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امین ولیزادهقلعهبیگ*:
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سعید حسنی :گروه ژنتیک و اصالح و فیزیولوژی دام و طیور ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

گروه تغذیه دام و طیور ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران

گرگان ،ایران
تاریخ دریافت :مرداد 1398

تاریخ پذیرش :آبان 1398

چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی اثرات روشهای فرآوری دانه گندم بر عملکرد رشد ،جمعیت میکروبی شکمبه ،فراسنجههای بیوشیمیایی و
ایمنی خون برههای پرواری انجام شد .ابتدا نمونههای دانه گندم بر حسب گروههای تیماری با اوره ،هیدروکسیدسدیم و فرمالدئید عملآوری
شیمیایی شدند سپس به دو روش آسیاب و پلت ،عملآوری فیزیکی شدند .ترکیب شیمیایی و جیرههای آزمایشی تعیین شدند .این آزمایش در
اسفندماه  1396در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .تعداد  30رأس بره نر افشاری با میانگین وزن اولیه
 31/21±3کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با  6تیمار و  5تکرار بهمدت  84روز پروار شدند .از جیره آزمایشی با فرمول مشترک برای کلیه
تیمارها استفاده شد که تفاوت آنها در نوع گندم فراوری شده مورد استفاده در جیره بود .تیمارهای آزمایشی شامل-1 :جیره حاوی دانه گندم
کامل-2 ،جیره حاوی دانه گندم آسیاب شده -3 ،جیره حاوی دانه گندم عملآوری شده با اوره و هیدروکسیدسدیم و آسیاب شده-4 ،جیره
حاوی دانه گندم عملآوری شده با اوره و فرمالدئید و آسیاب شده -5 ،جیره حاوی دانه گندم عملآوری شده با اوره و هیدروکسیدسدیم و پلت
شده و -6جیره حاوی دانه گندم عملآوری شده با اوره و فرمالدئید و پلت شده بود .برای اندازهگیری جمعیت میکروبی در روز  80نمونهگیری
از مایع شکمبه انجام شد .خونگیری در روز پایانی انجام شد .بررسی فراسنجههای بیوشیمیایی و ایمنی خون بهجز نیتروژن آمونیاکی حاکی از عدم
تاثیر معنیدار تیمارهای آزمایشی بر روی هیچکدام از این فراسنجهها بودند .در ارتباط با جمعیت میکروبی ،نتایج نشان داد عملآوری بهطور
معنیداری منجر به افزایش جمعیت کل باکتریها و پروتوزآ شد .نتایج این بررسی نشان داد مصرف دانه گندم فرآوری فیزیکی-شیمیایی شده نسبت
به گندم بدون فراوری و گندم آسیاب شده به تنهایی بدون تاثیر منفی بر فراسنجههای بیوشیمیایی و ایمنی خون و با تاثیر مثبت بر جمعیت میکروبی
شکمبه در تغذیه برههای پرواری قابل استفاده است.
کلمات کلیدی :بره پرواری ،جمعیت میکروبی ،فراسنجههای خونی ،فرآوری
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولValizadeh64@gmail.com :
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مقدمه
افزایش روزافزون جمعیت با افزایش تقاضا برای مواد خوراکی
همراه است .در بسیاری از مناطق دنیا گوشت گوسفند منبع اصلی
تامین پروتئین برای انسان است .هزینه خوراک هزینه عمده در پرورش
گوسفند است ،با استفاده از روشهای مناسب مدیریت تغذیهای و تولید
خوراکهای با کیفیت باالتر میتوان هزینههای پرورش و تولید را
کاهش داد .میتوان با فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی ارزش تغذیهای
خوراک را افزایش و بازدهی تولید را بهبود بخشید (افشار و همکاران،
 .)1389کربوهیدراتها در تغذیه دام اهمیت زیادی دارند .غالت اجزاء
مهم جیره برای فراهم کردن بخش بزرگی از انرژی در تغذیه
نشخوارکنندگان میباشند .دانه گندم غلهای است که در بسیاری
مناطق جهان قابلیت این را دارد در تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار
گیرد ،گیاهی یکساله و از خانواده گندمیان است .به دسته تریتیکوم
تع لق داشته که با سایر غالت مانند ذرت ،جو و چاودار بهعنوان منبع
انرژی در جیره نشخوارکنندگان استفاده میشود .دانه گندم نسبت به
جو و ذرت ،پروتئین بیشتر و انرژی تقریباً مشابه دارد ( Khanو
همکاران Herrea-Saldana .)2007 ،و همکاران ( )1990گزارش کردند
قابلیت هضم ماده خشک ،پروتئین خام و نشاسته دانه گندم باالتر از
ذرت است .در مقایسه با دانه ذرت ،الیاف دانه گندم بیشتر ،درصد
چربی آن کمتر و قابلیت هضم آن برابر قابلیت هضم ذرت است
( Herrea-Saldanaو همکاران .)1990 ،نشاسته مهمترین جزء تغذیهای
دانه غالت است ( Khanو همکاران)2007 ،؛ پلیمری از مولکولهای
گلوکز و عمدهترین نوع کربوهیدرات ذخیرهای دانه غالت است ،در
آندوسپرم دانه غالت بهصورت گرانول بوده و از آمیلوز و آمیلوپکتین
تشکیل شده است ( Rooneyو  .)1992 ،Pflugfelderروش فرآوری
دانه اولین فاکتوری است که بر محل ،اندازه و قابلیت هضم نشاسته
تأثیر میگذارد ( Owensو همکاران .)1986 ،پریکارپ دانههای غالت
اولین سد برای هضم میکروارگانیسمها محسوب میشود که بهوسیله
فرآوری تخریب میشود که برای استفاده مؤثر نشاسته در
نشخوارکنندگان ضروری است ( Zinnو همکاران .)2011 ،متخصصان
تغذیه در تالش برای رسیدن به بهترین حالت بهینه سازی تخمیر
نشاسته در شکمبه و به حداکثر رساندن اسیدهای چرب فرار و افزایش
دسترسی نشاسته در روده باریک هستند .برای رسیدن به نقطه ارزش
غذایی بهینه کربوهیدراتها در مواردی نیازی به افزایش و در مواردی
نیاز به تعدیل قابلیت هضم این مواد مغذی میباشد (،Huuskonen
 .)2011در اثر آسیاب ،پوسته خارجی غالت میشکند و آندوسپرم
بیشتر در معرض تجزیه قرار میگیرد ( Bengocheaو همکاران،
