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در نشخوارکنندگان نشریه پژوهش  

1392، چهارم، شماره اولجلد              
      http://ejrr.gau.ac.ir 

  

و خصوصیات الشه  مواد مغذي هضمقابلیت  برفیبر محلول  باجایگزینی نشاسته اثر 
  اي کم کیفیتوتولید گاز منابع علوفه با کنسانتره باال هايگوسفندان تغذیه شده با جیره

  

  3و موسی اسالمی 2، مرتضی چاجی2، محمد بوجارپور2ساريمحسن *، 1رضا بیضایی
  دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی  ،دانشیار گروه علوم دامی3استادیار و 2ارشد، آموخته کارشناسیدانش1

   خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه
  20/07/92؛ تاریخ پذیرش: 04/03/92تاریخ دریافت: 

  چکیده
نر بره راس  16 نشاسته با فیبر محلول در شوینده خنثی،جایگزینی بخشی از اثرات  بررسیمنظور به

عبارت بودند ي آزمایشی روز مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها 90طی  در قالب طرح کامالً تصادفی
 54 )4 و صد تفاله چغندردر 36 )3درصد تفاله چغندر،  18 )2فاقد تفاله چغندر)، شاهد ( تیمار )1از 

قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در تیمار نتایج نشان داد که  ).فیبر محلول باالدرصد تفاله چغندر (
در قند در جیره قابلیت ن. با افزایش تفاله چغداشتند بیشترین و در تیمار چهار کمترین مقدار را شاهد
و  یافتداري معنیافزایش  اسیدي لول در شویندهالیاف نامحو  الیاف نامحلول در شوینده خنثی هضم

داري در تیمار چهار بیشترین مقدار مشاهده گردید. غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه کاهش معنی
را از تیمار 1 به تیمار 4 نشان داد. در بررسی خصوصیات الشه بیشترین وزن الشه گرم در تیمار 1 و 
کمترین مقدار در تیمار 4 بدست آمد. تیمار 3 بیشترین وزن شکمبه پر و تیمار 1 بیشترین وزن شکمبه 
خالی را داشتند. کل چربی الشه با افزایش میزان تفاله چغندر قند در جیره بطور معنیداري کاهش 
یافت. پتانسیل گاز تولید شده اختالف معنیداري بین تیمارها نداشته ولی نرخ تولید گاز کاه و پیت 
نیشکر تفاوت معنیداري داشتند. نتایج این آزمایش نشان میدهد که جایگزینی نشاسته با فیبر محلول 
از منبع تفاله چغندرقند تا سطح 63 درصد، میتواند بهبود قابلیت هضم بخش فیبري جیره و کاهش 
نسبی غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه را به دنبال داشته باشد اما سطح 45 درصد تفاله در جیره 

  نمیتواند همانند جیره با نشاسته باال از رشد حمایت نماید.

  گوسفند ،تولید گاز ،قابلیت هضم منبع انرژي جیره، :کلیدي هايواژه
                                                   

                            mohsensare@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
هاي ساختمانی و در برگیرنده کربوهیدرات هاي محلول در شوینده خنثیکربوهیدرات

هاي محلول در شوینده خنثی هیدراتطورکلی کربو. بهباشندمیساختمانی، فیبري و غیر فیبري غیر
اما این  شدهبا سرعت و سهولت بیشتري هضم و تخمیر  الیاف نامحلول در شوینده خنثینسبت به 

تواند می هاهاي موجود در آناي و کربوهیدراتنکته باید مورد توجه قرار گیرد که خصوصیات تغذیه
هایی که توسط اي است که براي کربوهیدراتهاي تغذیواژه "الیاف"بسیار متنوع و ناهمگون باشد. 

گیرد. بر این اساس، هاي درون زاد پستان داران قابل هضم نیستند مورد استفاده قرار میآنزیم
تواند به اجزاي الیافی و غیر الیافی تقسیم شود. هاي محلول در شوینده خنثی میکربوهیدرات
ها، ها، نشاسته و بخش فیبري در برگیرنده فروکتانقندهاي غیرالیافی شامل اسیدهاي آلی، کربوهیدرات

هاي محلول اغلب محققین کربوهیدات). 1999باشد (هال و همکاران، ها میمواد پکتیکی و بتاگلوکان
اند که به طور دقیق خصوصیات متنوع موجود در شوینده خنثی را به عنوان یک بخش مدنظر قرار داده

عنوان مثال پکتین در مقایسه با نشاسته و قندها الکتات تولید نکرده یا میزان بهگیرد. در آن را در بر نمی
)، همچنین نسبت استات به 1986الکتات حاصل شده از تخمیر آن کم است (استروبل و راسل، 

گدالیا و همکاران، باشد (بنبا نشاسته باالتر می مقایسهپروپیونات تولید شده با استفاده از پکتین در 
1989.(   

هاي حاوي سطوح باالي نشاسته با وجود اثرات مثبت بر عملکرد، در برخی شرایط استفاده از جیره
اي، افزایش احتمال ابتال به لنگش و تأثیر منفی و بروز اسیدوز شکمبه pHمشکالتی از جمله کاهش 

موجود در هاي بخش اساس بر ).2003کلین و همکاران، ( را به دنبال داشته استبر آسایش دام 
غنی از نشاسته و فیبر  ايجیره متفاوت هايالگو توانمیهاي محلول در شوینده خنثی کربوهیدرات

اسید  از عمدتا( گلوکونئوژنزدر بدن از طریق در واقع نشاسته . نمود تعریف را در شویده خنثی محلول
و  بوده گلوکوژنیک زهاي موادساپیشتامین کننده  ايشکمبه تجزیه از کرده فرار نشاستهو  پروپیونیک)

