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  هضمی فعالیت بر آن اثر و جیره در خرفه دارویی گیاه از استفاده مناسب سطح تعیین

 پرواری های بره شکمبه هایها و باکتریقارچ تخمیری و
 

  3اجیو مرتضی چ 2کمال شجاعیان*، 1صادق میاحی

دامی و صنایع  دانشکده علوم دامی، علوم گروه دانشیار3زابل،  دانشگاه کشاورزی، دانشکده دامی، علوم گروه استادیار2و  دانشجوی دکتری1

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان غذایی،

 19/08/98 ؛ تاریخ پذیرش:15/05/98 تاریخ دریافت:

 1چکیده

 در هها گونهه  این. باشدمیای مناسب  تغذیه ارزش با ای و دارویی علوفه هایگونه از بسیاری اصلی شگاهروی ایران :هدفسابقه و 

ای  علوفهه اقهمم   یبرخه  یبهرا  یمناسب یگزینجا توانندمیرشد کرده و  خشکسالی و کم هایسخت محیطی نظیر بارندگی شرایط

 مناسهب  سهط   تعیین حاضر پژوهش دارند. یازرشد خود ن یبرا یمساعد یاربس یطکه اغلب شرا باشند یونجهعلوفه  متداول نظیر

 شهکمبه  از شهده  جهدا هانیسهم گارامیکرو میکروبی، جمعیت تخمیری و هضمی فعالیت بر آن اثر و جیره در خرفه گیاه جایگزینی

 . بود آزمایشی های جیره این با شده تغذیه پرواری های بره
 

 درصهد  100 ،75 ،50 ،25 سطوح حاوی جیره چهار و( خرفه مکمل فاقد) شاهد یرهج شامل آزمایشی تیمارهای ها: مواد و روش

 گهاز  مقدار. شد استقاده جایگزینی مناسب سط  تعیین برای گاز تولید آزمایش از. بودند یونجه با شده جایگزین صورت به خرفه

 گهاز،  تولیهد  هایفراسنجه و ثبت انکوباسیون از پس ساعت 96 و 72 ،48 ،24 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 هایزمان در هانمونه تولیدی

اختصاصی  شرایط کشت در آلی ماده و خشک ماده هضم قابلیت. گردید برآورد آنها متابولیسمی انرژی و آلی ماده پذیریگوارش

 تعیین ایشآزم از که خرفه گیاه( درصد 50 ،25 ،صفر) حاوی هایجیره مرحله این مورد بررسی قرار گرفت. درها میکروارگانیسم

 یهها  داده .گرفهت  قرار آزمایش مورد تیمارها این حاوی جیره با شده تغذیه های  بره شکمبه مایع بابودند   گردیده انتخاب سط 

  .شدند آنالیز تصادفی کاممً طرح با حاصل
 

 تولیهد  مقهدار  باالترین داریطور معنی یونجه، به با شده جایگزین خرفه درصد 100  سط که داد نشان پژوهش این نتایج ها: یافته

 درصهد معنهی دار نبهود    50و  25و اخهتم  آن بها سهطوح     داشهت  آزمایشی های جیره سایر به نسبت را (میلی لیتر 80/25) گاز

(05/0P>)داشهت  داریمعنهی  اخهتم   شهاهد  به نسبت و بوده باالترخرفه  دارای تمام سطوح در تخمیر قابل بخش (05/0>P.) 

. (P<05/0) بهود  بهاالتر  تیمارهها  سهایر  بهه  نسهبت  داری معنهی  طور به درصد 100 و 75 ،50 سطوح در نیز آلی ماده هضم تقابلی

 یدمشاهده گرد (1/79)درصد  100 و( 5/78)درصد  75 ،(2/77) درصد 50 یمارهایدر ت میکروبی خامقدار تولید توده م بیشترین

 آزمایشهی  ههای جیره pH و آمونیاکی نیتروژن بین داریمعنی تفاوت (.P<05/0)دادند  نشان دارییمعن اختم  یمارهات یرو با سا

 11 سهبب  خرفهه  گیهاه  بها  یونجهدرصد از  50 جایگزینی .(<05/0P) نشد مشاهده هوازیبی هایباکترییا  هاقارچ با شده انکوبه

                                                           
  kshojaeian@uoz.ac.ir نویسنده مسئول:*

 

mailto:kshojaeian@uoz.ac.ir
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نسهبت   هوازیبی هایباکتری با شده انکوبه آزمایشی هایهجیر در (NDFحلول در شوینده خنثی )مالیا  نا هضم افزایشدرصد 

  (.P<05/0) شدبه شاهد 

 

 دسهتکاری  بهه  قهادر  بهالقوه  طور به نشخوارکنندگان تغذیه در خرفه گیاه که داد نشان آزمایش این نتایج ،کلی طور به گیری: نتیجه

 قرار استفاده مورد شکمبه میکروبی جمعیت و محیط ییراتتغ در مؤثر عامل عنوان به تواندمی و بوده شکمبه تخمیری هایفعالیت

 .دارد گیاه این زیستی هایفعالیت در زیادی تاثیرگیاه خرفه  فنولی ترکیبات .گیرد

 

  باکتری کشت هضم، قابلیت خرفه، گاز، تولید میکروبی، پروتئین :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

گیهاهی   Portulaca oleraceaخرفه با نهام علمهی   

 باشهد یمه  Portulacaceaeز خانواده ا کسالهیی و علف

 گیهاه  اتهانولی  عصهاره  که است شده گزارش. (28،20)

 کوئرسهتین،  جملهه  از بهاال  فمونوئیدهای حاوی خرفه

مها  (. ا62باشد )می غیره و ژنین اپی لوتئولین، کامفرول،

 سهط  . (33) باشدیم یدهاآن فاقد فمونوئ یعصاره آب

 گیهاه  مختله   ههای  بخهش  بهه  توجهه  بها  فمونوئیدها

 آن از پهس  و ریشهه  در سهط   باالترین است، متفاوت

 (. 63) دارد وجود برگ و ساقه

 قابهل  بخهش  هها دام خوراک یهانهیهز که آنجا از

 بههر در را وانههاتیح در دیههتول یهههانهههیهز از یتههوجه

 عامهل  نیترمهم تواندیم خوراک بازده بهبود رند،یگ یم

 هها دام پرورش و یگهدارن یهانهیهز کاهش جهت در

 ایه خهوراک   یهها نهیهز شیافزاامر در زمان  نیباشد. ا

 بههازدهدارد. بهبههود  یشههتریکههاهش ارزش دام نمههود ب

 عملکهرد  حفه   با را خوراک مصر  تواندیم خوراک

 طهی  در شهده  تولیهد  متهان  .(18) دهد کاهش یوانیح

 دادن دسهت  از باعه   شهکمبه،  در ههوازی بهی  تخمیر

 انتشهار  کهاهش  موجهب  و میزبهان  انحیهو  برای انرژی

 .(37) شهود مهی  زیسهت  محهیط  به ایگلخانه گازهای

 گیاههان  در موجهود  مهوثر  مهواد  که است شده گزارش

 ههای مکانیسهم  در اخهتمل  طریه   از توانندمی دارویی

 انتقال سلولی، هاییون غلظت در تغییر الکترون، انتقال

 یمهی آنز ههای واکنش دیگر و فسفوریمسیون پروتئین،

 یها )آرکا متهانوژن  ههای بهاکتری  سهلول  تخریهب  سبب

سهلول پروتهوزوآ و بهه     یهب تخر ین( و همچنه یباکتر

و  یاهان. گ(6) شوند یدیتول یدروژندنبال آن کاهش ه

 ،متان در شهکمبه  یدر مهار خروج یستینباتات فعال ز

 یبهات اسهانس، ترک  تانن، ین،به طور عمده شامل ساپون

 ایهن . (16) باشهند یمه  رهیو غ یدها،نوئو، فمویگوگرد

 متهان  تولیهد  کاهش به منجر تنها نه طبیعی محصوالت

 متابولیسهم  شهکمبه،  تخمیهر  بهبهود  باعه   بلکهه  شده،

 شهوند مهی  نیهز  شهکمبه  سممت و وریبهره و نیتروژن

 حضهور به را متان تولید کاهشدلیل شاید بتوان . (45)

