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چکیده
جهت بررسی تأثیر تفاله زیتون جیره غذایی بر فراسنجههای شکمبهای ،فعالیت آنزیمهای سلوالز و سنتز پروتئین میکروبی تعداد  15بره نر لرری برا
میانگین وزن زنده  27/94 ± 3و میانگین سن سه ماهگی در قالب طرح کامال تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار مورد استفاده قرار گرفتند .هر بره پرواری
در قفس انفرادی به مدت  16روز دوره عادت پذیری و  84روز دوره پرورش نگهداری شد .تیمارهای آزمایش شامل سطوح صفر 10 ،و  20درصرد تفالره
زیتون در جیره غذایی بود .جیرههای آزمایشی از نظر محتوی پروتئین و انرژی برابر بودند .نتایج نشان دادند ،استفاده از تفاله زیتون دارای تأثیر معنیداری
بر فراسنجههای شکمبهای ،فعالیت آنزیمهای سلوالز و سنتز پروتئین میکروبی میباشد .استفاده از جیره حاوی  10و  20درصد تفاله زیتون باعث کاهش
معنیداری در مقدار  ،pHغلظت آمونیاک تولیدی ،مشتقات پورینی و تولید پروتئین میکروبی در شکمبه نسبت به جیره شراهد شرد .فعالیرت کرل آنرزیم
کربوکسی متیل سلوالز در جیره با  10درصد تفاله زیتون و آنزیم میکروکریستالین سلوالز در جیره با  20درصد تفاله زیتون افزایش یافرت .برا توجره بره
نتایج این آزمایش ،به نظر میرسد استفاده از تفاله زیتون تا سطح  20درصد خوراک برههای پرواری میتوانرد موجرب کراهش  pHو غلظرت آمونیراک
شیرابه شکمبه و از طرفی افزایش فعالیت آنزیمهای سلولتیک و پروتئین عبوری از شکمبه شود.
واژههای کلیدی :کربوکسی متیل سلوالز ،مشتقات پورینی ،میکروکریستالین سلوالز.
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شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک و کمبود نزوالت آسرمانی در
ایران همراه با کاهش تولیدات زراعی موجب شده است ترا تذذیره دام
بخش قابل توجهی از هزینه دامپروری را بره خرود اختصراه دهرد و
درآمدهای ناشی از تولید فراوردههای دامری را مترأثر سرازد .در ایرران
تقاضا برای فرآوردههای دامی در نتیجه رشد جمعیت و پیشررفتهرای
اقتصادی ،رشد روز افزونی داشته است ( .)1کمبود آب و عدم دسترسی
به منابع خوراک دام در کشورهای در حال توسعه ،موجب افزایش سهم
هزینههای مربوط به خوراک دام شده و درآمد تولید فرآوردههای دامی
را تحرت ترأثیر قررار داده اسرت .از طرفری برا پیشررفت تکنولروژی و
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 -2استاد گروه تذذیه دام و طیور ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
گرگان،
 -3استادیار گروه قارچ شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات داروهای
گیاهی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد،
 -4دانشیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد.
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بکارگیری روشهای نوین برای تبدیل و فرآوری مواد غذایی ،بسیاری
از منابع خوراک دامی قابل رقابت با منابع غذایی انسانی شده است که
از جمله آنها میتوان از دانه ذرت ،گندم و جو نام برد ( .)1بره منظرور
جبران این کمبود ،بهره برداری و استفاده بهینه از پسماندها و تولیدات
جانبی کشاورزی بهعنوان خوراک در تذذیه نشخوارکنندگان برای بهبود
تولیدات دامی اجتناب ناپذیر است ( .)31لذا ضرورت جرایگزینی منرابع
انرژیزایی که کمتر مورد استفاده انسان بوده و هزینه تولید آنها کمترر
باشد احساس میشود.
تفاله خام زیتون محصولی از روغنکشری میروه زیترون اسرت،که
شامل بخش خمیری ،هسته ،پوست و پس آب مریباشرد ( .)36تفالره
زیتون بعد از خشک شدن بهعنوان یکی از محصوالت جانبی میتواند
در تذذیه دام مورد استفاده قرار گیرد ( .)39تفاله زیتون (خشرک شرده)
حاوی لیگنین باال ( 28درصد تا  32درصرد مراده خشرک) ،سرلولز (9
درصد تا  13درصد ماده خشک) و همی سلولز ( 13درصد تا  17درصد
ماده خشک) زیادی میباشد ( .)35مشرکل دیگرر دراسرتفاده از تفالره
زیتون ،وجود مواد ضدتذذیهای از جمله ترکیبات فنلی ( 1/41ترا 4/29
گرم در صد گرم ماده خشک) و تانن ( 0/575تا  1/1گرم در صد گررم
ماده خشک) و اثرات منفی احتمالی آنها روی دام است ( ،)29اما ترانن
موجود در تفاله زیتون باعرث حفاترت از پرروتئین خروراک ،پرروتئین
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عبوری باالتر ( ،)22کاهش مقدار  pHو غلظرت آمونیراک ( 17و )20
میشود.
قسمت عمده خروراک نشرخوارکنندگان را دیرواره سرلول گیراهی
تشکیل میدهد ،در حالی که این حیوانات توانرایی تولیرد آنرزیمهرای
الزم برای تجزیه سلولز و همی سلولز ،که جزء اصلی این خوراکهای
الیافی هستند ،را ندارند .به همین دلیل حیوانرات نشرخوارکننده بررای
دستیابی و استفاده از ترکیبات دیواره سلولی ،متکی به هضرم آنزیمری
میکروارگانیسمهای مستقر در شکمبه (باکتریها ،پروتوزوآ و قارچهرا)
میباشند .این میکروبها از طریق آنزیمهایشان نقش مهمی در فرآیند
هضم بازی میکنند (.)16
1
آنزیمهرای باکتریرا ی شرکمبه دو دسرته آنرزیمهرای خرارجی و
آنزیمهای داخلی 2هستند .آنزیمهای تجزیه کننده فیبر شرامل فعالیرت
کرل سرلوالز ،کربوکسری متیرل سرلوالز و میکروکریسرتالین سررلوالز
میباشد .اندوگلوکاناز (کربوکسی متیل سرلوالز) توسرط براکتریهرای
سلولتیک اصلی شکمبه که تجزیه سلولز را آغاز میکنند ،تولید میشود
(.)15
مواد خوراکی دام محتوی اسید نوکلئیک کمی بوده و عمده اسرید
نوکلئیک رسیده به روده کوچرک منشرأ میکروبری دارد ،زیررا RNA
میکروبی در روده مورد تجزیه و متابولیسم قرار گرفته و بره ترکیبرات
پورینی آالنتویین ،اسید اوریک ،گزانتین و هیپوگزانتین تبدیل شده و از
طریق ادرار دفع میشود .پورینهای دفعی ادرار شامل ترکیبات پورینی
با منشأ میکروبی و داخلی میباشد .میزان پورینهای با منشرأ داخلری
بسته به گونه حیوان و وزن متابولیکی آنها متفاوت است .مقردار دفرع
پورینهای ادرار با جذب آنها ارتباط دارد ،بنابراین با اندازهگیرری دفرع
پورین از طریق ادرار میتوان اندازه پروتئین میکروبری تولیرد شرده در
شکمبه را تعیین کررد ( .)16تعیرین میرزان تولیرد پرروتئین میکروبری
شکمبه از طریق شاخصهای داخلی یرا خرارجی محاسربه مری شرود.
مهمترین شراخصهرای خرارجی ایزوترو هرای  S35 ،N15و  P32و
مهمترین شاخصهای داخلی ،اسید ریبو نوکلئیک ( )RNAمیکروبی،
اسررید دی آمینوپیمیلیررک ( ،)DAPAآمینواتیررل فسررفونیک اسررید
( ،)AEP3دی-آالنین و روش چن و گومز میباشرند ( .)1995نسربت
آالنتو ین به کراتینین دفعی ادرار هم به عنوان شاخص تولید پرروتئین
میکروبی استفاده میشود (.)16
تاکنون پژوهشهای به منظور بررسی اثرر تفالره زیترون برر روی
آنزیمهرای سرلولیتیک و سرنتز پرروتئین میکروبری و فراسرنجههرای
شکمبهای انجام نشده ،لذا این آزمایش به منظور تأثیر تفاله زیترون در
جیره برههای نر لری برر روی آنرزیمهرای سرلوالز و سرنتز پرروتئین
میکروبی و فراسنجههای شکمبهای طراحی و انجام شد.
1- Exo
2- Endo
3- Amino ethyl phosphonic acid
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مواد و روشها
هاوجیرههایآزمایشی 


