
۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۱۷۵ و د  ام امور در

 

طباطبايي سيدنورالدين •
هيأت عضو تهران و تحقيفات و علوم اسالميواحد آزاد دانشگاه دکتري د انشجوي
خوراسگان آزاد د انشگاه علمي
نيكخواه، علي •
تهران د انشگاه کشاورزي داميدانشکده علوم گروه استاد
زاهديفر مجتبي •
(کرج) داميکشور علوم تحقيقات موسسسة  استاديار
ضميري محمدجواد •
شيراز د انشگاه کشاورزي داميدانشکده علوم گروه استاد
محمد رضاييان •
تهران کشاورزي دانشگاه دانشکده د امي گروه علوم  دانشيار
۱۳۸۴ ماه آبان پذيرش: تاريخ ماه ۱۳۸۴  فروردين د ريافت: تاريخ
Email: sntabaee@yahoo.com

فراسنجههاي قابليت هضم و مقايسه
ايران كوهانه شتر يك و د ر گوسفند آن كنتيكي

چكيده
اين ر د گوسـفند با مقايسـه آن و ايران كوهانه يك شـتر د ر آن كنيتيكي فراسـنجههاي هضم و قابليت منظور تعيين به
بود ند شـكمبهاي فيسـتوالي كه د اراي نژاد شـال چهار رأس گوسـفند نر و كوهانه يك شـتر نر چهـار نفر از آزمايـش
جيره شـامل غذايي جيره نوع و د و گوسـفند از ر شـتر د مورد نظر فاكتورهاي مقايسـه تعيين و جهت . شـد ه اسـتفاد
۲ با × ۲ التين مربع طرح قالب ر د آزمايش . شـد اسـتفاد ه علوفه رصد  د ۷۰ و رصد كنسـانتره د ۳۰ جيره و علوفه تمام
فرار مايع چرب غلظت اسـيد هاي pH و ميانگينهاي بيـن ر شـتر د كه اد نشـان د آزمايش نتايج پذيرفت. انجام تكـرار
گوسـفند ايـن اختالفات ر ولي د ،(p<۰ /۰۵ اشـت ( د وجود اري معنيد مختلـف اختالف جيرههاي مصـرف بـا شـكمبه
،(p<۰ /۰۵ ) اشت وجود د اري معنيد تفاوت شـتر و گوسـفند ر د فرار چرب اسـيد  هاي غلظت . بين نشـد ه مشـاهد
و يواره سـلولي  د قابليت هضم د ر اري معنيد تفاوت  . ار نبود معنيد تفاوت pH و نيتـروژن آمونياكي غلظت امـا از نظـر
تاثير تحت  شتر د ر خون pH اوره و تراكم نشـد .  ه مشاهد و شـتر بين گوسـفند منهاي هميسـلولز سـلولي يواره د
كـه ميتوان .(p<۰ /۰۵ ) اشـت د وجود معنيد اري اختالف وشـتر گوسـفند بين اما نگرفت، قرار مختلـف جيرههـاي

اسـت. باالتر گوسفند به نسبت شتر آمونياکي در نيتروژن بازچرخ توان و درشـکمبه، فرار توليد اسـيد چرب كرد كه نتيجهگيري

آمونياکي نيتروژن فرار، چرب اسيدهاي هضم ، قابليت گوسفند ، شتر، کليدي: کلمات
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The objective of this research was to study the digestive potential and kinetic of digesta in Iranian camel and 

sheep and compare those factors between the two animals. Four fistulated intact camel and 4 fistulated intact 

sheep were used in this research. A replicated 2×2 Latin square design was used to assess the effect of two 

different rations including 0% and 30% concentrate on digestive potential and kinetic of digesta. When two 

different rations including 0 and 30% concentrate was offered to camel a significant difference was obsereved 

(p<0.05) in pH values and VFA concentrations in the rumen but such differences was not detected (p>0.05) in 

sheep. The difference in VFA concentrations between sheep and camel was significant (p<0.05) but no such 

difference (p>0.05) was observed in ammonia nitrogen concentration and pH values in rumen between the two 

animals. In camel, the digestibility of NDF and ADF of the ration containing 0% concentrate was higher (p<0.05) 

as compared to the ration containing 30% concentrate. In sheep and camel the pH value and urea concentrations 

of blood were not affected by the two rations but the difference between the two animals was significant (p<0.05). 

