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1دانشیار و دانشجوی دکتری گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
تاريخ دريافت1396/03/22:؛ تاريخ پذيرش1396/06/22:
چکیده1

سابقه و هدف :اسیدوز يکی از مشکالت اکثر دامداریها است که همه ساله خسارات مالی فراوانی به دامداریها تحمیل
مینمايد .با افزايش کنسانتره جیره و کاهش  pHشکمبه ،قابلیت هضم فیبر کاهش میيابد و تغییر در جمعیت میکروبی شکمبه
مشاهده خواهد شد .جیرههايی که دارای سطوح بااليی از کنسانتره هستند ممکن است با اختالل در مکانیسم گوارش منجر به
کاهش ظرفیت بافری شکمبه شوند ،متعاقباً  pHشکمبه را تغییر دهند که منجر به اسیدوز میشود .مطالعات نشان دادهاند استفاده
از بافرها در تغذيه دام ،شرايط محیطی شکمبه را بهبود بخشیده و بهوسیله تعديل اسیديته شکمبه ،از افت  pHجلوگیری مینمايد.
مک مل رومینوبافر به منظور پیشگیری از اسیدوز و بهبود عملکرد دام از ترکیب بافرهای رايج و گیاهان دارويی تولید شده است.
تحقیق حاضر جهت مقايسه اثر مکمل رومینوبافر ،بیکربنات سديم و مخلوط گیاهان دارويی بر پیشگیری از اسیدوز و بهبود
عملکرد دامهای پرواری انجام شد.
مواد و روشها :سی و شش رأس بره نر نژاد کردی پنج ماهه با وزن اولیه  25±2کیلوگرم بهمدت  100روز به طور تصاادفی در
چهار گروه  9راسی مورد بررسی قرار گرفتند و بهصورت انفرادی نگهداری شدند .تیمارها شامل گاروه  :1تیماار شااهد یجیاره
پايه)؛ گروه  :2رومینوبافر یدو درصد از جیره پايه)؛ گروه  :3بیکربنات سديم یيک درصد از جیره پايه) و گروه  :4مخلوط گیاهان
داروئی یدو درصد از جیره پايه) ،مورد مطالعه قرار گرفتند .در طول دوره آزمايش؛ عملکرد برههاا pH ،شاکمبه میازان اباتال باه
اسیدوز ،نمونهبرداری از فراسنجههای شکمبهای و فراسنجههای خونی انجام گرفت .برای تعیین دامهای مبتال به اسیدوز ،ابتدا باا
مشاهده عالئم ظاهری همچون کم اشتهايی ،اسهال و دانههای هضم نشده در مدفوع ،بعنوان دام ابتال به اسیدوز شناسايی میشاد
سپس  pHمايع شکمبه دام مورد نظر در ساعت های دو ،چهار ،شش و هشت بعد از خوراک دهی مورد بررسی قرار میگرفت.
یافتهها :اثر تیمارهای آزمايشی بر اضافه وزن روزانه ،خوراک مصرفی و ضريب تبديل معنیدار باود ی .)P<0/01یاثار تیمارهاای
آزمايشی در جیرههای پر کنسانتره بر عدم بروز اسیدوز معنیدار باود ی P<0/01و .)χ2=52/55مکمال رومینوباافر و بایکربناات
سديم از کاهش  pHشکمبه در طول دوره پرواربندی جلوگیری نمودند ی .(P<0/05اثار تیمارهاای آزمايشای بار فراسانجههاای
شکمبه ای از قبیل کل اسیدهای چرب فرار ،اسید استیک ،اسید پروپیونیک ،اسید بوتیريک ،نسبت استیک به پروپیونیاک ،نیتارو ن
آمونیاکی شکمبه و ظرفیت کل آنتیاکسیدان شکمبه مثبت و معنیدار بود ی .)P>0/05اثر تیمارهاای آزمايشای بار ساطو گلاوکز،

*مسئول مکاتبهmmoeini@razi.ac.ir :
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پروتئین تام ،نیترو ن اورهای خون ،کلسترول ،بتا هیدورکسی بوتیرات و ظرفیات کال آنتایاکسایدان سارم خاون در طاول دوره
آزمايش معنیدار بود ی.)P>0/05
نتیجهگیری:با توجه به نتايج اين آزمايش مکمل رومینوبافر سبب بهبود عملکرد و کاهش هزينه تولید در پرواربندی بره شد،
بنابراين استفاده از مکمل رومینوبافر تا سطو دو درصد جیرههای پرواری پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :اسیدوز ،رومینوبافر ،بیکربنات سديم ،گیاه داروئی ،بره کردی.

