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چكيده
در این آزمایش اثر افزودن انواع مختلف کربوهیدراتهای غیرالیافی (ساکارز ،نشاسته و یا مخلوط
مساوی از هر دو) بر مقدار تولید گاز و فراسنجههای تخمیر پذیری برخی از مواد خوراکی مورد
مطالعه قرار گرفت .مواد خوراکی در آزمایش تولید گاز (سلولز خالص ،علف خشک یونجه و تفاله
چغندرقند) و کشت ثابت (علف خشک یونجه ،سبوس گندم و تفاله چغندرقند) به صورت مکمل
نشده و یا مکمل شده ( 07میلیگرم به ازای گرم ماده خشک) با کربوهیدراتهای غیر الیافی (ساکارز،
نشاسته و ساکارز  +نشاسته) استفاده شدند .نتایج حاصل از تولید گاز نشان داد که افزودن ساکارز در
مقایسه با نمونه شاهد موجب افزایش معنیدار نرخ تولید گاز در علف خشک یونجه شد ( 7/762در
مقابل  .)7/767افزودن نشاسته به تفاله چغندرقند باعث کاهش معنیدار نرخ تولید گاز شد .همچنین
زمانی که علوفه پایه علف خشک یونجه یا تفاله چغندرقند بود افزودن ساکارز ،نشاسته یا ساکارز +
نشاسته بهطور معنیداری تولید گاز از بخش قابل تخمیر را افزایش داد .در آزمایش کشت ثابت افزودن
کربوهیدراتهای غیرالیافی هضم ماده خشک را در علف خشک یونجه بهطور معنیداری کاهش داد.
ثابت نرخ هضم ماده خشک در تفاله چغندرقند و سبوس گندم (به جز زمانی که ساکارز به سبوس
گندم اضافه شد) به طور معنیداری با افزودن کربوهیدراتهای غیرالیافی کاهش یافت .بخش فاقد

* 1نویسنده مسئولfrezaii@pnu.ac.ir :
این مقاله مستخرج از طرحی است که با حمایت مالی دانشگاه پیام نور با عنوان طرح به تصویب رسیده است.
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پتانسیل هضم ماده خشک در علف خشک یونجه با افزودن کربوهیدراتهای غیرالیافی به محیط کشت
بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد.
واژههای كليدی :سلولز ،یونجه ،تفاله چغندرقند ،ساکارز،