(ون کنگسل و باشد میساز مواد لیپوژنیک منبع پیشفیبر محلول در شویده خنثی با تولید استات، 
  .)2007همکاران، 

، به دلیل غلظت باالي فیبر محلول با پتانسیل تخمیر سریعقند چغندر خشک تفاله رسد به نظر می
تواند ) میb2003ولکر و آن، (تولیدي طی رویه تخمیر قابلیت هضم مطلوب و مقدار اندك الکتات 
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بوده و بتواند به عنوان یک هاي حاوي کنسانتره باال جایگزین مناسبی براي بخشی از غالت در جیره
ها در این جیرهاي علوفه الیاف نامحلول در شوینده خنثیاز اثرات منفی مقدار کم ماده خوراکی لیپوژنیک 

هاي پر ان تغذیه شده با جیرهگوسفند اي درجیره ن این الگوهاي متفاوتتاکنو .جلوگیري نماید
نشاسته جایگزینی بخشی از هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر و  مورد توجه قرار گرفتهکمتر  کنسانتره

و  مواد مغذي قابلیت هضم ،ايتخمیر شکمبه از منبع تفاله چغندر بر با فیبر محلول در شوینده خنثی
هاي تولید گاز منابع فیبري با کیفیت پایین کاه و پیت فراسنجه شه گوسفندان پرواري وخصوصیات ال

  باشد.نیشکر در شرایط آزمایشگاهی می
  

  هامواد و روش
با میانگین وزن و سن رأس بره نر نژاد عربی زایش پاییزه  16منظور انجام این آزمایش تعداد به

انتخاب گردیدند. شرایط تغذیه و مدیریت پرورش  روز 58±9و  کیلوگرم 18/16±65/0ترتیب به
چهار تیمار و هر تیمار اي در هاي انتخاب شده قبل از انجام آزمایش یکسان بود. حیوانات به گونهبره

ها داري وجود نداشته باشد. برهتقسیم شدند که از لحاظ میانگین وزنی اختالف معنیبا چهار تکرار 
هاي متابولیک انفرادي روزه به تدریج از شیر گرفته شده و به قفس 10پذیري طی یک دوره عادت

هاي غذایی روز آغاز گردید. جیره 80مدت انتقال یافتند. پس از طی این دوره، آزمایش اصلی به
 )1985انجمن ملی تحقیقات ( هاي مورد مطالعه در این آزمایش مطابق جداول احتیاجات غذاییدام

 دانه ذرت و جو بهاز منبع هاي مختلف نشاسته جیره حاوي نسبت 4در این تحقیق از تنظیم شدند. 
تفاله چغندر قند به عنوان تیمارهاي آزمایش استفاده شد. فیبر محلول در شوینده خنثی از منبع 

 )3درصد تفاله چغندر،  18 )2فاقد تفاله چغندر)، شاهد ( تیمار )1بودند از عبارت ي آزمایشی تیمارها
درصد و  10نسبت علوفه جیره  ).فیبر محلول باالدرصد تفاله چغندر ( 54 )4 و درصد تفاله چغندر 36

ترکیب کنسانتره مورد استفاده در  .درصد و در کلیه تیمارها یکسان در نظر گرفته شد 90مواد متراکم 
   آورده شده است. 1هاي آزمایشی در جدول هاي آزمایشی و آنالیز شیمیایی جیرهجیره
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 هاي آزمایشیجیره دهنده و ترکیب مواد مغذيتشکیل اجزاي -1جدول 

  *تیمار  
  4  3  2  1  اجزاي جیره (درصد)

  10  10  10  10  یونجه
  6  15  24  33  جو

  6  15  24  33  ذرت
  54  36  18  -   تفاله چغندرقند

  21  20  5/19  18  کنجاله سویا
  4/1  2/2  5/2  4  سبوس

  8/0  1  2/1  2/1  آهک
  2/0  2/0  2/0  2/0  نمک

  6/06/0  6/0  6/0  مکمل مواد معدنی و ویتامینه
          ترکیب مواد مغذي جیره

  70/2  74/2  78/2  82/2  انرژي قابل متابولیسم (مگا کالري بر کیلوگرم)
  2/17  0/17  9/16  5/16  )درصدپروتیین خام (

  3/37  7/31  26  21  )درصدالیاف نامحلول در شوینده خنثی (
  2/21  8/17  4/13  11 )درصدنده اسیدي (الیاف نامحلول در شوی

  41  3/46  5/50  3/55  )درصدکربوهیدرات غیرفیبري (
  1  9/0  8/0  7/0  )درصد( کلسیم
  4/0  4/0  4/0  4/0  )درصد( فسفر

  درصد تفاله چغندرقند، 18=  2= فاقد تفاله چغندر، تیمار 1تیمار *
  چغندردرصد تفاله  54=  4درصد تفاله چغندر، تیمار  36=  3تیمار 
  

صورت کامالً آزاد در ) به16و  8خوراك روزانه در دو وعده غذایی صبح و بعدازظهر (ساعت 
آوري و توزین گردید. جهت ها قرار گرفت و هر روز باقیمانده خوراك روز قبل جمعاختیار دام

روزانه در  ها در ابتداي آزمایش و سپس هر هفته یکبار قبل از تغذیهکشی برهبررسی روند رشد، وزن
به منظور برآورد قابلیت هضم ظاهري ساعت مشخصی از روز تا انتهاي دوره آزمایش انجام گرفت. 

