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 اصفهانمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 نيپرتوليد هلشتا يگاوها يديو مخمر زنده بر عملکرد تول نيرياثرات سطوح مختلف جوش ش عنوان پروژه: -

 "34-38-1352-027-990294" :پروژه شماره مصوب -

 عباسعلي قيصري ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 مجيد سواري خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

  :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 مرتضي نعمتي -مسعود برومندجزي -عليرضا آقاشاهي -رنجبرياحمدرضا خانوادگي همکاران: نام و نام -

 و گوشت فوده سپاهان ريشركت ش -اصفهانمحل اجرا :  -

 1398: اسفند  تاريخ شروع -

 ماه  4سال و   1 مدت اجرا : -

 يعلوم دام قاتيناشر: موسسه تحق -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          60542 با شماره        1400/8/17 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چكيده

 و خونی هایتولیدی، فراسنجه عملکرد بر زنده مخمر و شیرین جوش مختلف سطوح منظور بررسی اثراتبه

 4 شیر تولید روز و 42 ± 6 شیردهی )روزهای هلشتاین شیرده گاو رأس 120پرتولید، تعداد  گاوهای ایشکمبه

مورد استفاده قرار گرفت.  2×3با آرایه فاکتوریل  چرخشی تصادفی کامأل پایه طرح در قالب (کیلوگرم ±44 

سطح مخمر  3خشک جیره( و فاکتور دوم شامل  درصد ماده 9/0و  4/0سطح جوش شیرین ) 2فاکتور اول شامل 

 Amino Cowنویسی جیره افزار نرم با استفاده از هاگرم در روز به ازای هر رأس( بود. جیره 15و  7زنده )صفر، 

 روز 15 شامل روز 21 آزمایشی دوره هر طول .شدند تغذیه مخلوط کامأل شکل به و تنظیم پرتولید گاو برای

 تولید مصرفی، خشک ماده میزان قبیل هایی ازفراسنجه آزمایش این بود. در بردارینمونه روز 6 و پذیری عادت

و الیاف نامحلول در شوینده  آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی ماده ظاهری پذیری گوارش شیر، ترکیبات و

و همچنین برخی  آمونیاکی نیتروژن غلظت و VFA شامل ایشکمبه هایفراسنجه و شکمبه مایع pH اسیدی ،

 SAS ، PROCآماری افزار نرم از استفاده با آزمایش این از حاصل هایداده. شدند گیریهای خونی اندازهفراسنجه

MIXED شیری گاوهای های عملکردیپاسخ اثرات متقابل جوش شیرین و مخمر زنده بر. شد تحلیل و تجزیه 

درصد جوش شیرین در مقایسه با گاوهای تغذیه شده  9/0 های حاویتأثیر نداشت. گاو های تغذیه شده با جیره

 9/41ترتیب رغم مصرف خوراک یکسان، شیر بیشتری تولید کردند )بهدرصد جوش شیرین، علی 4/0های با جیره

(. =P 05/0لیتر در روز(. همچنین راندمان تولید شیر با افزایش سطح مصرف جوش شیرین بهبود یافت ) 9/39و 

و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و  منجر به افزایش درصد پروتئین شیراستفاده از سطح باالی جوش شیرین 

های عملکردی مصرف سطوح مختلف مخمر زنده تأثیری بر پاسخ (.P= 05/0) ماده آلی خوراک مصرفی شد

 تیمارهای تأثیر نی تحتخو هایمتابولیت و ایشکمبه تخمیر هایفراسنجه ،pH گاوهای شیری نداشت. تغییرات

درصد ماده خشک  9/0 جوش شیرین در سطح از استفاده این آزمایش، نتایج براساس .نگرفت قرار آزمایشی

 سطوح در زنده مخمر از استفاده حال این با. شودکنسانتره توصیه می باالی سطوح حاوی هایجیره، در جیره

 اقتصادی مصرف آن و بوده تأثیربی حاضر آزمایش شرایط با پژوهش این در شیرده گاوهای تغذیه در شده مصرف

 باشد. نمی

 جوش شیرین، مخمر زنده، گاو شیری، عملکرد تولیدی ها:كليد واژه

 
 
 
 
 


