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و نرخ  تخمیرپذیري، شیر، هضم ترکیببر نودوسمموآسکوفیلاي اثر جلبک قهوه
تنفسی گاوهاي شیرده هلشتاین در گرماي خوزستان

3اسالمیموسی و 4محمد بوجارپور،3مرتضی چاجی، *2يطاهره محمدآباد، 1یاقبال حامد

3/9/93: تاریخ پذیرش15/11/92:  تاریخ دریافت

دهیکچ
و  ايشکمبه پذیري و تخمیرهضمبر تولید و ترکیب شیر، ) تسکو(نودوسمموآسکوفیلاي جلبک قهوهاثر  ین مطالعه به منظور بررسیا

ن با یرده هلشتایس گاو شأر 6ش از ین آزمایدر ا. ی گرم خوزستان انجام شدین در شرایط آب و هوایگاوهاي شیرده هلشتاینرخ تنفس
 3و ) درصد تسکو 2شاهد و (ماریت 2با  یروزه در قالب طرح چرخش 30یآزمایش يروز در دو دوره5t15یردهیش ين روزهایانگیم

 - ی، نرخ تنفسریش بیو ترک دیتول، يمواد مغذ يریپذ، هضمیزان خوراك مصرفی، ميریپذ عادت يپس از دوره. شد استفادهتکرار 
ن و یپروتئ ،NDF ،ADFخشک،  يماده يریپذنتایج آزمایش نشان داد، که هضم. شد يریگاندازه ياشکمبه يهاو فراسنجهياشکمبه

اي پروتئین، ظاهري روده قابلیت هضمج یبر طبق نتا. نداشتند يداریاختالف معن درصد تسکو 2مار شاهد و ین تیر بیب شید و ترکیتول
اي و نرخ تنفسی، نرخ شکمبه). <05/0P(داري نداشتندو تیمار حاوي تسکو تفاوت معنیپروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه تیمار شاهد 

 2درداري مدت زمان خوردن، نشخوار، استراحت و کل فعالیت جویدن، تفاوت معنی .)<05/0P(مارها متفاوت نبود یدماي بدن بین ت
ش حاضر نشان یج آزماینتا. )<05/0P(شکمبه و نیتروژن آمونیاکی نداشت  pHداري بر تسکو اثر معنی. )<05/0P(وجود نداشتتیمار 

و دما و به دنبال  اندافتهیيسازگاریطیط محیوانات به شرایتحت مطالعه ظاهراً ح) گرادیسانت 05/35ن دما یانگیم(ییدما يداد در دامنه
.ها نداردبر آن يریثأآن تسکو ت

، گاو شیريپذیري، نرخ تنفسی، ترکیب شیر، هضمسکوفیلوم نودوسمآاي جلبک قهوه:کلیديکلمات 

مقدمه
یکروبیمنیپروتئبانشخوارکنندگانینیپروتئازین.

.شودیمنیمأترهیجعبورينیپروتئوايشکمبه
جوانو نشخوارکنندگانبیشتردیتولبانشخوارکنندگان

شکمبهدرهیتجزرقابلیغنیپروتئبهتريشیبنیازهاي
،کندینمنیتأمراآنانازینیکروبیمنیپروتئرایزدارند،
ت یقابل يکه دارا ینیپروتئ يهاتوان از مکملیم،نیبنابرا

 McDonald(ن در شکمبه هستند، استفاده کرد ییهضم پا

et al. 1995.(
در خوراك دام و  م نودوسموآسکوفیلجلبک دریایی 

تسکو نام .)Sharp 2005(دارد کاربردهاي متنوعی انسان 

دانشگاه دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، ،کارشناسی ارشد تغذیه دام دانش آموخته1
دانشگاه دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی،،گروه علوم دامیاستادیار*2

دانشگاه کشاورزي دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی،،گروه علوم دامیدانشیار3
دانشگاه کشاورزي دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی،،گروه علوم دامی استادیار4

موآسکوفیلجلبک دریایی تجاري عصاره حاصل از 
 که به صورت مکمل در مراتع و یا به طور استنودوسم

.Fike et al(شود دام استفاده می يمستقیم در تغذیه

عناصر  داشتنبه سبب  نودسمموآسکوفیلجلبک ).2005
تواند باعث بهبود تولید و معدنی کمیاب و فراوان، می

). Sharp 2005(ترکیب شیر، رشد و عملکرد دام گردد 
فلوروتانن نیز مورد توجه از یجلبک به عنوان منبعن یا

بخش اعظم پروتئین ا هبرخی گزارشبراساس . است
در ، به دلیل وجود ترکیبی به نام فلوروتانن حقیقی جیره
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اسیدهاي آمینه در محیط شکمبه کاهش دآمینه شدن
هاي در نتیجه قابلیت هضم پروتئین در بخشو ابدیمی

نیتروژن  يدستگاه گوارش افزایش و مقدار ذخیرهدیگر 
 Wang(یابد به دلیل حفظ پروتئین در بدن دام افزایش می

et al. درصد  4تا  2گزارش شده است که حدود ). 2007
اي حفظ  شکمبه يتانن در جیره، پروتئین را از تجزیه

دهد  کند و جذب اسیدهاي آمینه ضروري را افزایش می می
)Barry and McNabb 1999 .(ند، اهمحققان گزارش کرد

د یهاي مسئول تجزیه پروتئین و اساحتماالً رشد باکتري
.Leupp et al(یابدتسکو کاهش می يوسیلهه نه بیآم

 يافزایش هضم دیواره ،از طرفی بعضی از نتایج.)2005
تسکو گزارش کردند که مربوط به  يسلولی را با تغذیه

 .Leupp et al(باشد ین آن میتامیو و یبات معدنیترک

2005.(
دهد که حفظ تنش حرارتی در گاوها زمانی رخ می

درجه  1/39تا 5/38(طبیعی يدماي بدن در محدوده
تنش  يطی دوره.ها مشکل باشدبراي آن )سلسیوس

گاو براي حفظ دماي طبیعی بدن با  العملعکس ،گرمایی
چربی شیر، و کاهش خوراك مصرفی، کاهش تولید شیر

