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اثر منبع نشاسته در جيرههاي حاوي خيساب ذرت بر عملکرد ،متابوليتهاي خوني و
فعاليت آنزیمهاي شکمبهاي در برههاي پرواري
فاطمه جیریایی* ،1مهدی کاظمیبنچناری ،2محمدحسین مرادی 2و داوود

میرمحمدی3

1دانشجوی کارشناسیارشد و 2استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه اراک
3دانشجوی دکتری ،گروه تغذیه دام و طیور ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ دریافت95/12/10 :؛ تاریخ پذیرش96/3/13 :

چكيده

1

سابقه و هدف :منبع پروتئینی خیساب ذرت حاوی پروتئین نسبتاً باالیی ( 42درصدد بدر اسداا مداده خشد
میباشد که از نظر پروتئین محلول نیز غنی است .این ماده خوراکی یکی از محصوالت جانبی فرآوری دانه ذرت
میباشد که بر اساا نوع فرآوری دارای پروتئین محلول نسبتا باالیی میباشد .علیرغم اینکده پدهو

دایی در

مورد استفاده از منبع خیساب ذرت بهعنوان منبع پروتئین محلول انجام گرفته است اما بررسی مصدر

ززمدان

این منبع پروتئینی با منابع متفاوت انرژی (نشاسته نیاز به پهو

بیشتری دارد .تاثیر ززمانسدازی ایدن منبدع

پروتئینی با سه نوع غله به عنوان منبع نشاسته (جو ،ذرت و گندم بر عزلکرد ،برخدی متابوییدت دای خدونی و
فعاییت دو آنزیم شکزبه ای (کربوکسی متیل سلوالز و میکروکریستایین سلوالز در بره ای پرواری نهاد فرا انی
مورد بررسی قرار گرفت .بره ای پرواری جیره ایی بر پایه منبع پروتئین خیساب ذرت مصر

کردند کده ندوع

منبع نشاسته در آن ا متغیر بود.
مواد و روشها :تعداد  18رأا بره نهاد فرا انی با میانگین وزن  32 ± 3کیلوگرم در قایب طرح کامالً تصدادفی
قرار گرفتند .تیزار ای آزمایشی شامل استفاده از غدالت

با  3تیزار با  6تکرار به به مدت  63روز تحت آزمای

متفاوت شامل ،جو (تیزار  ، 1ذرت (تیزار  2و گندم (تیزار  3بودند .تزام جیره ا حاوی  10درصد (بدر پایده
ماده خش

خیساب ذرت بودند .اقالم دیگر جیره ای آزمایشی ثابت بود.

*نویسنده مسئولm-kazdemibonchenari@araku.ac.ir:
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یافتهها :نتایج نشان داد مصر

خوراک ( P>0/01و افزای

وزن روزانه ( P>0/05تحت تاثیر تیزار دا قدرار

گرفت به گونهای که بره ای تغذیه شدده از جیدره حداوی ذرت بیشدترین افدزای
زچنین دام ای تغذیه شده از جیره حاوی گندم کمترین مصر

وزن و مصدر

خوراک و کدمتدرین افدزای

خدوراک و

وزن را در بدین

تیزار ا نشان دادند .ضریب تبدیل ( FCRدر بین تیزار ای آزمایشی تفاوتی نشان نداده و ثابدت بدود .غلظدت
گلوکز خون در تیزار ذرت دارای تزایل به معنیداری ( P=0/09و مچنین غلظت بتا یدروکسی بوتیرات نیدز
در این تیزار کا

داشت ( . P=0/03نتایج نشان داد  pHمایع شکزبه در بره ای تغذیه شده با دانه جو کا

یافت و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکزبه در تیزار مصر

کننده جو تزایل به افدزای

باالترین سطح  pHمایع شکزبه مربوط به دام ایی بود که دانه ذرت مصر

داشدت (. P =0/07

کرده بودند .آندزیم دای شدکزبهای

بررسی شده تحت تاثیر تیزار ای آزمایشی قرار نگرفتند (. P<0/05
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که ززمانسازی منبع پروتئینی خیساب ذرت با نسبت پروتئین محلول بداال بدا دانده
ذرت پاسخ بهتری در عزلکرد و زچنین متابوییت ای خونی در بره ای پرواری به زراه خوا د داشت.
واژههای کلیدی :پره پرواری ،منبع نشاسته ،خیساب ذرت ،عزلکرد ،متابوییت ای خون
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مقدمه
ززمانسازی نرخ عرضهی منبع نیتروژن و انرژی برای میکروارگانیسم ای شدکزبه بدهمنظدور بده
حداکثر رساندن جذب پروتئین قابل تجزیه در شدکزبه ( RDPو بهیندهسدازی رشدد میکروبدی انجدام
میگیرد .عرضه ززمان انرژی و پروتئین به شکزبه ،توان جزعیت میکروبدی را در گدرفتن نیتدروژن و
استفاده از  ATPبرای تویید پروتئین میکروبی را افزای
کربو یدرات و پروتئین ی
عزلکرد حیوان ،کا