دام

جهت انجرام ایرن آزمرایش از تعرداد  15رأس برره نرژاد لرری در
دامداری دانشکده کشاورزی لرستان استفاده شد .در ابتردای آزمرایش،
 15بره با میانگین وزن زنده  27/94 ± 3و سن سه ماهگی بره طرور
تصادفی در سه گروه تقسیم شدند .سپس به هر یک از گروههرا یرک
تیمار خوراکی اختصاه یافت.
جیرههای آزمایشی شرامل سرطوح صرفر 10 ،و  20درصرد تفالره
زیتون به صورت جایگزین با جو مطابق جدولهای اسرتاندارد غرذایی
( )NRC,1986تهیه شدند (جدول  .)1جیرههای کامال مخلوط شرده
( )TMRبا نسبت  25به  75یونجه خرد شده و کنسرانتره تهیره و در
اختیار برهها قرار داده شد .تفاله زیتون خشک شده از واحد خوراک دام
شرکت تولیدی جهان الکل واقرع در اسرتان گریالن شرهرک صرنعتی
جمال آباد لوشان تهیه شد.
قبرل از شررو آزمرایش ،بررههرا برر ضرد بیمراریهرای شرایع،
آنتروتوکسمی و بیماری تب برفکی به صرورت زیرر جلردی در ناحیره
کتف دام واکسینه شدند .برای از بین بردن انگلهای داخلی (گوارشی
و ریوی) در دو نوبت به فاصله دو هفته به دامها قرههای ضردانگل
(آلبندازول و نیکلوزاماید) با استفاده از بولروس خروران خورانیرده شرد.
جیرههای آزمایشی برای مدت  16روز به منظور عادتپذیری و  84روز
دوره آزمایش در دو نوبت صبح و بعردازتهر (در سراعات 8 ،و  )16بره
میزان مساوی و آب نیز به طور آزاد در اختیار برهها قرار گرفت.
فراسنجههایتخمیریدرشکمبه 

اندازهگیری pH


برای بررسی خصوصیات تخمیرری شرکمبه ،در آخررین روز دوره
پرورش سه ساعت بعد از خوراکدهی صبح شیرابه شرکمبه بره روش
لوله مری به صورت مجزا از برهها تذذیه شده با جیررههرای آزمایشری
جمعآوری گردید .بالفاصرله  pHبرا دسرتگاه  pHمترر (مترروم ،744
سو یس) اندازهگیری شد.
اندازهگیریغلظتآمونیاک 


میزان نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه برا اسرتفاده از روش فنرل-
هیپوکلریت 4و منحنی استاندارد تعیین گردیرد ( .)10ابتردا از هرر برره
مقدار  20میلیلیتر مایع شکمبه گرفته شد و با اسرتفاده از چهرار الیره
پارچه متقال صاف گردید .سپس این شیرابه با اسرید کلریردریک 0/2
نرمال به نسبت پنج به یک (پنج شریرابه بره یرک  0/2 HClنرمرال)
رقیق گردید و تا روز آزمایش فریز شد.
4- Phenol hypochlorite assay
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جدول  -1اجزاء و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی مورد استفاده برههای پرواری (درصدی از ماده خشک جیره)
)Table 1- Ingredients and chemical composition of the experimental diets used for fattening lambs (% of diet dry matter
جیرههای آزمایشی (تفاله زیتون)
ترکیب مواد خوراکی
)Experimental diets (olive cake
Control
10%
20%