مقدمه
اسیدوز يکی از مشکالت اکثر دامداری ها است که همه ساله خسارات مالی فراوانی به دامداریها تحمیل مینمايد.
جیرههايی که دارای سطوح بااليی از کنسانتره هستند ممکن است باا اخاتالل در مکانیسام گاوارش منجار باه کااهش
ظرفیت بافری شکمبه شوند و متعاقباً  pHشکمبه را کاهش دهند ی .)3تامین انر ی مورد نیاز از طريق افازايش اساتفاده
از کنسانتره يا کربوهیدراتها با قابلیت تخمیر سريع در جیرهی مورد نظر میتواناد شاکمبه را مساتعد اسایدوز نماياد
ی .)27با افزايش کنسانتره جیره و افزايش اسیديته شکمبه ،قابلیات هضام فیبار کااهش مایياباد و تغییار در جمعیات
میکروبی شکمبه مشاهده خواهد شد ی .)24با کاهش  ADFخوراک pH ،شکمبه به کمتر از  6/3افت میکند ،در نتیجاه
میزان خوراک مصرفی کاهش میيابد ی .)22زمانی که درصد کنسانتره جیره از  50به  75درصد خوراک مصرفی روزانه
برسد احتمال اينکه  pHشکمبه به کمتر از  6برسد بسیار زياد است ی .)15مطالعات نشان دادهاناد اساتفاده از بافرهاا در
تغذيه دام شرايط محیطی شکمبه را بهبود بخشیده و بوسیله تعديل اسیديته شکمبه ،از افات  pHجلاوگیری ماینماياد
ی .)16بی کربنات سديم و اکسید منیزيم اثرات مثبت و قابل قبولی بر بافرينگ شکمبهای و عملکرد دامها داشتهاند ی.)13
همچنین مطالعات ديگری نشان دادهاند ،اسانسهای گیاهی غنی از ترکیبات فنولی بوده و خاصیت آنتی باکترياال قاوی
علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی دارند ی 7و  .)14از اسانس هاا باه علات دارا باودن خاصایت ضاد باکترياايی،
ضدقارچی و آنتی اکسیدانی در تغذيه حیوانات استفاده شده است ی .)8نتايج پاژوهشهاا نشاان داده کاه اساانسهاای
گیاهی می توانند تخمیر میکروبی شکمبه را بطور مطلوبی تغییر دهند ی )2بهطوریکه رزماری و سیر باعث بهبود تخمیر
و افزايش  pHشکمبه شدهاند ی 5و  .)12در مطالعهی ديگر ،مصرف مخلوط کاسنی و انیسون توانست وضعیت اشتها را
در حیوانات دچار سوءهاضمه و مبتال به اسیدوز بهبود بخشد ی .)28لذا هدف از انجام اين آزمايش ،مقايسه بیکربناات
سديم ،مخلوط چند گیاه داروئی یرزماری– سیر -انیسون که در آزمايشات بارونتنای هام باهصاورت انفارادی و هام
بصورت ترکیب بر حفظ  pHشکمبه موثر باودهاناد) و مکمال رومینوباافر یمکمال گیااهی -معادنی حاصال از نتاايج
آزمايشات درونتنی و برونتنای در حفاظ  pHشاکمبه) بار پیشاگیری از اسایدوز ،بهباود فراسانجههاای شاکمبهای،
فراسنجههای خونی و عملکرد دامهای پرواری بود.
مواد و روشها
اين پژوهش با استفاده از  36رأس بره نر نژاد کردی  5ماهه با وزن اولیه  25±2کیلوگرم به مدت  100روز از
اواسط مرداد ماه تا پايان آبان ماه سال  1395در پرواربندی بره واقع در شهرستان ديواندره انجام شد 36 .بره به صورت
تصادفی از بین گله انتخاب شدند و به چهار گروه  9راسی یچهار تیمار با  9تکرار) تقسیمبندی شدند .محل نگهداری
هر گروه با استفاده از نردههای چوبی به  9قسمت مجزا از هم تفکیک شد و بهصورت باکسهای انفرادی در آمد.
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تغذيه و نگهداری دامها بصورت انفرادی بود .تیمارها شامل گروه  :1تیمار شاهد یجیره پايه)؛ گروه  :2رومینوبافر 1یدو درصد
از جیره پايه)؛ گروه  :3بیکربنات سديم 2یيک درصد از جیره پايه) و گروه :4مخلوط گیاهان داروئی 3یدو درصد از جیره پايه)،

مورد مطالعه قرار گرفتند .دوره پرواربندی شامل  10روز عادت دهی و  90روز دوره آزمايش اصلی بود .قبل از شروع
دوره آزمايش از قرصهای ضد انگل آلبندازول به میزان  5/7میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام استفاده شد.
جیره خوراکی برهها بر اساس احتیاجات وزن زنده و افزايش وزن  300گرم در روز ی )21تنظیم شد یجدول  .)1برهها
آزادانه به آب و سنگ نمک دسترسی داشتند .دامهای مورد آزمايش خوراک مصرفی روزانه خود را در دو وعده و به
صورت کامال مخلوط دريافت نموده و مقدار خوراک مصرفی و باقیمانده خوراک به تفکیک هر دام اندازهگیری شد.
برهها هر  28روز يکبار از زمان شروع آزمايش پس از  16ساعت گرسنگی توزين میشدند .پس از جمعآوری
داده های مربوط به خوراک مصرفی روزانه ،خوراک مصرفی کل دوره آزمايش ،اضافه وزن کل دوره و اضافه وزن
روزانه ،ضريب تبديل هر گروه به تفکیک محاسبه شد .برای تعیین دامهای مبتال به اسیدوز ،ابتدا با مشاهده عالئم
ظاهری همچون کم اشتهايی ،اسهال و شل بودن اسکور مدفوع ،دانههای هضم نشده در مدفوع ی ،)19بعنوان دام ابتال
به اسیدوز شناسايی میشد .سپس دام مورد نظر جهت آزمايشات اندازه گیری  pHمايع شکمبه در ساعتهای دو،
چهار ،شش و هشت بعد از خوراکدهی مورد بررسی قرار میگرفت ی .)27در صورتی که میانگین  pHبه کمتر از 6/4
میرسید ی ،)32به عنوان دام مبتال به اسیدوز در طول هر ماه به تفکیک برای تیمارها ثبت شد.
جدول  :1اجزای تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذی جیره های آزمایشی (بر اساس ماده خشک)
)Table 1. Ingredient and nutrient composition of experimental diets (dry matter bases
بیکربنات سديم
رومینوبافر
شاهد
گیاهان داروئی
اجزای جیره یدرصد)
Sodium
RumenoControl
Herbs
)Ingredient of diets (%
bicarbonate
buffer
Alfalfa hay
يونجه خشک
25
25
25
25
Wheat straw

