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میرزاده2

1دانش آموخته کارشناسيارشد گروه علوم دامي2 ،استادياران گروه علوم دامي و 3استاديار گروه علوم طیور دانشگاه
کشاورزي و منابعطبیعي رامین خوزستان
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چکیده
هدف اين مطالعه تعیین اثر سطوح مختلف جي بايند بر فعالیت باکتريايي و پروتوزوآيي در
گوسفندان عربي بود .آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي با  12رٲس میش عربي ( 4رٲس براي هر
تیمار) که با جیرههاي حاوي  2و  4درصد جيبايند در سطح نگهداري تغذيه شدند ،در يک دوره 28
روزه انجام شد .تیمارهاي آزمايشي شامل جیره پايه (شاهد) ،جیره پايه با  2درصد جي بايند و جیره
پايه با  4درصد جي بايند بودند .مايع شکمبه حدود  3ساعت بعد از خوراک دهي صبح از دامها گرفته
شد .پس از رنگ آمیزي با محلول لوگول ،برلیانت گرين و متیلن بلو ،شمارش و مورفولوژي
پروتوزوآها زير الم هماسیتومتر انجام گرديد .همچنین با استفاده از محیط کشت اختصاصي باکتريهاي
شکمبه هضمپذيري نمونههاي کاه در زمانهاي  48 ،24و  96ساعت انکوباسیون تعیین گرديد .نتايج
نشان داد که تعداد پروتوزوآها بهطور معنيداري در تیمارحاوي جي بايند کمتر بود (بهترتیب
 7/25×104و  2/87 ×104در میليلیتر براي تیمارهاي حاوي  2و  4درصد جي بايند) ( .)P<0/05بر
طبق نتايج اين آزمايش ،گونههاي مژکدار هولوتريش در جیره حاوي  4درصد جي بايند به طور کلي
حذف شده بود .ناپديد شدن ماده خشک و الیاف نامحلول در شوينده خنثي توسط باکتريهاي شکمبه
* مسئول مکاتبهjavad.khalifeh@gmail.com :
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در  24ساعت انکوباسیون در تیمار حاوي  4درصد جيبايند (بهترتیب  8/60و  92/26درصد) باالتر
بود ( .)P<0/05شمارش تعداد باکتريها بر اساس روش  MPNنشان داد که بیشترين جمعیت
باکتريايي مربوط به تیمار حاوي  4درصد جيبايند ميباشد .بنابراين نتايج پیشنهاد ميکند که استفاده از
 4درصد جي بايند اثر بهتري را در کاهش جمعیت پروتوزوآهاي مژکدار ،افزايش جمعیت باکتريايي و
هضمپذيري الیاف نامحلول در شوينده خنثي در برابر  2درصد جي بايند داشته است.
واژههاي کلیدي :جيبايند ،باکتريهاي شکمبه ،پروتوزوآ ،شمارش باکتري
مقدمه
بنتونیت يک سنگ تشکیل شده از خاک رس به شدت کلوئیدي که عمدتاً از مونتموريلونیت (ماده
معدني از گروه اسمکتايت) و از بلوري شدن خاکستر آتشفشاني تولید شده است (آدامیس و همکاران،
 .)2005بنتونیت سديم يکي از مواد معدني با ساختمان آلومینوسیلیکاتي خاص ،داراي خاصیت
کلوئیدي و توانايي باال براي افزايش جذب مواد غذايي در دستگاه گوارش و تبادالت پايه ميباشد
(صالح و همکاران .)1999 ،اين کاني مقداري از آمونیاک تولید شده از منابع نیتروژن غیر پروتئیني را