نشاسته1

مقدمه
برای تأمین نیازهای تغذیهای گاوهای شیری و یا گوشتی پر تولید ،ضروری است که جیرهها با
خوراکهای غنی از انرژی کامل شوند .کربوهیدراتها به تقریب  65تا 07درصد از جیره گاوهای
شیری را تشکیل میدهند .غالت و محصوالت جانبی مثل مالس ،برای افزایش انرژی قابل استفاده به
غذاهای نشخوارکنندگان اضافه میشوند (هاتینگتون1220 ،؛ لیکوس و همکاران .)1220 ،سایر
محصوالت جانبی مثل پوسته سویا (رویز و همکاران ،)2771 ،پوسته مغز بادام (گریسر و همکاران،
 ،)1225تفاله چغندرقند (منسفیلد و همکاران )1224 ،و تفاله مرکبات (لیوا و همکاران2777 ،؛
آرثینگتون و همکاران ،)2772 ،به عنوان جایگزینی برای غالت استفاده شدهاند .این محصوالت جانبی
دارای نشاسته کمتر و الیاف نامحلول در شوینده خنثی بیشتری در مقایسه با غالت هستند و ممکن
است مقدار قند آنها بیشتر باشد (هال .)1221 ،نشاسته به سرعت در دستگاه گوارش هضم میشود،
اما نرخ هضم آن از منابع قندی کمتر است .استفاده بهینه از محصوالتی که حاوی قند باال هستند در
برنامههای مکملسازی نیاز به اطالعاتی از تأثیر آنها بر منابع علوفهای دارد و اینکه در مقایسه با سایر
مکملهای کربوهیدراته رایج مثل نشاسته چه اثراتی دارند.
بطورمعمول همراه با افزودن منابع کربوهیدرات دارای سرعت تخمیر باال به جیرههای علوفهای
کاهش هضم الیاف اتفاق میافتد .نوع کربوهیدراتی که همراه با علوفه استفاده میشود نیز میتواند
بهعنوان عاملی در کاهش هضم الیاف مؤثر واقع شود (فوندلیوا و همکاران .)2772 ،در این زمینه به
تأثیر قندها در مقایسه با نشاسته بر هضم الیاف توجه خاصی شده است .نتایج آزمایشات برونتنی
انجام شده توسط هلت و همکاران ( )1222نشان داد که افزودن نشاسته در مقایسه با قندها اثر منفی
بیشتری بر هضم الیاف علوفه دارد .گزارشات متعددی وجود دارد که نشان میدهد در هنگام تغذیه
ساکارز تخمیر شکمبهای تغییر میکند (خلیلی و هوهتانن ،ب1221؛ سانس و همکاران .)2772 ،مکمل
نمودن منابع خوراکی که در تغذیه دام استفاده میشوند ،با کربوهیدراتهای غیرالیافی که به سرعت در
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شکمبه تجزیه میشوند ،باعث کاهش هضم الیاف علوفه میشود (هوهتانن و خلیلی1221 ،؛ هلت و
همکاران .)1222 ،اسیدی شدن شکمبه که در اثر تخمیر کربوهیدراتهای غیرالیافی اتفاق میافتد ،به
ویژه هنگامی که  pHبه کمتر از  6/2تا  6میرسد ،مهمترین عامل کاهش هضم الیاف در حضور
کربوهیدراتهای غیرالیافی است (فوندلیوا و همکاران.)2772 ،
هدف از انجام این آزمایش ارزیابی اثرات ساکارز ،نشاسته و یا ساکارز  +نشاسته بر فراسنجههای
تخمیرپذیری ،مقدار و کنتیک هضم ماده خشک برخی از مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه
نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز و کشت ثابت در شرایط آزمایشگاهی بود.
مواد و روشها
آمادهسازی نمونه ها و روش انجام آزمايش توليد گاز :مواد خوراکی مورد استتفاده در ایتن آزمتایش
(سلولز خالص ،علف خشک یونجه و تفاله چغندرقند) با استفاده از آسیاب با التک دارای منافتذ 7/05
میلیمتری آسیاب و در دمای  17درجه سانتیگراد بهمدت  41ساعت خشتک شتدند 7/3 .گترم از هتر
ماده خوراکی به تنهایی و یا همراه با  21میلیگرم (هفت درصتد) از ستاکارز ،نشاستته و یتا ستاکارز +
نشاسته توزین و در داخل سرنگها ریخته شدند .مقدار تولید گاز به روش منتک و همکتاران ()1202
تعیین گردید .جهت اندازهگیری گاز از سرنگهای کالیبره شده  127میلیلیتری استتفاده شتد .هتر سته
ماده خوراکی که هر کدام با چهار نوع کربوهیدرات غیرالیافی (شاهد ،ساکارز ،نشاسته ،مخلوط مستاوی
ساکارز و نشاسته) کشت داده شدند .بطور مجموع  12تیمار و هر تیمار در چهار تکرار متورد آزمتایش
قرار گرفتند .سرنگ های حاوی نمونه قبل از پر شدن در بنماری با دمای  32درجته ستانتیگتراد گترم
شده و سپس با  37میلیلیتر از مخلوط مایع شکمبه به بافر (نسبت یک به دو) پر شدند .مایع شکمبه از
دو رأس گوسفند فیستوله شده که از جیره حاوی  67درصد علف خشک یونجه و  47درصد دانه جتو
در حد نگهداری تغذیه میکردند ،در قبل از خوراک صبحگاهی جمعآوری شد و ستپس بتا استتفاده از
پارچه دو الیه صاف گردید .گاز دادن با دی اکسید کربن بعد از افزودن مایع شکمبه تتا توزیتع محتیط
کشت در سرنگها ادامه یافت .حجم ابتدایی مایع کشیده شده به داخل سرنگ ثبت گردیتد ،ستپس در
زمانهای  02 ،41 ،24 ،12 ،1 ،4 ،2و  26ساعت پس از انکوباسیون ،میزان تولید گاز ثبت شتد .در هتر
سری انجام آزمایش دو سرنگ به عنوان بالنک (فقط حاوی مخلوط یک به دو مایع دستگاه گوارش به
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بافر و فاقد ماده خوراکی) وجود داشت .حجم گاز تولیدی از این سرنگها که نشان میدهد چه مقتدار
از گاز ناشی از تخمیر مواد موجود در مایع دستگاه گوارش است برای تصحیح دادهها استفاده شد.

