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 .1کارشناس ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 .2دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 .3استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

تاریخ وصول مقاله1393/12/01 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/02 :

چكيده
قابلکتع هات و ضراستنجههتای تخمکتری جکتر هتای حتاوی بترگ ،غتالف ،و دانت درختع ستوباب (بتا نتام علمتی Leucaena

 )leucocephalaدر گوسفند با روش های ها دومرحلهای و تووکد گاز ت ککن شدی جکر های آزمایای شام صفر (شتاهد)،50 ،25 ،
 ،75و 100درصد برگ ،غالف ،و دان سوباب بودند که جایهزین علوض یونجه در جکرۀ گوسفندان شدندی در مقای ته بتا جکترۀ شتاهد،
جکرۀ حاوی 50درصد دان سوباب تووکد گاز بکاتری داشع ()P>0/05ی در بکن جکر های حاوی برگ سوباب بکاترین مقدار مادۀ آوتی

واق اً ها شد مربون به سطل 100درصد برگ سوباب بودی سطل 100درصد جایهزینی با یونجه در مقای ه با سایر مقادیر جتایهزینی
غالف ،بکاترین عام تفلکشکنند و بازد تووکد تودۀ مکلروبی را داشع ()P>0/05ی قابلکع ها متادۀ خاتش ،اوکتاف نتامحلول در
شویندۀ خنثی و اسکدی جکر های حاوی غالف در هم سطوح ،کمتر از جکرۀ شاهد بود ()P>0/05ی قابلکع ها اوکتاف نتامحلول در

شویندۀ خنثی و اسکدی در جکر های حاوی برگ سوباب تا سطل 75درصد جایهزینی برگ سوباب بتا یونجته تفتاوتی بتا شتاهد و بتا
یلدیهر نداشتندی با اضزایش مقدار دان سوباب در جکر قابلکع ها مادۀ خاش ،اوکاف نامحلول در شویندۀ خنثتی و استکدی از جکترۀ

شاهد بکاتر بود ،بهطوریکه اختالف برای سطوح  75و 100درصد دان سوباب م نیدار بود ()P>0/05ی براساس نتایج تحقکق حاضتر،
برگ و دان سوباب را می توان بدون وجود اثر منفی بر ها و تخمکر تا 100درصد جتایهزین یونجته کتردی استتفاد از دانت ستوباب
بهصورت جایهزین با یونجه در جکرۀ گوسفندان میتواند ارزش غذایی جکر را اضزایش دهدی
كلیدواژهها :ترککب شکمکایی ،تووکد تودۀ مکلروبی ،تووکد گاز ،عام تفلکشکنند  ،قابلکع ها ی
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سوباب دارای متواد ضتدتهذیهای اگتزاالت ،مکمتوزین،

مقدمه
درختان چندمنظور میتوانند با شاخههای خود علوض مهذی

تانن ،ساپونکن ،و آولاووئکدها اسعی مقدار مکموزین در برگ

و خوشخوراک را در طتول ضصت خاتش و حتکن کمبتود

سوباب یش تا  4/4و در دان  3/6تا 5درصتد متادۀ خاتش

سرشاخه ایجاد کنندی همننکن آنها نقتش ویتژ ای در تتأمکن

اسعی سوباب حاوی تانن نکز اسع که مقدار آن در برگ و

پروتئکن و انترژی در طتول ضصت خاتش بترای حکوانتات

دانه بهترتکتب  2/7و 0/1درصتد استع []27ی مکتزان متواد

(بهخصوص بز و گوسفند) دارندی شاخ و برگ ایتن درختتان

ضدتهذیهای سوباب باتوجه به اقلک و مح رویش ،ضصت ،
اندازۀ برش ،نوع و رق درخع ،و ق تمعهتای گونتاگون

