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 چكيده

 حاوی مقمادیر صمفر،   هایتوت سیاه و یا جیرهمنیور بررسی ترکیب شیمیایی و خصوصیات هومی و تخمیری برگ  حاضر به آزمایش
مماده خرم ،   انجمام گرهمت.    شمکمبه گوسمفند،   هایقارچ یا هامیکروارگانیس  کامل جمعیت توسط از آن، درصد ۱۰۰ و ۷۵ ،۵۰ ،۲۵

 ،۱۹ک3۰ ،۹6ک۵ یمب ترت بمه  یاهخاکستر و تانن بمرگ تموت سم    و،ADFیدی او و اسNDFا یخنب یندهنامحلول در شو یافال خام،ین پروتئ
 درو بمازده آن   یکروبمی تموده م  یمد ، تولشده تجزیه واقعا  یماده آل کننده، ی عامل تفک مقدار. بود درصد  ۰ک3۰و  ۹ک3۱ ،۱۵ک۹۰ ،36ک۸۲

 یحماو  یرهکه ج یطور  به یاهت، یشگاز اهزا یدتول یرهبرگ توت در ج مقدار یشو. با اهزاP<۰ک۰۵بود ا یونجهاز علوهه  یرترب سیاهتوت 
 ی،سملول  یمواره د یمه تجز یمره بمرگ تموت در ج   قدارم یشا اهزابو. P<۰ک۰۵ا داشت راگاز  یدتول یلپتانس یرترینصد برگ توت بدر 3۰

کردن علوهمه   ی زینجا بنابراین،و. P<۰ک۰۵ا یاهت یشاهزا یرچر  کوتاه زنج یدهایو اس یس قابل متابول انرژی آلی، ماده هو  قابلیت
و  یماف هاضم  ال  بیرتر کهجداشده شکمبه  هایقارچ ی هو هب ها،میکروارگانیس  یهوم یتبر هعال یاثر منف یرهبا برگ توت در ج یونجه
 همای  بمره  یمره ججمای یونجمه در   به  ،کمتر یافو ال یرترب ینپروتئ یلتوت به دل برگ از توان میو  ندارد ،هستند یاهسخت گ یهابخش
 .کرداستفاده  یپروار

 های شکمبهپروتئین، تانن، توده میکروبی، قارچ الیاف، ها: واژه كلید
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 مقدمه

