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 چکیده

قابلیت  بربه عنوان منبع آنزیمی  گوسفند مغانی ای با مایع شکمبه فرآوری بقوالت بررسی اثر با هدفاین تحقیق 

مواد خوراکی مورد آزمایش شامل . شد آزمایشگاهی انجام تحت شرایطمواد خوراکی  ازتولید گ    های فراسنجه هضم و

، 2، 5صفر، سطوحدر  منبع آنزیمیبه عنوان   از مایع شکمبه بدین منظور دانه خلر بودند. و  دانه گاودانه  دانه ماشک،

روی  اسپرینمونه به صورت  ده خشکگرم ماکیلولیتر منبع آنزیمی )لیکور شکمبه( به ازای هر  میلی 4 و 9

آوری با   در اثر عمل محلولیت ماده خشک میزان یشترینبنتایج نشان داد که  شد. استفادهآزمایش  خوراکی مورد مواد

هضم  قابلیت .مشاهده گردید ده خشکگرم ماکیلولیتر منبع آنزیمی )لیکور شکمبه( به ازای هر  میلی 4

داری تحت تاثیر  طور معنی بهدانه خلر  ای بعد شکمبهقابلیت هضم  و ماشک ،گاودانهدانه  پروتئین ای شکمبه

و نامحلول دانه ماشک  و  گاز حاصل از بخش محلولتولید مقدار  (.P <01/0)تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند 

ساعت  24بیشترین میزان تولید گاز پس از  .(P<01/0) افزایش یافتدر اثر استفاده از مایع شکمبه گاودانه 

لیتر مایع شکمبه به ازای هر  میلی 4با  آوری در اثر عمل انرژی قابل متابولیسم و هضم ماده آلی قابلیت انکوباسیون،

تواند به عنوان  دهد که مایع شکمبه می نتایج به دست آمده نشان می .(P <01/0) کیلوگرم ماده خشک مشاهده شد

 یک منبع آنزیمی مورد توجه قرار گیرد.

 .مایع شکمبه  ،فرآوری، تولید گازارزش غذایی، بقوالت،  :هاواژه کلید
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 مقدمه  -3-3

لگومینه از  یها رود همانند سایر دانه ها احتمال می آن یبقوالت ایرانی با توجه به ماهیت لگومینوز

آلبومین   و ها گلوبولین لگوم های پروتئینی گروه اکثرزیرا  دندر شکمبه برخوردار باش یترپذیری بیش تجزیه

زیرا پروتئین محلول و قابل  نماید می دودتولید محپر گانها را در نشخوارکنند بیشتری دارند. بنابراین استفاده آن

ترکیبات  یها حاو والت و یا لگومینهبق یها (. عالوه بر این دانه2002، دارند )یو و همکاران یتجزیه زیادتر

 ،در بدن دام خواهند داشت )ماکار یاثرات متفاوت ،هستند که بسته به نوع دانه و شرایط فنولوژیکی یا تغذیه ضد

 یها در دانه یا و از بین بردن عوامل ضد تغذیه یپذیر جهت کاهش تجزیه یمختلف یفرآور یها روش (.2004

 فراهم فرآوریمختلف  های روش در هدف اولیه (.2002 ،و همکاران )آذرفر استلگومینه توسعه و ارائه شده 

 دانه تغذیه یپذیرگوارش  میزان دانه و افزایش آندوسپرم محتوی به میکروبی های آنزیم امکان دسترسی آوردن

 ارزش هبودب و پروتئین رفت هدر کاهش و استفاده قابلیت افزایش (.2000همکاران، حیوان است )یانگ و  به شده

فرآوری مواد خوراکی مصرفی (. 5923 وند و همکاران، )خلیلمشاهده شده است  فرآوری اثر در ها خوراک غذایی

آن  مطلوب روش فرآوری شود. ها آنبدن های  بافت دربرخی تغییرات فیزیکی و شیمیایی  باعث بروز تواند دام می

