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ABSTRACT
This study was conducted to investigate the effects of supplementing fattening lamb diet with various levels of
commercial supplement Fortide C, produced from enzymatic hydrolysis of cottonseed meal as a source of small chain
peptides, on in vitro gas production and fermentation parameters, nutrients digestibility and activity of rumen
microbial enzymes in vitro using rumen liquor of sheep. Dietary treatments were control diet (without Fortide C) and
supplementing control diet with Fortide C at the levels of 2.35, 4.70 and 7.70 g/kg of diet on dry matter basis. Results
showed that at 16, 24 and 48 h of incubation, the highest and the lowest volume of gas production (GP) was observed
in the diet containing the highest level of Fortide C and control diet, respectively (P <0.05). The highest microbial
protein production and estimated metabolizable energy (ME) was observed in the diet supplemented with the highest
level of Fortide C compared to the control diet (P <0.05). However, other fermentation parameters and two-stage
nutrients digestibility were not affected by dietary treatments (P >0.05). Activity of carboxymethyl cellulase and
alpha-amylase increased as the level of Fortide C increased in the diet compared to the control diet (P <0.05), while
activity of microcrystalline cellulase and filter paper degrading activity were not affected by the experimental diets (P
<0.05). In conclusion, the results of present study showed that dietary supplementation of fattening lambs with 7.05 g
Fortide C per kilogram dry matter of diet improved microbial protein synthesis and ME in vitro.
Keywords: Digestibility, enzyme activity, fermentation parameters, fortide C, gas production.
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مقدمه
پروتئین یکی از گرانترین مواد مغذی در جیرة دام و
طیور است که بخش عمدهای از قیمت تمامشدة جیرة
غذایی را شامل میشود .مکملهای پروتئینی مورد
استفاده در تغذیۀ دام مشتمل بر دو منشأ حیوانی و
گیاهی هستند و انتخاب آنها تابعی از کیفیت و قیمت
است ( .)Nikkhah & Amanlou, 1990مکملهای با
منشأ حیوانی به علت قیمت باال و مسائل بهداشتی ،به
میزان کمتری در جیرة نشخوارکنندگان استفاده
میشوند ( .)Nikkhah & Amanlou, 1990در نتایج
بررسیهایی نشان داده شده است ،باکتریهای شکمبه
برای ساخت (سنتز) پروتئین میکروبی قابلیت استفاده از
هر دو منبع نیتروژن آمونیاکی و نیتروژن غیر آمونیاکی را
دارند .همچنین ،برخی از گونههای باکتریایی شکمبه
منابع نیتروژن غیر اسیدآمینهای را به نیتروژن با منشأ
اسیدهای آمینه ترجیح میدهند ( ;Russel et al., 1992
 .)Cruz Soto et al., 1994; Griswold et al., 1996در
گذشته بررسیهای زیادی در مورد کاربرد منابع پروتئینی
در جیرة نشخوارکنندگان صورت گرفته است .نتایج
تحقیقات اخیر نشان داده است ،با تغذیۀ منابع مختلف
پروتئین ،تفاوت چشمگیری در پروتئین میکروبی
ساختشده در شکمبه و نیز جذب رودهای اسیدهای
آمینه جیره مشاهده خواهد شد .یکی از منابع پروتئینی
قابل استفاده در تغذیۀ نشخوارکنندگان برای بهبود
تخمیر شکمبه منابع پپتیدی است .پپتیدهای کوچک که
با نام پپتیدهای فعال نیز شناخته میشوند ،بهعنوان منابع
پروتئینی ویژه با ساختار و فعالیت پپتیدهای شبه
هورمون و با توالی فعال در دامنۀ  2تا  20اسیدآمینه
هستند .این پپتیدها تأثیر همافزایی بر اعمال هضم و
جذب مواد مغذی ،سامانۀ قلبی عروقی ،ایمنی و عصبی
داشته و کاهشدهندة تنش (استرس) گرمایی در
نشخوارکنندگان نیز هستند ( Kadzere et al.,
 )2000( Lindemann et al. .)2002و Dabrowski et al.
( )2003در بررسیهای خود دریافتند ،فراهمی پپتیدها در
جیرة غذایی برتری و سودمندیهایی نسبت به تأمین
اسیدآمینۀ آزاد ،که بهآسانی در شکمبه دآمینه و تجزیه
میشوند ،دارند .نشان داده شده است که پپتیدهای
کوچکی که از آبکافت (هیدرولیز) پروتئینهای گیاهی به

