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چكيده
آزمایش حاضر بهمنیور بررسی ترکیب شیمیایی و خصوصیات هومی و تخمیری برگ توت سیاه و یا جیرههای حاوی مقمادیر صمفر،
 ۷۵ ،۵۰ ،۲۵و  ۱۰۰درصد از آن ،توسط جمعیت کامل میکروارگانیس ها یا قارچهای شمکمبه گوسمفند ،انجمام گرهمت .مماده خرم ،
پروتئین خام ،الیاف نامحلول در شوینده خنبی اNDFو و اسیدی اADFو ،خاکستر و تانن بمرگ تموت سمیاه بمهترتیمب ۵ک3۰ ،۹6ک،۱۹
۸۲ک۹۰ ،36ک3۱ ،۱۵ک ۹و 3۰ک ۰درصد بود .مقدار عامل تفکی کننده ،ماده آلی واقعا تجزیه شده ،تولیمد تموده میکروبمی و بمازده آن در

توت سیاه بیرتر از علوهه یونجه بود ا۰۵کP>۰و .با اهزایش مقدار برگ توت در جیره تولید گاز اهزایش یاهت ،بهطوریکه جیره حماوی
 3۰درصد برگ توت بیرترین پتانسیل تولید گاز را داشت ا۰۵کP>۰و .با اهزایش مقدار بمرگ تموت در جیمره تجزیمه دیمواره سملولی،

قابلیت هو ماده آلی ،انرژی قابل متابولیس و اسیدهای چر

کوتاه زنجیر اهزایش یاهت ا۰۵کP>۰و .بنابراین ،جای زین کردن علوهمه

یونجه با برگ توت در جیره اثر منفی بر هعالیت هومی میکروارگانیس ها ،بهوی ه قارچهای جداشده شکمبه که بیرتر هاضم الیماف و
بخشهای سخت گیاه هستند ،ندارد و میتوان از برگ توت به دلیل پروتئین بیرتر و الیاف کمتر ،به جمای یونجمه در جیمره بمرههمای
پرواری استفاده کرد.
كلیدواژهها :الیاف ،پروتئین ،تانن ،توده میکروبی ،قارچهای شکمبه

* نویسنده مسئول
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مقدمه

33ک ۱۷و ۴ک ۱۵درصد گزارش شده است [ .]۱3برگ تموت

استفاده از بقایای زراعمی و بماغی در تغایمه دام بما تمأمین

سممیاه دارای ویتممامینهممای  C ،Aو امممالح روی ،پتاسممی ،

بخری از خوراک موردنیاز دام ها ،هزینه تولید هراورده همای

کلسی  ،آهن و منیزی میباشد [ .]۱۴از دی ر محاسن تموت

دامی را کاهش میدهد [ .]۹علوهههمای نمواحی گرمسمیری

می توان به قابلیت رشد آن در طیف گسمتردهای از شمرایط

پروتئین و انرژی قابل هو پایینی دارند که باعث مصمرف

آ

و هوایی اشاره کرد [.]۱3

ک و عملکرد ضعیف حیوانات می شموند .بمرای حمل ایمن

اخیرا برگ توت به عنوان منبمع تغایمه ای در دسمترس

محممدودیت ،از برخممی درختممان و درختچممههمما کممه دارای

برای نرخوارکنندگان و برخی حیوانات ت معمده ای ممورد

محتوای پروتئین و قابلیت هو متوسط تا بما)یی هسمتند،

توجه زیادی قرار گرهته است .به عنوان مبال ،در تحقیقمات

بهرهبرداری شده است .در این میان ،توتها از جمله منمابع

بر روی ارزش غاایی برگ درخت تموت سمفید در تغایمه

خوراکی غیرمتعارف هستند .بمه دلیمل بما) بمودن محتموای

گوسفندان با استفاده از روش آزمایر اهی ،مقدار پمروتئین

و خوش خوراکی بما)،

برگ درخت توت سفید  ۱۸تما  ۲۵درصمد براسماس مماده

علوهه اسمتبنایی بمرای نرمخوارکنندگان بمه

بود ،لاا منبع مناسبی برای تأمین پروتئین جیره است

پروتئین و قابلیت هو ماده خر
برگ توت ی

خر

شمار میرود [ ۷و .]۲۷

[ .]۱3شاخه و برگ توت سفید بسیار قابل هو بموده و از

توت تیره بزرگی از گیاهان گلدار بدون گلبرگ متعلمق

نیر محتموی پمروتئین خمام مناسمب اسمت ،بمه طموریکمه

به خانواده موراسه است که دارای  ۷3جنا و  ۱۰۰۰گونمه

برگهای بالغ آن از  ۲۰تا  ۲۴درصد پمروتئین خمام دارنمد.