تواند موجب اختالل در جریان  تجاوز از آن میزان میاست که نتیجه آن نزدیک به حداکثر ضریب هضمی باشد و 

های غالت باعث  هضم شود. فرآوری تأثیر زیادی در اسیدیته شکمبه داشته به طوری که با آردی کردن زیاد دانه

شود. با این حال ممکن است فرآوری مواد خوراکی به  افزایش نرخ تخمیر در شکمبه و در نتیجه اسیدوز می

تر شدن و افزایش قابلیت هضم انجام  ه حمل و نقل، افزایش بازده از طریق خوش خوراکمنظور کاهش هزین

 ای در خوراک را خنثی دهد و مواد سمی ضد تغذیه های فرآوری، بازده غذایی را افزایش می گیرد. بسیاری از روش
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چک عبور دانه به صورت های کو در دام . کند کنند. بنابراین ضرورت فرآوری با توجه به جثه دام فرق می می 

 گیرد ها به طرف خارج مشکل است ولی از شکمبه نشخوارکنندگان بزرگ به راحتی صورت می از شکمبه آن کامل

 بین از روش مناسب و انتخاب  است همراه و معایبی مزایا با فرآوری های روش از یک هر. (2052)سیف دواتی، 

مستلزم  های متابولیک بیماری به ابتال خطر کردن داقلو ح دسترسی افزایش میزان برای های موجود روش

  است. یکسان شرایط در ها فرآوری این مقایسه

ه سبب افزایش شده کاستفاده های غذایی  ای به عنوان افزودنی در جیره های صنعتی به طور گسترده آنزیم

 )اینهور،زایالن به قند  رولیز سلولز وهید وی سلولی  افزایش تجزیه دیواره اسطهها به و خوراکراندمان استفاده از 

 ها (. آنزیم5332)کمبل و همکاران، ها شده است  نیز کاهش تولید آالینده( و 5332کمبل و همکاران،  ؛ 5330

د نشو میهای شکمبه  در جذب مواد غذایی و میکروارگانیسمای  اثرات مضر ترکیبات ضد تغذیه باعث کاهش

های میکروبی در  ها، نشخوارکنندگان سطح وسیعی از آنزیم ای معده ف تک(. بر خال5332)کمبل و همکاران، 

های  میکروارگانیسمکنند. اکثر  ها  نقش مهمی در مراحل هضم بازی می کنند که این آنزیم شکمبه تولید می

 فورسبرگ و همکاران،د )نشو می ی سلولی گیاهان در شکمبه دیوارهشکمبه با تولید آنزیم سبب هضم فیبر و 

های آنزیمی در جیره غذایی نشخوارکنندگان سبب افزایش وزن روزانه  با این وجود استفاده از مکمل(. 5332

ی تجاری سبب شده که محققین قابل توجه تولید محصوالت آنزیم  زینه(. ه5331شود )بیوچمین و همکاران،  می

)چیسون زودن بر مواد خوراکی هستند جهت افدر مقیاس بزرگ  غیر تجاریبه فکر استفاده از محصوالت آنزیمی 

بسیار تخصصی جهت تسهیل در ذخیره سازی مواد خوراکی و پردازش  و کاری (. شکمبه ساز5331و همکاران، 

های  آنزیمگیاهی مصرف شده توسط  استفاده از مواد (. تجزیه و5322میکروبی با کیفیت باال را داراست )هانگیت، 

میکروبی جهت  یها (. دسترسی آنزیم5332فورسبرگ و همکاران، گیرد ) صورت میمیکروبی نشخوارکنندگان 

های فیزیکی گیاهان وابسته است. شروع عمل نشخوار و ترشح  گیژهضم مواد مغذی گیاهان تا حد زیادی به وی

شامل  دهد. اکوسیستم شکمبه های میکروبی را جهت هضم افزایش می بزاق توسط حیوان دسترسی آنزیم
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سبب  باشد که این جمعیت میکروبی با تولید آنزیم می و پروتوزوآ  هوازی، قارچ های بی از باکتری یجمعیت متنوع

