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چكيده
این مطالعه به منظور بررسی اثر منابع مختلف مکمل آلی و معددی م

بر فراسنجه هاای تولیاد گااز و قابلیات هضام ماواد مغاذی در

برههای در زددی ادجام شد .در آزمایش اول ،هجده راس برة در (میادگین وزن  17/53±1/62کیلوگرم) در قال

یرحی کاامالً تیاادفی

در سه گروه شش راسی ،در ایگاههای ادفرادی به مدت هفتاد روز پروار شددد .تیمارها شامل شاهد ( یرة پایة بادون مکمال ما )،
یرة پایه به همراه  10میلیگرم م

در کیلوگرم مادة خشک یره به شکل پروتئینات و یرة پایاه باه هماراه  10میلایگارم ما

کیلوگرم مادة خشک یره به شکل سولفات بود .تغذیة برهها با یرههای حاوی مکمل م

در

میاادگین افازایش وزن روزاداه و ضاری

تبدیل خوراك میرفی را بهبود بخشید ،ولی تیثیری بر میرف خوراك دداشت .قابلیت هضم مادة خشک ،ماادة آلای ،پاروتئین خاام و
 ADFدر برههایی که از یرة مکمل شده با م

آلی تغذیه شددد ،دسبت به برههای سایر تیمارهاا بیشاتر باود ( .)P<0/01در آزماایش

دوم ،میزان ادرنی قابل سوختوساز یرههای آزمایش اول برآورد و تیثیر منبع م

بر فراسنجههای تولید گاز بررسی شد .دارخ تولیاد

گاز ( )cدر بین تیمارهای آزمایشی معنادار دبود اما پتادسیل تولید گاز ( )bدر تیمارهای حاوی مکمل ما
( .)P<0/05براساس دتایج تحقیق حاضر ،افزودن مکمل م

بیشاتر از تیماار شااهد باود

به شکل آلی به یرة برههای پرواری از یریق بهبود قابلیات هضام ماواد

مغذی بامث بهبود مملکرد میشود.
كلیدواژهها :برة زددی ،تولید گاز ،مملکرد ،قابلیت هضم ،م