روش برای افزای

مید دد .ززمدانسدازی ندرخ تجزیدهپدذیری

سنتز پروتئین میکروبدی ،بهبدود اسدتفاده از نیتدروژن و

دفع نیتروژن ادراری میباشد ( . 28عالوه بر بحث نحدوه تجزیده پدذیری مدواد

خوراکی در شکز به ،انتخداب مدواد اوییده بدا قابلیدت دسترسدی مناسدب ،قیزدت ارزان و دارای ارزش
خوراکی مناسب برای تأمین احتیاجات غدذایی توصدیه شدده در ندوع دام در فرموالسدیون جیدره دام
ضروری می باشد .فرآورده ای فرعی که نگام عزدل آوری محصدوالت اصدلی صدنعتی و کشداورزی
تویید میشوند ،پسماند ای کشاورزی و صنعتی میباشند که میتوانند استفاده وسیعی داشته باشدند .از
جزله پسماند ای صنعتی منبع پروتئینی خیساب ذرت میباشد ،که طی فرآیند آسدیاب مرطدوب دانده
ذرت جهت استحصال نشاسته و روغن ذرت تویید میشود .این پسماند فرعی ی

مدایع چسدبناک بدا

رنگ روشن تا قهوهای تیره است که دارای بویی شبیه به سیلو و  pHاسیدی و در حدود  3/86میباشد.
خیساب ذرت حاوی  520گرم ماده خش

در کیلوگرم وزن تر و ترکیبدات شدیزیایی مداده خشد

آن

شامل  420گرم پروتئین خام بوده که حدود  360گرم از آن پروتئین محلول میباشد .محتدوای دیدواره
سلویی نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی این محصول فرعی صدفر گدرم در کیلدوگرم مداده خشد
گزارش گردیده است ( 17 ،4و  . 18با توجه به اینکه پی
بره ای پرواری مورد آزمای

تر سطوح متفداوت ایدن مداده خدوراکی در

قرار گرفته است ( 4اما به نظر می رسدد بررسدی تداثیر مندابع متفداوت

نشاسته (غالت در زمانی که دام ا از خیساب ذرت به عنوان منبع پروتئینی دریافت مدیکنندد نیداز بده
مطایعه بیشتر دارد .در حقیقت بررسی ززمانی تجزیهپذیری شکزبهای این محصدول بدا مندابع غدالت
باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد که باالترین بازد ی در زمان مصر

این محصول جدانبی

مربوط به کدام منبع نشاسته (انرژی خوا د بدود .دانده دای غدالت مندابع اصدلی تدأمین اندرژی قابدل
متابوییسم قابا تخزیر برای نشخوارکنندگان میباشند .بین  80ایی  90درصد از نشاسته جو و گنددم مدی
تواند به آسانی در شکزبه ضم شود ،درحاییکه این درصد برای سورگوم و ذرت کمتر از  55ایدی 70
میباشد .بر اساا گزارش ای برک ( 1998احتزال تأمین نشاسته عبوری از دانده ذرت بدی
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جو برای دام ای نشخوارکننده است .استفاده مناسب از منبع نیتروژن (آمونیاک و اسدید ای آمینده بده
فرا زی آن ا طی ساعات پس از تغذیه و نوع منبع نشاسته بستگی دارد .برخی مطایعات آزمایشدگا ی
مشخص میکند که میکروارگانیسم ای تخزیرکنندده کربو یددرات دای غیرسداختزانی 66 ،درصدد از
نیتروژن مورد نیاز خود را از پپتید ا و یا اسید ای آمینه و 34درصد دیگر را از نیتدروژن آمونیداکی بده
دست میآورند ،و این بخ

با سرعت رشد میکروارگانیسم ای دام تحت تأثیر قرار نزدی گیدرد (. 29

بنابراین به نظر می رسد منابع متفاوت پروتئین میتوانند غلظت ای متفاوتی از نیتروژن ایجاد نزایند که
از نوع نیتروژن آمونیاکی و یا اسید آمینه ای می باشند و در نهایت مزکن است پاسخ ای متفاوتی ایجاد
گردد .با توجه به اینکه تاکنون در ایران ،پهو

ایی در رابطه با کاربرد منبع پروتئینی خیسداب ذرت

در جیره دام ای نشخوارکننده اندک میباشد ،به نظر میرسد با توجه بده بداال بدودن پدروتئین محلدول
( Soluble proteinدر این خوراک مزمانسازی این منبع نیتروژنی بدا منبدع کربو یددرات در تغذیده
نشخوارکنندگان نیاز به مطایعه بییشتری دارد .از اینرو ،پهو

حاضر در راستای بررسدی تداثیر مندابع

مختلف نشاسته (جو ،ذرت و گندم بر عزلکرد ،متابوییت ای خونی و فعاییت آنزیم ای مایع شدکزبه
بره ای پرواری تغذیه شده از خیساب مایع ذرت بهعنوان منبع پروتئین صورت گرفت.
مواد و روشها
این مطایعه در ایستگاه دامپروری گروه علوم دامی دانشگاه اراک طی  63روز به طدول انجامیدد کده
ی

فته برای سازشپذیری با جایگاه و جیره و  56روز دوره آزمایشی بود .تعداد  18راا بره ندر ندهاد