آمادهسازی نمونهها و محيط كشت در آزمايش كشت ثابت :مواد خوراکی با استفاده از آسیاب با
الک دارای منافذ  7/05میلیمتری به خوبی آسیاب و در دمای  17درجه سانتیگراد بهمدت  41ساعت
خشک شدند .تکنیک کشت غیرهوازی که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت مشابه با تکنیک
مورد استفاده توسط دهوریتی ( )1262بود ،و محیط کشت بر اساس روش آروکوی و همکاران
( )2775آماده شد .مایع شکمبه مورد نیاز از چهار رأس گوساله نر هلشتاین که از جیره حاوی سیالژ
ذرت ،علف خشک یونجه ،کاه گندم ،دانه جو و کنجاله سویا (بهترتیب  1/6 ،7/1 ،2/4 ،3/4و 7/1
کیلوگرم ماده خشک در روز) تغذیه میشدند ،جمعآوری گردید .مایع شکمبهای که به عنوان بخشی از
محیط کشت مورد استفاده قرار میگیرد باید عاری از میکروبهای شکمبه باشد .برای سلولزدایی مایع
شکمبه مورد استفاده در محیط کشت ،ابتدا مایع شکمبه با پارچه متقال چهار الیه صاف شد ،و سپس
در  3777دور در دقیقه به مدت  5دقیقه سانتریفیوژ گردید و تا زمان استفاده به عنوان محیط کشت در
فریزر با دمای  -11درجه سانتیگراد نگهداری شد .هنگام آماده کردن محیط کشت ،مایع شکمبه پس
از یخگشایی بطور مجدد با  15777دور در دقیقه بهمدت  15دقیقه سانتریفیوژ گردید.
محیط کشت آماده شده در فالسکهای کشت  177میلیلیتری حاوی یک گترم ستلولز ختالص یتا
علف خشک یونجه یا تفاله چغندرقند توزیع شد ،به گونهای که به هر فالسک 45 ،میلیلیتتر از محتیط
کشت آماده شده اضافه شد .سپس فالسکها در دمای  127درجه سانتیگراد بهمدت  27دقیقه اتتوکالو
شدند .در پایان هر فالسک با پنج میلیلیتر از مایع شکمبه صاف شده که در دمای  32درجه سانتیگراد
نگهداری شده بود تا به آزمایشگاه منتقل شود ،تلقیح شد .تلقیح تحت شرایط بیهوازی با تزریت گتاز
دیاکسیدکربن انجام شد .قبل از تلقیح مایع شکمبه که به عنوان مایع غنی از باکتری مورد استفاده قترار
میگیرد ،به مدت یک ساعت در دمای  32درجه سانتیگراد قرار داده شتد تتا ذرات درشتت در بتاالی
مایع تجمع یابند .در هنگتام تلقتیح در پایتان فالستکهتای کشتت در انکوبتاتور بتا دمتای  32درجته
سانتیگراد برای زمانهای مد نظر کشت داده شد.
روش انجام آزمايش كشت ثابت :نمونههای خوراکی (علف خشتک یونجته ،ستبوس گنتدم و تفالته
چغندرقند) به صورت مکمل نشده و یا مکمل شده با کربوهیدراتهای غیرالیافی (ستاکارز ،نشاستته و
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ساکارز  +نشاسته) در زمانهای  41 ،24 ،16 ،1 ،4و  26ساعت کشتت داده شتدند .هتر یتک از منتابع
کربوهیدراته به میزان  07میلیگرم به یک گرم ماده خشک نمونه خوراکی در ظروف کشت افزوده شد.
برای هر تیمار در هر زمان سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت .در هر زمان دو ظرف به عنتوان بالنتک
(بدون ماده خوراکی) و همچنین سه ظرف که فقط حاوی کربوهیدراتهتای غیرالیتافی بودنتد ،کشتت
داده شدند .پس از هر زمان کشت ،محتویات هر ظرف با استفاده از پارچههای نایلونی با قطر منافذ 22
میکرومتر صاف شد .مواد باقیمانده بر روی صافی برای ماده خشک هضم نشتده در دمتای  17درجته
سانتیگراد به مدت  41ساعت خشک شد .برای تخمین پارامترهای کنتیک هضم از مدل نمتایی درجته
اول استفاده شد.
تجزيه آماری آزمايش توليد گاز :حجم گاز تولید شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی تجزیته
آماری شدند .مواد خوراکی مختلف (علف خشک یونجه ،تفاله چغندرقند و سلولز ختالص) بته عنتوان
بلوک مد نظر قرار گرفتند .دادهها با استفاده از رویه مدل خطی عمومی 1نرمافزار آمتاری )2773( SAS
نسخه ویرایش شده  2/2تجزیه آماری شدند ،و میانگینها با استفاده از آزمون توکی (در سطح احتمتال
پنج درصد) مورد مقایسه قرار گرفتند .مدل آماری مورد استفاده در این آزمایش عبارت بود از:
yij = μ + fi + nj + (fn)ij + εij

که در آن:
 :Yijمتغیر وابسته
 :μمیانگین کل
 :fiاثر ثابت نوع ماده خوراکی
 :njاثر ثابت نوع کربوهیدارت غیرالیافی
 :(fn)ijاثر متقابل بین نوع کربوهیدارت غیرالیافی و نوع ماده خوراکی
 :εijخطای هر مشاهده
برای تعیین فراسنجههای تولید گاز از مدل نمایی ارسکوف و مکدونالد ( )1202استفاده گردید:
(P = a + b )1−e−ct

که در این معادله:

1- General linear model
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 :Pمقدار گاز تولید شده :b ،تولید گاز از بخش قابل تخمیر (میلیلیتر) :c،ثابت نرخ تولید گاز (میلیلیتر
در ساعت) و  :tزمان بود.
تجزيه آماری آزمايش كشت ثابت :این آزمایش در قالب طرح کرتهای دو بار خرد شده انجام شتد.
منابع مختلف علوفه به عنوان کرتهای اصلی و منابع مختلف کربوهیدراتهای غیرالیافی (شتامل متاده
خوراکی به تنهایی و یا مکمل شده با ساکارز و یا نشاسته و یا مخلوط آنها) بهعنوان کرتهتای فرعتی
و زمان انکوباسیون بهعنوان کرتهای فرعیِ فرعی در نظر گرفته شدند .دادهها با استفاده از رویه آنتالیز
واریانس 1نرمافزار آماری  )2773( SASنسخه ویرایش شده  2/2تجزیه آماری شدند و میتانگینهتا بتا
استفاده از آزمون توکی (در سطح احتمال پنج درصد) مورد مقایسه قرار گرفتند.
مدل آماری که در این آزمایش استفاده شد عبارت بود از:

yijkl = μ + blocki + Aj + (block × A)ij + Bk + (AB)ik + blocki × Bk(A)j + Cl + (AC)jl +
(BC)kl + (ABC)jkl + εijkl