* دویسنده مسئول

آلی.
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مقدمه
م

مواد و روشها

به دلیل دقاش آن در فراینادهای بیوشایمیایی ،منیار

معااددی ضااروری باارای باادن اساات ( .)3کمبااود ما

این مطالعه در قال

دو آزمایش مزرماهای و آزمایشاگاهی در

در

مزرمة تحقیقااتی و آزمایشاگاه تغذیاة دام گاروه ملاوم دام و

بسیاری از دواحی هان مشکلی ممده در دشاخوارکنندگان

ابوریحان دادشگاه تهران ادجام شد .در آزماایش

محسوب میشود ( .)17کمبود م

ییور ،پردی

سوختوساز آهن و در

مزرمااهای ،هجااده راس باارة داار زداادی بااا میااادگین وزن

دتیجاه تشاکیل هموگلوبااولین را مختال ماایکناد و بامااث

 17/53±1/62کیلوگرم و سن تقریبی  80±7روز ادتخاب و در

باماث

یرح کامالً تیادفی با سه تیمار و شش تکارار اساتفاده

کمخودی ثادویاه مایشاود .همچناین ،کمباود ما

قال

مشکالت استخوادی ،اختالالت قلبی -مروقی ،از بین رفاتن

شددد .بعد از دو هفته مادتپذیری حیوادات باه یارة پایاه،

ردگدادههای بافت پوششی بدن ،کاهش کیفیت پشم و ماو،

برهها در ایگاههای ادفارادی باه مادت هفتااد روز از یارة

اسهال ،داباروری و حساسیت در برابر بیماریهاا مایشاود

پرواری استفاده کرددد .تیمارها شامل شاهد ( یرة پایة بادون

در منایق مختلف کشاور،

مکمل م ) ،یرة پایه به همراه  10میلیگرم م

در کیلوگرم

در تغذیة گوسفند توصیه شده اسات

مادة خشک ،یره به شکل پروتئیناات (بیاوپلک

آمریکاا) و

( .)18 ،17باتو ه به کمبود م
استفاده از مکمل م

( .)14 ،13 ،12 ،11هار چناد مقادار ما

یرة پایه به همراه  10میلیگرم م

ماورد دیااز ،بااه

در کیلوگرم مادة خشاک

وضعیت فیزیولونیکی و رنیم غذایی وابسته است ،موامال

یره به شکل ساولفات (مارك آلماان) باود .ساولفات ما

دیگری دیز ،دظیر مقدار مولیبادن و گاوگرد یارة غاذایی،

(حاوی  26درصد م ) و م  -پروتئینات (حاوی  10درصد

ذب یا زیستفراهمای آن را در بادن تحات تایثیر قارار

م ) مخلوط با سبوس الکشده و به صورت سرك در اختیار

شودد (.)15

دام قرارگرفت .یرههای آزمایشی براساس احتیا ات داول

مورد استفاده بر میزان کارایی آن

استاددارد ( )NRC,2007تنظیم شد ( دول  .)1میزان میارف

بر مملکرد

خوراك به صورت روزاده و وزنکشی هار دو هفتاه یاکباار

مناصاار معااددی

تبادیل

میدهند و ممکن است بامث افزایش دیاز م
همچنین ،دوع مکمل م

در بدن حیوادات مؤثر است .تیثیر منابع آلی م
از منااابع معااددی بیشااتر اساات و ترکی ا

برای محاسبة میادگین افزایش وزن روزاداه و ضاری

کممیرف با مولکولهای آلای ،دسابت باه مناصار معاددی

خوراك ادجام شد .به منظور تعیین قابلیت هضم مواد مغاذی،

کممیرف به تنهایی ،زیستفراهمی باالتری دارد (.)9 ،1

مدفوع حیوادات در هفتة ادتهایی آزمایش ،سه مرتباه در روز و

در این باین ،مطالعاات کمای در ماورد بررسای تایثیر

در سااه روز متااوالی مااعآوری و در دمااای  -20در ااة

باار فراساانجههااای تخمیاار و

سادتیگراد دگهداری شد .همچنین ،در یول آزمایش هر هفتاه

گوارشپذیری مواد مغذی ادجام شده است .قابلیات هضام

یکبار از خوراك و باقیماددة آن دمودهبرداری شد .در ادتهاای

مادة خشک و پروتئین خام در باز ،باا تغذیاة مکمال ما

آزمایش کل دمودههای خوراك و مدفوع بارای هار تیماار باا

مکماالهااای مختلااف م ا

تحت تیثیر قراردمیگیرد ،اما قابلیات هضام  ADFو NDF

یکدیگر مخلوط و پ

افزایش مییابد (.)19 ،4

مادة خشک ،مادة آلی ،پروتئین خام ،چربی خام ،خاکستر (،)2

هدف از ادجام پژوهش حاضر ،بررسی تیثیر منابع آلی و
معاددی ما

از خشک شدن ،آسایاب شاد .میازان

کربوهیدارات محلول در آب ( ،)8فیبر دامحلول در شویندة خنثی
و پروتئین باقیمادده در شویندة اسیدی اددازهگیری شد (.)10

بار مملکارد ،قابلیات هضام ماواد مغااذی و

فراسنجههای تولید گاز در برههای در حال رشد زددی بود.
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جدول  .1اجزا و تركیب شیمیایی جیرة پایة برههای آزمایش در طول دورة پروار

میزان در یره

مادة خوراکی

(درصد)

یودجه

22

کاه

15

و

45

سبوس گندم

10

کنجالة سویا

7

مکمل معددی -ویتامینه

0/3

کربنات کلسیم

0/5

دمک

0/2
ترکی

شیمیایی یره (محاسبهشده)

( MEمگاکالری در کیلوگرم)

2/7

( CPدرصد)

14/1

( NDFدرصد)

30/1

( Caدرصد)