بهعنوان یش منبع نکتروژن ارزانقکمع ،انرژی ،مواد م دنی ،و

گکتتا متفتتاوت استتعی باتوجتته بتته زیتتادبودن قکمتتع منتتابع

ویتامکنها مطرح اسع و میتوانند با داشتن پروتئکن عبتوری

پروتئکنی ،مطاو اتی در جهع استفاد از منابع جتایهزین در

در تهک اسکدهای آمکنه رود ای کمش کنند []19ی

جکرۀ ناخوارکنندگان صورت گرضتته استعی گکاهتانی کته

سوباب (بتا نتام علمتی  )Leucaena leucocephalaاز

ارزش تهذیهای ماابه با یونجته داشتته باشتند ،متیتواننتد

تکرۀ بقوالت (وهومکنوز) و زیرتکرۀ مکموزید اسعی نامهتای

هزین تووکدات دامی را کاهش دهند زیرا باتوجه بته قکمتع

دیهر آن و  ،کاسک  ،و کاتکن اسع .نام آن از وئو بتهم نتی

زیاد یونجه و ناکاضی بودن آن کاع در استان و نکز وجتود

سفکد و از سفاال بهم نی سر استعی م متوالً آنرا بتهعنتوان

حوضنهها و استخرهای ب کار بزرگ پترورش متاهیهتای

درخع آووچ وحای نکز می شناسندی در هندوستان آنرا به

گرم آبی در استان خوزستان ،رقابتع شتدیدی در مصترف

کوبابت ت ( )Kubabulمحبتتتوب یتتتا ستتتوباب ()Subabul

یونجه وجود دارد که به اضزایش قکمع یونجه و کمبتود آن

میشناسند [ ]7زیرا برای تووکد علوض نکز استفاد میشود و
به عنتوان درختع جنت

در استان میانجامدی ارزش تهذیهای سوباب مانند هتر گکتا

نکتز شتناخته شتد استع .ارزش

دیهری باتوجه به عوام زیتادی همنتون شترای اقلکمتی

علوضه ای سوباب برای دام ماابه یونجته استع ،بته همتکن

متفاوت اسعی هدف از پتژوهش حاضتر ،بررستی قابلکتع

دوک  ،به این گکا یونج مناطق گرم کری نکز گفته میشتود

ها و تخمکر بخشهای گوناگون درخع سوباب بهعنوان

[]7ی این درخع بومی ملزیش و جنوب تلزاس اسع و در

جایهزینی برای یونجه در جکرۀ گوسفندان اسعی

ایتتتتران در استتتتتانهتتتتای خوزستتتتتان ،هرمزگتتتتان ،و
سک تان و بلوچ تان کاع می شودی مکزان پروتئکن خام برگ

مواد و روشها
نمونههای برگ ،غتالف ،دانت ستوباب  ،و شتاخ کامت آن

38/6درصد اسع []7ی غالف خاش و سبز سوباب بهطتور

(ضق برای ترککب شکمکایی) از محوط داناها کاتاورزی

متوس حاوی 16درصد پروتئکن ختام و 35/6درصتد ضکبتر

و منابع طبک ی رامکن خوزستتان و جتادۀ اهوازتتمالثانی در

خام اسع []27ی بتاکاروتن ،ویتامکن  ،Dکل تک  ،پتاستک  ،و

اواختتر استتفند (زم تتتان) و اوایتت شتتهریور (تاب تتتان)

منکزی عمد تترین ویتتامکنهتا و متواد م تدنی موجتود در

جمعآوری و در شرای طبک ی سایه خاش و سپ

آسکاب

برگ ها ه تند و مواد م دنی سوباب قاب مقای ه بتا ستویا

شدندی جکر های تهکه شد برای آزمایش حاضر شام برگ،

اسعی مقدار پروتئکن خام دان سوباب  27/8و مقدار اوکتاف

غالف ،و دانت ستوباب بتهصتورت مخلتوطی از دو ضصت

نامحلول در شویندۀ خنثی آن 49/1درصد بود []2ی قابلکتع

بودندی در جکر های آزمایای ،برگ ،غالف ،و دان ستوباب

ها مادۀ خاش سوباب 50-70درصتد بتود و 60درصتد

در سطل صفر ،75 ،50 ،25 ،و 100درصد جایهزین یونجه

پروتئکن سوباب عبوری اسع []2ی

در جکرۀ گوسفندان پرواری شد (جدول )1ی

ستتوباب  23/5و اوکتتاف نتتامحلول در شتتویندۀ خنثتتی آن
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جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرۀ شاهد آزمایشی گوسفند پرواری استفادهشده در آزمایش

مواد خوراکی

مقدار (درصد)

علوض یونجه

30

کا گندم

20

سبوس گندم

10

کنجاو سویا

2

دان جو

36

آهش

0/7

نمش

0/3
1

1

ملم مواد م دنیتویتامکنی

100

جمع
ترککب شکمکایی (برح ب مادۀ حاش)
انرژی قاب متابووک

2/30

(مهاکاوری بر ککلوگرمتمحاسبهشد )

انرژی خاوص شکردهی (مهاکاوری بر ککلوگرمتمحاسبهشد )
پروتئکن (درصدتانداز گکریشد )

0/97

2

13/90

اوکاف نامحلول در شویندۀ خنثی (درصدتانداز گکریشد )

39

اوکاف نامحلول در شویندۀ اسکدی (درصدـانداز گکریشد )

19/25

کل ک (درصدتمحاسبهشد )

0/52

ض فر (درصدتمحاسبهشد )

