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تأثیر بیوچار محصول فرعی پسته بر فراسنجههای تخمیر برونتنی شکمبهای و
عملکرد میشهای شیرده
اعظم میرحیدری ،*1نورمحمد تربتینژاد ،2سعید حسنی ،2پیروز شاکری
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 .1دانشآموخته دکتری ،گروه تغذیه دام ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 .2استاد ،گروه تغذیه دام ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 .3استادیار ،بخش تحقیقات علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
کرمان ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1397/07/17 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/08/30 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر افزودن بیوچار محصول فرعی پسته به جیره میشهای شیرده ،دو آزمایش انجام شد .در آزمایش اول ،تأثیر
افزودن سطوح صفر ،0/5 ،یک و  1/5درصد از بیوچار محصول فرعی پسته به جیره پایه در قالب یک طرح کامالً تصادفی با
چهار تیمار و سه تکرار بر فراسنجههای تخمیر شکمبه پس از  24ساعت انکوباسیون بررسی شد .در آزمایش دوم با افزودن سطح
مطلوب بیوچار تعیینشده در آزمایش اول به جیره میشهای شیرده ،تأثیر آن بر عملکرد شیردهی و قابلیت هضم خوراک بررسی
شد .در این آزمایش از هشت رأس میش شیرده نژاد کرمانی زایش دوم در اوایل شیردهی در قالب یک طرح مربع التین چرخشی
طی دو دوره  21روزه استفاده شد .با افزایش سطح بیوچار در جیرهها تولید متان و غلظت نیتروژن آمونیاکی کاهش خطی نشان
دادند ( )P< 0/01و  pHبهصورت خطی افزایش ( )P< 0/01یافت .همچنین با افزودن یک درصد بیوچار به جیره میشهای شیرده
تولید شیر ،غلظت گلوکز خون و قابلیت هضم ماده خشک نسبت به جیره شاهد افزایش ( )P< 0/05و غلظت نیتروژن اورهای
خون کاهش ( )P< 0/05یافت .بهطورکلی افزودن سطح یک درصد بیوچار محصول فرعی پسته به جیره میشهای شیرده میتواند
سبب بهبود تولید شیر و قابلیت هضم ماده خشک شود.
کلیدواژهها :بیوچار ،تخمیر ،متان ،محصول فرعی پسته ،میش.

* نویسنده مسئول

Email: az_mirhidar@yahoo.com

اعظم میرحیدری ،نورمحمد تربتینژاد ،سعید حسنی ،پیروز شاکری

مقدمه

استفادهشده و نوع زیستتوده اولیه بر ویژگیهای بیوچار

تخمیر میکروبی در شکمبه نشخوارکنندگان بهعلت اتالف

مؤثر است ،بنابراین اثرات بیوچارها بر تخمیر شکمبه

بخشی از انرژی خوراک (دو تا  12درصد از انرژی خام)

میتواند متفاوت باشد .این مطالعه با هدف بررسی تأثیر

بهصورت متان و نیتروژن خوراک ( 75تا  85درصد)

سطوح مختلف بیوچار محصول فرعی پسته بر تخمیر

بهصورت آمونیاک بازده مطلوبی ندارد و کاهش عملکرد

شکمبه در شرایط آزمایشگاهی برای تعیین سطح مطلوب

حیوان و آلودگیهای زیستمحیطی را در پی دارد [ .]6بر

جهت استفاده در جیره میشهای شیرده انجام شد .سپس

اساس گزارش سازمان جهانی غذا و محصوالت

تأثیر استفاده از بیوچار محصول فرعی پسته در جیره

کشاورزی ،حدود  18درصد از گازهای گلخانهای جهان

میشها بر عملکرد شیرواری و قابلیت هضم مواد مغذی

مربوط به بخش دامپروری است که  ۳5درصد آن از گاز

جیره تعیین شد.

متان تشکیل شده است .اثر مخرب زیستمحیطی گاز متان
 2۳برابر دیاکسید کربن است .مطالعات نشان داده است

مواد و روشها

هر سال حدود  ۳2میلیون تن نیتروژن آمونیاکی در بخش

محصول فرعی پسته از یک پایانه فرآوری پسته در

کشاورزی تولید میشود که  21میلیون تن آن مربوط به

شهرستان سیرجان تهیه گردید و داخل حلبهای کوچک

نشخوارکنندگان میباشد [ .]21کاهش تولید متان و

دردار قرار داده شد .حلبهای حاوی محصول فرعی

ترکیبات نیتروژنی در شکمبه سبب بهبود بازده انرژی و

پسته ،داخل بشکه بزرگتری با منافذی در ته گذاشته

افزایش بهرهوری در پرورش نشخوارکنندگان میشود.

