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 هاي نایلونی هکیس تعیین ترکیب شیمیایی و روند تجزیه پذیري شکمبه اي ماده خشک ضایعات ماشک و ضایعات گاودانه با روش 
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 دانشجوي کارشناسی ارشددانشگاه بوعلی سینا همدان -1

g.mohamadi91@basu.ac.ir 
  استادیار گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی -3   م دامی دانشگاه بوعلی سینا همداناستادیار گروه علو -2   -2

  
  چکیده

پس از . انجام گرفتماشک  گاودانه و هاي  دانه ضایعات حاصل از بوجارياي  پذیري شکمبه این پژوهش با هدف تعیین ترکیب شیمیایی و روند تجزیه
شامل ماده خشک، پروتئین خام، چربی  ماشک  بوجاري دانهضایعات هاي  شیمیایی نمونهترکیبات  اردبیل کارخانجات بوجاري منطقه ضایعات ازتهیه 

 ، 19.93،  95.77 به ترتیب ADF) (ي اسیدي  و الیاف نامحلول در شوینده )(NDFي خنثی خام، ماده آلی،خاکستر خام ،الیاف نامحلول در شوینده
. درصد اندازه گیري شدند12.78و  49.03،   13.9 ،  86.1 ،2.9 ، 19.75 ،  96.48به ترتیب  گاودانهو ضایعات  11.49و  41.49 ،  6.97 ، 93.03 ، 3.4

. ساعت صورت گرفت 72و 48 ،24، 16، 12، 8، 4، 2هاي آزمایش تجزیه پذیري با استفاده از دو راس گوسفند نر مغانی فیستوله گذاري شده در زمان
، 2با نرخ عبورهاي ماده خشک پذیري موثر  صد و تجزیهدر 70.08ماشک  بوجاري دانه ضایعاتتجزیه پذیري ماده خشک نتایج نشان داد که میزان کل 

درصد و   82.69 گاودانه بوجاري دانه و میزان کل تجزیه پذیري ماده خشک ضایعاتدرصد  61.65و  64.10،  67.35ساعت به ترتیب بر درصد   8و  5
نتایج این تحقیق . بودنددرصد براي 69.15و 70.70،  73.70درصد در ساعت به ترتیب   8و  5، 2با نرخ عبورهاي  ماده خشکپذیري موثر  تجزیه

  .باشد کنندگان باال می براي نشخوار ضایعات مذکورحاکی از آن است که ارزش غذائی 
  

  .گاودانه دانه ، ماشک نهبوجاري، دا ضایعاتترکیب  شیمیایی، تجزیه پذیري، :  هاي کلیدي واژه               
  

  مقدمه
توانایی . هاي دامی محسوب می شود  کمبود منابع خوراك دام با توجه به روند رو به رشد جمعیت کشور، یکی از موانع مهم در افزایش فرآورده       

از طریق همزیستی با میکروارگانیسم هاي شکمبه و انسان نشخوارکنندگان در تبدیل مواد آلی غیرقابل استفاده به مواد غذایی مورد نیاز و مطلوب براي 
ضایعات حاصل از بوجاري دانه هاي لگومینوز یکی از این محصوالت فرعی صنایع کشاورزي است که میتوان از  ).1(تخمیر میکروبی حائز اهمیت است 

ام گرفته در این زمینه با استفاده از دام زنده بیانگر باال تحقیقات انج. آن به عنوان یک ماده غذایی پروتئینی در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده کرد
هاي فرعی کارخانجات  هاي زراعی و فراورده ي بهینه از پس ماند استفاده ) .6؛ 4(بودن ارزش غذایی این فرآورده هاي جانبی براي دامها می باشد 

اي آنها، از لحاظ اقتصادي حائز اهمیت  ستند، و شناسائی ارزش تغذیهي نشخوارکنندگان که قادر به استفاده از این محصوالت ه بوجاري در تغذیه
  14؛ 10( از طرفی مصرف این منابع خوراکی عالوه بر تامین بخشی از نیازهاي مواد مغذي دام، مشکالت زیست محیطی را نیز کاهش می دهد. باشد می
دانه گاودانه همچنین  . ) 2( خام منبع مهم پروتیین و انرژي براي دام می باشد درصد چربی 69/1درصد پروتیین و   06/28ماشک با دارا بودن  دانه). 

