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  چکیده

هاي مختلف انکوباسـیون   قابلیت هضم یونجه در ساعتبرپس از استحصال اسید سیتریک  نیجرس آسپرژیلوپسماند قارچ ثیر  أت

 ،پـنج  معادل پسماند قارچ    ،در آزمایش قابلیت هضم   .  شد بررسیهاي نر پرواري     عملکرد بره  بر تنیبروندر شرایط   ) ساعت 48 و 24(

 بـا میـانگین وزن    سه ماهـه    سنجابی    رأس بره نر   20 تعداد    از ردر آزمایش پروا  . یونجه شد جایگزین   درصد ماده خشک     20 و   15،  10

و ماده میانگین قابلیت هضم ماده خشک . دشاستفاده  تکرار 10در قالب طرح کامالً تصادفی در دو گروه با       کیلوگرم 00/20 )± 83/0(

پایـانی   سـاعت  48 امـا در  )>01/0P(  پـسماند قـارچ افـزایش یافـت    زیاد کـردن مقـدار  انکوباسیون با اولیه ساعت   24یونجه در   آلی  

 آلـی مـصرفی و ضـریب تبـدیل     ووزن روزانه، مـاده خـشک       افزایش  تفاوت میانگین    .دار نبود عنیمقابلیت هضم    تفاوت   ،انکوباسیون

 رایبضـ  ،پسماند قارچ مصرف  با   که   دادنتایج نشان   . دار نبود معنی پسماند قارچ    دارايهاي پرواري تغذیه شده با جیره       خوراك در بره  

ه تنها اثـر    نجایگزینی  این  . باشدمیهاي شکمبه    بهبود عملکرد میکروب   درنتیجه احتماالًشود که   کمتر می محیط شکمبه    جیره در هضم  

 از نظر اقتصادي جایگزین مناسـبی بـراي منبـع           تواند می منظور کردن آن در جیره غذایی      بلکه   ،ها نداشت منفی بر عملکرد پرواري بره    

  .هاي نر باشدهاي پروار برهي جیرهپروتئین و انرژ
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  مقدمه                                      

سیـستم تخمیـر   یعنـی دارا بـودن    ویژگی نشخوارکنندگان   

تا از بقایـاي    کند  ین قابلیت را در آنها ایجاد می      ا ،ايمعدهپیش

براي تغذیه خود   کارخانجات صنعتی و محصوالت کشاورزي      

 تغذیـه   مورد استفاده در  محدودیت منابع خوراکی    . گیرندبهره  

 ،تولیــدات دامــیي جوامــع انــسانی بــه تقاضــاافـزایش  دام و 

و استفاده از منابع غیرمرسوم در تغذیـه دام         شناسایی  ضرورت  

   مـوادي کـه در ایـن راسـتا         یکـی از   .نمایـد میقابل توجیه   را  

آسـپرژیلوس   پسماند قـارچ     ،تواند مورد استفاده واقع شود    می

پسماند ( حاصل از کارخانجات تولیدکننده اسید سیتریک      نیجر

 براي تولید   نیجرآسپرژیلوس  در صنعت از قارچ     . است) قارچ

اسید سیتریک، اسید فوماریک، اسید گلوکونیک   ( سیدهاي آلی ا

که پس از برداشت محصول      شودمی استفاده) و اسید اگزالیک  

ـ اصلی اسیدي، پسماند قـارچ        و عـدم    زیـاد  رطوبـت    دلیـل هب

 .شـود محیطی می زیست هاي سبب آلودگی  ،استفاده در صنعت  

وجـه  ثر در تغذیـه دام مـورد ت       ؤ تاکنون به نحو م    پسماند قارچ 

و به عنوان یک پسماند صـنعتی غیرقابـل اسـتفاده           است   بودهن

ارزش مطالعـه    هدف از انجام پژوهش حاضـر،     . گرددتلقی می 

در  آسپرژیلوس نیجـر  پسماند قارچ   غذایی و امکان استفاده از      

  .باشدمی هاي نر پرواري سنجابیجیره بره

  

  هاواد و روشم

ــه دام، تجزیــه ــشگاه تغذی  الشــه و ایــن تحقیــق در آزمای

دانـشگاه   دانشکده کـشاورزي     ،گوسفندداري گروه علوم دامی   

کارخانه تولید اسید سیتریک    پسماند قارچ از    . شد انجام   يراز

در دمـاي   آزمایـشگاه    کرمانشاه تهیـه و در    گستر  کیمیاي غرب 

 بـراي تعیـین ترکیـب       .اتاق با هوادهی مطلوب خشک گردید     

 105دمـاي    بـا    آوندر   سـاعت    24به مدت   ها  شیمیایی، نمونه 

 بـه   هـا  نمونـه  ترکیب شیمیایی . ندشدخشک  گراد  درجه سانتی 

اي بـر . )7 (تعیین گردیـد   استاندارد تجزیه آزمایشگاهی     روش

ـ       ، نمونه تعیین قابلیت هضم    کهاي خشک شده آسیاب و از ال

قابلیت هـضم مـاده آلـی و        و   ندمتري عبور داده شد    میلی یک

نیتبرونروش طبق  هاي خوراکی نمونهخشک
1

 رآورد گردیدب 

استفاده نـشد و  ساعت اول انکوباسیون از پپسین   48  در .)23(

. درنظـر گرفتـه شـد     عنوان تخمیر مـشابه شـرایط شـکمبه         به  

                                               
1 - In vitro

 48(نمونه قابـل هـضم در طـول مـدت انکوباسـیون              مجموع

 ساعت بعد بـا     48آنزیم پپسین و    استفاده از   ساعت اول بدون    

اي منظـور   دومرحلـه ضم   به عنوان هـ    )پپسینآنزیم  استفاده از   

 شـد تـصحیح  شـده  توصیه  روش  اساس  اثرات تجمعی بر   .شد

غـذایی بـا    ر جیـره    داثر جایگزین نمودن پسماند قارچ       .)14(

کنجاله کلزا بـر عملکـرد دام، خـصوصیات          جو و درصدي از   

 رأس بره نـر  20تفاده از اس، با  الشه و پارامترهاي افزایش وزن    

 در  )لوگرم و سن سه ماه    کی 20 ± 83/0متوسط وزن   (سنجابی  

 تکرار در هر تیمار،     10یک طرح کامالً تصادفی با دو تیمار و         

 روز  14 روز، شامل    104مدت زمان این آزمایش     . شدبررسی  

روز طـول دوره     90پذیري بـه جیـره آزمایـشی و         دوره عادت 

هـا داروي   شـروع آزمـایش بـه دام        قبـل از   .انجـام شـد   پروار  

نیکلوزامایـد  ضـدانگل 
2

ده شـد و بـراي جلــوگیري از   خورانــ 

ــدي  ــول زیرجل ــتی، آمپ ــراض پوس ــورمکتینام  ای
3
ــرکت (  ش

. براساس توصیه شرکت سازنده تزریق شـد      ) داروسازي رازك 

 روز  20  علیـه آنتروتوکـسمی و     ، از شروع آزمـایش    قبلها  بره

  .پس از شروع آزمایش علیه بیماري شاربن واکسینه شدند

پس و  و روز متوالی     در د  ،پذیري دوره عادت  بعد از ها  بره

شدند و میانگین وزن آنهـا بـه         توزین ، ساعت گرسنگی  16از  

پایـه بـه    جیـره    .عنوان وزن شروع دوره آزمایش منظـور شـد        

با استفاده از جـدول اسـتاندارد       و  کامالً مخلوط    جیره   صورت

غذایی
4

 و افزایشها  و با درنظر گرفتن احتیاجات نگهداري دام

بـراي تهیـه جیـره       .)21 (شـدند  گرم تنظـیم     250وزن روزانه   

 درصد جایگزین بخشی از 20به میزان پسماند قارچ آزمایشی، 

ـ   جیـره دام ).1جـدول  (جو و کنجاله کلزا شد      صـورت  ه هـا ب

  در اختیـار  صـبح و عـصر      هفتگی تهیه و روزانه در دو وعـده         

طور مـداوم بـه آب تمیـز و تـازه           ه  ها ب دام. ها قرار گرفت  دام

 روزه  15هـاي   یش وزن روزانـه در دوره     افزا .دسترسی داشتند 

میانگین خـوراك مـصرفی     . گیري شد  روز اندازه  90  در طول 

و ضــریب تبــدیل پرواربنــدي  کــل دوره محاســبه درروزانــه 

  .خوراك تعیین گردید

                                               

