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چکیده

ظرفیت بافري مخلوط ترکیبات معدنی بر ارزش اسیدزایی شکمبه با استفاده از کشت برون تنی میکروارگانیسم هاي شکمبه، تأثیر
نوع جیره 3در قالب یک طرح کامالٌ تصادفی بررسی شد. در این آزمایش از کنسانترههاي مختلف علوفه به اي جیره هاي با نسبت

ی با ظرفیت بافري مختلف در مخلوط ترکیبات معدن4و همچنین از 70: 30و 60: 40، 50:50کنسانترهبا نسبت هاي علوفه به 
ساعت انکوباسیون، 24به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پس از 1درصد ماده خشک جیره، استفاده شد. تیمار 2و 1صفر، مقادیر

). کمترین مقدار ارزش اسیدزایی P<05/0نداشت (1بود که تفاوت معنی داري با تیمار 14مربوط به تیمار pHبیشترین میزان 
. از نظر مقدار ماده خشک ناپدید شده، هیچ یک از تیمارها تفاوت نداشت1معنی داري را با تیمار بود که تفاوت6وط به تیمار مرب

که داراي بیشترین ظرفیت بافري بودند توانستند بار 2و 1نداشتند. بر اساس نتایج حاصل، ترکیبات معدنی 1معنی داري با تیمار 
میزان بیشتري کاهش دهند.اسیدي ایجاد شده را به 

، ماده خشک ناپدید شدهAV( ،pHارزش اسیدزایی (ظرفیت بافري، واژگان کلیدي: 

مقدمه

در تغذیه گاوهاي شیري فراهم کردن یک جیره با غلظت انرژي باالست بدون اینکه یکی از مهمترین چالش ها
افزایش تأمین انرژي از طریق افزایش ).5اکوسیستم شکمبه، آسایش حیوان و عملکرد تولید آن به خطر بیافتد (

مطالعات انجام شده ). 7کند (استفاده از مواد متراکم یا فیبر با تخمیر سریع، میتواند شکمبه را به سمت اسیدوز هدایت 
) و این مهار تجزیه پذیري فیبر زمانی 4شکمبه اي پائین، تجزیه پذیري فیبر را مهار می کند (pHنشان دادند که 
بافرها در جیره غذایی نشخوارکنندگان به ). 6نگهداري شود (=7/5pHبراي مدت طوالنی در زیرpHبیشتر است که 

)، به =6pH-7تجزیه کننده سلولز مطلوب باشد (هايکه جهت فعالیت ارگانیسماي منهشکمبه در داpHمنظور تأمین 
هاي گاو شیري تابعی از ترشح بافر بزاقی، ظرفیت بافري خوراك و ارزش روند. نیازها براي عوامل بافر در جیرهکار می

یابد که میزان بافر تولید شده در بزاق و همچنین ظرفیت بافري اسیدزایی خوراك است. افزودن بافر زمانی اهمیت می
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و ) یک تکنیک آزمایشگاهی را براي ارزیابی تولید 2001و همکاران (وادوا).3مواد خوراکی خورده شده پائین باشد (
شکمبه (ارزش ارائه نمودند، که بر پایه تخمین برون تنی بار اسیديمواد خوراکی را به هنگام تخمیراسیدخنثی شدن 

اسیدزایی) استوار است.

هامواد و روش

هاي تأثیر ظرفیت بافري مخلوط ترکیبات معدنی بر ارزش اسیدزایی شکمبه اي جیره هاي با نسبتدر این آزمایش 
بافر 6مخلوطی از مورد آزمایش،ترکیبات معدنی) تعیین شد.in vitro(در شرایط برون تنیکنسانترهمختلف علوفه به 

به نسبت هاي بی کربنات سدیم، کربنات سدیم، کربنات کلسیم، کربنات منیزیم، اکسید منیزیم و بنتونیت سدیم در 
، 3/0، 1: 3؛ ترکیب 16/0و 33/0، 5/0، 66/0، 66/0، 1: 2؛ ترکیب02/0و 2/0، 2/0، 18/0، 4/0، 1:1ترکیب ترتیب 

ترکیبات هايمخلوطاین و ظرفیت بافري pHاست.2/0و 8/0، 6/0، 6/0، 8/0، 1: 4و ترکیب06/0و 2/0، 2/0، 24/0
هاينسبتباگرفتندقراراستفادهموردآزمایشایندرکههاییجیره.نشان داده شده است1جدول شمارهمعدنی در

، =7/5Ash=(،60:40)76/17CPو =26/17CP= ،66/40NDF= ،45/22ADF(50:50کنسانترهبهعلوفه
1/37NDF= ،84/20ADF= 29/5وAsh= (70:30و)08/17CP= ،81/33NDF= ،14/17ADF= و

95/4Ash=(صفر،مخلوط ترکیبات معدنی میزان3باکشت.بودند)50تیماروگرفتانجامخشک)مادهدرصد2و1%
مطابق روش وادوا و نحوه انجام آزمایش . شدگرفتهنظردرشاهدعنوانبه،مخلوط ترکیبات معدنی (بافر)بدونکنسانتره

رانمونههرشدهسانتریفوژروییمایعازلیترمیلی1شد.گیرياندازهانکوباسیونازپسpHمیزان) است. 8همکاران (
ثبت گردید. کلسیمقرار داده و عدداتوآناالیزردستگاهدروکردهرقیقمقطر)(آبدیونایزآبلیترمیلی10باوبرداشته