پروتیین و %  65/26این دانه حاوي بیش از . ماده خوراکی غنی از انرژي، پروتیین و منبع مناسبی از مواد معدنی و اسیدهاي آمینه ضروري می باشد 
گردد و در اکثر موارد مواد  علت اینکه مواد مغذي ضروري براي حیوان از منابع مختلف تامین میبه ).  13( مگاژول بر کیلوگرم انرژي خام است  10/18

خوراکی محلی نظیر ضایعات و غالف دانه بقوالت، براي کاهش هزینه و جایگزین کردن  نماید، استفاده از مواد غذایی دردسترس، تکافوي نیاز دام را نمی
بنابراین شناخت خصوصیات کمی وکیفی مواد خوراکی در ارتباط با ارزش . به سزایی در خودکفایی اقتصادي دارد آن به جاي منابع غذایی وارداتی سهم

استفاده از روش کیسه . )11( ناپذیر است غذایی خوراك مصرفی و همچنین تامین احتیاجات حیوانات براي اهداف مختلف پرورش ضرورتی اجتناب
 هاي نشخوارکنندگان توسط متخصصین تغذیه  مهم در اندازه گیري و ارزشیابی کیفیت خوراك  ، یک روشینایلونی،  براي ارزیابی مواد خوراک
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در پیش بینی قابلیت هضم  يقابل اعتماد، داده هاي حاصله از روند تجزیه پذیري خوراکها در این روش، اطالعات عالوه بر این. نشخوارکننده بوده است

هدف از این پژوهش، تعیین ترکیب شیمیایی، روند تجزیه پذیري شکمبه اي ماده خشک ) . 9( بدست می دهددر شکمبه محتوي آنها  مواد مغذي 
 .استفاده از روش کیسه نایلونی می باشد ضایعات گاودانه و ضایعات ماشک با

 
  مواد و روش
یک نمونه ها با هم مخلوط و   نمونه برداري از آنها، نمونههاي مختلف شهر اردبیل و  کارخانه بوجاري در قسمت ي محصول مورد نظر از یازده پس از تهیه

از محصول مورد نظر انتخاب و سپس نمونه ها  با آسیاب داراي الک یک میلی مترآسیاب گردید و ترکیبات  شیمیایی از قبیل ماده خشک،  معرف
، الیاف نامحلول )2000( AOACهاي مرسوم آزمایشگاهی  ، ماده آلی و خاکستر خام از روش)روش سوکسله(، چربی خام )روش کجلدال(پروتئین خام

 .تعیین شد) 1991(ونسوست و همکاران  نکوم با روشآ ي اسیدي با استفاده دستگاه  ي خنثی و الیاف نامحلول در شوینده در شوینده
 

  ايتجزیه پذیري شکمبه
حیوانات طی آزمایش به صورت انفرادي . کیلوگرم استفاده شد 50ریبی براي این منظور از دو راس گوسفند نر مغانی فیستوال گذاري شده به وزن تق

گرم  3گرم از ضایعات گاودانه و  3به مقدار . حیوانات آزادانه به آب دسترسی داشتند. تغذیه شدند 17و 9نگهداري شده و در سطح نگهداري در ساعات 
، 8، 4، 2میکرون ریخته و در زمان هاي  45-50سانتی متر و قطر منافذ  5×10د نیز از ضایعات ماشک در کیسه هاي نایلونی از جنس داکرون با ابعا

ها از شکمبه خارج و با آب سرد کامال شسته  هاي تعیین شده کیسه پس از سپري شدن زمان. ساعت در شکمبه قرار داده شدند 72و 48، 24، 16، 12
ي سلسیوس کامال  درجه 65ساعت در آون در دماي 48شده حاوي نمونه به مدت هاي شسشته  ها خارج گردید کیسه شد به نحوي که آب زالل از آن