نسههبت داد کههه از  اسههتوژنزها از تههوجهی قابههلمقهدار  

 .هستند متان هندهکا املوع

نشههان داد کههه   (1999) سههی هههوی   مطالعههات

بهها  یمممکههن اسههت بههه طههور مسههتق    یههدهافمونوئ

 منفی یا و مثبت تعامل در شکمبه، هاییکروارگانیسمم

 زیسهتی  انرژی وضعیت دنتوانمی فموونوئیدها. باشند

 شهدن  روشهن  ی. برا(51) دهند ییررا تغ یغشاء باکتر

 میکروبهی  ههای جمعیهت  یهرات تغی بررسی مسئله، این

 خرفهه  عصهاره  از متانوژنزها کاهش مکانیسم و شکمبه

 بهین  رابطهه  ایجاد (.16) شد استفاده افزودنی عنوان به

 شهکمبه  میکروبی الگوی هایپروفایل و خوراکی بازده

 را، موثر پرورش جهت گیاهان انتخاب تواندمی حیوان

 مصهر  خهوراک   ههای داده آوریجمهع  بهه  نیاز بدون
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طهور   بهه . (18) یهد نما یلو صر  زمهان تسهه   یوانح

  خرفهه  گیهاه  یش رویحاصهل از آزمها   یجخمصه، نتها 

 بههودن دارا بهها گیههاه ایههن عصههاره کههه دهههدمههی شههان

 مطلههوب دسههتکاری بههرای بههاالیی نسههبتا لههههههپتانسی

 یبه عنوان عامهل مناسهب دسهتکار    ای،شکمبه تخمیر

. (16) یههههردشههههکمبه مههههورد اسههههتفاده قههههرار گ 

 هضهم  در مهمهی  نقهش  شهکمبه  ههای  وارگانیسممیکر

 ایفهها نشههخوارکننده هههایدام در شههده مصههر  غههذای

 تهثثیر  غهذا  از اسهتفاده  بهازده امهر بهر    یهن و ا دنه کن می

 از بسههیاری اصههلی رویشههگاه ایههران. (18) گههذارد مههی

 نههههههای. باشدمی ارزش اهههههب یهههداروی های گونه

ههای کهم و   ندگیبار یا و غیر طبیعی شرایط در ها گونه

توانند جایگزین مناسهبی بهرای برخهی    می خشکسالی،

ها بخصهو   های خوراکی داماقمم گران قیمت جیره

بهبههود مدیریههت   هایی هماننهد یونجهه باشهند.    علوفه

 و جلوگیههههری ازآنههها خردکههردن  ، بقایههای گیاههههی 

 بقایههههای گیاهههههی و ههها کلههههش سههههوزاندن کههاه و

ان راهکارهایی برای اسهتفاده بهینهه از   توانند به عنو  می

ههای  نهه گوضایعات مزارع مورد استفاده قهرار گیرنهد.   

متفهاوت حتهی در    ههای مختل  گیاه خرفه تحت نهام

 منههاطقی بهها شههرایط آب و هههوایی مثهههل خشهههکی،  

. (16) کنهد  زار و کمبود مواد مغذی نیز رشد مهی  شوره

کردند ای بیان در مطالعه (2008) روچفرت و همکاران

 ههای مختلهه  رکیبات شیمیایی موجود در قسمتتکه

، سطوح بهاالی  این گیاه شامل کربوهیهدرات، پهروتئین

اسهید،   اسیدهای چهرب شهامل لینولنیهک   ، مواد معدنی

لینولئیههک اسههید، پالمتیههک اسههید، اولئیههک اسهههید و   

این گیاه را نسهبت بهه گیهاه     (45،40) اسید اسهتئاریک

برتر کرده اسهت. بها توجهه بهه      یونجه برای تغذیه دام

رسد کهه خرفهه بهه علهت     مطالب ذکر شده، به نظر می

ای باال قابلیت استفاده در تغذیه دارا بودن ارزش تغذیه

 پژوهشاز  . هد (17) دام، طیور و آبزیان را نیز دارد

 یهت خرفهه بهر فعال   یاهاستفاده از گ تاثیر بررسیحاضر 

 آن ای یهه تغذ ارزش یهین شکمبه به منظور تع یکروبیم

 .بود نشخوارکنندگان برای

 
 هاروش و مواد

در ایسههتگاه 1396ایههن آزمههایش در پههائیز سههال   

ههای دانشهگاه علهوم    تحقیقاتی و آزمایشگاه -آموزشی

 کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، انجام شد.

 یهین جههت تع  سازیآماده مراحل کلیه: شیمیایی آنالیز

 ادهههههم شههامل آزمایشههی خههوراک شههیمیایی ترکیبههات

 اهههه ب امهههه خ چربی و خام پروتئین خاکستر، خشک،

 (2005) سهازمان انجمهن علمهی    پیشنهادی های روش

AOAC الیها  محلهول در شهوینده     میهزان  ینهمچن و

 بها میزان الیها  محلهول در شهوینده خنثهی      و اسیدی

 (.5 و 60) شهههد انجهههام (1994) ون سوسهههت روش

 وحههههه هسط اویههه ح آزمایشهی  ههای خوراک سپس،

 و 75، 50، 25(، خرفه)بدون  شاهد خرفه گیاه مختل 

 پهس  و تهیه یونجه با شده جایگزین خرفه درصد 100

 آسهیاب  متری میلی 1 الک با خشک ماده گیریاندازه از

 .گردید

 یهن در ا: یاره خرفاه در    یااه سطح مناسب گ یینتع

گوسهفند   یهره در ج خرفهمناسب  سطوحمرحله مقدار 

گهاز   یهد تول یهک با اسهتفاده از تکن  اهیشگدر آزما یعرب

 .(36) شد یینتع

ایهن آزمهایش در   : تولیادی  گااز  میازا   گیریاندازه

آزمایشگاه تغذیه پیشرفته گهروه علهوم دامهی دانشهگاه     

علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزسهتان انجهام شهد.    

ها در جایگاه ویژه با قابلیت تغذیه کنترل شده و در دام

 از قبههلشههکمبه  مههایعند. محههیط بههاز نگهههداری شههد

دهی صب  از شهکمبه گوسهفند از طریه  لولهه     خوراک

 وسهیله  بهه  شهکمبه  محتویهات  معدی تهیه شد، سهپس 

بمفاصهله بهه    شهده،  صها   متقهال  پارچهه  الیهه  چهار

 آزمایشگاه انتقال یافت.
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 مورد استفاده یشیآزما هاییره و ترکیب شیمیایی  ی: ا زاء خوراک1 دول

Table 1. Components ingredients and chemical composition of test diets used 
Components diet 

 

 )درصد(  یره در خرفه  ایگزین شده مقدار

The amount of Purslane replaced in the diet 

 Contral 25(%) 50(%) 75(%) 100(%) 

یونجه علوفه  

(Alfalfa Fodder) 
30 22.5 15 7.5 0 

 گیاه خرفه

(Purslane plant) 
0 7.5 15 22.5 30 

 سر شاخه نیشکر

(Cane lops) 
10 10 10 10 10 

 دانه جو

(Barley grian) 
10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 

 دانه ذرت

(Cron grian) 
30 30 30 30 30 

 کنجاله کنجد

(Sesame meal) 
5 5 5 5 5 

 سبوس گندم

(Wheat bran) 
12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 

 مکمل1

(Completed) 
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

 نمک

(Salt) 
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

 آهک

(Lime) 
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

هترکیب شیمیایی جیر  

(Chemical composition of diet) 

درکیلوگرم(انرژی متابولیسمی)مگاکالری  

(ME (Mcal/Kg)) 
2.47 2.47 2.48 2.48 2.49 

(رصدپروتئین خام )د  
(Crude protein(%)) 

14.28 14.67 15.07 15.46 15.86 

 ماده خشک )درصد(
(Dry matter(%)) 

88.01 88.43 87.87 87.53 86.83 

(چربی خام )درصد  

(Ether extract(%)) 
2.73 2.87 2.89 3.03 3.12 

(فیبر نامحلول در شوینده خنثی)درصد  

(Neutral detergent fiber (%)) 

 

33.43 33.47 33.66 33.67 33.72 

(فیبر نامحلول در شونده اسیدی )درصد  

(Acid detergent fiber (%)) 
24.43 24.44 24.23 24.47 24.59 

)در 000/196 (mg) کلسیم)در کیلوگرم(، E100 (mg) )در کیلوگرم(، ویتامینD3000/100 (IU) - )در کیلوگرم(، ویتامین A 000/500 (IU)  ویتامین1 

 (mg))در کیلوگرم(، منگنز 300 (mg)، )در کیلوگرم(، مس 000/3  (mg)، آهن000/18 (mg))در کیلوگرم(، منیزیم  000/50  (mg)مسدی کیلوگرم(،

)در کیلوگرم(، آنتی  (mg)1/0)در کیلوگرم(، سلنیوم100 (mg))در کیلوگرم(، ید 100(mg))در کیلوگرم(، کبالت  000/3 (mg))در کیلوگرم(، روی000/2

  .کیلوگرم 1تا  (gr))در کیلوگرم(، کریر400 (mg)اکسیدان

  

 های یرهشاهد و ج یرهج ی آزمایشی شاملها ابتدا نمونه

خرفهه پهس از    گیهاه مختله    یرمقهاد  یحاو یشیآزما

بهه   یوسدرجه سلس 90یخشک شدن در آون )در دما

 متهر آسهیاب شهد.    ساعت( با غربال یک میلی 24مدت 

 بهه  (گرم 2/0اک )خور نمونه هر از تکرار سه در ادامه

 نسهبت  )به مصنوعی بافر محلول و شکمبه مایع همراه
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 ههای ویهال  داخهل  در ههوازی بهی  شهرایط  در( 2 به 1

 درجهههه 39 دمهههای در درون انکوبهههاتور ای،شیشهههه

قههرار  تخمیههر مههورد سههاعت 96 مههدت بههه سههانتیگراد

، 8، 6، 4، 2 ههای زمهان  در تولیهدی  گاز مقدارگرفتند. 

