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اي بر قابلیت هضم یونجه در شرایط درون تنی و تاثیر میزان هضم منابع نشاسته
برون تنی

2رسول پیر محمديو 1منصور نادري جبدرقی

چکیده 
آرد گندم، نشاسته خالص درجه دو و (ايسی تاثیر میزان هضم منابع نشاستهاین آزمایش به منظور برر

در آزمایش درون تنی . با استفاده از دو روش درون تنی و برون تنی انجام گرفتبر قابلیت هضم یونجه) یک
در قالب طرح پایه کامال تصادفی به کیلو گرم 20/43±4/1از چهار راس قوچ ماکویی به میانگین وزنی 

در هر دو . صورت چرخشی و در روش آزمایشگاهی تیلی و تري از طرح ساده  کامال تصادفی استفاده شد
داري بیشتر از به طور معنی) حاوي نشاسته(هاي مخلوطیت هضم ماده خشک و ماده آلی جیرهزمایش قابلآ

هاي مخلوط داري بیشتر از جیرهدر جیره پایه بطور معنیNDFولی قابلیت هضم .بود) یونجه(جیره پایه
لوط بود و کمترین مقدار به هاي مخداري بیشتر از جیرهدر جیره پایه به طور معنیشکمبه pHمقدار. بود

باالترین ضریب همبستگی معادالت پیشگویی براي . جیره مخلوط حاوي نشاسته درجه یک تعلق داشت
NDFقابلیت هضم ماده خشک در شرایط درون تنی و کمترین ضریب همبستگی مربوط به قابلیت هضم 

نشاسته درجه یک بر کاهش قابلیت آزمایش نشان داد که تاثیر تیماراین نتایج . جیره هاي مخلوط بود
سیونی، قابلیت مشاهده شد که معادالت رگرچنینهم. باشدها میفیبر یونجه بیشتر از سایر تیمارهضم

هضم فیبر خام پیشگویی تر از قابلیت مخلوط در شرایط درون تنی را دقیقهاي هضم ماده خشک جیره
.کنندمی

NDFتنی، برون تنی،قابلیت هضم، درون : هاي کلیديواژه

مقدمه
یوانات پر تولید بیشتر احتیاجات انرژي ح

خود را از طریق مصرف دانه غالت که نشاسته 
قسمت اعظم ترکیب شیمیایی آنها را تشکیل 

استفاده از ). 10(آورندمیمی دهد، بدست 
اي در حیوانات پر تولید هاي نشاستهجیره

و افزایش رغم افزایش عملکرد حیوان علی
محتویات شکمبه و هضم علوفه pHتولید شیر، 

باعث بروز اختالالت را کاهش داده و 
این اثرات منفی طی . شودمتابولیکی می

آزمایشاتی که در شرایط آزمایشگاهی و درون 
، 6،13(تنی انجام شده، نشان داده شده است

ارومیهدانشگاه،ارشدیکارشناسدانش آموخته -1
)r.pirmohammadi@urmia.ac.ir: ولونویسنده مس(،ومیهاردانشگاه،دانشیار-2

3/2/92: تاریخ پذیرش28/3/91: اریخ دریافتت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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تاثیر نشاسته بر افزایش هضم چنینهم). 17
عاري از ازت و کاهش ماده خشک و عصاره 

هضم فیبر یونجه و میزان افزایش پروتئین 
ه طی آزمایشات دفعی متابولیکی در حیوان زند

در . )22، 14(شده استاي گزارشجداگانه
بربر بودن، زمانحال حاضر به دلیل هزینه

هاي بودن و سختی شرایط آزمایشی، روش
ورد استفاده بوده و درون تنی استاندارد کمتر م

که هاي برون تنی کم هزینهیشتر از روشب
چنینهمداراي سرعت عمل زیادي بوده و 

همبستگی نتایج حاصله با آزمایشات درون تنی 
بررسی و مورد تایید محققین زیادي قرار 

امروزه به ). 26(شود ت، استفاده میگرفته اس
دلیل افزایش جمعیت انسانی از یک طرف و 

تولید از طرف پایین بودن سطح کشت و بازده
دیگر، استفاده از غالت و بویژه دانه گندم در 
تغذیه نشخوارکنندگان اقتصادي نبوده و لذا به 