دست میآیند خواص متنوع زیستی (بیولوژیکی) و
داروشناختی (فارماکولوژیکی) شامل افزایش عملکرد رشد
و وضعیت ایمنیشناختی (ایمونولوژیکی) ،بهبوددهندة
ابقاء نیتروژن و افزایشدهندة هضم فیبر دارند
( ;Kotzamanis et al., 2007; Adibi et al., 1993
 .)Puchala et al., 2002نتایج برخی بررسیها نشان
دادهاند ،رشد میکروبی شکمبه ،هضم فیبر و تخمیر
شکمبه با مکملسازی جیره با منابع پپتید بهبود یافته
است ( ;Griswold et al., 1996; Carro & Miller, 1999
 .)Russi et al., 2002همچنین ،هزینۀ مصرف انرژی
حین استفاده از پپتیدها برای ساخت پروتئین میکروبی
در مقایسه با اسیدهای آمینه و آمونیاک کمتر است
( .)Payne, 1983اگر جذب اسیدهای آمینه بهصورت
پپتیدها باشد (نه بهصورت اسیدهای آمینۀ آزاد) ،قابلیت
جذب اسیدآمینه منابع پروتئینی بسیار باالتر خواهد بود
( .)Feng & Ji, 2002; Pan & Webb, 1998ازآنجاییکه
پروتئین میکروبی مهمترین منبع پروتئینی مورد استفادة
نشخوارکنندگان است ،لذا پیشبینی بازدهی تولید
نیتروژن میکروبی در تغذیۀ نشخوارکنندگان اهمیت
بسیاری دارد .محصول تجاری فورتید Cیکی از منابع
پپتیدهای کوچک (بهطور عمده دی و تری پپتیدها)
است که از آبکافت آنزیمی پروتئینهای پنبهدانه به دست
آمده و الگوی اسیدآمینهای بهکلی مشخصی دارد و بهطور
عمده اسید گلوتامیک در ساختار پپتیدهای آن وجود
دارد .درزمینۀ استفاده از فورتید در تغذیۀ
نشخوارکنندگان و بهویژه تأثیر آن بر بومنظام
(اکوسیستم) شکمبۀ نشخوارکنندگان شامل فراسنجههای
هضم و تخمیر شکمبه و ساخت پروتئین میکروبی
اطالعات اندکی در دست است .لذا ،هدف از این تحقیق
بررسی تأثیر مکمل کردن جیرة برة پرواری با سطوح
مختلف فورتید  Cبر فراسنجههای تولید گاز و تخمیر،
هضمپذیری و فعالیت آنزیمهای میکروبی شکمبه در
شرایط آزمایشگاهی بود.
مواد و روش آزمایش
دامها ،تیمارهای آزمایشی و مکمل تجاری فورتید
مورد استفاده

آزمایشها با استفاده از دو رأس گوسفند نر نژاد لری
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مجهز به فیستوالی شکمبهای با میانگین وزن 55±5
کیلوگرم بهعنوان دهندة مایع شکمبه صورت گرفت.
بررسیهای آزمایشگاهی روی جیرة برة پرواری با
نسبت  30به  70علوفه به کنسانتره بهعنوان جیرة پایه
(جدول  )1که با سطح مختلف فورتید  Cبهعنوان منبع
پپتیدهای کوچک مکمل شده بود ،صورت گرفت.
مکمل تجاری فورتید توسط کارخانۀ سازنده ( Mytech
 )Biotech Co, Chengdu, Chinaاز آبکافت کنجالۀ
پنبهدانه به دست آمد و در این آزمایش استفاده شد.
جیرههای آزمایشی مورد آزمون برای نگهداری
(انکوباسیون) آزمایشگاهی شامل جیرة شاهد (بدون
فورتید ،Cجدول  ،)1و مکمل کردن جیرة شاهد به
ترتیب با سطوح  4/70 ،2/53و  7/05گرم فورتید در
کیلوگرم مادة خشک جیره بود .ترکیب شیمیایی
فورتید در جدول  2نشان داده شده است .مقادیر مورد
نظر محدودة توصیهشدة فورتید Cدر نشخوارکنندگان
کوچک مانند برههای پرواری بود.
جدول  .1اقالم خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرة برة پرواری
نگهداریشده در شرایط آزمایشگاهی (درصد مادة خشک)
Table 1. Ingredients and chemical composition
)fattening lamb incubated in vitro (% of dry matter
% of diet
25
5
28
14
12.5
10
2.0
1.0
0.50
2.0
89.8
94.5
14.6
31.2
15.9
0.57
2.21

Items
)Alfalfa hay (dried
Wheat straw
Barley grain, ground
Corn grain, ground
Wheat bran
Soybean meal
Vitamin-mineral premix1
Dicalcium phosphate
Salt
Sodium bicarbonate
Chemical composition
)Dry matter (fresh weight
Organic matter
Crude protein
)Neutral Detergent Fiber (NDF
)Acid Detergent Fiber (ADF
Calcium
)Metabolizable energy (Mcal/kg DM

 1 .1کیلوگرم مکمل مواد کانی-ویتامینی حاوی  99/2میلیگرم منگنز50 ،
میلیگرم آهن 84/7 ،میلیگرم روی 10 ،میلیگرم مس 0/2 ،میلیگرم
سلنیوم 9000 ،واحد بینالمللی ویتامین  2000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین
 Dو  18واحد بینالمللی ویتامین  Eبود (رشد دانه ،کرج ،ایران).
1. Contained (per kg): 99.2 mg Mn, 50 mg Fe, 84.7 mg Zn, 1 mg Cu,
1 mg I, 0.2 mg Se2, 9000 IU vitamin A, 2000 IU vitamin D and 18
IU vitamin E (Roshd-Daneh, Karaj, Iran).
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جدول  .2ترکیب شیمیایی مکمل فورتید مورد استفاده
(درصد مادة خشک)
Table 2. Chemical composition of used Fortide C
)(% of dry matter
Fortide C
97.5
93.9
48.6
82.5
17.5
1.18
0.40
0.05

Items
)Dry matter (fresh weight
Organic matter
)Crude protein (CP
)True protein (% of total CP
)Non-protein Nitrogen (% of total N
)Neutral Detergent Fiber (NDF
)Acid Detergent Fiber (ADF
Ether extract

