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 چکیده

های خونی و پروتوزوای شکمبه در  هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر عصاره ساپونین بر عملکرد تولیدی، برخی فراسنجه    
 49/33میانگین تولید شکم زایش کرده که یک گروه با  2رأس گاو هلشتاین  22از در این مطالعه  گاوهای شیری هلشتاین بود.

بودند، در یک  94/49و روزهای شیردهی  42/39و گروه دوم با میانگین تولید شیر  22/49کیلوگرم در روز و روزهای شیردهی 
شاهد )گروهی که عصاره ساپونین مصرف نکردند( و  -1روزه( استفاده شد. تیمارها شامل  14دوره  2) هروز 32دوره آزمایشی 
بعد از یک دوره   بیان و جنسینگ استفاده کردند.لیتر عصاره ساپونین استخراج شده از گیاهان نعنا، شیرینلیمی 9گروه دوم که 

روز از جیره پایه استفاده شد و در دوره دوم جای تیمارها تغییر کرد. مصرف خوراک  22منظور حذف اثر تیمارهای قبلی  استفاده، به
آزمایش ثبت  14و  12، 4شیر در هر وعده شیردهی در روزهای  آزمایش ثبت شد. تولید  صورت روزانه در هفته آخر هر دوره به

لیتری از دوشش صبح هر گاو گرفته شد. جهت ارزیابی  میلی 42آزمایش یک نمونه  14منظور تعیین ترکیبات شیر، در روز  شد. به
داد ماده خشک مصرفی، تولید شیر، . نتایج نشانآزمایش صورت گرفت 14گیری در هر دوره در روز های خون، نمونه فراسنجه

عصاره ساپونین  تأثیر افزودنای شیر تحت های سوماتیک شیر و نیتروژن اوره درصد چربی شیر، درصد پروتئین شیر، تعداد سلول
 هش یافت داری نسبت به گروه شاهد کا طور معنیگلیسرید با افزودن عصاره ساپونین به (. غلظت تریp>24/2قرار نگرفت )

(24/2>p.) طور همچنین با افزودن عصاره ساپونین غلظت استات، کل اسیدهای چرب فرار و تعداد پروتوزوای شکمبه به
 طور کلی عصاره ساپونین تأثیر منفی بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین نداشت. (. بهp<24/2داری کاهش یافت ) معنی

 
  ای شیر نیتروژن اوره خون، نیتروژن اوره ،های شیری هلشتاین گاوساپونین، تولید شیر، های کلیدی:  واژه

 

 مقدمه
کنندگان  افزایش بازده شکمبه سبب بهبود تولید در نشخوار    

پر تولید شده که یکی از اهداف مدیریت صحیح تغذیه در 
های بهبود بازده شکمبه،  باشد. روش کنندگان می نشخوار

منجر به کاهش اتالف منابع انرژی و پروتئین از طریق کاهش 
شود. تخمیر در جهت افزایش  تولید گاز متان و آمونیاک می
درصدی بازده  31تا  01وری  تولید متان باعث کاهش بهره

ها بیش از چندین سال  بیوتیک (. آنتی22گردد ) شکمبه می
لوگیری است که در خوراک حیوانات، برای بهبود عملکرد و ج

زای اختصاصی و افزایش  از بعضی از عوامل بیماری
شوند،  های مفید در میکروفلور روده استفاده می میکروارگانیسم

 های محرک رشد  بیوتیک حاضر استفاده از آنتیاما در حال
دلیل توسعه عوامل میکروبی مقاوم در انسان ممنوع شده به

جدید برای های  است و امروزه تالش برای یافتن جایگزین
(. بنابر 28ها در جیره حیوانات افزایش یافته است ) بیوتیک آنتی

های  اند تا افزودنی مند شده شده دانشمندان عالقهدالیل ذکر
منظور  های گیاهی را به ها و عصاره دیگر از جمله اسانس

ای مورد  تعدیل تخمیر در شکمبه و افزایش عملکرد تغذیه
ترین ترکیبات  ها جزو مهم اپونین. س)20دهند )ارزیابی قرار

 گلیکوزیدی گیاهی بوده که عملکردهای متفاوتی دارند و 
عنوان یک سیستم دفاعی و ضد باکتریایی در خود گیاه به

های مؤثری بر الگوی تخمیر  عمل کرده، همچنین نقش
 تنی مصرف ساپونین (. در شرایط برون23شکمبه دارند )

(. 02،00داری شمار پروتوزوا را کاهش داد ) طور معنی به
ها موجب کاهش  پروتوزوای موجود در شکمبه با شکار باکتری

