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چکيده
اين آزمايش به منظور بررسي اثر پودر سير بر خصوصيات هضمپذيري و تخميري شکمبه گوسفند انجام پذيرفت .در مرحله اول ،سطح مطلوب پودر
سير در جيره گوسفندان تعيين گرديد .در مرحله دوم ،دامها با جيره شاهد و جيره مکمل شده با پودر سير ( 2درصد مادهخشک جيره) براي مددت  53روز
تغذيه شدند .نتايج مرحله اول براي تعيين سطح مطلوب نشان داد که قابليتهضم مادهخشک و  ADFتحت تأثير وجدود پدودر سدير در جيدره هدا قدرار
نگرفتند ،اما از نظر عددي در جيره حاوي  2درصد پودر سير بيشترين مقدار بودند ( ،)P>5/53هضدم  NDFنيد در جيدره حداوي  2درصدد پدودر سدير
بيشترين مقدار بود ( .)P<5/53نتايج مرحله دوم نشان داد که قابليتهضم ظاهري مواد مغذي و فرآسنجههاي تخميري شکمبه تحت تأثير جيره مکمدل
شده با سير قرار نگرفت ( .)P>5/53غلظت کلسترول خون دامهاي تغذيه شده با جيره حاوي پودر سير در مقايسه با تيمار شاهد کاهش معنيداري نشان
داد ( ،)P<5/53اگرچه تفاوت گلوک  ،نيتروژن اورهاي خون و نيتدروژن آمونيداکي شدکمبه معنديدار نبدود ( .)P>5/53تعدداد پروتدوزوآ در مدايک شدکمبه
گوسفندان تغذيه شده با جيره حاوي پودر سير نسبت به تيمار شاهد کاهش معنيداري را نشان داد .بنابراين استفاده از پودر سير اثر منفي بر خصوصديات
هضم پذيري و تخميري شکمبه نداشت و باعث اف ايش هضم مادهخشک و الياف شد .بنابراين با توجه به کاهش کلسترول و جمعيدت پروتدوزوآيي مدي
تواند يک اف ودني مفيدي باشد.
واژه هاي کليدي :پودرسير ،الياف نامحلول در شوينده خنثي ،نيتروژن آمونياکي شکمبه ،کلسترول خون ،پروتوزوآ.

مقدمه
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تغيير در جمعيت ميکروبي شکمبه با اف ودن آنتديبيوتيدکهدا بده
خوراک امکان پذير ميباشد .استفاده از آنتيبيوتيک به عنوان محدرک
رشد سبب اف ايش سدرعت رشدد ،افد ايش ميد ان توليدد و در نتيجده
اف ايش سود حاصل شده و يک اب ار مفيد جهت کاهش اتالف اندرژي
و نيتروژن از طريق جيره ميباشدد ( .)22اسدتفاده از آنتديبيوتيدکهدا
ميتواند با بهبود سالمت حيوان ،اسدتفاده از مدواد مغدذي را از مسدير
 -1دانش آموخته کارشناسي ارشد تغذيه دام دانشگاه کشاورزي و منابک طبيعيرامدين
خوزستان،
 -2دانشيار گروه علومدامي دانشگاه کشاورزي و منابک طبيعي رامين خوزستان،
 -5استاديار گروه علوم دامي دانشگاه کشاورزي و منابک طبيعي رامين خوزستان،
 -2دانشيار بازنشسته گروه علوم دامي دانشدگاه کشداورزي و مندابک طبيعدي رامدين
خوزستان.
)Email:mortezachaji@yahoo.com
(*-نويسنده مسئول:

