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پذیري هاي تجزیهبا پرتو گاما، هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر فراسنجهآوريعملتأثیر
اي ماده خشک کاه سویاشکمبه

، ب.3، ج.، کریمی شهرکی2، ف.، بیات کوهسار2، آ.، قنبري1اصالنیان
ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم دامی،دانشگده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد به-2و 1

کاووس
کارشناس مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدنی ایران-3

Aynaz_aslaniyan67@yahoo.com
چکیده 

و)لوگرمیکدرگرم50(میسددیدروکسیه،)يلوگریک150و100(گاماپرتويمارهایتتأثیریبررسمنظوربهپژوهشنیا
- تجزیه. آزمایش گرفتانجاماي ماده خشک کاه سویاپذیري شکمبههاي تجزیهبر فراسنجه)لوگرمیکدرگرم160(میکلسدیاکس

نژاد داالق ي گوسفند نر فیستوال گذاري شدهرأس3از منظورنیبد. هاي نایلونی صورت گرفتپذیري با استفاده از تکنیک کیسه
درهادادهها در نظر گرفته شد. اي نمونهمنظور انکوباسیون شکمبهساعت به96و 72، 48، 24، 16، 8، 4هاي صفر، استفاده شد. زمان

پذیري هاي تجزیهآوري بر فرآسنجهعملنتایج نشان داد که . شدندهیتجزSASافزارنرمتوسطوهاي کامل تصادفیبلوكطرحقالب
8و 5، 2هاي عبور پذیري مؤثر در سرعتتمامی تیمارها باعث افزایش تجزیه). >05/0P(گذاشتتأثیرپذیري مؤثر کاه سویا و تجزیه

را در افزایش این صفت داشت.تأثیرکیلوگري) بیشترین 150و 100. پرتو گاما ()>05/0P(شدند درصد در ساعت 

پذیري تجزیههیدروکسید سدیم، اکسید کلسیم،پرتو گاما،،سویاکاه کلیدي:يهاواژه

مقدمه
-هیتجز). 2(شوندمصرف میهاداموسیعی توسط طوربهویژه در کشورهاي در حال توسعه، بهي کشاورزيهاماندهپس

موادازيادیزبخشرایز. باشدیممطرحیاساسچالشکیعنوانبهشکمبه،درکشاورزيیفرعمحصوالتنییپايریپذ
که با زدایی منتج به تغییراتی در ساختمان دیواره سلولی شده، به نحويلیگنین.)3شود (یمدفعونشدههضمکاهيمغذ

آوري این کار با عملگیرند.هاي شکمبه قرار میحذف ساده لیگنین، محتویات سلولی به آسانی در دسترس میکروارگانیسم
شود. بدین سلولز و سلولز میآوري شیمیایی باعث شکستن پیوندهاي میان لیگنین، همیعمل). 6(مناسب قابل انجام است

پذیري ماده خشک کاه افزایش سلولی بیشتر شده و تجزیهههاي شکمبه براي تجزیه دیوارترتیب توانایی میکروارگانیسم
ندهیشودرنامحلولالیافمقدارم،یسددیدروکسیهباگندمکاهيآورعملکهکردمشاهده)3(يراچود.)1(یابدمی
اي عنوان روشی ایمن و معتبر براي بهبود ارزش تغذیهپرتودهی به.دادشیافزاراآنيریذپهیتجززانیموکاهشرایخنث

). 4(زدایی، فروپاشی و دپلیمریزه شدن ساختارهاي کریستالی سلولز گردد لیگنینتواند باعثخوراك شناخته شده و می
پذیري ماده خشک و کیلوگري) بر روي کنتیک تجزیه150و 100، 50) در بررسی تأثیر پرتو گاما (9شهبازي و همکاران (

ماده خشک و الیاف ثر پذیري مؤجزیهبخش سریع تجزیه و تکهالیاف نامحلول در شوینده خنثی علف یونجه بیان کردند
طور خطی افزایش یافت. با افزایش دز پرتوتابی بهدرصد در ساعت) 8و 5، 2(سرعت عبورنامحلول در شوینده خنثی 