 تمأمین  بما  دام تغایمه  در بماغی  و زراعمی  بقایای از استفاده

 همای  هراورده تولید هزینه ها، دام موردنیاز خوراک از بخری

 همای نمواحی گرمسمیری   علوهه. [۹] دهد می کاهش را دامی

 مصمرف  باعث که دارند پایینی هو  قابل انرژی و پروتئین

 ایمن  حمل  بمرای . شموند  می حیوانات ضعیف عملکرد و ک 

 دارای کممه هممادرختچممه و درختممان از برخممی محممدودیت،

 هسمتند،  بما(یی  تا متوسط هو  قابلیت و پروتئین محتوای

 منمابع جمله  از ها میان، توت این در. است شده برداری بهره

 محتموای بمودن   بما(  دلیمل  بمه . هستند غیرمتعارف خوراکی

 بما(،  خوراکی خوش و خر  ماده هو  قابلیت و پروتئین

 بمه  نرمخوارکنندگان  بمرای  اسمتبنایی  ی  علوههتوت  برگ

 .[۲۷ و ۷] رود می شمار

 متعلمق  گلبرگ بدون گلدار گیاهان از بزرگی تیره توت

 گونمه  ۱۰۰۰ جنا و ۷3رای است که دا موراسه خانواده به

  همای  گونمه  مهمتمرین  از سمیاه  توت و سفید توت. باشد می

 بمه  است یدرخت آلبا موروس یا ید. توت سفباشند یوت مت

از ارزش  یمری گمتمر کمه بمه منیمور بهمره      ۲۰تا  ۱۸ارتفاع 

در  یر های ابرکرم یهپرورش و تغاهای آن در برگ ییغاا

درخمت   یمن شمود. ا یانواع پاکوتاه، متوسط و بلند کرت مم 

از  یاییاز کرمورهای آسم   یاریاسمت و در بسم   ینچم  یبوم

 و بمه Morus nigraا سمیاه  تموت شود.  یم یاهت یرانجمله ا

 متعمدد  و کوتماه  همای شاخه که باشد می متر ۱۰ تا ۴ ارتفاع

و  یتوت اسود، توت شمام  هایبا نام یدر کتب سنت و دارد

بلم    بما نمام   یسمی در ان ل ومیموریر نمویر   در هرانسه به نام

و  یاهتموت سم   هاینام با ایران در. است شده دهآورمالبری 

انجام شده بمه   یقاتتحق در. [۱]معروف است  یتوت شراب

 یاه،و تموت سم   یدتوت سف یمیاییش یباتترک یسهمنیور مقا

و خاکسمتر   NDF، ADF ،خام پروتئینخر ،  ماده یرمقاد

 ۱۷ک۵و  ۱۹ک۴6، ۲۲ک۰۸، ۱6ک۰6، ۴۲ک۲ یمب ترت به یاهتوت س

، ۱۹ک3۸، ۱۸ک۷3، ۴6ک۲۷ یبترت به یدتوت سف یدرصد و برا

. برگ تموت  [۱3] است شده گزارش درصد ۱۵ک۴ و ۱۷ک33

 ی ،پتاسمم ی،و امممالح رو A، C هممایویتممامین دارای سممیاه

محاسن تموت   دی ر زا. [۱۴] باشدیم یزی آهن و من ی ،کلس

 یطاز شمرا  یا گسمترده  یفرشد آن در ط یتبه قابل توان یم

 .[۱3]اشاره کرد  ییآ  و هوا

 دسمترس  در ای تغایمه  منبمع  عنوان به توت برگ اخیرا 

 ممورد  ای معمده  ت  حیوانات برخی و نرخوارکنندگان برای

 در تحقیقمات  به عنوان مبال، است. گرهته قرار زیادی توجه

 تغایمه  در سمفید  تموت  درخت برگ غاایی ارزش بر روی

 پمروتئین  مقدار آزمایر اهی، روش از استفاده با گوسفندان

 مماده  براسماس  درصمد  ۲۵ تما  ۱۸ سفید توت درخت برگ

 است جیره پروتئین تأمین برای مناسبی منبع لاا بود، خر 

از  وقابل هو  بموده   یاربس یدسف توت برگ و شاخه. [۱3]

 کمه  طموری  بمه  اسمت،  مناسمب  خمام  پمروتئین  نیر محتموی 

خمام دارنمد.    یندرصد پمروتئ  ۲۴تا  ۲۰بالغ آن از  یها برگ

 یمد بما تول  یوانمات ح یمناسب برا یاربس یبرگ توت خوراک

خرم  در   یما بمه صمورت تمازه و     تواند یو م باشد یبا( م

 عنوان به توت اایی. ارزش غ[۷] استفاده شود یرهج یبترک

 همای  علوهمه  از بما(تر  مراتب به گیاهی محصو(ت از یکی

شما  و   .[6] اسمت  کنسمانتره  با مقایسه قابل بوده و متداول

 همای  یمره مکممل در ج  یم  به عنوان  توان یبرگ توت را م

 یمره ج یبه عنموان جمزء اصمل    یاو  یینپا یفیتبا ک یا علوهه

 یرهبه عنوان مکمل در ج توت برگاز  استفاده .استفاده کرد

. [۲۷داشممته اسممت ]  را بهتممری بممازدهینرممخوارکنندگان 

 ۱ک۵ و ۱ ،۰ک۵ صمفر،  مقمدار  بمه  سمیاه  تموت برگ  که زمانی

 شمد،  در جیمره بزهما اسمتفاده    خر  ماده برحسب درصد

گرم در روز  ۱۰۱و  ۸۵، ۷۵، 6۰ یزانم بهوزن زنده  یشاهزا

 وزن اهمزایش  بما(ترین  به عبمارت دی مر،   [.6آمد ] دست به

 .بود جیره در توت برگ مقدار با(ترین به مربوط

درصد توده زنده شکمبه را ترکیل  ۲۵تا  ۸بین  ها قارچ

 محلمول نماینمد  شمکمبه  را در لی نمین   توانند می ودهند  می
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 اسکلرانرمی   نییر شده لی نینی های باهت روی ها قارچ. [3]