شدند .بشکه بزرگ با چوب پر شد و با یک در

نتایج تحقیقات نشان داده است که بیوچار به روشهای

دودکشدار بسته شد .منبع حرارتی زیر بشکه قرار گرفت

مختلف بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای مؤثر است

و همزمان چوبهای داخل بشکه نیز مشتعل شدند .دمای

[ .]5بیوچار مادهای جامد ،کربنی و متخلخل است که از

داخل بشکه بهوسیله ترمومتر اندازهگیری و بهوسیله کم یا

سوختن زیستتودههای مختلف کشاورزی و دامی در

زیاد کردن شعله زیر بشکه ،کنترل گردید .فرآیند سوختن

محیطی بدون اکسیژن یا با اکسیژن کم تولید میشود [.]1

بهمدت سه ساعت در دمای حدوداً  550درجه سانتیگراد

بیوچار بهدلیل اثر کاهنده بر انتشار متان [ 5و  ،]6بهبود

انجام شد .سپس مواد از داخل حلبها خارج و با پاشش

جایگاه سکونت جهت رشد و تکثیر میکروبی (ساختار

آب روی آنها سرد شدند و در برابر آفتاب خشک

متخلخل و نواحی سطحی وسیع بیوچار) [ ]14و افزایش

گردیدند [ .]1نمونهای از بیوچار محصول فرعی پسته با

ساخت پروتئین میکروبی در شکمبه [ ،]1بهبود سالمتی و

آسیاب

بازده خوراک [ ،]11حاصلخیزی خاک مزارع و مراتع []6

و با غربال یک میلیمتری آسیاب شد .برای تعیین الیاف

به جیره نشخوارکنندگان افزوده میشود .امروزه در مزارعی

نامحلول در شوینده خنثی ) )NDFو الیاف نامحلول در

از کشورهای آلمان ،استرالیا ،سوئیس ،ژاپن و چین با

شوینده اسیدی ) )ADFاز دستگاه تجزیه فیبر (

هدف بهبود هضم و بازده تبدیل خوراک ،بهبود عملکرد

.2010, Auto fiber analysis system (Foss Analytical,

حیوانات و تولید محصوالت دامی ارگانیک از بیوچار در

) )Denmarkاستفاده شد .خاکستر خام نمونهها بهمدت 12

جیره دامها استفاده میکنند [ .]11ازآنجاکه درجه حرارت

ساعت در کوره الکتریکی با دمای  550درجه سانتیگراد

)(Arthur H. Thomas, Philadelphia, PA, USA
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تعیین شد [ .]۳ترکیبات شیمیائی بیوچار محصول فرعی

آزمایشی با شش تکرار (سه تکرار برای اندازهگیری تولید

پسته در جدول  1ارائه شده است.

گاز ،سه تکرار برای اندازهگیری تولید متان) در داخل
شیشههای سرم  50میلیلیتری ریخته شد .مایع شکمبه دو

جدول  .1ترکیبات شیمیایی بیوچار محصول فرعی پسته

ساعت بعد از وعده خوراک صبح از  4رأس گوسفند

(درصد)

کرمانی مجهز به فیستوالی شکمبهای ،همسن ( 2ساله) ،با

ماده خشک

92/81

وزن تقریباً برابر ( 50/5کیلوگرم) که بهصورت گروهی

خاکستر خام

9/70

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

69/50

تغذیه میشدند ،اخذ گردید .این گوسفندان با جیره

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

68/84

مخلوط شامل 0/5 :کیلوگرم یونجه خشک 0/2 ،کیلوگرم
کاه گندم 0/۳ ،کیلوگرم جو 0/25 ،کیلوگرم کنجاله پنبهدانه

تحقیق حاضر در قالب دو آزمایش انجام شد؛ در

و  0/025کیلوگرم مکمل ویتامینی و مواد معدنی در دو

آزمایش اول تأثیر افزودن سطوح مختلف بیوچار محصول

وعده تغذیه میشدند .مایع شکمبه در فالسک دردار به

فرعی پسته (صفر 1 ،0/5 ،و  1/5درصد) به جیره پایه

آزمایشگاه منتقل شد و با  4الیه پارچه متقال و تحت گاز

شامل :یونجه ،کاه گندم ،سبوس گندم ،دانه جو ،دانه ذرت،

دیاکسیدکربن و دمای  ۳9درجه سانتیگراد صاف شد.

کنجاله سویا ،مکمل معدنی و ویتامینی و نمک با نسبت

روز قبل از آزمایش محلولهای مورد نیاز برای تهیه بزاق

 40درصد علوفه و  60درصد کنسانتره بر تولید گاز زمان

مصنوعی آماده شد .مقدار  ۳0میلیلیتر محلول بافر و مایع

 24ساعت ،تولید متان ،غلظت نیتروژن آمونیاکی ،جمعیت

شکمبه به هر یک از شیشههای حاوی نمونه اضافه گردید.

پروتوزوآ pH ،و مقدار اسیدهای چرب فرّار در شرایط

بهداخل هر شیشه  15ثانیه دیاکسیدکربن تزریق شد و

آزمایشگاهی بررسی شد .در آزمایش دوم سطح

بالفاصله درپوش الستیکی شیشهها گذاشته شد و با

انتخابشده از بیوچار محصول فرعی پسته بر اساس بهبود

استفاده از محافظهای آلومینیومی مخصوص پرس گردید.

فراسنجههای تخمیری در آزمایش اول ،به جیره اضافه شد

شیشهها بهداخل انکوباتور شیکردار با سرعت  120دور در

و تأثیر آن بر تولید و ترکیبات شیر ،قابلیت هضم و

دقیقه و دمای  ۳9درجه سانتیگراد منتقل شدند .بهمنظور

متابولیتهای خونی میشهای شیرده نژاد کرمانی مورد

تصحیح گاز تولیدی با منشأ مواد خوراکی از چهار شیشه

بررسی قرار گرفت.