باشدسرکوب سیستم ایمنی همراه میري و کاهش بارو
)Silanikove تغییرات فیزیولوژیکی که در هنگام . )1992

 شامل ،تنش حرارتی ممکن است در گاو ایجاد شوند
 -افزایش تنفس، افزایش تعرق، کاهش حرکت نگاري

شکمبه و در نتیجه کاهش سرعت عبور مواد خوراکی و 
جلبک دریایی .استافزایش جریان خون به سطح پوست 

در کاهش عوارض ناشی از تنش  م نودوسموآسکوفیل
ثر است و با توجه به نقشی که در توازن ؤگرمایی م

تواند اثرات مفیدي داشته می ،الکترولیت و ویتامین دارد
حرارت درون  يجلبک درجهن یاگزارش شده . باشد

دهد، در صورتی که دن گاوها را در هواي گرم کاهش میب
 يهواي سرد اثر تحریکی دارد و باعث حفظ دمادر آب و 

.Allen et al(شود یبدن گاوها م 2001a.( بنابراین
م وآسکوفیلآزمایش حاضر با هدف بررسی نقش جلبک 

 يریپذو هضمبر عملکرد تولیدي ) تسکو(نودوسم

ن یهلشتا يگاوهاین و نرخ تنفسیئپروت ياروده-ياشکمبه
.طراحی شد خوزستان يگرما وضعیتدر 

کار مواد و روش
گاوهاي شیردهها و رهیج

رأس گاو شیرده هلشتاین  6آزمایش با استفاده از ن یا
آزمایش  يدر دو دوره 5t15یردهیش ين روزهایانگیبا م
) يریگروز نمونه 10و  يریپذروز عادت 20(روزه  30

گاوهاي شیرده بر اساس جداول  يجیره. انجام شد
. تهیه شد )NRC 2001(گاو شیردهنیازهاياستاندارد 

و  0غذایی با دو مقدار  يجیره 2تیمارهاي آزمایشی شامل 
ه یبر اساس توص(بودند  در سه تکرار درصد تسکو 2

. خشک فرموله شد يکه بر اساس ماده) سازنده يکارخانه
ب یترک. دیره اضافه گردیتسکو به صورت سرك به ج

ب مواد یترکرده و یش يگاوها ییغذا يرهیج یمواد خوراک
.نشان داده شده است2و 1ول اب در جدیبه ترت يمغذ

ي غذایی گاوهاي ترکیب مواد خوراکی جیره:1جدول 
شیرده تغذیه شده با تسکو

)کیلوگرم(مقدار  )درصد(مقدار  مواد خوراکی

729/5 92/40 یونجه

09/4 21/29 ذرت

350/2 79/16 جو

692/1 08/12 کنجاله سویا

011/0 08/0 نمک

064/0 46/0 کربنات کلسیم

021/0 15/0 دي کلسیم فسفات

043/0 31/0
معدنی و  مکمل

ویتامینی
14 100 جمع
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ي غذایی گاوهاي شیرده ترکیب مواد مغذي جیره:  2جدول
تغذیه شده با تسکو

 يماده(مقدار
)خشک

مغذي يماده

81/1
مگاکالري بر (انرژي قابل متابولیسم 

)کیلوگرم

97/0
مگاکالري بر (انرژي خالص شیردهی

)کیلوگرم
85/15 )درصد(پروتئین*
62/57 )درصد(پروتئین عبوري*
61/35 )درصد(الیاف نامحلول در شوینده خنثی*
52/18 )درصد(الیاف نامحلول در شوینده اسیدي*
95/0 )درصد(کلسیم
46/0 )درصد(فسفر

.شده است يریگاندازه*

ریبات شید و ترکیتول يریگاندازه
قبل از شروع (ش یآخر هر دوره از آزما يدر هفته

د گاوها ثبت یرکورد تول) طرح یشیآزما يدوره 2طرح و 
يریگنمونه،یردوشیوعده ش 3در هر  هاگاور یشاز . شد

با هم د یبه نسبت تولوعده  3يهانمونه.شدانجام 
 ياجزا يریگاندازه يک نمونه بالفاصله برایمخلوط و 

 Milk-O-Scan Foss(ر مدل یز شیر توسط دستگاه آنالیش

Electric 90/33 ،دیز گردیآنال) آلمان.

ياو شکمبه یبدن، نرخ تنفس يدما يریگاندازه
بدن گاوها از قسمت  يدما ،یروز متوال 5به مدت 
ن یچنهم. و ثبت شد يریگاندازهسنج تب بارکتوم گاو 

مشاهده حرکات قوس  يلهیوسه ها بدام ینرخ تنفس
، )صبح و بعدازظهر(قه یپنج دقدر یگاهیو ته يادنده

یدامپزشک یشد و با قرار دادن گوش يریگاندازه
گاه چپ، حرکات شکمبه یمرکز ته يرو) استتوسکوپ(

و يریگاندازه) صبح و بعدازظهر(قهیگاو در هر پنج دق
.)1375روزنبرگ(ثبت شدند 

ت نشخواریو فعال يار شکمبهی، تخميریپذهضم
به روش  ،يمواد مغذ يت هضم ظاهریقابلن ییتع يبرا

in vivoیشیآزما يها رهیروز با ج25ها به مدت  ، دام 
-مدفوع و باقیروز آخر دوره،  5در . ه شدندیمذکور تغذ

 آوري شدخوراك موجود در آخور از گاوها جمع يمانده
 يندهیاف نامحلول در شویال خشک، يماده يریپذو هضم

یشیآزما يهارهیج)ADF(يدیاسو  )NDF(یخنث
.شد يریگاندازه
ک یت نشخوار در یمدت زمان فعال يریگ اندازه يبرا
ها به دام ،يا قهیدق 5ساعته و در فواصل  24یزمان يدوره

ت یکل فعال .مورد مشاهده قرار گرفتند یصورت چشم
خوردن و نشخوار محاسبه  يها تیدن از مجموع فعالیجو

مربوطه بر حسب  يشد و جهت انجام محاسبات رفتار
ADFو  NDF، یخشک مصرف يماده يقه به ازایدق

