گیری شد 120و 96،  72

-P= b(1 – eگاز با استفاده از مدل نمایی  هایفراسنجه

ct) (. در مدل، 1979 و مکدونالد ارسکوف) ندشد تعیین

b  گاز تولید شده از بخش قابل تخمیر وc  نرخ تخمیر

 )سرعت تولید گاز( بود.

پارتیشنینگ فاکتور، تولید توده میکروبی و بازده تولید 

گیری و سیون اندازهپس از پایان انکوبا توده میکروبی

 (. 1998  الیورا) محاسبه شدند

های شکمبه از محلول ها و قارچجهت شمارش باکتری

 2  و محلول نمکی 1محلول نمکی ه که شامل رقیق کنند

محیط  .استفاده شدبود،  و مایع شکمبه سانتریفیوژ شده

به انکوباتور ) تهیه شده و 810تا  110هایی با رقت کشت

روز  12درجه سانتیگراد( منتقل گردید. پس از  39دمای 

رشد  ،با مشاهده رنگ کدر و خاکستری در ته لوله

شد. در نهایت با استفاده لقی میباکتری و قارچ  مثبت ت

و نرم افرارهای  ترین تعداد( )محتمل MPNاز جداول 

 ها صورت گرفت.ها و باکتریموجود شمارش قارچ

 ،شکمبهی برای شمارش پروتوزوآدر پایان آزمایش 

ساعت بعد از  3 ،مایع شکمبهمیلی لیتر  10پس از تهیه 

ز ، ابرای ثابت کردن پروتوزوآ ،خوراک صبحگاهی

شد. درصد استفاده  10آلدهید محلول ثابت کننده فرم

بلو و شمارش با میکروسکوپ آمیزی با متیلن رنگ

 هریستو و 2004 یانز رویز ) و الم  انجام پذیرفتنوری 

2001.) 

با نرم افزار  در قالب طرح پالت های خرد شده هاداده

مورد تجزیه و تحلیل آماری  1/9نسخه  SASآماری

ای آزمون چند دامنهبا ها مقایسه میانگین قرار گرفت.

 انجام گرفت. 05/0دانکن در سطح 

ijkε+ij+(PT)j+Tikδ+iµ+P=  ijkY 
ijkYوابسته )مقدار مشاهده مورد نظر( : متغیر µ : 

: اثر jT(  گوسفند و بز: اثر دام ) iP  همیانگین کل جامع

 : ikδاثر متقابل تیمار در دام   : ij(PT)تیمار )نوع تیمار(  

 .خطای آزمایش :ijkεخطای پالت اصلی  
 

 بحث ونتایج 

نتایج ناپدید  :هاتوسط باکتری مواد مغذی ناپدید شدن

های شکمبه بز و توسط باکتری مواد مغذی شدن

های ( نشان داد که در همه زمان2گوسفند )جدول 

انکوباسیون تیمار بلوط باعث کاهش ناپدید شدن مواد 

ده است. ناپدید شدن ماده مغذی در بز و گوسفند ش

در  اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی خشک،

 56/13، 23/17ساعت به ترتیب  24تیمار شاهد در زمان 

، 43/15و  های شکمبه بزتوسط باکتری درصد 47/13و 

های شکمبه درصد توسط باکتری 55/11و  69/12

انکوباسیون،  72و  48درساعت  .(P<05/0) گوسفند بود

، الیاف نامحلول در شوینده پدید شدن ماده خشکنا

های توسط باکتری اسیدی در تیمار بلوط و خنثی

صرف نظر . (P<05/0)بود  شکمبه بز کمتر از گوسفند

در  مواد مغذی ( میزان ناپدید شدن3)جدول از نوع دام 

تمام زمانها در تیمار بلوط کمتر از تیمار شاهد بود 

(05/0P< .) 

کاهش قابلیت هضم  ردندمحققان گزارش ک

های آنزیم ها باها به دلیل تداخل تاننکربوهیدرات

باشد. در برخی حاالت های شکمبه میسلوالز و باکتری
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 کاهش قابلیت هضم فیبر به علت کمبود نیتروژن مورد

باشد که دلیل آن باند شدن های شکمبه مینیاز باکتری

 و لدونادوما ـ . پرزهای خوراک استتانن با پروتئین

 تشکیل طریق از هاتانن کردند پیشنهاد( 1996)نورتن 

 جلوگیری همچنین و لیگنوسلولزی ترکیبات با کمپلکس

 هایباکتری مستقیم مهار طریق از میکروبی هضم از

شوند. اسچام و می فیبر هضم کاهش سبب تیکیللوسلو

( گزارش کردند که با کشت باکتری در 1983همکاران )

ه به طور همزمان از اسید گالیک و گلوکز محیط کشتی ک

استفاده شده باشد، سبب تولید آنزیم تاناز توسط 

 باکتری شد. 

( ناپدید شدن ماده 4صرف نظر از نوع تیمار )جدول 

توسط  خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی

بز و گوسفند تفاوتی نداشت شکمبه  یهاباکتری

(05/0<P) . محلول در شویندهناپدید شدن الیاف نااما 

بز بیشتر از گوسفند شکمبه  هایتوسط باکتریاسیدی 

شاید از دالیل تفاوت هضم مواد مغذی  (.P<05/0)بود 

-به تانن بزها تحمل بیشتر(، 4در گوسفند و بز )جدول

. این تفاوت ممکن باشدهای جیره نسبت به گوسفند 

های شکمبه یا تفاوت خصوصیات است به دلیل تفاوت

ها به های مختلف باشد. دامذب در گونهپس از ج

رد متفاوتی را نشان لکها و عمهای خوراکی واکنشتانن

های بیولوژیکی خود دهند این تفاوت ناشی از واکنشمی

 5ها بوده و اعتقاد بر این است که غلظت بیش از تانن

تواند خطرات ها در جیره غذایی و گیاهان میدرصد تانن

 (.1998)گوپتا  و شارما   باشد جدی برای دام داشته

بز وجود شکمبه ای در های ناشناختهمیکروارگانیسم

-مقاومت در برابر اثرات سمی تانن می دارد که سبب

هایی که قادر به استفاده از تانن قابل باکتری شوند.