زدایی  بنابراین پروتوزوا .شوند باز چرخ پروتئین در شکمبه می
موجب افزایش بازدهی استفاده از نیتروژن و افزایش سنتز 

ین میکروبی به پروتئین میکروبی و متعاقباً افزایش ورود پروتئ
که پیامد آن افزایش رشد، تولید شیر و تولید  می شوددوازده 

ای خون  تواند از افزایش نیتروژن اوره ( و می00باشد ) پشم می
 و ازت اوره غلظت در گاوهای شیری پس از زایش و افزایش

 آن دنبالو به حیوان مثلی تولید سیستم مایعات در آمونیاک
 و اووسیت بر کیفیت آن سو راتاث و رحمی محیط pH کاهش
(. ساپونین 00مادر جلوگیری کند ) رحم در شده تشکیل جنین

عالوه بر باند شدن با آمونیاک و جلوگیری از افزایش بیش از 
حد آمونیاک در شکمبه، هنگام کاهش غلظت آمونیاک شکمبه 

کند و به ساخت پروتئین میکروبی کمک کند.  آن را آزاد می
تواند نقش میانجی را ایفا کند که  البته ساپونین در شرایطی می

NH4 ها  (. ساپونین31اندازه کافی و دائماً در دسترس باشد ) به
ای و  های خوراک قابلیت تنظیم تخمیر شکمبه عنوان مکملبه

کنندگان را  بهبود مورد استفاده قرار گرفتن خوراک در نشخوار
 (.23باشند ) دارا می

ها دارای اثرات مهاری بر فعالیت و  همچنین ساپونین    
ول بیوهیدروژناسیون در وهای مس جمعیت میکروارگانیسم

باشند و با مهار آخرین مرحله بیوهیدروژناسیون  شکمبه می
اسید چرب غیر اشباع، سبب افزایش تجمع اسید واکسینک و 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 تولیدات دامی پژوهشهای
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(. در تمام مراحل سوخت 32گردند ) کاهش اسید استئاریک می

کننده و سایر  و ساز )از بلع تا دفع( در حیوانات نشخوار
(. ساپونین به اسیدهای 01باشند ) می حیوانات اهلی مؤثر

صفراوی اولیه )اسید کولیک و کنوداکسی کولیک( متصل و 
طوری  کند، به ها را در مقابل فعالیت میکروبی محافظت می آن

که گزارش شده ساپونین سبب کاهش اسیدهای صفراوی 
ثانویه )لیتوکولیک، داکسی کولیک و اورسوداکسی کولیک( در 

 . می شوند( 22( و انسان )02( خوک )20موش )
شدن و  منابع، سطوح مکملبسیاری از عوامل مانند     

کنندگان به ساپونین  ترکیب جیره ممکن است پاسخ نشخوار
پذیری نیتروژن و   در گوارش  افزایش تأثیر قرار دهند. تحترا 

پذیری نشاسته، الیاف نامحلول در  ( گوارش01ماده آلی )
ف ماده خشک، تولید شیر و تولید مصر ،(0شوینده اسیدی )

های اسانسی در گاوهای شیری  ( با افزودن روغن38چربی )
 مشاهده شده است. اگرچه اثرات گیاهان دارویی در گاوها 

است  ای مطالعه شده طور گستردهخصوص گاو گوشتی بههب
هایی مانند ساپونین که باعث بر تولید و  ولی اثرات عصاره
گاوهای شیری دارند، مطالعه نشده است، ترکیبات شیر در 

بنابراین این تحقیق اثر عصاره ساپونین را بر عملکرد تولیدی، 
های خونی و پروتوزوای شکمبه بررسی  برخی فراسنجه

 کند.  می
 

 ها  مواد و روش
این آزمایش در مجتمع کشت و دام شیر استان اصفهان در     

آوردن عصاره  منظور بدستانجام شد. به 0200تابستان 
ساپونین از گیاهان نعنا، شیرین بیان و جنسینگ استفاده شد. 