مورد استفاده قرار  یمصرف) اهیگ یسلول يوارهید ياجزا(
.گرفت

 pH، يمر يلولهق یع شکمبه از طریما گرفتنپس از 
) مدل متروم ساخت آلمان(متر  pHها با استفاده از نمونه

ها مطابق با روش نمونه یاکیتروژن آمونینقرائت و
با استفاده از دستگاه )1980(برودریک و کانگ 

.شد يریگ اندازه) وراد، انگلستانیب(اسپکتوفتومتر 

اي آنزیمیروش سه مرحلهاي با دن بعد شکمبهناپدید ش
اي در شرایط در این مرحله ناپدید شدن بعد شکمبه

در Sternو Calsamigliaآزمایشگاهی با استفاده از روش 
در  مقدممسگران و نصیريکه توسط دانش 1995سال 
این مرحله در . تغییر داده شده بود، تعیین شد 1384سال

ابریشم مصنوعی  هایی از جنسگرم نمونه داخل کیسه 5
میکرومتر به مدت  50متر و منافذ میلی 120×100به ابعاد 

سپس مقدار پروتئین ؛شدندگذاريساعت شکمبه 12
گیري شد و مقداري از ها اندازهمانده در کیسهباقی ينهنمو

گرم میلی 15مانده در کیسه که حاوي یباق ينمونه
اي منتقل شیشهلیتري میلی 50هاي نیتروژن بود، به لوله

نه در اي فاقد نموشیشه يلوله 2براي هر آزمایش، . شد
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 -لیتر محلول اسید کلریدریکمیلی 10مقدارنظر گرفته 
گراد به سانتی يدرجه 37با دماي ) M785-مرك(پپسین 

ساعت در به مدت یک هم زده شد و هر لوله اضافه و 
قرار داده ) دگراسانتی يدرجه 6/38(انکوباتور تکان دهنده 

نرمال به هر  1لیتر محلول هیدروکسید سدیم نیم میلی .شد
لیتر میلی 5/13بالفاصله میزان . لوله اضافه و هم زده شد

 37با دماي ) M7130-مرك(پانکراتین  -محلول فسفات
بعد از هم زدن . افه شدگراد به هر لوله اضسانتی يدرجه

در انکوباتور  ساعت 24ها، هر یک به مدت مجدد لوله
گراد قرار سانتی يدرجه 6/38تکان دهنده در دماي 

لیتر میلی 3ها لولهبعد از مدت فوق، به هر یک از  . گرفتند
 15و بعد از  تري کلرو استیک اضافه شدمحلول اسید

براي g10000(شدند ها سانتریفیوژ یک از لولهدقیقه هر
 5از آن مقدار ، پس )گرادتیسان يدرجه 25دقیقه در  15

لیتر از محلول فوقانی برداشته شد و محتوي نیتروژن میلی
محاسبات مربوط به . تعیین شد آن با روش کجلدال

اي با استفاده از روش پذیري بعد شکمبههضم
)Calsamiglia and Stern 1995 (انجام شد.

يآمارو تحلیل هیتجز
توسط GLMروشبا استفاده از  هاي این مطالعهیافته

و تحلیل قرار  هیتجزمورد ) SAS)2009يآمار يبرنامه
ک یدر قالب  یش دامیحاصل از آزما يهاداده .گرفت

با مربع تکرار شده با استفاده از مدل  2×2یطرح چرخش
ها به میانگین يمقایسه.ل شدندیه و تحلیل تجزیذ

انجام  05/0اي دانکن در سطح آزمون چند دامنه يوسیله
.شد

Yijkln=µ+Ti +Sj+Gk(j)+pj(l)+ eijkln

: Tiمیانگین کل مشاهدات؛ : µمتغیر وابسته؛: Y، مدلدر 
jمربع  یاثر تصادف: Sj؛ )i)=i1 ،2مار یت یاثر تصادف

)j=1  ؛ )2وGk(j) : اثر دامk در مربعj ؛pj(l) : اثر دوره در
.خطاي آزمایش: eijklnهر مربع؛ 

ج ینتا
داري در اختالف معنی3بر اساس جدول ریبات شیترک

، الکتوز، کل مواد ین، چربی، پروتئرید شین تولیانگیم
هاي بدنی و سلولر یش یجامد، مواد جامد بدون چرب

درصد 2يحاو يرهیشاهد و ج يرهیکه با ج ییگاوها
). <05/0P(ه شدند، مشاهده نشدیتسکو تغذ

بر تولید و ترکیب شیر گاوهاي هلشتاین شیرده حاوي تسکوياثر جیره : 3جدول 
جیره

SEMP.value درصد تسکو 2شاهد
048/28535/272726/05016/0)لوگرمیک(میانگین کل تولید 

617/3608/30538/09299/0)درصد(یچرب
370/3405/30127/03330/0)درصد(ن یپروتئ

148/5222/50203/02679/0)درصد(الکتوز 
349/12389/120843/08130/0)درصد(کل مواد جامد

614/9725/90339/02911/0)درصد(یمواد جامد بدون چرب
225/81825/80981/99794/0)×1000(یبدن يهاشمارش سلول

SEM :هاخطاي استاندارد میانگین



. . .اي آسکوفیلم نودوسم بر ترکیب اثر جلبک قهوه

139423، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره یازدهم، شماره 

يمواد مغذ ت هضمیقابلخشک و  يمصرف ماده
شاهد  يخشک مصرفی در گاوهایی که با جیره يماده

 یدرصد تسکو تغذیه شدند تفاوت 2يحاو يرهیجو 
که گاوها  یزان خوراك مصرفیم). <05/0P(نداشت 

و 35/39شده  يریگاندازه يحداکثر دماط یتحت شرا
جدول (ندبود وسیسلسيدرجه 05/35يدمان یانگیم
).<05/0P(نکرد يرییبا وجود مصرف تسکو تغ ،)6

بر مصرف خوراك و قابلیت هضم مواد مغذي گاوهاي شیرده حاوي تسکويرهیجاثر :4جدول 
جیره

SEMP.value تسکودرصد  2شاهد
934/83928/833542/07039/0)درصد(ماده خشک

058/14036/147350/09726/0)کیلوگرم(ماده خشک مصرفی 
)درصد(قابلیت هضم 
112/59459/56097/57911/0ماده خشک

