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علوفة آتریپلکس در شرایط آزمایشگاهی
ایران خدادادی ،1طاهره محمدآبادی ،*2مرتضی چاجی ،3محسن ساری

2
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تاریخ پذیرش مقاله1393/04/14 :

تاریخ وصول مقاله1392/10/10:

چكيده
این آزمایش برای بررسی اثر سطوح گوداگون پنیرك (صفر ،40 ،20 ،و  60میلیگرم در کیلوگرم ملوفة آتریپلک ) بر تجزیاهپاذیری و
فراسنجههای تخمیر ملوفة آتریپلک

در شتر تککوهاده ادجام گرفت .فراسنجه هاای تخمیار باا تکنیاک تولیاد گااز و قابلیات هضام

آزمایشگاهی با روش هضم دومرحلهای بهکمک دو دفر شتر تککوهادة مادة دوساله دارای فیستوالی شکمبه اددازهگیاری شاد .افازودن
پنیرك در دو سط  40و  60میلیگرم در کیلوگرم ملوفاه مو ا

افازایش معنایدار حجام گااز تولیادی از ملوفاة آتاریپلک

شاد

( ،)P>0/05ولی ثابت درخ تولید گاز تحت تیثیر افزودن پنیرك قارار دگرفات .اضاافهکاردن پنیارك ( 60میلایگارم در کیلاوگرم) باه
آتریپلک

میزان مامل داکننده ،تولید تودة میکروبی ،راددمان تولید تودة میکروبی ،و مادة آلی واقعاً هضمشده را باهیاور معنایداری

کاهش داد ( .)P>0/05افزودن  40و  60میلیگارم در کیلاوگرم پنیارك باه ملوفاة آتاریپلک

 pHمحایطهاای کشات را کااهش داد

( .)P>0/05در مقایسه با تیمار شاهد باالترین غلظت دیترونن آمودیاکی مربوط به تیمار حاوی  20میلیگرم در کیلوگرم پنیارك (11/73
میلیگرم در  100میلیلیتر) بود ( .)P>0/05همچنین این تیماار بیشاترین هضامپاذیری  NDFرا در مقایساه باا تیماار شااهد داشات
( .)P>0/05افزودن پنیرك در سطوح  ،40 ،20و  60میلیگرم در کیلوگرم به آتریپلک

مو

افزایش تراکم گودههای پروتوزوئرها در

زمانهای  12و  24سامت در مقایسه با  48سامت ادکوباسیون شد ( .)P>0/05گودههای دیپلودینیوم کملی ،دیپلودینیوم مگی ،اپیدینیوم
ایکوداتوم ،و یودیپلودینیوم مگی در تیمارهای حاوی پنیرك تراکم باالتری داشتند ( .)P>0/05براسااس دتاایج تحقیاق حاضار ،تخمیار
باالی پنیرك میتوادد به بهبود قابلیت هضم و تولید گاز ملوفة آتریپلک

در یرة شتر تککوهاده بیادجامد.

كلیدواژهها :آتریپلک  ،پروتوزوئرها ،پنیرك ،تولید گاز ،قابلیت هضم.

* دویسنده مسئول

Email: t.mohammadabadi@gmail.com
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مقدمه