عبور داده  01گیاهان مورد نظر آسیاب شدند و از الک شماره 
طور شدندو از روش سوکسله با دو حالل متانول و استون به

گرم نمونه  21ترتیب که حدود جداگانه استفاده شد. به این
 شد و در بخش  ال دادهشده درون کارتوش انتقپودر 

لیتر حالل میلی 211کننده دستگاه قرار گرفت. حدود استخراج
منظور عمل استخراج از  نظر درون بالن ریخته شد و به مورد

ساعت استفاده شد. سپس فیلتراسیون  0تا  0مدت به 01دمای 
در مرحله اول با استفاده از کاغذ صافی با پمپ خالً انجام شد 

دور در  0111بعد از دستگاه سانتریفیوژ با سرعت  و در مرحله
منظور حذف حالل،  دقیقه استفاده شد. به 00مدت دقیقه به

های حاصل در دستگاه روتاری تحت عملیات تقطیر در  عصاره
 00 -01متر جیوه در دمای میلی 30خالً قرار گرفتند. از خالً 

قل برسد. استفاده شد تا میزان آسیب ترکیبات فنولیک به حدا
مانده حالل با کمک گاز ازت حذف شد و  در نهایت، باقی

ای تیره رنگ در یخچال  های حاصل در ظروف شیشه عصاره
 (.20نگهداری شدند )

رأس گاو دو شکم زایش کرده  31در این آزمایش از تعداد     
روزه استفاده 00دوره  3تایی در  01نژاد هلشتاین در دو گروه 

کیلوگرم و فاصله  00/28یانگین تولید شیر شد. گروه اول با م
بودند. گروه دوم  22/00روز و روزهای شیردهی  22/03تلقیح 

روز و روزهای  10/00و فاصله تلقیح  02/20با میانگین شیر 
بودند. هر دو گروه از نظر وزن و شکم زایش  00/00شیردهی 

عنوان شاهد و یکسان انتخاب شدند تیمارها شامل گروه اول به

صورت دهانی لیتر عصاره ساپونین را بهمیلی 0گروه دوم که 
گروه، به گروه شاهد  سازی دو منظور همانند دریافت کردند. به

روز  00صورت دهانی داده شد. بعد از لیتر آب بهمیلی 0نیز 
حال خود رها شدند روز به 31مدت  استفاده از تیمارها گاوها به

که این دوره منظور حذف تیمارهای قبلی بود. گاوها در این 
بیست روز از جیره پایه استفاده کردند. سپس جای دو گروه 

روز بعد گروهی که آب مصرف کردند  00عوض شد و در 
عصاره ساپونین استفاده کردند و گروهی که عصاره ساپونین 

 NRCیه بر اساس مصرف کردند آب مصرف کردند. جیره پا
( تنظیم شد. اجزای خوراک و ترکیب شیمیایی جیره پایه 30)

آورده شده است. هر روز مقدار مشخصی خوراک  0در جدول 
صورت متناسب با مصرف خوراک گاوهای شیری هر گروه به

صورت آزاد در ( تهیه و بهTMRجیره کامالً مخلوط شده )
ها قرار  اختیار آن بعد از ظهر در 02ظهر و  03صبح،  0ساعات 

 صورت آزاد در اختیار گاوها قرار گرفت. گرفت. آب نیز به
صورت روزانه در هفته آخر آزمایش ثبت مصرف خوراک به    

بامداد  0عصر و  08صبح،  0مرتبه در ساعت  2شد. گاوها 
مورد دوشش قرار گرفتند. تولید شیر در هر وعده شیردهی در 

منظور تعیین  ثبت شد. بهآزمایش  00و  01، 0روزهای 
لیتر از  میلی 01آزمایش یک نمونه  00ترکیبات شیر، در روز 

دوشش صبح هر گاو گرفته شد و درصد پروتئین و درصد 
اسکن )فوسوماتیک  چربی شیر با استفاده از دستگاه میلکو

های  ، فوس الکتریک هیلرود، دانمارک( و سلول0111
)روسیه( و مطابق   Somatosسوماتیک با استفاده از دستگاه 

تعیین شدند.  Gost 23453-90)با استاندارد کشور روسیه )
گیری در هر دوره در های خون، نمونه جهت ارزیابی فراسنجه

دهی صبح صورت   ساعت بعد از خوراک 0آزمایش،  00روز 
دقیقه سانتریفوژ شد )با  01مدت خون بههای  گرفت. نمونه

و تا زمان  شدها جدا  دور در دقیقه( و سرم آن 2111سرعت 
گراد نگهداری شدند. درجه سانتی -31گیری، در دمای  اندازه

گلیسیرید با ای خون، تری پروتئین کل، ازت اورهتعیین گلوکز، 
های پارس آزمون و دستگاه اتوآناالیزر انجام  استفاده از کیت

 شد.
 pHروش لوله مری از گاوها گرفته شد. مایع شکمبه به    

متر )هانا، مدل  pHمایع شکمبه با استفاده از دستگاه 
HI8318شد. برای تعیین اسیدهای چرب فرار  ، رومانی( تعیین

های مایع شکمبه از پارچه متقال دو الیه  مایع شکمبه، نمونه
همچنین عبور داده شد و جهت توقف فعالیت میکروبی و 

