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اثر سطوح مختلف موننسین و پروبیوتیک تجاری بر فراسنجههاي تخمیری

خوراک های دامی با استفاده از باکتری هاي جداشده از شكمبه درشرايط
برون تنی ()Invitro

سعيد سبحاني راد* ،1مهدی الهی ترشیزی
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 -1استادیار گروه علوم دامی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت69/2/01 :

تاریخ پذیرش97 /3/72:

چكيده
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي اثر سطوح مختلف آنتي بيوتيک موننسين سديم و پروبيوتيک

    

 یراجت  ب ف ر ر  ريمخت دنيآ و ف  ر ياه هجنسا

توليد گاز منابع خوراكي (علف خشك يونجه ،دانه جو و يونجه +جو با نسبت  )05:05در شرايط برون تن  .تسا ی گ ور ههه ههههه  لماش يشيامزآ یا
گروه شاهد (خوراکهای پایه بدون افزودنی) ،خوراک های پایه نوم  +ن  میدس نیس ((( ((((  0 50یا  000 1میل و )کشخ هدام مرگولیک رد مرگ ی    
خوراک های پایه  +پروبیوتیک تجاری (  0 50یا  000 1میلی گرم در یک لوگرم ماده خشک

آ طيارش رد زاگ ديلوت شور .دندوب ) ززززز ززززززمايش يهاگ

(افزودن باکتريهاي شكمبه و بزاق مصنوعي به نمونههای خوراک) براي تعيين فراسنجههاي توليد گاز مورد استفاده ق ن جياتن .تفرگ رار شان     

داد هک هر دو سطح موننسين سديم سبب کاهش معنيداري در فراسنجه توليد گاز از بخش قابل تخمير( )bاز علوفه يونجه شد .همچنين مک ممم ل
نمودن سطح باالي پروبیوتیک (گروه حاوي  000 1ميلي گرم) ،نرخ توليد گاز ()cدر يونجه و دانه روط هب ار وج يراد ينعم کا شه

     با

.داد

افزايش سطح پروبیوتیک ،نرخ توليد گاز در مخلوط علوفه و غالت (نسبت به تيمار حاوي  0 50ميلي گرم در کيلوگرم پروبیوتیک تجاری) ب ههه -

طور معني داري افزايش يافت .همچنين هضم پذيري ماده آلي و انرژي قابل متابوليسم در ه چي

 شيامزآ لحارم زا کي ا ينعم فالتخ

نداشتند .از نتا جي آزمايش حاضر مي توان نتيجه گرفت م لمک سازی موننسین م یکاروخ داوم یریمخت یاهتیلاعف شهاک ببس دناوت ی
ش مک به شود .همچنين افزودن سطح باالي موننسين سديم در جيرههاي تمام غالت ثابت نرخ توليد گاز را به طور معن م شهاک يراد ي

يراد
رد      

ييييييي ده ،د

در حالي هک با مخلوط نمودن علوفه و غالت ،پروبيوتيکها قادرند با تحريک باکتريهاي ش مک به ثابت نرخ توليد گاز را افزايش دهند.
کلمات كليدي:موننسین ،پروبیوتیک ،فراسنجههاي توليد گاز ،باکتریهای شکمبه ،شرايط برون تنی.
* نویسنده مسئول :سعید سبحانی راد

آدرس :گروه علوم دامی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران .تلفن5624 23 5138 0 :
پست الکترونیکsobhanirad@gmail.com:
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مقدمه

در صنعت پرورش دام به منظور ب هدزا بهت خ ر وو وووراک و

شوند تا از استقرار ميکروارگانيسمهاي نامطلوب دستگاه
که  عاونا ا م يفلتخ    
گوارش جلوگيري شود .پروبيوتيک ک

همچن ن زا يريگشيپ ني ا جنه ار يييييييي ه کيلوباتم يا يي ي ييي  ،در

دارن :زا دنترابع هک د        پروبيوتيکککه  يا ب يايرتکا يييييي و

که يرفونوي يا   
درماني استفاده ميشوند .آنت يتويب ي کک کک

توان يکي از مهمترين دستاوردهاي پژوهشگران دانست

که دقم هب ا ا حطس زا رتمک ر
اغلب موارد آنتي بيوتيک ک

    

مانند موننس  میدس ني م ييغت نيرترثو ر تيعمج هدنهد        

ميکروبي ش مک به و الگوي تخمير در تغذ هي عملي ب دو ههه-
اند (  .) 24آنتي بيوتيکه  يرفونوي يا ب قتنا هليسو ه ال      
پتاسيم به داخل سلول هک در ادامه بايد با مصرف ان يژر
به خارج سلول پمپ شود در تعادل الکتروليتي س و ميد

پتاسيم در س اب لول ک جيا لالتخا يرت ا م د ييييييييييي نماين رد .د
نهايت به دليل ناکارآمدی عملکرد پمپ ميساتپ ،ينوي   
در داخل سلول تجمع م ييي ياب ،د در نتيجه بآ

قيرط زا

اسمز وارد سلول شده و سلول پ  دوش يم هرا ((( ((((.) 20 ،15

يونوفرها به باکتريها و تک ياختهه امتحا و ا ًالًال ق را چچچ چچچچ-

هاي ش مک به ميچسبند و سبب غير فعال شدن آنها مي-
شوند .آنتي بيوتيکها عالوه بر اين هک ب ورکيم ر ببببب ه يا
لول س دنرثوم شراوگ هاگتسد تفاب و شراوگ ه

بببببببببببببب بب

تشديد فعاليت برخي آنزيمهاي هض ديلوت شهاک ،يم    
توکس  رد ني ر  شيازفا ،هدو ا  ياقب ا و تز يرو هرهب         
انرژي و صرفه جوئي در مصرف ويتامينها و مواد معدني
مي شوند (  ،) 14 ، 18اما استفاده طوالني و در مقادير كم
موجب ب قم زور ا مو تت تتته وركيم رد يكيتنژ يا بببببببه يا
بيماريزا میشود و ممكن است برای انسان ايجاد خطر
نما  دي (( (  .) 14ب هب هجوت ا نیا که رد اهکیتویب یتنآ             
محصوالت دامپروری باقی می مانند زمان پاکسازی این
تر یک بات از محصوالت بايد دقيق ًاًا رعايت شود .به ه نيم
منظور در سالهاي اخير افزودنيهاي ديگ هيذغت رد ير
دام معرفي شده و استفاده ميشوند.
پروبيوتيکها ،ميکروارگانيسمهاي مفيدي هستند هک اب   