 (. جمعیت میکروبی شکمبه یک منبع غنی و5331شوند )اسلینگر و همکاران،  هضم مواد فیبری در شکمبه می

های موجود در  فعالیت آنزیم ای برای کاربردهای صنعتی است. العاده فوق لیپتانس با ها میزنآدست نخورده از 

های  آنزیم مخصوصاًها  آنزیم وجود .شود تجزیه دیواره سلولی خوراک میمتنوع بوده که سبب  شکمبه

یانک و  ؛5330دورنر و همکاران، ) باشد می جمعیت میکروبی شکمبه از تنوعناشی در شکمبه 5یتیکفیبرول

. داردها  شکمبه نیاز به فعالیت هماهنگ بیشتر آنزیم(. هضم بهتر و بهینه مواد خوراکی در 5331همکاران، 

)اسلینگر و همکاران،  ای مورد توجه قرار گرفته است گستردهها به طور  از آنزیم وان یک منبع خاصشکمبه به عن

 توجیه مواد شیمیایی، مصرف عدم به دلیل تواند می مایع شکمبه فرآوری شدهخوراک با  فرآوری (. 5331

این تحقیق با هدف بررسی اثر فرآوری باشد.  بردرکا دارای کشور های دامداری در استفاده، سهولت و اقتصادی

تولید گاز تحت شرایط آزمایشگاهی انجام     وای به عنوان منبع آنزیمی بر قابلیت هضم  شکمبه  با مایع بقوالت خام

  .ستفاده کرددام او افزایش راندمان تولید  بهینه در تغذیه به صورتتوان ب این تحقیق و پژوهشنتایج  تا ازشد 
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ها در  محتوی پروتئین و اسیدآمینه و متابولیسم آن از لحاظاهمیت ارزیابی ارزش غذایی مواد خوراکی دام 

های بقوالت منابع با ارزش  دانه .(5320، 5کشاورزی )شورای تحقیقات تشده اس شناختهشکمبه از دیر باز 

منابع غنی از انرژی و پروتئین به عنوان های کامل و دست نخورده بقوالت  اکثر دانهو  دنباش خوراک دام می

مواد  ییک های بقوالت برای مصرف در جیره غذایی دام تابع دو عامل پتانسیل دانه .دنشو )اسیدآمینه( محسوب می

های بقوالت به عنوان  باشد. ارزش دانه ها می ای موجود در آن اثرات مضر مواد ضد تغذیه دیگری ها و مغذی دانه

ای ضروری نسبت به احتیاجات ه از جمله غلظت و الگوی اسید آمینه عوامل متعددیمنبع اسیدآمینه بستگی به 

های مورد نیاز در حیوان تابعی از  الگوی اسید آمینهها دارد.  فراهمی اسیدآمینهزیست قابلیت هضم و ، حیوان

های بقوالت  در دانهای  اسید آمینهمعموالً الگوی  باشد. های مورد استفاده در تولیدات دامی می میزان اسید آمینه

اسیدهای آمینه گوگرددار )نظیر آنها از نظر اسید آمینه الیزین و فقیر بودن آنها از نظر نشانگر غنی بودن 

)حاجی پنایتو و  است های بقوالت کم و جزئی اسیدآمینه تریپتوفان در اکثر دانهمیزان باشد.  یونین( میمت

های غالت در تغذیه نشخوارکنندگان در این است که  های بقوالت به دانه . مزیت نسبی دانه(5321همکاران، 

غالت اکوسیستم شکمبه را کمتر تحت تأثیر های  نسبت به دانهشوند. های بقوالت در مقادیر زیاد تغذیه  وقتی دانه

غالت موجب تخمیر کمتر های  ها در مقایسه با دانه د زیرا مقادیر کم نشاسته و سطوح زیاد فیبر در آننده قرار می

شود. این امر به  فلورهای شکمبه و متعاقب آن تولید کمتر اسیدهای چرب فرار و اسیدالکتیک میتوسط میکرو