 Coverdale .)2005و همکاران ( )2004گزارش کردند مصرف دانه
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آسیاب سبب افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی بهتر شد.
 Bengocheaو همکاران ( )2005و  Castilloو همکاران ( )2011نشان
دادند آسیاب کردن دانه ساختار فیزیکی را از بین برده و هضم
میکروبی نشاسته را افزایش میدهد .از طرفی آسیاب کردن دانه غالت
بهدلیل تولید ذرات بسیار ریز ،میتواند مشکالت متابولیکی (نفخ،
اسیدوز ،لنگش ،آبسههای کبدی) ایجاد کند ( Porterو همکاران،
 .)2007پلت کردن هضم نشاسته را از طریق افزایش سطح یا ژالتینه
کردن گرانولهای نشاسته فزایش میدهد ( Dehghan-banadakو
همکاران .)2007 ،پلت کردن دانهها بهعلت افزایش تراکم غذا مقدار
غذای مصرف شده را افزایش داده و سبب زیاد شدن افزایش وزن
روزانه حیوان شد ( .)2001 ،Adeloyفرآوری شیمیایی بهکارگیری
مستقیم محلولهای غلیظ شیمیایی روی دانه طی چندین ساعت یا
روز قبل از تغذیه است ( Kimو  .)2003 ،Pattersonعامل هیدروکسیل
هیدروکسیدسدیم سبب تخریب محافظ پروتئینی گرانولهای نشاسته
و نفوذ میکرواورگانیسمها به ذرات خوراک شده و هضم را تسهیل
میکند ( Roweو همکاران Ghoorchi .)1999 ،و همکاران ( )2013با
بررسی فرآوری دانه گندم با هیدروکسیدسدیم همراه با عملآوریهای
غلطک زدن ،خردکردن و آسیاب کردن کاهش تجزیهپذیری شکمبهای
نشاسته دانه گندم و افزایش فراهمآوری آن را در روده باریک گزارش
کردند .میکروارگانیسمها نیتروژن مورد نیاز خود را از اوره بهسهولت
تأمین مینمایند و پروتئین خوراک حفظ میشود ( Robinsonو
 .)1998 ،Kennellyفرمالدئید از ارزانترین و موثرترین ترکیبات است
که با برخی اسیدهای آمینه واکنش داده تولید ترکیبات پایدار مینماید
که موجب کاهش تجزیهپذیری پروتیئن و عبور اسیدآمینه به روده
کوچک میشود ( Subuhو همکاران .)1996 ،اندازهگیری فراسنجههای
مختلﻒ شکمبه در دامها نشان میدهد که وجود میکروارگانیسمها
ممکن است باعﺚ تغییرات قابل توجهی در اکوسیستم شکمبه ،جهت
فعالیت باکتریها و قارچها ،زمان باقیماندن مواد غذایی ،اسیدیته،
غلﻈت اسیدهای چرب فرار ،غلﻈت آمونیاک و ﻇرفیت حجمی شکمبه
و بهطورکلی بازده استفاده از مواد غذایی شود .میکروارگانیسمها موجود
در شکمبه بر میزان سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه اثر میگذارند.
کامال ضروری بهنﻈر
ً
بنابراین اطالع از نقش میکروارگانیسمها در شکمبه
میرسد .شکمبه محل زیست  200گونه مختلﻒ باکتری 100 ،گونه
پروتوزا و بیش از  14تا  17گونه قارچهای بیهوازی است .باکتریها
فراونترین موجودات شکمبه هستند ،پروتوزوا در رده بعدی قرار دارند
(قورچی و قربانی .)1390 ،کربوهیدراتها مهمترین منبع انرژی برای
باکتریها میباشند همچنین میتوانند بهعنوان سنتز اسکلت کربنی
برای سنتز پروتئین بهکار روند ( Russellو همکاران .)1992 ،جمعیّت
میکروبی شکمبه به نوع خوراک مصرفی دام و تغییرات الگوی
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آنزیمی ناشی از مصرف خوراک بسیار حساس است ( Kamraو همکاران،
 .)2003بهعلت شمار باالی باکتریها در شکمبه و همچنین تنوع
آنها نسبت به پروتوزآ و قارچها ،باکتریها مسئول هضم نشاسته در
شکمبه هستند (قورچی و قربانی .)1390 ،با افزایش دانه غله در جیره،
کاهش اسیدیته شکمبه بهدلیل تولید اسیدهای چرب فرار افزایش
مییابد .بهعالوه افت اسیدیته شکمبه موجب تغییر در جمعیت میکروبی
شکمبه شده و سرعت عبور مواد غذایی از شکمبه و هضم ترکیبات
الیافی را کاهش میدهد .درنهایت اسیدالکتیک تولیدی در شکمبه
تجمع پیدا کرده و در همین حال باکتریهای سلولیتیک کاهش
مییابند ( .)1990 ،Bonhommeبنابراین استفاده از دانه غالتی با سرعت
تجزیه کم فرصت کافی را به دیواره شکمبه برای جذب اسیدهای چرب
فرار میدهد و بنابراین از کاهش اسیدیته در شکمبه و درنتیجه مرگ
باکتریهای سلولتیک جلوگیری میکند .در دامهایی که با دانه غالت
تغذیه میشوند ،پروتوزوآی مژکدار غالب میباشند و بهوسیله بلعیدن
مقدار قابل توجهی از باکتریها سبب کاهش مقدار تخمیر شکمبه
شده و یا ذرات نشاسته را بلعیده و در نتیجه موجب کاهش دسترسی
باکتریها به این سوبستراها و کاهش عمل تخمیر میشوند (Mendoza
و همکاران .)1993 ،نوع فرآوری نقش اساسی بر استفاده باکتریهای
شکمبه از نشاسته و یا عبور نشاسته به قسمتهای پایینتر دستگاه
گوارش و هضم در آنجا دارد .برای افزایش تولیدات دامی ،عملکرد
شکمبه به شدت از طریق تکمیل جیره علوفهای با کربوهیدراتهای
سریعالتخمیر تغییر پیدا کرده است .این نوع خوراکدهی گاهی سبب
ایجاد اختالل در شکمبه بهدلیل نامتعادل شدن جمعیت میکروبی
میشود .بهعنوان مثال ،مکملسازی جیرههای علوفهای با کربوهیدراتهای
سریعالتخمیر ،تجزیه فیبر در شکمبه را کاهش میدهد ( Mosoniو
همکاران .)2007 ،همچنین نتایج نشان داد که تعداد باکتریهای
سلولیتیک بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد ،پروتوزوآها از بین رفته
و تعداد نسبی باکتریهای گرم مثبت افزایش مییابد ،غلﻈت اسید
الکتیک زیاد و غلﻈت اسیدهای چرب فرار کاهش یافت .با توجه به این
که تاکنون درباره پیامدهای فرآوری توامان فیزیکی و شیمیایی دانه
گندم گزارشی داده نشده لذا هدف از این پژوهش بررسی اثرات
فرآوریهای فیزیکی -شیمیایی گندم بر فراسنجههای خونی مرتبط با
تغذیه و سالمت دام و همچنین جمعیت میکروارگانیزمهای اصلی
درگیر در تغذیه برههای پرواری میباشد.

