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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثر آنزیم تجزیه کنندة فیبر بر روی تولید و ترکیب شیر ،قابلیت هضم ظاهری مواد مغذّی
جیره و pHشکمبه در گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی بود .در این آزمایش ،تعداد  51راس گاو هلشتاین چند بار
زایش با روزهای شیردهی  01±51روز و وزن اولیة  656 ±51کیلوگرم ،در قالب طرح چرخشی و به طور تصادفی با یکی از
جیرةهای آزمایشی تغذیه شدند .جیرةهای مورد استفاده شامل )5 :جیرة شاهد (جیرة پایه بدون افزودن مکمل آنزیم ناتوزیم)
 )1جیرة پایه به همراه  1/1گرم آنزیم ناتوزیم در کیلوگرم مادة خشک و  )0جیرة پایه به همراه  1گرم آنزیم ناتوزیم در
کیلوگرم مادة خشک بودند .طرح دارای  0دوره بود و در هر دوره تعداد  1راس گاو به هر جیرة اختصاص یافتند .در هر
دورة  15روزه ،مادة خشک مصرفی و شیر تولیدی روزانة گاوها به صورت انفرادی ،ترکیبات شیر به صورت هفتگی و
تغییرات امتیاز بدنی در ابتداء و انتهای هر دوره اندازه گیری شدند .قابلیت هضم ظاهری مواد مغذّی جیرة پایه با استفاده از
نشانگر خاکستر نامحلول در اسید ،اندازه گیری گردید .مایع شکمبه از هر راس در هر دوره برای تعیین  pHشکمبه در صفر
و  4ساعت بعد از تغدیه گرفته شد .نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از مقدار 1/1گرم آنزیم بر کیلوگرم مادة خشک
جیرة کامالً مخلوط به طور معنیداری تولید شیر ( ،)P <1/15شیر تصحیح شده بر اساس  0/1درصد چربی و تولید شیر
تصحیح شده بر اساس انرژی را در مقایسه با جیرة شاهد و جیره دارای  1گرم آنزیم افزایش داد ) .(P < 1/1 1چربی و
پروتئین شیر تولیدی در گروه دریافت کنندة مقدار 1/1گرم آنزیم افزایش معنیداری یافت (.)P<1/11
مادة خشک مصرفی در گروه دریافت کنندة آنزیم به میزان  1/1و 1گرم بر کیلوگرم مادة خشک به طور معنی داری افزایش
یافت ( .)P <1/15مصرف آنزیم به میزان  1گرم بر کیلوگرم مادة خشک اثر معنیداری بر بهبود نمرة وضعیت بدنی گاوها در
مقایسه با گروه شاهد و گاوهای مصرف کنندة مقدار 1/1گرم آنزیم داشت ( .)P <1/15راندمان تولید شیر در گاوهای مصرف
کنندة مقدار 1گرم آنزیم به طور معنیداری کاهش یافت ) .(P < 1/1 5به عالوه ،تنها مقدار  1گرم آنزیم بر کیلوگرم مادة خشک
توانست قابلیت هضم دیوارة سلولی و دیوارة سلولی بدون همی سلولز را افزایش دهد ( .)P <1/11آنزیم تأثیری بر pH
شکمبه و در زمانهای صفر و  4ساعت بعد از مصرف خوراک نداشت .نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف  1/1گرم آنزیم
بر کیلوگرم مادة خشک در جیرة کامالً مخلوط در اوایل دورة شیردهی گاو هلشتاین میتواند درافزایش تولید شیر مفید باشد.
واژههای کلیدی :آنزیم ،گاو شیرده هلشتاین ،تولید وترکیب شیر ،قابلیت هضم ظاهری
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Abstract
The aim of this experiment was to study the effect of fibrolytic enzyme on milk yield and
composition, nutrient apparent digestibility and rumen pH of Holstein cows in early lactation
period. Fifteen multiparous lactating cows (DIM 30 ± 10, and initial body weight 616 ±12) in
change over design randomly were allocated to one of experimental diets. The experimental diets
included: 1) control (with no Natuzyme enzyme added to basal diet), 2) basal diet with 2.5 g/kg of
Natuzyme enzyme to kg of DM 3) basal diet with 5 g/kg of Natuzyme enzyme to kg of DM. Design
had three periods and five cows allocated to each diet in each period. Individual dry matter intake
and daily milk yield, milk composition weekly and body condition score (BCS) changes were
measured at first and at the end of each period. Digestibility of nutrients of basal diet was measured
with acid insoluble ash as marker. Rumen fluid collected for determining of pH from each cow in
every period at zero and 4 h after feeding. Results indicated that 2.5 g/kg of enzyme of DM of TMR
increased milk production, %3.5 fat corrected milk (FCM) and energy corrected milk (ECM)
compared to the other groups (P< 0.05). Milk fat and protein yield increased significantly (P< 0.05)
in group that consumed 2.5 g/kg of enzyme. Dry matter intake increased significantly in cows
consumed 2.5 g and 5 g/kg of DM of enzyme (P< 0.01). Body condition score changes were
improved significantly (P< 0.01) for cows consumed 5 g/kg of enzyme of DM compared to cows
fed with 2.5 g/kg of enzyme and control groups. Milk efficiency decreased significantly in cows
consumed 5 g/kg of enzyme (P< 0.01). Furthermore, just diet with 5 g/kg of enzyme could increase
NDF and ADF digestibility in basal diet (P<0.05). The Enzyme had no any effect on rumen pH at
zero and 4 h after feeding. Results of the current study indicated that the enzyme with 2.5 g/kg of
DM of TMR can be useful in increasing of milk yield of early lactation Holstein cows.
Keywords: Enzyme, Holstein lactating cow, Milk production and composition, Apparent digestion
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مقدمه