0/32

† در سایر جکر های آزمایای ( 12جکر ) ،مقادیر  ،75 ،50 ،25و 100درصد برگ ،غالف ،و دان سوباب جایهزین یونجه در جکرۀ شاهد شدی
1ی مقتتدار ویتتتامکنهتتا در هتتر ککلتتوگرم جکتتر ویتتتامکن  500000 Aواحتتد ب تکناومللتتی ،ویتتتامکن  100000 D3واحتتد بتتکناومللتتی،
ویتامکن  100 Eواحد بکناومللی ،مقدار مواد م دنی در هر ککلتوگرم جکتر منهنتز  ،2000آهتن  ،3000روی  ،3000مت  ،280یتد ،100
سلنکوم  ،1منکزی  ،20000کباوع  ،100کل ک  ،195000ض فر  90000و سدی  55000مکلیگرمی

برای ت ککن مادۀ خاش (آون  90درج سل تکوس24 ،

( 6تلتترار بتترای هتر جکتتر ) ،از روش هات دومرحلتتهای

ساعع) ،اوکاف نامحلول در شویندۀ خنثتی ( ]25[ )NDFو

استفاد شد []24ی مایع شلمبه از چهار رأس گوسفند عربی

استتکدی ( ،)ADFخاک تتتر (کتتورۀ اولتریلتتی  550درج ت

که حدود  30روز با جکرۀ نههداری (پتروتئکن 10درصتد و

سل کوس 3 ،ساعع) ،تانن ک برای برگ ،غتالف ،دانته ،و

انرژی متابووک می  2/1مهاکاوری در ککلوگرم متادۀ خاتش

شاخ کام سوباب [ ]1و وکهنتکن [ ]9بتا روش استتاندارد

جکر ) تهذیته شتدند (شتام یونجت خاتش ،کتا گنتدم،

انداز گکری شدندی پروتئکن خام با روش کلدال انداز گکتری

پکع باگاس عم آوری شد با بخار ،کنجاو سویا ،دان جتو،

شدی عصارۀ اتری ( )EEبا روش سوک له ت ککن شدی

سبوس گندم ،دان ذرت ،اور  ،و ملم م تدنیتویتتامکنی)،

برای انداز گکری قابلکتع هات جکتر هتای آزمایاتی

قب از خوراکدهی صبل ،جمعآوری و پ
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با چهار الیت تنظکتف ،در دمتای  39درجت سل تکوس بته

کامالً تصادضی (رابط  )2و با نرماضزار آمتاری  SASتحلکت

آزمایاها منتق شدی برای ت ککن قابلکع ها آزمایاهاهی

شدندی مکانهکنها بتا روش آزمتون چنددامنته ای دانلتن در

از وووههای  100مکلی وکتری حاوی  0/5گترم از جکتر هتای

سطل احتمال کمتر از 5درصد مقای ه شدندی

آزمایای 40 ،مکلیوکتر بزاق مصنوعی ،و  10مکلیوکتتر متایع

()2

شلمبه ،استفاد شدی وووه های حاوی مخلون بتزاق و متایع

در این رابطه  Yijمقدار عددی مااهد شد  µ ،مکانهکن

شلمبه در دمای  39درج سل کوس قرار گرضتنتدی پت

Yij =µ+Ti+Eij

جام ه Ti ،اثر تکمار  ،iو  Eijاثر باقیماند اسع.

از

گذشع  48ساعع از شروع آزمتایش ،بته هتر وووته آنتزی
نتایج و بحث

پپ کن (شرکع مترک )3300 1-و استکدکلریدریش اضتاضه
شدی پ

در مقای

از  48ساعع ،مواد باقکماند در وووته ش تته و در

اجزای سوباب (مخلون دو ضصت ) بتا یلتدیهر،

آون ( 48ساعع در دمتای  60درجت سل تکوس) خاتش

صرفنظر از یونجته ،کمتترین مکتزان پتروتئکن مربتون بته

شدندی قابلکع ها مادۀ خاش ،NDF ،و  ADFباتوجه به

غالف سوباب بود و تفاوت  dاز نظر پتروتئکن بتکن بترگ،

اختالف مادۀ اووکه و مواد باقکماند در پایان آزمایش ها ،

دانه ،و شاخ کام سوباب وجود نداشعی بکاتترین مقتدار

محاسبه شدی

 NDFو  ADFرا غالف داشعی بکاترین و کمتترین مقتدار

تووکد گاز جکر های آزمایای ( 6تلرار برای هر جکتر )