مواد و روشها
مرحله اول عملآوري نمونهها :در مرحله نخست دانههای گندم
برای آزمایش تهیه شد .سپس برای عملآوری شیمیایی دانههای گندم،
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محلول شیمیایی مورد نیاز که شامل :محلول  3/5درصد اوره و 0/6
درصد فرمالدئید (تیمار چهارم و ششم) و محلول  3/5درصد اوره و
 3/5درصد هیدروکسیدسدیم (تیمار سوم و پنجم) میباشند در آزمایشگاه
تهیه شد .برای تهیه محلول تیمارهای چهارم و ششم بهازاء هر
کیلوگرم گندم  35گرم اوره با  6گرم فرمالدئید در  220سیسی آب
مقطر محلول ،در ادامه برای تهیه محلول تیمارهای سوم و پنجم بهازاء
هر کیلوگرم گندم  35گرم اوره با  35گرم هیدروکسیدسدیم در 220
سیسی آب مقطر محلول گردید ،محلولهای تهیه شده برحسب گروه
تیماری بر روی دانههای گندم اسپری شدند .نمونهها در ﻇروف در
بسته بهمدت  30روز نگهداری شد و بعد از خشک شدن بهمدت 5
روز عمل آوری فیزیکی آماده شد .در مرحله بعد تیمار سوم و چهارم
که بهترتیب شامل گندم فرآوری شده با اوره و فرمالدئید ،گندم
فرآوری شده با اوره و هیدروکسیدسدیم میباشند آسیاب میشوند،
تیمار پنجم و ششم که بهترتیب شامل گندم فرآوری شده با اوره و
فرمالدئید ،گندم فرآوری شده با اوره و هیدروکسیدسدیم میباشند به
شکل پلت عملآوری شد .در شکل  1به شکل خالصه مراحل فرآوری
دانههای گندم و تهیه تیمارهای آزمایشی نشان داده شده است.