 آنزیمها را.)1110 بستگی دارد (بوچمن و همکاران

افزایش هزینهها در صنعت گاو شیری باعث نیاز به

،میتوان به بخشهای مختلف جیره از جمله علوفه

.ایحاد روشهایی برای افزایش بازده تولید شده است

5

.) اضافه نمودTMR( کنسانتره یا جیرة کامالً مخلوط

 بهبود فراهمی مواد مغذّی،یکی از راههای افزایش بازده

) بیان کردند که اثر آنزیمها5111) بوچمن و همکاران

خوراک است که این کار را میتوان با کاربرد آنزیمهای

. بیشتر است،هنگامی که در غذاهای خشک به کار روند

تجزیه کنندة الیاف خام انجام داد (لویس و همکاران
 پاسخ حیوان در هنگام مصرف آنزیمها همواره.)5111

1
2

Total Mixed Ration
- Crude Protein

،یکسان نبوده است و به عواملی از قبیل ترکیب جیرة
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یانگ و همکاران ( )1111اثر افزودن آنزیم به کنسانتره

شکمبة گاوهای شیری را هنگام تغذیة آنزیم گزارش

یا جیرة کامالً مخلوط ( )TMRرا مقایسه و مشاهده

نمودند .پاسخ به آنزیمها زمانی مثبت و قابل توجّه

کردند که هنگامی که آنزیم به جیرة کامالً مخلوط

است که هضم الیاف خام خوراک به خوبی در شکمبه

( )TMRیا کنسانتره افزوده میشود ،باعث بهبود قابلیت

انجام نشده و یا انرژی ،اولین مادة مغذّی محدود کننده

هضم ظاهری مادة آلی و پروتئین خام )CP(1در مقایسه

در جیرة باشد (رود و همکاران )5111 ،که این در

با گروه شاهد میشود .در حالی که فیپس و همکاران

گاوهای شیری اوایل دورة شیردهی صادق است .لذا با

( )1111هیج تفاوت معنیداری را بین روشهای افزودن

توجّه به موارد ذکر شده هدف از انجام این آزمایش

آنزیم به کنسانتره یا جیرة کامالً مخلوط مشاهده

بررسی اثر آنزیم تجزیه کنندة الیاف خام بر فراسنجه

نکردند .در مطالعة دیگری برنارد و همکاران ()1151

های تولیدی ،هضم ظاهری مواد مغذّی و  pHشکمبه

آنزیم سلوالز را به جیرة کامالً مخلوط دارای یونجه و

گاوهای شیرده در ابتدای دورة شیردهی بود.

برموداگراس افزودند و اثر معنیداری بر روی تولید و
ترکیبات شیر و مصرف مادة خشک گاوهای شیری،
مشاهده نشد.
افزایش تولید شیر هنگام کاربرد آنزیم به طور کلی
مثبت بوده است (لویس و همکاران  ،5111بوچمن و
همکاران  ،5111یانگ و همکاران  ،5111شین گوت و
همکاران  ،5111رود و همکاران  ،5111یانگ و همکاران
 .)1111در حالی که تغییرات در چربی و پروتئین شیر
در برخی منابع مثبت (بوچمن و همکاران  )5111ودر
برخی دیگر بر چربی و پروتئین شیر تأثیر معنیداری
نداشته است (یانگ و همکاران  ،5111رود و همکاران

مواد و روشها
مولتی آنزیم تجاری مورد استفاده در این پژوهش،
ناتوزیم ( )Natuzymeمحصول شرکت بیوپروتن
( )Bioproton,Australiaبود که مخلوطی از آنزیمها
مانند آمیالز ،پروتئاز ،پکتیناز ،سلوالز و زایالناز بود.
آنزیم به صورت جامد و پودری بوده و فعالیت سلوالز
و زایالناز آن با روش دی نیترو سالیسیلیک اسید مانند
روش بیان شده به وسیلة کلومباتو و بوچمن ()1110