مبارزه با عفونتها به سمت رشد سدو داده و بهبدود عملکدرد را بده
دنبال داشته باشد ( .)22با اين وجود ،مصرف بسياري از آنتيبيوتيکها
به دليل ايجداد سدويههداي مقداوم از موجدودات بيمداري ا در انسدان و
حيوانددات ممنددوه شددده اسددت ( 22و  .)23آنتدديبيوتيددکهددايي ماننددد
موننسين و سالينومايسين عليه باکتريهاي گرممنفدي عمدل نمدوده و
بوسيله تحريک توليد پروپيوندات و کداهش توليدد اسدتات و بدوتيرات
بازدهي استفاده از خدوراک توسدن نشدخوارکنندگان در حدال رشدد را
بهبود ميبخشد ( .)52سازمان بهداشت جهاني و سدازمان خدوار و بدار
جهاني توجه زيادي به خطرات بالقوه آنتيبيوتيکهداي محدرک رشدد
داشتهاند و سرانجام استفاده از آنتيبيوتيک محرک رشد در سال 2552
ممنوه اعالم شد ( .)11به نظر ميرسد با توجه به محددوديتهداي رو
به گسترش استفاده از آنتيبيوتيکها و خطرات ناشي از مصرف آنهدا
در سالمت انسان و دام ،گياهان دارويي و عصارههاي حاصل از آنهدا
به عنوان آنتيميکروبهداي طبيعدي جدايگ ين مناسدبي بدراي آنتدي
بيوتيک باشند ( .)23در کنار اثرات مفيد دارويي ،ايدن گياهدان ممکدن
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است اثرات مثبت يا منفي ناشناختهاي بر جمعيت ميکروارگانيسمهدا و
ويژگيهاي هضم و تخميري شکمبه داشته باشد که نيداز بده بررسدي
دارد.
سير ( )Allium sativumيک گياه بوتهاي است که به عنوان يک
چاشني خوراکي و داروي انساني استفاده ميشود .اجد اي فعدال سدير،
ترکيبات گوگردي آن شامل آليسدين ( ،)C6H10S2Oديآليدلسدولفايد
( ،)C6H10Sديآليدددلدي سدددولفايد ( )C6H10S2و آليدددلمرکاپتدددان
( )C3H6Sميباشند ( .)55گياه سير داراي امالح معدني مهمدي مانندد
سلنيوم ،گوگرد و ويتامينهاي  B ،C ،Eو  Aاست .در نقاط مختلفي از
ايران مانند استان هاي خراسان رضوي ،همدان ،مازنداران ،خوزسدتان،
سمنان و مرک ي سير کشت ميشدود ،امدا سديرهاي محلدي اهدواز از
شددهرت بيشددتري برخددوردار هسددتند ( .)2بعددالوه سددير دزفددول داراي
آليسيني بيش از استاندارد توصيه شده در کتاب هاي اطالعات دارويي
( 2/3ميليگرم در گرم) ميباشد ( .)1تحقيقات نشان مديدهدد سدير و
اج اي فعال آن بر قابليتهضم اثر دارند ( )55که اين اثرات بر اسدا
سدداختار شدديميايي متفدداوت اسددت .سددير قددادر اسددت انددواه مختل د
ميکروب ها ،برخي ويرو ها ،عفونتهاي قارچي و حتدي انگدلهداي
رودهاي را از بين ببرد .عالوه بر اين سير داراي خواص آنتياکسديداني
است و ارزش زيادي براي سيستم ايمني بدن دارد ( .)2همچنين سدير
توانايي ايجاد تغيير در تخمير شکمبهاي را دارد؛ بدهطدوريکده باعدث
کاهش نسبت استات به پروپيونات و مقدار بوتيرات ،کاهش توليد متان
و کاهش در نسبت متان بده اسديدهداي چدرب فدرار مديشدود (.)12
روغنهاي ضروري اثرات مثبت گستردهاي بر سالمتي دارند ،از جملده
اثر بر بيماريهاي قلبي-عروقي و برخي تومورها قابل ذکدر اسدت؛ در
کددل در مهددار بيمدداريهددايي کدده بددا ازديدداد و تکثيددر کنتددرل نشددده
راديکال هاي آزاد باعث آسيبهاي جدي مي شوند ،موثر هستند (.)12
با توجه به اينکه امروزه بيماريهاي قلبي-عروقي اصدليتدرين عامدل
مرگ و مير انسان ميباشند ،استفاده از اف ودنيهاي طبيعدي در جيدره
دامها که بتواند تأثير مثبتي بر کاهش عوامل مسبب اين عارضدههداي
مرگبار ،نظير کلسترول و ساير اشکال مضدر ليپيددي خدون و گوشدت
حيوانات شود ،مفيد و قابل توصيه ميباشد .لذا عالوه بر مطالعه اثدرات
مفيد يا مضر پودرسير بر هضم و تخمير يا ميکروارگانيسمهاي شکمبه
توجه به اين جنبه ني الزم ميباشد .مطالعات حيواني نشان ميدهد که
مکملهداي حداوي عصداره محلدول سدير از طريدق کداهش فعاليدت
آن يمهاي ليپوژنيک کبدي و آن يمهاي کلستروژنيک بر مقدار سداخت
کلسترول مدؤثر مديباشدند ( .)53در مطالعدات انجدام شدده مشدخ
گرديده است که ترکيبدات گدوگرد دار مسدتخرا از سدير داراي تدأثير
معنيداري بر کاهش سطح کلسترول و تريگليسيريدهاي سرم اسدت
( 53و .)21
گياهان دارويي به عنوان تغييردهندههاي تخمير شکمبهاي مانندد
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کاهش غلظت نيتروژن آمونياکي و کاهش توليد متدان ،ممکدن اسدت
راندمان استفاده از انرژي در شکمبه را بهبود ببخشند و در نهايدت بدر
بهرهوري حيوان تأثير داشته باشند (.)11
تا به حال مشخ شدهاست که يک اف ودني جهاني منحصر بده
فرد از عصاره گياهان وجود ندارد که بتواند بده طدور موفقيدتآميد ي
شراين ميکروبدي شدکمبه را در جهدت بهيندهکدردن بدازده اندرژي و
بهرهوري پروتئين تغيير دهد .مطالعات موجود درباره سير با اسدتفاده از
عصاره آن و بيشتر در آزمايشگاه است ،مطالعه دامدي در مدورد اثدرات
پودر سير بر ويژگيهاي تخميري و هضمي بسيار اندک است .بنابراين
هدف از مطالعه حاضر بررسي استفاده از پودر سير بر تخميدر شدکمبه،
قابليتهضم و جمعيت پروتوزوآي شکمبه گوسفند بود.

مواد و روشها
در آزمايش حاضر در مرحله اول بهترين سطح سير بدا اسدتفاده از
روش هضم دو مرحلهاي ( )21در آزمايشگاه مشخ شد و در مرحلده
دوم اثددر جيددره حدداوي سددطح مناسددب پودرسددير بددر هضددم و تخميددر
جيددرههدداي آزمايشددي ،پروتددوزوآي شددکمبه و فرآسددنجههدداي خددوني
گوسفندان بررسي شد.
دامها و جيرههاي آزمايشي