جذب کرده و به عنوان مخزني از نیتروژن بهتدريج آزاد کرده و در اختیار میکروارگانیسمهاي شکمبه
قرار ميدهد (آداموويک و همکاران .)2011 ،رها سازي آهسته آمونیوم توسط آلومینوسیلیکاتها در
زمان نشخوار کردن دام رخ ميدهد و اين خود باعث جايگزيني يون سديم موجود در بیکربنات توسط
يون آمونیوم ميشود و به اين ترتیب  pHشکمبه در حد مطلوب حفظ ميشود و محیط شکمبه براي
رشد میکروارگانیسمها مناسب شده ،در نتیجه هضم الیاف و سنتز پروتئین میکروبي که براحتي توسط
سیستم گوارشي دام هضم شده بیشتر ميشود (کوکاناروگلو و همکاران.)2006 ،
تحقیقات نشان داده که اگر چه پروتوزوآها نقش مهمي در هضم الیاف در شکمبه دارند ،اما حذف
آنها اجازه ميدهد که باکتريها بیشتر روي الیاف گیاهي کلوني تشکیل دهند (نیوبولد و هیلمن،
 .)1190بنتونیت سبب تغییر فعالیتهاي متابولیکي میکرواورگانیزمهاي شکمبه و عرضه بهتر غذا و
پروتئین باکتريايي با حذف و يا کاهش جمعیت پروتوزوآها ،ميشود (آيتچیسون و همکاران.)1986 ،
به طوري که آزمايش میکروسکوپي از مايع شکمبه با افزودن بنتونیت به آن نشان داد که مقداري از
بنتونیت توسط پروتوزوآها بلعیده شده ،اما اثرات سمي آن در سطح سلول باعث تداخلي در حرکت
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مژکها ،قدرت تحرک و در نتیجه جلوگیري از جابجايي آنها به خصوص هولوتريشها ميباشد
(واالس و نیوبولد.)1991 ،
باکتريهاي شکمبه که نقش مهمي در هضم الیاف دارند ،به اجزا خوراک در شیرابه هضمي متصل
شده و مواد هضمي را به ديواره سلولي خود هضم و سپس جذب ميکنند (کراوز و کمبز .)2003 ،در
آزمايش هالل و عبدالرحمان ( )2010اثر افزودن  4درصد بنتونیت با و بدون مخمر روي تولید و
عملکرد میشهاي شیرده بررسي و نتايج آنها نشان داد که تیمار حاوي بنتونیت به طور معنيداري
سبب افزايش هضمپذيري مادهآلي و مادهخشک گرديد .متوسط رشد وزن روزانه برههاي شیري نیز در
مقايسه با شاهد به طور معنيداري باالتر بود که اين ميتواند به علت افزودن بنتونیت يا مخمر در جیره
که سبب افزايش مصرف ماده خشک ،تولید شیر بیشتر و با کیفیت ،فعالیت شکمبه ،توازن نیتروژن،
بهبود هضمپذيري ماده مغذي ،پارامترهاي خوني و نهايتاً افزايش وزن برهها شود .گزارش ساير
محققین نیز در تايید افزايش هضمپذيري معنيدار پروتئین و فیبر خام با مکمل بنتونیت ميباشد اگر
چه باکتريها همیشه نمي توانند بزرگترين تودهي میکروبي را تشکیل دهند ،ولي مهمترين نقش را در
هضم و تجزيه مواد فیبري و ساير پليساکاريدهاي موجود در ديواره سلولي گیاهي ،مواد نشاستهاي و
پروتئیني دارند (دهوريتي .)2003 ،در گزارشات ديگر افزودن بنتونیت سديم سبب افزايش فعالیت
سلوالزي باکتري ها گرديده است که اين به اثرات بافري بنتونیت ،بهبود وضعیت شکمبه و افزايش
