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چکیده
زمینه مطالعاتي :ذرات کوچکتر نانو ،فعالتر از ذرات بزرگتر هستند .اهمیت سلنیوم برای میکروارگانیسمهای شکمبه به
طور کامل مشخص نشده است .هدف :آزمایش حاضر بهمنظور بررسی اثر نانوسلنیوم بر فعالیت جمعیت کامل
میکروارگانیسمها ،باکتریها و قارچهای جدا شده از مایع شکمبه گوسفند و بز انجام گرفت .روش کار :در این آزمایش،
مقادیر صفر 0/4 ،0/2 ،و  0/6میلیگرم در کیلوگرم نانوسلنیوم به یک جیره پایه استاندارد گوسفند و بز افزوده شد و
قابلیت هضم و تخمیر جیرهها در آزمایشگاه با استفاده از مایع شکمبه گوسفند و بز اندازهگیری شد .نتایج :باالترین قابلیت
هضم ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی ( )NDFجیره آزمایشی در گوسفند و بز ،مربوط به مقدار  0/6میلیگرم
نانوسلنیوم بود که بیشتر از شاهد بود ( .)P>0/05صرفنظر از سطح نانوسلنیوم ،قابلیت هضم ماده خشک و  NDFتوسط
میکروارگانیسمهای گوسفند بیشتر از بز بود .صرف نظر از نوع دام ،قابلیت هضم ماده خشک و  ،NDFبا افزایش مقدار
نانوسلنیوم ،افزایش یافت ( .)P<0/05پتانسیل تولید گاز توسط میکروارگانیسمهای گوسفند در جیره حاوی  0/6میلیگرم
نانوسلنیوم بیشترین مقدار بود و برای تمام سطوح بیشتر از بز بود ( .)P>0/05قابلیت هضم ماده خشک و  NDFتوسط
باکتریهای شکمبه گوسفند بیشتر از بز بود ،بلعکس قابلیت هضم این مواد مغذی توسط قارچهای جدا شده از شکمبه بز
بیشتر از گوسفند بود .نتیجهگیری نهایي :بنابراین ،استفاده از نانوسلنیوم باعث بهبود هضم و تخمیر مواد مغذی توسط
کل میکروارگانیسمها و باکتریهای شکمبه گوسفند و بز شد.
واژگان کلیدی :باکتریهای شکمبه ،قابلیت هضم ،قارچهای شکمبه ،نانوسلنیوم
مقدمه

معدنی پرمصرف و کم مصرف از اهمیت ویژهای

تولید بهینه و تداوم سالمتی در دام و طیور ،مستلزم تأمین

برخوردار هستند.

مواد مغذی ضروری به مقدار الزم و به شکل قابل

سلنیوم یکی از عناصر کمنیاز ضروری در تغذیه حیوان

دسترس در بدن میباشد .بطور معمول بیشتر

با عملکردی چندگانه میباشد (مروین  .)1985سلنیوم

خوراكهایی که در تغذیه دام استفاده میشوند ،از نظر

نقش مهمی در عملکرد تولیدمثلی و سیستم ایمنی دارد و

برخی مواد مغذی دچار کمبود بوده و نیاز به مکملهای

به عنوان آنتی اکسیدان و کاتالیزور برای تولید هورمون

غذایی را پدید میآورد .در بین مکملهای خوراکی ،مواد

تیروئید شناخته شده است (میلز  1957و بووم .)1997
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کمبود سلنیوم در خوراك حیوانات ،موجب مشکالتی از

مهربان ،تحت تاثیر اثر سلنیوم قرار نگرفته است

جمله بیماریهای عضله سفید ،ذات الریه و ناباروری در

(علیمحمدی و همکاران  ،)2013بهعالوه عنوان کردند که

بره و گوساله میشود (سورایی  .)2006خواصی مشابه

استفاده از سلنیوم معدنی تاثیر معنیداری بر قابلیت هضم

گوگرد دارد و غالبا بهصورت ترکیبات آلی و غیرآلی

در گاوشیری ندارد (ایوانسیس و ویس  .)2001سلنیوم

(معدنی) همراه با گوگرد یافت میشود (لیسون و سامرز

آلی با منشا مخمری در جیره پایه گاو شیری ،باعث

 .)2001اعتقاد بر این است که جذب پایین سلنیوم در

افزایش گوارشپذیری شده است (وانگ و همکاران .)2009

نشخوارکنندگان ،ناشی از کمبود سلنیوم جیره و تبدیل آن

اهمیت سلنیوم برای میکروارگانیسمهای شکمبه به طور

به شکل نامحلول است (پیترسون و اسپدینگ  .)1963مهم

کامل مشخص نشده است ،اما تحقیقات نشان میدهد که

ترین و شناخته شدهترین کاربرد سلنیوم ،خاصیت آنتی-

سلنیوم همانند سلولهای موجودات آلی ،سلولهای

اکسیدانی آن است ،زیرا موجب ساخت سلنوسیستئین می

میکروارگانیسمهای شکمبه را نیز در برابر رادیکالهای

شود که مرکز فعال آنزیم گلوتاتیونپراکسیداز 1است

آزاد تشکیل شده درون سلول آنها محافظت میکند

(نوارو الرکون و همکاران  .)2000آنزیم گلوتاتیون

(مکفرسون  .)1994نیاز گونههای مختلف میکروبی

پراکسیداز در جهت کاهش اکسیداسیون موجود در

شکمبه به سلنیوم متفاوت گزارش شده است ،حتی این نیاز

ساختارهای داخل سلولی ضروری است (سورایی .)2002

با نوع منبع خوراکی (کنسانترهای یا علوفهای) و نوع مکمل

زیرا رادیکالهای آزاد بهطور دائم در فعالیتهای

سلنیومی (معدنی یا آلی) تغییر میکند؛ به عبارت دیگر

فیزیولوژیک تولید میشوند و تولید آنها در شرایط

هریک از انواع جیرههای کنسانترهای و علوفهای باعث

استرس افزایش مییابد .شواهد موجود ،ضرورت وجود

غالب شدن نوع یا انواع خاصی از میکروارگانیسمها در

سلنیوم در جیره را برای فعالیت طبیعی سیستم ایمنی و

شکمبه میشوند ،با توجه به تفاوت در سرعت رشد و

اندامهای مربوطه ،دستگاه تولیدمثلی و سیستم هورمونی

ترکیب آنها ،نیاز متفاوتی نیز به سلنیوم برای

نشان میدهد (راك و همکاران  .)2001سلنیوم از

میکروارگانیسمها با تغییر جیره ایجاد خواهد شد (ساتل

اکسیداسیون اسید آراشیدونیک جلوگیری نموده و از این

 .)2012در مطالعهای ،جذب ظاهری سلنیوم با تغذیه جیره

طریق سلولها و بافت ایمنی را از صدمه رایکالهای آزاد

کنسانترهای ،بیشتر از جیره حاوی یونجه بود که علت آن،

حفظ میکند (ارتور و همکاران .)2003

جذب بیشتر سلنیوم قبل از روده کوچک گزارش شد

اندازه ذرات نانو ،نقش مهمی در فعالیت زیستی آنها دارد.

