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تأثير تغذية سيالژ خارشتر با خرماي ضايعاتي بر قابليت هضم ،تخمير ،جمعيت پروتوزوآيي
و سنتز پروتئين ميکروبي در گوسفند
خديجه کرمشاهي ،1اميد دياني ،*2رضا طهماسبي 3و امين خضري
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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار و استادیاران ،بخش مهندسی علوم دامی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
(تاریخ دریافت - 1332/11/21 :تاریخ تصویب)1333/6/1 :

چکيده
آزمایش به منظور بررسی تأثیر تغذیة سیالژ خارشتر با خرمای ضایعاتی بر ابقای نیتروژن ،تخمیر و
سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند انجام شد .برای تهیة سیالژ 111 ،کیلوگرم خارشتر با  21کیلوگرم
خرما  44روز سیلو گردید .جیرههای آزمایشی دارای  14 ،7 ،1و  21درصد سیالژ خارشتر با خرمای
ضایعاتی بودند .از  4رأس گوسفند نر در قالب طرح چرخشی در  4دوره  21روزه استفاده گردید.
سیلوکردن خارشتر با خرمای ضایعاتی سبب افزایش پروتئین خام و چربی سیالژ شد (.)P<1/14
قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام جیرههای آزمایشی با افزودن سیالژ خارشتر دارای خرمای ضایعاتی
کاهش یافت ( .)P>1/14مصرف نیتروژن ،نیتروژن هضم و ابقاشده در گوسفندان تغذیهشده با جیرة
دارای  21درصد سیالژ خارشتر بیشترین مقدار بود ( .)P<1/14با افزایش سطح سیالژ خارشتر در
جیرهها آالنتوئین دفعی و میزان نیتروژن و سنتز پروتئین میکروبی بهصورت خطی افزایش یافت
( .)P<1/14بیشترین جمعیت کل پروتوزوآ و گونههای انتودینیوم در مایع شکمبه با  21درصد سیالژ
خارشتر مشاهده شد ( .)P<1/14بنابراین با توجه به بهبود تعادل نیتروژن و افزایش پروتئین میکروبی با
تغذیة  21درصد سیالژ خارشتر با خرمای ضایعاتی ،میتوان بدون تأثیر منفی بر عملکرد حیوانات از
آن در جیرة دامها استفاده کرد.
واژههاي کليدي :ابقای نیتروژن ،سنتز پروتئین میکروبی ،سیالژ خارشتر با خرمای ضایعاتی و
مشتقات پورینی.
مقدمه
ازدیاد روزافزون جمعیت و کوشش براي فراهمکردن
احتیاجات غذایي نسل آینده الزاماً تالش پيگیري را در
زمینههاي مختلف کشاورزي ،دامپروري و علوم وابسته
ایجاب ميکند ( .)Akbari, 1997با توجه به سهم  90تا
 70درصدي تغذیه در هزینههاي جاري پرورش دام،
استفاده از پسماندهها ،مواد خوراکي جدید و ارزانقیمت
براي تهیة جیرههاي غذایي متعادل و اقتصادي الزم
است .در ایران به دلیل محدودیت بارندگي و کمبود
* تلفن03333373499 :

منابع علوفهاي مرغوب و قیمت زیاد مواد خوراکي
متداول ،شناسایي منابع محلي خوراک دام و استفادة
صحیح از بقایاي کشاورزي در تغذیة دام ضروري است.
در این راستا گونههاي گیاهي مقاوم به خشکي مانند
خارشتر که در بسیاري از مناطق کشور رشد ميکنند،
اهمیت بیشتري دارند.
جنس خارشتر ( )Alhagiمتعلق به تیرة بزرگ
 ،Leguminosaeزیرتیرة PaPilionoideaeو خانوادة
پروانهآساها  PaPilionaceesو از بقوالت است
Email: odayani@uk.ac.ir
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( .)Bashtani et al., 2005این گیاهان چندساله
ساقههاي منشعب خاردار و برگهاي ساده و کامل دارند.
گیاه خارشتر در تمام نقاط ایران از جمله استانهاي
سمنان ،خراسان ،آذربایجان ،سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،کرمان ،یزد و خوزستان پراکنده است .ریشة
این گیاه عمیق است و به  4تا  9متر هم ميرسد و از
این رو در مقابل کمآبي مقاوم است .خارشتر گیاهي
است مقاوم به سرما و در ارتفاع  500متري از سطح
دریا مشاهده شده است .بهترین زمان تولید و برداشت
علوفة خارشتر در زمان گلدهي و بذردهي است
(.)Bashtani et al., 2005
نگهداري علوفة فاکتوري کلیدي در تغذیة دام است
زیرا کمبود خوراک را طي فصول خشک جبران ميکند.
یکي از راههاي نگهداري سیلوکردن است ( Limaa et al.,
 .)2011افزودن بعضي مواد به علوفه سبب بهبود تخمیر
در سیلو و افزایش خوشخوراکي مواد سیلویي و مادة
خشک مصرفي ميشود .این تأثیرات ناشي از کاهش
فیبر ،افزایش قابلیت هضم مادة خشک است ( Harrison
 .)& Blauwiekel, 1994امکان سیلوکردن علف خارشتر
با استفاده از مواد افزودني وجود دارد که سبب بهبود
تخمیر در سیلو و افزایش خوشخوراکي ميشود .از
جملة این افزودنيها خرماي ضایعاتي است و هدف از
افزودن آن بهبود تخمیر و افزایش خوشخوراکي سیالژ
خارشتر است .ساالنه مقدار زیادي خرماي ضایعاتي
حاصل ميشود که ميتوان از آن در تغذیة دام استفاده
کرد .خرما داراي پروتئین خام ( 5درصد) ،چربي (0/3
درصد) ،مواد معدني ( 3/33درصد) و همچنین سدیم،
پتاسیم ،فسفر ،مس ،آهن ،منیزیم و کلسیم و ویتامینهاي
 A ،B3 ،B1و  Cاست ( .)Bayatizade, 2011در یک
آزمایش هضمي )2010( Ziaei ،از سیالژ خارشتر با سه
سطح  30 ،4و  34درصد خرماي غیر خوراکي به عنوان
تنها جزء جیره در تغذیة گوسفند استفاده و مصرف مادة
خشک و ضرایب هضمي مادة خشک ،مادة آلي ،پروتئین
خام و کلسیم سیالژ خارشتر را ارزیابي و گزارش کرد.
سیالژ خارشتر حاوي  34درصد خرما ميتواند به عنوان
یک مادة خوراکي با کیفیت خوب و ارزانقیمت در زمان
کمبود علوفه استفاده شود .در پژوهشي Bashtani et al.
( )2005گزارش کردند خارشتر با داشتن مواد مغذي و