فعالیت باکتريهاي سلولتیک برميگردد .افزايش هضم فیبر توسط بنتونیتها باعث افزايش تولید اسید
استیک در شکمبه ميشود ،که اين باعث افزايش نسبت استات به پروپیونات در شکمبه خواهد شد
(سويني و همکاران.)1983 ،
جي بايند يک آلومینوسیلیکات سديمي -کلسیمي فعال شده است که جزء بنتونیتها محسوب
ميشود .با توجه به تنوع زياد خاکهاي رس کلوئیدي و موادي که تحت عنوان بنتونیت فروخته
ميشوند ،اين مواد داراي درصد ناخالصي بیشتر از استاندارد تعیین شده براي بنتونیت بوده که عمدتا از
نظر عناصر آهن و سیلیس باال و سبب بروز مشکالتي در استفاده از آنها در جیره دام و طیور ميشود،
توجه به اين نکته در بکارگیري بنتونیتهاي فرآوري شده حائز اهمیت ميباشد .در کشور ما نیز ذخاير
عظیمي از اين کانيها وجود دارد که با نام تجاري سديم اسمکتیت شناخته شدهاند .با توجه به اين که
اطالعات در مورد بنتونیتهاي فرآوري شده بر روي فلور میکروبي شکمبه وجود ندارد و يا محدود
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است بنابراين اين آزمايش براي مطالعه سطوح مختلف جي بايند (نوعي بنتونیت سديم فعال شده) بر
فعالیت باکتريايي و پروتوزوآيي شکمبه گوسفندان عربي صورت پذيرفت.
مواد و روشها
جیرهها و دامها :اين آزمايش بهمدت  28روز و با استفاده از  12راس گوسفند نژاد عربي با میانگین
وزني  28±1/5کیلوگرم و میانگین سني  240روز در قالب طرح کامال تصادفي با  3تیمار ( 4راس
میش در هر تیمار) انجام شد .جیرهي غذايي دامهاي مورد مطالعه براساس وزن دامها و بر طبق جداول
احتیاجات غذايي ( ،1996انجمن ملي تحقیقات) تنظیم شدند .اجزاه شامل يونجه ،کاه گندم ،سبوس،
سويا ،جو ،آهک ،نمک و موادمعدني و مواد ويتامیني بودند .جیرههاي مصرفي حاوي  50درصد علوفه
و  50درصد کنسانتره در ماده خشک بودند که جي بايند به نسبت صفر درصد (شاهد) ،دو درصد و
چهار درصد از کل جیره ،و در بخش متراکم استفاده شد .جي بايند مورد استفاده در اين آزمايش از
شرکت پايا فرآيند هزاره نوين تهیه شد .در طول آزمايش ،جیرهها به صورت کامالٌ مخلوط شده و
درحد اشتها در اختیار گوسفندان قرار گرفت .در روز آخر ،مايع شکمبه سه ساعت بعد از تغذيه
صبحگاهي از دامها بوسیله لوله مري گرفته شد.
شمارش پروتوزوآ :جهت بررسي جمعیت پروتوزوآها ،محتويات شکمبه ( 20میلي لیتر) با لوله مري
از گوسفند گرفته شد و از طريق پارچه يک اليه صاف و با حجم مساوي از فرمالین  10درصد مخلوط
گرديد و پس از رنگ آمیزي با رنگ متیلن بلو ،بريلیانت گرين و لوگول در تاريکي و در دماي اتاق
قرار داده شد (ايوان و همکاران .)2001 ،شمارش مژکداران با استفاده از میکروسکوپ نوري با
بزرگنمايي ( 40Xمدل  )NIS-Elements F 3.0انجام شد .هر نمونه دو بار با الم هماسیتومتر مورد
شمارش قرار گرفت و در صورتي که ضريب تغییر از  10درصد بیشتر بود ،تکرار شد .در طي