(کونیگ و همکاران  .)1997به عبارت دیگر تفاوت جمعیت

بهطورکلی ،ذرات کوچکتر نانو ،فعالتر از ذرات بزرگتر

میکروارگانیسمهای شکمبه در جیره کنسانترهای در

هستند (پنگ و همکاران  .)2007گزارش شده است که

مقایسه با جیره حاوی یونجه باعث تفاوت در نیاز به

بازده جذب نانو ذرات سلنیوم باالتر است .عالوه بر این،

سلنیوم شده است .مطالعات نشان داده است که

در شرایط آزمایشگاهی نشان داده شده است که

نشخوارکنندگان سلنیوم را به مراتب با بازده کمتری

نانوسلنیوم بهطور مستقیم بر رادیکالهای آزاد اثر

نسبت به غیر نشخوارکنندگان در روده جذب میکنند

میگذارد (هانگ و همکاران  .)2003بیان نمودهاند که

(کونیگ و همکاران  ،)1997علت آن این است که در شکمبه

هضمپذیری ماده خشک ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی

گوسفند بخش اعظمی از سلنیوم توسط باکتریها استفاده

و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در جیره برههای نژاد

میشود و زمانی که باقیمانده آن شکمبه را ترك میکند،

۱

Glutathione peroxidase
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سلنیوم کمتر برای میزبان قابل دسترس میباشد (ساتل

مدل نمایی تجزیه شدند (رابطه  )1و فراسنجههای تولید

 .)2012تمام این شواهد نشان میدهد که سلنیوم برای

گاز محاسبه گردید (ارسکوف و مک دونالد .)1979

میکروارگانیسمهای شکمبه الزم است ،اما دادهای از اثر
سلنیوم

یا

نانو

سلنیوم

بر

توان

)1

)P= B (1 – e-ct

هضمی

که در این معادله  :Pمیلیلیتر گاز تولید شده در واحد

میکروارگانیسمهای شکمبه بهویژه باکتریها و قارچها

زمان :B ،میلیلیتر تولید گاز از بخش قابل تخمیر (پتانسیل

وجود ندارد .بنابراین هدف از انجام آزمایش حاضر،

تولید گاز) :c ،نرخ تولید گاز (میلیلیتر بر ساعت) :t ،زمان

بررسی اثر نانوسلنیوم بر فعالیت میکروارگانیسمهای

و  :eعدد نپری میباشد .عامل جداکننده ( ،)PFتولید توده

گوسفند و بز بود.

زنده میکروبی ،بازده تولید توده زنده میکروبی و ماده آلی
واقعا تجزیه شده نیز اندازهگیری و محاسبه شدند (بلومل

مواد و روشها

و ارسکوف .)1993

نمونههای آزمایشی :در آزمایش حاضر از جیرهای پایه با

از روش هضم دو مرحلهای (تلی و تری  )1963در شش

ترکیب  29درصد جو 25 ،درصد سبوس 20 ،درصد کاه

تکرار ،برای اندازه گیری قابلیت هضم استفاده شد .مایع

گندم 25 ،درصد سیالژ ذرت ،یک درصد مکمل معدنی-

شکمبه و بزاق مصنوعی به نسبت یک به چهار با هم

ویتامینی فاقد سلنیوم استفاده شد .مقادیر صفر0/4 ،0/2 ،

مخلوط و سطوح مورد نظر نانوسلنیوم به آنها اضافه شد.

و  0/6میلیگرم در کیلوگرم ( )ppmنانوسلنیوم در

سپس به درون لولههای حاوی پنجدهم گرم نمونه ،ریخته

آزمایشگاه به جیرهها افزوده و از آنها به عنوان نمونههای

و از دیاکسیدکربن برای حداقل سازی آلودگی اکسیژنی

آزمایشی استفاده شد.

استفاده گردید و برای مدت  48ساعت به بهحمام آبگرم

مایع شکمبه از طریق لوله معده نیم ساعت قبل از وعده

با دمای  39درجه سلسیوس انتقال داده شدند .الزم به ذکر

خوراك صبح از چهار راس بز نجدی و گوسفند عربی که

است که روزانه در دو نوبت لولههای آزمایشی تکان داده

حدود سه هفته با جیرهای مشابه و بسیار نزدیک به ترکیب

شد که این عمل نشانگر حرکت محتویات شکمبهای درون

فوقالذکر اما فاقد مکمل سلنیومی تغذیه میشدند گرفته

شکمبه میباشد .پس از اتمام مدت مذکور ،لولهها را به

شد و پس از اختالط با استفاده از پارچه نخی ،صاف شده

تدریج ا ز بن ماری خارج نموده و به آرامی درب آنها را

و با قرار دادن ظرف محتوی مایع شکمبه در فالسک آب

باز کرده و پس از اسیدی کردن محیط با اسیدکلریدریک،

گرم  39درجه سلسیوس به آزمایشگاه منتقل گردید .تولید

آنزیم پپسین به آنها اضافه شد .سپس لولهها برای مدت

گاز جیره پایه حاوی سطوح مختلف نانوسلنیوم با استفاده

 48ساعت (تقلید هضم شیردانی) دیگر در گرمخانه قرار

از روش منک و استینگس ( )1988در شش تکرار تعیین

داده شدند .پس از گذشت این زمان ،نمونهها صاف شده

شد .مایع شکمبه را در آزمایشگاه با بزاق مصنوعی به

و در آون ( 48ساعت در دمای  60درجه سلسیوس) خشک

نسبت  10به  20میلیلیتر با هم مخلوط کرده و سطوح

گردید .قابلیت هضم ماده خشک و الیاف نامحلول در

نانوسلنیوم به آنها اضافه شد و سپس به درون لولههای

شوینده خنثی با توجه به اختالف ماده اولیه و مواد

حاوی سهدهم گرم نمونه ریخته شدند و از دی اکسید

باقیمانده در پایان آزمایش هضم محاسبه گردید .الیاف

کربن برای حداقل سازی آلودگی اکسیژنی استفاده گردید.