شکل  :1مراحل فراوري فیزیکی-شیمیایی دانههاي گندم و تهیه تیمارهاي آزمایشی

مرحله دوم تعیین ترکیبات شیمیایی :اندازهگیری ترکیبات
جیرههای آزمایشی اعم از رطوبت ،پروتئین خام ،چربی خام ،انرژی خام
و خاکستر بهروش  )2005( AOACانجام گرفت .اندازهگیری فیبر
نامحلول در شوینده اسیدی و خنثی بهروش  Van Soestو همکاران
( )1991و بهوسیله دستگاه فایبرتک انجام گرفت.
مرحله سوم دوره پرواربندي :این آزمایش در پاییز و زمستان
 ،1395در واحد دامداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان انجام گرفت .محل نگهداری برهها شامل  30جایگاه انفرادی
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فلزی به ابعاد  120×70سانتیمتر مربع بود که هر جایگاه دارای قسمت
مخصوص قرارگیری سطلهای غذا و آب بود .پس از آمادهسازی
امکانات 30 ،راس بره پس از توزین اولیه ،بهطور تصادفی به تیمارهای
آزمایشی اختصاص داده شد .میانگین وزن برهها در گروهها 31/21± 3
کیلوگرم بود .میزان مصرف خوراک بهصورت روزانه اندازهگیری شد.
دامها هر سه هفته یکبار توزین شدند .ضریب تبدیل خوراکی برحسب
اطالعات وزن و مصرف خوراک محاسبه شد .برهها پس از طی دو هفته
دوره عادتپذیری ،بهمدت  84روز با جیرههای آزمایشی تغذیه شد.
جیرهها بهصورت کامالً مخلوط تهیه شد .از یک جیره با فرمول مشترک
(جدول  )1برای همه تیمارهای آزمایشی استفاده شد و تفاوت جیرههای
آزمایش در نوع گندمی بود که با روشهای مختلﻒ فیزیکی و شیمیایی
فراوری شده بودند و مراحل تهیه آن در شکل  1نشان داده شده است.
خوراکهای مورد استفاده در طول دوره پروار براساس تیمارهای
آزمایشی با مقادیر ثابت انرژی و پروتئین و سایر مواد مغذی متعادل
شد و  6تیمار بهشرح زیر وجود داشت ،تیمار اول :جیره حاوی دانه
گندم کامل ،تیمار دوم :جیره حاوی دانه گندم آسیاب شده ،تیمار
سوم :جیره حاوی دانه گندم عملآوری شده با اوره  3/5درصد و
هیدروکسید سدیم  3/5درصد و آسیاب شده ،تیمار چهارم :جیره
حاوی دانه گندم عملآوری شده با اوره  3/5درصد و فرمالدئید 0/6
درصد و آسیاب شده ،تیمار پنجم :جیره حاوی دانه گندم عملآوری
شده با اوره  3/5درصد و هیدروکسید سدیم  3/5درصد و پلت شده و
تیمار ششم :جیره حاوی دانه گندم عملآوری شده با اوره  3/5درصد
و فرمالدئید  0/6درصد و پلت شده .جیرهها براساس نیازهای غذایی
توصیه شده توسط  )2007( NRCتنﻈیم شدند (جدول  ،)1در این
آزمایش از یک جیره استفاده شد که تفاوت آن برای تیمارهای مختلﻒ
فقط در نوع گندم عملآوری شده میباشد .برههای در باکس انفرادی
نگهدای و تغذیه شدند و دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند.
شمارش میکروارگانیسمها
باکتريها :الﻒ) تهیه محلول رقیقکننده :محیط  Brath MRSبهمیزان
توصیه شده توزین و در یک لیتر آب مقطر حل شد .سپس  9میلیلیتر
از محلول برداشته به لوله آزمایش  16میلیلیتری انتقال و دهانه لوله
آزمایش با پنبه محکم بسته شد .سپس بهوسیله اتوکالو بهمدت 20
دقیقه استریل و در یخچال نگهداری شد ( Stellو همکاران.)2005 ،
ب) تهیه محیطهای کشت :آمادهسازی پلیت کانت آگار (کل باکتریها)
و  MRSآگار (الکتوباسیلها) مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده انجام
گرفت .ابتدا محیطهای کشت توزین و داخل ارلن ریخته و با آب مقطر
به حجم یک لیتر رسانده و بعد از حل شدن محلول روی شعله ،درب
ارلن با فویل پوشانده و بهمدت  20دقیقه در داخل اتوکالو استریل شدند.
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بعد از سردشدن ،بهداخل پلیتها انتقال داده شد .بعد از بستن محیط،
هر پلیت نام و شمارهگذاری شد ( Stellو همکاران2005 ،؛ Klein-
 jobstlو همکاران.)2014 ،
ج) روش کشت :ابتدا  1میلیلیتر از مایع شکمبه را بـه لوله آزمایش
حاوی  9میلیلیتر محلول رقیقکننده  MRSBانتقال داده بعد از تکان
دادن لوله آزمایش ،محلول با رقت  1تا 10تهیه میشود .سپس با
سـمپلر  1میلیلیتر از محلول با غلﻈت  1-10را برداشته و به لوله
آزمایش دیگر حاوی  9میلیلیتر محلول  MRSBانتقال داده و بعد از
هموژنیزه شدن رقت  2-10بهدست میآید و به همین ترتیب رقتهای
دیگر تا رقت  8-10تهیه میشود و سپس از هر رقت ساخته شده
برای هر نمونه بهمیزان  0/1با سمپلر بر روی سطح پلیت اسپری کرده
و بهوسیله آنس کشت سطحی انجام شد .پلتها برای کشت ،داخل
انکوباتور با دمای  37درجه سانتیگراد بهمدت  24-48ساعت قرار
داده شدند .در پایان پلیتهایی با  30تا 300کلنی مورد شمارش قرار
گرفتند ( Klein-jobstlو همکاران .)2014 ،سپس تعداد کلنی شمارش
شده را در عکس رقت ضرب کرده و با گرفتن لگاریتم میزان باکتریها
بهصورت تعداد کلنی شکل گرفته در هر گرم محاسبه شدند ()cfu/g
و دادههای لگاریتمی حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند
( Quezada-Mendozaو همکاران.)2011 ،
پروتوزوآ :برای شمارش پروتوزوآ از روش  )2003( Dehorityاستفاده
شد .مواد شیمیایی مورد نیاز فرمالین  50درصد و رنگ سبز بریلیانت
هستند .ابتدا  100میلیلیتر از مایع شکمبه صاف و به  5میلیلیتر از
آن 5 ،میلیلیتر فرمالدهید  %18/5اضافه شد .سپس به  1میلیلیتر از
نمونه آماده شده دو قطره رنگ بریلیانت گرین اضافه شد .بعد از گذشت
 12ساعت  9میلیلیتر گلیسرول  %30به نمونه اضافه و نمونه تا 20
برابر رقیق شد .در نهایت به توسط الم نئوبارد تعداد پروتوزوآ در هر
میلیلیتر از مایع شکمبه محاسبه شد .شمارش با عدسی  10انجام شد.
خونگیري و تعیین فراسنجههاي خونی :در روز  84آزمایش
 4ساعت پس از تغذیه به شکل تصادفی از  3راس بره در هر تیمار
خونگیری انجام گرفت .فراسنجههای خونی توسط دستگاه آتوآناالیزر
) (Hitachi Analyzer, Model 717, Japanبا استفاده از کیتهای
تجاری تعیین شدند.
تجزیه و تحلیل آماري دادهها :دادهها در قالب طرح کامال ً
تصادفی با  6تیمار و  5تکرار آنالیز آماری شد .مقایسات میانگینها با
آزمون دانکن در سطح معنیدار  5درصد انجام شد .مدل آماری و
yij= µ+Ti+εij
فرضیات آزمایش به این صورت است:
که در آن؛  :yijمشاهده مربوط به تیمار iام و تکرار  jام :µ ،میانگین
کل :Ti ،اثر  iامین تیمار :εij ،اشتباه تصادفی با میانگین صفر و
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
واریانس  б e2میباشند .جهت آنالیز دادهها از نرمافزار )1999( SAS
استفاده شد.
جدول  :1اجزاي تشکیلدهنده جیره آزمایشی و محتواي مواد مغذي آن
اقالم خوراکی
*