سير مورد استفاده در آزمايش از دزفول تهيده و در سدايه خشدک
گرديد .ترکيب شيميايي سير مورد استفاده در جدول  1نشان داده شده
است .جيره آزمايشي بر اسا جدول احتياجات غذايي گوسدفند ()52
تنظيم شد .جيرههاي غذايي شامل دو بخش علوفه و کنسانتره بودندد.
نسبت علوفه به کنسدانتره  25بده  25( 25درصدد علوفده 25 ،درصدد
کنسانتره) بود .ترکيب جيدره آزمايشدي در جددول  2نشدان داده شدده
است.
مرحله اول :به منظور تعيين بهترين سطح سير در جيدره ،از روش
هضم دو مرحلهاي ( )21استفاده شد به اين صورت که شيرابه شکمبه
از گوسددفندان حدداوي فيسددتوله شددکمبهاي جمددکآوري گرديدد .مقدددار
5/3گرم از نمونه هاي آزمايشي شامل جيره مخلوط گوسفند همدراه بدا
سطوح مختل سير ( 5 ،2 ،1 ،5و 2درصد بر اسدا مدادهخشدک) در
داخل لوله هاي  155ميلي ليتري شيشهاي ريخته شد و همراه با مايک
شکمبه و ب ا مصنوعي (با نسبت  1به  )2در شراين بيهوازي انکوبه
شدند .در پايان روز دوم ،پس از گذشت  23ساعت از شروه آزمدايش،
درپوش را از لوله برداشته به هر کددام از لولدههدا  2ميلديليتدر اسديد
کلريدريک  25درصد اضافه گرديد .اين کار عدالوه بدر از بدين بدردن
ميکروارگانيسمهاي شکمبهاي pH ،آن را ني کاهش ميدهد تا محين
براي فعاليت آن يم پپسين آماده شود .بعد از آن  5/3گرم آن يم پپسين
را در 155ميليليتر اسيد کلريدريک  5/1نرمال حل کرده و به هر لوله
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 3ميليليتر از محلول آن يمي اضافه شد .در اين مرحله لولهها به مدت
 23ساعت ديگر انکوبه شددند .سدپس محتويدات لولدههدا بده کمدک
پارچهاي از جنس داکرون با منافذي به قطر  23ميکرون و پمپ خالء
صاف گرديد و پس از خشک شدن در آون قابليتهضدم مدادهخشدک
محاسبه شد ( .)21مرحله دوم :در اين آزمايش از  3رأ گوسدفند ندر
نژاد عربي داراي فيستوالي شکمبهاي با متوسن وزن  53کيلدوگرم در
قالب طرح کامالً تصادفي استفاده شد .طول هر دوره  53روز بود که 1
روزعادتدهي 21 ،روز تغذيه و  1روز پاياني جهت نمونهگيري در نظر
گرفته شد .خوراک ،روزانه در دو وعده غذايي صبح (ساعت  )3و بعد از
ظهر (ساعت  )13بده صدورت يکنواخدت و کدامالً مخلدوط در اختيدار
گوسفندان قرار داده شد .تيمارها شامل جيره شاهد و جيره حاوي پودر
سير ( 2درصد مادهخشک) بود که از مرحله قبل انتخاب شده بود.
جدول  -1ترکيب شيميايي سير تهيه شده از دزفول
ترکيب شيميايي
مادهخشک
ماده آلي
پروتئين خام
چربي
الياف نامحلول در شوينده خنثي
الياف نامحلول در شوينده اسيدي
کلسيم
فسفر
آليسين (درصد)

مقدار (گرم بر کيلوگرم)
255
731/2
72/2
2/7
23
32/1
5/5
5/2
5/52

جدول  -2جيره آزمايشي مورد استفاده در آزمايش هضم دو مرحله اي و تغذيه
¥
شده به گوسفندان
خوراک
يونجه
کاه جو
پيت نيشکر
دانه جو
مکمل معدني ويتاميني
نمک
اوره
آهک
جمک
مواد مغذي
انرژي قابل متابوليسم (مگاکالري بر کيلوگرم)
پروتئين (درصد)
الياف نامحلول در شوينده خنثي (درصد)
الياف نامحلول در شوينده اسيدي (درصد)
خاکستر
¥پودرسير به صورت سرک به جيره اف وده شد.