 انکوباسهیون  از پس ساعت 96 و 72، 48، 24، 12، 10

 ناشی تولیدی گاز مقدار گیریاندازه برای. گردید ثبت

 یتاز فشارسهنج بها حساسه    هاویال درون در تخمیر از

وصهل شهده بهود اسهتفاده      یشهگر نما یهک باال کهه بهه   

 در تولیدی گاز از ناشی خطای حذ  برای. (9)یدگرد

 موجهود  خوراکی مواد روی هامیکروارگانیسم عمل اثر

 کردن اضافه بدون) شاهد هاینمونه از شکمبه مایع در

 مهایع  مخلهو   از لیتهر میلی 30 حاوی و خوراکی ماده

 تعیهین  بهرای . شهد  اسهتفاده ( مصهنوعی  بزاق و شکمبه

 یو بهازده  تفکیهک  عامهل  قبیهل  از تخمیر پارامترهای

 نظهر  در تیمهار  ههر  در تکهرار  3 ،یکروبیم توده یدتول

 در دقیقهه  20 مهدت  بهه  بطری هر ی. محتواشد گرفته

 آوریجمهع  بقیهه  و شد سانتریفوژ دقیقه در دور 1500

 به( DMD) خشک ماده هضم قابلیت. شدند خشک و

 انکوباسهیون  از بعهد  وزن بها  اولیهه  وزن تفاوت وسیله

 از بااسهتفاده  متابولیسهم  قابل انرژی .(31) شد محاسبه

 شد محاسبه استینگس، و منک معادله

فاکتورهههای مههذکور از   در نهایههت بههرای محاسههبه  

 های زیر استفاده شد: رابطه
ME= 2.20 + 0.136 GP + 0.057 CP + 0.0029 CP 

ی ی آلی هضم شدهماده شده / تولید گاز لیترمیلی

 :PFواقعی

MP (mg/g DM) = TDOM (mg) - (ml gas × 

2/2mg/ml) 

انرژی قابل متابولیسم )مگاژول  ME در معادالت فوق،

مقدار پروتئین خام )گرم  CP خشک(،بر کیلوگرم ماده 

نرخ خالص تولیهد گهاز    GPگرم ماده خشک(، 100در 

عامهل   PFسهاعت،   24گرم نمونه بعد از  200به ازای 

مهاده   TDOM ،)لیتهر  میلهی  ازای به گرم میلی( تفکیک

 باشد.میآلی واقعا تجزیه شده 

 طهرح  قالهب  در پهژوهش حاضهر   هاداده آماری تجزیه

SAS (2004 ) افهزار نهرم  از استفاده اب و تصادفی کاممً

 آنهها بها آزمهون دانکهن     میانگین مقایسه و  GLMرویه

 گرفههت صههورت درصههد 5 خطههایدر سههط   (1955)

 .(16و48)

 در آلای  ماده و خشک ماده هضم قابلیت گیریندازها

 ههای جیهره  مرحلهه  این در: اختصاصی کشت شرایط

 از کههه خرفههه گیههاه( درصههد 50 ،25 ،صههفر) حههاوی

 هههههشکمب مایع با گردید انتخاب سط  تعیین یشآزما

 مهورد  تیمارهها  ایهن  حاوی جیره با شده تغذیه های  بره

 .گرفت قرار آزمایش

 آزمایشاگاهی  تخمیار  و هضام  قابلیت بر خرفه اثر

 توسااط الیااافی منباا  یااک عنااوا  بااه  یااره

 شکمبه هامیکروارگانیسم

 یهن ا در: بااکتری  اختصاصی کشت محیط در هضم

شاهد )بدون  یرهشامل ج یرهاز سه ج یشآزمابخش از 

خرفهه   یهاه سطوح منتخب گ یحاو های یرهخرفه( و ج

( درصد 50 و 25سط   یینتع یش)سطوح منتخب آزما

 اختصاصهی  کشهت  محیط در آزمایش این. شد استفاده

 ههای  شیشهه  ابتهدا . گرفهت  انجهام  شهکمبه  هایباکتری

 15 دتهههه م بهه  آزمایشهی  نمونهه  گرم 1 حاوی کشت

 اتوکمو توسط سلسیوس درجه 120 دمای در و یقهدق

)دور  شهده  سهانتریفیوژ  شهکمبه  مهایع . شهدند  استریل

1000 rpm، 10 آن تحهت   ییشفا  رو یع( و مایقهدق

 هاباکتری اختصاصی کشت محیط به هوازییب یطشرا

 م،ههههسدی کربنات سدیم، سولفید سلوبیوز، حاوی که

 -سهههتئینی(، سیلو متاالکسههه یهههل) بنوم کهههشقهههارچ

و مخلههو  عصههاره  یپتیکههارپپتههون، تر ،هیههدروکلریک

 یهن از ا یتهر ل یلهی م 36 یهزان مخمر بود، اضهافه شهد. م  

 یعمها  یتهر ل یلهی م 4کشهت و   یطمحلول به عنوان محه 

. سپس نمونهه  یدگرد ی کشت تلق یشهشکمبه به هر ش

 ،48 ،24به مدت  یوسدرجه سلس 39ها در انکوباتور 

 از یههک هههر ایههانپ در. شههدند داده کشههت سههاعت 72
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 مهاده  هضهم  قابلیهت  تعیین منظور به مذکور، هایزمان

 ههر  ازای به تکرار 3 آمونیاکی نیتروژن میزان و خشک

 متهر  pH  (pH تهثبه  از بعهد . شد گرفته نظر در تیمار

WTW 1110 )تعیهین  برای کشت مایع از زمان، هر در 

 سهپس، . شهد  گیهری  نمونهه  آمونیهاکی  نیتهروژن  غلظت

 شهدن  خشک از پس بقایا و شد فیلتر هاشیشه محتوی

( سههاعت 24 درجههه 90 آلمههان، ممههرت،) آون درون

الیها  خهام     خشهک،  ماده شدن ناپدید. شدند توزین

الیهها  خههام محلههول در  ، محلههول در شههوینده خنثههی

هضهم وخاکسهتر    قابهل  سلولی دیواره ،شوینده اسیدی

 محاسبه نهایی و اولیه مقدار تفاوت از هاباکتری توسط

 .(38) شد

 تیمارههای : قاار   یکشت اختصاص یطدر مح هضم

 ههبه  تکهرار  9 متهر، میلی یک ذرات اندازه با) آزمایشی

 ایههقارج صیااختص کشت محیط در( تیمار هر ازای

 و 3 ،1 مهدت  به سلسیوس درجه 39 دمای در شکمبه

 هایزمان از یک هر پایان در. شدند داده کشت روز 6

 و کهخشه  مهاده  هضم یتقابل تعیین منظور به مذکور،

 ارهتیمه  ههر  ازای به تکرار 3 آمونیاکی نیتروژن غلظت

 شهکمبه  ههای قهارچ  کشهت  محهیط . شد گرفته نظر در

 پتاسهیم  دی هیدروژن فسفات)  1 نمکی محلول شامل

 ،(شهده  سهانتریفیوژ ) شهکمبه  مهایع  ،(مقطر آب لیتر در

 سهلوبیوز،  گلهوکز،  تریپتیکهار،  پپتهون،  مخمهر،  عصاره

 و هیههدروکلریک  -سیسههتئین دیم،سهه کربنههات بههی

. بود کشت محیط لیتر هر برای درصد 1/0 رزازرورین

 داخههل بههه هههوازیبههی شههرایط تحههت کشههت محههیط

 15 مهدت  بهه  سهپس  و گردید منتقل کشت های شیشه

. شهد  اتهوکمو  سلسهیوس  درجهه  120 دمهای  در دقیقه

 در اینوکوالنهت  عنهوان  بهه  شهده  تهیهه  قارچ هایایزوله

 اختصاصهی  کشهت  محیط محتوی که کشت هایشیشه

 بیوتیهک آنتهی  و آزمایشهی  ههای نمونهه  همهراه  به قارچ

 بهه  کدام هر کلرامفنیکل، و استرپتومایسن، سیلین،پنی)

