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و متابولیت های خون بزهای شیرده در اوایل  ذیمواد مغ پذیریگوارشگلیکول بر اتیلنحاوی میوه بلوط و پلی اثر جیره

 دوره شیردهی
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 چکیده

های خون بزهای شیرده در ابتدای پذیری و متابولیتگوارش استفاده میوه بلوط در جیره براین آزمایش با هدف مطالعه اثر 

و به صورت  شده بندیرأس بز شیرده در یک هفته پس از زایش بر اساس شکم زایش گروهبیست و یک  .شیردهی انجام شد

، جیره حاوی میوه جیره شاهد بدون میوه بلوط های آزمایشی شاملاختصاص داده شدند. جیره آزمایشی هایجیره تصادفی به 

گرم در روز  20گلیکول )به میزان اتیلنجیره(  با پلی % 10جیره حاوی میوه بلوط )گلیکول، و اتیلنجیره( بدون پلی % 10بلوط )

روز آخر نیز  7شی و های آزمایها به جیرهپذیری دامروز اول برای عادت 21روز بود که  28برای هر دام(. طول دوره آزمایش 

پذیری گوارش آزمایش گیری شد.اندازهتام( گلوکز، اوره و پروتئین های خون )متالولیتدر نظر گرفته شد.  آوری نمونهی جمعبرا

 گلیکول باعث افزایشاتیلنکه استفاده از پلینتایج نشان داد  انجام شد.( in vitro)تنی روز پایانی آزمایش و به صورت برون 7در 

( تحت گلوکز، اوره و پروتئین کلهای خون )متابولیت. (P < 01/0) شد پذیری ماده خشک، ماده آلی و پروتئیندار گوارشمعنی

گلیکول در جیره حاوی میوه بلوط اتیلنپلینتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از های آزمایشی قرار نگرفتند. تأثیر نوع جیره

 افزایش گوارش پذیری مواد مغذی شد. باعث 

 

 های خون، بزهای شیردهپذیری،  متابولیتگلیکول، گوارشاتیلنمیوه بلوط، پلی های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 میوه شیمیایی ترکیب که دهدمی نشان بلوط میوه تقریبی آنالیز می باشد. کوئرکوس جنس و فاگاسه خانواده به متعلق بلوط درخت

 گروه فنولی ترکیبات(. 10) باشدمی تانن و فنولی ترکیبات از توجهی قابل مقادیر حاوی بلوط میوه(. 9) است غالت مشابه بلوط

 اثرات فنولی ترکیبات .گیرندیم قرار گروه این در مختلف ترکیب 8000 حدود و بوده گیاهی ثانویه هایمتابولیت از بزرگی

 و هضم با ترکیبات این که طوری به کنندمی اعمال هاآن رسوب و هاآنزیم وها کولماکرومول به اتصال طریق از را خود نامطلوب

 و ایتغذیه ارزش کاهش باعث و کرده ایجاد مداخله هاویتامین و امالح ها،کربوهیدرات ها،ینئپروت نظیر مغذی ترکیبات جذب

 ها بر شوند. اثر تاننمی یافت گیاهی هایگونه از بسیاری در که هستند فنولی ترکیبات هاتانن(. 3) گردندمی خوراک پذیریگوارش

 را آن که حیوانی گونه و آن مصرف میزان تانن، مولکولی وزن و شیمیایی ساختار مصرفی، تانن نوع به بستگی نشخوارکنندگان

 بهبود و خوراکی مواد های تانن کردن فعال غیر هایروش(. یکی از 5) باشد مضر یا سودمند است ممکن و دارد کندمی مصرف

 دامنه در میتواند که ( پلیمری استPEG) گلیکول اتیلن پلی است. گلیکول اتیلن پلی و شیمیایی مواد از استفاده آنها غذایی ارزش
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 و ( 7) بشکند را هاکمپلکس این یا و( 8) کند جلوگیری پروتئین-تانن هایکمپلکس تشکیل از شده، باندبا تانن ها  pH  از وسیعی

 بودن غنی به توجه با ( را کاهش دهد. 4) تولید و (11پذیری )(، گوارش12) مصرفی خوراک بر را هاتانن منفی تاثیر طریق این از

 در که شودمی تولید مناطق این در بلوط میوه تن هزاران ساالنه بلوط، درخت از کشور شمال و غرب هایجنگل گیاهی پوشش

در  گلیکولپلی اتیلنهمراه با   اثر استفاده میوه بلوطشود. این پژوهش با  هدف مطالعه می استفاده جنگلی حیوانات و دام تغذیه

 پذیری و متابولیت های خون بزهای شیرده در ابتدای شیردهی انجام شد.گوارشجیره بر 

 

 هامواد و روش

 آزمایشی صورت تصادفی به تیمارهایبندی و به رأس بز شیرده در یک هفته پس از زایش بر اساس شکم زایش گروه 21

روز  7های آزمایشی و ها به جیرهپذیری دامروز اول برای عادت 21روز بود که  28اختصاص داده شدند. طول دوره آزمایش 

 در خون اندازه مقدار گلوکز، اوره و پروتئین کل پذیری در نظر گرفته شد.های خون و گوارشآوری نمونهیز برای جمعپایانی ن

آوری شد. های مدفوع جمعمصرف شده اندازه گیری شد و نمونهپذیری مقدار خوراک وارشگگیری شد. به منظور انجام آزمایش 

