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 1396 دیتاریخ پذیرش:            1396 مهر تاریخ دریافت:

 

 چکیده

رأس گوسفند نر  16گوسفند قزل انجام شد. بدین منظور از  ایتحقیق حاضر جهت بررسی تأثیر یونوفر الزالوسید بر پارامترهای شکمبه

 ایگونه( تهیه شد به1985های غذایی براساس جداول احتیاجات غذایی بین المللی گوسفندان )تصادفی استفاده شد. جیره طرح کاملا قزل در قالب 

دهنده درصد پروتئین خام در ماده خشک جیره بود. اجزای تشکیل 15مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک انرژی قابل متابولیسم و  9/2که حاوی 

گرم در کیلوگرم ماده خشک  20و  589، 200، 488، 400ترتیب با مل یونجه، دانه جو، کنجاله سویا، دانه ذرت و سنگ آهک بهجیره غذایی شا

قسمت در میلیون ماده خشک جیره( بود. طول دوره آزماش  35و  30، 25، 20جیره بود. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف الزالوسید )

شکمبه، زمان احیای  pHآوری شد. در این تحقیق فاکتورهایی همانند دهی صبحگاهی جمعساعت بعد از خوراک 4و  2روز بود. مایع شکمبه  21

بلو، زمان شکمبه، زمان احیای متیلن pHگیری شد. متیلن بلو، زمان ترسیب شناوری، اسیدهای چرب فرار کل و نیتروژن آمونیاکی شکمبه اندازه

ار کل تحت تأثیر سطوح مختلف الزالوسید قرار نگرفت. نیتروژن آمونیاکی شکمبه با افزودن سطوح باالی ترسیب شناوری و اسیدهای چرب فر

قسمت در میلیون ماده خشک جیره  35دهد که استفاده از الزالوسید تا سطح (. نتایج نشان میp<05/0داری را نشان داد )الزالوسید کاهش معنی

های تجزیه کننده پروتئین شکمبه ندارد و کاهش نیتروژن آمونیاکی شکمبه نشانگر کاهش فعالیت باکتری تأثیر منفی بر اکوسیستم و پارامترهای

 باشد.واسطه افزودن الزالوسید میدر شکمبه به
 

 

   شکمبه، الزالوسید، نشخوارکنندگان، یونوفر ،پارامترهای تخمیری کلمات کلیدی:

 hamid.paya@tabrizu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

مغذی جیره )انرژی، پروتئین و  دهای غذایی جزء مواافزودنی       

باعث افزایش رشد،  اهاما استفاده از آن شوندویتامین( محسوب نمی

شوند مانند یونوفرها، و طیور می دام سالمتی و غذایی تبدیل ضریب بهبود

دلیل هها بها و غیره. در کل مصرف این افزودنیها، هورمونپروبیوتیک

صرفه های تولید مقرون بهبهبود وضعیت سالمتی دام و کاهش هزینه

واسطه با ساختمان انشعابی هستند و به هاییلمولکو یونوفرها باشند.می

باشند و ها مشخص میهای اکسیژن در آنطرز قرار گرفتن خاص اتم

های شکمبه و تغییر الگوی تخمیر باعث با تأثیر بر میکروارگانیسم

طور عمده هازجمله این یونوفرها که ب گردند.افزایش راندمان تولید می

گیرند عبارتند ور مورد استفاده قرار مینشخوارکنندگان و هم طی در هم

 ، سالینومایسین(Monensin) ، موننسین(Lasalocid) الزالوسید :از

(Salinomycin) ناراسین و (Narasin) (Holdsworth، 2003.)  الزالوسید

کشف شد. این یونوفر توسط باکتری  1951برای اولین بار در سال 

Streptomyces Lasaliensis شود و نام تجاری آن تولید میX-537A 

های دو ظرفیتی مانند یون کلسیم باشد و قابلیت زوج شدن با یونمی

(+2Ca( و یون منیزیم )+2Mgمی )( باشدHoldsworth ،2003.)  در

های موجود قلیایی داخل باکتری تسهیل عبور یون pHحالت نرمال 

نماید و باکتری نیز از این طرف داخل فراهم میدر محیط بیرون را به

(. Holdsworth ،2003برد )سود می ATPجریان پروتون برای تولید 

ونوفرها با قرار گرفتن در دیواره سلولی یبا حضور یونوفرها در محیط، 

  نفوذپذیرتر (H+) هیدروژن یون به نسبت را دیواره این ها،باکتری

لکترواستاتیک تغییر د. در اثر این عمل در داخل باکتری قدرت اکنمی

نماید. یونوفرها با تعویض یک یون هیدروژن با یک کاتیون معدنی می

 شودیون پتاسیم به خارج باکتری می انتقال ( باعثK+) پتاسیم یون مثل

(Russel  وHespell ،1981.)  این عمل برای مکانیسم تولیدATP  با

نفوذ پروتون به داخل باکتری مزاحمت ایجاد کرده و باکتری برای 

را با مصرف  pHدرونی تالش نموده تا کاهش  pHجلوگیری از کاهش 

ATP های هیدروژن اصالح نماید. درنتیجه انرژی وسیله خروج یونبه

حاصله جهت متابولیسم درونی میکروارگانسیم کاهش خواهد یافت و 

که مصرف  1970از سال  شود.رگ باکتری میاین عمل منجربه م

الزالوسید به تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا رسیده،  یونوفرها ازجمله

شود به طور عمده در جیره گاوهای شیری و گوشتی استفاده میبه

که عالوه بر کنترل بیماری کوکسیدوز به تغییر در جمعیت  ایگونه

را تغییر داده و باعث بهبود  میکروبی شکمبه، روند تخمیری شکمبه

توانند می یونوفرها (.2004 همکاران، و Erickson) شودها میدام عملکرد

های گرم مثبت نسبت جمعیت باکتری )تغییر شکمبه جمعیت میکروبی

و همکاران،  Ives) ای را تغییر دهندمنفی( و روند تخمیر شکمبه به گرم

های تولیدکننده باکتریهای گرم مثبت که جزء (. باکتری2002

باشند در تر میباشند به یونوفرها حساسالکتات، استات و متان می

ونات یپوهای تولیدکننده پرمنفی جزء باکتری گرم هایکه باکتریحالی

دهند تری به این ماده نشان میباشند حساسیت کمو سوکسینات می

(Lean  ،1997و همکاران.) ی بین تفاوت در ساختار غشای سلول

ترین دلیل وجود تفاوت در های گرم منفی و گرم مثبت مهمباکتری

های گرم مثبت و گرم میزان حساسیت به یونوفرها در بین باکتری

( 1983و همکاران ) Thivend (.1997 همکاران، و Lean) باشدمی منفی

با بررسی اثر الزالوسید بر تخمیر شکمبه گزارش کردند که الزالوسید 

افزایش نسبت اسیدپروپیونیک و کاهش میزان اسیداستیک و باعث 

یونوفرها تأثیری  شود. عموماًاسیدبوتیریک تولید شده در شکمبه می

های اسیدهای بر میزان کل اسیدهای چرب فرار ندارند ولی نسبت

 ایگونهدهند. بهچرب فرار مختلف در شکمبه را تحت تأثیر قرار می

زایش داده و میزان استات و بوتیرات را کاهش که میزان پروپیونات را اف

از کل انرژی  درصد 5در حدود  (.1976و همکاران،  Perryدهد )می

واسطه تولید گاز از دسترس دام جهت استفاده در رشد و خوراک به

(. یونوفرها تولید 1999و همکاران،  Erasmusشود )تولید خارج می

، Lachanospira، Eubacterium یهاباکتری کردن مهار واسطهبه را متان

Butyrivibrio  وRuminococus ها که محصول عمده تخمیری آن

باشد، میزان سازهای تولید متان( میو هیدروژن )پیش 2COفومارات، 

 (.Macy ،1985و  Martinدهد )کاهش می %30تولید متان را تا حدود 

وری خوراک و بهرهواسطه افزیش میزان عنوان یونوفر بهالزالوسید به

شود که این امر بهبود افزایش وزن در نشخوارکنندگان استفاده می

دلیل کاهش میزان تولید متان و افزایش میزان تولید تواند بهمی

 (.2003و همکاران، Yangپروپیونات در حین عمل تخمیر باشد )