2 - Niclosamide 

3 - Ivermectin 

4 - National Research Council 
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  )%(ها در دوره پروار دهنده و ترکیب شیمیایی جیره اجزاي تشکیل- 1 جدول

  

  جیره

  پسماند

  قارچ

  یونجه

  خشک

  هکا

  گندم

   خشکچغندرقندتفاله 

  )بدون مالس(

  جو

  بلغور شده

  کنجاله

  کلزا

  50/22  50/22  15  15  25  0  شاهد 

  50/12  50/12  15  15  25  20  حاوي پسماند قارچ

  )%(ترکیب شیمیایی 

انرژي قابل متابولیسم  خاکستر  چربی خام  فیبر خام  ین خامپروتئ  
†

  

  56/2  30/6  70/1  38/20  97/17  جیره شاهد

  65/2  67/5  65/1  23/27  93/16  ره آزمایشیجی

  40/3  80/1  20/1  10/41  00/18  پسماند قارچ

  مگاکالري در کیلوگرم ماده خشک - †

  

گیري خصوصیات الشـه از هـر تیمـار چهـار           براي اندازه 

رأس دام که از نظر میانگین وزن آغازین و پایانی با هم مشابه             

ــد، انتخــاب  ــد وبودن ــوزیناز  بع ــشتار،ت ــدند ک ــس از.  ش   پ

شـامل دسـتگاه    (درونـی الشـه     ء و احـشاء     کنـی، امعـا   پوست

ها و چربی درون    ها، بیضه ها، طحال، قلب، شش   گوارش، کلیه 

 خارج شد و وزن الشه گرم توسط باسکول با      )محوطه شکمی 

هـا  سپس الشـه  .دشگیري و ثبت  کیلوگرم اندازه ± 01/0دقت  

 چهارماي حدود  ساعت در د  24به سردخانه منتقل و به مدت       

گراد نگهـداري و بـراي تعیـین وزن الشـه سـرد             درجه سانتی 

ها و پوسـت هـر دام پـس از          کله و پاچه  . مجدداً توزین شدند  

هـر الشـه بـر اسـاس روش     . جداسازي از الشه، توزین شدند  

معمول از گردن تا ناحیه انتهایی به دو نیمه مساوي تقسیم شد         

هاي متریک روي هر قطعه گیري اندازه ،و طبق روش استاندارد   

براي محاسبه درصد قطعـات مختلـف الشـه         ). 15(انجام شد   

وزن قسمت موردنظر بر وزن الشه سرد دام تقسیم و در عـدد             

براي محاسبه درصد الشـه، وزن الشـه گـرم          . دش ضرب   100

وزن قبـل از  (بر وزن زنده دام  ) بدون محتویات حفره شکمی   (

   .دشرب  ض100 در حاصلعدد و تقسیم ) کشتار

  هـا بـا اسـتفاده از تجزیـه واریـانس           داده ،ین تحقیـق  ادر  

مدل آمـاري   ي  برا SPSSافزار آماري   نرمه وسیله   طرفه و ب  یک

ــل ) 1( ــه و تحلی ــانگینتجزی ــاو می ــون   ه ــتفاده از آزم ــا اس ب

  :ند شدمقایسهاي دانکن دامنهچند

                      Yij = µ + Ti + εij  

1(  

 میـانگین  i، µ از تیمار jمشاهده تکرار  Yijدر این تحقیق،  

 i در تیمـار     j اشتباه آزمایشی تکرار     i، εij اثر تیمار  Ti ،آزمایش

  . باشدمی

  

  نتایج و بحث

  اثر پسماند قارچ بر قابلیت هضم 

 اول   سـاعت  48 هـضمی    هـاي نتایج حاصـل از آزمـایش     

اول ساعت   24در  . ه شده است  ئا ار )2(در جدول   انکوباسیون  

پسماند قـارچ سـبب تغییـر در قابلیـت         ه از   تفاداسون  انکوباسی

 به نحوي کـه در کلیـه سـطوح ایـن اثـر              ،جیره پایه شد  هضم  

 20 و 15 مقادیر  .دشو باعث بهبود هضم یونجه       هبودافزایشی  

بـه  . درصد جایگزینی بیشترین اثر را بر قابلیت هـضم داشـتند         

 قـارچ رسد که در ساعات اولیـه انکوباسـیون پـسماند           می نظر

  رشـــد و تکثیـــربـــرايســـبب ایجـــاد شـــرایط مطلـــوب 

و درنتیجه افزایش هضم ماده آلـی       هاي شکمبه   میکروارگانیسم

انکوباسـیون  دوم   سـاعت    24 دراین اثر افزایـشی     . ه است دش
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ایـن   انکوباسـیون  48به نحـوي کـه در سـاعت     یافت،کاهش  

تفاوت میزان مـاده     داد که    دار نبود و نتایج نشان    عنیمتغییرات  

   ایـن  .دار نیـست  معنیبا گروه شاهد     و آلی هضم شده      خشک

  

پـسماند قـارچ در    اسـتفاده از    اثـر مثبـت     نشانه  تواند  نتایج می 

 به نحوي که شـرایط محیطـی در جهـت           ،محیط شکمبه باشد  

  .  استشدههضم بیشتر ماده آلی فراهم 

)تنیونردر شرایط ب(فه سطوح مختلف پسماند قارچ میانگین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی یونجه و یونجه به اضا - 2جدول 

قابلیت هضم

   پسماند قارچدرصد ساعت انکوباسیون48 ساعت انکوباسیون24

ماده آلیماده خشکماده آلیماده خشک

)شاهد (0
d

50/0±8/31  95/0 ± 7/36
c       

  45/0 ± 7/48
ab

40/0±
 

5/49  

5
c

74/0±
 

6/36
c 

82/0
 

±
 

8/36  32/0 ± 1/49
 a

30/0±
 

9/49

10
bc

70/0±
 

3/38
b 

80/0
 

±
 

6/39  34/0 ± 0/48
b 

43/0
 

±
 

5/48

15
ab

90/0±
 

7/39  
a

81/0
 

±
 

9/41  19/0 ± 9/48
a

22/0
 

±
 

0/50

20
a 

84/0
 

±
 

9/40
a 

49/0
 

±
 

6/42  31/0 ± 6/48
ab

20/0
 

±
 

0/49

a 
 ،

b
 و 

c
  . شده استارائه ) 1988(ها پس از تصحیح براساس معادله چرچ و پوند داده).P>05/0(دار است معنیتفاوت ارقام با حروف غیرمشابه در هر ستون،  – 