که در آن:
 :yijklمتغیر وابسته
 :μمیانگین کل
 :blockiتکرار برای هر تیمار در هر زمان
 :Ajاثر اصلی منبع علوفه
 :(block × A)ijخطای تخمین Aj

 :Bkاثر اصلی نوع کربوهیدرات غیرالیافی
 :(AB)ikاثر متقابل بین نوع کربوهیدرات غیرالیافی و منبع علوفه
 :blocki × Bk(A)jخطا برای تخمین  Bkو (AB)ik

 :Clاثر اصلی زمان انکوباسیون
 :(AC)jlاثر متقابل بین زمان انکوباسیون و منبع علوفه
 :(BC)klاثر متقابل بین زمان انکوباسیون و نوع کربوهیدرات غیرالیافی
 :(ABC)jklاثر متقابل بین زمان انکوباسیون و منبع علوفه و نوع کربوهیدرات غیرالیافی
 :εijklخطای باقیمانده
1- Analysis of variance
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در این آزمایش از مدل نمایی برای تخمین پارامترهای کنتیک هضم استفاده شد .مدل مورد استفاده
عبارت بود از:
D(t) = D(i).exp (-k. t)+ I

که در آن:
) :D(tباقیمانده نمونه خوراکی در هر زمان
) :D(iبخش دارای پتانسیل هضم
) :k (h-1ثابت نرخ هضم در هر ساعت
 :Iبخش فاقد پتانسیل هضم
در صورتی که اختالف بین تیمارها از مجموع انحراف معیار دو فراسنجه بیشتر بود ،تفاوت آنهتا
در سطح پنج درصد معنیدار گزارش شد.
نتايج وبحث
حجم گاز توليد شده :تأثیر افزودن انواع مختلف کربوهیدارتهای غیرالیافی بر حجم گاز تولید شده
از علف خشک یونجه ،تفاله چغندرقند و سبوس گندم در جدول  1نشان داده شده است .حجم گاز
تولید شده در سه ماده غذایی مورد استفاده در این آزمایش بهطور معنیداری با هم متفاوت بودند
( .)P>7/75در مجموع کمترین گاز تولید شده مربوط به علف خشک یونجه و بیشترین آن مربوط به
سلولز خالص بود .افزودن کربوهیدارتهای غیرالیافی به علف خشک یونجه ،تفاله چغندرقند و سلولز
خالص به جز در زمان دو ساعت ،مقدار گاز تولید شده را بهطور معنیداری افزایش داد (.)P>7/75
نتایج این آزمایش ،مشاهدات لی و همکاران ( )2773را تأیید میکند که گزارش نمودند هنگامیکه
غلظت ساکارز تزری شده به دستگاه گوارش به طور خطی افزایش پیدا کرد ،غلظت کل اسیدهای
چرب فرار از  133/3به  143/1میلیمول بر لیتر نیز به طور خطی افزایش یافت .هال و ویمر ()2770
گزارش کردند که غلظت کل اسیدهای چرب فرار و والرات با افزایش مقدار ساکارز در  41ساعت
افزایش یافت .اما ،آزمایش انجام شده با شکمبه مصنوعی (والیمونت و همکاران )2774 ،نشان داد که
جایگزینی ساکارز به جای نشاسته تأثیری بر غلظت کل اسیدهای چرب فرار ندارد (میانگین 174/4
میلیمول بر لیتر) .در شرایط درونتنی نیز مشاهدات مشابهی گزارش شده است (برودریک و همکاران،
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 .)2777همچنین سانس و همکاران ( )2772گزارش کردند که تزری  3/2درصد ساکارز در جیره
تأثیری بر غلظت کل اسیدهای چرب فرار ندارد (میانگین  120/1میلیمول بر لیتر).
در آزمایشات برونتنی (منسفیلد و همکاران1224 ،؛ آریزا و همکاران )2771 ،و درونتنی (خلیلی
و هوهتانن ،الف 1221؛ چمبرلین و همکاران1223 ،؛ سانس و همکاران )2772 ،نشان داده شده که
تولید کل اسیدهای چرب فرار در بین منابع مختلف کربوهیدراتهای غیرالیافی تفاوت قابل توجهی
ندارد .پیونکا و همکاران ( )1224مشاهده کردند که غلظت کل اسیدهای چرب فرار در تلیسههایی که
دکستروز و مواد متراکم مصرف میکردند ،تفاوتی نداشت .در آزمایش آنها غلظتهای استات،
پروپیونات ،و بوتیرات نیز تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت .با این وجود ،بچ و همکاران ( )1222بیان
کردند که غلظت کل اسیدهای چرب فرار برای ذرت بلغور شده در مقایسه با چغندرقند و مالس در
کشت مداوم افزایش مییابد .ریستوو و همکاران ( )2775نیز مشاهده کردند که گلوکز در مقایسه با
سایر کربوهیدراتها غلظت استات و غلظت کل اسیدهای چرب فرار را به شدت کاهش داد .این
محققان پیشنهاد کردند ،با توجه به اینکه فعالیت برخی از تجزیه کنندههای پلیساکاریدها به ویژه
فعالیت زایالناز در اثر افزودن گلوکز کاهش یافت ،کاهش مشاهده شده در غلظت کل اسیدهای چرب
فرار ممکن است در نتیجه کاهش فعالیت آنزیمهای هضم کننده کربوهیدراتهای ساختمانی باشد،
چون بسیاری از باکتریها بویژه گونههای تجزیهکننده الیاف در دستگاه گوارش نمیتوانند  pHپایین را
تحمل کنند .بازدهی بیشتر استفاده از آدنوزین تری فسفات در نتیجه افزودن گلوکز نیز میتواند مسئول
بخشی از کاهش اسیدهای چرب فرار باشد (ریستو و همکاران.)2775 ،
در شرایط این آزمایش تولید گاز با افزودن کربوهیدراتهای غیرالیافی افزایش یافت ،و با این مفهوم
در تواف است که تولید گاز با افزایش پیش ماده قابل تخمیر افزایش مییابد (بلومل و همکاران.)1220 ،
همچنین در آزمایش کنونی تولید گاز از سوبستراهایی که تخمیر آهستهتری دارند (سلولز خالص) با
افزودن کربوهیدراتهای غیرالیافی افزایش یافت .اما ،هال و ویمر ( )2770مشاهده کردند که تولید گاز از
الیاف نامحلول در شوینده خنثی با افزایش مقدار ساکارز بهطور خطی کاهش مییابد .تفاوتهای موجود
بین مطالعات ممکن است به این علت باشد که ترکیبات کربوهیدراتهای غیرالیافی مورد مطالعه در
آزمایشات مختلف متفاوت بوده است که میتواند نشاندهنده این مطلب باشد که تأثیر نوع کربوهیدرات
غیرالیافی به تنهایی ممکن است یک اثر تجمعی 1نباشد و با نوع جیره پایه اثر متقابل داشته باشد.