،کیسه ها بدون شکمبه گذاري به همان ترتیب با )زمان صفر(براي تعیین اتالف ماده خشک در اثر شسته شدن از کیسه . خشک و سپس توزین شدند
هاي  فراسنجه .ي در محتویات کیسه ها از نظر ماده خشک تجزیه شدند، و بقایاي تجزیه پذیر)11(آب سرد شسته شد و سپس به آون منتقل گردید

بخش b  بخش سریع تجزیه، t ،aتجزیه پذیري در زمان P ،در این معادله. محاسبه گردید) P=a+b(1-e-ct))11 ي تجزیه پذیري با استفاده از معادله
) PD(پتانسیل تجزیه پذیري . انجام شد neweyزش داده ها در نرم افزار سپس پردا. باشد در واحد زمان می bبخش ثابت نرخ تجزیه  cکند تجزیه و 

برابر با نرخ عبور مواد از k محاسبه شدکه در این معادله  ED=a+[bc/(c+k)]با استفاده از فرمول) ED(وتجزیه پذیري موثر) a+b(به صورت 
  ).11(بود ) درصد در ساعت8، 5، 2(شکمبه

  
  تجزیه وتحلیل آماري 

مدل . تجزیه و تحلیل گردید GLMو رویه ) SAS )2001جمع آوري شده در قالب یک طرح کامال تصادفی و با استفاده از نرم افزار آماري  هايداده
  :آماري مورد استفاده بصورت زیر بود

ijiij eBy    
 yij : متغیر وابسته  

 : میانگین کلیy   
 

Bi :1و 2( اثر نوع ضایعات  =i (  
eijk :  اثر اشتباه آزمایشی  

  .دار بودن در نظر گرفته شدبه عنوان سطح معنی P >05/0ها به روش دانکن انجام گرفت و سطح مقایسه میانگین
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 نتایج و بحث

ر پژوهش خود مقادیر ماده خشک ، د)1391(رزم آذر و همکاران . ارائه شده است 1ترکیب شیمیایی ضایعات بوجاري ماشک و گاودانه در جدول شماره 
درصد و مقادیر ماده خشک ، پروتئین خام ، چربی خام و  3.83و  1.25،  29.34، 88.69، پروتئین خام ، چربی خام و خاکستر دانه ماشک را به ترتیب 

 دهد که میزان مقادیرین تحقیق نشان میکه نتایج حاصل از ا. درصد گزارش کردند 3.25و  1.08،  23.89، 89.38خاکستر دانه گاودانه را به ترتیب 
هاي زیادي دارد به این علت که ضایعات حاصل از بوجاري عالوه بر دانه  هاي فوق تفاوت دانهمذکور در  دانه این بقوالت با ضایعات حاصل از بوجاري 

با توجه به مقدار پروتئین خام . و گرد و خاك می باشد پوسته بذور و سرشاخه ها ،مقداري از دانه هاي علف هرز حاوي ,هاي شکسته و ریز این بقوالت 
درصد پروتئین خام دانه  68باشد و نیز مقدار پروتئین خام ضایعات ماشک که حدود درصد پروتئین خام دانه گاودانه می 82ضایعات گاودانه ، که حدود 

باشد و مقادیر ترکیبات دیواره سلولی آن در این تحقیق، ضایعات حاصل از بوجاري دانه هاي گاودانه و ماشک را  می توان به عنوان منبع ماشک می
 . ها نمود اي و مواد خوراکی ارزان قیمت جایگزین بخشی از مواد خوراکی اصلی در جیره دامفیبر غیر علوفه

  
 ترکیب شیمیایی ضایعات بوجاري بر حسب درصد :1جدول

ماده  خاکستر NDF ADF پروتئین خام ماده خشک نوع ضایعات
 آلی

چربی 
 خام

 3.4 93.03 6.97 11.49 41.49 19.93 95.77 ماشک
 2.9 86.1 13.90 12.78 49.03 19.75 96.48 گاودانه