Feedstuff ingredients

علوفه یونجه

25

25

25

30

40

50

20

10

0

5.6

5.9

7.45

10.9

10.6

9.05

6

6

6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

90.09

89.30

89.14

2.6

2.6

2.6

(مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک) انرژی قابل متابولیسم

14

14

14

پروتئین خام

4.1

3.33

2.54

5.7

5.57

5.38

40.88

35.99

30.58

26.74

22.28

17.68

35.32

41.11

47.5

0.85

0.81

0.76

0.34

0.37

0.38

75

75

75

Alfalfa hay

دانه جو
Barley grain

تفاله زیتون
Olive cake

دانه ذرت
Corn grain

سبوس گندم
Wheat bran

کنجاله سویا
Soybean meal

جوش شیرین
Sodium bicarbonate

نمک
Salt

مکمل ویتامینی و معدنی

1

Vitamin and mineral premix1

کربنات کلسیم
CaCo3

ترکیب شیمیایی
Chemical composition

ماده خشک
Dry matter
)Metabolisable energy (Mcal kg-1
Crude protein

عصاره اتری
Ether extract

خاکستر
Ash

فیبر محلول در شوینده خنثی
NDF

فیبر محلول در شوینده اسیدی
ADF

کربوهیدرات غیر الیافی
NFC

کلسیم
Calcium

فسفر
Phosphorus

کنسانتره
Concentrate

علوفه

25
25
25
Forage
 1در هر کیلوگرم جیره 99/2 :میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم آهن 84/7 ،گرم روی 10 ،میلیگرم مس 1 ،میلیگرم ید 0/2 ،میلیگرم سلنیم 9000 ،واحد بین المللی ویتامین  9000 ،Aواحد بین المللی
ویتامین  Dو  9000واحد بین المللی ویتامین .E
1
Each kilogram of vitamin–mineral premix contained: Vitamin A (9,000 IU), Vitamin D3 (9,000 IU), Vitamin E (9,000 IU), Iron (50
mg), Copper (10 mg), Manganese (99/2 mg), Zinc (84.7 mg), Iodine (1 mg), Selenium (0.2 mg).
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گیریآنزیمهایسلوالز 


اندازه

به منظور اندازهگیری فعالیّت آنزیمهای سلولیتیک شکمبه شرامل
کربوکسی متیل سلوالز ،میکروکریستالین سلوالز نمونرههرای شریرابه
شکمبه توسط لوله مری سه ساعت پس از خوراکدهی وعده صربح از
دامها در آخرین روز دوره آزمایش جمعآوری ،و بالفاصله توسرط یرک
فالسک عایق با دمرای  32درجره سرانتیگرراد بره آزمایشرگاه تذذیره
دانشکده علوم دامی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان انتقرال
داده شدند.
بخشبندی شیرابه شکمبه :به منظور بخشبندی آنزیمهای مورد
بررسی در شیرابه شکمبه به سه بخش جامد ،1خارج سرلولی 2و درون
سلولی ، 3ابتدا شیرابه )حدود  53میلیلیتر) توسط دو الیه پارچه صاف
گردید و مواد باقیمانده روی پارچه بهعنوان بخش جامد در نظر گرفته
شد .برای جداسازی بخشهای پروتوزوایی و باکتریایی ،ابتدا شیرابه با
دور  450×gبره مردت پرنج دقیقره در دمرای  32درجره سرانتیگرراد
سانتریفیوژ گردید .پلت به دست آمده بهعنوان بخرش پروتروزوایی در
نظرر گرفتره شرد .مرایع شرفاف رویری (سروپرناتانت) مجرددا برا دور
 27000×gبره مردت  23دقیقره در دمرای چهرار درجره سرانتیگرراد
سانتریفیوژ گردید .پلت به دست آمده در این مرحله برهعنروان بخرش
باکتریایی مشخص شد .در نهایت ،مایع شفاف رویی برهعنروان منبرع
آنزیمهای خارج سلولی مورد استفاده قرار گرفت (شکل .)1
استخراج آنزیمها از بخشهای مختلف و تخمین فعالیت آنزیمری:
آنزیمهای شکمبهای مورد آزمرایش در بخرشهرای مختلرف شریرابه
شکمبه طبق روش هریستو و همکاران ( )1999استخراج گردید (.)18
محاسبه فعالیت آنزیمی :فعالیت آنزیمهای سلولیتیک در هر حیوان
در هر یک از سه بخش شیرابه شکمبه محاسبه ( )3گردید .گلوکز آزاد
شده در اثر فعالیت هر یک از آنزیمهای مورد آزمرون برر اسراس روش
میلر ( )1959تخمین زده شد ( .)25فعالیت آنزیمی نمونهها برر حسرب
نانومول در دقیقه در میلیلیتر قندهای آزاد شده (گلروکز) و بره کمرک
منحنی استاندارد تعیین گردید.
اندازهگیریپروتئینمیکروبیسنتزشدهدرشکمبه 


اندازهگیری پروتئین میکروبی تولید شده در شکمبه برا اسرتفاده از
روش تخمین مشتقات پورینی دفع شده در ادرار چن و گرومز ()1995
انجام شد ( .)11این روش نیازمند انجام واکنشهرا در زمران دقیرق و
بدون وقفه میباشد .نمونههای ادراری که قبل از ذخیرهسرازی رقیرق
شده بودند دوباره بر روی آنها رقیقسازی انجام گرفرت .رقیرقسرازی
مجدد به این دلیل بود که غلظرت نمونرههرای نهرایی بایرد در دامنره
1- Particulate material
2- Extracellular
3- Cellular
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استانداردها قابل اندازهگیری باشد .به طور معمول برای این که غلظت
تک تک مشرتقات پرورینی نمونرههرا در دامنره اسرتانداردها (10-40
میلیگرم در لیترر) قابرل انردازهگیرری باشرد ،نمونرههرای ادرار بررای
اندازهگیری آالنتو ین به طور معمول  17-68بار ( متوسرط  55برار) و
برای اسید اوریرک  3-12برار ( متوسرط  5برار) برا آب مقطرر رقیرق
میشوند.
4
اندازهگیری آالنتو ین به وسیله روش رنگ سنجی  :در ایرن روش
ابتدا آالنتو ین تحت شرایط بازی ضعیف در دمای باال هیدرولیز شده و
اسید آالنتو ین تولید میگردد .این اسید در محیط اسیدی ضرعیف بره
اوره و اسید گالی اگزالیک تبدیل میشود .اسرید گرالی اگزالیرک برا
فنیل هیردرازین هیدروکلریرد واکرنش داده و فنیرل هیردرازون تولیرد
میگردد .این واکنش به واکنش رمینی -اسکریور معروف است.
مواد مورد نیاز اندازهگیری آالنتو ین :سود  0/5موالر ،سرود 0/01
موالر ،اسید کلریدریک  0/5موالر و فنیل هیدرازین.
محاسبات آالنتو ین :با انتقال دادهها بر روی نرم افرزار  Excelو
رسم منحنی استاندارد و جذب نوری خوانده شده برای هر نمونه ،مقدار
آالنتو ین هریک از نمونهها تعیین میشود.
تعیین گزانتین به عالوه هیپوگزانتین به روش آنزیمیمواد شیمیایی مورد نیاز :بافر دی هیردروژن پتاسریم فسرفات 0/2
موالر با  ،pH= 7/35ال-هیستیدین  4/3میلیموالر ،زانتین اکسیداز
تعیین اسید اوریک به وسیله روش آنزیمی اوریکاز
مواد شیمیایی مورد نیاز :بافر دی هیدروژن پتاسیم فسرفات 0/67
موالر و با ( pH = 9/4تنظریم  pHفقرط برا  KOHصرورت گیررد)،
آنزیم اوریکاز (شرکت سیگما ،شماره .)U-9375
محاسبات اسید اوریک :با اسرتفاده از نررم افرزار  Excelمنحنری
استاندارد رسم و با توجه به آن مقدار اسید اوریک هر یک از نمونههرا
تعیین شد.
محاسبه پروتئین میکروبی