فرا انی با میانگین وزنی  32± 3در قایب طرح کامال تصادفی با سه تیزار بدا  6تکدرار در نظدر گرفتده
شدند .تیزار ای آزمایشی عبارت بودند از؛  1دانه جو 2 ،دانه ذرت و  3دانه گنددم .سدطح اسدتفاده
غالت برابر  45درصد از ماده خش

جیره بود و غالت مصرفی به صورت بلغور شدده و انددازه دای

نسبتا یکسان در جیره ا استفاده شد .خیساب ذرت بهصورت برابر در جیره ا و به میزان  10درصدد از
ماده خش

مورد استفاده قرار گرفت (جدول  . 1فرموالسیون جیره ای آزمایشی بر اساا احتیاجدات

به مواد مغذی توصیه شده توسط انجزن تحقیقات ملی ( 2007صدورت گرفدت .خدوراکد دی در دو
نوبت صبح ( 8صبح و عصر (ساعت  16انجام شد .پسمانده خوراک ر روز صبح (ساعت  7صبح
قبل از ریختن خوراک جدید اندازهگیری شد .جهت تعیین مصر

خوراک روزانه ،خوراک بداقیماندده

(براساا  10درصد باقیمانده در آخور از روز قبل زه روزه جزعآوری و توزین گردید .نزونه دایی
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از خوراک مصرفی مورد تجزیه شیزیایی قدرار گرفدت ( . AOAC, 1990در انتهدای آزمدای
مصر

خوراک روزانه ،میانگین افزی

وزن روزانه و در نهایت ضریب تبدیل مصر

میدانگین

خوراک جهدت

مقایسه بازد ی تیزار ا مورد اندازهگیری قرار گرفت .وزنکشی بره ا طی دوره ای نده روزه و قبدل از
بدار

خوراکد ی صبح انجام شد و تغییرات وزن آن دا ثبدت گردیدد .در کدل دورهی آزمایشدی شد
وزنکشی صورت گرفت.
خونگیری در روز ای  30و  60دوره آزمای

انجام گرفت ،از دام ا طی دو مرحله شدامل قبدل از

تغذیه صبحگا ی و چهار ساعت پس از خوراکد ی از سیا رگ گردنی (وداج نزونه خون گرفته شدد
حداوی مداده ضدد

و نزونه ا به مدت  15دقیقه و با  3000دور سانتریفیوژ گردیدند .یویه ای آزمدای

انعقاد پارین بود .پالسزای به دست آمده به منظور تعیدین غلظدت گلدوکز ،آیبدومین ،پدروتئین کدل و
نیتروژن اورهای توسط کیت ای آزمایشگا ی پارا آزمون (ایدران مدورد انددازهگیدری قدرار گرفدت.
غلظت بتا یدروکسی بوتیرات نیز توسط کیت ای رندوکس (انگلستان اندازه گیری شدد .نزونده مدایع
شکزبه در روز  31آزمای

حدود چهار ساعت پس از خوراکد ی وعده صبح ،با استفاده از یویه مری

از بره ا گرفته شد .بعد از صا

کردن نزونه ا با چهار الیه پارچه صافی  pHمایع شدکزبه توسدط

متر پرتابل (مدل  8314 HIساخت ایتاییا ثبت گردید .از مایع شکزبهای صا

شده در ظدرو

pH

در دار

ریخته و برای اندازهگیری آمونیاک به آزمایشگاه منتقل شد .به منظور تعیین میدزان فعاییدت آندزیم دای
شکزبه نزونه ای صا

شده بالفاصله در فالس

در دمای  39درجه سدانتیگراد بده آزمایشدگاه آورده

شد .به منظور بخ یندی آنزیم ای مورد بررسی در شیرابه شکزبه به سه بخ

مجدزا (جامدد ،خدارج

سلویی و داخل سلویی تقسیم بندی شد .ابتددا مدایع شدکزبه استحصدال شدده صدا

گردیدد و مدواد

باقی مانده بر روی صافی به عنوان مواد جامد در نظر گرفته شد .برای جداسازی بخ

ای پروتوزوآیی

و باکتریایی ابتدا شیرابه شکزبه با دور  g( 450به مدت  5دقیقه سانتریفیوژ شد .پلت به دست آمده بده
عنوان بخ

پروتوزوآیی در نظر گرفته شد و مایع شفا

شد .سرعت سانتریفیوژ برای بخ
آمده به عنوان بخ

رویی (سوپرناتانت نیدز مجدددا سدانتریفیوژ

سوپرناتانت  27000دور و به مدت  20دقیقه بود .پلدت بده دسدت

باکتریایی در نظدر گرفتده شدد و سدوپرناتانت حاصدل نیدز بدرای بررسدی بخد

آنزیم ای خارج سلویی در نظر گرفته شد.
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جدول  :1اجزاء خوراکی مورد استفاده و ترکیبات شیمیایی در جیرههای آزمایشی (درصد ماده خشک)
)Table 1. Ingredients and chemical composition of the experimental diets (% of dry matter
Treatment 3Treatment 2Treatment 1اجزای مواد خوراکی
Wheat grain
Corn grain
Barley grain
Feedstuff
Ingredients
تیزار  -3دانه گندم
تیزار -2دانه ذرت
تیزار – 1دانه جو
کاه گندم )(Wheat straw