1-Additive
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فراسنجههای توليد گاز :نرخ تولید گاز (میلیلیتر در ساعت) و تولید گاز از بخش قابل تخمیر
(میلیلیتر) به ازای  377میلیگرم ماده خشک در علف خشک یونجه ،تفاله چغندرقند و سلولز خالص
در جدول شماره دو نشان داده شده است .نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن ساکارز سبب افزایش
معنیدار ( )P <7/75نرخ تولید گاز در علف خشک یونجه شد .هنگامیکه نمونه خوراکی تفاله
چغندرقند بود ،نشاسته باعث کاهش معنیدار ( )P <7/75نرخ تولید گاز شد ،اما افزودن ساکارز و یا
ساکارز  +نشاسته تأثیری بر نرخ تولید گاز این ماده خوراکی نداشتند .در ارتباط با سلولز خالص
افزودن کربوهیدارتهای غیرالیافی در مجموع موجب افزایش نرخ تولید گاز شد و اثر افزودن ساکارز
 +نشاسته معنیدار بود.
همچنین زمانیکه علوفه پایه علف خشک یونجه یا تفاله چغندرقند بود افزودن ستاکارز ،نشاستته و
یا ساکارز  +نشاسته به طور معنیداری ( )P<7/75پتانسیل تولید گاز از بخش قابتل تخمیتر را افتزایش
داد و در این ارتباط تأثیر ساکارز قابل توجهتر از نشاسته بود .اما هنگامیکه ستلولز ختالص بته عنتوان
ماده خوراکی پایه استفاده شد ،افزودن کربوهیدراتهای غیرالیافی تأثیری بر تولید گتاز از بختش قابتل
تخمیر نداشتند .غلظت اسیدهای چرب فرار در هر لحظه از زمان نشاندهنده توازن بین تولید و هضتم
آن است و تفاوت در سرعت تولید اسیدهای چرب فرار را نمیتوان با استفاده از غلظتت آن تشتخیص
داد (لنگ .)1207 ،هال و ویمر ( )2770گزارش کردند که افزایش غلظت ساکارز تأثیری بر نرخ تخمیر
نداشت ،اما ،فاز تأخیر 1را به صورت خطی افزایش داد .در دسترس بودن گلتوکز حاصتل از هیتدرولیز
ساکارز در ساعتهای اولیه تخمیتر متیتوانتد شتروع رشتد ،ستنتز آنتزیمهتا ،یتا فعالیتت آنتزیمهتای
سلولوالیتیک را به تأخیر بیندازد .اما ،آنزیمهای سلولوالیتیک باکتریهای غیر هوازی معموالً به ممانعت
حاصل از گلوکز مقاوم هستند (لیند و همکاران .)2772 ،پیونکا و فیرکینز ( )1226نیز گزارش کردند که
محصوالت حاصل از تخمیر گلوکز می تواند تخمیر الیاف بته وستیله مخلتوط میکتروبهتای دستتگاه
گوارش را کاهش دهد ،حتی زمانی که  pHپایین نباشد.
تاکنون اطالعات ناچیزی در خصوص تأثیر انواع مختلف کربوهیدراتهای دارای سرعت تخمیر
باال بر مواد خوراکی متفاوت گزارش شده است .اما ،نتایج این آزمایش نشان داد که به نظر میرسد در
ارتباط با نرخ تخمیر علوفهها اثرات متقابل قابل توجهی بین نوع کربوهیدرات غیرالیافی با علوفه پایه
وجود دارد .با توجه به نتایج مشاهده شده در این آزمایش میتوان چنین نتیجهگیری کرد که انواع