درصد
55
25
12
53/25
1
5/55
5/25
5/15
155
2555
11/23
31/13
53/23
15/25

به منظور مطالعه قابليتهضم ظداهري جيدرههدا نموندهگيدري از
خوراک ،باقيمانده خوراک و مدفوه در  1روز آخر دوره انجام گرفت .در
دوره نمونهگيري مقدار خوراک مصرفي و باقيمانده آن به طور روزانده
ثبت شد .کل مدفوه دفعي گوسفندان جمکآوري شده و پس از تدوزين
روزانه ،نمونهاي برداشته شد و در  -25درجه سلسديو قدرار گرفدت.
پس از مخلوط کردن نسبي نمونههاي مددفوه روزانده ،نمونده نهدايي
جهت تعيين ترکيب مواد مغذي آن تهيه شد .نمونهها در آون با دمداي
 25درجه سلسيو به مدت  23ساعت خشک شدند ،با آسدياب داراي
الک يک ميلي متري پودر شد و سپس اليافنامحلول در شويندهخنثي
( )NDFنمونههدا بدا اسدتفاده از روش ونسوسدت و همکداران (،)25
اليددافنددامحلول در شددويندهاسدديدي ( )ADFو مددادهخشددک بددا روش
استاندارد ( )3اندازهگيري شدند .قابليتهضم هر يک از اين مواد مغذي
بر اسا مقدار آن در خوراک مصرفي ،باقيمانده و مدفوه محاسبه شد.
براي بررسي خصوصيات تخميري شکمبه ،در آخدرين روز دوره 5
ساعت بعد از خوراکدهي صبح شيرابه شکمبه به روش لولهمعدي بده
صورت مج ا از گوسفندان تغذيه شده با جيرههاي آزمايشي جمکآوري
گرديد .بالفاصله مي ان  pHبا دستگاه  pHمتر (متروم  ،271سوئيس)
اندازهگيري شد .براي اندازهگيري نيتدروژن آمونيداکي ،نموندههدايي از
مايک شکمبه صاف شده با نسدبت مسداوي بدا اسديد کلريددريک 5/2
نرمال مخلوط شدده و نگهدداري شددند .غلظدت نيتدروژن آمونيداکي
شدددکمبه بدددا اسدددتفاده از روش فندددول -هيپوکلرايدددت بدددا روش
اسپکتروفتومتري و منحني استاندارد اندازهگيري شد (.)11
در آخر دوره براي شمارش پروتوزوآهاي شکمبه پس از تهيه مايک
شکمبه از طريق لولهمري ،براي ثابت کردن (کشتن) پروتوزوآها ،طبق
روش موير ( )52از محلول ثابت کننده فرم آلدهيد  15درصد اسدتفاده
شد (ده ميلي ليتر مايک شکمبه با ده ميلي ليتر فرم آلدهيد  15درصدد
مخلوط گرديد) .سپس نمونههدا جهدت رندم آميد ي و شدمارش بده
آزمايشگاه منتقل گرديد .رنم آمي ي با متيلن بلو و شمارش با استفاده
از ميکروسکوپ نوري و الم مخصوص ( 13و  )51انجام پذيرفت.
در پايان دوره ،سه ساعت بعد از تغذيده صدبحگاهي از سدياهرگ
گردني تمام گوسفندان خدونگيري انجدام شدد .نموندههداي خدون در
لولههاي آغشته به ماده ضدد انعقداد  EDTAسدانتريفيوژ شددند (دور
 ،5555به مدت  13دقيقه) و پالسماحاصل از آنها جدا گرديد .گلوک ،
کلسترول و اوره خون با استفاده از کيت تشخي کمي شرکت پار
آزمون و با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر (مددل بيدوراد ،انگلسدتان)
اندازه گيري شد.
طرح آماري و تحليل دادهها

دادهها با نرم اف ار آماري  SASنسخه  7/1در قالب طدرح کدامال
تصادفي با رويه  GLMمدورد تج يده و تحليدل آمداري قدرار گرفدت.

تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیتهضم...

مقايسه ميانگينها توسن آزمون چند دامنه اي دانکن در سدطح 5/53
انجام گرفت.
مدل آماري طرح به صورت زير بود:
Yij = μ+ Ti + εij

 :Yijمقدار مشاهده شده :μ ،ميانگين جامعه :Ti ،اثدر تيمدار :εij ،i
اثر باقيمانده.

نتايج و بحث
آزمايش مرحله اول :تعيين سطح محلطب وطبدر سطير در
جيره گبسفندان

قابليت هضم مواد مغذي با روش هضم دو مرحله اي :نتدايج
قابليتهضم مادهخشک و همچنين قابليدتهضدم اليداف ندامحلول در
شوينده خنثي ( )NDFو الياف ندامحلول در شدوينده اسديدي ()ADF
جيددره حدداوي مقددادير مختلدد پددودر سددير ( 5 ،2 ،1 ،5و  2درصددد
مادهخشک) در جدول  5نشان داده شده اسدت .نتدايج نشدان داد کده
جيره ها از نظر قابليتهضم مدادهخشدک و ADFتفداوت معنديداري
نداشتند ،با اين حال ،قابليتهضم آنها در جيره حداوي  2درصدد پدودر
سير باالترين مقدار بود ( .)P<5/53از لحاظ قابليتهضدم  NDFبدين
تيمارهاي مکمل شده نسبت به شاهد تفاوت معنيداري مشداهده شدد
( ،)P<5/53به طوريکه بيشترين قابليدتهضدم مربدوط بده سدطح 2
درصدد ( 22/722درصدد) و کمتدرين مقدددار مربدوط بده جيدره شدداهد
( 31/171درصد) بود .گياهان دارويي داراي ترکيبدات ضدد ميکروبدي
هستند .استفاده از آن ها به عنوان اف ودني در تغذيده نشدخوارکنندگان
زماني قابل قبول است که مقادير استفاده شده از آنها ،اثدرات مثبتدي
روي جمعيددت ميکروبددي داشددته و اثددر منفددي بددر تخميددر شددکمبه و
قابليتهضم نداشته باشند .اطالعات محدودي در مورد بهترين سدطح
قابل استفاده جهت بررسي اثر گياهان دارويي و روغنهداي آنهدا بده
عنوان اف ودني در خوراک نشخوارکنندگان وجود دارد ( .)57نتايج ايدن
مرحله از آزمايش نشان داد که استفاده از پودر سير تا  2درصدد جيدره
اثر منفي بر هضم ندارد .با توجه بده برتدري معندي دار قابليدتهضدم
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 NDFو برتري عددي قابليتهضم مادهخشک و  ADFدرجيره حاوي
 2درصد پودر سير ،در آزمايش برون تني ،مي توان بيان داشت که اين
سطح داراي توانايي بهبود شراين هضم و تخمير در شکمبه ميباشدد،
لذا براي آزمايش دامي انتخاب گرديد.
آزمايش مرحله دوم :اين مرحله از آزمايش با هدف تعيدين اثدر
سددطح انتخدداب شددده سددير ( 2درصددد جيددره) بددر مصددرف خددوراک،
قابليددتهضددم جيددره گوسددفندان ،خصوصدديات تخميددري شددکمبه و
متابوليتهاي خوني در شراين م رعه انجام پذيرفت.
مادهخشک مصرفي :مادهخشک مصرفي گوسفندان تغذيه شدده
با جيرههاي شاهد و حاوي  2درصدد پدودر سدير بده ترتيدب برابدر بدا
 372/235و  355/275بود (جدول  )2که تحدت تدأثير جيدرههدا قدرار
نگرفت ( .)P<5/53در آزمايش حاضر عدم تأثير مادهخشدک مصدرفي
(جدول  ) 5با مکمل نمودن جيدره بدا سدير بدا نتدايج مطالعده چداوز و
همکاران ( )11که با تغذيه عصداره سدير بده گوسدفندان ،تغييدري در
مصرف خوراک مشاهده نکردند ،موافق بود .بامپيديس و همکاران ()1
در جيره برههاي پروار ،ني زمانيکه پودر سير را به مي ان  1درصد بده
جيره بره اضافه نمودند تغييري در مصرف خوراک گ ارش نکردندد .در
همين زمينه هورتدون و همکداران ( )22تغييدري در مصدرف خدوراک
برهها با تغذيه سير مشاهده نکردند .در مطالعهاي که به وسيله بوسکت
و همکاران ( )12جهت بررسي اثر عصاره سير و چهار ترکيب آن روي
تخمير ميکروبي شکمبه در گاوهاي شيرده انجام گرفت ،هيچ تغييدري
در مادهخشک مصرفي مشاهده نشد .در اين مطالعات اگرچده افد ودن
سير به جيره مي تواند از طريق حس بويايي نمايدان و مشدخ شدود
( ) 11ولي تغييدري در مصدرف خدوراک گوسدفندان بدا ايدن اف ودندي
مشاهده نشده است .زيرا مصرف مادهخشک توسن برخي عوامل مانند
دوره عادتپذيري ( ،)25اثر متقابل گياهان دارويي بدا ديگدر ترکيبدات
جيره ( )15و سطح مصرف آنها مي تواند تحت تأثير قرار گيرد .بنچار و
همکاران ( )3اظهار داشتند که اثرات گياهان دارويي و اج اي آنها بر
مصرف خوراک در نشخوارکنندگان به طور وسيعي تحت تدأثير ندوه و
مقدار استفاده شده و ترکيب جيره پايه حيوان قرار دارد.