با متافسفریک اسید  0به  0تثبیت ترکیبات فرار با نسبت 
گراد تا زمان آنالیز با درجه سانتی -31( و در 00مخلوط شد )

-CPاستفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی )کرومپک، مدل 

منظور تثبیت پروتوزوآ در ، هلند( نگهداری شد. به9002
درصد  0/00د شده، از محلول فرمالدئیهای گرفته نمونه

با آب مقطر(  01:01درصد رقیق شده به نسبت  28)فرمالدئید 
 )فرمالدئید: مایع شکمبه( استفاده شد. 01:01به نسبت 

شمارش پروتوزوا با استفاده از الم مخصوص انجام گرفت. 
لیتر از مایع شکمبه فرم آلدئیدی با چند قطره محلول  یک میلی

 ر میکروسکوپ با آمیزی مخلوط گردید، الم در زیرنگ
قرار گرفت، المل روی آن گذارده شد. متوسط  01نمایی بزرگ

 و جمال سیف دواتی ، مهدی بابائیفریبا رضائی سرتشنیزی
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 03............................. ...................... هلشتاین شیری ای گاوهای های خونی و پروتوزوای شکمبه بررسی اثر عصاره ساپونین بر عملکرد تولیدی، برخی فراسنجه

شمارش گردید، تعداد   (Nمربع متوسط ) 0تعداد پروتوزوا در 
مکعب( محاسبه شد مترمیلی 0/1مربع )یعنی در حجم  30در 

(30×N).  مترمیلی 0سپس غلظت در( 30×01مکعب×N )
لیتر از رابطه زیر میلیمحاسبه شد. غلظت پروتوزوا در هر 

 (.30محاسبه شد )
 N×30×01×غلظت پروتوزوا در هر میلی لیتر=رقت

،  Mixedهای آزمایش در قالب طرح چرخشی با رویه داده    
( مورد تجزیه و تحلیل 3/0نسخه ) SASافزار توسط نرم

 .صورت زیر استآماری قرار گرفتند. مدل آماری طرح به
 (0)رابطه 

 Yijk=µ+Ti+Pj+Sk+eijk   
 

میانگین کل مشاهدات  µمتغیر وابسته،  Yijkدر این مدل 
اثر  Skاثر دوره،   Pjاثر تیمار،  Tiبرای صفت مورد نظر،

 = اثر خطای آزمایشی است. eijkتصادفی حیوان و 
 

 
 اجزای جیره خوراکی پایه بر اساس درصد ماده خشک -0جدول 

Table 1. Ingredient and composition of basic diet based on dry matter 
 اقالم خوراکی درصد از ماده خشک جیره

 2/02 یونجه
 2/02 دانه جو آسیاب شده

 80/0 کنجاله سویا
 20/2 سبوس گندم

 0/1 0مکمل معدنی و ویتامینی
 2/1 کلسیم فسفاتدی

 0/1 جوش شیرین
 ترکیبات شیمیایی خوراک

 02/0 انرژی خالص شیردهی )مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک(
 22/00 خشک(  کالری در کیلوگرم مادهپروتئین خام )مگا

 01/30 فیبر نامحلول در شوینده خنثی
 82/00 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

 08/1 عصاره اتری
 E ،03011المللی ویتامین هزار واحد بین D ،2111المللی ویتامین هزار واحد بین A، 01المللی ویتامین میلیون واحد بین 3یک کیلوگرم مکمل ویتامینی و معدنی دارای 

گرم  میلی 01گرم روی و  میلی 0211منگنز،  گرم هزار میلی 01گرم آهن،  میلی 211 گرم ید، میل 011گرم کبالت،  میلی 01گرم مس،  میلی 03011اکسیدان،  گرم آنتی میلی
 سلنیوم

 

 نتایج و بحث
 عملکرد تولیدی

در این مطالعه اثر افزودن عصاره ساپونین بر عملکرد     
. با افزودن عصاره ساپونین شدگزارش  3تولیدی در جدول 

داری  طور معنیماده خشک مصرفی نسبت به گروه شاهد به
 های یافته(. نتایج ما با p> 10/1تحت تأثیر قرار نگرفت )
 Rumex Sc( که با تغذیه 30خدابخشی و همکاران )

های  )مخلوطی از ساکارومایسز سرویسیه، ساپونین و روغن
خشک بین تیمارها در اسانسی( هیچ تفاوتی در مصرف ماده

گاوهای شیری مشاهده نکردند و با نتایج کومار و همکاران 
دی ( که با افزودن عصاره ساپونین چای در بزهای گا32)

مصرف ماده خشک تحت تأثیر قرار نگرفت در توافق بود. 
ها از  مشابه به این نتایج محققان دیگر ثابت کردند که ساپونین

در کیلوگرم  Y.Schidigeraگرم میلی 301منابع مختلف شامل
های خام از  گرم ساپونین 02/1( و 20ماده خشک جیره )

های  جیره ( در3فندوق صابونی غربی در کیلوگرم وزن بدن )
 گوسفند هیچ اثری بر مصرف خوراک نداشت. 