روش تغذ هي مستقيم وارد دستگاه گوارش حيوانات مي-

پروبيوتيکهاي قارچي و مخمر .ي پروبيوتيکها را مي-
طيارش زا ماهلا اب هک

مه رد ا   
سيناگراورکيم يعيبط مممممممممممم مم

دستگاه گوارش و تعادل موجود در طبيعت تهيه شدهاند.
برخي از اثرات سودمند پروبيوتيکککه لماش ا

رش رد د

ش هاتوك تدم كي يارب لقادح( هبمك )))))))))))) ) ،تحر ييي ك
باكتريهاي شكمبه از طر قي توليد اس ريظن يلآ ياهدي    
فومارات و ماالت و حذف اکس بمکش زا يفاضا نژي ههههههه ،
کاهش مقدار متان ،متعادل نمودن  pHشک بم ههه  ،اف شياز
تعداد باکتريهاي سلولیتیک و اف و دشر شياز
ق را چچ چه  يا ب هبمکش يزاوه ي

تيلاعف    

نينچمه .دنشاب یم               

مهمترين ويژگ يتويبورپ ي کککککه هها ا نمض هک تسا ني     
کاهش بي ت بيرض دوبهب و يرام ب د يياذغ ليد ررررر رررررر دام
هيچ گونه باقيمان و هتشادن يتفاب هد  تمواقم م يبورکي      
ايجاد ن يم کنند .يکي از اين پروبيوتيکها ،مخل زا يطو
هفت سو هي باکتريا يي با سو هي غالب الکتوباسيلوس و دو
سو هي قارچي و مخمري است ( .) 35
پروبيوتيكها كي

يا مخل مسيناگراوركيم دنچ زا يطو    

هستند كه سبب تحر كي

رشد باكتريهاي مفيد و كاهش

بيماريزا يي ميكروبهاي مضر مي ش معم و دنو و ًالًال و زاس 
کار ع لم آنها متكي به جايگزيني و حيات آنها است

( .)33همچنين بر طبق پژوهشی ( ،) 31پروبيوتيکها مي-
توانند در ش مک به رشد کنند و اث تر

مفي ليدعت رد يد

اکوسيس  هبمکش مت و هتشاد يريمخت تايصوصخ اي      

      

باشند .از سوي ديگر پروبيوتي ككك ه يئاناوت هطساو هب ا     
تولي ت بجوم ،ميزنآ د ج هيز

م يئاذغداوم ییییییی ی یییی یییش نو دد د.

پروبيوتيكها با اثر بر تخمير شكمبه سبب تغيير الگ يو
آن در جهت استفاده از متابوليتهاي موجود در شكمبه

اثر سطوح مختلف موننسین و پروبیوتیک3 ...

ميشوند و با بهبود وضعيت الگوي تخمير بر ميزان توليد
و رشدد د آن م یی یافزاين ينچمه .د ن زاس 
پروبيوتي ككك

 و کار يلامتحا          

آون در دماي  60درجه سانتيگراد به م تد

 48س تعا

و خاکس فتسا اب رت ا يامد رد هروک زا هد          

 0 55درجه

ه م تظافح يارب ا ي رب رد نابز ا لماوع رب            

س تنا ييي گ تدم هب دار        3س زادنا تعا هههه هگي دش ير (((( (.)1

بيماريزا تولي ياهديسا دننامه هدننكراهم تابيكرت د      

پروتئين خام با روش کلدال ،چربي با روش سوکسله با

چ ،تانويپورپ ،تاتكال ،تاتسا( هاتوك هريجنز بر             

استفاده از هگزان به عنوان حالللل و الي ولحمان فا ل رد    

سوكسينات و بوتيرات) ،پراكسيد هيدروژن و ترکيب تا

شوينده خنثي و اسيدي ب  تسوسنو شور ا

باکتريوسين ميباشد .باكتريوسينها ،پلي پپتيدهاي ضد

ش د.

باكتر زاس اب يياي  وکا يدركلمع یاهر

تنآ دننام ييييييييييييييي -

بيوتيكها ميباشند .باكتريوسينها اغلب در برابر گونه-
ها يي مرتبط با ميکروارگانيسمه نكديلوت يا ن تيلاعف هد    
دارند ولي باكتريوسينهاي باكتريهاي گرم مثبت همانند
باسيلوسها ،طيف اثر گستردهتري دارند (.)1
به نظر ميرسد كه روند رشد محصوال کيتويبورپ ت يي با
توجه به ك ييارا

ز اي ددد آنه قترا رد ا ا تمالس حطس ي     

جامعه بسيار چش سا ريگم تت تتت .از ا ور ني اس يا زا هدافت نن ننن
تكنولوژي در صنايع دامپ زين يرور    م ييي تواند ران نامد
توليد را افزايش دهددد ( .)2بن هب هجوت اب ،نياربا هکنيا     
پروبيوتيکها در توسعه ميزان هضم ميکروب تارثا و ي   
بهبود دهنده تخمير در نشخوار کنن يرثوم شقن ناگد    
دارند ،در اين تحقيق جايگزيني آنها با آنتي بيوتيکها
و مقايسه اثرات آنها بر فراسنجههاي تخميري ش مک به و
ميکروفل ادج رو      ش يسررب دروم هبمکش زا هد قر را    

      

گرفت.
مواد و روشها تعیین ترکیبات شی داوم ییایم   

خوراکی

نمونههاي مواد خ هفولع لماش شيامزآ دروم يکارو     
يونجه و دانه جو تهيه ندش د و 

ا سپ ز دومن کشخ ن      

آسياب شدند .ترکيبات شي ممم يا يي نمون ههه ه يا
م شيامزآ درو     

خ کارو ييي

ب  ا ا  هدافتس ا زززز زز روشه اتسا يا نننن ندارد

اندازهگيري شد و نتا جي به دست آمده درجدول  1نش نا
داده شده است .م نومن کشخ هدا هههههههه رد يشيامزآ يا   

تهیه موادآزمایشی

(( (((  ) 37تعي ني

آنت ب ی ی  میدس نیسننوم ،شیامزآ دروم کیتو و         

       

پروبیوتیک مصرفی در این آزمایش ،محصول انگلس نات
( )Probiotics International UK, Ltdبوده است .این
پروبیوتیک شامل  7گونه از باکتریه  دیفم یا د هاگتس    
گ ش شراو ا لم

الک سولیفودیسا سولیسابوت     

               

 ،(Lactobacillusالکتوباس سولی      

(acidophilus

رامنوس  شو (((((( (rhamnosusgh

،(Lactobacillus

الکتوباس وکیراگلوب سولی سسسسسسسسسس س

(Lactobacillus

) ،bulgaricusالکتوباس وراتنالپ سولی مممممممممممممم مم
) ،(Lactobacillus plantarumبیفیدوباکتریوم بیفیدوم
 ،(Bifidobacterium bifidumانتروکو مویساف سوک     
 )Enterococcusو اس وتپرت ک سوکو       