تعیین گردید .فعالیت سلوالز و زایالناز در دمای 39 c
و pH= 6مشابه با شرایط شکمبه ،اندازه گیری شد .از
5

.)5111

کاغذ فیلتر شماره  5واتمن و زایالن

در عین حال بهبود خوراک مصرفی هنگام کاربرد آنزیم،

سوبسترا برای اندازه گیری فعالیت سلوالز و زایالناز

نامحسوس و متفاوت بوده است (یانگ و همکاران

(به ترتیب) استفاده شد .فعالیت در مورد سلوالز به

 ،5111شین گوت و همکاران  ،5111رود و همکاران

به عنوان

1

صورت واحد کاغذ فیلتر ( (FPUبیان میشود .یک

 ،5111کانگ و همکاران  ،1111فیپس و همکاران 1111

واحد کاغذ فیلتر ،مقدار آنزیم موردنیاز برای آزاد سازی

و ویسینی و همکاران  .)1110لویس و همکاران ()5111

 1میلیگرم گلوکز از  11میلیگرم کاغذ فیلتر است

افزایش کم و معنیدار مادة خشک مصرفی را در

(کلومباتو و بوچمن .)1110 ،سپس  51راس گاو شیرده

گاوهای اواسط شیردهی هنگام مصرف آنزیم های

هلشتاین با چند شکم زایش با میانگین روز

سلوالز و زایالناز گزارش نمودند .اغلب آزمایشها
نشان دادهاند که آنزیمهای تجزیه کنندة الیاف خام بر

شیردهی 01±51روز و میانگین تولید شیر 04±51
کیلوگرم و میانگین وزن 656 ±51کیلوگرم ،انتخاب

 pHشکمبه تأثیری نداشته است (هریستو و همکاران
 ،1112رود و همکاران  ،5111بوچمن و همکاران
 .)5111امّا هریستو و همکاران ( )1111کاهش در pH

1

- Whatman
2
- Filter paper unit
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شدند .قبل از شروع آزمایش ،هفته اول برای عادتدهی

مانند چربی ،پروتئین ،الکتوز و مواد جامد بدون چربی

گاو به جایگاه مورد نظر اختصاص یافت.

 )SNF(1تعیین گردید .در هفتة سوم هر دوره ،طی 7

جیرة پایه (جیرة کامالً مخلوط) با نرم افزار Amino

روز متوالی ،نمونهای از مدفوع هر راس جمع آوری

 )1112( cowو بر اساس احتیاجات غدایی NRC

گردید که پس از خشک شدن در آون (دمای  61درجة

( )1115برای تأمین احتیاجات گاوهای شیری در اوائل

سانتیگراد) آسیاب شده و مدفوع هفت روز هر راس با

شیردهی تنظیم گردید .مواد خوراکی و ترکیبات

هم مخلوط و تا زمان تجزیه در فریزر دمای  -11درجة

شیمیایی جیرة پایه در جداول 5و 1نشان داده شده

سانتیگراد نگهداری گردید .نمونههای مدفوع وخوراک

است .بعد از دورة عادت پذیری ،گاوها بر اساس تعداد

برای تعیین مادة خشک  ،)DM(0پروتئین خام ( )CPبر

زایش و تولید شیر به طور تصادفی بین جیرةهای

اساس روش  )1111( AOACو دیوارة سلولی

4

آزمایشی تقسیم شدند .تعداد  1رأس گاو به هر جیرة

( (NDFو دیوارة سلولی بدون همی سلولز  )ADF(1بر

اختصاص یافت .گاوها در جایگاه انفرادی نگهداری

اساس روش ون سوست و همکاران ( )5115آنالیز

شدند و در هر جایگاه آبخوری خودکار نصب گردیده و

گردیدند .همچنین برای تعیین قابلیت هضم از نشانگر

حیوانات دسترسی آزاد به آب و سنگ نمک را داشتند.

خاکستر نا محلول در اسید )AIA( 6طبق روش ون

گاوها در نوبت صبح (ساعت  )2و عصر (ساعت  )56به

کولن

و یونگ ( )5177استفاده و این معیار برای

صورت آزاد و در حد اشتها تغذیه شدند و پسماند

نمونههای خوراک و مدفوع هر راس در هر دوره ،اندازه

آخور آنها به شکل روزانه جمع آوری و توزین گردید.