می باشد .توت سفید و توت سمیاه از مهمتمرین گونمه همای

برگ توت خوراکی بسیار مناسب برای حیوانمات بما تولیمد

توت می باشند .توت سفید یا موروس آلبا درختی است بمه

با) میباشد و میتواند بمه صمورت تمازه و یما خرم

در

ارتفاع  ۱۸تا  ۲۰متمر کمه بمه منیمور بهمرهگیمری از ارزش

ترکیب جیره استفاده شود [ .]۷ارزش غاایی توت به عنوان

غاایی برگهای آن در پرورش و تغایه کرمهای ابریر در

یکی از محصو)ت گیاهی به مراتب بما)تر از علوهمه همای

انواع پاکوتاه ،متوسط و بلند کرت ممیشمود .ایمن درخمت

متداول بوده و قابل مقایسه با کنسمانتره اسمت [ .]6شما و

بومی چمین اسمت و در بسمیاری از کرمورهای آسمیایی از

برگ توت را میتوان به عنوان یم

مکممل در جیمرههمای

جمله ایران یاهت میشود .تموت سمیاه اMorus nigraو بمه

علوههای با کیفیت پایین و یا به عنموان جمزء اصملی جیمره

ارتفاع  ۴تا  ۱۰متر می باشد که شاخههمای کوتماه و متعمدد

استفاده کرد .استفاده از برگ توت به عنوان مکمل در جیره

دارد و در کتب سنتی با نامهای توت اسود ،توت شمامی و

نرممخوارکنندگان بممازدهی بهتممری را داشممته اسممت [.]۲۷

در هرانسه به نام میموریر نمویرو در ان لیسمی بما نمام بلم

زمانی که برگ تموت سمیاه بمه مقمدار صمفر۵ ،ک ۱ ،۰و ۵ک۱

مالبری آورده شده است .در ایران با نامهای تموت سمیاه و

درصد برحسب ماده خر

توت شرابی معروف است [ .]۱در تحقیقات انجام شده بمه

اهزایش وزن زنده به میزان  ۸۵ ،۷۵ ،6۰و  ۱۰۱گرم در روز

منیور مقایسه ترکیبات شیمیایی توت سفید و تموت سمیاه،

بهدست آمد [ .]6به عبمارت دی مر ،بما)ترین اهمزایش وزن

مقادیر ماده خر  ،پروتئین خام ADF ،NDF ،و خاکسمتر

مربوط به با)ترین مقدار برگ توت در جیره بود.

در جیمره بزهما اسمتفاده شمد،

توت سیاه بهترتیمب ۲ک۰6 ،۴۲ک۰۸ ،۱6ک۴6 ،۲۲ک ۱۹و ۵ک۱۷

قارچها بین  ۸تا  ۲۵درصد توده زنده شکمبه را ترکیل

درصد و برای توت سفید بهترتیب ۲۷ک۷3 ،۴6ک3۸ ،۱۸ک،۱۹

میدهند و میتوانند لی نمین را در شمکمبه محلمول نماینمد
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[ .]3قارچ ها روی باهت های لی نینی شده نییر اسکلرانرمی

کرت اختصاصی قارچهای شکمبه ،شامل جیره شاهد اصفر

و زایل که در شکمبه و ن ماری بیرمتر از باهمت همای دی مر

درصد برگ توتو و جمای زینی  ۷۵ ،۵۰ ،۲۵و  ۱۰۰درصمد

ماندگاری دارند ،ترکیل کلنی میدهند .هعالیمت سملو)زی و

برگ توت سیاه به جای علوهه یونجه بود .بدین ترتیب مقمدار

عمالی

برگ توت یا یونجه در کل جیرههمای آزمایرمی صمفر۵ ،ک،۷

شممکمبه و پروتوزوآهمما بیرممتر اسممت [ .]۲محتمموی هیبممر یمما

۵ ،۱۵ک ۲۲و  3۰درصد بود .جیرهها طبق جمداول احتیاجمات

لی نوسلولز جیره عامل تعیین کننمده بمرای حومور جمعیمت

غاایی استاندارد تنیی شدند [ ]۲3اجدول ۱و.

