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 چکیده

و ابقای نیتروژن در گوسفندان  میکروبی پروتئین سنتز شکمبه، هایفراسنجه مصرفی، خوراک بر پسته مغز پوشش مختلف سطوح از استفاده منظور بررسی تأثیربه
روزه انجام شد. پس از  21در چهار دوره  4×4کیلوگرم استفاده شد. آزمایش در قالب طرح مربع التین  54±2رأس گوسفند نر با میانگین وزن چهار  از کرمانی،

د )جیره جیره شاه -1های آزمایشی شامل  گندم شد. جیرههای آزمایشی استفاده و جایگزین سبوستعیین ترکیب شیمیایی پوشش مغز پسته، از آن در تهیه جیره
درصد پوشش مغز پسته  15جیره دارای  -4درصد پوشش مغز پسته و  10جیره دارای  -3جیره دارای پنج درصد پوشش مغز پسته،  -2بدون پوشش مغز پسته(، 

 مغز نگرفتند. با افزودن پوششهای آزمایشی قرار  تحت تأثیر تغذیه جیره بودند. نتایج نشان داد ماده خشک و نیتروژن مصرفی، نیتروژن دفعی و ابقای نیتروژن
های صفر، دو، چهار، شش و هشت ساعت پس از مایع شکمبه در زمان  pH(، لیکن تأثیری بر>05/0Pبه جیره، نیتروژن آمونیاکی شکمبه کاهش یافت ) پسته

صورت خطی یت گونه سلولوالیتیک بهکه جمع درحالی های آزمایشی قرار نگرفت، کل پروتوزوآی شکمبه تحت تأثیر جیرهجمعیت  مصرف خوراک نداشت.
کراتینین، اسید اوریک، هیپوگزانتین و گزانتین و ساخت پروتئین میکروبی بین  داری از نظر کل مشتقات پورینی، آالنتوئین،( یافت. اختالف معنی>05/0Pافزایش )

 درصد ماده خشک در جیره گوسفندان استفاده نمود. 15طح پسته تا س مغز توان از پوششتیمارها مشاهده نشد. با توجه به نتایج  این پژوهش، می

 
 های شکمبه.ابقای نیتروژن، پروتوزوآ، پوشش مغز پسته، سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه ها:کلیدواژه
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Abstract 
In order to investigate the effect of using different levels of pistachio seed coat (PSC) on feed intake, ruminal parameters, microbial protein synthesis 
and nitrogen retention in Kermani sheep, four male sheep with a mean weight of 54 ± 2 kg were used. This experiment was conducted in 4×4 Latin 
square design in 4 periods of 21 days. After determining the chemical composition of PSC, it was used in the preparation of experimental diets and 
replaced with wheat bran. The experimental diets were: 1) control diet (without PSC), 2) diet containing 5 % PSC, 3) diet containing 10 % PSC and 4) 
diet containing 15 % PSC. The results showed that feed and nitrogen intake, excreted nitrogen and nitrogen retention were not affected by feeding the 
experimental diets. Adding PSC to the diet reduced ruminal ammonia nitrogen (P < 0.05), however, it did not affect the pH of ruminal fluid at 0, 2, 4, 
6 and 8 hours after feeding. The total protozoa population of the rumen was not affected by experimental diets, while the population of cellulolytic 
species increased linearly (P < 0.05). There was no significant difference between the treatments in terms of total purine derivatives, allantoin, 
creatinine, uric acid, hypoxanthine, xanthine and, microbial protein synthesis. According to the results, PSC can be used up to 15% of dry matter in 
sheep diet and replaced with wheat bran or other diet ingredients. 
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مقدمه

های درصدی تغذیه در هزینه 70تا  60با توجه به سهم 

ها، ضایعات و جاری پرورش دام، استفاده از پسماند

ها فرآوری آن چنین هممحصوالت فرعی کشاورزی و 

ی مناسب برای حل راهجهت مصرف در چرخه تولید،  به

ویژه در تغذیه نوع محصوالت بهاستفاده اقتصادی از این 

های باشد. با توجه به افزایش قیمت نهادهوطیور میدام

خوراک اصلی دام مثل علوفه یونجه، دانه ذرت و جو و 

های های فرعی کشاورزی مانند کنجاله دانهفرآوردهسایر 

روغنی، کاه وسبوس، در حال حاضر استفاده از 

ی برخوردار محصوالت فرعی کشاورزی از اهمیت زیاد

از  تواند یم[ و از طرفی استفاده از ضایعات 13بوده ]

آلودگی محیط زیست جلوگیری کند و سبب افزایش 

ارزش ضایعات و محصوالت فرعی تولیدات کشاورزی 

خشک ایران است  و استان کرمان یکی از مناطق گرم .شود

ای های دورهسالی خشکویژه در که در فصول خشک و به

بحران آب دارای کمبود در خوراک دام نیز عالوه بر 

باشد. یکی از محصوالت کشاورزی که تولید باالیی در  می

باشد. پسته در استان کرمان دارد، پسته می ویژه بهایران و 

است که از نظر اقتصادی بسیار با اهمیت بوده و  محصولی

[. 5رسد ]می هزارتن 478تولید ساالنه آن در ایران به 

گیری پسته تازه )پوست پوسته فرایندناشی از  یپسماندها

دارای ارزش غذایی  صورت بالقوه( بهروییسبز نرم 

طور های اخیر انواع آن بهتند و در سالهس مناسبی

در تغذیه گوسفند مورد استفاده قرار گرفته  توجهی قابل

 ارزش گاز تولید روش از استفاده با پژوهشیاست. در 

 صورتبه پسته فرعی صولمح تخمیرپذیری و غذایی

 و قرار گرفت موردبررسی سیلوشده و خشک آفتاب

 پسته فرعی محصول سیالژ درصد افزودن که گزارش شد

 غلظت داری معنی طوربه به جیره (رویی نرم پوسته)