)faecium

ترموفیلوس ) (Streptococcus thermophilusو س هیو
ه لماش یچراق یا   

آس ولیژرپ سسس اری  از (( Aspergillus

 )oryzaeو کاندید اااا ا پنتولوپس یییی ی (

(Candida

ک گرممم ازایننن پروبیوتیک
pintolopessiمی باش .د یک ک
9

حاوي  1×01 cfuباکتری بود.
اعمال گروههای آزمایشی

نمونههای خوراک مورد استفاده در اين آزمايش ش لما
يونجه خشک ،دانه ج طولخم و و     05:05يونجه وج و   
بودند هک باکتريهاي ش مک به و بزاق (مصنوعي) به آنها
اضافه شدند .دو نمونه بالنک (تنها ح اب يوا ک رت ييييي ه يا
ش مک به و بزاق مصنوعي بدون نمونه خوراک) نيز جهت
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کنت اد لر د هه هه رارق يرس ره رد يرام نب مامح رد ا

      

     

ش مک به در آب گرم  39درجه سانتیگراد قرار داده شد.

گرفتن کیتویبورپ و نيسننوم فلتخم حوطس زا .د           

حیوانات روزانه با یک یک لوگرم یونجه و  0/3یک ل مرگو

تجاری در گ ور ههه .دش هدافتسا یشيامزآ یا      بن نياربا

کنسانتره بر اساس مادهی خشک تغذیه میشدند.

گروههای آزمايشي براي هر نمونه خوراک عبارت ب دو

تهیه باکتریهای خالص شکمبهای

براي فراهم كردن باكتريه ،هبمكش يا زا دعب نتفرگ     

از1 :ـ شاهد (نمونه خوراک حاوي باکتريهاي ش هبمك
و بزاق مصنوعي)2 ،ـ نمونه خوراک حاوي باکتريهاي
  

شكمبه و بزاق مصنوعي  0 50 +ميل  مرگ ي م رد نيسننو
ک3 ،ـ    نمون اروخ ه ک ح  ا يو       
کيل  مرگو م شخ هدا کککک کک ک

حاوي باکتريهاي شكمبه و بزاق مصنوعي  0 50 +ميلي

مص عون ييي  000 1 +ميل پ مرگ ي ر  کیتویبو ت یراج

و  -5
و ب قاز   
  

رد      

کيلوگرم ماده خشک .براي هر گروه آزمايشي  3تکرار
نيز در نظر گرفته شد.
جهت اندازهگیری تخ یم ر از سرنگهای شیشهای مدرج
مخصوص با حجم  00 1میلی لیتر استفاده شددد .روز قبل
 300میل م زا مرگ ی اد هههههه ههی خشک هنومن     

خوراکهای پایهی مورد آزمایش هک قب ًالًال با آس بای

اب   

قطر منافذ  2میلیییمت ش بایسآ ر ددد دددده بودن ره لخاد ،د    
سرنگ ریخته شد (  .) 18س سا رب سپ اس و عون    

س حط

آنتی بیوتیک و پروبیوتیک وزن کشی ش لخاد هب ،هد   
سرنگ حاوی خوراک پایه مورد نظر اضافه شد.
مایع ش مک به از دو رأس گوس  دنف (( 49 /5±2/5كيل مرگو

وزن زنده) دارای فیس بمکش یالوت هههههای قبل دعو زا هه هههی
خوراکدهی صبح گرفته شددد و ف رو ًاًا بب بببه وس هلی هچراپ
متقال چهار الیه صاف گردید و در فالسک مخص صو
به .دش لقتنم هاگشیامزآ

( .) 36 ، 15
تهیه بزاق مصنوعی

جهت تهيه مخلوط بزاق مصنوعي مط قبا و کنم شور
ش ب ههه مي ييزان 0 50
استينگاس ( ،) 19 88روز قبل يامزآ زا شش شش
ميلي ليتر شامل آب مقطر ( 732ميلي ليتررر) ،نمکککها اي
ليتر) ،نمکهاي کم ني يياز (  0/ 06ميل للي ليتررر) ،رزوزار ييي ن
(  0/ 61ميل لل ي ليت رر ر) 1 ،ميل لل ي ليترسو دد د  1نرما لل ل و 142 /5
ميلي گرم سولفيد سديم) به طور جداگانه تهيه و جهت
مص رد هناخدرس رد يدعب فرا      

   دم يا      4درجه   

سانتيگراد نگهداري شد .محلول احیاءکننده (  25میل للی
لیتر شامل 23 /8 :میلی لیتر آب مقطر 1 ،میلی لیتر سود 1
نرمال و  142 /5میلی گرم سولفید سدددیم) ن نامه رد زی   
روز آزمایش ته هی شد.
تزری قق ق مخلو طط ط ب از قق ق مص عون یی ی و مخلو طط ط

تهیه ن مونه مایع شک مبه

عیام یوتحم فرظ سپس       

محيط حاوي باكتريهاي خ صلا

هدافتسا هبمكش     شد

پر ني يياز ( 811/5ميل للي ليتررر) ،محلوللل ب فا ررر ( 811/5ميل للي

گها
آمادهسازی نمونه خوراک و سرن 

از آزم شیا   

استفاده از قارچ كشها (بنوميل 01 ،ميلي گرم در ليتر و
هوازي شسته ش ششدند .محص ب هدمآ تسدب لو ه ناونع      

ک -4 ،نمونه کاروخ   
موننسين در کيلوگرم ماده خشک ک

نمون اروخ ه ک ح  ا رتکاب يو يييييييييي ه يا    ش هبمك

دقي هق سانتريفيوژ و سوپرناتانت آن جدا شد و س اب سپ   
نيستاتين 200 ،واحد در هر ميلي ليتررر) ،ق را چچچه ب يا ييييي -

باکتريهاي شكمبه و بزاق مصنوعي  000 1 +ميلي گ مر

گرم پروبیوتیک تجاری در کيلوگرم ماده خشک

مايع شكمبه و صاف كردن آن ،در  000 1دور ب يار

01

      

باکتریهای شک مبه در س رنگها

گه يا
در روز انجام آزمايش ب نرس دادعت هب هجوت ا گگگگگ گگگگگ
موجود و در نظر گرفتن  30ميلي ليتر از مخل طو

ح يوا

ب رتکا ييي ه بمکش عيام زا هدشادج صلاخ يا ههههههههههه و ب قاز   
مصنوعي جهت پر نمودن داخل سرنگها ،ابتدا ض بير

اثر سطوح مختلف موننسین و پروبیوتیک5 ...