زایالنازی قارچها از هعالیت ارگانیس همای سملولیتی

عادی قارچها در شکمبه میباشد .در مطالعه اثر نموع علوهمه،

ترکیبات شیمیایی برگ توت سیاه شامل الیاف نامحلول

مرخص شد که هن ام تغایه یونجه تعداد و هعالیت هوممی

در شوینده خنبی [ ]۲۹پروتئین خام ،ماده خر  ،خاکسمتر،

قارچها در شکمبه در مقایسه با برموداگراس بیرتر است [.]3

الیماف نمامحلول در شموینده اسممیدی و تمانن بما روشممهای

جیرههای حاوی سیلوی سورگوم یا ذرت ،تعداد قمارچهمای

استاندارد اندازه گیری شد [ .]۴در آزمایش تولید گاز ،ممایع

بی هوازی در شکمبه را کاهش می دهند [ .]۱۲لماا ،جمعیمت

شکمبه از چهار رأس بره عربی پرواری که به مدت  6هفته
با جیرهای شامل یونجه خر  ،کاه گنمدم ،خمتن اخموراک

قارچها در شکمبه با نوع ترکیب جیره تغییر خواهد کرد ،این

توسعه نیرکرو ،کنجاله سویا ،دانه جو ،سبوس گنمدم ،دانمه

امر تأکید میکند که در حین استفاده از منمابع غماایی جدیمد

ذرت ،اوره و مکمل معدنی و ویتامینی تغایه شمده بودنمد،

باید هعالیت قارچها نیز مورد توجه قرار گیرد.
با وجود وی گمیهمای تغایمهای خمو

پممیش از خوراکممدهی صممبح ،جمممعآوری و پمما از صمماف

در ایمن گونمه

نمودن بما پارچمه چهمار )یمه نخمی ،در دممای  3۹درجمه

گیمماهی ،اطالعممات محممدودی در رابطممه بمما خصوصممیات

سلسیوس به آزمایر اه منتقمل شمد .مطمابق روش متمداول

تغایهای ،سطح قابل استفاده در جیره و راه کارهای مناسمب

مایع شکمبه صاف شده و با بزاق مصنوعی به نسبت ی

احتمالی در بهرهگیری بهینه از برگ تموت سمیاه در تغایمه

دو ا ۱۰میلیلیتر مایع شکمبه و  ۲۰میلیلیتر بزاق مصنوعیو

دامهای نرمخوارکننده اهلمی وجمود دارد .همدف از انجمام

مخلوط شد [ .]۲۱مقمدار  3۰۰میلمی گمرم مماده خرم

پ وهش حاضر ،تعیین ترکیبات شیمیایی بمرگ تموت سمیاه

از

نمونه مورد آزمایش ا ۵تکرار از هر نمونهو درون ویال های

منطقه مالثانی خوزستان و بررسی هو و تخمیر جیرههای

شیرهای  ۱۰۰میلیلیتری ریخته شد .در

حاوی سطوح مختلف برگ توت به صمورت جمای زین بما

ویالها با استفاده

از درپوش )ستیکی و پوشش آلومینیمومی بمه طمور کاممل

کل یا بخری از علوهه یونجه در جیره بود.

بسته و در حمام بنماری با دمای  3۹درجه سلسیوس قمرار
داده شدند و در زمانهمای  ۷۲ ،۴۸ ،36 ،۲۴ ،۱۲ ،6 ،۴ ،۲و

مواد و روشها

 ۹6ساعت مقدار گاز تولید شده در هر زمان ثبت شد.

برگهای توت سیاه در مرحله میوهدهی در ماه خرداد از منطقه

ماده آلی واقعما تجزیمه شمده ،اسمیدهای چمر

مالثانی جمعآوری شمدند و جهمت انجمام آزمایرمات ممورد
استفاده قرار گرهتند .نمونه ها پا از خر
ی

کوتماه

زنجیر ،عامل تفکی کننمده اPFو ،تولیمد تموده میکروبمی و

شمدن در آون بمه

بازده آن [ ،]۱۱انرژی قابل متابولیس اMEو و قابلیت هو

مدت  ۴۸ساعت در دمای  6۰درجه سلسیوس ،بما اسمتفاده از
آسیا چکری دارای ال

به

ماده آلی با استفاده از رابطههای  ۱تما  6محاسمبه شمدند .از

میلیمتری آسیا شدند.