هاي دلیل دسترسی به مواد خوراکی با کیفیت و کاهش هزینهآوري شده بهتمایل به استفاده از کاه سویاي عملبنابراین 
،میکلسدیپرتو گاما، اکسيمارهایتتأثیریبررس،پژوهشنیاانجامازهدفش است.تولیدي در کشور رو به افزای

بود.ایکاه سواي ماده خشکپذیري شکمبهتجزیههاي فرآسنجهبرهاآنبیترکومیسددیدروکسیه

مواد و روش ها
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پرتوتابی گامـاي کـاه سـویا بـا اسـتفاده از سیسـتم پرتـودهی . شديآورجمعگلستاناستانمزارعازازینمورديایسوکاه
يآورعمـلمنظـوربهي در سازمان انرژي اتمی ایران انجام شد. لوگریک150و100و با دزهاي ، PX-30آزمایشگاهی مدل 

-ماده خشـک کـاه عمـللوگرمیکحل شده و بر روي یکمقطرآبگرم از این ماده در یک لیتر 50،میسددیدروکسیهبا

درسـاعت72مـدتبـهگاما اسپري شد. مخلوط حاصل پرتوکیلوگري150و100دزهايباشدهآوريعملونشدهآوري
منظـوربـه. ندشدخشکها باز شده و هوا هوازي نگهداري شد. پس از این مدت، کیسهو در شرایط بییکیپالستيهاسهیک

کیلـوگري پرتـو 150و 100آوري شده با دزهـاي آوري نشده و عملعملکاهلوگرمیکهرابتدا ،میدکلسیاکسي باآورعمل
سـپس . شـددهیپاشـآنيروبرپودرصورتبهمیکلساکسید گرم160سپس،شدهمخلوطکامالمقطرآبتریل2باگاما، 

هـانگهداري شد. پس از این مدت کیسههوازي ی و در شرایط بیکیپالستيهاسهیکدرروز14مدت آوري شده بهکاه عمل
-تجزیـهآزمـایش متري آسیاب شدند.میلی1ها با استفاده از غربال سپس نمونه.ندشدخشکهواروز3مدتبهوشدهباز

راس گوسفند نر نژاد داالق فیستوال گـذاري شـده 3نی صورت گرفت. براي این کار از پذیري با استفاده از روش کیسه نایلو
ها در نظر گرفته شد.اي نمونهمنظور انکوباسیون شکمبهساعت به96و 72، 48، 24، 16، 8، 4هاي صفر، ه شد. زماناستفاد

گراد خشک و توزین درجه سانتی60ساعت در آون با دماي 48ها به مدت هاي انکوباسیون، کیسهپس از سپري شدن زمان
پذیريتجزیهوپذیريتجزیهمختلفهايفرآسنجهبرآورد. محاسبه شدها نهایت تجزیه پذیري ماده خشک نمونهدرشدند.
بـدین).2و 1هـاي شـد (رابطـه) انجام5مکدونالد (وارسکوفغیرخطیمعادالتازاستفادهباسویاکاهماده خشک موثر

شد.استفادهFit curveافزار نرمازمنظور
P= a+b (1-e-ct) (1)

)2 (b c
ERD a

c k

     

= c=عدد نپر؛ eبخش کند تجزیه؛ b== بخش سریع تجزیه؛a؛پذیري دیواره سلولی= پتانسیل تجزیهP: تمعادالایندر
، 02/0= نرخ خروج از شکمبه (kپذیري موثر و = تجزیهERDمدت زمان قرار دادن نمونه در شکمبه؛ =t؛ تجزیهنرخثابت
باشد.درصد در ساعت) می08/0و 05/0

تجزیه شدند. )7(SAS)1/9(افزارنرمتوسطوتکرار) 3تیمار و 9(هاي کامل تصادفیبلوكطرحقالبدرهاداده
داري انجام شد. ها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیمقایسه میانگین

نتایج و بحث
جدول درشدهآوريعملونشدهآوريعملکاه سویايخشکمادهايشکمبهپذیريتجزیههايفراسنجهبهمربوطنتایج