1-Lag time
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مختلف کربوهیدراتهای غیرالیافی اثرات متفاوتی بر مواد خوراکی بر جای میگذارند .همچنین اثرات
متفاوت یک نوع کربوهیدرات بر انواع مختلف مواد خوراکی ممکن است نشاندهنده اثرات متقابل بین
نوع کربوهیدرات غیرالیافی و نوع ماده خوراکی پایه باشد.
اگرچه اطالعات محدودی در این زمینه وجود دارد ،اما چنین بیان شده است که نوع کربوهیدرات
غیرالیافی به همراه مکمل پروتئینی میتواند شرایط تخمیر در شکمبه را تغییر دهد ،بنابراین مطالعات
بیشتری در خصوص تأثیر انواع مختلف کربوهیدراتهای غیرالیافی به همراه مقادیر متفاوت
تجزیهپذیری پروتئین در شکمبه مورد نیاز است تا درک کاملی از اثرات آنها بر تولید اسیدهای چرب
فرار pH ،شکمبه ،نیتروژن آمونیاکی ،متابولیتهای خون ،تولید و ترکیب شیر حاصل شود.
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جدول  -2فراسنجههای توليد گاز علف خشک يونجه ،تفاله چغندرقند و سلولز خالص مکمل شده با
كربوهيدراتهای غيراليافی (ساكارز ،نشاسته و يا ساكارز  +نشاسته)
ماده خوراکی

نوع کربوهیدرات غیرالیافی
فاقد

علف خشک یونجه

67/16±1/41a
*

01/25±1/12b

7/762±7/7731b

**

61/71±2/52c

7/762±7/7702ab

01/66±2/74c

7/762±7/7752ab

a

ab

1

ساکارز

نشاسته
فاقد

***

1
*
**

122/1±4/17b

7/702±7/7761b

133/1±2/21b

7/717±7/7754ab

270/3±10/25

a

ساکارز

نشاسته
فاقد

170/1±6/22

***

1

132/7±2/13

*

126/0±12/64

**

272/1±10/24

ساکارز

نشاسته

ساکارز+نشاسته

***

271/5±2/65
**

a

7/711±7/7152

b

ساکارز+نشاسته

سلولز خالص

قابل تخمیر

7/767±7/7741a

ساکارز+نشاسته

تفاله چغندرقند

پتانسیل تولید گاز از بخش

نرخ تولید گاز

7/715±7/7741

7/711±7/7721

ab

7/722±7/7737

ab

7/727±7/7734

7/724±7/7723b

*ساکارز به مقدار  07میلیگرم به ازای گرم ماده خشک ،نشاسته به مقدار  07میلیگرم به ازای گرم متاده خشتک،

***

به مقدار  35میلیگرم به ازای گرم ماده خشک و نشاسته به مقدار  35میلیگرم به ازای گرم ماده خشک اضافه شدند.
1فاقد کربوهیدراتهای غیرالیافی.
 abcدر هر ستون میانگینهای با حروف غیرمتشابه تفاوت معنیدار دارند (.)P <7/75
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هضم ماده خشک :هضم ماده خشک در علف خشک یونجه ،تفاله چغندرقند و سبوس گندم با و
بدون مکمل کربوهیدراته در جدول  3نشان داده شده است .هضم ماده خشک مواد خوراکی در
آزمایش حاضر بهطور معنیداری با هم متفاوت بود ( .)P>7/71افزودن کربوهیدراتهای غیرالیافی
هضم ماده خشک را در علف خشک یونجه به طور معنیداری کاهش داد ( ،)P>/71درحالیکه بر
هضم ماده خشک سایر مواد خوراکی مورد استفاده در این آزمایش تأثیری نداشت .در ارتباط با هضم
ماده خشک تمامی اثرات متقابل دو جانبه و سه جانبه معنیدار بودند .به طور کلی افزودن
کربوهیدراتهای غیرالیافی باعث کاهش هضم ماده خشک در علف خشک یونجه شد ،و در این
ارتباط ساکارز تأثیر منفی بیشتری از نشاسته نشان داد.
مشاهدات قبل در ارتباط با آزمایشات کشت متداوم نشان داد هنگامیکه ستاکارز جانشتین نشاستته
شد ،قابلیت هضم ظاهری ماده خشک (با میانگین  46/1درصتد) در جیتره تحتت تتأثیر قترار نگرفتت
(والیمونت و همکاران .)2774 ،همچنتین نتتایج آزمایشتات درونتنتی (نتومبکال و متورفی )1225 ،در
گاوهایی که در مرحله انتقالی بودند نشان داد که افزودن ساکارز موجب افزایش مصرف ماده خشک در
 12هفته اول پس از زایمان نمیشود ،اگرچه به طور موقت در دو هفته اول پس از زایمان مصرف ماده
خشک در جیره حاوی ساکارز بیشتر بود .با این وجود گزارشاتی نیز وجود دارند که نشان متیدهنتد،
افزودن ساکارز به جیره ستبب افتزایش ختوشختوراکی و افتزایش نترخ عبتور از شتکمبه (خلیلتی و
هوهتانن )1221a ،و یا افزایش مصرف ماده خشک (برودریک و همکاران )2777 ،میشود.
جدول  -3تأثير افزودن ساكارز ،نشاسته و يا ساكارز  +نشاسته بر هضم مااده خشاک (گارم در كيلاوگرم) در علاف
خشک يونجه ،تفاله چغندرقند و سبوس گندم در شرايط آزمايشگاهی كشت ثابت
نوع کربوهیدرات غیرالیافی
ماده خوراکی پایه