گیری گردید .در هفتة سوم هر دوره با استفاده از لولة

طرح مورد استفاده طرح چرخشی متوازن با سه دوره،

شکمبهای ،قبل از تغذیة خوراک صبحگاهی و  4ساعت

سه جیرة و پنج حیوان در هر تیمار بود .هر دوره 15

بعد از تغذیه ،از هر راس ،مایع شکمبه استخراج شده و

روز بود که هفتة اول به عنوان عادتدهی و دو هفتة بعد

سپس با پارچة چهار الیه صاف شده و به ظروف

دورة نمونه برداری و ثبت رکورد منظور گردید .جیرةها

پالستیکی که درون فالسک آب با دمای  01درجة

شامل جیرة شاهد (بدون افزودن آنزیم) ،جیرة دو (

سانتیگراد قرار داشتند ،منتقل شدند .نمونهها بالفاصله

جیرة پایه به همراه مقدار  1/1گرم آنزیم در کیلوگرم

به آزمایشگاه منتقل شده و با  pHسنج ،میزان pH

ماده خشک جیرة) و جیرة سوم (جیرة پایه به همراه

نمونهها تعیین شد.

مقدار  1گرم آنزیم بر کیلوگرم ماده خشک جیره) بود

مدل آماری مورد استفاده به شرح زیر بود :

(جدول.)5

yijkl    Ti  Bk  SUB (B) jk  Pl  ijkl

دو ساعت قبل از توزیع خوراک ،آنزیم به صورت

به طوری که  میانگین جمعیت Ti ،اثر تیمار Bk ،اثر

سرک ( )Top dressبه جیرة پایه اضافه شد .گاوها سه

 kامین ترتیب تیمار SUB (B) jk ،اثر تصادفی حیوان j

بار در روز شیردوشی شدند .نمرة وضعیت بدنی
 )BCS(5بر اساس روش ادمونسون و همکاران ()5121

داخل ترتیب  Pl ،kاثر دوره  ijkl ،lاثر اشتباه آزمایشی

بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری

در ابتداء و انتهای هر دوره تعیین گردید .در دو هفتة
آخر هر دوره ،رکورد تولید شیر روزانه ثبت شده و
نمونة شیر هر وعده ،در سه روز متوالی در هر دوره
جمع آوری شد و با دستگاه میلکواسکن اجزای شیر
- Body Condition Score

1

2

- Solid Not Fat
- Dry Matter
4
- Neutral Detergent Fiber
5
- Acid Detergent Fiber
6
- Acid Insoluble Ash
3
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 )5116( SASو  Proc Mixedاستفاده شد و مقایسة

میکروبی -0 ،تغییر در ویسکوزیتة دستگاه گوارش و

میانگین تیمارها در سطح  P < 1/ 11انجام شد.

 -4کامل کردن آنزیمهای نشخوارکنندگان و بهبود
هضم مواد مغذّی (بوچمن و همکاران  .)5111این نتیجه

نتایج و بحث

با یافتههای لویس و همکاران ( )5111رود و همکاران

میزان فعالیت سلوالز و زایالناز برطبق روش دی نیترو

( )5111و کانگ و همکاران ()1111مطابقت دارد .امّا

سالیسیلیک اسید در آنزیم ناتوزیم به ترتیب  1/1واحد

ساتون و همکاران ( )1110یانگ و همکاران ()1111

کاغذ فیلتر و  1/2میکرومول بر دقیقه بر میلی لیتر آنزیم

بومن و همکاران ( ) 1111هنگامی که آنزیم را به جیرة

بود .با استفاده از کاغذ فیلتر ،کل فعالیت آنزیمی سلوالز

کامالً مخلوط افزودند ،تأثیری بر تولید شیر را مشاهده

(اندوگلوکوناز و اگزوگلوکوناز) اندازه گیری میشود و

نکردند.