0/7

( Pدرصد)

0/5

آهن (میلیگرم در کیلوگرم)
م

221/1

(میلیگرم در کیلوگرم)

8/2

روی (میلیگرم در کیلوگرم)

38/2

به منظور تعیین قابلیت هضم مواد مغذی به روش خاکساتر

تولیااد گاااز اسااتفاده شااد ( .)7همچنااین ،بااا اسااتفاده از

دامحلول در اسید ،مقدار آن در دمودههای خوراك و مدفوع

فراسنجههای تولید گاز بهدست آماده ،مقادار ادارنی قابال

اداادازهگیااری شااد ( .)10بااه منظااور باارآورد اداارنی قاباال

سوختوساز از رابطة  ،2ادرنی خالص شایردهی از رابطاة

بار فراسانجة تولیاد

 ،3میاازان گااوارشپااذیری مااادة آلاای از رابطااة  4و مقاادار

سوختوساز و بررسی تیثیر منبع م

گاز دمودة خوراكهای مورد استفاده در آزمایش اول ،از سه

اسیدهای چرب فرار از رابطة  5برآورد شد (.)6 ،5

راس گوسفند فیستولهگذاری شده مایع شکمبه اخذ و تولید

()1

گاز در سامتهاای  72 ،48 ،24 ،16 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2و 96

ME )MJ/kg DM( = 2.20 + 0.136 × GP + 0.057 × CP

اددازهگیری و مقادار گااز تولیادی براسااس ماادة خشاک

+ 0.00029 × EE2

()2

)P = b (1 - e-ct

NEL (MJ/kgDM) = 0.096 × GP + 0.0038 × CP +
0.000173 × EE2 + 0.54
()3

اصالح شد ( .)6از رابطاة  1بارای محاسابة فراسانجههاای
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OMD (%) = 14.88 + 0.889 × GP + 0.45 × CP +
0.0651 × CA
()4

کرده بوددد ،میادگین افزایش وزن روزاداة بیشاتری داشاتند
( ( )P<0/05اادول  .)2ضااری

VFA (mmol) = −0.00425 + 0.0222GP

()5

تغذیه شده با یرة حاوی مکمل آلای ما

در این رابطهها P ،میزان گاز تولیدی در زمان مورددظر،

کمتار از ساایر

تیمارهااا بااود ( .)P>0/05یبااق گاازارشهااا ،افاازودن 20

 bگاز تولیدی از بخش تخمیرپذیر c ،ثابت درخ تولیاد گااز

میلیگرم م

در سامت t ،زمان ادکوباسیون (سامت) ME ،ادارنی قابال

در هر کیلاوگرم ماادة خشاک یاره باماث

افزایش وزن روزادة بیشتری در بزهای کشمیری میشود که

سوختوساز GP ،حجم گااز تولیادی در  24ساامتCP ،

با دتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد ( .)19همچنین ،میرف

پروتئین خام NEL ،ادرنی خاالص شایردهی EE ،میاارة

روزادة  100میلیگرم مکمل معددی ما

اتری OMD ،قابلیت هضم مادة آلی CA ،خاکساتر خاام و

باماث بهباود 28

درصدی متوسط افزایش وزن روزادة بزغالاههاای در حاال

 VFAاسیدهای چرب فراردد.
دادههای تکرارشده از آزمایش اول در قال

تباادیل غااذا در باارههااای

رشد میشود ( .)16با این حال ،گزارشها تیثیر اساتفاده از

یرح کامالً

 10یا  30میلیگرم م

تیادفی و با استفاده از درمافزار  ،SAS 9.1رویاة MIXED

در هار کیلاوگرم ماادة خشاک بار

میادگین خاوراك میارفی روزاداه ،میاادگین افازایش وزن

برای مدل آماری  6تجزیه شددد.

