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 چکیده

هدف از انجام این آزمایش ارزیابی اثر منابع انرژی متفاوت، به وسیله ی جایگزینی کربوهیدرات با چربی با مقادیر مختلف ذرت، 

روزه  45بود. پانزده بزغاله سانن در یک طرح کامال تصادفی در یک دوره سبوس گندم و چربی بر عملکر بزغاله های سانن ایرانی 

.  NFC=46/4؛  EE=3/9  ،NFC=46/4 2 )EE=4/9  ،NFC=43 3) EE=2/49( 1 استفاده شدند. سه نوع تیمار اعمال شد.

ندازه گیری شدند. نمونه روز ا 20روز اندازه گیری شد. ابعاد بدن هر  15مصرف خوراک روزانه اندازه گیری شد. وزن بدن هر 

های خوراک و مدفوع جهت ارزیابی قابلیت هضم ظاهری در سه روز آخر آزمایش برداشته شدند.نمونه های مایع شکمبه در روز 

انجام  SASدر نرم افزار  GLMگرفته شدند.آنالیز آماری با استفاده از رویه  pHساعت پس از خوراک دهی جهت تعیین  3انتهایی 

. میانگین ها با آزمون دانکن مقایسه شدند. تفاوت معنی داری در مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل، (P<0.05)شد 

شکمبه میان جیره های آزمایش وجود نداشت. اما ضریب تبدیل و افزایش وزن در مقدار باالتر  pHقابلیت هضم، ابعاد بدن و 

منبع انرژی از کربوهیدرات به چربی اثر معنی داری بر عملکرد رشد و تغذیه  چربی تمایل به افزایش یافتن داشتند. در نتیجه تغییر

 اله های سانن نداشت، اما استفاده از منابع چربی جهت بهبود افزایش وزن می تواند توصیه شود.غای بز

  سانن -ابعاد بدن -پارامترهای شکمبه -عملکرد واژه های کلیدی:

 مقدمه

نژاد شده خصوصا بزهای سانن شیری در کشور ایران به صورت های کوچک اصالحپرورش دامهای اخیر توجه به در سال

سیستم بسته در کشور از توجه ویژه ای برخوردار گردیده است. با این وجود تا به حال تحقیقات اندکی راجع به نیازهای 

از سوی دیگر  دوران رشد انجام گرفته است.ها خصوصا در تغذیه ای و امکان استفاده از منابع خوراکی متنوع در این دام

تر باید مورد توجه غالت مورد استفاده در تغذیه دام با افزایش مداوم قیمت مواجه بوده و لزوم استفاده از منابع غنی و ارزان

ای چرب اسیده % 3-2چربی یا کمتر از  %5های متداول در تغذیه نشخوارکنندگان عمدتا دارای کمتر از قرار گیرد. جیره

نیکخواه( افزودن چربی به جیره نشخوارکنندگان عالوه بر آنکه انرژی را افزایش می دهد تولید گاز متان را کاهش،  6هستند.)

. انرژی زیاد و قیمت مناسب بعضی از چربی ها افزودن (5)(1شرایط فیزیولوژیک شکمبه و بازده انرژی را بهبود می بخشد)
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های ساختمانی روی هضم کربوهیدراترا توجیه پذیر و اقتصادی نموده ولی تاثیر منفی چربی ها به جیره نشخوارکنندگان آن

با مکمل  ذرت به عنوان منبع کربوهیدراتمصرف آنها را محدود می نماید. هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر جایگزینی 

 بزغاله های سانن ایرانی بود. و متابولیسم بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و فراسنجه های رشد جامد چربی

 

 هامواد و روش

در مرکز تحقیقات دام و طیور دانشگاه فردوسی مشهد انجام  1394 و اردیبهشت در فروردین روز 45به مدت  این آزمایش

ور کیلوگرم در غالب طرح کامال تصادفی در سه گروه با پنج تکرار به ط 1/4±7/67بزغاله نر سانن با میانگین وزن  15 .شد

روز از مادر  5± 30ها در سن بزغاله بستر بزغاله ها تراشه چوب بود و به طور هفتگی تعویض گردید. تصادفی تقسیم شدند.