10

10

10

علوفه یونجه )Alfalfa hay

25

سبوا گندم )(Wheat bran

8.5

25
8.5

25
8.5

دانه گندم )(Wheat grain

0

0

45

دانه جو )Barley grain

45

0

0

دانه ذرت )Corn grain

0

45

0

خیساب مایع ذرت )Corn steep liquor

10

10

10

0.5

0.5

0.5

نز

)Salt

مکزل ویتامینی و

معدنی1

1

)Vitamin and mineral premix

1

1

ترکیب شیزیایی)Chemical composition
انرژی قابل متابوییسم (مگاکایری به ازاء ر کیلوگرم
)Metabolisable energy (Mcal/kg
پروتئین خام (Crude protein %

2.4

2.5

2.4

14.5

14.1

14.8

دیواره سلویی (Neutral detergent fiber %

34.8

33.2

34.1

کلسیم (Ca %

0.6

0.6

0.6

فسفر (P %

0.4

0.4

0.4

* تیزار ای  2 ،1و  3شامل جیره ای حاوی دانه جو (تیزار  ، 1دانه ذرت (تیزار  2و دانه گندم (تیزار  3بودند.
 -1میزان ویتامین و مواد معدنی در ر کیلوگرم از مکزل برابر؛ واحد بین ایزللی 250000ویتامین  40000 ،Aواحد بین ایزلیی ویتامین ،D
 1000واحد بین ایزللی ویتامین  110 ،Eگرم کلسیم 45 ،گرم فسفر 20 ،گرم منیزیم 15 ،گرم سدیم 1000 ،میلیگرم آ ن 2000 ،میلیگرم
روی 500 ،میلیگرم مس 750 ،میلیگرم منگنز 20 ،میلیگرم ید و  10میلیگرم سلنیوم و 8میلیگرم کبایت بود.
* Treatments 1, 2 and 3, indicating diets contained barley (T1) corn (treatment 2) and wheat (treatment 3) grains,
respectively.
1
Contained per kilogram of supplement: 250,000 IU vitamin A, 40,000 IU vitamin D, 1,000 IU vitamin E, 110 g Ca,,
45 g P, 20 g Mg, 15 g Nna, 1000 mg Fe, 2000 mg Zn, 500 mg Cu, 750 mg Mn, 20 mg I, 10 mg Se and 8 mg Co.

فعاییت دو آنزیم کربوکسی متیل سدلوالز و میکدروکریسدتایین سدلوالز بدر اسداا روش آگداروال
( 2000اندازه گیری شد .بر این اساا و بده منظدور انددازهگیدری فعاییدت کریوکسدی متیدل سدلوالز،
محلویی شامل ی

میلیییتر  0/1موالر بافر فسفات ،نیم میلی ییتر نزونه صا

شده مایع شدکزبه و ندیم

میلی ییتر کربوکسی متیل سلوالز  1درصد به مدت  60دقیقه برای  39درجه سانتیگراد انکوبه شد .برای
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تعیین میزان فعاییت آنزیم میکروکریستایین سلوالز محلول مشابه در نظر گرفتده شدد کده حداوی ید
میلیییتر میکروکریستایین سلوالز بود .در نهایت گلوکز آزاد شده از محلدول دای انکوبده شدده قرائدت
گردید و میزان فعاییت آنزیم ا برابر ی

میکرومول گلوکز آزاد شده به ازای ر سداعت فعاییدت ثبدت

گردید (. 3
برای تجزیه و تحلیل آماری داده ای جزعآوری شده از ندرمافدزار  SASنسدخه  9/1اسدتفاده شدد.
استفاده شده در این آزمای  ،طرح کامال تصدادفی بدود .بدرای آنداییز داده دایی کده تکدرار در زمدان
نداشتهاند (آنزیم ای شکزبهای مدل آماری زیر استفاده گردید.
Yij = µ + Ti + eij

که در این مدل Yij ،ر ی

از مشا دات µ ،میانگین جزعیت Ti ،اثر تیزار و  eijاثر خطای آزمایشدی

میباشد.
مقایسه میانگین تیزار ا با آزمون دانکن صورت گرفدت .بدرای صدفات عزلکدردی نیدز وزن اوییده
بهعنوان کوواریت در مدل در نظر گرفته شد .برای آناییز داده ایی که تکرار در زمان داشتهاند (صدفات
عزلکرد و متابوییت ای خونی از مدل زیر استفاده شد.
Yijk = µ + Ti + Rj +(T*R)ij+ eijk

که در آن  Yijkمقدار مشا دات µ ،میانگین جزعیت Ti ،اثر تیزار (دانه جو ،ذرت و گندم  Rj ،اثدر
زمان نزونهگیری و  Tدر  Rاثر متقابل تیزار در زمان و  eijkاثر خطای آزمایشی می باشد.
نتايج و بحث
ماده خشک مصررفی افرزای

