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 غیر محلول در الیاف ناپدید شدن first-orderبر مدل ) ساکارز و نشاسته ( فیبریتأثیر کربوهیدرات های غیر
  in vitroند ماده خوراکی به صورت شوینده خنثی در چ

  2 و علیرضا هروی موسوی2، محسن دانش مسگران1فرخنده رضائی
  ه فردوسی مشهدده کشاورزی، دانشگاکش عضو هیئت علمی دان2شجوی دکتری،  دان1

  چکیده
 غیـر  الیـاف بـر مقـدار و نـرخ هـضم      ) ساکارز یـا نـشاسته    ) (NFC (کربوهیدرات های غیر فیبری    مختلف   منابعدر این آزمایش تأثیر     

در شـرایط کـشت   ) یونجه، سبوس گندم و تفاله چغندر قنـد     (سه ماده غذایی متداول در تغذیه دام         )NDF(محلول در شوینده خنثی     
مـواد غـذایی ذکـر شـده بـه صـورت مکمـل نـشده و         دوازده تیمار که عبارت بودند از . مورد ارزیابی قرار گرفت) in vitro (ثابت

 96 و 48، 24در زمـان هـای    میلی گرم به ازاء گرم مـاده خـشک   70 مکمل شده با ساکارز یا نشاسته یا مخلوط مساوی آنها به مقدار
 .D(t)= D(i).exp (-k(نمـایی  بـا اسـتفاده از مـدل    . نـدازه گیـری شـد   یمانـده ا ق باNDFسـپس مقـدار   . ساعت کشت داده شـدند 

time)+ I( مقدار باقیمانده و نرخ هضم NDF افـزودن  .  تخمـین زده شـد  کـشت  هرNFC  معنـی دار افـزایش  باعـث  )05/0p< (
کمـل شـده بـا     بـه ترتیـب بـرای تیمارهـای مکمـل نـشده، و م          717/0 و   999/0،  994/0،  576/0 (در یونجـه  هضم نشده    NDFمقدار  

 بـه ترتیـب بـرای تیمارهـای مکمـل نـشده، و            545/0 و   569/0،  486/0،  378/0( گندم    و سبوس  )نشاسته+ ساکارز، نشاسته، و ساکارز   
همچنین .  تفاله چغندر قند نداشت NDFبر مقدار هضم     اما تأثیر معنی داری    ، شد )نشاسته+ مکمل شده با ساکارز، نشاسته، و ساکارز      

  ).>05/0p(  را در یونجه و تفاله چغندر قند کاهش و در سبوس افزایش دادندNDF نرخ هضم فیبری های غیر افزودن کربوهیدات
   غیر محلول در شوینده خنثیالیاف، کربوهیدرات های غیر فیبری :واژه کلیدی

   
  مقدمه

 کربوهیـدرات هـای غیـر فیبـری       د با   نشو می   هد که معموالً در تغذیه دام استفا      منابع خوراکی  نداند که مکمل نمو     مطالعات نشان داده  
)NFC(، نتـایج آزمایـشات   .  علوفـه مـی شـود   الیـاف در شکمبه تجزیه می شوند، باعث کاهش هضم  که به سرعتin vivo و in 

vitro             میکـه  ا، مخـصوصاً هنگ    اتفاق می افتد   کربوهیدرات های غیر فیبری    پیشنهاد می کند که اسیدی شدن شکمبه که در اثر تخمیر
pH در حــضور  الیــاف مــی رســد، مهمتــرین عامــل کــاهش هــضم 2/6تــا  6کمتــر از  بــهNFCپیــشنهاد شــده کــه نــوع  ).3 ( اســت

در ایـن   . )3 ( مـؤثر واقـع شـود      الیـاف کربوهیدراتی که همراه با علوفه استفاده می شود نیز می تواند به عنوان عاملی در کاهش هضم                  
 و Heldt انجـام شـده توسـط    in vivoآزمایـشات  .  توجه خاصی شده اسـت الیافم زمینه به تأثیر قندها در مقایسه با نشاسته بر هض