ترکیبات شیمیایي ارزشمند براي تغذیة نشخوارکنندگان
بهویژه گوسفند مناطق خشک و نیمهخشک ،بهصورت
جایگزین کاه گندم و یونجة خشک ميتواند نیازهاي
نگهداري ،آبستني و شیرواري دامهاي داشتي نظیر
گوسفند و بز را تأمین کند و با توجه به باالبودن مواد
لیگنوسلولزي در جیرههاي حاوي خارشتر ميتواند به
عنوان جایگزین بخش علوفهاي جیره در نظر گرفته شود.
با وجود اهمیت گیاه خارشتر از نظر تغذیة دام ،اطالعات
منتشرشده دربارة ارزش غذایي این علوفه بسیار محدود
است (.)Ziaei, 2010
با توجه به وجود مقدار شایان توجهي خارشتر و
خرماي ضایعاتي در کشور و نیز ضرورت بهبود شرایط
سیلوسازي و ارزش تغذیهاي خارشتر ،از خرماي ضایعاتي
در تهیة سیالژ خارشتر استفاده شد و سیالژ تهیهشده
بهعنوان بخشي از جیرة گوسفند جایگزین بخش
علوفهاي شد .در آزمایشي )2011( Bayatizade ،خرماي
ضایعاتي را در چهار سطح صفر 10 ،30 ،و  30درصد در
جیرة گوسفندان کرماني مطالعه و گزارش کرد که با
افزایش سطح خرماي ضایعاتي در جیره ،میزان تولید
پروتئین میکروبي شکمبه در گوسفندان افزایش یافت که
دلیل آن را احتماالً افزایش مقدار کربوهیدراتهاي
سهلالهضم در جیرههاي با سطوح باالتر خرماي ضایعاتي
براي میکروارگانیسمهاي شکمبه و همزمانسازي فراهمي
انرژي و پروتئین در شکمبه دانست .طي آزمایشي
 )1994( Gomese et al.گزارش کردند که استفاده از
کربوهیدراتهاي سریعالتخمیر تولید پروتئین میکروبي
را افزایش داد .آنها برآورد کردند که  50تا  30درصد از
کل جریان نیتروژن ورودي به رودة کوچک پروتئین
میکروبي بوده و باقيمانده پروتئین تجزیهناپذیر و
پروتئین اندوژنوسي است .نیتروژن میکروبي تأمینکنندة
اصلي پروتئین مورد نیاز نشخوارکنندگان است.
اندازهگیري پروتئین میکروبي و نیتروژن آمونیاکي در
شکمبه ميتواند وضعیت متابولیسم نیتروژن در شکمبه
را هنگام مصرف سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي نشان
دهد .بنابراین هدف از این تحقیق ،بررسي تأثیر تغذیة
سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي بر قابلیت هضم
ظاهري برخي مواد مغذي ،تخمیر شکمبه ،مصرف و
ابقاي نیتروژن و تولید پروتئین میکروبي بود.

کرمشاهي و همکاران :تأثیر تغذیة سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي بر قابلیت هضم ،تخمیر... ،

مواد و روشها
حدود  300کیلوگرم خارشتر و  90کیلوگرم خرماي
ضایعاتي مضافتي با نام علمي Phoenix lifera dactyl
از خانوادة  Palmaceaeاز شهرستان جیرفت جمعآوري
و به نسبت  300کیلوگرم خارشتر با  10کیلوگرم
خرماي مضافتي (نسبت  39درصد خرما) بدون هسته با
هم مخلوط و  54روز در سطلهاي پالستیکي مناسب
سیلو شد .پس از این مدت ،در سطلها باز و براي تعیین
ترکیب شیمیایي pH ،و انرژي متابولیسمي سیالژ
نمونهبرداري صورت گرفت .مادة خشک ،مادة آلي،
خاکستر ،چربي خام ،فیبر خام و پروتئین خام سیالژ
خارشتر با خرماي ضایعاتي در پنج تکرار با روشهاي
استاندارد ( )AOAC, 2005تعیین شد و الیاف نامحلول
در شویندة خنثي ( )NDFو اسیدي ( )ADFنمونهها با
استفاده از محلولهاي شویندة اسیدي و خنثي اندازهگیري
شد ( pH .)Van Soest, 1994با دستگاه  pHمتر
( Elmetronمدل  ،CP303لهستان) و  Fleig-pointاز
معادلة زیر محاسبه شدند (:)Denek & Can, 2006
(Flieg point = 110 + )1 × DM - 34( - )50×pH
 Fleig-pointیک ابزار مناسب براي بیان کیفیت سیلو
است .ارزش بیشتر از  300نشاندهندة کیفیت بسیار خوب،
 90-30خوب 44-90 ،متوسط 14-50 ،رضایتبخش و
کمتر از  10نگرانکننده است (.)Denek & Can, 2006
انرژي متابولیسمي سیالژ خارشتر از معادلة زیر
محاسبه شد (:)Ohshima et al., 1995
= (کیلوکالري در کیلوگرم) انرژي متابولیسمي
( +چربي خام×( + )3/4پروتئین خام×30 ])3/4
[(عصاره عاري از نیتروژن×+ )3/4
براي بهدستآوردن میزان ضایعات در طول
سیلوکردن از فرمول زیر استفاده شد ( Alibabaei et al.,
.)2011
= ضایعات سیالژ
[ 300 - ]300 ) Ash in ( × DM Out
DM In

Ash out

در این معادله =Ash In ،خاکستر مواد در شروع
سیلو کردن =Ash Out ،خاکستر سیالژ در انتهاي دورة
سیلو کردن =DM In ،مادة خشک مواد در شروع
سیلوکردن و  =DM Outمادة خشک سیالژ در انتهاي
سیلوکردن است.
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براي ارزشیابي حسي سیالژ خارشتر با خرماي
ضایعاتي ،ترکیبات علوفه پیش از سیلوکردن و پس از باز
کردن در سیلو تعیین و با یکدیگر مقایسه شد .از روي
اتالف کلي و اتالف هر یک از ترکیبات ميتوان ارزش
حقیقي مواد سیلویي را تعیین کرد .عمالً ارزشیابي مواد
سیلویي به دو روش ظاهري (فیزیکي) و آزمایشگاهي
(شیمیایي) صورت ميگیرد .ارزشیابي ظاهري به ارزشیابي
حسي نیز معروف است و از روي بوي مواد سیلویي و
وضع مواد سیلوشده در لمس و رنگ آن صورت ميگیرد
( .)Farhomand, 2002مهمترین موضوع مواد ،بوي
سیلویي است که در آن وجود اسید بوتیریک و اسید
استیک (بوي سوختگي) حس ميشود .در این ارزشیابي
نمرة  10بسیار خوب 33-10 ،خوب 35-37 ،قابل قبول،
 30-33غیرقابل قبول 4-3 ،غیرقابل مصرف و  0-5از بین
رفته است که این نمره از جمعبندي نمرات رنگ ،بو و
ساختمان سیلو در لمس به دست ميآید ( Farhomand,
.)2002
پس از تعیین ترکیب شیمیایي ،سیالژ خارشتر در
جیرههاي آزمایشي استفاده شد .جیرههاي آزمایشي شامل:
 .3جیرة شاهد (بدون سیالژ خارشتر)؛  .1جیرة داراي 7
درصد سیالژ خارشتر؛  .3جیرة داراي  35درصد سیالژ
خارشتر و  .5جیرة داراي  13درصد سیالژ خارشتر بود
(جدول  .)3جیرهها داراي انرژي و پروتئین خام یکساني
بودند.
از چهار رأس گوسفند نر کرماني با میانگین وزني
 51±1کیلوگرم در قالب طرح چرخشي در چهار دورة
 13روزه استفاده شد .نمونهگیري از مایع شکمبه در روز
آخر هر دوره و در زمانهاي پیش از مصرف خوراک
(صفر) و در  9 ،5 ،1و  3ساعت پس از مصرف خوراک
با استفاده از لولة معدي صورت گرفت .بالفاصله پس از
نمونهگیري pH ،مایع شکمبه با pHمتر دیجیتال
( Elmetronمدل  ،CP303لهستان) اندازهگیري شد.
پس از آن نمونهها با پارچة کتاني چهار الیه صاف شد و
براي تعیین نیتروژن آمونیاکي 4 ،میليلیتر از مایع
شکمبه با  0/1میليلیتر اسید سولفوریک مرک 40
درصد مخلوط گردید و تا زمان تجزیة آزمایشگاهي در
فریزر با دماي  -10درجة سانتيگراد نگهداري شد
(.)Broderick & Kang, 1980
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جدول  .3اجزا و ترکیب شیمیایي جیرههاي آزمایشي (براساس مادة خشک)
اجزا (درصد)