  

اي یونجـه  نتایج حاصل از آزمایش قابلیت هضم دومرحله     

. ه شده استئ ارا)3(و سطوح مختلف پسماند قارچ در جدول 

قابلیت هضم ماده خشک و آلی جیره پایه پس از هـضم            تغییر  

 درصد پـسماند    پنجضافه کردن   در شرایط اسیدي با ا    با پپسین   

بیـشتر آن   مقـادیر   نمـودن    جایگزین   اما بودهداري ن قارچ معنی 

 مقایـسه هـضم     ).P <05/0 (سبب کاهش قابلیت هضم گردید    

 پـسماند  وجـود دهد کـه    نشان می  ساعت اول    48آلی در   ماده  

 و عمده   ه بیشترین اثر را در شرایط شکمبه داشته       قارچ در جیر  

میـزان تغییـر   . گردیده اسـت اده آلی در محیط شکمبه تخمیر   م

اکثر مطالعات انجام   .  درصد جایگزینی بود   20مربوط به سطح    

یارهاي قارچی در جیره دام شده درخصوص استفاده از زیست  

یارهـا  به نحوي است که در آن مواد خوراکی توسـط زیـست           

 بـه   طـور مـستقیم   براي مدت زمان معینی فرآوري شده و یا به        

این اثرات عمدتاً به صورت بهبود هـضم        . اندجیره اضافه شده  

میکروبی در شکمبه از طریق تغییـر در جمعیـت میکروبـی و             

و  19، 13، 12( مصرف اکسیژن در شـکمبه بیـان شـده اسـت          

دهد که فرآوري مواد خـوراکی      تحقیقات متعدد نشان می   . )24

یـره   سبب افزایش قابلیـت هـضم ج       آسپرژیلوس نیجر با قارچ   

مخمر هاي محتوي مکملهمچنین  ). 11 و   10،  9(د  وشمیپایه  

ها، اعمال تخمیر و هـضم مـواد    در جیره دام، فعالیت میکروب    

مخمـر و   همچنـین   ). 17(دهنـد   در محیط شکمبه را بهبود می     

 اي سلولیتیک و بهبود هضم فیبـر      هقارچ سبب افزایش باکتري   

  ). 20 و 8(شوند می

  ه خشک و آلی مصرفی روزانه  ماداثر پسماند قارچ بر 

ـ  ار )4(هـا در جـدول      نتایج مربوط به دوره پروار بـره         هائ

 بـر پـسماند قـارچ     تأثیر استفاده از مقادیر مختلف      . شده است 

 <05/0( دار نبـود معنیها مصرف ماده خشک و آلی توسط بره    

P( . ــستقیم پــودر مخمــر    بــا اســتفاده تحقیــقیــک در  م

تغییـر  در هـاي پـرواري     بـره جیره  در   هیسی سرو سسیساکاروم

فـرآوري  ولی   ،دار نبود معنیمقدار ماده خشک و آلی مصرفی       

 سبب افزایش میزان مـصرف مـاده        آسپرژیلوس نیجر کاساوا با   

دهـد کـه    نتایج این دو تحقیق نشان می     ). 10 و   2(خشک شد   

اثرات قارچ و مخمر به صورت استفاده مستقیم در جیره یا بـه      

 بـر ی  توانـد اثـرات متفـاوت     لف، می شکل فرآوري گیاهان مخت   

  .مصرف ماده خشک داشته باشد
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  )تنیدر شرایط برون( اي ماده خشک و ماده آلی یونجه و یونجه به اضافه سطوح مختلف پسماند قارچ میانگین قابلیت هضم دومرحله- 3جدول 

  

قابلیت هضم

)%(
)% (پسماند قارچ

ماده آلیماده خشک

0
a 

81/0
 ± 0/54  

b
20/0 ± 7/49  

5 
a 

42/0
 ± 1/54

a
46/0 ± 0/51  

10 
b

26/0
 ± 4/52

bc 

31/0 ±  2/49

15 
b 

42/0
 ± 5/51  

bc
01/0

 ± 0/49

20 
b 

29/0
 ± 9/50

c
 83/0 ± 7/48

a 
 ،

b
 و 

c
  . شده استارائه) 1988(و پوند ها پس از تصحیح براساس معادله چرچ داده ).P>05/0(دار است تفاوت ارقام با حروف غیرمشابه معنیدر هر ستون  – 

  

  هاي پرواري تأثیر جیره محتوي پسماند قارچ بر عملکرد بره- 4جدول 

  

  همراه پسماند قارچ  بدون پسماند قارچ  فراسنجه

1/21 ± 5/2047/0 ± 96/0  )کیلوگرم( وزن شروع

6/39 ± 1/3988/0 ± 18/1  )کیلوگرم( وزن نهایی

6/205 ± 2/20606/7 ± 66/4  )گرم( افزایش وزن روزانه

0/1087 ± 0/109950 ± 51  )گرم( ماده خشک مصرفی روزانه

0/896 ± 0/90241 ± 42  )گرم( ماده آلی مصرفی روزانه

3/5 ± 3/502/0 ± 03/0  ضریب تبدیل خوراك کل دوره

  

افزایش وزن روزانـه و ضـریب تبـدیل    اثر پسماند قارچ بر  

  خوراك 

هـاي پـرواري بـر    رچ در جیـره بـره   پسماند قـا استفاده از 

اثر منفی نداشت   ضریب تبدیل خوراك    وزن روزانه و    افزایش  

 دار نبـود  معنـی گـروه کنتـرل     با  پسماند قارچ   و تفاوت تیمار    

اطالعاتی در ارتباط با اسـتفاده از پـسماند قـارچ           . )4جدول  (

 اسید سیتریک بـر عملکـرد        حاصل از تولید   ژیلوس نیجر آسپر

پودر مخمر  تأثیر استفاده از     اما  دسترس نیست  ها در پروار بره 

افـزایش  بـر  هاي پرواري بره  جیره در هیسی سرو سسیساکاروم

). 2 (دار نبوده استمعنیوزن روزانه و ضریب تبدیل خوراك   

   وزن بزهـاي تغذیـه شـده بـا         افـزایش  ،تحقیق دیگـر  یک   در

 نـسبت بـه   آسپرژیلوس نیجـر هاي فرآوري شده با قارچ  جیره

 که دلیـل احتمـالی آن، افـزایش فعالیـت       بهتر بود ترل  تیمار کن 

میکروبی و افزایش عبـور مقـدار پـروتئین بـه روده کوچـک              

 وزن بزهاي افزایش در بهبودهمچنین ). 9(گزارش شده است 

هاي حاوي بقایاي زراعی فرآوري شده بـا        تغذیه شده با جیره   

نتـایج  ایـن   ). 11( گزارش شده است     آسپرژیلوس نیجر قارچ  

سنتز پروتئین میکروبی قابل دسترس واند ناشی از افزایش     تمی

بــه روده منتقــل شــده بـراي دام و همچنــین مقــدار پـروتئین   

 وزن بزهاي   در تحقیق دیگري بهبود در افزایش     . باشدکوچک  

تغذیه شده بـا ضـایعات کاسـاواي فـرآوري شـده بـا قـارچ                

  ). 10(نیز گزارش شده است آسپرژیلوس نیجر 

هـاي   بـره   و هاگوساله در جیره غذایی     استفاده از مخمر  

 افزایش ماده خـشک مـصرفی       سببشیري  و گاوهاي   پرواري  

  