در این مطالعه تولید شیر، درصد چربی شیر، درصد پروتئین     
ای  های سوماتیک شیر و غلظت نیتروژن اوره شیر، تعداد سلول

تأثیر افزودن عصاره ساپونین قرار داری تحت طور معنیشیر به
و  ر گزارش ویلسون(. در توافق با نتایج ما، دp>10/1نگرفت )

( تولید و ترکیبات شیر در گاوهای چند شکم 00همکاران )
تأثیر قرار  زایش با افزودن عصاره یوکا )حاوی ساپونین( تحت

نگرفت، همچنین در این تحقیق درصد پروتئین شیر کاهش 
( افزودن عصاره گیاهان 0یافت. در گزارش بیود و همکاران )

میزان صورت پلت و بهنول( به)فلفل سرده، سینامالدهید، اوژ
تأثیر قرار  ازای هر گاو تولید شیر تحتکیلوگرم به 38/3

نگرفت. اما کاهش چربی شیر با افزودن عصاره گیاهان دارویی 
 مشاهده شد.

  ( با تغذیه30در تحقیق خدابخشی و همکاران )    
Rumex Sc  مخلوطی از ساکارومایسز سرویسیه، ساپونین و(

داری  طور معنیاسانسی( تولید و ترکیبات شیر بههای  روغن
پذیری گرفت که علت را به کاهش تجزیهتأثیر قرارتحت

شده را  پروتئین جیره نسبت دادند که جریان پروتئین محافظت
دهد.  داده و بنابراین راندمان تولید را افزایش می افزایش

همچنین این محققین گزارش کردند که ترکیبات حاوی 
توانند عملکرد تولیدی  ونین با تغییر جمعیت پروتوزوا میساپ

 حیوان را افزایش دهند.
( تولید شیر و درصد 20در مطالعه رودیس و همکاران )    

چربی شیر با افزودن عصاره گیاهان دارویی بهبود یافت. در 
این مطالعه کاهش چربی شیر به تغییر اسیدهای چرب فرار 

استات به پروپیونات و سطوح  های نسبت داده شد که نسبت
(. 8،0بوتیرات با افزودن عصاره گیاهان دارویی تغییر کرد )

همچنین کاهش نسبت استات به پروپیونات با استفاده از 
یج ما ( که با نتا0عصاره گیاهان دارویی مشاهده شده است )

شده در مورد افزودن عصاره متناقص بود. مطالعات انجام
ژه ساپونین بر تولید و ترکیبات شیر اندک گیاهان دارویی و بوی

 باشد و با افزودن گیاهان دارویی نیز نتایج متناقصی  می
 .است که به تحقیقات بیشتر نیاز دارد دست آمدههب

 

 و جمال سیف دواتی ، مهدی بابائیفریبا رضائی سرتشنیزی
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 شیری هلشتاین اثر افزودن عصاره ساپونین بر مصرف خوراک، تولید شیر و ترکیبات آن در گاوهای -3جدول 

Table 2. Effect of Saponine extract on feed intake, milk production and its compounds in Holstein dairy cows 
 تیمارها صفات

SEM P-Value عصاره ساپونین شاهد 
 02/1 00/1 28/32 00/33 ماده خشک مصرفی )کیلوگرم در روز(

 22/1 00/1 02/20 81/28 تولید شیر )کیلوگرم(
 30/1 22/1 08/2 00/2 چربی شیر )درصد(

 82/1 10/1 00/3 00/3 پروتئین شیر )درصد(
 20/1 30/0222 221203 202000 های سوماتیک شیر )تعداد( سلول

 22/1 00/1 30/02 01/03 گرم بر دسی لیتر( ای شیر )میلی نیتروژن اوره
 

 های خونی فراسنجه
با افزودن عصاره  می شودمالحظه  2همانطور که درجدول     

ای خون و  ساپونین بر غلظت گلوکز خون، نیتروژن اوره
(. p>10/1دار مشاهده نشد ) پروتئین تفاوت آماری معنی

طور غلظت تری گلیسرید خون با افزودن عصاره ساپونین به
( و در گروهی که p<10/1)تأثیر قرار گرفت  داری تحت معنی