تمام مراحل ذیل با استفاده از یک سری معادالت لجستیک با نرم
افزار اکسل انجام شد.
 -1محاسبه کل مشتقات پورینی ( )TPDدفرع شرده در ادرار بره
صورت میلریمرول در روز از جمرع مقرادیر آالنترو ین ،اسرید اوریرک،
گزانتین و هیپوگزانتین به دست آمد.
 -2محاسبه  TPDجذب شده و  TPDدفع شرده :برا اسرتفاده از
معادله زیر محاسبه گردید.
0.75 0.25 x
()1
Y  0.84X  (0.150W e
)
-1
در این معادله TPD :Y ،دفع شده از طریرق ادرار ( ،)mmol d
 TPD :Xجررذب شررده توسررط دام ( :W0.75 ،)mmol d-1وزن
1- Colorometric method
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متابولیکی و  :eعدد نپری میباشد.

شکل  -1بخشبندی شیرابه شکمبه و استخراج آنزیمهای هیدرولیتیک ،آگاروال ()2000
 :PMمیکروبهای چسبیده به مواد خوراکی در شکمبه :EC ،بخش خارج سلولی) شیرابه شکمبه( :C ،بخش درون سلولی )میکروبهای معلق در مایع شکمبه(
)Figure 1- Fractionation of rumen contents and extraction of hydrolytic enzymes, Agarwal (2000
PM = Particulate material, EC= Extracellular, C= Cellular

سپس برای محاسبه  Xمشتق رابطه باال را گرفته و در رابطه زیر
جایگزین کرده و مقدار  Xبرآورد گردید.
() 2
() 3
() 4

) Y

0.75 0.25 x

e

)

ƒ(x )  0.84X  (0.150W

0.75 0.25 x

e

ƒ´(x )  (0.84  0.038W
) ƒ (Xn
) ƒ´(Xn

X (n  1)  Xn 

محاسبه جذب پورین روزانه :با توجه به معادلره براال و جرایگزین
کردن مقدار  TPD( Yدفرع شرده از طریرق ادرار) مقردار  Xبررآورد
گردید.
 -4محاسبه جریان رودهای نیتروژن میکروبی:
()5

تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجههای تخمیری ،مقدار آنزیمهای سلوالزی...

در این معادله :0/83 ،قابلیت هضرم پرورینهرای میکروبری:70 ،
مقرردار نیتررروژن میکروبرری ( :0/116 ،)70 mgN mmol-1نسرربت
نیتروژن پورینی به کل نیتروژن در مخلوط میکروبری شرکمبه (÷100
)11/6

 )41که میتواند در کاهش  pHشکمبه موثر باشد ( ،)13پس میتوان
گفت که احتماال کاهش  pHشکمبه در این آزمایش ،به علرت وجرود
تانن در تفاله زیتون و یا کاهش جمعیت پروتوزوایی در شرکمبه بروده
است اگرچه برخی پژوهشگران گزارش کردند که خوراکهای حراوی
تانن اثری بر  pHشکمبه نداشته است ( 9و .)42

تجزیهوتحلیلآمااری :ایرن آزمرایش در قالربطررح کرامال
تصادفی با سه تیمار سطوح صفر 10 ،و  20درصد تفاله زیترون و پرنج
تکرار در هر تیمار،انجام پذیرفت .تجزیره و تحلیرل آمراری دادههرا برا
استفاده ازرویه  GLMو نرم افزار آماری  SASو مقایسه میانگینهرا
با استفاده از آزمون چند دامنهای  LSDانجام شد.

غلظتآمونیاکشکمبه 

غلظت آمونیاک شکمبه برههای مورد آزمایش در جدول  2نشان
داده شده است منبع اصلی تأمین نیتروژن برای تولید پروتئین
باکتریایی در شکمبه ،آمونیاک حاصل از تجزیه پروتئین خوراک است
( )22و حداقل غلظت مناسب آمونیاک برای رشد میکروبی شکمبه
پنج میلیگرم در دسی لیتر شیرابه شکمبه میباشد (.)9
در این آزمایش ،غلظت آمونیاک شکمبه برهها برا افرزایش سرطح
تفاله زیتون در جیرههای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد کاهش یافرت
( .)P<0/05کاهش غلظت آمونیاک شکمبه در اثر ترانن توسرط دیگرر
پژوهشگران نیز گزارش گردیده است ( 9و  )24و همچنین با مصررف
جیره حاوی تفاله زیتون تولید آمونیاک در شریرابه شرکمبه نسربت بره
تیمار شاهد کمتر میباشد ( )29به هرر حرال برخری محققرین اتهرار
داشتند ،مصرف خوراک حاوی تانن تأثیر معنیداری بر غلظت آمونیاک
در شکمبه نداشته ،هر چند با افزایش سطح تانن در خروراک ،غلظرت
آمونیاک شکمبه تمایل به کاهش داشته است (.)42
دالیل کاهش غلظت آمونیاک در شکمبه با مصرف تفالره زیترون
احتماال تشکیل تانن-پروتئین ،مهرار فعالیرت دی آمینرازی میکروبری
توسررط تررانن قابررل هیرردرولیز و در نتیجرره کرراهش نررر تجزیرره و
تجزیهپذیری مؤثر پروتئین در شرکمبه ( )38همچنرین کراهش رشرد
باکتریهای پروتئوالیتیک ( )27بوده است.