15  هاي پرواري بر قابلیت هضم یونجه و عملکرد برهآسپرژیلوس نیجرتأثیر پسماند قارچ  :کرم پور و همکاران



 ناشـی از  ایـن افـزایش     ). 26 و   25،  18،  16(شـود   روزانه مـی  

 شـکمبه و همچنـین مـصرف اکـسیژن موجـود در             pHتثبیت  

 شـرایط مناسـب بـراي       ایجاداین روند سبب    . باشدمیشکمبه  

هـاي  خصوص بـاکتري  هب(هاي شکمبه   فعالیت میکروارگانیسم 

بهبـود هـضم    امکـان    ترتیـب بدین .شودمی )کننده سلولز هضم

همچنـین  . شـود فراهم مـی  خوراك و افزایش مصرف خوراك      

توانـد سـبب    مـی شـکمبه   در  مخمر از طریق افـزایش تخمیـر        

محتویات شکمبه و درنتیجه افزایش مصرف ماده  افزایش عبور   

هـاي  بـره  جیـره در  مخمـر   ز  اسـتفاده ا  همچنین  . خشک گردد 

  هاي سلولیتیکيمی تواند سبب زیاد شدن تعداد باکترپرواري 

 هـضم فیبـر و      بهبـود  و ایـن افـزایش باعـث         شوددر شکمبه   

هـاي  زمـایش  آ .وددرنتیجه افزایش مـاده خـشک مـصرفی شـ         

هاي گوسفند سنجابی تغذیه شـده بـا     متعددي با استفاده از بره    

افزایش وزن  هات که طی آن هاي مختلف انجام شده اس    خوراك

، 3،  1( گیري شده است  روزانه و ضریب تبدیل خوراك اندازه     

  . )6  و5، 4

  

  

  ) انحراف معیار±میانگین (هاي نر تغذیه شده با جیره با و بدون پسماند قارچ اطالعات کشتار بره - 5جدول 

  

  وزن اندام

  )گرم(

  وزن اندام نسبت به وزن زنده

)%(  

  ویژگی مورد بررسی

  جیره

  شاهد

  جیره

   فارچپسماندداراي 

  جیره

  شاهد

  جیره

   قارچ پسماندداراي

  18/47±53/1  80/46±01/1  18705±606  18292±397  الشه گرم

  34/45±94/1  08/45±88/0  17972±770  17617±346  الشه سرد

  84/1±5/0  72/1±16/0  733±199  675±62  افت الشه

  60/5±14/0  77/5±19/0  2222±56  2258±78  سر 

  09/11±49/0  56/10±22/0  4397±197  4127±86  پوست

  72/6±32/0  84/6±29/0  2665±129  2676±113  دست

  45/2±06/0  6/2±08/0  972±24  1018±30  پا

  17/9±38/0  45/9±36/0  3637±151  3695±140  دست و پا

  17/13±09/1  68/12±44/1  5222±432  4957±563  معده پر

  84/2±15/0  96/2±09/0  1128±60  1157±35  معده خالی

  32/10±98/0  72/9±35/1  4093±390  3800±529  محتویات معده

  70/6±69/0  00/8±20/0  2658±276  3128±79  روده پر

  17/4±25/0  10/4±40/0  1652±100  1603±158  روده خالی

  53/2±56/0  90/3±58/0  1006±223  1525±227  محتویات روده

  07/1±05/0  13/1±09/0  426±22  443±36  شش

  55/1±08/0  61/1±07/0  614±31  632±26  جگر

  16/0±01/0  14/0±01/0  63±80/2  57±75/0  طحال

  38/0±02/0  38/0±01/0  150±79/8  149±1/3  قلب

  28/0±01/0  29/0±01/0  111±15/5  113±36/4  هاکلیه

  36/1±18/0  48/1±23/0  501±72  582±89  شکمیچربی 

  61/0±04/0  49/0±08/0  242±15  191±30  هابیضه
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  اثر پسماند قارچ بر خصوصیات الشه

بین تیمارها از لحاظ وزن انـدام مـورد بررسـی و            تفاوت  

  دارکـشتار معنـی   زمان  نین وزن اندام نسبت به وزن زنده        همچ

   .)6 و 5هاي جدول(نبود 

درصد وزنی قطعات الشه نسبت به الشه در بسیاري از          

سایر تحقیقات مطابقت دارد    نتایج  با  گیري شده   قطعات اندازه 

به مراتب بیـشتر    ) درصد 8/12( مقادیر مربوط به وزن کمر       اما

 4/22(ران  نـسبت   همچنـین   . )21 ( بود محققینسایر  از نتایج   

. بـود  کمتـر )  درصد 1/18(و دنبه   )  درصد 1/5(، سینه   )درصد

هاي پـرواري سـنجابی توسـط محققـین          بره براينتایج مشابه   

تـأثیر اسـتفاده از     همچنـین   ). 4و   1( دیگر گزارش شده است   

هاي پرواري سنجابی بر پایه باگاس نیز بـر          جیره بره  درمخمر  

نتـایج  ). 1 (یـست دار ن کـی الشـه اثـر معنـی       خصوصیات فیزی 

 بـر تحقیقـات   سـایر   آن بـا    تحقیق حاضر و مقایسه     حاصل از   

ـ هاي پرواري سنجابی    روي بره   دهـد کـه جـایگزین     شان مـی  ن

 ینـی بـا   ئ پسماند قارچ با بخشی از منـابع انـرژي و پروت           کردن

 در جیره پروار اثـر منفـی بـر          )نظیر جو و کنجاله کلزا    (ارزش  

ی در قابلیت هضم ماده آلی      ئ تغییر جز  رغمعلیو   هرشد نداشت 

  هـا بـره در کل دستگاه گـوارش، خـصوصیات الشـه پـرواري       

  ).3جدول ( باشدمطلوب می

  

  گیريتیجهن

هـاي پـرواري    بـره   جیره درنیجر  پسماند قارچ   استفاده از   

 ط شـکمبه و   اثر مثبـت بـر تخمیـر کـل جیـره در محـی             داراي  

وزن افـزایش    آلـی،    همچنین نتـایج حاصـل از مـصرف مـاده         

هاي پـروار   روزانه، بازده خوراك و خصوصیات کلی الشه بره       

هاي مرسوم نظیر غالت و خوراكتوان با باشد لذا از آن می    می

مـواد در  درضـمن اسـتفاده از ایـن        . جایگزین نمـود  ها  کنجاله

هـاي   نقش مهمی در کـاهش آلـودگی       ،هاي خوراکی دام  جیره

سماندهاي کارخانجــات محیطــی ناشــی از انباشــت پــزیــست

  .  داردصنعتی 

  

  تشکر و قدردانی

شـرکت  دانـشگاه رازي و     وسیله از معاونـت علمـی       بدین

  . گردد قدردانی میگستر کرمانشاهکیمیاي غرب

  

  

  

) انحراف معیار±میانگین (هاي نر تغذیه شده با جیره بدون و همراه پسماند قارچ  خصوصیات الشه بره- 6جدول 

       