بخشند ( .)14پنیرك با دام ملمی  Malva sylvestris L.گیاه

گیاهان مرتعی شورپسند با پروتئین کم و دیوارة سلولی باال

دارویی چندساله از خادوادة  Malvaceaeاست .بار هاای

( Atriplex

گیاااه حاااوی موساایالنها (شااش تااا هشاات درصااد) و

 )leucocladaاز منابع گیاهی هستند که شتر استفاده میکند

فالودوئیدها است و گلهاا حااوی  10درصاد موسایالن و

متعلااااق بااااه خااااادوادة اساااافنجیان

آدتوسیانها مادند مالوین هساتند ( .)1افازون بار آن پنیارك

( )Chenopodiaceaeاست و ایان خاادواده در حادود 300

تادن ،قند ،اگزاالت ،مواد رزینی ،و پکتیکی دارد( .)4مقادار

در خاكهای شور ،منایق بیاباادی باا

در دامناة باین  1/86-2/18و -1/18

همچااون ساالمکی ساااقهساافید یااا آتااریپلک
( .)9آتااااریپلک
گودة گیاهی که اغل

تادن پنیرك بهترتیا

دمااای باااال ،و منااایق گرمساایری یافاات ماایشااودد را در

 0/86میلیگرم در گرم مادة خشک برای بر ها و دمبار

برمیگیرد ( .)44اثر منفای برخای گیاهاان شورزیسات بار

است .همچنین ترکیباات فناولی پنیارك در دامناة -15/11

رشد ،تولید ،و سالمت دشخوارکنندگان ممکن است داشای

 11/82و  1/40-1/97میلااایگااارم در گااارم و محتاااوای

شیمیایی دامناس  ،پایینبودن قابلیت هضم ماواد

 21/85-27/18و 3/50-4/95

از ترکی

فالودوئیاااد آن باااهترتیااا

مغذی ،و ود ترکیبات سمی ،و پایینبودن خاوشخاوراکی

میلیگرم در گرم برای بر ها و دمبر

این گیاهان باشد ( .)29از متابولیت های ثادویاه مو اود در

میارة پنیارك رشاد بااکتریهاای گارم مثبات و منفای را

این گیاه می تاوان تاادن ،کاردیاک گالیکوزیاد ،فلوبتاائین،

متوقف میکند (.)19

گزارش شاد (.)42

فالودوئیدها ،آلکالوئیدها ،کومارین ،استروئیدها ،و سااپودین

یبق دتایج مو ود ،در صورت مدم و ود پروتوزوئرها

را دام برد ( .)28اگر ملوفههای این گیاه در پااییز و ادتهاای

تجزیة الیاف گیاهی با کاهش قابل تو هی موا ه میشاود.

فیل رویشی از مراتع برداشت شود ،در این مرحله از سن،

بعضی از گوده های گیاهی حاوی ترکیبات ثادویهای هساتند

دیوارة سلولی گیاه ضخیمتر و لیگنینی مایشاود و قابلیات

که روی معیات میکروبای (همچاون پروتوزوئرهاا) اثار

هضم مواد مغذی آن کاهش مییابد ( .)15تغییارات ادادك

میگذاردد و الگوی تخمیر شکمبه را تغییر مایدهناد (.)18

تغییار دسابتاً بزرگای در

باتو ه به آثار مثبت گیاهان دارویای بار تخمیار شاکمبه و

در قابلیت هضم می توادد مو ا
میرف اختیاری حیوان شود (.)47

ایالمات محدود در زمینة استفاده از گیاهان دارویی (چون

گیاهان دارویی بهدلیل ارزش اقتیادی باال و هزینة کام

پنیرك) در یرة شتر ،هدف از ادجام تحقیق حاضر ،بررسی

تولید ،و دداشتن تیثیر تخریبی بار محایط زیسات ،ارزش و

تیثیر گیاه دارویی پنیرك بر بهبود تخمیر شکمبهای ،قابلیات

ایگاه خاصی در درمان بیماریهاا و همچناین تغذیاه دام

هضم ملوفة آتریپلک  ،و مورفولونی پروتوزوئرها در شتر

داردد ( .)5امروزه تمایل باه اساتفاده از گیاهاان دارویای و

تککوهاده است.

میااارة آنهااا باارای دسااتکاری فلااور میکروباای دسااتگاه

مواد و روشها

گوارش ،تنظیم تخمیر ،بهباود اکولاونی شاکمبه ،و بهباود

گیاه کامل پنیرك از منطقاة مالثاادی اهاواز و آتاریپلک

استفاده از مواد مغذی در حیوادات اهلی افزایش یافته است

از

نوب غرب خوزستان معآوری و در معرض هوا خشک

( .)33بنابراین گیاهان دارویای باهمناوان تغییردهناده هاای

شاددد .ترکیا

تخمیر شکمبهای ،ممکن است با افازایش باازده اساتفاده از

شاایمیایی دو گیاااه تعیااین شااد .تیمارهااای

آزمایشی شامل ملوفة آتریپلک

ادرنی در شکمبه ،بهرهوری حیوان از مواد خوراکی را بهبود
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(شاهد) بههماراه ،40 ،20
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و  60میلیگرم در کیلوگرم پنیرك بوددد .در این آزمایش از

میکروبی با رواباط  ،3 ،2و  4ادادازهگیاری شاد (PF .)11

دو دفاار شااتر تااککوهاداة مااادة دوساااله دارای فیسااتوالی

بیانکننادة دسابت تجزیاة واقعای ماادةآلی باه حجام گااز

شکمبهای که بهمدت هشت هفته باا یارة بار پایاة کااه و

تولیدشده در دورههای زمادی ادکوباسیون (معموالً  24یا 48

یودجه (دسبت  )1:1همراه با مقدار کمی آتاریپلک

سامت) است.

