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آثار فرآوری کاه کنجد با فشار بخار پایین و مواد شیمیایی بر هضمپذیری و
تخمیر ،جمعیت پروتوزوا ،رفتار نشخوار و برخی فراسنجههای خونی گوسفند
عربی
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 .7دانشآموخته کارشناسیارشد ،گر وه علوم دامی ،دانشکدة علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
رامین خوزستان ،مالثانی ،اهواز ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،مالثانی،
اهواز ،ایران.
 .3استادیار ،گروه مکانیزاسیون و ماشین آالت کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،مالثانی ،اهواز،
ایران.
تاریخ وصول مقاله7374/08/20 :

تاریخ پذیرش مقاله7376/05/22 :

چكيده
این پژوهش بهمنظور بررسي آثار عملآوری کاه کنجد با بخار آب تحت فشار پایين ،اسيدسولفوریک و مخلوط آنزیمي بر هضمپذیری
و تخمير شكمبه ای ،جمعيت پروتوزوا ،رفتار نشخوار و برخي فراسنجههای خوني گوسافند عرباي انجاام شاد 14 .رأس گوسافند باا
جيرههای شاهد (بدون کاه کنجد) ،جيره حاوی کاه کنجد عملآوری شده با  4/4درصد اسيد و بخار در دماای  175درجاه باه مادت
 145دقيقه و سه گرم در کيلوگرم آنزیم ،جيرة حاوی کاه کنجد عملآوری شده با اسيد و آنزیم و جيره حاوی کااه کنجاد عمالآوری
شده با آب ت ذیه شدند .مصرف مادة خشک و مادةآلي ،افزایش وزن ،ضریب تبدیل ،قابليت هضم ظاهری مادة خشک ،مادة آلي ،الياف
نامحلول در شوینده خنثي ( )NDFو اسيدی ( )ADFبين تيمارها تفاوتي نداشت .عملآوریهای انجام شده ميازان نيتاروژن آمونيااکي،
اسيدیته ،و پروتوزوای شكمبه گوسفندان را تحت تأثير قرار ندادند .زمان استراحت ،نشخوار و جویادن باين تيمارهاا متفااوت باود و
بيشترین زمان نشخوار ( 431/63دقيقه در روز) مربوط به عملآوری با مخلوط اسيد و آنزیم بود ( .)p>5/50زمان جویدن ،نشاخوار و
خوردن به ازای ماده خشک ADF ،و  NDFمصرفي و مقدار گلوکز و اورة خون گوسفندان متفاوت نبود .با توجه به نتایج این آزمایش
ميتوان از کاه کنجد فرآوری شده با آب ،فرآوری شده با مخلوط اسيد و بخار و آنزیم و همچنين فرآوری با مخلوط اسيد و آنزیم باه
جای کاه گندم در ت ذیه گوسفند استفاده کرد.
كلیدواژهها :اسيد سولفوریک ،آنزیم ،بخار آب با فشار پایين ،گوسفند عربي ،هضم پذیری.

* نویسنده مسئول:

Email: Mohammadabadi@ramin.ac.ir

حمید بانشی ،طاهره محمدآبادی ،خلیل میرزاده ،مرتضی چاجی ،محمود قاسمینژاد

مقدمه

دنبال آن افزایش هضمپذیری ،توليد گاز و هضمپذیری مادة

یكي از عمدهترین معایب ت ذیاهای پساماند فارآوردههاای

آلي و انرژی قابل متابوليسم پيت نيشكر شده است .محققان

کشاورزی مانند کاهها ،نرخ پایين هضامپاذیری و محتاوای

گزارش کردند ،عمل آوری پيت خاام نيشاكر باا بخاار آب

پایين نيتروژن آنها است .کاه کنجد را ميتوان بهعنوان ماادة

تحت فشار ،سبب افزایش توليد گااز ،تجزیاهپاذیری ماادة

خوراکي ،جای زین بخش علوفهای جيره کرد .ميازان تولياد

خشک و انرژی قابلمتابوليسم و افازایش بهارهوری از ایان

کاه کنجد در هكتار در حادود  1/6تاا  1/3تان اسات ].[6

مادة خوراکي ميشود ].[3خيساندن کاه جو به علات بهباود

براساااس گاازارش سااازمان بااينالمللااي خواربااار جهاااني

بافت فيزیكي کاه سبب خوشخاوراکي و افازایش مصارف

کشورهای ميانمار ،هند و چين ،سه کشور برتر توليد کنناده

ميشود ].[1

کنجد در دنيا بودند .سطح زیرکشت کنجد در ایران در سال

در ایران تحقيقات چنداني راجع به استفاده از کاه کنجد

 1731-1735حدود  47488هكتار است و ایاران از لحاا

فرآوری شده در ت ذیه دام انجام نشده است .باا توجاه باه

سطح زیر کشت کنجد رتبه  11دنيا را داراست.