مورد نظر جهت تهيه محلولهاي ترکيب بزاق مص يعون
به دست آمد .بر اساس اين ضريب نسبت محلوللله رد ا
ترکيب بزاق مصنوعي محاسبه و بر آن اساس محلولها
در ب وصخم نلا صد و

هتخير يرتيل 

مه اب و طولخم

            

شدند .سپس محلول احياءکننده به صورت ت و هيهت هزا
به مخلوط اضافه شد .جریان دی اکسید برک ننن ت امز ا نن ننن
برقراری کامل شرايط بيهوازي و تبدیل رن فرعم گ   
رزازورين از آبي به بيرنگ ادامه يافت .سپس مخل طو

حاوي تک ياخته جدا شده و بزاق مصنوعي به بسن تت تتت-
ه يا     1به  2ب .دندش طولخم مه ا

شهوژپ نيا رد             

مخلوط کردن مداوم محتويات سرنگها به خصو ًصًص
در زمانهاي اوليه ،به صورت دستي انجام شد.
كشت سرنگها و ثبت روند تولید گاز
ب ار ييي انجا مم م آزم اا ايش تولي يي د گا زز ز 300 ،ميل ييي گر مم م از
تیمارهای آزمایشی در زمانهای ،27 ، 48 ، 24 ، 16 ،6 ،3

تجزيه و تحليل آماري

به منظور آنالیز اثرات  5گروه آزمایش اب ی     3ت رب رارک   
مت یغ ره خساپ یا    از روي ههه  GLMدر قال الماک حرط ب    
تصادفی استفاده شد .همچنین آن زیلا دادهها اي ض يار ببب
گاز توليدي از رو هي  NLINنرم افزار آماري SAS 9/1

بر اساس فرمول زير محاسبه شد ( )2و مقايسه میانگینها
با استفاده از آزمون دانکن در سطح  5درصد انجام شد.

)p= b (1-e-ct
= pحجم توليد گاز در زمان t

 = bگاز تولید شده از بخش نامحلول
 = cنرخ توليد گاز
 = tمدت زمان قرار دادن نمونه در ش مک به
نتایج

اثرس یسننوم فلتخم حوط ن کیتویبورپ و          

تجاری بر رون و د فراس جن هههه زاگ ديلوت يا    

علوفه یونجه با استفاده از ب رتکا یییه ادج یا   

 69و  021ساعت در حمام آب گرم آنكوباسيون شدند.

شده از شکمبه در شرایط برون تنی

تجمعی محاسبه شد .اندازهگيري تولي ييد گاززز در گ ور ههه-

نرخ توليد گاز ( )cدر نمونههاي م لمک ش حوطس اب هد    

حجم گ وت زا لل د یدی ررر زمانننها ای مختل تروص هب ف    

ک و ه اراکم ننن ( ) 19
س روش منک ک
های آزمايشي بررر اساس س
انجا مم م ش شش د .هض مم م پ ريذ ييي م دا هه ه آل ييي و ان ژر ييي قاب للل
متابوليسم با استفاده از معادل ههه من ككك و اس گنيت سسس (،)22
محاسبه شد:

= (گرم دركيلوگرم ماده آلي) هضم پ ريذ ييي م دا ههه آلي
1(148.8 +8.89 GP + 4.5 CP + 0.651A
= (مگ وژا لل ل دركيل رگو مم م م دا هه ه خش ككك

) ان ژر ييي قاب للل

 2.2 + 0.136 GP + 0.057 CP +متابوليس  م (( (2

0.0029 CP2

در روابط باال ،CP،م د مرگ( ماخ نیئتورپ رادق ر    00 1
گرم ماده خشک) ،;Aخاکستر خام (گ رد مر  00 1گ مر
ماده خشک) و  ،GPنرخ خالص تولید گاز به ازای 300

میلی گرم ماده خشک نمونه بعد از  24ساعت میباشد.

فراسنجههاي توليد گاز از بخش قابل تخمير ( )bو ثابت
مختلف موننسين سديم و پروبیوتیک تجاری در ج لود
 2نشان داده شده اس .ت

نت يا ججج ايننن مرحله مزآ زا اا ااايش

نشان داد كه هر دو سطح آنتي بيوتيک موننس ميدس ني   
سبب کاهش معنيداري در م  زاگ ديلوت رادق از شخب     
قابل تخمير ( )bنسبت به گروه ش دها

و ديگ ورگ ر هه هههها

شد .بيشترين مقدار توليد گاز از بخش قابل تخمير ( )bو
باالترين ثابت نرخ تولي  زاگ د (( ((( )cتوس اب ط ک رت ييييي ه يا
ش مک به نيز مربوط به گروه شاهد (يونجه نودب کشخ    
هر گونه افزودني) بود ( .)P<0/50م لمک

حطس یزاس    

 000 1ميلي گ تويب يتنآ مرگوليک رد مر ي يسننوم ک ن      

سديم سبب کاهش نرخ توليد گاز ( )cتوس اب ط ک رت ييييي -

هاي ش مک به نسبت به گروه شاهد شد ( ،)P<0/50ام اب ا   
ساير تيمارها اختالف معني داري نداشت .همچن داد ني ههه

 6نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /چهاردهم ،شماره دوم ،7931 ،پیاپی 37

هاي جدول  2نشان مي دهدكه اختالف معن ييي داري در
ميزان گاز تجمعي ،هضم پذيري ماده آلي و انرژي قابل

توليد گاز ( )cتوسط باکتريهاي ش مک به در نمون ههه ه يا
مربوط به علوفه يونجه حوطس ريثات تحت وج هناد +

متابوليس ورگ رد م هههه ههه شيامزآ یا يييييي د هدي    نم ييي شو دد د

مختلف موننسين و پروبیوتیک

     

ينعم فالتخا یراجت      

(.)P<0/50

داري نداشتند (ج لود

اث رر ر س یسننوم فلتخم حوط ن کیتویبورپ و          

نشان داد كه با افزايش سطح پروبيوتيک تج یرا  ، ،ثابت

تجاری بر روند و فراسنجههاي توليد گاز دانه

یه زا هدش ادج یا   
جو با اس رتکاب زا هدافت یی یی
شکمبه در شرایط برون تنی

دانه کم وج م اب هدش ل

   

سطوح مختلف موننسين سديم و پروبیوتیک تجاری در
ج لود     3نش اد نا د جياتن .تسا هدش ه اااا ا ااا اي نن ن مرحل زا ه   
آزمايش نشان داد كه افزودن ييي ه نوم يا ن و ميدس نيس
پروبیوتیک تجاری اثر معني داري بر مقدار توليد گاز از
بخ  ريمخت لباق ش (((((( ( )bتوس رتکاب ط ييييي ه هبمکش يا    
نداشتند .همچنين نتا جي اين مرحله از آزمايش نش داد نا
با م لمک نمودن سطح باالي آنتي بيوتيک (گروه حاوي
 000 1ميلي گرم موننسين سديم) ،ثابت نرخ تولي زاگ د   
( )cدانه جو بطور معني داري کاهش ميياب ،د ه دنچ ر   
هضم پذيري ماده آلي و انرژي قابل نيب رد مسيلوباتم    