  وزن قطعه

  )گرم(

  وزن قطعه

  )درصد الشه(

  مورد بررسیویژگی 

  جیره

  بدون پسماند

  جیره

  همراه پسماند

  جیره

  بدون پسماند

  جیره

  همراه پسماند

  9/6 ± 21/0  3/6 ± 72/0  1210 ± 37  1131 ± 129  گردن

  9/2 ± 20/0  8/3 ± 18/0  507 ± 35  690 ± 33  پشت گردن

  8/4 ± 35/0  5/4 ± 33/0  845 ± 61  816 ± 59  راسته و فیله

  7/7 ± 51/0  9/6 ± 54/0  1361 ± 88  1246 ± 97  هادنده

  4/11 ± 92/0  8/12 ± 69/0  2015 ± 162  2301 ± 124  کمر

  3/23 ± 59/0  4/22 ± 30/1  4097 ± 104  4016 ± 233  هاران

  6/4 ± 21/0  1/5 ± 19/0  802 ± 36  907 ± 34  سینه

  0/5 ± 55/0  2/4 ± 26/0  880 ± 97  752 ± 47  گاهقلوه

  9/19 ± 32/1  1/18 ± 55/1  3497 ± 232  3258 ± 280  دنبه

  

17  هاي پرواريت هضم یونجه و عملکرد بره بر قابلیآسپرژیلوس نیجرتأثیر پسماند قارچ  :کرم پور و همکاران
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ــاد ع . 1 ــل.پاریـ ــی  )1387( زاده ف و کفیـ ــر بررسـ ــر مخمـ اثـ

  و خـصوصیات الشــه عملکـرد   ساکارومایـسس سرویـسیه بــر  

علـوم  . نیـشکر باگـاس  حـاوي   خـوراك   هاي تغذیه شده با     بره
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طــرح ملــی مرکــز تحقیقــات گــزارش نهــایی . گوســفند و بــز

سـسه تحقیقـات    ؤ م .کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمانـشاه      

  .امی کشورعلوم د

تعیین ارزش غذایی کنجاله کلزا و تأثیر آن ) 1383 (م خیرآبادي . 4

بر افزایش وزن زنده، خصوصیات هـضمی، ابقـاي نیتـروژن و            
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Effect of Aspergillus niger waste on alfalfa hay digestibility and fattening 

performance of lambs
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Abstract

The effect of Aspergillus niger waste, a by product of citric acid extraction (yeast waste) on in 

vitro digestibility of alfalfa hay at different times of incubation (24 and 48h) and fattening 

performance of male lambs studies. Different levels (five, 10, 15 and 20 percent) of yeast waste 

were added to alfalfa hay and subjected to the in vitro digestibility trial. In fattening trial, twenty 

Sanjabi lambs (20.8 kg initial BW, three months of age) divided into two groups in a CRD design. 

The use of yeast waste of different levels, increased Dry matter (DM) and organic matter (OM)

digestibility of alfalfa hay at initial 24 h of incubation (P< 0.05) but the difference in digestibility at 

the last 48 h of incubation was not significant. Average daily gain, FCR and DM intake and carcass 

parts between treatments were not significant. 
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چکیده

تأثیر پسماند قارچ آسپرژیلوس نیجر پس از استحصال اسید سیتریک بر قابلیت هضم یونجه در ساعتهای مختلف انکوباسیون (24 و 48 ساعت) در شرایط برونتنی بر عملکرد برههای نر پرواری بررسی شد. در آزمایش قابلیت هضم، پسماند قارچ معادل پنج، 10، 15 و 20 درصد ماده خشک جایگزین یونجه شد. در آزمایش پروار از تعداد 20 رأس بره نر سنجابی سه ماهه با میانگین وزن (83/0 ±) 00/20 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو گروه با 10 تکرار استفاده شد. میانگین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی یونجه در 24 ساعت اولیه انکوباسیون با زیاد کردن مقدار پسماند قارچ افزایش یافت (01/0P<) اما در 48 ساعت پایانی انکوباسیون، تفاوت قابلیت هضم معنیدار نبود. تفاوت میانگین افزایش وزن روزانه، ماده خشک و آلی مصرفی و ضریب تبدیل خوراک در برههای پرواری تغذیه شده با جیره دارای پسماند قارچ معنیدار نبود. نتایج نشان داد که با مصرف پسماند قارچ، ضرایب هضم جیره در محیط شکمبه کمتر میشود که احتمالاً درنتیجه بهبود عملکرد میکروبهای شکمبه میباشد. این جایگزینی نه تنها اثر منفی بر عملکرد پرواری برهها نداشت، بلکه منظور کردن آن در جیره غذایی میتواند از نظر اقتصادی جایگزین مناسبی برای منبع پروتئین و انرژی جیرههای پروار برههای نر باشد.

کلمات کلیدی: اسید سیتریک، خصوصیات لاشه، ضریب هضمی خوراک، قابلیت هضم، قارچ آسپرژیلوس نیجر
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                                      مقدمه

ویژگی نشخوارکنندگان یعنی دارا بودن سيستم تخمير پيشمعدهاي، این قابلیت را در آنها ایجاد میکند تا از بقاياي کارخانجات صنعتی و محصولات کشاورزي برای تغذیه خود بهره گيرند. محدوديت منابع خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام و افزایش تقاضای جوامع انسانی به توليدات دامي، ضرورت شناسایی و استفاده از منابع غیرمرسوم در تغذیه دام را قابل توجیه مینماید. یکی از موادی که در این راستا
میتواند مورد استفاده واقع شود، پسماند قارچ آسپرژیلوس نیجر حاصل از کارخانجات تولیدکننده اسید سیتریک (پسماند قارچ) است. در صنعت از قارچ آسپرژیلوس نیجر برای تولید اسیدهای آلی (اسید سیتریک، اسید فوماریک، اسید گلوکونیک و اسید اگزالیک) استفاده میشود که پس از برداشت محصول اصلی اسیدی، پسماند قارچ بهدلیل رطوبت زیاد و عدم استفاده در صنعت، سبب آلودگیهای زیستمحیطی میشود. پسماند قارچ تاکنون به نحو مؤثر در تغذیه دام مورد توجه نبوده است و به عنوان یک پسماند صنعتی غیرقابل استفاده تلقی میگردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه ارزش غذایی و امکان استفاده از پسماند قارچ آسپرژیلوس نیجر در جیره برههای نر پرواری سنجابی میباشد.

مواد و روشها

این تحقیق در آزمایشگاه تغذیه دام، تجزیه لاشه و گوسفندداری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی انجام شد. پسماند قارچ از کارخانه تولید اسید سیتریک کیمیای غربگستر کرمانشاه تهیه و در آزمایشگاه در دمای اتاق با هوادهی مطلوب خشک گردید. برای تعیین ترکیب شیمیایی، نمونهها به مدت 24 ساعت در آون با دمای 105 درجه سانتیگراد خشک شدند. ترکیب شیمیایی نمونهها به روش استاندارد تجزیه آزمایشگاهی تعیین گردید (7). برای تعیین قابلیت هضم، نمونههای خشک شده آسیاب و از الک یک میلیمتری عبور داده شدند و قابلیت هضم ماده آلی و خشک نمونههای خوراکی طبق روش برونتنی
 برآورد گردید (23). در 48 ساعت اول انکوباسیون از پپسین استفاده نشد و به عنوان تخمیر مشابه شرایط شکمبه درنظر گرفته شد. مجموع نمونه قابل هضم در طول مدت انکوباسیون (48 ساعت اول بدون استفاده از آنزیم پپسین و 48 ساعت بعد با استفاده از آنزیم پپسین) به عنوان هضم دومرحلهای منظور شد. اثرات تجمعی براساس روش توصیه شده تصحیح شد (14). اثر جایگزین نمودن پسماند قارچ در جیره غذایی با درصدی از جو و کنجاله کلزا بر عملکرد دام، خصوصیات لاشه و پارامترهای افزایش وزن، با استفاده از 20 رأس بره نر سنجابی (متوسط وزن 83/0 ± 20 کیلوگرم و سن سه ماه) در یک طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار و 10 تکرار در هر تیمار، بررسی شد. مدت زمان این آزمایش 104 روز، شامل 14 روز دوره عادتپذیری به جیره آزمایشی و 90 روز طول دوره پروار انجام شد. قبل از شروع آزمایش به دامها داروی ضدانگل نیکلوزاماید
 خورانده شد و برای جلوگیری از امراض پوستی، آمپول زیرجلدی ایورمکتین
 (شرکت داروسازی رازک) براساس توصیه شرکت سازنده تزریق شد. برهها قبل از شروع آزمایش، علیه آنتروتوکسمی و 20 روز پس از شروع آزمایش علیه بیماری شاربن واکسینه شدند.