داد  کاهش را شکمبه در متان تولید وفرّار  چرب اسیدهای

 پسته مغز پوشش از است که استفاده[. این در حالی23]

 مرسوم تاکنون دنیا و ایران در طیورودام خوراک عنوانبه

( در کارخانجات 1)شکل  پوشش مغز پسته. است نبوده

جداسازی مغز سبز و  فرایندوری مغز سبز در اثر آفر

. شود میهنگام تولید مغز معمولی پسته تولید  تر کممیزان  به

 لپه، سالم، صورتبه سبز مغز تن 2930 حدود سال هر

 .شود می از کشور صادر خارج به پودر و خالل خرده،

 مصارف و سبز مغز صادرات از شده انجام های بررسی طبق

در سال  پسته مغز پوشش تن 260 الی 250 داخلی، حدود

 [.9شود ] می تولید

 

 
 . نمای شماتیک اجزای مختلف پسته1شکل 

 
 نگارندگان، توسط شده انجام های بررسی طبق

 در فرآورده این غیرعلمی از و اندک موردی، صورت به

 هیچ .شود می استفاده کرمان استان در گوسفندان تغذیه

 مرور پسته مغز پوشش ترکیبات خصوص در پژوهشی

در  .شود معرفی آن غذایی پتانسیل نوعی به تا است نشده

 سبب پسته مغز پوشش شده مشخص پژوهش دیگری

 .[7شود ]می پسته مغز اکسیدانیآنتی خاصیت افزایش

های پرواری در دام در تغذیه فرعی فرآورده این از استفاده

 های فعالیت رونق بر تواند می کشور خیز پسته مناطق

بخشی از تأمین  بوده و برای مؤثر نواحی در این دامپروری

 در این مناطق سودمند باشد. بنابراین موردنیازخوراک دام 

پوشش رویی مغز 

 پسته



 گوسفند در شکمبه یها-فراسنجه و یکروبیم نیپروتئ سنتز تروژن،ین یابقا ،یمصرف خوراک بر پسته مغز پوشش مختلف سطوح از استفاده ریتأث

 یکرمان
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استفاده از سطوح  بررسی تأثیر، پژوهشز این هدف ا

مختلف پوشش مغز پسته بر خوراک مصرفی، ابقای 

های شکمبه پروتئین میکروبی و فراسنجه ساختنیتروژن، 

 در گوسفند کرمانی بود.

 

هاموادوروش

 دیدانشگاه شه دام سبک یقاتیطرح در مزرعه تحق نیا

 از پسته مغز پوشش کیلوگرم صدباهنر کرمان اجرا شد. 

استان  در( پسته سبز مغز فرآوری شرکت) درناز شرکت

 خام، پروتئین خشک، ماده میزان. شد خریداری کرمان

 براساس پسته مغز پوشش خاکستر و آلی ماده خام، چربی

 های شوینده در نامحلول الیاف [ و1] استاندارد های روش

 و خنثی شوینده های محلول از استفاده با و اسیدی خنثی

 سپس پوشش [،26] شد گیریاندازه تکرار پنج با اسیدی

 آزمایشی های جیره در مختلف سطوح در پسته مغز

پسته  مغز براساس تجزیه شیمیایی، پوشش .شد استفاده

آلی،  درصد ماده 78/93خشک،  درصد ماده 90/97دارای 

اتری و  درصد عصاره 09/20 خام، پروتئین درصد 35/19

 شوینده در نامحلول درصد الیاف 72/40و  14/45دارای 

اسیدی بود. میزان پروتئین قابل تجزیه در شکمبه  و خنثی

[ و براساس اطالعات 17نیز طبق رابطه پیشنهادشده ]

[ در مورد 4آزمایشگاهی ] آمده از مطالعات درون دست به

چنین انرژی قابل  رویی مغز پسته محاسبه شد. همپوشش

 71/3مطابق پژوهشی، متابولیسم پوشش رویی پسته 

 های [. جیره4مگاکالری در کیلوگرم تخمین زده شد ]