 و شهدند  داده کشهت  بودنهد، ( لیتهر  در گرم 1/0 مقدار

 مرحلهه  سهه  خهالص  کشت محیط آوردن بدست برای

 رشهد  6 و 3 ،1 روزههای  در. شهد  تکهرار  کشت عمل

 و خشهک  مهاده  شهدن  ناپدیهد  ای،شهکمبه  ههای قارچ

 شهد  محاسبه هاقارچ توسط هانمونه آمونیاکی نیتروژن

 کههاممً طههرح قالههب درایههن بخههش از آزمههایش  .(44)

 تجزیه برای زیر آماری مدل از و. گردید اجرا تصادفی

 :شد استفاده ها داده تحلیل

 
استفاده مورد خرفه گیاه شیمیایی ترکیبات آنالیز: 2  دول  

Table 2. Analysis of the chemical composition of the purslane plant used 

شیمیایی ترکیب  

Chemical composition 

 گیاه کامل خرفه

Complete plant purslane 

یونجه علوفه  

Fodder Alfalfa 

)درصد( خشک ماده  

(Dry matter(%)) 
7.43 95.32 

 25.23 9.93 ((%)Ash)(ماده خشک )درصد خاکستر

 (ماده آلی )درصد
(%) 

74.77 90.07 

(ماده خشک )درصد خام پروتئین  

(Crude protein(%)) 
22.26 17 

(ماده خشک چربی )درصد  7.86 1.76 

 خنثی شوینده در لنامحلو، فیبر
(Neutral detergent fiber (%)) 

50.62 45.53 

اسیدیفیبر نامحلول در شوینده   

(Acid detergent fiber (%)) 
5.43 32.41 

 متابولیسم قابل انرژی
(ME (Mcal/Kg)) 

2.52 2.45 
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 3 در قالب طرح کهامم تصهادفی بها    آزمایش نتایج این

SAS(2004 )  یبها نهرم افهزار آمهار    تکهرار   7 و تیمار

 یهل تحل یهمورد تجز GLMیه استفاده از رو 4/9 نسخه

 آزمهون  توسهط  هها یانگینم یسهقرار گرفتند. مقا یآمار

 05/0 احتمهال  سهط   در (1955دانکهن )  اینهدام چند

 .(47و15گرفت ) انجام درصد

 

 بحث و جينتا

 افهزودن  اثهر  بهه  مربو  نتایج: گاز دیتولهای فراسنجه

 مقدار بر یونجه با شده جایگزین خرفه مختل  سطوح

 تخمیهر  قابهل  امها  نامحلول بخش تولیدی، گاز تجمعی

(b ،)گاز تولید نرخ ثابت(c ،)ماده آلهی پذیری گوارش ،

 خهام پهروتئین ، عامهل تفکیهک  ، متابولیسهم  قابل انرژی

 3 جهدول  درمیکروبی بیوماس تولیدبازدهی ومیکروبی

 گیهاه  حهاوی  ههای  جیره سطوح تمام .است شده آورده

 از بیشهتری  تولیهدگاز  یونجهه،  بها  شده جایگزین خرفه

 در خرفهه  بها  یونجهه  گیهاه  جایگزینی با. داشتند شاهد

 پتانسهیل  درصهد  100 و، 50، 25 سهطوح  بهرای  جیره

 یشافهزا  داریمعنهی  طور به شاهد به نسبت گاز تولید

 ههای جیهره  در داریمعنهی  اخهتم  (. >05/0P) یافت

 یونجهه شده بها   یگزینخرفه جا یاهدرصد گ 75 یحاو

شهاهد مشهاهده نشهد و تنهها از نظهر       یهره نسبت به ج

ن دخیههل و همکههارا. از شههاهد بودنههد یشههترب یعههدد

 یو اتهانول  یآبه  ههای پژوهشی بها عصهاره   در (2012)

 بین( >05/0P) داری معنی تفاوت بیان کردند که خرفه

( لیتهر  میلی 97/66) آبی عصاره تیمار در گاز تولید کل

 و داشهت  وجهود ( لیتهر  میلی 32/65) اتانولی عصاره و

 تواننهد مهی  اتهانولی  و آبهی  عصاره که گردید مشخص

 دهنهد  افزایش را شکمبه هایمیکروارگانیسم گاز تولید

درون  انکوباسههههیون یگههههاز در طهههه یههههدتول .(17)

از  ینشههانگر خهههوب  یبهههه طههور کلههه  یشههگاهی آزما

 .اسهت  یکروبهی م یهت و فعال شهکمبه  در پذیری تجزیه

 یرمقهاد  بهودن  فهراهم  نشهانگر گهاز   تولید باالتر یرمقاد

شهکمبه   ههای یکروارگانیسمم یبرا یمواد مغذ یشتریب

 یتواند به اثر منفه یگاز م یدتول یشافزا .(32) اشدبمی

در  یهدها، فمونوئ یهژه به و یه،ثانو یها یتمحدود متابول

 یههنانسههبت داده شههود.  مههورد مطالعههه یههها عصههاره

 و یها  ،متوسهط آنهها   یها مقدار کهم   یلها به دلیتمتابول

شکمبه به منظهور اسهتفاده    یهایکروارگانیسمم ییتوانا

 یممکن است اثهرات مثبته  ی نبع انرژاز آنها به عنوان م

نشهان داده شهده    .(48) دنداشته باشه  بهشکم یربر تخم

فمونوئیهدهایی   از غنهی  خرفه اتانولی است که عصاره

 کهه باعه  افهزایش    کورسهتین بهوده،   و لوتئولین مانند

زنجیهر در محهیط    اسیدهای چرب کوتهاه  و گاز تولید

 یتیمارهها  در عامهل تفکیهک   (.43) شهوند شکمبه می

بهها  یگزیندرصهد خرفههه جها   75و  درصههد 50 شهاهد، 

 بهاالتر  سایر تیمارهابه  داری نسبت طور معنی به یونجه

. اسهت  تخمیهر  بهازده  از شاخصهی  ،عامل تفکیک. بود

 دهنههده نشههان ،عامههل تفکیههک بههاالی ارزش بنههابراین،

 تهوده  در شهده  تخریهب  آلهی  مهواد  بیشهتر  یکپارچگی

 سهنتز  اییکهار  افهزایش  باعه   کهه  باشهد می میکروبی

 بهاالتر  عامل تفکیک که زمانی (.29) شودمی میکروبی

 بیشهتر  یسوبسهترا  و شهود می تولید کمتری گاز باشد،

 ههای تهوده  تولیهد  یها  اسیدهای چرب فرار تولید برای

 نشان تواندمی نتایج این (.8) شودمی استفاده میکروبی

 که است بالقوه غذایی ارزش دارای گیاه خرفه که دهد

 .دهد میکروبی را افزایش د سنتزتوانمی

 یهد تول یلپتانس یشترینب یشیآزما هاییرهج یندر ب

 خرفهه  یگزینیدرصهد جها   100 یهره گاز مربهو  بهه ج  

گهاز مربهو  بهه     یدتول یلپتانس ینو کمتر یونجه یبجا

 گیهاه  درصد 100 حاوی هایجیره در. بود شاهد یرهج

 نهرخ  بیشهترین  شهاهد  یونجهه  بها  شده جایگزین خرفه

 خرفهه  درصد 50 سطوح های حاویجیره و گاز یدتول

 گهاز  تولید نرخ میزان کمترین یونجه با شده جایگزین

 هها جیهره  از کدام هی  در گاز تولید نرخ اما. داشتند را

آدرینبههی و همکههاران   نداشههت داریمعنههی اخههتم 
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 بهه  مربهو   بهاالتر  گهاز  حجهم  که دادند ( نشان2016)

 تهر پهایین  سهلولی  یوارهد محتوای و باالتر پروتئین خام

 و خهام  پهروتئین  بهین  که است شده گزارش. (1است)