یی سیستم تغذیه دام در آمنظور افزایش کار
هر منطقه، شناخت مواد خوراکی جایگزین و 

کیفی این مواد از تعیین خصوصیات کمی و 
اي امري بسیار مهم و نظر ارزش تغذیه

ده بهینه از مواد خوراکی در استفاکاربردي
ین مواد خوراکی جدید یکی از ا. باشدبومی می

باشد که در حال نشاسته خالص دانه گندم می
حاضر در کنار تولید نشاسته درجه یک که 

نسانی دارد، به اي اصنعتی و تغذیهمصارف 
سازي ات نشاستهکارخانجعنوان محصول فرعی
ه حال در داخل تا ب. شوددر کشور تولید می

کمی در رابطه با تاثیر کشور تحقیقات
ي انرژي بر میزان هضم فیبر علوفههاکنسانتره

در شرایط درون تنی انجام گرفته و در مورد 
نشاسته خالص هم تحقیقی در قالب آزمایشات 

بنابراین این . هضمی صورت نگرفته است
تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیر نشاسته 

میزان هضم الیاف خام یونجه،م برخالص گند
چنینهمتحت شرایط درون تنی و برون تنی، 

مقایسه همبستگی نتایج حاصله از این دو 
pHروش و نیز تعیین الگوي تغییرات 

.محتویات شکمبه صورت گرفت

ها مواد و روش
این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی گروه 

یهدانشگاه ارومعلوم دامی دانشکده کشاورزي
د خوراکی آزمایشی شامل دانه موا. انجام گرفت

و دو نوع نشاسته خالص درجه گندم، آرد گندم
یک و درجه دو از کارخانجات نشاسته سازي 

براي . شدخریداريآذربایجان غربیاستان
تعیین ترکیبات شیمیایی و تعیین میزان

NDF وADFهاي هاي خوراکی از روشمونهن
)28(سوست و ونAOACپیشنهادي 
. استفاده شد

آزمایش درون تنی
راس گوسفند نر چهاردر این آزمایش از 

±4/1اخته شده ماکویی با میانگین وزنی 

کیلوگرم و مجهز به فیستوال استفاده 2/43
ماه و در دو سهآزمایش در مدت زمان. گردید

هاي انیسمــکروارگـپذیري میادتــله عرحــم
و ) روز10(اي آزمایشیهشکمبه به تیمار

براي هر تیمار انجام ) روز7(آوري مدفوعجمع
ابتدا قابلیت هضم یونجه به عنوان غذاي . گرفت

پایه در سطح نگهداري تعیین و سپس مواد 
دانه گندم، آرد گندم، (خوراکی مورد آزمایش 

70:30به نسبت ) 2و درجه 1نشاسته درجه 
pHتعیین به منظور. با یونجه جایگزین شدند
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آوري، چهارم دوره جمعشکمبه در روز 
هایی از مایع شکمبه در فواصل زمانی نمونه
ت بعد از ساع9و 6، 3، )شروع تغذیه(صفر

. آوري شدتغذیه به صورت دستی جمع
آزمایش برون تنی

بر میزان هاي انرژي به منظور تاثیر مکمل
هاي مخلوط، ابتداهضم فیبر علوفه در جیره

NDF خالص علف یونجه در آزمایشگاه تعیین
و سپس به نحوي که ترکیب حاصله داراي 

باشد، با تیمارهاي NDFدرصد30تقریبا 
ساعت با مایع 72آزمایشی مخلوط و به مدت 

درجه 39ي شکمبه بافري شده تحت دما
. شدعمل آوريهوازي سانتی گراد و شرایط بی

روش تیلی شرایط آزمایش مشابه با مرحله اول 
بود ولی در مورد تیمارهاي )27(و تري

ت بافري و نشاسته خالص، براي تامین ظرفی
هاي شکمبه به جاي منبع ازته براي باکتري

بافر مصنوعی مکدوگال از ترکیب بافري لوپر و 
:استفاده شدبا ترکیب زیر )15(همکاران

)KH2PO4;.600 g/l, Na2HPO4 -12H2O;
1.6 g/l, NaHCO3; 3.5g/l, KCI; 4g/l,
NaCl; 4g/l, MgSO4; 0.3 g/l, FeSO4 -
7H2O; .075g/l, CaCl2; .550g/l, Urea;