تغذیاه

()2

شده بوددد ،استفاده شد .تخمیر آزمایشگاهی با روش تولید

میلیلیتر گاز تولیدشده/میلیگرم مادة آلی حقیقی هضمشده=PF

گاز ( )33در سارد هاای شیشاهای  100میلایلیتاری کاه

()3

حاوی  300میلیگرم دموده 20 ،میلیلیتر بزا میانومی ،و

(×)PF-2/2گاز تولیدی =تودّة میکروبی

 10میلیلیتر مایع شکمبه بود ،اددازهگیری شد (دو دوبات و
()4

در هر کدام  12تکرار برای هر تیمار در دظر گرفته شد) .دو
بدون دموده بهمنوان بالدک برای کنترل فعالیت مایع

مادة آلی واقعاً تجزیهشده/تودة میکروبی=راددمان سنتز تودة میکروبی

شکمبه در دظر گرفته شد .ماایع شاکمبه الزم از آن شاترها

برای محاسبة تجزیة دیوارة سلولی ،محتوای سارد هاا

قبل از خوراكدهی صب  ،مع آوری و با استفاده از پارچة

صاف شددد و باهمادت  24ساامت در آون

سرد

متقال چهارالیه صاف شد .سپ

تخلیه و سپ

خشک گردیددد .با کمکردن مادة اولیه و مواد باقیمادده بعاد

با حجم مناسابی (دسابت

از آون ،میزان تجزیة دیوارة سلولی محاسبه شد (.)48

 1:2باازا میاانومی و مااایع شااکمبه) از باازا میاانومی
مخلوط شد .محیط با گاز دیاکسیدکربن بای هاوازی شاد.

 pHمحیط کشتها با دستگاه pHمتر (متروم مدل ،691

میزان گاز تولیدی در ساامات دو ،چهاار ،هشات،24 ،16 ،

سویی ) در زمان  120سامت و غلظت دیترونن آمودیااکی

از قراردادن سارد هاا در

محااایطهاااا باااا روش فناااولاهیپوکلرایااات و دساااتگاه

حمام آب گرم ثبت شد .از رابطاة  1بارای توصایف روداد

اسااپکتروفتومتری اداادازهگیااری شااد ( .)18باارای بررساای

 ،96 ،72 ،48و  120سامت پ

معیت پروتوزوئرها ،دموداه هاا از محایط کشات گااز در

تخمیر در روش تولید گاز استفاده شد:

زمانهای  ،24 ،12و  48سامت گرفته شد (از هر دوبت دو

()1

)P=b(1–e–ct
در این رابطاه P ،پتادسایل تولیاد گااز b ،بخاش دارای

تکرار برای هر زمان) و پنج سیسی از آن با حجم مسااوی
از فرمالدهید  18/5درصد مخلوط و پ

پتادسیل تولیاد گااز (میلایلیتار گااز تولیادی باهازای 300

متیلن بلو در دمای اتا در تاریکی قارار داده شاددد (.)27

میلاایگاارم مااادة خشااک) c ،داارخ تولیااد گاااز (درصااد در

شمارش پروتوزوئرها با میکروسکوپ داوری (مادل NIS-

سامت) ،و  tمدت قراردادن دموده در حمام آب گرم است.
پ

 )Elements F 3.0با بازر دماایی  40ادجاام شاد .ساپ

از پایان ادکوباسیون ،محتوای سرد ها باا محلاول

ن

شویندة خنثی بهمدت یاک ساامت وشاادده شاد .ساپ
محلول صاف شد .باقیماداده در آون خشاک و ساپ

از رد آمیازی باا

و گودههای گوداگون پروتوزوئرها تشخیص داده شد

و دتایج شامارش باهصاورت تعاداد پروتوزوئرهاا در هار

باه

میلیلیتر مایع شکمبه گزارش شددد (.)34

کااوره منتقاال و خاکسااتر شااد .ساارادجام مااادة آلاای واقع ااً

قابلیاات هضاام تیمارهااای آزمایشاای بااا روش هضاام

هضمشاده محاسابه شاد و براسااس آن مامال داکنناده

دومرحلهای ( ،)43در لولههای آزمایش  100میلیلیتری کاه

( ،)Partitioning Factor-PFتودة میکروبی ،و راددمان تودة

حاوی  0/5گرم دموده 40 ،میلیلیتر بازا میانومی (باافر
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نتایج و بحث