مقدار سیالژ خارشتر و خرماي ضایعاتي در جیره (درصد)
0

7

35

13

30
30
0

14
3
7

10
9
35

34
5
13

دانة جو ،آسیابشده
دانة ذرت ،آسیابشده
کنجالة سویا
سبوس گندم
3
مکمل مواد معدني و ویتامیني
نمک

13/3
31
3/1
3
3/4
0/4

33
30
3/4
3/4
3/4
0/4

33
3/4
3/4
3
3/4
0/4

13/1
30
3/3
30
3/4
0/4

انرژي متابولیسمي (مگاکالري در کیلوگرم)

1/41

1/43

1/44

1/47

پروتئین خام (درصد)
مادة خشک (درصد)
چربي خام (درصد)
مادة آلي (درصد)
الیاف نامحلول در شویندة خنثي (درصد)
الیاف نامحلول در شویندة اسیدي (درصد)

33/34
30
1/33
33/94
33/39
13/49

33/33
39/47
1/53
33/93
33/91
13/04

33/33
33/33
1/53
33/71
33/34
11/44

33/33
73/3
3/33
33/74
33/09
11/04

علوفة خشک یونجه ،خردشده
کاه گندم ،خردشده
سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي

ترکیب شیمیایي

 .3ویتامین  ،)400000 IU( Aویتامین  ،)300000 IU( D3ویتامین  ،)300 IU( Eو عناصر معدني براساس میليگرم شامل Cu،)3000( Fe
( )33000( Mg ،)300( I ،)40000( Na ،)300( Co ،)30000( P ،)3000( Zn ،)1000( Ca ،)300( Mn ،)300و .)3( Se

 30میليلیتر از مایع شکمبة صافشده نیز با 30
میليلیتر محلول )Ogimoto & Imai, 1981( MFS3
براي شمارش پروتوزوآ نگهداري شد .براي تهیة محلول
 ،MSFابتدا  300میليلیتر محلول فرمالدهید  34درصد
فراهم شد و سپس مقدار  3گرم نمک آزمایشگاهي و
 0/9گرم متیل سبز به آن اضافه و با  300میليلیتر آب
مقطر به حجم رسانده شد .محلول تهیهشده در مکاني
تاریک نگهداري شد .پروتوزوآي مژکدار در نمونههاي
مایع شکمبه نگهداريشده با محلول  MFSتوسط الم
نئوبار  DQو با استفاده از میکروسکوپ نوري ( OlymPus
 )CH-2شمارش شدند .هر نمونه مایع شکمبه سه بار
شمارش شد .در هر شمارش تعداد گونههاي متفاوت
پروتوزوآي مژکدار ثبت و بهصورت پروتوزوآهاي
 Entodiniu sp.و  Holotrichsو Cellulolytic
( PolyPlastron DiPlodinium and EnoPloPlastron
 )sp.گروهبندي شدند .پس از شمارش توسط فرمول زیر
جمعیت هرگونه از پروتوزوآ (در هر میليلیتر مایع
1. Methylgreen-formalin-Salin

شکمبه) محاسبه شد (:)Ogimoto & Imai, 1981
B × 30000 × C
4
RF + MFS
RF

=

A

=C

در این معادالت =A :جمعیت پروتوزوآ در هر
میليلیتر مایع شکمبه =B ،مجموع کل پروتوزوآي
مشاهدهشده در مربعات الم نئوبار =C ،نرخ رقت=RF ،
میزان مایع شکمبه (میليلیتر) و  =MFSمیزان محلول
نگهدارنده (میليلیتر) است.
میزان ادرار تولیدي در پنج روز نمونهگیري در طول
 15ساعت با استفاده از ظرفهایي که در زیر قفسهاي
متابولیکي قرار داشت ،جمعآوري شد .به منظور جلوگیري
از رشد باکتريها و اتالف نیتروژني ادرار pH ،ادرار در
زمان جمعآوري به کمتر از  3کاهش داده شد .براي این
منظور  330میليلیتر اسید سولفوریک مرک  30درصد
به ظروف جمعآوري اضافه شد (.)Rekik et al., 2008
در پایان هر روز  pHهر نمونه اندازهگیري شد و در
صورت لزوم  pHنهایي ادرار با اضافهکردن اسید
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سولفوریک به کمتر از  3کاهش داده شد .نمونههاي ادرار
جمعآوريشدة هر حیوان در پایان هر دوره با هم
مخلوط و  10میليلیتر از ادرار جهت تجزیة آزمایشگاهي
در دماي  -4درجة سانتيگراد نگهداري شد .به منظور
اندازهگیري آالنتوئین موجود در نمونههاي ادرار از روش
ارائهشده توسط  )1995( Chen & Gomesاستفاده شد.
معرفهاي استفادهشده براي اندازهگیري آالنتوئین شامل
اسید کلریدریک فنیل هیدرازین  0/13موالر (حاصل
حلکردن  0/0994گرم از این ماده در  10میليلیتر آب
مقطر) ،پتاسیم فري سیانید  0/04موالر (حاصل حلکردن
 0/335گرم از این ماده در  10میليلیتر آب مقطر)،
اسید کلریدریک  0/4موالر ( 3/9میليلیتر از اسید
کلریدریک  0/4موالر با  100میليلیتر آب مقطر) ،اسید
سولفوریک غلیظ ،سود  0/4موالر ( 5گرم سود در 100
میليلیتر آب مقطر) و آب مقطر بود.
محلول استاندارد از حلکردن 40میليلیتر آالنتوئین
در  300میليلیتر سود  0/03موالر و سپس 400
میليلیتر آب مقطر ساخته شد .استانداردها شامل ،0/14
 1 ،3/4 ،3 ،0/4و  1/4میليلیتر از استوک استاندارد در
 4میليلیتر آب مقطر بود و به ترتیب با غلظتهاي
 0/05 ،0/03 ،0/01 ،0/03 ،0/04و  0/04میليگرم در
میليلیتر آالنتوئین تهیه شد .در این روش ابتدا نمونههاي
ادرار با دستگاه حمام فراصوت (مدل  ،PK-144Hشرکت
 Bandlinآلمان) به مدت  1دقیقه سونیکیت شده و
سپس به نسبت  3به 50با آب مقطر رقیق شدند .در
مرحلة بعد  0/14میليلیتر از نمونه با تکرار برداشته و به
همراه دو لوله براي بالنک (آب مقطر) و دوازده لوله براي
استانداردها به لولة آزمایش منتقل شد و پس از آن
 3/14میليلیتر آب به آنها اضافه شد .همچنین 0/14
میليلیتر سدیم هیدروکسید (سود)  0/4موالر به هر لوله
اضافه ،ورتکس و به مدت  7دقیقه در آب جوش قرار
داده شد .پس از خنککردن نمونهها در پودر یخ0/3 ،
میليلیتر اسید کلریدریک ( 0/4موالر) و  0/14میليلیتر
فنیل هیدرازین اضافه و مخلوط شد .سپس به مدت 7
دقیقه به حمام آب گرم منتقل شدند .پس از سرد شدن،
 0/74میليلیتر اسید کلریدریک رقیق به آنها اضافه
شد .در نهایت مقدار  0/14میليلیتر پتاسیم فري سیانید
به اولین لوله اضافه و  31ثانیه ورتکس شد .به همین
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ترتیب تا آخرین لوله این عمل انجام گرفت .در مدت 10
دقیقه ،نمونهها با فاصلة زماني  31ثانیه با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر (شرکت CE ،series 2 ،CECIL
 )292در طول موج  411نانومتر در مقابل بالنک قرائت
شد .سپس با استفاده از خط استاندارد میزان آالنتوئین
محاسبه و نتایج جمعآوري گردید .نیتروژن میکروبي
تولیدشده (برحسب گرم در روز) بر اساس معادلة زیر
محاسبه شد (:)Chen & Gomes, 1995
0/74
))y = 0/35 x + (0/34W exp (-0/14x
در این معادله =y :نیتروژن میکروبي تولیدشده
(برحسب گرم در روز) ،ضریب  =0/35مقدار پورینهاي
جذبشده که بهصورت ترکیبات پوریني در گوسفند از
طریق ادرار دفع ميشود =x ،مشتقات پوریني دفعي ادرار
با منشأ میکروبي (میليمول در روز) =W0/74 ،وزن
متابولیکي حیوان برحسب کیلوگرم و ضریب =0/34
میليمول پورین دفعي ادرار با منشأ داخلي به ازاي
هرکیلوگرم وزن متابولیکي است.
ابقاي نیتروژن از طریق فرمول زیر محاسبه شد
(:)TahmoresbPoer & Tahmasbi, 2007
= ابقاي نیتروژن
(نیتروژن ادرار  +نیتروژن مدفوع) -نیتروژن مصرفي
دادههاي جمعآوريشده با استفاده از نرمافزار آماري
 )2005( SASو رویة  GLMتجزیة آماري شدند و از
آزمون  LSDبراي مقایسة میانگینها استفاده شد .مدل
آماري بهصورت معادله زیر بود:
yijk = μ + Ti + Pj + Ck + eijk