 [16احتیاجات غذایی گوسفند ] جداول براساس آزمایشی

 ،(پسته مغز پوشش بدون) شاهد جیره -1 شامل و شد تهیه

 دارای جیره -3 پسته، مغز پوشش پنج درصد دارای جیره -2

 درصد 15 دارای جیره -4 و (پسته مغز پوشش درصد 10

 (. 1 جدول) بود پسته مغز پوشش

 خام پروتئین و انرژی دارای آزمایشی های جیره

رأس گوسفند  چهاربا استفاده از  شی. آزمابودند یکسان

 لوگرمکی 54±2 هیاول یوزن نیانگیبا م ینر بالغ کرمان

روز  84 شیآزما نیا یمدت زمان اجرا. انجام شد

 14ها دام. در هر دوره، روزه بود 21دوره  چهارشامل 

های انفرادی قرار داشتند و پس از آن  روز در جایگاه

 یها قفسگیری، هفت روز وارد نمونه منظوربه

ادرار و مدفوع  یآورجمع ستمیمجهز به س کیمتابول

های پذیری به قفسپس از دو روز عادت. شدند

شد.  انجام پنج روز برای هانمونه آوریمتابولیکی، جمع

 های ساعت در شده مخلوط کامالً صورتبه ها جیره

 ها دام و گرفته قرار حیوانات اختیار در 17:00 و 8:00

 در. شدند تغذیه( ماندهباقی درصد 10) اشتها حد در

 ها دام اختیار در آزاد صورتبه آب آزمایش، دوره طول

 روز پنج در خوراک، مصرف تعیین جهت .گرفت قرار

 آوریجمع روزانه، خوراک هایباقیمانده دوره هر آخر

 .شدندمی نگهداری پالستیکی هایکیسه در و

 و دوره هر آخر روز در شکمبه مایع از گیرینمونه

 دو، و( صفر) خوراک مصرف از پیش هایزمان در

 با خوراک مصرف از پس ساعت هشت و شش چهار،

 صورت مکش دستگاه به متصل معدی لوله از استفاده

 متر pH دستگاه با بالفاصله آن pH و گرفت

(Elmetron 103 مدل cp، هلند )برای  .گیری شداندازه

جلوگیری از ورود بزاق به نمونه موردبررسی، اولین 

شده که با بزاق مخلوط شده بود دور نمونه گرفته

 ریخته شده و نمونه بعدی مورد آزمایش قرار گرفت.

 و صاف الیه چهار کتانی پارچه با هانمونه آن، از پس

 کردن اسیدی از [ پس2] آمونیاکی نیتروژن تعیین برای

 اسید لیتر میلی 2/0 با شکمبه مایع از لیترمیلی پنج

 تا( کشور آلمان Merck شرکت) درصد 50 سولفوریک

 درجه -20 دمای با فریزر در آزمایشگاهی تجزیه زمان

 .شدند نگهداری گرادسانتی
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 های آزمایشی )براساس درصد ماده خشک( . مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره1 جدول

 سطح پوشش مغز پسته                

 15 10 5 صفر مواد خوراکی

 49 49 49 49 علوفه خشک یونجه، خردشده

 6 6 6 6 کاه گندم، خردشده

 7/23 5/21 5/21 18 شده دانه جو، آسیاب

 4/3 4 3 4 شده دانه ذرت، آسیاب

 9/0 5/1 2 5/2 کنجاله سویا

 0 6 5/11 5/18 سبوس گندم

 15 10 5 0 پوشش مغز پسته

 6/1 6/1 6/1 6/1 1ینیتامیومکمل مواد معدنی و 

 4/0 4/0 4/0 4/0 نمک

     شده محاسبه 2شیمیاییترکیبات 

 49/2 46/2 44/2 41/2 کیلوگرم(لیسمی )مگاکالری در  انرژی متابو

 9/13 9/13 9/13 9/13 درصد(خام )پروتئین 

 48/55 00/58 81/60 31/63 3پروتئین قابل تجزیه در شکمبه )درصدی از پروتئین خام(

 52/44 00/42 19/39 69/36 پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه )درصدی از پروتئین خام(

 20/5 40/4 55/3 78/2 چربی خام )درصد(

 75/89 66/89 75/89 50/89 ماده خشک )درصد(

 34/39 85/39 91/40 18/41 درصد() یخنثالیاف نامحلول در شوینده 

 35/28 14/27 95/25 80/24 درصد() یدیاسالیاف نامحلول در شوینده 

 62/95 91/93 58/93 40/92 درصد() یآلماده 

 38/4 09/6 42/6 60/7 خاکستر )درصد(

 96/34 15/35 86/34 55/35 4ی غیرالیافیها دراتیکربوه

 Fe(3000)، cu (300)،Mn (300)، Ca (200)، Zn شامل گرممیلی براساس معدنی عناصر و ،E (IU 100) ویتامین ،D3 (IU 100000) ویتامین ،A(IU 50000) نیتامیو. 1

(3000)، P (90000)، Co (100)، Na (50000)، I (100)، Mg (19000) و Se (1). 

 .شدند محاسبه [16] غذایی استاندارد جداول . براساس2

2 .3 RDP = A + B [Kd/(Kd + Kp); RUP = B [Kp/(Kd + Kp)] + C[17.] 

 [.17شد ] محاسبه خشک ماده بخش کل از خنثی شوینده در نامحلول الیاف و خاکستر خام، چربی خام، پروتئین مجموع تفاضل . از4

 

 5/1 فرّار، چرب اسیدهای غلظت گیریاندازه برای

 دو به مربوط هاینمونه از شده گرفته شیرابه مخلوط لیتر میلی

 محلول لیترمیلی 375/0 با خوراک مصرف از پس ساعت

OPAEB (اسید اتیلن-2 و درصد 20 ارتوفسفریک مخلوط 

 درجه -20 دمای در آزمایش انجام زمان و مخلوط( بوتیریک

 بافرّار  چرب اسیدهای گیری اندازه. شد نگهداری گراد سانتی

( ، آمریکاUNICAM 9600 مدل) کارماتوگرافی گاز دستگاه

 نسبت چنین هم وفرّار  چرب اسیدهای کل مقدار و انجام
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 از لیتر میلی ده. شد محاسبه پروپیونیک اسید به استیک اسید

 محلول متیل سبز لیتر میلی 10 با نیز شده صاف شکمبه مایع

(MFS) [18برای ] شد نگهداری پروتوزوآ شمارش .