خاک تر مربون به برگ و دانت ستوباب و کمتترین مقتدار

در ستترن هتتای شکاتتهای  100مکلتتیوکتتتری حتتاوی 300

چربی مربون به غالف شد و تفاوت م نیداری بکن مکتزان

مکلیگرم از جکر های آزمایای آسکاب شتد  20 ،مکلتیوکتتر

چربی بترگ ،دانته ،و شتاخ کامت ستوباب نبتودی از نظتر

بزاق مصنوعی ،و  10مکلیوکتر مایع شلمبه انداز گکری شتد

عددی ،بکاترین مقتدار تتانن مربتون بته بترگ ستوباب و

[]17ی مقدار گاز تووکدی در  ،72 ،48 ،24 ،16 ،8 ،6 ،4 ،2و

کمترین مقدار تانن مربون به دان سوباب بودی

 96ستاعع پت

در مقای

از انلوباستکون ثبتع و از رابطت  1بترای

برازش روند تووکد گاز استفاد شد
()1

یونجه و اجزای (مخلون دو ضص ) سوباب ،

مکزان پروتئکن یونجه بتهطتور م نتیداری از تمتام اجتزای
P  b 1 – e ct 

سوباب

غکر از غتالف کمتتر بتود ()P<0/05ی مکتزان NDF

در این رابطه  Pتووکد گاز در زمتان  b ،tتووکتد گتاز از

و ADFیونجه بهطور م نیداری از غالف مخلتونشتدۀ دو

بخش قاب تخمکر (مکلیوکتر) c ،نرخ تووکد گاز (مکلیوکتر در

ضص کمتر و از برگ و دانه بکاتر بود ( )P<0/05و تفاوت

ساعع) ،و  tزمان انلوباسکون اسعی

م نیداری با شتاخ ستوباب نداشتعی مقتدار چربتی ختام

مادۀ آوی واق اَ ها شتد  ،عامت تفلکتشکننتدۀ (،)PF

یونجه از برگ ،دانه ،و شتاخ کامت کمتتر بتود ()P<0/05

تووکد تودۀ مکلروبی ،و بازد تووکتد تتودۀ مکلروبتی بترای

ووی تفاوت م نی داری بکن چربی غتالف و یونجته وجتود

شش تلرار هر تکمار با روشهای توصکهشد انتداز گکتری

نداشعی خاک تر یونجه از دانته بکاتتر و از بترگ ستوباب

شتتد []5ی استتکدیت محتتک کاتتعهتتا بتتا دستتتها pHمتتتر

کمتر بود ( )P<0/05و تفاوت م نیداری از نظر خاک تر بتا

انداز گکری شدی داد های حاص از آزمایش در قاوب طترح

غالف و شاخه کام نداشعی
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جدول  .2تركیب شیمیایی علوفۀ یونجه و برگ ،غالف ،دانه ،و شاخۀ كامل سوبابل
مخلوط دو فصل زمستان و تابستان (برحسب درصد)
اوکاف نامحلول