برهها بعد از دوره عادتپذیری، در دو روز متوالی و پس از 16 ساعت گرسنگی، توزین شدند و میانگین وزن آنها به عنوان وزن شروع دوره آزمایش منظور شد. جیره پایه به صورت جیره کاملاً مخلوط و با استفاده از جدول استاندارد غذایی
 و با درنظر گرفتن احتیاجات نگهداری دامها و افزایش وزن روزانه 250 گرم تنظیم شدند (21). برای تهیه جیره آزمایشی، پسماند قارچ به میزان 20 درصد جایگزین بخشی از جو و کنجاله کلزا شد (جدول 1). جیره دامها به صورت هفتگی تهیه و روزانه در دو وعده صبح و عصر در اختیار
دامها قرار گرفت. دامها به طور مداوم به آب تمیز و تازه دسترسی داشتند. افزایش وزن روزانه در دورههای 15 روزه در طول  90 روز اندازهگیری شد. میانگین خوراک مصرفی روزانه در کل دوره محاسبه پرواربندی و ضریب تبدیل خوراک تعیین گردید.

		

جدول 1 - اجزای تشکیلدهنده و ترکیب شیمیایی جیرهها در دوره پروار (%)





		جیره

		پسماند


قارچ

		یونجه


خشک

		کاه


گندم

		تفاله چغندرقند خشک

(بدون ملاس)

		جو

بلغور شده

		کنجاله


کلزا



		شاهد 

		0

		25

		15

		15

		50/22

		50/22



		حاوی پسماند قارچ

		20

		25

		15

		15

		50/12

		50/12



		ترکیب شیمیایی (%)



		

		پروتئین خام

		فیبر خام

		چربی خام

		خاکستر

		انرژی قابل متابولیسم†



		جیره شاهد

		97/17

		38/20

		70/1

		30/6

		56/2



		جیره آزمایشی

		93/16

		23/27

		65/1

		67/5

		65/2



		پسماند قارچ

		00/18

		10/41

		20/1

		80/1

		40/3



		† - مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک





برای اندازهگیری خصوصیات لاشه از هر تیمار چهار رأس دام که از نظر میانگین وزن آغازین و پایانی با هم مشابه بودند، انتخاب و بعد از توزین، کشتار شدند. پس از
پوستکنی، امعاء و احشاء درونی لاشه (شامل دستگاه گوارش، کلیهها، طحال، قلب، ششها، بیضهها و چربی درون محوطه شکمی) خارج شد و وزن لاشه گرم توسط باسکول با دقت 01/0 ± کیلوگرم اندازهگیری و ثبت شد. سپس لاشهها به سردخانه منتقل و به مدت 24 ساعت در دمای حدود چهار درجه سانتیگراد نگهداری و برای تعیین وزن لاشه سرد مجدداً توزین شدند. کله و پاچهها و پوست هر دام پس از جداسازی از لاشه، توزین شدند. هر لاشه بر اساس روش معمول از گردن تا ناحیه انتهایی به دو نیمه مساوی تقسیم شد و طبق روش استاندارد، اندازهگیریهای متریک روی هر قطعه انجام شد (15). برای محاسبه درصد قطعات مختلف لاشه وزن قسمت موردنظر بر وزن لاشه سرد دام تقسیم و در عدد 100 ضرب شد. برای محاسبه درصد لاشه، وزن لاشه گرم (بدون محتویات حفره شکمی) بر وزن زنده دام (وزن قبل از کشتار) تقسیم و عدد حاصل در 100 ضرب شد. 

در این تحقیق، دادهها با استفاده از تجزیه واریانس
یکطرفه و به وسیله نرمافزار آماری SPSS برای مدل آماری (1) تجزیه و تحلیل و میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن مقایسه شدند:


                    Yij = µ + Ti + εij

1)

در این تحقیق، Yij مشاهده تکرار j از تیمار i، µ میانگین آزمایش، Ti اثر تیمار i، εij اشتباه آزمایشی تکرار j در تیمار i میباشد. 

نتایج و بحث

اثر پسماند قارچ بر قابلیت هضم 

نتایج حاصل از آزمایشهای هضمی 48 ساعت اول انکوباسیون در جدول (2) ارائه شده است. در 24 ساعت اول انکوباسیون استفاده از پسماند قارچ سبب تغییر در قابلیت هضم جیره پایه شد، به نحوی که در کلیه سطوح این اثر افزایشی بوده و باعث بهبود هضم یونجه شد. مقادیر 15 و 20 درصد جایگزینی بیشترین اثر را بر قابلیت هضم داشتند. به نظر میرسد که در ساعات اولیه انکوباسیون پسماند قارچ سبب ایجاد شرایط مطلوب برای رشد و تکثیر میکروارگانیسمهای شکمبه و درنتیجه افزایش هضم ماده آلی شده است. این اثر افزایشی در 24 ساعت دوم انکوباسیون کاهش یافت، به نحوی که در ساعت 48 انکوباسیون این تغییرات معنیدار نبود و نتایج نشان داد که تفاوت میزان ماده خشک و آلی هضم شده با گروه شاهد معنیدار نیست. این


نتایج میتواند نشانه اثر مثبت استفاده از پسماند قارچ در محیط شکمبه باشد، به نحوی که شرایط محیطی در جهت هضم بیشتر ماده آلی فراهم شده است. 

جدول 2 - میانگین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی یونجه و یونجه به اضافه سطوح مختلف پسماند قارچ (در شرایط برونتنی)


		

		قابلیت هضم



		درصد پسماند قارچ

		24 ساعت انکوباسیون

		48 ساعت انکوباسیون



		

		ماده خشک

		ماده آلی

		ماده خشک

		ماده آلی



		0 (شاهد)

		d50/0 ± 8/31

		95/0 ± 7/36c       

		  45/0 ± 7/48

		ab40/0± 5/49



		5

		c74/0 ± 6/36

		c 82/0 ± 8/36

		  32/0 ± 1/49

		 a30/0± 9/49



		10

		bc70/0 ± 3/38

		b 80/0 ± 6/39

		  34/0 ± 0/48

		b 43/0 ± 5/48



		15

		ab90/0 ± 7/39

		a81/0 ± 9/41

		  19/0 ± 9/48

		a22/0 ± 0/50



		20

		a 84/0 ± 9/40

		a 49/0 ± 6/42

		  31/0 ± 6/48

		ab20/0 ± 0/49



		a ، b و c – در هر ستون، تفاوت ارقام با حروف غیرمشابه معنیدار است (05/0>P). دادهها پس از تصحیح براساس معادله چرچ و پوند(1988) ارائه  شده است.