مدل نممایی ارابطمه ۷و بمرای محاسمبه پتانسمیل تولیمدگاز

جیره های آزمایری مورد استفاده در آزمایش تولید گاز و

استفاده شد [.]۲۱
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جدول  . 1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای آزمایشی

درصد جای زینی برگ توت سیاه با علوهه یونجه

مواد خوراکی ا%و

۰

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

جو

36

36

36

36

36

کنجاله سویا

۲

۲

۲

۲

۲

سبوس گندم

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

برگ توت سیاه

۰

۵۰ک۷

۱۵

۵۰ک۲۲

3۰

علوهه یونجه

3۰

۵۰ک۲۲

۱۵

۵۰ک۷

۰

کاه گندم

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۱

۱

۱

۱

۱

آه

۷۰ک۰

۷۰ک۰

۷۰ک۰

۷۰ک۰

۷۰ک۰

نم

3۰ک۰

3۰ک۰

3۰ک۰

3۰ک۰

3۰ک۰

۲۵ک۲

۲۵ک۲

۲6ک۲

۲6ک۲

۲6ک۲

پروتئین خام ا%و

۷۰ک۱۲

۹۰ک۱۲

۱۰ک۱3

3۰ک۱3

۴۰ک۱3

الیاف نامحلول در شوینده خنبی ا%و

۵۰ک3۹

۱۰ک3۹

6۰ک3۸

۱۰ک3۸

۷۰ک3۷

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ا%و

۲۰ک۲۴

۹۰ک۲۲

6۰ک۲۱

3۰ک۲۰

۰۰ک۱۹

خاکستر ا%و

۰۱ک۷

۱۵ک۷

3۱ک۷

۵۷ک۸

۸۲ک۸

۱

مکمل مواد معدنی و ویتامینی

انممرژی قابممل متابولیسمم ام اکممالری بممر
کیلوگرم ماده خر و

 - ۱در هر کیلوگرم مکمل  6۰۰هزار واحد بینالمللی ویتامین  ۲۰۰ ،Aهزار واحد بینالمللی ویتمامین  ۲۰۰ ،Dمیلمیگمرم ویتمامین  ۲۵۰۰ ،Eمیلمیگمرم
آنتیاکسیدان ۱۹۵ ،گرم کلسی  ۸۰ ،گرم هسفر ۲۱۰۰۰ ،میلیگرم منیزی  ۲۲۰۰ ،میلیگرم من نز 3۰۰۰ ،میلیگرم آهن 3۰۰ ،میلیگرم ما 3۰۰ ،میلیگمرم
روی ۱۰۰ ،میلیگرم کبالت ۱۲ ،میلیگرم ید و ۱ک ۱میلیگرم سلنیوم وجود دارد.

در پایان آزمایش تولید گازو  -اخاکستر ماده باقیماندهو

رابطه ا۱و
OMD (g/kg OM) = 148.8 + 8.89 GP + 4.5 CP +
0.651 Ash

رابطه ا۵و
) = PF (mg-1 mLامیلیگمرم مماده آلمی واقعما تجزیمه

رابطها۲و

شدهو ÷ امیلیلیتر گاز تولیدیو

ME (MJ/kg DM) = 2.20 + 0.136 Gp + 0.057 Cp +
0.0029 CP2

رابطه ا3و

رابطه ا6و
تولید توده میکروبی امیلیگرمو = امیلیگرم مماده آلمی

-1

SCFA (mmol/200 mg DM) = -0.00425 + 0.0222
GP

واقعا تجزیه شمدهو – امیلمیلیتمر گماز تولیمدی × ضمریب

رابطه ا۴و

استوکیومتریو

ماده آلی واقعا تجزیه شده امیلی گرمو = اماده باقیمانده

رابطه ا۷و
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)P = b (1 – e-ct
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در این رابطمه هما GP ،کمل تولیمد گماز در  ۲۴سماعت

Yij = µ + Ti + ɛij

رابطه ا۸و

امیلی لیترو CP ،درصد پروتئین خام Ash ،درصد خاکسمتر،

در ایممن رابطممه Yij ،مقممدار عممددی مرمماهده شممدهµ ،

 Pتولید گاز در زمان امیلیلیترو b ،میلیلیتمر تولیمد گماز از

میمان ین جامعمه Ti ،اثمر تیممار و  ɛijاثمر خطمای آزممایش

بخش قابل تخمیر اپتانسیل تولید گازو و  cثابت نر تولید

میباشد.