تجزیة سلولز نیاز به فعالیت هر دو آنزیم دارد (کلومباتو

پاسخ به آنزیمها زمانی مثبت و قابل توجّه است که

و بوچمن  .)1110فعالیت آنزیمهای تجاری اغلب در

هضم الیاف خام خوراک به خوبی در شکمبه انجام

دمای  61درجة سانتیگراد و  4-1 pHاندازه گیری

نشده و یا انرژی اولین مادة مغذّی محدود کننده در

میشود که نمایندة شرایط موجود درشکمبه نیست

جیرة باشد (رود و همکاران  )5111که با گزارشهای

(کلومباتو و بوچمن  )1110و لذا فعالیت آنزیم ناتوزیم

شین گوت و همکاران( )5111و رود و همکاران ()5111

جهت شبیه سازی شرایط شکمبه در دمای  01درجة

کامالً هماهنگ است که آنزیم بر گاوهای شیری در اوائل

سانتیگراد و  6 pHاندازه گیری شد .فعالیت زایالناز

دورة شیردهی بر تولید شیر مؤثرتر بوده است .در این

این آنزیم بیش از سلوالز است و نشان داده شده است

آزمایش گاوهای شیری در اوایل دورة شیردهی بوده و

که باال بودن فعالیت زایالناز رابطة مثبتی با تجزیه

در تعادل منفی انرژی قرار داشته و به دلیل زمان کم

پذیری (درآزمایشگاه) علوفه یونجه دارد (نسرکو و

ماندگاری خوراک در شکمبه و یا  pHکم آن ،ممکن

همکاران  ; 1111کلومباتو و همکاران  )1110به عالوه

است هضم الیاف خام مختل شود و این آنزیمها

واالس و همکاران ( )1115رابطة مثبت باالیی را بین

میتوانند به بهبود هضم الیاف خام در شکمبه در این

فعالیت سلوالز و تولید گاز برای سیالژ ذرت گزارش

شرایط کمک کنند .افزودن آنزیم به بخش بزرگتر جیرة

نمودند ( .)r=1/62در مقابل فعالیت زیاد زایالناز هنگامی

گاوهای شیری ،تأثیر بهتری بر تولید شیر دارد .کاربرد

که فعالیت سلوالز کم بود ،تأثیری بر تولید گاز نداشت.

آنزیم در بخش کوچکی از جیرة میتواند سبب خروج

تأثیر آنزیم بر تولید و ترکیب شیر گاوها در جدول 0

سریع آن از شکمبه شود (بوچمن و همکاران .)1110

نشان داده شده است .مقدار  1/1گرم آنزیم بر کیلوگرم
مادة خشک جیرة کامالً مخلوط ،سبب بهبود تولید شیر،
تولید شیر تصحیح شده با  0/1درصد چربی و تولید
شیر تصحیح شده بر اساس انرژی در مقایسه با گروه
شاهد شد ( .)P<1/11احتماالً افزایش تولید شیر به دلیل
افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذّی جیرة و اثر مستقیم
آنزیم بر هضم مواد مغذّی در کل دستگاه گوارش باشد
که میتواند سازوکارهای مختلفی داشته باشد که
عبارتند از -5 :هیدرولیز مستقیم غذا -1 ،بهبود اتصال
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جدول  -1مواد خوراکی جیرة پایه (بر حسب درصد در مادة خشک)
ماده خوراکی

درصد

یونجه

15/0

سیالژ ذرت

52/7

دانة جو

51

دانة ذرت

2/4

دانة گندم

1/6

سبوس گندم

5/10

کنجالة کلزا

1/1

کنجالة سویا

7/2

کنجالة گلوتن ذرت

1/12

تخم پنبه

1/1

تفالة چغندر

1/1

پودر چربی
مکمل معدنی ویتامینی

5/2
5

1/67

جوش شیرین

1/1

نمک طعام

1/16

کربنات کلسیم

1/51

دی کلسیم فسفات

1/07

زئولیت

1

5هر کیلوگرم از این مکمل دارای  111هزار واحد بین المللی ویتامین  111،Aهزار واحد بین المللی ویتامین  411 ،D3میلیگرم
ویتامین  111،Eمیلیگرم آنتی اکسیدان 511 ،گرم کلسیم 41 ،گرم فسفر 15 ،گرم منیزیم 011 ،میلیگرم آهن 61 ،گرم سدیم011 ،
میلیگرم مس 1111 ،میلی گرم منگنز 0111 ،میلی گرم روی 511 ،میلیگرم کبالت 511 ،میلیگرم ید و  01میلی گرم سلنیوم بود.

در این آزمایش سطح باالی آنزیم ( 1گرم بر کیلوگرم

حاوی سطح باالی آنزیم در این پژوهش نیز همین

مادة خشک) سبب افزایش معنیدار تولید شیر در

موضوع باشد.

مقایسه با شاهد نگردید که این نتیجه مطابق با یافتة

آنزیم تأثیر معنیداری بر درصد چربی و پروتئین

لویس و همکاران ( )5111است که در پژوهش آنها

نداشت .اگرچه از لحاظ عددی درصد چربی و پروتئین

میزان کم آنزیم توانست تولید شیر را افزایش دهد و

شیر در گروه مصرف کنندة سطح کم آنزیم باالتر بود.