آوري و پس از گیري روزانه به طور کامل جمعها در دوره نمونهماده خشک و مواد مغذي، مدفوع دام
نسبت ماده خشک مصرفی گیري از آن انجام گرفت. قابلیت هضم در نهایت با استفاده از توزین، نمونه
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سوست و همکاران فیبر نامحلول در شوینده خنثی با استفاده از روش ون به دفعی برآورد گردید.
 .شد) تعیین 2002( AOAC) و فیبر نامحلول در شوینده اسیدي با استفاده از روش 1991(

هاي آزمایش در انت خوراك،ساعت پس از مصرف  2منظور برآورد تغییرات نیتروژن آمونیاکی به
نمونه لیتر از میلی 10پذیرفت. براي تعیین نیتروژن آمونیاکی حیوان صورت برداري از مایع شکمبهنمونه

افزوده شده و بالفاصله به فریزر نرمال  2/0اسید کلریدریک مایع شکمبه گرفته شده و معادل حجم آن 
مایع شکمبه با استفاده از دستگاه  گراد نگهداري شدند. نیتروژن آمونیاکیدرجه سانتی -20دماي باو 

   .)1980(برودریک و کانگ،  گیري شدفتومتر اندازهاسپکتو
هاي آزمایشی به در آزمایش تولید گاز، تاثیر استفاده از مایع شکمبه حیوانات تغذیه شده با جیره

 3بار،  19( فشار تحت بخار با شده آوري عمل نیشکر پیتجهت تخمیر کاه و  عنوان محیط کشت
در هفته آخر پروار از حیوانات هر تیمار بطور جداگانه مایع شکمبه  دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت.

وسیله پارچه متقال چهار الیه به درون بطري منتقل و به وسیله به  ه و پس از صاف شدنشداخذ 
 از استفاده با گاز تولید شگاه منتقل گردید.ریعاً به آزمایدرجه سانتیگراد س 39فالسک آب گرم با دماي 

، 48، 24، 16، 6، 4، 2، 0هاي گاز تولیدي در زمان. شد گیرياندازه) 1988( استینگس و منک روش
هاي حاصل شده با استفاده از معادله نمایی ارسکوف و داده .گیري گردیداندازه 120و  96، 72

  روش تولید گاز استفاده شد: ) براي توصیف روند تخمیر در1979مکدونالد (
)ct-e-Y = b (1  

Y  حجم تولید گاز از ماده خوراکی در زمان =t    b لیتر)= تولید گاز از بخش قابل تخمیر (میلی  
c نرخ تولید گاز =                                     t= مدت زمان انکوباسیون  
  

راس بره از هر  2گرسنگی، تعداد  ساعت 16تا  14بعد از اتمام دوره آزمایش با رعایت حداقل 
و در ادامه وزن  تیمار که داراي نزدیکترین وزن به میانگین گروه خود بودند انتخاب و ذبح گردیده

الشه گرم، پوست، کله، امعا و احشا، شکمبه پر، شکمبه خالی، قلب، کلیه، کبد، شش، طحال، چربی 
بیضه، دنبه، پاچه، طول الشه با ترازوي دیجیتالی گاه، محوطه بطنی، ران، سر دست، گردن، راسته، قلوه

) 2005( SASافزار آماري هاي آزمایش با استفاده از نرمداده. )1986(سلیمان و همکاران،  توزین شدند
ها از آزمون مقایسه میانگین چند و براي مقایسه میانگینو تحلیل قرار گرفت تجزیه مورد  1/9ویرایش 

  استفاده شد. خطا درصد 5اي دانکن در سطح دامنه
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 نتایج و بحث
 ظاهري هاي آزمایشی برقابلیت هضماثر جیره: و نیتروژن آمونیاکی شکمبه قابلیت هضم مواد مغذي

 60و 40، 20در  اسیدي الیاف نامحلول در شوینده و الیاف نامحلول در شوینده خنثی، ماده آلی، ماده خشک
  ه شده است. نشان داد 2روز پس از آغاز آزمایش در جدول 

  
هاي هاي تغذیه شده با جیرهبرهدر آزمایش روز پس از آغاز  60و  40، 20در قابلیت هضم ظاهري  -2جدول 

 )درصد( آزمایشی

  *تیمار   
SEM P value  1 2 3 4 

          آزمایش 20روز 
  a 75/48  b 50/77  c 25/17  c 25/69  22/4  0001/0  ماده خشک
  a 25/88  a 25/86  b 50/79  b 25/67  08/4  0001/0  ماده آلی
NDF d 00/50  c 00/53  b 00/55  a  00/62 23/2  0001/0  
ADF  d 75/40  c75/44  b 50/48  a 50/53  79/1  0001/0  

          آزمایش 40روز 
  a 75/83  a 25/80  b 00/75  b 5/71  87/2  0001/0  ماده خشک
  a00/86  b 50/84  a 50/86  c 50/80  41/1  0001/0  ماده آلی
NDF c 25/54  bc 5/58  ab  25/62  a 50/66  45/2  0042/0  
ADF  c 50/42  b 00/47  b 75/48  a 75/53  01/3  0007/0  

          آزمایش 60روز 
  a 75/80  a 00/76  a 25/75  b 00/59  29/4  0001/0  ماده خشک
  504/0  03/3  00/81  25/82  00/83  75/83  ماده آلی
NDF b 00/54  b 50/56  a 75/61  a 00/64  81/4  0003/0  
ADF  c 25/41  b 00/48  ab25/51  a 75/54  02/5  0001/0  

SEM داري در اند، اختالف معنیدر هر ردیف اعدادي که با حروف متفاوت نشان داده شده ؛میانگین خطاي استاندارد
صد تفاله چغندر، در 36=  3درصد تفاله چغندرقند، تیمار  18=  2= فاقد تفاله چغندر، تیمار 1تیمار  دارند. 05/0سطح 
  درصد تفاله چغندر 54=  4تیمار 