شمارش ،جنسهاي مختلف نیز تعیین شدند (اگیموتو و ايماي .)1981 ،نتايج شمارش به صورت
غلظت (تعداد در هر میليلیتر از پروتوزوآهاي مايع شکمبه) يا درصدي از گروههاي مختلف پروتوزوآ
در کل جمعیت پروتوزوآي مژکدار گزارش شدند.
تعیین فعالیت هضمپذیري باکتريهاي شکمبه :بهمنظور بررسي تاثیر جي بايند بر رشد و هضمپذيري
توسط باکتريهاي شکمبه گوسفندان عربي ،بعد از گرفتن مايع شکمبه ،براي جدا نمودن پروتوزوآها،
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مايع شکمبه در  1000دور براي  10دقیقه سانتريفیوژ شد .سپس با استفاده از قارچ کشها (بنومیل به
میزان  500قسمت در میلیون در هر لیتر و متاالکسیل به میزان  10میليگرم در هر لیتر) ،قارچهاي
بيهوازي از مايع بدست آمده شسته شدند (ژنگ و همکاران .)2006 ،محصول بدست آمده به عنوان
باکتريهاي شکمبه بعد از  24ساعت انکوباسیون در انکوباتور  39درجه سانتيگراد ،با اضافه کردن
محلول قندي  1/5درصد ،به محیط کشت اختصاصي باکتريهاي شکمبه به نام BM10که حاوي 1
گرم کاه بود ،اضافه شد .بعد از سه مرحله کشت مجدد و خالص کردن محیط کشتها در  39درجه
سانتيگراد براي زمانهاي  48 ،24و  96ساعت (براي هر زمان 4 ،تکرار در نظر گرفته شد) کشت داده
شدند (گالدول و برايانت .)1966 ،نیتروژن آمونیاکي نمونهها نیز مطابق روش فنل هیپوکلرايت
(برودريک و کانگ )1980 ،با استفاده از دستگاه اسپکتو فتومتر اندازهگیري شد .پس از هر زمان کشت
محتواي موجود در شیشههاي حاوي نمونه و محیط کشت ،صاف شد و نمونه باقي مانده در آون
خشک گرديد .الیاف نامحلول در شوينده خنثي در هر نمونه بعد از خشک کردن اندازه گیري شد (ون
سوست ) 1963 ،و از تفاوت مقدار اولیه و نهايي ،ناپديد شدن ماده خشک و الیاف نامحلول در شوينده
خنثي کاه گندم در محیط کشتها محاسبه شد.
شمارش باکتري :جهت شمارش باکتري از روش محتمل ترين تعداد )MPN( 2استفاده شد .در
تیمارهاي آزمايشي ،مايع شکمبه تازه همراه با محتويات هضمي از دامها جمعآوري شد و بالفاصله در
فالسک آب گرم به آزمايشگاه منتقل گرديد .در آزمايشگاه ابتدا محیط کشت با  pH=7/58تهیه گرديد.
سپس مقداري از محتويات شکمبه با محلول رقیق سازي مخلوط و رقتهاي 10-2 ،10-1و  10-3تهیه
گرديد .سپس از هر رقت سه تکرار (سه لوله) با تلقیح  0/5سيسي از محلول رقیق شده در محیط
کشت ،تهیه نموده و با گازدهي  CO2بهمدت  30ثانیه ،درب لولههاي کشت محکم بسته شدند .لولهها
در انکوباتور با دماي  39درجه سانتيگراد قرار گرفتند و پس از  14روز بررسي شدند pH .نمونهها با
استفاده از  pHمتر (مدل متروم ساخت آلمان) قرائت گرديد و با تغییر  pHو مشاهده رنگ کدر و
خاکستري در ته هر لوله ،رشد باکتري تعیین شد .در نهايت با استفاده از جداول ( MPNدهوريتي،
 )2003شمارش باکتريها صورت پذيرفت.