سطح باالی آنزیم بر تولید شیر تأثیری نداشت .در اکثر

در پژوهشهای دیگر نیز که افزایش تولید شیر را به

آزمایشها ،پاسخ به سطوح مختلف آنزیم مصرفی،

دلیل اثر آنزیم گزارش کردهاند ،آنزیم بر درصد چربی و

خطی نبوده است (بوچمن و همکاران  .)1111آنزیم در

پروتئین شیر اثر معنیداری نداشته است (رود و

غلظت زیاد ممکن است با باکتری های شکمبه برای

همکاران  ،5111کانگ و همکاران  1111و یانگ و

اتصال به ذرات غذا رقابت کند و بنابراین کل فعالیت

همکاران  .)5111چربی شیر تولیدی (کیلوگرم/روز) در

باکتریایی شکمبه کاهش یابد (بوچمن وهمکاران )1111

گروه مصرف کنندة سطح کم آنزیم به صورت

و ممکن است دلیل عدم افزایش تولید شیر در جیرة

معنیداری ( )P<1/11به دلیل افزایش تولید شیر افزایش

اثر آنزیم تجزیه کنندة فیبر بر تولید و ترکیب شیر ،هضم مواد مغذّي و  pHشکمبه درگاوهاي هلشتاین طی اوایل دورة شیردهی
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یافت .پروتئین شیر تولیدی در گروه دریافت کنندة سطح

میکروبهای شکمبه باشد .این با یافته بوچمن و

کم آنزیم افزایش معنیداری یافت ( )P<1/11و این

همکاران ( )5111ساتون و همکاران ( )1110هماهنگ

(مقدار پروتئین شیر) در گروه دریافت کنندة سطح زیاد

است که آنزیم توانست مقدار پروتئین شیر را افزایش

آنزیم با شاهد تفاوت معنیداری نداشت .این ممکن است

دهد.

به دلیل افزایش سنتز پروتئین میکروبی از اثر آنزیم بر
جدول  -2غلظت انرژی و مواد مغذّی جیرة پایه (بر حسب مادة خشک)
انرژی و ماده مغذّی

مقدار

انرژی خالص شیردهی (مگاکالری درکیلوگرم)

5/66

پروتئین خام (درصد)

57/1

پروتئین تجزیه پذیر از پروتئین خام (درصد)

61/5

پروتئین تجزیه ناپذیر از پروتئین خام (درصد)

01/1

دیوارة سلولی (درصد)

07/4

دیوارة سلولی عاری از همی سلولز (درصد)

52/2

عصارة اتری (درصد)

0/5

کلسیم (درصد)

1/26

فسفر(درصد)

1/42

مادة خشک (درصد)

11/6

به جز انرژی خالص شیردهی که از نرم افزار بدست آمد ،سایر موارد از تجزیة شیمیایی در آزمایشگاه تعیین گردید.
کل مواد جامد شیر نیز در گاوهای مصرف کنندة سطح
 1گرم آنزیم در مقایسه با شاهد و گروه مصرف کنندة
سطح  1/1گرم آنزیم ،کاهش معنیداری یافت (.)P<1/15
مادة خشک مصرفی به طور معنیداری در گاوهای
مصرف کنندة مقدار  1/1و  1گرم آنزیم در مقایسه با
شاهد افزایش یافت ( .)P<1/15اثر مثبت آنزیم بر مادة
خشک مصرفی با نتایج آزمایش بوچمن و همکاران
( )1111لوچینی و همکاران ( )5117و لویس و همکاران
( )5111هماهنگ است که آنزیم هنگام استفاده در جیرة
کامالً مخلوط باعث افزایش مادة خشک مصرفی گردید
امّا با پژوهش شین گوت و همکاران ( )5111کانگ و
همکاران ( 1111و )1111و فیپس و همکاران ()1111
توافق ندارد .این تفاوت در نتایج پژوهشها میتواند به
دلیل تفاوت در نوع و فعالیت آنزیم ،ترکیب جیرة و
روش کاربرد آنزیم باشد.

آنزیم مورد استفاده احتماالً توانسته است سبب محلول
شدن بخشی از دیوارة سلولی و دیوارة سلولی بدون
همی سلولز جیره شده که میتواند باعث افزایش سرعت
عبور ذرات خوراک از شکمبه شود (فنج و همکاران
 .)5116به عالوه افزایش مصرف خوراک میتواند
احتماالً به دلیل هضم بهتر الیاف خام در شکمبه باشد
(زین و سالیناس  .)5111بهبود مصرف ماده خشک می
تواند به دلیل خوشخوراک شدن جیره هنگام افزودن
آنزیم باشد (بوچمن و همکاران .)1111
راندمان تولید شیر در گاوهای دریافت کنندة مقدار 1/1
گرم بر کیلوگرم مادة خشک از آنزیم در مقایسه با
سطح  1گرم بر کیلوگرم مادة خشک آنزیم به طور
معنیداری بهبود یافت ( .)P<1/15کاهش راندمان تولید
شیر(نسبت تولید شیر تصحیح شده بر اساس%0/1
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چربی بر کیلوگرم مادة خشک مصرفی) در گاوهای

افزایش مادة خشک مصرفی و کاهش تولید شیر باشد.