آزمون تولید گاز و فراسنجههای تخمیر

از دو رأس گوسفند فیستوالگذاری شده بهعنوان
دهندة مایع شکمبه برای انجام آزمون تولید گاز
استفاده شد .محتویات شکمبه از دامهای یادشده که
دستکم به مدت دو هفته با جیرة غذایی حاوی 60
درصد علوفه و  40درصد کنسانتره تغذیه شده بودند،
پیش از خوراکدهی وعدة صبح توسط پمپ خأل
گردآوری شد .محتویات شکمبۀ هر دو رأس گوسفند
در هر مرحله در یک فالسک عایق که از پیش توسط
گاز دیاکسید کربن بیهوازی شده بود ،در دمای 39
درجۀ سلسیوس کامل مخلوط شد و بهسرعت (در
کمتر از  20دقیقه) به آزمایشگاه منتقل شد .پیش از
تزریق به درون ویالهای آزمایشی ،محتویات شکمبه
توسط چهار الیۀ پارچۀ پنیر صاف شد .دو آزمون تولید
گاز بهطور همزمان و در سه دورة ) (Runجداگانه انجام
شد .در آزمون اول ،در آغاز میزان  250میلیگرم نمونۀ
جیرة کامل خشک آسیاب با اندازة ذرات  1میلیمتر
به درون هر ویال برای تعیین فراسنجههای آزمون
تولید گاز قرار داده شد ( 5تکرار به ازای هر تیمار).
آنگاه ،هر ویال که از پیش دمای آن با قرار دادن در
بنماری به  39درجۀ سلسیوس رسیده بود ،با 5
میلیلیتر مایع شکمبه صاف و  25میلیلیتر بزاق
مصنوعی تلقیح شد ( .)Marten & Barnes, 1980برای
دستیابی به اطمینان از شرایط بیهوازی ،گاز
دیاکسید کربن به شیرابۀ شکمبۀ صافشده و بزاق
مصنوعی پیش و پس از تزریق به درون ویالها نیز
تزریق شد .میزان سه ویال نیز بهعنوان شاهد یا بالنک
(حاوی تنها مایع شکمبه و بزاق مصنوعی) در نظر
گرفته شد .سپس درپوش ویالها بسته و در بنماری
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با دمای حدود  39درجۀ سلسیوس نگهداری شدند.
میزان گاز تولیدی در ویالها توسط دستگاه فشارسنج در
زمانهای  72 ،48 ،36 ،24 ،16 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2و 96
ساعت پس از انکوباسیون اندازهگیری شد .برای تعیین
فراسنجههای تولید گاز از معادلۀ )P = b (1 – e-ct
استفاده شد ( .)Blümmel et al., 2003در معادلۀ
یادشده  bمیزان گاز تولیدی از بخش تخمیرپذیر
(میلیلیتر) c ،سرعت تولید گاز در ساعت t ،زمان
نگهداری برحسب ساعت و  Pمیزان گاز تولیدی
(میلیلیتر) در زمان مورد نظر است .آزمون تولید گاز
در سه دوره تکرار شد.
آزمون دوم تولید گاز با چهار تکرار به ازای هر
تیمار و سه دوره بهمنظور تعیین قابلیت هضم
شکمبهای مادة خشک و مادة آلی و انرژی قابل
سوختوساز (متابولیسم) جیرههای آزمایشی و نیز
فراسنجههای تخمیر شامل  ،pHنیتروژن آمونیاکی،
ساخت پروتئین میکروبی ،اسیدهای چرب کوتاه زنجیر
و فعالیت آنزیمی شکمبه طراحی شد .پس از 16
ساعت نگهداری ( ،)Vercoe et al., 2010در آغاز
میزان گاز تولیدی هر ویال ثبت شد .پس از آن
درپوش ویالها باز شده و  pHآنها با دستگاه  pHمتر
(مدل 744؛ شرکت  Metrohmسوئیس) ثبت شد.
محتوای هر ویال با  2000gبه مدت  20دقیقه در
دمای  4درجۀ سلسیوس سانتریفیوژ شد .بقایای هر
ویال گردآوری و خشک شد .میزان قابلیت هضم
شکمبهای مادة خشک از اختالف وزن بسترة
(سوبسترای) اولیه و وزن بقایا پس از نگهداری محاسبه
شد .برای تعیین میزان نیتروژن آمونیاکی ،نمونههای
رونشین یا سوپرناتانت ( 5میلیلیتر) بهسرعت با 1
میلیلیتر اسیدکلریدریک  0/2نرمال مخلوط شده و در
دمای  -20درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .میزان
قابلیت هضم شکمبهای مادة آلی ( & Menke
 )Steingass, 1988و انرژی قابل سوختوساز ( AFRC,
 )1992جیرههای آزمایشی به ترتیب با رابطههای زیر
برآورد شد:
= )IVOMD (g/kg OM
148.8 + 8.89 GAS + 4.50 CP + 6.51 XA
ME (MJ/kg DM) = DOMD × 0.0157

که در این رابطهها  1IVOMDمیزان قابلیت هضم
مادة آلی؛  GASمیزان گاز خالص تولیدی برای 200
میلیگرم بستره پس از  16ساعت نگهداری ( Menke
)& Steingass, 1988؛  CPمیزان پروتئین خام
بهصورت گرم در  100گرم مادة خشک؛  XAخاکستر
بهصورت گرم در  100گرم مادة خشک؛  MEانرژی
قابل سوختوساز و  DOMDمادة آلی قابلهضم در
مادة خشک است.
تولید پروتئین میکروبی ) (MPSبهصورت زیر
محاسبه شد (:)Blümmel et al., 1997
= )MP (mg/g DM
)mg ADS - (ml gas × 2.2 mg/ml