347/68017/60002/44014/0نامحلول در شوینده خنثی افیال
188/55390/50809/47149/0نامحلول در شوینده اسیدي افیال

340/68510/59214/75451/0پروتئین
SEM :هاخطاي استاندارد میانگین

 يداري در میانگین قابلیت هضم مادهاختالف معنی
خنثی و اسیدي در  يخشک، الیاف نامحلول در شوینده

درصد  2يحاو يرهیج شاهد و يگاوهایی که با جیره
میانگین ). <05/0P(تسکو تغذیه شدند مشاهده نشد 

 2قابلیت هضم پروتئین خام براي تیمارهاي شاهد و 
درصد بود  510/59و  340/68درصد تسکو به ترتیب 

). <05/0P) (4جدول (

نیپروتئ ياشکمبه-يات هضم رودهیقابل
ن یانگیداري در ماختالف معنی5بر اساس جدول 

ت هضم ی، قابل)درصد 3/13و 5/14(يادرصد هضم روده
ن ی، پروتئ)درصد 10/8و  46/8(ن یپروتئ ياروده يظاهر

ن ی، پروتئ)درصد 81/45و  37/42(ه در شکمبه یقابل تجز
 18/55و  62/57(ه در شکمبه یرقابل تجزیا غیيعبور

 92/53و  84/50(، هضم کل شکمبه و روده )درصد
درصد  2يشاهد و حاو يمارهایتب در ی، به ترت)درصد

). <05/0P(تسکو مشاهده نشد 

تغذیه شده به گاوهاي شیرده حاوي تسکوي اي پروتئین جیرهشکمبه-ايقابلیت هضم روده : 5جدول 

SEM :ها خطاي استاندارد میانگین

جیره
SEMP.value درصد تسکو 2شاهد

50/1430/1335/26/0ايدرصد هضم روده
46/810/866/13/0)درصد(اي پروتئینقابلیت هضم ظاهري روده

37/4281/4591/24/0)درصد(RDP)(پروتئین قابل تجزیه در شکمبه 
62/5718/5591/23/0)درصد((RUP)پروتئین عبوري یا غیر قابل تجزیه درشکمبه 

84/5092/5353/14/0روده+هضم شکمبه * 
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ت شکمبه و تنفسیفعال
یدر نرخ تنفس يداراختالف معنی6جدول بر اساس 

ياو نرخ شکمبه) در دقیقه 373/61، 576/61به ترتیب، (
 ییدر گاوها، )دقیقه 5در  021/11و  794/10به ترتیب، (

ه یدرصد تسکو تغذ 2يحاو يرهیشاهد و ج يرهیکه با ج
).<05/0P(مشاهده نشد  ،شدند

بر فعالیت شکمبه و تنفس گاوهاي هلشتاین شیردهحاوي تسکو ي اثر جیره:6جدول 
جیره

SEMP.value
درصد تسکو 2شاهد

649/38610/380994/07868/0)وسیدرجه سلس(رکتوم يدما
576/61373/61280/29596/0)قهیدق 1در (یتنفسنرخ ن یانگیم
794/10021/112011/04094/0)قهیدق 5در (ينرخ شکمبه ان یانگیم

SEM :هاخطاي استاندارد میانگین

شکمبهيریتخميهافراسنجه
 ییگاوها) 7جدول (شکمبه  pHدر  يداراختالف معنی

ه یدرصد تسکو تغذ 2يحاو يرهیشاهد و ج يرهیکه با ج
 یاکیتروژن آمونیزان نیم). <05/0P(مشاهده نشد  ،شدند

 يرهیشاهد و ج يرهیه شده با جیتغذ يگاوهاشکمبه در
 348/12و  421/11ب یدرصد تسکو به ترت 2يحاو

.)<05/0P(تر بود یلیگرم در دسیلیم

هاي تخمیري شکمبه گاوهاي هلشتاین شیردهبر فراسنجه حاوي تسکو ياثر جیره :7جدول 
جیره

SEMP.value
درصد تسکو 2شاهد

421/11348/12219/132/0)تریلیلیم 100/ گرمیلیم(یاکیآمونتروژن ین
pH 403/7251/7211/021/0شکمبه
SEM :هاخطاي استاندارد میانگین

فعالیت نشخوار
جدول (دنی، خوردن و جونشخوار فعالیتدر میانگین 

 يش با وجود افزایش اندك در جیرهیگاوهاي مورد آزما) 8
اختالف  ،درصد تسکو 2حاوي  يشاهد و جیره

چنین گاوهاي هم.)<05/0P(داري مشاهده نشدمعنی

حاوي تسکو  يشاهد و جیره يتغذیه شده با دو جیره
هاي نشخوار، خوردن و گونه تفاوتی در فعالیتهیچ

).<05/0P(جویدن به ازاي مواد مغذي مصرفی نداشتند 
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گاوهاي مورد آزمایش) دقیقه در روز و به ازاي کیلوگرم ماده مغذي(بر فعالیت جویدن  حاوي تسکوي اثر جیره:8جدول 
جیره

SEMP.value درصد تسکو 2شاهد
416/305666/311931/66151/0)دقیقه در روز(مدت زمان خوردن 

)دقیقه در کیلوگرم(خوردن به ازاي مواد مغذي مصرفی 
846/21085/227267/09195/0خشک مصرفی يماده

363/61911/53240/22484/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی
469/53572/63043/32483/0اسیديالیاف نامحلول در شوینده

583/379333/323484/183248/0)دقیقه در روز(مدت زمان نشخوار 
)دقیقه در کیلوگرم(نشخوار به ازاي مواد مغذي مصرفی 

597/260477/23678/25571/0خشک مصرفی يماده
753/74208/56968/7365/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی

736/284395/254283/2663/0اسیديالیاف نامحلول در شوینده
685635552/112472/0)دقیقه در روز(کل فعالیت جویدن 

)کیلوگرمدقیقه در (جویدن به ازاي مواد مغذي مصرفی 
443/48133/45405/36422/0خشک مصرفی يماده