در این معادله  =yijkمتغیر وابسته (صفت
اندازهگیريشده) =μ ،میانگین جامعه براي صفت مورد
مطالعه =Ti ،اثر جیره =Pj ،اثر دوره =Ck ،اثر حیوان و
 =Eijkاثر باقيمانده بود .روند تغییرات (خطي ،درجة دو و
درجة سه) با افزایش سطح سیالژ خارشتر با خرماي
ضایعاتي در جیرههاي آزمایشي با استفاده از مقایسههاي
متعامد بررسي شد.
نتايج و بحث
ترکیب شیمیایی سیالژ خاشتر با خرمای ضایعاتی

ترکیب شیمیایي خارشتر و سیالژ خارشتر با خرماي
ضایعاتي در جدول  1آورده شده است .مادة خشک و مادة
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آلي خارشتر با سیلوکردن با خرماي ضایعاتي تغییر نکرد.
 )2010( Ziaeiگیاه خارشتر را با سه سطح  30 ،4و 34
درصد خرماي غیرخوراکي سیلو و گزارش کرد که افزودن
خرما اثر معناداري بر درصد مادة خشک سیالژ داشت.
پروتئین خام و چربي خام سیالژ خارشتر با خرماي
ضایعاتي به طور معناداري از خارشتر بیشتر بود (،)P>0/04
سیلوکردن خارشتر با خرما سبب افزایش این مواد مغذي
شد .نتایج آزمایش حاضر با نتایج  )2010( Ziaeiمتفاوت
بود .افزودن مالس سبب افزایش کربوهیدراتهاي قابل
تخمیر در علوفة سیلوشده ميگردد (،)Yassin et al., 1991
منبع کربوهیدراتهاي مناسب در اختیارمیکروارگانیسمهاي
توده سیلویي قرار ميدهد ( Gampavar & Kadake,
 ،)1985رشد و تکثیر آنها را سرعت داده و سبب کاهش
 pHميشود .هرچه محیط اسیدي شود تا حد زیادي از
اتالف پروتئین توسط آنزیمهاي گیاهي جلوگیري ميکند
( .)Umana et al., 1991افزایش پروتئین خام مواد سیلویي
در اثر افزودن مالس احتماالً ناشي از رشد و تکثیر جمعیت
میکروبي تودة سیلوشده یا در نتیجة جلوگیري از تخریب
پروتئینها و حفظ آن در مواد سیلویي بوده است .افزودن
خرما در فرآیند سیلوکردن بهعنوان منبعي از
کربوهیدراتهاي محلول در آب سبب افزایش پروتئین خام
سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي شد.
در نتیجة سیلوکردن خارشتر با خرما ،فیبرخام،

خاکستر و الیاف نامحلول در شویندة اسیدي بدون تغییر
باقي ماندند .این نتایج با )2005( Bashtani et al.
مطابقت داشت .در تحقیقي )2010( Ziaei ،گزارش کرد
میزان خاکستر سیالژ خارشتر بر اثر افزایش سطح خرما
افزایش یافت که این افزایش در میزان خاکستر را
ميتوان به میزان خاکستر موجود در هستة خرما نسبت
داد زیرا خرماي اضافهشده به خارشتر حاوي هسته بود.
الیاف نامحلول در شویندة خنثي سیالژ خارشتر با
خرماي ضایعاتي به طور معناداري در مقایسه با خارشتر
کمتر بود ( .)P>0/04احتماالً هیدرولیز سلولز و هميسلولز
در فرآیند سیلوکردن سبب کاهش الیاف نامحلول در
شویندة خنثي سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي شده و
همچنین جایگزیني خرما در سطح  39درصد به جاي
خارشتر احتماالً سبب کاهش الیاف نامحلول در شویندة
خنثي سیالژ خارشتر شده است .با سیلوکردن غلظت
دیوارة سلولي و غلظت دیوارة سلولي بدون هميسلولز
کاهش ميیابد .علت آن را ميتوان هیدرولیز اجزاي
دیوارة سلولي طي عمل تخمیر دانست ( Yahaya et al.,
 .)2002در آزمایشي )2008( Bagheripour et al.
گزارش کردند که میزان الیاف نامحلول در شویندة
خنثي پوست پسته ،پس از  30و  90روز سیلوکردن به
صورت خطي کاهش یافت .دلیل آن را هیدرولیز جزئي
سلولز و هميسلولز بیان کردند.

جدول  .1ترکیب شیمیایي خارشتر و سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي (براساس درصد)
ترکیب شیمیایي

خارشتر

سیالژ خارشتر

SEM

سطح معناداري

مادة خشک
مادة آلي

34/4
33/34

50/35
30

0/441
0/351

0/114
0/337

پروتئین خام

7/13b

30/7a

0/193

0/033

b

a

3/04

0/343

فیبر خام

31/03

31/34

0/309

0/341

خاکستر

33/13

30

0/351

0/333

چربي خام

الیاف نامحلول در شویندة خنثي
الیاف نامحلول در شویندة اسیدي

a

3/33

55/33

b

50/33

0/057

55/34

0/153

0/004

33/53

0/753

0/534

 :SEMخطاي استاندارد میانگینها

اعداد مربوط به کیفیت سیالژ خارشتر با خرماي
ضایعاتي در جدول  3آورده شده است .در مطالعة حاضر،
 Fleig-pointسیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي 333/33
برآورد شد که نشاندهندة کیفیت بسیار خوب این

سیالژ است .طي آزمایشي،)2010( Ziaei ،
سیالژ خارشتر با سطوح مختلف خرماي ضایعاتي را
بسیار خوب گزارش کرد که با نتایج این آزمایش موافق
است .انرژي متابولیسمي سیالژ خارشتر با خرماي
Fleig-point
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ضایعاتي  1/33مگاکالري در کیلوگرم برآورد شد .با توجه
به ارزیابيهاي حسي ،سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي
نمرة  10و رتبة بسیار خوب را به خود اختصاص داد.
 pHسیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي  5/1برآورد
شد که مشابه  pHاندازهگیريشده توسط )2010( Ziaei
بود .در تحقیقي  pH ،)2009( Atriyanمناسب در سیلو
را  3/9تا  5/1گزارش کرد .کیفیت تخمیر در سیلو با
افزودن مالس به سیلوي علوفههایي بهبود ميیابد که
کمتر از  9تا  3درصد قند محلول داشته باشند
( .)Bashtani et al., 2005در این تحقیق اضافهکردن
خرما به خارشتر سبب افزایش کیفیت سیلو شد.
انرژي متابولیسمي سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي
 1/33مگاکالري در کیلوگرم برآورد شد .با توجه به
ارزیابيهاي حسي ،سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي
نمرة  10و رتبة بسیار خوب را به خود اختصاص داد.
جدول  ،pH ،Fleig-point .3انرژي متابولیسمي ،ضایعات
سیالژ و ارزشیابي حسي سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي
مورد
Fleig-point
pH