Yij=μ+Ti +eij

() 6

429

در این معادله :Yij ،مقدار هر مشاهده :Ti ،اثرر تیمرار آزمایشری و
 :eijخطای آزمایش میباشد.

نتایج و بحث
فراسنجههایشکمبه 

pHشکمبه 
مقادیر  pHشکمبه در جدول  2نشان داده شده است .مقدار pH

شکمبه برهها با استفاده از جیره حاوی تفاله زیتون در جیرره کراهش
معنیداری یافت ( .)P<0/05البته ایرن کراهش مقرادیر  pHاز لحرا
بیولوژیکی در دامنه طبیعری  pHشرکمبه ( 6/1ترا  )6/9قررار داشرت
(.)23
نتایج آزمایشات متعدد نشران دادهانرد کره ترانن pH ،شرکمبه را
کاهش خواهد داد ( 26 ،17و  .)41در آزمایش مومن و همکراران ()30
نیز  pHشکمبه با مصرف تفاله زیتون کاهش یافت ،از طرفی کراهش
تعداد پروتوزوآها در جیرههای حاوی تانن نیز اثبات شرده اسرت ( 26و

جدول  - 2پارامترهای مایع شکمبه در گروههای آزمایشی

1

Table 2- Rumen parameters of experimental groups1

جیرههای آزمایشی
P-value

SEM

2

Experimental diets2
1
2
3
6.59a
6.27b 6.09c

فاکتورها
Parameters

pH
0.07
0.0006
نیتروژن آمونیاکی )لیتر دسی در میلیگرم(
a
b
c
13.95 10.82
8.00
0.78
0.0010
)Ammonia nitrogen (mg dl-1
 1میانگینهای هر ردیف با حروف غیر مشابه اختالف معنیداری با یکدیگر دارند (.)P>0/05
 )1 2جیره شاهد (تفاله زیتون صفر درصد) )2 ،تفاله زیتون  )3 ،% 10تفاله زیتون . % 20
1
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
2
1) control (olive cake 0 %), 2) olive cake 10 %, 3) olive cake 20%.

افزایش تانن در جیره میتواند با کاهش جمعیت میکروارگانیسرمهرای
شکمبه ( )41و کاهش قابلیت هضم ماده خشک ،ماده آلی و پروتئین

خام همراه باشد ،همچنین مطالعات نشان میدهد کره کراهش نرر
تجزیه پروتئین در شکمبه حیوانات تذذیه شده با تانن منجر به کاهش
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غلظت آمونیراک و همچنرین کراهش دفرع نیترروژن از طریرق ادرار
میشود ( )14و تاننها سبب جابجایی متابولیسم نیتروژن از شکمبه به
سمت بخشهای پایینتر دستگاه گوارش شده و این مسئله به لحا
حفظ آلودگی محیط زیست بسیار حا ز اهمیت است ( .)33

آنزیمهای سلولیتیکشیرابهشکمبه 

فعالیت

فعالیررت آنررزیمهررای سررلولیتیک (کربوکسرری متیررل سررلوالز،
میکروکریستالین سلوالز) بخشهای مختلف شرکمبه بررههرای مرورد
آزمایش در جدول  3نشان داده شده است .در آنزیمهای مورد بررسی،
کربوکسی متیل سلوالز و میکروکریستالین سرلوالز بیشرترین میرزان
فعالیت آنزیمی در بخش جامد و کمترین در بخش خارج سلولی شیرابه
شکمبه مشاهده گردید (جدول.)3
فعالیت آنزیم کربوکسی متیل سلوالز در بخش جامد ،خارج سلولی
و درون سلولی و کل)مجمو هر سه بخش( شیرابه در برههای تذذیره
شده با جیره 10درصد تفاله زیتون در مقایسه با سایر تیمارها بیشتر بود
(.)P<0/05
فعالیت میکروکریستالین سلوالز در بخش داخل سلولی بررههرای
تذذیه شده با جیره  10درصد تفاله زیتون و در بخش خرارج سرلولی و
کل (مجمو هر سه بخش) شیرابه در برههای تذذیه شده با جیرره 20
درصد در مقایسه با سایر تیمارها بیشتر بود .بخش جامد برههای تذذیه
شده با دو سرطح تفالره زیترون نسربت بره تیمرار شراهد بیشرتر برود
(.)P<0/05
قورچی و دوستی ( )15گزارش کردند میرزان کرل فعالیرت آنرزیم
کربوکسی متیل سلوالز و میکروکریستال سرلوالز (بره ترتیرب) در دام
کشتار شده با فیستوالیی در گستره  185تا  311 ،440تا  ،537وابسته
به ذرات  17تا  55 ،60تا  ،268خارج سلولی  56تا  84 ،138ترا ،173
داخل سلولی  48تا  164 ،245تا ( 249نانومول در دقیقه) بوده اسرت.
همچنرین عزیرزی و همکراران ( )5میرزان محردوده فعالیرت آنزیمرری
متفرراوتی را (میررزان کررل فعالیررت آنررزیم کربوکسرری متیررل سررلوالز و
میکروکریستال سلوالز با منابع مختلف کربوهیدراته به ترتیب در دامنه
 550تا  200 ،700تا  ،220وابسته به ذرات  400تا  150 ،550تا ،170
خارج سلولی  40تا  12 ،50تا  ،16داخل سلولی  70ترا  30 ،85ترا 36
(نانومول در دقیقه) گزارش کردند .گستره میرزان فعالیرت سره بخرش
آنزیمهای به دست آمده از آنزیمهای مرورد بررسری در ایرن آزمرایش
بیشتر و متفاوت با میزان فعالیت آنزیمهای کربوکسی متیل سرلوالز و
میکروکریستالین سلوالز گزارش شده توسط قورچی و دوستی ،عزیزی
و همکاران میباشد .این تفراوت و گسرتره بره علرت خروراک ،محرل
نگهداری و مدیریت متفاوت میباشد .به عبارت دیگر نو جیره تذذیه
شده به حیوانات ،باعث تذییر جمعیت میکروبی و متعاقب آن تذییرر در
الگوی آنزیمی شده است (.)19

