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مقدمة
تلخ�ص هذه املقالة دور الكربوهيدرات يف تغذية احليوانات املجرتة  ،وت�أثري الن�شاء على احليوانات الراعية �آكلة الأع�شاب.
الن�شاء وتغذية احليوانات املجرتة
تختار احليوانات املجرتة الراعية لدى رعيها يف الربية موادا غذائية منها �أوراق ال�شجر والفاكهة و�أوراق النباتات من
الأ�شجار والنباتات على عك�س املجرتات العا�شبة التي تختار الع�شب والنخالة� .إ�ضافة لذلك ف�إن للمجرتات الراعية قناة
ه�ضمية �سفلية �أكرب ن�سبيا ،كما يتوقع �أن يكون كر�شها �أقل انتقائية يف التخزين و�أكرث متريرا للكربوهيدرات والربوتني �إىل
نوعي املجرتات قد تطور
القناة اله�ضمية ال�سفلى ( .)Van Soest 1994وبغ�ض النظر عن نوع �إ�سرتاتيجية التغذية ف�إن كال ّ
لال�ستفادة من مقادير الكربوهيدرات يف النبات كم�صادر للطاقة ،عن طريق التخمري الالهوائي يف الكر�ش ببكترييا الأمعاء.
�إن تلك املقادير الكربوهيدرات هي فئة من املركبات عالية التنوع ،ولكنها ت�شمل ب�صفة عامة مكونات غريجدار-خليوية (�سكريات
�أحادية ون�شاء وفروكتانات) ،ومكونات جدارية خلوية(اكتني وهيمي�سليولوز ولغنني)  .ي�شكل الن�شاء املخزون الرئي�س للكربوهيدرات
يف النباتات وهو عن�صر هام يف الكثري من مكونات العلف املعتاد ( .)Van Soest 1994ميكن ه�ضم الن�شاء بالإنزميات
الثديية وامليكروبية منتجا اجللوكوز (بالإنزميات الثديية) �أو حم�ض الالكتيك (بالإنزميات امليكروبية) (.)Van Soest 1994
ي�ؤدي تخمري الن�شا يف الكر�ش �إىل احلم�ضية و انخفا�ض الرقم الهيدروجيني  pHفيها ،مما ي�ؤدي �إىل ا�ضطرابات
معدية معوية وا ُ
للحما�ض حتى لفرتات ق�صرية �أن ي�سبب التهابات وتقرحات وتندب
حلما�ض ( .)Soest 1994ميكن ُ
 ،وكذلك تخفي�ض القدرة اال�ستيعابية لالمت�صا�ص على املدى الطويل (ا�ستعر�ضها .)1998 Owens, Secrist et al.
كما �أن التهاب احلافر وتطبل املعدة وق�ضايا توازن الطاقة وفرط النمو البكتريي هي �أي�ضا من الأمور املقلقة املتعلقة
بالإفراط يف تغذية الن�شاء للمجرتات (ا�ستعر�ضها  .)2001 Russell and Rychlikتت�ضمن العوامل التي ميكن �أن تخفف
من �أثر الن�شاء يف النظام الغذائي تخفيف احلمية الغنية بالن�شاء بالنخالة � ،أو تعديل ا�ستيعاب الن�شاء (Owens,
 ،)1998 Secrist et al.و�إ�ضافة �إىل ذلك ميكن للمخففات الغذائية املعوية مثل مونين�سني وبروبيوتيك�س والبيكاربونات
وم�ستويات الربوتني يف النظام الغذائي �أن تعدل من حدوث ا ُ
حلما�ض الكر�شي (.)1998 Owens, Secrist et al.
ت�أثري الن�شاء على احليوانات املجرتة الراعية
تغذى احليوانات املجرتة املدجنة (وهي يف الغالب جمرتة عا�شبة) ب�شكل روتيني بكميات كبرية من احلبوب الغنية بالن�شاء .مت
�إنتاج �أنظمة تغذية منخف�ضة الن�شاء معدة جتاريا يف رد على املخاوف ال�صحية املحتملة املتعلقة بتغذية احليوانات املجرتة الراعية
بالن�شاء� .أظهرت عدة �أبحاث جتريبية �أن هذه الأغذية منا�سبة للحيوانات املجرتة الراعية .على �سبيل املثال وجد �أن �صغار الأيل
طويل الأذنني التي غذيت بنظام تغذية منخف�ض الن�شاء ( )%4كان بها بروبيونات و ُبوتريات �أقل ،و�أ�سيتات (خالت) �أعلى :
معدل البوتريات يف دمها مقارنة باحليوانات التي غذيت مب�ستويات ن�شاء �أعلى (.)2008 McCusker, Shipley et al.( )%24-12
وحيث �أن الأنظمة الغذائية ذات الن�سبة العالية من الأعالف ت�صاحبها م�ستويات �أعلى من الأ�سيتات و�أقل من الربوبيونات ،و�أن
تخفي�ض الربوبيونات ي�صاحبه تخفي�ض يف ا ُ
حلما�ض ،لذا ف�إن هذه املعطيات تدعم افرتا�ض �أن الأنظمة الغذائية املنخف�ضة
الن�شاء ت�ؤدي �إىل �أداء في�سيولوجي للكر�ش �أف�ضل منه يف الأنظمة ذات الن�شاء املرتفع .لقد مت احل�صول على نتائج مماثلة
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با�ستخدام زراعة خمربية ل�سوائل كر�ش الأيل طويل الأذنني لفح�ص
جمموعة من مكونات التغذية (.)2008 Brooks, Koutsos et al.
و�أخريا فقد جرى لزرافة غذيت بحمية منخف�ضة الن�شاء لثالثة
�سنوات ت�صحيح لكال�سيوم مقلوب يف الدم  :معدالت الف�سفور ،مما
ي�شري �إىل حت�سن وظائف والتوازن احلم�ضي-القاعدي يف الكر�ش.
ا�ستنتاجات
من الوا�ضح �أن احليوانات املجرتة الغريبة قد تطورت لت�أكل
الأغذية املنخف�ضة ن�سبيا يف الن�شاء� .إن ارتفاع الن�شاء يف النظام
الغذائي للحيوانات املجرتة الع�شبية وال�شجرية الربية يف الأ�سر
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل اختالل وظيفي للكر�ش وم�شاكل �صحية يف
الأجهزة .ولذلك ف�إنه ينبغي عند تقدمي الن�شاء يف �أي وقت على
النظام الغذائي للمجرتات الربية الأ�سرية �أن يتم ذلك ببطء
احلما�ض احلاد .وعالوة
�شديد لل�سماح للتكيف يف بيئة للكر�ش ملنع ِ
على ذلك  ،ف�إن نظاما غذائيا منخف�ض الن�شاء هو اخليار الأف�ضل
لتغذية احليوانات املجرتة الع�شبية  ،ويخفف الكثري من ال�شئون
املقلقة الواردة يف هذا التقرير.
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