شکمبه چهار ساعت  مایع های نمونه در دار مژک پروتوزوآی

 توسط MFS محلول با شده نگهداری پس از مصرف خوراک

-Olympus CHمیکروسکوپ ) از استفاده با ،DQ نئوبار الم

 بارپنج نمونه هر برای و 1500یی نما بزرگ با( ، ژاپن2

 متفاوت هایگونه شدند. در هر شمارش، و شمارش

 پروتوزوآهای صورتبه و ثبت دارمژک پروتوزوآی

Entodinium  ،Diplodinium  وCellulolytic های )گونه

Polyplastron،Diplodinium  و Enoploplastron )

 شدند. بندی گروه

 تولیدی ادرار کل ادرار، پورینی مشتقات تعیین منظوربه

 هایظرف در گیرینمونه روز پنج در حیوان هر ساعته 24

. شد آوریجمع متابولیسمی، هایقفس مخصوص زیر

 دوره هر پایان در حیوان هر شده آوریجمع ادرار هاینمونه

 درجه -20 در دمای آن، از لیترمیلی 20 و شد مخلوط هم با

 اوریک اسید کیت از استفاده با. شد نگهداری گرادسانتی

 اوریک اسید میزان( ، ایران1074 شماره کاو درمان شرکت)

نیز با  هیپوگزانتین و گزانتین میزان. شد گیریاندازه ادرار

 با دستگاه استاندارد محلول تهیه از روش آنزیمی پس

 293 موج طول در ، انگلیس(XB10اسپکتروفتومتری )مدل 

 توسط ادرار آالنتوئین غلظت. [3شد ] قرائت نانومتر

 از استفاده با پتاسیم سیانید فری و هیدرازین فنیل های معرف

 نانومتر 522 موج طول اسپکتروفتومتر در دستگاه

 ادراری آالنتوئین روزانه دفع میزان. شد گیری اندازه

 مولمیلی) شدهجذب هایپورین میزان ،(روز در مول میلی)

 در مولمیلی براساس پورینی مشتقات کل دفع و( روز در

 مشتقات آندوژنوسی دفع میزان که است این بر فرض) روز

 تولید و( است روز در مولگوسفند دو میلی در پورینی

 با ترتیببه( روز در نیتروژن گرم) میکروبی نیتروژن

 نیتروژن [. ابقای3] شدند محاسبه (3( و )2(، )1های ) رابطه

 و( مدفوع و ادرار) دفعی نیتروژن بین اختالف طریق از نیز

 .شد محاسبه( خوراک) مصرفی نیتروژن

 (روز در مولمیلی) دفعی آالنتوئین=                (1 رابطه

 (89/0× ادرار در شده ترشح پورین کل)-54/0

              ( روز در نیتروژن گرم) میکروبی نیتروژن=      (   2 رابطه

 (روز در مولمیلی) شده جذب پورین÷  727/0

 پورینی مشتقات کل دفع =                  (3 رابطه

 [ 84/0× ادرار در( روز در مولمیلی) شده جذب پورین+]2

 افزار  شده با استفاده از نرم آوریهای جمعداده

و  تجزیه GLM[ و رویه 22( ]1/9)نسخه   SASآماری

روند . ندآزمون دانکن مقایسه شدکمک  بهها  میانگین

با  یشیآزما یها رهیو درجه دو( در ج یرات )خطییتغ

( 4)مدل آماری از شد.  یسات متعامد بررسیاستفاده از مقا

گیری شدند  برای صفاتی که در طی زمان با تکرار اندازه

(pH  )( 5و از مدل آماری )شکمبه و نیتروژن آمونیاکی

گیری دارای تکرار  برای صفاتی که در طی زمان اندازه

 استفاده شد. ودند )ماده خشک و نیتروژن مصرفی(نب

  Yijk = μ + Ti + Pj + Ck + Zm + ZTmi+ eijk     (  4رابطه 

  Yijk = μ + Ti + Pj + Ck + eijk                   (    5رابطه 

 ،μ ؛شده( یریگ ر وابسته )صفت اندازهیمتغ ،Yijk که،

 ،Pj ؛رهیاثر ج ،Ti ؛صفت موردمطالعه ین جامعه برایانگیم

اثر زمان  ،Zm ؛مانده یاثر باق ،eijk؛ وانیاثر ح ،Ck، ؛اثر دوره

 مار بود.یاثر متقابل زمان و ت ،ZTmiو 

 

نتایجوبحث

مصرف  بر آزمایشی های جیره تأثیر به مربوط نتایج

 و مدفوع در دفعی نیتروژن مصرفی، خوراک، نیتروژن

آورده  (2)گوسفندان در جدول  در نیتروژن یابقا و ادرار

گوسفندان  شده است. افزودن پوشش مغز پسته در جیره

داری بر مصرف خوراک نداشت. یکی از معنی تأثیر



 زادهعلیحاج زهره ،ینحسییفیشر یمحمدمهد ،یطهماسب رضا ،یانید دیام ،یلیاسماع نعمت

 

 1400پاییز   3شماره   23دوره 

356

وجود تغییراتی که استفاده از پوشش مغز پسته در جیره به

آورد، کاهش درصد سبوس گندم در جیره و در نهایت 

ش مغز درصد پوش 15حذف سبوس گندم در جیره دارای 

توان چنین استنباط کرد پسته بود. با توجه به این نتایج می

الیاف موجود در پوشش مغز پسته مشابه  تأثیر که احتماالً

قرار  تأثیرسبوس گندم بوده که مصرف خوراک تحت 

نگرفته است. چرا که گزارش شده شرایط فیزیکی خوراک 

تواند سرعت عبور مواد از می NDFویژه میزان و به

قرار  تأثیرمصرف خوراک را تحت  در نهایتشکمبه و 

 و دسترسی قابلیت ی،خوراک خوشطورکلی [. به26دهد ]

 مصرف که هستند عواملی کخورا یمغذ مواد از استفاده

 قرار تأثیر تحت را پذیریگوارشو در نهایت  کخورا

-ه گوارشپوشش مغز پسته نشان داد ک بادهند. مطالعه می

های پذیری ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام در جیره

که تمامی سطوح متفاوت نبود، درحالی فرآوردهحاوی این 

درصد( سبب  15و  10، پنجپوشش مغز پسته در جیره )

