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 "مقاله پژوهشی"

 

 های پرکنسانتره، با جیرهمختلف  یو بافرها دیاس کننده مصرف یها یاز باکتر استفاده اثرات
 در یپروار یها بره ی شکمبه یهواز یب یها و قارچ ها یباکتر یریتخم و یهضم تیفعال بر

 یتن برون طیشرا
 

  2یچاج یمرتضو  1یوفائ فرشته
 

 اند تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، اهواز، ایرآموخته کارشناسی ارش دانش -1
 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، اهواز، ایران،  -2 

 (chaji@asnrukh.ac.ir)نویسنده مسوول: 
 2/6/1041تاریخ پذیرش:             23/0/1041تاریخ دریافت: 

 141 تا 144صفحه: 
 

 مبسوط چکیده
 کنسانتره با یرهیج ریتخم و هضم بهبود باعث یالسدن مگاسفرا رینظ ییایباکتر یافزودن و میسد کربناتیب جمله از ییایمیش یبافرها از استفاده :هدف و مقدمه

 ریتخم و هضم تیقابل بهبود یبرا ییایمیش مختلف یبافرها و دیاس کنندهمصرف یباکتر از استفاده ریتاث ی مقایسه هدف با پژوهش نیا لذا، .شودیم باال
 شد. انجام صرفه به مقرون و مناسب بافر یافتن و پرکنسانتره یها رهیج

 دو هضم یها روش از شیآزما نیا در شد. استفاده یکیولوژیب بافر عنوان به یالسدن مگاسفرا یباکتر با همراه ای ییتنها به ییایمیش بافر چند از :ها مواد و روش

 درصد 04 یحاو و یافزودن )فاقد شاهد ی رهیج -1 شامل ماریت 12 تعداد .شد استفاده شکمبه یهوازیب یهایباکتر و هاقارچ اختصاصی کشت ،یامرحله
 تیبنتون بافر ۵ از درصد کی -12 تا 8 ،(cfu/ml 143  ×۵/1) یالسدن مگاسفرا یباکتر تریل یلیم 8 +هیپا ی رهیج -2 ،(هیپا ی رهیج ای علوفه درصد 84 + رهکنسانت

   .بودند یالسدن مگاسفرا یباکتر با اههمر ای ییتنها به کربنات یسسکوئ میسد ت،یزئول م،یزیمن دیاکس م،یسد کربناتیب  م،یسد
 ماده هضمتیقابل (.p<4۵/4) یافت بهبود  یباکتر و بافر یکنندهافتیدر یمارهایت در خشک یماده هضم قابلیت ،یامرحله دو هضم شیآزما در :ها یافته

 در و گرفت قرار یشیآزما یمارهایت ریتاث تحت شکمبه از داشدهج یهاقارچ توسط اسیدی ندهیشو در نامحلول افیال و یخنث ندهیشو در نامحلول افیال خشک،
 یها یباکتر توسط مغذی مواد هضم قابلیت بر  یتاثیر بیولوژیکی و شیمیایی بافر از استفاده .(p<4۵/4) بود شاهد از بیشتر باکتری + شیمیایی بافر حاوی تیمار

 و HP شامل شکمبه یها قارچ و یباکتر کشت طیمح یریتخم یهافراسنجه .(p<4۵/4) بود شاهد از بیشتر باکتری + بافر حاوی تیمارهای در و داشت  شکمبه
  .(p<4۵/4)بودند شاهد تیمار از تر کم و بیشتر تیمارها ی همه در ترتیب به و ندگرفت قرار یشیآزما یمارهایت ریتاث تحت داری معنی طور به  آمونیاکی نیتروژن غلظت

 مصرف باکتری اثر موارد از بسیاری در و شد پرواری های بره کنسانتره پر های جیره تخمیر و هضم شرایط بهبود باعث شیمیایی افرب از استفاده :گیری نتیجه
 د.داشتن افزایی هم اثرات نیز بافر و باکتری توام ی استفاده طرفی، از بود. رقابت قابل شیمیایی بافرهای با اسید ی کننده

 

 شکمبه pH ،هضم تیقابل ،هیسیسرو سسیساکاروما م،یسدکربناتیب سدیم،بنتونیت ،یالسدن گاسفرام یباکتر :یدیکل یهاواژه
 

 مقدمه
 ساختمانی غیر های کربوهیدرات از یغن هایجیره خوراندن 

 ،اندنشده سازگار هاجیره نای با کافی اندازه به که یواناتیح به
 اللاخت باعث این ؛(8۵) ودش یم شکمبهPH  کاهش به منجر

 .است آن حاصل لنگش نظیر عوارضی که شود می اسیدوز
 نعتص در اقتصادی زیان عمده دالیل از یکی لنگش بیماری

 درمان، هزینه شامل لنگش از ناشی های زیان و است پرواربندی

 کاهش و ررمق دموع از زودتر کشتار وزن، فزایشا کاهش
  .(8۵) دباش یم حیوانات عملکرد

 به نشخوارکننده یهادام شکمبه در ساکن یکروبیم تیجمع
 با هادام نیا هیتغذ .است مناسب علوفه هضم یبرا معمول طور

 در را یکروبیم عیسر ریتخم ،یاکنسانتره باتیترک یباال ریمقاد
 با یهارهیج .(2) شودیم PH کاهش باعث و داشته یپ

 اهشک را الیاف هضم و شکمبه PH اغلب باال کنسانتره
  .دندهیم

 حترش از یابعت نشخوارکنندگان رهیج در بافری مواد به ازین 
 .(11) است خوراك تهیدیاس و یخوراک مواد بافری تیظرف بزاق،

در  pH راتییتغ برابر در دارند لیه تمابافرها موادی هستند ک
 جمله از. کنند مقاومت باز ای دیهنگام اضافه شدن مقدار کم اس

یم قرار استفاده وردم فربا عنوانبه رهیکه در ج ییهامکمل
سنگ آهک )کربنات  م،یسدکربناتیتوان به بیم رندیگ

 ارهاش میزیمن دیو اکس میزیمنکربنات م،یسدتیبنتون(، میکلس

 مازادسازی اسیدهاییخنث طریق از توانندیبافرها م .(02) ردک
مصرف بزاق و یا  یتولیدشده در شکمبه که در اثر ترشح ناکاف

و  اند، باعث افزایش تولیدد شدهایجا انترهپرکنس یرهیج
 در رابطه با . (24) ندشوهای نشخوارکننده  عملکرد دام

شوند، یدر شکمبه م pH شیکه منجر به افزا ییهایافزودن
  استفاده یریش گاو پرورش صنعت در که یبافر نیترجیرا
ساز  و سوخت دگاهید از .است میسد کربناتیشود، بیم

 یدهایاس دیبر تول یادیز ریتأث میسد کربناتیب ،(سمی)متابول
 شیافزا را وناتی، اما نسبت استات به پروپ(0)چرب فرار ندارد 

 مطلوب ریش یدرصد چرب تیتثب یعمل برا نیدهد که ایم
 یداریتنها سبب حفظ پا نه بافرها ،یطورکل به. (11) است

دهند  یم شیافزا زین را وانیح دیبلکه تول ،شوندیم شکمبه
(80).   