 مثبهت  رابطه بز و گوسفند گاو، هایگونه در گاز تولید

 بهاال  خام پروتئین با هایگونه بررسی. (21دارد) وجود

 بهرای  ایبالقوه شرایط پایینتر، سلولی دیواره محتوای و

 رد خشهک  مهاده  هضهم  قابلیهت  همچنین و گاز تولید

 (.1) کنندمی ایجاد را آزمایشگاهی محیط
 انکوباسیو  ساعت 120پس از  خرفه مختلف سطوح حاوی های  یره در گاز تولید های فراسنجه :3  دول

Table 3. Gas production parameters in diets containing different levels of purslane after 120 hours of incubation 

(ونیانکوباس ساعت 120 از)پس  گاز دیتول یپارامترها  

Gas production parameters (after 120 hours of incubation) 

 تیمار
Treatment 

GP1 
b2 C3 OMD4 ME5 PF6 MCP7 EMBP8 

 شاهد
(Control) 

22.20b 20.32b 0.036 104a 2.33c 4.67a 67b 0.76 

درصدخرفه25  

(25(%)Purslane) 
25.50a 24.32a 0.031 94.50b 2.62b 3.72b 66.50b 0.70 

درصدخرفه50  
(50(%)Purslane) 

24.10ab 23.55a 0.029 104a 2.72a 4.30a 77.20a 0.74 

درصدخرفه 75  
(75(%)Purslane) 

23.40b 22.90a 0.037 104a 2.61b 4.45a 78.50a 0.75 

درصدخرفه100  
(100(%)Purslane) 

25.80a 24.48a 0.032 95.30b 2.58b 3.70b 79.10a 0.70 

SEM 0.57 0.35 0.001 0.52 0.02 0.16 0.64 0.012 

P-VALUE 0.008 0.0001 0.21 0.001 0.0001 0.006 0.001 0.01 
 بر ترلیمیلی حسب بر) گاز تولید نرخ3 (،لیترمیلی) تخمیر قابل بخش از گاز تولید پتانسیل2 خشک( ماده گرم ازای به لیتر )میلی تولیدی  گاز تجمعی مقدار1

 به گرم میلی) پذیری بخش شاخص6 (خشک ماده کیلوگرم در مگاکالری) متابولیسم قابل انرژی5 (خشک ماده درصد) آلی پذیری مادهگوارش 4 (ساعت

 (گرم میلی ازای به گرم میلی) تولید توده میکروبی و بازده آن8 میکروبی خام پروتئین7 (لیتر میلی ازای

:SEM   دارند دارمعنی اختم  نامشابه حرو  با ستون یک داخل در هامیانگین                       هانمیانگی استانداردخطای (05/0 P<) 
abc Means in the same column different superscripts differ (P<0.05).

 

 یمارههای در ت میکروبی خام پروتئین میزان بیشترین

و  یهد ردمشهاهده گ درصد  100و درصد  75 ،درصد 50

 مقهدار . دادنهد  نشهان  دارییمعن اختم  یمارهات یربا سا

 یههههارزیاب برای مهمی شاخص  میکروبی خام پروتئین

نشهان   (2011) دخیهل و همکهاران   .است شکمبه تخمیر

 6.47 بهه ( شهاهد ) 6.79 از pH مقهدار  که یدادند هنگام

 بزرگ هایمیکروب رشد یافت، کاهش( اتانول عصاره)

 هها میکهروب  متابولیسهم  و تعهداد  شهده،  بیشهتر  شکمبه

(.با توجه به مطالبی کهه بهاال   17) یابدمی افزایش احتماال

 افهزودن  بها  پهروتئین خهام میکروبهی    مقهدار  اشاره شد،

   .یابدمی افزایش داریمعنی طور به خرفه عصاره

نهه تنهها    نشان داده شده است کهه ترکیبهات فنلهی   

دسترسهی   میهزان  ههایی کمهپلکس  تشهکیل  با توانند می

 را غههذایی پههروتئین هههای شههکمبه بهههمیکروارگانیسههم

 مسهتقیم  طهور  بهه  اسهت  بلکهه ممکهن   دهنهد،  کاهش

 مهار را آنها آنزیمی فعالیت یا پروتئولیتیک هایباکتری

 تجزیهه  کاهش ممکن است موجب امر . این(42) کنند

 مهایع  در آمونیهاک  غلظهت  کاهش نتیجه در و پروتئین

رسد گیهاه خرفهه بها دارا    میبه نظر  .(55) شود شکمبه

بودن ترکیبات فنلی فعال بر میهزان پهروتئین میکروبهی    

 .دارند مثبتشکمبه اثر 

 ترکیههب در تفههاوت کننههده مههنعکس گههاز تولیههد

 ارزش یهبینپیش در و باشدمی خوراکی مواد شیمیایی

 3 در کهه  گازههایی  (.5) دارد کهاربرد  خهوراک  غذایی

 اجهزای  بها  ند،شهو مهی  تولیهد  انکوباسهیون  اول ساعت

 زمههان کههه وقتههی. دارنههد مطابقههت تخمیههر محلههول
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 شهده  تولیهد  گهاز  حجهم  یابهد، می افزایش انکوباسیون

 سهاختار  ههای کربوهیدرات ساختاری تخمیر اثر توسط

 سهامارت و همکهاران  (.10) یابهد می افزایش سوبسترا

 گهاز  حجهم  اینکهه  به توجه با ( بیان کردند که،2000)

 قابلیهت  پیشهگویی  بهرای  خهوب  پهارامتر  یک تولیدی

 سیسهتم  در شکمبه هایمیکروارگانیسم وسیله یه هضم

 محصول گاز تولید گرچه، باشدمی آزمایشگاهی داخل

 مفیهدی  مبنهای  امها  شودمی محسوب فایدهبی ایتغذیه

پهذیری  گوارش متابولیسم، قابل انرژی بینیپیش جهت

 دههد می ارائه زنجیر کوتاه چرب اسیدهای و ماده آلی

گزارش کردند کهه   (2012)آکینفمی و اوگانونول (.56)

