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چكيده
توليد توانايي آنهـا خود اينحال با ميدهد، تشـكيل خشـبي را خوراك هاي نشـخواركننده غذاي اصلي دام هاي اينكه وجود بـا
گوارش دستگاه در ساكن جمعيت به نشخواركنند ه دامهاي لذا ندارند. را باشند هميسلولز و سلولز تجزية به قادر كه آنزيمهايي
فرايند مهميدر نقش كه و قارچها است باكتري ها، تكياختهها عمدتًا شامل اكوسيستم ميكروبي شـكمبه هستند . وابسـته خود
با چهار شده گوسفند تغذيه شكمبة از حذف تكياختهها اثر تحقيق بررسـي اين اجراي از هدف ايفا ميكنند . شـكمبه د ر تخمير
مي باشـد. دانة جو و دانه پنبه كنجالة گندم، يونجه، كاه شـامل خوراك نوع چهار از شـده توليد گاز ميزان بر غذايي جيـرة نـوع
شد استفاده التين آماري مربع طرح قالب د ر شـكمبه د ر شده گذاري شـال فيسـتول نژاد نر گوسـفند راس ۴ از د ر اين آزمايش
شـكمبه در تكياخته حضور و عدم حضور دو مرحلة در د رصد كنسـانتره) ۶۰ و صفر،۲۰، ۴۰ (حاوي غذايي جيرة نوع چهار اثر و
از حاصل نتايج گرفت. صورت تخليه(۱۰) و شستشـو روش از استفاده با شـكمبه از ياختهها تك قرار گرفت. حذف بررسـي مورد
گندم، كاه كردن انكوبه ساعت ۲۴ از پس شده توليد حجم گاز نشـان داد آزمايش خوراكهاي مورد روي بر گاز آزمايشـات توليد
در ميليليتر و ۷۰ و ۳۵ /۴۶،۳/۶ ،۴۴ /۳ ترتيب به تك ياخته داراي شـكمبة گوسـفند مايع د ر جو دانة و پنبه دانه يونجه، كنجالة
شكمبه از تك ياختهها با حذف است. بوده ميليليتر ۶۵/۳ و ۳۷/۴۰،۱ /۷ ،۳۳/۳ ترتيب به گوسفند فاقد تك ياخته شكمبة مايع
مورد كاه گند م در شد ه مشاهده اختالف و شد كاسته چشمگيري طور به دانه) پنبه كنجالة مورد در (جز شده توليد گاز حجم از

.(p<۰/۰۵)ازلحـاظآمـاريمعنـيداربـود

گاز توليد ياختهها، تك حذف گوسـفند ، كلمات كليدي:

جيرههاي با شده تغذيه گوسفند شكمبة مايع توان بررسي
در تك ياختهها حضور عدم و حضور حالت دو در مختلف
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مقدمه
مايع د ر مواد خوراكي تخمير ميزان ــراي اندازهگيري ب روشهاي متعددي
كه آنجايي از هستند. و معايبي آنها داراي مزايا كدام از هر وجود د ارد، شكمبه
آن روش استاندارد كرد ن بوده و پر هزينه ، زياد داشته كار به نياز invivoروش
كامل مورد جيرة در مي توان تنها را خوراكي مواد كه آنجايي از و ــت اس ــوار دش
ــدن مواد ش ميزان تجزيه برآورد براي ديگري ، تكنيك هاي د اد ــرار ق ــش آزماي
invitroو insaccoكردندكهميتوانبهروش هاي پيد ا خوراكيد ر شكمبهتوسعه
در تجزية مواد خوراكي كينتيك insacco روش از استفاده كرد( ۳،۲). با اشاره
محلول، روش براي خوراك هاي اين اينحال با بررسي قرار گرفت. مورد شكمبه
نسبت خوراكهايي كه حاوي است و كوچك ذرات آنها خوراك هايي كه اندازة
ناپديد كيسهها درون از ــدن ش تجزيه بدون و هستند چربي و ــته نشاس زياد ي
آنها در كه پيشنهاد شدهاند invitro مختلف نيست. روشهاي ميگردند مناسب
وجود با ميگردد . تعيين نشاسته ديوارة سلولي و آلي، ماد ة شدن تجزيه ميزان
مادة هضم بيان براي مناسبي روش عنوان به Terryو(۱۴) و Tilley روش اينكه
اواخر از نيست. مناسب كينتيكي مطالعات براي اينحال با ــد، پذيرفته ش آلي
تعيين براي invitro شرايط در ــده ش توليد گاز ميزان ۱۹۷۰ اند ازهگيري ــال س
گرفت قرار مورد استفاده و معرفي تخمير كينتيك و علوفهها هضم خصوصيات
مايع شكمبه در ــده ش انكوبه مواد خوراكي هضم از حاصل گاز روش اين که در