تأثیرکیلوگري) 150و 100تیمارهاي اکسید کلسیم + پرتو گاما (نتایج مقایسه میانگین نشان داد که .استشدهارائه1
). بیشترین افزایش P˂05/0) اما سایر تیمارها باعث افزایش آن شدند (P˃05/0داري بر بخش سریع تجزیه نداشتند (معنی

تأثیرکیلوگري) مشاهده شد. بخش کند تجزیه تحت 150و 100در تیمارهاي پرتو گاما (بخش سریع تجزیهدر مقدار 
). P˂05/0کیلوگري) کاهش یافت (100کیلوگري)، اکسید کلسیم و اکسید کلسیم + پرتو گاما (150تیمارهاي پرتو گاما (

تیمارهاي مختلف بر مقدار تأثیر). نتایج مقایسه میانگین حاکی از عدم P˃05/0اشتند (سایر تیمارها اختالفی با شاهد ند
کیلوگري) و 150). ثابت نرخ تجزیه در تیمارهاي هیدروکسید سدیم + پرتو گاما (P˃05/0پذیري بود (پتانسیل تجزیه

ر تیمارها اختالفی با شاهد نداشتند ). اما سایP˂05/0کیلوگري) بیشتر از شاهد بود (100اکسید کلسیم + پرتو گاما (
)05/0˃Pهاي پذیري مؤثر در سرعت). نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که تمامی تیمارها باعث افزایش تجزیه

درصد در ساعت، در 2پذیري در سرعت عبور ). بیشترین مقدار تجزیهP˂05/0شدند (درصد در ساعت 8و 5، 2عبور 
کیلوگري) مشاهده شد. 150و 100کیلوگري) و هیدروکسید سدیم + پرتو گاما (150و 100ما (تیمارهاي پرتو گا

-با استفاده از تکنیک کیسهگندمکاهايشکمبهپذیريتجزیهرا بر سدیمهیدروکسیدوکلسیماکسید) اثرات 3(رياچود

تحت ثابت نرخ تجزیه هاي سریع تجزیه، کند تجزیه و بخشهاي نایلونی مورد بررسی قرار داد. در نتایج مشاهده کرد که
وسلولیدیوارهداخلبهایییمواد شیموروداثردرکهکردندبیان) 8(همکارانوسلیم.افزایش یافتتیمارها تأثیر
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ساختاربهحملهبرايشکمبههايمسمیکروارگانیتواناییسلولز،وسلولزهمیلیگنین،میانريتاسپیوندهايشکستن
دزهاي تأثیر) در بررسی 9شهبازي و همکاران (.یابدمیافزایشکاهخشکمادهپذیريتجزیهوشدهبیشترهاکربوهیدرات

پذیري ماده خشک علف یونجه بیان کردند که بخش سریع تجزیه کیلوگري پرتو گاما بر کنتیک تجزیه150و 100، 50
50در دز ثابت نرخ تجزیهطور خطی افزایش یافت. بیشترین مقدار بخش کند تجزیه و ماده خشک با افزایش دز پرتوتابی به

طور بهدرصد در ساعت) 8و 5، 2عبورپذیري مؤثر (سرعت تجزیهکیلوگري پرتو گاما مشاهده شد. با افزایش دز پرتوتابی، 
ا موجب ضعیف شدن نیروي واندروالسی هپرتو گاما بر روي پیوندهاي هیدروژنی و شکستن آنتأثیرخطی افزایش یافت. 

250) اثرات دزهاي 10همکاران (ماده خشک است. شورنگ وپذیري شده که نتیجه آن تجزیه شدن سلولز و افزایش تجزیه
اي ماده خشک مورد بررسی قرار دادند. در نتایج مشاهده کردند که با کیلوگري پرتو الکترون را روي تجزیه شکمبه500و 

پذیري مؤثر ماده خشک (سرعت پذیري، ثابت نرخ تجزیه و تجزیهافزایش دز پرتوتابی، بخش سریع تجزیه، پتانسیل تجزیه
طور خطی افزایش یافت. درصد در ساعت) به8و 5، 2عبور