اینكه اطالعات در رابطه با اساتفاده از بخاار آب هماراه باا

کاه کنجاد عاالوه بار دارا باودن ميازان پاروتئين خاام

فشار پایين به همراه اسايد و آنازیم بارای عمالآوری کااه

مطلوب ،در مقایسه با کاه گندم و جو ميزان اليااف کمتار و

کنجد محدود است ،و از آنجا کاه بخاار تحات فشاار بااال

هضم پاذیری بهتاری دارد و مياان ين قابليات هضام ماادة

سبب افزایش هزینه ميشود و از طرفي در همه جاا امكاان

خشک و پروتئين خام کااه کنجاد باهترتياب  01/6و 66/3

چنين عملآوری وجود ندارد ،لذا در این آزماایش از اسايد

درصد گزارش شده است ] .[7کااه کنجاد باهدليال داشاتن

همراه با بخار با فشار پایين استفاده شد .بناابراین ،هادف از

کمپلكس های بزرگ کربوهيدرات و لي نين ،قابليات هضام

انجام پژوهش حاضر ،مطالعة آثار عمل آوری کاه کنجاد باا

پااانيني دارد .بنااابراین ،بااا اسااتفاده از مااوادی ماننااد اوره،

بخار آب تحات فشاار پاایين ،اسيدساولفوریک و مخلاوط

هيدروکسيد سدیم و آنازیم مايتاوان قابليات هضام آن را

آنزیمااي باار هضاامپااذیری و تخمياار شااكمبهای ،جمعياات

بهبود داد ] 13و  .[6محققان گزارش کردند کاه اساتفاده از

پروتوزوا ،رفتاار نشاخوار و برخاي فراسانجه هاای خاوني

مخلوط آنزیم های اگزوژنوس ،مقدار مااده خشاک و

NDF

گوسفند عربي بود.

کاه کنجد را کاهش داده و منجر به افازایش قابليات هضام
شد .عملآوری کاه کنجد با اسيدساولفوریک ] ،[13ساود و

مواد و روشها

اوره ] 10و  [16سااابب کااااهش  NDF ،ADFو افااازایش

 14رأس گوسفند عربي با متوسط وزن  45کيلوگرم انتخاب

قابليت هضم مادة خشک و توليد گااز شاد ] .[13بار طباق

شد و به طور تصادفي در قفسهای انفرادی تحت آزماایش

آزمایشات ،فرآوری کاه کنجد با اسيدسولفوریک باه هماراه

قرار گرفتند .جيرههای غذایي دامها بر اساس وزن دامهاا و

مخلوط آنزیمي و بخار آب با فشار پاایين ،سابب افازایش

بر طباق جاداول احتياجاات غاذایي گوسافند ] [45تنظايم

قابليت هضم ظاهری ماده خشک و پتانسيل تولياد گااز در

شدند (جدول  .)1جيرههای آزمایشاي شاامل جيارة شااهد

شرایط آزمایش اهي مي شود ] .[4عمال آوری باا بخاار آب

(جيااره باادون کاااه کنجااد) .1 ،جياارة حاااوی کاااه کنجااد

تحت فشار سبب هيدروليز جزني هماي سالولز و محلاول

عماالآوری شااده بااا مخلااوط اساايد ( 4/4درصااد اساايد

شدن آن و آزاد شدن مواد قابل هضم از بخش لي نيني و به

سولفوریک) ،بخار (با فشار پایين در دماای  175درجاه باه
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مدت  145دقيقه) و آنزیم (سه گارم در کيلاوگرم مخلاوط

حسب دقيقه به ازای مادة خشاک مصارفي NDF ،و

آنزیمي) .4 ،جيره حاوی کاه کنجد عملآوری شده با اسايد

(اجزای دیوارة سلولي گياه) مصرفي استفاده شد.

