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تعیین الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیر قابل هضم و سایر مؤلفههای نوین هضم
الیاف در مواد خشبی موجود در یک دامداری گاو شیری
علی کهیانی ،1غالمرضا قربانی ،2مسعود علیخانی ،3ابراهیم قاسمی ،4علی صادقی سفیدمزگی ،4سید محمود نصراللهی

*5

 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .4استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .5دانشآموخته دکتری ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
تاریخ وصول مقاله1397/01/18 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/05/06 :

چکیده
این مطالعه به منظور بررسی الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیر قابل هضم ( )iNDFو سایر مؤلفههای نوین هضم الیاف در
نمونههایی یونجه خشک ،ذرت سیلوشده ،کاه گندم ،تفاله چغندرقند و سبوس گندم موجود در یک دامداری گاو شیری انجام
شد .با استفاده از روش کیسهگذاری در دو رأس گاو هلشتاین غیر شیرده مجهز به فیستوالی شکمبهای ،الیاف نامحلول در شونده
خنثی هضم نشده پس از  288ساعت ( )uNDFبه عنوان شاخصی از  iNDFاندازگیری شد .سپس با استفاده از این روش
کینتیک هضمپذیری در زمانهای مختلف ،مقادیر نرخ هضم و مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی هضم شده ( )NDFDتعیین
و بر اساس آنها مقدار قابلیت هضم  NDFدر کل لوله گوارش ( )TTNDFDپیشبینی شد .یونجه خشک دارای سطح لیگنین و
نرخ هضم  NDFبیشتر از کاه و ذرت سیلوشده بود .یونجه و کاه در مقایسه با ذرت سیلوشده دارای  uNDFبیشتر و  NDFDو
 TTNDFDکمتر بودند .تفاله چغندرقند و سبوس گندم با وجود شباهت در میزان  ،NDFمقدار لیگنین و  uNDFکمتر و نرخ
هضم  NDFD ،NDFو  TTNDFDبیشتری در مقایسه با علوفهها داشتند .در کل مواد خوراکی بررسیشده در این آزمایش
دارای تنوع گستردهای از نظر  NDFD ،uNDFو  TTNDFDبودند که بایستی در زمان استفاده مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژهها :الیاف نامحلول در شوینده خنثی هضمنشده ،علوفهها ،کینتیک هضم الیاف ،گاو شیری ،محصوالت فرعی.
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مقدمه

مباحث دهه اخیر متخصصان الیاف در دنیا میباشند و

خصوصیات فیبری و هضمی مواد خشبی برای سالها

بخش عمدهای از گزارشات علمی سمینارهای تخصصی

مورد توجه بوده است .روشهای تعیین و جداسازی

را به خود اختصاص دادهاند [ 4 ،3و  .]8برای مثال عنوان

الیاف [ ]23و همچنین اندازهگیری لیگنین [ ]22از

شده است که با افزایش یک درصد در میزان  NDFDدر

مؤلفههای بسیار مفید تعیین کیفیت علوفه بوده و امروزه

جیره میزان مصرف خوراک به مقدار  0/17کیلوگرم در

اساس جیرهنویسی را تشکیل داده است؛ اما محققین در

روز و تولید شیر تصحیحشده برای چربی به میزان 0/25

ادامه با توجه بیشتر به ماهیت الیاف نامحلول در شوینده

کیلوگرم در روز افزایش پیدا خواهد کرد [ .]16همچنین

NDF

تأمین نیاز الیاف با تصحیح برای  uNDFامکان استفاده از

بهتنهایی نمیتواند برای تعیین خصوصیات فیبری و

منابع ارزان مانند کاه را فراهم خواهد نمود و مشکل

هضمی کافی باشد و  NDFموجود در منابع مختلف

چربی شیر را بهعنوان یکی از مشکالت کنونی صنعت گاو

خصوصیات فیزیکی و هضمی متفاوتی را دارا میباشند.

شیری کشور 5بهبود خواهد داد .]5[ .همچنین در ایران

گام اول در این زمینه با معرفی  NDFعلوفهای برداشته

یونجه خشک در مراحل اواخر گلدهی و ذرت سیلوشده

شد [ .]16با توصیف خصوصیات هضمی  NDFاین بحث

در اوایل بلوغ برداشت میشود که با مرحله مطلوب

کاملتر شد .براساس یافتههای اخیر  NDFبه دو بخش

برداشت متفاوت است [ 14و  .]18بر این اساس به نظر

Potentially Digestible NDF:

میرسد شناسایی میزان  uNDFو  NDFDدر این علوفهها

 )pdNDFو غیر قابل هضم ()Indigestible NDF: iNDF

ضروری است .لذا این تحقیق به بررسی مقادیر ،uNDF

NDF

 NDFDو سایر مؤلفههای نوین هضم الیاف در علوفهها،

هضمنشده ( )Undigested NDF: uNDFاندازگیری

تفاله چغندرقند و سبوس گندم موجود در یکی از

میشود در شکمبه هضم نخواهد شد ولو اینکه برای

گاوداریهای کشور پرداخته است.