محققین نشان دادند که تعداد بیشتر میکروبهای وابسته به بخش
جامد عمردتا در هضرم فیبرر دخیرل بروده و سربب افرزایش فعالیرت
آنزیمهای فیبرولیتیک میشوند (5و .)34همانگونه که مالحظره شرد،
میزان فعالیت آنزیمهای میکروبی در بخش جامد شیرابه شکمبه همه
آنزیمهای بررسی شده به مراتب بیشتر از دو بخش دیگر یعنی بخرش
خارج سلولی و بخش درون سلولی بود ) جدول (.3از طرفری ،کمتررین
میزان فعالیت آنزیمی مربوط به بخش خارج سلولی شیرابه شکمبه بود.
وجود حداکثر فعالیت آنزیمی در بخش جامد شیرابه شکمبه نشاندهنده
کلونیزه شدن ذرات خوراک توسط میکروبهرا اسرت .میرزان فعالیرت
آنزیمری کمترر در بخرش سرلولی شریرابه بره ایرن سربب اسرت کره
میکروبهای سلولیتیک به ذرات خوراکی متصل شردهانرد و جمعیرت
میکروبهای آزاد در بخش مایع بسیار کمتر اسرت ( 4و  .)34حرداقل
غلظت آنزیمهای تجزیهکننده الیاف در بخرش خرارج سرلولی شریرابه
شکمبه قابل انتظار بود ،زیرا این آنزیمها به پوشش سرلولی متصرلند و
تنهرا مقردار کمری از آنهرا بره دلیرل تخریرب یرا تجزیره مکرانیکی
میکروبهای تجزیه کننده الیاف به بخش مایع سرلولی آزاد مریشرود
(.)4
میزان فعالیت کربوکسی متیل سلوالز در بخش جامد ،خارج سلولی،
درون سلولی و کل شیرابه شکمبه نسبت به بخشهای مربوطه در
آنزیم میکروکریستالین سلوالز بیشتر بود .آنزیمهای کربوکسی متیل
سلوالز بر روی بخش میانی زنجیر سلولز اثر نموده و از طریق
هیدرولیز آن را پاره مینماید و تولید دو زنجیر کوتاهتر میکند .اما
میکروکریستالین سلوالز به قسمت انتهایی آزاد زنجیره حمله نموده و
طی مراحل متوالی سلوبیوز را تولید مینماید ( .)12افزایش فعالیت
کربوکسی متیل سلوالز نسبت به میکروکریستالین سلوالز در این
آزمایش ،احتماال به خاطر وجود سوبسترای بیشتر برای آن باشد که
مطابق با یافتههای سایر محققین است ( 28و  .)34همچنین دامنه
فعالیت آنزیمهای این تحقیق نسبت به سایر پژوهشها بیشتر بود،
تذییرات فعالیت آنزیمی به علت نو منبع انرژیزای مصرفی احتماال
به دلیل تذییرات ر داده در جمعیت میکروبی شکمبه بوده است .به
عبارت دیگر نو جیره تذذیه شده به حیوانات باعث تذییر جمعیت
میکروبی و متعاقب آن تذییر در الگوی آنزیمی شده است ( .)19با
توجه به اینکه تفاله زیتون دارای فیبر ADF ،NDF ،و تانن باال
میباشد ( 29و  )39و بر طبق بعضی گزارشات ،جیره حاوی فیبر باال
باعث افزایش فعالیت آنزیمهای سلوالزی (کربوکسی متیل سلوالز و
میکروکریستالین سلوالز) میشود ( )37و در مقابل تاننها میتوانند
هضم الیاف را از طریق تشکیل کمپلکس با لیگنوسلولز و کاهش
اتصال آنها با میکروارگانیسمها و یا مهار مستقیم میکروارگانسیمها
کاهش دهند ( .)24با توجه به نتایج به دست آمده وجود فیبر در تفاله
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تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجههای تخمیری ،مقدار آنزیمهای سلوالزی...

ازجمله عوامل احتمالی افزایشدهنده آنزیمهای سلولتیک میباشد و
تانن موجود در تفاله بر روی فعالیت آنزیمها بیتأثیر یا تأثیر کمی
داشته است .به هر حال ،پژوهشگران بیان کردند که در صورت عادت

کردن دام به مصرف این نو مواد خوراکی ،مکانیسمهایی در آنها
شکل میگیرد که باعث کاهش آثار منفی ترکیبات ضد تذذیهای آنها
خواهد شد (.)2

جدول  -3تأثیر تفاله زیتون جیرههای آزمایشی روی فعالیت آنزیمهای مایع شکمبهای

1

Table 3- Effect of olive cake diets on changes in enzyme activities of rumen liquor1

جیرههای آزمایشی
P-value

SEM
3

2

Experimental diets2
2

Enzymes
1

آنزیمها
کربوکسی متیل سلوالز

2

Carboxy methyl cellulase
0.0001

56.49

414.42b

530.09a

133.60c

0.0001

44.90

227.69b

516.77a

107.35c

0.0001

54.22

510.27a

537.72a

231.62b

0.0001

142.77

1152.37b

1584.58a

472.58c

0.0001

38.42

267.09b

296.31a

103.56c

0.0001

25.36

246.26a

126.73b

65.96c

0.0001

31.86

348.53a

361.06a

129.02b

0.0001

81.34

861.89a

784.11b

298.54c

داخل سلولی
Cellular fraction

خارج سلولی
Extra-cellular fraction

وابسته به ذرات
Particulate material

کل فعالیت
Total

میکروکریستالین سلوالز

3

Microcrystalline cellulose3

داخل سلولی
Cellular fraction

خارج سلولی
Extra-cellular fraction

وابسته به ذرات
Particulate material

کل فعالیت
Total

 1میانگینهای هر ردیف با حروف غیر مشابه اختالف معنیداری با یکدیگر دارند (.)P>0/05
 )1 2جیره شاهد (تفاله زیتون صفر درصد) )2 ،تفاله زیتون  )3 ،% 10تفاله زیتون . % 20
 3فعالیت همه آنزیمها بر حسب نانو مول گلوکز آزاد شده در هر دقیقه میباشد.
1
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
2
1) control (olive cake 0 %), 2) olive cake 10 %, 3) olive cake 20%.
3
Activity of all enzymes is the by the nmol glucose released per minute.