1

ساکارز

علف خشک یونجه

465

a

431

b

فاقد

*

**

نشاسته

سطح احتمال معنیدار شدن
ساکارز +
***

خوراکی

غیرالیافی

b

>7/71

7/162

نشاسته

ab

430

411

تفاله چغندرقند

670

613

674

677

سبوس گندم

627

625

612

637
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*ساکارز به مقدار  07میلی گرم به ازای گرم ماده خشک** ،نشاسته به مقدار  07میلتی گترم بته ازای گترم متاده خشتک،
***ساکارز به مقدار  35میلی گرم به ازای گرم ماده خشک و نشاسته به مقدار  35میلی گترم بته ازای گترم متاده خشتک
اضافه شدند.
1فاقد کربوهیدرات غیرالیافی.
مقدار  Pبرای اثرات متقابل عبارتند از P=7/730 :بترای اثتر متقابتل منبتع متاده ختوراکی × نتوع کربوهیتدرات غیرالیتافی؛
 P<7/71برای اثر متقابل منبع متاده ختوراکی × زمتان انکوباستیون و اثتر متقابتل سته جانبته منبتع متاده ختوراکی × نتوع
کربوهیدرات غیرالیافی × زمتان انکوباستیون؛ و  P = 7/726بترای اثتر متقابتل نتوع کربوهیتدراتهتای غیرالیتافی × زمتان
انکوباسیون.
انحراف استاندارد میانگین = 0/1
 abcدر هر ردیف میانگینهای با حروف غیرمتشابه تفاوت معنیدار دارند (.)P< 7/71
جدول  -4تأثير افزودن ساكارز ،نشاسته و يا ساكارز  +نشاسته بر ثابت نرخ هضم (سااعت) و بخاش فاقاد اتانلايل
هضم (انحراف استاندارد  ±ميانگين) ماده خشک علف خشک يونجه ،تفالاه چغندرقناد و سابوس گنادم در شارايط
آزمايشگاهی كشت ثابت
نوع کربوهیدرات

ماده خوراکی
علف خشک یونجه

ثابت نرخ هضم

غیرالیافی
فاقد

7/11± 7/720

7/53± 7/711 a

*

7/71± 7/713

7/50± 7/711 b

7/21

**

7/72± 7/726

b

7/50± 7/716

7/26

b

7/50± 7/711

a

7/30± 7/774

7/22

*

7/71± 7/775 b

7/33± 7/771 b

7/22

**

7/70± 7/774 b

7/34± 7/771 b

7/22

b

7/70± 7/772

b

7/33± 7/774

7/22

a

7/12± 7/717

a

7/34± 7/775

*

b

7/15± 7/711

b

7/35± 7/772

7/22

**

7/11± 7/776 a

7/34± 7/773 a

7/22

ab

7/22

1

نشاسته

ساکارز +نشاسته
تفاله چغندرقند

***

7/71± 7/713
a

1

ساکارز

نشاسته

ساکارز +نشاسته
سبوس گندم

فاقد

هضم

7/21

ساکارز

فاقد

بخش فاقد پتانسیل

همبستگی

***

1

ساکارز

نشاسته

ساکارز +نشاسته

c

***

7/72± 7/775

7/722± 7/776

**

7/34± 7/776

7/21

7/22

*ساکارز به مقدار  07میلیگرم به ازای گرم ماده خشک ،نشاسته به مقدار  07میلیگرم به ازای گرم متاده خشتک،

***

به مقدار  35میلیگرم به ازای گرم ماده خشک و نشاسته به مقدار  35میلیگرم به ازای گرم ماده خشک اضافه شدند.
 1فاقد کربوهیدرات غیرالیافی
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 abcدر هر ستون میانگینهای با حروف غیرمتشابه تفاوت معنیدار دارند (.)P <7/75