خنثی ( )NDFو هضمپذیری آن نشان دادند که واژه

دارای پتانسیل هضم (

تقسیمپذیر است [ iNDF .]22که بهصورت

مدت طوالنی در شکمبه بماند .حاصل تفریق

NDF

غیرقابل هضم از  NDFکل برابر با  NDFبا پتانسیل

مواد و روشها

هضمی میباشد [ .]17مشخص شده است که با بررسی

این تحقیق در گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی

کینتیک هضمی بهوسیله اندازهگیری هضم در ساعتهای

دانشگاه صنعتی اصفهان به اجرا درآمد .سعی شد از

مختلف در محیط  in vitroیا  in situمیتوان نرخ و میزان

علوفههایی استفاده شود که از نظر نوع و مرحله بلوغ

هضمپذیری بخش  NDFقابل هضم را بهدست آورد [.]2

بازگوکننده شرایط فعلی کشور باشند .براین اساس مواد

در نهایت با استفاده از معادالت مناسب و استفاده از میزان

خوراکی استفادهشده در این آزمایش از انبارهای نگهداری

هضمپذیری )NDF Digestibility: NDFD( NDF

این مواد در مزرعه تحقیقاتی-صنعتی لورک وابسته به

میتوان برآورد بسیار دقیق از قابلیت هضم  NDFدرکل

دانشگاه صنعتی اصفهان نمونهگیری شد .یونجه خشک،

Total Tract NDF Digestibility:

ذرت سیلوشده ،کاه گندم ،از منابع علوفهای و سبوس

لوله گوارش (

گندم و تفاله چغندرقند از منابع محصوالت فرعی مورد

 )TTNDFDرا پیشبینی کرد [ 12و .]13
مباحث  NDFD ،uNDFو  TTNDFDعمدهترین

نمونهگیری قرار گرفتند .یونجه خشک استفاده شده در
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همدان کشت و در مرحله اواسط گلدهی برداشت شده

مؤلفههای هضم  NDFو ماده خشک در شکمبه از دو

بود .علوفه ذرت سیلوشده در خود مزرعه کشت شده بود

رأس گاو هلشتاین غیرشیرده غیرآبستن و مجهز به

و در مرحله خط شیری  50درصد و در آبان سال قبل

فیستوالی شکمبه استفاده شد .جیره گاوها بر اساس ماده

سیلو شده بود .برای کاه گندم ،تفاله چغندر و سبوس

خشک حاوی بهترتیب  4/2 ،25 ،25 ،25و  16/8درصد

گندم اطالعات محل و زمان برداشت در دسترس نبود .در

از یونجه خشک ،ذرت سیلوشده ،کاه گندم ،تفاله

ابتدا به منظور نمونهگیری یکنواخت بستههای یونجه

چغندرقند و کنسانتره گاوهای پرتولید بود .سعی بر آن بود

خشک و کاه بهترتیب با دستگاههای یونجه خرد کن

که مواد مورد آزمایش حتماً در جیره گاوها باشد .بعد از

(طول برش فرضی  15میلیمتر) و خرمنکوب (طول برش

دو هفته عادتدهی دامها به جیره مذکور و اطمینان از

فرضی  10میلیمتر) آسیاب و سپس نمونهگیری شدند.

ثبات شرایط شکمبه کیسهگذاری آغاز شد .تمام روشهای

نمونهها بعد از تهیه در دمای  55درجه برای  72ساعت

استفاده شده در این تحقیق جهت کیسهگذاری بر اساس

خشک شدند و بعد از آن با آسیاب چکشی با توری یک

دستورالعمل توصیه شده میباشد [ 2و  .]10برای این

میلیمتر آسیاب شدند [.]7

منظور مواد خوراکی مورد هدف ،خشک (دمای  55درجه

پروتئین خام و چربی خام بر اساس روشهای
استاندارد اندازهگیری شدند [ .]1ماده آلی با خاکسترگیری

سانتیگراد برای  72ساعت) و با توری یک میلیمتری
آسیاب شدند.

در دمای  620درجه سانتیگراد بهمدت هشت ساعت

نمونهها درون کیسههای آنکوم ( F57آنکوم

اندازهگیری شد و  NDFهمراه با استفاده از آنزیم آمیالز

تکنولوژی ،ماسدون ،آمریکا) با ابعاد پنج سانتیمتر در

مقاوم به حرارت اندازهگیری شد [ .]23مقدار

چهار سانتیمتر و دارای اندازه منافذ  25میکرومتر و به

کربوهیدراتهای غیرالیافی نیز با روش تفاضل محاسبه

میزان  0/5گرم در هر کیسه قرار گرفته و در آنها بسته شد.