فاقد نمونه استفاده شد .مقدار گاز تولیدی در ساعتهای

بهمنظور تعیین تأثیر استفاده از سطوح مختلف بیوچار

 24 ،18 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2انکوباسیون تعیین شد .پس از

محصول فرعی پسته بر تخمیرپذیری جیره پایه از روش

پایان انکوباسیون ،محتویات شیشهها از میان چهار الیه

تولید گاز استفاده شد [ .]10ابتدا یک جیره پایه براساس

پارچه صافی فیلتر شد و  pHآن با دستگاه  pHمتر (

احتیاجات میشهای شیرده با نسبت  40به  60علوفه به

 )Meter CG 804, SCHOTT GERATEتعیین شد.

کنسانتره تنظیم شد و نسبتهای صفر 1 ،0/5 ،و 1/5

غلظت نیتروژن آمونیاکی در مایع انکوباسیون با استفاده از

درصد از بیوچار محصول فرعی پسته به جیره پایه اضافه

معرف فنل هیپوکلریت و با دستگاه اسپکتوفتومتر در طول

شد (جدول  .)2جیرهها با آسیاب مجهز به غربال یک

موج  6۳0نانومتر تعیین شد .برای اندازهگیری مقدار متان

میلیمتری آسیاب شدند .مقدار  250میلیگرم از هر جیره

تولیدشده ،سود ( 10موالر) به محتویات شیشهها اضافه
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اعظم میرحیدری ،نورمحمد تربتینژاد ،سعید حسنی ،پیروز شاکری

گردید .دیاکسید کربن توسط سود جذب شد و گاز

کیلوگرم در دو دوره  21روزه ( 14روز عادتپذیری و هفت

باقیمانده بهعنوان متان اندازهگیری شد [ .]9نمونهای 15

روز جمعآوری اطالعات) در قالب یک طرح مربع التین

میلیلیتری از محتوبات شیشهها با سه میلیلیتر اسید

چرخشی با دو تیمار (با دو مربع  )2×2استفاده شد.

متافسفریک  25درصد اسیدی شد و نمونهها تا زمان

جیرههای آزمایشی با انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام

تجزیه در دمای  -20درجة سانتیگراد نگهداری شدند.

یکسان با  60درصد کنسانتره و  40درصد علوفه تنظیم

غلظت اسیدهای چرب فرّار در نمونهها با استفاده از

شدند .در طول آزمایش میشها در جایگاههای انفرادی

دستگاه کروماتوگرافی گازی ()Philips-PU4410, UK

( 1/5×1/5متر) روزانه در دو نوبت تغذیه و یک نوبت در

تعیین شد [ .]24برای شمارش پروتوزوآ یک میلیلیتر از

ساعت  17:00شیردوشی شدند .خوراک روزانه پس از

مایع شکمبه صاف و به نه میلیلیتر فرمالدئید چهار درصد

توزین بهصورت آزاد در اختیار دامها قرار گرفت.

افزوده شد و بهخوبی با هم مخلوط شدند و با استفاده از

پسآخور در هفت روز آخر هر دوره اندازهگیری شد و

میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  40و الم نئوبار تعداد

خوراک مصرفی هر دام با کسر کردن پسآخور از خوراک

پروتوزوآ در هر میلیلیتر از مایع شکمبه شمارش شد [.]8

توزیعشده محاسبه گردید .وزنکشی میشها در شروع و

تعداد هشت رأس میش شیرده کرمانی زایش دوم در

پایان هر دوره  21روزه قبل از خوراکدهی صبح انجام

اوایل دوره شیردهی با میانگین وزن ۳7/62±2/51

شد.

جدول  .2اجزای تشکیلدهنده و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی (درصد ماده خشک)
جیرههای آزمایشی

اجزای جیره (درصد)

شاهد

سطح بیوچار

بیوچار محصول فرعی پسته

0

0/5

1 /0

1/5

یونجه

۳1/0

۳1/0

۳1/0

۳1/0

کاه گندم

9/8

9/8

9 /8

9/8

سبوس گندم

2/0

1/6

1 /۳

1/0

دانه جو

49/4

49/4

49/4

49/4

دانه ذرت

1/8

1/7

1 /5

1/۳

4/8

4/8

4 /8

4/8

کنجاله سویا
مکمل معدنی و ویتامینی

1

نمک
ترکیبات شیمیایی (درصد)

1/0

1/0

1 /0

1/0

0/2

0/2

0 /2

0/2

2

پروتئین خام

1۳/7۳

1۳/61

1۳/52

12/75

کلسیم

0/42

0/42

0/42

0/42

فسفر

0/۳2

0/۳2

0/۳2

0/۳2

انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم)

2/60

2/58

2/57

2/55

 .1در هر کیلوگرم جیره 99/2 :میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم آهن 84/7 ،میلیگرم روی 10 ،میلیگرم مس 1 ،میلیگرم ید 0/2 ،میلیگرم سلنیوم 9000 ،واحد بینالمللی
ویتامین  9000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  9000 ،Dواحد بینالمللی ویتامین .E
 .2برآوردشده بر اساس .(2007) NRC
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طی هفت روز آخر دورهها شیر تولیدی ثبت شد و

گاز و سایر فراسنجههای آزمایشگاهی استفاده شد .برای

مقدار  40میلیلیتر از شیر هر روز داخل ظروف پالستیکی

تجزیه دادهها از مدلهای آماری زیر استفاده گردید و

 50میلیلیتر حاوی دیکرومات پتاسیم نمونهگیری شد.