با افزایش مقدار تفاله چغندر قند در جیره، قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی کاهش یافت. 
دار و دانه ذرت نیز تاثیر افزودن تفاله چغندرقند مالس) 1999بچ و همکاران (ها، این یافته هماهنگ با
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اي با استفاده از سیستم کشت پیوسته دو جریانه بررسی و علوفه ايرا به عنوان مکملی براي جیره
 در هاي غیر ساختاريگزارش نمودند که قابلیت هضم حقیقی ماده خشک، ماده آلی و کربوهیدرات

 الیاف نامحلول در شوینده خنثیبیشتر بود اما قابلیت هضم داري بصورت معنیجیره حاوي دانه ذرت 
الیاف ها بر قابلیت هضم ن عنوان کردند که عدم تاثیر تیمارینگرفت. این محققها قرار تحت تاثیر تیمار

در سیستم کشت  pH علت تثبیته(ب pH، شاید به دلیل نبود تفاوت در نامحلول در شوینده خنثی
  .اشدبها مار) بین تیپیوسته

الیاف نامحلول لیت هضم قاب، روز پس از آغاز آزمایش 60و 40، 20در  گیريدر هر سه دوره اندازه
که حاوي بیشترین مقدار نشاسته بوده  1تیمار در  الیاف نامحلول در شوینده اسیدي و در شوینده خنثی

 محلول در شویند خنثی جایگزین نشاسته شده است، الیافکه در آن  4تیمار و در کمترین مقدار است،
دار بوده است این دو تیمار معنیو اختالف بین  اندبیشترین مقدار را به خود اختصاص داده

)01/0<P(. رسد قندها و نشاسته با نرخ تخمیر باال تاثیر نامطلوبی بر هضم سلولز داشته ظر میبه ن
از جمله کند. محلول در شوینده خنثی اینگونه عمل نمی الیافباشند و این در حالی است که 

هاي با نشاسته باال است. تخمیر در جیره pHهایی که در این رابطه پیشنهاد شده است کاهش مکانیسم
منتهی گردد که در مطالعات متعددي اثرات  pHتواند به تجمع الکتات و در نتیجه کاهش نشاسته می

؛ 2002نشان داده شده است (کالسامیگلیا و همکاران، منفی آن بر قابلیت هضم بخش الیافی جیره 
در آزمایش حاضر اي که حال نکتهبا این). 2008اران، ؛ کالسامیگلیا و همک2007ناگاراجا وتیتگمیر، 

الیاف نامحلول در شوینده با افزایش تفاله چغندر در جیره سهم باید مورد توجه قرار گیرد این است که 
 الیاف نامحلول در شوینده خنثی کاهش یافته و الیاف نامحلول در شوینده خنثی اي از کلعلوفه خنثی

تر و تفاله چغندر فاز تاخیري کوتاه الیاف نامحلول در شوینده خنثی. ه استفتتفاله چغندر افزایش یا
بهاتی و فیرکینز، دارد ( الیاف نامحلول در شوینده خنثیي نسبت به اغلب دیگر منابعترهضم سریع

و در نتیجه  در حین مراحل استخراج قند ور شدن در آب داغ) و دلیل آن تا حدودي به غوطه1995
که پکتین و نیز محتواي سلولی همی سلولز و  ،سلولز و پیوندهاي قرار گرفتن ساختار تحت تاثیر

). بنابراین افزایش 1988بیچسل، شود (مربوط میافزایش در سرعت تخمیر را به دنبال خواهد داشت 
جیره  الیاف نامحلول در شوینده خنثی تفاله چغندر از کلالیاف نامحلول در شوینده خنثی  سهم
) گاوهاي 1993ون وورن و همکاران ( جیره را افزایش دهد. این بخش ند نرخ کلی هضمتوامی

هاي حاوي گراس، گراس بعالوه مکمل جیره را با اياي و رودههلشتاین داراي کانوالي شکمبه
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. مصرف ماده خشک تحت تاثیر تیمارها قرار ندو گراس بعالوه مکمل فیبري تغذیه نمود ،نشاسته
در تیمار دریافت کننده  الیاف نامحلول در شوینده خنثی اي ماده آلی ولیت هضم شکمبهنگرفت اما قاب

داري نشان داد. در آزمایشی دیگر افزایش معنی ينشاسته کاهش و در تیمار دریافت کننده مکمل فیبر
آمونیاك  تفاله مرکبات بر استفاده از کاه غنی شده با هاي مختلف دانه جو وتاثیر مکمل نمودن با نسبت

). با افزایش نسبت تفاله مرکبات در 2003مورد بررسی قرار گرفت (باریوس اوردانتا و همکاران، 
که تایید کننده  ر خطی افزایش یافتطوبه الیاف نامحلول در شوینده خنثی مکنسانتره، قابلت هض

آزمایشگاهی با  اي) نیز در مطالعه2002. فوندویال و همکاران (باشدهاي آزمایش حاضر مییافته
ساعت اول  8را بر تخمیر کاه آمونیاکی شده در  محلول الیافاستفاده از تکنیک تولید گاز، تاثیر مثبت 

گیري قابلیت هضم انکوباسیون مشاهده نمودند، اما پس از آن تاثیر مثبتی مشاهده نگردید. در کل اندازه
محلول در شوینده خنثی در  الیافده از دهد که استفادر سه دوره زمانی در آزمایش حاضر نشان می

ی داشته الیافاز منابع استفاده کننده شکمبه هاي میکروارگانیسمتواند تاثیر مثبتی بر مقایسه با نشاسته می
  باشد.

