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   بزهای ساننعملکرد شیردهی بردر بعد از شکمبهچربی یا کربوهیدرات  منابعتزریق 
  2 و رضا ولی زاده2 عباسعلی ناصریان1مسلم باشتنی

  هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهداء عضا -2و عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند -1
  

  چکیده
 راس بز شیرده سانن که در ناحیه شیردان آنهـا کتتـر کـار               چهاراز  چربی در بعد از شکمبه      یا  رت کربوهیدرات   تامین انرژی بصو  مقایسه  رای  ب

آزمـایش  . روز  بـود 81  ±5 کیلـوگرم و  7/1 ± 73/0میانگین تولید شیر و روزهای شیردهی بزها به ترتیب . گردید، استفاده گذاشته شده بود
آزمایشی عبـارت  جیره های .  بودیک هفته ای دوره   چهارو  ) کنسانتره  % 60یونجه خشک و    % 40 ( شامل دو هفته عادت پذیری به جیره پایه       

  )4و )گـرم 95(گلـوکز    تزریـق    + جیره پایـه     )3 ،   )گرم 100 ( نشاسته تزریق+ جیره پایه   ) 2،  )شاهدجیره  (آب تزریق   + جیره پایه    )1: بودند از 
 اثر معنی داری بر مصرف خوراک روزانـه   چربییاکربوهیدرات  منابع مختلف    شیردانی تزریق .) گرم   45( دانه   روغن پنبه  تزریق+ جیره پایه   
کـل،   درصـد مـواد جامـد، پـروتئین     تولید شیر روزانـه و  بر ولی ، باعث افزایش معنی دار درصد چربی شیر شد      دانه تزریق روغن پنبه  . نداشت

خـون نیـز بـا تزریـق          غلظت تـری گلیـسرید و کلـسترول           .اثری نداشت  ) MUN(  و نیتروژن اوره ای شیر       آب پنیر  پروتئین ،الکتوز،کازئین
 .اختالفی نداشتند)  BUN(  غلظت گلوکز و نیتروژن اوره ای خون اما تیمارها از نظرروغن افزایش یافت

 ، بز شیرده دانهپنبه روغننشاسته،گلوکز،  : واژه های کلیدی

  
  مقدمه

 از اسیدوز شکمبه و کاهش درصد چربی شیر به علت مصرف جیره های با نـشاسته بـاال، توجـه    برای افزایش غلظت انرژی جیره و جلوگیری      
  چربی باعث افزایش غلظت انـرژی و کـاهش تجزیـه بافـت چربـی در اوایـل                    .خاصی به استفاده از چربی در تغذیه دامهای شیرده شده است          

 ولی مصرف آن به علت اثـرات نامناسـبی کـه روی تخمیـر               .شیر می شود  شیردهی می شود ودرگاوهای با تولید شیر باال باعث افزایش تولید            
از طرف دیگر چربی را نمی توان به مقدار زیاد جـایگزین ذرت یـا جـو                 ). 3(شکمبه و گاهی کاهش مصرف خوراک دارد محدودیت دارد          

 به صورت گلوکز کم می شـود، در حالیکـه           در جیره نمود، زیرا مقدار نشاسته غیر قابل تجزیه در شکمبه برای جذب در بخش های پایین تر                 
الکتـوز یـک تنظـیم    . پیش ساز اصلی سنتز الکتوز شیر، گلوکز می باشد. )5(گلوکز برای سنتز الکتوز شیر و متابولیسم پستان ضروری است       

 آب و در نتیجـه افـزایش   کننده فشار اسمزی برای جذب آب به وسیله غده پستان است، بنابراین افزایش سنتز الکتـوز باعـث افـزایش انتقـال          
  ).4(افزایش تولید گلوکز از طریق افزایش فرآیند گلوکونئوژنز و افزایش تامین گلوکز در بعد از شکمبه میسر است . تولید شیر می گردد

لـوب   مقدار کافی منابع کربوهیدرات قابل دسترس برای رسیدن به یک تخمیر مناسـب و در نتیجـه تـامین رشـد میکروبـی مط             از یک طرف    
و از طرف دیگر استفاده زیاد از این نوع منابع کربوهیدراتی در بعضی موارد باعث تغییر تخمیـر شـکمبه، کـاهش قابلیـت                        ) 4(ضروری است   

هر دو نوع منبـع     استفاده از محدودیتهای   بنابراین با توجه به   . )2(هضم مواد مغذی، بروز اسیدوز،  لنگش و کاهش درصد چربی شیر می شود               
 در  اثر چربی در مقابل منابع کربوهیـدرات قابـل تخمیـر          مقایسه   آزمایش حاضر به منظور      ،)چربی و منابع کربوهیدرات قابل تخمیر     (انرژی زا   

  .ی بزهای شیرده سانن طراحی و انجام گرفتده بر عملکرد شیربعد از شکمبه
  

  مواد و روشها 
           کیلـوگرم و    7/1 ± 73/0یـد شـیر و میـانگین روزهـای شـیردهی بـه ترتیـب                برای انجام این آزمایش از چهار راس بز شیرده نژاد سـانن بـا تول              

یونجه خشک و   % 40 هفته با یک جیره پایه حاوی        دوبزها به مدت    .  روز که در ناحیه شیردان آنها کتتر کار گذاشته بود، استفاده شد            81 ± 5
 درصـد، مکمـل مـواد       5 درصـد، کنجالـه تخـم پنبـه          8سبوس گنـدم     درصد،   14 درصد، تفاله چغندر خشک      34/32دانه جو   ( کنسانتره  % 60



 