میانگینها با آزمون توکی -کرامر در سطح خطای پنج

نمونههای شیر هر میش برای تعیین میزان پروتئین ،چربی،

درصد مورد مقایسه قرار گرفتند.

الکتوز ،مواد جامد بدون چربی و کل مواد جامد با دستگاه

رابطه )1

میلکواسکن (

S,

Lactoscan

Milkotronic

SA:

رابطه

yij = μ + Ti + Rm + εij

yijklm = μ + Si + A(i) j + P(i) k + Tl + Rm + εijklm)2

که در این رابطهها yijklm :و  ،yijهر مشاهده؛  ،μمیانگین

 )Denmarkبه آزمایشگاه منتقل شد.
در شروع و انتهای دوره  21روزه از خون سیاهرگ

کل ،Si ,اثر مربع؛  ،A(i)jاثر حیوان داخل مربع؛  ،P(i) kاثر

گردنی میشها سه ساعت بعد از وعده خوراک صبح

دوره داخل مربع؛  Tiو  ،Tlاثر تیمار؛  ،Rmاثر باقیمانده

نمونهبرداری شد .سرم نمونهها در چهار درجه سانتیگراد

تیمار و  εijklmو  ،εijاثر خطای آزمایشی میباشند.

در سانتریفیوژ با سرعت  2000 ×gبهمدت  15دقیقه جدا
گردید .غلظت گلوکز ،نیتروژن اورهای ،نیتروژن کل و

نتایج و بحث

تریگلیسرید و همچنین غلظت آنزیمهای کبدی آالنین

تأثیر افزودن سطوح مختلف بیوچار محصول فرعی پسته

آمینو ترانسفراز ( )ALTو آسپارتات آمینوترانسفراز

به جیره پایه در شرایط آزمایشگاهی بر فراسنجههای

( )ASTبا کیتهای شرکت پارس آزمون و دستگاه

تخمیری در جدول  ۳نشان داده شده است .تولید گاز پس

اتوماتیک ()Technicon RA 1000; Bayer Co., NY, USA

از  24ساعت انکوباسیون و جمعیت پروتوزوآ تحت تأثیر

تعیین شد .برای تعیین قابلیت هضم مواد مغذی جیرههای

افزودن بیوچار قرار نگرفت ،اما تولید متان با سطوح ،0/5

آزمایشی ،نمونهگیری از خوراک مصرفی و مدفوع هر دام

 1و  1/5درصد بیوچار در مقایسه با گروه شاهد بهترتیب

بهصورت روزانه در هفت روز آخر دوره انجام گرفت.

 ۳9 ،۳1و  25درصد کاهش یافت (P<0/01؛ جدول .)۳

نمونهها در آون خشک و آسیاب شدند و تا زمان تجزیه در

در تأیید نتایج این آزمایش گزارش شده است که با

دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .قابلیت هضم

افزودن  1/16درصد بیوچار حاصل از کاه میسکانتوس،

ماده خشک ،ماده آلی ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی و

کاه کلزا ،سبوس برنج ،تکههای چوب سفت و کاه گندم

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی با استفاده از نشانگر داخلی

به محیط کشت در شرایط آزمایشگاهی ،تولید متان به

خاکستر نامحلول در اسید محاسبه گردید [.]1۳

میزان چهار تا شش درصد کاهش یافت [ ]5و یا در

دادههای حاصل از آزمایش اول در قالب طرح آماری

تحقیق دیگری افزودن  0/6درصد از بیوچار سبوس برنج

کامالً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار (رابطه  )1و

به جیره گاوهای زرد تولید متان را  22درصد نسبت به

دادههای حاصل از آزمایش دوم در قالب یک طرح مربع

گروه شاهد کاهش داد [ .]14در مقابل با افزودن بیوچار

التین چرخشی با دو تیمار و هشت تکرار (در قالب دو

حاصل از علوفه ذرت و چوب صنوبر به مقدار  21تا 186

SAS

گرم به علوفه ریگراس خشک و سیلو شده مقدار تولید

ویرایش  9/1و رویه  GLMتجزیه آماری شدند .از

متان تحت تأثیر قرار نگرفت [ .]6با توجه به اثرات

چندجملهایهای متعامد برای بررسی روند تغییرات تولید

متفاوت بیوچار بر تولید متان در آزمایشات مختلف،

مربع ( )2×2رابطه  )2با استفاده از برنامه آماری
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میتوان نتیجهگیری کرد که ویژگیهای خاص هر بیوچار از

آمونیاک خاک کاهش یافت که این اثر به ویژگی خاص

طریق نواحی سطحی و توزیع ذرات باردار و همچنین

بیوچارها در داشتن ظرفیت تبادل کاتیون باال که سبب

خصوصیات ویژه جذب (گروههای عامل و ماکرو منافذ)