 دی مر  همای  باهمت  از بیرمتر  ن ماری  و شکمبه در که زایل  و

و  یسملو(ز . هعالیمت  دهند می کلنی ترکیل دارند، ماندگاری

 عمالی  سملولیتی   همای  از هعالیت ارگانیس  ها ی قارچزایالناز

 یمما هیبممر محتمموی [.۲] اسممت بیرممتر پروتوزوآهمما و شممکمبه

 جمعیمت  حومور  بمرای  کننمده  تعیین عامل جیره لی نوسلولز

علوهمه،   نموع  اثر مطالعه در. باشد میدر شکمبه  هاقارچ عادی

 هوممی  هعالیت و تعداد یونجه تغایه هن ام که شد مرخص

. [3] است بیرتر برموداگراس با مقایسه در شکمبه در هاقارچ

 همای قمارچ  تعداد ذرت، یا سورگوم حاوی سیلوی هایجیره

جمعیمت   لماا، . [۱۲] دهند می کاهش را شکمبه در هوازی بی

تغییر خواهد کرد، این   جیره یبترکبا نوع شکمبه  در ها قارچ

 یمد جد ییاستفاده از منمابع غماا   یندر ح که کندمی امر تأکید

 .قرار گیرد ها نیز مورد توجه قارچ باید هعالیت

 گونمه  ایمن  در خمو   ایتغایمه  همای وی گمی  وجود با

 خصوصممیات بمما رابطممه در محممدودی اطالعممات گیمماهی،

 مناسمب  کارهای راه و جیره در استفاده قابل سطح ای، تغایه

 تغایمه  در سمیاه  تموت  برگ از بهینه گیریبهره در احتمالی

انجمام   از همدف . دوجمود دار  اهلمی  نرمخوارکننده  های دام

 یاهسم  تموت  بمرگ  شیمیایی ترکیبات پ وهش حاضر، تعیین

 های یرهج یرو تخم هو  بررسی و خوزستان مالثانی منطقه

بما   ی زینتوت به صمورت جما   برگسطوح مختلف  یحاو

 .بود یرهج در یونجهعلوهه از  یبخرکل یا 

 

 ها روش و مواد

 منطقه از ماه خرداد در دهی میوه مرحله در یاهس توت های برگ

 ممورد  آزمایرمات  انجمام  جهمت  و شمدند  آوریجمع مالثانی

 بمه  آون در شمدن  خر  از پا ها نمونه. گرهتند قرار استفاده

 از اسمتفاده  بما  سلسیوس، درجه 6۰ دمای در ساعت ۴۸ مدت

 شدند. یا آس متری میلی ی  ال  دارای چکری آسیا 

 و گاز تولید آزمایش در استفاده مورد آزمایری های جیره

 صفرا شاهد جیره شاملشکمبه،  هایقارچ اختصاصی کرت

 درصمد  ۱۰۰ و ۷۵ ،۵۰ ،۲۵ ی زینیدرصد برگ توتو و جما 

مقمدار   ترتیب بدینبود.  علوهه یونجه جای به سیاه توت برگ

 ،۷ک۵، صمفر  همای آزمایرمی   یرهدر کل ج یونجه یابرگ توت 

 احتیاجمات  جمداول  طبق ها جیره .بود درصد 3۰ و ۲۲ک۵، ۱۵

 و.۱اجدول  [۲3] شدند تنیی  استاندارد غاایی

 نامحلول الیافشامل  یاهس توت برگ شیمیایی ترکیبات

 خاکسمتر،  خر ، ماده خام، پروتئین [۲۹] خنبی شوینده در

 روشممهای بما  تمانن  و اسممیدی شموینده  در نمامحلول  الیماف 

 ممایع  گاز، تولید در آزمایش. [۴] شد گیری اندازه استاندارد

هفته  6به مدت  که پرواریعربی  برهرأس  چهارشکمبه از 

خر ، کاه گنمدم، خمتن اخموراک     یونجهشامل  ای جیره با

دانه جو، سبوس گنمدم، دانمه    یا،و، کنجاله سویرکرن توسعه

شمده بودنمد،    یتامینی تغایهو و یمعدن مکملذرت، اوره و 

آوری و پمما از صمماف  وراکممدهی صممبح، جمممعاز خ پممیش

درجمه   3۹دممای   در نخمی، نمودن بما پارچمه چهمار (یمه     

 متمداول  روش مطمابق  به آزمایر اه منتقمل شمد.   یوسسلس

 بهنسبت ی   به یبزاق مصنوعبا  و شده صاف شکمبه مایع

و مصنوعی بزاق لیتر میلی ۲۰شکمبه و  یعما لیتر یلیم ۱۰ادو 

 از خرم   مماده  گمرم  میلمی  3۰۰ مقمدار . [۲۱شد ] مخلوط

 های یالو درونو نمونه هر از تکرار ۵ا آزمایش مورد نمونه

 استفاده با ها ویال در . شد ریخته لیتری یلیم ۱۰۰ ای یرهش

 کاممل  طمور  بمه  آلومینیمومی  پوشش و (ستیکی درپوش از

 قمرار  سلسیوس درجه 3۹ دمایبا  یمار بن حمام در و بسته

و  ۷۲، ۴۸، 36، ۲۴، ۱۲ ،6، ۴، ۲ همای  زمان درو  شدند داده

 شد. ثبت زمان هر در شده تولید گاز مقدار ساعت ۹6

چمر  کوتماه    یدهایاسم ماده آلی واقعما  تجزیمه شمده،    

و، تولیمد تموده میکروبمی و    PFکننمده ا  یر، عامل تفکی زنج

 هو  قابلیت وو MEا متابولیس  قابل انرژی، [۱۱بازده آن ]