وز و ضرری

تبردی خرورا  :در پدهو

حاضدر تداثیر روندد

ززمانسازی شکزبهای استفاده از منبع خیساب ذرت بهعندوان منبدع پروتئیندی بدا سده غلده مختلدف
بهعنوان منبع نشاسته در نظر گرفته شد .بر این اساا نتایج مربدوط بده مصدر
افزای

وزن روزانه ،تغییرات وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در جدول  2آورده شدده اسدت .نتدایج

نشان داد بین جیره ای آزمایشی به یحاظ ماده خش
خش

مداده خشد

روزانده،

مصرفی در تیزار مصر

بود .افزای

مصرفی تفاوت معنیداری وجدود داشدت .مداده

کننده ذرت بی تر و در تیزار تغذیه شده با غلهی گندم کمتر از بقیده

وزن روزانه دام ای آزمایشی تحت تاثیر جیره قرار گرفته است و کمترین افزای

وزن در

دام ای تغذیه شده از جیره حاوی گندم بود .به نظر میرسد مشا ده شد که استفاده از منبع دانده ذرت
در جیره ا میزان ماده خش

مصرفی روزانه را نسبت به جیره ای دیگر افزای
157

داده است.

فاطمه جيريايی و همكاران
جدول  :2تاثیر جیرههای آزمایشی بر عملکرد برههای پرواری
Table 2. Effects of experimental diets on the performance of fattening lambs
تیزار ا*Treatments

پارامتر

دانه جو

دانه ذرت

دانهگندم

SEM

وزن اول دوره

)Initial body weight (kg

Barley
grain
33.71

Corn
grain
33.98

Wheat
grain
33.95

Pvalue

2.40

0.89

وزن آخر دوره

)Final body weight (kg

44.36

45.20

42.18

2.54

0.69

)Body weight change (kg

10.65ab

11.21a

8.23b

0.82

)Daily weight gain(kg

0.211ab

0.225a

0.160b

0.016

0.05

1.52 b

1.65 a

1.41 c

0.015

0.01

0.85

0.25

Parameter

تغییرات وزن در دوره
افزای

وزن روزانه

ماده خش

مصرفی در روز

)Dry matter intake (kg day-1
Feed conversion ratio

ضریب تبدیل
8.82
7.49
7.44
*تیزار ای  2 ،1و  3نشاند نده جیره ای حاوی دانه جو (تیزار  ، 1دانه ذرت (تیزار  2و دانه گندم (تیزار  3بودند.

0.05

 حرو معنیدار در ر سطر نشان د نده تفاوت در سطح مساوی و بزرگتر از  0/05میباشد* Treatments 1, 2 and 3, indicating diets contained barley (T1) corn (treatment 2) and wheat (treatment 3) grains,
respectively.
a–b Least squares means within same row with different superscripts differ (P ≤ 0.05).

بین  80-90درصد نشاسته غالتی مانند جو و گندم در شکزبه تجزیه میشدود ،در حدایی کده ایدن
میزان در مورد دانه غالتی مانند سورگوم و ذرت بین  55-70درصد میباشد ( . 20بنابراین ،در مقایسه
با دانه جو سهم بیشتری از نشاسته دانه ذرت مزکن است به روده باری
شده که گوارش و به عبارتی بازد ی مصر

برسد .از نظر تئوری پذیرفتده

انرژی قابل سوخت و ساز از منبع نشاسته در روده باری

نسبت به زمانیکه نشاسته در شکزبه به اسید ای چرب فرار تبدیل میشدود ،بدی تدر اسدت .بدر ایدن
اساا ،انتظار میرود ماده خش
باشد .مچنین م

مصرفی در دام ای تغذیه شده با جیره ای بر پایه دانه ذرت بی تدر

کارتی و زکاران ( 1989اثر تغذیه جیره ای با نشاسدته بداال بدر اسداا ذرت در

مقابل جو را در گاو ای شیرده بررسی نزودند و مشا ده کردندد کده تغذیده جدو میدزان مداده خشد
مصرفی را کا

داد که این کا

مصر

خوراک زراه با کا

نسبت استات به پروپیونات در شکزبه و مچندین افدزای

ضم دیواره ی سدلویی و کدا

ضدم شدکزبهای نشاسدته بده میدزان 1/3

کیلوگرم در روز زراه بوده است ( 2و . 12زچنین در مورد دالیل احتزایی دیگر نیز وضعیت تخزیدر
در شکزبه را می توان بیان کرد .در مطایعه حاضر کزترین سطح فیبر مصرفی در تیزار ذرت بوده اسدت
و از طر

دیگر نیز سطح  pHمایع شکزبه در این تیزار نیز باالتر بوده است .بده نظدر مدی رسدد ایدن

عوامل نیز می تواند در بهبود مصر

خوراک دام ا در این تیزار تاثیر مثبت داشته باشد.
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حاضر نشان مید د ،به نظر می رسدد پدروتئین محلدول بداال کده در خیسداب ذرت

نتایج پهو

میباشد ،قابلیت ززمانسازی باالتری با نشاسته ذرت که تجزیهپذیری کمتر داشته است داشدته اسدت
که در نهایت سبب بهبود افزای