اوکاف نامحلول

در شویندۀ خنثی

در شویندۀ اسکدی
18/41d

5/27a
1/39b

9/88b

a

c

اجزا

پروتئکن خام

برگ

23/29a

29/84c

غالف

15/10b

64/68a

54/94a

دانه

a

c

c

23/29

37/18

23/97

عصارۀ اتری

خاک تر

تانن

وکهنکن

13/38a

3/12

11/04a

2/18

11/64a

4/72

1/45

10/39b

2/59

5/08

شاخ کام

21/35a

38/35c

26/84bc

4/41a

یونجه

b

b

b

28/01

b

SEM
P- Value
a-c

14/23

40/77

1/60

b

c

04/20

8/85b
b

9/00

10

-

0/77

1/69

1/16

0/32

0/60

0/51

0/62

0/0001

0/0001

0/00001

0/0001

0/0001

0/27

0/018

تفاوت اعداد در هر ستون با حروف غکرماابه ،م نیدار اسع ()P<0/05ی

SEM

خطای استاندارد مکانهکنها

از نظر مقدار و نرخ تووکتد گتاز ،عامت تفلکتشکننتد ،

گونتاگون بتترگ ستوباب و جکتترۀ شتاهد تفتتاوتی نداشتتتند

تووکد تودۀ مکلروبی ،بازد تووکد تودۀ مکلروبی ،و  pHبتکن

(جدول )3ی قابلکع ها  NDFو  ADFبترگ ستوباب تتا

جکر های شاهد و جکر های حاوی برگ ستوباب اختتالف

سطل 75درصد جایهزینی با علوضه یونج به ن تبع جکترۀ

م نیداری وجود نداشع ،درحاویکه مقدار مادۀ آوتی واق تاً

شاهد اختالف م نیداری نداشع ،اما در سطل 100درصتد

ها شد در جکرۀ حاوی 100درصد برگ سوباب بتهطتور

کمتر از شاهد بود ( .)P<0/05با اضزایش سطل برگ سوباب

م نیداری در مقای ه با بقک سطوح و جکترۀ شتاهد بکاتتر

از  3/5بته 4/6درصتد در جکتتر  ،وزن بتدن زنتدۀ گاوهتتای

بود (( )P>0/05جدول )2ی در تحقکق حاضر PF ،در جکترۀ

دورگه ،مکزان قابلکع ها متادۀ خاتش و اوکتاف کتاهش

حاوی سطوح  75و  100بهطور عددی بکاتر از شاهد بودی

یاضع که با نتایج تحقکق حاضر مطابقع دارد [ ،]13هرچنتد

مطابق با آزمتایش حاضتر ،در آزمتایش دیهتری مکتزان PF

که کاهش ها مادۀ خاش در آزمایش حاضر عددی بودی

برگ سوباب در مقای ه با یونجته بکاتتر بتود []22ی علتع

همننکن قابلکع ها  NDFمادۀ خاش جکتر در حاتور

بکاتربودن مکتزان  PFتتانن بترگ ستوباب بکتان شتد و در

برگ ستوباب کتاهش یاضتع []19ی کتاهش قابلکتع هات

مقای های که بکن برگ سوباب و آکاسکا انجام گرضع ،مکزان

جکر های آزمایای حتاوی بترگ ستوباب را متی تتوان بته

 PFآکاسکا بهدوک بکاتربودن مقدار تانن ،بکاتتر از ستوباب

بکاتربودن مکزان وکهنکن بترگ ستوباب (11/04درصتد) در

بود (جدول )2ی مقتدار  pHدر جکتر هتای حتاوی ستطوح

مقای ه با یونجه (9درصد) ن بع داد []19ی وکهنکن با ایجاد

گوناگون برگ سوباب با یلدیهر و با جکرۀ شاهد اختتالف

شتترای نام تتاعد در شتتلمبه و کتتاهش ض اوکتتع مکلروبتتی

م نیداری نداشعی

قابلکتتع هاتت را کتتاهش متتیدهتتد []10ی وجتتود متتواد

قابلکع ها مادۀ خاتش جکتر هتای حتاوی ستطوح

ضدتهذیه ای چون تانن و ساپونکن از عوامت تأثکرگتذار در
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کاهش ها پذیری برگ ستوباب ه تتند (جتدول ]8[ )2ی

با جکرۀ شاهد را می توان به تانن هتای موجتود در غتالف

تاننها از اتصال مکلروب هتا بته ذرات غتذایی جلتوگکری

سوباب رب داد (جدول )2ی تانن ها با اتصال به پروتئکنها

می کنند و موجب کاهش تجزی مکلروبی متی شتوند []12ی

و متتواد م تتدنی و ویتتتامکنهتتا ،آن هتتا را از دستتترس

تاننها و ساپونکن در علوض سوباب ازطریق تخریب غاای

مکلروارگانک

ها ختارج متی کننتدی همننتکن تتانن هتای

پروتوزوآ ،موجب کاهش جم کتع پروتتوزوآ متیشتوند و

متراک بهطو ر م تقک با اثر بر متانوژن ها و از طرف دیهر

بهدوک نقش مه پروتوزوآ در ها اوکتاف ،قابلکتع هات

با کاهش تووکد گاز هکدروژن به طور غکرم تتقک موجتب

اوکاف کاهش مییابد []23ی

کاهش تووکد متان میشوند [ ]17ی دوک دیهر کاهش متان،

مقدار تووکد گاز در جکر های حاوی غالف سوباب تا

کاهش پروتوزوآ در حاور تانن هاستع ،زیترا پروتتوزوآ

سطل  75درصد اختالضی با جکرۀ شاهد نداشتتند (جتدول

ارتبان تنهاتنهی با متانوژن ها دارند []23ی همننکن وکهنکن

 ،)4اما در سطل  100درصتد جتایهزینی غتالف ستوباب ،

بکاتتتر غتتالف ( 11/64درصتتد) در مقای تته بتتا یونجتته

تووکد گاز به طور م نی داری به ن بع جکرۀ شاهد و ستایر

(9درصد) می تواند یلی از دالی دیهر کاهش تووکتد گتاز

سطوح کاهش یاضتع () P>0/05ی دوکت کتاهش پتان تک

در سطل  100درصد غالف سوباب باشد []15ی

تووکد گاز در سطل  100درصد غالف ستوباب در مقای ته
جدول  .3قابلیت هضم و فراسنجههای تولید گاز جیرههای حاوی برگ سوبابل جایگزینشده با یونجه

ضراسنجه

درصد جایهزینی

SEM

0

25

50

75

100

P- Value

تووکد گاز از بخش قاب تخمکر (مکلیوکتر)

78/43

77/27

78/76

77/46

72/42

3/10

0/49

نرخ تووکد گاز (مکلیوکتر در ساعع)

0/025

0/024

0/029

0/028

0/029

0/07

0/45

عام تفلکشکنند (مکلیگرم بر مکلیوکتر)

4/77

4/58

4/66

4/88

5/15

0/25

0/58

تووکد تودۀ مکلروبی (مکلیگرم)

95/75

86/37

94/46

99/92

111/83

7/09

0/20

بازد تووکد تودۀ مکلروبی (درصد)