جدول -3قابليتهضم جيره گوسفندان حاوي مقادير مختل پودر سير با روش هضم دو مرحلهاي
مقدارپودرسير (درصد مادهخشک جيره)
3
2
1
0
قابليتهضم (درصد)
11/513 11/233
12/152
15/223
مادهخشک
ab
a
ab
b
23/523
22/722 37/315
31/171
الياف نامحلول در شوينده خنثي
32/523
33/75
31/722
الياف نامحلول در شوينده اسيدي 23/132
ميانگين هاي هر ردي با حروف غير مشابه داراي اختالف معني دار مي باشند (.)P<5/53

4
12/551
25/522ab
33/123

SEM

P value

1/352
2/522
5/521

5/232
5/522
5/322
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نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران ،جلد  ،6شماره ،4زمستان 3131

قابليتهضم ظاهري مباد مغذي

نتايج قابليتهضم ظداهري مدواد مغدذي (مدادهخشدک NDF ،و
 )ADFگوسفندان تغذيه شده با جيرههاي آزمايشي شداهد و حداوي 2
درصد سير در جدول  2نشان شده است .بين قابليتهضم مواد مغدذي
جيره هاي آزمايشي از نظر آماري تفداوت معندي داري مشداهده نشدد
( .)P<5/53قابليتهضم مادهخشک درگوسدفندان تحدت تدأثير جيدره
حاوي سير قرار نگرفت ،اما از نظر عددي کداهش داشدت (جددول .)2
فلدبرگ و همکاران ( )25بيان داشتند کده سدير داراي خاصديت آنتدي
ميکروبي بوده و مقادير باالي آن تخمير شکمبه را تحدت تدأثير قدرار
داده و مي تواند بر هضم مواد مغدذي اثدر منفدي بگدذارد .در آزمدايش
حاضر يکي از علل عدم تأثير معنيدار سير بر قابليتهضم مادهخشک،
ممکن است پائين بودن مقدار سير استفاده شده باشد که با يافتههداي
بنچار و همکاران ( )15موافق بود ،آنها مخلوطي از روغنهاي فدرار (5
و  2گرم در روز) با منشاء گياهي از جمله روغن سير را به گاوها تغذيه
کردند و تأثيري بر قابليتهضم مادهخشک مشاهده نکردند .همچندين
با نتايج هارت و همکاران ( )22در بررسدي عصداره برخدي از گياهدان
نظير سير ،موافق بود .با اين حال در آزمايش يانم و همکداران (،)22
قابليدتهضددم شدکمبهاي مدداده خشددک بدا مکمددل نمدودن جيددره بددا
روغنهاي فرار سير اف ايش يافت .امدا قابليدتهضدم رودهاي کداهش
عددي داشت.
در پژوهش حاضر قابليتهضم الياف نامحلول در شوينده خنثدي و
اسيدي تحت تأثير مکمل پودر سير قدرار نگرفتندد (جددول  )5کده بدا
نتايج هضم رودهاي يانم و همکاران ( )22و هضم ظاهري بوسکت و
همکاران ( )12در مکمل نمودن جيره با روغن سير و اج اي فعال آن،
موافق مي باشد .چندين عامل ممکن اسدت در کداهش قابليدتهضدم
توسن سير دخيل باشد .باتوجه به اينکه پروتوزوآهدا  23تدا  55درصدد
هضددم اليدداف در شددکمبه را بددر عهددده دارنددد ( )23کدداهش جمعيددت
پروتوزوآيي شکمبه در اثر خاصيت آنتي پروتوزوآيي سير ممکن اسدت
يکي از اين عوامل باشد (جدول  )2که اين اثر سدير خدام بدر هضدم و
تعداد پروتوزوآهاي شکمبه بده اثبدات رسديده اسدت ( .)2روغدنهداي
ضروري کده حداوي ترکيبدات مدؤثر زيداد ( )25و يدا حتدي کدم ()12
ميباشند ،ميتوانند قابليتهضم الياف ندامحلول در شدوينده خنثدي را

