بررسى تركيبات شيميايى سرشاخه و ضايعات آناناس در تغذيه نشخواركنندگان
*٢
مظاهر هاشمى  ،١پريسا فاضلى دهكردى
 .١دانشجوى دكترى تخصصى تغذيه دام ،دانشكده كشاورزى ،دانشگاه لرستان
 .٢دانش آموخته كارشناسى ارشد فيزيولوژى دام ،دانشكده كشاورزى ،دانشگاه كردستان
مقدمه :تامين نياز غذايى به ويژه پروتئين حيوانى براى جمعيت انسانى رو به رشد ،از اهميت ويژه اى برخوردار است .با توجه به اين كه نزديك
به  ٦٠-٧٠درصد هزينه هاى مربوط به پرورش و نگه دارى دام مرتبط به تغذيه مى باشد ،يكى از اقدامات مهم در كاهش هزينه هاى خوراك،
استفاده بهينه از منابع موجود ،شناخت مواد جديد و به كارگيرى آن در جيره دام است .سرشاخه و ضايعات آناناس يكى از پسماندهاى كشاورزى
است كه به دليل تركيب شيميايى و ارزش تغذيه اى مطلوب قابليت استفاده به عنوان بخشى از جيره نشخواركنندگان را دارد .روش كار :پس از جدا
كردن سرشاخه آناناس و ضايعات حاصل از آب گيرى )ميوه به همراه پوست( ،تركيبات شيميايى شامل :ماده خشك ،پروتئين خام ،فيبر نامحلول
در شوينده خنثى و اسيدى و عناصر معدنى ماكرو و ميكرو براساس روش هاى معمول آزمايشگاهى اندازه گيرى شد .بحث و نتيجه گيرى :با
توجه به نتايج آزمايش ،سرشاخه آناناس با  ٧/٦٨درصد بيشترين درصد پروتئين خام را در مقايسه با ضايعات آناناس نشان داد .ميزان فيبر نامحلول
در شوينده خنثى و اسيدى سرشاخه آناناس به ترتيب  ٦٥/٢٨و  ٤٢/٣٦درصد به دست آمد .ميزان آهن سرشاخه آناناس ) ٢٩٣/٣٢ميلى گرم در
كيلوگرم( و ميزان منگنز آن ) ١١٨٤/٩٥ميلى گرم در كيلوگرم( به طور قابل توجهى در مقايسه با ضايعات آناناس باﻻتر بود .سرشاخه آناناس در
مقايسه با ضايعات آناناس بيشترين ميزان فسفر ،پتاسيم ،كلسيم و منيزيم را دارا بود .با توجه به نتايج آزمايش حاضر استفاده از سرشاخه آناناس به
عنوان بخشى از جيره نشخوار كنندگان توصيه مى گردد.
كلمات كليدى :سرشاخه آناناس ،تركيبات شيميايى ،پروتئين خام ،عناصر معدنى

تأثير عصاره الكلى برهموم و اسيد آلى بر قابليت هضم و فراسنجه هاى تخميرى سيﻼژ قصيل جو
٣
زهره كشاورز گلبر* ،١جواد بيات كوهسار ،٢فرزاد قنبرى ،٢فاختك طليعى
 .١دانشجوى كارشناسى ارشد مديريت دامپرورى ،دانشكده كشاورزى گنبد كاووس
 .٢استاديار گروه علوم دامى -دانشكده كشاورزى و منابع طبيعى -دانشگاه گنبد كاووس
 -٣استاديار گروه گياه شناسى ،دانشگاه گنبد كاووس.
Z.keshavarz8587@gmail.com
مقدمه  :نگهدارى علوفه به صورت سيﻼژ روشى مرسوم در تأمين منابع غذايى نشخواركنندگان در مدت زمانى از سال ميباشد كه علوفه تازه در
دسترس نيست .سيﻼژ به كمك فرآيند تخمير و با توليد اسيد ﻻكتيك حاصل ميشود .به هنگام تهيه سيﻼژ از افزودنيهاى مختلفى به منظور دستيابى
به تخمير اسيد ﻻكتيكى و در نتيجه تهيه سيﻼژ با كيفيت و ماندگارى باﻻ استفاده ميشود .افزودنيهاى سيﻼژ به طور كلى شامل مواد خوراكى،
اوره ،مﻼس ،افزودنيهاى باكتريايى ،اسيدها و برهموم ميباشند .روش كار  :در اين مطالعه ،گياه كامل جو در مرحله خميرى با ماده خشك حدود ٣٠
درصد جهت تهيه سيلوهاى آزمايشگاهى برداشت شد .علوفه برداشت شده پس از چاپر به قطعات  ٢-٣سانتيمترى در بستههاى پﻼستيكى سيلو
شدند .تيمارهاى آزمايشى شامل (١ :علوفه سيلو شده جو بدون افزودنى (٢ ،علوفه سيلو شده جو +عصاره الكلى برهموم و  (٣علوفه سيلو شده جو+
اسيد آلى .سيلوها در دماى اتاق به مدت  ٤٥روز نگهدارى و پس از باز كردن و نمونه گيرى قابليت هضم و فراسنجه هاى تخميرى آن در شرايط
آزمايشگاهى اندازهگيرى شد .بحث و نتيجهگيرى  :نتايج نشان داد كه بين تيمارهاى آزمايشى از نظر قابليت هضم ماده خشك ،ماده آلى اختﻼف
معنى دارى وجود داشت ) .(0.05>Pاز اين نظر تيمارهاى داراى عصاره الكلى برهموم و اسيد آلى به ترتيب باﻻترين و پايينترين قابليت هضم
ماده خشك و ماده آلى را داشتند .بين تيمارهاى آزمايشى از نظر توليد پروتئين ميكروبى ،عامل تفكيك pH ،و غلظت نيتروژن آمونياكى اختﻼف
معنى دارى وجود نداشت.
كلمات كليدى  :سيﻼژ جو ،برهموم ،قابليت هضم

مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢

p2005_fazeli@yahoo.com

١٩١