2g/l
راس گوسفند نر ماکویی دومایع شکمبه از 

ماه با استفاده از یکفیستوال دار که به مدت 
درصد 50درصد علف یونجه و 50جیره حاوي 

حت آوري و تدانه جو تغذیه شده بودند، جمع
گراد به محیط درجه سانتی39دماي 

آزمایشگاه منتقل و تحت شرایط تزریق مداوم 
با بافر 4به 1گاز دي اکسید کربن به نسبت 

گرم از آن براي هر میلی50مصنوعی مخلوط و 
. گرم نمونه خوراکی استفاده شدیک

طرح آماري
آزمایشی علف براي همه حیواناتابتدا

ه و قابلیت هضم آن بطور یونجه تغذیه کرد
تیمار چهارمحاسبه شد و سپس براي جداگانه

آزمایشی از طرح کامل تصادفی و به صورت 
ها به تیمارمیانگین . چرخشی استفاده شد

افزار انکن با هم مقایسه شدند و از نرمروش د
جهت انجام ANOVAرویه )SAS)25آماري 
در آزمایش . هاي آماري استفاده شدتجزیه

سه رون تنی نیز از طرح کامال تصادفی در ب
SASها از نرم افزار تکرار و براي آنالیز داده

.استفاده شدANOVAرویه 

نتایج و بحث
ترکیب شیمیایی مواد آزمایش درون تنی

خوراکی
ایی مواد ییمترکیب شهاي مربوط به داده

.ارائه شده است1خوراکی آزمایشی در جدول 
مقدار پروتئین خام، خاکستر خام، فیبر 
خام و مواد آلی دانه گندم به ترتیب بیشتر و 

. مواد خوراکی آزمایشی بودکمتر از سایر
ص مشاهده هایی نیز بین دو نشاسته خالتفاوت
که میزان پروتین خام و خاکستر طوريه شد، ب

خام نشاسته درجه دو بیشتر از نشاسته درجه 
یک و به عبارت دیگر درجه خلوص نشاسته 

ودي کمتر از نشاسته درجه یک درجه دو تا حد
نتایج تاثیر منابع مختلف نشاسته 2جدول .بود
. دهدابلیت هضم فیبر یونجه را نشان میبر ق
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علف یونجهNDFمل هاي انرژي بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و تاثیر مک- 2جدول 

قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی یونجه 
ه که ب. درصد بود64/60و 16/58به ترتیب 
هاي مخلوطداري کمتر از جیرهطور معنی

بین .بود) حاوي یونجه و هر یک از تیمارها(
داري بویژه معنیهاي مخلوط نیز تفاوت جیره

. از نظر میزان هضم ماده خشک مشاهده شد
بر خالف ماده خشک و ماده آلی، قابلیت هضم 

هاي مخلوط حاوي دو نوع جیرهپروتئین در 
درصد 4/7و 1/5نشاسته خالص به ترتیب 

در این ارتباط کان و . کمتر از جیره پایه بود
زارش کردند که افزایش سرعت گ) 3(همکاران 

ثیر منفی بر ها داراي تاذیري مکملپتجزیه
.باشدهضم پروتئین جیره می

گزارش شده که افزایش نشاسته چنینهم
جیره باعث افزایش دفع متابولیکی ازت 

براین با استناد به این نتایج بنا). 22(شودمی

توان گفت که احتماال بخشی از افزایش می
پروتئین دفعی در تیمار نشاسته خالص ناشی

.افزایش دفع ازت متابولیکی باشداز
ي هضم فیبر در یونجه به طور مقدار عدد

کمترین .داري بیشتر از سایر تیمارها بودمعنی
مقدار هم مربوط به تیمار نشاسته درجه یک 

شدید نشاسته بر یکی از اثرات . )2جدول (بود
پذیري الیاف خام در کاهش میزان تجزیه

ه واسطه این کاهش هضم بو . باشدشکمبه می
تخمیرتسرعبا هاي اثر مستقیم کربوهیدرات

واسطه تاثیر غیر مستقیم ناشی از ه و یا بباال
در مورد . شودشکمبه ایجاد میpHکاهش

بررسی تاثیر نشاسته خالص بر هضم فیبر، 
. آزمایش کمی با حیوان زنده انجام گرفته است

) 13(این تحقیقات کان و همکاراندر یکی از 
درصد 22که استفاده از گیري کردندنتیجه

ADF NDF
فیبر 
خام

خاکستر
خام

پروتئین 
خام

ماده آلی ماده 
خشک

مواد خوراکی

43/14 42/50 97/36 55/8 33/14 45/91 86/90 جهیون
93/12 18/22 62/7 5/2 34/12 20/96 15/89 دانه جو
26/4 98/36 18/3 2/2 46/13 80/97 97/91 دانه گندم
- 12 01/2 13/1 72/11 87/98 28/88 آرد گندم
- - - 51/0 1/2 49/99 65/93 نشاسته درجه دو
- - - 36/0 32/1 64/99 64/92 نشاسته درجه یک