مک دوگال) ،و  10میلیلیتر مایع شکمبه بود (دسابت ،)1:4

ترکی

اددازهگیری شد .لولاههاای حااوی مخلاوط بازا و ماایع

شیمیایی دو گیاه آتریپلک

و پنیارك در ادول 1

از

آورده شده است .سطوح  40و  60میلایگارم در کیلاوگرم

گذشاات  48سااامت ،پاانج میلاایلیتاار آداازیم پپسااین

را در مقایساه باا شااهد و

شکمبه ،در دمای  39در ة سادتیگراد قرار گرفتند .پا

حجم گاز تولیدی از آتریپلک

سط  20میلایگارم در کیلاوگرم افازایش داد (.)P>0/05

(مرك ا )M785همراه با شش میلیلیتر اسایدکلریدریک 20
درصد به هر لوله اضافه شاد و بعاد از  48ساامت (هضام

باالترین پتادسیل تولید گاز مربوط به تیمار آتریپلک

شیردادی) مواد باقیماداده شساته و در آون ( 48ساامت در

با  60میلی گرم پنیرك بود و از این دظار باا ساایر تیمارهاا
تفاوت داشت ( ( )P>0/05دول  .)2اثر تیمارهاا بار دارخ

دمای  60در ة سادتیگراد) خشک شد .قابلیت هضم ماادة

تولیااد گاااز معناایدار دبااود .احتماااالً ترکیاا

خشک و الیاف غیر قابل حل در شویندة خنثی با تو اه باه

شاایمیایی،

متابولیاتهااای ثادویاة مو ااود در آتاریپلک  ،و همچنااین

اختالف مادة اولیه و مواد باقیمادده در پایان آزمایش هضام

مرحلة بلاوغ و زماان برداشات ملوفاه (اواخار پااییز و در

محاسبه شد.

مرحلة خواب گیاه) ،روی پتادسایل تولیاد گااز آتاریپلک

تجزیة داده های حاصل از آزمایش با دارمافازار آمااری

تیثیر گذاشته است .باین میازان الیااف غیار قابال حال در

( SASروی اة  )GLMدسااخة  9/2باارای ماادل  5تجزیااه و

شویندة اسیدی ،الیاف غیر قابل حال در شاویندة خنثای ،و

میادگینها بهکمک آزمون چنددامنهای دادکن در سط پانج

میزان لیگنینیبودن آن ها با قابلیت هضم رابطة منفی و اود

درصد مقایسه شددد.

دارد ( .)40قسمتهاای هاوایی ملوفاة آتاریپلک

()5

حااوی

تااادن ،فالودوئیاادها ،تاارپنهااا ،آلکالوئیاادها ،کومااارین ،و

Yij =μ+Tj +εij

ساپودین است ( .)28میزان اگزاالت و تادن آن در فیل پااییز

در این رابطه Yij ،مقدار مددی هر مشاهده در آزمایش،

به ترتی

 μمیادگین امعاه Tj ،تایثیر تیماار ،و  εijخطاای آزمایشای

دو و  6/2درصد مادة خشک گازارش شاده اسات

( .)17تادنهای متراکم با اتیال به کربوهیدراتها و تشاکیل

است.

کمپلک

دادههای مربوط به معیت و ریختشناسی پروتوزوئرها
بهصورت آزمایش فاکتوریل و در قال

همراه

لیگنوسلولز ،همچناین مهاار میکروارگادیسام هاا و

آدزیم ها ،هضم میکروبی را کاهش میدهند ( .)23همچناین

یرح کامالً تیادفی

ساپودین مو ود در گیاهان گرمسایری ،پروتوزوئرهاا را از

برای مدل  6تجزیه و میادگینها بهکمک آزمون چنددامنهای

بین می برد و بامث کاهش تولید متان میشود ( .)41به دظر

دادکن در سط پنج درصد مقایسه شددد.

میرسد بااالبودن میازان کربوهیادراتهاای قابال حال در

()6

پنیرك مو
Yij=μ+αi +βj + (αβij)+εij

دسترسی سریع میکروارگادیسامهاا باه ماواد

مغذی در سامات اولیة ادکوباسایون و افازایش تولیاد گااز

در این رابطه Yij ،دشاندهندة مقدار مددی هر مشااهده

میشود ( .)3کمبودن مقدار فیبر غیر قابل حال در شاویندة

در آزمایش μ ،میادگین امعه αi ،اثر تیمار βj ،اثر زمانهای

خنثی و اسیدی و دردتیجه باالبودن بخش کربوهیدرات غیر

دمودهبرداری αβij ،تیثیرات متقابال فاکتورهاا ،و  εijخطاای

الیافی در پنیرك احتماالً مو ا

باقیمادده است.