ADF

و آنزیم و  .7جيرة حاوی کاه کنجد عملآوری شده باا آب

پس از گرفتن مایع شكمبه از طریق لولة مری ،اسايدیته

بود .برای عمل آوری با اسيد نخست مقدار  4/4سيسي در

نمونهها با استفاده از pHمتر (مادل متاروم سااخت آلماان)

 155سيسي آب حل شد و باا مقاداری از کااه کنجاد کاه

اندازهگيری و نيتروژن آمونياکي نمونهها مطابق با روش فنل

ميزان رطوبت مناسبي موقع عمل آوری داشته باشد ،مخلوط

هيپوکلرایاات ] [8بااا اسااتفاده از دساات اه اسااپكتروفتومتر

شد .برای عملآوری با آب هم به همين روش عمل شد.

(بيوراد ،ان لستان) اندازهگيری شد .برای بررسي جمعيت و

جيرههاای آزمایشاي از نظار مقادار انارژی و پاروتئين

گونههای پروتوزوآ ،مایع شكمبه از گوسفندان ت ذیه شده با

یكسان بودند و نسبت علوفه باه کنساانتره  35باه  75باود.

جيرههای آزمایشي گرفته شد و ساپس  15ميلايليتار ماایع

خوراک روزانه در دو وعدة غذایي هشت صبح و چهار بعد

شكمبه با حجم مساوی فرمالدنيد  15درصد مخلوط و پس

از ظهر توزین و در اختيار دامها قرار داده شد .بعد از یاک

از رنگآميزی با متيلن بلو ،نمونهها به آزمایش اه منتقل شد.

هفته عادتپذیری دامها ،جيرههاای آزمایشاي بارای مادت

شاامارش پروتااوزوآ بااا اسااتفاده از ميكروسااكو

یک ماه به دام ها ت ذیاه شادند .مخلاوط آنزیماي نااتوزیم

نااوری

اینورت باا بزرگنماایي( 45Xمادل )NIS-Elements F 3.0

بيوپروتن استراليا از شرکت تکفرآورده های آریا تهيه شاد.

انجام شد .جنس و گونه هاای مختلا

از جمله ترکيبات مهام آن سالوالز ،زایالنااز و بتاگلوکانااز

نياز تشاخيص داده

شدند ].[41

بودند.

نمونه های خون سه ساعت پاس از ت ذیاه صابح اهي

برای تعيين قابليت هضم ظاهری مواد م اذی ،در پانج

درون لوله های  15ميلي ليتری حاوی  EDTAجماع آوری و

روز آخر دوره ،مدفوع و باقيماندة خوراک موجود در آخور

برای جداسازی پالسما ،سانتریفيوژ ( 7555دور ،باه مادت

جمعآوری شد .سپس اليااف ناامحلول در شاویندة خنثاي

 10دقيقاااه) شاااد .غلظااات گلاااوکز ،اوره ،کلساااترول و

( )NDFنمونااههااا باادون آناازیم و بااا اسااتفاده از روش

تری گليسيرید خون با استفاده از کيت هاای شارکت پاارس

ونسوست ] ،[47الياف نامحلول در شوینده اسيدی ()ADF

آزمون توسط دست اه اسپكترو فتاومتری ( Biochromمادل

با روش های متداول ] ،[0پروتئين خاام باا روش کلادال و

 ،Libra s22ساخت کشور ان ليس) محاسبه شاد .دادههاای

خاکستر و مادة خشک نيز با روشهای اساتاندارد ،AOAC

بدست آمده با اساتفاده از نارمافازار  Excelپاردازش و باه

اندازهگيری و قابليت هضم مواد م ذی تعيين شد .ت ييارات

کمک ( SASنسخه  )3/7برای مدل  1تجزیه و مياان ينهاا

وزن ،مصاارف خااوراک و ضااریب تباادیل در طااي دورة

بهوسايلة آزماون چنددامناهای دانكان در ساطح  0درصاد

آزمایش تعيين شد .برای اندازه گيری مادت زماان فعاليات

مقایسه شدند.

نشااخوار در دورة زماااني  44ساااعته و در فواصاال پاانج

()1

دقيقهای ،دامهاا باهصاورت چشامي مشااهده شادند .کال

Yij = μ+ Ti + eij

که در این رابطه ،Yij،مقدار هر مشاهده؛  ،µميان ين صافت

فعاليت جویدن از مجموع فعاليت های خاوردن و نشاخوار

مورد مطالعه؛  ،Tiاثر تيمار و  ، eijاثر خطای آزمایشي است.