.(۱۳ قرار ميگيرد (۴، invitro مورد اندازهگيري شرايط د ر
آنها فرعي به فرآوردههاي شكمبه مواد خوراكي را ــمهاي ميكروارگانيس
استيك، (اسيد فرار چرب اسيد هاي متان و و ــيدكربن دياكس گازها، يعني
مختلفي ــتمهاي سيس ميكنند . تبديل بوتيريك) ــيد اس و ــيد پيروويك اس
تجهيزات بودن فراهم به توجه و با ــت اس ــنهاد شده پيش توليد گاز روش از
است. به افزايش رو روش اين از استفاده به تست، عالقمندي گاز اتوماتيك
تكنيك كمك به راحتي ــكمبه نيز به ش مايع د ر ــده انجام ش تخمير ميزان

است(۱۹). اندازهگيري قابل گاز توليد
مصرف ــي غذاي جيرة اصلي ــزاي اج ــتند قادر هس مژهدار ــاي تكياخته ه
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Effect of defaunating the rumen of sheep fed various diets on gas production invitro
By: K. Jafari Khorshidi, Assistant Prof. Islamic Azad University. Branch of Savadkooh, Rezaean M. Assistant Prof., 
Veterinary College, Tehran University. Zahedifar M. Assistant Prof. Animal Science Institute, Karaj, Mirhadi S.A. 
Assistant Prof. Animal Science Institute, Karaj.
 Although roughages are the main components of diet for ruminants,they cannot digest the lignocellulolytic feedstuffs.Thus 

they depend on the microbial population which exist on their alimentary tract. Rumen microbial ecosystem mainly consist of 

bacteria,protozoa and fungi.Their main function in the rumen is fermentative process of feeds.The objective of this experiment 

was to evaluate the effect of defaunating the rumen of sheep on the amount of gas produced by incubation of wheat straw,alfalfa 

hay,cottonseed meal and barley grain.In this experiment four rumen fistulated sheep (breed of shal) used in a latin square design. 

Four diets containing 0,20,40 and 60% concentrate used in two stage of faunate and defaunated. Defaunating the rumen was 

done using emptying and washing method (Jouany and Senaud,1979).The results of gas test on four feeds (wheat straw, alfalfa, 

cottonseed meal and barley grain) in rumen liquor of sheep containing protozoa was 44.3, 46.6, 35.3 and 70.0 and in rumen 

liquor of defaunated sheep was 33.3, 40.7, 37.1 and 65.3 mililiters respectively.By defaunating the rumen the volume of gas 

produced was significantly (except for cottonseed meal) and significant difference (p<0.05) observed for wheat straw.
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قرار ميزبان حيوان استفاد ة مورد كه متابوليتهايي انواع به را دام ــط توس شد ه
تغيير سبب ياختهها تك حضور ــتقيم، اثر مس بر عالوه نمايد. تبديل ميگيرد ،
انجام و محل ميزان، وسعت روي ــتقيم مس غير اثرات و شده ــكمبه محيط ش
شكمبه وجودتكياختهها در كه است شده د اده نشان ميگردد. فرايند هاي هضم
شكمبه، تعداد حجم آن، ابقاي و زمان شكمبه محتويات خشك ميزان مادة بر
pH محيط فرار، چرب اسيدهاي كل و نسبت غلظت موجود، نوع باكتريهاي و
هضم فرايند د ر مستقيم طور به تكياختهها مي گذارد. تاثير آمونياك غلظت و
پروتئين بيشتري "مقدار شكمبه د ر ياخته تك فاقد دامهاي در هستند. سهيم
الياف در تجزية از ــوم يكس تا يك چهارم تقريبًا ــد. ميرس روده به هضم براي
تحريك سبب طرفيتكياختهها است (۱۷،۱). از مربوط بهتكياختهها شكمبه
آنها توسط شده توليد آنزيمهاي و مي شوند باكتريها توسط سلولز هضم توان
الكتيك اسيد ميباشد. برخورد ار اهميت از شكمبه در گياهي اجزاي تجزية در
فعاليت براي مطلوب pH تغيير با و مستقيم غير طور به است شده مشخص (كه
فعال طور به ميگردد)، الياف ميزان هضم كاهش سبب سلوليتيک باکتريهاي
فعاليت ميزان و ــرد د جذب ميگ مژهدار آنتودينيومورف تكياختههاي ــط توس
افزايش ــكمبه به ش ياختهها تك تلقيح از پس زايالن كنندة تجزيه آنزيمهاي
تك دامهاي واجد مقايسة با تكياختهها اثرات بررسي از حاصل مييابد. نتايج
نيست و هدف يكسان انجام شده در تحقيقات شكمبه ياخته و فاقد تكياخته در
مورد خوراكهاي هضم ميزان بر اثر تكياختهها ــي بررس آزمايش از انجام اين