کاهش میزان نسبت استات به پروپیونات و کاهش تولید متان در 

گردد. در واقع پروپیونات می الشه در تثبیت انرژی جربه افزایشمن نهایت

گیرد. های حیوان مورد استفاده قرار میطور مؤثرتری بوسیله بافتبه

های تجزیه کننده پروتئین در موننسین و الزالوسید با کنترل باکتری

شود کاهش دآمیناسیون و کاهش آمونیاک در شکمبه می باعث شکمبه

همان صورت بدون تجزیه به روده منتقل پروتئین خوراک بهو عمده 

شود و از این طریق از اتالف انرژی و پروتئین در شکمبه و جذب می

یونوفرها ازجمله الزالوسید  (.Holdsworth ،2003کنند )جلوگیری می

باعث جلوگیری از دآمیناسیون اسیدهای آمینه در شکمبه شده و این 

چنین تر اسیدهای آمینه در روده شود. همتواند باعث جذب بیشمی

مصرف انرژی  ، میزانکاهش میزان آمونیاک تولید شده یونوفرها با

دهند. در کل یونوفرها با جهت تبدیل آمونیاک به اوره را کاهش می

محدود ساختن میزان تولید متان و کاهش دآمیناسیون در شکمبه 

و Yangشوند )باعث حفظ و بقاء انرژی و اسیدهای آمینه می
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با توجه به مطالب ذکر شده، هدف از اجرای تحقیق  (.2003همکاران، 

حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر اکوسیستم و روند 

، اسیدهای چرب فرار، نیتروژن آمونیاکی pHتخمیری شکمبه از جمله 

 و زمان ترسیب و شناوری مایع شکمبه بود.
 

 هامواد و روش

رأس گوسفند نر بالغ نژاد قزل  16انجام آزمایش حاضر از جهت        

کیلوگرم جهت انجام آزمایش استفاده شد. در این  46±6با وزن زنده 

عنوان تیمارهای آزمایشی استفاده شد های غذایی بهآزمایش از جیره

جیره یکسان بوده  4که مواد خوراکی مورد استفاده در همه  ایگونهبه

ترتیب ها متفاوت بوده و بهالوسید استفاده شده در آنو تنها مقادیر الز

گرم میلی 35و  30، 25، 20های اول، دوم، سوم و چهارم حاوی جیره

های مورد استفاده در این آزمایش براساس در کیلوگرم جیره بود. جیره

که غلظت انرژی قابل  ایگونه( تنظیم شد. به1985) NRCجداول 

در هر کیلوگرم ماده خشک، پروتئین خام مگاکالری  9/2متابولیسم 

گرم در کیلوگرم ماده  9/3گرم در کیلوگرم ماده خشک، کلسیم  150

گرم در کیلوگرم ماده خشک بود. ترکیب مواد  9/2خشک و فسفر 

مواد خوراکی مورد استفاده در  ذکر شده است. 1خوراکی در جدول 

ار گوسفندان در اختی TMRصورت های غذایی، روزانه دوبار بهجیره

قرار گرفت. نسبت علوفه به کنسانتره در جیره غذایی مورد استفاده 

پس از  ساعت 4و  2 درصد بود. در روز بیست و یکم، 60به  40برابر با 

برداری مری از مایع شکمبه گوسفندان نمونه توسطدهی صبح خوراک

حیاء ، زمان ترسیب شناوری، زمان اpHها برای تعیین شد. از این نمونه

 کل و ازت آمونیاکی استفاده شد. VFAمتیلن بلو، تعیین 
 

 های مورد آزمایشدهنده جیره: اجزاء تشکیل1جدول 

گیری نمونه بعداز شکمبه، مایع pH گیریاندازه برای :pH گیریاندازه       

لیتر مایع اولیه برداشته شده میلی 20تا  10 گوسفندان شکمبه از از مایع

مانده جهت تصحیح بزاق دور ریخته و غلظت یون هیدروژن مایع باقی

گیری اندازه Elmtronمتر  pH دیجیتالی دستگاه وسیلهبه زمان حداقل در

 و ثبت شد.