که  2ADSبسترة هضمشدة ظاهری و  2/2عامل
استوکیومتری برحسب میلیگرم کربن ،هیدروژن و
اکسیژن مورد نیاز برای ساخت اسیدهای چرب کوتاه
زنجیر است.
اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با استفاده از معادلۀ
 )2002(Getachew et al.بهصورت زیر محاسبه شد:
= )SCFA (mmol/200 mg DM
0.0222GP - 0.0042
معادله  3SCFAاسیدهای چرب فرار

که در این
تولیدی و  GPحجم گاز تولیدی در زمان  16ساعت
نگهداری است.
فعالیت آنزیمهای میکروبی شکمبه شامل
کربوکسی متیل سلوالز ،میکروکریستالین سلوالز،
فعالیت تجزیۀ کاغذ صافی و آلفا آمیالز موجود در
بخش میکروبی چسبیده به ذرات خوراکی (پلتهای
گردآوریشده) با روش  )2000( Agarwalبرآورد شد.
روش کار به این صورت بود که پس از  16ساعت
نگهداری ،در آغاز محتوای هر ویال سانتریفیوژ شده و
بقایا گردآوری شد .پس از آن بقایا با کربن تتراکلرید و
آنزیم لیزوزیم فرآیند شدند و مخلوط آنزیمهای مایع
شکمبه در بافر فسفات در سانتریفیوژ با دور
 27000×gدر دمای  4درجۀ سلسیوس به مدت 20
دقیقه به دست آمد .برای برآورد فعالیت کربوکسی
متیل سلوالز ،مخلوط واکنش شامل  1میلیلیتر بافر
فسفات  0/1موالر (با  pHبرابر با  0/5 ،)6/8میلیلیتر

1. In vitro Organic Matter Disappearance
2. Apparently Digested Substrate
3. Short Chain Fatty Acid
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شیرابۀ شکمبه و  0/5میلیلیتر کربوکسی متیل سلولز
 1درصد (بهعنوان بستره) بود که در دمای  39درجۀ
سلسیوس به مدت  1ساعت نگهداری شد .مخلوط
واکنش برای آنزیم میکروکریستالین سلوالز که شامل
 1میلیلیتر بافر فسفات  0/1موالر (با  pHبرابر با ،)6/8
 1میلیلیتر شیرابۀ شکمبه و  1میلیلیتر
میکروکریستالین سلولز  1درصد (بهعنوان بستره) بود
در دمای  39درجۀ سلسیوس به مدت  1ساعت
نگهداری شد .بهمنظور محاسبۀ فعالیت کاغذ صافی،
مخلوط واکنش شامل  1میلیلیتر بافر فسفات 0/1
موالر (با  pHبرابر با  1 ،)6/8میلیلیتر شیرابه شکمبه
و  0/5گرم کاغذ صافی واتمن شماره ( 1بهعنوان
بستره) ،در دمای  39درجۀ سلسیوس به مدت 1
ساعت نگهداری شد .برای اندازهگیری فعالیت آلفا
آمیالز ،مخلوط واکنش محتوی  1میلیلیتر بافر
فسفات  0/1موالر (با  pHبرابر با  0/5 ،)6/8میلیلیتر
شیرابۀ شکمبه و  0/5میلیلیتر محلول نشاستۀ 1
درصد (بهعنوان بستره) در دمای  39درجۀ سلسیوس
به مدت  30دقیقه نگهداری شد .در همۀ آزمونهای
یادشده ،واکنش با افزودن  3میلیلیتر محلول
دینیتروسالیسیلیک اسید متوقف شد .گلوکز آزادشده
در اثر فعالیت هر یک از آنزیمهای مورد آزمون با روش
 )1959( Millerبرآورد شد .فعالیتهای آنزیمی بر پایۀ
این فرض که یک واحد آنزیمی توانایی تولید 1
میکرومول گلوکز در هر ساعت در هر میلیلیتر را در
شرایط مخلوط واکنش دارد محاسبه شد.
گوارشپذیری دومرحلهای مواد مغذی

گوارشپذیری آزمایشگاهی مواد مغذی جیرههای
آزمایشی حاوی سطوح مختلف فورتید به روش هضم
دومرحلهای  )1963( Terry & Tillyصورت گرفت .در
این آزمایش برای هر تیمار میزان شش تکرار در نظر
گرفته شد .بدینصورت که در آغاز  500میلیگرم مادة
خوراکی در هر ویال به مدت  48ساعت با مخلوط مایع
شکمبه و بزاق مصنوعی (به نسبت  1به  4و درمجموع
 50میلیلیتر محیط کشت) با روش & Marten
 (1980) Barnesنگهداری شد .طی  12ساعت آغازین
نگهداری در شرایط بیهوازی هر  3ساعت یکبار و
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پسازآن هر  12ساعت یکبار عمل تکان دادن ویالها
انجام پذیرفت .سپس ،لولهها با دور  2000×gدر
سانتریفیوژ با دمای  4درجۀ سلسیوس به مدت 15
دقیقه سانتریفیوز شدند .مایع شفاف رویی دور ریخته
شد و به مواد باقیماندة هر ویال میزان  35میلیلیتر
محلول پپسین اسیدی اضافه شد .برای تهیۀ محلول
پپسین اسیدی  6/6گرم پپسین (با درجۀ فعالیت
 1:3000در حدود  500میلیلیتر آب مقطر حل شد.
میزان  100میلیلیتر اسیدکلریدریک  1نرمال به آن
اضافه و حجم محلول با آب مقطر به  1لیتر رسانده
شد .ویالها دوباره به مدت  48ساعت دیگر در دمای
 39درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .آنگاه بقایای هر
ویال با استفاده از کاغذ صافی پاالیش و توزین شد.
درنهایت ،گوارشپذیری مادة خشک ،مادة آلی ،لیف
نامحلول در شویندة خنثی و لیف نامحلول در شویندة
اسیدی تعیین شد.
تجزیۀ شیمیایی نمونهها

