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  و توازن نیتروژن در بزهای سانن تاثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر

  زاده محسن ساری، عباسعلی ناصریان و رضا ولی

  فردوسی مشهددانشکده کشاورزی، دانشگاه به ترتیب دانشجوی دکتری و اعضای هیات علمی قطب علمی علوم دامی، 
  چکیده

 4. بررسـی شـد  تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای شیرده سـانن  بر )  گرم در روز120 و  80،  40 صفر،( تزریق شیردانی پکتین     تأثیر
تزریق پکتین مصرف ماده خشک جیره پایـه را         .  مورد استفاده قرار گرفت    4×4بز دارای کانوالی شیردانی در قالب طرح مربع التین          

. به صورت درجـه دوم تحـت تـاثیر قـرار گرفـت            ) شامل پکتین تزریق شده   (به صورت خطی کاهش داد و کل ماده خشک دریافتی           
. تزریق شیردانی پکتین تولید شیر را به صورت خطی کاهش داد و درصد چربی شیر به صورت درجه دوم تحـت تـاثیر قـرار گرفـت            

 از طریـق  میزان نیتروژن مدفوع با تزریق پکتین روندی رو به افزایش را نشان داد و این روند برای درصد نیتروژن مـصرفی دفـع شـده        
 . دفع شده از طریق ادرار به صورت خطی کاهش یافـت      ی  روزانه میزان نیتروژن ادرار و درصد نیتروژن مصرفی       .مدفوع معنی دار بود   

پیاینـد  کاهش نیتروژن ادرار و     ری برای   راهکاتواند به عنوان      ای می  دستکاری جیره بزهای شیرده به منظور افزایش تخمیر بعد شکمبه         
  . آمونیاک به محیط زیست مورد استفاده قرار گیردآن متصاعد شدن

  ادرار نیتروژنمدفوع، پکتین، نیتروژن: واژه های کلیدی

  مقدمه

نیتـروژن ادراری طـی مراحـل جمـع آوری و           . متصاعد شدن آمونیاک از مدفوع نشخوارکنندگان تاثیر نامطلوبی بر کیفیت هـوا دارد            
 .پـذیرد    و این در حالی است که این رویه در مدفوع به کندی صورت می              گردد   می  مدفوع به سرعت به آمونیاک تبدیل      سازی  ذخیره
توانـد آمونیـاک      ای که بتواند بخشی از نیتروژن دفع شده از طریق ادرار را به سمت مدفوع سـوق دهـد مـی                      راهکارهای تغذیه   توسعه

خـشی از فیبـر محلـول در شـوینده خنثـی در جیـره       پکتین ب). 1( مزارع پرورش گاوها و بزهای شیرده را کاهش دهد      متصاعد شده از  
ای خـون را بـه آمونیـاک و در ادامـه بـه               تواننـد نیتـروژن اوره     های انتهای دستگاه گوارش مـی      باکتری. حیوانات نشخوار کننده است   
تواند به    شده از پکتین می   انتهای دستگاه گوارش با استفاد از انرژی تامین         های    بنابراین رشد ریزجاندار  . پروتئین میکروبی تبدیل کنند   

هدف از انجام این آزمایش     . )3،  2 (کاهش نیتروژن ادرار بینجامد   نتیجه  رپروتئین میکروبی مدفوع و د     ای خون به    نیتروژن اوره  تبدیل
  .امکان سنجی کاهش نیتروژن ادرار از طریق تزریق پکتین به شیردان در بزهای شیرده بود

  مواد و روش ها
، و تولیـد شـیر روزانـه        دهی روز شـیر   48±2کیلـوگرم وزن زنـده،       41±5/1میـانگین   (ن دارای کانوالی شـیردانی      چهار بز شیرده سان   

هـای متابولیـک       بزهـا در قفـس     . قرار گرفت   روزه مورد استفاده   14های     با دوره  4×4در قالب طرح مربع التین      )  کیلوگرم 3/0±97/1
و بـه صـورت آزاد بـه آب    ،  تغذیـه )بر پایه ماده خشک (درصد مواد متراکم 60 درصد علوفه و 40ای حاوی  ، با جیره نگهداری شده 

صفر (تیمارها تزریق شیردانی آب مقطر      .  درصد مصرف آزاد در اختیار حیوانات قرار گرفت        95 جیره پایه به میزان      .دسترسی داشتند 
 ه متیالسیون باال مورد استفاده قـرار گرفـت        پکتین مرکبات با درج   .  گرم پکتین در روز بود     120 و   80،  40و آب مقطر حاوی     ) پکتین

)KIC Chemical, Germany( . تزریق)بزهـا دو بـار در روز   .  ادامه یافت14 هر دوره آغاز و تا روز 6از روز )  لیتر در روز4/2
هـا بـا     داده.  روز آخـر هـر دوره جمـع آوری گردیـد           4دوشیده شده و به منظور تعیین توازن نیتروژن، کل ادرار و مدفوع روزانه طی               

  .لیز شدندآنا) SAS  )4 در GLMروش 
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    و بحثنتایج
 درصد مصرف اختیاری محدود گردید ولی با این حال تزریق پکتین مصرف مـاده خـشک جیـره                   95مصرف ماده خشک به     اگرچه  