 محاسمبه شمدند. از   6تما   ۱ های رابطه از استفاده با آلی ماده

محاسمبه پتانسمیل تولیمدگاز     و بمرای ۷ارابطمه   مدل نممایی 

 .[۲۱] شد استفاده
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  آزمایشی های جیره شیمیایی تركیب و خوراكی مواد . 1جدول 

 و%ا خوراکی مواد
 یونجه با علوهه سیاهتوت  برگ ی زینیجا درصد

۰ ۲۵ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ 

 36 36 36 36 36 جو

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ایسو کنجاله

 ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ گندم سبوس

 3۰ ۲۲ک۵۰ ۱۵ ۷ک۵۰ ۰ اهیس توت برگ

 ۰ ۷ک۵۰ ۱۵ ۲۲ک۵۰ 3۰ ونجهعلوهه ی

 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ گندم کاه

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ینیتامیو و یمعدن مواد مکمل

 ۰ک۷۰ ۰ک۷۰ ۰ک۷۰ ۰ک۷۰ ۰ک۷۰ آه 

 ۰ک3۰ ۰ک3۰ ۰ک3۰ ۰ک3۰ ۰ک3۰ نم 

 بممر یکممالرام امتابولیسمم   قابممل انممرژی

 وخر  ماده لوگرمیک
 ۲ک۲6 ۲ک۲6 ۲ک۲6 ۲ک۲۵ ۲ک۲۵

 ۱3ک۴۰ ۱3ک3۰ ۱3ک۱۰ ۱۲ک۹۰ ۱۲ک۷۰ خام ا%و پروتئین 

 3۷ک۷۰ 3۸ک۱۰ 3۸ک6۰ 3۹ک۱۰ 3۹ک۵۰ خنبی ا%و شوینده در نامحلول الیاف

 ۱۹ک۰۰ ۲۰ک3۰ ۲۱ک6۰ ۲۲ک۹۰ ۲۴ک۲۰ اسیدی ا%و شوینده در نامحلول الیاف

 ۸ک۸۲ ۸ک۵۷ ۷ک3۱ ۷ک۱۵ ۷ک۰۱ خاکستر ا%و
 گمرم میلمی  E ،۲۵۰۰ویتمامین   گمرم میلمی  D ،۲۰۰ویتمامین   المللیینب واحد هزار A ،۲۰۰ویتامین  المللیبین واحد هزار 6۰۰ مکمل کیلوگرم هر در - ۱

گمرم  یلیم 3۰۰گرم ما، یلیم 3۰۰گرم آهن، یلیم 3۰۰۰گرم من نز، یلیم ۲۲۰۰ یزی ،گرم منیلیم ۲۱۰۰۰گرم هسفر،  ۸۰ ی ،گرم کلس ۱۹۵اکسیدان،  آنتی

 وجود دارد.  یومگرم سلنیلیم ۱ک۱و  یدگرم یلیم ۱۲گرم کبالت، یلیم ۱۰۰ ی،رو

 

 و۱ارابطه 
OMD (g/kg OM) = 148.8 + 8.89 GP + 4.5 CP + 
0.651 Ash 

                                      و        ۲ارابطه

ME (MJ/kg DM) = 2.20 + 0.136 Gp + 0.057 Cp + 
0.0029 CP2 

 و3ارابطه 
SCFA (mmol/200 mg-1 DM) = -0.00425 + 0.0222 
GP 

 و۴ارابطه 

گرمو = اماده باقیمانده  ماده آلی واقعا تجزیه شده امیلی

 اخاکستر ماده باقیماندهو -در پایان آزمایش تولید گازو 

 و۵ارابطه 

PF (mg-1 mL) گمرم مماده آلمی واقعما تجزیمه       = امیلی

  گاز تولیدیو  لیتر امیلی ÷شدهو 

 و6ارابطه 

گرم مماده آلمی    گرمو = امیلی کروبی امیلیتولید توده می

ضمریب   ×گماز تولیمدی     لیتمر  امیلمی  –واقعا  تجزیه شمدهو  

 استوکیومتریو  

P = b (1 – e-ct) و                                        ۷ارابطه   
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 سماعت  ۲۴ در گماز  دیم تول کمل  GP هما،  در این رابطمه 