دانه گندم
دانه جو
دانه ذرت
تفاله چغندر
سبوس گندم
کنجاله سویا
بلوط
کاه گندم
دی کلسیم فسفات
جوش شیرین
صدف
مکمل معدنی-ویتامینی
اوره
نمک
بنتونیت
اکسید منیزیم

درصد
12
12
12
6/1
10
10
3
30
0/3
1/4
0/7
1
0/5
0/3
0/28
0/42

ترکیبات شیمیایی
انرژی قابل متابولیسم
پروتئین خام (درصد)
عصاره اتری (درصد)
الیافنامحلول در شوینده خنثی (درصد)
الیافنامحلول در شوینده اسیدی (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر (درصد)

2/46
13/98
5/3
38
19
0/48
0/4

* در هر کیلوگرم جیره  99/2 :میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم آهن 84/7 ،گرم
روی 10 ،میلیگرم مس 1 ،میلیگرم ید 0/2 ،میلیگرم سلنیم 9000 ،واحد
بینالمللی ویتامین  9000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  Dو  9000واحد
بینالمللی ویتامین E

نتایج
فراسنجههاي خونی :در جدول  2نتایج مربوط به فراسنجههای
خونی مرتبط با تغذیه قابل مشاهده است .نتایج بیانگر عدم تاثیر
معنیدار تیمارهای آزمایشی بر روی گلوکز خون برههای پرواری بودند
( .)P<0/05نتایج نشان داد تیمار دوم نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی
نیتروژن اورهای خون باالتری دارد که این تفاوت با تیمار پنجم به

شکل معنیداری اختالف داشت ( .)P<0/05از سوی دیگر مقدار
نیتروژن اورهای خون برههای تیمارهای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم به
لحاظ آماری تفاوتی با هم نداشتند ( ،)P<0/05نتایج این پژوهش بیانگر
عدم تاثیر معنیدار فرآوریهای گندم بر روی کراتینین ،کلسترول و
تریگلیسیرید خون برههای پرواری بودند ( .)P<0/05در ارتباط با
فراسنجههای خونی مرتبط با سیستم ایمنی ،نتایج بیانگیر عدم تاثیر
معنیدار هیچیک از گروههای تیماری بر روی هموگلوبین ،هماتوکریت،
آلبومین ،شمار گلبولهای قرمز و شمار گلبولهای سفید خون برهها
بود (جدول .)3
جمعیت باکتریایی و پروتوزوآیی شکمبه :اثر تیمارهای
آزمایشی بر جمعیت پروتوزوآیی و باکتریایی شکمبه در جدول  4نشان
داده شده است .نتایج این آزمایش نشان داد جمعیت کل باکتریهای
برای تیمار پنجم (اوره+هیدروکسیدسدیم+پلت) به شکل معنیداری
باالتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود ( .)P<0/05همچنین جمعیت
تعداد کل باکتریهای تیمار ششم (اوره+هیدروکسیدسدیم+آسیاب)
نسبت به تیمارهای بدون عملآوری و تیمار آسیاب به شکل معنیداری
باالتر بود ( ،)P<0/05درحالیکه بین تیمارهای سوم و چهارم با
تیمارهای بدون فرآوری و آسیاب شده تفاوت معنیداری مشاهد نشد
( .)P<0/05همچنین جمعیت کل باکتریها بین تیمارهای سوم و چهارم
و ششم تفاوت معنیداری نداشتند ( )P<0/05درحالی تیمار پنجم به
شکل معنیداری نسبت به این سه تیمار جمعیت کل باکتری باالتری
نشان داد ( .)P<0/05در ارتباط با جمعیت باکتریهای الکتوباسیل ،تیمار
آسیاب به شکل معنیداری جمعیت باالتری نسبت به تیمارهای چهارم
(اوره+فرمالدئید+آسیاب) ،پنجم (اوره+هیدروکسیدسدیم+پلت) و
(اوره+فرمالدئید+پلت) ششم نشان داد ( .)P<0/05تفاوت معنیداری
بین جمعیت الکتوباسیلوس تیمار بدون فراوری ،تیمار آسیاب و تیمار
(اوره+هیدروکسیدسدیم+آسیاب) مشاهده نشد ( )P<0/05همچنین بین
تیمارهای بدون فراوری ،تیمارهای سوم و چهارم (شیمیایی-آسیاب)
و تیمارهای پنجم و ششم (شیمیایی-پلت) نیز تفاوت معنیداری
مشاهده نشد ( .)P<0/05در ارتباط با جمعیت پروتوزآ نتایج نشان داد
که تیمار پنجم (اوره+هیدروکسیدسدیم+پلت) نسبت به سایر گروههای
تیماری جمعیت باالتری نشان داد ( .)P<0/05همچنین تیمار ششم
(اوره+فرمالدئید+پلت) نسبت به تیمار بدون فراوری و تیمار آسیاب
جمعیت پرتوزوآیی باالتری نشان داد ( .)P<0/05جمعیت پروتوزآیی
تیمارهای بدون فراوری ،آسیاب ،سوم (اوره+هیدروکسیدسدیم+آسیاب)
و چهار (اوره+فرمالدئید+آسیاب) تفاوت آماری معنیداری با یکدیگر
نداشتند (.)P<0/05
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جدول  :2مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی براي فراسنجههاي خونی مرتبط با تغذیه
نیتروژن اورهاي خون

تیمار

گلوکز

abc

کلسترول

بتاهیدروکسی بوتیرات

تري گلیسیرید

انسولین

پروتئین کل پالسما

کراتینین

بدون عملآوری
آسیاب

56/66
57/00

18/33
21/66a

80/33
86/00

23/33
21/00

0/47
0/45

3/20
3/70

6/58
6/68

1/43
1/43

(اوره+هیدروکسیدسدیم+آسیاب)
(اوره+فرمالدئید+آسیاب)
(اوره+هیدروکسیدسدیم +پلت)

62/33
59/33
64/66

19/66ab
18/66abc
13/66c

84/33
84/00
81/33

21/00
23/00
23/66

0/51
0/49
0/48

3/31
3/72
3/25

5/66
6/25
7/16

1/50
1/53
1/53

(اوره+فرمالدئید +پلت)

69/00

15/66bc

86/33

24/00

0/50

3/27

6/33

1/53

خطای استاندارد میانگین

4/878

1/649

7/528

4/161

0/043

0/450

0/593

0/147

سطح احتمال

0/474

0/054

0/982

0/989

0/929

0/916

0/624

0/994

میانگینهای فاقد حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیداری میباشند ( .)P>0/05واحد همه فراسنجهها برحسب میلیگرم در دسیلیتر میباشد.