گاز امیلیلیتر در ساعتو ماده خوراکی میباشند.
در آزمایش کرت اختصاصی قارچهای شکمبه ،قارچها

نتایج و بحث

از شکمبه جدا و خالص شدند .برای جداسازی قمارچهمای

مقدار ماده خر  ،پروتئین خام ،الیاف نامحلول در شوینده

شکمبه ،بعد از گرهتن مایع شکمبه و صاف کردن آن ،ابتمدا

خنبی و اسیدی ،خاکستر و تانن برگ توت سیاه در جمدول

پروتوزوآی موجود در نمونههای مایع شکمبه با  ۱۰۰۰دور

 ۲آمده است .مقدار پمروتئین آن نسمبت بمه علوهمه یونجمه

در دقیقه به مدت  ۱۰دقیقه با استفاده از سانتریفیوژ اهرمل،

بیرتر و مقمدار  NDFو  ADFآن کمتمر بمود .در مطالعمات

اپنمیسمیلین،

انجام شده بر روی برگ توت سمیاه ،مقمدار پمروتئین آن را

استرپتومایسین و کلرامفنیکل هر کدام بمه مقمدار ۱ک ۰میلمی

 ۱۴تا  ۱6درصد ۲۲ ،NDF ،تا  ۴۲درصد و  ADFرا  ۱۹تما

گرم در میلی لیترو به محمیط کرمت اضماهه شمد .محصمول

۹ک ۲۴درصد مرماهده کمردهانمد [ ۱3و  .]۱۷محتموی کم

نهایی به دست آمده حاوی قارچهمای بمیهموازی شمکمبه

 ADFبرگ توت نراندهنده قابلیمت اسمتفاده بهتمر توسمط

است [ .]3۰در روز نه رشد قارچهمای شمکمبهای ،از همر

میکروارگانیس های شکمبه و درنتیجه تولید توده میکروبمی

و تموزین شمدند و ناپدیمد

بیرتر می باشد اجدول 3و .مقدار تانن اندازه گیری شمده در

و  NDFنمونهها توسط قارچها ،با توجمه

مطالعه حاضر 3ک ۰درصد بود که ک تر از مطالعات گاشمته

آلمانو جدا شدند .س،ا ،محلول آنتیبیوتی

تیمار دو تکرار انتخا  ،خر
شدن ماده خر

به مقدار اولیه و باقیمانده محاسبه شد.

ا۷۴ک ۰تا ۹ک ۴درصمدو بمود [ ۱3و  .]۱۷شمرایط محیطمی و

دادههای حاصل از آزمایش با استفاده از نرماهمزار آمماری

هصلی ،خاک و عوامل دی ر میتوانند دلیل ایمن تفماوتهما

 SASانسخه ۱ک۹و با رویه  GLMدر قالب طرح کامال تصادهی

باشند [.]۱۸

ارابطه ۸و تجزیه و میان ینها با استفاده از آزمون چنددامنمهای
دانکن در سطح خطای پنج درصد مقایسه شدند.
جدول  . 2تركیبات شیمیایی برگ توت سیاه و علوفه یونجه (برحسب درصد ماده خشک)

برگ توت سیاه

علوهه یونجه

ترکیب شیمیایی
ماده خر

۵۰ک۹6

۹۰

پروتئین خام

3۱ک۱۹

۵۰ک۱۵

الیاف نامحلول در شوینده خنبی

۸۲ک36

۴3

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

۹۰ک۱۵

۲۰ک3۱

خاکستر

3۱ک۹

۱۱

تانن

3۰ک۰

-
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جدول  . 3فرآسنجهها و خصوصیات مختلف حاصل از تولید گاز برگ توت سیاه و علوفه یونجه
برگ توت سیاه