دریافت کنندة سطح  1گرم آنزیم میتواند به دلیل
جدول  -3تأثیر سطوح مختلف آنزیم بر تولید و ترکیب شیر و امتیاز بدنی گاوها

تولید شیر (کیلوگرم در روز)

1

2

شاهد

سطح  1آنزیم

06/2 b4

01/1 a

07/1 ab

a

ab

b

تولید شیر تصحیح شده بر اساس  %0/1چربی

04/6

07/5

سطح  2آنزیم

01/0

3

P
value

SEM

*

1/11

*

1/11

(کیلوگرم در روز)
05/4b

تولید شیر تصحیح شده بر اساس انرژی (کیلو

04/5a

01/0ab

*

1/14

6

گرم در روز)

درصد چربی شیر

0/50

0/56

0/51

NS

1/116

چربی شیر تولیدی (کیلوگرم در روز)

5/51b

5/11a

5/56b

*

1/107

درصد پروتئین شیر

1/21

1/11

1/15

NS

1/177

پروتئین شیر تولیدی (کیلوگرم در روز)

5/14b

5/51a

5/51ab

*

1/145

الکتوز شیر (درصد)

4/21

4/14

4/27

NS

1/140

51/14a

51/11a

51/10b

**

1/521

مواد جامد بدون چربی شیر (درصد)

2/11

2/12

7/17

NS

1/117

مادة خشک مصرفی )کیلوگرم در روز(

11/4 c

10/2 b

11/1 a

**

1/172

-1/5b

-1/5b

1/1a

**

1/55

کل مواد جامد شیر (درصد)

تغییرات نمره بدنی
بازده تولید شیر

7

a

5/14

a

5/17

b

5/41

.1

مقدار  1/1گرم بر کیلوگرم مادة خشک جیرة کامالً مخلوط

.2

مقدار  1گرم بر کیلوگرم مادة خشک جیرة کامالً مخلوط

.3

Standard error of the mean .

.4

حروف انگلیسی متفاوت در یک ردیف به معنای اختالف معنیدار در سطح  1/11است.

.5

 :NSمعنی دار نبود

**

1/114

.6
.7

نسبت تولید شیر تصحیح شده بر اساس %0/1چربی بر کیلوگرم مادة خشک مصرفی

* معنیدار در سطح P <1/ 11
** معنیدار در سطح P <1/ 15

قابلیت هضم ظاهری مواد مغذّی در جدول  4گزارش

قابلیت هضم دیوارة سلولی و دیوارة سلولی بدون همی

شده است .استفاده از آنزیم تأثیری بر هضم ظاهری

سلولز در سطح  1گرم آنزیم بر کیلوگرم مادة خشک

مادة خشک ،پروتئین و مادة آلی جیرة پایه نداشت امّا

بهبود معنیداری یافت ( .)P<1/ 11افرایش هضم الیاف

اثر آنزیم تجزیه کنندة فیبر بر تولید و ترکیب شیر ،هضم مواد مغذّي و  pHشکمبه درگاوهاي هلشتاین طی اوایل دورة شیردهی
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خام در گروه دریافت کنندة سطح باالی آنزیم مؤید این

فعال شوند (بوچمن و همکاران  .) 1114در این پژوهش

است که آنزیم به دلیل دارا بودن فعالیت سلوالز و

نیز آنزیمها چند ساعت قبل از تغذیه به جیرة کامالً

زایالناز توانسته است بخشی از الیاف خام را محلول و

مخلوط هر راس گاو شیری اضافه شد تا زمان کافی

هضم آن را افزایش دهد که این با یافتههای یانگ و

برای اتصال آنزیم به غذا وجود داشته باشد و آنزیم

همکاران ( )5111رود و همکاران ( )5111و بوچمن و

بتواند در شکمبه هم فعال باشد.