تیمارهای حاوی پنیرك در مقایسه با تیمار شاهد مایگاردد
( دول .)1
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جدول  . 1تركیب شیمیایی آتریپلکس و پنیرک

شیمیایی

ترکی

(درصد)
مادة خشک

پروتئین خام

خاکستر

NDF

ADF

آتریپلک

95

6/69

17/56

69/16

45/55

پنیرك

11/76

20/11

16/72

35/00

16/00

جدول  .2اثر سطوح گوناگون پنیرک بر فراسنجههای تولید گاز علوفه آتریپلکس پس از  120ساعت انکوباسیون

پتادسیل تولید گاز
(میلیلیتر 300 /میلیگرم مادة

تیمار

خشک)

درخ تولید گاز
(میلیلیتر در سامت)

(شاهد)

25/83c

0/034

آتریپلک  20+میلیگرم پنیرك

27/83c

0/037

آتریپلک  40+میلیگرم پنیرك

31/43b

0/034

آتریپلک  60+میلیگرم پنیرك

35/58a

0/042

SEM

0/672

0/0023

آتریپلک

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P>0/05
 :SEMخطای استاددارد میادگینها

باه

رازیاده (دارای ترکیبات مشابه با پنیرك) دیز گازارش شاده

استفاده از گیاهان شورزیسات همچاون آتاریپلک

شکل مخلوط با خوراكهای دیگر ،بامث کااهش تایثیرات

است ( .)39باتو ه به محیط های کشت تیمارهاای حااوی

سمی و اثر منفی موامل ضاد تغذیاهای (چاون اگازاالت و

پنیرك pH ،کمتری داشتند ( ( )P>0/05دول  .)4بیشتر از

تادن) مو ود در آنها میشود (.)11

 84درصااد خاکسااتر گیاهااان شااورزی در شااکمبه داپدیااد

افزودن پنیرك باه آتاریپلک  ،میازان مامال داکنناده

میشود ،بنابراین مواد معددی آزادشده در شکمبه بر ظرفیت

( ،)PFتودة میکروبی تولیدشده ،بازده تولید تودة میکروبای،

بافری محتاوای شاکمبه تایثیر مایگذارداد ( .)20بناابراین

و مادة آلی هضمشدة حقیقی را بهیاور معنایداری کااهش

باالبودن  pHدر تماامی تیمارهاا را مای تاوان باه محتاوای

داد ( ( )P>0/05دول  .)3کمترین مقادار تاودة میکروبای

خاکستر مو ود در آتریپلک

( 17/56درصد مادة خشاک)

تولیدی و همچنین کمترین بازده تولید آن در تیمار حااوی

دسبت داد .با افزایش سطوح پنیرك در این آزمایش ،مقادار

 60میلیگرم در گیلوگرم پنیرك مشاهده شاد کاه باا ساایر

کربوهیدرات های قابل حل دیز افزایش یافته است کاه ایان

تیمارها تفاوت معنی داری داشت ( .)P>0/05تفااوتی باین

امر به افزایش غلظت کل اسیدهای چارب فاراار و کااهش

تیمارها از دظر میزان تجزیة دیوارة سالولی مشااهده دشاد.

 pHمیادجامد .باالترین غلظت دیترونن آمودیاکی مربوط باه

کاهش  PFهنگام استفاده از گیاهاان دارویای دیگار مادناد

تیمار حاوی  20میلیگرم در کیلوگرم پنیرك بود که تفاوت

دوره   16شماره   2پاییز و زمستان 1393
127

ایران خدادادی ،طاهره محمدآبادی ،مرتضی شاجی ،محسن ساری

معنیداری با تیمار شاهد داشت ( .)P>0/05آتریپلک

دارای

تفاوتی بین تیمارها از دظر قابلیت هضام ماادة خشاک

ترکیبات ثادویهای چون ساپودین و تادن است که با تایثیر بار

مشاهده دشد ،ولی قابلیات هضام الیااف غیرقابال حال در

تجزیااة پااروتئین ،بامااث کاااهش تولیااد دیتاارونن آمودیاااکی

افزایش یافات

میشودد .ساپودین با تشاکیل کماپلک

شویندة خنثی با افزودن پنیرك به آتریپلک
( ( )P>0/05دول .)5

سااپودیناپاروتئین،

قابلیت هضم پروتئین را کاهش میدهد (.)38
جدول  .3اثر سطوح مختلف پنیرک بر خصوصیات تخمیر آتریپلکس پس از  120ساعت انکوباسیون در محیط گاز
1

*PF

تیمار

*تودة

بازده تولید تودة

میکروبی

میکروبی()%

مادة آلی

تجزیة دیوارة

هضمشده

سلولی()%

حقیقی()%

(شاهد)