گیري نتیجه
شیمیایی بیشتر از آوريعملتأثیردر این خصوص پذیري مؤثر کاه سویا شد. عث افزایش تجزیهآوري بادر مجموع، عمل

افزایش داد.پذیري مؤثر را تجزیهشیمیایی نیز آوريعملپرتو گاما بود. استفاده توأم از پرتو گاما و 
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کاه سویاپذیري مؤثر ماده خشک پذیري و تجزیهتجزیههاي مختلف پرتو گاما، هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر فرآسنجهات اثر-1جدول 

تیمارها

)aبخش سریع تجزیه (
درصد

)bبخش کند تجزیه (
درصد

)a+bپذیري (پتانسیل تجزیه
درصد

)cثابت نرخ تجزیه (
در ساعت

پذیري مؤثر (درصد)تجزیه
در سرعت عبور (درصد در ساعت)

258

e98/15a92/42abc90/58c015/0d10/34d70/25d60/22شاهد
a15/32abc59/35a73/67bc019/0a70/48ab40/41ab60/38کیلوگري)100پرتو گاما (
a88/33c26/29ab15/63abc025/0a90/49a45/43a70/40کیلوگري)150پرتو گاما (

cd53/19a58/43ab11/63abc027/0b15/43c80/33c75/29هیدروکسید سدیم
c47/21bc84/30bc31/52abc030/0c75/39c85/32c75/29اکسید کلسیم

b71/26abc09/36ab80/62abc031/0a75/48b60/40b85/36کیلوگري)100هیدروکسید سدیم + پرتو گاما (
b93/25abc55/38a48/64ab038/0a70/50ab20/42b05/38کیلوگري)150هیدروکسید سدیم + پرتو گاما (

de34/17bc51/31c85/48a047/0c35/39c50/32c90/28کیلوگري)100اکسید کلسیم + + پرتو گاما (
cde90/18ab46/39abc36/58abc028/0c50/40c10/32c50/28کیلوگري)150اکسید کلسیم + + پرتو گاما (

985/0888/2597/3007/0642/0752/0689/0انحراف معیار میانگین
p-value0001/0˂0530/00950/002104/00001/0˂0001/0˂0001/0˂

مقایسه گروهی
˂0001/0˂0001/0˂0566/05126/01713/00001/0˂0001/0آوريشاهد در برابر عمل

˂0001/0˂0001/0˂0295/01627/03732/00001/0˂0001/0شاهد در برابر پرتوگاما
˂0001/0˂0001/0˂0211/01933/07888/01093/00001/0آوري  شیمیاییبرابر  عملشاهد در 

˂0001/0˂0001/0˂0023/01127/09455/00184/00001/0آوري شیمیاییشاهد در برابر پرتو گاما + عمل
˂0001/0˂0001/0˂1827/00553/03304/00001/0˂0001/0آوري  شیمیاییپرتو گاما در برابر  عمل

).>05/0Pدار دارند (در هر ستون، اعداد با حروف غیرمشابه از لحاظ آماري با یکدیگر اختالف معنی
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Effects of processing with gamma ray, calcium oxide and sodium hydroxide on parameters
ruminal degradationof soybean straw

Aslanian, A., Ghanbari, F., Biat Kohsar, J., Karimi-Shahraki, B.

Animals Science Department, Gonbad Kavous University
Abstract:
This research was carried out to investigate the effect of gamma ray (doses of 100 and 150 kGy),
calcium oxide (160 g/kg) and sodium hydroxide (50 g/kg) treatments on parameters ruminal dry
matter (DM) degradation of soybean straw. The nylon bag technique was used for degradability
trial. Three rumen-fistulated Dallagh rams were used for this aim. The times of 0, 4, 8, 12, 24, 48,
72 and 96 h were considered for ruminal incubation of samples. The data were analysed using the
SAS software in a completely randomized block design. The result showed that Processing was
effective on the parameters degradebiliyt and effective rumen degradability (ERD) of the soybean
straw (P<0.05). All the treatments led to an increase of effective rumen degradability (ERD) at
outflow rates of 0.02, 0.05 and 0.08 h-1 (P<0.05). GR (100 and 150 kGy) had the greatest effect on
increasing this trait.
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