همکاران ( )5111هماهنگ است که آنزیم تجزیه کنندة

 pHشکمبه گاوهای آزمایشی قبل و  4ساعت بعد از

الیاف خام ،سبب بهبود هضم دیوارة سلولی و دیوارة

تغذیة جیرههای آزمایشی در جدول  1نشان داده شده

سلولی بدون همی سلولز در جیرة گاوهای شیری

است .مقادیر کم و زیاد آنزیم تأثیر معنیداری بر pH

گردید امّا ساتون و همکاران ( )1110و یانگ و همکاران

شکمبه در ساعتهای صفر و  4ساعت بعد از تغذیه

( )1111تفاوتی را در هضم ظاهری دیوارة سلولی و

نداشت .این نتایج با یافتههای یانگ و همکاران ()5111؛

دیوارة سلولی بدون همی سلولز هنگام تغذیة آنزیم در

بوچمن و همکاران ( )1111و پینوس –رودریگوئز

گاو شیری مشاهده نکردند .در آزمایش بوچمن و

وهمکاران ( )1111هماهنگ است که هنگام تغذیه آنزیم

همکاران ( )1111میزان  1/1گرم آنزیم ،هضم مواد

تفاوت معنیداری را در  pHشکمبه در مقایسه با گروه

مغذّی را افزایش داد .یانگ و همکاران ( )5111نیز

شاهد مشاهده نکردند .امّا لویس و همکاران ( )5116و

همانند نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر بهبود

هریستو و همکاران ( )1111به ترتیب هنگام تغذیه با

هضم را با سطوح زیاد آنزیم گزارش نمودند .البته

علوفه فرآوری شده و دانة جو فرآوری شده با آنزیم،

تفاوت نتایج این پژوهش با سایر پژوهشها میتواند به

کاهش معنیداری در  pHشکمبه را گزارش نمودند.

دلیل تفاوت در نوع و فعالیت آنزیم ،روش کاربرد آنزیم
و ترکیب جیره باشد.
استفاده از سطح باالی آنزیم ( 1گرم در کیلوگرم مادة
خشک جیره) سبب بهبود معنیدار نمره وضعیت بدنی
گاوها گردید ( )P<1/15که میتواند به دلیل انتقال بیشتر
انرژی دریافتی به سمت ذخایر بدنی باشد که با
یافتههای لویس و همکاران ( )5111رود و همکاران
( )5111و یانگ و همکاران ( )1111مطابقت دارد .این با
افزایش مصرف مادة خشک در این گروه از گاوها
مطابقت دارد.
با توجّه به این که افزودن آنزیم به جیرة کامالً مخلوط
پیش از تغذیه باعث افزایش اتصال آنزیم به غذا میشود
و این حالت میتواند مقاومت آنزیم به پروتئولیز را
بهبود داده و سبب افزایش طول عمر آنزیم در شکمبه
گردد (بوچمن و همکاران  .)1111آنزیمهایی که آزادانه
به درون مایع شکمبه رها شوند ،میتوانند به وسیلة
آنزیمهای تجزیه کنندة میکروارگانیسمهای شکمبه غیر
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جدول  -4تأثیر سطوح مختلف آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذّی (بر حسب درصد)
1

کنترل

سطح  1آنزیم

2

سطح  2آنزیم

3

SEM

P value

1

مادة خشک

61

65

61

1/5

NS

پروتئین خام

65

60

60

1/1

NS

مادة آلی

61

61

66

0/2

NS

دیوارة سلولی

41a4

40a

41b

1/1

*

دیوارة سلولی بدون

41a

45a

44b

0/5

*

همی سلولز
.1

مقدار  1/1گرم بر کیلوگرم مادة خشک جیرة کامالً مخلوط

.2

مقدار  1گرم بر کیلوگرم مادة خشک جیرة کامالً مخلوط

.3

Standard error of the mean .

.4

حروف انگلیسی متفاوت در یک ردیف به معنای اختالف معنیدار در سطح  P ≥1/ 11است

.5

 : NSمعنیدار نیست

* معنیدار در سطح P <1/ 11

نتیجهگیری

در اوایل زایش ،توانست تولید شیر ،مقدار چربی و

نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن  1/1گرم آنزیم

پروتئین شیر و مادة خشک مصرفی را به طور

ناتوزیم در کیلوگرم مادة خشک جیرة گاوهای شیرده

معنیداری در مقایسه با گروه شاهد افزایش دهد.

جدول  pH -5شکمبه گاوهای آزمایشی قبل و  4ساعت بعد از تغذیه جیرههای آزمایشی
صفر ساعت

 4ساعت بعد از تغذیه

6/0

6/5

سطح  5آنزیم

5

6/4

6/1

سطح  1آنزیم

1

6/1

6/1

 Pتیمار

NS

NS

SEM0

1/55

1/51

کنترل

.1
.2
.3

مقدار  1/1گرم بر کیلوگرم مادة خشک جیرة کامالً مخلوط
مقدار  1گرم بر کیلوگرم مادة خشک جیرة کامالً مخلوط
Standard error of the mean .

00

 شکمبه درگاوهاي هلشتاین طی اوایل دورة شیردهیpH  هضم مواد مغذّي و،اثر آنزیم تجزیه کنندة فیبر بر تولید و ترکیب شیر

کشاورزی دانشگاه تهران در اجرای این طرح تشکر

سپاسگزاری

 از مدیریت شرکت تک فرآوردههای آریا نیز به.میگردد

از همکاریها و مساعدت معاونت پژوهشی پردیس

.دلیل تهیة آنزیم برای انجام پژوهش قدردانی میشود

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و پرسنل گروه
و مزرعه آموزشی – پژوهشی علوم دامی پردیس
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