و  1استرپتوکوکوس کاپرینوسهیدرولیز هستند 

 می باشند که وقتی 2استرپتوکوکوس گالولی تیکوس

                                                           
1 Streptococcus gallolyticus 
2 Streptococcus caprinus 

دهد تولید پیروگالول گاالت دکربوکسیالز را افزایش می

 (.2001کنند )بروکر و همکاران می
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های آزمایشي )اثر دام و های شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرهتوسط باکتری)درصد( ناپدید شدن مواد مغذی  -2جدول

 تیمار(

Table 2- Nutrient disappearance (%) by rumen bacteria in sheep and goat fed with experimental diets (Animal 

and treatment effect) 

Incubation time (hour) 
72 48 24  

Acid 

detergent 

fiber 

Neutral 

detergent 

fiber 

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber  

Neutral 

detergent 

fiber  

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber 

Neutral 

detergent 

fiber 

Dry 

mater 
Treatment Animal 

27.59a 

13.55c 
30.11a 

14.44c 

31.52a 

15.97c 

17.19a 

12.20b 
18.85a 

13.36b 

20.92a 

14.22b 

13.47a 

11.48ab 
13.56a 

11.79bc 

17.23a 

14.17b 
Control 
Oak nut 

Goat 

20.44b 

12.72c 
23.79b 

13.84c 
24.34b 

14.23c 
15.19a 

11.35b 
17.97a 

12.58b 
18.83a 

12.94b 
11.55ab 

10.33b 

12.69ab 

10.87c 
15.43ab 

11.47c 
Control 

Oak nut 
Sheep 

0.7294 0.8471 0.8421 1.03 0.8471 1.1 0.7294 0.8127 0.9989  SEM 

0.0231 0.0376 0.0318 0.0213 0.0376 0.0318 0.0213 0.0376 0.0318  P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
 

 های آزمایشي )صرف نظر ازدام(های شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرهناپدید شدن مواد مغذی توسط باکتری -3جدول

Table 3- Nutrient disappearance (%) by rumen bacteria in sheep and goat fed with experimental diets 

(Regardless of animal type) 
Incubation time (hours) 

72 48 24  

Acid 

detergent 

fiber 

Neutral 

detergent 

fiber  

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber  

Neutral 

detergent 

fiber  

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber  

Neutral 

detergent 

fiber 

Dry 

mater 
Treatment 

24.02a 26.95a 27.93a 16.19a 18.41a 19.87a 12.51a 13.13a 16.33a Control 

13.13b 14.14b 15.10b 11.78b 12.97b 13.58b 10.91b 11.33b 12.82b Oak nut 

0.05157 0.5990 0.0057 0.5157 0.5990 0.0057 0.5157 0.5990 0.0057 SEM 

0.003 0.0035 0.001 0.002 0.002 0.0015 0.002 0.005 0.0033 P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

 (تیمار صرف نظر از)های آزمایشي های شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرهناپدید شدن مواد مغذی توسط باکتری -4 جدول

Table 4- Nutrient disappearance (%) by rumen bacteria in sheep and goat fed with experimental diets 

(Regardless of treatment) 

Incubation time (hour) 
72 48 24  

Acid 

detergent 

fiber  

Neutral 

detergent 

fiber  

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber 

Neutral 

detergent 

fiber  

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber  

Neutral 

detergent 

fiber  

Dry 

mater 
Treatment 

20.57a 22.28 21.74 14.70a 16.11 17.57 12.48a 12.67 15.20 Control 

16.58b 18.81 19.29 13.27b 15.27 15.88 10.94b 11.78 13.45 Oak nut 

0.5157 2.0561 1.6116 0.4157 0.8990 1.0001 0.3157 0.8890 0.9892 SEM 

0.0328 0.0615 0.0588 0.0328 0.0615 0.0588 0.0328 0.0615 0.0588 P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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  هامواد مغذی توسط قارچ ناپدید شدن

روز  6 و 3های در زمان، (5)جدول  نتایج  نشان داد

-توسط قارچمیزان ناپدید شدن مواد مغذی  انکوباسیون

 وهای شکمبه بز در تیمار شاهد باالتر از گوسفند بود 

ناپدید شدن مواد مغذی با تیمار حاوی بلوط کاهش 

صرف نظر از نوع دام ناپدید شدن ماده  (.>05/0Pیافت )

در  اسیدی خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و

( در تیمار 6روز انکوباسیون )جدول  6و  3، 1زمان 

 (.>05/0Pر از تیمار بلوط بود )شاهد بیشت

بعضی از محققان کاهش ناپدید شدن مواد مغذی را به 

های غیر ساختمانی در بلوط علت باال بودن کربوهیدرات

ها دارای تانن (. 2008بیان کردند )شارما و همکاران 

ای شامل کاهش قابلیت هضم، کاهش اثرات ضد تغذیه

ت هضمی در قابلیت دسترسی به پروتئین و اختالال

حیوان هستند، که این اثرات بیشتر نتیجه اختالل در 

فعالیت میکروفلور شکمبه بوسیله کاهش قابلیت 

دسترسی و قابلیت هضم مواد مغذی، مواد معدنی 

(، تخریب عملکرد دیواره سلولی 2001)موالن و همکاران 

های ( و مداخله در فعالیت آنزیم2001)دونوون و بروکر 

 باشد. ( می2006ا و همکاران، خارج سلولی )ب

 

 های آزمایشي )اثر دام و تیمار(های شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرهناپدید شدن مواد مغذی توسط قارچ -5جدول 