کاهش دهند که علت آن حساسيت باکتريهاي فيبرولتيک به اجد اي
فعال تمام روغنهاي ضروري ميباشد ( .)7بدا ايدن حدال در بررسدي
روغدددن سدددير و اجددد اي آن ( ،)27مکمدددل نمدددودن جيدددره بدددا
ديآليلدي سولفايد موجود در سير (ج ء فعال گوگرددار سير) منجر به
اف ايش قابليتهضم الياف نامحلول در شدوينده خنثدي در مقايسده بدا
گروه شاهد شد؛ در حاليکه با استفاده از روغن سير اين نتيجه حاصدل
نشد .آنها علت اثر مثبت ديآليلديسولفايد بر هضم الياف ندامحلول
در شوينده خنثي را بهبود تخمير بوسيله ترکيبات گدوگردار دانسدتند و
علت اينکه روغن سير هضم الياف نامحلول در شوينده خنثي را بهبود
نبخشيده است را اثر ديگر ترکيبات گوگردار موجود در سدير در خنثدي
کردن و جلدوگيري از اثدر مثبدت ديآليدلديسدولفايد دانسدتند .ايدن
محققين همچنين بيان نمودند که ممکن است ديآليلديسولفايد بده
طور ويژه باعث رشد قارچهاي بيهوازي شکمبه شده و از اين طريدق
باعث اف ايش قابليتهضم الياف گردد .به طورکلي عدم تشدابه نتدايج
آزمايشهاي گوناگون در رابطه با قابليتهضم الياف ميتواند به علدت
تفاوت در طبيعت جيره ،به عنوان مثال درصد علوفه به کنسانتره باشد
(.)2
فرآسنجههاي تخميري شکمبه

نتايج مربوط به فرآسنجه هاي تخميري (غلظت نيتروژن آمونياکي
و  pHمايک شکمبه) گوسفندان تغذيه شده بدا تيمارهداي آزمايشدي در
جدول  3نشان داده شده است .از نظر آماري تفداوت معنديداري بدين
جيرهها براي اين خصوصيات مشاهده نشد ( ،)P<5/53اگر چه از نظدر
عددي غلظت نيتروژن آمونياکي تيمار شاهد باالتر و  pHمايک شکمبه
تيمار حاوي سير بيشتر از تيمار شاهد بود .غلظدت نيتدروژن آمونيداکي
گوسفندان تغذيه شده با جيره حاوي سدير کداهش يافدت (جددول .)2
علت کاهش غلظت نيتروژن آمونياکي ميتواند تأثير روغنهداي فدرار
سير بر متابوليسم پروتئين باشد ،بهطوريکده بيدان شدده کده سدير از
طريق کاهش توليد متان باعث پائين آمدن فعاليت دهيدروژنازي شدده
و دآميناسيون را که نيازمند فعاليت دهيدروژنازي بدوده از ايدن طريدق
محدود ميکند.

جدول -4اثر پودر سير در جيره گوسفندان بر مصرف خوراک و قابليتهضم مواد مغذي
مقدارپودرسير (درصد مادهخشک جيره)
مورد
مادهخشک مصرفي (گرم در روز)
قابليتهضم (درصد)
مادهخشک
الياف نامحلول در شوينده خنثي
الياف نامحلول در شوينده اسيدي

0
372/235

2
355/275

25/122

25/172
31/537
35/351

25/112
33/732
27/321

5/212
5/535
1/221

SEM

P value

5/313
5/122
5/111
5/327

تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیتهضم...
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جدول -5فرآسنجههاي تخميري شکمبه گوسفندان تغذيه شده با جيره حاوي پودر سير
مقدارپودرسير (درصد مادهخشک جيره)
نيتروژن آمونياکي
pH

0
15/271
2/313

پس به دنبال آن توليد آمونياک در شدکمبه کداهش مدييابدد (2
و .)21از طرفي خاصيت ضد پروتوزوآيي اج اي گوگرددار سير منجر به
کاهش تعداد پروتوزوآ مي گردد .پروتدوزوآي شدکمبه تعدداد زيدادي از
باکتريهاي شکمبه را بلعيده و هضم ميکنند و بنابراين باعث کاهش
جريان ميکروبي خال از شکمبه به دئودنوم ميشوند ( .)23کاهش يا
حذف پروتوزوآ از شکمبه از چرخه نيتدروژن بدين بداکتري و پروتدوزوآ
جلوگيري مي کند کده منجدر بده کداهش تج يده پدروتئين باکتريدايي
مي شود ( .)3در نتيجه اين امر ،جريان نيتدروژن ميکروبدي از شدکمبه
اف ايش و به تبک آن غلظت نيتروژن آمونياکي کاهش مييابد (.)2
pH