انرژي متابولیسمي (مگاکالري در کیلوگرم)
ضایعات سیالژ
ارزشیابي حسي سیالژ
رنگ
بو
ساختمان سیلو در لمس

333/33
5/10
1/33
1/33
10
1
35
5

مصرف مادة خشک ،قابلیت هضم ،مصرف نیتروژن و
تعادل نیتروژن

نتایج مربوط به مصرف مادة خشک ،مصرف نیتروژن،
تعادل نیتروژن ،ترشح نیتروژن در ادرار و ابقاي نیتروژن
در جدول  5آورده شده است .مصرف مادة خشک در
گوسفندان تحت تأثیر جیرههاي آزمایشي قرار گرفت
( ،)P>0/04به طوريکه بیشترین مصرف مادة خشک به
گوسفندان تغذیهشده با جیرة آزمایشي حاوي  13درصد
سیالژ خارشتر مربوط بود .احتماالً دالیل مصرف بیشتر
مادة خشک ،خوشخوراکي سیالژ خارشتر با خرماي
ضایعاتي و کمتربودن درصد مادة خشک و الیاف محلول
در شویندة خنثي این جیرة آزمایشي بود (جدول  .)3در
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این آزمایش افزودن خرما سبب بهبود تخمیر و افزایش
مواد مغذي سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي شد .در
آزمایشي )2007( Dianati & Mirjalili ،بیان کردند که
بزها گیاه خارشتر را که بوتهاي خوشخوراک و داراي
ارزش تغذیهاي فراوان است ،بیشتر مصرف ميکنند .با
توجه به تحقیقات Hendrickson & Asmussen
( )1973( Lardo & Minson ،)1981و & Ralphs
 )1987( Olsenزیاد بودن چربي و قند ساکارُز در گیاه
خارشتر سبب افزایش خوشخوراکي آن در مقایسه با
سیاه تاغ ميشود که با تحقیقات )2004( Shafie Naderi
و  )2008( Askarzade et al.نیز مطابقت دارد .در
آزمایشي  )2005( Bashtani et al.گزارش کردند که
سیلوکردن خارشتر با سطوح مختلف مالس،
خوشخوراکي و در نتیجه میزان مصرف اختیاري علف
خارشتر را کاهش ميدهد .این حالت ميتواند ناشي از
کاهش  pHو تولید اسیدهاي آلي در سیلو باشد که با
نتایج ما موافق نیست .در تحقیقي  (2000) Allenبیان
کرد که کمتربودن الیاف نامحلول در شویندة خنثي
جیره سبب افزایش مادة خشک مصرفي ميشود که با
نتایج آزمایش ما مطابقت داشت .کاهش درصد الیاف
نامحلول در شویندة خنثي جیرة آزمایشي حاوي 13
درصد سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي در مقایسه با
دیگر جیرههاي آزمایشي احتماالَ ميتواند دلیل مصرف
بیشتر مادة خشک توسط گوسفندان تغذیهشده با این
جیرة آزمایشي باشد .در تحقیقي )1994( Van Soest
اظهار داشت الیاف نامحلول در شویندة خنثي مهمترین
عامل مؤثر بر مصرف اختیاري علوفه در نشخوارکنندگان
است .در آزمایشي  )2011( Bayatizadezadeگزارش
کرد با افزایش درصد خرماي ضایعاتي در جیره ،مادة
خشک مصرفي به صورت عددي افزایش یافت .او بیان
کرد که احتماالً خرماي ضایعاتي از طریق خوشخوراکي
جیره یا تغییر نرخ عبور مواد از شکمبه سبب افزایش
مادة خشک مصرفي شد.
استفاده از سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي در
جیرههاي آزمایشي ،تأثیر معناداري بر قابلیت هضم
ظاهري مادة خشک جیرهها نداشت .قابلیت هضم
ظاهري پروتئین خام جیرههاي آزمایشي تحت تأثیر
افزودن سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي قرار گرفت
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( ،)P>0/04به طوري که تفاوت معناداري بین قابلیت

مدفوع سبب بهبود بازده استفاده از نیتروژن ميشود

هضم پروتئین خام جیرههاي آزمایشي  3و  3با جیرة

 .)Dobaid et al., 2009در این تحقیق نیتروژن دفعي از

Al-Dobaid et al.

ادرار کاهش و نیتروژن دفعي از مدفوع افزایش یافت و نتایج

( )2009گزارش کردند قابلیت هضم ظاهري پروتئین

افزایش ابقاي نیتروژن را نشان داد .تغییر الگوي دفع

خام جیرههاي آزمایشي با افزایش سطح خرما از  30به

نیتروژن از ادرار به مدفوع ميتواند مفید واقع شود ،چون

 10درصد در مقایسه با جیرة شاهد کاهش پیدا کرد.

نیتروژن دفعي مدفوع عمدتاً بهصورت ساختماني و کمتر به

آزمایشي  5مشاهده شد .در پژوهشي

(Al-

مصرف نیتروژن در گوسفندان تغذیهشده با

شکل فرار است ،در حالي که نیتروژن ادرار به شکل اوره

جیرههاي آزمایشي از نظر آماري معنادار بود (.)P<0/04

است و بهسرعت به آمونیاک هیدرولیز شده و در نهایت به

مصرف نیتروژن گوسفندان تغذیهشده با جیرههاي

نیترات تبدیل ميشود (

آزمایشي با افزایش سطح سیالژ خارشتر با خرماي

 .)Eckard et al., 2010نیترات ميتواند به آبهاي

ضایعاتي افزایش یافت .دلیل آن احتماالً مصرف بیشتر

زیرزمیني نشت کند و سبب آلودگي آن شود ،از طرفي

مادة خشک در این جیرههاست .در تحقیقي Bayatizade

ميتواند به گاز گلخانهاي نیز تبدیل شود.

;Misselbrook et al., 2005

( )2011گزارش کرد با افزایش سطح خرماي ضایعاتي در

ابقاي نیتروژن در گوسفندان تغذیهشده با جیرههاي

جیرة گوسفندان مصرف نیتروژن بهصورت عددي افزایش

آزمایشي داراي  35و  13درصد سیالژ خارشتر با خرماي

یافت و دلیل آن را مصرف مادة خشک بیشتر با

ضایعاتي در مقایسه با جیرة شاهد به طور معناداري

جیرههاي داراي خرماي ضایعاتي بیان کرد.

بیشتر بود ( .)P<0/04در جیرههاي حاوي سیالژ خارشتر

نیتروژن دفعي ادرار گوسفندان تغذیهشده با جیرة

با خرماي ضایعاتي به دلیل کربوهیدراتهاي قابل تخمیر

آزمایشي  5تفاوت معناداري با گروه تغذیهشده با جیرة

خرما بازده استفاده از نیتروژن خوراک بیشتر بود .با

Nunez-

افزایش کربوهیدراتهاي محلول ،انرژي مورد نیاز

 )1989( Hernandez et al.نشان دادند که گیاه

باکتريها تأمین ميشود و در نتیجه پروتئین جیره بهتر

آتریپلکس در مقایسه با یونجه سبب افزایش دفع

مورد استفاده قرار ميگیرد و آمونیاک تولیدي توسط

نیتروژن اورهاي از راه ادرار نميشود .در این آزمایش،

میکروارگانیسمها استفاده ميشود .در نتیجه میزان

چون گیاه خارشتر مانند آتریپلکس گیاهي شورزیست

پروتئین میکروبي تولیدي بیشتر ميشود (

است سبب کاهش دفع نیتروژن از طریق ادرار شد.