میزان مادة خشک نمونهها در آون با دمای  60درجۀ
سلسیوس و به مدت  48ساعت تعیین شد ( AOAC,
 .)1990میزان خاکستر خام در کورة الکتریکی با دمای
 550درجۀ سلسیوس تعیین شد و میزان مادة آلی از
اختالف بین وزن مادة خشک نمونۀ اولیه با وزن
خاکستر محاسبه شد ( .)AOAC, 1990میزان ADF
و  NDFبه ترتیب با روشهای  )1990( AOACو Van
 )1994( Soest et al.محاسبه شد .میزان نیتروژن
آمونیاکی با استفاده از معرفهای فنول و هیپوکلریت و
با روش  )1980( Broderick & Kangاندازهگیری شد.
تجزیۀ آماری

تجزیۀ واریانس دادههای مربوط به تولید گاز،
گوارشپذیری مواد مغذی ،فراسنجههای تخمیر و فعالیت
آنزیمی با استفاده از رویۀ  MIXEDو توسط نرمافزار SAS
( )2001و با استفاده از مدل آماری زیر انجام شد:
Yijk= µ + Ti + Runj + eijk.
در این مدل  Runj ،Ti ،µ ،Yijkو  eijkبه ترتیب
رکورد مشاهده شده ،میانگین کل ،اثر ثابت تیمار
آزمایشی iام ،اثر تصادفی دورة jام و اثر خطای

554

کریمی و همکاران :بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی پپتیدهای کوچک کنجالۀ پنبهدانه در ...

با منشأ مکمل تجاری فورتید Cبر فراسنجههای تخمیر
و تولید گاز وجود دارد .بهبود تولید گاز در زمانهای
آغازین نگهداری (در زمانهای  24و  48ساعت)
احتمال دارد به دلیل استفادة سریع از بخشی از
پپتیدهای فورتید Cبهعنوان منبع نیتروژنی توسط
میکروبهای شکمبه برای افزایش جمعیت میکروبی
بوده باشد ،زیرا میکروبهای شکمبه افزون بر نیتروژن
آمونیاکی ،از نوع غیر آمونیاکی نیز برای رشد و افزونش
خود استفاده میکنند و حتی برخی از باکتریهای
شکمبه نیتروژن غیر آمونیاکی را به نیتروژن آمونیاکی
ترجیح میدهند ( Russell et al., 1992; Cruz Soto
 )2000( Lindemann et al. .)et al., 1996و
 )2003( Dabrowski et al.در نتایج بررسیهای خود
دریافتند ،فراهمی پپتیدها برتری و سودمندیهایی نسبت
به تأمین اسیدآمینۀ آزاد دارد که بهآسانی در شکمبه
دآمینه میشوند .فراهمی پپتیدهای فورتید Cدر کنار
دیگر منابع پروتئینی جیره بهاحتمال از دیگر دالیل بهبود
تولید گاز در زمانهای اولیۀ نگهداری بوده است ،زیرا
نشان داده شده است که بهمنظور بهینه کردن تخمیر
شکمبه فراهمی مخلوطی از پروتئینها و پپتیدها تأثیر
مطلوبی دارد .باکتریهای تجزیهکنندة کربوهیدراتهای
غیر ساختمانی در شکمبه مانند نشاسته و پکتین پپتیدها
و اسیدهای آمینه را به آمونیاک ترجیح میدهند و در
صورت کمبود آنها از آمونیاک استفاده میکنند
(.)Russell et al., 1992

آزمایشی بود .مقایسۀ چند دامنهای میانگین حداقل
مربعات با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار
محافظتشدة فیشر انجام شد .برای همۀ مقایسههای
معنیداری در سطح  P>0/05در نظر گرفته شد.
نتایج و بحث
تولید گاز

تأثیر جیرههای آزمایشی مکمل شده با سطوح مختلف
فورتید Cطی  96ساعت انکوباسیون توسط مخلوط
میکروبی شکمبه در شرایط برونتنی بر آزمون تولید
گاز در زمانهای مختلف انکوباسیون (72 ،48 ،24 ،16
و  96ساعت) ،پتانسیل ( )bو سرعت تولید گاز ( )cدر
جدول  3ارائه شده است .بیشترین میزان تولید گاز در
زمانهای  24 ،16و  48ساعت پس از نگهداری روند
همسانی داشتند ،بهطوریکه بیشترین حجم گاز
تولیدی در سه زمان یادشده در جیرة حاوی بیشترین
سطح فورتید ( 7/05گرم در کیلوگرم مادة خشک) و
کمترین میزان آن مربوط به جیرة شاهد بود
( .)P<0/05در دیگر زمانهای نگهداری یعنی 72
ساعت و همینطور کل حجم گاز تولیدی ( 96ساعت
نگهداری) اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی
مشاهده نشد ( .)P<0/05همچنین ،دیگر فراسنجهها
شامل پتانسیل تولید گاز و نرخ تولید گاز تحت تأثیر
جیرههای آزمایشی قرار نگرفتند ( .)P<0/05اطالعات
اندکی روی تأثیر پپتیدهای کوچک بهویژه پپتیدهای