2- Most Probable Number
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آنالیز آماري :دادههاي مربوط به شمارش پروتوزوآ و باکتري در قالب طرح کامالً تصادفي
 Yij = μ+ Ti +εijو دادههاي فعالیت باکتري و ناپديد شدن ماده خشک و الیاف نامحلول در شوينده
خنثي توسط باکتريهاي شکمبه در محیط کشت حاوي تیمارهاي مختلف آزمايشي با روش تکرار در
زمان با نرم افزار  SASويرايش  9/1آنالیز شد .مقايسه میانگینها با آزمون دانکن انجام شد
(.)P<0/05
Yijk= µ+Pi+Tj+(PT)ij+εijk
 :Yijkمتغیر وابسته (مقدار مشاهده مورد نظر)
 : µمیانگین کل جامعه
 :Piاثر تیمار
 :Tjاثر زمان
 : (PT)ijاثر متقابل تیمار در زمان
 :εijkخطاي آزمايش
نتايج و بحث
نتايج شمارش پروتوزوآ (جدول  )1نشان ميدهد که تیمارهاي حاوي جي بايند تمايل به کاهش
تعداد کل پروتوزوآها در مايع شکمبه گوسفند را داشتند و اين تعداد براي تیمار حاوي  4درصد جي
بايند کمترين مقدار در هر میليلیتر مايع شکمبه بود .همچنین جمعیت هولوتريش و سلولیتیک
(بهترتیب  7/7و  11تعداد در  )104در تیمار شاهد باالتر بود در حالي که جنس انتودينیوم تفاوتي با
تیمار جي بايند نداشت .تقريباً حذف کامل جنس هولوتريش در تیمار  4درصد بنتونیت ديده شد و
جنس انتودينیوم در تیمار حاوي  2درصد بیشتر بود .بر اساس محاسبه درصدي از کل جمعیت
پروتوزوآهاي مژکدار ،تیمارهاي حاوي  2و  4درصد جي بايند بیشترين درصد جمعیت انتودنیوم را
دارا بودند (بهترتیب  60/69و  80/14درصد).
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جدول  -1اثر سطوح مختلف جی بایند بر جمعیت پروتوزوآهاي (تعداد*  10 4در مایع شکمبه)گوسفندان عربی
جنس
کل پروتوزوآ