گروههاي آزمايشي اختالف معني داري نداش داد .ت ههه-
هاي جدول  3نيز نشان داد سطوح مختلف آنتي بيوتيک
موننسين سديم و پروبيوتيک پروبیوتیک تج یرثا یرا   

بر حجم گاز تجمعي نداشت ( )P<0/50و نش هدنهد نا   

عدم تاثير افزودنيهاي آنت و کيتويب ي

رب کيتويبورپ

   

توليد گاز تجمعي توسط باکتريهاي ش مک به ميباشد.
اث کیتویبورپ و نیسننوم فلتخم حوطس ر           

تجاری بر رون و د فراس جن هههه زاگ ديلوت يا    

علوفه یونجه+دانه جو با استفاده از باکتریهای

جدا شده از شکمبه در شرایط برون تنی

فراسنجههاي توليد گاز از بخش قابل تخمير ( )bو ن خر

نرخ توليددد گ زفا زا اا ااايش ( )P<0/50داشتتت (  0/ 060در
برابر  ،)0/ 047ام ورگ رياس ا ههه ههههه هورگ اب يشيامزآ یا     
ح حطس يوا       000 1ميل پ مرگ ي ر  کیتویبو ت یراج

فراسنجههاي توليد گاز از بخش قابل تخمير ( )bو ن خر
توليد گاززز ( )cدر نمون ههه ه يا

 .)4همچن لودج نيا جياتن ني     

       

اختالف معني داري نداشتند .هضم پ و يلآ هدام يريذ
انرژي قابل متابوليسم در مخلوط علوفه يونجه  +دانه جو
اختالف معني داري در بین گروههای آزمایشی نداشتند.
تاثيرس م کيتويب يتنآ فلتخم حوط و نيسنن

و ميدس    

      

پروبيوتيک تجاری توليد گاز تجمعي مخل  +هجنوي طو
دانه جو توسط باکتريه نيرتمك داد ناشن هبمکش يا     
م واح هورگ طسوت زاگ رادق ييييييييييييي  0 50ميل د مرگ ي ر   
کيلوگرم آنتي بيوتيک موننسين س دوش يم هديد ميد     
( ،)P<0/50اما بين ساير گروهها و گروه شاهد اخ فالت
معني داري وجود نداشت

(ج لود

حاضر   نش اد نا د هک      ب اا شيازف     

 .)4نت شيامزآ جيا   
   

س هب کيتويبورپ حط

مخلوط علوفه يونجه  +دانه جو ،ثاب وت خرن ت لل للليددد گ زا
( )cدر مخلوط علوفه و غ يواح هورگ هب تبسن تال      
سطح پايين پروبیوتیک (  0 50ميل مرگ ي    در کيل )مرگو
افز اا ايش يافت   

( .)P<0/50تولي شخب زا زاگ د لباق

     

تخمير ( )bو توليد تجمعي گاز ب ندومن لمکم ا     000 1
ميلي گرم پروبيوتيک افزايش يافت ،ه فالتخا دنچ ر    
معني داري با گروه شاهد نداشت .كمت زاگ رادقم نير    
تجمع واح هورگ طسوت زين ي يييييييييييي  0 50ميل د مرگ ي ر   
کيل کيتويب يتنآ مرگو       
(.)P<0/50

موننس دش ديلوت ميدس ني    

    

اثر سطوح مختلف موننسین و پروبیوتیک7 ...

جدول -1تر يك بات شيميايي نمونههاي خورا يك
الياف نامحلول در

پروتئين

الياف نامحلول در

مورد آزمايش
ماده خشك

ماده خوراكي

شوينده اسيدي ()ADF

شوينده خنثی ()NDF

خام ()CP

چربي ()EE

خاكستر ()Ash

()DM

علف خشك يونجه

%
37 /3

%
46 /3

%
17 /7

%
2/3

%
8/1

%
90

دانه جو

7/1

21 /8

01/5

2/2

2/9

91

جدول  -2اثر سطوح مختلف موننسین و پروبیوتیک تجاری بر فراسنجههاي توليد گاز ،هضم پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم علوفه یونجه٭
گروههای آزمايشي
شاهد
 0 50ميلي گرم در کيلوگرم موننسين سديم
 000 1ميلي گرم در کيلوگرم موننسين سديم

هضم پذيري

انرژي قابل

توليد گاز از بخش

ثابت نرخ

مقدار تجمعي

ماده آلي

متابوليسم

فراسنجههاي توليد گاز
قابل تخمير ()b

توليد گاز ()c

گاز (ميلي ليتر)

(گرم دركيلوگرم ماده آلي)

(مگا ژول در كيلوگرم ماده خشك)

53 /05a

a

0/ 13

60 / 00

966/ 32

9/ 77

c

46 / 16

ab

0/ 12

51 / 00

316/ 03

8/ 91

c

45 / 17

0/01b

49 / 66

 0 50ميلي گرم در کيلوگرم پروبیوتیک تجاری

b

05/ 47

0/11ab

56 /33

126/ 92

9/40

 000 1ميلي گرم در کيلوگرم پروبیوتیک تجاری

b

51 / 76

ab

0/ 12

58 / 00

636/ 74

9/72

3/ 84

13 / 56

0/ 57

SEM

٭٭
٭

583 /04

8/ 45

0/ 007

0/ 46

میانگین های هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنی دار می باشند ()P >0/۵0

٭٭

( Standard Error of Meanمیانگین خطای استاندارد)

جدول  -3اثر سطوح مختلف موننسین و پروبیوتیک تجاری بر فراسنجههاي توليد گاز،هضم پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم دانه جو ٭
گروههای آزمايشي

فراسنجههاي توليد گاز
توليد گاز از بخش

قابل تخمير ()b

توليد گاز ()c

مقدار تجمعي

ماده آلي

متابوليسم

گاز (ميلي ليتر)

(گرم دركيلوگرم ماده آلي)

(مگا ژول در كيلوگرم ماده خشك)

a

0/ 13

70 / 66

317/56

01/ 80

61 / 84

ab

0/ 12

68 / 00

017/ 59

01/69

62 / 62

0/01b

71 / 00

986/ 85

01/ 64

 0 50ميلي گرم در کيلوگرم پروبیوتیک تجاری

59 / 77

0/11ab

71 / 00

707 / 63

01/ 91

 000 1ميلي گرم در کيلوگرم پروبیوتیک تجاری

63 / 36

ab

0/ 12

66 / 66

317/ 56

11/ 00

4/ 12

0/ 007

شاهد
 0 50ميلي گرم در کيلوگرم موننسين سديم
 000 1ميلي گرم در کيلوگرم موننسين سديم