117/136120/110209/103322/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی
635/518123/498886/357871/0اسیديالیاف نامحلول در شوینده

755805397/10235/0)دقیقه در روز(مدت زمان استراحت 
SEM : هااستاندارد میانگینخطاي

بحث
و  ریش يو مواد مغذمیانگین تولید شیر  ،ترکیبات شیر

 يشاهد و جیره يهاي بدنی گاوهایی که با جیرهسلول
. نداشت یتفاوتدرصد تسکو تغذیه شدند،2حاوي 

Kellogg  و  2006در سال و همکارانPompeu  و
داري را در هیچ اختالف معنی 2011در سالهمکاران 

تولید شیر گاوهایی که در معرض استرس گرمایی بوده و 
. مشاهده نکردند ،حاوي تسکو تغذیه شده بودند يبا جیره

افزایش  2005در سال و همکاران  Cvetkovicدر مقابل 
گرم  7/56حاوي  يتولید شیر را در گاوهایی که با جیره

این طور . ، گزارش کردندتسکو در روز تغذیه شده بودند
رفت که فلوروتانن موجود در تسکو باعث باند انتظار می

در شکمبه شود و در نتیجه ها شدن با پروتئین و اسید آمینه

اي هاي باند شده با فلوروتانن در روده آزاد و برپروتئین
مشابه با نتایج آزمایش حاضر، . تولید شیر استفاده شوند

Kellogg هیچ اختالف  2006در سال و همکاران
در ) پروتئین و چربی(داري را در ترکیبات شیر معنی

درصد  25/0استرس گرمایی با  طیشراگاوهایی که در 
تسکو تغذیه شده بودند در مقایسه با شاهد، مشاهده 

ی را در ییک کاهش جز پژوهشگراناین. نکردند
درصد  25/0هاي تغذیه شده با هاي بدنی براي گاوسلول

تسکو مشاهده کردند و گاوها داراي سالمتی کامل بودند 
. رم پستان تحت بالینی مبتال نشدندو به هیچ نوع و

هاي هاي بدنی در طول ماهسلولمحققان گزارش کردند، 
.Olde Riekerink et al(شود تر میفصل تابستان بیش



حامد اقبالی، طاهره محمدآبادي و همکاران

1394، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره یازدهم، شماره 26

 يداریدرصد تسکو اثر معن 2از نظر عددي تیمار ). 2007
ما  يجهیبر خالف نت. هاي بدنی گاوها نداشتبر سلول

کو اثر منفی بر محققان گزارش کردند فلوروتانن تس
دارد  یکل ایشیاشرزا و مضر مانند هاي بیماريباکتري

)Braden et al. و ممکن است بتواند بر ) 2004
ثیر منفی گذاشته و أهاي عامل ورم پستان هم تباکتري

.شیر شودها در پستان و باعث کاهش آن
شاهد  يخشک مصرفی در گاوهایی که با جیره يماده

خوراك . تفاوتی نداشت ،صد تسکو تغذیه شدنددر 2و 
مصرفی در هواي گرم کاهش و در هواي سرد افزایش 

بهترین دماي محیطی براي ). Kadserea 2002(یابد می
سلسیوسيدرجه 25تا  5هلشتاین بین  يگاوهاي شیرده

Combs(است ازباالترروزانهدمايمیانگیندرو )1996
یابدمیکاهشخوراكمصرف،سلسیوسيدرجه24

)West 2003 .(Pompeu  و 2011در سال و همکاران
Cvetkovic  داري اختالف معنی2005در سال  و همکاران

 يخشک در گاوهایی که با جیره يرا در مصرف ماده
تغذیه کرده بودند، مشاهده حاوي تسکو با فلوروتانن باال 

نیز در آزمایش  1388در سال توسلی و همکاران . نکردند
فاقد استرس (هاي نر عربی در شرایط متعادل با بره

ن یهمدرصد تسکو در جیره  3و  2، 1با افزودن ) گرمایی
در سال Hansenو  Dikmen. دست آوردنده جه را بینت

راي یک ظرفیت کردند که بعضی از گاوها دا بیان2009
این گاوها قادر به تولید شیر  وباشند تنظیمی دماي بدن می

 ،شاید همین توانایی در آزمایش حاضر؛تر هستندبیش
که  ییر تسکو بر مصرف خوراك در گاوهایثأمانع عدم ت
در آزمایش .  بودند، شده باشد ییط گرمایتحت شرا

یکی از اهداف افزودن تسکو به جیره کاهش  ،حاضر
اما با توجه ،اثرات استرس گرمایی بر مصرف خوراك بود

مار اثر ین دو تیدار مصرف خوراك بیبه عدم تفاوت معن
شرایط محیطی .ثیر تسکو مالحظه نشدأمشخصی از ت

بنابراین ؛براي تمام گاوها در این آزمایش یکسان بود
. ثیر قرار بگیردأتواند تحت تخشک مصرفی نمی يماده

ها به شرایط منطقه، پذیري دامهمچنین شاید به دلیل عادت

ي مادهمصرف  ،در دماي نسبتاً باالي منطقه تحت آزمایش
.ثیر قرار نگرفتأتخشک تحت 

در گاوهایی که با يمواد مغذمیانگین قابلیت هضم 
نبودمتفاوت ،درصد تسکو تغذیه شدند 2شاهد و  يجیره

و همکاران  Wangنتایج این آزمایش با نتایج .)4جدول (
در 1388سال درموافق و با نتایج توسلی  2008در سال 

دالیل احتمالی کاهش از . بود متفاوتگوسفندان عربی 
توان به اثر منفی فلوروتانن هضم الیاف می دارغیر معنی

هاي شکمبه اشاره موجود در جلبک بر میکروارگانیسم
بیان کردند به  2008در سالو همکاران  Wangنمود که 

 تیکیسلولي هابر فعالیت باکتريفلوروتانن دلیل اثر منفی 
هاي ساختمانی و غیر شکمبه هضم کربوهیدرات

در Van Heugten. ابدیمیکاهش ساختمانی در شکمبه 
ز ین، 1994و همکاران در سال  McAllisterو 2000سال