جذب کاتیونها از جمله آمونیاک میشود نسبت داده شده

میتواند عامل مؤثری بر میزان کاهش انتشار متان باشند [.]12

است [ .]5بهطور مشابه ،با افزودن بیوچارهای حاصل از

مطالعات نشان داده است با افزودن بیوچار به خاک و

کاه میسکانتوس ،کاه کلزا ،سبوس برنج ،تکههای چوب

محیطهای تولید کمپوست ،تعادل بین باکتریهای

سفت و کاه گندم تولید شده در دو درجه حرارت  550و

متانوتروف و آرکیهای متانوژن به سمت افزایش جمعیت

 700درجه سانتیگراد به محیط کشت انکوباسیون ،غلطت

متانوتروفها تغییر میکند و سبب کاهش انتشار متان از

آمونیاک کاهش یافت بهطوریکه بیشترین کاهش مربوط

خاک میشود [ .]22گزارش شده است که در شکمبه

به بیوچارهای تولید شده در دمای  550درجه سانتیگراد

دامهای نشخوارکنندگان نیز باکتریهای اکسیدکننده متان

بود .این اثر به باال بودن ظرفیت تبادل کاتیون بیوچارهای

مشابه با متانوتروفهای موجود در خاک با جمعیتهای

تولیدشده در دمای  550درجه سانتیگراد نسبت داده شد

کم وجود دارند [ ،]2۳از اینرو احتماالً حضور بیوچار در

(افزایش دمای پیرولیزیس باعث کاهش ظرفیت تبادل

محیط شکمبه جمعیت این گروه از میکروارگانیسمها را

کاتیون میشود) که جذب بیشتر آمونیاک را در پی دارد

تقویت میکند و در نتیجه انتشار متان کاهش مییابد .این

[ .]5از اینرو احتماالً این ویژگی بر کاهش غلطت

دالیل میتواند کاهش تولید متان با افزودن بیوچار

آمونیاک با افزودن بیوچار محصول فرعی پسته نیز مؤثر

محصول فرعی پسته در این تحقیق را توجیه کنند.

بوده است.

در پایان انکوباسیون غلظت نیتروژن آمونیاکی با

با افزایش سطح بیوچار محصول فرعی پسته در

افزودن بیوچار محصول فرعی پسته به جیرههای آزمایشی

جیرهها pH ،محیط انکوباسیون بهصورت خطی افزایش

نسبت به جیره شاهد کاهش ( )P<0/01یافت بهطوریکه

( )P<0/01یافت .مطابق با نتایج این تحقیق با افزودن

بیشترین کاهش مربوط به سطح یک درصد بیوچار

بیوچار سبوس برنج به مقدار  0/6درصد در جیره گاوهای

محصول فرعی پسته بود .ازآنجاکه محیط انکوباسیون

زرد pH ،شکمبه افزایش یافت [ .]14نتایج برخی از

آزمایشگاهی محیطی بسته است ،کاهش غلطت آمونیاک

مطالعات نشان داده است ،که گروههای عاملی با بار منفی

میتواند ناشی از کاهش فعالیت پروتئولیتیک و آمینزدایی

در سطح بیوچار ،بهصورت بازهای لوئیس برای جذب

از ترکیبات نیتروژنی خوراک و یا افزایش استفاده آمونیاک

کاتیونها عمل میکنند و با جذب سریع یونهای

برای ساخت پروتئین میکروبی یا هر دو عامل باشد [.]5

هیدروژن محیط ،نقش بافر را ایفاکرده و از این طریق

در این آزمایش با توجه به عدم تفاوت تیمارها در انرژی

سبب متعادل شدن  pHمحیط میشوند [.]7

قابل استفاده برای رشد میکروبی (تولید گاز یا اسیدهای

اطالعات مربوط به تأثیر افزودن سطوح مختلف

چرب فرار) ،کاهش فعالیت باکتریهای پروتئولیتیک و

بیوچار محصول فرعی پسته به جیرههای آزمایشی بر

دِآمیناسیون میتواند عاملی مؤثر بر کاهش غلظت نیتروژن

غلظت کل اسیدهای چرب فرار ،اسید استیک ،اسید

آمونیاکی با جیرههای حاوی بیوچار باشد.

پروپیونیک ،اسید بوتیریک و نسبت اسید استیک به اسید

در بعضی از مطالعات با افزودن بیوچار به خاک مقدار

پروپیونیک در جدول  4نشان داده شده است .افزودن
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بیوچار محصول فرعی پسته به جیره تأثیری بر غلطت کل

و کاه گندم ( 1/16درصد) تولید شده در دمای  ۳50یا 550

اسیدهای چرب فرّار و غلظت موالری هیچیک از آنها و

درجه سانتیگراد به محیط انکوباسیون تأثیری بر تولید

همچنین نسبت اسید استیک به اسید پروپیونیک نداشت

اسیدهای چرب فرّار نداشت [ .]5در مقابل با افزودن

(جدول  .)4در توافق با نتایج این تحقیق با افزودن

بیوچارهای حاصل از علوفه ذرت و چوب صنوبر ( 21و

بیوچارهای چوب درخت بلوط ،چوب درخت الله زینتی و

 186گرم /کیلوگرم ماده خشک) تولیدشده در دمای ۳50

چوب کاج سفید ( 81گرم/کیلوگرم ماده خشک) تولیدشده

یا  550درجه سانتیگراد به علوفه ریگراس خشک و

در دمای  1110درجه سانتیگراد به جیره پایه (علوفه گراس

سیلو شده مقدار اسیدهای چرب فرّار افزایش یافت [.]6

اُرچارد) تغییری در تولید اسیدهای چرب فرّار مشاهده نشد

این تفاوت در تولید اسیدهای چرب فرّار میتواند مربوط

[ .]15همچنین افزودن بیوچارهای حاصل از کاه

به تفاوت در نوع و مقدار بیوچار استفادهشده و همچنین

میسکانتوس ،کاه کلزا ،سبوس برنج ،تکههای چوب سفت

درجه حرارت تولید بیوچار باشد.