 NDF    :محتوي فیبر نامحلول در شوینده ي خنثی  
  : ADF ي اسیدي محتوي فیبر نامحلول در شوینده 

  
ها با توجه به نتایج کسب شده تن. گزارش شده است 2هاي تجزیه پذیري ضایعات حاصل از بوجاري ماشک و گاودانه در جدول نتایج مربوط به فراسنجه

درصد ماده خشک ضایعات گاودانه بصورت محلول بوده است و این نشانگر این حقیقت است که بخش  53.57درصد ماده خشک ضایعات ماشک و 36.9
 یی  می باشد که با توجه به پروتئین باال میمحلولیت باال داراي محلولیت متوسط ضایعات حاصل از بوجاري گاودانه داراي ماده خشک ضایعات ماشک 

 70.08میزان کل تجزیه پذیري ماده خشک ضایعات ماشکهمچنین، .  باشدمنبع خوبی از ماده مغذي براي رشد و تولید پروتئین میکربی  تواند یک
شان ندرصد بوده که تجزیه پذیري باالي ضایعات گاودانه را  82.69و ضایعات گاودانه بوده که نشان از تجزیه پذیري متوسط این ماده می باشد درصد 

باشد ، در حالیکه درصد می61.65و 64.10، 67.35درصد در ساعت به ترتیب ، 8و  5، 2تجزیه پذیري موثر ضایعات ماشک براي نرخ عبورهاي . می دهد
  .باالي گاودانه می باشد تجزیه پذیري  نشان دهندهدرصد می باشد 69.15و 70.70،  73.70براي ضایعات گاودانه بترتیب مؤلفه همین 

میزان . ن طوري که مشاهده می شود با افزایش نرخ عبور مواد از شکمبه تجزیه پذیري موثر ضایعات حاصل از بوجاري ماشک کاهش یافته استهما 
در صورت عدم عبور از شکمبه را می ) درصد 70.08(کل تجزیه پذیري سنجشی از نسبت تقریبا باالي قابلیت تخمیر اجزاي ماده خشک این خوراك 

د در مورد ضایعات حاصل از بوجاري گاودانه با افزایش نرخ عبور مواد از شکمبه تجزیه پذیري موثر خوراك افزایش یافته است که  نشان می ده. رساند
تواند هاي شکمبه می   و میزان استفاده از این خوراك توسط میکروارگانیسم) 5(  زیادي بر این خوراك دارند آنزیم هاي هضمی در مراحل اول تاثیر 

است که  79.59و  69.29انکوباسیون به ترتیب  48باال باشد مقدار تجزیه پذیري و ناپدید شدن ماده خشک ضایعات ماشک و گاودانه در انتهاي ساعت 
این میزان ناپدید شدن در این ساعت حول و حوش قابلیت هضمی و میانگین مدت زمان توقف ماده خشک هر ماده خوراکی فیبري در تغذیه 

در گاودانه نسبت به ماشک بسیار  bمشاهده میگردد که میزان تجزیه پذیري بخش  2همچنین با توجه به جدول ) 12؛ 8(شخوارکنندگان می باشد ن
 باالست که این امر منجر به کاهش  bدر بخش  NDFپایین تر می باشد و علت این امر این است که با توجه به بخش محلول باال در گاودانه ، غلظت 
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نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ارزش غذائی ضایعات ماشک و گاودانه براي نشخوار کنندگان باال بوده و می . شده است  bرخ تجزیه بخش ن

 .  باشد تواند در مکمل سازي جیره غذایی دام مد نظر 
 

 ش کیسه نایلونی بر حسب درصدها و فراسنجه هاي تجزیه پذیري ماده خشک برخی از ضایعات بوجاري با رو ویژگی: 2جدول
نوع 

 ضایعات
a b c a+b ED1 ED2 ED3 16  

hrs 
24  
hrs 

48  
hrs 

72  
hrs 

 69.29b 73.43 67.23 66.97 61.65 64.10 67.35 70.08 0.22 33.18 36.90 ماشک 
  79.59a 78.59 65.19 66.54 69.15 70.70  73.70 82.69 0.04 29.11 53.57 گاودانه

 
a :تجزیه، بخش سریع قابلb :،بخش نامحلول و بالقوه قابل تجزیهc : سرعت ثابت تجزیه بخشb)بخش در ساعت( ،ED1 : تجزیه پذیري