را به اثر منفی فلوروتانن با تسکو علت کاهش هضم 
. هاي سلولتیک شکمبه نسبت دادجلبک بر باکتري

 2000در سال DeLangeمخالف با نتایج آزمایش حاضر، 
ها باعث کاهش هده کرد فلوروتانن موجود در جلبکمشا

از طرفی . گرددو ابقاي نیتروژن میمصرف خوراك 
Gardiner يبا استفاده از عصاره 2008در سال و همکاران 

گرم بر کیلوگرم  5/2(م نودوسموآسکوفیلاي جلبک قهوه
 يرا در قابلیت هضم مادهدر خوك تفاوتی ) خشک يماده

در مطالعاتاما؛ها مشاهده نکردندخشک تیمار
Bernabucci  گوسفندانی که در ، 2009در سال و همکاران

معرض استرس گرمایی قرار گرفته بودند با کاهش قابلیت 
دند که شکمبه مواجه ش pHخشک و کاهش  يهضم ماده

هاي سلولتیک و آمیلولتیک علت آن، کاهش غلظت باکتري
 يدرجه 05/35این آزمایش میانگین دماي محیط در. بود

بود، که این دما طبق نتایج ) 30-5/39دامنه (سلسیوس 
داد، ولی قابلیت هضم ان هضم را کاهش میقبلی باید میز

درصد تسکو در  2خشک بین تیمار شاهد و  يماده
روي گاوهاي شیرده با قبالًی که یاهمقایسه با آزمایش

مشابه در شرایط مناسب آب و هوایی انجام شده  يجیره
Beckman(بود  and Weiss داري اختالف معنی) 2005
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تسکوثیر أمربوط به عدم تل آن یدلممکن است .نداشت
ا گرمط یدر شراهاي تحت آزمایش گاودر بر قابلیت هضم 

ها پذیري دامرا شاید بتوان به عادتثیر أاین عدم توباشد
Berman(به شرایط گرم نسبت داد  وجود سطوح ). 2011

 يگرم در کیلوگرم ماده 280حدود باال از آلژینات که 
، باشدمی) م نودوسموآسکوفیل(اي خشک جلبک قهوه

تواند باعث افزایش ویسکوزیته در محتویات روده شود می
)Hoebler et al. کاهش است باعثکه ممکن ) 2000

بازدهی فرایند نفوذ آنزیم به سوبسترا و نیز مانع از فعل و 
Ikegami et(انفعاالت سطح مخاط روده شود  al. 1990 .(

Williams  ندگزارش کرد 2009در سال و همکاران ،
گاوهایی که در معرض استرس  يرهیدر جتسکو افزودن 

شود که باعث افزایش قابلیت هضم می ،گرمایی قرار دارند
به علت کاهش اثر مضر استرس گرمایی بر عملکرد 

 ياهگزارش.استهاي آن شکمبه و میکروارگانیسم
ها با مکمل کردن اثرات منفی تانن يدیگري درباره

هاي میکروبی یا خوراك نشخوارکنندگان روي کشت
 Barry and Manley(وجود دارد  NDFکاهش هضم 

شکمبه در  pHافزایش دماي محیط باعث کاهش ). 1984
شود گاوهاي شیرده و به دنبال آن کاهش هضم الیاف می

)Mishra et al. دار  توجه به عدم تفاوت معنیبا ). 1970
توان به پذیري مواد مغذي، می بین این دو تیمار در هضم

پذیري مشخص این نتیجه رسید که اثري از تسکو بر هضم
ها به گرما در این نشد که شاید به دلیل عادت کردن دام

. شرایط آب و هوایی باشد
داري در میانگین اختالف معنی 5بر اساس جدول 

اي هاي، قابلیت هضم ظاهري رودهضم رودهدرصد 
، پروتئین عبوري یه در شکمبه، پروتئین قابل تجزپروتئین

ه و روده هضم کل شکمب ه در شکمبه ویا غیرقابل تجزی
درصد تسکو  2هاي شاهد و حاوي به ترتیب در تیمار

علت کاهش گزارش کردند  پژوهشگران. مشاهده نشد
ید بتوان به نقش شاهضم ظاهري پروتئین در روده را 

باعث  ترکیبات فنولی جلبک نسبت داد که ممکن است
باند کردن پروتئین در  يوسیلهه کاهش عملکرد حیوان ب

شود که در نتیجه باعث کاهش بازدهی جذب  روده
.Stern et al(گردد پروتئین در روده می در این ؛)1996

تانن وجود نداشت و فلوروآزمایش تفاوتی بین تیمارها 
محققان گزارش کردند با وجود این.اثري نداشتهیچ 

ولی  ،خواران داردحالت دفاعی در برابر گیاه که فلوروتانن
خوار به منظور استفاده از جلبک تعدادي از حیوانات گیاه

.Pavia et al(اند داراي تانن، با آن تطابق پیدا کرده 1997 (
هضم پروتئین در تناقص در نتایج  که شاید یکی از دالیل

در سال و همکاران  Wang.باشدمختلف می ياهگزارش
افزایش مقدار فلوروتانن در گزارش کردند که با  2008

توان براي داري را میزمایشگاهی نتایج معنیمحیط آ
.دست آورده قابلیت هضم پروتئین مواد خوراکی ب

اي پروتئین و فلوروتانن تسکو باید میزان هضم روده
ولی  ،به را افزایش دهدپروتئین غیرقابل تجزیه در شکم

از طرفی . آزمایش مشاهده نشد اي در اینچنین نتیجه
کند و باید میزان پروتئین فلوروتانن، پروتئین را باند می

اي تر شود که چنین نتیجهقابل تجزیه در شکمبه کم
مشاهده نشد و میزان پروتئین قابل تجزیه در شکمبه 

)RDP (درصد تسکو  2تر از تیمار حاوي تیمار شاهد کم
 2نیز در تیمار حاوي ) RUP(شد و مقدار پروتئین عبوري 

تر از تیمار شاهد کميداریرمعنیبه طور غدرصد تسکو 
مقدار تسکو استفاده شده در این رسد به نظر می. شد

نداشته ثیر به نتایج را أو توانایی تآزمایش کافی نبوده 
کاهش محققان پیشنهاد کردند که فلوروتانن باعث .است