. اثیر قرار گرفتبه صورت درجه دوم تحت ت) شامل پکتین تزریق شده   (به صورت خطی کاهش داد و کل ماده خشک دریافتی            پایه
یـا محـصوالت تخمیـر      ) 2(ماهیت حضور پکتین در بعد از شکمبه        سازد که     کاهش در مصرف ماده خشک این پیشنهاد را مطرح می         

 کـاهش   را ماده خشک مصرفی  توانند     می  )1 (شوند  آن در انتهای دستگاه گوارش مانند اسیدهای چرب فرار که به تمامی جذب می             
 80 و   40یکسان بودن تولید شیر بین کنتـرل و تیمارهـای           . ر با توجه به کاهش در مصرف قابل توجیه است         کاهش در تولید شی   . دهند

بـودن انـرژی حاصـل از تخمیـر          استفاده تواند گواهی بر قابل جذب و       گرم پکتین در روز، با وجود تفاوت در مصرف جیره پایه، می           
دهـد کـه     تفاوت در درصد چربی شیر که به تفـاوت در تولیـد آن نیـز انجامیـد نـشان مـی       .)1(پکتین در انتهای دستگاه گوارش باشد     

میزان نیتروژن مدفوع با تزریـق      . تواند مانند شکمبه درصد چربی شیر را تحت تاثیر قرار دهد           وارش نیز می  میر در انتهای دستگاه گ    خت
رای درصد نیتروژن مصرفی دفع شده از طریق مدفوع معنـی دار بـود              دار رو به افزایش را نشان داد و این روند ب           پکتین روند غیر معنی   

نیتروژن ادرار با تزریق پکتین به طور خطی کاهش یافت که          . که این تفاوت با توجه به اختالف در نیتروژن مصرفی قابل توجیه است            
  .امدجتواند به کاهش آمونیاک متصاعد شده از کود جمع آوری و ذخیره شد بین این کاهش می

  
  گیری نتیجه

نمایـد کـه تزریـق شـیردانی پکتـین       افزایش نیتروژن مدفوع همزمان با کاهش نیتروژن ادرار با تزریق پکتین این پیشنهاد رامطـرح مـی               
کـه بـه افـزایش تخمیـر در انتهـای دسـتگاه گـوارش               هـایی     بنابراین تغذیه جیره  . دهدالگوی دفع نیتروژن را تحت تاثیر قرار         تواند  می

  .مورد استفاده قرار گیرداز طریق نیتروژن ادرار به عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی محیط زیست تواند  بینجامد می
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 . تاثیر تزریق شیردانی پکتین بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر-1جدول

    پکتین    روند 

C3 Q2 L1  SEM  120  80  40   صفر  

 )گرم در روز(جیره پایه مصرفی ماده خشک  2250 2215 2190 1985  4/79 01/0 72/0 75/0

 )گرم در روز(کل ماده خشک دریافتی  2250 2245 2270 2105 2/80 23/0 06/0 35/0

 ) در روزگرمکیلو(تولید شیر  95/1 90/1 90/1 75/1 09/0 08/0 59/0 39/0

 (%)چربی         46/3 55/3 50/3 43/3 10/0 37/0 04/0 73/0

  (%)پروتئین        01/3 11/3 08/3  02/3 06/0 92/0 75/0 87/0

 (%)الکتوز         63/4 65/4 60/4 62/4 03/0 81/0 54/0 66/0

 (%)کل مواد جامد         65/11 90/11 76/11 67/11 70/0 24/0 09/0 84/0
1 Linear effect 
2 Quadratic effect 
3 Cubic effect 

 

      

         
 . تاثیر تزریق شیردانی پکتین بر مصرف و دفع نیتروژن-2جدول

    پکتین    روند 

C3 Q2 L1  SEM  120  80  40   گرم در روز صفر 

 )گرم در روز(مصرف  05/59 14/58 49/57 05/53  51/1 01/0 62/0 54/0

 )گرم در روز (نیتروژن مدفوع 74/14 10/15 09/16 39/15 24/0 23/0 10/0 64/0

 )گرم در روز (نیتروژن ادرار 39/21 21/20 64/18 95/16 85/0 04/0 54/0 86/0

 )گرم در روز (نیتروژن شیر 19/9 22/9 07/9 25/8 51/0 42/0 06/0 77/0

 )گرم در روز(بقا شده نیتروژن ا 61/13 49/13 65/13  40/12 82/0 15/0 35/0 88/0
         

 )درصد از نیتروژن مصرفی(نیتروژن مدفوع  2/25 5/26 8/28 4/29  91/0 04/0 88/0 96/0

 )درصد از نیتروژن مصرفی(نیتروژن ادرار  31/36 79/34 39/32 97/31 52/0 05/0 69/0 82/0

 )نیتروژن مدفوع+ تروژن ادرارنی/ (نیتروژن ادرار 20/59 25/57 69/53 42/52 63/0 03/0 84/0 70/0

 )درصد از نیتروژن مصرفی(نیتروژن شیر  60/15 85/15 76/15 56/15 65/0 48/0 21/0 73/0

 )درصد از نیتروژن مصرفی(نیتروژن ابقا شده  05/23 91/22 80/23 34/23 91/0 37/0 25/0 66/0
1 Linear effect 
2 Quadratic effect 
3 Cubic effect 

 

      

         
 