8/48a

81/57a

74/00a

110/15a

37/00

آتریپلک 20+میلیگرم پنیرك

5/04b

39/29b

57/00b

69/65b

32/00

آتریپلک 40+میلیگرم پنیرك

4/97b

41/38b

56/00b

74/25b

33/00

آتریپلک 60+میلیگرم پنیرك

3/37c

21/1c

35/00c

60/70b

27/00

SEM

0/53

4/10

0/30

5/54

5/10

آتریپلک

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P>0/05
 :SEMخطای استاددارد میادگینها
 :1مامل داکننده ،میلیگرم مادة آلی واقعا هضمشده به میلیلیتر گاز تولیدشده
* :میلیگرم بر میلیلیترگاز تولیدشده

جدول  .4اثر افزودن پنیرک به علوفة آتریپلکس بر فراسنجههای تخمیری

تیمار
آتریپلک

PH

(شاهد)

7/38a

دیترونن آمودیاکی
(میلیگرم در  100میلیلیتر مایع شکمبه)
7/54b

آتریپلک  20+میلیگرم پنیرك

ab

آتریپلک  40+میلیگرم پنیرك

7/34bc

9/65ab

آتریپلک  60+میلیگرم پنیرك

7/31c

9/45ab

SEM

0/006

0/91

7/36

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P>0/05
 :SEMخطای استاددارد میادگینها
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a
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جدول  .5اثر سطوح گوناگون پنیرک بر هضمپذیری آزمایمگاهی علوفة آتریپلکس

قابلیت هضم مادة خشک

قابلیت هضم الیاف دامحلول در شویندة خنثی

(درصد)

(درصد)

(شاهد)

37/30

15/32b

آتریپلک  20+میلیگرم پنیرك

40/70

a

آتریپلک  40+میلیگرم پنیرك

38/70

28/19a

آتریپلک  60+میلیگرم پنیرك

38/30

27/93a

SEM

0/026

3/303

تیمار
آتریپلک

28/30

 :a-bتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غير مشابه معنيدار است (.)P>0/05
 :SEMخطاي استاندارد ميانگينها