جدول  :3مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی براي فراسنجههاي خونی مرتبط با سیستم ایمنی
*هموگلوبین

هماتوکریت

آلبومین

شمار گلبولهاي قرمز

شمار گلبولهاي سفید

بدون عملآوری
آسیاب
(اوره+هیدروکسیدسدیم+آسیاب)
(اوره+فرمالدئید+آسیاب)
(اوره+هیدروکسیدسدیم +پلت)
(اوره+فرمالدئید +پلت)

10/00
9/83
9/93
10/23
9/38
10/03

56/86
59/60
60/13
60/50
61/03
58/30

2/85
3/72
2/73
3/26
3/75
3/40

5/66
6/31
6/34
5/95
6/06
6/22

182433
197333
185833
180800
174767
180000

خطای استاندارد میانگین

0/283

1/496

0/376

0/283

9733/885

سطح احتمال

0/679

0/419

0/330

0/551

0/707

تیمار

میباشند (* .)P>0/05هموگلوبین

میانگینهای فاقد حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیداری
قرمز بر حسب میلیون در میکرولیتر ،شمار گلبولهای سفید بر حسب تعداد در هر میلیلیتر بیان شدهاند.

برحسب گرم در دسیلیتر ،هماتوکریت برحسب درصد ،شمار گلبولهای

جدول  :4مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی براي جمعیت پروتوزوآیی و باکتریایی شکمبه ( log 10تعداد در هر میلیلیتر مایع شکمبه)
تیمار
بدون عملآوری
آسیاب
اوره+هیدروکسیدسدیم+آسیاب
اوره+فرمالدئید+آسیاب
اوره+هیدروکسیدسدیم +پلت
اوره+فرمالدئید +پلت

الکتوباسیلوس
ab

کل باکتريها
c

پروتوزآ
c

5/106
5/386a
5/156ab
5/043b
4/883b
4/913b

5/876
5/833c
5/976bc
6/030bc
6/880a
6/390b

0/766
0/766c
0/776bc
0/780bc
0/836a
0/803b

خطای استاندارد میانگین

0/880

0/152

0/010

سطح احتمال

0/017

0/002

0/002

میانگینهای فاقد حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیداری میباشند ()P>0/05