 عصاره ساپونین داده شد نسبت به گروه شاهد کاهش یافت. 
نتایج متناقصی با افزودن عصاره ساپونین و گیاهان دارویی     

است. در مطالعه  کنندگان مشاهده شده دیگر در نشخوار
( ساپونین افزوده شده در مقادیر صفر، 0و همکاران )اعظمی 

رول را /کیلوگرم در جیره غلظت کلستمیلی گرم  311و  011
داری  طور معنیکننده ساپونین بهدر گوسفندان بلوچی دریافت

کاهش داد، اما غلظت نیتروژن اوره خون، گلوکز و 
تأثیر قرار نگرفت که  داری تحت طور معنی گلیسرید به تری

ها برای تشکیل کمپلکس  کاهش کلسترول را به توانایی آن
هایی مانند کلسترول در روده نسبت دادند  نامحلول با استرول

توانند از جذب کلسترول و باز  ها می عالوه ساپونینه(. ب01)
(. 20های صفراوی در روده باریک ممانعت کنند ) جذب نمک

های سانن  استفاده از جیره مکمل شده با ساپونین در بزغاله
غلظت کلسترول را کاهش داد. همچنین در این آزمایش 

های دیگر پالسما مانند گلوکز، نیتروژن  ابولیتغلظت مت
گلسیرید در  تأثیر قرار نگرفتند. غلظت تریای خون تحت اوره

تأثیر ها در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت. تحت بزغاله

ای خون را در این  قرار نگرفتن گلوکز پالسما و نیتروژن اوره
به بزهای  های تجویز شده علت سطوح کم ساپونینمطالعه به

 سانن نسبت دادند. 
 ( با افزودن ترکیب بوته گیاهان 00واناپات و همکاران )    
گرم در روز در گاو گوشتی، کاهش نیتروژن  011مقدار به

های آندو و همکاران  یافته ای خون را مشاهده کردند که با اوره
چون غلظت  ( موافق بود.8) ( و بوسکیت و همکاران2)

مقدار زیادی به تولید آمونیاک در ای خون به نیتروژن اوره
دهنده این است که رشد میکروبی شکمبه بستگی دارد و نشان

تأثیر قرار گرفته است.  و تخمیر با افزودن ساپونین تحت
 ای شیر  کاهش در نیتروژن اوره خون و نیتروژن اوره

قرار گرفتن پروتئین در دهنده راندمان بهتر مورد استفاده  نشان
دهنده های باالی این دو فاکتور نشان جیره است و غلظت

 با ( 32کومار و همکاران ) (.00اتالف نیتروژن است )
چ اثری روی یکردن عصاره ساپونین درخت چای همکمل 

، هموگلوبین، گلوکز، نیتروژن PCVاکثر پارامترهای خون و 
گلوبولین، کراتینین و بیلی ای خون، پروتئین کل، آلبومین،  اوره

روبین مشاهده نکردند و همه پارامترهای خون در دامنه نرمال 
( نیز هیچ اثری روی 30بودند. در تحقیق نصیری و همکاران )

پارامترهای خون در گوسفند با دادن ساپونین مشاهده نشد که 
 نشخواردر دهنده این است که ساپونین برای تغذیه  نشان

 ر است.خط کنندگان بی

 
 های خونی گاوهای هلشتاین اثر افزودن عصاره ساپونین بر فراسنجه -2جدول 

Table 3. The effect of adding saponin extract on the blood parameters of Holstein cows 
 تیمارها صفات

SEM P-value عصاره ساپونین شاهد 
 10/1 00/0 01/03 23/08 لیتر( گرم در دسی )میلیگلوکز 

 00/1 00/0 83/00 00/02 لیتر( گرم در دسی ای خون )میلی نیتروژن اوره
 20/1 30/1 00/8 30/8 لیتر( پروتئین کل خون )گرم در دسی

 a03/00 b20/00 0012 1011 لیتر( گرم در دسی تری کلیسرید خون )میلی
 

pH های شکمبه و تعداد  ای، میکروارگانیسم مایع شکمبه
 پروتوزوا

نشان داده شده است، در این  0همانطور که در جدول     
ای با  مایع شکمبه pHداری در  تحقیق تفاوت آماری معنی

ها  (. ساپونینp> 10/1افزودن عصاره ساپونین مشاهده نشد )
( 30( و گاهی بدون اثر )21(، کاهشی )02هم اثرات افزایشی )

ای داشتند. تفاوت در نتایج مطالعات  مایع شکمبه pHبر 
های آزمایشی، سطوح  تواند ناشی از تفاوت در جیره مختلف می

 ساپونین استفاده شده باشد. 