 و کننده تولید یهایعلت عدم تعادل بین باکتربهاسیدوز  
. (1) شودیم جادیا زین فرار چرب یاسیدها کنند مصرف
و  الیافیابد، هضم کاهش می 0/۵شکمبه به   pH که زمانی

 .(13)یابد کاهش می باریک جریان پروتئین میکروبی به روده
 که هستند یوراکخ یکروبیده مهای زن ها، مکملکیوتیپروب

دهند یم بهبود را روده یکروبیای تعادل م سودمندانه طوربه
عنوان یک پروبیوتیک، به 1مگاسفرا السدنیستفاده از ا ،(۵)

مگاسفرا دهد و تلقیح گاو با تجمع الکتات را کاهش می
در تقویت جمعیت مصرف کننده الکتات موثر است  السدنی

1- Megasphaera elsdenii 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 ازی السدن مگاسفراز باکتری استفاده از دوزهای مختلف ا .(28)
الکتات  ،های نژاد آنگوسگوساله درطریق فیستوالی شکمبه 

و  دادکاهش را ی باکتری کنندههای دریافتگوساله ی شکمبه
pH (20) ها نسبت به شاهد باالتر بودشکمبه نیز در این دام. 

 0۵، ۵4، 2۵مقادیر صفر، با دادن  ، (81)پژوهش دیگر  در یک
 ،های هلشتاینبه تلیسه یالسدن مگاسفرالیتر از یمیل 144و 

مایع  pH ،لیترمیلی 144و  0۵که دوزهای  شد مشاهده
های استفاده از افزودنی با لذا. ندشکمبه را افزایش داد

های مصرف تحریک رشد باکتری توان با میکروبی خوراکی می
از  ،الکتیکو افزایش مصرف اسید  الکتیککننده اسید 
شکمبه و تجمع اسیدهای چرب فرار  pH دکاهش شدی

 های مصرفدر مورد باکتری فرضیهترین مهم .جلوگیری کرد
سبب  الکتیکاین است که تولید اسید  الکتیککننده اسید 

این  به الکتیکاسید  ی کنندههای مصرفسازگار شدن باکتری
بنابراین،  .(86) شودها میو در نتیجه تحریک رشد این باکتری

 یاستفاده از باکتر ریتاثی  مقایسهبا هدف حاضر،  پژوهش
بهبود  یبرا ییایمیشمختلف  یو بافرها دیاس کنندهمصرف

و یافتن بافر پرکنسانتره  یها رهیج ریهضم و تخم تیقابل
 انجام شد.مناسب و مقرون به صرفه 

 
 ها روش و مواد

 شکمبه، یولوژیکروبیم یها شگاهیآزما در حاضرپژوهش 
 یپژوهش-یآموزش ستگاهیاو  شرفتهیپ هیتغذ ،ریهضم و تخم

خوزستان  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یدامپرور
و  یکروبیم یافزودن ریتاث یمنظور بررس به انجام گرفت.

 و یاشکمبه ری، تخمهضمتیقابلمختلف بر  ییایمیش یبافرها
 دو هضمبا روش و  یتن برون روشبه ریتخم یهافراسنجه

 ،شکمبه یهاو باکتری ها قارچاختصاصی  کشت و یامرحله
 که گرفتند قرار استفاده مورد یشیآزما ماریت عنوانبه رهیج 12

 درصد 04 یحاو و یافزودن )فاقد شاهد ی رهیج -1شامل: 
 -2 ،(1 جدول -هیپا ی رهیج ای علوفه درصد 84 + رهکنسانت

 -یاکترب) یالسدن مگاسفرا یباکتر تریل یلیم 8 + هیپا ی رهیج
cfu/3ml 143  ×۵/0)، 8- تیبنتوندرصد  1 + هیپا ی رهیج 

 تریل یلیم 8+  میسد تیبنتوندرصد  1 + هیپا ی رهیج -0 م،یسد
 رهیج -6 م،یسد کربناتیبدرصد  1+  هیپا رهیج -۵ ،یباکتر

 -0 ،یباکتر تریل یلیم 8+  میسدکربناتیب  درصد 1+  هیپا
درصد  1+  هیپا رهیج -3 م،یزیمندیاکسدرصد  1+  هیپا رهیج

درصد  1+  هیپا رهیج -1 ،یباکتر تریل یلیم 8+  میزیمندیاکس
 تریل یلیم 8+ تیزئولدرصد  1+  هیپا رهیج -14 ت،یزئول

 ،کربنات یسسکوئ میسددرصد  1+  هیپا رهیج -11 ،یباکتر
 8+  کربنات یسسکوئمیسددرصد  1+  هیپا رهیج -12

 یالسدن مگاسفرا یها یر. باکتبودند ،یباکتر تریل یلیم
(cfu/ml 143  ×۵/1 )در دانشگاه  و یاستفاده از بز نجد مورد

 -اهواز-یخوزستان )مالثان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز
 ییها شیآزما در هاآن تیفعالشد و  هیو ته ی( جداسازرانیا

  .(26) قرار گرفت یمورد بررس

 
 هیپا رهیج ییایمیش باتیو ترک یخوراک یاجزا -1جدول  

Table 1. Feed ingredients and chemical composition of the basic diet 
 درصد یخوراک مواد

 1/24 یونجه ف خشکعل
 1/1 کاه گندم
 84 دانه جو

 21 دانه ذرت
 8۵4/12 کنجاله سویا
 ۵/۵ سبوس گندم

 0/4 کربنات کلسیم
 2۵4/4 نمک

 ۵/4 *مواد معدنی -مکمل ویتامین
  شیمیایی )درصد( ترکیبات

 1/31 ماده خشک
 3/10 ماده آلی
 10/۵ خاکستر

 1/16 پروتئین خام
 0/2 عصاره اتری

 6۵/2 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک(
 21 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
 ۵/16 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

 48/00 های غیر الیافیکربوهیدرات
 64 م،یکلسگرم E، 134نیتامیو گرم یلیمD3 ،144نیتامیو یالمللنیب واحدهزار A، 144 نیتامیو یالمللنیهزار واحد ب ۵44 یحاو یمواد معدن – نیتامیمکمل و لوگرمیهر ک*

مس،  گرم یلیم844 منگنز، گرمیلیمهزار  11 آهن، گرم یلیمهزار  8 ،یرو گرم یلیمهزار  8 م،یزیمن گرم یلیمهزار 11 م،یسد گرمیلیمهزار  64 فسفر، گرم یلیمهزار 
 .دانیاکسیآنت گرم یلیم 044 د،ی گرم یلیم144 وم،یسلن گرم یلیم1کروم،  گرم یلیم144

 

استفاده در پژوهش حاضر شامل  مورد یبافر یهامکمل
 -اصفهان) سپاهان ایمیک شرکت از میسد کربنات یب بافر