شد .لیگنین (لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی) نمونهها

نمونهها در  11زمان مختلف شش،48 ،36 ،30 ،24 ،12 ،

با استفاده از اسید سولفوریک  72درصد ( 665میلیلیتر

 240 ،120 ،96 ،72و  288ساعت تحت انکوباسیون در

اسید سولفوریک  96%به  300میلیلیتر آب مقطر اضافه و

محیط شکمبه قرار گرفتند .برای هر زمان دو تکرار (دو

بعد از سرد شدن به حجم  1لیتر رسانده شد ،وزن

گاو) و برای هر تکرار سه نمونه در نظر گرفته شد.

مخصوص  )1/634در دستگاه انکوباتور دیزی دو (آنکوم

همچنین سه کیسه شاهد (فاقد نمونه) نیز با دستورالعمل

تکنولوژی ،ماسدون ،آمریکا) بهمدت سه ساعت در دمای

مشابه تهیه شد و برای تصحیح خطا در کنار نمونههای هر

معمولی استخراج شد و پس از آن کیسهها با آب زیاد

زمان قرار گرفت .بعد اتمام زمان مربوط به هر نمونه،

شستشو و نمونه باقیمانده توزین شد .همچنین بخشهای

نمونههای مربوط به آن زمان از شکمبه تخلیه شدند و

مختلف پروتئین شامل نیتروژن غیرپروتئینی ،نیتروژن

توسط ماشین لباسشویی برای  12دقیقه مورد شستشو

محلول در بافر بورات -فسفات ،نیتروژن نامحلول در

قرار گرفته تا حدی که آب کامالً زالل از آنها تخلیه شود

شوینده خنثی و نیتروژن نامحلول در شوینده اسیدی

و این عمل دو بار تکرار شد .همچنین برای نمونهها زمان

اندازگیری شدند [.]11

صفر نیز در نظر گرفته شد که فقط تحت شستشو قرار -

بهمنظور اندازگیری  uNDFو  NDFDو بررسی

گرفت .سپس نمونهها در آون با دمای  55درجه برای 72
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ساعت خشک شدند در نهایت میزان ناپدید شدگی ماده

نامحلول در شوینده خنثی از رابطههای  5 ،4و  6استفاده

خشک و  NDFبرای هر نمونه اندازهگیری و ثبت شد.

شد [.]2

میزان بقایای  NDFبعد از  288ساعت انکوباسیون

رابطه )4

 f(t) = 1برای

t<L

شکمبهای بهعنوان  uNDFدر نظر گرفته شد و میزان

رابطه )5

) f(t) =e kd (t-lبرای

t≥L

 NDFبا پتانسیل هضمی ( )pdNDFاز تفریق  UNDFاز

رابطه )6

)) R(t) = (1-iNDF)×(1-ekd(t- Lبرای

t≥L

 NDFحاصل شد [.]12

و برای زمانی که 1/1 × uNDF<iNDF<0/9 × uNDF

محاسبه پارامترهای تجزیهپذیری ماده خشک در

که در این روابط F(t) :مقدار باقیمانده  NDFبا

Fitcurve

پتانسیل هضمی (( )pdNDFگرم در گرم NDFکل) در

شکمبه در این آزمایش با استفاده از نرمافزار

انجام شد .نرخ هضم  pdNDFبا استفاده از نرمافزار

زمان  R(t) ،tمیزان  NDFتجزیهشده (گرم بر گرم

تحلیلگر آماری ( SASنسخه  )9/1با رویه  NLINمحاسبه

کل) در زمان  kd ،tنرخ بخشی هضم  t ،NDFزمان (به

شد [ .]19رابطههای  1و  2بهترتیب معادلههای غیرخطی

ساعت) و  Lزمان وقفه قبل از شروع هضم میباشد .در

و فراسنجههای مختلف تجزیهپذیری و تجزیهپذیری مؤثر

نهایت میزان هضمپذیری  NDFدر کل لوله گوارش

ماده خشک و  NDFهستند [.]19

بهکمک رابطه  7محاسبه شد شد[:]2

رابطه )1

) P = a+b (1-e-ct

رابطه )2

)ED = a+bc/(c+k

رابطه )7

NDF

= TTNDFD

.100 × {pdNDF × [kd /(kd + kp)]}/0.9

که a ،بخش سریع تجزیه b ،بخش کند تجزیه c ،ثابت
نرخ تجزیه در واحد زمان و  Pناپدید شدن ماده خشک از

نتایج و بحث

کیسهها و  EDتجزیهپذیری مؤثر است .در رابطه 2

شناخت دقیق کیفیت علوفه براساس جدیدترین

تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک در نرخهای عبور مختلف

شاخصهای شناختهشده میتواند کمک ارزندهای به

) (kمحاسبه شد .معیارهای پیشبینی شده برای

جیرهنویسی گاو شیری نماید .معرفی شاخصهایی مانند

فراسنجههای تجزیهپذیری و تجزیهپذیری مؤثر حاصل از

 NDFD ،uNDFو  TTNDFDمیتواند ابزاری مؤثر در

آنالیز با استفاده از رویه مدلهای تعمیمیافته خطی آنالیز

ارزشگذاری کیفیت علوفهها و متوازن کردن بهینه جیره

گردید .بهمنظور محاسبه میزان تجزیهپذیری الیاف

گاو شیری باشد [ .]4همچنین بر اساس این مؤلفهها

نامحلول در شوینده خنثی در هر نقطه زمانی از رابطه 3

میتوان به مدیریت بازار و حداقل نمودن هزینههای

استفاده شد.