، خاکسمتر درصد  Ash ،خام  نیپروتئدرصد  CP لیترو، امیلی

P لیترو،  تولید گاز در زمان امیلیb لیتمر تولیمد گماز از     میلی

ثابت نر  تولید  cبخش قابل تخمیر اپتانسیل تولید گازو و 

 .باشندیم لیتر در ساعتو ماده خوراکی گاز امیلی

ها  قارچ ،شکمبه هایقارچ اختصاصی در آزمایش کرت

 همای  قمارچ  جداسازی برای. شدند از شکمبه جدا و خالص

 ابتمدا  آن، کردن صاف و شکمبه مایع گرهتن از بعد شکمبه،

 دور ۱۰۰۰ با شکمبه مایع هایپروتوزوآی موجود در نمونه

 هرمل،ا سانتریفیوژ از استفاده بادقیقه  ۱۰ مدت به دقیقه در

 سمیلین،  پنمی ا بیوتی  آنتی محلول س،ا،. شدند جداآلمانو 

 میلمی  ۰ک۱ مقمدار  بمه کدام  هر کلرامفنیکل و استرپتومایسین

 محصمول . شمد  اضماهه  کرمت  محمیط  بهو لیتر میلی در گرم

 شمکمبه  هموازی بمی  همای قارچ حاوی آمده دست به نهایی

 همر  از ای، شمکمبه  همای  قارچ رشد نه  روز در. [3۰است ]

 و ناپدیمد  شمدند  تموزین  و خر  انتخا ، تکرار تیمار دو

 ها، با توجمه  قارچ توسط ها نمونه NDFخر  و  ماده شدن

 .شد به مقدار اولیه و باقیمانده محاسبه

اهمزار آمماری    حاصل از آزمایش با استفاده از نرم های داده

SAS  و با رویه ۹ک۱انسخهGLM  در قالب طرح کامال  تصادهی

ای   ها با استفاده از آزمون چنددامنمه  میان ین و تجزیهو ۸ارابطه 

  .شدند مقایسه درصد خطای پنج سطح دانکن در

 Yij = µ + Ti + ɛij و۸ارابطه 

 µمقممدار عممددی مرمماهده شممده،   Yijدر ایممن رابطممه، 

اثمر خطمای آزممایش     ɛijاثمر تیممار و   Ti میمان ین جامعمه،   

 .باشد  می

 

 بحث و نتایج

 شوینده در نامحلول الیاف ،خام ینمقدار ماده خر ، پروتئ

جمدول  در  سیاه توت برگ تانن و خاکستر اسیدی، و خنبی

 یونجمه آن نسمبت بمه علوهمه     ینپمروتئ  رمقدا. آمده است ۲

 در مطالعمات آن کمتمر بمود.    ADFو  NDFو مقمدار   یرترب

 را آن ینپمروتئ  مقمدار  سمیاه،  توتبرگ  بر روی انجام شده

تما   ۱۹را  ADFدرصد و  ۴۲تا  NDF، ۲۲درصد،  ۱6تا  ۱۴

کم    محتموی . [۱۷و  ۱3] انمد   هکمرد  مرماهده درصد  ۲۴ک۹

ADF توسمط  بهتمر  اسمتفاده  یمت دهنده قابل برگ توت نران 

 میکروبمی  توده تولید درنتیجه و شکمبه هایمیکروارگانیس 

 در شمده  گیری اندازه تانن مقدارو. 3 جدولا باشد می بیرتر

گاشمته   مطالعات از تر ک  که بود درصد ۰ک3 حاضر مطالعه

شمرایط محیطمی و   . [۱۷و  ۱3] بمود  درصمدو  ۴ک۹تا  ۰ک۷۴ا

هما   توانند دلیل ایمن تفماوت   می دی ر عوامل و خاک هصلی،

 .[۱۸] باشند

 

 (خشک ماده درصد برحسب) علوفه یونجهو  یاهس توت برگ شیمیایی تركیبات . 2 جدول

 ونجهی علوهه اهیس توت برگ ییایمیش بیترک

 ۹۰ ۹6ک۵۰ خر  ماده

 ۱۵ک۵۰ ۱۹ک3۱ خام نیپروتئ

 ۴3 36ک۸۲ یخنب ندهیشو در نامحلول افیال

 3۱ک۲۰ ۱۵ک۹۰ یدیاس ندهیشو در نامحلول افیال

 ۱۱ ۹ک3۱ خاکستر

 - ۰ک3۰ تانن
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 یونجه علوفه و سیاهتوت  برگ گاز تولید از حاصل مختلف خصوصیات و هافرآسنجه . 3 جدول