  
 گرم بر دسی لیتر مایع شکمبه)دهی (میلیدو ساعت پس از خوراك شکمبه یاکیآمون تروژنینغلظت  -3جدول 

نیتروژن 
  آمونیاکی

  SEM P value  4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار 
a 87/16  b 51/14  c 57/12  d  62/10  57/00001/0

SEM میانگین خطاي استاندارد  
= فاقد تفاله 1تیمار  دارند. 05/0داري در سطح اند، اختالف معنیدر هر ردیف اعدادي که با حروف متفاوت نشان داده شده

  درصد تفاله چغندر 54=4درصد تفاله چغندر، تیمار  36=3چغندرقند، تیمار درصد تفاله  18=2چغندر، تیمار 
  

هاي داري تحت تاثیر جیرهمیانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی بعد از مصرف خوراك بطور معنی
که باالترین سطح  1. غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در تیمار )P>0001/0( قرار گرفت آزمایشی

. داشترا درصد تفاله چغندرقند کمترین مقدار  54با  4و در تیمار  بیشترین مقداربود  نشاسته را دارا
نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی تفاله چغندرقند به جاي دانه غالت در تمام سطوح 

) 2008نتایج مشابهی توسط مجتهدي ( د.وشمی جایگزینی باعث کاهش نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه 
هاي نر هلشتاین گزارش شده گزینی سطوح مختلف جو با تفاله چغندر قند در جیره گوسالهبا جای

گزارش کردند که غلظت نیتروژن  )b2003ها، ولکر و آلن (هماهنگ با این یافتهاست. همچنین 
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هاي شیري تغذیه شده با سطوح متفاوت تفاله چغندرقند تحت تاثیر قرار آمونیاکی مایع شکمبه در گاو
کمتر بودن این محققین  .یابدمیدرصد کاهش  24درصد به  12با افزایش تفاله چغندر قند از و  گیردمی

تفاله  باالترین سطح سرعت تولید آمونیاك نسبت به تبدیل آن به پروتئین میکروبی در جیره حاوي
با  نمودند. غلظت آمونیاك در مایع شکمبه این حیوانات بیان کاهشچغندر را به عنوان یکی از دالیل 

گزارش نمودند که جایگزینی تفاله چغندرقند ) 2007بوداس و همکاران (اي دیگر حال در مطالعهاین
بر غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه داري تاثیر معنیهاي نر پرواري، به جاي جو در جیره بره

اي آمینه و پپتیدها وابستگی ههاي آمیلولیتیک به اسیدکه میکروارگانیسم شده است نشان داده .ندارد
هاي فیبرولیتیک قابلیت استفاده گسترده از باکتري درحالی که )1983راسل و همکاران، (بیشتري داشته 

محلول موجود  الیافنشاسته با  ). بنابراین جایگزینی1973بریانت، نیتروژن به شکل آمونیاك را دارند (
تر از نیتروژن آمونیاکی و موجب استفاده گستردهرد که سرعت تخمیر باالیی نیز داتفاله چغندر در 

  .شودبنابراین کاهش غلظت آن در مایع شکمبه می
داري بر وزن جایگزینی نشاسته با فیبر محلول در شوینده خنثی تاثیر معنی: هاخصوصیات الشه بره

ها مشاهده شد مارداري در بین تیدر وزن الشه گرم تفاوت معنی ).P<05/0زنده قبل از کشتار نداشت (
 9/15) و کمترین مقدار (با نشاسته باال( 1کیلوگرم) در تیمار  13/18بدین صورت که بیشترین مقدار (

هاي این آزمایش هماهنگ با یافته .)P>05/0( ) بدست آمدبا فیر محلول باال( 4کیلوگرم) در تیمار 
 الیافزایش جایگزینی نشاسته جو با ) کاهش وزن الشه گرم و سرد را با اف1999مندیبو و گالبرایت (

محلول تفاله چغندر قند گزارش نمودند. این محققین کاهش در میزان پروپیونات تولید شده در 
   هاي حاوي تفاله چغند قند را به عنوان سازوکار اصلی در این رابطه بیان نمودند.جیره

را داشت که اختالف مقدار شترین درصد تفاله چغندر) بی 36( 3تیمار در رابطه با وزن شکمبه پر، 
و کمترین مقدار مربوط  1دار بود. بیشترین وزن شکمبه خالی مربوط به تیمار معنی 2و  1آن با تیمار 

) 2013آقاجانی دالور و امیري ( اند.داشته 4و  2هاي داري را با تیمارکه اختالف معنی بود 4به تیمار 
هاي نر با جایگزینی سطوح مختلف تفاله چغندر با جو در بره نیز افزایش در وزن دستگاه گوارش پر را

تواند می رسد توان آبگیري قابل توجه تفاله چغندر قندبه نظر میپرواري زل مشاهده کردند. 
درصد تفاله چغندر قند باشد  54و  36کننده باالتر بودن وزن شکمبه پر در تیمارهاي حاوي توجیه

  ). a 2003(ولکر و آلن، 
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  با تیمارهاي مختلف آزمایشی (کیلوگرم)هاي تغذیه شده میانگین وزن قطعات الشه بره -4ل جدو
  SEM P-Value 4تیمار  3تیمار 2 تیمار  1 تیمار  مورد

  232/0  820/2  95/30  15/35  15/33  85/33  وزن زنده قبل از کشتار
  a 13/18  ab 80/61  ab 75/61  b 90/51  881/0  041/0 وزن الشه گرم

  923/0  214/0  13/4  26/4  93/3  04/4 پوست
  540/0  025/0  94/1  06/2  85/1  90/1 کله