جدول  .3تأثیر سطوح مختلف فورتید بر فراسنجههای تولید گاز جیرههای آزمایشی توسط مخلوط ریزجانداران شکمبۀ گوسفند
Table 3. Effect of different levels of Fortide C on in vitro gas production parameters of experimental diets using
mixed ruminal microorganisms of sheep
C7
0.054
0.05
0.049
0.062
0.006
0.08

In vitro gas production parameters
GP724
TGP5
B6
46.2
67.5
66.2
68.2
73.4
70.5
71.4
78.7
69
71.4
73.6
69.7
5.15
5.71
4.32
0.56
0.86
0.09

GP483
55.9ab
56.4ab
57.1b
61.4a
1.52
0.04

GP242
46.6ab
47.1ab
48.1b
52.0a
2.31
0.04

GP161
27.9b
38.6a
33.2ab
39.7a
1.21
0.02

Treatments
Control diet
)Control + Fortide C (2.53 g/kg DM
)Control + Fortide C (4.70 g/kg DM
)Control + Fortide C (7.05 g/kg DM
SEM8
P-value9

 .1حجم گاز تولیدی پس از  16ساعت نگهداری (میلیلیتر) .2 ،حجم گاز تولیدی پس از  24ساعت نگهداری (میلیلیتر) .3 ،حجم گاز تولیدی پس از 48
ساعت نگهداری (میلیلیتر) .4 ،حجم گاز تولیدی پس از  72ساعت نگهداری (میلیلیتر) .5 ،کل حجم گاز تولیدی پس از  96ساعت نگهداری (میلیلیتر).6 ،
پتانسیل تولید گاز از بخش قابل تخمیر (میلیلیتر) .7 ،سرعت تولید گاز (میلیلیتر در ساعت) .8 ،خطای استاندارد میانگینها .9 ،احتمال معنیداری،
حرفهای غیر همسان در هر ستون نشاندهندة اختالف معنیدار در سطح  5درصد است (.)P > 0/05
1. In vitro gas production (IVGP) for 16 h (ml); 2. IVGP for 24 h (ml); 3. IVGP for 48 h (ml); 4. IVGP for 72 h (ml); 5. Total gas production for 96 h
(ml); 6. Gas production from the insoluble but fermentable fractions for 96 h (ml); 7. Rate constant of gas production during incubation (/h); 8.
Standard error of the means; 9. Means within a column with different superscript letters are different (P<0.05).
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بر  pHشکمبه نداشت .در این تحقیق با افزایش سطح
فورتید Cدر جیره و فراهمی پروتئین محلول بیشتر
برای میکروبهای شکمبه ،انتظار بر این بود که غلظت
آمونیاک شکمبه افزایش یابد که چنین نشد .دلیل این
امر بهاحتمال این بوده است که در ساعتهای اولیۀ
نگهداری بخشی از پپتیدهای حاصل از فورتید Cدر
مایع شکمبه بهجای اینکه تجزیه شده و به آمونیاک
تبدیل شود ،بهطور مستقیم توسط برخی باکتریهای
شکمبه بهعنوان منبع نیتروژنی استفاده شده است.
زیرا مشخص شده است که باکتریهای تجزیهکنندة
کربوهیدراتهای غیر ساختمانی در آغاز پپتیدها و
اسیدآمینه را بهعنوان منبع نیتروژنی ترجیح میدهند
و در صورت نبود این منابع ،از آمونیاک استفاده
میکنند ( .)Russell et al., 1992باوجوداینکه عمده
فراسنجههای تخمیر تحت تأثیر جیرههای آزمایشی
قرار نگرفت ،اما در بررسیهای دیگری با استفاده از
مکملهای پروتئینی مختلف نتایج متفاوتی
بهدستآمده است .همانند با نتایج مربوط به ناپدید
شدن مادة آلی در این بررسی ،نتایج برخی از
بررسیهای نشان داده است که رشد باکتریهای
شکمبه ،هضم فیبر و تخمیر شکمبهای با مکملسازی
جیره با پپتیدهای کوچک بهبود یافته است
( ;Griswold et al., 1996; Carro & Miller, 1999
.)Russi et al., 2002

فراسنجههای تخمیر

نتایج مربوط به تأثیر مکملسازی با فورتید Cبر
فراسنجههای تخمیر شکمبه در شرایط آزمایشگاهی در
جدول  4نشان داده شده است .بیشترین میزان برآورد
انرژی قابل سوختوساز در جیرة حاوی بیشترین سطح
فورتید Cبه دست آمد ( ،)P<0/05هرچند بین دیگر
سطوح فورتید Cبا تیمار شاهد اختالف معنیداری وجود
نداشت ( .)P<0/05ساخت پروتئین میکروبی تحت تأثیر
سطوح مختلف فورتید Cقرار گرفت ،بهطوریکه بیشترین
( 432میلیگرم در کیلوگرم مادة خشک جیره) و
کمترین ( 306میلیگرم در کیلوگرم مادة خشک جیره)
میزان آن به ترتیب در جیرة شاهد و جیرة حاوی
بیشترین سطح فورتید Cبه دست آمد (.)P<0/05
هرچند ،تیمارهای حاوی سطوح کمتر فورتید Cیعنی
 2/35و  4/70گرم در کیلوگرم تفاوت معنیداری را با
تیمار شاهد در این زمینه نشان ندادند (.)P<0/05
دیگر فراسنجههای تخمیر شکمبه شامل ناپدید
شدن آزمایشگاهی مادة آلی ،تولید اسیدهای چرب فرار
کوتاه زنجیر ،ناپدید شدن شکمبهای مادة خشکpH ،
و غلظت نیتروژن آمونیاکی تحت تأثیر جیرههای
آزمایشی قرار نگرفت ( .)P<0/05همانند با نتایج این
پژوهش ،نتایج بررسیهای  )2013( Wang et al.نشان
داد ،تزریق پپتیدهای کوچک سویا به میزان ،100 ،0
 200و  300گرم در روز به درون شکمبۀ گاو تأثیری