.Martinez et al(گردد ها میدآمیناسیون اسیدآمینه 2006 .(
داري در نرخ اختالف معنی، حاصلهج یبر طبق نتا

شاهد  ي، در گاوهایی که با جیرهايو نرخ شکمبهتنفسی 
درصد تسکو تغذیه شدند مشاهده  2حاوي  يو جیره

در تحقیقاتی با  1998در سال و همکاران  Fumiaki.نشد
گاوهاي شیرده مشاهده کردند که با قرار دادن دام در 

اي رکتوم و تعداد تنفس افزایش شرایط تنش حرارتی، دم
چنین ضربان قلب در تنش حرارتی کاهش یابد و هممی

بهترین دماي محیطی براي طبق تحقیقات، . کندپیدا می
استسلسیوس  يدرجه 25تا  5یرده بینگاوهاي ش



حامد اقبالی، طاهره محمدآبادي و همکاران

1394، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره یازدهم، شماره 28

)Combs 1996 .(Berman  1985در سال و همکاران 
دمایی براي گاو هلشتاین که  يپیشنهاد کردند که محدوده

دماي  ،ردبتواند دماي بدن خود را در دماي مطلوب نگه دا
و با افزایش دماي  استسلسیوس  يدرجه 26تا  25

 50نفس به سلسیوس تعداد ت يدرجه 25محیط باالتر از 
در آزمایش حاضر نرخ . رسددقیقه میتنفس در 60تا 

) تنفس در دقیقه 18-28(طبیعی  يتر از دامنهتنفسی بیش
، که علت آن احتماالً به دلیل دماي باالي )6جدول (است

باشد که سلسیوس منطقه مورد آزمایش می يدرجه 25
 ياستفاده از تسکو اثرس شده و باعث افزایش تعداد تنف

نتایج این آزمایش با .زان نداشته استین میبر کاهش ا
که گزارش  2011در سال و همکاران Pompeuنتایج 

گاوهاي شیرده در ي کردند استفاده از تسکو در جیره
ثیري بر نرخ تنفسی و دماي أشرایط استرس گرمایی هیچ ت

که در اثر تغییرات متابولیکی. بدن ندارد، مطابقت داشت
شود باعث کاهش حرکات استرس گرمایی ایجاد می

شود و نتیجه باعث کاهش فعالیت شکمبه میشکمبه و در 
این شرایط قابلیت هضم افزایش و نرخ عبور کاهش  در
.Stern et al(یابد می در آزمایش ما هیچ  اام).1996

تا  7شکمبه  تعداد طبیعی صداهاي.تفاوتی مشاهده نشد
در این ). 1375روزنبرگ (باشد دقیقه می 5صدا در  12
در  يهادام ايایش تسکو هیچ اثري روي نرخ شکمبهآزم

و  Allenنتایج این آزمایش با نتایج . نداشت معرض گرما
در سال و همکاران  Williamsو b2001در سال همکاران 

در م نودوسموآسکوفیلگزارش کردند جلبک  که2009
باعث کاهش دماي بدن زمانی طوالنی  يیک دوره

با  ،بنابراین. ، مخالف بودشودتابستان می گوسفند در
شرایط دمایی یکسانی  درگاوها  يکه همهتوجه به این

، رسید 35/39که دماي محیط به رغم اینعلیبودند و 
استفاده از تسکو نتوانست اثري بر تغییر دماي بدن داشته 

.بدن در هر دو جیره مشابه بودباشد و تغییرات دماي 
و pHداري در اختالف معنی 7بر اساس جدول 

شاهد و  يگاوهایی که با جیره ينیتروژن آمونیاکی شکمبه
.مشاهده نشد ،درصد تسکو تغذیه شدند2حاوي  يجیره

Mishra  مشاهده کردند که  1970در سال و همکاران
شکمبه در  pHافزایش دماي محیط باعث پایین آمدن 

 pHثیر مثبت بر حفظ أتسکو ت. گاوهاي شیرده شده است
هاي سلولوالیتیک کتريباکه با توجه به این و داردشکمبه 

-مهار می پایینpHحساس هستند و درpHبه کاهش 

ها بهتر ثابت بماند این دسته از باکتريpHلذا اگر  ،گردند
.Wang et al(کنندفعالیت می 2008(.

نی روي در این آزمایش احتماالً تسکو اثر چنداولی 
الیاف و قابلیت هضم الیاف  يهاي تجزیه کنندهباکتري

نداشت، زیرا باعث تغییر قابل توجهی در هضم الیاف 
 يدر جیرهافزوده شدهاکسیدان گزارش شده که آنتی. نشد

 pHهاي چرب فرار و کاهش گوسفند باعث افزایش اسید
شود که شاید علت آن تغییر الگوي تخمیري شکمبه می

 2009در سال و همکاران  Williams.  شکمبه باشد
تسکو در خوراك گاوها هیچ اثر افزودن که ندگزارش کرد

که با نداردشکمبه و غلظت آمونیاك شکمبه pHمنفی بر 
مخالف با نتایج .نتایج آزمایش حاضر مطابقت دارد

و  2007در سال و همکاران  Kannan،آزمایش حاضر
Fike فاده گزارش کردند که است 2005در سال و همکاران

داري ها، باعث کاهش معنیاز تسکو در جیره بزها و بره
و همکاران  Martinez.شودو آمونیاك شکمبه می pHدر 

 انیب2001در سال Cheungو  Wongو 2006در سال 
کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه شاید کردند که 
 يفلوروتانن در جیرهو وجود تانن  ناشی از

 بر طبق مطالعات محققان،.نشخوارکنندگان باشد
هاي زدارندگی بر فعالیت هضمی باکترياثر با فلوروتانن

که با نتایج  داردپروتئین خوراك  يو تجزیه شکمبه
اثر تانن روي متابولیسم .ردخوانی نداآزمایش حاضر هم

ها براي  تواند مربوط به قابلیت تانن اي می پروتئین شکمبه
هاي  اتصال به پروتئین به منظور کاهش فعالیت آنزیم