محاسبه شد و برای انجاام محاسابات رفتااری مرباوط بار
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جدول .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای آزمایشی (درصد)
جيرههای آزمایشي
مادة خوراکي

شاهد

1

4

7

یونجه خشک

41

45

45

45

کاه کنجد

5

17

17

17

کاه گندم

14

5

5

5

سبوس گندم

8/0

3

3

3

کنجالة سویا

5

5/0

5/0

5/0

دانه جو

41

44

44

44

ذرت سيلویي

70

73

73

73

مكمل مواد معدني -ویتاميني

5/0

5/0

5/0

5/0

مجموع

155

155

155

155

مقدار مواد م ذی محاسبه شده
مادة آلي (درصد)

31/54

31

31

35/88

الياف نامحلول در شویندة خنثي (درصد)

63/50

34/40

35/55

35/00

الياف نامحلول در شویندة اسيدی (درصد)

47/3

47/68

43/37

73/37

انرژی قابل متابوليسم (م اکالری بر کيلوگرم)

4/05

4/05

4/05

4/05

پروتئين خام (درصد)

3/0

3/0

3/0

3/0

چربي خام (درصد)

7/4

7/4

7/73

7/4

کربوهيدرات غيراليافي (درصد)

46/4

46/0

46/40

46/4

شاهد :جيره حاوی کاه گندم .1 ،جيرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با اسيد -بخار -آنزیم .4 ،جيرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با اسايد -آنازیم و .7
جيره حاوی کاه کنجد فرآوری شده با آب

نتايج و بحث

گزارش کردند مصرف مادة خشک و مادة آلي تحات تاأثير

مصرف مادة خشک و ماادة آلاي دامهاای ت ذیاه شاده باا

قرار ن رفت ].[3

تيمارهای آزمایشي تحت تأثير عمل آوری های انجاام شاده

قابلياات هضاام ماااده خشااک دامهااای ت ذیااه شااده بااا

قرار ن رفت (جدول  .)4کااه کنجاد باهدليال داشاتن ماادة

جيره های آزمایشي تحت تأثير نوع فرآوریها قرار ن رفات

خشک و لي ناين بااال سابب کااهش مصارف خاوراک در

(جدول  .)4تحقيقاات نشاان داده اسات ،اساتفاده از ماواد

نشخوارکنندگان ميشود ] .[6همچنين فرآوری کاه گندم باا

شيميایي مانند اسيد مي تواند بخشاي از پيونادهای موجاود

آنزیم هاای فيبروليتياک تاأثيری بار ماادة خشاک مصارفي

بين کربوهيدراتها و لي نين در دیوارة سلولي گياه را از باين

نداشت ] .[44محققان در بررسي اثر عملآوری پيت نيشكر

باارده و ساابب افاازایش قابلياات هضاام آن بااه وساايلة

با بخار آب تحت فشار به صورت جاای زین باا کااه جاو،

ميكروارگانيسمها شود ]  .[3بر خالف نتایج ایان آزماایش،
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محققاان گازارش کردناد عمالآوری کااه کنجاد باا اسايد

فرآوری سبب افزایش تجزیهپذیری دیواره سلولي و قابليت

سولفوریک سبب افزایش قابليت هضم شد ] .[13همچناين

هضم ماده آلي نمونهها شد ]  .[3بر طبق نتایج این آزمایش،

گزارش شده است ،استفاده از کاه کنجد سيلو شاده باا اوره

قابليت هضم  ADFو  NDFتحات تاأثير عمال آوری هاای

و سود در جيره گوسفند بلوچي سبب افزایش قابليت هضم

انجام شده ،قرار ن رفات .اماا دی ار محققاان بياان کردناد

ماده خشک ميشود ] .[10نتایج تحقيقات نشان داد فرآوری

فرآوری کاه کنجد با اسيد ساولفوریک ،ساود و اوره سابب

کاه کنجد با بخار آب با فشاار پاایين و مخلاوط آنزیماي و

افزایش قابليت هضم  NDFو ADFميشاود ] 13و  .[10در

اسيدسولفوریک سبب افزایش قابليت هضم مادة خشک در

تحقيق دی ری ،افزایش قابليت هضم  NDFو ماادة آلاي باا

شرایط آزمایش اهي ميشود ].[4

افزودن آنزیم فيبروليتيک به کاه کنجد و کاه بارنج گازارش
شد ] .[15

محققان گزارش کردناد افازودن آنازیم سابب افازایش
تعااداد باااکتریهااای هضاام کنناادة الياااف ،آزاد شاادن