 [. 4پذیری چربی شد ]افزایش در گوارش

 نیتروژن پارامترهای از یک هیچ ،پژوهش این در

 یابقا و ادرار، و مدفوع در دفعی نیتروژن شده،مصرف

 و نگرفت قرار آزمایشی های جیره تأثیر تحت نیتروژن

که تغییر  با توجه به این .نبود دار معنی تیمارها بین تفاوت

داری در مصرف خوراک حیوانات مشاهده نشد و از معنی

های مورد مطالعه پروتئین خام مشابهی طرفی همه جیره

بینی یر در مصرف نیتروژن پیشداشتند، لذا این عدم تغی

ین ئکه مصرف ماده خشک و درصد پروتشد. ازآنجاییمی

های آزمایشی متفاوت نبود، نیتروژن دفعی خام جیره

شامل  نیتروژن دفعی مدفوع مدفوع و ادرار نیز تغییر نکرد.

نشده در دستگاه گوارش، ین میکروبی تولیدی هضمئپروت

 دستگاه از شدهتخلیه هایاندوژنوسی، سلول ینئپروت

باشد. در نشده جیره میهضم گوارش و بخشی از پروتئین

های حاوی پوشش مغز پسته نسبت مطالعه حاضر، جیره

ین غیرقابل تجزیه ئی از پروتتر بیشبه جیره شاهد، درصد 

مصرف و دفع نیتروژن  ،حال با این .در شکمبه داشتند

ردند که با گزارش ک گران پژوهشقرار نگرفت.  تأثیرتحت 

 تجزیه در شکمبه میزانین غیرقابلئافزایش میزان پروت

 و افزایش مدفوع طریق از( روز در گرم) شدهدفع نیتروژن

 [. 25یابد ]کاهش می ادرار طریق از

 آزمایشی های جیره در پسته مغز پوشش سطح افزایش

 آزمایشی حیوانات شکمبه مایع pH بر داری معنی تأثیر

 شکمبه مایع pH تغییرات روند. (3 نداشت )جدول

 هایزمان در آزمایشی های جیره با شدهتغذیه گوسفندان

 در تغذیه از پس ساعت هشت و شش چهار، دو، صفر،

 از پس ساعت چهار تا. است شده داده ( نشان2) شکل

 شکمبه مایع pH کاهش ها گروه تمام در خوراک مصرف

میزان و  مانند هایی فراسنجه با شکمبه مایع pH. شد مشاهده

 تولید بین تعادل خنثی،شوینده  در نامحلول منبع الیاف

 و شکمبه از مواد عبور نرخ بزاق و ترشح تخمیری، اسیدهای

 با .دارد ارتباط شدهمصرف علوفه پروتئین کیفیت با چنین هم

 این در چرب اسیدهای غلظت در تفاوت عدم به توجه

شده تغذیه گوسفندان شکمبه pH میزان بودن یکسان پژوهش،

های آزمایشی در ساعات مختلف پس از مصرف با جیره

شده برای لیکن نمودار ترسیم .بود انتظار خوراک قابل

شکمبه نمایانگر این مسأله است که در  pHتغییرات 

های دارای پوشش مغز پسته، شده با جیرهگوسفندان تغذیه

pH تری  شکمبه در زمان پیش از مصرف خوراک کاهش بیش

شده با جیره شاهد شکمبه گوسفندان تغذیه pHنسبت به 

دهنده این مساله است که پوشش مغز داشت که احتماالً نشان

ای در طول روز تأثیر مثبتی پسته در پایداری شرایط شکمبه

های قبلی روی ترکیب شیمیایی  دارد. عالوه بر این، پژوهش

دهد که ن میهای تولید گاز پوشش مغز پسته نشاو فراسنجه

گندم انرژی متابولیسمی این فرآورده حتی باالتر از سبوس

 [.4باشد ]بوده و از ارزش غذایی باالیی برخوردار می
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در  نیتروژندفع و تعادل  اثر استفاده از سطوح مختلف سطح پوشش مغز پسته در جیره بر مصرف ماده خشک و تولید، .2جدول 

 گوسفندان )گرم در روز(
 مقایسات متعامد سطح پوشش مغز پسته                     

 درجه دوم خطی SEM 15 10 5 صفر صفت

 24/0 29/0 52 1730 1710 1700 1680 مصرف ماده خشک 

 23/0 29/0 34/1 47/38 03/38 08/37 36/37 نیتروژن مصرفی

 78/0 91/0 08/1 90/16 63/17 83/17 23/18 نیتروژن دفعی در مدفوع

 06/0 26/0 05/0 33/7 32/7 27/7 37/7 نیتروژن دفعی در ادرار

 32/0 12/0 42/1 24/14 08/13 98/11 76/11 نیتروژن ابقاء شده

 63/0 09/0 65/2 31/37 29/34 21/32 30/31 نیتروژن درصد ابقاء

SEMها. : خطای استاندارد میانگین 

 

 های آزمایشی شده با جیرههای مایع شکمبه گوسفندان تغذیهفراسنجه .3جدول
 مقایسات متعامد                                                 سطح پوشش مغز پسته          

 درجه دوم خطی SEM 15 10 5 صفر 

pH  66/6 69/6 74/6 73/6 07/0 26/0 65/0 

 لیتر( دسیگرم در  نیتروژن آمونیاکی )میلی
a4/26 ab06/24 ab56/23 b95/22 28/1 03/0 49/0 

31/0 لیتر مایع شکمبه( در میلی× 105) گونه سلولوالیتیک b
 45/0 a

 46/0 a
 51/0 a

 09/0 001/0 28/0 

 54/0 13/0 34/0 71/1 34/2 95/1 31/2 لیتر مایع شکمبه( در میلی× 105) گونه هولوتریش

 56/0 08/0 09/1 17/14 06/15 72/12 58/12 لیتر مایع شکمبه( میلیدر × 105گونه آنتودینومورف )

 50/0 17/0 34/1 40/16 86/17 12/15 22/15 لیتر مایع شکمبه( در میلی× 105) کل پروتوزوآ

a-b) دار استها با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنی تفاوت میانگین (05/0>P.) 