نامحلول در شوینده خنثی با روش متداول اندازه گیری

گاز تولیدی در زمانهای صفر،48 ،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2 ،

شد (ون سوست و همکاران .)1991

 72و  96ساعت پس از شروع انکوباسیون در حمام

جداسازی و خالص سازی باکتریها و قارچها و مطالعه

بنماری ثبت گردید .دادههای گاز تولیدی با استفاده از

اثر سلنیوم بر توان هضمی آنها با تهیه کشت اختصاصی

186

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  27شماره  /4سال1396

چاجی و منجزي

باکتریها و قارچهای بیهوازی شکمبه به روش توصیه

قرار گرفت .برای مقایسه میانگینهای دادههای معنیدار از

شده (زنگ و همکاران 2007؛ محمدآبادی و همکاران

آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  5درصد خطا استفاده

 )2012مورد بررسی قرار گرفت .برای باکتریها ،به طور

شد.

خالصه محیط کشت شامل محلول نمکی یک (فسفات
هیدروژن دی پتاسیم) و محلول نمکی دو (فسفات
هیدروژن پتاسیم ،سولفات آمونیوم ،سولفات منیزیم،
کلرید سدیم ،کلرید کلسیم) تهیه و با عصاره مخمر ،پپتین
تریپتیکاز ،کربنات سدیم مخلوط شد .محیط کشت تهیه
شده از این مواد به داخل شیشههای سرمی حاوی نمونه
آزمایشی ،منتقل گردید .در نهایت محیطهای کشت در
انکوباتور در  39درجه سلسیوس کشت داده شدند و
قابلیت هضم نمونههای خوراکی اندازهگیری شدند .محیط
کشت قارچهای بیهوازی شکمبه نیز شامل محلول نمکی
یک و دو ،مایع شکمبه (سانتریفیوژ شده) ،عصاره مخمر،
پپتون تریپتیکاز ،گلوکز ،سلوبیوز ،بیکربناتسدیم،
سیستئن HCl ،و رزازورین یکدهم درصد بود (اورپین
 .)1997محیط کشت تحت شرایط بیهوازی به داخل
شیشههای کشت منتقل گردید و بعد برای  20دقیقه در
 120درجه اتوکالو شد .ایزولههای قارچ تهیه شده بهعنوان
اینوکوالنت در شیشههای کشت که محتوای محیط کشت
اختصاصی قارچ به همراه نمونههای آزمایشی ( 5تکرار
برای هر کدام) و آنتی بیوتیک (ترکیب آنتی بیوتیک شامل
پنی سیلین-استرپتومایسین و کلرامفنیکل بود) بودند،
کشت داده شدند .شیشههای محیط کشت ،در انکوباتور
در  39درجه سلسیوس کشت داده شدند .در نهایت ناپدید
شدن ماده خشک و  NDFنمونهها توسط قارچها
اندازهگیری شد.
مدل آماری طرح به صورت پالت خرد شده بود:

Yijk= ،

 ،µ+Pi+δik+Tj+(PT)ij+εijkدر این مدل :Yijk ،متغیر وابسته،
 :µمیانگین کل جامعه :Pi ،اثر دام (بز و گوسفند) :Tj ،اثر
تیمار (سطح نانوسلنیوم) :)PT)ij ،اثر متقابل تیمار در دام،
 :δikخطای پالت اصلی (نوع دام) :εijk ،خطای آزمایش .نتایج
حاصل از آزمایش با رویه عمومی مدل خطی برنامه
آماری  SASویرایش  )2008( 9/2مورد تجزیه و تحلیل

نتایج و بحث
مقایسه تاثیر نانوسلنیوم بر قابلیت هضم ماده خشک و
 NDFتوسط میکروارگانیسمهای شکمبه بز و گوسفند در
جدول  1نشان داده شده است .باالترین قابلیت هضم ماده
خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی ( )NDFجیره
آزمایشی در گوسفند و بز مربوط به سطح  0/6میلیگرم
نانوسلنیوم بود که اختالف معنیداری با شاهد داشتند ،اما
اختالف آنها با سطوح  0/2و  0/4میلیگرم نانوسلنیوم غیر
معنیدار شد ( .)P>0/05در گوسفند تفاوت بین همه سطوح
نانوسلنیوم با شاهد معنیدار بود ،اما در بز تفاوت
معنیدار مربوط به سطوح  0/4و  0/6میلیگرم بود
(.)P>0/05
صرفنظر از سطح نانوسلنیوم (جدول  ،)2قابلیت هضم
ماده خشک بطور معنیداری در گوسفند بیشتر از بز بود
( ،)P>0/05درحالیکه قابلیت هضم  NDFدر گوسفند تنها
از نظر عددی بیشتر از بز شد .با توجه به نتایج جدول 2
صرف نظر از نوع دام ،استفاده از مقادیر مختلف
نانوسلنیوم باعث افزایش خطی قابلیت هضم ماده خشک
و  NDFجیرههای آزمایشی توسط میکروارگانیسمهای
شکمبه شد ( )P>0/05به طوریکه باالترین قابلیت هضم
ماده خشک و  NDFمربوط به جیره حاوی بیشترین مقدار
نانوسلنیوم یعنی  0/6میلیگرم بود .قابلیت هضم مواد
مغذی در تمام جیرههای حاوی نانوسلنیوم باالتر از جیره
شاهد بود ( ،)P>0/05جیره شاهد کمترین درصد قابلیت
هضم ماده خشک و  NDFرا داشت (.)P>0/05
گزارش شده است که هضم پذیری دیواره سلولی در
گوسفند تحت تاثیر تیمارهای حاوی  0/2و  0/4میلیگرم
در کیلوگرم سلنیوم بصورت سلنیت سدیم ،قرار نگرفت
(علیمحمدی و علی عربی .)2013
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Table 1- Effect of nano-selenium on nutrients digestibility by rumen microorganisms in goat and sheep
قابلیتهضم
)Digestibility (%
الیافنامحلول در شویندهخنثی
Neutral detergent fiber
23.92d
26.42cd
29.54bc
39.93a
26.93cd
30.03bc
34.83ab
37.95ab
2.82
<0.01

مادهخشک

نانوسلنیوم

حیوان

)nano-selenium (ppm

Animal

Dry matter
47.49e
53.48de
55.63d
56.62bcd
56.32cd
62.59ab
62.91ab
66.86a
2.034
<0.01

Goat

0.0
0.2
0.4
0.6
0.0
0.2
0.4
0.6

Sheep

SEM
P-value

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
تفاوت میانگینها با حروف متفاوت در یک ستون ،معنیدار است (SEM: Standard error of means )P<0/05
)Means within same column with different letters differ (P<0.05