2

3

3

3

Soybean meal

18

18

18

18

Barely

45

45

45

45

Wheat barn

7

7

7

8

بی کربنات سديم

Bicarbonate sodium

-

1

-

-

مکمل رومینوبافر

Rumenobuffer sup

2

-

-

Mix of herbs

-

2

-

کاه گندم
کنجاله سويا
جو
سبوس گندم

ترکیب گیاهان داروئی

-

مکمل معدنی و ويتامینی* Vitamin and Mineral

 -1مکمل رومینوبافر یمکمل بافری پرواری) حاصل از نتايج آزمايشات برون تنی در تعديل اسیديته محیط و افزايش قابلیت هضام خاوراک کاه متشاکل از:
بیکربنات سديم ،بنتونیت سديم ،اکسید منیزيم ،انیسون ،سیر و رزماری میباشد

 -2بی کربنات سديم یجوش شیرين شیراز)؛ بنا به مقادير توصیه شده در منابع و نتايج حاصل از آزمايشات برونتنای مقادار  1درصاد در نظار
گرفته شد.
 -3گیاهان دار وئی به صورت ماده خشک و آسیاب شده با مخلوط يکسانی از رزماری ،انیسون و سیر مطابق با نتايج آزمايشات برون تنی در حفظ  pHمحیط
انتخاب شد.
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ترکیبات شیمیایی Chemical composition
ME Mcal/kg

2.78

2.77

2.77

2.78

% CP

16.1

16.2

16.1

16.3

ديواره سلولی

%NDF

15.6

15.6

15.7

15.7

کربوهیدرات غیر فیبری

% NFC

58

58

58

58

% ether extract

2.8

2.8

2.8

2.8

خاکستر

%Ash

9.8

9.8

9.7

9.7

کلسیم

% Ca

1.2

1.2

1.2

1.2

% P

0.67

0.67

0.67

0.67

انر ی قابل متابولیسم
پروتئین خام

چربی خام

فسفر

*روزانه به ازای هر راس  10گرم به جیره پايه اضافه شد و ترکیب مکمل معدنی و ويتامینی ) (Dami mixشامل :یويتامین  IU 500000 Aدر کیلوگرم،
ويتامین  IU 100000 D3در کیلوگرم ،ويتامین IU 100 Eدر کیلوگرم ،منگنز  ،2000 mg/kgآهن  ،3000 mg/kgروی  ،3000 mg/kgمس mg/kg
 ،280يد  ،100 mg/kgمنیزيم  ،20000 mg/kgسلنیوم  ،1 mg/kgکبالت  ،100 mg/kgسديم  ،55000 mg/kgکلسیم  195000 mg/kgو فسفر
 )90000 mg/kgبود.
*

The daily ration was increased to 10 grams per animal. vitamin and mineral composition include (Unit/Kg): vit A
(500000 IU), vit D3 (100000 IU), vit E (100 IU), Mn (2000 mg), Fe (3000 mg), Zn (3000 mg), Cu (280 mg), I (100
mg), Mg (20000 mg), Se (1 mg), Co (100 mg), Na (55000 mg), Ca (195000 mg), P (90000 mg).

نمونهبرداری از شکمبه :زمانی که  60درصد خوراک از کنسانتره تشکیل شود ،حدود چهاار تاا شاش سااعت بعاد از
مصرف خوراک  pHشکمبه افت خواهد کرد ی .)11بنابراين چهار ساعت پس از خوراکدهی نوبت صبو ،نموناههاای
مايع شکمبه در روزهای اول 56 ،28 ،و  84دوره آزمايشی با استفاده از لولهی مری گرفته شد .بدين منظور نمونه ماايع
شکمبهی بره ها که با جیره مورد نظر تغذيه شده بودند به اندازه کافی جمع آوری شد .سپس در فالکونهای مخصوص
و با حفظ دمای اولیه به آزمايشگاه انتقال يافتند و همزمان اسیديته نمونهها با  pHمتر مدل 1اندازهگیری شادند .ساپس
با استفاده از پارچه چهار اليه تمیز مخصوص ،ذرات علوفه و بزرگتر مايع شکمبه جداساازی شادند و باقیماناده ماايع
شکمبه نمونهها به تفکیک به داخل ويتن صاف شدند .برای تعیین ظرفیت کل آنتی اکسیدان ی 2)TACنمونههاا ،مقادار
دو میلی لیتر از ويتنها برداشته شد و داخل میکروتیوب در دمای منفی  20درجاه ساانتیگاراد تاا زماان انادازهگیاری
نگهداری شد ،سپس در طول موج  600نانومتر با کیت 3با استفاده از اسپکتوفتومتری 4اندازهگیاری شاد .بارای انادازه
گیری غلظت اسیدهای چرب فرار هر  1/5میلیلیتر مخلوط شیرابه داخل ويتن با  0/375میلایلیتار محلاول OPAEB

یمخلوط ارتوفسفريک  20درصد و -2اتیل بوتیريک اسید) مخلوط و جهت تعیین اسیدهای چرب فرار تا زماان انجاام
آزمايش در دمای منفی  20درجه سانتیگراد نگهداری شد ی .)26اندازهگیری اسیدهای چرب فرار در حضور اساتاندارد
داخلی توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی 5انجام شد و مقدار کل اسیدهای چرب و همچناین نسابت اساید اساتیک باه
اسید پروپیونیک محاسبه شد .برای تعیین غلظت آمونیاک ،شیرابه موجاود در هار شیشاه وياتن باه نسابت  5باه  1باا
1. PH-56, Milwaukee, Italy
2. Total Anti-oxidant Capacity
)3. (Randox, Antrim, UK
)4. (Varincary 100, Australia
)5. (UNICAM 4600
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اسیدکلريدريک  0/2نرمال رقیق ،و بالفاصله تا روز قرائت جذب نوری در يخچال نگهداری شد .غلظات آمونیااک باا
استفاده از اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد ی.)4
نمونههای خون :نمونههای سرم خون برههاا در روزهاای اول 56 ،28 ،و  84آزماايش در حالات ناشاتا از رد وداج
گردن جمعآوری شدند .جداسازی سرم خون با دستگاه ساانتريفیو باا دور  3000باه مادت  15دقیقاه انجاام شاد و
نمونههای سرم تا زمان آزمايش در دمای منفی  20درجه سانتیگراد در فريزر نگهداری شدند .برای اندازهگیاری گلاوکز
سرم توسط کیت ، 1پروتئین و نیترو ن اورهای سرم خون  2توسط کیت ، 3کلسترول در طاول ماوج  525-576ناانومتر
توسط کیت ،4بتاهیدروکسی بوتیرات 5توسط کیت 6و ظرفیت کل آنتی اکسیدان در طول موج  600نانومتر توسط