در جیره نشخوارکنندگان  های غالت در مقایسه با گنجاندن زیاد دانه کمی تأثیرشکمبه  pHت نوسانا برنوبه خود 
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در کاهش جمعیت پروتوزوآیی  های غالت های بقوالت نسبت به دانه دانهکه  وجود دارددارد. شواهدی 

والنتاین،  )بارتش وشوند  مینقش بیشتری داشته و موجب تأمین بیشتر پروتئین باکتریایی در روده کوچک 

متفاوت بقوالت  میان در رسد روده میکه به  ها در اثر تجزیه میکروبی بخش فرار اسیدهای آمینه دانه(. 5321

ای بقوالت ممکن است به ه غذایی پروتئین و اسیدآمینه دانه ارزشاست. ها  آناز از خصوصیت بارز هر یک 

چنانچه کاهش قابلیت  .ها کاهش یابد توی آنمح های هضم پروتئین( )مهارکننده ای تغذیه ضد دلیل مواد

در غیر نشخوارکنندگان( به این مسئله ارتباط دارد. در  )به ویژه های بقوالت هضم پروتئین دانه

ها در کاهش  ای در مواد هضمی رسیده به روده کوچک و اثرات آن نشخوارکنندگان حضور مواد ضد تغذیه

های فرآوری شده( نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری  صوصاً در دانه)مخ های بقوالت ای دانه لیت هضم رودهقاب

 دارد. 
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. توسعه  شوند ها افزوده می هدف بهبود قابلیت هضم خوراک به جیره غذایی دام با9های اگزوژنوس آنزیم

های  استفاده شده است ولی در مورد دام ای ای در پرورش حیوانات تک معد فناوری به طور گسترده

)کراس و   های تولیدی مثبتی گزارش شده است نشخوارکننده در مراحل اولیه قرار دارد اگر چه پاسخ

ها تا  ی عمل آن های کلیدی تعیین شده و نحوه آنزیم  نشخوارکننده فعالیت های غیر (. در دام5331همکاران، 

ی درک نشده است. های اگزوژنوس به خوب نشخوارکنندگان، نقش آنزیمما در ای توضیح داده شده است. ا هانداز

های اگزوژنوس با  آمیز این فناوری شناخت بیشتری از اثرات متقابل آنزیم گیری موفقیتبه منظور به کار

ر ب ای تغذیههای رایج  . سیستم (5331های شکمبه مورد نیاز است )بدفورد،  خوراک، میزبان و میکروارگانیسم

های  در خوراک (.5322)اسپنسر و همکاران، دارند ها تاکید  ی پروتئین خوراکا تعیین تجزیه پذیری شکمبه
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گیرد که ممکن است این عمل عمدتا  فیبری، هضم دیواره سلولی گیاهان توسط نشخوارکنندگان صورت می

ی انجام گیرد. تجزیه دیواره سلولی ا های شکمبه ها، پروتوزوآ و قارچ وسیله باکتری  ههای تولیدی ب توسط آنزیم

های میکروبی  تحریک فعالیت به واسطههای اگزوژنوس جهت تجزیه فیبر  آنزیمبه ویژه آنزیم  استفاده از با

های اگزوژنوس،  بخشد. آنزیم های فیبری در نشخوارکنندگان را بهبود می  ای، تجزیه خوراک هضم شکمبه

ها شده و این امر سبب  خوراکی تجاری سبب تغییر در ساختار فیبر های های شکمبه و آنزیم میکروارگانیسم

 .  (5337)نیوبلد، های فیبری افزایش یابد  ایی خوراکشود که ارزش غذ می

بررسی  in situبا استفاده از تکنیک   ً  عمدتابا آنزیم شده آوری   های عمل تیک تجزیه خوراککین

و  استمحدود  ،ارزیابی کردتوان در یک زمان  را که می ییها شود. اگر چه در این روش، تعداد نمونه می