The results showed that in camel VFA production in the rumen and potential of ammonia nitrogen recycle was 

higher as compared to sheep..
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مقدمه
سرعت بين توازن بوسيله شكمبه فرار چرب اسيد هاي غلظت
سرعت كه آنجائي ــود. از ميش تنظيم آنها جذب ــرعت و س توليد
طول د ر دام تغذيهاي الگوي واسطه به فرار چرب ــيدهاي توليد اس
شكمبه pH و فرار چرب اسيد هاي غلظت ميكند، تغيير روز شبانه
سوبستراي نيز آمونياك ميكند (۸). تغيير روز ــبانه ش طول در نيز
متانزا سلولوليتيك، باكتري هاي توسط پروتئين سنتز براي مطلوب
نيتروژن ميزان بنابراين ــت. اس آميلوليتيك باكتريهاي ــي بعض و
يكي تغذيه، از پس ــف مختل زمانهاي ــكمبه در ش آمونياكي مايع
ادراري ــتگاه د س ميباشد (۲۲). شكمبهاي مهم ــنجههاي فراس از
عمل اين است كه ادرار كرد ن غليظ در زياد ي داراي كارايي ــتر ش
ميگيرد صورت بدن آب و ازت نگهداري و حفظ ــتاي راس در كليه

.(۲۳)
كمتر ذرات اند ازه حدود ۲/۱ و وزن مخصوص با مواد نامحلول
ــفند مي توانند از گوس از ۲ميليمتر د ر كمتر و در گاو ميليمتر از ۴
يك كه ــتر ش د ر .(۲۲) كنند عبور هزارال و ــكمبه دريچه بين ش

و است رشد نكرده خوبي به كاذب ميباشد هزارال ــخواركننده  نش
از نيز ميتوانند ــانتيمتر) س ۳ تا ) ــتتر د رش ذرات همين دليل, به

   .(۱۰) كنند شكمبه ـ نگاري عبور
فاكتورهاي مهمترين از يكي مواد غذائي هضم قابليت ــن تعيي
حيواني ــدات تولي براي ــترس دس قابل مغذي مواد كنند ه ــن تعيي
از ــي تفاوتهاي نيز ــه هرگون د ر ــن, همچني .(۲۲ ــد (۱۵، ميباش
ــي، غذاي تركيب جيره ــدار و ــود د ارد. مق وج هضم قابليت ــر نظ
ــرعت عبور س هضم، ــرعت س روي ــه ك ــتند هس خارجي ــل عوام
كه ــد (۲۲). ميگذارن اثر ــكمبه ش محتويات ــت روگش ــن بنابراي و
قابليت تعيين ــات موضوع انجام آزمايش ــن اي صحيح درك ــت جه
ارتباط ــن اي د ر د ارد. ضرورت آن ــي كنتيك ــنجههاي وفراس هضم
خوراكها هضم قابليت تعيين مورد د ر زيادي ــهاي گزارش هرچند
كنون تا موجود منابع به توجه با اما وجود دارد ، گاو و ــفند گوس د ر
به حاضر ــت. لذا پژوهش اس نشده گزارش شتر بر روي ــي آزمايش
آن كنتيكي پارامترهاي و هضم قابليت تعيين و ـــه مقايس منظـور

شد. و گوسفنـد انجام كوهانه ايراني شترهاي يك در

فراسنجه هاي... و هضم قابليت مقايسه
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مواد و روشها
كوهانه ــك ي نر ــتر نفر ش ۴ از ــر مورد نظ ــاي آزمايشه ــام انج ــراي ب
نر ــفند راس گوس ۴ و كيلوگرم ۳۸۰±۲ ۵ وزن ــن ميانگي با ــاله) (چهارس
فيستوالي كه داراي كيلوگرم ۴۰± ميانگين وزن ۵ با ــاله) س ــال (دو ش نژاد
انجام روزه ۴۵ د وره ۴ در ــد. اين آزمايش ش ــتفاده اس بودند، ــكمبهايي ش
عادتپذيري ــور منظ به روز ۲۱ مدت غذايي ــره جي هر براي كه ــت، پذيرف

شد. گرفته نظر نمونهبرداري در براي دوره آخر  روز ۲۴ و دامها

مصرفي جيرههاي
علوفهاي جيره كامًال شامل نوع جيره غذايي دو دوره آزمايش هر در
راس د  و و از شترها نفر به د  و علوفه و ٪۷۰ ۳۰٪ كنسانتره حاوي جيره و
مورد نياز پروتئين انرژي و مقدار اساس بر ميشد . جيرهها ــفند تغذيه گوس
نياز تأمين حد در تغذيه ميشد و (۳) و شتر ــفند  (۱۷) گوس براي نگهداري
دامها ــه جيره تجاري) ب (مكمل ويتاميني و مكمل معدني د ام، ــداري نگه
و ــزاء اج ــد ند. ميش تغذيه صبح ۸ د ر بار يك روزانه دامها ــد. ــه گردي اضاف
نشان شماره ۱ جدول در مورد استفاده غذايي جيره هاي تركيبات شيميايي

است. شد ه داد ه
شكمبه در مايع آزمايش، در هر دوره شكمبهاي: ــنجههاي فراس تعيين
،۱۲ ،۱۰ ،۸ ،۶ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱ صبح)، خوراك وعد ه از ــل قب ) صفر ــاي زمان ه
و مخصوص به وسيله تلمبه صبح، خوراك از وعده ۲۱ساعت پس ۱۸و ،۱۵