روزاده و بازده میرف خوراك در بزغالههای از شیر گرفته

Y = µ + ti + Tj + (t × T)ij + eijk

و ما  -لیازین

()6

شده ( )10یا مدم تیثیر دو منبع کلرید م

در این رابطه ti ،اثار یاره Tj ،مامال زماان و  eijkاثار

بر مملکرد برههای در ( )2را تییید کاردهاداد کاه باا دتاایج
مطالعة حاضر مطابق دیست .دلیل اختالف در دتایج مملکرد

خطای آزمایشی بود.

آزمایشهای مختلف احتماالً به دلیل تفاوت در دوع یاره،
مناااابع ماا  ،ساااط ماا

نتایج و بحث
اثر مکمل م

آدتاگودیستهای م

بر میادگین خوراك میرفی روزاداه معناادار

دبود ،اما برههایی که در یرة خاود مکمال ما

در یااارة پایاااه و غلظااات

در یره است.

دریافات

جدول  .2تأثیر افزودن منابع مختلف مس به جیره بر عملکرد برة زندی

تیمار

صفت

مقدار

P

SEM

تیمار

زمان

زمان × تیمار

شاهد
میادگین افزایش وزن روزاده (گرم /روز)

150b

169a

162a

6/7

0/05

0/0001

0/31

میادگین خوراك میرفی روزاده (گرم /روز)

1155

1047

1134

40/13

0/42

0/0001

0/55

7/7 a

6/2 b

7/0 a

0/59

0/03

0/001

0/18

ضری

تبدیل خوراك

آلی

م

معددی

م

 :b ،aتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ردیف معنادار است (.)P>0/05
تیمارها شامل یرة فاقد مکمل م
همراه  10میلیگرم م

(شاهد) و یرة حاوی  10میلیگرم م

در کیلوگرم مادة خشک به شکل سولفات (م

در کیلوگرم مادة خشک به شکل پروتئینات (م

معددی) بود.
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آلای) و یارة پایاه باه
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جدول  .3تأثیر مکمل مس بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره

تیمار

صفت (درصد)

شاهد

آلی

م

مادة خشک

69/58b

72/47a

مادة آلی

b

a

75/52

معددی

م

69/5b
b

0/59

0/0063

74/91

0/39

0/0023

پروتئین خام

64/40b

68/54a

65/80b

0/44

0/01

چربی خام

85/63

80/40

88/45

0/07

0/91

NDF

40/24

40/30

36/95

1/4

0/21

a

b

ab

ADF

48/68

77/37

SEM

مقدار

P

52/51

45/84

0/023

1/45

 :b ،aتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ردیف معنادار است (.)P>0/05
تیمارها شامل یرة فاقد مکمل م

(شاهد) و یرة حاوی  10میلیگرم م

و یرة پایه به همراه  10میلیگرم م

اثر منابع مختلف م

در کیلوگرم مادة خشک به شکل پروتئینات (م

در کیلوگرم مادة خشک به شکل سولفات (م

بار قابلیات هضام ماواد مغاذی

آلای)

معددی) بود.