خوراک و حداکثر کردن استفاده از مواد خوراک پسمانده

رابطه )3

= )NDFD (% of NDF
)(NDF0h – NDFresidue) / (NDF0h

کمک کرد .این تحقیق بهمنظور شناسایی اهمیت مسئله و
آغاز باب تحقیقات بومی در این زمینه به اجرا در آمد و

که در آن NDFD :قابلیت هضم  NDFبهصورت

بررسیها با خوراکهای محدودی انجام شد .بدون تردید

درصد  NDFاولیه است و  NDF0hمیزان  NDFدر ساعت

به منظور یافتن استاندارها در این زمینه بایستی از تعداد

صفر و  NDF residueمیزان  NDFباقیمانده در زمان مورد

متنوعتری از نمونههای خوراکی از سرتاسر کشور اقدام

نظر میباشد .به منظور محاسبه نرخ تجزیهپذیری الیاف

نمود .در هر حال ،به جهت اهمیت مسئله و ارائه دادههای
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براساس علوفه مصرفی در کشور این تحقیق مقدماتی

بررسی این آزمایش در تأیید یافتههای محققین کشورهای

صورت گرفت.

دیگر بود [ 10و  ،]17اما در جزئیات تفاوتهایی مشاهده

ماده خشک ذرت سیلوشده  26درصد بود و این

شد .بهعنوان مثال یونجه خشک که عموماً دارای پروتئین

کمیت برای سایر مواد خوراکی در دامنه  90تا  95درصد

در دامنه  16تا  19درصد و  NDFبرابر  45درصد میباشد

قرار داشت .سطح ماده آلی در ذرت سیلوشده بیشترین

در مطالعه حاضر دارای پروتئین خام  13درصد و

( 94درصد) و در یونجه خشک کمترین ( 89درصد) بود.

برابر با  52درصد بود .به نظر میرسد یونجه بررسی شده

کاه باالترین سطح  NDFدر میزان  80درصد را دارا بود

بهعلت پروتئین کم در کنار لیگنین و  NDFباالتر حتی تا

درحالیکه این کمیت برای یونجه خشک ،ذرت سیلوشده،

حدی از میانگین شرایط کشور هم پائینتر باشد .همچنین

سبوس گندم و تفاله چغندرقند بهترتیب  47 ،54 ،52و 35

ذرت سیلوشده که عموماً دارای ماده خشک بیش از 30

درصد بود .همچنین سطح پروتئین برای کاه  2/6درصد

درصد ،پروتئین خام نه درصد و  NDFبرابر با  45درصد

بود و برای سایر مواد خوراکی در دامنه  7/7درصد برای

میباشد ،در مطالعه حاضر دارای مقادیر ماده خشک و

ذرت سیلوشده تا  14/5درصد برای سبوس گندم متغیر

پروتئین کمتر و  NDFبیشتر بود .مهمترین عامل از این

بود .نکته جالب توجه سطح لیگنین بود که در یونجه با

حیث میتواند مربوط به بلوغ علوفه در ایران باشد .در

مقدار  9/5درصد بیشترین بود و بعد از آن کاه با 8/4

حقیقت در ایران یونجه عموماً در اواخر گلدهی و ذرت

درصد در جایگاه دوم قرار داشت ،این کمیت برای ذرت

در اوایل بلوغ برداشت میشوند [ ]18که سبب عدم تطابق

سیلوشده ،سبوس گندم و تفاله بهترتیب  4/3 ،3/9و دو

ترکیبات آنها با علوفههای موجود در کشورهایی مثل

درصد بود (جدول .)1

آمریکا میشود که یونجه و ذرت را در اواسط بلوغ

اگرچه کلیت ترکیب شیمیایی خوراکهای تحت

NDF

برداشت میکنند [.]20

جدول  .1ترکیب شیمیایی علوفهها ،تفاله چغندرقند و سبوس گندم (درصد ماده خشک؛ )n=5
یونجه خشک