  194/0  322/0  22/5  94/5  45/4  74/4 امعا و احشا
  b 41/2  b 33/2  a 77/3  ab 42/3  193/0  068/0 شکمبه پر

  a 99/0  bc 78/0  b 84/0  c 72/0  001/0  006/0 شکمبه خالی
  420/0  0001/0  12/0  11/0  11/0  14/0 قلب
  222/0  0005/0  49/0  52/0  53/0  56/0 کبد
  860/0  0001/0  12/0  10/0  11/0  115/0 کلیه
  258/0  001/0  42/0  43/0  51/0  46/0 شش

  211/0  00006/0  03/0  03/0  04/0  05/0 طحال
  bc 34/0  b 38/0  a61/0  c  26/0  001/0  003/0 چربی محوطه بطنی

  490/0  070/0  30/2  67/2  54/2  33/2 ران
  964/0  014/0  24/1  25/1  27/1  30/1 سردست

  350/0  019/0  33/1  52/1  24/1  44/1 گردن
  ab 49/1  b 32/1  a 54/1  ab 41/1  005/0  144/0 راسته

  712/0  032/0  18/1  13/1  22/1  02/1 قلوه گاه
  733/0  002/0  09/0  14/0  13/0  09/0 بیضه
  a92/3  ab 32/3  b 69/2  b 32/2  162/0  051/0 دنبه

  a26/4  ab70/3  b30/3  c58/2  320/0  044/0  کل چربی
  570/0  001/0  72/0  72/0  68/0  73/0 پاچه

  574/0  870/9  51  51/54  50/53  51/50  )مترسانتی( طول بدن
SEM  داري در اند، اختالف معنیدر هر ردیف اعدادي که با حروف متفاوت نشان داده شده ؛میانگین خطاي استاندارد
درصد تفاله چغندر،  36=  3درصد تفاله چغندرقند، تیمار  18=  2فاقد تفاله چغندر، تیمار = 1تیمار  دارند. 05/0سطح 
  درصد تفاله چغندر  54=  4تیمار 
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مشاهده شد و  4و  2، 1هاي با تیمار 3داري در بین تیمار از لحاظ چربی محوطه بطنی تفاوت معنی
داري ). در وزن دنبه تفاوت معنیP>01/0این تیمار باالترین سطح چربی محوطه بطنی را نشان داد (

کیلوگرم)  92/3(با نشاسته باال) بیشترین میانگین وزنی ( 1مشاهده شده است، بدین صورت که تیمار 
  کیلوگرم) را به خود اختصاص دادند. 32/2به ((با فیر محلول باال) کمترین میانگین وزنی دن 4و تیمار 

کل چربی الشه نیز با افزایش میزان تفاله چغندر قند در جیره بطور خطی کاهش یافت. ماندیبو و 
) نشان دادند که با جایگزین نمودن جو با تفاله چغندر، چربی خام موجود در الشه 1999گالبرایت (

ن خام الشه افزایش یافته است. همچنین این محققین کاهش در تحت تاثیر قرار نگرفته اما میزان پروتیی
مقدار چربی محوط بطنی را با افزایش در تفاله چغندر قند جیره گزارش نمودند که هماهنگ با 

باشد. افزایش در تولید استات و نیز نسبت استات به پروپیونات با افزایش هاي آزمایش حاضر مییافته
خنثی در جیره و نقش کلیدي پروپیونات در شکل گیري گلوکز و ابقاي  در الیاف محلول در شوینده

) با 2001پروتئین و انرژي در بدن، سازوکار اصلی پیشنهاد شده در این رابطه است. پارك و همکاران (
اري گزارش نمودند که وزن الشه هاي پروجایگزین نمودن تفاله چغندر با سیالژ ذرت در جیره گوساله

هاي حاوي تفاله چغندر کاهش یافته و این تیمارها همچنین کاهش در چربی ناحیه پشت گرم در تیمار
  .باشدآزمایش حاضر می که در تطابق با نتایج اندرا موجب گردیده

بیشترین میانگین وزنی  3داري مشاهده شد بدین ترتیب که تیمار در وزن راسته اختالف معنی
اي توسط یوکسل کیلوگرم) را نشان دادند. در مطالعه 32/1ر (کمترین مقدا 2کیلوگرم) و تیمار  54/1(

هاي درصد) را در جیره گاو 8درصد و  4) که اثر سطوح مختلف تفاله چغندرقند (2009و همکاران (
نر پرواري مورد مطالعه قرار دادند گزارش گردید که افزایش نسبت تفاله چغندرقند در جیره غذایی، 

هاي ترکیبات غیر تارگاهی، طول و عرض الشه، خصوصیات الشه یا نسبتداري بر وزن کشاثر معنی
) با پروار نمودن 2006اي (طحال، کبد، کلیه و قلب) نداشته است. همچنین کاوالیر و همکاران (الشه

هاي بر پایه غالت یا تفاله چغندر قند تاثیر قابل توجی از جیره بر هاي نر سه نژاد با جیرهگوساله
   گزارش نکردند. اجزاي الشه

در زمینه پتانسیل گاز تولید شده شود، مشاهده می 5گونه که در جدول همان: هاي تولید گازفراسنجه
نرخ تولید گاز براي کاه در بین  در مورد لیو، ها مشاهده نشدداري در بین تیماراختالف معنی

پتانسیل تولید گاز از بخش کمترین  .داري بین تیمارها مشاهده گردیدتیمارهاي آزمایشی اختالف معنی
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درصد تفاله چغندرقند) و  36( 3میلی لیتر مربوط به تیمار  83/54براي منبع فیبري کاه  قابل تخمیر
درصد تفاله چغندرقند)  18( 2مربوط به تیمار لیتر میلی 38/73نیز براي کاه پتانسیل تولید گاز بیشترین 