Table 5- Nutrient disappearance (%) by rumen fungi in sheep and goat fed with experimental diets (Animal and 

treatment effect) 

 

Incubation time (day) 
6 3 1  

Acid 

detergent 

fiber 

Neutral 

detergent 

fiber  

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber 

Neutral 

detergent 

fiber 

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber 

 Neutral 

detergent 

fiber 

Dry 

mater 
Treatment Animal 

22.08a 22.20a 25.49a 15.71a 18.23a 20.84a 11.19 12.38 14.35 Control 

Goat 
13.25b 13.72b 15.80b 11.32b 12.19b 14.07b 9.96 11.28 13.18 Oak nut 
19.39a 21.03a 23.02a 13.58a 15.84a 18.02a 10.52 11.80 14.22 Control 

Sheep 12.11b 13.36b 13.95b 11.18b 12.12b 13.04b 10.03 10.72 12.31 Oak nut 

0.9474 0.7127 1.87 0.9974 0.8623 0.9897 1.0004 0.9127 1.0084  SEM 

0.026 0.034 0.032 0.0368 0.0348 0.0411 0.3688 0.3466 0.5078  P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

 های آزمایشي )صرف نظر از دام(های شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرهناپدید شدن مواد مغذی توسط قارچ  -6جدول 
Table 6- Nutrient disappearance (%) by rumen fungi in sheep and goat fed with experimental diets (Regardless 

of animal type) 

Incubation time (day) 
6 3 1  

Acid 

detergent 

fiber  

Neutral 

detergent 

fiber 

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber 

Neutral 

detergent 

fiber 

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber  

Neutral 

detergent 

fiber  

Dry 

mater 
Treatment 

21.49a 22.61a 24.75a 15.15a 17.04a 19.43a 86.10a 12.09a 14.28a Control 

12.68b 13.54b 14.87b 11.25b 12.16b 13.55b 9.99b 11.00b 12.75b Oak nut 

0.4578 0.5040 0.0059 0.4578 0.5040 0.0059 0.3578 0.3040 0.0059 SEM 

0.0018 0.0011 0.001 0.001 0.0028 0.0016 0.0035 0.0032 0.002 P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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های آزمایشي )صرف نظر از های شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرهناپدید شدن مواد مغذی توسط قارچ  -7جدول 

 تیمار(
Table 7- Nutrient disappearance (%) by rumen fungi in sheep and goat fed with experimental diets (Regardless 

of treatment) 

Incubation time (day) 
6 3 1  

Acid 

detergent 

fiber  

Neutral 

detergent 

fiber  

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber 

Neutral 

detergent 

fiber 

Dry 

mater 
Acid 

detergent 

fiber 

Neutral 

detergent 

fiber  

Dry 

mater 
Animal 

18.42 18.96 21.14 14.01 15.21 17.45 10.58 11.83 13.77 Goat 

15.75 17.19 17.84 12.38 13.98 15.53 10.28 11.26 13.26 Sheep 
2.1878 1.0879 1.7978 1.9869 1.0640 1.6844 0.4578 0.5040 0.0059 SEM 

0.0518 0.5032 0.2078 0.0518 0.5032 0.2078 0.0518 0.5032 0.2078 P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

(  ناپدید شدن ماده 7صرف نظر از نوع تیمار )جدول

الیاف خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و 

های شکمبه بز توسط قارچ نامحلول در شوینده اسیدی

روز انکوباسیون  6و  3، 1های و گوسفند در زمان

بزها معموالً بهتر  (.P>05/0)داری نداشت تفاوت معنی

نمایند. تانن استفاده می های پراز گوسفند از خوراک

های حاوی تانن غالباً مصرف غذا و قابلیت هضم علوفه

بزها قادرند نسبت  .باشددر بزها بیشتر از گوسفند می

که دارای  به گوسفندان بزاق بیشتری را تولید نموده

نیتروژن بیشتری نیز است. بنابراین باز جذب بیشتر 

ای از طریق بافت پوششی شکمبه و به نیتروژن اوره

طور غیر مستقیم از طریق بزاق برای بزها این امکان را 

های حاوی تانن بیشتر ورد که از خوراکآبوجود می

 (.1985)هنکی  استفاده نمایند

 هاتولید گاز توسط باکتری

های انسیل و نرخ تولید گاز کاه گندم توسط باکتریپت 

میلی  28/128تیمار شاهد در بز  برای (8شکمبه )جدول

لیتر بر ساعت و در گوسفند میلی 0248/0لیتر و 

لیتر بر ساعت بود میلی 0301/0لیتر و میلی 59/122

(05/0<P.) میزان PF راندمان توده میکروبی و مقدار ،

ماده آلی واقعا هضم شده کاه تولید توده میکروبی، 

های شکمبه بز و گوسفند در تیمار باکتری گندم توسط

 (.P>05/0داری نداشت )بلوط و شاهد تفاوت معنی

(، پتانسیل تولید گاز کاه 9صرف نظر از نوع دام )جدول

(، P<05/0گندم در جیره شاهد باالتر از جیره بلوط بود )

کاه ده میکروبی تولید تونرخ تولید گاز و در حالی که 

ده آلی (، ولی ماP>05/0داری نداشت )گندم تفاوت معنی

راندمان توده و  PF و واقعا هضم شده تیمار شاهد

 (.P<05/0) میکروبی تیمار بلوط باالتر بود

بعضی از محققان، کاهش ناپدید شدن مواد مغذی در 

های تأثیر بخشی از کربوهیدراتتیمار بلوط را به علت 

ه در دسترس جمعیت باکتریایی قرار الهضم کسهل

به همچنین  (،2011افشار میرزایی )دانند گیرد، میمی

ها و متفاوت بودن رسد به تفاوت در الگوی جیرهنظر می

 ها، برگردد.سطح انرژی دریافتی توسط باکتری

ترکیبات فنولی )تانن( موجود در بلوط سبب مهار تخمیر 

جه کاهش تولید گاز ر نتیها و دو اثر بر کربوهیدارت

های متراکم (. تانن2004 و همکاران فرتوس)شوند می

ها و ها را باند کرده و میکروارگانیسمکربوهیدرات

ها را مهار کرده و با لیگنوسلولز کمپلکس تشکیل آنزیم

آورند ل میداده و از هضم میکروبی ممانعت به عم

ر حاوی (. نرخ تولیدگاز با تیما2004 و همکاران تاوندال)