از نظر عددي pH ،شکمبه در جيره حداوي سدير بداالتر از تيمدار
شاهد بود (جدول  .)2در واقک  ،pHبازتاب مقدار اسيدي است کده بده
وسيله جمعيت ميکروبي توليد ميشود و تحدت تدأثير جدذب اسديد از
شکمبه و ظرفيت بافري ب ا توليدد شدده قدرار مديگيدرد .در ضدمن
تغييرات  pHاثر زيادي روي فعاليت ميکروبهداي شدکمبه دارد (.)13
در آزمايش حاضر pH ،شکمبه تحت تأثير تغذيه سير قرار نگرفت و در
دامنه طبيعي قرار داشت .دامنه طبيعي  pHشکمبه بين  2تا  1بسته به
نوه جيره ميباشد ( .)13اين نتيجه با مشاهدات حجت پناه و همکاران
( )23در بررسي اثر سير بر پاسخهداي شدکمبهاي گوسدفند و چداوز و
همکاران ( )11که تغييري در  pHشکمبه گوسفند با تغذيه روغن سير
مشاهده نکردند ،موافق بود .با ايدن حدال کداهش در  pHشدکمبه بدا
مکمل نمودن جيره با عصداره گيداهي ازجملده سدير توسدن بنچدار و
همکاران ( )7و ديوانت و همکاران ( )17مشداهده شدد .اخدتالف بدين
نتايج محققان در رابطه با  ،pHميتواند به علت متفاوت بودن ترکيب
جيره ،گونههاي حيواني استفاده شده و نوه گياه تغديه شده باشد (.)55
همچنين تفاوت در الگوي تخمير شکمبه ميتواند به علدت حساسديت
گونههاي خاص به روغنهاي فرار (مانند روغن سير و ديگر روغنهدا)
و اج اي فعال آنها باشد (.)13
جمعيت وروتبزوآيي شکمبه

تعداد پروتوزوآهاي شکمبه گوسفندان تغذيه شده بدا جيدره هداي
آزمايشي در جدول  2نشدان داده شدده اسدت .بدين تيمارهدا از لحداظ
جمعيت پروتوزوآيي شکمبه تفاوت معنيداري وجود داشت (،)P<5/53
به طوري که تيمار مکمدل شدده بدا سدير داراي جمعيدت پروتدوزوآيي

2
7/222
1/155

SEM

P value

5/353
5/272

5/225
5/215

کمتري نسبت به تيمار شاهد بود .سير ،روغن سير و اج اي گدوگردي
موجود در آن (مانند آليسين) داراي خاصيت ضد پروتوزوآيي مي باشند
( .)27مطابق با نتدايج آزمدايش حاضدر عناصدري و همکداران ( )2در
بررسي سير به عنوان تغيير دهنده تخمير شکمبه ،مشاهده کردند که با
اف ودن سير به جيره گوسفند ،جمعيت پروتدوزوآ بده طدور معنديداري
کاهش يافت .کانگمان و همکاران ( )55ني در تعيين اثر پودر سير بدر
خصوصيات تخميري گاوميش ،کاهش معني داري در تعداد پروتوزوآي
شکمبه مشاهده کردند .ايدن محققدين علدت ايدن امدر را اثدرات ضدد
پروتوزوآيي اج اي گوگرددار موجود در سير دانستند و مکانيسدم عمدل
آن را به کاهش در نفوذپذيري غشاء سلولي و يا ماهيت چربي دوسدت
ترکيبات سير نسبت دادند .گ ارش شدده اسدت کده پروتوزوآهدا داراي
غشاي ليپيدي منحصر بفردي هستند که شامل گليسرول متصل شدده
به اي وپرونوئيدهاي بلند زنجيدر مديباشدند .سدنت ايدن غشداء توسدن
هيدروکسي متيل گلوتاريل کوآن يم آ ردوکتاز 1کاتالي ميشود .سدير و
اج اي گوگرددار موجدود در آن محدودکننددههداي قدوي ايدن آند يم
ميباشند که ميتوانند روي سنت واحد اي وپرونوئيد موجدود در غشداي
پروتوزوآ اثر کرده و باعث ناپايداري غشاء و مرگ پروتوزوآ شوند (.)55
مغاير با نتايج آزمدايش حاضدر کلونسدن و همکداران ( )27در بررسدي
روغدن سدير و جد ء گدوگردي آن (ديآليددلديسدولفايد) در گوسددفند
تغييري در جمعيدت پروتدوزوآيي شدکمبه مشداهده نکردندد .بنچدار و
همکاران ( )7ني بيان نمودند که تغذيه گاوهاي شيري بدا  135ميلدي
گرم در روز با مخلوطي از روغنهاي فرار از جمله عصاره سير اثري بر
تعداد پروتوزوآهاي شکمبه نداشت ،که علت اين اختالف را ميتوان در
نوه مکمل و مقدارروغن مورد استفاده و مقدارماده مؤثره موجود در آن
دانست.
فرآسنجههاي خبني

نتايج مربوط به فرآ سنجههاي خوني گوسدفندان تغذيده شدده بدا
جيره هاي آزمايشي در جدول  1نشان داده شده است .تغذيه پودر سير
به گوسفندان طي دوره آزمايش ،تأثير معنيداري بر غلظدت گلدوک و
نيتروژن اوره اي خون نداشت ( )P>5/53هر چند از نظر عددي باعث
کاهش نيتروژن اورهاي و اف ايش غلظت گلوک شد .امدا تغذيده پدودر
سير به گوسفندان باعث کاهش معنيداري در غلظت کلسترول خدون
گرديد (.)P<5/53
1- Hydroxymethylglutarylcoenzyme A
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جدول-6جمعيتپروتوزوآي شکمبه گوسفندان تغديه شده با جيرههاي حاوي پودر سير
مقدارپودرسير (درصد مادهخشک جيره)
2
0
b
5/5557 2/353
5/755
2/535a
تعداد ×  153در ميليليتر مايک شکمبه
ميانگين هاي هر ردي با حروف غير مشابه داراي اختالف معني دار مي باشند (.)P<5/53
 :SEMخطاي استاندارد ميانگينها ،اعداد داراي حروف غير مشابه از نظر آماري اختالف معنيداري دارند (.)P<0/05
SEM