 گهاز،  تولید انکوباسیون، ساعت 12 و 9 زمان مدت در

 بهین  غیرمسهتقیم  واکهنش  محصوالت انباشت علت به

 از گاز تولید و یابدمی افزایش پروپیونیک، اسید و بافر

 سهرعت  بهه  التخمیهر سهریع  ههای کربوهیهدرات  تخمیر

 قابلیت که است شده شگزار (.2و43) یابدمی افزایش

 آزمایشهههگاهی، درون گهههاز تولیهههد روش در هضهههم

 خشهک  مهاده  هضهم  و گاز تولید بین مثبتی همبستگی

 تخمیهر  نتیجه اساسا گاز، تولید گرچه (.1) دارد وجود

 هماننهد  رسهد مهی  نظر به باشد،می شکمبه در خوراک

 بهرای  بتوانهد  گاز، تولید اثر در خوراکی انرژی کاهش

انهرژی   وگوارش پهذیری مهاده آلهی     ارزش بینی پیش

. گیهرد  قهرار  اسهتفاده  مهورد  خوراک ازقابل متابولیسم 

 فعالیهت  افهزایش  علهت  بهه  گاز تولید افزایش بنابراین،

 مقدار دو هر افزایش باع  شکمبه هایمیکروارگانیسم

انهرژی قابهل متابولیسهم     و گوارش پهذیری مهاده آلهی   

 بیهان ( 2003) نیتیپهورت و سهامارت   .(51) شهود  مهی 

گهوارش پهذیری مهاده     بین مثبتی همبستگی که داشتند

 در شهده  آزاد گهاز  حجم و آزمایشگاهی محیط درآلی 

(در 2004) ماکهار . (56و39) دارد وجهود  تخمیر هنگام

 کهه  رودمهی  انتظهار  چهه  اگهر ای بیان کهرد کهه   مطالعه

 و هضم قابل ارگانیک ماده مقدار بین خوبی همبستگی

 همبسهتگی  میهزان  ایهن  ،اشهد ب داشهته  وجود گاز تولید

 تفاوت مختل ، سازوکارهای مانند عواملی تثثیر تحت

 محهیط  و خهوراکی  ههای ویژگی آزمایشی، پروتکل در

-می تولیدی گاز آزادسازی در تغییر موجب که تخمیر

   (.29و58) دارد قرار شوند،

 تحقیه   نتهایج  اسهاس  بهر : قار  و باکتری کشت

 گیهاه  با درصد 50 سطوح در یونجه جایگزینی حاضر،

الیها  خهام محلهول     هضم قابلیت افزایش سبب خرفه

 شهده  انکوبهه  آزمایشهی  هایجیره در در شوینده خنثی

(. 5و 4 جهدول ) شد هوازیبی هایها و باکتریقارچ با

 25هضم در تیمار  قابلیت خشک ماده همچنین مقادیر

داری در هر دو محیط کشت ه به طور معنیفدرصد خر

قابلیهت  عوامل دیگر  افزایش نشان داد.باکتری و قارچ 

های آزمایشی انکوبه شده بها بهاکتری و   هضم در جیره

های بی هوازی تحت تاثیر سطوح مختل  خرفهه  قارچ

 کهه  دادند نشان (. مطالعات5و  4)جدول  قرار نگرفتند

 سیسهتم  بهر  اثر با فمونوییدها حاوی غذایی هایرژیم

 فهاکتور  وسهترون، تست افزایش طری  از نورواندوکرینی

 سهرم،  کلسهیم  سهط   و( IGF-1) انسهولین  شهبه  رشد

 ظهاهری  هضم و داده قرار تاثیر تحت را دام متابولیسم

 و الیا  خهام محلهول در شهوینده خنثهی     خشک، ماده

 دهندمی بهبود راالیا  خام محلول در شوینده اسیدی 

ههای تهاثیر فمونوئیهدهای    از دیگر مکانیسم. (22و11)

. 1 اشهاره کهرد:  زیهر  تهوان بهه مهوارد    مهی ایی رژیم غذ

 فعهال  پپتیهدهای  افهزایش  به منجر بزاق ترش  افزایش

 جذب و هضم بهبود باع  نتیجه در و شودمی زیستی

 برایی مناسبی بسترها هافنولپلی. شودمی مغذی مواد

 کننهده  هیدرولیز هایآنزیم جمله از ی مختل هاآنزیم

 بههزرگ روده و کوچههک روده در و هسههتند مههزدوج و

 سنتز در مشارکت با است ممکن ، بنابراین. دارند قرار

 قابلیهت  گوسهفند،  کوچهک  روده در خاصی هایآنزیم

 .بخشد بهبود را مغذی مواد هضم
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 متنوعی هایمیکروارگانیسم. شکمبه تخمیر در تغییر. 2

 دسههتگاه فلههور توانههدمههی کههه دارد وجههود شههکمبه در

 هضم بهبود باع  خود بهنو به و داده تغییر را گوارش

 نظههر بههه .(22شههود ) مغههذی مههواد سههاز و سهوخت  و

 جملهه  از خرفهه  گیهاه  فنلهی  ترکیبهات  شهاید  رسهد  می

 بهبههود و هضههم قابلیههت افههزایش باعهه  فمونوئیههدها

 بها  شهده  انکوبهه  ههای جیهره  در هضهمی  هایفراسنجه

ژان و همکهاران  . باشهد  شهده  ههوازی بهی  هایباکتری

 فمونوئیهدی  عصهاره  افهزودن  اای ب( در مطالعه2017)

 کههه دادنههد نشههان شههیری گاوهههای جیههره بههه یونجههه

 را مغذی مواد از استفاده و هضم توانندمی فمونوئیدها

 از فمونوئیهدها  حهال،  ایهن  بها  دهنهد؛  قرار تاثیر تحت

 اثههرات مختلهه  هههایغلظههت در و مختلهه  گیاهههان

 ابه  فمونوئیهدها  کهه  داشتند بیان آنها. دارند را متفاوتی

 جمعیهت  بهر  تواننهد مهی  هها بهاکتری  رشهد  کردن مهار

 طبهع  بهه  و بوده گذار تاثیر شکمبه فلورای و میکروبی

گردند  شکمبه پذیریهضم میزان در تغییرات باع  آن

 و آمونیهاکی  نیتهروژن  بین در داریمعنی تفاوت .(62)

pH ههای قهارچ  بها  شهده  انکوبهه  آزمایشهی  ههای جیره 

 با شده انکوبه آزمایشی یهاجیره همچنین و هوازی بی

(. 6 و 7 جهدول ) نشهد  مشهاهده  هوازیبی هایباکتری

 نیتهروژن  مقهادیر  که است شده داده نشان ایمطالعه در

 100/  گرم میلی 7.18) موننسین تیمارهای با آمونیاکی

/  گهرم  میلی 4.75) خرفه آبی عصاره تیمار ،(لیتر میلی

 4.59) رفهه خ اتهانولی  عصهاره  و تیمار( لیتر میلی 100

 نسهبت  داریمعنهی  طور به( لیتر میلی 100/  گرم میلی

 همچنهین،  .(05/0P) یافهت  کهاهش  شهاهد  تیمار به

 اتهانولی  عصاره و آبی عصاره آمونیاکی نیتروژن غلظت

 ننسینوم تیمار به (05/0P) داریمعنی طور به خرفه

 اتهانولی  عصاره تیمار دو هر در آن غلظت اما بود کمتر

. ندادنهد  نشهان  داریمعنهی  تفاوت و بوده مشابه آبی و

 بهه  وابسهته  شکمبه محیط در نیتروژن آمونیاکی غلظت

 درون نیتروژن آمونیهاکی  غلظت. (17) است pH میزان

 پههذیریتجزیههه از شاخصههی عنههوان بههه آزمایشههگاهی

 داخهل  محهیط  خهم   بهر  زیهرا  کنهد می عمل پروتئین

 نهدارد  وجهود  نیتهروژن  زیافتبا یا جذب هی  شکمبه

 بهرای  شهکمبه  نیتروژن آمونیهاکی  مطلوب دامنه. (15)

 لیتر میلی 17 تا 12 بین شکمبه میکروبی رشد و تخمیر

دیگر مطالعهات نشهان داد کهه    . (4) است شده گزارش

 های میکروارگانیسم که نیتروژن آمونیاکی میزان کاهش

 دهد،می قرار الشعاع تحت را غذایی پروتئین و شکمبه

 پهروتئین  افهزایش  موجب امر این و شده مهار احتماال

 نشهان ( 1984) لینه  . (17) شودمی شکمبه در غذایی

 بهر  مسهتقیم  طهور  بهه  نیتروژن آمونیاکی غلظت که داد

 ایهن،  بر. عموه گذاردمی تاثیر میکروبی پروتئین تولید

 هها پروتئین میکروبی تخریب توسط شده آزاد آمونیاک

 توسهط  توانهد مهی  پروتئینهی  غیهر  یبهات ترک نیتروژن و

 بههه تبههدیل و گیههرد قهرار  اسههتفاده مههورد هههامیکهروب 

 خهوراک  آمینهه  اسهید  منبهع  که شود میکروبی پروتئین

 گهزارش  (2011) السهاید  .(27و17) است حیوان برای

 سهنتز  بهرای  شهکمبه  نیتروژن آمونیهاکی  که است کرده

 ریه  ط از احتماال و شودنمی استفاده میکروبی پروتئین

 خهالص  تولیهد  رفتن بین از باع  و شودمی دفع ادرار

. شهود مهی  زیسهت  محهیط  آلهودگی  همچنین و حیوان

 کهارایی  بهبهود مطالعات سایر محققهین نشهان داد کهه    

 عصهاره  افزودن با شکمبه در آمونیاک میکروبی جذب

 و ادرار طریه   از نیتهروژن  دفهع  کهاهش  موجب خرفه

 شکمبه از ایگلخانه گازهای انتشارکاهش  آن متعاقب

 .(19) شودمی

pH وضههعیت دادن نشههان بههرای مهههم متغیههر یههک 

 بهههین رابطهههه تنظهههیم باعههه  کهههه. اسهههت شهههکمبه

 مقادیر. شودمی شکمبه سوبسترای با هامیکروارگانیسم

 چسههبندگی افههزایش باعهه  خنثههی pH بههه نزدیههک

هرچهه میهزان تخمیهر    . (14)شهود می فیبر به ها باکتری

ت حاصل از آن یعنهی اسهیدهای   افزایش یابد محصوال

 pHچرب فهرار نیهز افهزایش یافتهه و باعه  کهاهش       
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شهکمبه شاخصهی از    pHگردند. در نتیجه، شکمبه می