تواند حضور بلوط افزایش یافت که علت این امر می

های محلول در بلوط و کمتر مقادیر باالی کربوهیدرات

بودن میزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف 
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های حاوی بلوط نامحلول در شوینده خنثی در جیره

 (.2003 هادی و همکاران) اشدب

حاوی بلوط  هایبر طبق نتایج این آزمایش جیره

، توده میکروبی و راندمان توده میکروبی PFمیزان

این  نشان دهنده PFبیشتری داشتند. افزایش در میزان 

است که انرژی کمتری صرف تولید گاز شده است. کم 

دهد ماده آلی بیشتر به گاز و اسید ، نشان میPFبودن 

تر تولید توده میکروبی کرده چرب فرار تبدیل شده و کم

ر بودن ترکیب ضد به علت باالت PFمقدار بیشتر و  است

 (. 2011 و همکاران انگاجی)تغذیه تانن است 

 

 )اثر دام و تیمار( های آزمایشيهای شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرههای  تولید گاز توسط باکتریفراسنجه -8جدول 

Table 8- Gas production parameters by rumen bacteria of sheep and goat fed with experimental diets (Animal 

and treatment effect) 

Truly 

digested 

organic 

matter 

(mg) 

Microbial 

biomass 

efficiency(mg) 

Microbial 

biomass(mg) 
PF 

Partitioning 

factor 

(mg/mL) 

Gas 

production 

rate (mL/h) 

Potential of 

gas 

production 

(mL/300 

mg DM) 

Treatment 

 
Animal 

186.06 0.21 41.15 2.78 0.0248 128.28 Control 

Goat 
182.21 0.24 44.07 2.90 0.0292 125.86 Oak nut 
185.16 0.22 40.97 2.82 0.0301 122.59 Control 

Sheep 176.53 0.24 41.31 2.94 0.0336 119.66 Oak nut 

8.9344 0.0251 2.0576 0.0487 0.0289 4.9545 SEM 

0.3298 0.7630 0.5373 0.9996 0.8285 0.3739 P-value 
SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

 )صرف نظر از دام(های آزمایشي های شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرههای تولید گاز توسط باکتریفراسنجه -9جدول 

Table 9- Gas production parameters by rumen bacteria of sheep and goat fed with experimental diets 

(Regardless of animal type) 

Truly 

digested 

organic 

matter (mg) 

Microbial 

biomass 

efficiency(mg) 

Microbial 

biomass(mg) 
Partitioning 

factor 

(mg/mL) 

 
Gas 

production 

rate (mL/h) 

Potential of 

gas 

production 

(mL/300 mg 

DM) 

Treatment 

190.61a 0.21b 41.06 2.80b 0.0275 128.43a Control 

174.37b 0.24a 42.69 2.92a 0.0314 111.76b Oak nut 
1.6931 0.0091 1.4549 0.0344 0.0019 2.3719 SEM 

0.0023 0.0330 0.4366 0.0291 0.0957 0.0077 P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

( نشان دادند 2007در یک مطالعه علیپور و همکاران )

بدون پلی اتیلن گلیکول، منجر به  استفاده از تفاله انگور

و کاهش تولید توده میکروبی شد که علت  PFافزایش 

کاهش تولید توده میکروبی، حضور تانن و عدم 

باشد )ماکار و ها به مواد مغذی میدسترسی میکروب

بعلت تخمیر اسیدهایی که  PFیش ( و افزا2003همکاران 

های شکمبه قابل تخمیر نیستند )افراک و توسط میکروب

 (. 1993همکاران 

(، پتانسیل تولید گاز 10نظر از نوع تیمار جدول ) صرف

-ماده آلی واقعا هضم شده توسط باکتری کاه گندم و

(. در P<05/0باالتر از گوسفند بود )های شکمبه بز 

، راندمان توده PFهمچنین  گاز وحالی که نرخ تولید 
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 گندم توسط تولید توده میکروبی کاهمیکروبی و مقدار 

داری های شکمبه بز با گوسفند تفاوت معنیباکتری

 (.P>05/0) نداشت 

 

)صرف نظر از های آزمایشي های شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرهتولید گاز توسط باکتریهای فراسنجه -10جدول 

 (تیمار
Table 10- Gas production parameters by rumen bacteria of sheep and goats fed with experimental diets 

(Regardless of treatment) 

Truly 

digested 

organic 

matter (mg) 

Microbial 

biomass 

efficiency(mg) 

Microbial 

biomass(mg) 
Partitioning 

factor 

(mg/mL) 

Gas 

production 

rate (mL/h) 

Potential of 

gas 

production 

(mL/300 mg 

DM) 

Animal 

189.14a 0.22 42.61 2.84 0.0270 131.07a Goat 

175.85b 0.23 41.14 2.88 0.0319 109.13b Sheep 
1.6931 0.0091 1.9544 0.0344 0.0026 3.3719 SEM 

0.003 0.4814 0.4842 0.4391 0.0547 0.0028 P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
 