جدول  -۲اثر نانوسلنیوم بر فعالیت هضمي میکروارگانیسمهای شکمبه بز و گوسفند -صرف نظر از سطح نانوسلنیوم یا
نوع دام
Table 2- Effect of nano-selenium (ppm) on digestion activity of rumen microorganisms in goat and
sheep- Regardless of nano-selenium level or animal species
قابلیتهضم
)Digestibility (%
الیافنامحلول در شویندهخنثی

حیوان/سطح نانوسلنیوم
مادهخشک

Animal\nano-selenium level

Dry matter
Neutral detergent fiber
صرف نظر از سطح نانوسلنیوم
29.95
32.43
1.49
0.10

Regardless of nano-selenium level
53.31b
62.17a
1.07
<0.01
صرف نظر از گونهحیوان

Goat
Sheep
SEM
P-value

Regardless of animal species
25.42b
28.22b
37.38a
38.94a
2.11
<0.01

53.34b
57.25a
59.27a
61.74a
1.42
<0.01

0.0
0.2
0.4
0.6
SEM
P-value

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
تفاوت میانگینها با حروف متفاوت در یک ستون ،معنیدار است ()P<0/05
SEM: Standard error of means
)Means within same column with different letters differ (P<0.05

محققین دیگری نیز با استفاده از  0/3میلیگرم در کیلوگرم

با جیره شاهد (فاقد سلنیوم) مشاهده نکردند (ایوانسیس و

سلنیوم معدنی در جیره گاوهای شیری هلشتاین تفاوتی

ویس  .)2001در تحقیقی با استفاده از  0/15و 0/3
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میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم بصورت سلنیت سدیم،

جذب نانو ذرات سلنیوم باالتر از ذرات غیر نانویی است

تفاوت قابل توجهی در هضمپذیری مواد مغذی جیره در

(وانگ و همکاران .)2007

برهها مشاهده نشد (کومار و همکاران  .)2008نشان داده

نتایج جدول  ،3اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم بر فعالیت

شد که اضافه کردن  0/2میلیگرم سلنیوم تاثیری بر

تولید گاز توسط میکروارگانیسمهای شکمبه بز و گوسفند

قابلیت هضم  NDFدر گوسفند نداشت (سرا و همکاران

را نشان میدهد .در مقایسه بین دو گونه ،پتانسیل تولید

 .)1994استفاده از  0/4 ،0/2و  0/6میلیگرم در کیلوگرم

گاز توسط میکروارگانیسمهای گوسفند در جیره حاوی

نانو سلنیوم در گاومیش باعث کاهش معنیداری در قابلیت

 0/6میلیگرم نانوسلنیوم بیشترین مقدار بود و فقط

هضم ماده خشک و  NDFمیشود (چاجی و همکاران

اختالف این جیره با جیره شاهد در گوسفند معنیدار بود

 .)2015در حالیکه گزارش شده سلنیوم به مقدار ،0/15

( .)P>0/05در گوسفند پتانسیل تولید گاز برای تمام

 0/30و  0/45میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک ،باعث

سطوح بیشتر از بز بود ( .)P>0/05اثر سطوح مختلف

افزایش قابلیت هضم  NDFشده است (وانگ و همکاران

نانوسلنیوم بر نرخ تولید گاز توسط میکروارگانیسمهای

 .)2009تفاوت در نتایج میتواند بر گرفته از خصوصیات

شکمبه بز و گوسفند معنیدار بود (جدول  .)3باالترین نرخ

ناشناخته و یا متفاوت ترکیبات نانو نسبت به فرم معمولی،

تولید گاز به تیمار  0/2میلیگرم در کیلوگرم نانوسلنیوم

یعنی زمانیکه بهصورت توده و اتم ایزوله شده هستند،

در بز و کمترین مقدار به جیره حاوی  0/2میلیگرم

نظیر فعالیت سطحی ،راندمان کاتالیتیکی ،توانایی جذب باال

نانوسلنیوم در گوسفند اختصاص داشت ( .)P>0/05بین

و سمیت کمتر باشد ،زیرا گزارش شده است که بازده

جیرههای حاوی سایر مقادیر نانوسلنیوم با جیره شاهد
در گوسفند و یا بز اختالف معنیداری مشاهده نشد.

جدول -۳اثر نانوسلنیوم بر ضرایب تولید گاز توسط میکروارگانیسمهای شکمبه بز و گوسفند
Table 3- Effect of nano-selenium on gas production coefficients by rumen microorganisms in goat and
sheep
ضرایب تولیدگاز
Gas production coefficients
)B (ml
)c (ml/h
45.66c
0.086b
c
44.14
0.125a
c
44.82
0.092b
c
45.02
0.102b
b
52.42
0.033c
56.61ab
0.029c
56.63ab
0.037c
a
58.20
0.034c
2.46
0.01
<0.01
<0.01

نانوسلنیوم

حیوان

)nano-selenium (ppm
0.0
0.2
0.4
0.6
0.0
0.2
0.4
0.6

Animal
Goat

Sheep

SEM
P-value

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
تفاوت میانگینها با حروف متفاوت در یک ستون ،معنیدار است ()P<0/05
SEM: Standard error of means,
)Means within same column with different letters differ (P<0.05

صرفنظر از سطح نانوسلنیوم (جدول  ،)4فعالیت

معنیداری با یکدیگر داشتند ( .)P>0/05بهطوریکه

میکروارگانیسمهای شکمبه بز و گوسفند تفاوت

پتانسیل تولید گاز در گوسفند بیشتر از بز و بالعکس نرخ
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تولید گاز در بز بیشتر از گوسفند بود (.)P>0/05

فعالیت تولید گاز توسط میکروارگانسیمهای شکمبه

صرفنظر از نوع دام ،اثر سطوح مختلف نانو سلنیوم بر

معنیدار نشد (جدول .)4

جدول  -۴اثر نانوسلنیوم بر ضرایب تولید گاز توسط میکروارگانیسمهای شکمبه بز و گوسفند -صرف نظر از سطح
نانوسلنیوم یا نوع دام
Table 4- Effect of nano-selenium (ppm) on gas production coefficients by rumen microorganisms in
goat and sheep- Regardless of nano-selenium level or animal species
ضرایب تولیدگاز

حیوان/سطح نانوسلنیوم

Gas production coefficients
Animal\nano-selenium level
)B (ml
)c (ml/h
صرف نظر از سطح نانوسلنیوم
0.1a
0.03b
0.003
<0.01