)درصد(مواد مغذي
NDFپروتئین خامماده آلیماده خشکتیمارها

d16/58d64/60a16/68a64/52یونجه% 100
c14/62c20/65a21/69b30/45آرد گندم% 30
2b88/62b08/67b68/64c62/42نشاسته درجه % 30
1a86/63a98/67b09/63c49/39نشاسته درجه 30%

SEM46/053/040/169/0

)درصد ماده خشک(ترکیب شیمیایی مواد خوراکی- 1جدول 

.درصد می باشد5حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار بین تیمارها در سطح 
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شیري هضم فیبر نشاسته در جیره گاوهاي
در آزمایش مشابهی .دهدعلوفه را کاهش می

افزودن ذرت خرد شده در کهنشان داده شده
درصد میزان هضم فیبر 80و 60، 40سطوح 

درصد در 48و28، 22جیره را به ترتیب 
هوتانن و ). 19(دهدگاوهاي شیري کاهش می

اي طی آزمایش درون شیشه) 9(همکاران
مشاهده کردند که با افزایش غلظت نشاسته در 

مایلر . یابدکاهش میNDFجیره، قابلیت هضم 
هضم درصدي48کاهش )18(مانتیفرینگو 

20درصد جو و 80فیبر را در جیره حاوي 
ک در گاوهاي پرواري گزارش درصد علف خش

-در آزمایشی با استفاده از برهین محقق.کردند
هاي پرواري نشان دادند که ضرایب هضمی 
ماده خشک، ماده آلی و پروتئین جیره متشکل 

نجه بیشتر درصد یو50درصد دانه جو و 50از 
درصد 7دود ها در حولی فیبر خام این جیره
مشاهدات ). 14(باشدکمتر از علف یونجه می

داد که با نیز نشان)12(نز و همکارانهاجو

افزایش میزان نشاسته در جیره مخلوط 
نشاسته سیب زمینی و علف خشک در شرایط 

درصد 8/6آزمایشگاهی، قابلیت هضم ماده آلی
درصد کاهش NDF22و میزان هضمافزایش

نتایج این تحقیق نیز نشان داد که . یابدمی
ه ب. باشدهضم فیبر میسبب کاهشنشاسته 

یک هضم فیبر یونجه که نشاسته درجه طوري
نتایج . ش داددرصد کاه9/24را در حدود

هاي حاصله از تحقیقات مشاهده شده با داده
. مشابه همخوانی دارد
که کاهش هضم فیبر در با توجه به این

pHشکمبه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با افت 

در توجیه تواناز این پارامتر می. شکمبه دارد
هایی که داراي ر جیرهکاهش هضم فیبر د

باشد میباال تخمیرتسرعبا هاي کربوهیدرات
شد، بینی میطور که پیشهمان. استفاده کرد

pHنتایج آزمایش رابطه خطی معکوس 

ان هضم ماده خشک و ماده آلی شکمبه با میز
).  3جدول (هاي مخلوط را نشان دادجیره

pHگیري جیره پایه در تمام ساعات نمونه

روند . هاي مخلوط را نشان داداالتري از جیرهب
. ها مشابه بودنیز در تمام جیرهpHتغییرات 

pHبدین ترتیب که بیشترین و کمترین مقدار 

هاي جمع آوري شده در به ترتیب در نمونه
ساعت بعد از تغذیه 6شروع تغذیه و زمان

محققین گزارش کردند که در . مشاهده شد
درصد کنسانتره، 70بزهاي تغذیه شده با 

9ساعت  6ساعت  3ساعت  صفرساعت  جیره ها
20/7 a 80/6 a 0/7 a 3/7 a یونجه% 100
52/6 b 17/6 b 21/6 b 02/7 b آرد گندم30%
27/6 b 60/5 c 05/6 bc 70/6 c 2نشاسته درجه 30%
80/5 c 51/5 c 80/5 c 60/6 c 1نشاسته درجه % 30
08/0 04/0 06/0 02/0 SEM

