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  چکیده

شـکمبه در   عملکـرد و جمعیـت پروتـوزوآي    هضـم،  قابلیـت  ذرت بر سیالژ و گندم کاه با ماش کاه جایگزینی آزمایش حاضر به منظور بررسی اثرات
دو  هضـم  ذرت بـا اسـتفاده از روش   سـیالژ  و گنـدم  کـاه  با ماش کاه هاي نر عربی انجام گرفت. در مرحله اول پس از تعیین سطح مناسب جایگزینی بره

جاي کاه گنـدم (جیـره    به درصد جایگزینی کاه ماش  100د)، شامل جیره فاقد کاه ماش (شاه اول مرحله از دهیبرگز یشیآزما يها ها با جیره اي، بره مرحله
 طـرح کـامال   لـب ) در قا3جـاي سـیالژ ذرت (جیـره      درصد جایگزینی کاه ماش بـه  50) و 2جاي سیالژ ذرت (جیره  درصد جایگزینی کاه ماش به 25)، 1

هاي مـورد آزمـایش    رهیج با صبح وعدهیک  در واناتیحو عملکرد پروار تغذیه شدند. براي تعیین قابلیت هضم،  ریتخم ،هضم تیقابلتصادفی براي تعیین 
گیـري   انـدازه  جهـت . شـد آنهـا ثبـت    وزن وي آور جمـع  روزانـه  مـدفوع  ومانده  باقی شده، داده خوراك مقدار هضم، تیقابل محاسبه جهتو  شدند هیتغذ

در  .گرفتـه شـد   شـکمبه  عیمـا ها خون و  ی آزمایش، از دامانیپاي روزها در شکمبهیی آوپروتوز تیجمع شمارش و شکمبهي ریتخمي خونی و ها فراسنجه
 60 شیآزمـا  دوره طـول ه شد. ماه استفاد 5کیلوگرم و سن  24هاي نر با میانگین وزن  از بره روزانه وزن شیافزا و لیتبد بیضر برآورد جهتمرحله دوم، 

هاي  از نظر قابلیت هضم اختالفی بین جیرهنتایج تعیین سطح مناسب نشان داد که  .بود یکش وزن و يریگ  نمونه روز 45 و يریپذ عادت روز 15 شامل روز
هـا اخـتالف وجـود داشـت و در      ن جیـره . نتایج حاصل از آزمایش دوم نشان داد که از نظر مقدار خوراك مصـرفی در کـل دوره بـی   آزمایشی وجود نداشت

ي ها فراسنجهدر مورد  قابلیت هضم مواد مغذي مربوط به جیره یک بود.. بیشترین ) بیشتر از شاهد بود2به استثناء  3و  1جیرهاي حاوي کاه ماش (جیره 
ـ  نیانگیم نظر از .نشد مشاهدهها  جیره نیبي دار یمعن اختالف ،یابیارز موردي ا شکمبه وی خون ، اخـتالف  خـوراك  لیتبـد  بیضـر و  روزانـه  وزن شیزااف

ها در آزمایش حاضر و حتی نتایج بهتـر در   هاي آزمایشی مشاهده نشد. بنابراین، با توجه به عدم اختالف در عملکرد هضم و پروار بره داري بین جیره معنی
ـ   15ریب تبدیل تا روزگی و ض 30و  15خوراك کل دوره، افزایش وزن روزانه تا  برخی موارد نظیر مصرف ـ  دلیـل ارزان ه روزگی، استفاده از کاه مـاش ب ر ت

  شود. هاي پرواري توصیه می هایی خاص از سال به صورت جایگزینی براي کاه گندم یا سیالژ ذرت کم دانه در تغذیه بره بودن و فراوانی آن در فصل
  

   .قابلیت هضم، نیتروژن آمونیاکیراك، ضریب تبدیل خوافزایش وزن روزانه، پروتوزوآي شکمبه، هاي کلیدي:  واژه
  

    1 مقدمه
تأمین مواد غذایی براي جمعیت جهان همیشه از مسائل مهم بوده 
است. در میان مواد غذایی مختلف آنچـه بیشـتر مـورد احتیـاج اسـت،      

باشد. اشخاصی کـه فقـط از منـابع     ویژه نوع حیوانی آن می پروتئین به
ها و عناصـر غـذایی    بعضی ویتامینکنند دچار کمبود  گیاهی تغذیه می

                                                             
نشگاه کشاورزي و منابع دا ،گروه علوم دامیآموخته کارشناسی ارشد  دانش - 1

  ،طبیعی رامین خوزستان
  .دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان ،دانشیار گروه علوم دامی - 2
   )                 Email: chaji@ramin.ac.ir          :نویسنده مسئول -*(

DOI: 10.22067/ijasr.v4i1.52536  

شوند، طبق توصیه فائو در یک رژیم غذایی متعـادل بایـد    ضروري می
درصد پروتئین حیـوانی منظـور شـود     40درصد پروتئین گیاهی و  60

)13  .(  
از  بـوده و  دامپـروري  صنعت اساسی نیازهاي از یکی علوفه تأمین

مـورد   کارایی بـاال  و هزینه کمترین با خوراکی منابع از طرفی استفاده
تغذیه دام بخش قابل تـوجهی از هزینـه دامپـروري را بـه     توجه است. 

دهد، شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک و کمبـود   می خود اختصاص 
نزوالت آسمانی در ایران موجب شده است تا درآمدهاي ناشی از تولید 

بـا  یکـی از راهکارهـاي مقابلـه     ).17( دثر سازأهاي دامی را مت فرآورده
اي،  هاي باالي تغذیه ها و هزینه اي در تغذیه دام محدودیت منابع علوفه
اي غیر متعارف و یا محصوالت فرعی کشاورزي  استفاده از منابع تغذیه

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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  ).  12باشد ( می
 یافته أمنش يمرکز یايهند و آس ) ازVigna radiate(سبز  ماش

 یـک  یگیـاه  ماشهند است.  آنشدن  یمنطقه اهل يو به احتمال قو
 در و دار کـرك  متعـدد،  بـرگ  و شـاخه  با دار زاویه ها ساقه علفی، ساله،
ماش در ایران به طور پراکنده ). 23( است دار پیچک ساقه نژادها برخی

هاي شمالی  در آذربایجان، خراسان، اصفهان، فارس، خوزستان و استان
د شو هاي گرگان به صورت دیم کشت می به صورت آبی و در کوه پایه

). در این نواحی که کشت ماش به صورت دیم به میزان کمی 18و  7(
کند و مقاومت بـه خشـکی آن    متداول است، محصول خوبی تولید می

 را احتمـاال و کلـش مـاش    . کـاه تبیشتر از نخود و لوبیا معمـولی اسـ  
داد، از طرفی کاشـت مـاش   مورد استفاده قرار  ها دام تغذیه توان در می
منظور تقویت زمین معمول است و چون گیـاهی  عنوان کود سبز به  به

کیلـوگرم   100-50لگومی بوده قابلیت تثبیت نیتروژن جوي به میزان 
  در هکتار را دارد. 