( به این نتیجه رسیدند، بز 1974و همکاران ) مک لئود

تواند سطح باالتری از تانن را نسبت به سایر می

-نشخوارکنندگان تحمل کند، شاید دلیل آن وجود گونه

ها در شکمبه بز و آنزیمی که در های خاصی از باکتری

 کنند، باشد.برابر تانن ترشح می

  هاتولید گاز توسط قارچ

های رخ تولیدگاز کاه گندم توسط قارچپتانسیل و ن

تیمار شاهد و بلوط در گوسفند و بز ( 11)جدول  شکمبه

، توده PFمقدار. (P>05/0)داری نداشت تفاوت معنی

توسط میکروبی و راندمان توده میکروبی تیمار بلوط 

مقدار ماده آلی و باالتر از بز  های شکمبه گوسفندقارچ

های شکمبه اهد باکتریواقعاً هضم شده توسط تیمار ش

صرف نظر از نوع  (.P<05/0بز باالتر از گوسفند بود )

مقدار  و (، پتانسیل تولید گاز کاه گندم12دام )جدول 

در های شکمبه قارچ توسط ماده آلی واقعا هضم شده

(. در P<05/0جیره شاهد باالتر از جیره بلوط بود )

شاهد و ی هاحالی که نرخ تولید گاز کاه گندم بین تیمار

، تولید توده PFمقدار  نداشت. یدارمعنی بلوط اختالف

 مقدار راندمان توده میکروبی در تیمار بلوطمیکروبی و 

 .(P<05/0) باالتر بود

بعضی از محققان کاهش پتانسیل تولید گاز در تیمار 

همبستگی باالیی میان بلوط را اینگونه بیان کردند که 

خوراک وجود دارد  شیمیاییمقدار گاز تولیدی با ترکیب 

افزایش پتانسیل تولید دیگر (. محققان 1994 نساحالی)

گاز در تیمار بلوط مشاهده کردند و علت آن را اینگونه 

ها که خود تحت تأثیر بیان کردند که سطح انرژی جیره

های محلول در شوینده خنثی کربوهیدرات، NFCمیزان 

(NDSC)  و( فیبر محلول در شوینده خنثیNDSF در )

باشد، متفاوت است و باال بودن سطح ها میخوراک

های محلول و پکتین در بلوط نسبت به کربوهیدرات

یونجه، که موجب آزادسازی انرژی در ساعات اولیه 

تواند دلیل این امر باشد گردد میانکوباسیون می

محققان بعضی دیگر ازاز طرفی  .(2008بشارتی )

تولید گاز در شکمبه  کاهشگزارش کردند که تانن سبب 

(. مالدارو و همکاران 2000 گتاچو و همکاران) شودمی

( بیان نمودند استفاده از برگ بلوط در جیره 1389)

بزهای نر الموت بدون سابقه قبلی مصرف خوراک 

دار، سبب کاهش پتانسیل تولید گاز نسبت به بزهای تانن

مرخز با سابقه قبلی مصرف برگ بلوط شده است. 

 3/8( نیز اظهار داشتند که 2003رواس و همکاران )ه

درصد عصاره تانن در جیره بر پتانسیل تولید گاز کاه 
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گندم اثری نداشته، اما پتانسیل تولید گاز و نرخ تولید 

گاز را در یونجه کاهش داده است. بنابراین میزان اثر 

بستگی گاز به نوع خوراک انکوبه شده هم تانن بر تولید

آ و وهای متراکم سبب کاهش پروتوزنتان دارد.

گردد و در نتیجه کاهش تولید های متانوژن میباکتری

علت  (.2005  همکاران و میکائیل)متان را به دنبال دارد 

-و راندمان توده میکروبی توسط قارچ PFباالتر بودن 

های شکمبه گوسفند در تیمار بلوط را شاید بتوان به 

در ر وجود تانن ربط داد. تولید گاز خیلی پایین بخاط

شود که صرف نظر از نوع تیمار، مشاهده می 13جدول 

 ماده آلی واقعاً هضم شده و پتانسیل تولیدگاز کاه گندم

های شکمبه بز باالتر از گوسفند است توسط قارچ

(05/0>P.)  مقدار در حالی کهPF راندمان توده  و

د های شکمبه گوسفند باالتر بومیکروبی توسط قارچ

(05/0>P .) در در استفاده از فیبر بهره برداری بهتر بز

بخاطر غلظت بیشتر آمونیاک شاید مقایسه با گوسفند 

انرژی  بز ،مصرف بیشترعلت  و بهباشد، در شکمبه بز 

کند، های شکمبه فراهم میبیشتری برای رشد میکروب

 باالتر است نیز لظت اوره در بزاق بزهمچنین غ

 (. 1995  رانو همکا نارجیسیس)
 

)اثر دام و  های آزمایشيهای شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرههای تولید گاز کاه گندم توسط قارچفراسنجه -11جدول 

 تیمار(
Table 11- Gas production parameters of wheat straw by rumen fungi in goat and sheep fed with experimental 

diets (Animal and treatment effect) 

Truly 

digested 

organic 

matter 

(mg) 

Microbial 

biomass 

efficiency(mg) 

Microbial 

biomass(mg) 
Partitioning 

factor 

(mg/mL) 

Gas 

production 

rate (mL/h) 

Potential of 

gas 

production 

(mL/300 

mg DM) 

Treatment 

 
Animal 

148.30a 0.42 62.40 3.80d 0.0057 82.07 Control 

Goat 
125.38b 0.53 67.54 4.77c 0.0047 74.74 Oak nut 

105.11c 0.58 61.58 5.34b 0.0053 79.18 Control 
 

Sheep 101.98c 0.70 66.64 7.40a 00.43 74.31 Oak nut 

1.4478 0.2842 3.9874 0.0651 0.00019 3.9830 SEM 

0.002 0.7646 0.0512 0.001 0.7803 0.6668 P-value 
SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

های آزمایشي )صرف های شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرههای تولید گاز کاه گندم توسط قارچفراسنجه -12 جدول

 نظر از دام(.