سنتزپروتئینمیکروبی 

اندازهگیری پرروتئین میکروبری و نیترروژن آمونیراکی در شرکمبه
می تواند وضعیت نیتروژن در شکمبه را به هنگام مصرف تفاله زیترون
نشان دهد .نتایج مربوط به اندازهگیری میزان دفع مشرتقات پرورینی و
میزان پروتئین میکروبی سنتز شده در جدول  4نشان داده شده اسرت.
با توجه بره ایرن جردول ،میرزان دفرع هرر یرک از مشرتقات پرورینی
(آالنتو ین ،اسید اوریک ،گزانتین  +هیپوگزانتین) و کل دفرع و جرذب
مشتقات پرورینی از ادرار و میرزان پرروتئین میکروبری سرنتز شرده در
شکمبه تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار گرفرت و تفراوت مشراهده
شده معنیدار بود ( )P<0/05و در برههای دریافتکننده تفالره زیترون
کمتر از تیمار شاهد بود (.)P<0/05

نشخوارکنندگان از بازهای پورینی جرذب شرده برا منشرأ خرارجی
جهت سنتز اسیدهای نوکلئیک اسرتفاده نمریکننرد .بنرابراین بازهرای
پورینی جذب شده مورد سوخت و ساز قرار گرفتره و دفرع مریگردنرد
( .)12پروتئین میکروبی در تامین نیاز نیتروژن نشرخوارکنندگان نقرش
مهمی دارد و اکثر اسیدهای آمینه مورد نیاز بررای رشرد ،نگهرداری و
تولید حیوان میزبان را فراهم میکند ( .)40مشتقات پورینی ادرار برای
تخمین پروتئین میکروبی در شکمبه حیوانرات نشرخوارکننده اسرتفاده
می شرود ،زیررا یرک همبسرتگی میران جریران دودنئرومی اسریدهای
نوکلئیک و مشرتقات پرورینی گرزارش شرده اسرت ( .)11در گوسرفند
آالنتو ین بیشترین سهم را در تخمین پروتئین میکروبی داشته و حدود
 60-80درصد کل مشتقات پورینی دفعی ادرار را شامل میشود .اسید
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اوریک و گزانتین  +هیپوگزانتین نیز به ترتیب  10-30و  5-10درصد
از کل مشتقات پورینی را در بر مریگیرنرد .در ایرن آزمرایش احتمراال
عامل تانن بطور معنیداری موجرب کراهش در دفرع آالنترو ین شرده
است.
در مورد این کاهش میتوان چنین توضریح داد کره بررای تولیرد
پروتئین میکروبی در شکمبه وجرود دو منبرع اصرلی در شرکمبه الزم
است .یکی منبع نیتروژن و دیگری انررژی الزم بررای براکتریهرای
شکمبه ،مساله دیگر همزمانی در دسترس بودن این دو منبع میباشرد
( .)22در مایع شکمبه آمونیاک به عنوان یک ترکیب نیتروژنری نقرش

کلیدی در تجزیه و ساخت پروتئین میکروبی دارد (.)23
آزمایشات مختلف اثرات متفاوتی را در مورد تأثیر تفاله زیترون برر
مشتقات پورینی دفعی و سنتز پروتئین میکروبی گزارش شده است .به
طوری که برخی محققین پیشنهاد کردند که اسرتفاده از تفالره زیترون
باعث تحریک رشد و فعالیت فلور شکمبه میشود و در نهایرت باعرث
بهبود سنتز پروتئین میکروبی و افزایش دفع مشتقات پورینی از جملره
آالنتوین میشود علت آن را همزمانی منبرع انررژی و پرروتئین بررای
رشد میکروارگانیسمها دانستهاند ( 7و .)8
1

جدول  -4تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون روی مشتقات پورینی ادراری و تولید پروتئین میکروبی در برهها
Table 4- Effect of feeding of olive cake levels on urinary purine derivatives and microbial protein supply in
lambs1
2
جیرههای آزمایشی
شاخصها
2
P-value

SEM

3

Experimental diets
2

1

Parameters

مشتقات پورینی ادرار (میلی مول در روز)
)Purine derivatives in urine (mmol day-1
0.0001

0.684

4.31b

4.43b

9.93a

0.0003

0.148

0.81b

0.77b

1.78a

0.0001

0.090

0.57b

0.57b

1.30a

0.0001

0.90

5.70b

5.79b

13.01a

0.0001

1.06

6.19b

6.32b

14.85a

0.0001

0.776

4.50b

4.59b

10.80a

0.0001

4.85

28.16b

28.72b

67.50a

آالنتو ین
Allantoin

اسید اوریک
Uric acid

گزانتین +هیپوگزانتین
Xan and hypoxanth

دفع کل مشتقات پورینی
)Urine derivatives excreted (mmol day-1

جذب کل مشتقات پورینی
)Purine derivatives absorbed (mmol day-1

نیتروژن میکروبی (گرم در روز)
)Microbial Microbial N supply (g d-1

پروتئین میکروبی (گرم در روز)
)Microbial protein supply (g d-1

 1میانگینهای هر ردیف با حروف غیر مشابه اختالف معنیداری با یکدیگر دارند (.)P>0/05
 )1 2جیره شاهد (تفاله زیتون صفر درصد) )2 ،تفاله زیتون  )3 ،% 10تفاله زیتون . % 20
1
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
2
1) control (olive cake 0 %), 2) olive cake 10 %, 3) olive cake 20%.