کیت7

با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتری اندازه گیری شدند.
تجزيه آماری
آزمايش در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد .برای تجزيه و تحلیل فراوانی مبتال به اسیدوز از رويه

Freq

و برای ساير صفات از رويههای  GLMو  Mixedنرم افزار ) (SAS 9.1استفاده شد ی .)25مدل آماری به شرح زير بود:
در مدل آماری فوق  Yijkبرابر با عملکرد حیوان،

Yijk= µ + Treati+ Animalj + Timek+ (Treat* Time)ik + eijk
 =µمیانگین جامعه =Treati ،اثر تیمار iام= Animalj ،اثر تصادفی

حیوان jام= Timek ،اثر زمان kام= (Treat* Time)ik ،اثر متقابل زمان در تیمار و =eijkاثر باقیمانده يا خطا بود.
نتايج و بحث
میانگین وزن زنده تیمارها و افزايش وزن روزانه برهها در جدول  2نشان داده شده است .اختالف بین مقدار کل
اضافه وزن در طول دوره آزمايش و اختالف بین اضافه وزن روزانه برهها بین تیمارها معنیدار بود ی .)P>0/01با
کوواريت گرفتن از وزن اولیه تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد بنابراين اثر خطای تصادفی وزن اولیه بین
تیمارها معنیدار نبود یجدول .)2افزودن مکمل رومینوبافر ،بیکربنات سديم و مخلوط گیاهان داروئی به جیره روزانه
باعث افزايش اضافه وزن دامها شده است ی .)P>0/01بطوريکه استفاده از مکمل رومینوبافر در سطو دو درصد باعث
افزايش وزن روزانه قابل توجهی نسبت به تیمار کنترل شد ی 324نسبت به  243/5گرم در روز) یجدول  .)2در جدول
 2خوراک مصرفی روزانه تیمارها نشان داده شده است.مقدار خوراک مصرفی روزانه تیمارها با هم تفاوت معنیداری
داشت ی . )P>0/01افزايش خوراک مصرفی با تغذيه رومینوبافر نسبت به ساير تیمارها مشهودتر است یجدول  .)2با
توجه به نسبت مقدار خوراک مصرفی به اضافه وزن حاصل شده ،ضريب تبديل بین تیمارها تفاوت معنیداری داشت
ی .)P>0/01رومینوبافر و بیکربنات سديم باعث بهبود ضريب تبديل نسبت به گروه شاهد شدند ی )P>0/01یجدول .)2

)1. (zietchem, Tehran, Iran
)2. Blood Urinary Nitrogen (BUN
)3. (Darmankav, Isfahan, Iran
) 4. (zietchem, Tehran, Iran
)5. β-Hydroxy Butyric acid (βHBA
)6. (Randox, Antrim, UK
)7. (Randox, Antrim, UK
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ساير مطالعات نیز بهبود عملکرد را با استفاده از بافرها نشان دادهاند .در مطالعهای با بررسی اثرات اضافه کردن 0/05
درصد اکسید منیزيم و  0/2درصد بیکربنات سديم به جیره برههای پروراری لری-بختیاری ،ضريب تبديل غذايی،
اضافه وزن روزانه و خوراک مصرفی مثبت و معنیدار بود ی )P<0/05ی .)13همچنین افزايش معنیداری در قابلیت
هضم ظاهری  ADFاز  36به  45/1درصد و  46/8درصد بهترتیب با افزودن  1درصد بیکربنات سديم و  0/8درصد
اکسید منیزيم به جیره گاوهای شیری ،در اويل شیردهی ،مشاهده شده است ی .)11با توجه به اينکه رومینوبافر از اکسید
منیزيم ،بنتونیت سديم ،بیکربنات سديم و چند گیاه داروئی تشکیل شده ،احتماال به دلیل وجود اکسید منیزيم
دررومینوبافر و خاصیت بافری آن ،میتواند از داليل افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل باشد ی )13بنتونیت سديم نیز
در ترکیب رومینوبافر موثر بوده است بصورتی که مطالعات نشان داده است اضافه کردن بنتونیت ،سبب بهبود معنیدار
در افزايش وزن روزانه و خوراک مصرفی شده است ی .)29مطالعات نشان داده است اضافه نمودن بیکربنات سديم به
جیره غذايی گاوهای شیری در زمان استرس گرمايی باعث افزايش میزان خوراک مصرفی و تولید شیر شده است
ی .) 22اگر چه بافرهای رايج به طور عمده تاثیری مستقیم بر مصرف خوراک و يا هضم خوراک ندارند ،اما اگر ترکیبی
بتواند وضعیت اکوسیستم شکمبه را به گونهای نگه دارد که رشد میکروبها بهینه گردد باعث بهبود در هضم مواد
خوراکی در شکمبه و رودهی باريک خواهند شد ی .)9بنابراين با توجه به نتايج اين آزمايش و بررسی اقتصادی استفاده
از مکمل رومینوبافر به مقدار دو درصد جیره روزانه میتوان گفت که تغذيه رومینوبافر باعث افزايش وزن زنده به
مقدار  5/710کیلوگرم نسبت به شاهد در طول  90روز دوره پروار شده است یجدول  )2در مقابل مقدار 2/560
کیلوگرم مکمل رومینوبافر بیشتری نسبت به گروه شاهد مصرف کرده است .بعبارتی در کل دوره پروار حدود 6800
تومان هزينه رومینوبافر به ازای هر دام بوده ،در مقابل حدود  80000تومان درآمد بیشتری به ازای هر راس بره پرواری
کسب شده است.
جدول  : 2مقایسه میانگین اضافه وزن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل در طول دوره آزمایش
Table 2. Comparisons average weight gain, feed intake and feed conversion ratio during the experimental
period
اضافه وزن روزانه خوراک مصرفی روزانه
اضافه وزن
ضريب تبديل
یکیلوگرم)
یگرم)
یکیلوگرم)
تیمار treatment
Feed conversion
weight gain
)(kg

