
  شكمبه اي بر تخمير شكمبه اي در يك سيستم كشت پيوسته و با جريان دو طرفه PHتاثير ميزان كاهش 

  :چكيده

با اين . و رسيدن آن به مقادير آستانه اي است PHميكروبي شكمبه عمدتاً در ارتباط با مدت زمان كاهش بر تخمير  PHتأثير منحني 
مخمر مخصوص محيط كشت  ۸. نيز نقش بسزايي را در اين واكنشها ايفا مي نمايند PHهمه، عالوه بر فاكتور زمان، ميزان كاهش 

بر تخمير ميكروبي ) ۱/۵در برابر  ۶/۵( PHدوره متوالي، در تعيين تاثير ميزان كاهش  ۲طي ) mL۳۲۵/۱به مقدار (با جريان دو طرفه 
نگهداري شده و از مواد غذايي شخصي با نسبتهاي  )۰C۵/۳۸( مخمرها در يك دماي ثابت . شكمبه، مورد استفاده قرار گرفتند

و درصد رقيق ) ۲/۱۸ADF%و  cp  ،%۲۹ NDF ۲/۱۹(%غلظت مواد غذايي . تغذيه مي كردند) گرم در روز ۹۷به مقدار ( ۴۰/۶۰۰
، PH ۴/۶تحت كنترل قرار مي گرفتند روشهاي درماني در  h%۰/۱۰و  ۰/۵شدگي مايعات و جامدات، به ترتيب در فاصله زماني 

هيچگونه  Lو  Hنسبت . اجرا مي شدند) طي يك دوره دو ساعته در روز( ۱/۷و  ۱/۵، )ساعته روز ۴طي دوره زماني ( ۶/۵، ۱/۵
وابسته  Nيا جريان  CP، تجزيه NH۳-N، غلظت UFAدر اين ميان پيشينه . وارد نمي سازد OMو  NDFتاثيري را بر ميزان جذب 

هاي منشعب استات  و نيز نسبت  NDFو كاهش قابليت هضم  OMكاهش جذب ) UL )۱۰/۰<Pبه شرايط محيطي است در مقابل 
 CP، كاهش درجات تجزيه Hدر مقياسه با . تحت اين شرايط ميزان پروپنات به طور قابل توجهي افزايش مي يابد. را نمايان مي سازد

، تاثيري را بر قابليت هضم H، در مقايسه با HLروش درماني . كاهش مي يابد UL، به طور عمده اي در Nو جريان مواد غذايي 
NDF  وOM نسبت استات، تجزيه ،GP و يا جريان مواد غذايي ،N با اين همه غلظت . وارد نمي سازدNH۳-N  و نسبتUFA  با

نر پروتئين ميكروبي، جريان باكتريايي هيچگونه تفاوتي مبني بر كارايي نست. زنجيره هاي منشعب، به طور محسوسي كاهش مي يابد
N  و يا جريان هاي ضروري و غيرضروريAA در مجموع، فرايند تخمير، حتي در . در روشهاي درماني مشاهده نشدPH ۶/۵ ) دوره

اما چنانچه ميزان . تاثيري را نمايان نمي سازد) ساعته در روز ۲دوره زماني ( ۱/۷و  PH ۱/۵، و يا نوسانات )ساعته در روز ۴زماني 
PH برسد، فرايند تخميز ميكروبي و بي شكمبه، به طور قابل توجهي اصالح مي شود كه خود ) ساعت در روز ۴به مدت ( ۱/۵به

  .است PHه كاهش پايين بر تخمير ميكروبي شكمبه و وابستگي آن به درج PHباينگر تاثير 

  ، تخمير شكمبهPHاسيدوز،  :لغات كليدي

  :مقدمه

، وابسته به مدت زماني است كه در PHپايين بر تخمير ميكروبي شكمبه، عالوه بر مقادير  PHمطالعات اخير نشان مي دهد كه تاثير 
معتقد ) ۱۹۹۹(در واقع، سووانت . گرفت را ناديده PHدامنه نوسانات از سوي ديگر نبايد . به مقادير آستانه اي مي رسد PHطي آن 

آزمايش . بر تخمير ميكروبي شكمبه است PH، يك شاخص مطلوب در شناسايي تاثيرات ۶به كمتر از  PHبود كه كاهش مقادير 
 تخمير شكمبه اي و نوسانات آن در PHگزارش شده در اينجا در واقع بخشي از يك پروژه بزرگتر است كه در آن ارزيابي تاثيرات 

شكمبه اي  PHمطالعات اوليه، بيانگر بهينه و نيمه بهينه بودن . ميكروبي شكمبه، بويژه در محيط آزمايشگاهي، مدنظر قرار گرفته شد
بر تخمير ميكروبي شكمبه، كه بالفاصله ) نيمه بهينه PHدر اين (گزارشي را مبني بر تاثيرات زمان ) ۲۰۰۷a(كراتو . است ۵/۵و  ۴/۶

در شرايط نيمه بهينه قرار  PHپايين وابسته به مدت زماني است كه  PHگذشته از اين، تاثيرات . ايان مي شودنم PHپس از كاهش 
 .شكمبه بر فرايند تخمير ميكروبي، ارائه شده است PHنشانه هاي متندي مبني بر تاثير نوسانات بزرگ ). ۲۰۰۷aكراتو، (دارد 