با افزودن عصاره ساپونین غلظت استات و غلظت کل     
داری کاهش یافت  طور معنی ای چرب فرار بهاسیده

(10/1>pو غلظت پروپیونات و بوتیرات به )داری  معنی  طور 
(. p> 10/1تأثیر افزودن عصاره ساپونین قرار نگرفت ) تحت

 نتایج تحقیقات در زمینه تأثیر ساپونین بر الگوی اسیدهای
طوری که وانگ چرب تولید شده در شکمبه یکسان نیست، به

داری بر  ( گزارش کردند ساپونین اثر معنی08مکاران )و ه
که الگوی تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر ندارد. در حالی

( افزایش در مقدار اسیدهای چرب 03اراسموس و همکاران )
ای را به افزایش در فعالیت میکروبی نسبت دادند.  فرار شکمبه

 و جمال سیف دواتی ، مهدی بابائیفریبا رضائی سرتشنیزی
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ها  فعالیت آنای و  های شکمبه افزایش در تعداد میکروارگانیسم
تر خوراک در شکمبه که باعث افزایش  منجر به تخمیر سریع

تولید اسیدهای چرب فرار بیشتری در شکمبه نسبت به جذب 
شود. همچنین در مطالعه گول و همکاران  توسط شکمبه می

( افزایش در غلظت پروپیونات در اثر کاربرد ساپونین در 00)
وپیونات، فراهمی جیره گزارش شده است. افزایش تولید پر

کند و موجب کاهش  هیدروژن جهت تولید متان را کم می
غلظت بوتیرات و استات که از محصوالت نهایی عمل 

زدایی، الگوی  شود. بنابراین پروتوزوا باشند، می پروتوزوا می
سمت تولید پروپیونات بیشتر و تولید اسیدهای چرب فرار را به

(. ولی در این مطالعه 00)دهد  استات و بوتیرات کمتر سوق می
( گزارش 02نتیجه معکوسی مشاهده شد. واالس و همکاران )

کردند مصرف ساپونین یوکا اثری بر رشد باکتری سلنوموناس 
 ترین باکتری مولد پروپیونات است، نداشت، در حالی که مهم

تأثیر قرار  های شکمبه را تحت که رشد برخی دیگر از باکتری
( گزارش کردند که 33) و همکاران  لورینکوحال  داد. در عین

ساپونین گیاه کویال اثری بر کل توده زنده و فعالیت 
های شکمبه ندارد. البته سازگاری سریع جمعیت  میکروب

تواند از  ( می03میکروبی به ساپونین و تبدیل آن به ساپوژنین )
تنی اثرات منفی آن بر محیط شکمبه بکاهد. در شرایط برون

سزایی بر الگوی هره گیاهی دارای ساپونین، تأثیر بنیز عصا
(. نتایج متناقصی در گاوها با 32ای نداشت ) تخمیر شکمبه

های اسانسی گیاهان دارویی مشاهده  افزودن عصاره و روغن
( با افزودن 00در گزارش واناپات و همکاران )شده است. 

گرم در روز در گاوهای  011مقدار ترکیب بوته چند گیاه به
داری در غلظت اسیدهای چرب فرار  گوشتی هیچ تفاوت معنی

که غلظت استات کل و غلظت بوتیرات مشاهده نشد، در حالی

کاهش یافت و غلظت پروپیونات با افزودن بوته گیاهان 
و  وواناپات( 2همچنین آندو و همکاران )افزایش یافت. 

د که مکمل کردن عصاره گیاهان گزارش کردن (00همکاران )
های مختلف غلظت اسیدهای چرب فرار را  در جیرهدارویی 

( مکمل 2تغییر نداد. اما در تحقیق بوسکیت و همکاران )
 روغن سیر استات را کاهش داد اما پروپیونات را افزایش داد. 

تنی  ( و برون30،02) تنی در مطالعات مختلف درون    
زدایی ساپونین به اثبات رسیده  وزوا( ویژگی پروت02،00،08)

ای  است که با نتایج آزمایش اخیر همخوانی دارد، اما در مطالعه
ساپونین موجب افزایش تعداد پروتوزوا  شدمشخص 

(. از بین رفتن پروتوزوا موجب کاهش شکارگری 00گردد) می
( و در نتیجه کاهش 01ها شده ) ها توسط آن باکتری

 ها را  ی از طریق بازیابی باکتریدگرساخت پروتئین میکروب
دنبال داشته که متعاقباً باعث افزایش جریان پروتئین به