.درصد می باشد5دار بین تیمارها در سطح هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در

به بعد از تغذیه با تیمارهاي آزمایشیشکمpHالگوي تغییرات - 3جدول 
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ساعت بعد از تغذیه چهارشکمبه در pHمقدار 
رسد می) 80/5(به کمترین مقدار عددي خود

دلیل اینکه ). 1(یابدو پس از آن افزایش می
رچهادر pHدر این آزمایش کمترین مقدار 

ساعت بعد از تغذیه مشاهده شد، احتمال دارد 
درصد به جاي 70(به نسبت باالي کنسانتره

نتایج آزمایش دیگري . مربوط باشد) درصد30
هم نشان داد که با تزریق نشاسته خالص به 

درصد به شکمبه گوسفندي که با 20میزان 
45/6شکمبه به pHشود، علوفه تغذیه می

پژوهشگران چنینهم). 4(یابدکاهش می
18هاي حاوي جیرهpHمشاهده کردند که 

استه گندم کمتر از جیره کنترل درصد نش
در جیره حاوي نشاسته درجه دو ). 8(باشدمی

pHگیري، نمونهدرصد از زمان 25در حدود 

بود ولی این مقدار براي جیره حاوي 6کمتر از 
و رابینسون . درصد بود75نشاسته درجه یک 

آزمایش مشابهی گزارش نیز در) 23(همکاران
محتویات شکمبه در pHکه میانگین ندکرد
درصد 33هاي شیري که جیره آنها حاوي گاو

بوده و تقریبا در 1/6نشاسته بود در حدود 
2/6کمتر از pHدرصد از ساعات روز 80-70
نتایج این آزمایشات روند تغییرات . باشدمی

.کندمیاسیدیته تحقیق حاضر را تایید
آزمایش برون تنی

هاي ل روشیبه منظور بررسی پتانس
چنینهمآزمایشگاهی در آزمایشات هضمی و 

همبستگی و همخوانی این نتایج با روش 
هاي آزمایشی با جیرهاستفاده از حیوان زنده، 

ح و بافر مصنوعی تحت شرایط مایع تلقی
شدند که عمل آوريهوازي در آزمایشگاه بی

نشان داده شده 5و 4ول انتایج حاصله در جد

قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی .است
طور ه اول بجیره پایه همانند آزمایش 

ولی . هاي مخلوط بودداري کمتر از جیرهمعنی
ان بر خالف روش درون تنی، افزایش در میز

هاي مخلوط هضم ماده خشک و ماده آلی جیره
قابلیت هضم فیبر در جیره پایه . وددار نبعنیم

داري بیشتر معنیدرصد بود که به طور 35/44
در ). >05/0P(هاي مخلوط بودجیرهاز 

داري بین هاي مخلوط نیز تفاوت معنیجیره
هاي مخلوط حاوي آرد گندم و نشاسته جیره

درجه دو مشاهده نشد، ولی قابلیت هضم 
NDFشتر از داري بیمعنیها به طور این جیره

. ط حاوي نشاسته درجه یک بودجیره مخلو
حاصله در تمام پارامترهاي هاي داده

گیري شده کمتر از روش درون تنی، ولی اندازه
این .تغییرات در هر دو روش یکسان بودالگوي 

زیرا . دور از انتظار هم نبودنتایج حاصله 
هاي آزمایشگاهی قابلیت هضم بدست روش

طور مستقیم نشان ها بآمده از حیوان زنده ر
یندهاي هضمی از آدهند و بسیاري از فرنمی

رعت تجزیه ذرات را قبیل نرخ عبور و س
فاکتورهایی از ). 11(کنندسازي نمیشبیه

ده، نوع حیوان دهنده، قبیل جیره حیوان دهن
سازي و صاف کردن بافر و مایع نحوه آماده

ر مصنوعی، تلقیح، نسبت مایع شکمبه به باف
محیط هوازيحرارت و شرایط بیدرجه

بافر، قدرت بافري بافر مصنوعی، pHآزمایش، 
اندازه ذرات مواد آزمایشی، نوع آسیاب استفاده 