 و خوراکی . دوزهای(55)ای استمیزان تخمیر شکمبه

 باع  خرفه، اتانولی و آبی عصاره دو هر صفاق داخل

 پیلهوروس  بهه  مبهتم  ههای موش در معدی pH افزایش

 کاهش شکمبه در pH مقدار که هنگامی. (25)شوندمی

 بههه شههده آزاد آمونیههاک اسههیدی، محههیط در یابههد،مههی

 pH مقدار در بنابراین شود، می تبدیل آمونیوم های یون

 آمونیهوم  یهون  بهه  آمونیهاک  بیشهتر  شکمبه، در ترپایین

 کهار  در (2013) همکاران و دونگشن . شودمی تبدیل

 خرفهه  اتهانولی  ارهعصه  که دادند نشان خود تحقیقاتی

 در ایشههکمبه تخمیههر در بههاال، فمونوئیههدهای حههاوی

 ،پروتئین خام میکروبهی  گاز، تولید تواندمی آزمایشگاه

 هامیکروارگانیسم تعداد و اسیدهای چرب فرار شکمبه

نیتهروژن   غلظهت  ،pH مقدار همچنین دهد، افزایش را

 و هها متهانوژن  داده، کهاهش  را متهان  انتشار و آمونیاکی

 افهزایش  باعه   امهر  ایهن  کهه  کرده مهار را هاپروتوژن

 که عصهاره  دادند نشان همچنین. شودمی تخمیر میزان

 بیشهترین  آبهی  عصاره و موننسین با مقایسه در اتانولی

 تخمیهر  سهازی بهینهه  و متهان  تولیهد  کهاهش  بر را تاثیر

 شهکمبه  در pH مقهدار  کهه  اسهت  بدیهی. دارد شکمبه

 اسهیدهای  بهزاق،  میهزان  همچهون  عهواملی  تاثیر تحت

 در دارد، قهرار  غیهره  و خهوراکی  مواد اجزای ارگانیک،

 توانهد  مهی  گهاز  تست آزمایش در عوامل این که حالی

 ههارت  .(16) دههد را نشهان   تخمیر از متفاوتی شرایط

 آمونیههاکی نیتههروژن غلظههت کههه داد گههزارش( 1987)

 5/27 شهکمبه  ههای میکروارگانیسم رشد برای مطلوب

در ولهی  باشهد، مهی  لیتهر  میلی 100 در گرم میلی 3/6~

 بها  یونجهه  جهایگزینی  از حاصل نتایجپژوهش حاضر، 

 ایتغذیهه  شهرایط  در. (23)بود دامنه این از بیشخرفه 

 استخر طری  از غذایی پروتئین از زیادی مقدار نرمال،

 سههنتز بههرای اینکههه از قبههل کنههدمههی عبههور آمونیههاک

 .(24) شهود  تفادهاسه  شکمبه در میکروبی های پروتئین

 آمونیهاک  بهه  جیهره  ههای پهروتئین  حهد  از بیش تجزیه

 ناکارآمهد  روش یک شکمبه هایمیکروارگانیسم توسط

 میزبههان بههرای متابولیسههم قابههل پههروتئین تولیههد بههرای

 توسهط  حهدودی  تها  اسهت  ممکن و شودمی محسوب

 شهده  داده نشان. (34) شود مهار فنلی ترکیبات توانایی

 ممکهن  فنهولی  ترکیبات حاوی یگیاه عصاره که است

 مههاری  اثر علت به آمونیاک غلظت کاهش باع  است

 ایهن . (49) شهود  آمونیهاک  کننهده  تولید هایباکتری بر

 در کههم تعههداد بههه حضههور علیههرغم باکتریههایی، گههروه

 دآمینوزاسهیون  از درصهد  50 از بهیش  مسئول شکمبه،

 توسهط  شهده  گهزارش  نتایج با فرضیه این. (46) است

 آنهها . (50) شودمی تقویت( 2012و همکاران ) سانتانا

 بهه  اکهالیپتوس  اتهانولی  عصهاره  کهه  انهد  کرده مشاهده

 جملههه از فنههولی ترکیبههات از غنههی گیههاه یههک عنههوان

 تخریهب  کاهش باع  شکمبه، تخمیر در فمونوئیدها،

 همچنهین . شهود مهی  pH میزان بر تثثیر بدون نیتروژن،

 عنوان به موم رهب کردن اضافه که است شده داده نشان

 در را آمونیهاک  تولیهد  فنولی ترکیبات از غنی منبع یک

اخهتم    (.43) دههد مهی  کهاهش  آزمایشگاهی شرایط

داری بین میزان پروتئین خهام در بهین تیمارههای    معنی

 ههای باکتری و قهارچ  با شده انکوبه هایمختل  جیره

مچنهین  (. ه9و  8)جهدول   ههوازی مشهاهده نشهد   بی

 25اری در میزان ماده خشک  در تیمهار  د افزایش معنی

درصد خرفه در هر دو محیط کشهت بهاکتری و قهارچ    

مشههاهده شههد. بههاالترین میههزان خاکسههتر مربههو  بههه  

 50درصهد در محهیط کشهت بهاکتری و      25تیمارهای 

و  8)جهدول   درصد خرفه در محیط کشت قهارچ بهود  

بیههان نمودنههد کههه   (2011) الربههری و همکههاران (.9

 احتماال سلولی دیواره محتوای و ئین خامپروت تغییرات

 خهوراک  ههای شاخه و برگ نسبت در تفاوت از ناشی

بر ( در مطالعاتی 2012) دخیل و همکاران .(26) است

 یشهگاهی آزما یطخرفهه در شهرا   یاهگ یونانکوباس یرو

گزارش دادند که، با افزودن عصاره گیاه خرفهه میهزان   

 پهروتئین  قهدار م. (17) افزایش یافت بیمیکرو پروتئین
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 .(13) شودمی گاز شدن آزاد میهزان  کهاهش  باع  توجهی قابل میزان به غذایی ماده
 

 هایبره شکمبه مای  از شده استخراج هوازیبی هایباکتری با شده انکوبه آزمایشی های یره نیتروژ  آمونیاکی و pH مقادیر: 6  دول

 خرفه مختلف مقادیر حاوی های یره با شده تغذیه
Table 6: pH and ammonia nitrogen values of experimental diets incubated with anaerobic bacteria extracted 

from rumen fluid of lambs fed diets containing different levels of purslane 

 تیمار
Treatment 

 First dayروز اول 
 روز دوم

Secondday 

 روز سوم
Third day 

وعمجم  
Total 

pH NH3-N
1
 pH 

NH3-N 

mg/100 ml 
pH NH3-N pH NH3-N 

 شاهد
(Control) 

6.50 6.76 6.33 6.42 6.16 6.05 6.33 6.41 

فهدرصد خر 25  
(25 (%)Purslaney) 

6.40 6.79 6.33 6.85 6.23 6.60 6.32 6.75 

 درصدخرفه 50
(50(%)Purslane) 

6.53 7.42 6.46 7.31 6.23 6.79 6.41 7.17 

SEM 0.05 0.46 0.05 0.34 0.06 0.24 0.50 0.25 

P-Value 0.53 0.56 0.24 0.26 0.72 0.17 0.18 0.19 

 لیتر میلی 100میلی گرم در  نیتروژن آمونیاکی  1

SEM:: دارند دارمعنی اختم  نامشابه حرو  با ستون یک داخل در هامیانگین            هامیانگین استاندارد خطای (05/ P<) 
abc Means in the same column different superscripts differ (P<0.05).

 

 هایبره شکمبه مای  از شده استخراج هوازیبی هایباکتری با شده انکوبه آزمایشی های یره نیتروژ  آمونیاکی و pH مقادیر: 7  دول

 خرفه مختلف مقادیر حاوی های یره با شده تغذیه
Table 7. pH and ammonia nitrogen values of experimental diets incubated with anaerobic bacteria extracted 

from rumen fluid of lambs fed diets containing different amounts of purslane 
 تیمار

Treatment 
 First day روز اول

 روز سوم
Third day 

 روز ششم
Sixth day 

 مجموع
Total 

 pH 
NH3-

N
1
 pH NH3-N pH NH3-N pH NH3-N 

 شاهد
(Control) 

7.10 7.93 6.60 6.95 6.10 6.28 6.60 7.05 

فهدرصد خر 25  
(25(%)Purslane) 

6.70 7.49 6.70 7.17 7.20 6.87 6.90 7.17 

 درصدخرفه 50
(50(%)Purslane) 

6.50 7.63 6.40 7.34 5.90 7.08 6.33 7.35 

SEM 0.20 0.31 0.07 0.25 0.41 0.23 0.50 0.20 

P-Value 0.21 0.62 0.1 8 0.58 0.13 0.12 0.20 0.61 
 میلی لیتر 100میلی گرم در  نیتروژن آمونیاکی  1

SEM:: دارند دارمعنی اختم  نامشابه حرو  با ستون یک داخل در هامیانگین     هامیانگین استاندارد خطای (05/0P<) 
abc Means in the same column different superscripts differ (P<0.05) 
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 شهکمبه  تحریهک  روش در پذیریتجزیه مطالعات