53/88

52/00

52/61

54/75

57/14

0/02

0/6

مادۀ آوی واق اَ ها شد (مکلیگرم)

177/65b

166/10c

168/ 10c

182/ 40b

195/60a

2/22

0/001

قابلکع ها مادۀ خاش (درصد)

70/60

68/51

66/62

68/17

66/51

2/00

0/07

قابلکع ها ( NDFدرصد)

54/67a

50/49a

46/34ab

46/84ab

35/20b

4/00

0/04

قابلکع ها ( ADFدرصد)

47/16a

45/36a

39/56ab

41/12ab

29/83b

4/00

0/04

6/60

6/54

6/35

6/50

6/48

0/04

0/3

pH
a-c

در هر ردیف ،اختالف اعداد با حروف غکرماابه م نیدار اسع ()P<0/05ی

 :SEMخطای استاندارد مکانهکنها
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بررسی هضم و تخمیر جیرههای حاوی بخشهای متفاوت درخت سوبابل

جدول  .4قابلیت هضم و فراسنجههای تولید گاز جیرههای حاوی غالف سوبابل جایگزینشده با یونجه

درصد جایگزینی

ضراسنجه

SEM

0

25

50

75

100

P- Value

تووکد گاز از بخش قاب تخمکر (مکلیوکتر)

78/43a

80/46a

79/65a

73/98a

62/ 80b

3/92

0/04

نرخ تووکد گاز (مکلیوکتر در ساعع)

0/025

0/029

0/021

0/022

0/019

0/001

0/22

عام تفلکشکنند (مکلیگرم بر مکلیوکتر)

4/77a

4/33b

3/57c

3/67b

5/12a

0/11

0/0008

تووکد تودۀ مکلروبی (مکلیگرم)

a

ab

بازد تووکد تودۀ مکلروبی (درصد)

53/88ab

49/21b

38/33c

39/97c

57/07a

0/01

0/001

مادۀ آوی واق اَ ها شد (مکلیگرم)

177/65a

168/95a

132/70b

129/75b

136b

5/19

0/003

قابلکع ها مادۀ خاش (درصد)

58/22

2/2

قابلکع ها ( NDFدرصد)

54/67a

33/03c

41/43b

32/54c

31/83c

2/15

0/0001

قابلکع ها ( ADFدرصد)

a

b

b

b

b

27/47

2/36

0/0002

6/48b

0/02

0/006

47/16
6/6a

61/34
30/81

6/47b

63/42

b

32/73

6/47b

59/39

b

0/01

pH

70/60

b

b

50/96

51/ 82

77/50

4/18

0/0020

a

95/75

82/22

d

d

b

28/17

6/46b

 a-dدر هر ردیف ،اختالف اعداد با حروف غکرماابه م نیدار اسع ()P<0/05ی
 SEMخطای استاندارد مکانهکنها

تاننها اثر ضدپروتوزوآیی دارنتد (جتدول )2ی پروتتوزوآی

بکاترین مکتزان  PFو بتازد تووکتد تتودۀ مکلروبتی در
سطل 100درصد غالف سوباب مااهد شتد (جتدول )3ی

شلمبه دارای خاصکع پایدارکننتدگی شتلمبه ه تتند کته

مقدار  PFمن ل کننتدۀ مکتزان تجزیتهشتدن سوب تترا بته

احتماالً به علع هات ستریع و ذخکترۀ نااستته بتهوستکل

گازهای تخمکری ،اسکد چرب ضترار کوتتا زنجکتر ،و تتودۀ

پروتوزآی مژکدار اسع []12ی

مکلروبی اسعی با اضتزایش تووکتد گتاز ،مکتزان  PFکتاهش

قابلکع ها مادۀ خاتش ،NDF ،و  ADFجکتر هتای

می یابد [[4ی همننکن در تحقکق حاضر ،کمترین مکزان گتاز

حاوی غالف سوباب در مقای ه با جکرۀ شتاهد کمتتر بتود

تووکدی مربون به سطل 100درصد غالف سوباب بودی

(( )P>0/05جدول )4ی یلی از دالی کاهش قابلکع هات

مادۀ آوی واق اً تجزیته شتد در جکترۀ دارای 25درصتد

جکر ها ن بع شاهد وکهنکن و تانن بکاتر غالف بته ن تبع

غالف بکاتر از سایر جکر های حاوی آن بود کته علتع آن

یونجه اسع (جتدول ]15[ )2ی بتا اضتزایش مقتدار وکهنتکن

می تواند کمتربودن غلظع تانن آن به ن بع ستایر ستطوح

قابلکع ها مواد مهذی همنتون متادۀ خاتش ،NDF ،و

بتا متواد

 ADFکاهش مییابد [ ]12و تاننها موجب کتاهش ت تداد

جایهزینی باشد ،زیرا تانن ها بتا ایجتاد کمتپلل
مهذی و حاور این کمپلل

پروتوزوآ می شوند []23ی پروتوزوآ نقتش مهمتی در هات

در بقایتای هات متیتوانتد

اوکاف و پلیساکاریدها بهویژ ستلووز دارنتدی تقریبتاً  25تتا

موجب تخمکن کمتری از مادۀ آوی قاب ها شوند []10ی

33درصد از ها ضکبر شلمبه بتر عهتدۀ پروتتوزوآ استع،

مقدار  pHدر تمام سطوح جایهزینی غالف ستوباب در
مقای ه با جکرۀ شاهد پایکن تر بتود (( )P<0/05جتدول )4ی