)فنگ و  اند گرفتهشوند مورد تجزیه قرار  ها خارج می شود تمامی مواد خوراکی که از کیسه همچنین فرض می

که نشان داده شده که  ها را در شکمبه دارند به طوری ها توانایی هیدرولیز خوراک (. آنزیم5331همکاران، 

د )یانگ و نبخش بهبود می in vivo چه در شرایط و in vitroاگزوژنوس هضم فیبر را چه در شرایط  های  آنزیم

  (.5339وارل و همکاران،  ؛5333همکاران، 

به طوری  دهند ها را تحت تاثیر قرار می های شکمبه سبب هضم فیبر گیاهان شده و آن میکروارگانیسم 

ساکارید گیاهان را هیدرولیز نماید )فورسبرگ و همکاران،  ختار پلیتوانند سا ها می گروه وسیعی از آنزیم که

های هوازی وجود دارد  های شکمبه و قارچ های تولید شده از میکروارگانیسم (. همکوشی که بین آنزیم5337

(. 2000شود )مورجاوی و همکاران،  های طبیعی گیاهان می سبب هیدرولیز سلولز، زایالن و بیشتر سوبسترا

کنند یک تکنولوژی نوظهور است که نشان  های اگزوژنوس که دیواره سلولی را تجزیه می ده از آنزیماستفا

دهند  استفاده از علوفه توسط نشخوارکنندگان را افزایش تواند  و میها است  ی پتانسیل این آنزیم دهنده

دار بوده و هضم  دگان معنییتیک در جیره نشخوارکننفیبرول یها نشان داده که استفاده از آنزیم ها پژوهش

دهند )کلمباتو و همکاران،  ی سلولی و راندمان استفاده از خوراک توسط نشخوارکنندگان را افزایش می دیواره



 
 

 در محیط اگزوژنوسهای  آنزیماستفاده از  که هیدرولیز پروتئین بااند  کرده(. بعضی از محققین گزارش 2000

در زمان  ،پذیری پروتئین تجزیه به طوری که حداکثر سطوح دیاب می افزایشای  شکمبه به طور قابل مالحظه

با فعالیت پروتئولیتیکی در دسترس  متنوعهای  گیرد. مایع شکمبه دارای آنزیم کوتاه انکوباسیون صورت می

؛ 5331)کوهن و همکاران، ساعت انکوباسیون پایداری داشته باشند  51تا پس از تواند  می ً  که احتماالاست 

قابل  و غنی منبع آنزیمییک به عنوان  شکمبه حاضر در جمعیت میکروبی(. 5327دون و همکاران، مها

 بسیاری از ً  اوال  به طوری کهاست  برای کاربردهای صنعتی ای العاده پتانسیل فوق استفاده با

توجه  با مقیاس بزرگ در کشت خالص این که دوم و دنمی باشقابل کشت  غیر شکمبه های میکروارگانیسم

 یک منبع نشان دهنده شکمبه اکوسیستم بنابراینثابت نشده است.  ها آن منحصر به فرد شرایط رشد به

سازند )وانگ و  را مهیا میفیبر  خوراک و تجزیه  فرصتکه  است ها آنزیم از و دست نخورده بکر ً  تقریبا

 (.2055همکاران، 
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که کیفیت غذایی هر  نماید شخوارکنندگان به صورت کیفی و کمی ایجاب میتغذیه مناسب و کافی ن

های صحیح و استاندارد تعیین گردد )ارزانی،  یک از مواد خوراکی و اجزاء تشکیل دهنده آن طبق روش

پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، انرژی قابل از جمله میزان (. آگاهی از ارزش غذایی )5972

برداری و   های مختلف جهت مدیریت بهره مختلف خوراکی دام در زمانارقام ( NDF و   ADFمتابولیسم،

های مورد مصرف  (. به طور کلی برای ارزیابی خوراک5972 رسیدن به اهداف تولیدی ضروری است )ارزانی،

 شود.  استفاده می کیدام از سه روش شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبیولوژی
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