ها )مانند پروتوزوآ(  ( یوکاریوت00میکروبی به روده خواهد شد )
علت حضور کلسترول در ساختار غشایی نسبت به  به

ترند  ها( به ساپونین حساس ها )مانند باکتری پرویوکاریوت
حال اثر پروتوزوآزدایی ساپونین در شکمبه سازگار (. با این30)

کننده، ساپونین را به  های تجزیه شوند و با تولید آنزیم می
(. 08کنند ) اش )قند و ساپونین( تجزیه می بخش سازنده

زدایی  ساپوژنین حاصل از تجزیه ساپونین توانایی پروتوزوا
( گزارش کردند حضور 00(. وینا و همکاران )08ندارد )

شود و  ساپونین موجب کاهش نیتروژن آمونیاکی در شکمبه می
تواند  پیشنهاد کردند این کاهش در غلظت آمونیاک شکمبه می

واسطه کاهش پروتوزوآ در حضور  مستقیم بهطور غیربه
 ساپونین باشد.

 
 های شکمبه و تعداد پروتوزوای گاوهای هلشتاین ای، میکروارگانیسم شکمبهمایع  pHاثر افزودن عصاره ساپونین بر  -0جدول 

Table 4. The effect of adding saponin extract on rumen fluid pH, rumen microorganisms and protozoa number of 
Holstein cows 

 صفات
 تیمارها

SEM P-Value شاهد عصاره ساپونین 
pH 23/1 10/1 00/2 02/2 ای مایع شکمبه 

 a20/80 b20/28 03/1 11/1 مول( 011استات )مول/
 38/1 32/1 08/0 02/0 مول(011پروپیونات )مول/
 08/1 23/1 00/00 20/00 مول( 011بوتیرات )مول/ 

 a20/00 b31/01 00/1 11/1 لیتر( 011غلظت کل اسیدهای چرب )مول/
 a02/2 b00/2 02/1 11/1 پروتوزوا شمارش

 

افزودن عصاره ساپونین مصرف خوراک، تولید شیر، درصد     
چربی شیر، درصد پروتئین شیر، تعداد سوماتیک شیر و 

تأثیر  ای شیر را در گاوهای شیری هلشتاین تحت نیتروژن اوره
دهنده این است که عصاره ساپونین هیچ قرار نداد. این نشان

عملکرد گاوهای هلشتاین نداشت. در میان اثر منفی بر 
داری  طور معنیگلیسرید بهفاکتورهای خونی غلظت تری

تأثیر افزودن ساپونین کاهش یافت. همچنین غلظت تحت
استات، غلظت کل اسیدهای چرب فرار و تعداد پروتوزوای 
شکمبه نیز با افزودن عصاره ساپونین کاهش یافتند. بنابراین با 

مشاهده شده، نیاز به مقادیر و سطوح بیشتر  توجه به نتایج
 عصاره ساپونین برای گرفتن یک پاسخ منطقی است.  
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Abstract 
    The aim of this research was to investigate the effect of saponin extract on production 
performance, some blood parameters and ruminal protozoan in Holstein dairy cows. In this 
study, out of 20 Holstein cows in second calving,  two groups including, one group with an 
average milk production of 37.94 kg per day and lactation days was 98.62 and the second group 
with an average milk production of 38.96 kg per day and lactation days was 98.45,  for a 30-day 
trial period (Two 15-day periods) was used. Treatments included 1- control (the group that did 
not use saponin extract) and the second group used 8 ml of saponin extract extracted from mint, 
licorice and gensing plants. After one period of use, in order to eliminate the effect of the 
previous treatments, the base diet was used for 20 days and in the second period, the place of the 
treatments was changed. Feed intake was recorded daily in the last week of each experiment. 
Milk production per lactation was recorded on days 5, 10 and 15 of the experiment. In order to 
determine the milk composition, on day 15 of the experiment, a 50 ml sample was taken from 
the milk of each cow in the morning. To evaluate blood parameters, sampling was performed on 
day 15 in each period. The results showed that dry matter intake, milk production, milk fat 
percentage, milk protein percentage, milk somatic cell count and milk urea nitrogen were not 
affected by the addition of saponin extract (p<0.05). Triglyceride concentration was 
significantly reduced compared to the control group with the addition of saponin extract 
(p<0.05). Also, with the addition of saponin extract, acetate concentration, total volatile fatty 
acids and the number of ruminal protozoa were significantly reduced (p<0.05). In general, 
saponin extract had no negative effect on the performance of Holstein dairy cows. 
 
Keywords: Blood urea nitrogen, Holstein dairy cows, Milk production, Milk urea nitrogen, 

Saponin 
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