گرد يد . جمعآوري فيستوال طريق از
در زمانهاي شكمبه تهيه مايع از پس بالفاصله دامها، شكمبه مايع pH

تعيين ،( Schott Gerate CG (مد ل۸۰۴ متر pHــتفاده از اس با نمونهگيري
و Kroman روش فرار۲(VFA)، به چرب ــيدهاي اس مجموع گرديد. ثبت و
نيتروژن غلظت اندازهگيري براي همچنين گرديد. اندازهگيري همكاران(۱۳)

شد. استفاد ه استاندارد (۲۰) تقطير دستگاه از شكمبه مايع آمونياكي
ــتفاده اس با خونگيري ۴ مرحله طي د وره در هر مورد آزمايش د امهاي
ــدند . ش ضد انعقاد خونگيري ماد ه و بدون خالء تحت ــاي ونوجكت لولهه از
الكترودهاي مجهز به  متر pH ــط توس pH خون خونگيري از بعد بالفاصله
به ــد ن ش لخته از پس گرديد (۲) و ــت ــهاي تعيين و ثب ــل و شيش كالوم
سرم ۱۰-۵ دقيقه مدت به دقيقه د ر دور ۳۰۰۰ با دستگاه سانتريفوژ كمك
(ميلي خون اورة ميزان براي تعيين اين آزمايش د  ر ــد. ش ــازي آنها جداس
دستگاه استفاده از با و آزمون پارس شركت كيت از ۱۰۰ ميليليتر) در گرم

.(۱۶) شد استفاده Epos Analyzer ۵۰۶۰ اتوآنااليزر مدل
غذايي  جيرههاي هضم قابليت ــزان مي تعيين براي مطالعه ــن اي   در
از روز پس بمد ت هفت ــوع مدف كامل ــعآوري جم روش in و vivo روش از
اندازهگيري براي .(۱۸) شد ــتفاده اس نظر مورد جيره دامها به عادتپذيري
روز ــار چه د ر مد فوع از نمونه هر د ام ۴ مدفوع, از د ر ــود ــد ازه ذرات موج ان
ركتوم (براي از طريق صبح ۶ , ۱۰/۲۰ و ساعات  ۳۰/ ۱۰,  ۱۵/۳۰ متوالي در
درشت اندازه جمعآوري و ــفندان) گوس (براي زير قفس ــيني س يا شترها)
تعيين جهت شد (۵). تعيين کوليس توسط مد فوع موجود د ر ذرات ترين
پس بالفاصله ــاعت س ۲۴ آزمايش، بمد ت دوره در هر دامها تغذيهاي رفتار
ــخوار نش تعد اد كرد ن، ــخوار نش خوردن، غذا قبيل از دامها رفتار ــه تغذي از
ــت ثب ــتراحت اس و د قيقه) بمدت يک د ه دقيقه ــي ال پنج (هر ــه دقيق در
مذكور دورة طي نيز دامها روزانة مصرفي ــك خش مادة گرديد (۲۴). ميزان

د ر ــذا غ و مدفوع نمونه هاي ــك، خش درصد ماد ه تعيين براي گرديد. ــت ثب
نمونهها گرديد. ــك خش ــاعت س ۲۴ مد ت ــانتيگراد به س درجه د ماي ۱۰۵
ــلولي۳، س ديواره آلي, پروتئين, ــامل ماد ه ش ــيميايي ش تجزيه انجام جهت
۱ اندازه منافذ آسياب با خاكستر توسط منهاي هميسلولز۴ و د يواره سلولي
با الكتريكي كوره توسط نمونه ها در موجود خاكستر گرديد . آسياب ميليمتر
ديواره سلولي گرديد . ساعت تعيين ۵ به مدت سانتيگراد درجه دماي ۵۰۰
(۲۱) همكاران Vanو Soest روش طبق هميسلولز منهاي سلولي ديواره و

شد. اند ازهگيري (۴) AOAC به روش۵ پروتئين گرديد. تعيين

اطالعات تحليل و تجزيه روش
(د و ۲*۲ فاكتوريل آزمايش، آزمايش اين استفاده در مورد آماري طرح
بود با تكرار ۲×۲ ــن التي مربع طرح قالب د ر دام) د و گونه و غذايي ــره جي

.(۷)

طرح رياضي مد ل
Yijkl = μ + d i + d j(i) + d k(i)  + d l + d il + jk(il)

از عبارتند مد ل اين اجزاي
مربع اثر : d i ، جامعه كل ميانگين : μ ، ــاهد ه هر مش مقد ار : Yijk

د ام) گونه اثر )
مربع  ستون در اثر d k : آزمايش), د ورة اثر مربع( د ر اثر رديف : d j 

غذايي، d: اثر جيره هاي l ، ( د ام ( اثر
اشتباه اثر : ijkl دام), گونه ) مربع و جيره متقابل اثر : d il

