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 شکمبه و حرکت مواد در دستگاه هضم اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار بر 
 گوارش گوسفند

 مرتضی چاجی، عباسعلی ناصریان، رضا ولی زاده و فریدون افتخاری شاهرودی
، دانشیار و اساتید گروه و منابع طبیعی رامینصنایع غذایی دانشگاه کشاورزی  علوم دامی وگروه علوم دامی دانشکده استاد یار به ترتیب 

  علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
  چکیده

 برای مطالعه خصوصیات مربع التینراس گوسفند بلوچی دارای فیستوالی شکمبه ای و کانوالی شیردانی در قالب یک طرح چهار از 
 به 4 تا 1 تیمارهای. استفاده شد مارکرتزریق پیوسته  روشبا نیشکر پیت  سطوح مختلف جیره های حاویدر  شکمبهتخمیری و عبوری 

بیشتر مقدار .  درصد پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار بود12 و 8، 4جیره شاهد بدون پیت و مقدار : ترتیب شامل
پیت مشاهده شد % 12در تیمار دارای  ،گوارشدر کل دستگاه )  درصد57(و اسیدی )  درصد61(هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

)05/0P< .( اثر تیمار بر قابلیت هضم مواد مغذی در شکمبه معنی دار بود)05/0P<( بیشترین مقدار قابلیت هضم ماده خشک ،)01/63 
لیتر در  47/0(وج  بیشترین نرخ خر. مشاهده شد بیشتر دارای پیت جیرهدر) درصد 28/61 (خنثیالیاف نامحلول در شوینده و  )درصد

به نظر می رسد عمل آوری پیت نیشکر با بخار آب تحت فشار روش مناسبی جهت . مربوط به تیمار فاقد پیت نیشکر بود) 1مار تیساعت، 
   . در تغذیه نشخوارکنندگان باشد این محصول فرعیبهبود ارزش تغذیه ای
  کرمارعبور، تزریق پیوسته، تخمیر،پیت نیشکر،  :واژه های کلیدی

  
  مقدمه

 هزار هکتار است که در سال تولید مقادیر زیادی از محصوالت فرعی نیشکر مثل 70در جنوب کشور سطح زیر کشت نیشکر در حدود 
از راه های استفاده از باگاس تهیه خوراک . ، پیت خام نیشکر و سر شاخه نیشکر تولید می شود) میلیون تن در سال2/2حدود (باگاس 

مقدار باالی لیگنین، مقادیر اندک کربوهیدراتهای محلول و کمبود نسبی نیتروژن به عنوان عوامل محدود .  استاننشخوارکنندگبرای 
هضم می تواند موجب ایجاد اختالفی به لیت قابتغییر اندکی در). 2(کننده در ارزش تغذیه ای این محصوالت فرعی کشاورزی می باشند 

فشار، تجزیه موثر مواد توسط میکروارگانیسم های شکمبه را آب تحت تیمار بخار . لید کم شوداندازه تفاوت احتیاجات نگهداری تا  تو
به منظور درک بیشتر و کامل تر فرآیند ). 3(مواد خشبی کم کیفیت را افزایش می دهد هضم قابلیت افزایش داده و مصرف اختیاری و 

هدف از انجام آزمایش حاضر مطالعه . یره از شکمبه الزم استهضم، اطالع از میانگین زمان ماندگاری و سرعت عبور اجزاء ج
خصوصیات مربوط به عملکرد شکمبه بخصوص فراسنجه های مربوط به عبور و هضم مواد موجود در شیرابه هضمی گوسفندان تغذیه 

  .شده با پیت باگاس نیشکر و اثر جایگزینی آن با سبوس گندم بود
  

 مواد و روشها
مربع التین در قالب یک طرح گوسفند بلوچی دارای فیستوالی شکمبه ای در کیسه خلفی و کانوالی شیردانی از چهار راس بره نر 

) بدون پیت(جیره شاهد ) 1: تیمارها شامل. گوسفندان در مکان سر پوشیده در قفس های متابولیکی انفرادی نگهداری شدند. استفاده شد
بود که جایگزین سبوس گندم  شده عمل آوری درصد پیت 12) 4 شده مل آوریع درصد پیت 8 )3 شده عمل آوری درصد پیت 4) 2
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استفاده Cr-EDTA از محلول مارکر  با استفاده 1 تزریق مداومروشاز : تزریق مارکر و نمونه گیری از شیرابه .درجیره شاهد شد
از طریق فیستوالی شکمبه به داخل شکمبه ) گلستان، ان323واتسون مارلو  (پروستاتیکبا استفاده از پمپ  روز 6 تا 5مارکر به مدت  .شد

 ساعت، 3 تزریق از شیردان با فواصل زمانی در دو روز آخر). 1( در شکمبه از نظر مارکر ایجاد شود 2تزریق شد تا اینکه حالت پایدار
 ساعت 48 و 24، 20, 16, 12, 9, 6, 3, 1 ,0شکمبه پس از قطع تزریق در زمانهای شیرابه هضمی جمع آوری نمونه از . نمونه گیری شد

در دوره نمونه گیری مقدار خوراک مصرفی و باقیمانده آن به طور : قابلیت هضم و مصرف خوراک. پس از تزریق مارکر انجام شد
محاسبه  .قابلیت هضم هر یک از این مواد مغذی بر اساس مقدار آن در خوراک مصرفی و مدفوع اندازه گیری شد. روزانه ثبت شد

ان مواد در محاسبه جری: 3از شکمبهمواد مغذی ، زمان ماندگاری مارکر، نرخ ترن آور و خروج جریان مواد هضمینرخ 
برای محاسبه خصوصیات عبوری . رسیده است در طی این آزمایش به حالت پایدار که شرایط در شکمبه از شکمبه این طور فرض شد