SEMها. : خطای استاندارد میانگین 

 

تخمیر قابل انرژی شده، فراهمیانجام مطالعات طبق

 کاهش آن متعاقب و غالت نشاسته تجزیه از ناشی سریع

 استفاده علتبه شکمبه در آمونیاکی نیتروژن غلظت

 و رشد منظوربه آمونیاکی نیتروژن از ها ارگانیسم میکرو

 مایع pH کاهش دلیل تواند می میکروبی پروتئین تولید

 تمامی در خوراک مصرف از پس ساعت چهار تا شکمبه

شکمبه در مدت زمان  pH در افزایش [.20باشد ] ها جیره

 تواند نیز می خوراک مصرف از پس ساعت هشت تا چهار

 خوراک وعده مصرف از پس دام نشخوار عملیات علتبه

 ابتدای در تولیدشده چرب اسیدهای جذب چنین همو 

استفاده از محصوالت  پژوهشیدر . خوراک باشد مصرف

تنی، افزایش فرعی پوسته مغز بادام هندی در شرایط برون

pH [ 21شکمبه را در پی داشت .] 

 چندانی تأثیر پروتئین منبع و سطح در ایجادشده تغییرات

 سطح یا و غالت فرآوری و نداشته شکمبه pH مایع بر

 زمینه این در تأثیرگذار عامل جیره در ها آن از استفاده

 تجزیه غیرقابل پروتئین مختلف سطوح از استفاده. باشد می

 [.10] نداشت هلشتاین گاوهای شکمبه مایع pH بر تأثیری
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های آزمایشی دارای سطوح متفاوت شده با جیرههای پس از تغذیه در گوسفندان تغذیه شکمبه در زمانمایع pH. تغییرات 2شکل 

 سطح پوشش مغز پسته

 

 گوسفندان شکمبه مایع آمونیاکی نیتروژن کل میانگین

آزمایشی  های جیره تأثیر ( تحتP<05/0صورت خطی )به

 شکمبه مایع نیتروژن آمونیاکی تغییرات روند. یافت کاهش

 هایزمان در آزمایشی های جیره با شدهتغذیه گوسفندان

 در تغذیه از پس دو، چهار، شش و هشت ساعت صفر،

 آمونیاکی نیتروژن تغییرات .است شده داده ( نشان3شکل )

 با اما. نگرفت قرار هاجیره تأثیر تحت مختلف ساعات در

 آزمایشی تیمارهای تمامی در شده، رسم منحنی به توجه

 از پس دو ساعت در شکمبه در نیتروژن غلظت ترین بیش

 کردند عنوان گران پژوهش. شد دیده خوراک مصرف

 مصرف از پس ساعت سه تا دو آمونیاکی نیتروژن غلظت

[. کاهش در نیتروژن 11رسد ]حداکثر می به خوراک

شده با پوشش مغز  آمونیاکی شکمبه در گوسفندان تغذیه

 آزمایش رتوان از دو جهت توجیه کرد. د پسته را می

صفر با  به درصد 5/18 از گندم سبوس کاهش حاضر

ها مشاهده شد. در افزایش پوشش مغز پسته در جیره

شده که افزایش سبوس گندم در جیره  های گزارش پژوهش

جهت تغییراتی که در سرعت جذب نشخوارکنندگان، به

[، موجب 14آورد ]وجود می نیتروژن از دیواره شکمبه به

ویژه میزان نیتروژن آمونیاکی در شکمبه بهافزایش تجمع 

[. از 6] شوددر ساعات اولیه پس از مصرف خوراک می

های طرف دیگر، افزودن پوشش مغز پسته به جیره

تجزیه در آزمایشی در این پژوهش، میزان پروتئین قابل

 آزادسازی زمانی هم شکمبه را کاهش داد. احتماالً عدم

 موردنیاز انرژی میزان با آمونیاکی نیتروژن

شده با در گوسفندان تغذیه شکمبه های میکروارگانیسم

 تجزیه در شکمبه،دارای میزان باالی پروتئین قابل جیره

بود  تغذیه اولیه ساعات در آمونیاکی نیتروژن افزایش عامل

توان در این زمینه انجام داد این [. بحث دیگری که می12]

ز پسته، مقداری از است که در هنگام جداکردن پوشش مغ

مغز سبز پسته نیز با این فرآورده مخلوط شده و سبب 

شود که سهم زیادی از آن را  افزایش چربی آن می

دهد. لذا این احتمال اسیدهای چرب غیراشباع تشکیل می

ها، نیز وجود دارد که با افزودن پوشش مغز پسته به جیره

ی شکمبه هاتر شده و بر عملکرد باکتری میزان چربی بیش

 ها تأثیر گذاشته است. و تجزیه پروتئین
 

 

6.20 

6.40 

6.60 

6.80 

7.00 

7.20 

0 2 4 6 8 

ه  
مب

شک
ع 

مای
p

H
 

 (ساعت)زمان 

 جیره شاهد

   درصد پوشش مغز پسته 5 

 درصد پوشش مغز پسته10

 درصد پوشش مغز پسته15



 گوسفند در شکمبه یها-فراسنجه و یکروبیم نیپروتئ سنتز تروژن،ین یابقا ،یمصرف خوراک بر پسته مغز پوشش مختلف سطوح از استفاده ریتأث