بر طبق مطالعات اخير ،ميزان مادة خشک ،پروتئين خام،

پلاايساااکاریدهای گياااهي و در دسااترس قاارار گاارفتن

 ،ADF ،NDFلي نين و خاکستر کاه کنجد به ترتيب ،36/53

ميكروارگانيسم های شكمبه و افزایش قابليت هضم ميشود

 3/51 ،46/83 ،00/34 ،6/54و  8/54درصد به دسات آماد

] 13و  .[11آنزیمهاای فيبروليتياک سابب افازایش اتصاال

] .[4بعد از عملآوریها کمتارین ميازان  NDFمرباوط باه

ميكروبهای شاكمبه باه ذرات غاذایي ،افازایش ظرفيات

تيمار عملآوری شده با اسيد و بخار و کمترین ميزان

تجزیه کنندگي شكمبه ،تحریک جمعيت ميكروبي شكمبه و

و باالترین مقدار پروتئين خام مربوط به تيمار عملآوری با

اثر همپوشاني مثبت با ميكروبهای تجزیهکننادة اليااف در

آب بود .بنابراین شاید بخشي از ت ييرات در قابليات هضام

شكمبه ميشوند ] .[8بر طبق مطالعات افازودن آنازیمهاای

به این ت ييرات مربوط باشد.

ADF

فيبروليتيک به علوفة خشک جيره گوسفندان سبب افازایش

افزایش وزن روزاناه و ضاریب تبادیل خاوراک دامهاا

تجزیهپذیری مادة خشک ميشاود ]  44و .[14فارآوری باا

تحت تأثير عملآوریهای انجام شده قرار ن رفتند (جادول

بخار آب تحت فشار ،سبب هيدروليز هميسلولز و بهدنبال

 ،)7هرچند از لحا عددی افزایش وزن روزانه مرباوط باه

آن قابليت دسترسي بخش سلولزی شده که سابب افازایش

تيمار عمل آوری شاده باا آب بااالتر از بقياة تيمارهاا باود

هضمپذیری دیوارة سلولي خواهد شد ].[3

( 106/63گاارم در روز) .همچنااين ،ضااریب تباادیل (0/78

قابليت هضم مادة آلي تيمارهاای آزمایشاي نياز تحات

درصد) نيز در تيمار فرآوری باا آب از نظار عاددی بهباود

تأثير نوع عمل آوری قرار ن رفت .دی ر تحقيقات ] [10نياز

داشت .با توجه به اینكه جيرة استفاده شده در این آزماایش

نشان دادند فرآوری کاه کنجاد باا اوره و ساود تاأثيری بار

در سطح ن هداری و کمّي باالتر از سطح ن هداری بود ،لذا

قابليت هضم ماده آلي نمونه هاا نداشات .افازودن مخلاوط

ت يير وزن در کل دورة مشاهده نشد .موافاق باا نتاایج ایان

آنزیم ها به کاه کنجد در شرایط آزمایش اهي سبب افازایش

آزمایش ،عمل آوری شيميایي کاه کلازا تاأثير معنااداری بار

قابلياات هضاام ماااده آلااي ،رشااد و فعالياات باااکتریهااای

افزایش وزن روزانه و ضریب تبادیل غاذایي گوساالههاای

بي هوازی شكمبه مي شاود ] .[13باه عاالوه ،در مطالعاهای

هلشتاین نداشت ] .[4با توجه به اینكاه در مطالعاة حاضار

محققان آثار زمان ،بخار آب تحت فشار و اسيدساولفوریک

گوسفندان مورد استفاده از نظر ژنتيكي ،محيطاي و سان در

را بر پيت خام نيشكر بررسي و گزارش کردند که این ناوع

وضااعيت برابااری قاارار داشااتند ،بنااابراین ایاان عواماال در
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تفاوتهای مشاهده شده نقشي نداشتهاند .به نظر مايرساد

تفاوت به وجود آماده در افازایش عاددی وزن و ضاریب

تفاوتهای موجود در اجزای خوراک که سابب تفااوت در

تبدیل خوراک است.

انرژی دریافتي توسط حيوانات مايشاود از عوامال اصالي
جدول  .2تأثیر عملآوریها بر مادة خشک و مادة آلی مصرفی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفندان
تغذیه شده با جیرههای آزمایشی
شاهد

1

4

7

SEM

P value

تيمار
مادة خشک مصرفي (گرم در روز)

331/05

1543/35

377/55

310/35

174/31

5/68

مادة آلي مصرفي (گرم در روز)

373/40

340/45

333/84

847/40

148/63

5/36

قابليت هضم (درصد)
مادة خشک

64/17

60/67

66/44

67/60

0/43

5/77

مادة آلي

43/37

04/76

00/10

03/85

4/64

5/05

الياف نامحلول در شوینده خنثي

07/43

61/73

08/14

67/70

4/51

5/78

الياف نامحلول در شویندة اسيدی

47/70

04/75

03/16

04/88

7/37

5/80

شاهد :جيرة حاوی کاه گندم .1 ،جيرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با اسيد -بخار -آنزیم؛  .4جيرة حاوی کااه کنجاد فارآوری شاده باا
اسيد -آنزیم و  .7جيرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با آب :SEM .خطای استاندارد ميان ينها.