 سـطح  هکتار میلیون 20/12 حدود ازدر ایران  92 زراعی سال در
 30/6 معـادل  هکتـار  میلیون 77/0 حدود زراعی، محصوالت برداشت

بوده است که مقام سـوم را در   بوباتمربوط به ح برداشت سطح درصد
 سطح برداشت بیشترین که بین کل محصوالت داشته است، به طوري

اي  علوفـه  نباتـات  گروه سپس و درصد) 10/73غالت ( گروه به متعلق
 ).29(باشد  درصد) می 30/6حبوبات ( گروه آن از پس و درصد) 40/7(

 محصـوالت  یـد تول تـن  میلیون 07/68مجموع  از از نظر میزان تولید
 سـهم  درصد 7/0معادل ،هزارتن 500 حدود ،92 زراعی سال در زراعی
سطح زیر کشت ماش در جهـان حـدود    .)29بوده است ( حبوبات تولید

میلیون تن دانـه خشـک تولیـد     8/1میلیون هکتار است و ساالنه  5/2
ســطح زیــر کشــت مــاش در اســتان  1389). در ســال 18د (شــو مــی

). لذا بقایاي حبوبـات پتانسـیل   13( توده اسهکتار ب 14000خوزستان 
ـ     وجـود آورده اسـت.   ه عظیمی براي تولیـد خـوراك دام در کشـور را ب

 یشتراي که در رابطه با ماش انجام گرفته ب کنون اکثر مطالعات تغذیه تا
 یدر خصوص کاه ماش مطالعات کمـ  یدر خصوص دانه ماش بوده ول

هضم  بر اثر آن یافتنور حاضر به منظ یشصورت گرفته است. لذا آزما
در حین جایگزینی آن با کاه گندم یـا سـیالژ    و عملکرد پروار گوسفند
 . ذرت کم دانه انجام شد

  
  ها روش و مواد

 سـطح  اول مرحلـه کـه در   گرفت انجام مرحله دو آزمایش در این
از  یشد و در مرحله دوم سطوح انتخاب تعیین جیره در ماش کاه مناسب

 استفاده مورد پروار عملکرد و هضم بر آنها اثر طالعهم مرحله اول، براي
 شوشـتر  شهرسـتان  کشاورزي مزارع از نیاز مورد ماش گرفت. کاه قرار
خام، لیگنین، الیـاف   درصد پروتئین .گردید خشک آزاد هواي در و تهیه

، 79/10، 50/7نامحلول در شـوینده خنثـی و اسـیدي آن بـه ترتیـب      

  درصد بود. 00/32و  87/48
 کاه مناسب مقدار این مرحله در اي: ایش هضم دو مرحلهآزم

 هضمروش  از استفاده با آزمایشگاه در عربی، گوسفندان جیره در ماش
 در .قرار داده شد تکرار 6 یمارهر ت يو براشد  تعیین) 30( اي مرحله دو

 48یـک بـه مـدت     سازي هضم شیردان و شکمبه هر روش شبیه این
راس  4گاهی از ل از تغذیه صبحشکمبه قبمایع  شود. ساعت انجام می

 بخـش  ایـن  درمري اخذ گردید و مخلوط شـد.   گوسفند از طریق لوله 
 و 75 ،50 ،25 صـفر،  سطوح( ماش کاه مختلف مقادیر ینیگزیجا تأثیر
 گوسـفندان  جیره در دانه کم ذرت الژیس ای و گندم کاه با) درصد 100
   .گرفت قرار یررسب مورد ریتخم و يریپذ هضم اتیخصوص بر عربی

 احتیاجات جداول اساس بر آزمایشی يها جیرهبراي هر دو مرحله 
  ). 1 جدول( شد تنظیم) 21( کوچک کننده نشخوار يها دام

 ایـن  در. بـود  )in vivo( دامی آزمایش شامل آزمایش دوم مرحله
چهـار جیـره    اول، مرحلـه  آزمـایش  از حاصـل  نتـایج  بررسی با مرحله

 100( گنـدم  کـاه  جاي به ماش کاه جایگزینی وحسط عنوان بهترین به
 بـه جـاي  درصد  25( ذرت سیالژ و) 1گندم، تیمار  کاه به جاي درصد
، )3و  2ذرت، به ترتیب تیمـار   سیالژ به جايدرصد  50 و ذرت سیالژ

 دو حدود در این مرحله از آزمایش. شدند انتخاب به همراه جیره شاهد
 متوسـط (بـا   عربـی  نژاد نر بره سرا 16 آن طی و انجامید طول به ماه

 بـه  تکرار 4 با تیمار 4 قالبماه سن) در  5حدود  یلوگرم،گ 24±4 وزن
 و تغذیـه  یط. شـرا شـدند  تغذیـه عملکرد هضم و پـروار   مقایسه منظور

 یکسـان  آزمـایش  شروع از قبل شده انتخاب هاي بره پرورش مدیریت
 هـاي  قفـس  در آزمایشـی  دوره طول در کامل طور به ها  بره. است بوده

 غذا و تازه آشامیدنی آب به و ندشد داري نگه انفرادي طور به متابولیکی 
 انگـل  ضـد  داروهـاي  از آزمـایش  ي دوره ابتداي در ؛داشتند دسترسی

 خـوراك . شـد  اسـتفاده  داخلـی  هـاي  انگل بردن بین از و کنترل براي
 صـورت    بـه  و تـوزین ) 8(سـاعت   صـبح  غـذایی  وعـده  یک در روزانه

  .شد داده قرار ها دام اختیار تا حد اشتها در مخلوط
 اواخـر  در :هـا  جیره مغذي مواد هضم قابلیت گیري اندازه

 روز 7 مــدت بـه  مـدفوع  و خـوراك  مانـده  بـاقی   نمونـه  آزمـایش  دوره
 دورهروز  7 پایـان  در دام هـر  بـه  مربـوط  هـاي  نمونـه شد.  آوري جمع
 از بـرداري  مونـه ن. شـدند  مخلـوط  یکـدیگر  بـا  نسبت به برداري، نمونه
 قابلیـت . پـذیرفت  انجـام  برداري نمونه دوره در نیز آزمایشی هاي جیره
پـس از   ینو پروتئ ADF ،NDFخشک،  ماده شامل مغذي مواد هضم
 شـده،  خورده مقدار اختالف از استفاده با آزمایشگاه در آنها گیري اندازه
  .ندمحاسبه شد یو دفع مانده باقی

 در هـا  بره کشی  وزن رشد، روند بررسی جهت :ها بره کشی وزن
 در روزانـه  تغذیـه  از قبـل  بار  یک دو هفته هر سپس و آزمایش ابتداي
 از قبـل  .پذیرفت انجام آزمایش دوره انتهاي تا روز از مشخصی ساعت

ضریب تبدیل . گردید اعمال گرسنگی ساعت 12 تا 8 حدود کشی، وزن
کـل دوره آزمـایش   و  کشی وزنو بازده خوراك در پایان براي روزهاي 

  محاسبه شد.
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  تحت آزمایش گوسفندان آزمایشی هاي  جیره شیمیایی ترکیب و خوراکی ياجزا - 1 جدول

Table 1- Feed ingredients and chemical compositions of experimental diets of sheep     
 

  هاي آزمایشی (درصد جایگزینی کاه ماش) جیره
Experimental diets (% replacement mung bean straw) 

  

  )صد(درخوراکی  ماده
Feed Ingredient (%) 