نتايج
تفاوتي گوسفند و شتر شكمبه مايع pH ميانگين هاي بين مقايسه در
مايع pH روزي ــبانه ش ميانگين تغييرات ــتر ش در اما نگرديد . ــاهده مش
روز ساعات شبانه تمام د ر د اد كه مختلف نشان جيرههاي در بين شكمبه
اختالف معني دار و قليايي تر ــكمبه مايع  ش pH علوفه تمام جيره و براي

.(۲ (جدول، ــد مي باش (p<۰ /۰۵  )
د رطول شكمبه مايع فرار چرب اسيد هاي غلظت ميانگين هاي ــه مقايس
د اد كه نشان جيرههاي مختلف گوسفند  با مصرف شتر و بين د ر روز شبانه
اسيد هاي چرب غلظت جيره نوع دو هر براي و روز ــبانه ش ــاعات س در تمام
بين ميانگين هاي اختالف گوسفند  و از باالتر شتر د ر شكمبه مايع فرار
بود ــفند معنيدار با گوس ــتر ش ــكمبه ش فرار مايع چرب ــيدهاي اس غلظت

.(p<۰/۰۵ )
ليتر) در (ميلي گرم شكمبه آمونياكي مايع نيتروژن غلظت ميانگين هاي
بعد ساعت ۱۸ زماني محدود ه در مختلف، جيرههاي مصرف با د اد كه نشان
نيتروژن روز بعد غلظت خوراك مصرف بعد از ۴ ساعت خوراك تا مصرف از
ولي خود رسيد مقدار باالترين به گوسفند و در شتر شكمبه مايع آمونياكي

گوسفند مشاهده نشد. و بين شتر اختالفي در
گوسفند خون  pH گيري اندازه از حاصل نتايج بين ميانگين ــة مقايس
pH بين خوراك دادن ار پس ۶ ساعت د ر داد كه ۳) نشان (جدول شتر و
همچنين .(p<۰/۰۵ ) داشت وجود معنيداري اختالف وشتر گوسفند خون
گوسفند  بود. از (p<۰/۰۵) كمتر بهطور معنيداري شتر خون pH ميانگين
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( مادة خشك در (درصد علوفهاجزاي جيره ٪۱۰۰ علوفهجيرة ٪۷۰ و كنسانتره ٪۳۰ جيرة

خشك يونجة
گند م كاه

ويتامين و معد ني مكمل *

نمك
گند م سبوس

جو د انة
پنبهد انه كنجالة

۶۳/۱۶
۳۱/۵۸
۱/۱۷
۰/۵۹
۳/۵۰

-
-

۵۱/۰۰
۲۵/۵۰
۱/۱۰
۰/۵۲
۶/۴۴

۱۰/۰۹
۵/۳۵

خام پروتئين
د ركيلوگرم) كالري (كيلو نگهداري خالص انرژي

خشك ماد ه

۹/۴۹
۰/۸۸
۹۰/۸۸

۱۱/۰۵
۱/۰۲
۹۲/۵۰

VFApHNجيرهدام _ NH۳

د    
سفن

گو
شتر

علوفه  تمام b ۱۰۹/۵۱جيره ± ۴/۱۵ ۶/۷۵ a ۰±/۱۶ ۱۴۸/۲۰ a ± ۱۴/۹۴ 
علوفه و٪۷۰ كنستانتره ٪۳۰ a ۱۲۳/۱۵جيره ± ۵/۰۹ ۶/۶۴ b ۰±/۰۴  ۱۵۵/۶۴ a ۱۰±/۴۷ 

علوفه تمام ۹۷/۱۹جيره a ± ۱۳/۷۳ ۶/۷۶ a ۰±/۲۲ ۱۴۵/۰۶ a ± ۱۶/۲۰ 
علوفه و٪۷۰ ۳۰٪كنستانتره a ۱۰۷/۳۸جيره ± ۸/۸۸ ۶/۵۹ a± ۰/۱۳ ۱۵۲/۵۰ a ± ۱۳/۳۷ 

a ۱۱۶/۳۳شتر ± ۸/۲۵ ۶/۶۹ a ۰±/۱۳ ۱۵۱/۹۲ a ± ۱۳/۰۴ 
۱۰۲/۲۸گوسفند   b ۱۲±/۰۱ ۶/۶۷ a ۰±/۱۹ ۱۴۸/۷۸ a± ۱۴/۳۲ 

استفاده جيرههاي غذايي مورد شيميايي تركيب ۱: اجزاء و شمارة جدول

زير بود  . تركيبات داراي هر كيلوگرم در فسگالويت۱ تجاري با نام استفاده مورد مكمل *  
Mn Cuو۳۰۰, Feو۳۰۰۰, شـامل, ميليگرم اسـاس معدني بر عناصر و ,IU۱۰۰و Eو ويتامين ,IU ۱۰۰/۰۰۰وD۳ ويتاميـن ,IU ويتاميـن  Aو۰۰۰/ ۵۰۰