یرة پایه و دیز تداخل

در یرههای پایه به ویژه مقدار م

شامل مادة آلی ،پروتئین خام ،چربی خام ADF ،و  NDFدر

سایر ترکیبات یره دظیر حضور و سط مواد معددی ماؤثر

دول  3ارائه شده است .قابلیت هضم مادة خشاک ،ماادة

در ذب و سوختوساز م  ،همچنین یول دورة استفاده
از مکمل م

آلی ،پروتئین خام و  ADFیاره در بارههاایی کاه مکمال

باشد (.)19

دریافت کرددد دسبت به برههاای دو تیماار

دتایج مربوط به مقادیر گاز تولیدی یرههای آزمایشای

دیگر بیشتر باود ( .)P<0/01قابلیات هضام چربای خاام و

در دول  4دشان داده شاده اسات .میازان تولیاد گااز در

 NDFتحت تیثیر تیمارهای آزمایشای قراردگرفات .مشاابه

سامت  12در یرة حاوی مکمل م

آلی دسبت به یارة

دتایج مو ود گازارش شاده اسات کاه اساتفاده از مکمال

شاااهد و یاارة حاااوی مکماال م ا

معااددی بیشااتر بااود

پروتئینات م

در یرة بز ،قابلیت هضم مادة خشک ،مادة

( .)P>0/05همچنین ،میزان گاز تجمعای در یارة حااوی

آلی و پروتئین خام را افزایش میدهد ( .)12هرچند استفاده

آلی در سامت  )P= 0/06( 4و  )P= 0/09( 16دسابت

پروتئینات م

از سااطوح  20 ،10و  30میلاایگاارم مکماال م ا

م

به سایر تیمارها تمایل به افزایش داشت .ایان دتاایج دشاان

در هاار

میدهد یرههای حاوی مکمل ما  ،باهویاژه ما

کیلوگرم مادة خشک یرة پایه حاوی  7/38میلیگرم ما

احتماالً بامث افزایش تخمیر میکروبای شاده اسات .روداد

در بزهای کشمیری ،قابلیت هضم مادة خشاک و پاروتئین

تخمیر و تولید گاز در تیمارهاای مختلاف در مادت زماان

خام را تغییر دداده اسات ،در ایان مطالعاه ،قابلیات هضام
 ADFو  NDFبا افزودن  10میلیگرم م

ادکوباسیون در شکل  1دشان داده شده است .لذا ،با افزایش

در هر کیلاوگرم

زمان ادکوباسیون اختالف باین تیماار شااهد باا تیمارهاای

مادة خشک افازایش معنااداری دشاان داد ( .)19بهباود در

مکمل شده با م  ،بهویژه ما

قابلیت هضم  NDFبه افزایش تخمیر شاکمبهای باه ددباال
افزودن مکمل م

آلای،

آلای بیشاتر مایشاود کاه

دشاندهندة تخمیر بیشتر در بخاش داامحلول قابال تخمیار

به یاره مای ادجاماد ( .)4اخاتالف در

است .بهیور کلی ،پتادسیل تجزیهپذیری و تخمیر در تیماار

دتایج قابلیت هضم مواد مغذی ممکن است داشی از تفاوت

م

آلی بیشتر از دو تیمار دیگر بود.
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جدول  .4میزان گاز تولیدی جیرههای آزمایمی (میلیلیتر بهازای  200میلیگرم مادة خمک)

ادکوباسیون زمان
(سامت)

تیمار
2

4

6

8

12

16

24

48

72

96

7/5

15/0

20/9

26/5

35/6b

42/1

44/9

48/7

53/3

57/5

م

آلی

8/9

17/4

23/1

29/3

40/1a

46/1

48/7

53/3

57/9

60/7

م

معددی

8/4

15/6

21/1

26/7

37/6ab

44/3

47/2

52/1

56/2

60/2

0/63

0/6

0/8

0/9

0/9

1/04

1/11

1/8

1/8

1/8

0/36

0/06

0/18

0/14

0/04

0/09

0/13

0/28

0/27

0/47

شاهد

SEM

مقدار

P

 :b ،aتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ستون معنادار است (.)P>0/05
تیمارها شامل یرة فاقد مکمل م (شاهد) و یرة حاوی  10میلیگرم م در کیلوگرم مادة خشک به شکل پروتئینات (ما
پایه به همراه  10میلیگرم م در کیلوگرم مادة خشک به شکل سولفات (م معددی) بود.

آلای) و یارة

شکل  .1میزان گاز تولیدی جیرههای مختلف آزمایمی در ساعتهای مختلف انکوباسیون

دتایج تیثیر منابع مختلف م

افزودن منابع مختلف م

بر فراسنجههای تولید گاز

به یاره بار قابلیات هضام

در دول  5دشان داده شده است .مقدار ( bگاز تولیادی از

ظاهری مادة آلی ،مقدار ادرنی قابل ساوختوسااز ،ادارنی

بخش تخمیرپذیر) ،همچنین درخ تولید گااز در ساامت 12

خالص شیردهی و کل اسیدهای چارب فارار ادادازهگیاری

بایش از یارة شااهد

شده به روش تولید گاز تیثیر معناداری دداشت ( دول .)6

ادکوباسیون در یرههای حاوی م
بود (.)P>0/05
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جدول  .5تأثیر منابع مختلف مس بر فراسنجههای تولید گاز