ذرت سیلوشده

کاه گندم

سبوس گندم

تفاله چغندرقند

ترکیب مواد مغذی
ماده خشک

94/0±0/82

26/2±1/05

93/0±0/48

92/4±0/75

90/2±0/52

ماده آلی

88/5±0/09

93/6±0/09

90/9±0/93

92/7±0/18

92/5±0/18

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

52/0±0/01

53/8±0/00

82/0±0/01

46/8±0/01

35/1±0/01

پروتئین خام

13/3±0/15

7/7±0/12

2/6±0/21

14/5±0/25

10/3±0/17

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

38/9±0/01

30/5±0/00

52/5±0/01

16/3±0/25

15/9±0/01

لیگنین

9/5±0/73

3/9±0/31

8/4±0/20

4/3±0/23

2/1±0/50

عصاره اتری

1/38±0/08

2/47±0/27

1/37±0/10

3/93±0/41

0/63±0/08

کربوهیدرات غیرالیافی

21/8±0/43

29/6±0/74

4/9±0/25

27/4±0/39

46/5±0/35

کلسیم

1/61±0/07

0/35±0/03

0/19±0/02

0/35±0/02

0/74±0/03

فسفر

0/29±0/02

0/21±0/02

0/03±0/01

0/99±0/02

0/03±0/01
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از نکتههای جالب این تحقیق این بود که اگرچه مقدار

تجزیهپذیری بخش آهسته تجزیهپذیر مشاهده شد (36

 NDFعلوفهها و محصوالت فرعی بررسیشده در این

درصد در یونجه در مقایسه با  47درصد در ذرت سیلوشده).

آزمایش در یک دامنه مشخص و به نسبت مشابه بود ،اما

وجود بخش آهسته تجزیهپذیر بزرگ در ذرت سیلوشده

مقادیر  ADFو لیگنین تنوع قابل توجهی داشتند بهعنوان مثال

منجر به تفاوت قابل توجه در نرخ تجزیهپذیری این علوفه

لیگنین در ذرت سیلوشده در حد مقادیر مربوطه به

در مقایسه با یونجه شد ( 2/4درصد در ساعت برای ذرت

محصوالت فرعی (سبوس) پائین بود که در تطابق با

سیلوشده در مقابل  6/9درصد در ساعت در یونجه) .نرخ

یافتههای قبلی بود [ 15 ،10و  .]17این مشاهدات بیانگر این

تجزیهپذیری بیشتر در یونجه سبب بهبود تجزیهپذیری آن در

نکته است که ماهیت  NDFمیتواند نقش تعیینکنندهای در

نرخهای عبور سریعتر شد .کاه گندم دارای بخش سریع

ارزشغذایی آن و درنهایت کیفیت علوفه مربوطه داشته باشد.

تجزیهپذیر بسیار کمتر از دو علوفه قبل بود ،اما بخش آهسته

بخشبندیهای پروتئینی در مواد خوراکی مختلف

تجزیهپذیر آن بیشتر شد و در نهایت نرخ تجزیهپذیری آن در

بررسیشده نشان داد که پروتئین در کاه گندم ( 55درصد)