Regardless of nano-selenium level
Goat
44.91b
Sheep
55.96a
SEM
1.23
P-value
<0.01
صرف نظر از گونهحیوان

0.058b
0.079a
0.064b
0.068ab
0.008

Regardless of animal species
0.0
48.28
0.2
51.13
0.4
50.73
0.6
51.61
SEM
1.74
P-value
0.55

0.02
 :SEMخطای استاندارد میانگینها

تفاوت میانگینها با حروف متفاوت در یک ستون ،معنیدار است ()P<0/05
SEM: Standard error of means,
)Means within same column with different letters differ (P<0.05

در حالیکه نرخ تولید گاز بهطور معنیداری تحت تاثیر

شامل باکتریها ،پروتوزوآ و قارچها میباشد که فرآیند

حضور نانوسلنیوم در جیره قرار گرفت ،بطوریکه سطح

تخمیر خوراك در آن صورت میگیرد (سیروهی و

 0/2میلیگرم نانوسلنیوم دارای باالترین و شاهد دارای

همکاران  .)2009گازها و سلولهای میکروبی فرآورده-

پایینترین نرخ تولید گاز بود ( ،)P>0/05اما بین جیرههای

های اصلی حاصل از تخمیر خوراك در شکمبه هستند

حاوی  0/4و  0/6میلیگرم با یکدیگر و با شاهد اختالف

(الکساندر و همکاران  .)2008گاز تولیدی تحت تاثیر هیچ

معنیداری مشاهده نشد .محققین گزارش کردند که

عامل دیگری بهجز ترکیبات شیمیایی و خصوصیات

استفاده از نانو سلنیوم در جیره و انکوباسیون آن با مایع

فیزیکی مواد غذایی قرار نمیگیرد .اما فعالیت میکروبی

شکمبه گاو باعث کاهش معنیدار پتانسیل تولید گاز شده

مایع شکمبه میتواند روی نرخ تخمیر اثر بگذارد (منک و

است (چاجی و همکاران  )2014که موید نتایج آزمایش

استینگس  .)1988از جمله عوامل تاثیرگذار در تولید گاز

حاضر نیست .در حالیکه در آزمایش دیگری نرخ تولید

میتوان به کربوهیدرات محلول و غیر محلول در آب،

گاز در جیره حاوی  0/2میلیگرم نانوسلنیوم بیشترین

میزان  ،NDFمنشا مایع میکروبی ،گونه دامی دهنده مایع

مقدار بود (چاجی و همکاران  )2014که با نتایج آزمایش

شکمبه ،زمان جمع آوری مایع شکمبه و جیره غذایی

حاضر منطبق میباشد .شکمبه یک اکوسیستم پایا و خاص

استفاده شده اشاره کرد .بنابراین علت اختالف نتایج
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آزمایش حاضر در گوسفند و بز با نتایج آزمایش محققین

 5آورده شده است .با توجه به این نتایج ،نانوسلنیوم تاثیر

با گاو ،میتواند به دالیلی که در باال اشاره شد مرتبط

معنیداری بر ماده آلی واقعا تجزیه شده ،عامل جداکننده

باشد.

( ،)PFتولید توده زنده میکروبی و بازده تولید توده زنده

نتایج مربوط به اثر نانوسلنیوم بر فراسنجههای تولید گاز

میکروبی نداشته است.

توسط میکروارگانیسمهای شکمبه بز و گوسفند در جدول
جدول -۵اثر نانو سلنیوم بر فراسنجههای تولید گاز توسط میکروارگانیسمهای شکمبه بز و گوسفند
Table 5- Effect of nano-selenium on gas production parameters by rumen microorganisms in goat and
sheep
نانوسلنیوم

فراسنجههای تولیدگاز

حیوان

Gas production parameters
)Animal nano-selenium (ppm) OMTD (mg) PF (mg/ml) MBP (mg) EMBP (%
Goat
0.0
160.0
6.72
107.6
67.1
0.2
154.8
6.86
105.2
67.2
0.4
151.5
6.47
100.0
65.9
0.6
148.3
6.21
95.8
64.6
Sheep
0.0
185.1
7.11
127.8
68.9
0.2
164.7
6.58
109.6
66.5
0.4
183.8
6.62
122.8
66.7
0.6
164.7
5.84
102.8
62.3
SEM
11.18
0.48
11.18
2.3
P-value
0.28
0.51
0.51
0.42
 :OMTDماده آلی واقعا تجزیه شده :PF ،عامل تفکیک :MP ،تولید توده زنده میکروبی :EMP ،بازده تولید توده زنده میکروبی
 :SEMخطای استاندارد میانگینها
OMTD: Organic matter truly degraded; PF: Partitioning factor; MP: Microbial biomass production; EMP: Efficiency of microbial
biomass production.
SEM: Standard error of means

صرف نظر از سطح نانوسلنیوم (جدول  ،)6ماده آلی واقعا
تجزیه شده توسط میکروارگانیسمهای شکمبه گوسفند
بطور معنیداری بیشتر از بز بود ( .)P>0/05در حالیکه
در مورد سایر فراسنجهها شامل عامل جداکننده ،تولید
توده زنده میکروبی و بازده تولید توده زنده میکروبی ،بین
گوسفند و بز تفاوت معنیداری مشاهده نشد .شاید علت
باالتر بودن هضم در گوسفند در این جدول و جداول دیگر،
غیر از جدول ( 10هضم توسط قارچها) مربوط به فعالیت
هضمی و تخمیری بیشتر باکتریهای شکمبه گوسفند
باشد (جدول  .)8با توجه به نتایج جدول  ،6صرف نظر از
نوع دام اثر نانوسلنیوم بر فراسنجههای تولید گاز
میکروارگانیسمهای شکمبه معنیدار نبود .از نظر
فراسنجههای تولید گاز از جمله ،عامل جداکننده ،تولید

توده زنده میکروبی و بازده تولید توده زنده میکروبی ،بین
سطوح مختلف نانوسلنیوم تفاوت معنیداری وجود
نداشت.
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جدول  - ۶اثر نانوسلنیوم بر فراسنجههای تولید گاز توسط میکروارگانیسمهای شکمبه بز و گوسفند -صرف نظر از سطح
نانوسلنیوم یا نوع دام
Table 6- Effect of nano-selenium (ppm) on gas production parameters by rumen microorganisms in
goat and sheep- Regardless of nano-selenium level or animal species
فراسنجههای تولیدگاز
)EMBP (%