جدول .3تأثیر جیرههای آزمایشی بر میانگین افزایش وزن روزانه ،ضریب تبدیل ،اسیدیته و نیتروژن آمونیاكی شکمبه
تيمار

افزایش وزن روزانه
(گرم)

ضریب تبدیل خوراک

نيتروژن آمونياکي
(ميليگرم در  155ميليليتر)

اسيدیته

شاهد

148/77

0/44

47/31

3/14

1

176/63

3/33

04/45

6/64

4

150/47

8/77

43/15

6/31

7

106/63

0/78

44/54

3/54

SEM

44/61

5/83

0/33

5/51

P value

5/44

5/53

5/63

5/45

شاهد :جيرة حاوی کاه گندم .1 ،جيرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با اسيد -بخار -آنزیم؛  .4جيرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با اسايد -آنازیم و .7
جيرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با آب :SEM .خطای استاندارد ميان ينها.
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بين ميزان اسيدیته و نيتروژن آمونياکي شاكمبه (جادول )7

نشخوار باالتر ( 431/63دقيقه در روز) متعلق به تيماار ساه

گوسفندان مورد آزمایش تفاوت معناداری مشاهده نشد .باا

بود .بين مدت زمان جویادن ،نشاخوار و خاوردن باه ازای

توجه به اینكه حيواناات در حاد ن هاداری ت ذیاه شادند،

مصرف مادة خشک ADF ،و  NDFتفاوتي وجاود نداشات

شكمبه با چالش چنداني از نظر افت اسيدیته مواجاه نباود،

(جدول  .)4اما برای باالبودن عددی مادت زماان جویادن،

زیرا سطح مصرف خوراک به تنهایي و جدا از نوع جياره و

شاید بتوان گفت که با توجاه باه اینكاه تيماار حااوی کااه

ميازان کنساانتره مصارفي ماايتواناد در نوساانات اسايدیته

کنجد فرآوری شده با اسيد -بخار -آنازیم مقادار مصارف

شكمبه نقش زیاادی داشاته باشاد ،بناابراین باين اسايدیته

مااادة خشااک NDF ،و  ADFبيشااتری را نساابت بااه سااایر

شكمبه گوسفندان ت ذیه شده با جيرههای آزمایشي تفااوت

تيمارها داشته ،مدت زمان بيشتری را صرف خوردن کرده و

معناداری مشاهده نشد .مطابق با آزماایش حاضار ،محققاان

به دنبال آن مدت زمان جویدن بيشتری را در باين تيمارهاا

] [10ذکر کردند که فرآوری کااه کنجاد باا ماواد شايميایي

به خود اختصاص داده است ،باا توجاه باه متفااوت باودن

(سود و اوره) ،اسيدیته مایع شكمبه را تحت تأثير قرار نداد.

اجزای جيرههای آزمایشي و حجيمتر و خشنتر بودن آنهاا،

به عالوه ت ذیة گوسفندان با جيره بر پایة کاه کنجد فرآوری

در نتيجه دام زمان بيشاتری را صارف خاوردن ،نشاخوار و

شده با اوره و مالس و همچنين پروبيوتيک ساکارومایساس

جویدن کرده است ] .[1فعاليت جویدن تحت تأثير بسياری

تأثيری بر ميزان اسيدیته مایع شكمبه نداشت ] .[3همچناين

از عوامل ت ذیهای و بهویژه محتوای اليااف و انادازة ذرات

افزودن آنزیم به جيرة غذایي گوسفندان سبب عدم افازایش

جيره قرار دارد .با توجه به اینكه فرآوری با بخار آب تحت

معنادار اسيدیته ماایع شاكمبه شاد ] .[44موافاق باا نتاایج

فشار و اسيد ساولفوریک ،سابب کااهش عاددی محتاوای

آزمااایش حاضاار ،افاازودن آناازیم فيبروليتيااک بااه جياارة

 NDF ،ADFو مادة خشک شاد ،ایان ت ييارات مايتواناد

گوسفندان بر پایاة علوفاه خشاک و کنساانتره ،ت يياری در

سبب افزایش فعاليت خوردن ،نشاخوار و جویادن در باين

ميزان نيتروژن آمونياکي شكمبه نداشات ( .)45اماا افازودن

تيمارهای آزمایشي شود.