کمترین  باشد.می 3و کمترین مقدار مربوط به تیمار  4تیمار بود. بیشترین نرخ تولید گاز مربوط به 
 25/62براي منبع فیبري پیت نیشکر عمل آوري شده با بخار ( پتانسیل تولید گاز از بخش قابل تخمیر

براي  تولید شده نیز پتانسیل تولید گاز) بود. بیشترین سطح باالي نشاسته( 1میلی لیتر) مربوط به تیمار 
  درصد تفاله چغندرقند) مشاهده گردید. 18( 2در تیمار لیتر میلی 66/80آوري شده  پیت نیشکر عمل

  
کاه و پیت نیشکر عمل آوري شده با بخار با استفاد از مایع شکمبه  تولید گاز منبع فیبري هايفراسنجه -5جدول 

 هاي آزمایشیحیوانات تغذیه شده با جیره

  SEM  4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار   کاه
b 01/3±78/61  84/6±38/73  62/9±83/54  08/7±35/56  368/7  
c a 002/0±0191/0  b 0024/0±0139/0  b 0045/0±0138/0  a 00052/0 ±0195/0  00089/0
       پیت
b 85/1±25/62 10/5±66/80  89/0 ±9/75  64/3 ±45/77  817/6  
c  b 0019/0±025/0  ab 008/0±044/0  a 00168/0±048/0  a 007/0 ± 049/0  0061/0

SEM داري در اند، اختالف معنیدر هر ردیف اعدادي که با حروف متفاوت نشان داده شده؛ میانگین خطاي استاندارد
 دارند. 05/0سطح 

b پتانسیل تولید گاز از بخش قابل تخمیر؛ :c درصـد تفالـه  18=  2= فاقد تفاله چغندر، تیمار 1تیمار *: نرخ تولید گاز
  درصد تفاله چغندر 54=  4درصد تفاله چغندر، تیمار  36=  3چغندرقند، تیمار 

  
ها و غالت آزمایشات متعددي جهت مقایسه تخمیر تفاله چغندر و دیگر محصوالت فرعی، علوفه

؛ رضایی و دانش مسگران، 2002کونه و همکاران،  ؛1998استریتزلر و همکاران، ( انجام شده است
یشات مایع شکمبه حیوانات تغذیه شده با سطوح مختلف . با این وجود تعداد کمی از آزما)2013

عنوان محیط کشت مورد استفاده براي تخمیر منابع فیبري با کیفیت پایین غالت و تفاله چغندر را به
ویژه اجزاي فیبر هاند. همچنین در خصوص تاثیر منابع کربوهیدراتی مختلف بمورد استفاده قرار داده

بسیار  جاسته بر تخمیر منابع فیبري کم کیفیت مانند کاه و پیت نیشکر نتایمحلول در شوینده خنثی و نش
اي آزمایشگاهی با استفاده از ) در مطالعه2002(فوندویال و همکاران متفاوتی گزارش شده است. 

ساعت اول انکوباسیون  8تکنیک تولید گاز، تاثیر مثبت پکتین را بر تخمیر کاه آمونیاکی شده در 
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هاي بر پایه کاه یا د. این محققین بیان نمودند در شرایط کاربردي افزودن پکتین به جیرهمشاهده نمودن
شکمبه از منابع  هايمیکروارگانیسماي با کیفیت پایین بتواند تاثیر مثبتی بر استفاده دیگر منابع علوفه

 فیبري با کیفیت پایین داشته باشد. 

عت براي دو منبع فیبري کاه و پیت نیشکر عمل آوري هاي آزمایشی در هر ساروند تولید گاز تیمار
در موردکاه روند تولید  نشان داده شده است. 6گیري شده در جدول زمان اندازه 12شده با بخار در 
دهد. ها را نشان میساعته (کمترین مقدار تولید گاز) نسبت به سایر تیمار 2تاخیري  1گاز براي تیمار 

که بیشترین مقدار تولید گاز را در  باشدمی 10تا  2از ساعات  4رشد تیمار  نکته قابل توجه روند روبه
روند افزایشی را بین  2تیمار  120تا  48ها داشته است. در بازه زمانی این بازه زمانی در بین تیمار

  هاي مختلف نشان داده است. تیمار
  

هاي آزمایشی ز مایع شکمبه حیوانات تغذیه شده با جیرها هبا استفاد نیشکرپیتتولید گاز منابع فیبري کاه و  - 6جدول 
 .لیتر)(میلی

  4تیمار     3تیمار     2تیمار    1تیمار  
  نیشکرپیت  کاه    نیشکرپیت  کاه    پیت نیشکر  کاه    پیت نیشکر  کاه  ساعت
  0  0    0  0    0  0    0  0  صفر
2  67/0  17/2    33/1  6    17/1  17/5    1  33/5  
4  33/1  83/3    50/1  51/12    67/1  33/11    67/2  14  
6  67/2  83/5    83/2  67/17    17/2  83/16    50/4  50/20  
8  17/5  33/8    17/4  52/24    3  33/24    83/5  51/26  
10  67/7  5/11    50/4  28    33/3  67/27    50/7  17/32  
12  83/8  13    51/6  17/32    83/4  52/35    17/8  54/35  
24  50/26  33/33    17/24  55    83/15  17/55    50/18  17/52  
48  33/39  83/45    17/43  72    30  67    39  33/69  
72  17/49  54    17/51  67/76    50/37  83/17    83/44  83/74  
96  52  17/57    67/55  50/78    67/40  67/74    67/44  67/76  
120  67/52  58    67/57  50/78    42  50/77    83/47  67/77  

 چغندر درصد تفاله 54= 4درصد تفاله چغندر، تیمار  36= 3، تیماردرصد تفاله چغندر 18= 2= فاقد تفاله چغندر، تیمار 1تیمار
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تري ساعت آغازین تولید گاز پایین 2در  1تیمار  ،در مورد پیت نیشکر عمل آوري شده با بخار
ها بود. در کمتر از دیگر تیمار 1براي تیمار  12تا  2همچنین روند تولید گاز در فاصله ساعات  داشت.