 یکرمان

 

 1400 پاییز  3شماره   23دوره 

359

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های آزمایشی دارای سطوح شده با جیرههای پس از تغذیه در گوسفندان تغذیه شکمبه در زمانمایع نیتروژن. تغییرات 3شکل 

 متفاوت سطح پوشش مغز پسته

 

در پژوهشی گزارش شد استفاده از چربی در جیره 

نشخوارکنندگان سبب کاهش مصرف خوراک و کاهش 

دهنده محدودیت ای شد که نشانپذیری شکمبهگوارش

های صفراوی در سطوح باالی مصرف ترشح لیپاز و نمک

 پروتئین مختلف سطوح از [. استفاده19چربی است ]

 آمونیاکی نیتروژن کاهش در شکمبه سبب تجزیه غیرقابل

[، این در حالی 10شد ] هلشتاین در گاوهای شکمبه مایع

است که محصوالت فرعی پوسته مغز بادام هندی در 

 [.21تنی موجب افزایش نیتروژن آمونیاکی شد ]شرایط برون

 جمعیت جیره، در پسته مغز پوشش سطح افزایش با

 افزایش (P<05/0صورت خطی )سلولوالیتیک به پروتوزوآی

 قرار آزمایشی های جیره تأثیر تحت ها گونه دیگر اما. یافت

 یکنواخت و ثابت همواره شکمبه میکروبی جمعیت .نگرفتند

 غیرقابل و تجزیهقابل های متفاوت پروتئیننسبت نیست.

 های قارچ و پروتوزوآ ها، باکتری بین تقابل شکمبه، در تجزیه

 تواند می ها تقابل این تغییرات. دهدرا تحت تأثیر می شکمبه

 های سلول بازچرخ و ها میکروب رشد نرخ تغییر سبب

 پروتوزوآی غلظت ضمنی طوربه و شود شکمبه در میکروبی

 پروتئین مختلف سطوح از استفاده .دهد تغییر را شکمبه

 مایع پروتوزوآی جمعیت افزایش سبب تجزیه غیرقابل

 در گران این پژوهش .[10] شد هلشتاین در گاوهای شکمبه

 و تجزیه غیرقابل پروتئین نظر از متفاوت جیره سه اثر بررسی

 از استفاده که رسیدند نتیجه این به شکمبه در قابل تجزیه

شکمبه  باال در تجزیه غیرقابل پروتئین میزان دارای جیره

 و کل اینتودینومورف هولوتریش، پروتوزوآی جمعیت

به  را امر این دلیل و داده افزایش شکمبه را پروتوزوآی

 .دادند نسبت پروتوزوآها شکارگری فعالیت

 از پس شکمبه مایع درفرّار  چرب اسیدهای غلظت

 هایجیره با شده تغذیه گوسفندان در خوراک مصرف

 نتایج، به توجه با. است شده آورده (4جدول ) در آزمایشی

 بوتیریک، پروپیونیک، استیک،فرّار  چرب اسیدهای میزان

 تأثیر تحت گوسفندان، شکمبه مایع کاپروییک ایزوبوتیریک و

نگرفت. نسبت  قرار پوشش مغز پسته مختلف تغذیه سطوح

چنین سطح  های حاضر و همبرابر علوفه به کنسانتره در جیره

دار برای تواند دلیل عدم تفاوت معنیبرابر فیبر و نشاسته، می

 .ا باشدهاین فراسنجه
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 های آزمایشیشده با جیره. غلظت اسیدهای چرب فرّار مایع شکمبه گوسفندان تغذیه4جدول 
 مقایسات متعامد  سطح پوشش مغز پسته )درصد( 

 درجه دوم خطی SEM 15 10 5 صفر اسید چرب فرار

 61/0 52/0 05/2 05/67 26/66 53/66 89/66 گرم(گرم در صد میلیاسید استیک )میلی

 10/0 44/0 02/1 93/15 36/16 08/16 80/16 گرم(گرم در صد میلیاسید پروپیونیک )میلی

 15/0 47/0 06/1 39/13 52/13 72/13 81/12 گرم(گرم در صد میلی)میلی کیبوتیراسید 

 11/0 39/0 05/0 06/1 04/1 04/1 02/1 گرم(گرم در صد میلی)میلی کیزوبوتیریااسید 

 55/0 08/0 07/0 98/0 98/0 92/0 11/1 گرم(گرم در صد میلیاسید ایزووالریک )میلی

 49/0 65/0 22/0 35/1 51/1 45/1 33/1 گرم(گرم در صد میلیاسید والریک )میلی

 88/0 65/0 03/0 29/0 28/0 27/0 23/0 گرم(گرم در صد میلیاسید کاپروییک )میلی

 55/0 57/0 33/2 63/78 85/77 22/80 25/81 (لیتردسی در گرم میلی)کل اسیدهای فرّار 

 15/0 39/0 22/0 19/4 03/4 10/4 98/3 نسبت اسید استیک به اسید پروپیونیک

SEM :ها میانگین استاندارد خطای. 