SEM

٭٭
٭

ثابت نرخ

هضم پذيري

انرژي قابل

62 / 59

2/04

31 /22

0/ 43

میانگین های هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنی دار می باشند ()P >0/۵0

٭٭

( Standard Error of Meanمیانگین خطای استاندارد)

جدول  -4اثر سطوح مختلف موننسین و پروبیوتیک تجاری بر فراسنجههاي توليد گاز ،هضم پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم یونجه+دانه جو ٭
گروههای آزمايشي

فراسنجههاي توليد گاز
توليد گاز از بخش

قابل تخمير ()b

ثابت نرخ

توليد گاز ()c

مقدار تجمعي

ماده آلي

متابوليسم

گاز (ميلي ليتر)

(گرم دركيلوگرم ماده آلي)

(مگا ژول در كيلوگرم ماده خشك)

56 / 58

a

0/ 056

 0 50میلی گرم در یک لوگرم موننسین سدیم

48 / 54

b

 000 1میلی گرم در یک لوگرم موننسین سدیم

52 / 95

شاهد

a

62 / 66

216/ 92

9/ 56

a

0/ 059

53 /33

461 / 79

9/ 02

a

0/ 058

a

58 / 66

589 / 21

9/ 65

 0 50میلی گرم در یک لوگرم پروبیوتیک تجاری

54 / 64

b

0/ 047

a

61 / 00

571 /43

7/ 34

 000 1میلی گرم در یک لوگرم پروبیوتیک تجاری

57 / 42

a

0/ 060

a

2/ 42

0/1 00

SEM

٭٭

* -میانگین های هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنی دار می باشند ()P >0/۵0
٭٭

هضم پذيري

انرژي قابل

( Standard Error of Meanمیانگین خطای استاندارد)

62 / 00

216/ 92

9/ 29

1/ 53

59 / 46

0/ 90
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بحث و نتیجه گیری

موننس  ني ي ييايرتکاب هنوگ زا هک تسا يرفونو                  
استرپتومايسس ساينوموننسين توليد م ييي ش اهرفونوي .دو   
طب هق اي از آنتي بيوتيکها هستند هک سبب انتقال يونها

از غشاء باکتريها ميشوند و سبب  شهاک 

فف فففعالي اي ت   

مرگ باکتريها ميشوند (  .) 21باکتريهاي گ يفنم مر   
مانع از نفوذ يونوفرها به داخل خ م دو ييييي ش نياربانب .دنو   
موننسين به  يباختنا روط به جوم توافت ليلد ود رد        
ساختار ديواره س اب يلول ک رت ييييي ه تيلاعف راهم ببس ،ا     
باکتريهاي گرم مثبت در مقابل باکتري هاي گرم منفي
ميشوند .باکتریه  مرگ یا م ،هبمکش رد دوجوم تبث    
اس ات ت اریتوب  ،ت مآ و  و دیلوت کاین

یکنن یلو د     
م یییییییییی یی

باکتریهای گ جوم یفنم مر و رد د تانویپورپ هبمکش      
تولید میکنند هک پیش ساز اصلی گلوکز م رد .دشاب ی   
نتیجه استفاده از موننسین سدیم ،باکتریهای گرم مثبت از
بین رفته و جمعیت م کی روبی شکمبه به نفع باکتریه یا
گرم منفی دگرگون می -شود و باعث باال رف تبسن نت   
پروپیونات به استات در ش مک به میشود ( .) 31

در آزمايش حاضر ،در زمان استفاده از علوفه يونجه هب
عنوان نمونه ماده خوراکی ،اس فلتخم حوطس زا هدافت    
موننس  ميدس ني د ش هورگ اب هسياقم ر ا حوطس و ده      

      

مختلف پروبیوتیک تجاری کاهش معنيداري در مقدار
توليد گاز از بخش قابل تخمير ( )bاتفاق افتاد .همچن ني
م لمک سازي سطح  000 1ميلي گرم در کيل يتنآ مرگو   
بيوتيک موننسين سديم سبب کاهش معنیدار نرخ توليد
گاز ( )cتوسط باکتريهاي ش مک به نسبت به گروه شاهد
شد .ويش راکمه و ر ا  ن (( (((  ) 38ني  اب ز ا ود ماجن شيامزآ     
برون تني نشان دادند هک موننس ديلوت شهاک ببس ني     
گ  +ژاليس طولخم هب تبسن ژاليس رد يعمجت زا      

      

کنس م هرتنا یییی ییش  دو (( (  % 14در برابر     .)%8واگن و ينو
همكاران )  ( 34با استفاده از موننسين ،رادقم رد شهاک   

ناپديد شدن ماده خشک و ديواره س ب رثا نودب يلول ر    
نرخ هضم را مشاهده کردند .در ح لا ييي هک و رئوگارفيا
ه کم اران (  ) 15با م لمک کردن  313ميلي گ نوم مر ن نيس   
در ه و هفولع هب  کاروخ مرگوليک ر بس و مدنگ س

      

      

افزايش در توليد گاز را مشاهده کردند ،اگرچه س حوط
بيش زا رت     313ميل يسننوم مرگ ي ن ره رد 
خ دقم کارو ا گ ر از يعمجت شهاک ار
مطالعات ه چي

مرگوليک

         

دددددددددد دددداد .س ريا   

 ار يرثا ا مضه تيلباق يور نيسننوم ز

    

مواد مغذي در علوف ههه ه  دندادن ناشن فلتخم يا (((( (((((.)01
بنابراين با بررسي پژوهشهای پيشين ،يافتههای متناقضي
    

در رابطه با اثر موننسين ب هدش شرازگ مضه تيلباق ر
است.