حد  1/5درصد در ساعت باقی ماند که از نظر عددی بیشتر

و ذرت سیلوشده ( 49درصد) عمدتاً در بخش  Aبود .این

شبیه ذرت سیلوشده بود؛ اما تجزیهپذیری مؤثر آن به

در حالی بود که در یونجه خشک و سبوس بخشهای

خصوص در نرخهای عبور باال بسیار پائینتر از دو علوفه

مختلف پروتئین سهم همگنی از پروتئین کل را به خود

دیگر بود .پارامترهای تجزیهپذیری در سبوس گندم و تفاله

اختصاص داده بودند .همچنین بخش اعظمی از پروتئین

چغندر بیشتر از علوفهها بودند که سبب افزایش قابل توجه

B3

در نرخ تجزیهپذیری و تجزیهپذیری مؤثر در نرخهای عبور

تفاله چغندر در بخشهای  36( Aدرصد) و بخش

( 37درصد) قرار گرفته بود .تا به حال مطالعات محدودی

باال ،در این اقالم شد (جدول .)3

به بررسی بخشبندی پروتئین در علوفهها ،تفاله چغندرقند

همانطورکه قابل مشاهده است تفاوت مشخص بین

و سبوس گندم پرداختهاند .ممکن است به این علت باشد

یونجه خشک و ذرت سیلوشده از نظر آهنگ تجزیهپذیری

که سطح پروتئین در این مواد اغلب پائین است .اما باید

وجود دارد .در یونجه خشک عموماً تجزیهپذیری در

دانست با توجه به سطح باالی مصرف این مواد ،این

زمانهای اولیه انکوباسیون اتفاق افتاد و بعد از  72ساعت به

درصد پائین پروتئین نیز میتواند تعیینکننده باشد .در بین

مقدار تقریباً پایداری رسید این در حالی بود که در ذرت

مواد خوراکی بررسیشده یونجه خشک و سبوس دارای

سیلوشده تجزیهپذیری در زمانهای اولیه بسیار پائین بود و با

بخشبندی مناسبی بودند و با توجه سطح مناسب  B2و

گذشت زمان مقادیر بیشتری از آن هضم شد و مقدار NDFD

 B3میتوانند نقش مفیدی در میزان پروتئین عبوری و

تا ساعت  288هم روند افزایشی داشت .جالب توجه آن بود

قابل متابولیسم داشته باشند .نتایج تحقیقات قبل نشان داده

که روند تجزیه ذرت سیلوشده شباهت زیادی با کاه داشت و

شده است که یونجه خشک یکی از مواد خوراکی عالی

تنها تفاوت کاه با ذرت سیلوشده  NDFDکمتر کاه در

جهت تأمین پروتئین قابل متابولیسم میباشد [ ]15که در

زمانهای پایانی بود .این سبب شباهت نرخ هضم  NDFدر

تطابق با یافتههای تحقیق حاضر میباشد (جدول .)2

ذرت سیلوشده ( 2/39درصد در ساعت) و کاه ( 1/7درصد

تجزیهپذیری بخش سریع تجزیهپذیر در یونجه خشک و
ذرت سیلوشده به نسبت مشابه بود اما تفاوت عمدهای در

در ساعت) و تفاوت فاحش آنها با یونجه ( 4/6درصد در
ساعت) شد (جدول .)4
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جدول  .2بخشبندی پروتئین در علوفهها ،تفاله چغندرقند و سبوس گندم( 1درصدی از پروتئین خام؛ )n=5
B1

A

B3

B2

C

پروتئینمحلول ()B1+A

یونجه خشک

28/2±1/2

19/7±0/7

28/3±1/02

14/7±0/56

9/1±0/63

47/9±2/5

ذرت سیلوشده

49/4±1/43

9/00±0/65

17/6±1/11

16/1±0/48

7/9±0/45

58/4±2/6

کاه گندم

45/1±1/38

11/1±0/75

17/6±0/88

10/5±0/43

15/7±0/65

56/2±2/48

سبوس گندم

23/6±1/13

29/1±1/1

27/0±1/00

17/5±0/68

2/8±0/36

52/7±2/45

تفاله چغندرقند

35/6±1/39

3/6±0/35

11/7±0/94

37/2±1/03

11/9±0/48

39/2±2/37

)1

A

نیتروژن غیرپروتئینی محلول در بافر،

B1

پروتئین حقیقی محلول بافر،

B2

پروتئین محلول در شوینده خنثی و نامحلول در بافر،

B3

پروتئین محلول در شوینده

اسیدی و نامحلول در شوینده خنثی و  Cپروتئین نامحلول در شوینده اسیدی.

جدول  .3فراسنجه های تجزیهپذیری و تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک در علوفهها ،تفاله چغندرقند و سبوس گندم ()n=6
ماده خوراکی

فراسنجههای تجزیهپذیری (درصد)

تجزیهپذیری مؤثر در نرخهای عبور مختلف (درصد در ساعت)

A

B

C

0/02

0/05

0/08

یونجه خشک

32/4±0/77

36/3±0/77

6/94±0/20

60/6±0/31

53/6±0/53

49/3±0/62

ذرت سیلوشده

33/9±0/84

46/5±0/57

2/4±0/21

59/7±0/20

49/5±0/11

45/0±0/16

کاه گندم

13/6±0/86

52/7±1/60

1/45±0/21

35/9±0/11

25/6±0/19

21/8±0/34

سبوس گندم

32/4±0/21

39/8±0/22

15/0±0/70

67/2±0/72

62/2±0/36

58/4±0/33

تفاله چغندرقند

46/2±1/05

52/5±1/89

5/81±0/57

84/8±0/11

74/0±0/19

64/8±0/34

نرخ تجزیهپذیری متفاوت  NDFدر یونجه در مقایسه با

لیگنین غیرهستهای در علوفههای نابالغ گراس مانند ذرت

کاه و ذرت سیلوشده عمدتاً به تفاوت اولیه ماهیت لیگنین در

سیلوشده مقدار هضم الیاف در طوالنیمدت بیشتر خواهد

علوفههای لگومیان مانند یونجه با علوفههای گراسه مانند

شد [ .]21این امر در مقایسه مقادیر  TTNDFDکامالً

گندم و ذرت برمیگردد [ 9و  .]21در حقیقت لیگنین در

مشخص بود در حقیقت بهواسطه مقادیر بیشتر  NDFDدر

گیاهان خانواده لگومیان بهصورت هستهای و متراکم است که

نقاط پایانی در ذرت سیلوشده نسبت به کاه گندم و یونجه

عمدتاً بهصورت داخلی در خود تنیده شده و تودههای

خشک مقدار  TTNDFDدر ذرت سیلوشده نسبت به دو

لیگنینی با حداقل اتصال با الیاف را ایجاد میکنند [ 9و .]21

علوفه مذکور بیشتر شد ( 39در مقابل  34و  29درصد

این در حالی است که لیگنین در گراسها بهصورت

 .)NDFبا توجه به همبستگی باالی ( )r2=68این برآورد

غیرهستهای بوده و پیوندهای استری و اتری متعددی را با

با هضم واقعی اندازهگیریشده در لوله گوارش [ ]2به نظر

همیسلولز در ساختار الیاف گیاه ایجاد میکند [ 9 ،6و .]21

میرسد که علوفه ذرت سیلوشده از نظر هضمپذیری

بر این اساس لیگنینهای هستهای در گیاهی مانند یونجه

نسبت به یونجه خشک برتری داشته باشد که بایستی در

بهدلیل عدم اتصال با الیاف سبب کند شدن نرخ هضم الیاف

جیرهنویسی لحاظ شود .این مهم میتواند در شرایط

نخواهند شد اما در سیالژ بهدلیل وجود اتصاالت نرخ هضم

علوفههای مصرفی در گاوداریهای کشور به بررسی

کند خواهد شد.