 .)al., 1992افزایش تعادل نیتروژن در بدن سبب افزایش

هدرروي نیتروژن از طریق ادرار به دلیل باالبودن

بازده استفاده از نیتروژن خوراک در حیوان ميشود که

پروتئین خام جیره یا متوازن نبودن اسیدهاي آمینه

در نتیجه هدرروي نیتروژن کاهش ميیابد

( Castillo et

جیره است .مقدار نیتروژن دفعي از طریق ادرار با مادة

 .)al., 2001گزارش شده (

خشک مصرفي مرتبط بوده و حدود  7/4گرم به ازاي هر

 )Kellaway, 1986تیمارهایي که به لحاظ مصرف

کیلوگرم مادة خشک مصرفي ( )Castillo et al., 2001یا

نیتروژن و سنتز پروتئین میکروبي در شکمبه بازدهي

 9درصد مادة خشک مصرفي ( )Van Soest, 1994است.

بهتري داشتند ،داراي ابقاي نیتروژن بیشتري نیز بودند.

نیتروژن دفعي مدفوع به موازات افزایش مصرف مادة

همچنین در آزمایشي دیگر بیشتربودن ابقاي نیتروژن را

خشک و مصرف نیتروژن تغییر کرد .گوسفندان تغذیهشده

نتیجة بیشتربودن بازده تولید پروتئین میکروبي یا فرار

با جیرة آزمایشي  5با بیشترین مصرف مادة خشک و

بیشتر نیتروژن حاصل از تجزیة شکمبه یا برآیند هر

مصرف نیتروژن ،بیشترین دفع نیتروژن از طریق مدفوع را

دوي آنها دانستند ( .)Rihani et al., 1993میزان

نیز داشتند .نتایج  )2012( Moharari & Noriyanنشان

نیتروژن میکروبي تولیدي در گوسفندان تغذیهشده با

داد که نیتروژن دفعي با مدفوع از بدن گوسفندان تحت

جیرههاي حاوي سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي نیز

تأثیر نیتروژن مصرفي است .تغییر دفع نیتروژن از ادرار به

مؤید این مطلب است.

آزمایشي  3داشت ( .)P<0/04در تحقیقي

Russell et

& Amaning-Kwarteng
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کرمشاهي و همکاران :تأثیر تغذیة سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي بر قابلیت هضم ،تخمیر... ،

جدول  .5مصرف مادة خشک ،قابلیت هضم مادة خشک و پروتئین خام ،مصرف ،دفع نیتروژن و نیتروژن ابقاشده در گوسفندان
تغذیهشده با جیرههاي آزمایشي حاوي سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي
درصد سیالژ خارشتر و خرماي ضایعاتي در جیره
0
3/53b
70/03

93/33

مصرف مادة خشک (کیلوگرم در روز)
قابلیت هضم مادة خشک (درصد)

7
b

قابلیت هضم پروتئین خام (درصد)

a

73/33

ab

35
b

3/94

خطي

درجه دو

درجه سه

3/33

0/04

0/033

0/73

0/13

0/37

70/13

3/33

0/351

0/33

0/73

0/59

73/91

b

93/47

3/33

0/055

0/75

0/41

0/93

نیتروژن مصرفي (گرم در روز)

37/09c

51/33b

55/03b

43/31a

0/53

0/003

0/37

0/13

0/19

نیتروژن دفعي از مدفوع (گرم در روز)

3/33b

3/90b

3/99b

33/77a

0/53

0/037

0/53

0/03

0/13

نیتروژن دفعي از ادرار (گرم در روز)

a

ab

ab

نیتروژن ابقاشده (گرم در روز)

b

نیتروژن ابقاشده (درصد)

b

5/37

13/33
91/53

b

94/54

a

3/95

73/53
a

13

SEM

P value

مقایسههاي متعامد

5/15

17/41

ab

95/01

b

3/33

b

30/43

a

93/14

3/59

0/33

0/039

0/33

0/97

0/03

a

39/05

3/93

0/013

0/34

0/94

0/35

a

70/03

3/33

0/043

0/44

0/94

0/33

 :SEMخطاي استاندارد میانگینها ،حروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنادار بین جیرههاست (.)P>0/04

مشتقات پورینی

نتایج مربوط به مشتقات پوریني شامل آالنتوئین ،اسید
اوریک ،گزانتین و هیپوگزانتین در ادرار گوسفندان
تغذیهشده با جیرههاي آزمایشي در جدول  4آورده شده
است .میانگین آالنتوئین دفعي در گوسفندان با افزایش
سطح سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي در جیرههاي
آزمایشي به صورت خطي افزایش پیدا کرد (.)P<0/04
افزایش آالنتوئین را ميتوان به افزایش مصرف خوراک و
سنتز بیشتر پروتئین میکروبي نسبت داد ( Shakeri et
 .)al., 2011با افزایش مصرف خوراک ،رشد و تکثیر
میکروارگانیسمهاي شکمبه به دلیل در دسترس قرارگرفتن
انرژي براي میکروارگانیسمها افزایش یافته که سبب افزایش
آالنتوئین و در نهایت باعث افزایش سنتز پروتئین میکروبي
ميشود .اسیدهاي نوکلئیک میکروبهاي شکمبه وقتي به
روده ميرسند تجزیه شده و نوکلئوزیدهاي پوریني و
پیریمیدیني توسط آنزیم گزانتین اکسیداز به مشتقات
پوریني (آالنتوئین ،اسید اوریک ،گزانتین و هیپوگزانتین)
تجزیه ميشوند ( .)Vakilfaraji, 2008در مطالعة حاضر
اسید اوریک ادرار تحت تأثیر جیرههاي آزمایشي قرار
نگرفت (.)P>0/04
میزان گزانتین و هیپوگزانتین با افزایش سیالژ
خارشتر با خرماي ضایعاتي در جیرههاي آزمایشي به
صورت خطي افزایش یافت ( .)P<0/04علت باالبودن
این ترکیبات در ادرار گوسفندان تغذیهشده با جیرههاي
آزمایشي داراي  35و  13درصد سیالژ خارشتر با خرماي

ضایعاتي ،افزایش مشتقات پوریني دفعي با این جیرهها و
بازده بهتر سنتز پروتئین میکروبي است.
مشتقات پوریني شامل آالنتوئین ،اسید اوریک،
گزانتین و هیپوگزانتین است .میانگین کل مشتقات
پوریني در گوسفندان با افزایش سطح سیالژ خارشتر با
خرماي ضایعاتي در جیرههاي آزمایشي بهصورت خطي
افزایش یافت ( .)P<0/04در تحقیقيBayatizade ،
( )2011گزارش کرد با افزایش سطح تغذیة خرماي
ضایعاتي در جیرة گوسفندان کرماني ،میزان دفع
مشتقات پوریني در ادرار افزایش یافت .همچنین این
محقق بیان کرد که باالتربودن دفع مشتقات پوریني در
جیرههاي داراي سطوح خرماي ضایعاتي احتماالً به دلیل
رشد بیشتر میکروارگانیسمها و تولید پروتئین میکروبي
بیشتر به دلیل کربوهیدراتهاي محلول و بازده استفاده
از نیتروژن خوراک است که با نتایج این تحقیق مطابق
با جدول  5همخواني دارد .همزمانسازي انرژي و
پروتئین جیره ،جریان پروتئین میکروبي به دوازدهه و
بازده سنتز پروتئین میکروبي را افزایش ميدهد
(.)Sinclair et al., 1993
نیتروژن و پروتئین میکروبی