Table 12- Gas production parameters of wheat straw by rumen fungi in goat and sheep fed with experimental 

diets (Regardless of animal type) 

Truly 

digested 

organic 

matter (mg) 

Microbial 

biomass 

efficiency(mg) 

Microbial 

biomass(mg) 
Partitioning 

factor 

(mg/mL) 

Gas 

production 

rate (mL/h) 

Potential of 

gas 

production 

(mL/300 mg 

DM) 

Treatment 

126.70a 0.50b 62.12b 4.57b 0.008 91.37a Control 

113.68b 0.62a 69.59a 6.08a 0.007 74.52b Oak nut 
1.0237 0.0039 0.7902 0.0460 0.0006 2.8164 SEM 

0.003 0.002 0.0019 0.0025 0.3310 0.0134 P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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های آزمایشي )صرف های شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیرههای تولید گاز کاه گندم توسط قارچفراسنجه -13 جدول

 تیمار(از نظر 

Table 13- Gas production parameters of wheat straw by rumen fungi in goat and sheep fed with experimental 

diets (Regardless of treatment) 

Truly 

digested 

organic 

matter (mg) 

Microbial 

biomass 

efficiency(mg) 

Microbial 

biomass(mg) 
Partitioning 

factor 

(mg/mL) 

Gas 

production 

rate (mL/h) 

Potential of 

gas 

production 

(mL/300 mg 

DM) 

Animal 

136.84a 0.47b 64.97 4.28b 0.0102a 89.15a Goat 

103.55b 0.64a 66.74 6.37a 0.0048b 76.75b Sheep 
1.0237 0.0039 0.7901 0.0460 0.0006 2.8164 SEM 

0.0015 0.0022 0.1287 0.002 0.0037 0.0357 P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

  اوهای پروتوزجمعیت و گونه

شکمبه بز و گوسفند بین  یجمعیت کل پروتوزوآ

. اگرچه از (<05/0P)داری نداشت یتیمارها تفاوت معن

 در اهدتیمار ش اندودینیوم در نظر عددی جمعیت گونه

 های(، اما گونه<05/0P) بز از گوسفند باالتر بود

افریواسکولکس و دیپلودینیوم در تیمار ، هولوتریش

نوع دام  زصرف نظر ا .(14)جدول  بلوط مشاهده نشد

در  شکمبه یهای پروتوزوآجمعیت و گونه (،15)جدول 

-گونه .(>05/0Pتیمار شاهد باالتر از تیمار بلوط بود )

 و اندودینیوم، افریو اسکولکس، های هولوتریش

تفاوتی تیمار بلوط  وتیمار شاهد  بین دیپلودینیوم

ها گونه اندودینیوم از سایر گونه .(<05/0P) نداشتند

و افریواسکولکس های هولوتریش، باالتر بود و گونه

 دیپلودینیوم در تیمار بلوط مشاهده نشد.

هان اثر گیادر بررسی ( 2012 ) مادوشینکا و همکاران

درصد( و گیاهان لگومی با 2/6غیرلگومی با تانن باال )

 یآودرصد( روی جمعیت پروتوز58/1تانن پایین )

یرلگومی سبب کاهش جمعیت تیمار غ ندشکمبه نشان داد

را افزایش داد، علت پروتوزوآ و تیمار لگومی، پروتوزوآ 

دار بیان کردند که سبب پاره شدن آن را ترکیبات تانن

ها و کاهش سوبسترا غیرفعال شدن آنزیمغشاء سلول، 

شوند های فلزی الزم برای متابولیسم سلولی میو یون

و همکاران (. چیکوتا 2007 )کالسامیگلیا و همکاران

های حاوی برگ بلوط در گوسفند ( با تغذیه جیره2002)

های دیپلودینیوم و ایزوتریکا گزارش کردند که گونه

متادینیوم و یواسکولکس افرهای کاهش یافت، اما گونه

های حاوی برگ بلوط قرار نگرفتند، و تحت تاثیر جیره

ای های گونهعلت آن را شکل جیره، سطح تانن و تفاوت

نتودینیوم ا(. گونه 2004حیوانات بیان کردند )یانز رویز 

دارای حساسیت به تانن کوبراچو هستند که این گونه 

ست )کلمن و ها در شکمبه امسئول اصلی شکار باکتری

 (.2000نیل و همکاران  و 1965همکاران 

های گونه جمعیت و (،16صرف نظر از نوع تیمار )جدول

اندودینیوم، افریواسکولکس و دیپلودینیوم  هولوتریش،

  .(P>05/0) تفاوتی نداشتند گوسفند وبز  شکمبه
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های آزمایشي )اثر دام و تیمار( ه شده با جیرهجمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گوسفند و بز تغذی -14 جدول

 (410× لیتر مایع شکمبه )پروتوزوآ در میلي

Table 14- Population and morphology of rumen protozoa of sheep and goat fed with experimental diets (Animal 

)4(protozoa per mL of rumen fluid×10 ,and treatment effect) 
Diplodinium Ophryoscolex Entodinium Holotrichia Total 

Population 
Treatment 

 
Animal 

2.5 1.00 4.00 3.00 10.50 Control 

Goat 
0.00 0.00 2.50 0.00 2.50 Oak nut 

0.50 0.50 4.00 2.50 7.50 Control 

Sheep 
0.00 0.00 2.50 0.00 2.50 Oak nut 

1.29 0.599 0.812 1.65 4.202 SEM 

0.2746 0.6779 0.900 0.3739 0.4522 P-value 
SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

ع دام( نواز ) صرف نظر  های آزمایشيجمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیره -15 جدول

 (410× لیتر مایع شکمبه )پروتوزوآ در میلي

Table 15- Population and morphology of rumen protozoa of sheep and goat fed with experimental diets 

)4(protozoa per mL of rumen fluid×10 ,)type (Regardless of animal 
Diplodinium Ophryoscolex Entodinium Holotrichia Total 