بنابراین با کاهش پروتوزوآ منطقی اسع که قابلکتع هات

دوک احتماوی آن می تواند وجود تانن در غالف باشد ،زیترا

ک شودی تاننها بهطور م تقک با اثر مهارکنندگی بتر ختود
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مقتدار  ،PFتووکتد تتودۀ مکلروبتی ،بتازد تووکتد تتودۀ

باکتریهتای هاضت اوکتاف یتا آنتزی هتای مترشتحه از آنهتا
می تواننتد ستبب ممان تع از ض اوکتع مکلروارگانک ت هتای

مکلروبی ،و مادۀ آوی واق اً ها شد در تمام ستطوح دانت

شلمبه شوندی آنها موجب عدم ض اوکع انتدوگلوکاناز ختارج

سوباب و جکرۀ شاهد اختالف م نیداری نداشتند (جتدول

سلووی در برخی باکتریهای ها کنندۀ ضکبر میشتوند []14ی

)5ی مکزان  pHمحک حاوی دانت ستوباب در تمتام ستطوح

تمامی این موارد موجب کاهش قابلکع ها میشودی

جایهزینی بهطور م نیداری به ن بع جکرۀ شاهد پتایکنتتر
بود ()P<0/05ی وجود ترککب ضدتهذیه ای ساپونکن در دان

جکر های حاوی دان سوباب در سطل  50و 100درصد
بکاترین و کمترین مقدار تووکد گاز را در مقای ه بتا جکترۀ

سوباب در مقای ه با یونجه میتواند عام کاهش  pHباشد،

شتتاهد و ستتایر ستتطوح دان ت ستتوباب داشتتتند ()P<0/05

زیرا ساپونکن ها و تانن ها اثتر ضتدپروتوزوآیی دارنتد و بتا

(جدول )5ی در سطل 100درصد دان سوباب نرخ تووکد گاز

کاهش پروتوزوآ مکزان  pHنکز کاهش مییابدی
قابلکع ها مادۀ خاش جکترۀ شتاهد و تمتام ستطوح

بکاتری به ن بع ستایر تکمارهتا ماتاهد شتد ()P<0/05ی
علع بکاتربودن پتان تک تووکتد گتاز تتا ستطل 50درصتد