 نینو هزاره ندیفرآ ایپا شرکت از میسد تیبنتون ،(رانیا
 (،رانیا -تهران) توسکا افرند شرکت از تیزئول ،(رانیا-)مشهد

 و( رانیا -)مشهد وانیو انیبن دانش گروه از میزیدمنیاکس

 صباح نویم وریط و دام کارخانه از  کربنات یسسکوئ میسد
 .شد هیته( رانیا-نودشتیمگلستان )

 یشگاهیآزماهضم  تیقابل نییتع
آزمایش با استفاده از های مورد آزمایش  مونهنهضم  تیقابل   

 عیمنظور ما نیا ی. برا(04) شد یریگاندازهای  هضم دو مرحله

 
 یچاج یو مرتض یوفائ فرشته
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ی  ی برپایه از چهار راس گوسفند تغذیه شده با جیرهشکمبه 
به ی معدی گرفته شد و پس از اختالط  علوفه از طریق لوله

 گرم نمونهمیمخلوط شد. ن یبا بزاق مصنوع 0به  1نسبت 
 یتکرار برا 0)لیتری وزن شد  میلی 144های  لولهخشک در 

 81 یدمادر ساعت  03مدت بهمحلول فوق و با ( هر نمونه
 03مدت -بهسپس  .شدگذاری  خانه گرم گرادسانتیدرجه 

 دیدر معرض اس گرادسانتیدرجه  81 یدر دما گریساعت د
 8844 نیپپس میگرم آنز ۵/4) نیپپس ودرصد  24 کیدریکلر
 قرار هضم تحتنرمال(  1/4 کیدریکلر دیاس تریل یلیم 144 در

بدون  02واتمن شماره  یها با کاغذ صافنمونه سپس. گرفت
 ماده هضم تیقابلخاکستر، صاف، خشک و وزن شدند. 

الیاف نامحلول در  و الیاف نامحلول در شوینده خنثی خشک،
ده مانه و باقییی اول از اختالف مقدار نمونه شوینده اسیدی

 .(01) شد محاسبه
 های شکمبهتهیه محیط کشت اختصاصی قارچ

 8) 1محلول نمکی دو های شکمبه شامل محیط کشت قارچ  
( شدلیتر آب مقطر حل  1پتاسیم در گرم فسفات هیدروژن دی

گرم  6گرم فسفات هیدروژن پتاسیم،  8) 2و محلول نمکی 
کلسیم گرم کلرید 6/4گرم کلرید سدیم،  6سولفات آمونیوم، 

شکمبه  عمایاز  یمقدار مساو با( شدلیتر آب مقطر حل  1در 
 ۵/2دقیقه(،  84دور در دقیقه برای  1۵444)سانتریفیوژ شد 
 1گرم گلوکز، ۵/4گرم پپتون تریپتیکاز،  14 ر،گرم عصار مخم
 گرم سیستئین 1کربنات سدیم، گرم بی 6گرم سلوبیوز، 
درصد برای هر  1/4رین وزالیتر رزمیلی 1و   اسیدکلریدریک

. محیط کشت تحت شرایط (26، 21) بودلیتر محیط کشت 
د برای عو بد شهای سرمی منتقل هوازی به داخل شیشهبی
اتوکالو شد. به این ترتیب  گرادیسانتدرجه  124دقیقه در  1۵

 بههای قارچ هشد. ایزول همحیط کشت اختصاصی قارچ آماد
های سرمی که شیشه در 1به  1عنوان اینوکوالنت به نسبت 

گرم از  1 ههمرابهمحتوی محیط کشت اختصاصی قارچ 
گرم  41/4) کبیوتیلیتر آنتیمیلی 1های آزمایشی و نمونه
لیتر کلرامفنیکل به حجم میلی 2سیلین و استرپتومایسین با پنی
 هشدند و برای ب هبودند، کشت داد( شد رساندهلیتر میلی 144

کالچر انجام ، سه مرحله سابدست آوردن محیط کشت خالص
 ،د برای مطمئن شدن از خالص بودن محیط کشت قارچعشد. ب
 ششمدت برای  گرادسانتیدرجه  81ها در انکوباتور در نمونه

 شدند.  هروز کشت داد
 شکمبه یهایباکتر یکشت اختصاص طیمح هیته
 ،1 یشکمبه شامل محلول نمک یهایکشت باکتر طیمح

عصاره  گرم  ۵/4 تر،یل یلیم 1۵4ام هر کد 2 یمحلول نمک
چرب فرار  دیاس تریلیلیم 14 کاز،یپتیگرم پپتون تر 2مخمر، 

  نیرزوزور تریلیلیم 1درصد و  3 میکربنات سد تریل یلیم 04
 یهوازیب طیشده تحت شرا هیکشت ته طیحم. (21) باشدیم

گرم نمونه  1مقدار  یکه حاو یسرم یهاشهیداخل شبه
 درصد 84 و کنسانتره درصد 04 هیپا رهیج ی)حاو یشیآزما

درجه  124در قهیدق 1۵ یو بعد برا شد( بود، منتقل علوفه
خالص شکمبه و  یهایباکتر های جدایه سو شد. سپاتوکال

دست آوردن هب یدرصد اضافه شدند. برا ۵/1 یمحلول قند
کشت خالص، سه مرحله ساب کالچر انجام شد، و بعد  طیمح

درجه  81ها در انکوباتور در کشت طیاز خالص کردن مح
کشت پس از  یها شهیش یمحتو کشت داده شدند. گرادسانتی
 یکشت صاف شده برا عیاز ما یریگ و نمونه pH یریگ اندازه

 دیناپد زانیو م دشخشک و توزین  ،یاکیآمون تروژنیسنجش ن
ها  نمونه یخنث ندهینامحلول در شو افیشدن ماده خشک و ال

  شد.   یریگ اندازه ها یباکتر تیدر اثر فعال
 PHو  یاکیآمون تروژنین غلظت 

 حجم بامحیط کشت  عیاز ما یبخشدر پایان انکوباسیون،   
نرمال مخلوط شد و تا زمان  2/4 کیدریکلردیاس با یمساو

 گرادسانتیدرجه  -24 یدر دما یاکیآمون تروژنین یریاندازه گ
 اساس بر شکمبه عیما یاکیآمون تروژنین غلظتشد.  ینگهدار
و با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر  (0) تیپوکرایه روش

شد.  یریانگلستان( اندازه گ ،Biochrom libra S22)مدل 
 راتییبر تغ یشیآزما یهارهیج مصرف ریتاث یبررس منظوربه

pH شکمبه،  عیماpH  با استفاده ازpH متر (Aqualtic،  مدل
14AL، شد.  یریگاندازه( آلمان ساخت 

 ییایمیش بیترک یریگاندازه
 یدما در ساعت 03 آلمان، ممرت، )آون خشک ماده درصد  

(، خاکستر )کوره Method: 930.15وس؛یسلس درجه 64
 غلظت(، Method: 92.05 ران،یا تون،یاکسا ،یکیالکتر