نتایج مربوط به نیتروژن و پروتئین میکروبي در جدول 9
آورده شده است .میزان نیتروژن و پروتئین میکروبي
سنتزشده در گوسفندان تغذیهشده با جیرههاي آزمایشي
به صورت خطي افزایش یافت ( .)P<0/04اندازهگیري
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قابلیت دسترسي کربوهیدراتها و نیتروژن در شکمبه
بستگي دارد.
در مطالعهاي  )2012( Salariniya et al.بیان کردند
دو شرط الزم براي استفاده از آمونیاک براي سنتز
پروتئین میکروبي ،غلظت مطلوب آمونیاک تولیدي و در
دسترسبودن منبع انرژي است که در تحقیق ما افزایش
سنتز پروتئین میکروبي احتماالً به علت استفاده از
آمونیاک تولیدي و بهبود ابقاي نیتروژن است .در
تحقیقي گزارش شده افزایش نیتروژن آمونیاکي مایع
شکمبه ،بدون افزایش میزان اورة خون ،احتماالً ميتواند
سبب افزایش تولید پروتئین میکروبي شده و ابقاي
نیتروژن را در بدن حیوانات بهبود ببخشد( Khalilvandi,
 )2011که نتایج این تحقیق را تأیید ميکند .ولي از آنجا
که این آزمایش اولین مطالعه در مورد سنتز پروتئین
میکروبي با مصرف سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي در
کشور است و هنوز اطالعات دقیقي دربارة خارشتر و
خصوصیات آن وجود ندارد ،آزمایشهاي تکمیلي الزم
است.

پروتئین میکروبي و نیتروژن آمونیاکي در شکمبه
ميتواند وضعیت متابولیسم نیتروژن در شکمبه را به
هنگام مصرف سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي نشان
دهد .احتماالً فراهمبودن انرژي قابل تخمیر بیشتر براي
میکروارگانیسمهاي شکمبه به افزایش تولید میکروبي
منجر شده و فرآوردههاي تجزیه از جمله اسکلت
کربني و نیتروژن آمونیاکي بیشتري به مصرف
میکروارگانیسمهاي شکمبه براي تولید پروتئین میکروبي
رسیده است .با افزایش کربوهیدراتهاي محلول ،انرژي
مورد نیاز باکتريها تأمین ميشود و در نتیجه پروتئین
جیره بهتر مورد استفاده قرار ميگیرد و آمونیاک تولیدي
توسط میکروارگانیسمها استفاده ميشود و در نتیجه
میزان پروتئین میکروبي تولیدي بیشتر ميشود
( .)Russell et al., 1992طي آزمایشيSinclair et al. ،
( )1993پیشنهاد کردند که بازدهي سنتز پروتئین
میکروبي از طریق فرمولهکردن جیره و حفظ تناسب بین
منابع انرژي و نیتروژن جیره افزایش ميیابد .سنتز
پروتئین میکروبي در شکمبه بهطور شایان توجهي به

جدول  .4دفع روزانة مشتقات پوریني در ادرار گوسفندان تغذیهشده با جیرههاي آزمایشي حاوي سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي
(میليمول در روز)
درصد سیالژ خارشتر و خرماي ضایعاتي در جیره
مشتقات پوریني
آالنتوئین دفعي ادرار (میليمول در روز)
اسید اوریک (میليمول در روز)
گزانتین و هیپوگزانتین (گرم در روز)
کل مشتقات پوریني (میليمول در روز)

مقایسههاي متعامد

0

7

35

13

SEM

P value

خطي

درجه دو

درجه سه

3/05
0/57
3/33
3/95

3/33
0/33
3/30
30/33

3/17
0/53
3/33
33/05

3/5
0/57
3/53
33/37

3/99
0/07
0/15
3/39

0/73
0/13
0/91
0/73

0/03
0/33
0/03
0/03

0/97
0/17
0/33
0/93

0/33
0/31
0/53
0/34

 :SEMخطاي استاندارد میانگینها

جدول  .9نیتروژن میکروبي و پروتئین میکروبي در گوسفندان تغذیهشده با جیرههاي آزمایشي حاوي سیالژخارشتر با خرماي ضایعاتي
مقایسههاي متعامد

درصد سیالژ خارشتر و خرماي ضایعاتي در جیره
0

7

35

13

SEM

P value

خطي

درجة دو

درجة سه

نیتروژن میکروبي

3/03

3/45

3/37

3/34

3/99

0/77

0/003

0/93

0/31

پروتئین میکروبي

40/43

43/53

44/55

43/54

7/41

0/77

0/003

0/95

0/31

عنوان (گرم در روز)

 :SEMخطاي استاندارد میانگینها

فراسنجههای شکمبهای

میانگین  ،pHنیتروژن آمونیاکي و جمعیت گونههاي
مختلف پروتوزوآ مایع شکمبة گوسفندان در جدول  7آورده
شده است .جمعیت گونههاي پروتوزوآي هولوتریش در

ساعات مختلف پس از تغذیه در جدول  3آورده شده است.
اضافهکردن سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي بر  pHو
نیتروژن آمونیاکي مایع شکمبة گوسفندان تأثیري نداشت.
یکسانبودن نسبت کنسانتره به علوفه سبب نبود اختالف

کرمشاهي و همکاران :تأثیر تغذیة سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي بر قابلیت هضم ،تخمیر... ،

آماري در  pHمایع شکمبه بوده است .جیرههاي داراي
سیالژ خارشتر کربوهیدرات بیشتري دارند ،بنابراین عدم
تغییر  pHمایع شکمبة گوسفندان تغذیهشده با جیرههاي
آزمایشي ممکن است به علت نقش پروتوزوآ در تثبیت pH
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باشد .پروتوزوآها ميتوانند کربوهیدراتهاي اضافي را از
محیط جذب و به صورت پليمر غیرمحلول یا آمیلوپکتین
ذخیره کنند و از این طریق سبب تثبیت  pHشوند
(.)Douglas & Veira, 1986

جدول  ،pH .7غلظت نیتروژن آمونیاکي مایع شکمبه و جمعیت پروتوزوآي گوسفندان تغذیهشده با جیرههاي آزمایشي حاوي سیالژ
خارشتر با خرماي ضایعاتي
درصد سیالژ خارشتر و خرماي ضایعاتي در جیره
 pHمایع شکمبه
نیتروژن آمونیاکي (میليگرم در  300میليلیتر)
گونههاي هولوتریش ( ×304در میليلیتر مایع شکمبه)
گونههاي سلولولیتیک ( ×304در میليلیتر مایع شکمبه)
گونههاي انتودینیوم ( ×304در میليلیتر مایع شکمبه)
کل پروتوزوآ ( ×304در میليلیتر مایع شکمبه)

مقایسههاي متعامد

0

7

35

13

SEM

خطي

درجة دو

درجة سه

9/73
13/93
0/57a
0/33
9/11
4/47

9/93
13/03
0/33ab
3/13
7/47
3/33

9/94
10/33
0/11b
0/33
4/73
9/33

9/9
13/05
0/53a
0/37
3/07
3/53

0/04
1/13
0/04
0/13
3/03
3/35

0/51
0/97
0/77
0/51
0/35
0/19

0/34
0/51
0/005
0/014
0/37
0/53

0/73
0/13
0/13
0/03
0/004
0/004

 :SEMخطاي استاندارد میانگینها ،حروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنادار بین جیرههاست (.)P>0/04

جدول  .3جمعیت پروتوزوآهاي هولوتریش (×304در میليلیتر مایع شکمبه) گوسفندان تغذیهشده
با جیرههاي آزمایشي حاوي سیالژ با خرماي ضایعاتي در ساعات مختلف پس از تغذیه
جمعیت هولوتریش
0
1
5
9
3