 SEM P-value علوهه یونجه اهیس توت برگ مورد

 ۰ک۴۹ ۱ک۸۹ 6۲ک۷۲ 6۴ک6۲ وگرمیلیم 3۰۰ی ازا به تریلیلیام گاز دیتول لیپتانس

 ۰ک۰۱3 ۰ک۰۰۰۹ ۰کa۰3 ۰کb۰۲6 وساعت در تریلیلیام گاز دیتول نر 

 ۰ک۰۰۰۴ 3ک۰۴ ۲۰3کb۸6 ۲۴۹کa 66 وگرم میلیا شده هیتجز واقعا  آلی ماده

 ۰ک۰۰۹ ۰ک۲۵ ۷ک۸a b۰۹ک۷6 وتریلیلیم بر گرمیلیما کننده ی عامل تفک

 ۰ک۰۰6 3ک3۷ ۱۴۰کb۵۲ ۱۸6کa۸6 وگرم یلیام یکروبیمتوده زنده  دیتول

 ۰ک۰۰۹ ۰ک۹۰ 6۸کb۹۲ ۷۴کa۸3 و%ا یکروبیم توده دیتول بازده

 ۰ک۷6 ۱ک۹۸ ۵۰ک6۰ ۵۰ک۱۰ و%ا یآل ماده هو  تیقابل

 ۰ک۴۲ ۰ک۱6 ۷ک۹۷ ۸ک۱6 وخر  ماده لوگرمیام اژول بر ک س یمتابول قابل یانرژ

 ۰ک۱۵ ۰ک۰۲ ۰ک۷۰ ۰ک6۴ وخر  ماده گرمیلیم ۲۰۰بر  مولیلیام ریزنج کوتاه چر ی دهایاس
SEM: هانیان یم استاندارد یخطا 

a-b۰ک۰۵دار است اها با حروف متفاوت در ی  ردیف، معنی: تفاوت میان ینP<.و 
 

 3 جمدول  در سمیاه  تموت  برگ گاز تولید های هراسنجه

گماز   تولیمد  پتانسمیل  سیاه توت برگ. است شده داده نران

، کننمده  تفکی  عامل شده، تجزیه واقعا  آلی ماده و،<۰Pک۰۵ا

 تولیمد  بمازده  و یکروبمی توده م تولید متابولیس ، قابل انرژی

 داشمت  یونجمه  علوهمه  بمه  نسمبت  بما(تری  میکروبی توده

 یربمودن مقماد   تمر  یینپما  به توانمی آن د(یل از. وP<۰ک۰۵ا

 یاهبرگ توت سم  یدیو اس یخنب یندهنامحلول در شو یافال

 خموراکی  منابع طورکلی، بهاشاره کرد.  علوهه یونجهنسبت به 

 بما(تر  هما  آن گماز  تولیمد  پتانسمیل  دارند، تری پایین NDF که

 بمرگ تموت   نیبودن پروتئ رتریب دی ر، از طرف .[۲۲] است

توده  دیتول شیممکن است باعث اهزا علوهه یونجهنسبت به 

هوم  شمده باشمد. بما      تیم قابلاهمزایش   جهیو درنت یکروبیم

درصمدو   ۴۴تما   3۲ نیابم  رهیم در ج نیمقمدار پمروتئ   شیاهزا

 یابد می شیاهزا خام  نیپروتئ  هیو به یمغا مواد هو  تیقابل

 نیپمروتئ  مقدار شیاهزابا  زین ی رید شیآزما. در [3۱و  ۱6]

و درصمد  ۱3 و ۱۱، ۹، ۷ک۵شامل:  درصد ۱3تا  ۷ک۵ ازا رهیج

 ندهینمامحلول در شمو   افیال  هیو به یهو  مواد مغا تیقابل

 .  [۲۴] اهتی شیاهزا نیو پروتئ یخنب

 ینپمروتئ  وزنمده   تموده  یددر بهبود تول ی رثر دؤم عامل

 یممکن است انرژ ،حاضر یشبرگ توت در آزما یکروبیم

و. 3اجدولباشد  یونجهبا علوهه  یسهمقا دربا(تر برگ توت 

 بما(تر  سمطح  شمیرده  گاوهای یری درراستا، در آزما یندر هم

 یشآن منجمر بمه اهمزا    تمر پمایین  سطح برابر خوراک در انرژی

 در میکروبمی  خمام  پمروتئین  تولیدو  یهو  مواد مغا قابلیت

. در [3۲باشمد ]  ممی  حاضر آزمایش نتایج موید که شد شکمبه

و  یمره ج یسمطح انمرژ   یشبا اهزا یمنتالسهای نر بالغ  گوساله

 بما  سمویا  کنجالمه  مقایسها یرهج ینپروتئ یریپا یهتجز اهزایش

 و یکروبیمنراء م ازبه روده  یدهرس ینو مقدار پروتئخون پودر

 ی مر، عبمارت د  به یاهت. اهزایش ADFو  NDFهو   یتقابل

 یماف ال یهو   اهر یتقابل ودر شکمبه  یکروبیتوده م یدتول

 ماهیت بنابراین،. [۸] نران داد اهزایشدر کل دست اه گوارش 

 بمر  تأثیرگماار  عواممل  از نیمز  هاجیره و خوراکی مواد پروتئین

 یمز ن ی مر د هاییشاست. در آزما یکروبیتوده م یدتول و هو 

در شکمبه بر  پایریتجزیه  رهیت نیر از ینپروتئ یتماه یرثأت

 اثبمات  یکروبیتوده م یدتول و یریگاو ش در یتروژنن یس متابول

 .[۲6] است شده
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 اهمزایش  گاز تولید جیره، در توت برگ سطح اهزایش با