Seو۱. و Mgو۱۹۰۰۰ Iو۱۰۰, PوCo ,۹۰/۰۰۰وNa ,۱۰۰و۵۰/۰۰۰, Znو۳۰۰۰, ۲۰۰۰,وCaو۱۹۲۵۵۷,

(X ± SD) گوسفند و شتر در مختلف جيرههاي شكمبهاي فراسنجههاي مقايسه -۲ جدول شماره

مول در ليتر)  ميلي ) فرار ب چر اسيدهاي غلظت - VFA

د ر ليتر)  گرم ميلي آمونياكي ( غلظت نيتروژن - N – NH۳   
   .(P<۰/۰۵  ) ميباشد ميانگينها بين معني دار اختالف وجود بيانگر غيرمشابه حروف د سته، درهر ستون، درهر _ a، b، c

معني دار شتر و ــفند گوس ــرم خون س اوره غلظت ميانگينهاي بين اختالف
سرم اوره غلظت ــده ش نمونهبرداري ــاعتهاي س تمام در بود ( p<۰ /۰۵) و

بود . شتر از گوسفند كمتر خون
قابليت اختالف بين ــتر د ر ش ــد ه، ش ۴ گزارش جدول د ر که همانگونه
منهاي سلولي ديواره و سلولي د يواره پروتئين، آلي، ماده خشك، ماده هضم
به و (p<۰/۰۵) ــود معني دار ب ــاي مختلف جيره ه مصرف ــلولز با هميس
آلي ماده خشك، ماد ه هضم كنسانتره قابليت ٪۳۰ در جيره حاوي طوركلي
حاليكه ــود، د ر ب ــتر ۷۵/ ۲ درصد بيش ۲/۱۹، ۳/۱۹ و ترتيب به پروتئين و
جيره هميسلولز براي منهاي سلولي ديواره و ــلولي س د  يواره هضم قابليت

بود. ترتيب ۲۴/۳۵ و ۵۵/۹۵ د رصد بيشتر به علوفه تمام

آلي،  ماد ه ــك، خش ماده هضم قابليت ميانگينهاي ــفند بين گوس د ر
مورد غذايي جيره هاي ــلولز هميس منهاي سلولي ديواره ــلولي و س ديواره
بين اختالف معنيد اري ولي نگرديد . ــاهده معنيد اري مش اختالف استفاده
علوفهاي تمام جيره با ــانتره كنس حاوي٪۳۰ جيره د ر پروتئين هضم قابليت
آلي، ماد ه خشك، ماده هضم قابليت ميانگينهاي بين مقايسة شد . مشاهد ه
و گوسفند در همي سلولز  منهاي سلولي ديواره و ــلولي س ديواره پروتئين،

نداشت. وجود آنها بين معنيد اري آماري اختالف که نشان ميدهد شتر
۵) نشان (جدول گوسفند و ــتر ش روزانه تغذيهاي رفتار مربوط به نتايج
ــخوار تعداد نش به جز ــتر، ش تغذيهاي رفتارهاي بر غذايي جيره كه تأثير داد,
زمان مدت ميانگينهاي بين ــفند درگوس .(p<۰/۰۵) بود د قيقه, معنيدار د ر

فراسنجه هاي... و هضم قابليت مقايسه



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۱۷۹ و د  ام امور در

اختالف معنيد اري مختلف غذايي جيره هاي استراحت زمان و خوراك مصرف
تعداد نشخوار و نشخوار زمان نظر مد ت اما از .(p< گرديد ( ۰/۰۵ ــاهده مش
.(p>۰/۰۵ ) ــود نب معنيد ار مورد آزمايش اختالف جيره هاي بين , ــه در دقيق
تعد اد و ــوراك خ مصرف زمان ميانگينهاي مدت بين معنيد اري ــالف اخت
. وجود ند اشت جيره هاي مختلف گوسفند براي و بين شتر دقيقه در نشخوار
گوسفند و استراحت بين شتر زمان و نشخوار زمان ــه بين مدت مقايس در اما

.(p<۰/۰۵ ) گرديد مشاهده معنيداري آماري اختالف

بحث
و ميزان غذايي جيره نوع با متناسب خوراك، مصرف از پس بهطور كلي
ميزان نوسان محتوي آن، تخمير قابل كربوهيدراتهاي به ويژه و مواد مغذي
تغذيهاي شرايط بود ن به يكسان توجه با متفاوت بود. روز شبانه طول در pH