هاي پروتئولیتیک و در  میکروبی و کاهش نرخ رشد باکتري
 McSweeney(اي باشد  نهایت کاهش آمونیاك شکمبه

et al. 2001 .( یکی دیگر از دالیل کاهشpH  در
هاي حاوي تانن ممکن است کاهش جمعیت جیره
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پروتوزوآ به علت هضم سریع و . پروتوزوآها باشد
 pHنشاسته باعث پایداري شکمبه و ثبات  يذخیره

توانند با کاهش اتصال ها میتانن. شوندمی
ها به ذرات غذایی، مهار رشد  میکروارگانیسم
هاي میکروبی باعث  و مهار فعالیت آنزیم ها میکروارگانیسم

کاهش تخمیر، کاهش هضم مواد مغذي و کاهش تولید 
McSweeney et(متان شوند  al. 2001.(

هاي نشخوار گاوهاي مورد فعالیت يدر میانگین کلیه
 يشاهد و جیره يآزمایش با وجود افزایش اندك در جیره

داري مشاهده نشد ف معنیدرصد تسکو اختال 2حاوي 
از نظر عددي بین تیمار شاهد و تیمار تسکو ). 8جدول (

تر اختالف کمی در فعالیت جویدن وجود دارد که شاید کم
درصد تسکو به  2حاوي  يبودن فعالیت جویدن با جیره

خشک با این جیره  يتر شدن جزئی مصرف مادهعلت کم
.Wang et al(باشد  افزایش  ،ولبه طور معم). 2007
خصوص ه قطعات میزان فعالیت جویدن ب ياندازه

.Teimouri Yansari et al(دهد نشخوار را افزایش می

ذرات  يکردن با مصرف الیاف و اندازهنشخوار). 2004
Mertens(خوراك همبستگی باالیی دارد  در این ). 1997
) ذرات ياندازه الیاف و(مطالعه از نظر این دو معیار 

وجود هاي آزمایشی اي در جیرهتفاوت قابل مالحظه
هاي قبلی بیان شد، نداشت و همان طور که در بخش

، ترکیبات شیر و )7جدول (شکمبه  pHها اثري بر جیره
که نشخوار در رغم اینعلی،نیبنابرا.غیره نداشتند

) گرادسانتی يدرجه 5-25(ک شرایط دمایی خن
و  ینیحس(اما با توجه به منابع موجود گیري نشد، اندازه

ثیري بر تعداد أرسد گرما تبه نظر می) 1389همکاران 
هرچند با گرم  .نشخوار و فعالیت جویدن نداشته است

. رفت نشخوار و جویدن کاهش یابدشدن هوا انتظار می
جاي ه کنند بدر شرایط استرس گرمایی گاوها سعی می

آن کاهش  يهکه نتیجسایه بمانند مصرف خوراك در
به . متعاقب آن کاهش تولید شیر استمصرف غذا و

تر تمایل به ایستادن منظور دفع حرارت بدن، گاوها بیش
Berman et(نشخوار کنند د ونکشبدارند تا این که دراز  al.

1985 .(Grant  وAlbright گزارش کردند  1995در سال
ثیر أتواند تحت تالیت نشخوار در گاوهاي شیرده میکه فع

عالیت نشخوار ش دما فتغییرات دمایی قرار گیرد و با افزای
چ ین مطالعه استفاده از تسکو هیدر ااما ،شودتر میکم
 ییط گرمایشرا درکه  ییت نشخوار گاوهایبر فعال ياثر

 درگاوها  يبا توجه به اینکه همه ،بنابراین.بودند، نداشت
ها در فعالیت نشخوار دامبودند و استرس گرمایی شرایط 

از تسکو در این  دو جیره متفاوت نبود، یعنی استفاده
ها نداشته پس شرایط دمایی، اثري بر فعالیت نشخوار دام

.سازگار شده باشندشرایط این گاوها با ممکن است 
ش ین آزمایمورد مطالعه در ا يهادامنکه یبا توجه به ا

استفاده از تسکو  بودند و ییط استرس گرمایتحت شرا
به نظر ،نداشتهاي مورد ارزیابی شاخصري بر یثأت

ط ین شرایها به ادامتطابق يدهندهنشاناین امر رسدمی
آن ا کاهش یرفع  يبرا یاز به افزودنیو ن باشدییگرما

ن مکمل اثر یا ،ترگرم ییط دماید در شرایالبته شا.نیست
. خود را نشان دهد و باعث کاهش اثرات استرس شود

تر شاید بهتر باشد که آزمایشی در شرایط گرمن یبنابرا
تا  49تیر و مرداد که میانگین دما  هايماهخوزستان مانند 

ز فصول سردتر سال یباشد و نوس مییسلس يدرجه 50
.پذیردز انجام یسه نیمقا يبرا) آذر تا بهمن يهاماه(
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Abstract
This study was conducted to investigate the effect of Ascophyllum nodosum brown seaweed 

(Tasco) on milk production and composition, digestibility, rumen fermentation and respiration 
rate of dairy cow in Khuzestan. In this experiment, 6 Holstein cows with 15±5 days average 
days in milk in two 30-day periods over rotational design were assigned. For this purpore 
experimental treatments (control and 2%, tasco) and 3 repeats were used. After adaptation, 
feed intake, nutrient digestibility, milk production and composition, rumen-respiratory rate 
and rumen parameters were measured. The results of experiment showed that there was no 
significant difference between control and 2% tasco treatment for digestibility DM, NDF, 
ADF and protein and milk production and composition (P>0.05). According to the results, the 
apparent intestinal digestibility of protein, rumen undegradable protein of the control 
treatment and treatment containing tasco were not different (P>0.05). Rumen-respiratory rate, 
rumenal rate and body temperature were not significant between treatments (P>0.05). There 
was no significant difference between the two treatments for time of eating, rumination, rest 
and total chewing activity (P>0.05). Tasco had no significant effect on rumen pH and 
ammonia nitrogen (P>0.05). Therefore results revealed that in the range temperature 
(avereage temperature was 35.05 celsius) of this experiment, the animals apparently have 
adapted to environment conditions and tasco has no effect on them.

Key words: Brown seaweed, Ascophyllum nodosum, Milk composition, Dairy cattle, 
Digestibility, Respiratory Rate
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