 تولیمد  پتانسیل کمترین دارای شاهد جیره که طوری   به یاهت،

درصمد   ۱۰۰ا تموت  بمرگ  درصمد  3۰ حماوی  جیره و گاز

 تولیمد  پتانسمیل  بیرمترین  دارایو علوهه یونجهبا  ی زینیجا

 تجزیه واقعا  آلی ماده مقدارو. ۴جدول و ا>۰Pک۰۵ا بود گاز

 یدو بازده تول یکروبیم توده تولید کننده، ی عامل تفک شده،

قرار ن رهمت.   یریآزما یها یرهج یرثأتحت ت توده میکروبی

 انمرژی  آلمی،  ماده هو  قابلیت ی،سلول یوارهد تجزیه مقدار

 اهمزایش  بما  زنجیمر  کوتاه چر  اسیدهای و متابولیس  قابل

 به احتما(  کهو P<۰ک۰۵ا یاهتند اهزایش جیره در توت برگ

 یدیو اسم  یخنب یندهنامحلول در شو یافکمتر بودن ال یلدل

 و.  ۲اجدول  باشد می علوهه یونجهبرگ توت نسبت به 

توت  برگ یحاو های  یرهاهزایش میزان گاز تولیدی در ج

در بمرگ تموت    ینپمروتئ بمودن   بیرمتر دلیمل   بمه  ممکن است

 ها یکروارگانیس مزمان  ه  یو دسترسمقایسه با علوهه یونجه 

. ممکمن اسمت   دباشم تر  انرژی برای رشد سریعو  ینتئبه پرو

 ی،سملول  یمواره پمایری د  تجزیه هو ،بخش زیادی از اهزایش 

، بیرمتر  پمروتئین  وجمود به دلیل  غیره و متابولیس  قابل انرژی

قابل  یو انرژ یرترب یکروبیبا(تر، توده م یهقابل تجز یماده آل

باشد که بما   علوهه یونجهبرگ توت نسبت به  یرترب یس متابول

امکان رشد  نیازمورد یاکو آمون ینپروتئ ی،زمان انرژ ه  ینمأت

را  یحمداکبر هوم  ممواد مغما     یجمه درنت وها میکروارگانیس 

 شماخص  بما  همای جیمره  درکمه   یطمور  به است،هراه  نموده 

 ممواد  هوم   مقدار بیرترین با(تر، انرژی و پروتئین زمانی ه 

و  ۱۰اسمت ]  شمده  گزارش هامیکروارگانیس  هعالیت و مغای

 همای میکروارگانیسم   رشمد  حداکبر برای دی ر، . از طرف[۲۸

مواد  یرو سا یافحداکبر شدن توان هو  ال یجهو درنت شکمبه

 یتروژنبا(، مقدار ن ینو پروتئ یانرژ یدارا هاییرهدر ج یمغا

 یدبا است، جیره پروتئین از آن منراء که شکمبه مایع یاکیآمون

 .[۲۰]باشد  لیتر در گرمییلم ۲۰۰ یبا(
 

 یاهس توت برگ مختلف مقادیر حاوی های جیره گاز تولید های . فراسنجه 4 جدول

 هراسنجه
 اهیس توت برگ با علوهه یونجه ینی زیجا درصد

SEM P-
value ۱۰۰ ۷۵ ۵۰ ۲۵ شاهد 

b وگرمیلیم 3۰۰ یازا به تریلیلیام c۰3۵۹ک bc۱۴6۷ک ab۵۱۷۱ک ab۸۴۷۵ک a6۸۰ک۰۴۷ ۵ ۸۰ک  

c ۰ک۰3۵ وساعت در تریلیلیام ۰ک۰33  ۰ک۰۲۷  ۰ک۰3  ۰ک۰۲۸  ۰ک۰۰۲  ۰ک۱   

۱۷۲ک۵۵ وگرم میلیا شده تجزیه واقعا  آلی ماده ۱۸۰ک3۵  ۱۷6ک۲۵  ۱۷۰ک۱  ۱۸۸ک۴  ۱۴ک۵۱  ۰ک۹   