دت زمان انکوباسیون و دقت شده، م
ها را گیري، نتایج حاصله از این روشاندازه

). 24، 21، 20(دهندتحت تاثیر قرار می
هاي علف یونجه در جیرهNDFقابلیت هضم 
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درصد فیبر، به ترتیب 30مخلوط حاوي 
. درصد کاهش یافت6/34و 74/18، 52/18

کاهش، مشابه با آزمایش اول این الگوي 
ولی ) 26، 16(تحقیق و آزمایشات مشابه بود

مقدار کاهش در مقادیر هضم بیشتر از آزمایش 
)7(در آزمایش گرانت و مرتنز. درون تنی بود

افزودن نشاسته خام ذرت به علوفه یونجه و 
برموداگراس در شرایط آزمایشگاهی قابلیت 

مرتنز و . ددرصد کاهش دا23را NDFهضم 
نیز مشاهده کردند که استفاده از )17(الفن

درصد در 40نشاسته خالص ذرت به  نسبت 
جیره، منجر به تاخیر خطی در شروع هضم 

هضم درصدي در میزان 2/16فیبر و کاهش 
در . شودفیبر در شرایط آزمایشگاهی می

زمایشگاهی تجزیه سریع هاي آانکوباسیون
باعث باالتخمیرتسرعبا هاي کربوهیدرات

شده و در نتیجه فعالیت pHسریع کاهش 
جود در مایع تلقیح هاي هاضم موي باکتر

که به 1هاي سلوالیتیکمخصوصا باکتري
باشند، بیشتر مینیز حساس pHکاهش

در این ارتباط بعضی از . شودمحدود می
براي )7(محققین از قبیل گرانت و مرتنز
ی از اسید افزایش ظرفیت بافري بافر مصنوع

موالر نیز در آزمایش خود یکسیتریک 
ولی در تحقیق حاضر از این . استفاده کردند

احتمال .شدبافر استفاده نمحلول تامپونی در 
مقادیر هضمی و یا به کاهش ل رود دلیمی

تخمیر در هايباقیماندهدیگر افزایش عبارت
ویژه ه گیري شده، بهمه پارامترهاي اندازه

NDF کاهشاز ،  ناشیpHبنا . محلول باشد

که بیش از )19(و همکاران به گفته مونتیلز
ساعت در 12درصد نشاسته در عرض 90

طور کامل ناپدید ه محیط آزمایشگاهی ب
گیري کرد که این توان نتیجهشود، میمی

شک، ماده آلی و مقادیر کاهشی در ماده خ
هاي مخلوط مربوط به هضم فیبر خام در جیره

معادالت پیشگویی 5ول جد.ونجه باشدعلف ی
توان براي تعیین دهد که از آنها میرا نشان می

قابلیت هضم پارامترهاي بررسی شده در 
ضریب تبیین . دحیوان زنده استفاده کر

ها براي ماده خشک محاسبه شده معادله
NDFو براي ) 95/0طور متوسط ه ب(بیشترین

نشان بود که) 74/0طور متوسط ه ب(کمترین
دهد معادالت بدست آمده براي پیش بینی می

تر ها دقیقجیرهقابلیت هضم ماده خشک این 
ت مربوط به پیش بینی هضم فیبر از معادال

رون تنی در صورتی نتایج آزمایشات ب. باشدمی
باشند که نتایج حاصله با نتایج قابل اعتماد می

آزمایشات واقعی همخوانی داشته و مورد تایید 
براي نشان دادن این بنابراین . بگیرندقرار

اي الزم هاي پیشگویی سادههمبستگی، مدل
در این ارتباط محققین براي نشان . باشدمی

دادن میزان همبستگی این نتایج معادالت 
. رگرسیونی و پیشگویی را توسعه دادند

ارتباط بین قابلیت ) 2(الکساندر و مک گورن 
. شان دادندهضم درون تنی و برون تنی را ن

نیز براي قابلیت هضم )5(فورجتووا و همکاران
ونی با نمونه علوفه معادله رگرسی19ماده آلی 

.  پیشنهاد کردندضریب تبیین نسبتا خوبی را

1- Celluolytic
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72یونجه بعد از NDFاي بر میزان هضم نشاستهها و تاثیر منابع ترکیبات شیمیایی جیره- 4جدول 
انکوباسیونساعت

در حیوان زندههاي مخلوطجیرهNDFمعادالت پیشگویی قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و - 5جدول 
)Y (ون تنیبراستفاده از نتایج آزمایش با)X(