گذاشته شود و بر اساس آن و در صورت تکرار نتایج

به دلیل امکان شکستن پیوندهای استری و اتری

بهصورت قانون کاربردی در کشور استفاده شود.
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جدول  .4پارامترهای تجزیهپذیری  NDFبرای علوفهها ،تفاله چغندرقند و سبوس گندم ()n=6
یونجه خشک
6ساعت
12ساعت
24ساعت
30ساعت
36ساعت
48ساعت

15/8±1/13
23/2±2/37
35/0±0/99
38/6±1/92
39/3±2/76
43/1±2/32

 72ساعت

46/2±1/43

120ساعت

47/0±1/14

96ساعت
240ساعت
288ساعت

46/6±0/85
47/7±1/18
47/8±1/10
4/59±0/06
33/6±0/45

کاه گندم

ذرت سیلوشده

میزان هضم NFDدر زمانهای مختلف( ،درصد)
9/21±1/37

7/99±1/27

14/1±0/80

12/5±2/62

24/4±1/73

24/4±3/26

25/9±2/45

30/9±4/33

27/7±0/80

32/9±3/34

37/1±4/48

40/7±4/23

45/5±3/21

55/1±4/65

55/1±2/66

66/7±4/37

58/7±1/61

68/9±1/80

66/6±1/22

75/9±1/26

67/6±1/06

76/2±1/27

نرخ هضم بخش قابل هضم ( ،NDFدرصد بر ساعت)
1/69±0/07

2/39±0/06

 NDFقابل هضم در کل لوله گوارش( ،درصد)
29/1±0/31

39/2±0/31

سبوس گندم

تفاله چغندرقند

30/7±0/60

25/0±2/96

34/5±0/64
39/5±1/76
41/4±1/93
43/0±0/74
50/2±4/74
65/5±2/59
69/1±2/57
72/5±1/53
76/6±1/50
76/8±1/59
2/08±0/08
37/0±0/22

41/3±2/45
69/0±3/14
78/2±3/55
84/6±1/91
90/7±0/97
91/3±0/54
91/9±0/54
91/9±0/71
92/0±1/11
92/0±1/12
7/24±0/04
74/7±0/19

همچنین اطالعات مربوط به  NDFDدر تفاله

( )2/6بسیار بیشتر از تفاله ( )0/8میباشد که بیانگر قابلیت

نشاندهنده برتری قابل توجه آن نسبت به سبوس گندم

هضم بهتر  NDFتفاله ( NDFDو  )TTNDFDبه سبب

NDF

ماهیت آن میباشد [.]9
یونجه با میزان  272گرم بر کیلوگرم ماده خشک

ساعت در سبوس) و مقدار  74/7( TTNDFDدرصد در

دارای بیشترین مقدار  uNDFبود و بعد از آن کاه و ذرت

تفاله در مقایسه  37/0درصد در سبوس) در بین این دو

سیلوشده قرار داشتند .سبوس هم مقدار قابل توجه 118

ماده از دسته محصوالت فرعی شد .این تفاوت قابل

گرم در کیلوگرم از  uNDFرا دارا بود درحالیکه این

مالحظه بین تفاله و سبوس نیز میتواند به تفاوت ذاتی

کمیت در تفاله  28گرم بود .مقادیر مربوطه با یافتههای

بین ماهیت  NDFبین این دو ماده فرعی برگردد .یکی از

بهدستآمده در کشورهای دیگر در تطابق بود [ 10و .]17

این موارد که در جدول  2نیز نشان داده شد ،میزان لیگنین

در برخی موارد مثل یونجه ،یافتههای این آزمایش با

است که در سبوس دو برابر تفاله است .از طرف دیگر

یافتههای برخی از محققین [ ]10اندکی بیشتر بود که

نشان داده شده است که بخشی از پکتین موجود تفاله

احتماالً مربوط به مرحله بلوغ میشد [( ]10جدول .)5

میتواند در  NDFباقی ماند [ ]21و با توجه به سرعت و

نکته مهم مشاهدهشده در یونجه خشک که در تأیید

مقدار هضم باالی آن میتواند منشأ بخشی از تفاوت

مطالعات قبل بود ،این بود که این علوفه در عین داشتن

مشاهده شده در این آزمایش باشد .در تأیید مطالعه حاضر

مقادیر لیگنین و  uNDFباال و در حد کاه دارای نرخ هضم

گزارش شده است که نسبت  uNDFبه لیگنین در سبوس

باال بود .این امر به ماهیت لیگنین در گیاهان لگومینوز

بود بهنحویکه سبب تفاوت فاحش در نرخ هضم

( 7/24درصد در ساعت در تفاله در مقابل  2/08درصد در
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تعیین الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیر قابل هضم و سایر مؤلفههای نوین هضم الیاف در مواد خشبی موجود در یک دامداری گاو شیری