 کلدال) ،Method: 954.01 کجلدال،)روش  خام پروتئین
و  (رانیا ،یبخش یگاهشیآزما عیصنا V50مدل  ک،یاتومات

 با( method: 973.18) یدیاس ندهیشو در نامحلول افیال
نامحلول در  افیال .(8) شد یریگ اندازه استاندارد یها روش

 .شدسنجش ( 08)شده  هیبا روش توص یخنث ندهیشو
با  یدر قالب طرح کامالً تصادف شیحاصل از آزما یها داده

 0/1 شیرایو SAS ینرم افزار آمار GLM هیاستفاده از رو
 دار، یاثرات معن ی. براندقرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز

با استفاده از روش دانکن در سطح احتمال  ها نیانگیم سهیمقا
 درصد انجام شد.  ۵ یخطا

Yij = µ +Ti+ Ɛij                  
 نیانگیم  Μ شده، مشاهده مقدار Yij رابطه، نیا در که

 .است آزمایش یخطا اثرات  Ɛij ،امi  ماریت اثر  Ti،جامعه
 
 ایج و بحثنت

 یشگاهیآزماهضم  تیقابل
 یشیآزما یها رهیج یمغذ مواد هضمتیقابلمربوط به  جینتا  

خشک هضم مادهتیقابلنشان داده شده است.  2در جدول 
، اما (p<4۵/4) گرفت قرار یشیآزما یمارهایت ریتاث تحت

خنثی و الیاف نامحلول الیاف نامحلول در شوینده  هضمتیقابل
 گرفتن قرار یشیآزما یمارهایت ریتاث تحت در شوینده اسیدی

(4۵/4<pافزودن باکتر .)یهمراه با بافرها ای ییبه تنها ی 
هضم  تیقابل شیافزاباعث شاهد  ماریبا ت سهیدر مقاشیمیایی 

 کربناتیببنتونیت سدیم، )بافری  یمارهایدر تماده خشک 
 یباکتر یحاو (کربنات یسسکوئ میدس م،یزیمن دیاکس م،یسد
 + میسدکربناتیب ماریتدر ماده خشک  هضمتیقابل. شد

غیر از تیمار  مارهایت رینسبت به سا یالسدن امگاسفر یباکتر
 (هیپا رهیشاهد )ج ماریتدر  اما ؛بیشتر بودداری  طور معنی به 12

الیاف نامحلول در شوینده  قابلیت هضم .کمترین مقدار بود

 
 یچاج یو مرتض یوفائ فرشته
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 به شاهد به نسبت باکتری-حاوی بافر یمارهایر تد خنثی
 .یافتبهبود داری عددی و غیرمعنی صورت
درصد  1 یحاو ی رهیها، در ج با بره( 16) پژوهشیدر 

هضم تیدرصد سنگ آهک، قابل 8/1+  میسد کربناتیب
خام  نیو پروتئ یخنث ندهینامحلول در شو افیال یظاهر

پرکنسانتره  ی رهیبه ج ییایقل ی. با افزودن بافرهاافتی شیافزا
 یهضم ظاهر تیقابل ،درصد کنسانتره( 6۵درصد علوفه و  8۵)

+  هیپا یرهی)ج میسدکربناتیبافر ب ی حاوی جیره یمواد مغذ
 کربناتیگرم ب 14+  هیپا یرهی( و جمیسدکربناتیگرم ب 14
 یدار یبا شاهد تفاوت معن سهیدر مقا میپتاس+ کربنات میسد

درصد  1حاضر با افزودن  شیدر آزما اما، (80)نداشتند 
به  یالسدن امگاسفر یباکتر تریل یلیم 8+  میسد کربناتیب

 یداریمعن طورخشک بههضم مادهتیقابل یشیآزما یها رهیج
با استفاده از  یپژوهش ی. طافتینسبت به شاهد بهبود 

گزارش کردند که  یشیآزما یمارهایدر ت میسدکربناتیب
 میسدکربناتیب یحاو یهارهیجو در جی  نهداهضم تیقابل

هضم تیقابلمشخص شده که . (6) بود شتریبشاهد نسبت به 
 شدنبهتر  مربوط به میزیمندیاکس لهیخشک به وسماده شتریب

. (84)و نشاسته است  یثخن ندهینامحلول در شو افیال هضم
 هیتغذ ی شده یگذار ستولهیف یگاوها با یانجام پژوهش یط

 درصد علوفه 04درصد کنسانتره و  64 یحاو ی رهیجشده با 
سبب  هیپا رهیبه ج میزیمندیدرصد اکس ۵، افزودن (18)

به  میزیمندی. اکسشدخشک ی  هضم مادهتیقابلافزایش 

شکمبه شده  pH شیبافری که دارد سبب افزا تیخاص واسطه
موافق با که  کند یم رییدر شکمبه جلوگ دوزیو از بروز اس

 + میزیمندیاکس یحاو یمارهایتاست. حاضر  شیاآزم جینتا
شاهد  ماریرا نسبت به ت یداریمعن شی( افزا3 ماری)ت باکتری

 هیبا گوسفندان نر نژاد مهربان تغذ ینشان دادند. در مطالعات
 ،(10) رهیج لوگرمیدر هر ک تیگرم زئول 64و  84شده با 

 یردایمعن طوربه خامنیخشک و پروتئی  ماده هضمتیقابل
درصد  0استفاده از  ی ادر مطالعه ،ی. از طرفافتی شیافزا
باعث ، علوفه و کنسانتره ۵4:۵4 نسبت یحاو رهیدر ج تیزئول
و  یخام، چربنیخشک، پروتئ یماده هضمتیقابل شیافزا

 جیکه موافق نتا (1)شد  الیاف نامحلول در شوینده خنثی
منجر  1(DFM) ها کروبیم میمستق هیتغذ حاضر بود. شیآزما

. تزریق (23)خشک شد ی  هضم ماده تیبه افزایش قابل
، منجر به کاهش تجمع (88) از طریق شکمبه السدنی مگاسفرا

شکمبه و  pHاسیدالکتیک در شکمبه و متعاقب آن، افزایش 
هضم ماده خشک نسبت به  تیدر قابل یدرصد 20افزایش 

 شیبه دست آمده در آزما جیتیمار شاهد شد که موافق نتا
 یکننده افتیدر یها رهیش حاضر جیدر آزما بود.حاضر 

بنتونیت )به تنهایی یا همراه با بافرها  یالسدن مگاسفرا یباکتر
 یسسکوئ میسد م،یزیمن دیاکس م،یسدکربناتیبسدیم، 
 قابلیت هضم داریمعن شیافزا ،شاهد ماری( نسبت به تکربنات

 (.  p<4۵/4را نشان دادند ) ی خشک ماده

 
 یالسدن مگاسفرا یباکتریا  و ییایمیش یبافر یافزودن یحاو یها رهیج و هیپا  رهیج آزمایشگاهیهضم  تیقابلدرصد  -2 جدول

Table 2. The in vitro digestibility (%) of the basic diet and diets containing chemical buffer or Megasphaera alsdeni  
                 bacteria 