بحث
فراسنجههاي خونی :در نشخوارکنندگان تنها  25درصد از
گلوکز بهصورت جذب مستقیم از دستگاه گوارش حاصل میشود و
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گلوکونئوژنز راه اصلی تأمین گلوکز است ( Huntingtonو همکاران،
 .)2006با وجود اینکه افزایش میزان گلوکز خون در تیمارهای فراوری
فیزیکی-شیمیایی مورد انتﻈار بود علت عدم تفاوت معنیدار بین
تیمارهای آزمایشی را میتوان به این که فراوری سبب بهینه شدن
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تخمیر شکمبهای و جذب بیشتر اسیدهای چرب فرار در مقایسه با
عبوریسازی بیشتر نشاسته از شکمبه به روده باریک شده است نسبت
داد .سطوح طبیعی گلوکز خون در گوسفند  52-58میلیگرم در
دسیلیتر میباشد ( Patraو همکاران )2003 ،که نتایج این تحقیق در
این محدوده قرار دارد .از دالیل تفاوت در مقدار عددی گلوکز میتوان
سن برهها ،ساعات خونگیری پس از مصرف خوراک و تفاوت نژادی
دانست .مشابه با نتایج این بررسی کاﻇمی و همکاران ( )1396با
بررسی تاثیر فرآوریهای فیزیکی دانه ذرت بر گلوکز خون برههای
افشاری تفاوت معنیداری مشاهده نکردند .غلﻈت اوره پالسما انعکاسی
از سطح نیتروژن آمونیاکی شکمبه است .مقادیر باالتر نیتروژن اورهای
خون نشاندهنده اتالف نیتروژن است .با توجه به اینکه تیمار دوم
(آسیاب) بهعلت تخمیر سریعتر نشاسته سبب افزایش معنیدار جمعیت
الکتوباسیلها شده است ،از طرفی الکتوباسیلها سبب کاهش جمعیت
باکتریها و پروتوزآ میشود در نتیجه بهعلت عدم همزمانی دسترسی
میکروارگانیزمها به انرژی و منبع ازته ،کاهش راندمان میکروبی و در
نتیجه اتالف ازت اتفاق میافتد که این اتالف به شکل افزایش آمونیاک
در شکمبه و بهدنبال آن افزایش ازت اورهای خون خود را نشان داده
است .کاﻇمی و همکاران ( )1396با بررسی تاثیر فرآوریهای فیزیکی
دانه ذرت بر نیتروژن اورهای خون برههای افشاری مغایر با نتایج این
پژوهش تفاوت معنیداری مشاهده نکردند ،علت را میتوان در نوع
غله مصرفی ،فراوری ،میزان کنسانتره ،مصرف همزمان چند نوع غله
و سطوح غله مصرفی جیره دانست Khan .و همکاران ( )2007 aعنوان
کردند مقادیر باالی نیتروژن اورهای خون میتواند نشانهای از کارکرد
ناقص کلیهها باشد مگر در زمانیکه مقادیر اینکه مقادیرکراتینین در
حد نرمال باشد لذا با توجه به اینکه علیرغم این که تیمارهای آزمایشی
سبب تغییر ازت اورهای خون شدند اما از نﻈر میزان کرایتنین تفاوت
معنیداری با هم نداشتند بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تیمارهای
فراوری تاثیر نامطلوبی بر سالمت کلیهها و بدن دام نداشتهاند .نتایج
این پژوهش بیانگر عدم تاثیر معنیدار فرآوریهای گندم بر روی
کلسترول و تریگلیسیرید خون برههای پرواری بودند ( )P<0/05که با
نتایج بررسی کاﻇمی و همکاران ( )1396در ارتباط با تاثیر فرآوریهای
فیزیکی دانه ذرت در برههای افشاری بر روی این فراسنجهها مطابقت
داشت .تغییر در میزان کلسترول و تریگلیسیرید میتواند نشان دهند
تغییر در متابولیسم در کبد و کاهش میزان این فراسنجهها در خون
بهدنبال مصرف بیشتر غالت در جیره باشد که عدم تفاوت معنیدار
این دو فرانسنجه بین تیمارهای آزمایشی نشان از سالمت و عمکرد
طبیعی این اندام دارد )1992( Harmon .عنوان کرد که پاسخ متابولیکی
به افزایش کربوهیدراتهای غیرالیافی جیره افزایش گلوکز پالسما که
ترشح انسولین را تحریک کند .با توجه به اینکه
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تیمارهای آزمایشی از نﻈر میزان گلوکز خون تفاوتی معنیداری با
یکدیگر نداشتند لذا انتﻈار عدم تفاوت معنیدار در میزان انسولین
خون منطقی بهنﻈر نمیرسد که با نتایج این بررسی انطباق دارد.
غلﻈت پروتئین کل خون شاخص مهمی برای بررسی وضعیت پروتئین
است ( Zhangو همکاران Zhang .)2010 ،و همکاران ( )2010گزارش
کردند که راندمان استفاده از پروتئین با افزایش انرژی جیره بهبود
مییابد .سطوح نرمال هموگلوبین در گوسفند  9-15گرم در دسیلیتر
میباشد ( Patraو همکاران )2003 ،لذا مقادیر هموگلوبین تیمارهای
مختلﻒ در محدوده طبیعی قرار داشتند .سطوح نرمال هماتوکریت در
گوسفند  27-45درصد میباشد ( Patraو همکاران )2003 ،که با نتایج
این بررسی تطبیق دارد .آلبومین ازجمله پروتئینهای اصلی خون
میباشد که سنتز آن بر عهده کبد است لذا میزان آن در خون میتواند
شاخصی از سالمت این اندام حیاتی باشد و میتوان نتیجه گرفت تاثیر
مواد شیمیایی که در تیمارهای فراوری فیزیکی -شیمیایی استفاده شدند
بر این اندام معنیدار نبوده و کلیه برهها از سالمت کامل برخوردار
بودند .افزایش عددی شمار گلبولهای خون را میتوان بر تحریک
سیستم ایمنی ( Yesiladaو همکاران )1998 ،و بروز تنش در دام که
منجر به انقباض طحال و ورود گلبول قرمز به خون نسبت داد که در
بین تیمارهای آزمایشی تفاوتی مشاهده نشد Minor .و همکاران ()1998
عنوان کردند که پاسخ متابولیکی به افزایش کربوهیدراتهای غیرالیافی
جیره ،شامل کاهش اسیدهای چرب آزاد و بتاهیدروکسی بوتیرات پالسما
است .بتاهیدروکسی بوتیریک اسید شاخصی معتبر در تشخیص مقدار
فعالیت متابولیکی اپیتلیوم شکمبه در نشخوارکنندگان است ( Khanو
همکاران .)2007 a ،عدم تفاوت معنیدار این فراسنجه شاخصی برای
سالمت دام در تیمارهایی که فراوری فیزیکی -شیمیایی شده هستند
میباشد.
جمعیت میکروبی :بهطورکلی با توجه به نتایج میتوان استنباط
کرد تیمارهای فراوریهای فیزیکی -شیمیایی نسبت به تیمارهای بدون
فراوری و آسیاب به شکل موثرتری منجر به افزایش جمعیت کل
باکتریها و پروتوزآ شد .در عینحال فراوریهای فیزیکی -شیمیایی
به شکل موثری از افزایش جمعیت الکتوباسیلها جلوگیری کرده است.
باالتر بودن جمعیت کل باکتریها و پروتوزا در تیمارهای فراوری
فیزیکی -شیمیایی را میتوان به تاثیر فراوری در کند کردن نرخ تخمیر
و همزمانی تخمیر و مصرف محصوالت تخمیری توسط میکروارگانیزمها
که سبب پایداری محیط شکمبه و حداکثر رشد میکروبی در این تیمارها
میشود دانست .علت باالتر بودن جمعیت الکتوباسیلهای تیمار آسیاب
نسبت به سایر تیمارها را میتوان تخمیر سریع نشاسته گندم در اثر
آسیاب که سبب در دسترس بیشتر قرار گرفتن میکروارگانیزمها در
شمکبه ،در نتیجه تکثیر سریع این باکتریها که سبب کاهش اسیدیته
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شکمبه شده و کندی رشد و مرگ باکتریها و پروتوزا میشود دانست.
کاﻇمی و همکاران ( )1396گزارش کردند روشهای مختلﻒ فرآوری
ذرت تاثیر معنیداری بر روی جمعیت کل باکتریها ،جمعیت