 خرفهه  گیهاه  خشهک  مهاده  از نیمی تقریبا که داد نشان

 از درصد 9/69 حالیکه در است، پذیر تجزیه و محلول

 میهزان . (8اسهت )  پذیر تجزیه اما نامحلول آن نیتروژن

 میهزان  همچنهین  و هضهم  قابهل  و تجزیه قابل نیتروژن

 2/1 ترتیهب  بهه  تجزیهه  قابل غیر و هضم قابل نیتروژن

 قابهل  نیتهروژن  کهل  مقدار که درصد بود 4/1 درصد و

افهزودن   ای،مطالعهه  (. در51بهود )  درصهد  5/2 جذب

 فسهفر  و درصهد  9/14 میزان به هضم قابل معدنی ماده

 بهرای  راهکهار  یهک  عنهوان  بهه  درصهد  2/0 میهزان  به

 بهه  خرفهه  بهالقوه  غهذایی  ارزش از کامهل  برداری بهره

 (.8است ) شده پیشنهاد علوفه، عنوان

 گهاز  تولید های فراسنجه بین در داریمعنی تفاوت

 ههوازی بی هایقارچ با شده انکوبه آزمایشی هایجیره

 بهها شههده انکوبههه آزمایشههی هههایجیههره همچنههین و

. (11 و 10 جدول) نشد مشاهده هوازیبی هایباکتری

 ههر  افزودن که دادند نشان( 2014) و همکارانسرادج 

 باعه   کشهت  محهیط  بهه  فموونوئیدی اجزای از یک

 نههههه همچنی. ودهههه شمهی تجمعهی   گاز تولید کاهش

 مختله   نتهایج  و مختله   فعالیهت  کهه  ردندهههک بیان

 بهه  آنهها  سهاختارهای  بهه  فموونوئیدها افزودن ازناشی

 در. (53) دارد بسهتگی  شهکمبه  یههه کروبههمی تخمیهر 

 عصهاره  در کهه  است شده گزارش ایشگاهیآزم محیط

 وجهود  مختله   فموونوئیهد  نهوع  هفت خرفه اتانولی

 حههاوی غههذایی مههواد افههزودن بنههابراین (.61) دارد

 اکوسیسههتم خهها  طههور بههه توانههدمههی فموونوئیههدها

 میکروبی رشد کارایی و داده تغییر را شکمبه میکروبی

 (.53) بخشد بهبود را

 
 هایبره شکمبه مای  از شده استخراج هوازی بی هایباکتری با شده انکوبه آزمایشی های یره در گاز لیدتو های فراسنجه: 10  دول

 خرفه مختلف مقادیر حاوی های  یره با شده  تغذیه

Table 10. Gas production parameters in diets incubated with anaerobic bacteria extracted from rumen 

fluid fed lambs with different amounts of purslane 

 تیمار
Treatment 

ساعت 24  

24 hour 

ساعت 48  

48 hour 

ساعت 72  

72 hour 

 میانگین
Average 

 شاهد
(Control) 

7.1 14 21.42 14.17 

درصد خرفه25  
(25 (%)Purslane) 

5.27 11.35 18.16 11.59 

 درصدخرفه 50
(50(%)Purslane) 

7.03 13.87 20.94 13.95 

SEM 0.56 0.77 1.07 0.77 

P-Value 0.10 0.08 0.14 0.10 

SEM :دارند دارمعنی اختم  نامشابه حرو  با ستون یک داخل در هامیانگین                 هامیانگین استاندارد خطای (05/0P<) 
abc Means in the same column different superscripts differ (P<0.05) 

 

 خوراکی درشت مغذی مواد که دارد وجود شواهدی

 فعال ترکیبات با توانندمی فیبر و خام پروتئین مانند

 را آنها و کنند برقرار ارتبا  زیستی)مانند فمونوئیدها(

شکمبه  هایمیکروارگانیسم برای فیزیکی صورت به

 ترکیبات اثرات حال، این دهند. با قرار دسترس در

 دوز و شیمیایی ساختار هب بسته تواندمی خا  ثانویه

 پروتئین انتقال فنلی، (. ترکیبات12) باشد متفاوت آنها

پروتئین  پیوند شکستن با و کرده تسهیل را شکمبه از

 ها راپروتئین بودن دسترس در تانن در روده کوچک،

 (. 33) دهندمی افزایش
 هایبره شکمبه مای  از شده استخراج هوازی بی های قار  اب شده انکوبه آزمایشی های یره در گاز تولید های فراسنجه: 11  دول
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 خرفه مختلف مقادیر حاوی های  یره با شده  تغذیه

Table 11. Gas production parameters in experimental diets incubated with anaerobic fungi extracted from 

rumen of lambs fed diets containing different amounts of purslane 

 تیمار
Treatment 

 روز اول
First day 

سوم روز  

Third day 

 روز ششم
Sixth day 

 مجموع
Total 

 شاهد
(Control) 

4.03 8.70 13.33 8.69 

فهدرصد خر 25  
(25 (%)Purslane) 

3.50 7.40 11.56 7.49 

 خرفه درصد 50
(50(%)Purslane) 

5.41 10.43 15.05 10.30 

SEM 0.62 1.29 1.98 1.27 

P-Value 0.16 0.32 0.50 0.35 

SEM:: دارند دارمعنی اختم  نامشابه حرو  با ستون یک داخل در هامیانگین           هامیانگین استاندارد خطای (05/0P<) 

abc Means in the same column different superscripts differ (P<0.05) 

 

 گیرینتیجه

 کارگیری به که داد نشان زمایشآ این نتایج ،کلیطورب

 قهادر  بهالقوه  طور به نشخوارکنندگان تغذیه در خرفه گیاه

 و باشهد  مهی  شهکمبه  تخمیهری  ههای فعالیت دستکاری به

 و محهیط  تغییهرات  در مهؤثر  یعهامل  عنهوان  بهه  توانهد  می

 .گیرد قرار استفاده مورد شکمبه میکروبی جمعیت

 تشکر و قدردانی

ه زابههل و دانشههگاه علههوم از مسههئولین محتههرم دانشههگا

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای فراهم آوردن 

 د.شوزمینه انجام آزمایش سپاسگزاری می
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 Abstract 

Background and objectives: Iran is the main habitat of many forage and medicinal species 

with good nutritional value. They grow under harsh environmental conditions such as low 

rainfall and drought and can be a good alternative to some common forage items such as alfalfa 

that often require very favorable conditions for their growth. The present study was to determine 

the appropriate level of replacement of purslane in the diet and its effect on the digestive and 

fermentative activity of microbial population, microorganisms isolated from rumen of lambs fed 

experimental diets. 

 

Materials and methods: Experimental treatments included control diet (no purslane 

supplement) and four diets containing levels of 25, 50, 75 and 100% purslane alfalfa. The gas 

production test was used to determine the appropriate replacement level. The amount of gas 

produced in the samples was recorded at 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72 and 96 hours after 

incubation and the parameters of gas production, organic matter digestibility and metabolic 

energy were estimated. The digestibility of dry matter and organic matter was investigated 

under specific culture conditions of microorganisms. At this stage, the diets containing (0, 25, 

50%) of the purslane plant selected from the experiment were tested with rumen of lambs fed 

the diets containing these treatments. The data were analyzed using a completely randomized 

design. 

 

Results: The results of this study showed that the level of 100% purslane replaced by alfalfa had 

the highest amount of gas production (25.80 ml) compared to other experimental diets and its 

difference with 25 and 50 % levels was not (P > 0.05). Fermentable fraction was higher in all 

levels of purslane and was significantly higher than control (P < 0.05). Organic matter 

digestibility was also significantly higher at 50, 75 and 100% levels than other treatments (P < 

0.05). The highest amount of microbial crude production was observed in 50 (77.2), 75 (78.5) 

and 100 (79.1) percent treatments and showed significant differences with other treatments (P < 

0.05). No significant difference was found between ammonia nitrogen and pH of experimental 

diets incubated with anaerobic fungi or bacteria (P > 0.05). Replacement of 50% alfalfa with 

purslane resulted in an 11% increase in digestion of neutral detergent fiber (NDF) in 

experimental diets incubated with anaerobic bacteria (P < 0.05). 

 

Conclusion: Overall, the results of this experiment showed that the purslane plant is capable of 

manipulating ruminal fermentation activities in ruminant’s nutrition and can be used as an 

effective factor in changing the environment and microbial population of the rumen. 
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