جدول  .3میانگین گاز تولیدی ،متان ،pH ،نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآ در شرایط آزمایشگاهی با جیرههای حاوی سطوح
مختلف بیوچار محصول فرعی پسته
جیرههای آزمایشی
فراسنجهها

بیوچار محصول فرعی پسته

شاهد
۳2/5

گاز تولید در 24ساعت (میلیلیتر در  200میلیگرم ماده خشک)
pH

28/50

26/50

27/7۳

16/11

b

b

b

12/10

0/625

b

ab

a

0/0۳2

a

نیتروژن آمونیاکی (میلیگرم /دسی لیتر)
پروتوزوآ ())Log10(cfu/ml

0/5

1/5
1/7۳9

a

متان (میلیلیتر)

1/0

SEM

6/19

15/67

b

11/11
6/۳0

12/98

5/0

9/88

ab
c

6/۳2

10/29
8/6

8/4

P-value

bc

6/48

0/24
0/008
0/01

مقایسات متعامد
خطی

درجه دو

0/11

0/21

0/009

0/004

0/00۳

0/49

11/02

0/572

0/0001

>0/0001

0/01

7/5

1/07

0/21

0/18

0/10

 :a-cتفاوت میانگینها در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است ( :SEM / )P>0/05خطای استاندار میانگینها.

جدول  .4میانگین غلظت اسیدهای چرب فرّار حاصل از تخمیر جیرههای حاوی سطوح مختلف بیوچارمحصول فرعی پسته در
شرایط آزمایشگاهی
جیرههای آزمایشی
فراسنجهها (میلیمول /لیتر)

شاهد

بیوچار محصول فرعی پسته

SEM

P-value

مقایسات متعامد

-

0/5

1/0

1/5

کل اسیدهای چرب فرّار

52/0

54/0

55/0

5۳/5

4/72

اسید استیک

25/0

25/0

28/0

26/5

1/44

0/47

اسید پروپیونیک

12/5

12/5

12/0

1۳/0

1/46

0/96

0/88

اسید بوتیریک

10/0

11/0

11/0

10/5

1/52

0/95

0/8۳

0/64

اسید استیک /اسیدپروپیونیک

2/0

2/0

2/4

2/1

0/17

0/4۳

0/51

0/40

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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خطی

درجه دو

0/97

0/80

0/72

0/۳0

0/62
0/74
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افزودن یک درصد بیوچارمحصول فرعی پسته به

میشهای با جیره حاوی بیوچار باشد .عالوه بر این تولید

جیره میشها تأثیری بر مصرف ماده خشک ،تغییرات وزن

شیر و غلظت گلوکز خون در میشهای دریافتکننده جیره

بدن ،درصد ترکیبات شیر شامل؛ چربی ،پروتئین ،الکتوز،

حاوی بیوچار نسبت به گروه شاهد بیشتر بود که میتواند به

مواد جامد فاقد چربی و کل مواد جامد میشها نسبت به

نقش اساسی گلوکز در ساخت الکتوز مربوط باشد.

گروه شاهد نداشت .علیرغم عدم تفاوت در مقدار

بهطوریکه الکتوز تولید شده با ایجاد فشار اسمزی سبب

مصرف خوراک بین گروههای آزمایشی ،میانگین شیر

جذب آب بیشتر در سلولهای پستان شده و از این طریق

تولیدی و بازده تولید شیر با افزودن بیوچار محصول

مقدار شیر تولیدی را تحت تأثیر قرار میدهد [.]18

فرعی پسته بهترتیب  12و  1۳درصد نسبت به گروه شاهد
افزایش یافت (P<0/05؛ جدول.)5

تأثیر افزودن یک درصد بیوچار محصول فرعی پسته
به جیره میشهای شیرده بر فراسنجههای خونی و

بهبود تولید شیر و بازده تولید آن تحت تأثیر عواملی مثل

آنزیمهای کبدی در جدول  6نشان داده شده است .غلظت

pH

تریگلیسرید ،کل پروتئین ،کلسترول ،آسپارتات آمینو

محیط شکمبه ،افزایش مصرف خوراک و قابلیت هضم آن

ترانسفراز و آالنین آمینو ترانسفراز سرم میشها تحت تأثیر

است [ .]16در این مطالعه ،افزودن بیوچار اثری بر مصرف

افزودن بیوچار به جیره قرار نگرفت ،درحالیکه میشهای

خوراک نداشت ،از اینرو افزایش  pHمحیط شکمبه (اثر

با جیره حاوی بیوچار غلظت گلوکز خون بیشتر و غلظت

بیوچار بر افزایش  pHدر آزمایش اول) و افزایش قابلیت

نیتروژن اورهای خون کمتری نسبت به میشهای گروه

هضم ماده خشک میتواند عامل مؤثر بر بهبود تولید شیر

شاهد داشتند (P<0/05؛ جدول .)6

افزایش رشد و فعالیتهای میکروبی از طریق بهبود در

جدول  .5میانگین خوراک مصرفی و تغییرات وزن بدن ،تولید و ترکیبات شیر میشهای شیرده با افزودن یک درصد بیوچارمحصول
فرعی پسته به جیره
فراسنجههای عملکردی