66.2
66.1
1.15
0.39

حیوان/سطح نانوسلنیوم

Gas production parameters
)Animal\nano-selenium level OMTD (mg) PF (mg/ml) MBP (mg
صرف نظر از سطح نانوسلنیوم
102.1
115.7
6.59
0.12

Regardless of nano-selenium level
153.6b
6.57
174.6a
6.54
5.59
0.34
0.029
0.41
صرف نظر از گونهحیوان

Goat
Sheep
SEM
P-value

Regardless of animal species
0.0
172.5
6.91
117.7
68.04
0.2
159.7
6.72
107.4
66.83
0.4
169.7
6.55
111.4
66.29
0.6
156.5
6.03
99.3
63.48
SEM
7.91
0.48
7.91
1.63
P-value
0.50
0.25
0.46
0.20
 :OMTDماده آلی واقعا تجزیه شده :PF ،عامل تفکیک :MP ،تولید توده زنده میکروبی :EMP ،بازده تولید توده زنده میکروبی
 :SEMخطای استاندارد میانگینها
OMTD: Organic matter truly degraded; PF: Partitioning factor; MP: Microbial biomass production; EMP: Efficiency of microbial
biomass production.
SEM: Standard error of means,
)Means within same column with different letters differ (P<0.05

در جدول  ،7مقایسه اثر نانو سلنیوم بر قابلیت هضم

تغذیهای (چراگر یا سر شاخهخوار) ،مقدار نیتروژن

توسط باکتریهای جدا شده از شکمبه گوسفند و بز آورده

آمونیاکی شکمبه ،مقدار ترشح بزاق (در بز بیشتر از

شده است ،قابلیت هضم ماده خشک و الیاف نامحلول در

گوسفند) ،سرعت عبور و ماندگاری خوراك در شکمبه،

شوینده خنثی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند.

تفاوت در سطح جذب از روده و اندازه پاپیالهای رودهای،

طبق جدول  ،8صرف نظر از سطح نانوسلنیوم قابلیت

جمعیت باکتریهای تجزیه کننده پروتئین و سلولز و غیره

هضم ماده خشک و  NDFتوسط میکروارگانیسمهای

اختالف وجود دارد (اگراول و همکاران  ،)2014لذا تفاوت

شکمبه گوسفند بیشتر از بز بود ( .)P>0/05علت دقیق

در تاثیر نانوسلنیوم در این دو گونه ممکن است با هر کدام

اینکه چرا تاثیر نانوسلنیوم بر فعالیت هضمی باکتریهای

از این موارد به ویژه تفاوت در جمعیت میکروبی آنها

جدا شده از شکمبه گوسفند بیشتر از بز بود مشخص نشد،

مرتبط باشد.

اما مطالعات مختلف نشان میدهند که بین گوسفند و بز
در کنار شباهتهایی که دارند از نظر بسیاری از
خصوصیات نظیر مقاومت به نیترات ،تانن و داشتن
باکتریهای تجزیه کننده تانن ،نوع جمعیت باکتریایی،
پروتوزآیی و قارچی (کامرا  )2005انتخاب نوع غذا ،رفتار
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جدول  -۷مقایسه اثر نانوسلنیوم بر قابلیت هضم مواد مغذی توسط باکتریهای جدا شده از شکمبه بز و گوسفند
Table 7- Comparison the effect of nano-selenium on digestion activity of isolated rumen bacteria in
goat and sheep
قابلیتهضم
)Digestibility (%
الیافنامحلول در شویندهخنثی
Neutral detergent fiber
19.36
19.15
19.11
19.35
22.03
19.23
21.96
19.15
2.37
0.45
 :SEMخطای استاندارد میانگینها

مادهخشک

نانوسلنیوم

حیوان

)nano-selenium (ppm

Animal

0.0
0.2
0.4
0.6
0.0
0.2
0.4
0.6

Goat

Dry matter
43.32
44.27
44.65
48.10
47.05
46.15
49.45
49.84
3.39
0.52

Sheep

SEM
P-value
SEM: Standard error of means

جدول  -۸اثر نانوسلنیوم بر فعالیت هضمي باکتریهای جدا شده از شکمبه بز و گوسفند-صرف نظر از سطح نانوسلنیوم یا
نوع دام
Table 8- Effect of nano-selenium (ppm) on digestion activity of isolated rumen bacteria in goat and
sheep- Regardless of nano-selenium level or animal species
قابلیتهضم

حیوان/سطح نانوسلنیوم

)Digestibility (%
مادهخشک
الیافنامحلول در شویندهخنثی

Animal\nano-selenium level

Dry matter
Neutral detergent fiber
صرف نظر از سطح نانوسلنیوم
18.24b
20.59a
1.18
0.001

18.70
19.19
19.25
20.54
1.68
0.88

Regardless of nano-selenium level
45.08b
48.12a
0.59
0.002
صرف نظر از گونهحیوان
Regardless of animal species
45.18b
45.22b
47.05ab
48.97a
1.04
0.01

Goat
Sheep
SEM
P-value

0.0
0.2
0.4
0.6
SEM
P-value

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
تفاوت میانگینها با حروف متفاوت در یک ستون ،معنیدار است ()P<0/05
SEM: Standard error of means,
)Means within same column with different letters differ (P<0.05

صرف نظر از نوع دام (جدول  ،)8قابلیت هضم ماده خشک

بهطوریکه در جیره حاوی  0/6میلیگرم نانوسلنیوم

و  NDFتوسط باکتریهای جدا شده از شکمبه گوسفند و

بیشترین درصد قابلیت هضم مشاهده شد ،البته فقط

بز با افزایش مقدار نانوسلنیوم در جیره افزایش یافت،

تغییرات قابلیت هضم ماه خشک معنیداری بود و در مورد
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 NDFروند افزایش قابلیت هضم تنها بهصورت عددی بود.

فعالیت هضمی باکتریهای شکمبه هنگام وجود

شواهد نشان میدهد که وجود سلنیوم در فعالیت

نانوسلنیوم در جیره ممکن است به همین دلیل باشد.