تیمار

فراسنجههای تولید گاز

م

شاهد

م

آلی

SEM

معددی

مقدار

P

گاز تولیدی از بخش تخمیرپذیر ()b

52/6b

57/6a

54/5ab

1/8

0/034

ثابت درخ تولید گاز ()c

0/086

0/091

0/082

0/0024

0/129

تولید گاز در سامت ( 4میلیلیتر)

10/4

12/1

11/9

1/07

0/3

تولید گاز در سامت ( 6میلیلیتر)

26/06

29/9

26/6

0/93

0/09

تولید گاز در سامت ( 12میلیلیتر)

41/7 b

48/6a

45/9 ab

1/08

0/05

 :b ،aتفاوت ارقام با حروف متفاوت در هر ردیف معنادار است (.)P>0/05
تیمارها شامل یرة فاقد مکمل م (شاهد) و یرة حاوی  10میلیگرم م در کیلوگرم مادة خشک به شکل پروتئینات (م
پایه به همراه  10میلیگرم م در کیلوگرم مادة خشک به شکل سولفات (م معددی) بود.

آلی) و یرة

جدول  .6برآورد خصوصیات شیمیایی و هضمی جیرههای آزمایمی با استفاده از روش تولید گاز

تیمار
صفت
قابلیت هضم ظاهری مادة آلی (درصد)

شاهد

م

آلی

م

SEM

مقدار

P

معددی

67/82

71/86

70/83

1/6

0/28

ادرنی قابل سوختوساز(مگاکالری در کیلوگرم مادة خشک)

2/1

2/3

2/2

0/03

0/13

ادرنی خالص شیرواری (مگاکالری در کیلوگرم مادة خشک)

1/03

1/1

1/07

0/02

0/13

اسیدهای چرب فرار (میلیمول /گرم مادة خشک)

0/98

1/07

1/04

0/02

0/13

تیمارها شامل یره فاقد مکمل م (شاهد) و یرة حاوی  10میلیگرم م در کیلوگرم مادة خشک به شکل پروتئینات (م
به همراه  10میلیگرم م در کیلوگرم مادة خشک به شکل سولفات (م معددی) بود.

آلی) و یرة پایاه

پژوهشها در زمینة تیثیر افزودن مناصر کممیارف باه

قراردگرفت .با تو ه به یافتههای مو ود ،به دظر مایرساد

یرههای غذایی بر تخمیر و هضمپذیری شکمبه محدوددد.

به یرة غذایی تیثیر مثبتی بر تخمیر میکروبای

افزودن م

در مطالعهای برای برآورد میزان گاز تولیدی و تجزیهپذیری
مادة خشک در یرههای با و بدون مکمل م

شکمبه داشته باشد .گزارش شاده اسات کاه مکمال ما

در بز ،دارخ

کارایی تخمیار را باا کااهش تعاداد پروتاوزوآ در شاکمبه

تولید گاز بعد از  4و  6و تولید گاز بعد از  24و  48سامت

افزایش میدهد ( .)17البته ،ممکن است کاهش در قابلیات

دسبت به یرة شااهد

هضم ظاهری مواد مغذی یره به ددبال افزودن مقادیر زیاد

بیشااتر بااود ( .)19در ایاان آزمااایش ،مشااابه دتااایج مطالعاة

مکمل م  ،داشی از آثار سمی آن بر میکروارگادیسامهاای

تولید گاز ( )bبرای یرههای حاوی مکمل

شکمبه باشد ( .)20مطالعات آزمایشگاهی دشاان مایدهناد

ادکوباسیون در یرههای حاوی م
حاضر ،مجاد
م

مقادیر باالتر از  21میلیگارم ما

باالتر باود ،ولای مقادار  cتحات تایثیر مکمال ما
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