بود. invitro شرايط آزمايش در

روشها و مواد
مورد آزمايش دامهاي

با ميانگين شكمبه در گذاري شده فيستول نژاد شال ، راس گوسفند ۴ از
حد دامهاي آزمايشي در شد . استفاده ازمايش انجام ۵±۴۰ كيلوگرم براي وزن
مايع ميشد ند. تغذيه ظهر) بعد از ۴ و صبح ۸ غذايي ( وعد ة د و در و نگهداري
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كرباسي پارچة اليه ۴ از ميان و شده دريافت غذايي صبح از وعدة قبل شكمبه
ميشد ند. تزريق مورد نظر سرنگهاي و به ميشد داده عبور

گاز توليد آزمون براي نمونه ها آمادهسازي و آزمايش مورد خوراكهاي
كنجالة  يونجه، كاه گند م، ــامل ش ماده خوراكي نوع ۴ آزمايش ــن در اي
توزين، خوراك هاي از ــل قب گرفت. قرار ــي بررس جو مورد د انة و ــه دانه پنب
شدند آسياب متر ميلي قطر يك با ــوراخهايي س داراي ــياب آس با مورد نظر
ــد. ش ــتفاده اس ــك نمونه براي انجام آزمايش خش وزن ميليگرم ۲۰۰ از و
پيستون سپس شد، وارد آن سرنگ انتهاي قسمت از شده توزين نمونههاي

وارد گرديد. داخل سيلند ر به

مورد نياز مواد شيميايي
گرم  ۶/۲ سديم، هيدروژن دي فسفات گرم ۵/۷ اصلي عناصر محلول  
آب مقطر افزودن با منيزيم که سولفات گرم پتاسيم، ۰/۶ فسفات هيدروژن
كلريدكلسيم، گرم كم مصرف ۱۳/۲ عناصر محلول شد رساند ه ليتر حجم به
که آهن كلريد گرم ــت، ۰/۸ كلريد كبال گرم ۱/۰ كلريد منگنز، ــرم گ ۱۰/۰
۳۵ بافر محلول ــانده شد ، رس ميليليتر ۱۰۰ حجم به مقطر آب با افزودن
افزودن با ــات هيدروژن آمونيوم كربن گرم ۴ ــديم، س هيدروژن كربنات گرم
ميليگرم ۱۰۰ ريزازورين  ــانده شد، محلول رس ليتر يك حجم به آب مقطر
محلول ميليليتر رسانده شد و ۱۰۰ حجم به مقطر با افزودن آب ريزازورين
ميليگرم ۲۸۵ ــپس س و ــال NaOH يك نرم ــر ميلي ليت ۲ ــده كنن ــاء احي

. شد رسانده به حجم ۴۷/۵ ميليليتر آب مقر افزودن با Na۲S,۷H۲O

هوازي بي كشت محيط
 ۰/۱۲ ــر، آب مقط ميليليتر ۴۷۴ ــدار مق ــت کش محيط ــه تهي ــراي  ب
ميليليتر ۲۳۷ ــر، باف ۲۳۷ ميليليتر محلول ــرف، كم مص عناصر ــر ميليليت
ميلي ليتر ۵۰ ــن، ريزازوري محلول ــر ميليليت اصلي، ۱/۲۲ ــر عناص محلول
هوازي بي ــرايط براي ايجاد ش و نمود ه مخلوط با هم را احياء كننده محلول
ــرايط بي ش برقراري کامل تا و ميگرديد تزريق داخل محلول ــه CO۲ ب گاز
آبي روشن رنگ محلول كه افزودن محلول احياء كننده هوازي ادامه يافت. با

ميشود. بيرنگ سپس و شده رنگ قرمز ابتد ا است

شده توليد گاز اند ازهگيري
و  Menke روش از ــده ش ــد تولي گاز ــري آزمايش اندازهگي ــام انج ــراي ب
۲۰ ميليليتر با تازه مايع شكمبه ۱۰ ميلي ليتر نمونة شد. همكاران(۱۲) استفاده
ثابت ميليليتر پيستونروي۳۰ واردو داخلسرنگها محيطكشتبيهوازيبه
اندازهگيري مخصوص دستگاه انكوباتور داخل به را سرنگها ــپس س مي گرديد.
،۸ ،۶ ،۴ ،۲ مختلف شامل زمانهاي طي توليد شده گاز ميزان د اده و گاز انتقال