مواد شيميایي نظيار اوره و ساود باه کااه کنجاد و یونجاه

با کااهش انادازه ذرات جياره ،کال فعاليات نشاخوار،

خشک در جيرة گوسفندان نر بلوچي سبب افزایش نيتروژن

جویاادن و خااوراک خااوردن گوساافندان کاااهش یاف ات و

آمونياکي مایع شاكمبه شاد کاه باا نتاایج آزماایش حاضار

همچنين ذکر شده اسات کاه کااهش انادازة ذرات علوفاه،

م ایرت دارد ].[10

مؤثرترین عامل بر مصارف ماادة خشاک و رفتاار جویادن

بين مدت زماان خاوردن تيمارهاای آزمایشاي تفااوت

است ]  .[17محققان ذکر کردند که فرآوری کاه جو با آب،

معناااداری وجااود ناادارد ،درحااالي کااه بااين ماادت زمااان

فعاليت خوردن ،جویادن ،اساتراحت و نشاخوار را تحات

اسااتراحت ،نشااخوار و جویاادن تيمارهااای مااورد بررسااي

تأثير قرار مايدهاد ] .[1گازارش شاده کاه کااهش انادازه

تفاوت معناداری وجود داشت .مدت زماان جویادن بااالتر

قطعات در جيرههاای حااوی اليااف یكساان ،مادت زماان

( 346/63دقيقه در روز) مربوط به تيمار یک و مدت زماان

جویدن را کاهش ميدهد ].[8
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جدول  .4فعالیت نشخوار گوسفندان تغذیه شده با جیرههای آزمایشی
شاهد

4

1

7

SEM

P value

مدت زمان خوردن (دقيقه در روز)

417/77

435/55

450/55

417/77

47/58

5/40

مدت زمان نشخوار (دقيقه در روز)

731/63b

436/63ab

406/63ab

431/63a

46/53

5/51

مدت زمان جویدن (دقيقه در روز)

650/55b

346/63a

661/63ab

350/55ab

77/33

5/54

فعاليت جویدن به ازای مواد م ذی مصرفي (دقيقه در کيلوگرم)
زمان خوردن
مادة خشک مصرفي

436/6

464/4

446/1

478/8

77/81

5/64

الياف نامحلول در شویندة خنثي مصرفي

034/4

033/7

048/4

033/1

33/14

5/33

الياف نامحلول در شویندة اسيدی مصرفي

735/1

748/4

731/7

703/6

01/36

5/34

زمان نشخوار
مادة خشک مصرفي

044/3

467/3

0115/8

060/5

31/44

5/07

الياف نامحلول در شویندة خنثي مصرفي

1118/6

1503/7

1476/4

1734/0

160/85

5/04

الياف نامحلول در شویندة اسيدی مصرفي

373/4

617/7

843/5

846/4

150/83

5/43

فعاليت جویدن
مادة خشک مصرفي

851/6

340/3

376/3

857/8

30/01

5/65

الياف نامحلول در شویندة خنثي مصرفي

1311/5

1606/3

1384/0

1301/0

441/18

5/37

الياف نامحلول در شویندة اسيدی مصرفي

1143/7

361/0

1455/7

1187/3

140/03

5/60

شاهد :جيره حاوی کاه گندم .1 ،جيرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با اسيد -بخار -آنزیم؛  .4جيرة حاوی کااه کنجاد فارآوری شاده باا
اسيد -آنزیم و  .7جيره حاوی کاه کنجد فرآوری شده با
 .a-bتفاوت ميان ينها با حروف نامشابه در هر ردی

آب.

تفاوت معنادار است ( :SEM .)p>5/50خطای استاندارد ميان ينها.