قلياييتر pH كه ميرسد نظر به حاضر، تحقيق د ر دامها نگهد اري مديريتي و
به طور و م علوفه تما جيره با شده ــفند تغذيه گوس و شتر در ــكمبه مايع ش
گوسفند احتماًال ناشي از به نسبت شتر در ــكمبه ش قلياييتر مايع pH كلي
سرعت د امها و اين نشخوار در زمان بودن طوالني تر علت به بزاق توليد بيشتر
از ــد. ميباش جيره تمام علوفه و ذرات جامد با مصرف مايع بخش عبور باالتر
در دام الگوي تغذيهاي واسطه به فرار چرب ــيد هاي اس توليد كه سرعت آنجا
نيز شكمبه pHو چرب فرار اسيدهاي غلظت تغيير ميكند، روز ــبانه ش طول
در شكمبه pH تغييرات مطالعه ميكند (۸). در اين تغيير شبانه روز طول در
فرار مشاهد ه گرديد. چرب اسيدهاي غلظت با مطابقت آن مختلف و ــاعات س
تحقيق د ر روز ــبانه ش د ر طول فرار ــيد هاي چرب اس روند تغييرات كه

دارد (۲۲). مطابقت Van Soest گزارش با حاضر
متغير  ليتر در ميليمول بين ۳۰-۲۰۰ فرار چرب اسيدهاي غلظت  
ــت ــد ه اس ش گزارش ليتر در ۱۳۰-۷۰ ميليمول محد ود ة در معموًال و بود ه
بين۱۲۵- گوسفند در چرب فرار اسيدهاي نيز غلظت مطالعه اين در . (۲۲)
با كه متغير بود. ليتر د ر ــول ميليم بين ۸۶-۱۵۰ ــتر ش در و ميلي مول ۷۶
شكمبه در فرار چرب اسيد هاي باالتر غلظت با در رابطه Malioy ــات گزارش
ترشحات دليل به ــتر ش در شكمبه البته د ارد (۱۴). مطابقت ــتر ش خانواده
چند هر .(۶) ميشود خنثي فرار چرب اسيدهاي از بخشي غده اي بخش
pH اما بود ــتر گوسفند بيش به نسبت ــتر د رش فرار چرب ــيد هاي اس غلظت
چرب نسبت اسيد هاي در تغيير دليل به شايد شتر در مايع شكمبه قلياييتر

است. بود ه مايع شکمبه  د ر فرار
در ــانتره ــبت كنس نس افزايش با دادند كه ــان نش Pradhan Prasad و

خوراك در از مصرف پس ساعت ۴ د ر ــكمبه ش د ر مايع نيتروژن كل جيره،
افزايش گاوميش ــز در آمونياكي ني يافت. نيتروژن افزايش ــش گاومي و گاو
تحقيق يافتههاي است (۱۹). نشده ــاهد ه مش اثري چنين گاو ولي در يافت
ــاعت بعد از س ۴ ــكمبه ش آمونياكي نيتروژن ــتر بيش غلظت مبني بر حاضر
ميكردند ــرف ــانتره را مص حاوي ۳۰٪ كنس جيره كه دامهايي ــه در تغذي
و Prasad ــط ــده توس ش گزارش نتايج با علوفه، تمام جيرههاي ــبت به نس

دارد (۱۹). همخواني Pradhan

اسيد از انتقال امر است كه اين شكمبه pH قلياييتر از معموًال خون  pH

غلظت كاهش با ميسازد . ميسر انرژي مصرف بدون را خون بطرف شكمبه
شده خون نزد  يك pH به و باال رفته ــكمبه  چرب فرار، pH ش ــيدهاي اس
يون هاي بيكربنات، مقابل جهت در ميكند. پيد ا افزايش آنيونها ــذب وج
ميكنند (۱). پيد ا جريان شكمبه ــمت س خون به از اوره مقداري ــد يم، و س
فرار چرب اسيدهاي ــكمبه با روند غلظت ش مايع pH و تغييرات pH خون

دارد. مطابقت باال گزارشات اين آزمايش با در
است. ادرار كردن غليظ در زيادي كارايي داراي ــتر ش ادراري ــتگاه دس
در ــانند تا ــكمبه ميرس ش به را آن و بود ه فعال اوره جذب در رود هها نيز
اين مکانيسم گيرد. قرار مورد استفاده ميكروبي پروتئين ــنتز س جهت آنجا
۲۳). لذا ميگيرد(۶، ــورت ص بد ن آب و ازت نگهداري و ــتاي حفظ در راس
ميزان خود بر به نوبه كه بوده باالتر  نيز شكمبه مايع آمونياكي ازت مقدار
تركيبات مقد ار و ــته گذاش تاثير ــكمبه د يوارة ش طريق از آمونياك ــذب ج
غلظت بودن باالتر ميدهد . افزايش را اوريك) ــيد اس اوره و خون ( د ار ازت
مقابل در به گوسفند (۱۵۱/۹۲ شتر نسبت ــكمبة در ش مايع آمونياكي ازت
ــون خ د ار ازت غلظت تركيبات ــر ب ميتواند ــر) ليت در ــرم ميليگ ۱۴۸/۷۸
مطابقت (۲۳ ،۶ ) نتايج د يگران با تحقيق از اين حاصل نتايج . باشد مؤثر