های ها برای بزها در اوایل شیردهی و بر اساس جداول پژوهشاین جیره نشان داده شده است. 1های آزمایشی در جدول جیره

خطی نرم افزار کامال تصادفی و بر اساس رویه مدل  حاصل در قالب طرحهای داده( متعادل شدند. 2007ملی کشور آمریکا )

 شد. ها با آزمون دانکن و در سطح پنج درصد انجام( تجزیه واریانس شدند. مقایسه میانگین2000) SASآماری 
 

 های آزمایشیترکیب جیره -1جدول 

 PEG1جیره حاوی میوه بلوط +  جیره حاوی میوه بلوط جیره شاهد 

    مواد خوراکی )درصد(

 28 28 25 علوفه یونجه

 5/31 5/31 5/38 کاه گندم

 7 7 7 سبوس گندم

 4 4 10 دانه جو

 5/3 5/3 5/3 دانه ذرت

 15 15 15 کنجاله سویا

 10 10 ----- میوه بلوط

 1 1 1 نمک

    ترکیب شیمیایی جیره

 37/2 37/2 39/2 انرژی متابولیسمی )مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک(

 80/12 80/12 74/12 خامپروتئین

 گرم در روز برای هر دام(. 20گلیکول )به میزان اتیلن. پلی1

 

 نتایج و بحث

گلیکول سبب اتیلناستفاده از پلیهای خون نشان می دهد.گوارش پذیری و متابولیترا بر  PEGنتایج اثر میوه بلوط و  2جدول 

استفاده از میوه بلوط در جیره گوسفند سنجابی باعث کاهش  (.P<05/0شد )پروتئینپذیری ماده خشک، ماده آلی و گوارشافزایش 
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(. 1پذیری را بهبود داد )ها گوارشگلیکول به این جیرهاتیلن شد اما افزودن پلی پروتئین و ماده آلی ماده خشک،پذیری  گوارش

در آزمایش دیگر (. 6پذیری ماده آلی در روش تولید گاز و میزان ترکیبات فنولی گزارش شده است )همبستگی منفی بین گوارش

مؤثر ماده خشک با افزودن پذیری ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم و تجزیه پذیریگوارشها بر تولید گاز، اثر تاننمحققین که 

ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم در  پذیریگوارشمیزان و باالترین میزان تولید گاز در سه گونه بلوط مطالعه شد، گلیکول اتیلنپلی

و با  ها شدهگلیکول سبب شکستن کمپلکس بین تانن و ماکرومولکولاتیلنپلی (.13مشاهده شد )گلیکول اتیلننتیجه افزودن پلی

(. البته میزان اثر مثبت 7شود )ها میویژه نیتروژن برای باکتریها بهاتصال به تانن سبب آزادسازی این مواد و افزایش فراهمی آن

گلیکول استفاده شده و طریقه اتیلنگلیکول بستگی به فاکتورهایی مانند ساختمان تانن، سطح تانن در علوفه، میزان پلیاتیلنپلی

. نتایج این پروتئین کل و اوره خون تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتندهمچنین، میزان گلوکز،  (.2ز آن دارد )استفاده ا

سازی برخی اثرات پذیری مواد مغذی شد و برای خنثیگلیکول سبب بهبود گوارشاتیلنپژوهش نشان داد که استفاده از پلی

 گلیکول استفاده کرد.اتیلنتوان از پلیای تانن موجود در بلوط مینامطلوب تغذیه

 

 .های خونپذیری و متابولیتهای آزمایشی بر گوارشثر جیرها -2جدول 

 PEG P- value SEMجیره حاوی میوه بلوط +  جیره حاوی میوه بلوط جیره شاهد 

      )درصد( پذیریگوارش

 ab62/43 b34/32 a07/51 01/0> 15/3 ماده خشک

 ba07/41 b20/30 a83/48 01/0> 14/3 ماده آلی

 a94/65 b53/44 a39/70 01/0> 28/2 پروتئین

    لیتر(گرم بر دسی)میلی های خونمتابولیت

 41/3 25/0 50/44 20/40 80/48 گلوکز

 13/0 11/0 36/7 13/7 55/7 پروتئین کل

 79/0 66/0 85/17 78/16 02/17 اوره
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Effects of oak acorn and polyethylene glycol on nutrient digestibility and blood metabolites 

of lactating goats in early lactation period 
 

Abstract 
This experiment was conducted to study the effects of oak acorn and polyethylene glycol on blood 

metabolites and nutrient digestibility of lactating goats. Twenty-one early lactating goats were grouped 

based on parity and randomly allocated to experimental diets. Experimental diets include: control diet 

(without oak acorn), control diets with 10 % oak acorn and control diets with 10 % oak acorn and PEG 

(PEG was used as 20 gram/day/animal). The experimental period consisted of a 21-d diet adaptation 

period and a 7-d sample collection period. Blood metabolites (Glucose, urea and total protein) were 

measured. Nutrient digestibility was determined in final 7 days via in vitro. The results showed that 

addition of PEG significantly increased the DM, OM and CP digestibility (P < 0.01). Blood metabolites 

(glucose, urea and total protein) were not influenced by the experimental diets. It is concluded that PEG 

improved nutrients digestibility in diets containing oak acorn. 
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