Daily weight
)gain (gram

Daily feed intake
)(kg

)ratio (FCR

*24.66±0.18a

293.6±0.2a

1.52±0.004a

5.19±0.05a

بیکربنات سديم

22.85±0.18b

272.0±0.2b

1.49±0.004b

5.47±0.05b

Sodium bicarbonate
Herbs
گیاهان داروئی

20.58±0.18c

254.1±0.2c

1.50±0.004b

6.10±0.05c

Control

18.95±0.18d

225.6±0.2d

1.47±0.004c

6.52±0.05d

0.88

2.5

رومینوبافر

شاهد

Rumenobuffer

2.6
2.6
C.V
* میانگین های هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیدار ی )P>0/01میباشد.

* Means with different superscript are significantly different (P>0.01).

فراوانی دام های مبتال به اسیدوز به تفکیک هر تیمار در طول دوره آزمايش در ماه اول و دوم و سوم پرواربندی در
نمودار  1آمده است .اثر تیمارهای آزمايشی بر عدم بروز اسیدوز معنیدار بود ی P<0/01و  .)χ2=52/55بعد از شروع
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دوره آزمايش يعنی در طول  30روز اول دوره پرواربندی بعلت افزايش کنسانتره جیره و کاهش  pHشکمبه ینمودار
 )2میزان ابتال به اسیدوز بسیار باال بود سپس بهبودی نسبی پیدا کردهاند به عبارتی اثر گذشت زمان در طول دوره
پرواربندی بر سازگاری ،کاهش بروز اسیدوز و کاهش ابتالی مجدد معنیدار بود ی )P<0/05ینمودار  .)1مکمل
رومینوبافر و بی کربنات سديم سبب کاهش چشمگیر عاليم اسیدوز در ادامه آزمايش شدند ،به عبارتی در پیشگیری از
اسیدوز در دامهای پرواری نسبت به گروه شاهد و مخلوط گیاهان داروئی موثرتر بودند ینمودار  .)1لذا کاهش ابتال به
اسیدوز باعث افزايش عملکرد و ضريب تبديل در اين تیمارها شد ینمودار ،1جدول .)2

نمودار  :1اثر تیمارها بر پیشگیری از اسیدوز در طول دوره آزمایش
Figure 1. The effect of treatments on the prevention of acidosis during the experiment

تغییرات  pHشکمبه به تفکیک تیمارها در طول دوره آزمايش در نمودار  2آمده است .اثر تیمارهاای آزمايشای بار
دامنه تغییرات  pHشکمبه در طول دوره آزمايش معنیدار بود ی .)P<0/01افزايش شایب دامناه تغییارات و کااهش

pH

شکمبه در طول  30روز اول بعد از شروع آزمايش مشاهده شده است یتیمار کنتارل  )pH=5/75اماا باا مارور زماان و
افزايش طول دوره آزمايش ،شیب تغییرات  pHشکمبه کمتر بود به عبارتی اثار گذشات زماان ياا افازايش طاول دوره
آزمايش ،بر کاهش دامنه تغییرات  pHشکمبه موثر و معنیدار بود ی .)P<0/01همچنین اثر متقابل تیمار و افازايش طاول
دوره آزمايش ،بر کاهش دامناه تغییارات  pHو افازايش  pHشاکمبه معنایدار باود ی )P<0/05ینماودار  .)2همچناین
همبستگی مثبتی بین عدم باروز اسایدوز و افازايش  pHشاکمبه مشااهده شاد ینماودار  1و  .)2مکمال رومینوباافر و
بیکربنات سديم باعث کاهش دامنه تغییرات pHشکمبه و بهبود معنایدار آن باا مصارف کنساانتره بیشاتر در دامهاای
پرواری شدند ی )P<0/05ینمودار  .)2هر چند تغذيه با مخلوط گیاهان داروئی باعث بهبود  pHشکمبه نسبت باه گاروه
شاهد شد اما نسبت به مکمل رومینوبافر و بیکربنات سديم قدرت بافری کمتری داشت ینمودار  )2احتماالً باا اثار بار
جمعیت میکرواورگانیسمهای شکمبه باعث بهبود  pHشکمبه نسبت به گروه شاهد شده است .در مطالعهای با مصارف
 200میلی گرم اسانس گیاه رزماری در روز ،تغییرات قابل مالحظهای بر  pHشکمبه مشاهده نشد ،هر چند بهباودی در
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تخمیر شکمبهای و هضم خوراک گزارش شده است ی .)23در مطالعه ديگری استفاده از سطوح  300و  3000میلیگرم
اسانس سیر در شرايط آزمايشگاهی سبب افزايش  pHشده بود ی.)5

نمودار  :2اثر تیمارها بر تغییرات  pHشکمبه در طول دوره آزمایش.
Figure 2. Effect of treatments on changes of rumen pH during the testing period.