. د ارد
ــتـر ش باريك درروده ميتـوان را ــانتيمتـر س ۳ بطـول ــي غذائـ ذرات
نميتوانند از ميليمتر يك طويلتر از گاو ذرات د ر حاليكه در .(۱۰) ــت ياف
تفاوت و هزارال نيافتن ــعه توس دليل به احتماًال كنند كه عبور هزارال طريق
را ــتتر درش ذرات عبور شده اجازه كه باعث ــد ميباش ــتر ش آناتوميكي در
د ارد, مطابقت موضوع اين با اخير نيز از مطالعه حاصل دادههاي .(۳) بدهد

 
دام

دسيليترpH خونجيره د ر ميليگرم اوره

 
    

    
ند

سف
گو

    
    

شتر
علوفه  تمام /۷جيره ۲۷ a ± ۰ /۰۷۰ ۱۳/۶۰ a ± ۰/۴۶ 

علوفه و٪۷۰ كنستانتره ٪۳۰ ۷/۲۳جيره a ± ۰/۰۴ ۱۲/۹۲ a ± ۰/۶۳ 
علوفه تمام a ۷/۳۸جيره ± ۰/۰۴ ۱۱/۲۸ a ± ۰/۶۵ 

علوفه و٪۷۰ كنستانتره ٪۳۰ a ۷/۳۶جيره ± ۰/۰۳ ۱۱/۲۰ a ± ۰/۴۷ 
۷/۲۵شتر b ± ۰/۰۶ ۱۳/۲۶ a ± ۰/۶۴ 

۷/۳۷گوسفند a ± ۰/۰۳ ۱۱/۲۴ a ± ۰/۵۲ 

(X ± SD)با جيرههاي مختلف شده و گوسفند تغذيه خون شتر غلظت اورة و pH مقايسه بين – ۳ جدول شماره

(P<۰ /۰۵)ميباشد ميانگينها معنيد ار بين مشابه بيانگر وجود اختالف غير د رهردسته، حروف ستون، درهر ,b - a



۱۸۰ آبزيان و د  ام امور در

)جيرهدام دقيقه ) خورد ن )زمان دقيقه ) نشخوار )زمان دقيقه ) استراحت نشخوار(د ردقيقه)زمان تعداد

شتر

علوفه تمام a ۲۶۳/۱۳جيره ± ۴۴/۳۲ ۶۵۲/۵۰ a ± ۶۶/۲۸ ۵۲۴/۳۸ a ± ۶۱/۵۰ ۵۶/۲۶ a ± ۵/۱۲ 
۷۰٪علوفه و كنستانتره b ۲۰۰/۰۰جيره٪۳۰ ± ۳۷/۰۳ ۵۵۹/۳۸ a ± ۴۸/۱۴ ۶۸۰/۶۳ a ± ۷۴/۳۸ ۵۴/۵۷ a ± ۲/۱۲ 

ند
سف

علوفهگو تمام ۲۲۵جيره a ± ۲۳ /۸۰ ۳۶۰ a ± ۷۳ /۹۴ ۸۵۵ a ± ۷۳/۲۵۸ ۷۰/۲۱ a ± ۶/۹۵ 
علوفه ٪۷۰ و ۳۰٪كنسانتره ۱۷۵جيره a ± ۴۴ /۳۵ ۲۹۲/۵ a ± ۴۸/۵۶ ۹۷۲/۵ a ± ۷۲/۲۸۴  ۵۷/۴۳ a ± ۶/۳۴ 

a ۲۳۱/۵۶شتر ± ۴۰/۲۰ ۶۰۵/۹۴ a ± ۶۵/۶۵ ۶۰۲/۵۰ a ± ۱۰۴/۱۳ ۵۵/۴۱ a ± ۱/۹ 
۲۰۰گوسفند a ± ۳۵ /۳۵ ۳۲۶/۲۵ a ± ۴۷/۷۳ ۹۱۳/۷۵ a ± ۸۳/۰۸۵ ۶۳/۸۲ a ± ۹/۰۳ 

گوسفند. و در شتر شد ه تغذيه جيرههاي هميسلولز  سلولي منهاي د يواره و سلولي ديواره خام، پروتئين آلي، خشك، ماده ماده قابليت هضم ميانگينهاي مقايسه  -۴ شماره جدول

. (p<۰/۰۵ ) ميباشد ميانگينها بين معنيدار اختالف وجود بيانگر مشابه غير حروف درهردسته، ستون، درهر ،b - a

(X ± SD) جيرههاي مختلف مصرف با گوسفند و شتر روزانه در تغذيهاي رفتارهاي بين مقايسه  -۵ جدول شماره

ميانگين ها ميباشد . (  p<۰/۰۵) بين معنيد ار اختالف وجود بيانگر مشابه غير حروف ، دسته در هر ، ستون در هر ،b - a

همچنين ــد، ش ظاهر شتر مدفوع د ر ــانتيمتر س بطول ۲/۸ غذايي ذرات و
كمتر بود. شتر د ر خشك ماد ه قابليت هضم