   . استفاده شد،ر محیط پایدارد) 3(شیرابه از معادالت پیشنهادی وستون و هوگان 
  

  نتایج 
 ندآزمایشی قرار نگرفتو قابلیت هضم ماده خشک تحت تاثیر تیمارهای  خشک و آلی همادمصرف : مصرف و قابلیت هضم

)05/0P>.(  قابلیت هضمNDF و ADFاین  بیشترین مقدار هضم  به طور خطی با افزایش مقدار پیت نیشکر در جیره افزایش یافت و
قابلیت هضم . )1جدول  ()>05/0P( درصد پیت نیشکر مشاهده شد 12در تیمار دارای )  درصد80/56و  88/60به ترتیب  (مواد مغذی

به طور خطی افزایش شکمبه  نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان فیبر مصرفی قابلیت هضم مواد مغذی :شکمبهدر  اد مغذیوم
پیت % 12درتیمار دارای )  درصد61 (ADF ) درصد28/61 (NDF ،) درصد63(ابلیت هضم ماده خشک بیشترین مقدار ق. یافته است

  . )2جدول () >05/0P( مشاهده شدسبوس % 12در مقایسه با تیمار حاوی نیشکر 
  

   اثر پیت عمل آوری شده بر مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفندان بلوچی-1جدول 
  مورد  )درصد ماده خشک(کل جیره پیت عمل آوری شده در

0 4 8  12 
SEM  معنی

  داری
         )گرم در روز(مقدار مصرف 

 NS  11./83 83/839 37/82357/860 37/831  ماده خشک
 NS  61/15  20/780  88/801 52/769 5/777    ماده آلی

         )درصد(قابلیت هضم 
 NS 70/0  97/62   59/60 44/60 01/60  ماده خشک

 NS 50/0  03/74  41/71 03/70 65/69  یماده آل

 *NDF( a70/50 b01/54 b37/56   c 88/60 70/0 L(الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 *ADF( a99/42 ab70/46 b78/49   c 89/56   10/1 L(یدیاسالیاف نامحلول در شوینده 
SEM :؛  میانگین خطای استانداردNS :می باشد؛ اختالف از نظرآماری معنی دار نL  : اثر خطی تیمارها)Linear( 05/0؛ *P<  

 

                                                 
1 Continuous  
2 Steady state 
3 Flow rate, Rumen Volume, Retention time, Turn over rate and Out flow rate 
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 رقت، ترن آور شکمبه، نرخ خروج مواد هضمی از شکمبه و مدت زمان ماندگاری نرخ: خصوصیات عبوری و ماندگاری شیرابه
و ) ر ساعت درصد د35/8( رقت نرخبیشترین ). >05/0P(معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایش واقع شد بطور خطی و در شکمبه 

  .  )3جدول  (مربوط به تیمار فاقد پیت نیشکر بود)  لیتر در ساعت47/0(نرخ خروج 
نتایج آزمایش حاضر نشان داد که جیره های حاوی پیت نیشکر عمل آوری شده در مقایسه با جیره حاوی سبوس : نتیجه گیری کلی

ر، سرعت ترن آور کمتر و مدت زمان ماندگاری بیشتری در گندم  دارای سرعت عبور کمتر، ضریب رقت کمتر، زمان ترن آور بیشت
  . شکمبه گوسفندان بلوچی بود
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  تخمین قابلیت هضم ماده مغذی در شکمبه گوسفندان بلوچی با استفاده از روش تزریق پیوسته مارکر -2جدول 
  مورد  )درصد ماده خشک(یرهپیت عمل آوری شده در کل ج

0 4 8  12  
SEM  یمعنی دار  

         )درصد(هضم شکمبه ای 
 *b76/52 b43/52 ab93/58  a01/63 11/2 L  ماده خشک

 NS 50/0 14/64  98/61 24/60 62/59  ماده آلی

 *d12/51 c29/54 b80/56  a28/61 50/0 L الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 *c49/47 c04/50 b33/55  a21/61 16/1 L اسیدیالیاف نامحلول در شوینده
SEM :؛  میانگین خطای استانداردNS : 05/0اختالف از نظرآماری معنی دار نمی باشد؛ *P< ؛L : اثر خطی تیمارها)Linear(؛  

  ستون هایی که در یک ردیف دارای حروف متفاوتی هستند دارای اختالف معنی دار می باشند
  

 عبوری و ماندگاری شیرابه هضمی گوسفندان بلوچی تغذیه شده با جیره حاوی پیت نیشکر عمل آوری تخمین خصوصیات -3 جدول
  شده با بخار تحت فشار با استفاده از روش تزریق پیوسته مارکر

  مورد (% )پیت عمل آوری شده در کل جیره 
0 4 8  12 

SE
M 

احتمال روند 
  معنی داری

 *a53/8 b66/7 b 42/7  b 09/7 217/0  L )درصد در ساعت(شیرابه  رقت نرخ
 *a97/11 b14/13b 53/13 b 17/14 343/0  L )ساعت(زمان ترن آور

  *a470/0 b397/0b 374/0 b 360/0 02/0  L )لیتر در ساعت( خروج جریان شیرابهنرخ
  *L  40/0  03/14  5/13 19/13 39/12 )ساعت(مدت زمان ماندگاری مارکر

SEM :؛  میانگین خطای استانداردNS :05/0؛ اختالف از نظر اماری معنی دار نمی باشد *P<؛ L : اثر خطی تیمارها)Linear(  
  