Control 

کاه  به جايدرصد  100
 گندم

100% with wheat 
straw 

 سیالژ به جايدرصد  25
 ذرت

25% with corn 
silage 

 سیالژ به جايدرصد  50
 ذرت

50% with corn 
silage 

 سبوس گندم
Wheat bran 

25.00 25.00 25.00 25.00 

  کاه گندم
Wheat straw 

20.00 - 20.00 20.00 

  سیالژ ذرت
Corn silage 

25.00 25.00 18.75 12.50 

  دانه جو
Barley grain 

29.00  29.00 29.00 29.00 

  کاه ماش
Mung bean straw 

- 20.00 6.25 12.50 

 1مکمل معدنی ویتامینی

Mineral vitamin premix1 1.00 1.00 1.00 1.00 

 جمع
Total 

100 100 100 100 

 ماده خشک
Dry matter 

62.20 61.13 64.26 71.65 

 خاکستر
Ash 

6.35 6.77 6.51 6.68 

 پروتئین خام
Crude protein 

11.22 11.87 9.60 10.32 

 چربی خام
Ether Extract 

5.89 6.40 5.97 6.05 

  الیاف نا محلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber (NDF) 

41.80 40.15 32.91 33.14 

  الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
Acid detergent fiber (ADF)  25.52 19.28 24.30 26.30 

  لیگنین
Lignin 

5.09 4.51 4.02 3.32 

  (مگاژول بر کیلوگرم) انرژي متابولیسمی
ME (MJ Kg-1) 

8.82 12.53 9.20 9.45 
گرم  80گرم کلسیم،  195اکسیدان،  آنتی گرم میلی E ،2500ویتامین  گرم میلی D ،200ویتامین  المللی بین واحد هزار A ،200ویتامین  مللیال بین واحد هزار 600 حاوي مکمل کیلوگرم هر 1

   گرم سلنیوم. میلی 1/1گرم ید و  یمیل 12گرم کبالت،  میلی 100گرم روي،  میلی 300گرم مس،  میلی 300گرم آهن،  میلی 3000گرم منگنز،  میلی 2200گرم منیزیم،  میلی 21000فسفر، 
1 Mineral and vitamin premix provided (mg/kg of supplement): vitamin A, 600,000 IU; vitamin D3, 200,000 IU; vitamin E, 200 mg; 
antioxidant, 2500 mg; Ca, 195000 mg; P, 80000 mg; magnesium, 21000 mg; manganese, 2200 mg; iron, 3000 mg; copper, 300 mg; 
zinc, 100 mg; Co, 100 mg; I, 12 mg; Se, 1.1 mg.  

  
 در :خـونی  هـاي  فراسنجه تعیین و خون از گیري  نمونه

 یـد ور ازها  دوره و چهار ساعت بعد از تغذیه از تمام دام یپایان يروزها
 حـاوي  يها هاي خونی درون لوله . نمونهگردید انجام گیري  خونوداج 

 دقیقـه  15 مـدت  بـه  ،3000دور  درآوري شـد و   جمـع  انعقاد ضد ادهم
جهـت   ، سـپس ها جدا گردیـد حاصل از آن يسانتریفیوژ شده و پالسما

 یوسدرجه سلس -20آنالیزهاي بعدي (گلوکز و اوره) در فریزر و دماي 
 کیـت  از اسـتفاده  بـا  خـون  اوره و گلـوکز  گیري اندازهداري شدند. هنگ

ــارس شــرکت کمــی تشــخیص ــون پ ــا و آزم ــتفاده ب ــتگاه از اس  دس
  گرفت. انجام) 22. اس لیبرا بیوکروم(مدل  اسپکتوفتومتري

 بـه  مربـوط  آزمایشـات  انجـام  منظـور  بـه  :شکمبه مایع نمونه
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 شـمارش  و آمونیـاکی  نیتروژن ،)سوئیس، 781 (متروم pH گیري اندازه
 از کـدام  هـر  از یصبگاه یهپس از تغذ ساعت سه شکمبه، پروتوزوآي

 يمـر   لولـه  از طریـق  شـکمبه  مایع از برداري نمونه گوسفند اسر 16
بـا  شده ( اسیدي شکمبه مایع آمونیاکی نیتروژن غلظت. پذیرفت انجام

 چهـار  نخـی  پارچه با کردن صاف از پس) نرمال 2/0 کلریدریک یداس
 اسـپکتوفتومتر  دسـتگاه  بـا ) 4( کانـگ  و برودریک روش طبق بر الیه

 .شد گیري اندازه
اسـتفاده از الم   باها  وآپروتوز تعداد شمارش :وتوزوآپر شمارش

ـ ) بـه شـرح ذ  9( یتیدهور يشنهادیبه روش پ تومتریهموسا انجـام   لی
ــر از مــایع شــکمبه فــرم آلدهیــدي   گرفــت. یــک میلــی الم  يرولیت

قـرار داده و   10با بزرگنمـایی  يیتومتر در زیر میکروسکوپ نوراهموس
مربع متوسـط   5پروتوزوآ در  دتعدا نیانگیمشد.  گذاشتهالمل روي آن 

 شـمارش  شـده  لیتشـک  کوچک مربع 16 از خود که) Nالمپ ( یانیم
  . شد نییتع پروتوزوآتعداد  ریو از رابطه ز دیگرد

  )1(  ضریب رقت×N×104=شکمبه عیما تریل یلیتعداد پروتوزوآ در م
 بـا پروتوزوآ  يمورفولوژروش و گونه آنها از  جنس صیتشخ يبرا
بـا   ينـور  یکروسـکوپ اسـتفاده از م  و با )22و ایماي (اگیموتو اطلس 
  .شد استفاده) NIS-Elements F 3.0(مدل  یکسا 40 ییبزرگنما

 ممـرت، (آون  خشـک  مـاده  :ییایمیش باتیترک يریگ اندازه
(کـوره   خاکسـتر )، وسیسلس درجه 90 دماي ساعت، 24 آلمان،ساخت 

چهـار   وس،یسلس درجه 550 يدما ران،یا تون، ساختیاکسا یکیالکتر
ـ   ـ ال و) دسـتی  خـام (روش سوکسـله   یسـاعت)، چرب  در نــامحلول افی

 نیپـروتئ  ،)1( استاندارد و متداول يها روش با) ADF( يدیاس ندهیشو
ـ ال ،)سـوئد ، 2300 مـدل Foss  Tecator ( کجلـدال با روش  خام  افی

ـ  ندهینامحلول در شو  همکـاران  و سوسـت  ون روش بـا ) NDF( یخنث
  .گیري شدند اندازه )31(

 طـرح  از آزمـایش  مرحلـه  دو هـر  بـراي : ها داده آماري تحلیل
  .بود  زیر صورت به طرح آماري مدل .شد استفاده تصادفی کامال

)2(  Yij = µ+Ti+ Ɛij 
 اثـر  Ti جامعـه،  میـانگین  µ شده، مشاهده مقدار Yijمدل،  یندر ا

 SAS آمـاري  افـزار  نرم با ها داده(خطا).  باقیمانده اثرات Ɛijام،  i تیمار
زمـانی کـه اثـر    . گرفتنـد  قرار آماري تحلیل و تجزیه مورد 1/9 نسخه

 اي دامنـه  چنـد  آزمـون  توسط ها میانگین دار شد، مقایسه تیمارها معنی
 .گرفت درصد انجام 05/0 احتمال سطح در  دانکن

  

  بحث و نتایج
تعیین سطح مطلوب جـایگزینی کـاه مـاش در     -مرحله اول

 جیره
 نشـان  2 در جـدول هاي آزمایشـی   یرهمواد مغذي جقابلیت هضم 

 هـاي  یرهاز ج کدام یچه بینحاصل نشان داد که  یجشده است. نتا داده
ـ  و بـا یکـدیگر   با شاهد  یشیآزما . نداشـت  وجـود  يدار یاخـتالف معن