علوهه یونجه

SEM

P-value

مورد
پتانسیل تولید گاز امیلیلیتر به ازای  3۰۰میلیگرمو

6۲ک6۴

۷۲ک6۲

۸۹ک۱

۴۹ک۰

نر تولید گاز امیلیلیتر در ساعتو

۰۲6bک۰

۰3aک۰

۰۰۰۹ک۰

۰۱3ک۰

ماده آلی واقعا تجزیه شده امیلیگرمو

66aک۲۴۹

۸6bک۲۰3

۰۴ک3

۰۰۰۴ک۰

۷6ک۸

عامل تفکی کننده امیلیگرم بر میلیلیترو

a

۸6aک۱۸6

تولید توده زنده میکروبی امیلیگرمو

b

۰۹ک۷

۲۵ک۰

۰۰۹ک۰

۵۲bک۱۴۰

3۷ک3

۰۰6ک۰

بازده تولید توده میکروبی ا%و

a

۸3ک۷۴

b

۹۲ک6۸

۹۰ک۰

۰۰۹ک۰

قابلیت هو ماده آلی ا%و

۱۰ک۵۰

6۰ک۵۰

۹۸ک۱

۷6ک۰

انرژی قابل متابولیس ام اژول بر کیلوگرم ماده خر و

۱6ک۸

۹۷ک۷

۱6ک۰

۴۲ک۰

اسیدهای چر کوتاه زنجیر امیلیمول بر  ۲۰۰میلیگرم ماده خر و

6۴ک۰

۷۰ک۰

۰۲ک۰

۱۵ک۰

 :SEMخطای استاندارد میان ینها
 :a-bتفاوت میان ینها با حروف متفاوت در ی

ردیف ،معنیدار است ا۰۵کP<۰و.

هراسنجه های تولید گاز برگ تموت سمیاه در جمدول 3

عامل مؤثر دی ر در بهبود تولید تموده زنمده و پمروتئین

نران داده شده است .برگ توت سیاه پتانسمیل تولیمد گماز

میکروبی برگ توت در آزمایش حاضر ،ممکن است انرژی

ا۰۵کP>۰و ،ماده آلی واقعا تجزیه شده ،عامل تفکی کننمده،

با)تر برگ توت در مقایسه با علوهه یونجه باشد اجدول3و.

انرژی قابل متابولیس  ،تولید توده میکروبمی و بمازده تولیمد

در همین راستا ،در آزمایری در گاوهای شمیرده سمطح بما)تر

توده میکروبی بما)تری نسمبت بمه علوهمه یونجمه داشمت

انرژی خوراک در برابر سطح پمایینتمر آن منجمر بمه اهمزایش

ا۰۵کP>۰و .از د)یل آن میتوان به پمایینتمر بمودن مقمادیر

قابلیت هو مواد مغای و تولید پمروتئین خمام میکروبمی در

الیاف نامحلول در شوینده خنبی و اسیدی برگ توت سمیاه

شکمبه شد که موید نتایج آزمایش حاضر ممی باشمد [ .]3۲در

نسبت به علوهه یونجه اشاره کرد .بهطورکلی ،منابع خموراکی

گوسالههای نر بالغ سیمنتال با اهزایش سمطح انمرژی جیمره و

که  NDFپایین تری دارند ،پتانسمیل تولیمد گماز آن هما بما)تر

اهزایش تجزیهپایری پروتئین جیره امقایسه کنجالمه سمویا بما

است [ .]۲۲از طرف دی ر ،بیرتر بودن پروتئین بمرگ تموت

پودر خونو مقدار پروتئین رسیده به روده از منراء میکروبی و

نسبت به علوهه یونجه ممکن است باعث اهزایش تولید توده

قابلیت هو  NDFو  ADFاهزایش یاهت .به عبمارت دی مر،

میکروبی و درنتیجه اهمزایش قابلیمت هوم شمده باشمد .بما

تولید توده میکروبی در شکمبه و قابلیت هو

اهری الیماف

اهزایش مقمدار پمروتئین در جیمره ابمین  3۲تما  ۴۴درصمدو

در کل دست اه گوارش اهزایش نران داد [ .]۸بنابراین ،ماهیت

قابلیت هو مواد مغای بهوی ه پروتئین خام اهزایش می یابد

پروتئین مواد خوراکی و جیرهها نیمز از عواممل تأثیرگماار بمر

[ ۱6و  .]3۱در آزمایش دی ری نیز با اهزایش مقدار پمروتئین

هو و تولید توده میکروبی است .در آزمایشهای دی مر نیمز

جیره ااز ۵ک ۷تا  ۱3درصد شامل۵ :ک ۱۱ ،۹ ،۷و  ۱3درصمدو

تأثیر ماهیت پروتئین از نیر رهیت تجزیهپایری در شکمبه بر

قابلیت هو مواد مغای بهوی ه الیاف نمامحلول در شموینده

متابولیس نیتروژن در گاو شیری و تولید توده میکروبی اثبمات

خنبی و پروتئین اهزایش یاهت [.]۲۴

شده است [.]۲6
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با اهزایش سطح برگ توت در جیره ،تولید گاز اهمزایش