Population 
Treatment 

1.50 0.70 4.00 2.70a 9.00a Control 

0.00 0.00 2.50 0.00b 2.50b Oak nut 

0.859 0.395 0.796 0.176 1.274 SEM 

0.1306 0.2508 0.0705 0.0004 0.0226 P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

لیتر های آزمایشي )پروتوزوآ در میليجمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گوسفند و بز تغذیه شده با جیره -16جدول

 ( )صرف نظر از تیمار(410× مایع شکمبه 

Table 16- Population and morphology of rumen protozoa of sheep and goat fed with experimental diets 

)4(protozoa per mL of rumen fluid×10 ,(Regardless of treatment) 
Diplodinium Ophryoscolex Entodinium Holotrichia Total 

Population 
Animal 

1.20 0.50 4.50 1.50 6.50  

Goat 

0.20 0.25 3.70 1.20 5.00  

Sheep 
0.5591 0.1953 0.3962 0.1760 0.8320 SEM 

0.2746 0.6779 0.1583 0.3739 0.4522 P-value 

SEM: Standard error of means, means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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 های شکمبه ها و قارچشمارش باکتری

ها در تیمار ها و قارچجمعیت باکتری، 17مطابق جدول  

صرف نظر از  (.>05/0Pباالتر از گوسفند بود )شاهد بز 

ها و باکتریدر تیمار بلوط جمعیت  ،(18)جدول  نوع دام

 (.>05/0Pداری کاهش یافته است )به طور معنیها قارچ

( گزارش کردند با افزایش 1391قاسمی و همکاران )

ها، مقدار پوست پسته در جیره، جمعیت کل باکتری

و  1سوکسینوژنزهای فیبرولیتیک، باکتری

کاهش یافت. در یک مطالعه  2رومینوکوکوس آلبوس

( با تغذیه جیره حاوی 2002دیگر چیکاتو و همکاران )

برگ بلوط به گوسفند، گزارش کردند که جمعیت 

به علت وجود  لیتیک و پروتئولیتیکلوهای سلوباکتری

. همچنین تانن به طور معنی داری کاهش یافت

( با مطالعه اثر گیاهان 2012مادوشینکا و همکاران )

درصد( و گیاهان لگومی با  2/6غیرلگومی با تانن باال )

های شکمبه درصد( بر جمعیت باکتری 58/1تانن پایین )

ها در تیمار گوسفند گزارش کردند که جمعیت باکتری

کاهش یافت که علت آن را ترکیبات تانن که با غیر لگومی

سترا برای پاره شدن غشاء سلول سبب کاهش سوب

شوند، بیان کردند )کالسامیگلیا و متابولیسم سلولی می

 (.2007  همکاران

در شکمبه بز ( 19جدول )صرف نظر از نوع تیمار 

های شکمبه باالتر از گوسفند ها و قارچجمعیت باکتری

( نشان 2011سینگل و همکاران ) (.>05/0Pباشد )می

ر که غنی از های پاکادادند در بزهای تغذیه شده با برگ

یابد، اما نیاز تانن هستند هضم مواد مغذی کاهش می

یابد و تغذیه حیوان به مصرف ماده خشک افزایش می

رژیم غذایی غنی از تانن با تغییر در جمعیت میکروبی 

-های مقاوم به تانن میسبب افزایش جمعیت باکتری

های گزارش کردند جمعیت قارچ شود, همچنین آنها

های پاکار در مقایسه با یه شده با برگشکمبه بز تغذ

 گروه شاهد کاهش یافت.

                                                           
1 Succinogenes 
2 Ruminococcus albus 

( نشان دادند جمعیت 2001مک سوئینی و همکاران )

درصد  100های شکمبه گوسفند تغذیه شده با قارچ

درصد تانن متراکم( نسبت به حیوانات  6-10کالیاندرا )

به طور قابل توجهی  3الیاندرادرصد ک 30تغذیه شده با 

 یافت.کاهش

                                                           
3 Calliandra 
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های شکمبه بز و ا و قارچهجمعیت باکتری -17جدول

لیتر های آزمایشي ) در میليگوسفند تغذیه شده با جیره

 ( )اثر دام و تیمار(410× مایع شکمبه 

Table 17- Population of rumen bacteria and fungi of 

goat and sheep fed with experimental diets (Animal 

)4(per mL of rumen fluid×10 ,ect)and treatment eff 

 
Fungi Bacteria Treatment 

 
Animal 

5.10a 10.70a Control 
Goat 

2.90c 9.20b Oak nut 
4.20b 8.00b Control 

Sheep 
2.70c 4.40c Oak nut 
0.201 0.355 SEM 

0.0028 0.0418 P-value 
SEM: Standard error of means, means in column with 

different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

های شکمبه بز و ها و قارچجمعیت باکتری -18جدول 

لیتر های آزمایشي )در میليگوسفند تغذیه شده با جیره

 ( )صرف نظر از دام(410× مایع شکمبه 

Table 18- Population of rumen bacteria and fungi of 

goat and sheep fed with experimental diets 

(Regardless of animal type), (per mL of rumen 

fluid×104) 

Fungi Bacteria Treatment 

 
4.60a 9.30a Control 

2.80b 6.80b Oak nut 
0.142 0.251 SEM 

0.0007 0.002 P-value 
SEM: Standard error of means, means in column with 

different superscripts differ significantly (P<0.05). 
 

های شکمبه بز و و قارچ هاجمعیت باکتری -19 جدول

لیتر های آزمایشي )در میليگوسفند تغذیه شده با جیره

 ( )صرف نظر از تیمار(410× مایع شکمبه 

Table 19- Population of rumen bacteria and fungi of 

goat and sheep fed with experimental diets 

(Regardless of treatment), (per mL of rumen 

fluid×104) 

 
Fungi Bacteria Animal 
4.20a 10.00a 

Goat 

3.40b 6.20b Sheep 

0.142 0.251 SEM 

0.0463 0.0004 P-value 
SEM: Standard error of means, means in column with 

different superscripts differ significantly (P<0.05). 
 