شاهد
a

 2درصد جي بايند

21/7

انتودينیوم

 4درصد جي بايند

SEM
2/26

0/002

4/4

2/3

0/785

0/298

b

b

1/125

b

3

هولوتريش

a

سلولتیک

a

7/7
11

b

b

7/25
1/5

b

1/35

2/87
0

0/57

2/91

احتمال معنيداري

0/032
0/014

درصدي از کل جمعیت پروتوزوآهاي مژکدار
انتودينیوم
هولوتريش
سلولتیک

13/82c

b

60/69

a

35/48

b

20/69

a

b

18/62

50/7

a

80/14
c

b

0

19/86

3/088
2/723
2/372

0/017
0/014
0/008

 :SEMمیانگین خطاياستاندارد ،رديفهايي که داراي حرف مشابه نیستند براي هر مورد ،داراي اختالف معنيدار ميباشد
(.)P˂0/05

مطالعه حاضر نشان داد که جي بايند در کاهش تعداد پروتوزوآي شکمبه موثر ميباشد و اين براي
تیمار حاوي  4درصد جي بايند بیشتر بود .محققان گزارش کردند با افزايش غلظت افزودنيهاي
ضدپروتوزوآيي کاهش جمعیت پروتوزوآها ايجاد ميشود (عبدا ..و همکاران1995 ،؛ باهه و همکاران،
 .)2007به نظر ميرسد که افزايش سطوح جي بايند ميتواند به عنوان يک افزودني ضد پروتوزوآيي
در کاهش جمعیت پروتوزوآها در گوسفند مفید باشد .بنتونیت به دلیل اليههاي چند وجهي و بار
الکتريکي در سطح آن با تداخل از حرکت پروتوزوآي مژکدار ،فعالیت آنها را کاهش داده و اين عمل
سبب کاهش بلعیده شدن میکروبها توسط پروتوزوآها و اجازه باقیماندن جمعیت باکتريايي و قارچي
يشتري را در مايع شکمبه ميگردد (هیجن و همکاران .)1991 ،مطالعات واالس و نیوبولد ()1991
نشان داد بنتونیت سديم با توجه به خاصیت چسبندگي و ماندگاري طوالني در شکمبه ،از طريق مهار
حرکت مژکداران سبب کاهش حرکت و مرگ آنها به خصوص هولوتريشها ميشود.
ناپديد شدن ماده خشک و الیاف نامحلول در شوينده خنثي (گرم در کیلوگرم) در ساعات مختلف
انکوباسیون در جدول  2نشان داده شده است .به طور کلي جي بايند باعث افزايش ناپديد شدن ماده
خشک توسط باکتري گرديد و در طي  24ساعت انکوباسیون معنيدار شد ( .)P<0/05در اين زمان
سطح  4درصد جي بايند باالترين ناپديد شدن ماده خشک ( 8/60درصد) و تیمار شاهد ( 6/10درصد)
کمترين مقدار را داشت .با افزايش زمان انکوباسیون اين روند خطي ادامه يافته و سطح  4درصد در
پايان  96ساعت بیشترين ناپديد شدن ماده خشک را داشته است .همچنین قابلیت هضم الیاف نامحلول
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در شوينده خنثي در  24ساعت انکوباسیون بین تیمارها متفاوت نبود ( .)P<0/05اما در ساعات بعدي
بین تیمار شاهد با سطح  4درصد جي بايند تفاوت معنيداري مشاهده گرديد ( .)P<0/05بهطوريکه
در طي زمانهاي پايان انکوباسیون ،باالترين قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوينده خنثي مربوط به 4
درصد جي بايند بود ( 92/26درصد) ،که اين افزايش هضم را ميتوان به تاثیر معنيدار باکتريها در
جدول  4مرتبط دانست.
جدول  -2اثر مقادیر مختلف جی بایند بر ناپدید شدن ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در ساعات
مختلف انکوباسیون توسط باکتريهاي شکمبه (گرم در کیلوگرم).
ماده خشک
شاهد