 

شکمبه گوسفندان  در مایع که میزان ایزووالریک درحالی

داری صورت نزدیک به معنیشده با پوشش مغز پسته به تغذیه

که منبع اصلی اسیدهای چرب  کاهش یافت. با توجه به این

دار، اسیدهای آمینه و پپتیدهای شکمبه هستند، ممکن شاخه

شده در است بتوان بیان کرد که سطح پروتئین حقیقی تأمین

تر بوده است. در  مهای حاوی پوشش مغز پسته کجیره

 تأثیر شکمبه تجزیه در پژوهشی، کاهش پروتئین قابل

 استات، فرّار، چرب اسیدهای کل داری بر غلظت معنی

نداشت  پروپیونات به استات نسبت و بوتیرات پروپیونات،

های پوسته مغز بادام هندی در شرایط [. استفاده از فرآورده8]

را کاهش داد که  دارتنی، نسبت اسیدهای چرب شاخهبرون

علت این کاهش اثر بازدارنگی ترکیبات فنلی این محصوالت 

های تولیدکننده اسیدهای چرب زنجیره کوتاه بر باکتری

 [.21دار عنوان شد ]شاخه

های آزمایشی بر میزان دفع مشتقات پورینی و  جیره

نداشتند  تأثیردر گوسفندان  میزان تولید پروتئین میکروبی

اختالف در میزان مشتقات پورینی (. عدم 5)جدول 

و سرعت  علت عدم تغییر در مصرف خوراکاحتماالً به

 رفلو در تفاوت ه،جیر ترکیبباشد.  عبور مواد هضمی می

 تمشتقا ارمقد بر دام مصرفی یژنرا و شکمبه بیومیکر

 ینا حتماالًا و ستا ارثرگذا ادرار از هشدفعد ینیرپو

 یا و شکمبهیهاوبمیکر فعالیت تغییر طریق از یارثرگذا

میباشد  روده به شکمبه از هاوبمیکر رعبو نجریا تغییر

 میکروبی پروتئین و نیتروژن حاضر آزمایش [. در15]

 پروتئین تولید .نگرفت قرار آزمایشی های جیره تأثیر تحت

 برخوردار ای ویژه اهمیت از کنندگان نشخوار در میکروبی

 ضروری آمینه های اسید از مهمی بخش زیرا باشد، می

 غیرقابل پروتئین توازن عدم کند. میتأمین  را دام موردنیاز

 نشخوارکنندگان جیره در تجزیهقابل پروتئین و تجزیه

 و ای شکمبه هضم میکروبی، پروتئین تولید تواند می

 کند اختالل دچار را حیوان برای پروتئین دسترسی قابلیت

 از استفاده با میکروبی نیتروژن مقدار تعیین دلیلبه .[24]

 آن بالطبع میکروبی و نیتروژن میزان ،پورینی مشتقات کل

 کاهش یا افزایش نسبت همان به نیز میکروبی پروتئین

 تولید میزان در تفاوت عدم فراوان احتمال به. یابد می

 تجزیهقابل پروتئین توازن به توان می را میکروبی پروتئین

 در انرژی و نیتروژنی منابع بین تعادل و تجزیه قابل غیر و

 داد.  نسبت شکمبه
 

 

 



 گوسفند در شکمبه یها-فراسنجه و یکروبیم نیپروتئ سنتز تروژن،ین یابقا ،یمصرف خوراک بر پسته مغز پوشش مختلف سطوح از استفاده ریتأث

 یکرمان

 

 1400 پاییز  3شماره   23دوره 

361

 

 

 

 مول در روز(های آزمایشی )میلی با جیره شدهدفع روزانه مشتقات پورینی و کراتینین در ادرار گوسفندان تغذیه .5جدول 
 مقایسات متعامد                سطح پوشش مغز پسته 

 درجه دوم خطی SEM 15 10 5 صفر 

 23/0 22/0 65/0 70/8 20/10 79/10 39/9 مول در روز(آالنتوئین )میلی

 23/0 22/0 11/0 55/1 81/1 91/1 67/1 مول در روز(اسید اوریک )میلی

 23/0 22/0 02/0 12/0 05/0 03/0 09/0 مول در روز(هیپو گزانتین و گزانتین )میلی

 23/0 22/0 74/0 39/10 06/12 73/12 15/11 مول در روز()میلیکل مشتقات پورینی 

 23/0 22/0 45/0 40/2 05/2 43/2 47/1 مول در روز(کراتینین )میلی

 23/0 22/0 47/0 33/6 41/7 84/7 82/6 میکروبی )گرم در روز( نیتروژن

 23/0 22/0 99/2 57/39 34/46 04/49 67/42 میکروبی )گرم در روز( پروتئین

SEM :ها میانگین استاندارد خطای. 

 

( 30به  70سطح باالتر پروتئین غیرقابل تجزیه )نسبت 

، سبب بهبود حضور پژوهشدر جیره گوسفندان در یک 

و با کاهش  شدهنیتروژن در مسیر تولید پروتئین میکروبی 

[. 24دفعی ادراری نیتروژن، بازدهی آن را بهبود بخشید ]

 از این در حالی است که در مطالعه دیگری، استفاده

 میزان بر یتأثیر تجزیه غیرقابل پروتئین مختلف سطوح

 در میکروبی پروتئین تولید میزان و پورینی مشتقات دفع

 [.10] نداشت هلشتاین گاوهای

 نشان پسته مغز پوشش میاییشی طورکلی، ترکیببه

 طوربه مغذی مواد نظر از فرعی فرآورده این که دهد می

 بخشی عنوانبه آن از توان می و بوده مناسبی سطح در نسبی

 نتایج به توجه با .نمود استفاده گوسفندان جیره از

تواند تا سطح آمده در این پژوهش، این محصول می دست به

 درصد در جیره گوسفندان مورداستفاده قرار گیرد.  15
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های جهت حمایتتغذیه دام گروه مهندسی علوم دامی، به

های آوری دادهارزنده ایشان در اجرای این پروژه و جمع
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