در جدول  3میانگین کل اسیدهای چرب فرار ،اسید استیک ،اسید پروپیونیک ،اسید بوتیريک ،نسبت استیک به
پروپیونیک ،ازت آمونیاکی شکمبه و ظرفیت کل آنتیاکسیدان شکمبه در طول دوره آزمايش نشان داده شده است.
تیمارهای آزمايشی بر فراسنجههای شکمبهای از قبیل کل اسیدهای چرب فرار ،اسید استیک ،اسید پروپیونیک ،اسید
بوتیريک ،نسبت استیک به پروپیونیک ،ازت آمونیاکی شکمبه و ظرفیت کل آنتیاکسیدان شکمبه موثر بودند ی.)P>0/05
اثر متقابل تیمار و گذشت زمان در طول دوره آزمايش بر فراسنجههای شکمبهای معنیدار بود ی .)P>0/05مکمل
رومینوبافر باعث افزايش کل اسیدهای چرب فرار و بهبود نسبت استیک به پروپیونیک و کاهش ازت آمونیاکی شکمبه
شد یجدول  .)3تغذيه با مخلوط گیاهان داروئی باعث افزايش قابل توجهی در غلظت ظرفیت کل آنتیاکسیدانی مايع
شکمبه شد یجدول  )3و همبستگی مثبتی بین غلظت ظرفیت کل آنتیاکسیدان مايع شکمبه و ظرفیت کل آنتیاکسیدان
سرم خون نیز مشاهده شد یجدول  3و  .)4افزايش حجم مولی اسید پروپیونیک و جذب آن در شکمبه و تبديل آن به
گلوکز در فرآيند گلوکونئو نز باعث بهبود عملکرد و اضافه وزن خواهد شد اما در صورتی که حجم بیشتری از آن
تبديل به الکتات در محیط شکمبه شود باعث افزايش اسیديته محیط شکمبه و اختالل در فرآيند تخمیر و هضم و
جذب خواهد شد ی .)9در آزمايشات ديگری نشان داده شد ،مقدار  20گرم در کیلوگرم بیکربنات سديم در جیره
پرواری بره های مرينوس باعث بهبود اسیديته شکمبه ،میزان نیترو ن آمونیاکی و ترکیب اسیدهای چرب فرار شده
است ی .)3کاهش حجم مولی نیترو ن آمونیاکی در جیرههای پر کنسانتره نشان از مصرف سريع نیترو ن آزاد در
شکمبه توسط میکرواورگانیسمهای شکمبه و بهبود فرآيند تخمیر و افزايش پروتئین میکروبی است .مکمل رومینوبافر
حاوی بنتونیت بوده و مطالعات نشان داده ،اضافه کردن بنتونیت به میزان  2درصد به کنجالهی خرمای روغنی سبب
کاهش جمعیت پروتوزوايی و کاهش غلظت نیترو ن آمونیاکی در شکمبه شده است ی .)1همچنین بنتونیت سديم
باعث افزايش پروتئین عبوری به قسمتهای پايینی دستگاه گوارش شده است ی .)17افزايش مصرف نیترو ن آمونیاکی
شکمبه توسط میکرواورگانیسمها و نهايتا افزايش مصرف پروتئین میکروبی توسط دام بواسطه استفاده از بیکربنات
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سديم در جیره اثبات شده است ی .)20در جدول  4میانگین کل گلوکز ،پروتئین تام ،نیترو ن اورهای خون ،کلسترول،
بتا هیدروکسی بوتیرات ،ظرفیت کل آنتیاکسیدان سرم خون در طول دوره آزمايش نشان داده شده است .اثر تیمارهای
آزمايشی بر سطو گلوکز ،پروتئین تام ،نیترو ن اورهای خون ،کلسترول ،بتا هیدروکسی بوتیرات ،ظرفیت کل
آنتیاکسیدان سرم خون در طول دوره آزمايش معنیدار بود ی .)P>0/05اثر گذشت زمان در طول دوره آزمايش بر
فراسنجههای خونی معنیدار بود ی .)P>0/05در تیمارهايی که بهبود عملکرد داشتند یجدول  ،)2سطو گلوکز و
پروتئین تام بیشتری نسبت به ساير تیمارها داشتند یجدول  .)4ظرفیت کل آنتیاکسیدانی سرم خون در دامهايی که با
ترکیب گیاهان داروئی تغذيه شدهاند بیشتر بود یجدول  .)4مکمل رومینوبافر چون ترکیبی ازگیاهان داروئی و مواد
معدنی بافريست ،نسبت به ساير تیمارها بهبود قابل مالحظهای در فراسنجههای خونی داشت یجدول  .)4مطالعات
نشان داده وقتی بنتونیت به میزان صفر 2/5 ،و پنج درصد به بخش مواد متراکم جیره بزها اضافه شد پروتئین سرم خون
در دامهای دريافت کننده بنتونیت افزايش يافت ی .)18بنتونیت سديم باعث کاهش نیترو ن اورهای پالسمای خون و
افزايش پروتئین پالسمای خون در گوسفند شده است ی .)29غلظت نیترو ن اورهای موجود در خون ارتباط بااليی با
غلظت نیترو ن آمونیاکی در شکمبه دارد ی .)10بنابراين تیمارهايی که باعث کاهش غلظت نیترو ن آمونیاکی در شکمبه
شدهاند ،باعث کاهش نیترو ن اورهای خون نیز شدهاند یجداول  3و  .)4سیر حاوی مقادير فراوانی از انواع
فالونوئیدهاست که میتواند عالوه بر خواص آنتی اکسیدانی ،سطو کلسترول خون را کاهش دهد ی .)12در گوسفند
شال همبستگی مثبتی بین افزايش گلوکز سرم خون با ظرفیت کل آنتیاکسیدان مشاهده شده است ولی همبستگی منفی
بین افزايش بتاهیدروکسی بوتیرات سرم خون با ظرفیت کل آنتیاکسیدان مشاهده شده است ی.)30
جدول  :3مقایسه میانگین کل اسیدهای چرب فرار ،استیک ،پروپیونیک ،بوتیریک ،نیتروژن آمونیاکی ،ظرفیت کل