با نرخ عبور (تجزیه پذیري موثر:  ED3، )درصد در ساعت 5با نرخ عبور(تجزیه پذیري موثر: ED2 ،) با نرخ عبور دو درصد در ساعت(موثر
ه پذیري در ساعات مربوطه بوده و حروف نامشابه در هر ستون بیانگر معنی داري ارقام تجزی 72,48,24,16hrs، ) درصد در ساعت 8

 .در سطح پنج درصد می باشد
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  .،احتیاجات غذایی طیور، واحد آموزشی و پژوهشی معاونت کشاورزي سازمان اقتصادي کوثر1375 .ساالرمعینی،م .،اگلیان -4
  تغذیه دام،انتشارات آییژ ، علم1390.توکلی الموتی،م.طاهري،ح-5
آب ، خاك : نشریه پژوهش کشاورزي. ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و کینتیک تخمیر بقایاي حاصل از بوجاري سه رقم نخود. 1387. کفیل زاده، ف. ، املکی-6

 8وگیاه در کشاورزي،جلد

 
7-AOAC. 2000. Official methods of analysis, 17th ed. Association of Official Analytical Chemists.Washington, DC. 
 
 
 
8- Ehargava, P.K. and E.R. Ørskov, 1987. Manual for the use of nylon bag technique in the evaluation of feedstuff. 
FEED, Feed Evaluation and Experimentation Development Services. The Rowett Research Institute, Bucksburn, 
Aberdeen, Scotland. 

 
9- Dhanoa, M.S., S. Lopez, J. Dijkstra, D.R. Davies, R. Sanderson, B.A. Williams, Z. Sileshi and J. France,2000. 
Estimating the extent of degradation of ruminant feeds from a description of their gas production profiles observed in 
vitro: comparison of models. Br. J. Nutr., 83:131-142. 
 
 

 

 



 

٥ 
 

 
10- National Research Council (NRC). 2001. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th Rev. Ed. Natl. Acad. Sci., 
(Washington DC). 
 
11-  Orskov, E. R., and I. McDonald. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation 
measurements weighted according to the passage rate. J. Agric. Sci.92:499-503. 

 
12- Preston, T.R., 1986. Better utilization of crop residues and byproducts in animal feeding: research guidelines. 2. 
practical manual for research workers. http://www.fao.org/DO CREP/003/ X6554E/X6554E06.htm. 

 
13-Sadeghi GH, Pourreza J, Samei A and Rahmani H, 2009. Chemical composition and some anti-nutrient content of raw 
and processed bitter vetch (Viciaervilia) seed for use as feeding stuff in poultry diet. Trop Anim Health Prod 41: 85–93.  
 
14-Sandoval Castro, C.A, H. Maga?aSevilla, C. Capetillo Leal and F.D. DeBHovell.2000. Comparison of charcoal and 
polyethylene glycol (PEG) for neutralizing tannin activity with an in vitro gas production technique. An EAAP Satellite 
symposium. Wageningen International Conference Centre.The Netherlands. 18-19August: 109-110. 
 
 15-Van Soest, P.J., 1988. Effect of environment and quality of fibre on the nutritive value of crop residues. In:Plant 
Breeding and the Nutritive value of Crop residues. Reed, J.D., Capper, B.S. and Neate, P.J.H. (eds.),Proceedings of a 
workshop held at the International Livestock Centre for Africa, Addis Ababa, Ethiopia. 7 -10 December 1987, pp: 71-96. 

 
16- Vogel. K. P, J. F. Pedersen, S. D. Masterson and J. J. Toy. 1999. Evaluation of a filter bag system for NDF, ADF, and 
IVDMD forage analysis. Crop Sci 39:276-279  

  
  
  
  

 

 