میکروارگانیسمهای شکمبه تاثیر دارد ،در شکمبه گوسفند

اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم بر فعالیت هضمی قارچهای

بخش اعظمی از سلنیوم توسط باکتریها استفاده میشود

جدا شده از شکمبه گوسفند و بز معنیداری نبود (جدول

و زمانی که آنها شکمبه را ترك میکنند ،سلنیوم کمتر برای

 .)9بهطور دقیق نمیتوان بیان کرد که آیا علت عدم تاثیر

میزبان قابل دسترس میباشد (ساتل  ،)2012این موضوع

نانوسلنیوم بر فعالیت هضمی قارچهای شکمبه عدم نیاز

نشان میدهد که سلنیوم برای فعالیت میکروارگانیسمهای

آنها به این عنصر است یا اینکه بالعکس مقدار نیاز آنها

شکمبه الزم است .مکانیسم اینکه چگونه سلنیوم برای

بیشتر از مقدار مورد استفاده در آزمایش حاضر بوده

میکروارگانیسمهای شکمبه اهمیت دارد به طور کامل

است .زیرا در آزمایشی وقتی تاثیر مواد معدنی کمنیاز را

مشخص نشده است ،اما تحقیقات نشان میدهد که سلنیوم

روی باکتریها و پروتوزآ مطالعه میکردند ،متوجه شدند

سلولهای

که پاسخ باکتریها به این مکمل قابل توجه بود ،اما

میکروارگانیسمهای شکمبه را نیز در برابر رادیکالهای

پروتوزآ به همان مقدار مکمل پاسخ قابل توجهی نمیدادند

آزاد محافظت میکند (مکفرسون  .)1994بنابراین افزایش

که علت آن ،نیاز بسیار بیشتر آنها به عناصر کم نیاز مورد

همانند

سلولهای

موجودات

آلی،

مطالعه بیان شد (ساتل .)2012
جدول  -۹مقایسه اثر نانوسلنیوم بر فعالیت هضمي قارچهای جدا شده از شکمبه گوسفند و بز
Table 9- Comparison the effect of nano-selenium on digestion activity of isolated rumen fungi in goat
and sheep
قابلیتهضم

نانوسلنیوم

)Digestibility (%
مادهخشک
الیافنامحلول در شویندهخنثی

)nano-selenium (ppm

Animal

0.0
0.2
0.4
0.6
0.0
0.2
0.4
0.6

Goat

Neutral detergent fiber
18.77
19.08
17.80
16.38
17.94
20.51
19.10
17.55
2.25
0.4
 :SEMخطای استاندارد میانگینها

Dry matter
47.47
46.21
44.97
46.86
40.64
41.93
41.50
43.99
3.28
0.32

حیوان

Sheep

SEM
P-value
SEM: Standard error of means

صرف نظر از مقدار نانوسلنیوم در جیره ،قابلیت هضم

و گوسفند مشخص نشد ،اما شواهد موجود نشان میدهد

ماده خشک و  NDFتوسط قارچهای جدا شده از شکمبه

که بز و گوسفند از نظر نوع جمعیت قارچی ،پروتوزآیی و

بز بهطور معنیداری بیشتر از گوسفند بود (جدول .)10

باکتریایی چه از جنبه تعداد و یا نوع سویهها ،دارای

همانطور که در مورد اثر نانو سلنیوم بر فعالیت هضمی

تفاوتهایی هستند .از طرفی مقاومت میکروارگانیسمهای

باکتریهای جدا شده از شکمبه گوسفند و بز بیان شد،

آنها به ترکیبات موجود در خوراك و انواع افزودنیها یا

علت دقیق تفاوت اثر سلنیوم بر هضم مواد مغذی بین بز

توان هضمی هر یک از باکتریها ،قارچها و یا پروتوزوآها
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متفاوت میباشد؛ مثال نشخوارکنندگانی که به طور مداوم

روشی کاربردی برای مبارزه با آثار ضد تغذیهای تاننها

با جیرههای غنی از تانن تغذیه میشوند معموال قادر به

باشد (کامرا .)2005

تحمل زیادی تانن هستند ،لذا عادت دهی ممکن است
جدول  -۱۰اثر نانوسلنیوم بر فعالیت هضمي قارچهای جدا شده از شکمبه بز و گوسفند -صرف نظر از سطح نانوسلنیوم یا
نوع دام
Table 10- Effect of nano-selenium (ppm) on digestion activity of isolated rumen fungi in goat
and sheep- Regardless of nano-selenium level or animal species
قابلیتهضم
)Digestibility (%
الیافنامحلول در شویندهخنثی

حیوان/سطح نانوسلنیوم
مادهخشک

Animal\nano-selenium level

Dry matter
Neutral detergent fiber
صرف نظر از سطح نانوسلنیوم
21.33
19.01
2.12
0.31

18.36
19.80
18.07
19.47
1.50
0.41

Regardless of nano-selenium level
46.37a
42.01b
0.64
<0.01
صرف نظر از گونهحیوان
Regardless of animal species
44.05
44.07
44.23
45.42
2.9
0.06

Goat
Sheep
SEM
P-value

0.0
0.2
0.4
0.6
SEM
P-value

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
تفاوت میانگینها با حروف متفاوت در یک ستون ،معنیدار است ()P<0/05
SEM: Standard error of means,
)Means within same column with different letters differ (P<0.05