آنتیاکسیدان شکمبه در طول

دوره آزمایش
Table 3. Comparisons average total VFA, acetic, propionic, butyric, nitrogen of ammonia, total antioxidant capacity rumen during the testing period.
بیکربنات سديم
روز خونگیری
فراسنجههای شکمبه
شاهد
گیاهان داروئی
رومینوبافر
Rumen
parameters

اسیدهای چرب فرار
VFA
)(mmol/l

اسید استیک
Acetic acid
)(mmol/l

اسید پروپیونیک
Propionic acid
)(mmol/l

اسید بوتیريک
Butyric acid
)(mmol/l

نیترو ن آمونیاکی

Blood
sampling
1
28
56
84
1
28
56
84
1
28
56
84
1
28
56
84
1
28

Rumenobuffer
86.27±0.77
*94.77±0.95a
97.47±0.88a
101.41±0.97a
63.85±0.78
57.97±1.02a
54.95±0.78c
55.65±0.67c
10.48±0.36
16.98±0.33b
21.72±0.6a
24.24±0.76a
9.18±0.29
14.04±0.31ba
11.64±0.27a
10.75±0.35a
10.04±0.28
13.69±0.32a

Sodium
bicarbonate
86.41±0.77
96.48±0.95a
97.88±0.88a
100.80±0.97a
62.83±0.78
58.09±1.02a
57.96±0.78b
59.63±0.67ab
10.88±0.36
18.11±0.33a
19.85±0.6b
22.01±0.76b
9.66±0.29
14.91±0.31a
13.70±0.27c
12.91±0.35b
9.80±0.28
14.07±0.32a
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C.V

Herbs

Control

84.93±0.77
91.08±0.95b
93.25±0.88b
96.13±0.97b
63.21±0.78
59.30±1.02a
60.43±0.78a
60.33±0.67a
10.27±0.36
14.93±0.33c
17.03±0.6c
19.84±0.76c
8.58±0.29
13.20±0.31b
12.48±0.27b
11.73±0.35a
9.83±0.28
13.52±0.32a

85.53±0.77
88.84±0.95b
90.45±0.88b
92.55±0.97c
63.07±0.78
54.82±1.02b
56.16±0.78cb
54.58±0.67c
10.50±0.36
15.68±0.33c
16.54±0.6c
18.13±0.76c
8.84±0.29
13.25±0.31b
12.81±0.27b
12.18±0.35b
9.98±0.28
15.64±0.32b

2.7
3.1
2.8
2.9
3.7
5.3
4.1
3.5
10.4
6.1
9.5
10.8
9.5
6.7
6.4
8.8
8.7
6.7
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شکمبه

56

12.74±0.27a

13.67±0.27b

13.47±0.27ab

14.68±0.27b

5.9

Rumen ammonia
)nitrogen(mmol/l

84

11.90±0.31a

13.96±0.31b

13.50±0.31b

13.65±0.31b

7.1

ظرفیت کل آنتی

1
28
56
84

0.33±0.01
0.37±0.01a
0.45±0.02b
0.44±0.02b

0.34±0.01
0.33±0.01b
0.36±0.02c
0.36±0.02c

0.32±0.01
0.39±0.01a
0.55±0.02a
0.51±0.02a

0.30±0.01
0.22±0.01c
0.23±0.02d
0.28±0.02d

14.8
11.5
16.5
13

1
6.20±0.25
5.83±0.25
6.15±0.25
نسبت استیک به
28
3.98±0.09c
3.21±0.09a
3.43±0.09ab
پروپیونیک
56
3.57±0.11c
2.94±0.11b
2.56±0.11a
)(Acetic/Propionic
84
3.07±0.12b
2.73±0.12b
2.31±0.12a
* میانگین های هر سطر در هر دوره با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیدار ی )P>0/05میباشد.

6.08±0.25
3.50±0.09b
3.40±0.11c
0.12b±3.07

12.2
7.4
10.5
13.4

اکسیدان
TAC
)(mmol/l

* Means with different superscript are significantly different (P>0.05).

در مطالعات مختلف چنین استنباط شده است که بازدهی رشد میکروارگانیسمهای عمده شکمبهای به طور قابل
مالحظهای با تغییر pHشکمبه متغیر است .باکتريهای سلواليتیک و تولید کننده متان به سرعت به افت  pHشکمبه به
زير  6حساسیت نشان میدهند زيرا مطالعات نشان داده که محدوده  pHبین  6/7-7در شرايط آزمايشگاهی برای هضم
سلولز در حد اپتیمم است ی .)6پروتوزوآی شکمبه هم با کاهش  pHشکمبه ناشی از تغذيه جیرههای پر کنسانتره تحت
تاثیر قرار میگیرند ی .)31بااين حال تغذيه مقادير کم کنسانتره سبب تحريک تراکم بیشتر پروتوزوآ در شکمبه میشود.
مکمل رومینوبافر و بیکربنات سديم با ممانعت از کاهش دامنه تغییرات pHشکمبه ،احتماالً با حفظ باکتریهای
سلواليتک و مفید به افزايش هضم سلولز و در نتیجه بهبود فرآيند تخمیر و افزايش عملکرد کمک کردهاند.
جدول  :4مقایسه میانگین کل گلوکز ،پروتئین تام ،نیتروژن اورهای خون ،کلسترول ،بتا هیدروکسی بوتیرات ،ظرفیت کل
آنتیاکسیدان سرم خون در طول دوره آزمایش

Table 4. Comparisons average total Glucose, protean, blood urinary nitrogen, cholesterol, β-Hydroxy
Butyric acid, total anti-oxidant capacity in the blood serum during the testing period
بیکربنات سديم
رومینوبافر
روز خونگیری
شاهد
گیاهان داروئی
فراسنجههای خون
Blood parameters