گیری زمان ترسیب و جهت اندازه و شناوری: زمان ترسیب       

آوری شده را با عبور از لیتر از محتویات تازه جمعمیلی 15شناوری 

نشین صاف نموده و در داخل لوله آزمایش ریخته و زمان ته توری پارچه

 نشین شده و درحالیها تهیاختهو تک شدن بررسی شد. ذرات ریز غذا

زاده، تر و فیبری در سطح مایع شناور شد )مقدم و تقیکه ذرات بزرگ

1379.) 

روش تعیین زمان احیاء متیلن بلو، یکی  زمان احیاء متیلن بلو:       

لیتر از محلول میلی 1ای است. ترین شاخص فعالیت شکمبهاز مهم

لیتر محلول تازه مایع شکمبه به داخل میلی 20درصد متیلن بلو با 3/0

لوله آزمایش ریخته و زمان احیاء متیلن بلو یادداشت شد )مقدم و 

 (.1379زاده، تقی

گیری کل اسیدهای اندازه فرار: چرب اسیدهای کل گیریاندازه       

( در دو مرحله تقطیر و 1942) Markham stillچرب فرار با دستگاه 

لیتر از مایع شکمبه را میلی 5که  ایتیتراسیون انجام شد. به گونه

همراه با اسید مورد نظر )اسیدسولفریک غلیظ( در داخل دستگاه 

لیتر از مایع تقطیر شده جمع آوری شد و بالفاصله میلی 50ریخته و 

ند قطره معرف فنل با سود تیتر انجام شد. البته قبل از تیتراسیون چ

فتالئین به آن اضافه گردید. تسریع در تیتراسیون به جهت عدم جذب 

اکسید کربن هوا توسط مایع تقطیر شده مدنظر قرار گرفت. در دی

نهایت با استفاده از رابطه زیر میزان کل اسیدهای چرب فرار محاسبه 

 :گردید

 مایع شکمبهمول اسید چرب فرار در لیتر عدد تیتراسیون = میلی×10

گیری ازت آمونیاکی نیز با اندازه گیری ازت آمونیاکی:اندازه       

لیتر از میلی 20استفاده از روش تقطیر صورت گرفت. در این روش 

گرم اکسید  8/0نمونه مایع شکمبه صاف شده با توری چهارالیه با 

لیتر اسید میلی 20منیزیم تقطیر شده. جمع آوری در ظرف حاوی 

آوری و با لیتر مایع تقطیر شده جمعمیلی 50صورت گرفت.  بوریک

نرمال تیتر گردید. جهت محاسبه نیز از رابطه زیر  1/0اسیدسولفریک 

 :استفاده شد

×  1000/  20گرم ازت آمونیاکی در یک لیتر مایع شکمبه = میلی

 عدد تیتراسیون×  4/1

سید بر پارامترهای جهت بررسی تأثیر یونوفر الزالوآنالیز آماری:        

تکرار استفاده شد.  4تصادفی با  گوسفند قزل از طرح کامالً ایشکمبه

استفاده شد.  Anova( و رویه 1/9) SASافزار ها از نرمبرای آنالیز داده

 :ها با استفاده از مدل آماری ذیل آنالیز شدندداده

ijiij eTY  
 

ijY ،مقدار هر مشاهده = ،میانگین کل =iT اثر تیمار و =ije
 =

 باشد.خطای آزمایشی می

 ماده خوراکی
 های مورد آزمایشجیره

  4جیره  3جیره  2جیره  1جیره

 400 400 400 400 یونجه خشک )گرم در کیلوگرم ماده خشک(

 270 270 270 270 دانه ذرت )گرم در کیلوگرم ماده خشک(

 227 227 227 227 دانه جو )گرم در کیلوگرم ماده خشک(

 93 93 93 93 کنجاله سویا )گرم در کیلوگرم ماده خشک(

 10 10 10 10 سنگ آهک )گرم در کیلوگرم ماده خشک(

1الزالوسید
 35 30 25 20 در کیلوگرم ماده خشک( گرم)میلی 

 .غذایی اضافه گردیدهای الزالوسید به سرک به جیره 1
 



 ند قزلفای گوسالزالوسید بر اکوسیستم و پارامترهای شکمبهتأثیر                                                                      زادهتقی پایا و