ف فرآوري به هاي مختلاستفاده از روش
سازي نشاسته موجود در منظور تسهیل در آزاد

اندوسپرم دانه و همزمان سازي آزاد شدن 
یکی از موضوعات ازت جیره،منابع انرژي و 

از .باشدتغذیه نشخوار کنندگان میمهم در 
طرف دیگر کاهش شدید هضم فیبر جیره و 

چالش جدي براي عوارض ناشی از آن نیز یک
تیمار مورد مطالعه . باشدمتخصصین تغذیه می

در این تحقیق نشاسته خالص بود که در واقع 
الت یند سازي غآنمود بارزي از حد نهایی فر

صول به عنوان استفاده از این محبا.باشدمی

توان تقریبا یک یمگندم دانهجایگزین
کیلوگرم دانه 12/2به جاي کیلوگرم از آن را

توانگندم در جیره استفاده کرده و همچنین 
رکیبات اوره به عنوان منبع ارزان تاستفاده از 
البته . نمودفراهم هایی جیره چنین ازته را در 

فی نشاسته خالص بر هضم فیبر تاثیر من
دانه بوده و در این ارتباط براي تر از یدشد

حداقل کردن عوارض آن بر سالمتی حیوان 
تعیین الزم است تصمیمات صحیحی از قبیل
زمایشات دقیق اثرات آن بر هضم فیبر طی آ

ي با اندازه ذرات هامشابه، استفاده از علوفه

)درصد(ابلیت هضمق)درصد(هاترکیبات شیمیایی جیره
DMCPNDFDMOMNDFمواد آزمایشی

86/9033/1442/50a69/51a58/54a35/44علف یونجه
48/8994/1200/30b31/57b07/62b14/36آرد گندم- یونجه
98/9159/800/30b28/59b01/62b04/36نشاسته درجه دو- یونجه

57/9159/800/30b48/59b54/62c97/28نشاسته درجه یک-یونجه 
SEM---81/098/075/0

R2معادله رگرسیونیجیره هاي مخلوط

آرد گندم% 30
X1493/1=Y99/0-9888/5ماده خشک
X9375/3=Y87/0-66/194ماده آلی

NDF14/17+X419/0=Y74/0

نشاسته درجه دو% 30
X133/1=Y92/0-961/11ماده خشک
X0336/1=Y82/0-7798/4ماده آلی

NDF641/61-X5577/0=Y85/0

نشاسته درجه یک% 30
X699/1=Y94/0-063/49ماده خشک
X834/1=Y74/0-66/60ماده آلی

NDF641/61-X2974/2=Y63/0

.درصد می باشد5دار بین تیمارها در سطح دهنده تفاوت معنین نشانحروف غیر مشابه در هر ستو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 11

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-285-fa.html


32........ ................................................................................اي بر قابلیت هضم یونجه در شرایط درون تنی و برون تنیتاثیر میزان هضم منابع نشاسته

مین فیبر موثر فیزیکی تابیشتر در جیره،
وط، افزایش هاي کامال مخلجیره، جیره
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The Effect of Starchy Source Digestion on Alfalfa Hay Digestibility by
in Vivo and in Vitro Methods

Mansour Naderi Jabadraghi1 and Rasool Pirmohammadi2

Abstract
This study was conducted to evaluate the starchy feed effect (the wheat flour and the

wheat starches grade1 and 2) on alfalfa hay digestibility using in vivo and in vitro
methods. The in vivo experiment was achieved with 4 ruminally fistulated Makui sheep
(BW, 43.20±1.2 kg) in a completely randomized design with a change over arrangement
and the in vitro Telly and Terry experiment was conducted in a completely randomized
design. In either experiment the DM and OM digestibility for mixed (starchy) rations
was significantly higher than those of basal (alfalfa hay) ration, but the NDF
digestibility of basal ration was higher than that of mixed ration. The rumen pH for
alfalfa was the highest, and the lowest pH was obtained with the starch grade1
containing diet. The highest and the lowest correlation of regression equations were
related to in vivo DM digestibility and the experimental mixed rations NDF
digestibility, respectively. Results of this study showed that the starch grade 1
containing diet had a highest negative effect on the alfalfa hay fibre digestibility.
Moreover, the regression equations may encompass better prediction of DM
digestibility of mixed rations than that of the fibre digestibility.
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