فراسنجههای ثابت نرخ هضم و بخش فاقد اتانليل هضم ماده خشک :تأثیر انواع مختلف
کربوهیدراتهای غیرالیافی بر ثابت نرخ تجزیه و بخش فاقد پتانسیل هضم ماده خشک در مواد
خوراکی مختلف در جدول شماره چهار نشان داده شده است .ثابت نرخ هضم ماده خشک درتفاله
چغندرقند و سبوس گندم به طور معنیداری با افزودن کربوهیدراتهای غیرالیافی تحت تأثیر قرار
گرفت ( .)P>7/75در هر دو ماده خوراکی افزودن کربوهیدراتهای غیرالیافی (به جز زمانی که ساکارز
به سبوس گندم اضافه شد) باعث کاهش ثابت نرخ هضم ماده خشک شد .بخش فاقد پتانسیل هضم
ماده خشک در علف خشک یونجه با افزودن کربوهیدراتهای غیرالیافی به محیط کشت به طور
معنیداری افزایش پیدا کرد ( ،)P>7/75اما در تفاله چغندرقند با افزودن هر سه نوع کربوهیدرات
غیرالیافی کاهش نشان داد .هنگامیکه ساکارز به سبوس گندم اضافه شد ،بخش فاقد پتانسیل هضم ماده
خشک افزایش یافت ( .)P>7/75با توجه به این مشاهدات ،به نظر میرسد که ممکن است نوع
کربوهیدارت با نوع ماده خوراکی کشت داده شده اثرات متقابل داشته باشد .نتایج مطالعات گذشته
نشان داده است که منابع مختلف علوفه از نظر تأثیرات منفی نشاسته بر هضم الیاف نامحلول در
شوینده خنثی حساسیتهای متفاوتی دارند (گرنت و مرنتنز 1222؛ گرنت .)1224 ،به عنوان مثال،
گرنت و مرنتز ( )1222مشاهده کردند که نشاسته ذرت نرخ هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی را
برای علف خشک یونجه کاهش داد ،اما ،بر علف سوزنی برمودا اثر ناچیزی داشت .نوع علوفه جیره و
طول ذرات آن نیز ممکن است بر قابلیت تجزیهپذیری کربوهیدراتهای غیرالیافی مؤثر باشد ،به دلیل
این که بر ظرفیت بافری ،زمان جویدن و نرخ عبور از شکمبه مؤثر است (بیچامن و همکاران.)1220 ،
نتيجهگيری كلی
این آزمایش به منظور بررسی تأثیر انواع مختلف کربوهیدراتهای غیرالیافی و منبع علوفه بر هضم
ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی با استفاده از مخلوط میکروارگانیسمهای شکمبه در
شرایط آزمایشگاهی کشت ثابت انجام شد .علف خشک یونجه بهعنوان نماینده گیاهان بقوالت با
مقدار قابلتوجه پروتئین ،تفاله چغندرقند و سبوس گندم بهعنوان مواد خوراکی که حاوی الیاف
نامحلول در شوینده خنثی با قابلیت هضم باال هستند انتخاب شدند .در این آزمایش دیساکارید
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ساکارز و پلیساکارید نشاسته بهعنوان کربوهیدراتهای محلول در آب و ذخیرهای مورد بررسی قرار
 نتایج بهدست آمده نشان داد که نوع ماده خوراکی مورد استفاده و همچنین نوع کربوهیدرات.گرفتند
، بهطورکلی.غیرالیافی مورد ارزیابی دارای اثرات متفاوت و معنیداری بر هضم ماده خشک هستند
نتایج آزمایش حاضر نشان داد که ثابت نرخ هضم مواد خوراکی ممکن است بوسیله منبع کربوهیدرات
، هنگامی که مواد غذایی مختلف با ساکارز، بهعالوه. تحت تأثیر قرار بگیرد،غیرالیافی مورد استفاده
 ثابت نرخ هضم و بخش غیر قابل هضم،نشاسته و یا مخلوط آنها با نسبت یک به یک مکمل شد
 بنابراین اثرات متقابل مواد خوراکی مختلف با انواع کربوهیدراتهای.عکسالعملهای متفاوتی داشتند
غیرالیافی در ارتباط با ثابت نرخ هضم و بخش غیر قابل هضم برای هر ماده خوراکی به تنهایی یا در
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Abstract
In this experiment the effect of adding different kinds of non-fiber
carbohydrates (sucrose, starch, or equal mixture of them) on the amount of
produced gas and fermentation characteristics of some feedstuffs were studied by
gas production technique and in vitro experiment. Gas production was recorded at
2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 and 96 h of incubation for non-supplemented and
supplemented (70 mg/g DM) pure cellulose, alfalfa hay and sugar beet pulp. The
feedstuffs that were used in in vitro experiment includes: alfalfa hay, wheat bran
and unmolassed sugar beet pulp. Non-supplemented or NFC supplemented (70
mg/g DM) samples for 4, 8, 16, 24, 48, and 96 h at 39°C. The results of gas
production study showed that (except for 2 h), supplementation of all kinds of nonfiber carbohydrates increased the amount of produced gas significantly. Sucrose
supplementation increased the gas production rate of alfalfa hay significantly
(0.069 vs. 0.060). In the case of sugar beet pulp, the adding of starch decreased the
gas production rate significantly. Also, when the alfalfa hay or sugar beet pulp
were used as a basal forage, the adding of sucrose, starch or sucrose+ starch
increased gas production from fermentable fraction significantly. The source of
NFC used in the medium containing alfalfa hay caused a significant decrease in
DM disappearance. Fractional rate constant of dry matter disappearance of
unmolassed sugar beet pulp and wheat bran was significantly decreased by
supplemental non-fiber carbohydrate, except when sucrose was added to wheat
bran. The indigestible fraction of dry matter of alfalfa hay was significantly
increased when it was supplemented with non-fiber carbohydrate.
Keywords: Cellulose, alfalfa, sugar beet pulp, sucrose, starch1
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