نتایج حاصل از آزمایش قابلیت هضم دومرحلهای یونجه و سطوح مختلف پسماند قارچ در جدول (3) ارائه شده است. تغییر قابلیت هضم ماده خشک و آلی جیره پایه پس از هضم با پپسین در شرایط اسیدی با اضافه کردن پنج درصد پسماند قارچ معنیداری نبوده اما جایگزین نمودن مقادیر بیشتر آن سبب کاهش قابلیت هضم گردید (05/0> P). مقایسه هضم ماده آلی در 48 ساعت اول نشان میدهد که وجود پسماند قارچ در جیره بیشترین اثر را در شرایط شکمبه داشته و عمده ماده آلی در محیط شکمبه تخمیر گردیده است. میزان تغییر مربوط به سطح 20 درصد جایگزینی بود. اکثر مطالعات انجام شده درخصوص استفاده از زیستیارهای قارچی در جیره دام به نحوی است که در آن مواد خوراکی توسط زیستیارها برای مدت زمان معینی فرآوری شده و یا بهطور مستقیم به جیره اضافه شدهاند. این اثرات عمدتاً به صورت بهبود هضم میکروبی در شکمبه از طریق تغییر در جمعیت میکروبی و مصرف اکسیژن در شکمبه بیان شده است (12، 13، 19 و 24). تحقیقات متعدد نشان میدهد که فرآوری مواد خوراکی با قارچ آسپرژیلوس نیجر سبب افزایش قابلیت هضم جیره پایه میشود (9، 10 و 11). همچنین مکملهای محتوی مخمر در جیره دام، فعالیت میکروبها، اعمال تخمیر و هضم مواد در محیط شکمبه را بهبود میدهند (17). همچنین مخمر و قارچ سبب افزایش باکتریهای سلولیتیک و بهبود هضم فیبر میشوند (8 و 20). 

اثر پسماند قارچ بر ماده خشک و آلی مصرفی روزانه  

نتایج مربوط به دوره پروار برهها در جدول (4) ارائه
شده است. تأثیر استفاده از مقادیر مختلف پسماند قارچ بر مصرف ماده خشک و آلی توسط برهها معنیدار نبود (05/0> P). در یک تحقیق با استفاده مستقیم پودر مخمر ساکارومیسس سرویسیه در جیره برههای پرواری در تغییر مقدار ماده خشک و آلی مصرفی معنیدار نبود، ولی فرآوری کاساوا با آسپرژیلوس نیجر سبب افزایش میزان مصرف ماده خشک شد (2 و 10). نتایج این دو تحقیق نشان میدهد که اثرات قارچ و مخمر به صورت استفاده مستقیم در جیره یا به شکل فرآوری گیاهان مختلف، میتواند اثرات متفاوتی بر مصرف ماده خشک داشته باشد.



جدول 3 - میانگین قابلیت هضم دومرحلهای ماده خشک و ماده آلی یونجه و یونجه به اضافه سطوح مختلف پسماند قارچ (در شرایط برونتنی)

		پسماند قارچ (%)

		قابلیت هضم

(%)



		

		ماده خشک

		ماده آلی



		0

		a 81/0 ± 0/54

		b20/0 ± 7/49



		5 

		a 42/0 ± 1/54

		a46/0 ± 0/51



		10 

		b26/0 ± 4/52

		bc 31/0 ±  2/49



		15 

		b 42/0 ± 5/51

		bc01/0 ± 0/49



		20 

		b 29/0 ± 9/50

		c 83/0 ± 7/48





a ، b و c – در هر ستون تفاوت ارقام با حروف غیرمشابه معنیدار است (05/0>P). دادهها پس از تصحیح براساس معادله چرچ و پوند (1988) ارائه شده است.

جدول 4 - تأثیر جیره محتوی پسماند قارچ بر عملکرد برههای پرواری

		فراسنجه

		بدون پسماند قارچ

		همراه پسماند قارچ



		وزن شروع (کیلوگرم)

		96/0 ± 5/20

		47/0 ± 1/21



		وزن نهایی (کیلوگرم)

		18/1 ± 1/39

		88/0 ± 6/39



		افزایش وزن روزانه (گرم)

		66/4 ± 2/206

		06/7 ± 6/205



		ماده خشک مصرفی روزانه (گرم)

		51 ± 0/1099

		50 ± 0/1087



		ماده آلی مصرفی روزانه (گرم)

		42 ± 0/902

		41 ± 0/896



		ضریب تبدیل خوراک کل دوره

		03/0 ± 3/5

		02/0 ± 3/5





اثر پسماند قارچ بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک 

استفاده از پسماند قارچ در جیره برههای پرواری بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک اثر منفی نداشت و تفاوت تیمار پسماند قارچ با گروه کنترل معنیدار نبود (جدول 4). اطلاعاتی در ارتباط با استفاده از پسماند قارچ آسپرژیلوس نیجر حاصل از تولید اسید سیتریک بر عملکرد پروار برهها در دسترس نیست اما تأثیر استفاده از پودر مخمر ساکارومیسس سرویسیه در جیره برههای پرواری بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک معنیدار نبوده است (2). در یک تحقیق دیگر، افزایش وزن بزهای تغذیه شده با
جیرههای فرآوری شده با قارچ آسپرژیلوس نیجر نسبت به تیمار کنترل بهتر بود که دلیل احتمالی آن، افزایش فعالیت میکروبی و افزایش عبور مقدار پروتئین به روده کوچک گزارش شده است (9). همچنین بهبود در افزایش وزن بزهای تغذیه شده با جیرههای حاوی بقایای زراعی فرآوری شده با قارچ آسپرژیلوس نیجر گزارش شده است (11). این نتایج میتواند ناشی از افزایش سنتز پروتئین میکروبی قابل دسترس برای دام و همچنین مقدار پروتئین منتقل شده به روده کوچک باشد. در تحقیق دیگری بهبود در افزایش وزن بزهای تغذیه شده با ضایعات کاساوای فرآوری شده با قارچ آسپرژیلوس نیجر نیز گزارش شده است (10). 

استفاده از مخمر در جیره غذایی گوسالهها و برههای پرواری و گاوهای شیری سبب افزایش ماده خشک مصرفی روزانه میشود (16، 18، 25 و 26). این افزایش ناشی از تثبیت pH شکمبه و همچنین مصرف اکسیژن موجود در شکمبه میباشد. این روند سبب ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت میکروارگانیسمهای شکمبه (بهخصوص باکتریهای هضمکننده سلولز) میشود. بدینترتیب امکان بهبود هضم خوراک و افزایش مصرف خوراک فراهم میشود. همچنین مخمر از طریق افزایش تخمیر در شکمبه میتواند سبب افزایش عبور محتویات شکمبه و درنتیجه افزایش مصرف ماده خشک گردد. همچنین استفاده از مخمر در جیره برههای پرواری می تواند سبب زیاد شدن تعداد باکتریهای سلولیتیک
در شکمبه شود و این افزایش باعث بهبود هضم فیبر و درنتیجه افزایش ماده خشک مصرفی شود. آزمایشهای متعددی با استفاده از برههای گوسفند سنجابی تغذیه شده با خوراکهای مختلف انجام شده است که طی آنها افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک اندازهگیری شده است (1، 3، 4، 5 و 6). 