كفيت كم علوفهه اي هضم قابليت گوسفند از نظر و گاو شتر، مقايسه در
كم علوفههاي هضم راندمان كه شد ه گزارش متوسط كيفيت با علوفههاي و
مي باشد كه باالتر شتر به نسبت (زيبو۶) هندي کوهاندار گاوهاي در كيفيت
همچنين گاوها ميباشد، ذرات در اين عبور کمتر  ــرعت س دليل به احتماَال
روده از معد ه به مايع عبور و سرعت شكمبه د ر حجم مايع شد ه كه مشخص
كاه, شتر تغذيه با اما ــت(۹). اس باالتر به گاوهاي كوهاند ار نسبت ــتر ش در
سرعت داراي بهتر هضم ميكند بلكه تنها غذا را نه شيري گاوهاي به نسبت
گوسفند الما و د ر ــط متوس كيفيت با علوفههاي اما هضم بود، بهتري ــد رش
د ارد همخواني آزمايش اين د ر آمده بدست نتايج با كه .(۹) ند اشت تفاوتي
كه بود. بيشتر جيره نوع دو هر گوسفند براي در مغذي مواد هضم قابليت و

شتر باشد. در ذرات عبور باالتر سرعت ميتواند به دليل
۳۰٪ كنسانتره در جيرة افزايش با داد نشان تحقيق حاضر نتايج حاصل از
منهاي هميسلولز جيرة سلولي د يواره و سلولي د يواره قابليت هضم غذايي از
نيز محققين  ساير توسط مشابهي نتايج شد . كاسته شتر گوسفند و غذايي در
منهاي سلولي هضم ديواره قابليت ميزان كردند كه آنها مشاهده گرديد، ارائه

دانة علوفه و حاوي جيرة در درصد و ۷۱ علوفه اي تمام جيرة ــلولز در هميس
منهاي سلولي ديواره هضم قابليت كاهش ــانگر نش ــد و ميباش درصد ۶۰ جو
چند (۱۲). هر ميباشد غذايي جيرة در كنسانتره سطح افزايش هميسلولز با
ريزتر ذرات اما كم ميباشد، شتر در مغذي مواد قابليت هضم مورد در اطالعات
از عوامل يكي به عنوان ميتواند شتر، نسبت به گوسفند مد فوع مواد موجود در
بودن همچنين باالتر ــد. باش شتر ــفند نسبت به هضميگوس توان بود ن باالتر
اين د ر علوفه، تمام جيره به نسبت ــانتره حاوي۳۰٪ كنس جيره قابليت هضم
مواد هضم قابليت بودن كمتر و دارد مطابقت ــده ش ارائه ــات گزارش با مطالعه

باالتر ذرات باشد . سرعت عبور د ليل ميتواند به شتر  در مغذي
مقد ار اسيدهاي نسبي بود ن با توجه به باال نظر ميرسد به كلي طور به
منهاي هميسلولز سلولي ديواره و سلولي ديواره هضم و قابليت فرار چرب
طبيعي ــرايط ش صورتيكه در در و مطالعه اين ــتر در ش ــكمبه ش مايع د ر
كرد مي توان نتيجهگيري شود ، حاصل نتايج نيز همين شتر ــت زيس محيط
مواد غذايي كسب بيشتر راهي براي احتماًال شتر د ر باالتر عبور ــرعت س كه
نيتروژن ــر باالت ــد. همچنين تراكم باش نياز مورد مغذي مواد تأمين ــراي ب
اين ــتعداد فيزيولوژيكي اس دهند ه ــان نش شتر ــكمبه ش مايع د ر آمونياكي
ميكروبي ــتر پروتئين بيش ــنتز س جهت بهتر نيتروژن بازچرخ ــت جه دام

فراسنجه هاي... و هضم قابليت مقايسه



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۱۸۱ و د  ام امور در

غذايي مواد اگر كه است, اين دهنده نشان همه آزمايش, نتايج و ــد. مي باش
گوسفند برتر به نسبت باشد شتر پايين با كيفيت و ــبي ــتفاده خش مورد اس
پروتئين خام و آلي ماده ــك، خش ماد ه هضم قابليت باالتر بود ن اما ــت. اس
تحت شتر به نسبت گوسفند هضميمناسبتر پتانسيل و بهتر عملكرد بيانگر
اختالفات ميرسد نظر به ارتباط در اين ميباشد. مناسب تغذيهاي ــرايط ش
ــتگاه د س مربوط به فيزيولوژي نوع دام و تفاوت  د ليل به ــد ه  ش ــاهده مش

د ارد . مطابقت محققين (۱۰) د يگر گزارشات كه با ميباشد ، آنها گوارش

سپاسگزاري
دليل به ــور د اميكش علوم تحقيقات ــة مؤسس از مؤلفين ــيله بدين وس
مي نمايند. قد رداني و تشكر تحقيق اين هزينه هاي كليه قبول و همكاري
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