در آزمايش حاضر ،فراسنجههاي توليد گاز از دانه ج وو ووو

نشان داد به جز ثابت نرخ توليد گاز ( ،)cساير فراسنجه-

ه حت ا ت و ميدس نيسننوم فلتخم حوطس ريثات       

      

پروبیوتیک قرار نگرفت .همچن زا هلحرم نيا جياتن ني   
آزمايش نشان داد ب يتنآ يالاب حطس ندومن لمکم ا

     

بيوتيک (گروه حاوي  000 1ميلي گرم موننسين سديم)،
ثاب  زاگ ديلوت خرن ت (((((((( ( )cدان طب وج ه و يراد ينعم ر    

    

کها
کاهش مي يابد .اختالف در اثر موننسين بر خ ارو ک ک
به دليل اين واقعيت ميتواند باشد هک باکتريهاي تخمير
کنن زا يرتمک تيساسح هتساشن هد

رتکاب يييييييييييييييي ه يا    

س  دنراد کيتيالول (((((( ( .)01در مطالع هههه ای ديگ  ر ((( ((82

استفاده از موننسين در جيرهه يز هرتناسنک یواح يا اااا اااااد
تنها سبب کاهش هضم شكمبه اي نيتروژن ب يغت نود ير   
در ساير مواد مغذي شد .کوين و ه کم اران (  ) 26ني رد ز
گروههای ذرت ورقه شده با بخار حاوي موننسين%5/9 ،
توليد گاز مک تر نسبت به گروه شاهد مشاهده کردند.
در آزمايش حاضر ،فراسنجههاي توليد گ ا زا ززز مخل طو
علوفه يونجه  +دانه ج اد ناشن و د گ رادقم نيرتمك  از     
تجمعي توسط گروه حاوي  0 50ميلي گرم در کيل مرگو

اثر سطوح مختلف موننسین و پروبیوتیک9 ...

آنتي بيوتيک

نوم  ن اب و دش ديلوت ميدس نيس

    اف شياز

جلوگيري از تجمع الکتات در شک هبم م ييييي ش  دنو ( (.)4

سطح آنتي بيوتيک به مخل ،وج هناد+هجنوي هفولع طو     

همچن رتکاب نی ییییی ه فتسا دروم یا ا کیتویبورپ رد هد         

مقدار گاز تجمعي بصورت معن .تفاي شيازفا يراد ي    

تجاری بیشتر باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک می

اين قسمت از نت اب رضاح شيامزآ جيا تن ا شيو جي رررررر ررررررر و

باشند (  ،) 32به لاثم ناونع     س یو ههه ه یا ی اونع هب هک  ن     

ه کم اران (  ) 38مطابقت داشت زيرا هک ققحم نيا ا اب ن    

پروبیوتیک در این محصول اس دش هدافت هه هههاند اغلببب به

م لمک نمودن موننسين مشاهده کردند توليد تجمعي گاز

جن سسسسسس ه ال یا ک سابوت یییییییییییی لوس ،انتروکو سوک      

در گروه ح زا رتالاب هرتناسنک+سرگژاليس يوا راميت     

وبیف نراد قلعت مویرتکابودی د رتکاب نیا  .ییییییییییی ه دیسا یا     

سيالژ گرس (به عنوان يک

 عبنم  ع  )يا هفول ب نيا .دو     

الکتیک به  هدوب کیفورتوناگراومک صخشم روط و ووو ووووو

مح قق ان و ساير تحقيقات (  ) 36نيز پيشنهاد کردهان هک د

کربوهیدراتها را تخ یم ر و محصول نه یا ی اهنآ یلصا     

تخمير برون تني ) )In vitroعلوفه ها ،حساسيت بيشتري

اسید الکتیک می باشد .الکتوباسیلوس و انتروکو وک سسس

به موننسين نسبت به مخلوط علوفه و کنسانتره دارد.

از مهمترین باکتریهای تولیدکننده اسیدالکتیک هستند

با مقایسه نتایج حاصل از مراحل مختلف تح قیق رضاح   

(  .) 32بیفیدوباکترها ن ال دیسا دیلوت هب رداق زی ک کیت       

مشاهده شد در زمانی هک سوبسترای آزم یطولخم شیا

هستند ،ولی بیشتر اثر آنها به واسطه تولید اس کیتسا دی   

از علوفه (یونجه) و غالت (دانه جو) استفاده ش ،دوب هد   

است ( .)11همچنین دیگر تح قیق ات (  ) 32گ هداد شراز

پروبیوتیک تج اد ینعم رثا یرا ررر رررری ب یاه هجنسارف ر    

اند پروبیوتیکها میتوانند در ش مک به رشد کنند و اثرت

تخ یم ری داشت .دال لي

هب ناوت يم ار نآ داوم عونت      

مفیدی در تعدیل اکوسیس و هبمکش مت تایصوصخ ای     

مغذي موجود در يونجه و دانه جو و همچنين اثر متقابل

تخ یم ری داشته باشند.

مواد مغذی مختلف و ميکروارگانيسمه کيتويبورپ يا   

از سوي ديگر پروبيوتيكها ا به طساو ههههه توان ئا ييي توليددد

مزبور نسبت داد ،زيرا پروبيوتيک هاي غير باکتريا يي در
پروبيوتيک رضاح شيامزآ رد يفرصم      

        ش لما   

آس وليژرپ سس س ار ازي    و کاند دي اا ا پنتولوپس مي ي    بودن دد د .از
آنجا يي

هک اين دو سو هي قارچي بر متابوليسم ش مک به -به

واسطه اثررر ب ادعت ر د بمکش ياه يرتکاب زا ي ههههههههههه  -م رثو
هستند ،بررسي باکتريها يي

هک نقش اص لمع رد ار يل

آن ميز  ، ،،موج بب ب تجزي ههه م او دد د غ ئاذ ييي

م یی یش نو دد د .

پروبيوتيكها بر تخمير شكمبه اثر گذاشته و سبب تغيير
الگوي آن در جهت استفاده از متابوليتهاي موج رد دو
شكمبه ميشوند و با بهبود وض رب ،ريمخت يوگلا تيع    
ميزان توليد و رشد افزوده مي شود (  ،) 25همچن زاس نی   
و کارهای احتمالي پروبيوتيكها براي حفا نابزيم تظ   

اين فراورده ه  مزال ،دنراد ا م شاب ي دددد ددددد .به لاثم ناونع    

در براب راميب لماوع ر ي يييييي زا تولي هدننكراهم تابيكرت د       

گزارش شده است سو هي هاي مخمري با حذف اکس نژي

همانند اسيدهايچرب زنجيره كوتاه (اس ،تاتكال ،تات

از ش مک به ( )82شرايط زيستي را براي رشد باکتريه يا

پروپيونات ،سوكسينات و بوتيرات) ،پراكسيد ه نژوردی

سلواليتيک بيهوازي در ش مک به و تحريک اتص آ لا ننن-

و تر یک بات باکتریوسین میباش  د (( .)32باكتريوسينننه ،ا

ها به ذرات علوفه اي فراهم ميکنند ( .)72عالوه بر اين

پليپپتيدهاي ضد باكتريا يي با مكانيسم عملكردي مانند

برخي از سو هي هاي مخمري با ديگر باکتريهاي مصرف

آنتيبيوتيكها ميباشنددد .باكتريوسينننه ربارب رد بلغا ا    

کننده نشاسته در ش مک به رقابت م ييي کنن  د ((  ) 18و سبب

مه نكديلوت يا ن تیلاعف هد    
گونهها يي مرتبط با ارگانيسم م
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دارند ول يسويرتكاب ي نن نننه رتكاب يا ييييي ه  مرگ يا م تبث    