گرم) به عنوان ارزش اسیدزایی 1میلی لیتر) تقسیم بر وزن نمونه (30سپس حاصلضرب غلظت کلسیم در حجم مایع (
پس از کسر این مقدار از صاف گردید و ماده خشک باقی مانده اندازه گیري شد.ظاهري محاسبه شد. محتواي هر ویال 

داده هاي این آزمایش در در شرایط برون تنی محاسبه شد. ده خشکناپدید شدن ماگرم)، درصد 1وزن نمونه اولیه (
SASتکرار با استفاده از نرم افزار 4قالب طرح کامال تصادفی با  (Ver. 9. 2) مورد بررسی قرار گرفتند و مقایسات

درصد مقایسه شدند.5میانگین تیمارها توسط آزمون حداقل تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

بحثنتیجه و 

مورد مقایسه 1خالصه شده است. تمامی تیمارها با تیمار 2نتایج حاصل از انکوباسیون برون تنی نمونه ها در جدول 
محیط pHنسبت به سایر تیمارها، 14، تیمار ساعت انکوباسیون24قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پس از 

5و 4، 2، 8و پس از آن مربوط به تیمارهاي 6اسیدزایی مربوط به تیمار کمترین مقدار ارزشکشت را بهتر حفظ نمود. 
داشتند1بود که تفاوت معنی داري با تیمار 7و 17، 18بیشترین میزان ارزش اسیدزایی مربوط به تیمارهاي .بود

)05/0<P(. که داراي بیشترین ظرفیت بافري بودند به خوبی 2و 1به طور کلی می توان گفت مخلوط ترکیبات معدنی
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باالیی هستند بیشتر به عنوان pKتوانستند میزان بار اسیدي را کاهش دهند. در تأیید نتایج حاصل، عوامل بافري که داراي 
pHنها حقیقتاٌ باعث افزایش مقاومت شکمبه به تغییرات مایع شکمبه عمل می کنند و آpHعوامل قلیایی کننده در 

). بافرهاي خوراکی به طور وسیعی به منظور بهبود اثرات مضر اسیدیته در جیره هاي با مواد متراکم باال 3خواهند شد (
). اما پاسخ به بافرها متغیر و غیرقابل پیش بینی است.2و1استفاده می شوند (

مخلوط ترکیبات معدنیو ظرفیت بافري pH-1جدول 

مخلوط ترکیبات معدنی
4 3 2 1 نام مخلوط
75/9 33/9 67/9 44/9 pH

2/113 5/116 43/119 73/127 ظرفیت بافري
ارزش اسیدزایی و درصد ناپدید شدن ماده خشک،pHبرتأثیر مخلوط بافر -2جدول 

فراسنجه ها
ناپدید شدن ماده خشکتیمار

درصد
ارزش اسیدزایی

(mg Ca g-1 ration DM)
pH شماره تیمار 

75/51 29/4 650/5 بدون بافر%50جیره  1
5/55 6/6 507/5 * بدون بافر%60جیره  2
25/67 25/8 447/5 * بدون بافر%70جیره  3
5/65 6/6 577/5 %1سطح 1بافر%60جیره  4
5/72 6/6 510/5 * %1سطح 1بافر%70جیره  5
5/70 61/5 590/5 %2سطح 1بافر%60جیره  6
5/58 345/15 * 620/5 %2سطح 1بافر%70جیره  7
5/57 435/6 592/5 %1سطح 2بافر%60جیره  8

68 23/10 * 495/5 * %1سطح 2بافر%70جیره  9
5/64 93/6 60/5 %2سطح 2بافر%60جیره  10

69 095/7 542/5 * %2سطح 2بافر%70جبره  11
25/54 58/8 * 545/5 * %1سطح 3بافر%60جیره  12

66 59/7 522/5 * %1سطح 3بافر%70جیره  13
54 095/7 630/5 %2سطح 3بافر%60جیره  14
67 725/10 * 545/5 * %2سطح 3بافر%70جیره  15

75/66 57/9 * 572/5 %1سطح 4بافر%60جیره  16
5/67 685/14 * 515/5 * %1سطح 4بافر%70جیره  17

54 025/14 * 627/5 %2سطح 4بافر%60جیره  18
61 9/9 * 580/5 %2سطح 4بافر%70جیره  19

913/7 0696/2 4600/0 SEM

1872/0 0001/0 0022/0 P-value
)P<05/0دارند (1اختالف معنی داري با تیمار *در هر ستون تیمارهاي داراي عالمت 
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The effect of buffering capacity of mixed inorganic compounds on rumen acidogenic value
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Abstract:

Using in vitro cultures of rumen microorganisms, this study investigates the effects of
buffering capacity inorganic compounds mixed on rumen acidogenic value diets with forage to
concentrate ratios in a completely randomized design. For this experiment, 3 diets with forage
to concentrate ratio of 50:50, 40:60 and 30:70 and also 4 mixtures of inorganic compounds with
different buffering capacity at zero, 1 or 2 percent of the ration dry matter were used. Treatment
1 was considered as a control group. After 24 hours of incubation, the highest level of pH
belongs to14 treatment that was not significantly different from treatment 1 (P>0.05). And the
Lowest acidogenic value belongs to treatment 6 that was not significantly different from
treatment 1. With regard to dry matter disappeared, none of the treatments had no significant
difference with treatment 1. Based on the results obtained in this study, inorganic compounds 1
and 2, which had the most buffering capacity, reduced caused acidogenic value much  more.
Keywords: buffering capacity, acidogenic value (AV), pH, dry matter disappeared