وزن در تیزار دارای غلهی ذرت شده است .عدالوه بدر ایدن مطلدب،

مصرفی در تیزار دو (ذرت نسبت به تیزار ای دیگدر نیدز یکدی دیگدر از دالیدل

افزای

ماده خش

افزای

وزن روزانه مشا ده شده در این تیزار بوده است .به نظر میرسدد تاییدد ایدن مطلدب نیداز بده

پهو

کننده گنددم کدم

بیشتر در این زمینه خوا د داشت .علیرغم اینکه افزای
دیگر سطح مصر

بوده است از طر

وزن دام ای مصر

خوراک در این تیزار نیز کمتر بوده است کده در نهایدت سدبب

عدم تغییر در ضریب تبدیل خوراک گردیده است .مقایسه میانگین ای مربوط به اثر جیره بر برخدی از
فراسنجه ای بیوشیزیایی خون در جدول  3نشان داده شده است .نتایج حاصل نشان داد کده اثدر زمدان
در یچ ی

از فراسنجه ای خونی معنیدار نیست و اثر متقابل تیزار در زمان نیز وجود ندارد.

جدول  :3تاثیر جیرههای آزمایشی بر متابولیتهای خونی در برههای پرواری
Table 3. Effects of experimental diet on blood metabolites of fattening lambs
تیزار ا*
P-value
دانه جو

Treatments
دانه ذرت

دانهگندم

)Glucose (mg/dL

Barley
grain
77.60

Corn
grain
79.87

)Albumin (mg/dL

پارامتر
Parameter
گلوکز خون
آیبومین
پروتئین کل
)Total protein (mg/dL

نیتروژن اوره ای خون
)Blood urea nitrogen(mg/dL

بتا یدروکسی بوتیری

اسید

)Beta-hydroxy butyric acid (mmol/l

SEM

تیزار در

Wheat
grain
71.14

تیزار

زمان

2.84

0.09

0.27

0.84

4.41

4.09

4.35

0.19

0.46

0.74

0.94

7.58

7.33

7.32

0.20

0.60

0.61

0.44

14.52a

10.96b

10.88b

0.96

0.01

0.30

0.80

0.58 a

0.37 b

0.35 b

0.05

0.03

0.28

0.11

زمان

*تیزار ای  2 ،1و  3نشاند نده جیره ای حاوی دانه جو (تیزار  ، 1دانه ذرت (تیزار  2و دانه گندم (تیزار  3بودند.
 حرو معنی دار در ر سطر نشان د نده تفاوت در سطح مساوی و بزرگتر از  0/05می باشد*Treatments 1, 2 and 3, indicating diets contained barley (T1) corn (treatment 2) and wheat (treatment 3) grains,
respectively.
a–b Least squares means within same row with different superscripts differ (P ≤ 0.05).

غلظت آیبومین و پروتئین کل خون در یچ ی

از سه تیزدار تحدت تداثیر جیدره ،قدرار نگرفدت و

تفاوتی در بین تیزار ا نشان داده نشد ( . P>0/05غلظدت نیتدروژن اورهای خدون در تیزدار دانده جدو
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افزای

معنیداری ( P=0/01را نشان داده است .مچنین غلظت بتا یدروکسی بدوتیرات تحدت تداثیر

قرار گرفته است و دارای افزای
افزای

در تیزار مصر

معنیداری ( P=0/03میباشد ،غلظت گلدوکز خدون نیدز تزایدل بده

کننده ذرت داشته است .به نظر میرسد دام ایی که بدا ذرت تغذیده شددهاندد
نسبی گلوکز خون گردیده است .این مطلب میتواندد

دارای توازن انرژی بهتری بودند که سبب افزای
به ما یت نشاسته عبوری بیشتر در دانه ذرت از ی
طر

طر

و زچنین مداده خشد

مصدرفی بیشدتر از

دیگر مربوط باشد .غلظت نیتروژن اورهای خون در دام ایی که جو استفاده کردند باالتر بدود .در

تحلیل این یافته میتوان اظهار داشت زانگونه که در دام ای مصر

کننده جو مشدا ده شدده اسدت

سطح  pHشکزبه پایین تر از دام ا در تیزار ای دیگر بوده است .بدر ایدن اسداا ریزوندد و زکداران
( 1993گزارش کردند که با کا

اسیدیته شکزبه ،آمونیاک به فرم آمونیوم ( NH4+تبددیل مدیگدردد

که در نتیجه جذب آن از دیواره شکزبه کا

مییابد .بهدییل پروتئین محلدول بداال در خیسداب ذرت

به نظر میرسد که دانه جو ززمان سازی مناسبی با این منبع پروتئینی ندارد و سبب افدزای
اورهای خون و نیتروژن آمونیاکی شکزبه در تیزار مصر

نیتدروژن

کننده دانده جدو شدده اسدت .تطبید پدذیری

آزادسازی ن یتروژن آمونیاکی و انرژی قابدل اسدتفاده در شدکزبه بدازد ی اسدتفاده از نیتدروژن را بهبدود
مید د (سایتر و زکاران . 1979 ،باال بودن نیتروژن اورهای خون در تیزار مصر