جدول  .4تأثیر سطوح مختلف فورتید بر فراسنجههای تخمیر جیرههای آزمایشگاهی توسط مخلوط ریزجانداران شکمبۀ گوسفند
Table 4. Effect of different levels of Fortide C on fermentation parameters of experimental diets using mixed ruminal
microorganisms of sheep
MPS6
306b
341b
328b
432a
18.1
0.01

NH3-N5
14.6
14.7
15.5
16.1
1.07
0.11

Fermentation parameters
IVOMD3
ME4
pH
49.9
7.34b
6.5
52.7
7.84a
6.47
47.9
7.10b
6.54
53.3
7.95a
6.51
1.88
0.17
0.24
0.09
0.04
0.91

IVDMD2
58.7
57.2
59.8
60.2
2.16
0.15

SCFA1
0.63
0.64
0.58
0.75
0.07
0.13

Treatments
Control diet
)Control + Fortide C (2.53 g/kg DM
)Control + Fortide C (4.70 g/kg DM
)Control +Fortide C (7.05 g/kg DM
SEM7
P-value8

 .1اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (میلیمول به ازای  200میلیگرم مادة خشک) .2 ،ناپدید شدن مادة خشک (درصد) .3 ،ناپدید شدن مادة آلی (درصد).4 ،
برآورد انرژی قابل سوختوساز (مگاژول در کیلوگرم مادة خشک) .5 ،نیتروژن آمونیاکی (میلیگرم در دسیلیتر) .6 ،ساخت پروتئین میکروبی (میلیگرم در هر
گرم مادة خشک) .7 ،خطای استاندارد میانگینها .8 ،احتمال معنیداری ،حرفهای غیر همسان در هر ستون نشاندهندة اختالف معنیدار در سطح  5درصد
است (.)P > 0/05
1. Short chain fatty acids (mmol/200 mg DM); 2. In vitro Dry matter disappearance (%); 3. In vitro Organic matter disappearance (%); 4. Estimated
metabolizable energy (MJ/kg DM); 5. Ammonia nitrogen (mg/dl); 6. Microbial protein synthesis (mg/g DM); 7. Standard error of means; 8. Means
within a column with different superscript letters are different (P<0.05).
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نگهداری جیرههای حاوی پپتید با مایع شکمبۀ گوسفند
تأثیری بر گوارشپذیری مواد مغذی نداشت که مطابق با
نتایج این تحقیق است .این در حالی است که نشان داده
شده که فراهمی پپتید در جیره سبب تحریک رشد
باکتریهای شکمبه و بهتبع افزایش هضم لیفها میشود
(Zang et al. .)McAllan,1991; Griswold et al., 1996
( )2007نیز گزارش دادند که تزریق پپیتدهای کوچک
سویا به دوازدهۀ بزها گوارشپذیری لیف را افزایش داد.

در این بررسی با اینکه ساخت پروتئین میکروبی در
تیمار حاوی  7/05گرم فورتید Cافزایش یافت ،اما غلظت
آمونیاک شکمبه تحت تأثیر قرار نگرفت .بهطورمعمول در
بررسیهایی که تأثیر انرژی و پروتئین در شکمبه مد نظر
است ،غلظت آمونیاک شکمبه بهعنوان یک شاخص برای
رشد میکروبی در نظر گرفته میشود ( Chamberlain et
 )1993( Chamberlain et al. .)al., 1993بیان کردند که
در بررسیهای همزمانی بین انرژی و پروتئین ،کاهش
غلظت آمونیاک مایع شکمبه نشاندهندة افزایش ساخت
پروتئین میکروبی است.

فعالیت آنزیمی

گوارشپذیری دومرحلهای مواد مغذی

همانطوری که در جدول  5نشان داده شده است
گوارشپذیری ظاهری دومرحلهای مادة خشک ،مادة آلی،
الیاف نامحلول در شویندة خنثی ( )NDFو الیاف نامحلول
در شویندة اسیدی ( )ADFتحت تأثیر جیرههای آزمایشی
قرار نگرفتند ( .)P<0/05نتایج به دست آمده در
برخی بررسیها ،درزمینۀ تأثیر پپتیدهای کوچک بر
گوارشپذیری مواد مغذی متناقض است .در بررسی
برونتنی صورت گرفته توسط ،)1994( Cruz Soto et al.

بنابر نتایج جدول  ،6مکمل کردن جیره با سطوح مختلف
فورتید Cفعالیت آنزیم کربوکسی متیل سلوالز و آلفا آمیالز
شکمبهای (بهعنوان شاخصی برای فعالیت باکتریهای
آمیلوالیتیک و تجزیهکنندة نشاسته) را تحت تأثیر قرار داد
و جیرة حاوی بیشترین سطح فورتید Cبیشترین میزان
فعالیت در آنها را در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد
( .)P<0/05فعالیت دیگر آنزیمهای تجزیهکنندة
لیفها شامل آنزیمهای تجزیهکنندة کاغذ صافی و
میکروکریستالین سلوالز تحت تأثیر سطح فورتید Cدر
جیره قرار نگرفتند (.)P<0/05