 ٢

 1387 ماه مهر–کشوریدامعلومکنگرهنیسوم

 مگا کالری بر کیلوگرم ماده خشک انرژی خـالص شـیردهی   62/1 درصد پروتئین خام و  06/15که  ) درصد12/0 درصد ونمک    54/0معدنی
 دوره چهـار بـا    چربـی    یاوهیدرات  کرببعد از این دوره عادت پذیری، دوره تزریق منابع مختلف           . را تامین می کرد بصورت آزاد تغذیه شدند       

 100 (  نـشاسته تزریـق + جیره پایه ) 2، )شاهدجیره (آب تزریق  + جیره پایه    )1 :آزمایشی عبارت بودند از   جیره های   .  ادامه یافت  یک هفته ای  
بـه غیـر از تیمـار    شـده  تزریـق  مـواد  مقـدار  . ) گرم 45( دانه  روغن پنبه تزریق+ جیره پایه     )4و )گرم95(گلوکز   تزریق   +جیره پایه   ) 3،  )گرم

و پارامترهای مربوط به آنها از جمله درصـد           خون نمونه گیری به عمل آمد       و در دو روزآخر هر دوره از شیر      . شاهد از نظر انرژی یکسان بود     
با خون تری گلیسرید وکلسترول  ، BUN گلوکز، شیر؛ غلظت  MUNو آب پنیر پروتئین ،، الکتوز، مواد جامد،کازئین کلچربی، پروتئین

   . شدیا محاسبه  واستفاده از روش های استاندارد اندازه گیری
. تجزیـه و تحلیـل شـدند     SAS برنامـه آمـاری    GLMبـا اسـتفاده از رویـه    تکرار شـده   4×4داده های آزمایش در قالب طرح مربع التین    

 .مورد آزمون قرار گرفتند% 5 احتمال معنی داری میانگین مشاهدات توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح

  
  نتایج

برای تیمار یک تا چهار به ترتیـب        ( نتایج آزمایش نشان داد که تزریق منابع مختلف انرژی اثر معنی داری بر مصرف خوراک روزانه نداشت                
ار درصـد چربـی شـیر شـد، ولـی تولیـد شـیر               تزریق روغن تخم پنبه باعث افزایش معنـی د         .) کیلوگرم در روز بود    51/1 و 56/1 ،60/1 ،67/1

تحـت تـاثیر مـواد     MUN  و پـروتئین آب پنیـر  ،روزانه و سایر ترکیبات شیر از جمله درصد مواد جامد کل، پروتئین کـل، الکتـوز، کـازئین       
  . )1جدول ( تزریق شده قرار نگرفت

  
  ترکیبات شیررصد دبر تولید و   چربییاکربوهیدرات   منایع مختلف شیردانی  اثر تزریق-1جدول 

      تزریق      
  انحراف استاندارد میانگین  روغن  گلوکز  نشاسته  آب  اجزاء شیر
  162/0  78/1  59/1  63/1  81/1  )کیلو گرم در روز( تولید شیر

  109/0  95/11  80/11  56/11  26/11  (%)مواد جامد کل
  a04/3  ab27/3  bc42/3  c61/3  029/0  (%)چربی
  044/0  88/4  85/4  82/4  77/4  (%)الکتوز

  028/0  88/2  90/2  89/2  79/2  (%)پروتئین کل
  032/0  27/2  26/2  29/2  10/2  (%)کازئین

  013/0  394/0  374/0  357/0  490/0  (%)پروتئین آب پنیر
MUN ) 325/0  77/12  16/12  96/12  59/12  )میلی گرم بر دسی لیتر  

  ). P  > 05/0( ف معنی دار وجود دارد بین میانگین های هر ردیف که دارای حروف غیر مشابه هستند، اختال 
  
 باعث افزایش معنی دار تری گلیسرید پالسما گردید، ولی           دانه اندازه گیری متابولیت های پالسما نشان داد که فقط تزریق روغن تخم پنبه               

  . )2جدول  (  قرار نگرفت تزریق شدهتزریقمواد تحت تاثیر هیچ کدام از  BUNگلوکز و کلسترول، غلظت 
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  )میلی گرم بردسی لیتر (  بر بعضی متابولیت های پالسما  چربییاکربوهیدرات مختلف منابع مختلف شیردانی  اثر تزریق -2جدول 
      تزریق      

  انحراف استاندارد میانگین  روغن  گلوکز  نشاسته  آب  اجزاء
  221/1  25/61  00/64  75/60  62  گلوکز
BUN  52/22  31/22  25/21  28/22  471/0  
  bc77/26  c71/25  ab50/27  a80/32  543/0   گلیسریدتری

  236/1  110  55/98  82/94  71/103  کلسترول
  ). P  > 05/0( بین میانگین های هر ردیف که دارای حروف غیر مشابه هستند، اختالف معنی دار وجود دارد      

   
  نتیجه گیری

کـه  در بعد از شکمبه در اواسط شیردهی بزهـا          صورت کربوهیدرات یا چربی     به  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تامین انرژی بیشتر            
 باعث افزایش درصـد چربـی        دانه احتماال در تعادل مثبت انرژی بودند، تاثیر عمده ای روی عملکرد شیردهی نداشت، فقط تزریق روغن پنبه                

 به داخـل شـیر   تامین شده در بعد از شکمبهاسیدهای چرب در اواسط شیردهی وقتی حیوان در تعادل مثبت انرژی است،          احتماال   .شیر گردید 
 در صورتی که در اوایل شیردهی ممکن است اسیدهای چرب بلنـد زنجیـر ترجیحـا             ،ترشح شده و یا مورد استفاده بافت چربی قرار می گیرد          

 .)1(اکسید شوند و به مصرف انرژی زایی حیوان برسند 
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