زمان
24

b

6/10

 2درصد جي بايند
ab

 4درصد جي بايند
a

8/20

SEM

احتمال معنيداري

8/60

0/506

0/032

48

13/90

15/75

17/75

1/49

0/320

96

19/85

19/45

22/35

0/853

0/177

24

29/43

الیاف نامحلول در شوینده خنثی
48

b

96

88/30b

74/27

29/76
b

29/63
a

74/77

88/38 b

0/24

0/656

79/34

0/482

0/012

92/26 a

0/174

0/001

 :SEMخطاي استاندارد میانگینها ،در هر رديف اعداد داراي حروف غیر مشابه از نظر آماري اختالف معنيداري دارند
(.)P<0/05

مطابق با نتايج اين آزمايش حاضر ،دسچاک و همکاران ( )2010با آزمايش روي گاوهاي شیري
مشاهده کردند که افزودن بافرهاي کلینوپتیولیت و بيکربنات سديم هیچ تاثیر معنيداري بر بهبود
قابلیت هضم ماده خشک نداشت .گالیندو و همکاران ( )1990aگزارش نمودند که استفاده از
کلینوپتیلولیت در جیره موجب افزايش قابلیت هضم ماده خشک و برعکس کاهش معنيدار جمعیت
کل باکتريهاي شکمبه ميشود .با توجه به اين که در آزمايش اين محققین دامها دسترسي آزاد به
خوراک داشتند افزايش خوراک مصرفي که در اثر کلینوپتیلولیت حاصل ميگردد ،دلیل احتمالي کاهش
کل جمعیت باکتريها بوده است چون در اثر مصرف بیشتر خوراک محتويات شکمبه رقیقتر شده و
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تراکم باکتريها کاهش مييابد .يکي از داليل افزايش ناپديد شدن ماده خشک توسط باکتريايها در
آزمايش حاضر را ميتوان به کاهش جمعیت پروتوزوآ به عنوان شکارچیان باکتريها نسبت داد ،که با
کاهش بلعیده شدن باکتريها توسط پروتوزوآها زمینه فعالیت بیشتر براي باکتريها را فراهم مينمايند
(باهه و همکاران  .)2007به دلیل تحت تاثیر قرار نگرفتن مصرف خوراک در آزمايش حاضر ،و
شمارش  MPNباکتري (جدول ،)4بهنظر ميرسد جي بايند سبب افزايش جمعیت باکتري محیط کشت
و در نتیجه فعالیت بیشتر و تجزيه پذيري باالتر ماده خشک گرديده است.
در جدول  3دادههاي مربوط به  pHمحیط کشت باکتري در ساعات مختلف انکوباسیون آورده
شده است pH .محیط کشت با افزايش زمان انکوباسیون در دو سطح جي بايند افزايش يافته است و
اختالف آن با تیمار شاهد بیشتر گرديده است .اگر چه بین جیرههاي آزمايشي و همچنین بین ساعات
مختلف از نظر میزان  pHتفاوت معنيداري مشاهده نشد ( ،)P>0/05اما باالتر بودن  pHدر تیمارهاي
جي بايند علیرغم افزايش هضم ،ميتواند بداليل استفاده از بنتونیت به عنوان بافر حقیقي که سبب ثبات
طوالنيتر  pHو از کاهش آن از حد معیني جلوگیري ميکند (ايوان و همکاران )2001 ،و همچنین
يکسان بودن نمونه ماده هضمي (کاه) در شیشههاي آزمايش ما باشد .مطابق با نتايج ،در گزارشات
اکرامي و همکاران ( )2009نمونهبرداري  pHاز جیرههاي حاوي بنتونیت در طي ساعات مختلف از
شکمبه ،نمايانگر باالتر بودن  pHشکمبه نسبت به جیره شاهد و عدم افت  pHبه زير  6در طي همه
ساعات بود .جیرههاي آزمايشي باعث کاهش نیتروژن آمونیاکي در ساعات مختلف انکوباسیون شده
است .اين روند کاهشي با افزايش زمان ،باعث اختالف معنيداري بین تیمارها شد ( .)P<0/05در طي
 96ساعت پس از انکوباسیون تیمار شاهد و  4درصد جي بايند بهترتیب با غلظتهاي  12/95و
 10/45میليلیتر در  100میليگرم نسبت به تیمار  2درصد جي بايند ( )7/24معنيدار بود (.)P<0/05
در هنگام استفاده از بنتونیت کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکي به دو شکل ممکن است صورت گیرد.
 -1به دلیل وجود بارهاي سطحي در پروتئینها (ديکسون و همکاران  )2008و همین طور بار مخالف
در سطح بنتونیت ،پروتئین و اسیدهاي آمینه به واسطه جذب سطحي که تا حدودي از تخمیر میکروبي،
محافظت ميشوند (بريگاتي و همکاران -2 .)2006 ،وجود خاصیت تعويض کاتیوني نیز در بنتونیت،
سبب ميشود تا يون آمونیوم با کاتیونهاي موجود در ساختمان بنتونیت (تنوريوآرودي و همکاران،
 )2008مبادله شود و از اين طريق بین جیره شاهد و سطوح جي بايند تفاوت مشاهده ميشود .که
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بهنظر ميرسد غلظت آمونیاک در داخل محیط کشت به دلیل اين که براي باکتريها اسکلت کربني و
 ATPفراهم شده ،کاهش يافته و در نتیجه آمونیاک کمتري در محیط در دسترس ميباشد.
جدول -3اثر سطوح مختلف جیبایند بر  pHو نیتروژن آمونیاکی محیط کشت باکتري در ساعات مختلف انکوباسیون
زمان