 بـراي  را گیاهـان  انـرژي  دسترسـی  قابلیت داري معنی طور به لیگنین
 کـاهش  خشک، دهما مصرف و الیاف از استفاده کردن محدود با ها دام
 هضـم  قابلیـت بـراي   یاصـل  یـل از دال احتماال یکی لذا)، 10( دهد می

وجـود  در مقایسه با کاه مـاش   گندم کاه حاوي هاي جیره کمتر عددي
درصـد لیگنـین در    10/11ترتیـب   (بهاست بیشتر در کاه گندم  یگنینل

شـکمبه بـه    هـاي  یکـروب م دسترسـی کـه مـانع   درصد)  00/14برابر 
 ).28و  16( شود یم سلولی دیواره ايه یدراتکربوه
 100شـاهد،   يهـا  رهیـ ج اول مرحله در یشیآزما يها رهیجبین  از
 درصـد  50 و 25 گنـدم،  کـاه  بـه جـاي   مـاش  کـاه  ینیگزیجـا  درصد

بررسـی   يبرا و شدند انتخاب ذرت الژیس به جاي ماش کاه ینیگزیجا
 استفاده مورد يپروارهاي نر  بره عملکرد و ریتخم ،هضمارزش آنها در 

  .ندگرفت قرار
  

  هاي نر   پروار برهمرحله دوم عملکرد هضم و 
مصرف مـاده خشـک   که نشان داد  یجنتا :مصرف و قابلیت هضم

قرار گرفت  هاي آزمایشی یرهج یرتحت تاث يدار یبه طور معنکل دوره 
یشترین بکاه گندم  به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا 100  یرهو در ج
جـایگزینی کـاه مـاش بـا     درصد  25یره نسبت به ج تنها کهبود  مقدار

روز  30مصرف مـاده خشـک در    ).P>05/0د (ش دار یمعنذرت  یالژس
 15اما در  قرار نگرفت یشمورد آزما هاي یرهج یرتحت تاث یشاول آزما

 یشترگندم ب  کاه يکاه ماش به جادرصد  100 يحاو یرهروز سوم در ج
  . )3جدول بود ( ها یرهج یراز سا

 يحـاو  یـره در جمقدار مصرف ماده خشـک  که باعث شده  یلعام
هـا بـه    جیـره  سـایر کاه گندم نسبت به  جايدرصد کاه ماش به  100

 و لگـومی  ماهیـت  بـه  شـاید باشـد،   بیشـتر  عددي یادار  معنیصورت 
 شبدر در گرفته صورت زیرا مطالعاتباشد.  مربوط آن شیمیایی ترکیب

 انـدازه  کـاهش  سـرعت  کـه  داد   اي، نشان به عنوان لگوم علوفه سفید
 هـاي  گرامینـه از  تـر  سـریع  شـکمبه  در ریز هضمی مواد عبور و ذرات
از  یشـتر درصـد ب  20را  یداست، گـاو و گوسـفند شـبدر سـف     يا علوفه
 مصـرف  متابولیسـم،  قابـل  انـرژي  میـزان  همان گرامینه با هاي علوفه

 یرماده خشـک در شـبدر قرمـز و سـا     یشترب یاريمصرف اخت کنند، می
 یـت کـه سـرعت و قابل   یی). غـذاها 20گزارش شده است ( یزبقوالت ن

 یـاد سرعت ز شوند، یم یشتريب يدارند باعث مصرف غذا ییهضم باال
بـا سـرعت    یـز دسـتگاه گـوارش ن   یـه که تخل شود یهضم غذا سبب م

 ییوعـده غـذا   يبـرا  یشـتري ب یاضـاف  يو فضا یردصورت گ یشتريب
جیره  هضم قابلیت هاي داده وجهت لذا با)، 20فراهم شود ( یوانح يبعد

ـ   ینکه) و ا4جدول (یک  شـاید   باشـد،  یکاه ماش از خانواده بقـوالت م
 هاي داراي سـهم بیشـتري از کـاه مـاش     علت مصرف بیشتر در جیره

 باشد. می توضیحقابل 
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  کاه ماش در جیره براي تعیین مقدار مناسب جایگزینیم دانه سیالژ ذرت ک یاهاي حاوي کاه ماش جایگزین شده با کاه گندم  قابلیت هضم آزمایشگاهی جیره - 2 جدول

Table 2- In vitro digestibility of diets contain mung bean straw replaced with wheat straw or low grain-corn 
silage, to determine the proper amount of mung bean straw in diet  

  (درصد) نثیالیاف نامحلول در شوینده خ
Neutral detergent fiber (%) 

  (درصد) ماده خشک
Dry matter (%) 

  ها (درصد جایگزینی کاه ماش) جیره
Diets (% replacement of mung bean straw)  

1شاهد  74.95  66.95  

Control1 

کاه گندم به جايدرصد  25  72.58  66.85  
25% with wheat straw 

کاه گندم به جايدرصد  50  70.94  65.27  
50% with wheat straw 

کاه گندم به جايدرصد  75  74.90  72.22  
75% with wheat straw 

کاه گندم به جايدرصد  100  77.06  69.87  
100% with wheat straw 

ذرت یالژس به جايدرصد  25  73.33  68.10  
25% with corn silage 

ذرت یالژس به جايدرصد  50  75.00  67.96  
50% with corn silage 

ذرت یالژس به جايدرصد  75  70.64  66.69  
75% with corn silage 

ذرت یالژس به جايدرصد  100  69.98  62.48  
100% with corn silage 

3.27  2.59  SEM  
0.098  0.084  P-value  

  ماش کاه بدون ذرت، الژیسکاه گندم و  يحاو رهیج 1
1 Wheat straw+corn silage, without mung bean straw. 

  
هاي آزمایشی حاوي کاه ماش جایگزین شده با کاه  تغذیه شده با جیرهپرواري هاي نر   روزه و کل دوره در بره 15هاي  دوره (گرم در روز) خوراك مصرفیمیانگین  - 3جدول 

  1گندم و سیالژ ذرت کم دانه

Table 3- Average feed intake (g day-1) at each 15 days and whole experiment period in finishing male lamb fed 
experimental diets contain mung bean straw replaced with wheat straw and low grain-corn silage1 

  روز 45-0
0-45 day  

  روز 45-31
31-45 day  

  روز 30-16
16-30 day  

  روز 15-0
0-15 day 

  ها (درصد جایگزینی کاه ماش) جیره
Diets (%replacement of mung bean straw) 

983.47ab  1079.95b  1026.15 844.31 
2شاهد  

Control2 

1066.19a  1249.23a 1081.53 867.80 
کاه گندم به جايدرصد  100  

100% with wheat straw 

932.56b  1034.44b 964.69 798.54 
ذرت یالژس به جايدرصد  25  

25% with corn silage 

1014.86a 1109.21b  1030.31 905.08 
ذرت یالژس به جايدرصد  50  

50% with corn silage 
27.80 31.30  39.30  35.80  SEM  
0.030 0.002  0.270  0.250  P-value  

 .(P<0.05)باشند  داري می هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
  .ماش کاه بدون ذرت، الژیسکاه گندم و  يحاو رهیج 2

1 Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
2 Wheat straw+ corn silage, without mung bean straw. 