جایهزین با یلدیهر تفاوت م نیداری نداشتندی قابلکع ها

جایهزینی را شاید بتوان به پروتئکن بکاتر و خاک تر کمتتر

 NDFو  ADFجکتتر هتتای آزمایاتتی در ستتطل 75درصتتد و

دانه در مقای ه با یونجه ن بع داد (جتدول )2ی پتروتئکن و

بکاتر بهطور م نیداری بکاتر از جکرۀ شاهد بود (جدول )5

خاک تر جکر روی تووکد گاز بهطور م تتقک و بته ترتکتب

یلی از دالی اضزایش قابلکع ها جکتر هتای حتاوی

بتتتهصتتتورت مثبتتتع و منفتتتی اثتتتر متتتیگذارنت تد []35ی

دانه ،مکزان وکهنکن دان سوباب (4/2درصتد) در مقای ته بتا

های شلمبه برای رشد و تلثکر خود نکاز بته

یونجه (9درصد) اسع []21ی دوک دیهر بکاتتربودن مکتزان

پروتئکن دارند و با تأمکن مناسب آن جم کع مکلروبی و به

پروتئکن و مواد م دنی دان ستوباب در مقای ته بتا یونجته

دنبال آن سرعع عبور و تجزیه نکز زیاد متیشتود []11ی بتا

اسع (جدول )2ی اضزودن سوباب موجب اضتزایش پتروتئکن

اضزایش دان سوباب مقدار نکتروژن آمونکاکی قاب دستترس

جکر میشتود و همننتکن نکتتروژن آمونکتاکی شتلمبه بتا

ها از این نکتروژن برای رشتد

اضزایش مصرف سوباب زیاد میشود [ ]16و بخش اعظمتی

و تلثکر خود استفاد میکنند []3ی از طرف دیهتر ،احتمتاالً

از جم کع مکلروبتی شتلمبه از آمونکتاک بتهعنتوان منبتع

به سبب وجود مقادیر کربوهکتدراتهتای محلتول در دانت

نکتروژنی برای رشد خود استفاد می کنند و کاهش غلظتع

ستتوباب [ ،]18ه ت زمتتانی مناستتبی بتتکن منتتابع پتتروتئکن و

آن بتتتهعنتتتوان ضتتتاکتور محدودکننتتتد بتتترای رشتتتد

کربوهکتتدرات اتفتتاق اضتتتاد کتته موجتتب بهبتتود عمللتترد

مکلروارگانک تت هتتا درنظتتر گرضتتته شتتد []16ی همننتتکن

مکلروارگانک

زیاد میشود و مکلروارگانک

مکلروارگانک

کربوهکدراتهای محلول دانه (97درصد) موجب ه زمتانی

ها شد اسع []26ی علتع کتاهش پتان تک

تووکد گاز در سطل 100درصد دان سوباب را متیتتوان بته

بهتر پروتئکن و انرژی و رشد مکلروارگانک ت هتا متیشتود

وجود اسکدآمکن مکموزین موجود در دانه که اثتر منفتی بتر

[]15ی نتایج آزمایش حاضر با گزارشهای محققان دیهر که

تووکد گتاز دارد ،ن تبع داد []22ی همننتکن مملتن استع

بکان کردند با جایهزینی دان سوباب بهجای دان ختردل در

ترککبات ضدتهذیهای همانند ساپونکن [ ]20و تانن موجتود

جکر های گوستفندان در حتال رشتد در ستطل 25درصتد،

در دان سوباب [ ]27موجب کتاهش تووکتد گتاز در ستطل

قابلکع ها  ،NDF ،DMو  ADFاضزایش مییابد ،تطتابق

100درصد شد باشندی

داشع و میتوان دوک آنرا اثتر پتروتئکن دانته بتر ض اوکتع
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مکلروبی و ها نکتتروژن در شتلمبه دان تع []21ی مملتن

جایهزینی با یونجه قاب توصکه اسع ،این موضوع بایتد بتا

اسع ه زمانی بکن منبع کربوهکدرات قاب دسترس و نکتروژن

آزمایشهای دامی نکز تأیکد شودی باتوجته بته رایهتانبتودن

موجود در دان سوباب و تأمکن این مادۀ مهذی در باکتریهای

سوباب در خوزستتان ،استتفاد از آن قابت توصتکه استعی

ها کنندۀ ضکبر سبب بهبود ها پذیری شود []6ی

جایهزینی دان سوباب بهجای یونجه در جکترۀ گوستفندان

بنابراین ،برگ و دان سوباب را میتوان بدون وجود اثر

می تواند ارزش غذایی جکتر را اضتزایش دهتدی اوبتته بترای

منفی بر ها و تخمکر تا 100درصد جایهزین یونجه کردی

اطمکنتتان از ارزش غتتذایی ستتوباب  ،انجتتام آزمتتایشهتتای

در مورد غالف براساس آزمایش تووکتد گتاز تتا 75درصتد

تلمکلی با دام توصکه میشودیی

جدول  .5قابلیت هضم و فراسنجههای تولید گاز جیرههای حاوی دانۀ سوبابل جایگزینشده با یونجه

درصد جایهزینی

ضراسنجه

SEM

P- Value

0/0005

0

25

50

75

100

تووکد گاز از بخش قاب تخمکر (مکلی وکتر)

78/43b

78/66b

84/14a

77/27b

70/10c

0/0001

نرخ تووکد گاز (مکلیوکتر در ساعع)

0/025b

0/028b

0/030b

0/031b

0/040a

0/001

0/002

عام تفلکشکنند (مکلیگرم بر مکلیوکتر)

4/77

4/86

4/33

4/89

5/49

0/48

0/60

تووکد تودۀ مکلروبی (مکلیگرم)

95/75

99/26

85/86

93/25

116/57

15/18

0/69

بازد تووکد تودۀ مکلروبی (درصد)

53/88

54/72

49/12

53/06

59/90

0/04

0/62

مادۀ آوی واق اَ ها شد (مکلیگرم)

177/65

181/20

174/65

170/25

194/55

13/91

0/77

قابلکع ها مادۀ خاش (درصد)

70/60

71/45

70/79

73/05

74/01

1/00

0/30

قابلکع ها ( NDFدرصد)

54/67c

56/01c

58/06bc

62/47a

60/97ab

1/00

0/001

قابلکع ها ( ADFدرصد)

c

c

c

a

b

pH

47/16
6/6a

46/63
6/49b

46/24

6/45 b

58/10
6/42b

53/70

1/9

0/001

6/42b

0/02

<0/0001

 a-cدر هر ردیف ،اختالف اعداد با حروف غکرماابه م نیدار اسع ()P<0/05ی
 SEMخطای استاندارد مکانهکنها
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