الکتوباسیلوس و جمعیت پروتوزآ نداشت .علت این مغایرت را میتوان
به تفاوت در نوع غله مصرفی ،میزان مصرف غله ،نسبت علوفه به
کنسانتره و نوع فراوری نسبت داد .باکتریها فراونترین موجودات
شکمبه هستند .جمعیت باکتریایی شکمبه گوسفند بهوسیله عواملی
مانند نوع تغذیه و ترکیب جیره خوراکی ،فراوری ،موقعیت جغرافیایی
و حیوان میزبان تحت تاثیر قرار میگیرد (قورچی و قربانی.)1390 ،
کربوهیدراتها مهمترین منبع انرژی برای باکتریها میباشند همچنین
میتوانند بهعنوان سنتز اسکلت کربنی برای سنتز پروتئین بهکار روند
( Russellو همکاران .)1992 ،بهعلت شمار باالی باکتریها در شکمبه
و همچنین تنوع آنها نسبت به پروتوزآ و قارچها ،باکتریها مسئول
هضم نشاسته در شکمبه هستند (قورچی و قربانی .)1390 ،در مطالعات
مختلﻒ چنین استنباط شدهاست که بازدهی رشد میکروارگانیسمهای
عمده شکمبهای بهطور قابل مالحﻈهای با تغییر اسیدیته شکمبه متغیر
است .باکتریهای سلولتیک و تولیدکننده متان بهسرعت به افت اسیدیته
شکمبه به زیر  6حساسیت نشان میدهند و از بین میروند .همچنین
پروتوزوآی شکمبه هم در اسیدیته پایین ناشی از تغذیه جیرههای با
کنسانتره باال یا غنی از غالت از بین میروند (.)1990 ،Bonhomme
بنابراین استفاده از روشهایی که سبب کاهش سرعت تجزیه غالت
شود فرصت کافی را به دیواره شکمبه برای جذب اسیدهای چرب فرار
میدهد و بنابراین از کاهش اسیدیته در شکمبه و در نتیجه مرگ
باکتریها و پروتوزآ جلوگیری میکند که این امر در ارتباط با تیمارهای
فراوری فیزیکی -شیمیایی مشهود بود .پروتوزوآها خاصیت صیادی
نسبت به باکتریها داشته و فعالیت پروتئولیتیکی شدیدی دارند .اگرچه
پروتوزوآها در تخمیر در شکمبهای نقش ضروری ندارند ،غالباً در هضم
الیاف موثر بوده و از افت شدید اسیدیته شکمبه جلوگیری میکنند
( ،)1986 ، Dehorityاین امر در ارتباط با تیمارهای فراوری فیزیکی
شیمیایی مشهود میباشد که با افزایش معنیدار در جمعیت پروتوزآ
و تثبیت اسیدیته از رشد الکتوباسیلها از راه از دسترس خارج کردن
سوبسترای آنها ممانعت بهعمل آورده و سبب رشد جمعیت کل
باکتریها شده است .پروتوزوآ شکمبه نقش منفی در استفاده از نیتروژن
در نشخوارکنندگان دارد .پروتوزوآ با هضم زیادی از باکتریهای شکمبه
سبب کاهش جریان خالص پروتئین میکروبی از شکمبه به دوازدهه
میشوند ( .)1993 ،Bauchartدر مجموع پروتوزوآها در شکمبه موجب
بهبود شرایط تخمیر و کنترل جمعیت باکتریایی شکمبه میشوند
(قورچی و قربانی )1390 ،که با نتایج این تحقیق انطباق داشته و
سبب تثبیت اسیدیته و رشد جمعیت کل باکتریها شد .در مطالعه
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 Towneو همکاران ( ،)1990با مصرف غالت ذرت و سورگوم که
دسترسی شکمبهای نشاسته پایینی دارند ،مشاهده شد بخش عمده
جمعیت پروتوزوآیی موجود ،در شکمبه باقی ماند که این امر مشابه با
تیمارهای فراوری فیزیکی -شیمیایی این تحقیق میباشد که سبب
حفظ و تثبیت جمعیت پروتوزآ نسبت به گندم آسیاب شده بود .در
مطالعه  Hristovو همکاران ( )2001تعداد اکثر گونههای پروتوزوآی
شکمبه با مصرف جیرههای حاوی مقدار باالی جو ،کاهش یافت مشابه
با اتفاقی که برای تیمار آسیاب شده (تیمار دوم) اتفاق افتاد و با
فراوریهای فیزیکی -شیمیایی از آن ممانعت بهعمل آمد.
نتایج این آزمایش نشان میدهد که با توجه به تاثیر مثبت عملآوری
فیزیکی -شیمیایی دانه گندم در افزایش جمعیت کل باکتریها و
پروتوزآی شکمبه و ممانعت از تکثیر سریع الکتوباسیلها همچنین
عدم مشاهده تاثیر نامطلوب این روشهای فراوری و ترکیبات شیمیایی
مورد استفاده قرار گرفته در آنها بر شاخصهای خونی و سالمت ،با
روشهای مناسب فرآوری فیزیکی -شیمیایی میتوان به شکل موثرتر
و با بازده باالتر از دانه گندم بهعنوان منبع تامین کننده انرژی خوراک
در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده نمود.
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Abstract
This research was conducted to investigate the effects of wheat grain processing methods
on growth performance, rumen microbial population, blood biochemical and immune parameters
in fattening lambs. At first, wheat grain samples, according to the treatment group were
chemically treated with urea, sodium hydroxide and formaldehyde, then were processed
physically by milling and pelleting methods. Chemical composition and experimental diets were
determined. The experiment was conducted in March 2017 at the research farm of Gorgan
University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Thirty male lambs with an initial
body weight of 31.21±3 kg were used in a completely randomized design with 6 treatments
and 5 replications for an 84-day feeding experiment. A similar experimental diet was used for all
treatments which differed in the type of processed wheat. Experimental treatments included: 1The diet contains whole wheat grain, 2- The diet containing milled wheat grain, 3-The diet
containing wheat grain processed with urea and sodium hydroxide and milled, 4-The diet
containing wheat grain processed with urea, formaldehyde and milled, 5-The diet containing
wheat grain processed with urea and sodium hydroxide and pelleted and 6-The diet containing
wheat grains processed with urea, formaldehyde and pellets. At the 80 day of the period, ruminal
fluid samples were collected to determine Microbial population. On the last day blood sampling
was done. The study of the results of blood biochemical and immune parameters showed that
none of these parameters were not affected by experimental rations except for blood urea
nitrogen. In association with the microbial population, results showed that the processing
increased significantly in the total microbial and protozoan populations. The results of this study
showed wheat grain consumption compared to unprocessed wheat and milled wheat, without
negative effects on biochemical and blood safety parameters and with a positive impact on the
rumen microbial population can be used for feeding fattening lambs.
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