 
اخـتالف   یشیآزما هاي یرههضم ماده خشک ج یتقابل). 4بود (جدول دار  هاي آزمایشی بر قابلیت هضم همه مواد مغذي معنـی  اثر جیره



  305     ...کردبر عمل ذرت یا سیالژ گندم کاه با ماش کاه جایگزینی اثرات بررسی

دار مربـوط بـه    تنها اختالف معنـی شاهد نداشتند و  یرهبا ج يدار یمعن
کاه گنـدم   به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا 100  یرهجپذیري   هضم

ذرت  یالژس جایگزینی کاه ماش با درصد 25 یرهبه ج نسبت) 1(جیره 
هضـم مـاده خشـک     یتدرصد قابل یشترین. ب)P>05/0) بود (2(جیره 

 هـاي مرحلـه   دادهبا  یشبخش از آزما ینا بود. نتایج 1ره یمربوط به ج
ـ نظر قابل از .)4داشت (جدول  مطابقتاول   NDF يهضـم ظـاهر   تی

د دار بــو معنــیشــاهد  یــرهجبــا  یشــیآزما هــاي یــرهجاخــتالف بــین 
)05/0<Pهضم  یتدرصد قابل یشترین). بNDF 100 یـره مربوط به ج 

) P>05/0بود () 1یره (جکاه گندم  به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا

 یگزینیدرصـد جـا   50 رهیـ هضم مربوط به ج تیدرصد قابل نیکمتر و
مـورد   در ).P>05/0( ) بـود 3(جیـره  ذرت  یالژسـ  به جـاي کاه ماش 

ــز  ADF يهضــم ظــاهر تیــقابل اخــتالف  یشــیآزما هــاي یــرهجنی
 یـت درصـد قابل  یشترین). بP>05/0شاهد داشتند ( یرهبا ج يدار یمعن

 50 و 25 يهـا رهیـ ج). P>05/0بـود (  1 یرهه جمربوط ب ADFهضم 
 ) قابلیـت 3و  2(جیـره  ذرت  یالژس به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا

 2 یرهاما تنها اختالف ج داشتند، شاهد جیره به نسبت تري پایین هضم
  ).  P>05/0( بود دار یبا شاهد معن

 
  1هاي آزمایشی حاوي کاه ماش جایگزین شده با کاه گندم و سیالژ ذرت کم دانه ذیه شده با جیرهتغ يپروارنر  يها  برهمواد مغذي در قابلیت هضم مصرف و  - 4 جدول

Table 4- Nutrients intake and digestibility in finishing male lamb fed experimental diets contain mung bean straw 
replaced with wheat straw and low grain-corn silage1  

P-value  SEM  
  2ي آزمایشیها رهیج

Experimental diets2    مورد 
Item  3  2  1  Control   

  (گرم در روز) مصرف مقدار              
Intake (g day-1) 

0.030  27.80  1014.86a  932.56b  1066.19a  983.47ab    خشک ماده  
Dry matter  

  یآل ماده    1087.22  995.63  917.75  952.58  59.65  0.263
Organic matter 

  خاکستر    73.72  72.30  63.90  68.18  4.24  0.393
Ash  

  یخنث ندهیشو در نامحلول افیال    367.85  364.09  208.34  240.59  50.70  0.095
NDF 

  يدیاس ندهیشو در نامحلول افیال    237.51  176.98  174.19  182.71  21.23  0.169
ADF 

0.007  6.83  106.43bc  100.23c  124.85ab  139.05a    خام نیتئروپ  
Crude protein 

 (درصد) هضم تیقابل              
Digestibility (%) 

0.010  1.50  67.04ab  66.61b  71.00a  67.88ab    خشک ماده  
Dry matter 

0.0001  1.00  43.51c  44.40c  60.42a  53.43b    یخنث ندهیشو در نامحلول افیال  
NDF 

0.0001  1.20  36.37bc  33.37c  47.73a  39.59b    يدیاس ندهیشو در محلولنا افیال  
ADF 

0.0001 1.80  40.57c  49.07b  65.00s  53.58b    خام نیپروتئ  
Crude protein 

 .(P<0.05)باشند  داري می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
 50: 3 جیره ،ذرت یالژس به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا 25: 2 جیره ،کاه گندم به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا 100: 1جیره  ماش، کاه بدون ذرت، الژیسکاه گندم و  يحاو رهیج :شاهد 2

 ذرت. یالژس به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا
1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
2 Control: Wheat straw+Corn silage, without mung bean straw, Ration 1: 100% replacement of mung bean straw with wheat straw, 
Ration 2: 25% replacement of mung bean straw with corn silage, ration 3: 50% replacement of mung bean straw with corn silage.  

 
هضـم   یـت قابلمقـدار   یشـترین ب آزمـایش  مورد هاي جیره بین در

کـاه   به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا 100 یرهبه ج مربوط ینپروتئ
 یگزینیدرصـد جـا   50 یرهمقدار مربوط به ج ینکمتر ) و1(جیره گندم 

 ی کـه در حـال  ،)>05/0P() بود 3(جیره  ذرت یالژس به جايکاه ماش 
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 یالژسـ  به جـاي کاه ماش  یگزینیدرصد جا 25شاهد و  هاي جیره بین
 مشاهده نشد. داري معنی تفاوت) 2(جیره ذرت 

 شـکمبه  در الیاف میکروبی هضم کل از درصد 40 تا 30 حدود در
 درصـد  34 همچنـین  شـود،  مـی  انجـام  شکمبه هاي یاخته تک  توسط

 در ،)3( باشــد مــی پروتوزآهــا بــه مربــوط شــکمبه ســلوالزي فعالیــت

 تـوجهی  قابـل  کاهش با الیاف تجزیه باشند غایب پروتوزوآ که صورتی
و  NDFهضـم   یـت بتـوان بـاالتر بـودن قابل    یدکه شا گردد می جهموا

ADF کـاه گنـدم    بـه جـاي  کاه ماش  یگزینیدرصد جا 100 یرهدر ج
 مصـرف  هـاي  دام در شکمبه پروتوزوآي بودن باال علت به ) را1(جیره 
  ). 8(جدول  دانست جیره این کننده

 
  1هاي آزمایشی حاوي کاه ماش جایگزین شده با کاه گندم و سیالژ ذرت کم دانه جیره تغذیه شده با پرواريهاي نر   بره عملکرد پرواري -5 لجدو

Table 5- Performance of finishing male lamb fed experimental diets contain mung bean straw replaced with wheat 
straw and low grain-corn silage1  

P-value SEM 
  2ي آزمایشیها رهیج

Experimental diets2  مورد  
Item  3  2  1  شاهد 

  (کیلوگرم) وزن اولیه  24.87  25.00  23.87  25.37  1.48  0.90
Initial weight (Kg) 

  ، کیلوگرم)روزگی 45( نهایی وزن  31.87  32.12  30.87  33.50  1.31  0.78
Final weight (45 day, Kg)  

0.039  0.03  0.186ab  0.165b  0.167b  0.250a آزمایش (کیلوگرم)15 فزایش وزن روزانه تا روزمیانگین ا  
Average daily gain up to day 15 (Kg)  

0.046  0.02  0.160a  0.160a  0.167a  0.085b روز (کیلوگرم) 30تا16 میانگین افزایش وزن روزانه  
Average daily gain 16-30 day (Kg)  

 روز (کیلوگرم) 45تا  31روزانه میانگین افزایش وزن   0.132  0.142  0.140  0.152  0.03  0.96
Average daily gain 31-45 days (Kg)  

 میانگین افزایش وزن روزانه کل دوره  0.155  0.166  0.155  0.166  0.01  0.85
Average daily gain 0-45 day (Kg) 