56 
 

 نتایج
نتایج مایع شکمبه:  pHتأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر        

شکمبه در  pHحاصل از تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر میزان 

گزارش شده است. با توجه به نتایج گزارش شده افزایش  2جدول 

 pHداری در میزان میزان الزالوسید در جیره غذایی، باعث تغییر معنی

 شکمبه نشده است.
 

 شکمبه pH: تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر میزان 2جدول 

تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر زمان ترسیب و شناوری:        
نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر زمان ترسیب و 

آمده است. با توجه به نتایج گزارش شده افزایش  3شناوری در جدول 

میزان الزالوسید در جیره غذایی، باعث تغییری در زمان ترسیب و 

 2ن الزم برای ترسیب و شناوری در ترین زماشناوری نشده است. کم

ترین و بیش ppm20دهی برای جیره حاوی ساعت پس از خوراک

ساعت پس از  4الزالوسید و در  ppm35زمان الزم برای جیره حاوی 

ترین زمان الزم برای ترسیب و شناوری ترین و بیشدهی کمخوراک

باشد. میالزالوسید   ppm20و  ppm35های حاوی ترتیب برای جیرهبه

های غذایی حاوی برای زمان ترسیب و شناوری در بین تیمارها )جیره

 داری مشاهده نشد.سطوح مختلف الزالوسید( تفاوت معنی
 

 ح مختلف الزالوسید بر زمان ترسیب و شناوری )ثانیه(و: تأثیر سط3جدول 

نتایج بلو: تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر زمان احیاءمتیلن

حاصل از تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر زمان احیاء متیلن بلو در 

گزارش شده است. با توجه به نتایج گزارش شده افزایش  4جدول 

میزان الزالوسید در جیره غذایی، باعث تغییری در زمان احیاء متیلن 

ساعت  4و 2بلو در ترین زمان الزم برای احیاء متیلنبلو نشده است. کم

ترین زمان الزم و بیش ppm20دهی برای جیره حاوی از خوراکپس 

باشد. ولی بین تمام تیمارها الزالوسید می ppm35برای جیره حاوی 

 مختلف الزالوسید( تفاوتی مشاهده نشد. سطوح حاوی غذایی های)جیره
 

 بلو )ثانیه(ح مختلف الزالوسید بر زمان احیاء متیلنو: تأثیر سط4جدول 

تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر میزان اسیدچرب فرار        

نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر میزان : (VFAکل )

با توجه به نتایج گزارش  آمده است. 5اسیدچرب فرار کل در جدول 

شده افزایش میزان الزالوسید در جیره غذایی، باعث تغییری در میزان 

ترین میزان اسیدچرب فرار کل در فرار کل نشده است. کماسیدچرب 

ترین و بیش ppm20جیره حاوی  دهی برایساعت پس از خوراک 4و 2

باشد. الزالوسید می ppm35میزان اسید چرب فرار کل در جیره حاوی 

حاوی سطوح مختلف الزالوسید(  غذایی های)جیره تیمارها تمام بین ولی

 تفاوتی مشاهده نشد.
 

ح مختلف الزالوسید بر میزان اسید چرب فرار و: تأثیر سط5جدول 

 مول در لیتر(کل )میلی

تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر میزان ازت آمونیاکی        

نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر میزان مایع شکمبه: 