شد. قرائت انكوباسيون از پس ساعت ۹۶ و ۷۲ ،۴۸ ،۳۶ ،۲۴ ،۱۲

شكمبه از حذف تكياخته روش
تخليه  روش از ــكمبه ش از ياختهها ــك حذف ت ــق براي تحقي ــن اي در
Jouany و Senaudو(۱۰) پيشنهاد گرديد  ــط توس كه ــكمبه ش شستشوي و
شد، داده ــنگي گرس ــاعت س ۴۸ نظر مورد به دام هاي ابتدا ــد. ش ــتفاد ه اس
گرديد و تخليه از پمپ استفاده با دام هر محتويات شكمبة از نيمي ــپس س

سانتيگراد نگهداري درجة -۲۰ د ماي با فريزر داخل در ساعت ۲۴ مدت به
سوم باقيماندة در روز يافت. اد امه نيز د يگر ساعت گرسنگي دامها ۲۴ ــد. ش
ولرم آب با و شكمبه د اد ه شد انتقال فريزر به نيز تخليه و شكمبه محتويات
پس منتقل و آون داخل به قبل روز شدة فريز محتويات شد . شستشو داده
برگرداند ه ــكمبه ش د اخل ــانتيگراد به س درجة ۳۹ به آن دماي ــيدن رس از
از اطمينان براي نيز از محتويات ــري س دومين از آن پس ساعت ۲۴ ــد . ش
زمان اين از و انتقال داده شد شكمبه ميكروبي مناسب، به جمعيت حصول
حضور حالت در اول مرحلة آزمايشات شد . داد ه قرار دامها اختيار در خوراك
تكياختهها حذف از پس روز ۴۵ و گرفت صورت ــكمبه ش در تك ياختهها
د ر تكياخته فاقد مرحلة در نظر مورد آزمايشات و نمونهبرداري ــكمبه از ش
مورد هفتگي طور ــكمبه به ش در تكياختهها وضعيت گرد يد. آغاز ــكمبه ش
از نمونهبرداري ــتول طريق فيس از كه اين ترتيب ميگرفت. به ــرل قرار كنت
وجود عدم وجود يا ميكروسكوپي مشاهدة با و صورت ميگرفت شكمبه مايع

ميشد. بررسي شكمبه د ر تكياختهها

آزمايش مورد غذايي جيرههاي
ــي (در دامهاي  آزمايش مرحلة د و طي غذايي(جدول۱)، جيرة نوع ۴ از
جيرة غذايي، هر براي ــد. ــتفاده ش اس ــكمبه) ش در فاقد تكياخته و واجد
تطابق ــري و پذي ــادت روز براي ع ــدت ۱۰ م به ــش ــورد آزماي م ــاي دامه
به سپس و شده تغذيه نظر مورد غذايي جيره با شكمبه ميكروارگانيسمهاي

نمونهبرداري صورت گرفت. و آزمايشي ۳ هفته عمليات مدت

مورد استفاده آماري طرح
رياضي طرح: شد. مدل استفاد ه التين آماري مربع طرح از آزمايش اين در

Xijk=μ+ i+ j+ k+ ijk

اثر رديف(مرحلة : i جامعه، كل :ميانگين μ مشاهد ه، مقدار هر :Xijk

نوع جيرة : اثر تيمار(چهار k ــا)، دامه ــتون(اثر اثر س : j آزمايش) ، انجام
اشتباه آزمايش اثر : ijk و غذايي)

آماري ــزار اف نرم از ــتفاده اس با آمده ــت بد س ــة آماري اطالعات تجزي
گرفت. صورت ويندوز تحت Minitab

نتايج
گوسفند شكمبة با مايع خوراكي نمونههاي اثر انكوباسيون در گاز توليد

گوسفند شكمبة مايع با خوراكي نمونههاي انكوباسيون از حاصل نتايج
تك حضور و عد م حضور حالت د و غذايي و در جيرة نوع با چهار شد ه تغذيه

است. شده داده نشان (۲) شماره جد ول در شكمبه در ياختهها
آن از بود ولي اثر توليد شده مؤثر گاز بر ميزان غذايي كاه گندم: جيرة
جز در ۲ شمارة- جدول به توجه با .( p نبود (۰/۰۵> معنيدار لحاظ آماري
حجم بيشترين كه كنسانتره حاوي ۶۰ درصد جيرة با شده تغذيه ــفند گوس
ناشي توليد شده گاز ميزان موارد ساير در ميدهد. نشان را ــده ش توليد گاز
از گوسفند كمتر تك ياخته در دامهاي فاقد غذايي جيرة نوع تغذية چهار از
و حضور در گندم كاه از شده توليد گاز ميانگين ــد. باش مي واجد تك ياخته
و ۵۸/۹ برابر ترتيب به انكوباسيون ساعت ۹۶ طي د ر حضور تكياختهها عد م
حالت در مورد اندازهگيري زمان هاي تمام در ميزان بود. اين ميليليتر ۵۵/۱ 
به تفاوت اين بود. تكياختهها حضور عدم حالت از بيش تكياختهها حضور