برمیگردد .در حقیقت در گیاهان لگومینوز (یونجه)

استفاده از نتایج و تعمیم آن بایستی با احتیاط و در نظر

برخالف گراس لیگنین از نوع هستهای بوده و اتصاالت

گرفتن شرایط این گله صورت گیرد .مطالعات بعدی با

کمتری با رشتههای سلولزی دارد و در نتیجه بخش سلولز

بررسی تعداد بیشتری گله از نقاط مختلف کشور برای این

عاری از لیگنین در این گیاهان با سرعت بیشتری

منظور و افزایش اطمینان نسبت به نتایج مطلوب میباشد.

هضمشده و نرخ هضم در یونجه را باال میبرد [ .]21در

بر اساس نتایج این تحقیق ،شناخت  NDFو ماهیت

حقیقت یونجه دارای بخش هضمشونده با سرعت هضم

آن در مواد خوراکی مختلف نقش تعیینکنندهای در

سریع زیاد و بخش هضم شوند با سرعت هضم آهسته

شناخت کیفیت و ارزش هضمپذیری دارد .لذا لحاظ

کمتری نسبت به ذرت سیلوشده میباشد [.]17

نمودن خصوصیات هضمی  NDFدر تدوین راهبردهای
تغذیه الیاف در گاو شیری برای حفظ سالمتی دام و

جدول  .5مقادیر  NDFغیرقابل هضم برای علوفهها ،تفاله

دستیابی به عملکرد مطلوب آن توصیه میشود.

چغندرقند و سبوس گندم ()n=6
آیتم

گرم در کیلوگرم
ماده خشک

گرم در
کیلوگرم

NDF

درصد

سپاسگزاری

NDF

از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (با

یونجه خشک

272±5/73

522±11/0

52/2±1/10

ذرت سیلوشده

118±7/53

232±16/0

23/2±1/59

کاه گندم

266±8/71

324±10/6

32/4±1/06

سبوس گندم

128±6/88

239±12/8

23/9±1/27

تفاله چغندرقند

28/1±3/93

80/2±11/2

8/02±1/12

یکی از اهداف این مطالعه امکانسنجی جایگزینی
منابع علوفهای بر اساس خصوصیات کیفی آنها بود .به نظر
میرسد که برای افزودن کاه به جیره جایگزینی آن با ذرت
سیلوشده بهدلیل همخوانی آهنگ تجزیه  NDFمعقولتر
باشد .همچنین با توجه به نرخ تجزیهپذیری کمتر کاه اگر
همزمان بخشی از  NDFکاه با  NDFذرت سیلوشده و
بخش دیگر آن با  NDFتفاله جایگزین شود نتایج
مناسبتری حاصل خواهد شد .از طرف دیگر بایستی
عنوان شود با توجه به اینکه میزان  uNDFو میزان هضم
 NDFدر یونجه و کاه شباهت بیشتری داشت ممکن است
در شرایطی جایگزینی کاه با یونجه مفیدتر باشد .نکته
پایانی در خور توجه این است که با توجه به اینکه این
نتایج بر اساس بررسی نمونههای محدودی صورت گرفت

شماره طرح  )95816047به خاطر تأمین هزینههای این
پژوهش ،تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
The study was conducted to evaluate indigestible neutral detergent fiber (iNDF) and other related parameters of fiber
digestibility of alfalfa hay, corn silage, wheat straw, beet pulp, and wheat bran of a dairy farm. Using two cannulated
non-lactating Holstein cows and in situ method, undigested neutral detergent fiber (uNDF) after 288 h was measured
as indicator of iNDF. Then with evaluating the kinetic of fiber digestibility in several time points, the rate and extent
of NDF digestibility (NDFD) were measured according to newly-developed equations. The measured NDFD was
used for estimation of total tract NDF digestibility (TTNDFD). Alfalfa hay had a greater amount of lignin as well as
greater rate of NDF digestion than corn silage and wheat straw. Alfalfa hay and wheat straw, compared with corn
silage, had a greater amount of uNDF and lower NDFD and TTNDFD. In spite of having relatively similar amount of
NDF, the beet pulp and wheat bran had lower amounts of lignin and uNDF, while greater rate and extent of NDF
digestibility as well as TTNDFD than forages. Overall, the considered fibrous feedstuffs showed a considerable
variation in uNDF, NDFD, and TTNDFD that must be considered at the time of use.
Keywords: Byproducts, dairy cows, forages, kinetic of fiber digestibility, undigested neutral detergent fiber.
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