جیرههای آزمایشی
شاهد

یک درصد بیوچار محصول فرعی پسته

SEM

P-value

میانگین ماده خشک مصرفی (گرم در روز)

694/1

684/۳

8/29

0/86

تغییرات وزن بدن (گرم در روز)

50/6

47/6

8/68

0/81

تولید شیر (گرم در روز)

269/4

۳01/9

10/55

0/04

0/۳8

0/44

0/017

0/0۳

چربی شیر (درصد)

۳/70

۳/۳1

0/202

0/19

پروتئین شیر (درصد)

۳/86

4/29

0/167

0/09

الکتوز شیر (درصد)

4/۳0

4/۳4

0/09۳

0/74

مواد جامد بدون چربی شیر (درصد)

9/01

9/52

0/2۳8

0/15

کل مواد جامد شیر (درصد)

1۳/۳۳

1۳/2۳

0/1۳۳

0/58

بازده تولید شیر

1

 .1کیلوگرم شیر تولیدی /کیلوگرم ماده خشک مصرفی
 :a-bتفاوت میانگینها در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است ( :SEM / )P>0/05خطای استاندار میانگینها.
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منشأ گلوکز خون در نشخوارکنندگان پروپیونات

کاهش غلظت نیتروژن اورهای خون در گروه

تولیدشده درشکمبه ،هضم آنزیمی نشاسته عبوری در روده

دریافتکننده جیره حاوی بیوچار نسبت به گروه شاهد

کوچک ،گلیسرول و اسیدهای آمینه گلوکوژنیک است [.]17

میتواند در پاسخ به کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی

در این تحقیق افزودن بیوچار به جیرههای پایه تأثیری بر

داخل شکمبه باشد .نشان داده شده است که متعاقب

غلظت پروپیونات (نتایج آزمایش اول) نداشت .همچنین با

کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی داخل شکمبه ،غلظت

توجه به عدم تغییر وزن میشهای با جیره حاوی بیوچار،

نیتروژن اورهای خون کاهش مییابد [ .]2کاهش غلظت

نقش لیپولیز بافتها در افزایش گلوکز خون از طریق

نیتروژن اورهای خون با کاهش غلظت آمونیاک در محیط

گلیسرول منتفی میشود .عالوه بر این ،نظر به کاهش غلظت

کشت آزمایش اول با جیرههای حاوی بیوچار تطابق دارد.

نیتروژن اورهای خون میشهای با جیره حاوی بیوچار،

از اینرو احتماالً با افزودن بیوچار محصول فرعی پسته به

افزایش گلوکز خون ناشی از تجزیه اسیدهای آمینه

جیره میشهای شیرده ،جذب آمونیاک در سطح بیوچار

گلوکونئوژنیک نیست .از اینرو افزایش نشاسته عبوری به

افزایش یافته است و در نتیجه غلظت آمونیاک شکمبه و

روده کوچک میتواند عامل مؤثر بر افزایش گلوکز خون

نیتروژن اورهای خون نیز کاهش یافته است.

میشهای با جیره حاوی بیوچار باشد .مطالعات نشان داده

افزودن بیوچار به جیره میشهای شیرده سبب افزایش

است ویژگیهای خاص ساختاری بیوچارها در داشتن

قابلیت هضم ظاهری ماده خشک جیره شد ( ،)P<0/05اما

سطوح متخلخل ،سبب انتقال مستقیم ترکیبات آلی خوراک از

تأثیری بر قابلیت هضم ماده آلی ،الیاف نامحلول در

جمله نشاسته جایگیریشده در خللوفرج بیوچار از

شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی نداشت

شکمبه به روده میشود [ ]4و از این طریق افزایش ورود

(جدول  .)7در توافق با نتایج این تحقیق ،قابلیت هضم

نشاسته به روده کوچک و هضم آن ،افزایش جذب گلوکز به

ماده خشک در بزهای مصرفکننده علوفه بوهینیا با

داخل سیاهرگ باب کبد را در پی دارد.

افزودن بیوچار سبوس برنج افزایش یافت [.]20

جدول  .6مقایسه میانگین غلظت فراسنجههای خون و آنزیمهای کبدی میشهای شیرده با افزودن یک درصد بیوچارمحصول فرعی
پسته به جیره
فراسنجههای خون

جیرههای آزمایشی
شاهد

یک درصد بیوچار محصول فرعی پسته

SEM

P-value

گلوکز (میلیگرم /دسیلیتر)

۳6/96

40/88

1/086

0/02

تریگلیسرید (میلیگرم /دسیلیتر)

25/41

26/16

0/7۳4

0/48

نیتروژن اورهای خون (میلیگرم /دسیلیتر)

15/96

12/49

0/8۳6

0/01

پروتئین کل (میلیگرم /دسیلیتر)

6/15

6/۳۳

0/095

0/19

کلسترول (میلیگرم /دسیلیتر)