 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی الیاف نامحلول در شوینده خنثی ماده خشک )جیره پایه + افزودنی(1های آزمایشیتیمار ه تیمارشمار
 e10/62 04/۵3 80/80 )شاهد( هیپارهیج 1
 cd34/61 ۵0/۵3 ۵0/83 یباکتر 2
 cde34/60 11/۵0 30/83 میسد تیبنتون 8
 bcd۵1/04 ۵۵/64 01/83 یباکتر+  میسد تیبنتون 0
 de63/6۵ 60/64 20/04 میسد کربناتیب ۵
 a11/00 ۵1/60 ۵3/00 یباکتر+  میسد کربناتیب 6
 cde60/60 81/۵1 10/80 میزیمن دیاکس 0
 abc26/06 21/60 20/04 یباکتر+ میزیمن دیاکس 3
 de1۵/60 83/60 40/86 تیزئول 1
 cde04/63 ۵0/6۵ 01/86 یباکتر+  تیزئول 14
 de60/60 13/۵۵ 60/81 کربنات یسکوئس میسد 11
 abc34/08 44/6۵ 10/04 یکربنات + باکتر یسسکوئ میسد 12

SEM  81/8 01/8 31/8 
  4143/4 8۵26/4 022۵/4 

لیتر به ازای  میلی 8( یالسدن مگاسفرا) یترباکمقدار هرکدام از بافرهای شیمیایی یک درصد جیره بود، مقدار  ،بود علوفهدرصد  84کنسانتره و  درصد 04 نسبت شامل هیپا رهیج
 بود. cfu/ml 143  ×۵/1 معادل با محلول تریلیلیمها در هر  جمعیت باکتریهر دام در روز بود و 

p value ارزش :p ، SEM :دارند داری معنی اختالف آماری نظر از مشابه غیر حروف دارای اعداد ستون هر در ها، میانگین استاندارد خطای (4۵/4p<.) 

 

 یاختصاص کشت طیمح در ریهضم و تخم تیقابل
 شکمبه یهواز یب یها قارچ

الیاف نامحلول در شوینده  خشک، ماده یریپذهضم جینتا 
 یهاتوسط قارچ خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

نشان داده شده است. اثر  8 شکمبه در جدول یهواز یب
لول حالیاف نام خشک،مادههضم تیبر قابل یشیآزما یمارهایت

 دار یمعن در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
بنتونیت  ،یالسدن مگاسفرا یافزودن باکتر (.p<4۵/4شد )

، به تنهایی کربنات یسسکوئ میسدسدیم، اکسید منیزیوم، 

ی  نسبت به شاهد باعث افزایش عددی قابلیت هضم ماده
ی این ترکیبات  ی به همهخشک شدند؛ اما افزودن باکتر

باعث  ،کربنات یسسکوئ میسدکننده یا بافری بجز  ییقلیا
 هضم تیقابلدار قابلیت هضم ماده خشک شد.  افزایش معنی

 یشیآزما یمارهایت ی در همه الیاف نامحلول در شوینده خنثی
هضم  تیقابل نیشتریو ب شد شاهد از شتریب یدار یمعن طور به

بود، اگرچه  یباکتر+  میسد تینتونب یحاو ماریمربوط به ت
در . نداشت یبافر یافزودن یواح یمارهایت ریبا سا یتفاوت

حلول در شوینده مالیاف نا قابلیت هضم مقایسه با تیمار شاهد 
1- Direct Fed Microbial Products 
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 140................................ ................................................................. های پرکنسانتره با جیرهمختلف  یو بافرها دیاس کننده مصرف یها یاز باکتر استفاده اثرات

 تیبنتون ،میسد تیبنتون)تیمار  11نیز در شش تیمار از اسیدی 
 ی،باکتر+  میسد کربناتیب ،میسد کربناتیب ی،باکتر+  میسد
داری بیشتر بود  طور معنی به( یباکتر+  تیزئول ،تیلزئو

(4۵/4>p) .شکمبه  یها یباکتر و هاقارچ ها،پروتوزوآ جمعیت
احتمالی که علت  افتی شیافزا کننده ایقل یبا افزودن بافرها

که در آزمایش  ه استذکر شدمناسب  ی دردامنه pHحفظ آن 
 ؛(6 و ۵)جدول مشاهده شد  pHحاضر نیز این بهبود 

یا قلیا  یبافرترکیبات  نیافزودن احاضر  شیدر آزماکه طوری به
 ی دامنه در pHبا حفظ  ی پرکنسانتره یها رهیبه ج کننده

 یها شده است، از طرف قارچ تیفعال شیمناسب باعث افزا
( یالسدن مگالسفرا) ی+ باکتر ییایمیزمان بافر ش افزودن هم

شکمبه  بر اسیدوزدر برا یاثر محافظتبیشتر  تیباعث تقو زین

ها با  قارچ تیبهبود فعال لیدل دیشا ،یشده است. از طرف
ها در حذف اثر آن ،(0 و 8 یمارهایت) میسد تیافزودن بنتون

سطوح  شیاشده که  افز انیب را،یپروتوزوآها از شکمبه باشد، ز
 ییپروتوزوآ ضد یافزودن کیعنوان  به تواندیم میسدتیبنتون

 (؛10) باشد دیزوآها در گوسفند مفپروتو تیدر کاهش جمع
در سطح  یکیو بار الکتر یچندوجه یهاهیال لیدلبه تیبنتون

آن را  تیمژکدار، فعال یحرکت پروتوزوآ درآن با تداخل 
سایر  نشد دهیعمل سبب کاهش بلع نیکاهش داده و ا

ماندن  یباق امکانو شده توسط پروتوزوآها  هاارگانیسمکرویم
شکمبه فراهم  عیرا در ما یشتریب یقارچ و ییایباکتر تیجمع

 .(10) کندیم

 

       های  بره شکمبهجداسازی شده از  یهوازیب یهاقارچهای آزمایشی توسط  جیره (درصد) قابلیت هضم  برتیمارهای آزمایشی اثر  -8 جدول
  پرواری             

Table 3. The effect of experimental treatments on the digestibility (%) of experimental diets by anaerobic fungi  
                 isolated from the rumen of fattening lambs 

 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی الیاف نامحلول در شوینده خنثی ماده خشک )جیره پایه + افزودنی(1های آزمایشیتیمار شماره تیمار
 c02/۵8 c20/۵4 b10/23 )شاهد( هیپارهیج 1
 abc28/۵6 ab61/۵8 b1۵/21 یباکتر 2
 abc03/۵6 ab66/۵8 a61/80 میسد تیبنتون 8
 a2۵/۵1 a11/۵6 a22/80 یباکتر+  میسد تیبنتون 0
 a26/۵1 ab۵0/۵6 a31/80 میسد کربناتیب ۵
 a۵6/۵1 a21/۵6 a44/80 یباکتر+  میسد کربناتیب 6
 abc00/۵۵ ab66/۵1 b00/23 میزیمن دیاکس 0
 ab۵6/۵۵ ab34/۵1 b۵6/21 یباکتر+ میزیمن دیاکس 3
 ab08/۵0 ab10/۵0 a1۵/8۵ تیزئول 1
 ab1۵/۵0 ab20/۵0 a0۵/8۵ یباکتر+  تیزئول 14
 abc00/۵۵ ab6۵/۵1 b83/84 کربنات یسسکوئ میسد 11
 abc10/۵6 ab۵3/۵1 b46/81 یکربنات + باکتر یسسکوئ میسد 12