شكمبه گوسفند... توان مايع بررسي
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جيره اجزاي
خشك) مادة (درصد

تمام جيرة
علوفهاي(۱)

درصد ۲۰ حاوي جيرة
كنسانتره(۲)

درصد ۴۰ حاوي جيرة
كنسانتره(۳)

درصد ۶۰ حاوي جيرة
كنسانتره(۴)

خشك ۶۰۴۰۲۰۰يونجة

گندم ۴۰۴۰۴۰۴۰كاه

گندم ۰۳۲۵۲۵/۷۷سبوس

جو ۰۱۵۱۳۲۱/۴۸دانة

دانه پنبه ۰۲۲۱۲/۷۵كنجالة

خشك) مادة (د رصد جيرههاي غذايي شيميايي تركيبات

خام ۸/۸۱۹/۲۵۹/۹۲۱۲/۰پروتئين

آلي ۹۱/۲۹۲/۴۹۲/۷۹۳/۸ماد ة

ADF۴۰/۳۳۴/۷۲۹/۲۲۵/۲

NDF۵۹/۷۵۶/۱۵۵/۱۵۲/۷

۰/۹۷۰/۷۲۰/۴۵۰/۱۹كلسيم

۰/۲۱۰/۲۷۰/۵۰۰/۶۱فسفر

خوراك نام

دانهيونجهكاهگندم پنبه جوكنجالة دانة

دام ۲۴۹۶۲۴۹۶۲۴۹۶۲۴۹۶جيره/زمانوضعيت

تكياخته (۰)واجد ۱۴۳/۵۵۹/۳۴۶/۳۵۶/۳۳۸/۵۵۳/۳۶۶/۳۸۹/۵

(۲۰) ۲۴۴/۰۵۹/۰۴۶/۵۵۵/۰۳۲/۸۵۰/۵۶۵/۰۹۰/۵

(۴۰) ۳۴۴/۷۵۹/۵۴۷/۳۵۵/۵۳۵/۰۵۳/۸۷۱/۸۸۹/۵

(۶۰) ۴۴۴/۳۵۸/۰۴۶/۳۵۵/۵۳۴/۸۵۲/۳۷۷/۰۹۰/۳

معيار انحراف ± ميانگين
a۳/۴۴
۲/۶۸

۵۸/۹
۱/۴۷

۴۶/۶
۲/۳۹

۵۵/۵۶
۱/۹۷

۳۵/۳
۳/۶۸

۵۲/۳
۴/۵۸

۷۰/۰
۹/۰۴

۸۹/۹
۳/۴۴

تكياخته (۰)فاقد ۱۳۰/۷۵۱/۵۴۰/۰۵۰/۰۳۴/۸۵۴/۵۶۵/۳۸۴/۳

(۲۰) ۲۳۲/۰۵۳/۳۳۷/۸۴۷/۰۳۶/۵۵۳/۳۶۴/۵۸۷/۸

(۴۰) ۳۳۴/۰۵۳/۵۴۱/۳۴۹/۸۳۲/۵۴۸/۵۶۴/۵۹۳/۵

(۶۰) ۴۳۶/۷۶۲/۰۴۴/۰۵۴/۸۴۴/۸۶۲/۵۶۶/۸

± ميانگين
معيار انحراف

b۳/۳۳
۵/۷

۵۵/۱
۵/۵۷

۴۰/۷۵
۴/۵۸

۵۰/۵
۵/۴۲

۳۷/۱
۱۱/۱۸

۵۴/۷
۱۰/۷

۶۵/۳
۱/۰۸

۹۰/۸
۱۰/۵

استفاده مورد غذايي جيرههاي شيميايي تركيبات و اجزاء :۱- شمارة جدول

گوسفند شكمبة مايع جو با دانة دانه و پنبه كنجالة يونجه، گند م، كاه انكوباسـيون ساعت انكوباسـيون ۹۶ و ۲۴ پس از شـده(ميليليتر) توليد ميزان گاز شـمارة -۲: جدول
در شكمبه عدم حضور تك ياختهها و حالت حضور در دو و جيرة غذايي نوع چهار با تغذيه شده