به پروتئین و انرژی برای رشد سریعتر باشمد .ممکمن اسمت

یاهت ،بهطوریکه جیره شاهد دارای کمترین پتانسیل تولیمد

بخش زیادی از اهزایش هو  ،تجزیهپمایری دیمواره سملولی،

گاز و جیره حماوی  3۰درصمد بمرگ تموت ا ۱۰۰درصمد

انرژی قابل متابولیس و غیره به دلیل وجمود پمروتئین بیرمتر،

جای زینی با علوهه یونجهو دارای بیرمترین پتانسمیل تولیمد

ماده آلی قابل تجزیه با)تر ،توده میکروبی بیرتر و انرژی قابل

گاز بود ا۰۵کP<۰و اجدول ۴و .مقدار ماده آلی واقعا تجزیه

متابولیس بیرتر برگ توت نسبت به علوهه یونجه باشد که بما

شده ،عامل تفکی کننده ،تولید توده میکروبی و بازده تولید

تأمین ه زمان انرژی ،پروتئین و آمونیاک موردنیاز امکان رشد

توده میکروبی تحت تأثیر جیرههای آزمایری قرار ن رهمت.

میکروارگانیس ها و درنتیجمه حمداکبر هوم ممواد مغمای را

مقدار تجزیه دیواره سلولی ،قابلیت هو ماده آلمی ،انمرژی

هراه نموده است ،بهطموریکمه در جیمرههمای بما شماخص

قابل متابولیس و اسیدهای چر

ه زمانی پروتئین و انرژی با)تر ،بیرترین مقدار هوم ممواد

کوتاه زنجیمر بما اهمزایش

برگ توت در جیره اهزایش یاهتند ا۰۵کP>۰و که احتما) به

مغای و هعالیت میکروارگانیس ها گزارش شمده اسمت [ ۱۰و

دلیل کمتر بودن الیاف نامحلول در شوینده خنبی و اسمیدی

 .]۲۸از طرف دی ر ،برای حداکبر رشمد میکروارگانیسم همای

برگ توت نسبت به علوهه یونجه می باشد اجدول ۲و.

شکمبه و درنتیجه حداکبر شدن توان هو الیاف و سایر مواد

اهزایش میزان گاز تولیدی در جیرههای حاوی برگ توت

مغای در جیرههای دارای انرژی و پروتئین با) ،مقدار نیتروژن

ممکن است بمهدلیمل بیرمتر بمودن پمروتئین بمرگ تموت در

آمونیاکی مایع شکمبه که منراء آن از پروتئین جیره است ،باید

مقایسه با علوهه یونجه و دسترسی ه زمان میکروارگانیس ها

با)ی  ۲۰۰میلیگرم در لیتر باشد [.]۲۰

جدول  . 4فراسنجههای تولید گاز جیرههای حاوی مقادیر مختلف برگ توت سیاه
درصد جای زینی علوهه یونجه با برگ توت سیاه

هراسنجه
 bامیلیلیتر به ازای  3۰۰میلیگرمو
 cامیلیلیتر در ساعتو
ماده آلی واقعا تجزیه شده امیلیگرمو
عامل تفکی