هنگام برداشت ملوفههاای مرتعای در پااییز و در ادتهاای

معیت پروتوزوئرها در آتریپلک های حاوی پنیارك

فیل رویشی این گیاهان ،بهدلیل افازایش سان گیااه ،دیاوارة

که بهمدت  12سامت در شرایط ادکوباسیون قارار گرفتناد،

سلولی ضخیمتر ،و لیگنینیتر است و قابلیت هضم مواد مغذی

از سایر ترکیبات تیماری بیشتر بود ( ( )P>0/05ادول .)7

آن کاهش مییابد .در یرة حااوی پنیارك احتمااالً باهملات

تفاااوت معناایداری در معیاات کاال پروتوزوئرهااا در

محتوای  NDFکمتر و باالبودن میزان قندهای محلول ،قابلیات

یرههای گودااگون بعاد از  24و  48ساامت ادکوباسایون

هضاام افاازایش یافتااه اساات .بااه دظاار ماایرسااد باتو ااه بااه

مشااهده دشاد .باارهمکانش زماان و یااره بار گوداههااای

و پنیرك و باه ددباال

پروتوزوئرها مؤثر بود و بامث شد کاه بیشاترین معیات

آن تیمارهای حاوی مقادیر گودااگون پنیارك ،قابلیات هضام

گودااة دیپلودینیااوم کملاای در زمااان  12سااامت و یاارة

تحت تیثیر قرار میگیرد .یباق گازارشهاا ،گیاهاان دارویای

آتااریپلک

حاااوی  40میلاایگاارم پنیاارك مشاااهده گااردد

حاوی متابولیتهای ثادویه ،ازیریق تغییر در معیت میکروبی

( .)P>0/05افزایش زمان ادکوباسیون مو

بامث بهبود هضم میکروبی در شکمبة گوسفند میشاودد کاه

دیپلودینیوم کملی در زمان  24سامت در یارة آتاریپلک

این امر با دتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد (.)7

حاوی  20و  60میلیگرم پنیرك و در زماان  48ساامت در

متفاوتبودن میزان  NDFبین آتریپلک

حاذف گوداة

معیت پروتوزوئرها در تیمارهای حاوی پنیرك بیشتر

تمامی یرهها شد .گودة دیپلودینیوم مگی فقط در زمان 12

بود ( ( )P>0/05دول  .)6بیشترین معیات دیپلودینیاوم

سامت و در آتریپلک های حاوی پنیرك مشاهده شاد .در

کملی در یرة حاوی  40میلایگارم پنیارك مشااهده شاد

زمااان  12سااامت ادکوباساایون ،بیشااترین معیاات گود اة

( .)P>0/05همچنااین یاارة حاااوی  20میلاایگاارم پنیاارك

اپیدینیوم ایکوداتوم مربوط به یرههای آتاریپلک

حااوی

بیشترین معیت اپیدینیوم ایکوداتوم را داشات (،)P>0/05

 ،40 ،20و  60میلی گرم پنیرك و کمترین معیت در یرة

دو گودة دیپلودینیوم مگی و یودیپلودینیاوم مگایدر یارة

شاااهد بااود ( .)P>0/05گودااة یودیپلودینیااوم مگاای در

شاهد مشاهده دشددد .بیشترین تراکم پروتوزوئرهاا مرباوط

یاارههااای حاااوی پنیاارك ،فقااط در زمااان  12سااامت

به زمان  12سامت ادکوباسیون بود و تمامی گودهها در این

ادکوباسیون شناسایی شد .در این زمان معیت آن در یرة

زمااان بیشااترین معیاات را داشااتند و بااا افاازایش زمااان

آتریپلک

حاوی  40و  60میلیگرم پنیرك بیشاتر از یارة

ادکوباسیون ،از معیت پروتوزئرها کاسته شد (.)P>0/05

حاوی  20میلیگرم پنیرك بود (.)P>0/05
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جدول  .6اثرافزودن پنیرک به علوفة آتریپلکس بر جمعیت و ریختشناسی پروتوزوئرهای شتر
(×104پروتوزوئرها در میلیلیتر مایع شکمبه)

معیت کل
()× 104

دیپلودینیومکملی دیپلودینیوممگی اپیدینیومایکوداتوم یودیپلودینیوممگی

یره
آتریپلک

b

(شاهد)

آتریپلک  20+میلیگرم

4/40

b

c

1/23

0

b

c

3/17

0

5/63a

0/51d

0/51a

4/36a

0/24b

5/77a

1/46a

0/39b

3/15b

/38a

5/57a

0/76c

0/38b

3/56b

0/38a

0/29

0/065

0/023

0/198

0/020

11/31

a

a

a

a

24

b

b

48

c

SEM

0/25

0/056

12

b

b

24

cd

3/05

48

de

1/65

12

11/5a

24

c

پنیرك
آتریپلک  40+میلیگرم
پنیرك
آتریپلک  60+میلیگرم
پنیرك
SEM

اثر زمان
a

12

3/26

2/35
0/61
c

1/45

0

0/96
b

0

b

0

0/021

7/23

b
c

2/65

1/45

0/17

0/55
b

0

b

0

0/017

اثر متقابل زمان× یره
آتریپلک

(شاهد)

آتریپلک  20+میلیگرم
پنیرك

آتریپلک  40+میلیگرم
پنیرك

آتریپلک  60+میلیگرم
پنیرك

SEM

8/5

c

2/13

1/53
d

0

1/53c
d

3/75

0

d

0

d

0

d

0

1/53a
d

0

b

6/37

d

1/53

d

1/65

7/67a
c

3/75

c

0

c

0

c

0

0/74b
c

0

48

1/65de

0d

0d

1/65d

0c

12

12/75a

3/48a

1/16b

6/96a

1/16a

24

c

3/30

48

e

1/25

12

12/50a

24

cd

48

e

-

2/95

1/25

0/51

c

1/65
d

0

2/27b
d

0

d

0

0/12

d

0

d

0

1/14c
d

0

d

0

0/042

 :a-dتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P>0/05
 :SEMخطای استاددارد میادگینها
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d

1/80

d

1/25

7/96a
d

1/48

d

1/25

0/34

c

0

c

0

1/14a
c

0

c

0

0/034
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پروتئین خام پنیرك بامث کاهش اثر ساپودین شده است.

احتماالً و ود کربوهیدرات های محلول و در کل ماواد
مغذی در دسترس بیشتر با افزایش پنیارك ،باماث افازایش