0.03  0.52  4.62a  2.50b
  2.50b  3.75ab  (کیلوگرم) آزمایش 15وزن تا روز  افزایشکل  

weight gain up to day 15 (Kg)  
0.03  0.29  2.37a  2.37a  2.50a  1.25a  (کیلوگرم) روز 30تا16وزن  افزایشکل 

weight gain 16-30 day (Kg)  
  (کیلوگرم) روز 45تا  31ه وزن افزایشکل   2.00 2.12 2.12  2.25  0.42  0.98

weight gain 31-45 day (Kg)  
 روز (کیلوگرم) 45تا  0 وزن افزایشکل   7.00  7.50  7.00  7.50  0.56  0.86

weight gain 0-45 day (Kg) 

0.04  0.44  3.39b  5.00a  4.88a  3.64ab  (کیلوگرم بر کیلوگرم) آزمایش 15ضریب تبدیل تا روز 
Feed Conversion ratio up to day 15 (Kg Kg-1)  

 (کیلوگرم بر کیلوگرم) روز 30تا16ضریب تبدیل   6.60  6.70  6.10  6.90  0.44  0.30
Feed conversion ratio 16-30 day (Kg Kg-1)  

  (کیلوگرم بر کیلوگرم) روز 45تا  31ضریب تبدیل   8.70  10.95  7.79  8.98  2.21  0.78
Feed conversion ratio 31-45 day (Kg Kg-1)  

 روز (کیلوگرم بر کیلوگرم) 45 - 0ضریب تبدیل   6.36  6.99  6.06  5.75  0.48  0.35
Feed conversion ratio 0-45 day (Kg Kg-1) 

 .(P<0.05)باشند  داري می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
: 3 رهجی ،ذرت یالژس به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا 25: 2 جیره ،کاه گندم به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا 100: 1جیره  ماش، کاه بدون ذرت، الژیسکاه گندم و  يحاو رهیج :شاهد 2

 ذرت. یالژس به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا 50
1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
2 Control: Wheat straw+Corn silage, without mung bean straw, Ration 1: 100% replacement of mung bean straw with wheat 
straw, Ration 2: 25% replacement of mung bean straw with corn silage, ration 3: 50% replacement of mung bean straw with 
corn silage.  

 
ــودن  ــر ب ــی کمت ــدد از طرف ــد ع ــا pH يهرچن ــکمبه  یعم نیز ممکن است باعث  )،5(جدول  ها یرهج ینشده با ا یهتغذ گوسفندان درش



  307     ...کردبر عمل ذرت یا سیالژ گندم کاه با ماش کاه جایگزینی اثرات بررسی

 هـاي   میکروارگانیسـم  مطلـوب  رشـد  باشد، زیـرا هضم کمتر آنها شده 
صـورت   7/6حـدود   pHدر  هـا  ها و پروتـوزوآ  سلولیتیک نظیر باکتري

کند کاهش قابل  یسقوط م 2/6تر از  یینبه پا  pHکه یزمانو  گیرد  یم
) و با کاهش آن بـه  14و  9شود ( یم یدهد یافال یهدر تجز يا مالحظه

  .یابد می الیاف نیز کاهشمرور هضم 
 ازکـه   نشـان داد  5 جـدول  در ها دام وزن راتییتغ از حاصل جینتا
ـ   ها یرهج یی،وزن نها و یهوزن اول نیانگینظر م بـا   يدار یاخـتالف معن

روزه  45وزن روزانـه کـل دوره    یشافزا میانگینمورد  درهم نداشتند. 
 .نشـد  مشـاهده  داري معنـی  اخـتالف  آزمایش مورد هاي یرهج بین نیز

 بـه طــور  شــاهد در جیـره  اولروز  15 روزانــه وزن افـزایش  میـانگین 
 بـا  آن اخـتالف  امـا  ،)P>05/0(بـود   2 و 1 جیرهاز  یشترب داري معنی
میانگین افزایش ) یروزگ 30 تا 16( دومدوره  در. نبود دار معنی 3 جیره

 از بـاالتر ) 3تـا   1جیره ( ماش کاه حاوي هاي جیره ها در همه وزن بره
 45تـا   31( پایـانی  دوره در ی کـه در حـال  ،)P>05/0شاهد بود (  جیره

  . نداشت وجود تفاوتی آزمایش مورد جیره هاي بین) روزگی
 قـرار  آزمایشـی  هـاي  یـره ج یرثأتحت ت نیز دورهوزن کل  افزایش

هاي حـاوي کـاه    روزگی همه جیره 30تا  16وزن  نگرفت، اما افزایش
 دیگر طرف از. )P>05/0) بیشتر از جیره شاهد بود (3تا  1ماش (جیره 

کـاه   یگزینیدرصـد جـا   100 جیره در خوراك مصرف افزایش وجود با
وزن روزانـه و   یشاز نظر افـزا  ،)4و  3(جدول  کاه گندم به جايماش 

 شـاید . نشـد  مشـاهده  تفاوتی دیگر هاي یرهخوراك با ج یلتبد یبضر
 مـواد  هضـم  خـوراك،  مصرف افزایش با که نمود بیان گونه این بتوان

 عبـور  سـرعت  زیـرا  شـود،  مـی  کـم  باریـک  روده و شکمبه در متراکم
  ).  5و  2( دهد می کاهش را هضم قابلیت و یافته افزایش

 ضـریب نظـر   از گـردد  مـی  مشاهده 5که در جدول  همان طوري
 بـدترین . نشـد  مشـاهده  ها جیره بین دار معنی اختالفکل دوره  یلتبد

کاه ماش  نییگزیدرصد جا 25 یرهمتعلق به ج روز 15 تبدیل تا ضریب
 یـره اختالف آن بـا شـاهد و ج   که) P>05/0( بود سیالژ ذرت به جاي

 تـا  16( سـوم  و دوم هـاي  دوره درنبود.  دار معنی ماشکاه  100 يحاو
مشـاهده   داري معنـی  اختالف آزمایش مورد هاي جیره بین) روزگی 45

  نشد.
  

  هاي تخمیري شکمبه فراسنجه
دار  معنـی شـکمبه   pHو  ها بر غلظت نیتروژن آمونیـاکی  اثر جیره

انـد   ي معمـولی اسـتفاده کـرده    هایی که جیـره  . در دام)6 جدول(  بودن
). دامنـه مطلـوب نیتـروژن    9است ( 7تا  5/5بین  pHي طبیعی  دامنه

هـاي شـکمبه،    آمونیاکی شکمبه براي فعالیت مناسب میکروارگانیسـم 
 لیتـر  لیمی 100گرم در  میلی 30تا  50/8 یا) 26( 40/15تا  90/10بین 

لـذا در  شـده اسـت،    ) گزارش20( یرقابل تخم یبسته به مقدار ماده آل
شکمبه در حـد   یاکیآمون یتروژنو ن  pHییراتحاضر دامنه تغ آزمایش

با توجـه   شکمبه قرار داشت. يها یکروارگانیسمم یتفعال يمطلوب برا
به اینکه که منبع اصلی تأمین نیتروژن در شکمبه، آمونیاك حاصـل از  

دار  ) لذا شاید دلیل اختالف غیر معنی19ه پروتئین خوراك است (تجزی
ها مربوط به تفـاوت جزئـی در مقـدار غلظـت      یا عدم تفاوت بین جیره

    ).1پروتئین آنها باشد (جدول 

  
شده با کاه گندم و سیالژ ذرت هاي آزمایشی حاوي کاه ماش جایگزین  تغذیه شده با جیره پرواريهاي نر   برهدر  هاي تخمیري شکمبه فراسنجه -6جدول  