جدول 5 - اطلاعات کشتار برههای نر تغذیه شده با جیره با و بدون پسماند قارچ (میانگین ± انحراف معیار)

		ویژگی مورد بررسی

		وزن اندام

(گرم)

		وزن اندام نسبت به وزن زنده

(%)



		

		جیره

شاهد

		جیره

دارای پسماند فارچ

		جیره

شاهد

		جیره

دارای پسماند قارچ



		لاشه گرم

		397 ± 18292 

		606 ± 18705

		01/1 ± 80/46

		53/1 ± 18/47



		لاشه سرد

		346 ± 17617

		770 ± 17972

		88/0 ± 08/45

		94/1 ± 34/45



		افت لاشه

		62 ± 675

		199 ± 733

		16/0 ± 72/1

		5/0 ± 84/1



		سر 

		78 ± 2258

		56 ± 2222

		19/0 ± 77/5

		14/0 ± 60/5



		پوست

		86 ± 4127

		197 ± 4397

		22/0 ± 56/10

		49/0 ± 09/11



		دست

		113 ± 2676

		129 ± 2665

		29/0 ± 84/6

		32/0 ± 72/6



		پا

		30 ± 1018

		24 ± 972

		08/0 ± 6/2

		06/0 ± 45/2



		دست و پا

		140 ± 3695

		151 ± 3637

		36/0 ± 45/9

		38/0 ± 17/9



		معده پر

		563 ± 4957

		432 ± 5222

		44/1 ± 68/12

		09/1 ± 17/13



		معده خالی

		35 ± 1157

		60 ± 1128

		09/0 ± 96/2

		15/0 ± 84/2



		محتویات معده

		529 ± 3800

		390 ± 4093

		35/1 ± 72/9

		98/0 ± 32/10



		روده پر

		79 ± 3128

		276 ± 2658

		20/0 ± 00/8

		69/0 ± 70/6



		روده خالی

		158 ± 1603

		100 ± 1652

		40/0 ± 10/4

		25/0 ± 17/4



		محتویات روده

		227 ± 1525

		223 ± 1006

		58/0 ± 90/3

		56/0 ± 53/2



		شش

		36 ± 443

		22 ± 426

		09/0 ± 13/1

		05/0 ± 07/1



		جگر

		26 ± 632

		31 ± 614

		07/0 ± 61/1

		08/0 ± 55/1



		طحال

		75/0 ± 57

		80/2 ± 63

		01/0 ± 14/0

		01/0 ± 16/0



		قلب

		1/3 ± 149

		79/8 ± 150

		01/0 ± 38/0

		02/0 ± 38/0



		کلیهها

		36/4 ± 113

		15/5 ± 111

		01/0 ± 29/0

		01/0 ± 28/0



		چربی شکمی

		89 ± 582

		72 ± 501

		23/0 ± 48/1

		18/0 ± 36/1



		بیضهها

		30 ± 191

		15 ± 242

		08/0 ± 49/0

		04/0 ± 61/0





اثر پسماند قارچ بر خصوصیات لاشه

تفاوت بین تیمارها از لحاظ وزن اندام مورد بررسی و همچنین وزن اندام نسبت به وزن زنده زمان کشتار معنیدار  نبود (جدولهای 5 و 6). 

درصد وزنی قطعات لاشه نسبت به لاشه در بسیاری از قطعات اندازهگیری شده با نتایج سایر تحقیقات مطابقت دارد اما مقادیر مربوط به وزن کمر (8/12 درصد) به مراتب بیشتر از نتایج سایر محققین بود (21). همچنین نسبت ران (4/22 درصد)، سینه (1/5 درصد) و دنبه (1/18 درصد) کمتر بود. نتایج مشابه برای برههای پرواری سنجابی توسط محققین دیگر گزارش شده است (1 و 4). همچنین تأثیر استفاده از مخمر در جیره برههای پرواری سنجابی بر پایه باگاس نیز بر خصوصیات فیزیکی لاشه اثر معنیدار نیست (1). نتایج حاصل از تحقیق حاضر و مقایسه آن با سایر تحقیقات بر روی برههای پرواری سنجابی نشان میدهد که جایگزین کردن پسماند قارچ با بخشی از منابع انرژی و پروتئینی با ارزش (نظیر جو و کنجاله کلزا) در جیره پروار اثر منفی بر رشد نداشته و علیرغم تغییر جزئی در قابلیت هضم ماده آلی در کل دستگاه گوارش، خصوصیات لاشه پرواری برهها
مطلوب میباشد (جدول 3).

نتیجهگیری

استفاده از پسماند قارچ نیجر در جیره برههای پرواری دارای اثر مثبت بر تخمیر کل جیره در محیط شکمبه و همچنین نتایج حاصل از مصرف ماده آلی، افزایش وزن روزانه، بازده خوراک و خصوصیات کلی لاشه برههای پروار میباشد لذا از آن میتوان با خوراکهای مرسوم نظیر غلات و کنجالهها جایگزین نمود. درضمن استفاده از این مواد در جیرههای خوراکی دام، نقش مهمی در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از انباشت پسماندهای کارخانجات صنعتی دارد.  

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از معاونت علمی دانشگاه رازی و شرکت کیمیای غربگستر کرمانشاه قدردانی میگردد. 

جدول 6 - خصوصیات لاشه برههای نر تغذیه شده با جیره بدون و همراه پسماند قارچ (میانگین ± انحراف معیار)


		ویژگی مورد بررسی

		وزن قطعه

(گرم)

		وزن قطعه

(درصد لاشه)



		

		جیره

بدون پسماند

		جیره

همراه پسماند

		جیره

بدون پسماند

		جیره

همراه پسماند



		گردن

		129 ± 1131

		37 ± 1210

		72/0 ± 3/6

		21/0 ± 9/6



		پشت گردن

		33 ± 690

		35 ± 507

		18/0 ± 8/3

		20/0 ± 9/2



		راسته و فیله

		59 ± 816

		61 ± 845

		33/0 ± 5/4

		35/0 ± 8/4



		دندهها

		97 ± 1246

		88 ± 1361

		54/0 ± 9/6

		51/0 ± 7/7



		کمر

		124 ± 2301

		162 ± 2015

		69/0 ± 8/12

		92/0 ± 4/11



		رانها

		233 ± 4016

		104 ± 4097

		30/1 ± 4/22

		59/0 ± 3/23



		سینه

		34 ± 907

		36 ± 802

		19/0 ± 1/5

		21/0 ± 6/4



		قلوهگاه

		47 ± 752

		97 ± 880

		26/0 ± 2/4

		55/0 ± 0/5



		دنبه

		280 ± 3258

		232 ± 3497

		55/1 ± 1/18

		32/1 ± 9/19
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Effect of Aspergillus niger waste on alfalfa hay digestibility and fattening performance of lambs

A. Karampour 1, F. Hozhabri *2 and F. Kafilzadeh 3

(E-mail: hozhabri@razi.ac.ir)

Abstract

The effect of Aspergillus niger waste, a by product of citric acid extraction (yeast waste) on in vitro digestibility of alfalfa hay at different times of incubation (24 and 48h) and fattening performance of male lambs studies. Different levels (five, 10, 15 and 20 percent) of yeast waste were added to alfalfa hay and subjected to the in vitro digestibility trial. In fattening trial, twenty Sanjabi lambs (20.8 kg initial BW, three months of age) divided into two groups in a CRD design. The use of yeast waste of different levels, increased Dry matter (DM) and organic matter (OM) digestibility of alfalfa hay at initial 24 h of incubation (P< 0.05) but the difference in digestibility at the last 48 h of incubation was not significant. Average daily gain, FCR and DM intake and carcass parts between treatments were not significant. 
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� - In vitro


� - Niclosamide 


� - Ivermectin 


� - National Research Council 