گلوکز
Glucose
)(mg/dl

پروتئین تام
Protean
)(gram/dl

نیترو ن اورهای خون
blood urinary
)nitrogen (mg/dl
کلسترول
Cholesterol
)(mg/dl

بتاهیدروکسی بوتیرات
β-Hydroxy

Blood
sampling
1
28
56
84
1
28
56
84
1
28
56
84
1
28
56
84
1
28
56

Rumenobuff
er
47.00±0.8
*50.77±0.7a
52.55±0.46a
53.55±0.57a
6.17±0.07
6.77±0.1a
7.29±0.13a
7.35±0.08a
31.16±0.92
38.22±0.85a
37.94±0.61ab
37.00±0.57a
71.88±1.05
75.77±1.16a
75.22±0.76a
77.00±0.69a
8.30±0.13
10.05±0.38a
10.30±0.36a

Sodium
bicarbonate
47.22±0.8
50.55±0.7ab
52.22±0.46a
52.77±0.57a
6.17±0.07
6.70±0.1a
6.98±0.13ab
7.12±0.08b
31.16±0.92
38.00±0.85a
36.38±0.61b
35.33±0.57b
73.11±1.05
76.44±1.16a
77.33±0.76b
77.55±0.69a
8.38±0.13
10.08±0.38a
10.01±0.36a
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C.V

Herbs

Control

47.44±0.8
49.88±0.7ab
50.44±0.46b
50.44±0.57b
6.1±0.07
6.27±0.1b
6.67±0.13cb
6.96±0.08b
32.27±0.92
39.22±0.85a
38.33±0.61a
37.88±0.57a
73.22±1.05
80.00±1.16b
78.11±0.76b
77.11±0.69a
8.30±0.13
10.93±0.38ab
10.24±0.36a

48.22±0.8
47.88±0.7b
49.77±0.46b
50.77±0.57b
6.06±0.07
6.36±0.1b
6.45±0.13c
6.47±0.08c
32.66±0.92
41.76±0.85b
40.55±0.61c
38.22±0.57a
73.88±1.05
83.11±1.16b
82.22±0.76c
81.33±0.69b
8.62±0.13
11.41±0.38b
11.41±0.36b

5.07
4.19
2.7
3.3
3.5
4.9
5.8
3.6
8.7
6.5
4.8
4.6
4.3
4.4
2.9
2.6
4.8
10.7
10.3
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9.5

10.21±0.32

10.43±0.32

9.54±0.32

9.87±0.32

84

6.1
7.3
10.6

0.30±0.006
0.26±0.007c
0.27±0.01d

0.31±0.006
0.33±0.007a
0.39±0.01a

0.32±0.006
0.30±0.007b
0.31±0.01c

0.31±0.006
0.32±0.007ab
0.36±0.01b

1
28
56

10.4

0.29±0.01c

0.38±0.01a

0.31±0.01cb

0.34±0.01b

84

Butyric acid
(mg/dl)

ظرفیت کل آنتی
اکسیدان
TAC
(mmol/l)

.) میباشدP>0/05* میانگین های هر سطر در هر دوره با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیدار ی
* Means with different superscript are significantly different (P>0.05).
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Abstract1
Background and objectives: Acidosis is a problem for most livestock farms that imposes economic
losses every year. Subsequent to the increase in concentrate in diet, the rumen fluid become acidic,
digestibility of fiber decreases and changes in the rumen microbial population will be observed. Diets
with high levels of concentrates may lead to reduce the rumen buffering capacity by interfering with the
mechanisms of digestion and subsequently alter rumen pH. Studies have shown that the use of buffers in
animal nutrition, improved rumen environmental conditions via moderated rumen pH, to prevent the pH
reduction. Rumenobuffer supplement has been produced for prevention of acidosis and improving the
animal performance. Rumenobuffer supplement formed by common buffers and a few herbs. This
experiment carried out to compare the effect of Rumenobuffer supplementation, sodium-bicarbonate and
mixed herbs on the prevention of acidosis and improving the performance of fattening lambs.
Materials and methods: Thirty-six male Kurdy lambs (25±2 kg), five months old, were reared for 100
days. Animals were randomly allocated in four groups, including nine lambs in each group. Lambs were
maintained individually. Treatments were; Group 1: control (basal diet), Group 2: Rumenobuffer (two
percent of the basal diet), Group 3: sodium bicarbonate (one percent of the basal diet), Group 4: mix
herbs (two percent of the basal diet). During the experiment, performance, rumen pH, acidosis, rumen
fluid parameters and blood parameters were recorded. In order to determine the animals with acidosis,
those with symptoms of anorexia, diarrhea and undigested seeds in the stool, were selected, then the pH
of the ruminal fluid of the animal was studied at 2, 4, 6, and 8 hours after feeding.
Results: The results showed that daily gain, feed intake and feed conversion ratio improved compared to
controls (P<0.01). Effect of treatments on healing the acidity with high concentrate ration was significant
(P<0.01 and χ2= 52.55). Both of Rumenobuffer and sodium bicarbonate, keep the rumen acidity during
the fattening period (P<0.05). Effects of treatments on ruminal parameters such as total volatile fatty
acids, acetic acid, propionic acid, butyric acid, the proportion of the propionic acid, ammonia in the
rumen and total anti-oxidant capacity rumen were significant (P<0.05). The treatments improved glucose,
total protein, blood urinary nitrogen, cholesterol, β-hydroxybutyrate acid, total anti-oxidant capacity
serum during the experimental period (P<0.05).
Conclusion: Due to better performance and reducing the production-cost in fattening lambs, using the
Rumenobuffer supplementation up to 2 percent in feedlot diets is suggested.
Keywords: Acidosis, Rumenobuffer supplementation, Sodium bicarbonate, Herbs, Kurdy lamb.
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