SEM  61/1 23/2 0۵/1 
  4848/4 4838/4 4420/4 

لیتر به  میلی 8( یالسدن مگاسفرا) یباکترمقدار هرکدام از بافرهای شیمیایی یک درصد جیره بود، مقدار  ،بود علوفهدرصد  84کنسانتره و  درصد 04 نسبت شامل هیپا رهیج -1
 بود. cfu/ml 143  ×۵/1 دل بامعا محلول تریلیلیمها در هر  جمعیت باکتریازای هر دام در روز بود و 

 .(>4۵/4p) دارند داری معنی اختالف آماری نظر از مشابه غیر حروف دارای اعداد ستون هر در ها، میانگین استاندارد خطای: p ،SEMارزش : 

 
 یچاج یو مرتض یوفائ فرشته

p value

p value

 

 یهایباکتر کشت طیمح در ریهضم و تخم تیقابل
 شکمبه یهوازیب

وینده الیاف نامحلول در شخشک، ماده یریپذهضم جینتا   
 یهایباکترتوسط  در شوینده اسیدیالیاف نامحلول و  خنثی

 قرار یشیاآزم یمارهایت ریتاث تحت یداریمعن طوربهشکمبه 
 یترافزودن باکنشان داده شده است.  4جدول  درو  گرفتند

 یرهاز بافا یهمراه با برخ ای( ی+ باکتر هیپا رهی)ج ییتنهابه
 ،تیزئول و میسد کربناتیب ،میسد تیبنتون شامل ییایمیش

الیاف  وخشک  یهضم ماده تیقابل داریمعن شیافزا باعث
 ماریت .شد شاهد ماریتبه  نسبت نامحلول در شوینده اسیدی

 ماده مهض تیقابل داریمعن شیافزا باعث زین میدس کربناتیب
الیاف  وخشک یهضم مادهتیقابل شیافزا. شد خشک

 .دوب یاردیرمعنیغ مارهایت ریسا در نامحلول در شوینده اسیدی
 نیاالتر( بیالسدن مگاسفرا ی+ باکتر میسدتی)بنتون 4 ماریت

ف الیا هضمتیقابل .خشک را نشان دادهضم مادهتیقابل
  یینهات به یباکتر یحاو ماریت در نامحلول در شوینده خنثی

 

+  تیولزئ و ی+ باکتر میسد تیبنتون ،(ی+ باکتر هیپا رهی)ج
 نیباالتر. ودب شاهد ماریتاز  شتریب یداریمعن طوربه یباکتر

ثی و الیاف نامحلول در شوینده خن خشک،مادهقابلیت هضم 
 مربوط به تیمار  الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

 بود.  یالسدن مگاسفرا ی+ باکتر میسدتیبنتون
که افزودن  شدمشاهده  رییروی گاوهای ش شیبا آزما

و یا زئولیت )مشابه آزمایش حاضر(  تیولینوپتیبافرهای کل
 دارییمعن ریتاث )مغایر با نتایج آزمایش حاضر( میسد کربناتیب

مطابق نتایج . (12) نداشت خشکهضم ماده تیبر بهبود قابل
موجب  رهیدر ج میسد تیاستفاده از بنتونآزمایش حاضر، 

  شکمبه هایباکتریتوسط خشک هضم مادهتیقابل شیافزا
درصد  4و  2با استفاده از سطوح  (21) یپژوهش ی. ط(15) شد

درصد  4 استفاده از ،پر کنسانتره یرهیدر ج میسدتیبنتون
و افزایش شکمبه  یکروبیم تیسبب رشد جمع میسدتیبنتون
 یخنث یندهینامحلول در شو افیخشک و الشدن ماده دیناپد

 نسبت به شاهد شد.کشت  طیدر مح
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 14۵.......... ............................................................................................................................. 1041/ زمستان 83پژوهشهای تولیدات دامی سال سیزدهم/ شماره 

  یپروار یها شکمبه بره یها یباکترتوسط  یشیآزما یها رهیهضم ج تیقابلدرصد  بر یشیآزما یمارهایت اثر -0 جدول 
Table 4. The effect of experimental treatments on the digestibility (%) of experimental diets by rumen bacteria of  
              fattening lambs 

 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی الیاف نامحلول در شوینده خنثی ماده خشک )جیره پایه + افزودنی(1شیهای آزمایتیمار شماره تیمار
 c42/۵۵ b46/۵4 c32/21 )شاهد( هیپارهیج 1
 ab31/61 a61/۵3 ab18/88 یباکتر 2
 c8۵/۵۵ b0۵/۵1 bc80/84 میسد تیبنتون 8
 a20/60 a۵6/۵1 a31/80 یباکتر+  میسد تیبنتون 0
 b14/۵1 b2۵/۵8 abc84/82 میسد کربناتیب ۵
 ab۵1/62 b32/۵1 a18/88 یباکتر+  میسد کربناتیب 6
 bc۵1/۵6 b11/۵4 bc63/84 میزیمن دیاکس 0
 bc8۵/۵6 b00/۵2 bc۵0/84 یباکتر+ میزیمن دیاکس 3
 c60/۵۵ b11/۵4 bc11/84 تیزئول 1
 ab01/61 a43/۵1 ab04/88 یباکتر+  تیزئول 14
 bc14/۵6 b11/۵4 bc61/84 کربنات یسسکوئ میسد 11
 bc10/۵6 b3۵/۵2 bc34/84 یکربنات + باکتر یسسکوئ میسد 12

SEM  02/1 20/1 03/1 
  42۵0/4 4446/4 4882/4 

لیتر به  میلی 8( یالسدن مگاسفرا) یباکترمقدار مقدار هرکدام از بافرهای شیمیایی یک درصد جیره بود،  ،بود علوفهدرصد  84کنسانتره و  درصد 04 نسبت شامل هیپا رهیج -1
 بود. cfu/ml 143  ×۵/1 معادل با محلول تریلیلیمها در هر  جمعیت باکتریازای هر دام در روز بود و 

p value ارزش :p ،SEM :دارند داری معنی اختالف آماری نظر از مشابه غیر حروف دارای اعداد ستون هر در ها، میانگین استاندارد خطای (4۵/4p<.) 