آمده است. با توجه به نتایج  6ازت آمونیاکی مایع شکمبه در جدول 

گزارش شده افزایش میزان الزالوسید در جیره غذایی، باعث کاهش 

ترین میزان ازت در میزان ازت آمونیاکی مایع شکمبه شده است. بیش

دهی برای جیره ساعت پس از خوراک 4و 2آمونیاکی مایع شکمبه در 

گرم میلی 87/101گرم درلیتر و میلی 47/89ترتیب با به ppm20 حاوی

ترین میزان ازت آمونیاکی مایع شکمبه در جیره در لیتر و کم

 ساعت

 بردارینمونه 

 غذایی هایجیره در موجود الزالوسید مختلف سطوح
SEM 

20ppm ppm 25 ppm 30 ppm 35 

ساعت بعد از  2

 دهیخوراک
20/6 18/6 08/6 05/6 084/0 

ساعت بعد از  4

 دهیخوراک
84/5 79/5 77/5 73/5 051/0 

 باشد.می 05/0دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
 

 ساعت

 بردارینمونه 

 غذایی هایجیره در موجود الزالوسید مختلف سطوح
SEM 

20ppm ppm 25 ppm 30 ppm 35 

ساعت بعد از  2

 دهیخوراک
368 371 377 380 701/5 

ساعت بعد از  4

 دهیخوراک
378 376 373 372 349/4 

 باشد.می 05/0دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
 

 ساعت

 بردارینمونه 

 غذایی هایجیره در موجود الزالوسید مختلف سطوح
SEM 

20ppm ppm 25 ppm 30 ppm 35 

ساعت بعد از  2

 دهیخوراک
181 188 210 215 37/15 

ساعت بعد از  4

 دهیخوراک
197 204 206 208 35/3 

 باشد.می 05/0دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
 

 ساعت

 بردارینمونه 

 غذایی هایجیره در موجود الزالوسید مختلف سطوح
SEM 

20ppm ppm 25 ppm 30 ppm 35 

ساعت بعد از  2

 دهیخوراک
87/104 25/105 62/105 37/106 008/4 

ساعت بعد از  4

 دهیخوراک
37/115 75/115 87/115 12/116 928/3 

 باشد.می 05/0دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
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 62/87لیتر و  گرم درمیلی 40/77ترتیب با الزالوسید به ppm35 حاوی

تفاوت  ppm35و  ppm20باشد. بین تیمارهای گرم در لیتر میمیلی

 ( مشاهده شد.p<05/0داری )معنی
 

ح مختلف الزالوسید بر میزان ازت آمونیاکی مایع شکمبه و: تأثیر سط6جدول 

 گرم در لیتر()میلی

 

 بحث
با توجه به نتایج گزارش شده افزایش میزان الزالوسید در جیره        

شکمبه نشده است. این  pHداری در میزان باعث تغییر معنیغذایی، 

( مطابقت 1996) و همکاران Wesselsشده توسط  گزارش نتایج با نتایج

الزالوسید در  ppm 45دارد. این محققین گزارش نمودند که مصرف 

که میانگین ایشکمبه نشده است، به گونه pHجیره باعث تغییری در 

 )بدون شاهد جیره از کنندهاستفاده هایدام در شکمبه pH میزان

کننده های دریافتشکمبه دام pHبوده و میانگین  59/6الزالوسید( 

( نیز 2000و همکاران ) Swanson بود. 53/6جیره حاوی الزالوسید 

تأثیر استفاده از الزالوسید را بر اکوسیستم شکمبه بررسی و گزارش 

گرم الزالوسید در هر روز، موجب تغییری میلی 40کردند که مصرف 

شکمبه گوسفندان در مقایسه با گوسفندان شاهد )عدم وجود  pHدر 

الزالوسید در جیره( نشده است. که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت 

 اند.( نیز نتایج مشابهی گزارش کرده1990و همکاران ) Morrisدارد. 

Camplell ( گزارش کردند ک1997و همکاران ) ه مصرف یونوفرها از

الزالوسید و موننسین اثری بر میزان نرخ رقت، حجم مایع شکمبه  قبیل

 Russellو  Yangشکمبه ندارد. این گزارشات توسط  pHو میزان 

 pHکه مصرف یونوفرها تأثیری بر میزان ای( تأیید شد به گونه1993)

زالوسید با توجه به نتایج گزارش شده افزایش میزان ال شکمبه ندارد.

در جیره غذایی، باعث تغییری در زمان ترسیب و شناوری نشده است. 