جدول  .5تأثیر سطوح مختلف فورتید بر گوارشپذیری دومرحلهای آزمایشگاهی مواد مغذی جیرههای آزمایشی توسط مخلوط
ریزجانداران شکمبۀ گوسفند
Table 5. Effect of different levels of Fortide C on two-stage nutrient digestibility of experimental diets using mixed
ruminal microorganisms of sheep
ADF4
37.4
37.2
38.0
38.8
1.01
0.11

Nutrient digestibility
OM2
NDF3
70.6
49.6
69.4
51.6
71.1
52.1
71.9
52.9
1.64
1.53
0.11
0.15

Treatments

DM1
69.7
67.7
70.9
71.6
1.94
0.17

Control diet
)Control + Fortide C (2.53 g/kg DM
)Control + Fortide C (4.70 g/kg DM
)Control + Fortide C (7.05 g/kg DM
SEM5
P-value6

 .1مادة خشک .2 ،مادة آلی .3 ،الیاف نامحلول در شویندة خنثی .4 ،الیاف نامحلول در شویندة اسیدی .5 ،خطای استاندارد میانگینها .6 ،احتمال معنیداری،
حرفهای غیر همسان در هر ستون نشاندهندة اختالف معنیدار در سطح  5درصد است (.)P > 0/05
1. Dry matter; 2. Organic matter; 3. Neutral detergent fibre; 4. Acid detergent fibre; 5. Standard error of means; 6. Means within a column with
different superscript letters are different (P<0.05).

جدول  .6تأثیر سطوح مختلف فورتید بر فعالیت آنزیمهای هیدرولیتیک (واحد در دقیقه در میلیلیتر مایع شکمبه) جیرههای
آزمایشی توسط مخلوط ریزجانداران شکمبۀ گوسفند
Table 6. Effect of different levels of fortid on the activity of hydrolytic enzymes (units per minute in ml of ruminal
fluid) of experimental diets using mixed ruminal microorganisms of sheep
Alpha amylase
6.19b
6.76ab
7.01a
7.24a
0.177
0.015

FPD3 activity
0.73
0.81
0.82
0.86
0.055
0.47

MCCase2
0.97
1.02
1.11
1.21
0.144
0.67

CMCase1
2.54b
2.71b
2.70b
2.98a
0.054
0.011

Treatments
Control diet
)Control + Fortid (2.53 g/kg DM
)Control + Fortid (4.70 g/kg DM
)Control + Fortid (7.05 g/kg DM
SEM4
P-value5

 .1کربوکسی متیل سلوالز .2 ،میکروکریستالین سلوالز .3 ،فعالیت تجزیۀ کاغذ صافی .4 ،خطای استاندارد میانگینها .5 ،احتمال معنیداری ،حرفهای غیر
همسان در هر ستون نشاندهندة اختالف معنیدار در سطح  5درصد است (.)P>0/05
1. Carboxymethyl cellulase; 2. Microcrystalline cellulase; 3. Filter paper-degrading activity; 4. Standard error of means; 5. Means within a column with
different superscript letters are different (P<0.05).
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مقایسه با آمونیاک بهعنوان منبع نیتروژنی خود
.)Russell et al., 1992( استفاده میکنند
نتیجهگیری کلی

 مکمل کردن جیرة برة،نتایج این آزمایش نشان داد
 علوفه به کنسانتره با70  به30 پرواری حاوی نسبت
 بهعنوان منبعCمکمل پروتئینی تجاری فورتید
پپتیدهای ساخت پروتئین میکروبی و انرژی قابل
،سوختوساز را در شرایط آزمایشگاهی بهبود داد
هرچند تأثیری روی گوارشپذیری مواد مغذی و
 بههرحال.فعالیت عمدة آنزیمهای شکمبهای نداشت
انجام بررسیهای بیشتر بهویژه در شرایط دام زنده
برای بررسی اثر این مکمل تجاری بر تخمیر شکمبه و
.عملکرد نشخوارکنندگان ضروری به نظر میرسد
سپاسگزاری
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه لرستان به خاطر
تأمین مالی این پژوهش و مسئوالن شرکت پیشگام
دامپرور سپاهان به خاطر در اختیار قرار دادن محصول
. تشکر و قدردانی میگردد،Cفورتید

در این بررسی افزایش فعالیت کربوکسی متیل
سلوالز نسبت به میکروکریستالین سلوالز احتمال دارد
به دلیل وجود بسترة بیشتر برای آن بوده باشد و
Raghuvansi ( همانند با یافتههای دیگر محققان است
 هرچند جیرههای آزمایشی تأثیری بر.)et al., 2007
 اما فعالیت،گوارشپذیری مواد مغذی نداشتند
کربوکسی متیل سلوالز در جیرههای حاوی فورتید
 دلیل این امر این است که تجزیۀ مواد.افزایش یافت
مغذی بهویژه لیف در شکمبه توسط مجموعهای از
آنزیمهای مختلف صورت میگیرد و این افزایش در
فعالیت کربوکسی متیل سلوالز بهاحتمال نتوانسته
است اثر خود را بر بهبود گوارشپذیری مواد مغذی
 زیرا فعالیت دیگر آنزیمهای فیبروالیتیک،.نشان دهد
.شکمبه تحت تأثیر نوع جیرة غذایی قرار نگرفته است
در این آزمایش افزایش فعالیت آنزیم آلفاآمیالز
افزایش سطح فورتید در جیره احتمال دارد به
دلیل استفادة بیشتر باکتریهای تجزیهکنندة
کربوهیدارتهای غیر لیفی از پپیتدهای مکمل شده
 زیرا نشان داده شده است که باکتریهای.بوده باشد
آمیلوالیتیک شکمبه بیشتر از اسیدآمینه و پپتید در
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