۵ک۹۱ وتریلیلیم بر گرمیلیمای  کننده عامل تفک ۵ک۸۸  6ک3۵  ۵ک3۴  ۵ک۱۸  ۰ک۸۲  ۰ک۸۷   

۱۰6ک۹۸ وگرمیلیمای کروبیمتوده  دیتول ۱۱۱ک۷۸  ۱۱۵ک۲3  ۹۹ک۹3  ۱۰۹ک۸6  ۱۸ک۵۵  ۰ک۹۷   

6۰ک۷ ی ا%وکروبیم توده دیتول بازده 6۱ک۴  6۵ک3۷  ۵۸ک3۵  ۵۸ک۲۱  ۵ک۵۹  ۰ک۸۸   

۴۱ک۱ ی ا%وسلول وارهید هیتجز b ۷۵۴۴ک ab 3۵۵۱ک ab 36۴۸ک ab ۸6۵3ک a ۱33ک ۰ک۰۱   

۴۷۵ک۲۸ و%ا یآل ماده هو  تیقابل b ۴۵۴۸۴ک b ۸۸۵۰۲ک ab ۴6۵۱۰ک ab 6۵۲۸ک a ۷6۱۲ک ۰ک۰۴   

-مماده  لموگرم یام ماژول بمر ک   سم  یمتابول قابمل  یانرژ

 وخر 

۷ک۲۷ b 33۷ک ab 6۱ ۷ک ab ۰۱۸ک a a۱۰ک۲ ۸ک ۰ک۰۴   

-یلمی م 3۰۰بر  مولیلیام ریزنجکوتاه چر یدهایاس

 وخر  ماده گرم

۰ک۷۴ c ۷۷۰ک c ۸۴۰ک bc ۸۸۰ک ab ۹۵۰ک a ۰3۰ک ۰ک۰۰۱   

SEM: هانیان یم استاندارد یخطا 

a-b۰ک۰۵دار است اها با حروف متفاوت در ی  ردیف، معنی: تفاوت میان ینP<.و 
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 همای توسمط قمارچ   NDFهو  ماده خرم  و   یتقابل

 تموت  برگ مقدار اهزایش با مختلف هایجیره برای شکمبه

 و. لماا ۵داشت اجمدول   اهزایش عددی نیر از تنها جیره در

 در توت برگ کردن جای زین که داد نران بخش این نتایج

 همراه   را جیمره  الیماف  از بخرمی  که یونجه علوهه با جیره

 مهممی  نقش که هاقارچ هومی هعالیت بر منفی اثر کند، می

 واقمع  در و دارنمد  یماه سخت گ یها و بخش یافال هو  در

نداشمت  است،  ینها ضرورآرشد  یبرا هابخش این وجود

 جیره لی نوسلولز یا هیبر محتوی دی ر، طرف از. [۲۵و  ۱۵]

 گاارنمد. در می تأثیر آنها تعداد و هاقارچ هومی هعالیت بر

 دارآ  و جموان  همای علوهمه  دارای مرتمع  ی  از چرا حین

گمراس بمه صمورت سمبز و پمر بمرگو در        یال وم  یادارا

تنهما شممار    ،اشدکه بالغ شده ب یبا همان مرتع، زمان یسهمقا

 همچنمین، . [۱۹و  ۵]شد  مراهدهقارچ در شکمبه  یمعدود

 همای قارچ تعداد گاو جیره در خر  علوهه سه  اهزودن با

 علمت  شماید  بنمابراین، . [۱۹] یاهمت  اهزایش حیوان شکمبه

علوهمه  بما   یسمه برگ توت در مقا یحاو هایجیره در اینکه

بمود،   یهقط عمدد  یافتفاوت هو  ماده خر  و ال یونجه

دو ماده  ینا یناختالف ب NDFباشد که از نیر  امر گواه این

 .است نبوده توجه قابل یریآزما هاییرهج یو حت یخوراک
 

 ت مغذی مواد هضم قابلیت بر توت برگ مختلف با سطوح علوفه یونجه جایگزینی اثر مقایسه . 5 جدول

 شکمبهشده از جدا  های قارچ وسط

 ها ا%و جیره
 خر  ماده هو  قابلیت

 و%ا

 خنبی شوینده در نامحلول الیاف هو  قابلیت

 و%ا

 ۱۴ک۴۱ ۴۷ک۹6 وسیاه توت برگابدون  شاهد

 ۱۴ک۹۸ ۴۹ک3 ۲۵

 ۱۴ک3۵ ۴۹ک۴۵ ۵۰

 ۱۴ک۱۲ ۴۸ک۷۵ ۷۵

 ۱۵ک3 ۵۰ک۷3 ۱۰۰

SEM ۴۴۰ک6۵ ۱ک 

P-value ۷3۰ک۵۱ ۰ک 

SEM :ها میان ین استاندارد خطای 
 

 نیمر  سمیاه از  توت برگ این آزمایش، با توجه به نتایج

 یماف و ال خمام بیرمتر  ینمقدار پروتئ وی ه به، ایتغایه ارزش

 تغایه در آن از تواندارد و می برتری یونجه علوهه بر تر ک 

 استفاده نمود.  هابره
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