p) ميباشد. سطح( ۰/۰۵< د ر وجود اختالف معنيد ار بيانگر ستون در هر مشابه غير حروف درج
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ميباشد. قابل توجه انكوباسيون ساعات اولية در خصوص
تكياختهها  در حالت حضور يونجه انكوباسيون گاز حاصل از مقدار  يونجه:
۵۵/۵ به ترتيب ۵۶/۳، ۰/ ۵۵، ۴ يك الي جيرههاي غذايي شمارة از استفاده با
برابر ترتيب به حضور تكياخته در شكمبه عدم و در حالت ميليليتر ۵۵/۵ و
غذايي كه جيرههاي ــاهد ه شد مش بود. ميليليتر و ۵۴/۸ ۴۹/۸ ،۴۷/۰ ،۵۰/۰
بودهاند(جد ول همراه ــتري بيش گاز توليد با ــكمبه ش در تكياخته حضور در
انكوباسيون ساعت ۹۶ طي تخمير يونجه با توليد شده گاز ميانگين .(۲ شمارة
برابر تكياخته ها حضور عدم و ميليليتر ۵۵/۵۶ برابر تكياخته ها ــور حض در
زمانهاي تمام توليد شده طي گاز ميزان اين كلي طور به ميليليتر بود. ۵۰/۵ 
شكمبه بود در تكياخته فاقد از حالت بيش ياخته تك واجد حالت مختلف در

.( p نشد(۰/۰۵> مشاهده معنيداري آماري ولي اختالف
۹۶ ميليليتر طي شد ه(۶۲/۵ گاز توليد ميزان بيشترين دانه: كنجالة پنبه
كنسانتره حاوي ۶۰ درصد جيرة با شده تغذيه انكوباسيون) به گوسفند ساعت
توليد شده گاز ميزان تعلق دارد. شكمبه تكياخته در حضور عدم در حالت و
د ر حضور تكياختهها حالت د ر ۴ الي يك ــمارة ش غذايي جيرههاي با تغذية
حالت عدم و در ميليليتر ۵۲/۳ ۵۰/۵، ۵۳/۸ و ،۵۳/۳ ترتيب برابر شكمبه به
ميليليتر بود ۶۲/۵ و ۴۸/۵ ،۵۳/۳ ،۵۴/۵ برابر شكمبه در حضور تكياختهها
۲). با شمارة )(جد ول p نشد(۰/۰۵> مشاهده معني د اري آماري اختالف ولي
زمان از انكوباسيون آرامتر ۸ ساعت ابتد اي تا تخمير تكياختهها فرآيند حذف
كنجالة تخمير آن سير از پس صورت گرفت، ــكمبه ش د ر تكياختهها حضور
بود ــابه مش تقريبًا عدم حضور تكياختهها و حضور حالت دو هر د ر د انه پنبه
عدم حضور تك ياخته ها در حالت شده گاز توليد ۹۶ ساعت ميزان از پس ولي

بود. تكياختهها توليد شده در حالت حضور گاز ميزان از بيش
جو ــيون دانة انكوباس اثر در ــده ش توليد گاز ميزان ــترين جو: بيش دانة
ــفند گوس به كه بود ــيون انكوباس ــاعت س ۹۶ از پس ميلي ليتر برابر ۹۷/۵
كمترين و كنسانتره د رصد حاوي ۶۰ جيرة ــده با ش تغذيه و تك ياخته فاقد
با جيرة ــده ش تغذيه و تكياخته فاقد ــفند گوس ميليليتر ) به ۸۴/۳) ميزان
شكمبة مايع با جو دانة انكوباسيون از حاصل داشت.گاز تعلق علوفهاي تمام
حالت د ر چهار ــمارة يك الي ش غذايي جيرههاي با ــد ه تغذيه ش ــفند گوس
۹۰/۳ و ۸۹/۵ ،۹۰ /۵ ،۸۹/۵ برابر ترتيب به ــكمبه ش د ر تكياختهها حضور
۹۷/۵ و ۹۳ /۵ ،۸۷/۸ ،۸۴/۳ ــر براب ــه تكياخت حضور عدم در و ــر ميليليت
سرعت كه ميگردد ــاهده مش ۲- ــمارة جد ول ش ــاهدة مش با بود . ميليليتر
ــفند واجد گوس در ــة جو دان ــيون انكوباس ابتد اي ــاعت س طي ۲۴ ــر تخمي
ولي بود باالتر شكمبه در تكياخته فاقد ــفند گوس با ــه در مقايس تكياخته
شكمبة مايع جو با دانة ــيون انكوباس اثر در گاز روند توليد زمان اين پس از
پايان در و بوده مشابه ياخته تك حضور عد م و حضور حالت دو گوسفند در
برابر ترتيب به حضور تكياخته ها عدم حضور و در ــيون انكوباس ۹۶ ساعت