زمان الزم برای کامل شدن ترسیب و شناوری بر حسب نوع جیره از 

ثانیه متغیر است. مایع شکمبه به علل گرسنگی، مصرف غذای  8تا  4

کم ارزش، بی اشتهایی و آبکی به سرعت رسوب کرده و شناوری رخ 

افتد افتد که این عالئم در اسیدوز هم اتفاق میتعویق می دهد یا بهنمی

( نتایج مشابهی 2007و همکاران ) Hesni(. 1379زاده، )مقدم و تقی

( 2004و همکاران ) Abdolyاند. را گزارش کرده

تأثیر دو یونوفر الزالوسید و موننسین را بر اکوسیستم شکمبه بررسی 

الزالوسید باعث افزایش زمان  ppm25ند که مصرف و گزارش کرده

با توجه به نتایج گزارش شده افزایش  ترسیب و شناوری شده است.

میزان الزالوسید در جیره غذایی، باعث تغییری در زمان احیاء متیلن 

های در این آزمایش با وجود تغییر در جمعیت باکتری بلو نشده است.

د در جیره بر گرم مثبت توسط الزالوسید، افزایش میزان الزالوسی

های گرم منفی اثر نکرده و فعالیت طبیعی خود میزان فعالیت باکتری

فعال  میکروفلور کامالً بلو را احیاء کنند.و توانسته متیل باشندرا دارا می

)دامی که جیره مخلوط علوفه خشک و کنسانتره دریافت کرده باشد( 

جیره کنسانتره  کهکند، درحالیبلو را احیاء میدقیقه متیلن 3در عرض 

بلو را دقیقه متیلن 6تا  3ظرف یک دقیقه و جیره علوفه خشک ظرف 

علت جیره فقیر از مواد معده بهکند و هنگامی که فلور پیشاحیاء می

دقیقه  15تر از مغذی یا عدم اشتهاء غیرفعال باشد، زمان احیاء طوالنی

سیدوز( نیز تر باشد )اکم 5محتویات شکمبه از  pHشود که اگر می

دست ه(. با توجه به نتایج ب1379زاده، این حالت رخ دارد )مقدم و تقی

بلو در محدوده زمانی قابل توان گفت که زمان احیاء متیلنآمده می

( نیز با بررسی 2004و همکاران ) Abdolyقبولی صورت گرفته است. 

 اند.اثر یونوفرها بر اکوسیستم شکمبه نتایج مشابهی را گزارش کرده

نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر میزان اسیدچرب 

دار در میزان اسیدچرب فرار کل فرار کل، نشانگر عدم تغییر معنی

ترین عنوان اصلیاست. اسیدهای چرب فرار در نشخوارکنندگان به

شود. از اسیدهای چرب تولید شده استات و منبع انرژی محسوب می

که پروپیونات و والرات، ساز( بوده درحالی)چربی بوتیرات، لیپوژنیک

باشند. تشکیل هر کدام از اسیدهای چرب گلکوژنیک )گلوکزساز( می

میکروبی  هایگونه سوبستراها، دسترسی قابلیت مصرفی، جیره تأثیر تحت

موجود در شکمبه و دیگر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی اکوسیستم 

گیرد. نتایج این آزمایش با نتایج آزمایشات دیگر شکمبه، قرار می

و همکاران  Tivend(، 2000و همکاران ) Swansonمحققین ازجمله 

(1983 ،)Morris ( 1990و همکاران ،)Fellner ( 2002و همکاران ،)

Abdoly ( و 2004و همکاران )Hesni ( مطابقت 2007و همکاران )

ماندن تولید کل اسیدهای دارد. گزارشات این محققین حاکی از ثابت 

های اسیداستیک و اسیدبوتیریک و افزایش چرب فرار و کاهش نسبت

نسبت اسیدپروپیونیک در گوسفندان تغذیه شده با یونوفر ازجمله 

و همکاران  Chalupa و Bates (1984)و  Bergenالزالوسید دارد. 