کنندده داندهی جدو

احتزاال به دییل باالتر بودن نیتروژن آمونیاکی شکزبه در این تیزار بوده است (جدول  ، 4زیدرا غلظدت
نیتروژن اورهای خون با غلظت نیتروژن آمونیاکی شکزبه زبستگی مثبتی دارد (نوالن و الندگ. 1972 ،
به نظر میرسد .نتایج حاضر نشان مید د که استفاده از جو به منظور ززمان سازی بدا منبدع پدروتئین
محلول قابل توصیه نزیباشد و سبب افزای

معنیدار نیتروژن اورهای خون خوا د شد که نشان د نده

بازد ی کزتر نیتروژن در دام میباشد.
باال بودن  BHBAدر بره ایی که دانه جو مصر

کردهاند ،احتزاالً به این دییل است که نیتروژن

اورهای خون باال بوده است که برای دفع نیتروژن انرژی بیشتری صر
توازن انرژی را کا

داده و  BHBAرا افزای

شده است و توانسته سطح

د د .به نظر میرسد پروفیل اسید ای چرب فرار

حاصل از ززمانسازی جو با خیساب ذرت توانسته بر بوتیرات و به دنبال آ  BHBAنیز تاثیر داشته
باشد که نیازمند مطایعات بیشتر میباشد.
میانگین داده ای مربوط به  pHمایع شکزبه و فعاییت آنزیم ای شکزبهای در جدول  4آورده شده
است pH .مایع شکزبه در تحت تاثیر نوع جیره قرار گرفت ( P =0/008و با تغییر نوع غله تغییراتی را در
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کل طول دوره از خود نشان داده است به گونهای که استفاده از جو سبب کا
آمونیاکی مایع شکزبهای در دام ایی که جو مصر کرده بودند تزایل به افزای

 pHگردید .نیتروژن

داشت (. P =0/07

نوع غلهی مصرفی میتواند بر تغییرات  pHمدایع شدکزبه مدوثر باشدد .دررا سدایدانا و زکداران
( 1990گزارش دادند نشاسته گندم و جو در مقایسه با ذرت با سرعت بیشتری تجزیه مدیشدوند و از
اینرو باعث افت بی تر  pHمایع شکزبه میشوند .با توجه به باال بودن غلظدت اسدید ای چدرب در
جیره ای بر پایه جو نسبت به جیره بر پایه ذرت ،بدیهی است که  pHمایع شکزبه در غله جو کمتدر
از جیره حاوی غله ذرت باشد ( . 31یکی دیگدر از دالیدل احتزدایی افدزای

 pHدر تیزدار دو (ذرت

میتواند به علت فعاییت متفاوت نشخوار مرتبط باشد زیرا بدر اسداا گزارشدات مااکداوا و زکداران
( 2002نشخوار کردن تویید بزاق را تحری

میکند ،از این رو افزای

در  pHمیتواندد بده سدبب

اثر بافری بزاق در محیط شکزبه باشد (. 5
جدول  :4تاثیر جیرههای آزمایشی بر  pHو نیتروژ آمونیاکی مایع شکبه و فعالیت آنزیمهای شکمبهای
Table 4. Effects of experimental diets on ruminal pH, NH3-N and ruminal enzyme activities in
fattening lambs
تیزار ا*Treatments
پارامتر
Pدانه ذرت
دانه جو
دانه گندم SEM
value
Parameter
Wheat
Corn
Barley
grain
grain
grain
0.008
0.10
6.25 b
6.54 a
6.06c
pH
نیتروژن آمونیاکی شکزبه (Ruminal NH3-N
0.07
0.68
10.21
10.82
12.36
کربوکسیمتیلسلوالز (نانو مول گلوکز آزاد شده در ر دقیقه (carboxymethyl-cellulase
داخل سلویی(Intercellular

38.93

35.91

29.42

3.16

0.88

خارج سلویی(Extracellular

34.96

38.40

28.09

2.44

0.69

میکروکریستایینسلوالز (نانو مول گلوکز آزاد شده در ر دقیقه
)( microcrystalline-cellulase
داخل سلویی (Intercellular

10.43

14.45

15.21

خارج سلویی (Extracellular
15.79
20.58
34.96
* تیزار ای  2 ،1و  3نشان د نده جیره ای حاوی دانه جو (تیزار  ، 1دانه ذرت (تیزار  2و دانه گندم (تیزار  3بودند.

1.61

0.59

2.49

0.27

 حرو معنی دار در ر سطر نشاند نده تفاوت در سطح مساوی و بزرگتر از  0/05می باشد*Treatments 1, 2 and 3, indicating diets contained barley (T1) corn (treatment 2) and wheat (treatment 3) grains,
respectively.
a–b Least squares means within same row with different superscripts differ (P ≤ 0.05).
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فعاییت آنزیم ای شکزبه منعکسکننده میکروب ایی میباشد که در ضم ذرات خدوراکی دخیدل
ستند ( . 26تفاوت بین تیزار ای آزمایشی در مورد فعاییت آنزیم میتواند در نتیجه تغییر در جزعیت
میکروبی با توجه به جیره ارائه شده به حیوانات و در نتیجه تغییر در پروفایدل آندزیم دا باشدد ( . 1بدا
توجه به نتایج بهدست آمده در مطایعده حاضدر تفداوتی بدرای آندزیم دای کربوکسدی متیدل سدلوالز و
میکروکریستایین سلوالز در بین تیزار ای آزمای