درصد سیالژ خارشتر و خرماي ضایعاتي در جیره
0

7

35

13

0/53ab
0/31
0/53a
0/34
0/53

0/33b
0/5
0/54a
0/33
0/37

0/13b
0/03
0/33b
0/13
0/3

0/3a
0/33
0/43a
0/43
0/13

SEM

P
value

0/55
0/15
0/13
0/13
0/33

0/01
0/53
0/03
0/43
0/43

 :SEMخطاي استاندارد میانگینها ،حروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنادار بین جیرههاست (.)P>0/04

جمعیت گونههاي هولوتریش در مایع شکمبه با افزایش
سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي به صورت درجة دو تغییر
یافت ( .)P<0/04در جیرة آزمایشي حاوي  13درصد سیالژ
خارشتر با خرماي ضایعاتي به واسطة کربوهیدراتهاي
محلول خرماي ضایعاتي بیشترین تعداد گونههاي
هولوتریش مشاهده شد .پروتوزوآي هولوتریش
کربوهیدراتهاي غیرنشاستهاي و قندهاي محلول را مصرف
ميکنند ،در حالي که انتودینیومها هم کربوهیدراتهاي
ساختاري و هم غیرساختاري را مصرف ميکنند
( .)Williams & Coleman, 1989جمعیت گونة هولوتریش
در ساعت صفر (پیش از مصرف خوراک) و چهار ساعت
پس از مصرف خوراک تحت تأثیر جیرههاي آزمایشي قرار
گرفت ( .)P<0/04چهار ساعت پس از مصرف خوراک
جمعیت گونههاي هولوتریش مایع شکمبة گوسفندان

تغذیهشده با جیرههاي آزمایشي به بیشترین تعداد رسید
که احتماالً به علت هضم مواد مغذي و در دسترس قرار
گرفتن کربوهیدارتهاي محلول است .بالفاصله پس از
مصرف خوراک مقدار قندهاي محلول به حداکثر میزان
خود ميرسد و تا  1-5ساعت پس از مصرف خوراک در
حداکثر مقدار خود باقي ميماند .تمام هولوتریشها در این
زمان که میزان قندهاي محلول حداکثر است ،قندها را
مصرف ميکنند ( .)Eadie, 1967به علت حضور خوراک در
شکمبه و تجمع پروتوزوآ بهویژه پروتوزوآهاي هولوتریش از
دیوارة نگاري-شکمبهاي به میانة شکمبه تعداد پروتوزوآ
هولوتریش پس از مصرف خوراک افزایش ميیابد .تجمع
پروتوزوآها درون مایع شکمبه ناشي از مهاجرت پروتوزوآها
براي جذب مواد غذایي واردشده به شکمبه است .پس از
اینکه غذا استفاده شد ،پروتوزوآها به تدریج به سمت دیوارة
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نگاري-شکمبهاي برميگردند (.)Santra et al., 2003
زمانيکه خوراکهاي گرمسیري مانند مالس و نیشکر به
روشهاي مختلف به جیرة نشخوارکنندگان افزوده
ميشوند ،قند محلول در شکمبه آزاد شده و پروتوزوآهاي
هولوتریش از قندهاي محلول استفاده ميکنند در نتیجه
تعداد پروتوزوآهاي هولوتریش افزایش پیدا ميکند
( .)Colman, 1979که با نتایج این تحقیق به دلیل
کربوهیدراتهاي محلول خرماي ضایعاتي در سیالژ خارشتر
همخواني دارد.
جمعیت هولوتریش در شکمبه تحت تأثیر نوع جیره و
ترکیبات جیرة مصرفي توسط حیوان میزبان است
( .)Henderson et al., 1981پس از تغذیه و افزایش گلوکز
در شکمبه ،هولوتریشها تحریک شده و فعالیت این گونه از
پروتوزوآها افزایش ميیابد (.)Henderson et al., 1981
تأثیر  pHبر گونة هولوتریش نیز مانند گونههاي
انتودینیومورف است ،بهطوريکه با افزایش  pHشکمبه بر
تعداد آنها افزوده شده و این نتایج یافتههاي Ivan et al.
( )2000را تأیید ميکنند؛ به طوريکه در آزمایش آنها
جمعیت هولوتریش در  pHبرابر  9/5در مقایسه با 9/3
بیشتر بود .دادههاي این تحقیق نتایج تحقیق انجام شده
توسط  )1995( Imai et al.را تأیید ميکند که پیشنهاد
داده بودند تغییرات روزانه در تعداد پروتوزوآهاي مژکدار
شکمبه گوسفند به علت کاهش تعداد پروتوزوآي انتودینیوم
پس از مصرف خوراک و سپس افزایش تدریجي آنها و
همچنین افزایش تعداد پروتوزوآهاي هولوتریش پس از
مصرف خوراک است .جمعیت گونههاي سلولولیتیک در هر
میليلیتر مایع شکمبة گوسفندان تغذیهشده با جیرههاي
آزمایشي به صورت درجة دو و سه تغییر یافت (.)P<0/04
جمعیت کل پروتوزوآ و گونه انتودینیوم در هر میليلیتر
مایع شکمبة گوسفندان تغذیهشده با جیرههاي آزمایشي به
صورت درجة سه تغییر یافت .بیشترین تعداد براي گونة
انتودینیوم مشاهده شد؛ چرا که جنس انتودینیوم جنس
غالب در بین پروتوزوآي مژکدار شکمبه است که با نتایج
 )2012( Ansari et al.موافق است .آنها گزارش کردند

یکي از دالیل غالببودن گونههاي انتودینیوم ميتواند ناشي
از مقاومت باالي این گونهها در شرایط مختلف شکمبهاي
در مقایسه با سایر جنسها باشدFranzolin & Dehority .
( )1996گزارش کردند با افزودن کنسانتره به جیرههاي
حاوي علوفه تعداد پروتوزوآي انتودینیوم افزایش ميیابد .در
آزمایش حاضر ،نسبت پروتوزوآي هولوتریش به کل
پروتوزوآي شکمبه و گونههاي انتودینیوم کمتر بود .این
ميتواند مربوط به مدت زمان تکثیر جنسهاي مختلف
شکمبه باشد .به طور کلي تنوع پروتوزوآهاي انتودینیوم و
هولوتریش در شکمبه ميتواند تحت تأثیر عوامل متعددي
از جمله سطح تغذیة دام ،نوع جیرة مصرفي ،میزان پروتئین
میکروبي سنتزشده ،دستکاري اکوسیستم شکمبهاي،
وضعیت فیزیولوژیک دام ،قابلیت هضم مواد خوراکي،
اختالفات جغرافیایي و تغییرات فصلي باشد ( Taghizadeh
.)et al., 2010
نتیجهگیری کلی

نتایج این تحقیق نشان داد سیلوکردن خارشتر با خرماي
ضایعاتي سبب افزایش پروتئین خام و چربي خام سیالژ
خارشتر با خرماي ضایعاتي ميشود و به دلیل سطح مناسب
مواد مغذي این علوفه ميتوان از آن به عنوان بخشي از
علوفة جیرة گوسفندان استفاده کرد .این تحقیق نشان
ميدهد استفاده از سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي در
جیرة گوسفندان تأثیري بر میزان  pHو غلظت نیتروژن
آمونیاکي مایع شکمبة گوسفندان نداشت و سبب افزایش
مصرف مادة خشک و به موازات آن افزایش نیتروژن مصرفي
و کاهش دفع نیتروژن از طریق ادرار شد که از لحاظ
زیستمحیطي مفید است .جیرههاي داراي سیالژ خارشتر
با خرماي ضایعاتي سبب افزایش ابقاي نیتروژن و افزایش
سنتز پروتئین میکروبي شد و ميتوان تا  13درصد جیره از
سیالژ خارشتر با خرماي ضایعاتي در جیرة دامها استفاده
کرد .پیشنهاد ميشود تحقیقات بیشتري در زمینة ترکیبات
فالوونوئیدي گیاه خارشتر و تأثیر آنها در تغذیة دام انجام
شود.
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