س يتويب يتنآ يزا کککک ککه  ببس ا ک رف شها ا جنس ههههههههه ه يا   

همانند باسيلوسها ،طيف اثر گستردهتري دارند ( .)25به

تخميري مواد خورا يک در ش مک به م ريج رد .دوش ي ههه هههه-

عنوان مثال گزارش ش یوس تسا هد ههههههه ه  یرمخم یا با    

هاي تمام غالت ،س تويب يتنآ يالاب حط ي يسننوم ک ن      

فراهم کردن ویتامینها ،سبب رشد باکتریه هبمکش یا

س خرن تباث ،ميد

میشوند ( .)11هدف اصلی از تغذیهی پروبیوتیکها به

کاهش ميدهد ،در حالي هک با مخلوط ن و هفولع ندوم

نشخوارکنندگان نیز تسریع ثبات م کی روبی شک بم ههه ای -

غالت ،سطح پايين پروبيوتيک مورد استفاده توانست با

ديلوت ار زاگ

         ب يراد ينعم روط ه

    

رودهای و جلوگیری از استقرار پاتوژنهای ب می اریزا می-

تحريک باکتريهاي شک هبم زاگ ديلوت خرن تباث

باشد ( .) 26

کاهش دهد .بنابراین کاهش نرخ تولید گ طیارش رد زا   

پژوهشهای درون تني در گوسالهه هيذغت يراورپ يا   

ف م رکذلا قو یییییی ییتوان هد ناشن د ن یاهتیلاعف راهم هد           

شده با علوفه م لمک شده ب اب ا ک رت ييييي ه هدننک ديلوت يا    

باکتریایی و تخ یم ری در شرایط برون تنی باشد و از این

ار      

اسيد الکتيک (الکتوباس شهاک  )،سوليفوديسا سولي    

رو در ش ینت نورب طیار ک راظتنا زین ا درکلمع شه      

در  pHشک بم ههه اي و اف ب دادعت رد شياز ا رتک ييييييييي ه يا   

شک تشاد ناوت یم ار هبم (((((((( (  .) 21همچن دوجو اب ،ني       

سلواليتيک ش مک به اي را نشان داد ( .)6ا تفاي ني ههههه ه اب ا   

ديگ تالکشم ر      آنت ييي بيوتي ککه يا    تغذي ههه اي از قبيل

نتا جي بوهم و سرور ( )5حاصل شيامزآ زا   

 5گ رد مر

        

مقاومت باکتريا يي  ،بر هم زدن تعادل ميکروب هاگتسد ي   

هر کيلوگرم کنس د رفينورپ کيتويبورپ زا هرتنا ر هريج     

گوارش ،ناهنجاريهاي مادرزادي ،بيماريه ،نمزم يا   

گوسالهها مطابقت داشت هک بهبود قابلي رتشيب مضه ت    

آالين يحم يگد طططط طزيس و ت

مواد مغذي خوراک را گزارش نموده اند .داوس  نو (()7

کنندگان ،جايگزيني پروبيوتيکها با آنتيبيوتيکها در

نيز گزارش کرد مخ کي ناونع هب رم اب کيتويبورپ   

   

تحريک باکتريهاي ش مک به و افزايش مصرف الکت تا
و آمونياک س هبمکش رد  بب ليدعت

        pHشک و هبم

افزايش جمعيت باکتريهاي ش مک به و در نهايت افزايش
هضم الي رد نيئتورپ زتنس و فا

م هبمکش ييييييييييي ش رثا .دو   

اصلي تغذیه خم تشک م د ر ر اگدننکراوخشن ن دوبهب       
سالمت و اکول  يبورکيم تيبثت اب هارمه هدور يژو و    
تعادل  pHش مک بهاي از طریق اثر بر باکتريهاي مصرف
کننده الکتات در ش مک به میباشد (  .) 39همچنين ،هدف
اص يل    از تغذي ههه ي پروبيوتي ککه هب ا     نش ناگدننکراوخ   
تسريع ثبات ميکروبي ش مک بهاي  -رودهاي و جل يريگو
از استقرار ميکروبهای بيماريزا ميباشد ( .) 25
از یافتههای آزمايش حاضر م  ناوت ي ن  هجيت گگگ گگگگرف رد ت
زماني هک جيره ت يم هدافتسا هفولع مام لمکم ،دوش     

يدهت د      س رصم تمال فففف ف-

جيره هاي حاوی مخلوط علوفه و غ م داهنشيپ تال ييييييي -
شود.
تشکر و قدرداني

ملؤف شهوژپ تنواعم هزوح زا ني

اد يروانف و نگشاه   

         

آزاد اسالمي واحد مشهد به دليل تأمين هزينهه يلام يا   
و همچنين از شرکت نيکوتک به دليل در دسترس ق رار
دادن فرآورده پروبیوتیک تجاری ،تشکر و سپاسگزاري
مينمايند.
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Abstract
The aim of this study was investigating the effect of antibiotic (sodium monensin) and trade
probiotic on fermentation process and estimation of gas production parameters of feedstuffs
(alfalfa hay, barley grain and alfalfa+ barley 50:50) in vitro condition. Experimental
treatments were included control treatment (basal feeds without additive), basal feeds
supplemented with sodium monensin antibiotic and the trade probiotic at levels of 500 and
1000 mg per kg of DM. Gas production in vitro was used for determining gas production
parameters. Results showed both levels of sodium monensin and 1000 mg/kg of monensin
decreased fermentable fraction (b) and rate (c) of gas production of alfalfa, respectively.
Also, rate (c) of gas production of barley was significantly decreased by supplying a higher
level of monensin (1000 mg/ kg). In comparison with level of 500 mg/kg probiotic, the higher
level of probiotic increased rate of gas production of alfalfa+ barley mixture. There was no
significant (p>0.05) effect of treatments on organic digestibility and metabolisable energy.
Supplementation of antibiotics in diet containing 100% hay decreased fermentative
parameters of feedstuffs in rumen. Adding the higher level of monensin to diet containing
100% grain decreased significantly gas production rate. Using probiotics in diet containing
mixed hay and grain can increase rate of gas production by stimulating ruminal bacteria.
Keywords: Fermentative parameters, In vitro, Monensin, Probiotic, Ruminal bacteria.
*Corresponding author: Sobhanirad, S.
Address: Department of Animal Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. Tel: +989151182339
E-mail address: sobhanirad@gmail.com