تیمار  48تا  24باشد. در بین ساعات می 3بیشترین تولید گاز مربوط به تیمار  24تا  12فاصله ساعات 
ساعت در  120طور مشابه با کاه، حداکثر تولید گاز در . بهداشتهاي تولید گاز را باالترین نسبت 2

هاي مطالعه مشابهی که در آن از مایع شکمبه حیوانات تغذیه شده با نسبت مشاهده گردید. 2تیمار 
ها در محیط کشت تولید منبع میکروارگانیسمعنوان به نشاسته و فیبر محلول در شوینده خنثیمختلف 

ات مشاهده تواند توجیه کننده اختالفاز جمله دالیلی که میاستفاده شده باشد در دست نیست.  گاز
تفاوتی است که  باشد کاه و پیت نیشکربراي  2و بطور خاص بیشتر بودن تولید گاز در تیمار شده 

طبیعی است هاي شکمبه ایجاد شده باشد. نوع باکتري در تعداد و 2ممکن است در نتیجه تغذیه جیره 
). 2005که با تفاوت در جمعیت میکروبی، تخمیر نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت (مولد و همکاران، 

این رابطه دشوار بوده و  بندي دربا اینحال به دلیل عدم بررسی تغییرات جمعیت میکروبی، جمع
تفاله  نشان دادند که جایگزینی جو با) 1989(گدالیا و همکاران بن مطالعات بیشتري مورد نیاز است.

. این محققین اینگونه شودمیشکمبه منجر به کاهش شرایط اسیدي در مرکبات در جیره گوسفند 
تري را براي استفاده رایط مطلوباند که در مقایسه با نشاسته، تفاله مرکبات شبندي نمودهجمع

سازد. در نزدیکتر به خنثی فراهم می pHها در شکمبه در نتیجه حفظ میکروبی از سایر کربوهیدرات
ها را در نشاسته، ساکارز، پکتین و مخلوطی از کربوهیدرات) 1986(استروبل و راسل  اي دیگرمطالعه

6=pH  7/6یا=pH در  کربوهیدرات غیر فیبريمیر کلیه منابع تخ و گزارش کردند انکوبه نمودندpH 
درصد ماده خشک به شکل سلولز و  40. پیت نیشکر خام داراي بیش از یابدمیکمتر، کاهش 

سلولز بوده اما تجزیه پذیري آن بسیار پایین است. یکی از دالیل اصلی براي تجزیه پذیري پایین همی
سالم و ( شودها میشکمبه به کربوهیدرات هايآن وجود لیگنین است که مانع حمله میکروب

سلولز اما عمل آوري پیت نیشکر با بخار آب تحت فشار باال باعث تبدیل شدن همی )2007همکاران، 
). بنابراین تولید گاز باالتر 2000لیو و ارسکوف، شود (پذیري آن میهاي محلول و افزایش هضمبه قند

تواند ناشی از این موضوع در ساعات آغازین آزمایش می براي پیت نیشکر عمل آوري شده با بخار
  باشد.
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  کلی گیرينتیجه
در شوینده  محلول الیافکه جایگزینی بخشی از نشاسته جیره با  دهدنشان مینتایج این آزمایش 

هاي هجیری جیره، بویژه در شرایط استفاده از الیافبر قابلیت هضم اجزاي  تواند تأثیر مطلوبیمی خنثی
ستفاده از تفاله چغندر کاهش در وزن الشه گرم را ااگرچه باالترین سطح  .داشته باشدپر کنسانتره 

 کاهشهمچنین  کاهش یافت. محلول جیره الیافموجب گردید ولی کل چربی الشه با افزایش سطح 
 التر استفاده ازدهنده راندمان بانشان نیتروژن آمونیاکی شکمبه با افزایش تفاله چغندرقند دارمعنی

 گیرينتیجهتوان اینگونه بنابراین در کل می است.هاي شکمبه توسط میکروارگانیسمنیتروژن آمونیاکی 
هایی که بتوانند نسبت مطلوبی از نشاسته و فیبر محلول را فراهم سازند نمود که استفاده از جیره

  د.نشته باشد بهبود عملکرد حیوان و تخمیر شکمبه را به دنبال دانتوانمی
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Abstract 

In order to investigate effects of partial replacement of starch with neutral 
detergent soluble fiber (NDSF), 16 lambs were used in completely randomized 
design. The length of the experiment was 90 days. Dietary treatments were 1- 
Control (without beet pulp), 2-18% beet pulp, 3-36% beet pulp and 4-54% beet 
pulp (high soluble fiber). Dry matter and Organic matter digestibility was highest 
in treatment 1 and lowest in treatment 4. NDF and ADF digestibility significantly 
increased with increasing amount of beet pulp in the diet. Rumen ammonia 
nitrogen decreased significantly with increasing level of beet pulp in the diet. 
Highest and lowest hot carcass weight observed in treatment 1 and 4 respectively. 
Treatment 3 and 1 showed highest full and empty rumen weight respectively. Total 
carcass fat decreased with increasing level of beet pulp in the diet. Potential gas 
production was the same between treatments but the rate of gas production between 
straw and sugar cane pith were different. The results of this study indicate that 
partial replacement of starch with neutral detergent soluble fiber from beet pulp to 
36% of ration dry matter could improve fiber digestibility and reduce rumen 
ammonia nitrogen concentration but inclusion of 54% beet pulp in the diet could 
not support growth like the high starch diet. 
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