ميليليتر بود. ۹۰/۸ و ۸۹/۹

بحث
ميلي گرم ماد ةخشك) تخمير۲۰۰ (حاصل از توليدشده ميانگينحجم گاز
دانة جو با و دانه پنبه كنجالة يونجه، گندم، كاه انكوباسيون اول ــاعت س ۲۴ در
شكمبه حضور تكياختهها در عدم و حضور حالت در دو شكمبة گوسفند مايع
۶۵/۳ و و ۳۳/۳، ۴۰/۷، ۳۷/۱ ــر ميليليت و ۷۰/۰ ۳۵/۳ ،۴۶/۳ ــه ترتيب ۴۴/۳، ب
در كاه گندم مورد در شده در حجم گاز توليدشده مشاهد ه اختالف بود. ميليليتر

) ولي p >۰ /۰۵) بود معنيدار آماري نظر از ياخته تک حضور عدم و حالت حضور
موجود از اختالف گاز توليد شده، حجم كاهش با وجود جو دانة و مورد يونجه در
توليدشده گاز حجم از تنها نه دانه پنبه کنجاله مورد د ر نبود. آماريمعنيد ار نظر
۳۷/۱ ۳۵/۳ به گرديد (از ــاهده مش توليدي گاز حجم افزايش نشد بلکه کاسته
باکتري هاي فعاليت جمعيت و افزايش آن علت نظر ميرسد به که ليتر) ميلي
بيشتري توليد مقد ار و در شکمبه ها پروتئولتيکدر حالتعدمحضور تکياخته
حاوي ۶۰ غذايي جيره شده با هاي تغذيه در دام اختالف باشد. اين آمونياک گاز
مشاهده وضوح به شکمبه ياخته در تک حضور حالت عدم در و کنسانتره درصد
ليتر ميلي ۶۲/۵ به از ۳/ ۵۲ تکياخته ها حذف از پس توليد شده گاز شد(حجم
تك ياخته حضور در حالت ــده توليد ش گاز بودن حجم باال کرد). پيد ا افزايش
توسط دامهاي (VFA) فرار چرب اسيد هاي توليد با ميزان شكمبة گوسفند در
پس اولية خصوص در ساعات به دارد، مطابقت حاضر واجدتك ياخته در آزمايش
نسبت شكمبه در واجد تكياخته دامهاي در توليد شده VFA ميزان تغذيه از
گاز ميزان لحاظ از مشابهي وضعيت بود . باالتر ياخته حضور تك عدم حالت به
و د انه پنبه كنجالة (يونجه، آزمايش مورد د يگر خوراكهاي توسط شده توليد

شد. مشاهده جو) دانة
انكوباسيون خوراك هاي  بعد از شده توليد گاز ميانگين حجم باال بودن
با ميتواند شكمبه در واجد تكياخته گوسفند ــكمبة ش با مايع مورد آزمايش
موجود ميكروبي جمعيت ــط توس خوراكها تجزية و تخمير ميزان بودن باال
اهميت تكياختهها از حضور ــد. در اين بين ــته باش داش ارتباط ــكمبه ش د ر
احتمالي ــود كاهش وج با ــد نظر ميرس به طرفي از ــت. برخوردار اس خاصي
بين همكوشي تكياخته، واجد شكمبة در سلولوليتيك باكتريهاي جمعيت
تجزيهپذيري ميزان افزايش ــبب س ــلولوليتيك س باكتريهاي و تكياختهها
به قادر بزرگ تك ياختههاي آنتودينيومورف تمام ــت(۱). اس شد ه خوراك ها
انرژي عنوان منبع را به مواد خشبي سلولز هستند و توانايي استفاده از تجزية
تكياختة موجود تنها كه گوسفند ي شكمبة مايع در سلوالز فعاليت دارند (۶).
است گوسفند ي برابر مي دهد ۳-۴ تشكيل Eudiplodinium maggi را آن در
نشان مطالعات از برخي باشند(۷). شده حذف آن ــكمبة كه تكياختهها از ش
ــد درص ــدود ۲۵-۳۳ ح الياف در تجزية ــا در تك ياختهه ــهم س ميدهد كه
ــزارش گ نيز درصد ۳۵-۴۰ ــدود ح د ر ــهم آنها كه س حالي در ــد(۳) ميباش
تكياختهها حذف ميدهد ــان نش كه وجود دارد است(۱).گزارشهايي ــد ه ش
تجزية به ــادر تك ياخته ها ق دارد(۱۱). الياف ــة تجزي بر منفي اثر ــكمبه ش از
تا هميسلولز تجزية و هستند آرابان نيز زايالن، آرابينوزايالن و ــلولز، همي س
سلولز را كه ياختههايي تك و اكثر ــتگي د ارد ــلولز بس س به تجزية زيادي حد
بين غلظت كنند(۱۶،۵). تجزيه نيز را سلولز همي ميتوانند تجزيه ميكنند،
وجود مثبتي ارتباط سلولوليتيك باكتريهاي رشد و شكمبه مايع در آمونياك
خود نياز مورد ازت تامين براي سلولوليتيك باكتريهاي از بسياري زيرا دارد ،
حالت داد در نشان تحقيق اين از حاصل نتايج ميكنند. ــتفاده اس از آمونياك
حالت عدم با مقايسه در غلظت ازت آمونياكي شكمبه، در حضور تكياختهها
آنتودينيومورف ياختههاي تك باالتر است زيرا شكمبه در تكياختهها حضور
حضور حالت در داشت انتظار مي توان لذا و (۸) ــتند هس عمدتًا پروتئوليتيك
باكتري هاي سلولوليتيك براي حضور شرايط مناسبي شكمبه تكياختهها در
اتصال و آن ــب تخري و ــلولي س د يوارة به اتصال تكياختهها ميگرد د. فراهم
ميزان افزايش ــا ب ــده ش تخريب بافتهاي اين به ــلولوليتيك س باكتري هاي
ــهم س و(۱۸) Withers و Williams طرفي از بود. خواهد همراه الياف ــر تخمي