 
 یهواز یب یها قارچ کشت طیمح یریتخم یهافراسنجه

 شکمبه

 یو باکتر ییایقل یشامل بافرها یشیآزما یمارهایت راث   
 طیمح pHو  یاکیآمون تروژنیبر غلظت ن یالسدن مگاسفرا

بود  (p<4۵/4) داریشکمبه معن یهوازیب یهاکشت قارچ
 یهاهمراه با بافر ای ییبه تنها یافزودن باکتر(. ۵)جدول 

ی تیمارهای  در همه ،شاهد ماریبا ت سهیدر مقا ییایمیش
 تروژنیغلظت نکاهش و  pHآزمایشی باعث افزایش 

زمان از باکتری و بافر  ی هم استفاده(. p<4۵/4) شد یاکیآمون
شیمیایی در مقایسه با بافر شیمیایی به تنهایی، باعث افزایش 

در محیط  یاکیآمون تروژنینغلظت و کاهش بیشتر  pHبیشتر 
افزایی  شد که نشان از هم  های شکمبه کشت اختصاصی قارچ

 pHاختالف ها است.  ی اسید با بافر اثر باکتری مصرف کننده

 مارهایتی  همهشکمبه در  یهوازیب یهاکشت قارچ طیمح
شد  دارینسبت به شاهد معن( میسدتیبنتون) 8غیر از تیمار 

(4۵/4>p .) شاهد در تیمار  یاکیآمون تروژنیلظت نغبیشترین
 ی+ باکتر میسدکربناتیب) 6 ماریتترین آن مربوط به  کمو 

+  تیزئول) 14غیر از تیمار ، 6تیمار ( بود که یالسدن مگاسفرا
 تر بود (، از سایر تیمارها کمیالسدن مگاسفرا یباکتر

(4۵/4>pب .) یشترینpH کربناتیب مربوط به تیمار حاوی 
بود که فقط با تیمار  یالسدن مگاسفرا یکتر+ با میسد

 ی+ باکتر تیزئولو  یالسدن مگاسفرا ی+ باکتر میسدنتونیتب
داری نداشت، اما نسبت به سایر  اختالف معنی یالسدن مگاسفرا

به  متعلق  pHترین  داری بیشتر بود. کم طور معنی تیمارها به
 د. بوتیمار شاهد 

 

 شکمبه یهوازیب یهاقارچ کشت طیمح یریتخم یهافراسنجه بر یشیآزما یمارهایت اثر -۵ جدول
Table 5. The effect of experimental treatments on the fermentation parameters of rumen anaerobic fungi culture   
             medium 

 )جیره پایه + افزودنی(1های آزمایشیتیمار شماره تیمار
pH  لیتر( میلی 144گرم در  ی )میلیاکیمونآ تروژنینغلظت 

 d43/6 a11/24 )شاهد( هیپارهیج 1

 a62/6 cbd81/16 یباکتر 2

 c01/6 de04/10 میسد تیبنتون 8

 a04/6 e00/18 یباکتر+  میسد تیبنتون 0

 cb00/6 ef13/11 میسد کربناتیب ۵

 a02/6 g21/1 یباکتر+  میسد کربناتیب 6

 b۵4/6 cb۵4/10 میزیمن دیاکس 0

 b۵0/6 cde۵6/1۵ یباکتر+ میزیمن دیاکس 3

 cb01/6 cbd00/16 تیزئول 1

 ab۵0/6 fg60/14 یباکتر+  تیزئول 14

 c21/6 b4۵/13 کربنات یسسکوئ میسد 11

 b۵4/6 e2۵/18 یکربنات + باکتر یسسکوئ میسد 12

SEM  434/4 286/1 
  4441/4 4418/4 

لیتر به ازای  میلی 8( یالسدن مگاسفرا) یباکترمقدار هرکدام از بافرهای شیمیایی یک درصد جیره بود، مقدار  ،بود علوفهدرصد  84کنسانتره و  ددرص 04 نسبت شامل هیپا رهیج
 بود. cfu/ml 143  ×۵/1 معادل با محلول تریلیلیمها در هر  جمعیت باکتریهر دام در روز بود و 

p value : ارزشp ،SEM :دارند داری معنی اختالف آماری نظر از مشابه غیر حروف دارای اعداد ستون هر در ها، میانگین داستاندار خطای (4۵/4p<.) 
 

 
 
 

 
 

 
 یچاج یو مرتض یوفائ فرشته
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 146.................................................................................................  های پرکنسانتره با جیرهمختلف  یو بافرها دیاس کننده مصرف یها یراز باکت استفاده اثرات

 یها یباکتر کشت طیمح یریتخم یهافراسنجه
 شکمبه یهواز یب

 یاکیآمونتروژنیو غلظت ن pHنشان داد که  6جدول  جینتا   
 یداریعنطور م شکمبه به یها یباکتر صیااختصکشت  طیمح

به  یقرار گرفت. افزودن باکتر یشیآزما یمارهایت ریتحت تاث
ی تیمارها باعث افزایش  در همه همراه با بافر ای ییتنها

 2مربوط به تیمار  pHبیشترین . (p<4۵/4)شد  pHدار  معنی
در  یاکیآمونتروژنیغلظت نبود. ی پایه + باکتری(  )جیره
داری  طور معنی به 11 و 3، 0ی تیمارها بجز تیمارهای  همه
تر از شاهد بودند؛ در این سه تیمار غلظت نیتروژن  کم

 طور عددی کمتر از شاهد بودند.  آمونیاکی به

 

 های شکمبهتخمیرمحیط کشت باکتری هایفراسنجه تیمارهای آزمایشی بر اثر -6جدول 
Table 6. The effect of experimental treatments on fermentation parameters of the culture medium of rumen bacteria 

 )جیره پایه + افزودنی(1های آزمایشیتیمار شماره تیمار
pH  لیتر( میلی 144گرم در  ی )میلیاکیآمون تروژنینغلظت 

 c46/6 a68/26 )شاهد( هیپارهیج 1

 a04/6 d32/16 یباکتر 2

 b02/6 d۵0/16 میسد تیبنتون 8

 a6۵/6 d81/16 یاکترب+  میسد تیبنتون 0

 b84/6 cd41/13 میسد کربناتیب ۵

 a64/6 d61/16 یباکتر+  میسد کربناتیب 6

 bc20/6 a08/2۵ میزیمن دیاکس 0

 b0۵/6 ab3۵/28 یباکتر+ میزیمن دیاکس 3

 ab0۵/6 bcd۵6/11 تیزئول 1

 ab۵4/6 cd6۵/13 یباکتر+  تیزئول 14

 b8۵/6 ab61/28 کربنات یسسکوئ میسد 11

 ab64/6 d۵2/16 یکربنات + باکتر یسسکوئ میسد 12

SEM  120/4 13/2 
  401/4 484/4 

لیتر به  میلی 8( یالسدن مگاسفرا) یباکترمقدار هرکدام از بافرهای شیمیایی یک درصد جیره بود، مقدار  ،بود علوفهدرصد  84کنسانتره و  درصد 04 نسبت شامل هیپا رهیج -1
 بود. cfu/ml 143  ×۵/1 معادل با محلول تریلیلیمها در هر  جمعیت باکتریوز بود و ازای هر دام در ر

p value : ارزشp ،SEM :دارند داری معنی اختالف آماری نظر از مشابه غیر حروف دارای اعداد ستون هر در ها، میانگین استاندارد خطای (4۵/4p<.) 
 