استفاده از سير به دليل وجود ترکيبات گدوگردي سدبب تغييدر در
الگوي تخمير شکمبه و کاهش مي ان استات و اف ايش پروپيوندات در
شراين آزمايشگاهي و م رعهاي مديشدود ( 55و .)22افد ايش گلدوک
خون در نتيجه تغيير الگوي تخمير شکمبه به جهدت افد ايش نسدبت
موالري پروپيونات ميباشد و پروپيونات تنها اسيد چدرب فدرار گلدوک
ساز شکمبه مي باشد ( ،)5لذا اف ايش عددي گلوک خون ممکن اسدت
به همين دليل باشد .اين نتايج با يافتههاي چاوز و همکاران ( )11کده
بيان نمودند غلظت گلوک پالسمايي برهها تحت تأثير تغذيه با روغدن
فرار سير نبود مطابقت دارد.
اوره خون در کبد ،از آمونياک جذب شده از شکمبه سنت ميشدود
به طوري که غلظت نيتروژن اوره اي خون همبستگي مثبتي با غلظدت
آمونياک شکمبه دارد ،بنابراين تفاوت در غلظت نيتروژن خون ميتواند
به علت تفاوت در شراين تخميدر شدکمبه باشدد ( .)21حجدت پنداه و
همکاران ( )23در مطالعه استفاده از روغن فرار سير و پودر زردچوبه در
جيره گوسفند ،تغييري در غلظت پالسمايي اوره خون مشاهده نکردند.
تأثير روغن هداي فدرار سدير بدر متابوليسدم پدروتئين و خاصديت ضدد
پروتددوزوآيي ،کدداهش تج يدده پددروتئين باکتريددايي و کدداهش غلظددت
نيتروژن آمونياکي ميتواند باعث کاهش نيتدروژن اورهاي خدون شدود
(.)3
مکانيسمي که سير و عصاره آن کلسترول و ليپيددهاي پالسدما را
کاهش مي دهد به طور کامل روشن نيست ،اما مطالعات حيواني نشان
ميدهد مکملهاي سير از طريق کاهش فعاليت آن يمهاي ليپوژنيدک

P value

کبدي و آند يمهداي کلسدتروژنيک مانندد آند يم گلدوک -2-فسدفاتاز
دهيدروژناز و  -5هيدروکسدي -5-متيدل -گلوتيدل کدوآن يم  Aآن را
کاهش ميدهند ( .)53در مطالعات انجام شده مشخ گرديددهاسدت
که سير خام داراي تأثير معنيداري بر کاهش سطح کلسترول و تدري
گليسيريدهاي سرم است ( .)53بنابراين معقول و منطقي است تا بيدان
شود که سير باعث اختالل بنيادي در سنت کلسترول ميشود .عصداره
سير و خود سير حاوي ترکيبات گوگردي هستند که به طور مؤثري بر
کاهش غلظت پالسمايي کلسترول اثدر گذاشدته و باعدث مهدار سدنت
کلسترول کبدي ميشوند (.)21

نتيجه گيري
استفاده از پودر سير اثر منفي بر ويژهگيهاي هضمي و تخميدري
نداشت و با توجه به کاهش کلسترول و جمعيت پروتوزوآيي مي تواندد
اف ودني مفيدي باشد .اگرچه در آزمايش حاضر اندازه گيري نشدد ،امدا
گ ارشات منابک بررسي شده کاهش متدان و دي اکسديد کدربن را بده
عنوان گازهاي گلخانهاي در اثر استفاده از سير نشان ميدهندد کده از
جمله فوايد ديگر آن است .با توجه به اينکه امروزه بيماريهاي قلبدي
عروقي اصليترين عامل مرگ و مير انسان ميباشند ،اسدتفاده از ايدن
اف ودني طبيعي با تأثيري که بر کاهش کلسترول و ساير اشکال مضدر
ليپيدي خون و گوشت و به دنبال آن کداهش ابدتال بده بيمداريهداي
مذکور دارد ،توصيه ميگردد.

جدول  -7برخي فرآسنجههاي خوني گوسفندان تغذيه شده با جيره حاوي پودر سير
مقدارپودر سير (درصد مادهخشک جيره)
2
0
35/375
27/355
گلوک (ميليگرم بر دسيليتر)
11/113
12/133
نيتروژن اورهاي (ميليگرم بر دسيليتر)
21/372b
25/123a
کلسترول (ميليگرم بر دسيليتر)
ميانگين هاي هر ردي با حروف غير مشابه داراي اختالف معني دار مي باشند (.)P<5/53

SEM

P value

3/173
1/521
2/523

5/153
5/525
5/523

منابع
 -1بقاليان ،ک ،.ه .ضياعي ،م .ر .نقوي ،و ح .نقدي بادي .1535 .ارزيابي پيش از کشت اکوتيپهاي سير ايراني از نظر مي ان آليسين و خصوصيات
گياهشناسي .فصلنامه گياهان دارويي ،سال چهارم ،شماره  .15صفحات .35-37
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