69/9۳

74/۳7

4/525

0/49

122/75

11۳/4۳

10/5۳6

0/54

آسپارتات آمینوترانسفراز
آالنین آمینو ترانسفراز

((IU l−1))AST

((IU l ))ALT
−1

۳4/9۳

۳5/65

 :a-bتفاوت میانگینها در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است ( :SEM .)P>0/05خطای استاندار میانگینها.
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1/605

0/75

اعظم میرحیدری ،نورمحمد تربتینژاد ،سعید حسنی ،پیروز شاکری

جدول  .7میانگین قابلیت هضم مواد مغذی در میشهای شیرده با افزودن یک درصد بیوچار محصول فرعی پسته به جیره
قابلیت هضم (درصد)

جیرههای آزمایشی
شاهد

یک درصد بیوچار محصول فرعی پسته

SEM

P-value

ماده خشک

58/79

68/9۳

۳/0۳8

0/0۳

ماده آلی

47/94

52/57

2/152

0/15

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

56/64

6۳/75

5/016

0/۳۳

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

۳9/96

47/۳1

7/487

0/49

 :a-bتفاوت میانگینها در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است ( :SEM .)P>0/05خطای استاندار میانگینها.

همچنین با افزودن یک درصد بیوچار سبوس برنج،

بیوچار از نظر مساحت سطح ویژه و تراکم منافذ ،بر استقرار

قابلیت هضم ماده خشک در بزهای دریافتکننده ساقه

و رشد گونههای خاصی از میکروارگانیسمها مؤثر است و از

کاساوا عملآوریشده با اوره افزایش نشان داد [ .]12در

این طریق فرآیندهای هضم و تخمیر در شکمبه را تحت تأثیر

تحقیقی با افزودن بیوچارهای چوب درخت بلوط ،چوب

قرار میدهند .بهبود زیستگاه میکروبی با حضور بیوچار در

درخت الله زینتی و چوب کاج سفید ( 81گرم در

شکمبه ،سبب رشد و توسعه بیوفیلمهای حاوی جمعیتهای

کیلوگرم ماده خشک) به جیره پایه (علوفه گراس اُرچارد)

مختلف میکروبی و ارتباط نزدیکتر باکتریها در جهت

به همراه دو اندازه ریز (کمتر از  178میکرون) و درشت

تسهیل تبادل تولیدات نهایی آنها میشود ،که خود بهبود

(بیشتر از  178میکرون) ذرات بیوچارها ،قابلیت هضم

بازده انرژی و رشد میکروبی و در نهایت افزایش هضم و

آزمایشگاهی با ذرات ریز بیوچار افزایش یافت [ .]15آنها

تخمیر خوراک را بهدنبال دارد [.]14

بیان کردند نوع و اندازه ذرات بیوچار با تأثیر بر مساحت

با توجه به نتایج این تحقیق ،افزودن بیوچار محصول

سطح ویژه و درجه تخلخل فراهمشده در شکمبه اثر

فرعی پسته به جیره میتواند انتشار متان و تولید آمونیاک در

متقابل میکروارگانیسمها و ذرات علوفه را تغییر میدهند،

شرایط آزمایشگاهی را کاهش دهد و عالوه بر این سطح یک

بهطوریکه ذرات ریزتر بیوچار سطح ویژه باالتری نسبت

درصد آن سبب بهبود تولید شیر و قابلیت هضم ماده خشک

به ذرات درشتتر فراهم میکنند.

در میشهای شیرده میشود .بنابراین استفاده از آن در سطح

تحقیقات نشان داده است در محیطهای هضم
بیهوازی ،در حضور بیوچار میکروارگانیسمها یا در عمق

یک درصد در جیره میشهای شیرده بهعنوان یک افزودنی
خوراکی قابل توصیه است.

خللوفرج بیوچار یا در سطح آن مستقر میشوند و انواع
میکروارگانیسمها از این نظر با هم متفاوت میباشند.
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( )1۳96تأثیر استفاده از بیوچار حاصل از محصول

منافذ مستقر میشوند ،زیرا ابقای و توسعه بیوفیلم

فرعی پسته بر عملکرد ،پروتئین میکروبی و برخی از
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Abstract
Two experiments were conducted to assess the addition of pistachio by-product biochar (PBB) to lactating ewes’ diet.
In first experiment, the effects of the addition of different levels (0, 0.5, 1 and 1.5% diet on dry matter basis, DM) of
PBB on rumen fermentation parameters after 24h of incubation were investigated in a completely randomized design
with four treatments and three replications. Second experiment was designed to evaluate effect of feeding selected
level of PBB on performance and nutrient digestibility of 8 lactating Kermanian ewes in a Latin square change-over
design with two 21-day periods. Methane production and ammonia-N concentrations decreased linearly (P<0.01), and
pH increased linearly (P<0.01) as the dietary level of PBB raised. With the addition of 1% PBB to the lactating ewes’
diet, milk yield, blood glucose, digestibility of DM increased (P<0.05) and blood urea nitrogen (BUN) decreased
(P<0.05) compared to control group. In general, adding 1% of PBB to lactating ewes’ diet can improve milk yield
and digestibility of DM.
Keywords: Biochar, Ewe, Fermentation, Methane, Pistachio by- product.
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