اطالعـات کمـی بـسیار    .  دارد علوفهالیافاثر منفی بیشتری بر هضم      در مقایسه با قندها     نشان داد که افزودن نشاسته      ) 1999(همکاران  
 وجـود دارد علوفه های با کیفیـت پـایین    هضم بر) گلوکز و فروکتوز( تأثیر ساکارز یا قندهای تشکیل دهنده آن   اندکی در خصوص  

باعث کـاهش نـرخ و مقـدار هـضم            که افزودن کربوهیدرات های غیر فیبری      نیز نشان دادند  ) 2008( دانش مسگران و همکاران      .)4(
فاده ماهیت ماده غذایی مورد است ممکن است به     NFC بر هضم ماده خشک عالوه بر نوع         NFC میزان تأثیر    ماده خشک می شود و    
هـضمی  نمـایی  هدف از انجام این آزمایش ارزیابی اثرات مکمل کردن نشاسته در مقایسه با ساکارز بـر مـدل   . نیز بستگی داشته باشد  

NDF  ثابتشامل یونجه، سبوس گندم و تفاله چغندرقند در شرایط کشت در مواد غذایی مختلف) in vitro( بود.  
   

  مواد و روش ها
 نمونـه هـا   .مورد استفاده قـرار گرفتنـد  ) ، و تفاله چغندر قند  گندم یونجه، سبوس (ایی متداول در تغذیه دام       ماده غذ  3در این آزمایش    

 سـاعت   48بـه مـدت     درجـه سـانتی گـراد        80  عبور داده شدند، و در دمای      ی میلی متر  75/0به خوبی آسیاب شده و از الک با منافذ          
+  و نشاسته    ساکارز، نشاسته،  (کربوهیدرات های غیر فیبری   مل شده با    هر ماده خوراکی به صورت مکمل نشده و مک         . خشک شدند 
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شـده توسـط   شـرح داده   بـرای آمـاده کـردن محـیط کـشت از روش      .ندکشت داده شد ساعت 96، و 48، 24در زمان های  ) ساکارز
Arroquy    افـزوده شـد     مـاده خـشک    میلی گرم به ازاء گرم     70مکمل های کربوهیدراته به مقدار      . استفاده شد ) 2005( و همکاران  .

 میلی لیتر مایع شکمبه     5سپس هر فالسک کشت با      . قرار گرفتند میلی لیتر از محیط کشت       45 یک گرم از نمونه ها در ظروف شامل       
قبل از تلقیح مایع شکمبه که به عنوان مـایع غنـی از   .  انجام شدCO2تلقیح تحت شرایط بی هوازی و زیر گاز       . صاف شده تلقیح شد   

تا ذرات درشت در باالی مایع تجمع       درجه سانتی گراد قرار گرفت       39  ساعت در دمای   1به مدت   گرفت  مورد استفاده قرار    باکتری  
پـس از  . مورد استفاده قرار گرفـت   تکرار3 برای هر تیمار .االی مایع برای تلقیح استفاده نشد یابند، در هنگام تلقیح از رسوبات ته یا ب        

مانـده بـر روی    باقیNDF میکرومتـر صـاف شـد و    22 با استفاده از پارچه های نـایلونی بـا منافـذ          رفمحتویات هر ظ   هر زمان کشت  
 first برای تخمین پارامترهای کنیتیک هـضم از مـدل  .اندازه گیری شد) 1991( و همکاران Van soestصافی با استفاده از روش 

order   شداستفاده نمایی .  
  