شاهد

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۰3cک۵۹

۱۴bcک6۷

۵۱abک۷۱

۸۴abک۷۵

6۸aک۸۰

۰3۵ک۰

۰33ک۰

۰۲۷ک۰

۰3ک۰

۰۲۸ک۰

۰۰۲ک۰

۵۵ک۱۷۲

3۵ک۱۸۰

۲۵ک۱۷6

۱ک۱۷۰

۴ک۱۸۸

۵۱ک۱۴

۹ک۰

۹۱ک۵

۸۸ک۵

3۵ک6

3۴ک۵

۱۸ک۵

۸۲ک۰

۸۷ک۰

۹۸ک۱۰6

۷۸ک۱۱۱

۲3ک۱۱۵

۹3ک۹۹

۸6ک۱۰۹

۵۵ک۱۸

۹۷ک۰

۷ک6۰

۴ک6۱

3۷ک6۵

3۵ک۵۸

۲۱ک۵۸

۵۹ک۵

۸۸ک۰

بازده تولید توده میکروبی ا%و
b

تجزیه دیواره سلولی ا%و

۱ک۴۱

۲۸bک۴۷۵

قابلیت هو ماده آلی ا%و
انرژی قابمل متابولیسم ام ماژول بمر کیلموگرم مماده-

۵

۰۴۷ک۰
۱ک۰

کننده امیلیگرم بر میلیلیترو

تولید توده میکروبی امیلیگرمو

SEM

Pvalue

b

۲۷ک۷

ab

۷۵ک۴۴

۴۵bک۴۸۴
ab

33ک۷

ab

3۵ک۵۱

۸۸abک۵۰۲
ab

ک6۱ ۷

ab

a

36ک۴۸

۴6abک۵۱۰
a

۰۱ک۸

a

۸6ک۵3

۱3ک3

۰۱ک۰

6aک۵۲۸

۷6ک۱۲

۰۴ک۰

۱ک۸

 ۲ک۰

۰۴ک۰

خر و
اسیدهایچر

کوتاهزنجیر امیلیمول بر  3۰۰میلمی-

۷۷cک۰

۷۴cک۰

۸۴bcک۰

گرم ماده خر و
 :SEMخطای استاندارد میان ینها
 :a-bتفاوت میان ینها با حروف متفاوت در ی

ردیف ،معنیدار است ا۰۵کP<۰و.
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۸۸abک۰

۹۵aک۰

۰3ک۰

۰۰۱ک۰
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قابلیت هو ماده خرم

حین چرا از ی

و  NDFتوسمط قمارچهمای

مرتمع دارای علوهمههمای جموان و آ دار

شکمبه برای جیرههای مختلف با اهزایش مقدار برگ تموت

ادارای ل وم یا گمراس بمه صمورت سمبز و پمر بمرگو در

در جیره تنها از نیر عددی اهزایش داشت اجمدول ۵و .لماا

مقایسه با همان مرتع ،زمانیکه بالغ شده باشد ،تنهما شممار

نتایج این بخش نران داد که جای زین کردن برگ توت در

معدودی قارچ در شکمبه مراهده شد [ ۵و  .]۱۹همچنمین،
در جیره گاو تعداد قارچهمای

جیره با علوهه یونجه که بخرمی از الیماف جیمره را همراه

با اهزودن سه علوهه خر

می کند ،اثر منفی بر هعالیت هومی قارچها که نقش مهممی

شکمبه حیوان اهزایش یاهمت [ .]۱۹بنمابراین ،شماید علمت

در هو الیاف و بخشهای سخت گیماه دارنمد و در واقمع

اینکه در جیرههای حاوی برگ توت در مقایسمه بما علوهمه

وجود این بخشها برای رشد آنها ضروری است ،نداشمت

یونجه تفاوت هو ماده خر

و الیاف هقط عمددی بمود،

[ ۱۵و  .]۲۵از طرف دی ر ،محتوی هیبر یا لی نوسلولز جیره

گواه این امر باشد که از نیر  NDFاختالف بین این دو ماده

بر هعالیت هومی قارچها و تعداد آنها تأثیر میگاارنمد .در

خوراکی و حتی جیرههای آزمایری قابل توجه نبوده است.

جدول  . 5مقایسه اثر جایگزینی علوفه یونجه با سطوح مختلف برگ توت بر قابلیت هضم مواد مغذی ت
وسط قارچهای جدا شده از شکمبه
جیرهها ا%و

قابلیت هو الیاف نامحلول در شوینده خنبی

قابلیت هو ماده خر
ا %و

ا %و

شاهد ابدون برگ توت سیاهو

۹6ک۴۷

۴۱ک۱۴

۲۵

3ک۴۹

۹۸ک۱۴

۵۰

۴۵ک۴۹

3۵ک۱۴

۷۵

۷۵ک۴۸

۱۲ک۱۴

۱۰۰

۷3ک۵۰

3ک۱۵

SEM

۴۴ک۱

6۵ک۰

P-value

۷3ک۰

۵۱ک۰

 :SEMخطای استاندارد میان ینها

منابع

با توجه به نتایج این آزمایش ،برگ توت سمیاه از نیمر

.۱

ارزش تغایهای ،بهوی ه مقدار پروتئینخمام بیرمتر و الیماف

 .بیمقدار م ،تقیزاده ا و مهماننوازی ا۱3۹۱و تعیمین
مدلهای هوممی بمرگ شماه تموت اMorus Nigraو

ک تر بر علوهه یونجه برتری دارد و میتوان از آن در تغایه

هرآوری شده و نرده با خاکستر چو

برهها استفاده نمود.

بما اسمتفاده از

روش کیسه های نایلونی .پنجمین کن ره علموم داممی
تشكر و قدردانی

ایران.
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