  کم دانه
Table 6- Rumen fermentation parameters in finishing male lamb fed experimental diets contain mung bean straw 

replaced with wheat straw and low grain-corn silage  
  لیتر) میلی 100گرم بر  (میلی نیتروژن آمونیاکی

NH3-N (mg 100 ml-1) 
pH  ي آزمایشیها رهیج  

Experimental diets  
1شاهد  6.70  10.09  

Control1 

کاه گندم به جايدرصد  100 6.66  11.66  
100% with Wheat straw 

ذرت یالژس به جايدرصد  25 6.26  9.66  
25% with corn silage 

ذرت یالژس به جايدرصد  50 6.26  9.35  
50% with corn silage 

0.91  0.16 SEM  
0.32  0.130 P-value  

  ماش کاه بدون ذرت، الژیسکاه گندم و  يحاو رهیج 1
1 Wheat straw+Corn silage, without mung bean straw. 
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  هاي خونی فراسنجه
 يا اوره یتـروژن ن واز نظر غلظـت گلـوکز    7جدول  هاي داده طبق

ل د. غلظـت معمـو  شـ مشـاهده ن  داري یاختالف معن ها یرهج ینب خون
 یـري گ نمونه زمان و مصرفی جیره نوع به توجهگلوکز خون گوسفند با 

ـ  ،از خون متفاوت گزارش شده است  30-50در دامنـه   یاما به طور کل
ــرم یلــیم ــی 100ر د گ ــرل  میل ــی 35 -8/54 ،)24( یت ــرم  میل  100ر دگ
در نوسـان   لیتـر  میلـی  100ر دگـرم    میلـی  1/72تا  20 ،)25لیتر ( یلیم

در شـکمبه نشـخوارکنندگان    یـره ج هـاي  یـدرات کربوه ).27باشد ( می
ـ  یلچرب فرار تبد یدهايشده و به اس یرتخم  85در حـدود  . شـوند  یم

عمل گلوکونئوژنز در کبد و  یدرصد گلوکز خون نشخوارکنندگان در ط
 غلظت تغییراز علل  یکی). 11( گردد یم یدتول ها یهدرصد آن در کل 15

 یــدتول تغییــراز  یناشــ توانــد یگلــوکز خــون در دام نشــخوارکننده مــ
 یشافـزا  یـل از دال احتمـاالیکی ). لـذا  24در شکمبه باشد ( یوناتپروپ
به کاه ماش  یگزینیدرصد جا 100شاهد و  هاي یرهگلوکز در ج يعدد
 یـت قابل یشو افـزا  یـره ج یمیاییشـ  یـب کاه گندم مربوط به ترک جاي
 در یشـتري ب يمـواد مغـذ   ینکـه ا علـت  باشد، به NDF، ADF هضم

 مـواد  مقـدار  شـاید . دهد می قرار شکمبه هاي یکروارگانیسمدسترس م

 قنـد  افـزایش  نتیجه در و پروپیونات تولید افزایش سبب ،بیشتر مغذي
  ).5و  2( باشد شده خون

 8/28تـا   7/8خون در گوسفند بـین   يا اوره تروژنین غلظتدامنه 
ـ یم 8-20 ای) و 27( تریل  میلی 100در  گرم یلیم  میلـی  100در  گـرم  یل
 را یـی زدا تیکه کبد نقش سم نی). با توجه به ا24( است ذکرشده تریل 

ـ آمون لیتبد يبرا و دارد عهده به بدن در  دسـتگاه  از شـده  جـذب  اكی
ـ  صرف يانرژ اوره به گوارش ـ کنـد، اگـر آمون   یم  از شـده  جـذب  اكی
ـ آمون لیتبد يبرا مازاد يانرژ باشد، کمتر گوارش دستگاه  اوره بـه  اكی
 اكیآمون يآستانه تحمل کبد برا یشود و از طرف یم وانیح رشد صرف

ـ تغموجب زیادي آمونیاك در شکمبه  نیبنابرا ،است محدود اوره به  ریی
 یاصل عوامل از یکلذا ی). 8خون خواهد شد ( يغلظت اوره در پالسما

 شکمبه یاکیآمون تروژنین غلظت خون يا اوره تروژنین غلظت بر ثرؤم
 مثبتـی  همبستگی خون اي اوره نیتروژن غلظت که  طوري به باشد،یم
 موثر گرید عوامل از یکی یطرف از). 8( دارد شکمبه آمونیاك غلظت با
ـ  یمصـرف  نیپروتئ مقدار خون ي اوره تروژنین غلظت بر کـه   باشـد یم

 ،)1هاي آزمایش حاضر از این نظر اختالف چندانی ندارند (جدول  جیره
  .شدن مشاهده آنها نیب زین یاختالف لذا

 
هاي آزمایشی حاوي کاه ماش جایگزین  تغذیه شده با جیره پرواريهاي نر   برهدر  یهاي خون غلظت متابولیت - 7جدول 

  لیتر) میلی 100گرم در  (میلی شده با کاه گندم و سیالژ ذرت کم دانه
Table 7- Blood metabolites in finishing male lamb fed experimental diets 

contain mung bean straw replaced with wheat straw and low grain-corn silage 
(mg/100 ml)  

  خون يا اوره تروژنین
Blood urea nitrogen  

  گلوکز 
Glucose 

  ي آزمایشیها رهیج
Experimental diets  

1شاهد  75.37  8.13  

Control1 

کاه گندم به جايدرصد  100  74.04  9.66  
100% with wheat straw 

ذرت یالژس به جايدرصد  25  68.83  7.87  
25% with corn silage 

ذرت یالژس به جايدرصد  50  67.75  7.37  
50% with corn silage 

1.70  4.30  SEM  
0.07  0.53  P-value  

  ماش کاه بدون ذرت، الژیسکاه گندم و  يحاو رهیج 1
1 Wheat straw+ corn silage, without mung bean straw. 

  
ــ ــینشــکمبه  يپروتوزوآهــا جمعیــت رايب اخــتالف  هــا یــرهج ب

 ییپروتـوزآ  هـاي  گونـه  یسهمقا در). 8 جدولمشاهده نشد ( داري یمعن
درصـد   100 یـره در ج ینیـوم شکمبه مشـخص شـد کـه جـنس آنتود    

مقـدار بـود و    یشـترین ب يکاه گنـدم دارا  به جايکاه ماش  یگزینیجا
 یـره در ج ینیـوم آنتود جنس .شاهد نداشت یرهبا ج داري یاختالف معن

مقـدار را   ینذرت کمتـر  یالژس به جايکاه ماش  یگزینیدرصد جا 50
ـ   یرهدارا بود و با ج ). جـنس  >05/0Pداشـت (  دار یشاهد اخـتالف معن

 یالژسـ  بـه جـاي  کاه ماش  یگزینیدرصد جا 50 یرهدر ج یپلودینیومد
داشـت   دار یشاهد اختالف معن یرهمقدار بود با ج یشترینب يذرت دارا

)05/0P<کـاه   یگزینیدرصـد جـا   100 یـره در ج یپلودینیوم). جنس د
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 بـه جـاي  کـاه مـاش    یگزینیدرصد جـا  25کاه گندم و  به جايماش 
و  یوســکولکسآفر یــدینیوم،ذرت مشــاهده نشــد. در جــنس اپ یالژســ

شده  هدار مشاهده نشد. نشان داد یاختالف معن ها یرهج ینب یشهولوتر
روبی الیاف توسط پروتوزوآ انجـام  درصد هضم میک 28تا  19که حدود 