مشا ده نشد .پی تر مشا ده شده است که افدزودن

منابع متفاوت نیتروژن می تواند بر قابلیت تجزیهپذیری فیبر تاثیر داشته باشد ( 29و این مطلب میتواند
تا حد زیادی به دییل تاثیر بر میزان فعاییت آنزیم ای شکزبهای دخیدل در ضدم فیبدر مدی باشدند .در
مطایعه حاضر با توجه به اینکه نرخ تجزیه پذیری نشاسته در غالت مورد استفاده متفاوت بدوده اسدت،
اما از طر

دیگر مزکن است به دییل اینکه سطح مورد استفاده از غالت در آزمای

( 45درصد تفاوتی در فعاییت آنزیم ای شکزبه مشا ده نشده است .پی

حاضر برابر بدوده

تدر اشداره شدده اسدت کده

تفاوت در بین آنزیم ای مورد بررسی بیشتر میتواند مربوط به تفاوت ا در تغییر اجتزاع میکروبدی بدر
اساا جیره مورد استفاده برای دام باشد .به نظر می رسد به توجه به حجم غله مساوی مصدر

شدده

در تیزار ا تجزع میکروبی برای ضم یکسان بوده و تاثیری بر فعاییت این آندزیم دا نداشدته اسدت.از
طر

دیگر به نظر میرسد دامنه تغییرات  pHمایع شکزبه در مطایعه حاضر به گونهای نبوده اسدت کده

بتواند در میزان فعاییت این آنزیم ا تاثیر معنیداری داشته باشد .بده نظدر مدی رسدد در مطایعدات آتدی
عالوه بر نوع غله مصرفی ،تاثیر سطوح متفاوت غالت و ززمان سازی آن ا با منبع پروتئین محلول بر
فعاییت آنزیم ای شکزبه دخیل در ضم فیبر نیز نیاز به مطایعه بیشتر دارد.
نتبجهگيري
نتایج مطایعه حاضر نشان داد که خیساب ذرت که به عنوان ید

منبدع پروتئیندی غندی از پدروتئین

محلول در تغذیه نشخوارکنندگان مطرح گردیده است دارای پاسخ بهتر با دانه ذرت در تغذیه بدره دای
پرواری بود .دانه ذرت با بهبود وضعیت  pHشکزبه سبب بهبود شرایط شدکزبهای و افدزای
شد .دانه جو سبب کا

 pHشکزبه از ی

طر

و افزای

نیتروژن آمونیاکی از طر

بدازد ی

دیگدر گردیدد

که نشان د نده بازد ی کزتر گردیده است .بهطور خالصه نتایج نشان داد کده دانده جدو و گنددم منبدع
نشاسته مناسبی برای ززمان سازی در شکزبه با منبع پروتئین محلول (خیساب ذرت نزیباشدد و در
زمان مصر

منبع پروتئین محلول استفاده کردن از دانه ذرت برای پرواربندی قایل توصیه خوا د بود.
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Abstract2
Background and objectives: Corn steep liquor (CSL) contains high amount of
protein (42% DM basis) which is high in soluble protein ratio. This feedstuff is
derived from the corn processing and has contain relatively high concentration of
soluble protein. Despite previous studies evaluated the inclusion of CSL as protein
source in diets, but synchronized inclusion of this feedstuff with different energy
sources (starch) need more research. The effects of synchronization of CSL with
different starch containing sources (barley, corn and wheat) on performance, blood
metabolites and ruminal enzymes in Farahani fattening lambs was evaluated.
Materials and methods: Eighteen Farahani lambs averaging BW 32 ± 3 kg (SD)
were allocated in three different experimental treatments (6 lambs/each) in
completely randomized design in a 9 weeks fattening trial. The basal diet has
contained similar amount of CSL (10% DM basis) and different starch source was
offered in different experimental treatments as follow; 1) barley grain (BG); 2)
corn grain (CG); and 3) wheat grain (WG). Other dietary ingredients were constant
among treatments.
Results: The results showed that the feed intake (P = 0.01) as well as daily gain (P
= 0.05) differed among treatments with the greatest amounts of both intake and
gain for corn grain fed lambs. Conversely wheat grain fed lambs showed the lowest
intake and gain in the current study. The feed conversion ratio was constant among
*
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treatments. The corn fed lambs had the greatest ruminating time in the current
study. The CG fed lambs had tended to have greater glucose (P = 0.09), however
lower BHBA (P = 0.03) concentration in blood. Feeding barley grain with CS
resulted the greatest urea nitrogen concentration in blood (P = 0.01). The rumen pH
was reduced in barley fed lambs and the greatest ruminal pH value was obtained in
lambs fed corn grain. No one of the measured ruminal fluid enzymes (CMCase,
MCCas) were differed among treatments.
Conclusion: In conclusion, results revealed that inclusion of CSL as high soluble
protein source is more efficient if synchronized with corn grain in comparison with
barley or wheat grains in fattening lamb production.
Keywords: Fattening lamb, Starch source, Corn steep liquor, Performance, Blood
metabolites
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