 گیرینتیجه

 درصد مغز 63استفاده از با توجه به نتایج این آزمایش، 

ناپدید شدن مواد  ،میوه بلوط منجر به کاهش جمعیت

ها و ها و قارچهای تخمیری باکتریفراسنجه ،مغذی

گوسفند عربی و  ربه دمکاهش جمعیت پروتوزوای شک

 آزمایش بزهای همچنین در شرایط این .بز نجدی شد

های از خوراکعربی بهتر از گوسفند  معموال  نجدی

 .می کنندپرتانن استفاده 

 

 تشکر و قدرداني

کشاورزی و علوم داند از دانشگاه در اینجا الزم می

منابع طبیعی خوزستان، به خاطر حمایت مالی پژوهش 

 حاضر تشکر و قدردانی به عمل آید. 
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Introduction: Oak nut is containing 55% starch and can be used as an energy source in the 

ruminant nutrition. In addition to nutritional compounds, oak nut contains high amounts of active 

biological compounds, such as tannin, gallic acid, galloyl or hexahydroxy decanol derivatives. 

Tannins form complexes with a large number of nutrients such as carbohydrates, proteins, 

polysaccharides, bacterial cell membranes, digestive enzymes, and minerals, but decrease microbial 

digestion in the rumen. This experiment was conducted to determine the effect of oak nut on the 
population and digestive activity of bacteria, fungi, and protozoa counts in the rumen of Najdi goat 

and Arabi sheep.  

Material and methods: For this purpose, six Najdi goats and six Arabi sheep (average weight 35 ± 

2 kg) were fed with a diet containing oak nut (63 %) and a diet without oak nut for 28 days. Iso-

energetic and iso-nitrogenous diets were formulated according to NRC, in diet 30:70 forage to 

concentrate (3 animals per treatment). Samples of rumen fluid were collected before the morning 

feeding. Then, digestive activity of rumen bacteria and fungi, fermentation parameters, and 

protozoa counts of animals which fed with experimental diets were determined. Growth and 

digestive activity of rumen bacteria and fungi were determined by measuring DM, NDF and ADF 

disappearance in specific culture for each incubation time (9 replicates for each treatment). Gas 

production and fermentation parameters by fungi and bacteria were determined. The protozoa 

count, genus, and species were identified on the basis of Yanez Ruiz et al (2004). 

Cumulative gas production data were fitted into the exponential equation: Y = b (1 − e−ct), where b = 

gas production from the fermentable fraction (mL), c= the gas production rate constant (mL/h), t = 

the incubation time (h), and Y = gas produced in time t. Partitioning factor (PF), microbial biomass, 

and truly digested organic matter were calculated by Olivera (1998). For determination of 

partitioning factor (PF) at the end of each incubation period, the content of vials was transferred 

into an Erlenmeyer flask, mixed with 20 mL neutral detergent fiber solution, boiled for 1 hour, 

filtered, dried (in oven at 60 °C for 48 h), and ashed. 

 The data were subjected to analysis as a split plot design using the General Linear Model (GLM) 

procedure of SAS (version 9.1). The Duncan’s multiple range test was used to compare the mean 

differences at P<0.05. 

Results and discussion: The disappearance of DM, NDF, and ADF by goat rumen bacteria at 24, 

48 and 72 h were significantly higher in the control group than oak nut treatment (P<0.05). 

According to the results, there were no significant differences for the disappearance of DM, NDF, 

and ADF by the sheep and goat rumen fungi between the control group and oak nut treatment at 1, 

3, and 6 days of incubation (P>0.05). The disappearance of DM, NDF, and ADF by the rumen fungi 

was not different between treatments at all times of incubation (P<0.05). The gas production 

potential of wheat straw, PF, microbial biomass production, the efficiency of microbial biomass, 

https://www.google.com/search?q=ellagic+acid,+and+galloyl+or+hexahydroxy+decanol&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiyg5Tk2-jYAhUEZCwKHfS-DboQkeECCCIoAA
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and truly digested organic matter by the rumen bacteria and fungi of sheep and goats did not have 

any significant differences in control treatment compared with oak nut treatment (P>0.05). Truly 

digested organic matter in the control treatment were higher than oak nut treatment (P<0.05). The 

PF by rumen fungi of sheep in diets containing oak nut was higher than goats, while the truly 

digested organic matter by the rumen fungi of goats was higher than the control diet in sheep 

(P<0.05). The total population of protozoa and Holotriches species was deceased in oak nut 

treatment (P<0.05). The population of goat rumen bacteria and fungi in control group was higher 

than that in control sheep group. 

The phenolic compounds (tannins) in diets containing oak nut decreased fibrolytic enzyme activity, 

inhibited carbohydrates fermentation, and consequently decreased fiber digestibility by rumen 

microorganism (Tavendale et al. 2005). Tannins can reduce microorganism adhesion to nutrients; 

inhibit microbial activity which has negative effects on fermentation and methane production. But, 

the increase of gas production rate by oak nut is due to higher soluble carbohydrate and lower NDF 

and ADF in diets containing oak nut, which increases the digestibility (Hadi et al. 2003). Phenols 

may disrupt protozoal membranes, inactivate protozoal enzymes, and deprive protozoa of substrates 

and metal ions, which are essential for protozoa cell metabolism (Calsamiglia et al. 2007).  

Conclusion: Based on the results, using 63% oak nut caused a decrease in microbial population, a 

decrease in the disappearance of nutrients and fermentation parameters of bacteria and fungi and a 

decline in the rumen protozoa population of Arabi sheep and Najdi goat. Also, the results showed 

higher tolerance of goats to the diet's tannin. 
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