
 
 
 

 

 

 به نشخوارکننذگان  مقایسه هضم مواد لیگنو سلولزی درحشرات نسبت

     (1335خشداد  3دس تبسیخ  سخٌشاًی ػلوی داخل هَسسِ)  حسي فضبئلی

 ػضَ ّيئت ػلوی هَسسِ تحقيقبت ػلَم داهی کطَس

 

% 25تب  1ٍ  سلَلض% ّوی 25 حذٍد ، سلَلض %45حذٍد  ضبهل:است کِ ليگٌَ سلَلضای اص تَليذ صیست تَدُ دس جْبى ػوذُبخص چکیده:

ًَع  12ضَد ٍ بيص اص ليگٌيي یک هبکشٍهَلکَل حلقَی است کِ اص ٍاحذ ّبی فٌيل پشٍپبًَئيذ بسيبسفطشدُ سبختِ هی .هی ببضذليگٌيي 

ضَد بِ ّويي هحسَة هیّبی گيبّی پزیشی ٍ قببليت دستشسی سلَلليگٌيي هْوتشیي ػبهل هحذٍد کٌٌذُ دس گَاسش پيًَذ ضيويبیی داسد.

ّب است کِ فکش  فشاٍسی هَاد خَساکی جْت کبّص اثشات هحذٍد کٌٌذگی ليگٌيي دس تغزیِ دام داسای اّيت هی ببضذ ٍ سبل دليل

دس  ّبتک سلَلی ّبی هختلفگًَِ، بّقبسچهخوشّب ٍ ّبی ليگٌَسلَلض ضبهل کٌٌذُّضن پظٍّص گشاى سا بِ خَد هطغَل داضتِ است.

تشیي بيَساکتَسّبی تبذیل کٌٌذُ ليگٌَ سلَلض حطشات بِ ػٌَاى هْنببضٌذ. هی حطشاتخَاسکٌٌذگبى ٍ دس کبًبل گَاسش ضکوبِ ًط

بؼضی اص حطشات هثل هَسیبًِ ٍ حطشات چَبخَاس قبدس بِ هصشف ٍ  .ضًَذ ٍ سيستن ّضوی بسيبس ببالیی بشای ایي هَاد داسًذ هحسَة هی

تَاى رکش ًوَد کِ ضبهل: چْبس دستِ اصلی سا هی هی ببضٌذکِ قبدس بِ هصشف هَاد ليگٌَسلَلضی اص حطشاتی  .ّضن ليگٌَسلَلض ّستٌذ

ّبی چَبخَاس هجْض سَسکّب ٍ هَسیبًِببضٌذ. هی ّبی خبکِ چَبخَاسسَسکٍ  ّبی چَبخَاسسَسک، ّبی چَبخَاسهَسچِهَسیبًِ ّب، 

کٌٌذ. آًضین تَليذ هی چَةکِ بشای تجضیِ بيَلَطیکی ذ ٌببضهی (تگبُ گَاسشدس دس) ّبهيکشٍاسگبًيضم ی بب بِ یک سيستن ّوضیستی ٍسيؼ

کبًبل دس ( تغزیِ کٌذ. ٍکشبَّيذسات پبیيياًذک ًيتشٍطى )حبٍی ليگٌيي صیبد ّبی سخت تَاًذ اص چَةسَسک ضبخک داس آسيبیی هی

ّبی تجضیِ کٌٌذُ تشکيببت ی سلَالص، صایالًبص ٍ آًضینّب ٍجَد داسد کِ بؼضی اص آًْبآًضین ّبگَاسش ایي حطشُ عيف ٍسيؼی اص ببکتشی

کٌٌذُ سلَلض ببضذ. ّبی ّضنّب بب اسگبًيسنّب استببط ّوضیستی آىتشیي خصَصيبت هَسیبًِضبیذ ضگفت اًگيض حلقَی تَليذ هی کٌٌذ.

ضَد سا ّب خَسدُ هیسلَلض هَاد گيبّی کِ تَسظ هَسیبًِ ّبی ػبلی(ّب )هَسیبًِّبی ابتذایی( ببکتشیآغبصیبى ّوضیست داخل سٍدُ )هَسیبًِ

َّاصی اختيبسی ٍ َّاصی حبٍی هًََهشّبی ليگٌيي  ّبی کطت بی ّب دس هحيظ ّبی ببکتشیبیی صیبدی اص سٍدُ هَسیبًِ سَیِّضن هی ًوبیٌذ. 

-ای است، جبیگبّی بشای ّضن بی بفتِقسوت اًتْبیی سٍدُ کِ بخص حجين ٍ تَسؼِ ی یب سبیش تشکيببت آسٍهبتيک جذاسبصی ضذُ است.

ّبی حبصلِ سا بِ اسيذّبی  سلَلض سا ضکستِ، ٍ کشبَّيذسات هشّبی سلَلض ٍ ّوی پلیَّاصی است،کِ دس آى هيکشٍفلَس ّوضیست سٍدُ 

دس . گيشًذایي اسيذّبی چشة دس اداهِ تَسظ حيَاى هيضببى جزة ٍ هَسد سَخت ٍسبص قشاس هیکٌٌذ.  چشة فشاس کَتبُ صًجيش تبذیل هی

تَاى بِ غلظت صیبد اسيذّبی چشة فشاس، ٍجَد  ایي صَست سٍدُ یک هَسیبًِ هطببِ ضکوبِ ًطخَاسکٌٌذگبى بَدُ کِ اص خصَصيبت آى هی

َّاصی هطخص اص جولِ َّهَاستَطًسيس )تَليذ استبت(، ٍ هتبًَطًسيس )تَليذ ّبی بی ٍجَد فؼبليتٍ پشٍتَصٍای تخويش کٌٌذ ،ّب ببکتشی

ّب هقبٍم بِ اکسيظى، َّاصی اختيبسی ٍ یب حتی َّاصی اجببسی ّستٌذ. هيضاى  ػوذُ هيکشٍفلَس جذا ضذُ اص سٍدُ هَسیبًِبسُ ًوَد. هتبى( اض

pH ًِدسصذ اص کل جشیبى کشبي  10تَليذ استبت حذٍد . گضاسش ضذُ است 6-5/7ّب حذٍد  دس بخص اًتْبیی دستگبُ گَاسش ػوذُ هَسیب

دّذ.  دسصذ اص کل جشیبى کشبي سا تطکيل هی 30دس حبلی کِ جشیبى کشبي بِ صَست الکتبت حذٍد  ضَد ضبهل هیّبی صًذُ سا  دس هَسیبًِ

ّب ًقص هْوی دس هَسیبًِ. ببضذ ّبی تَليذ کٌٌذُ اسيذ الکتيک هی ّب، تبیيذی بشحضَس ببکتشی چشخص سشیغ الکتبت دس سٍدُ هَسیبًِ

ّبی بب تَجِ بِ ٍیظگی ضَد.ّب تَليذ هیهَسیبًِسصذ کل دی اکسيذ کشبي آتوسفش تَسظ د 2دسصذ هتبى ٍ  4چشخِ ًيتشٍطى داسًذ. حذٍد 



 
 
 

 

ّبی هَجَد دس کبًبل گَاسش حطشات دس ّضن هَاد ليگٌَسلَلضی ٍ قببليت جزة ٍ هصشف ًيتشٍطى َّا تَسظ بؼضی اص هيکشٍاسگبًيضم

  تغزیِ دام استفبدُ ًوَد.بب ّذف َاد ليگٌَسلَلضی ّب دس جْت بْبَد اسصش غزایی هّب، هوکي است بتَاى اص ایي ٍیظگیآى