اما در مقابل ،در مایع شکمبه دامهای تذذیه شرده از جیرره تفالره
زیتون غلظت آمونیاک کمتر از تیمار شاهد برود و همچنرین بره نظرر
میرسد تانن موجود در تفاله زیتون منجر به کاهش غلظت آمونیاک و
یا عدم تأمین انرژی الزم برای باکتریهای شکمبه شده باشد ،ممکن
است این مسئله منجر بره کمترر شردن تولیرد پرروتئین میکروبری در
شکمبه و در نهایت دفع کمتر آالنتو ین شرده باشرد و همچنرین ایرن
نتایج با برخی گزارشات مطابقت دارد که معتقدند تاننهرا برا پرروتئین
جیره تشکیل کمپلکس داده و آن را در برابر تجزیه میکروبی محافظت
میکنند ( 21و  .)40اما بعضی از محققین بر این باورند که کمرپلکس
یاد شده در  pHاسیدی شیردان پایدار نبوده و پس از عبور از شکمبه،

در شیردان و رودهها پروتئین از این کمپلکس جردا مریشرود تجزیره
میشود و وقتی در جیره میشهرا از  60گررم ترانن مترراکم در هرر
کیلوگرم ماده خشک استفاده شود میتوان شاهد کاهش در جمعیت
Ruminococcus sppو  F. succinogenesو دیگرر
میکروارگانیسمهای پروتئولیتیک شد ( .)24به خوبی مشرخص شرده
است که تانن نر تجزیه پروتئین را در شکمبه کاهش میدهد (.)22
هرواس و همکاران ( )17تأثیر سطوح مختلف اسرید تانیرک کنجالره
سویا مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند که تمام سطوح استفاده
شده اسید تانیک ،تجزیه شکمبهای نیتروژن را بره طرور معنریداری
کاهش داد و هضم رودهای پرروتئین نیرز در دو سرطح براالی اسرید
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... مقدار آنزیمهای سلوالزی،تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجههای تخمیری

 احتماال سبب بهبود فعالیت آنزیمهای سلولیتیک،در جیره غذایی برهها
شکمبه و پروتین عبوری شکمبه را افزایش میدهرد و باعرث کراهش
.تجزیه پروتئین در شکمبه و آمونیاک تولیدی شد

سپاسگزاری
 دانشگاه علوم کشاورزی و،در پایان از شرکت تولیدی جهان الکل
منابع طبیعی گرگان و دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان که به ما در
.انجام این پژوهش یاری رساندهاند قدردانی به عمل میآوریم

) تذذیره جیرره6(  همچنرین براچمین و همکراران.تانیک افزایش داد
حاوی تانن در گوسراله را عامرل کراهش قابلیرت هضرم شرکمبهای
 بنابراین به نظر میرسد اثر منفی ترانن برر قابلیرت.پروتئین دانستند
هضم پروتئین در شکمبه بسیار بیشتر از اثر آن بر قابلیت هضم ماده
 از این رو در این مطالعه مریتروان کراهش.خشک و فیبر جیره باشد
تولید پروتئین میکروبی و مشتقات پورینی را به وجرود ترانن در تفالره
.زیتون نسبت داد
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Introduction Feed represents a major proportion of the overall production cost for livestock industry in
worldwide. On the other hand, availability of good quality and unadulterated conventional feed all year round is
a major constraint in livestock production. Thus, proper use of inexpensive agricultural by-products is important
Goal in livestock production. Appling a new system in olive oil extraction generates large amounts of a new by
product, called two-stage olive cake, which includes the remainders of pulp, stones, skin and vegetable waters.
Olive cake has high lignin, cellulose and hemicellulose contents. The results of previous experiment showed a
high variation on the nutritive value of olive cakes. The chemical composition of by-products is shown olive
cake are rich in tannins which can decrease the efficiency of microbial protein synthesis from truly degradable
substrate and reducing the amount of ruminal pH and ammonia concentration. The hydrolytic enzymes like
carboxymethyl Cellulase, microcrystalline cellulase and degrading activities were estimated in various fractions
of rumen contents of Ruminants. Urinary purine derivatives such as allantoin, xanthine and hypoxanthine were
estimated to determine the microbial protein supply from rumen. The objective of this trial was to study the
effect of replacement Barley grain with olive cake to evaluate the effect of the consuming olive cake on ruminal
fermentation characteristics, cellulase enzymes and microbial protein synthesis of lory fattening lambs.
Materials and Methods Fifteen Iranian lory male lambs (27.9 ±3 kg of BW) With the age of 90±10 days
were assigned In to a completely ranomized design with 3 treatments and 5 replicates for 84 days 3 dietary
treatments and five replications in a completely randomized design. Lambs were grouped based on their age and
weight. Weight and experimental trail lasted for 84 days. All lambs were givenfed adlibitum twice daily at 0500
and 1700 h with a Total Mixed Ration (TMR) with 25 to 75% of forage (alfalfa) to concentrate ratio. A TMR
composed of 25% forage (Alfalfa) and 75% concentrate. The Dietary treatments were 1) control (without olive
cake), 2) 10% olive cake, and 3) 20% olive cake was prepared from animal feed production unite of Jahan
Alchohol Co (industrial town of Jamalabad, Gilan, Iran). Approximately all diets were isocaloric and
isonitrogenos. Fresh water was also available for lambs at all times during the trail. The NH3-N concentration
was determined following the Broderick and Kang (1980) technique. The assay procedure of cellulase enzymes
activity was done according to the method of Hristov, et. al (1999). Purine derivatives and was measured by the
method of Chen and Gomes (1995).
Results and Discussion The results showed, olive cake caused a significant decrease in the value of ruminal
pH the amount of ammonia,concentration of urinary purine derivatives and microbial protein synthesis in the
rumen. These results was in accordance with the results have beenreported elsewhere by other workers Overall
activity carboxymethyl cellulase enzymes at a level of 10% microcrystalline cellulase enzymes in the diet
increase 20% olive cake. It was reported that high fiber diets could increase cellulytic enzymes activity
compared to the control diet. Feeding ruminants with olive cake requieres further investigation about its anti
nutritional factors. In our study, it would be resulted that feeding of 20% olive cake to lambs diet is possible
without any negative effects and it is a good solution for this agricultural by-product usage.
Conclusion This study indicates that lori lambs can be fed with a diet based on olive up to of DMI in tropical
areas. According to our findings, using olive cake (up to 20% of DMI) to feed the lambs was decreased pH,
ammonia levels and increased the activity of cellulytic enzymes of ruminal.
Keywords: Carboxymethyl Cellulase, Microcrystalline Cellulase, Purine derivatives.
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