درصـد   34)، نشـان دادنـد کـه    3، در حالی که بون هوم ()32( شود می
 يباشـد. پروتـوزوآ   آ مـی وفعالیت سلوالزي شکمبه مربوط بـه پروتـوز  

بـه   احتمـاالً که  باشند میشکمبه  یدارکنندگیپا یتخاص يشکمبه دارا
مژکـدار اسـت    يپروتوزوآ یلهنشاسته به وس یرهو ذخ یععلت هضم سر

در  ینیـوم مانند انتود یافهاضم ال يها یهبودن سو یشترب ید). لذا شا15(
هضم آن شـده باشـد    یتباعث بهتر شدن قابل 1 یرهج نظیر هایی یرهج

  ).4(جدول 

  
  1)104×تعداد( با کاه گندم و سیالژ ذرت کم دانههاي آزمایشی حاوي کاه ماش جایگزین شده  تغذیه شده با جیره پرواريهاي نر   برهدر  شکمبه پروتوزآهاي جمعیت - 8 جدول

Table 8- Rumen protozoa population in finishing lamb fed experimental diets contain mung bean straw replaced with 
wheat straw and low grain-corn silage (Number*104)1  

  کل جمعیت پروتوزوآ
whole protozoa 

population  
Entodinium Epidinium Diplodinium Ophryoscolex Holotricha 

 ي آزمایشیها رهیج
Experimental diets 

50  32.50ab 5.00  2.50b 10.00 0.00 
 شاهد
Control 

57.50 47.50a 0.00  0.00b  5.00 5.00 
  کاه گندم به جايدرصد  100

100% with wheat straw 

52.50 25.00ab  5.00  0.00b 0.00 22.50 
 ذرت یالژس به جايدرصد  25

25% with corn silage 

37.50 10.00b 0.00  15.00a 0.00 12.50 
 ذرت یالژس به جايدرصد  50

50% with corn silage 
12.09 10.40  3.50  1.90  3.20 6.80 SEM  
0.60 0.10  0.50  0.0003  0.10 0.10 P-value  

 آوپروتوزکل جمعیت  از يدرصد
% of whole protozoa population  

-  65.00  10.00 5.00b 20.00  0.00 
 شاهد
Control 

- 82.60  0.00 0.00b  9.50  8.70 
  کاه گندم به جايدرصد  100

100% with Wheat 
straw 

-  47.60  9.52 0.00b 0.00  42.80 
 ذرت یالژس به جايدرصد  25

25% with corn silage 

-  26.67  0.00 40.00a  0.00  33.30  50  ذرت یالژس جايبه درصد 
50% with corn silage 

- 19.60  4.50  5.90  6.90  14.60  SEM  
- 0.20  0.1  0.0010  0.50  0.10  P-value  

 .(P<0.05)باشند  داري می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
  .ماش کاه بدون ذرت، الژیسکاه گندم و  يحاو رهیج 2

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
2 Wheat straw+ corn silage, without mung bean straw. 

  
  کلی گیري  نتیجه
ـ و به حاضر شیآزما يهاداده یکل طور به هضـم و   يهـا  داده ژهی

 مـورد  یشـ یآزما يهـا رهیج نیب که داد نشان گوسفندان پروار عملکرد
 يهـا شاخصـه  ریسـا  و لیتبـد  بیضـر ، وزن شیافـزا  نظر از دهاستفا

تـر   با توجه به ارزان .ندارد وجود یتفاوت يریو تخم یهضم ،يعملکرد

بودن و حتی در بعضی موارد رایگان بودن کاه ماش در مقایسه با کـاه  
گندم و سیالژ ذرت کم دانه، این عدم اختالف یک مزیت بـه حسـاب   

 بـه  گوسـفندان  هیتغذ يبرا ماش کاه از ستفادها ج،ینتا نیبنابراآید.  می
ـ  را دانه کم ذرت الژیس یحت ای گندم کاه با نیگزیجا صورت  تـوان  یم

  . نمود هیتوص
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Introduction Animal nutrition, accounted as significant portion of the animal husbandry costs. Dry and 

semi-arid climate and lack of rainfall in Iran has caused difficulty in preparation of inexpensive feed for 
ruminant animals. Therefore, one way to overcome limitation of forage resources and the high cost of livestock 
feeds is use of agricultural by products such as mung bean straw or other unconventional sources of the feed. 
Irrigated cultivation of mung bean in Iran distributed in Azerbaijan, Khorasan, Isfahan, Fars, Khuzestan and 
northern provinces, and rainfed cultivation in the foothills of Gorgan. Most nutritional studies, conducted with 
the mung bean, but just few studies have been done on its straw. Therefore, the present experiment was 
conducted to finding the effects of mung bean straw on digestion and sheep fattening performance when it was 
replaced by wheat straw or low grain-corn silage in diet of Arabic lambs. 

Materials and Methods After determining the appropriate level of replacing mung bean straw with wheat 
straw and corn silage using the in vitro two steps digestion method, in the second step of study the lambs, fed 
selected diets from first step, included: diet without mung bean straw (control ration), 100% replacing of mung 
bean straw with wheat straw (diet 1), 25% and 50% replacing of mung bean straw by corn silage (diets 2 and 3, 
respectively) as a completely randomized design. For determination of nutrients digestibility, the amount of feed 
intake, ort and fecal excretion was recorded. In order to estimate blood and rumen fermentation parameters, and 
rumen protozoa population count at the end of the experiment, rumen fluid and blood was taken from the lambs 
after the morning feeding. The weight of lambs was recorded at initial, final of experiment, also every fifteen 
days. Feed conversion ratio and feed efficiency was calculated.   

Results and Discussion The result of first step, determining the appropriate level of digestibility, was 
showed that there is no difference between the experimental diets for nutrients digestibility. According to the in 
vitro results, amount of feed intake was different between rations and in diets containing mung bean straw (diets 
1 and 3 exception 2) was more than the control, diet 1 had the highest nutrients digestibility. The experimental 
diets had no effect on blood and rumen parameters. There was no significant difference between the diets for the 
average daily gain and feed conversion ratio in whole period of study. About 30-40% of rumen microbial 
digestion of fiber, done by protozoa population, also 34% from cellulolytic activity of the rumen is belonging to 
the protozoa. The fiber degradability significantly decreases by defaunation of rumen, so it is possible that more 
digestibilities of NDF and ADF in the diet containing 100% replacement of mung bean straw by wheat straw 
(diet 1) was related to more rumen protozoa population of this diet. Also, lower amount of pH, even non 
significant, in control diet, no. 2 and 3, may be caused to decrease their digestibility, because proper growth of 
cellulolytic bacteria and protozoa take place in pH 6.7 and when pH falls under 6.2, the significant decreases in 
digestibility of fiber will be happened and fiber decreasing continued by falling of pH. In the other hand, rumen 
protozoa have the ability for stabilizing the rumen pH, which is probably due to the rapid digestion of starch and 
stored by ciliated protozoan. So, perhaps the more population of fiber digester strains such as Entodinium in diet 
1 improves its digestibility. 

Conclusion Therefore, according to the results of present study, there were no difference in the finishing 
performance and nutrients digestibility of lambs, also these traits were even better in some cases such as feed 
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intake (0-45 day), gain (0-15 and 0-30 day) and feed conversion ratio (0-15 day), so the use of mung bean straw 
because of its abundance and relatively cheapness at the particular season of the year, the replacement of it by 
wheat straw or low grain-corn silage in the feeding of lambs is recommended. 

 
Keywords: Ammonia nitrogen, Daily gain, Digestibility, Feed conversion ratio, Rumen protozoa. 
 