جمعياات پروتااوزوآیي شااكمبه ،تحاات تااأثير نااوع

مدیوم ،در جيرة حاوی کاه کنجد فرآوری شاده باا اسايد-

فرآوریهای انجام شده قرار ن رفت (جدول .)0پروتوزوآی

آنزیم گونه انودیپلودنيوم مدیوم و در جيرة حاوی کاه کنجد

غالااب در شااكمبه گوساافندان ت ذیااه شااده بااا جياارههااای

فاارآوری شااده بااا آب ،گونااة پلااي پالسااتروم مااولتي

آزمایشي از دسته الي وتریش ها بودناد .پروتاوزوآی غالاب

وستيكوالتوم بودند .نتایج آزمایش حاضر نشان داد که گونة

شمارش شده در مایع شاكمبه جيارة شااهد از گوناه پلاي

پلااي پالسااتروم مولتيوسااتيكوالتوم در تيمارهااای شاااهد و

پلستروم مولتي وستيكوالتوم ،در جيارة حااوی کااه کنجاد

حاوی کاه کنجد فرآوری شده با آب از نظر عددی باالتر و

فرآوری شده با اسيد -بخاار -آنازیم ،گوناه انودیپلودنياوم

همچنين در تيمار حاوی کاه کنجد فرآوری شده باا اسايد-
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بخار -آنزیم ،گونه انودیپلودنيوم مدیوم نسبت به بقيه بيشتر

تفاوت آماری معناداری نداشت (جدول  .)6موافق با نتاایج

بود .محققان در آزمایشي بيان کردند که فرآوری کاه کنجاد

آزمایش ،تحقيقات نشان داد فرآوری کااه گنادم باا آب در

بااا مااالس ،اوره و همچنااين پروبيوتيااک ساکارومایسااس و

جيرة گاوهای شيرده تأثيری بر غلظت نيتروژن اورهای خون

ت ذیة آن به همراه یونجه در جيرة گوسفندان سبب افزایش

نداشت .همچنين گزارش شده است که ت ذیة گاو هلشتاین

تعداد پروتوزوآی شكمبه شد ].[3

با علوفه فرآوری شده با آب بهعنوان تنها منباع غاذایي ،بار
ميزان گلوکز و اورة خون اثری نداشت].[1

گلوکز و اوره خون ( )BUNگوسفندان مورد آزماایش،

جدول  .5تأثیر جیرههای آزمایشی بر جمعیت پروتوزوآیی شکمبه

گونههای غالب
تعداد کل

پليپالستروم مولتي

(سلول در ميليليتر مایع شكمبه)

وستيكوالتوم

شاهد

14/16×154

0/66×154

7/77×154

1

10/75×154

4/33×154

0/55×154

4

16/66×154

4/66×154

4/46×154

7

18/77×154

0/55×154

4/16×154

SEM

7/43

1/65

1/06

P value

5/86

5/61

5/83

تيمار

ایئودیپلودنيوم مدیوم

شاهد :جیره حاوی کاه گندم .1 ،جیره حاوی کاه کنجد فرآوری شده با اسید -بخار -آنزیم؛  .2جیرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با اسید -آنزیم و .3

جیرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با آب :SEM .خطای استاندارد میانگینها.
جدول  .6تأثیر جیرههای آزمایشی بر فراسنجههای خون (میلیگرم در دسیلیتر)

تيمار

گلوکز

نيتروژن اورهای خون

شاهد

64/55

15/77

1

37/66

15/77

4

34/55

11/77

7

63/66

14/66

SEM

4/41

1/87

P value

5/40

5/70

شاهد :جيره حاوی کاه گندم .1 ،جيرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با اسيد -بخار -آنزیم؛  .4جيرة حاوی کااه کنجاد فارآوری شاده باا
اسيد -آنزیم و  .7جيرة حاوی کاه کنجد فرآوری شده با آب : SEM .خطای استاندارد ميان ين.
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Abstract
This research was conducted to investigate the effect of processing sesame straw with low steam pressure,
sulfuric acid and enzyme mixture on digestibility and ruminal fermentation, protozoa population,
rumination and some blood parameters of Arabi sheep. Twelve sheep were fed with control diet (without
sesame straw), diet containing sesame straw processed with 2.4% sulfuric acid and low steam pressure at
130°C for 120 min and 3 gr/kg DM enzyme, diet containing sesame straw processed by sulfuric acid and
enzyme and diet containing sesame straw processed with water. The dry matter and organic matter intake,
daily gain, feed conversion, apparent digestibility of dry matter, organic matter, NDF and ADF did not
differ between treatments. The processing did not affect ammonia nitrogen, pH, and rumen protozoa
species of sheep. Chewing, rumination and resting times were different between treatments and the
greatest rumination time (491.67 min per day) was for processing with acid and enzyme (P<0.05). The
eating, rumination and chewing time for dry matter, ADF and NDF, and blood glucose and urea of sheep
were not different. Therefore, according to results of this experiment, sesame straw processed with water,
processed with sulfuric acid and low steam pressure and enzymes and processed with acid and enzyme
can be used at the expense of wheat straw in the sheep nutrition.
Keywords: Arabi sheep, digestibility, enzyme, low steam pressure, sulfuric acid.
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