) NDFمیلی گرم به زاء گرم       (NDF و بخش باقیمانده     (h/)ی غیر فیبری بر ثابت نرخ هضم      تأثیر افزودن کربوهیدرات ها   -1جدول
  یونجه، سبوس گندم، و تفاله چغندر قند در شرایط کشت بسته

  R2  باقیمانده  (h/)ثابت نرخ هضم   ماده غذایی
        

013/0  یونجه a 576/0 a 89/0  
-022/0  ساکارز+یونجه b 994/0 b 90/0  
-019/0  نشاسته+یونجه b 999/0 b 84/0  
ac 717/0 009/0  نشاسته+ساکارز+یونجه a 88/0  
SEM1 012/0  118/0    
025/0  سبوس a 378/0 a 99/0  

038/0  ساکارز+سبوس  a 486/0 b 94/0  
064/0  نشاسته+سبوس  b 569/0 c 96/0  
060/0  نشاسته+ساکارز+سبوس  b 0,545c 98/0  
SEM1 008/0  023/0    

070/0  تفاله چغندر قند a 608/0 a 98/0  
043/0  ساکارز+تفاله چغندر قند  b 604/0 a 96/0  
040/0  نشاسته+تفاله چغندر قند  b 595/0 ab 95/0  
079/0  نشاسته+ساکارز+تفاله چغندر قند  ac 640/ ac 96/0  

SEM1 012/0  020/0    
 در هر ستون اعداد با حروف مشابه از نظر آماری معنی دار نیستند

نشاسته و ساکارز هر یـک      ،   میلی گرم به ازاء گرم ماده خشک       70،  نشاسته با مقدار       به ازاء گرم ماده خشک    میلی گرم    70ساکارز با مقدار  
  .اضافه شدند میلی گرم به ازاء گرم ماده خشک 35با مقادیر 

Standard error of mean1    
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 D(i) دارای پتانـسیل هـضم شـدن،     بخـش D(t) کـه در آن   D(t)= D(i).exp (-k. time)+ I:مدل مورد اسـتفاده عبـارت بـود از   
در صـورتیکه اخـتالف     .  بخش فاقد پتانسیل هضم می باشـد       I، و   (h-1) ثابت نرخ هضم شدن      kباقیمانده بخش دارای پتانسیل هضم،      

  . درصد معنی دار گزارش شد5بین تیمارها از مجموع انحراف معیار دو فراسنجه بیشتر بود، تفاوت آنها در سطح 
  

  نتایج
  . نشان داده شده است1 در جدول NFC مواد غذایی مکمل شده یا مکمل نشده با باقیمانده و بخش (h/)هضم ثابت نرخ 

بخـش  ( و افـزایش بخـش باقیمانـده         NDF  هـضم   نـرخ   ثابـت   معنی دار   به یونجه باعث کاهش    کربوهیدرات های غیر فیبری   افزودن  
قدار هضم در اثر افزودن نشاسته و کمترین نـرخ هـضم در اثـر     یونجه کمترین مNDFدر ارتباط با  ). >05/0p ( شد  آن )هضم نشده 

، و )>05/0p( شـد NDFساکارز باعث افزایش نـرخ هـضم   +افزودن نشاسته و نشاسته   ، سبوس مورددر  . افزودن ساکارز مشاهده شد   
 سبوس گندم شد NDF باعث کاهش مقدار هضم شده وافزایش مقدار باقیمانده در  کربوهیدرات های غیر فیبری   بطور کلی افزودن    

)05/0p< .(  به تفاله چغند قند تأثیر معنی داری بر مقدار هضم            کربوهیدرات های غیر فیبری   افزودن NDF در حالیکه نـرخ     ، نداشت 
  ).>05/0p(هضم را کاهش داد 

  
  نتیجه گیری

در یی مـورد ارزیـابی       در مـواد غـذا     NDF باعث کاهش هضم     کربوهیدرات های غیر فیبری   نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن        
 یونجه  NDF ی متفاوتی داشت به طوریکه نرخ هضم       تأثیرها NDF بر نرخ هضم     ، بسته به نوع ماده غذایی پایه      ، اما این آزمایش شد  

بنابراین می تـوان چنـین نتیجـه گیـری کـرد کـه تـأثیر           .  سبوس گندم را افزایش داد     NDFو تفاله چغندر قند را کاهش و نرخ هضم          
  . هم بستگی داشته باشدNDFعالوه بر نوع آن ممکن است به ماهیت  الیاف هضم بر NFCافزودن 
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