شكمبه گوسفند... توان مايع بررسي
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داشتند اظهار و مهم دانسته فيبروليتيك فعاليت آنزيمهاي در را تكياختهها
باكتريهاي ــداد تع از ــكمبه ش به تلقيح تكياختهها از پس اينكه ــود وج با
كنندة تجزيه آنزيمهاي د ر تغييري تنها نه ولي ميشود ، كاسته سلولوليتيك
افزايش نشان آن مقدار مواردي د ر بلكه نشده ايجاد پليساكاريداز) الياف (مثل
تكياختهها تلقيح با كرد ند هيدروالز). آنها مشاهده گلوكوزيداز (مثل ميدهد
فيبروليتيك تعداد باكتريهاي از اينكه وجود با تك ياخته، فاقد دام شكمبة به
همكاري نظرية وجود يافت كه افزايش گياه لوليوِپِرن ولي هضم ــد ش كاسته
جيرة اثر ميكند. تائيد ــكمبه ش د ر را فيبروليتيك تك ياختههاي بين مثبت
شكمبة مايع با شد ه انكوباسيون خوراكهاي از شده توليد گاز حجم بر غذايي
نظر ــكمبه از در ش ياختهها تك حضور عدم و حضور دو حالت ــفند د ر گوس
از حاصل يافته هاي .(p <۰/۰۵) ــت نداش همراه به معنيداري اختالف آماري
در دارد. آنها مطابقت (۹) ــكاران هم و Huntington يافتههاي با تحقيق ــن اي
توليد گاز ناشي ميزان شكمبه روي مايع حيوان دهند ة غذايي مطالة اثر جيرة
مايع جيرة حيوان دهندة وقتي داشتند كه اظهار انكوباسيون مواد خوراكي، از
از هنگامي است كمتر ميكروبي فعاليت ميدهد تشكيل فقط كاه را ــكمبه ش
ميكند . استفاده ۲۰ درصد جو درصد خوراك سيلو شده و ۸۰ حاوي جيرة كه
قبل از ــكمبه ش مايع نمونة گاز، توليد آزمايش انجام براي اينكه دليل به ــا ام
دو بين ميكروبي فعاليت در تفاوت مي شود، برداشت صبح وعد ة دادن خوراك
حيوان جيرة تاثير تحت استوكيومتري تخمير ميرسد و حداقل به غذايي جيرة
دهندة حيوان ــي غذاي جيرة د ر نتيجه نمي گيرد و قرار ــكمبه مايع ش دهندة
و شده توليد گاز حجم بين ندارد. گاز توليد ميزان روي معني داري اثر شكمبه
هضم قابليت افزايش با و دارد وجود مثبت ارتباط ــك خش مادة قابليت هضم
ميد ارد بيان موضوع اين مي شود و افزوده توليد شده گاز حجم بر خشك مادة

است. خوراكي شدن مواد تخمير الينفك بخش گاز توليد كه

پيشنهاد نتيجهگيري كلي و
شكمبه، ــاكن در س ميكروبي جمعيتهاي از يكي عنوان به تك ياختهها
علم ــودن نوپا ب دليل به و ــتند هس تاثير گذار غذايي ــواد م هضم ميزان ــر ب
جهت در ديگري انجام آزمايشات نسبت به الزم است شكمبه، ميكروبيولوژي
شكمبة در ساكن ميكروارگانيسمهاي ــاير س و تكياختهها جمعيت شناخت

گردد. تعيين آنها هضمي پتانسيل تا شود اقدام بومي نشخواركنندة دامهاي
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