در این تحقیاق ،فقاط چهاار گوداة دیپلودینیاوم کملای،

تعداد پروتوزوئرهاا در زماان هاای اولیاة ادکوباسایون (12

دیپلودینیوم مگی ،اپیدینیوم ایکوداتوم ،و یودیپلودینیوم مگای

سامت) در این آزمایش شده است .در مطالعهای اثار تغییار

شناسایی شد که احتمااالً باهدلیال داوع سوبساترای مو اود

یره بر معیت پروتوزوئرهای شکمبة شتر تک کوهاده در

محیط کشت بوده که تنوع گودههای پروتوزوئر را تحت تیثیر

زمانهای صفر ،هشت ،و  16سامت خوراكدهی بررسی و

قرار داده اسات (شاکل  .)1پروتوزوئرهاایی از ان هاای

معیت پروتوزوئرها در زمان  16سامت ادکوباسیون بیشتر

ادتودینیوم ،اپیادینیوم ،یودیپلودینیاوم ،و دیپلودینیاوم در شاتر

از سایر زمان ها گزارش شد ( .)21براسااس دتاایج تحقیاق

گزارش شده است ( .)21همچنین در بررسی تکیاختههاای

حاضر ،سطوح باالتر از  40میلایگارم پنیارك ،باا گذشات

مژکدار شکمبه در شترهای دژاد بلوچی و سندی ،گوداههاای

زمان و کاهش مواد مغاذی و همچناین و اود ماواد ضاد
تغذیهای در آتاریپلک

دیپلودینیوم کملی ،اپیدینیوم ایکوداتوم ،و یودیپلودینیوم مگای

و پنیارك باماث کااهش معیات

شناسایی شده است که با یافتههای حاصال از ایان آزماایش

پروتوزوئرهااا شااده اساات .ساااپودین مو ااود در گیاهااان

هم خوادی دارد .تنوع گوده و تعداد پروتوزوئرها میتوادد بین

گرمسیری پروتوزوئرها را از بین مایبارد و باماث کااهش

افراد یک گوده از دشخوارکنندگان و یا بین گودههای مختلف

تولید متان و آمودیااك مایشاود ( .)30در تحقیاق حاضار،

متفاوت باشد (.)6

کاهش اثر ساپودین در اثر افازودن پنیارك و دیاز بااالبودن

c

b

a

اپیدینیوم اكوداتوم ( :aفرم كوداتوم bو  :cفرم اكوداتوم)

یودیپلودینیوممگی

دیپلودینیومكملی فرم مونواسپیناتوم

دیپلودینیوممگی

شکل  .1انواعی از گونههای پروتوزوئرها مماهدهشده در شترهای تکكوهانه مطالعهشده در محیط كمتها در این آزمایش
(رن آمیزی با متیلنبلو ،با بزرگنمایی .)40
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خیوصیات ویاژة پروتوزوآهاای شاکمبه و همچناین

بشاارتی م ،تقایزاده ا ،اانمحمادی ح و مقادم غ

.3

تضاد بین گودههای پروتوزوئرها ممکن است در این تناوع

( )1387تعیین تجزیهپذیری محیوالت فرمی ادگاور

دقش داشته باشد ( .)24باتو ه به باالبودن الیااف سالولزی

با استفاده از روش تولید گااز و کیساههاای داایلودی.

در یرههای مطالعهشده بیشتر گودههایی دیده میشاود کاه

دادش کشاورزی.185-173 :)3(18 .

سهم بهسزایی در هضام الیااف دارداد .فعالیات سالولیتیک

.4

شکمبه در شترساادان باهدلیال حضاور میکروارگادیسامهاا

ظهاوری ه ( )1383دایارهالمعاارف گیاهاان دارویای.
ادتشارات تحسین .چاپ دوم.1390 .

(مخیوصاً پروتوزوئرهای یودیپلودینیاوم و اپیادینیوم) کاه
.5

فعالیت آدزیمی کاافی بارای هیادرولیز کربوهیادرات هاای

قاساامی ع ( )1388گیاهااان دارویاای و معطاار ایااران

دیااوارة ساالولی و تخمیاار الیگوساااکاریدهای حاصاال از

(شناخت و بررسی اثرات آنهاا) .ادتشاارات دادشاگاه

هیدرولیز را داردد ،باالست ( .)46باتو ه به اینکه ایالمات

آزاد اسالمی واحد شهرکرد.

دربارة اثار گیاهاان دارویای بار مورفولاونی پروتوزوئرهاا

ملیپور د ( )1391تکیاخته های مژکادار شاکمبه در

.6

محدود است ،به دظر مای رساد پنیارك باا ایجااد محیطای
مناس

شترهای دژاد سندی و بلوچی .تحقیقاات دامپزشاکی.

و تیمین مواد مغذی الزم پروتوزوئرهاا در ساامات

.257-263 :)3(67

اولیة ادکوباسیون بامث حف گودههای ذکرشده شده است.

Alexander G, Singh B, Sahoo A and Bhat TK

براساس دتایج تحقیق حاضر ،افازودن پنیارك ،قابلیات

(2008) In vitro screening of plant extracts to

و همچنااین افاازایش معیاات

enhance the efficiency of utilization of energy

پروتوزوئرها را که ساهم بسازایی در هضام الیااف دارداد،

and nitrogenin ruminant diets. Animal of Feed

هضاام ملوفااة آتااریپلک

Science Technology. 145: 229-242.
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