ر ( گزارش کردند که مصرف یونوفرها باعث تغییر در روند تخمی1980)

های اسیدهای چرب فرار جزء شود و این امر در نسبتای میشکمبه

که پروپیونات را افزایش و استات و ایشود به گونهوضوح دیده میبه

دهد. این محققین گزارش کردند که مصرف بوتیرات را کاهش می

یونوفرها تأثیری بر میزان اسیدهای چرب فرار کل ندارد. تغییرات 

 ساعت

 بردارینمونه

 غذایی هایجیره در موجود الزالوسید مختلف سطوح
SEM 

20ppm ppm 25 ppm 30 ppm 35 

ساعت بعد از  2

 دهیخوراک
a47/89 ab00/85 ab77/82 b40/77 681/2 

ساعت بعد از  4

 دهیخوراک
a87/101 ab50/97 ab75/93 b62/87 450/3 

 باشد.می 05/0دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
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دلیل تأثیر الزالوسید به چرب فرار جزء احتماالً های اسیدهاینسبت

های که جمعیت میکروارگانیسمایگونهباشد. بهای میشکمبه بر تخمیر

باشند تحت گرم مثبت که تولیدکننده اصلی استات و بوتیرات می

شوند در مقابل تأثیر یونوفرها )ازجمله الزالوسید( قرار گرفته و کم می

های گرم منفی منفی اثری نداشته جمعیت باکتریهای گرم بر باکتری

های گرم مثبت افزایش یافته و روند تخمیر در مقایسه با باکتری

با بررسی نتایج حاصل از تأثیر سطوح  دهد.ای را تغییر میشکمبه

توان دریافت الزالوسید بر میزان ازت آمونیاکی مایع شکمبه می مختلف

غذایی، باعث کاهش در میزان ازت  افزایش میزان الزالوسید در جیره

آمونیاکی مایع شکمبه شده است. نتایج این تحقیق با نتایج دیگر 

و همکاران  Morris(، 2000و همکاران ) Swansonمحققین ازجمله 

(1990،) Wessels ( 1996و همکاران ،)Bohnert ( 2000و همکاران ،)

Abdoly ( و 2004و همکاران )Hesni ( 2007و همکاران ) مطابقت

( 1976و همکاران ) Dinius( و 2000و همکاران ) Bohnertدارد. 

عنوان کردند که یونوفرها متابولیسم ازت در شکمبه را تحت تأثیر قرار 

شود که وری خوراک میداده و از این طریق باعث افزایش میزان بهره

دلیل کاهش میزان تجزیه پروتئین خوراک در شکمبه این عمل به

از این طریق ورود پروتئین به روده را افزایش و نیز قابلیت  باشد ومی

دهند. این موضوع دسترسی اسیدهای آمینه در روده را افزایش می

و   Chenنیز گزارش شده است. (1979)و همکاران  Poosتوسط 

Russell (1991 و )Yang   وRussell (1993 نشان دادند که کاهش )

تجزیه پپتیدها و کاهش دآمیناسیون دلیل کاهش غلظت آمونیاکی به

مصرف یونوفرها  صورت های شکمبه دروسیله باکتریآمینه به اسیدهای

( گزارش کرد که مصرف یونوفرها باعث 1995) Nagarajaباشد. می

کاهش تجزیه پپتیدها، کاهش دآمیناسیون اسیدهای آمینه، کاهش 

فعالیت  های تجزیه کننده اسیدهای آمینه و کاهشمیزان باکتری

باشد که در کل باعث کاهش میزان ازت آمونیاکی ای میآز شکمبهاوره

توان نتیجه گرفت در صورت مصرف درکل می شود.در شکمبه می

قسمت در میلیون ماده خشک جیره غذایی،  35الزالوسید تا سطح 

چنین این تأثیر منفی بر اکوسیستم و پارامترهای شکمبه ندارد و هم

شود که این امر هش نیتروژن آمونیاکی شکمبه میافزودن سبب کا

های تجزیه کننده پروتئین در تواند در پی کاهش فعالیت باکتریمی

شکمبه باشد که این موضوع سبب کاهش تجزیه پروتئین در شکمبه 

 و درنتیجه افزایش پروتئین عبوری به روده شود.
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