لذا همین تفاوتها است که باعث پاسخ متفاوت دو گونه

قرار نگرفتند .در مقابل در آزمایش دیگری که اثر تانن

مورد آزمایش به نانوسلنیوم خوراك شده است .برای

متراکم موجود در شبدر بر چهار سویه پروتئولیتیک

نمونه محققین بیان کردند که از بین تمام گونههای

شکمبه شامل پریوتال رومینیکوال سویه ،B14

میکروبی تاننها بیشترین اثر منفی را بر باکتریهای

بوتیریوویبریو فیبروسولونس ،استرپتوکوکوس بوویس و

هاضم الیاف دارند (مکسوینی .)2000 ،این محققین در

رومینوباکتر آمیلوفیلوس بررسی شد ،تاثیری بر رشد و

حین تغذیه جیرههای حاوی تانن مشاهده کردند که دو

فعالیت پروتئازی دو باکتری پریوتال رومینیکوال و

جمعیت مهم از باکتریهای هضم کننده الیاف یعنی

رومینوباکتر آمیلوفیلوس مشاهده نشد ،اما در دو گونه

گونههای مختلف جنس رومینوکوکوس و فیبروباکتر به

پروتئولیتیک دیگر باعث کاهش رشد و فعالیت پروتئازی

مقدار قابل توجهی کاهش یافتند اما جمعیت قارچها،

شد (جونز و همکاران  .)1994اما در آزمایش مین و

پروتوزآها و باکتریهای پروتئولیتیک شکمبه تحت تاثیر

۱Mimosa tannins

همکاران ( )2012در حین استفاده از درخت گل

ابریشم1
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نتیجهگیری کلي

 جمعیت پریوتال،به عنوان منبع تانن در تلیسهها

 میتوان نتیجه گرفت که،براساس نتایج آزمایش حاضر

 (گونه پروتئولیتیک) بدون تغییرS-23 رومینیکوال سویه

استفاده از نانوسلنیوم باعث افزایش قابلیت هضم ماده

 اما فیبروباکتر سوکسینوژنژ و رومینوکوکوس،ماند

 و تولید گاز توسط میکروارگانیسمهایNDF خشک و

فالوفیشن (دو گونه مهم سلولیتیک در شکمبه) افزایش

شکمبه گوسفند و بز شد که البته تاثیر آن بر

به عنوان1یافتند؛ حال آنکه در حین استفاده از شاه بلوط

 سطوح.میکروارگانیسمهای شکمبه گوسفند بیشتر بود

 نتیجه بلعکس بود؛ یعنی،منبع تانن در همین آزمایش

 و مادهNDF استفاده شده از نانوسلنیوم قابلیت هضم

 اما جمعیت،جمعیت پریوتال رومینیکوال افزایش

خشک توسط باکتریهای جدا شده از شکمبه هر دو گونه

فیبروباکتر سوکسینوژنژ و رومینوکوکوس فالوفیشن

گوسفند و بز را بهبود داد اما فعالیت هضمی در گوسفند

 قابلیت هضم ماده، صرف نظر از نوع دام.کاهش یافتند

 وجود نانوسلنیوم در جیرهها تاثیری بر فعالیت.بیشتر بود

 توسط قارچهای جدا شده از شکمبه تحتNDF خشک و

هضمی قارچهای جدا شده از شکمبه گوسفند و بز

تاثیر افزایش مقدار نانوسلنیوم در جیره قرار نگرفت

.نداشتند

.)10 (جدول
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Introduction: Generally, most feeds used in livestock nutrition are deficient in some nutrients, and
require nutritional supplements. Among the supplements, micro and macro minerals are particular
importance. Selenium (Se) plays an important role in the reproductive function and immune system
and is known as an antioxidant and catalyst for the production of thyroid hormone. It is believed that
low selenium absorption in ruminants is due to the deficiency of selenium in ration and its conversion
into insoluble form (Peterson and Spedding 1963; Surai 2006). Nano-particles are smaller and more
active than larger particles. The importance of Selenium for rumen microorganisms are not entirely
clear. The present experiment was conducted to evaluate the effect of nano-selenium on activity of
whole population of microorganisms, bacteria and fungi, which isolated from the rumen liquid of
sheep and goats.
Material and methods: The experimental sample in the present experiment was a basal diet
including: 29% barley grain, 25% wheat bran, 20% wheat straw, 25% corn silage, 1% selenium-free
mineral-vitamin supplement. In the present experiment 0, 0.2, 0.4 and 0.6 ppm nano-Se was added to
the basal standard diet of sheep and goats, then digestibility and fermentation parameters of diets
were measured by the rumen fluid of sheep and goats in vitro. The rumen fluid was taken through the
stomach tube from four Najdi goat and Arabi sheep before the morning meal, mixed separately,
filtered using four layers of cheesecloth, and potted in a flask content warm water. These animals
were fed with a diet, approximately similar to basal ration, but without selenium, about three weeks.
Gas production of the basal diet containing different levels of nano-Se was determined using the
Menke and Steingass (1988) in six replications. The rumen fluid was mixed with artificial saliva (1:2
ratio, respectively) in lab, and then nano-Se levels added to it. The gas production was recorded at
zero, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 and 96 hours after the start of incubation in water bath. The gas
production data were analyzed using the exponential model and the gas production parameters were
calculated (Ørskov and McDonald, 1979). Two steps digestion (Tilley and Terry 1963) method in six
replications was used to measure digestibility of experimental diets. The rumen fluid and buffer was
prepared as mentioned for gas production experiment. Isolation and purification of bacteria and fungi,
and studying the effect of nano selenium on their digestibile activity conducted by preparing the
specific medium cultures of ruminal anaerobic bacteria or fungi according to recommended method
(Zhang et al., 2007; Mohammadabadi et al. 2012).
Results and discussion: The highest digestibility of dry matter (DM) and neutral detergent fiber
(NDF) of experimental diets in sheep and goats were for the level of 0.6 ppm nano-Se that was higher
than control diet (P<0.05). Regardless the nano-Se level, the DM and NDF digestibility by rumen
microorganisms of sheep was more than goat. Regardless the type of animal, digestibility of DM and
NDF increased with increasing the amount of nano-Se (P<0.05). It has been reported that cell wall
digestibility in sheep was not affected by treatments containing 0.2 and 0.4 mg/kg selenium as sodium
selenite (Alimohamady and Aliarabi, 2013). The use of 0.2, 0.4 and 0.6 mg/kg of nano-selenium in
buffalo reduced the digestibility of dry matter and NDF (Chaji et al. 2015). In contrast, using 0.15,
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0.20 and 0.45 mg/kg nano-Se in diet resulted to increase the digestibility of NDF (Wang et al. 2009).
Differences in results can be derived from the unknown or different properties of nano compounds
relative to the conventional form, such as surface activity, catalytic efficiency, high absorption ability
and low toxicity; because it has been reported that selenium nanoparticle uptake efficiency is higher
than non-nano sized particles (Wang et al. 2007). Potential of gas production was maximum in diets
containing 0.6 ppm nano-Se by microorganisms of sheep and was more than goat for all levels
(P<0.05). The researchers reported that using nano selenium in the diet and incubating it with rumen
fluid of cow resulted to reduce the potential of gas production (Chaji et al., 2014), which was in
contrast with the results of the present experiment. While in another experiment, the rate of gas
production in the diet containing 0.2 mg of nano-Se was the highest (Chaji et al., 2014), which was
consistent with the results of the present experiment. The digestibility of DM and NDF by rumen
bacteria of sheep was significantly higher than the goat, reversely; digestibility of these nutrients by
fungi isolated from goat was more than sheep. The exact reason for higher digestible activity of
isolated bacteria from rumen of sheep than goats, affected by nano-Se, was not ascertained. The
various studies were shown that sheep and goat, along with similarities, has many different properties,
such as resistance to nitrate, tannin, the populations of bacterial, protozoa and fungi (Kamra 2005);
also, type of food, nutritional behavior (grazer or browser), rumen ammonia nitrogen, salivation (in
goats more than sheep), and rumen passage rate and so on (Agrawal et al. 2014). Therefore, the
differences in the effect of nano-Se in these two species may be related to each of these differences,
especially the differences in their microbial population.
Conclusion: Therefore, the use of nano-Se resulted to increase digestibility and fermentation of
nutrients by whole rumen microorganisms and bacteria of both species.
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