 

ها،  یها و باکتر محیط کشت اختصاصی قارچ pH شیافزا
به تنهایی یا همراه با  ییایباکتر یافزودن یحاو یمارهایدر ت

در  pHآنها در حفظ استفاده از  دیاثر مف بافرهای شیمیایی، 
 یط .دهدیرا نشان م یاکنسانتره یهارهیج حین مصرف

نرخ  رلکنت قیمشخص شد که بافرها از طر (14) یگزارش
  تیعالف شی، باعث تعادل و افزاpHو  یارقت شکمبه

شده و در آخر باعث در دسترس قرار  یکروبیم یهاگونه
 هاسمیکروارگانیتوسط م یریهضم تخم یگرفتن سوبسترا برا

با هدف تعدیل  یخواهند شد. امروزه استفاده از بافرهای خوراک
باال،  متراکم مواد با هایدر جیره pH کاهش بارتأثیر زیان

نشان  یمهم برا ریتغم کی pH. (22،81)کرده است  دایرواج پ
 نیرابطه ب میشکمبه است که باعث تنظ تیدادن وضع

. مطالعات شودیشکمبه م یبا سوبسترا ها سمیکروارگانیم
  طیدر شرا میسدکربناتیب یحاو رهیج که ندا دادهنشان 

در  تواندیداشته و م ینییپا ییدزایشاخص اس ،یتنبرون
 که (11)فظ کند را ح یاشکمبه pHبافرها،  ریبا سا سهیمقا

 یشکمبه در گاوها pH. منطبق با نتایج آزمایش حاضر است
مصرف )زئولیت(  تیپتونیو کل میسدکربناتیکه ب یاردهیش

 نیز مطالعات در سایر. (20)بود از شاهد  شتریکرده بودند ب
 دهیبه اثبات رس میزیمندیشکمبه با افزودن اکس pH شیافزا

 . (3،83)است 
 هایفعالیت باکتری یجهیشکمبه در نت آمونیاك در ولیدت

 باال  ،آمونیاك یتولیدکننده هایباکتری و پروتئولیتیک
آمونیاك  یتولیدکننده هایباکتری که طوری. به(2۵) باشدیم

 فعالیت ها،در شکمبه، با وجود پایین بودن جمعیت آن
 (82) یانجام پژوهش ی. ط(01) ددارن ییباال دآمیناسیون
 3/4در اثر افزودن  یآمونیاک غلظت نیتروژن که همشاهده شد

 هلشتاین پرواری های گوساله یدرصد اکسید منیزیم به جیره
 .ها نسبت به تیمار شاهد افزایش یافتآن pH میزان و کاهش

 یهارهیبه ج میزیمندیافزودن اکسنیز حاضر  شیآزمادر 
و  اكیمار شاهد باعث کاهش آمونینسبت به ت یشیآزما
مصرف کننده اسید الکتیک  یهایشد. باکتر pH شیافزا

( به تنهایی یا در رومینانتیوم سلنوموناسو  السدنی مگاسفرا)
 اثرات جانبی ناشی از استفاده از  ،ترکیب با هم

ممانعت از  طریق از را باال تخمیر قابلیت با هاییکربوهیدرات
در  .(23) دهندکاهش می ،تجمع اسید الکتیکو انباشته شدن 

 یباکتر یحاو یشیآزما یمارهایتآزمایش حاضر نیز در 
 نیا ،به تنهایی یا همراه با بافرهای شیمیایی یالسدن مگاسفرا

 مشاهده شد.شاهد  مارینسبت به ت pH شیافزا
 

 گیری کلی نتیجه
 باعث شیمیایی بافر از استفاده حاضر، آزمایش نتایج طبق

 های بره رهکنسانت پر های جیره تخمیر و هضم شرایط بهبود
 ی کننده مصرف باکتری اثر موارد از بسیاری در و شد پرواری

 ی استفاده طرفی، از بود. رقابت قابل شیمیایی بافرهای با اسید
 بهتری نتایج و داشتند افزایی هم اثرات نیز بافر و باکتری توام

 قیمتی ارزان بافرهای که داد نشان حاصل نتایج دادند. نشان را
 نظیر قیمتی گران بافرهای با زئولیت سدیم، بنتونیت نظیر

 بود. رقابت قابل کربنات سسکوئی سدیم و سدیم بیکربنات
 دامی، های آزمایش با نتایج تایید از پس شود می توصیه درکل،

 در حاضر، آزمایش بیولوژیکی و شیمیایی بافری ترکیبات از
 استفاده تولیدی های دام سایر یا و پرواری های دام ی جیره
   شود.
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: The use of chemical buffers such as sodium bicarbonate, and 
bacterial additives like Megasphaera elsdenii result in improving the digestibility and 
fermentation in high concentration diets. Therefore, this research was conducted to compare the 
effect of acid-consuming bacteria and different chemical buffers for improvements in digestion 
and fermentation of high concentration diets. 
Material and Methods: Several chemical buffers were used alone or together with 
Megasphaera alsdeni bacteria as biological buffers. Two-step digestion methods and specific 
cultures of anaerobic rumen fungi and bacteria were used in this experiment. The number of 12 
treatments includes 1- the control diet (without additives and containing 70% concentrate + 30% 
fodder or basic diet), 2- the basic diet + 3 ml of Megasphaera alsdeni bacteria (1.5 x 108 
CFU/ml), 3 to 12- One percent of the 5 buffers were bentonite-sodium, sodium bicarbonate, 
magnesium oxide, zeolite, sodium sesquicarbonate alone or together with Megasphaera alsdeni 
bacteria. 
Results: In the two-step digestion test, the digestibility of dry matter was improved in the 
treatments receiving buffer and bacteria (p<0.05). The digestibility of dry matter, neutral 
detergent fiber, and acid neutral detergent fiber by rumen fungi was affected by the 
experimental treatments and was higher in the treatment containing chemical buffer + bacteria 
than in the control (p<0.05). The use of chemical and biological buffer had a significant effect 
on the digestibility of nutrients by rumen bacteria and it was more in the treatments containing 
buffer + bacteria than in the control (p<0.05). The fermentation parameters of the culture 
medium of bacteria and fungi, including pH and ammonia nitrogen concentration, were 
significantly affected by the experimental treatments; pH and ammonia nitrogen concentration 
were higher and lower than the control treatment in all treatments, respectively (p<0.05). 
Conclusion: Therefore, according to the results of the present experiment, the use of chemical 
buffer improved the conditions of digestion and fermentation of high-concentrate diets for 
fattening lambs, and in many cases, the effect of acid-consuming bacteria was competitive with 
chemical buffers. On the other hand, the combined use of bacteria and buffer also had 
synergistic effects. 
 
Keywords : Digestion, Megasphaera elsdenii bacteria, Rumen pH, Saccharomyces cerevisiae,   
                  Sodium bentonite, Sodium bicarbonate  
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