شاهد

 2درصد جي بايند

 4درصد جي بايند

SEM

احتمالمعنيداري

24

6/65

6/84

6/71

0/063

0/235

48

6/73

7/03

6/95

0/168

0/404

96

6/83

7/13

7/32

0/184

0/220

نیتروژن آمونیاکي (میليگرم در  100میليلیتر)
24

19/52 a

13/85 b

13/39 b

0/814

0/001

48

16/11 b

10/41 b

11/58 a

0/782

0/014

96

a

a

0/966

12/95

b

7/24

10/45

0/008

جدول  -4تأثیر سطوح مختلف جی بایند بر شمارش باکتريهاي شکمبه

تعداد باکتري
(در هر میلي لیتر مايع شکمبه)

شاهد

 2درصد جي بايند

 4درصد جي بايند

SEM

2×103

2/1×103

2/8×103

350

 :SEMخطاي استاندارد میانگینها ،در هر ستون اعداد داراي حروف غیر مشابه از نظر آماري اختالف معنيداري دارند
(.)P<0/05

بر طبق نتايج بدست آمده از آزمايش ،تعداد باکتريها با افزايش سطوح جي بايند بین جیرههاي
آزمايشي بیشتر گرديد (جدول  .)4همچنین تعداد باکتريها در تیمار حاوي  4درصد جي بايند باالترين
تعداد بود ( ،)0/28×103که به نظر ميرسد جي بايند سبب افزايش تعداد باکتريها ميشود .محققان
گزارش کردند بافرهايي مانند زئولیت محیط مناسبي را براي فعالیت باکتريهاي سلولتیک فراهم
ميکند ،که اين باکتريها توانائي تجزيه و هضم فیبر را دارا ميباشند و موجب افزايش نسبت استات به
پروپیونات ميشوند (بلندي و اصغري .)1383 ،به نظر ميرسد افزايش در تعداد باکتريها به دلیل
کاهش جمعیت پروتوزوآ و بهبود شرايط تخمیري مناسب در شکمبه بوده باشد (باهه و همکاران،
2007؛ ايوان و همکاران .)2001 ،تحقیقات نشان داده که اگر چه پروتوزوآها نقش مهمي در هضم
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الیاف در شکمبه دارند ،اما حذف آنها اجازه ميدهد که باکتريها بیشتر روي الیاف گیاهي کلوني
تشکیل دهند (کراوز و کمبز  .)2003در آزمايش عبدالرحیم ( )2010با افزودن بنتونیت در شرايط
آزمايشگاهي ،فعالیت سلوالزي باکتريها افزايش غیرمعنيداري داشت که اين ميتواند به اعمال
آنتاگونیستي که بنتونیت روي پروتوزوآها ،متانوژنزها و باکتريهاي آمیلولتیک دارد مرتبط باشد.
استفاده از افزودنيهاي مختلف سبب افزايش  pHشکمبه ميگردد و بهطورکلي بنتونیت سديم ميتواند
به عنوان بافر حقیقي سبب بهبود  pHمحیط شود (ايوان و همکاران .)2001 ،ميتوان پیشنهاد نمود که
رشد مطلوب میکروارگانیسمهاي سلولتیک در  pHحدود  6/7صورت ميگیرد (گالیندو و همکاران،
 )1990و تغییرات زياد  pHباالتر يا پايین تر از حد ،مانع رشد آنها ميشود.
نتیجهگیری
بهطورکلي بر طبق نتايج حاضر ،استفاده از جي بايند (نوعي بنتونیت سديم فعال شده) سبب تغییر
در جمعیت میکروبي شکمبه از طريق شرايط تخمیري شکمبه ميگردد .جمعیت کل پروتوزوآيي در
شکمبه کاهش چشمگیري را داشت ،از طرفي تعداد باکتري ،رشد باکتري و ناپديد شدن ماده خشک و
الیاف نامحلول در شوينده خنثي در محیط کشت تیمارهاي حاوي جي بايند بیشتر بود و تیمار حاوي 4
درصد تاثیر بهتري را ايجاد کرد .بنابراين استفاده از جي بايند ممکن است روشي کاربردي براي بهبود
هضم پذيري در دام باشد.
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Abstract
The aim of this study was to determine the effect of different levels of G-bind on
rumen bacteria activity and protozoa population of Arabi sheep. Experiment was
conducted using completely randomized design with twelve Sheep (4 head per
each treatment) that fed with diets containing 2 and 4% G-bind at maintenance for
28 days. Treatments were including a basal diet (control), basal diet with 2% and
basal diet with 4% of G-bind. Rumen fluid was taken after 3 hours after the
morning feeding by vacuum pump. After staining with logol solution, methylene
blue and brilliant green, morphology and protozoa population was counted by
hemocytometer lam. Also digestibility of straw for 24, 48 and 96 hours incubation
determined with using culture medium of rumen bacteria. The result showed that,
protozoa numbers in the treatment containing G-bind were lower, (7.25 × 104, and
2.87 × 104 per ml for 2 and 4% respectively) (p<0.05). Species of Holotricha, in the
diet containing 4% G-bind had generally omitted. Disappearance of dry matter and
natural detergent fiber (NDF) by rumen bacteria at 24 hour incubation was the
highest for 4 % G-bind (92.26 and 8.60 % respectively). Counting bacteria by
MPN method showed that the greatest bacterial population was for 4% G-bind
treatment. Therefore, the results suggests that using of 4 % G-bind had the
appropriate effect on reduction of ciliate protozoa population, increase rumen
bacteria populations and NDF digestibility in compared with 2 % G-bind.
Keywords: G-bind; Culture bacteria; Protozoa; counting bacteria.3
*

Corresponding Author;Email: javad.khalifeh@gmail.com
55