،  EE=3/9( 1تیمارها شامل  به همرا جیره آزمایشی تغذیه شدند. توسط پستانک با شیر روزگی 60ا جدا شده و ت

NFC=46/4 2 )EE=4/9  ،NFC=43 3 )EE=2/49  ؛NFC=46/4 .رار قخوراک به طور آزاد در اختیار بزغاله ها  بودند

خوراک های  .(1)جدول  بود 65به  35نسبت علوفه به کنسانتره  گرفت و مصرف خوراک به طور روزانه اندازه گیری شد.

بر اساس روش ون  AOAC (2005)(3)، ADF ، NDFبر اساس پروتئین خام، خاکستر، عصاره اتری و نشاسته آزمایشی برای 

با اندازه گیری اندازه ارتفاع جدوگاه، طول بدن،  40و  20، 0اندازه گیری ابعاد بدن در روزهای  آنالیز شدند. (6سوست )

جهت  45و  44، 43مدفوع در روزهای صورت گرفت.  45و  30، 15، 0. اندازه گیری وزن در روزهای انجام شددور کمر 

شد.  انجامدر روز آخر  pHنمونه گیری مایع شکمبه جهت اندازه گیری  آوری و خشک شد.جمع گیری قابلیت هضم اندازه

 آنالیز شدند. GLMبا رویه  SASها با استفاده از نرم افزار داده

 نتایج و بحث

شکمبه میان جیره های  pH. تفاوت معنی داری در مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل، قابلیت هضم، ابعاد بدن و 

که دلیل آن می تواند شکل نگرفتن کامل بخش تخمیری دستگاه گوارش دانست. همچنین ذرت دانه ای از  آزمایش وجود نداشت

 . اما ضریب تبدیل و افزایش وزن در مقدار باالتر چربی تمایل به افزایش یافتن داشتند.قابلیت هضم کمی در شکمبه بخوردار است

روز افزایش وزن کاهش یافت که دلیل آن را می  45تا  30ا افزایش سن در تمامی تیمارها کاهش یافت. در دوره ضریب تبدیل ب

روزگی دانست. همچنین در همگام قطع شیر در تمامی تیمارها مصرف ماده خشک افزایش  60توان قطع شیر بزغاله ها در سن 

در نتیجه تغییر منبع انرژی از کربوهیدرات به (، 4) (2دلیل آن می تواند ذخیره چربی های خوراک در بافت چربی باشد ) یافت.

اله های سانن نداشت، اما استفاده از منابع چربی جهت بهبود افزایش وزن غچربی اثر معنی داری بر عملکرد رشد و تغذیه ای بز

ای که موجب کاهش هزینه جیره با توجه به ه به امکان جایگزینی سبوس گندم با ذرت دانههمچنین با توج می تواند توصیه شود.

قرار بدون تغییر معنی دار در عملکرد رشد بزغاله ها تری را در دسترس دام نوسان قیمت این نهاده می شود، می توان جیره ارزان

 داد.

 



 

3 
 

 ترکیب شیمیایی خوراک اجزاء جیره های غذایی )درصد ماده خشک( و درصد -1جدول

 3تیمار  2تیمار  1تیمار  اجزای جیره %

 35 35 35 یونجه

 26 33 40 ذرت

 14 15 16 کلزا

 18/6 12 5 سبوس

 2/4 1 0 پودر چربی

 2/5 2/5 2/5 پودر گوشت

 0/3 0/3 0/3 آهک

 0/2 0/3 0/3 نمک

ویتامین و  مکمل
 1 1 1 معدنی

 

 

 آنالیز مواد مغذی -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 استخراج شده اند CNCPSموارد ستاره دار از نرم افزار 

 

 

 

1تیمار  مغذیماده  2تیمار   3تیمار    

21/91 ماده خشک  53/91  25/92  

 16/1 16/1 16/1 پروتئین خام
RDP* 8/62 8/69 8/76 

RUP* 7/48 7/41 7/34 

ریکربوهیدرات غیر فیب  46/4 43 40 

 24/4 28/3 32 نشاسته

*قند  5/8 5/9 6 

*لیگنین  4/07 4.23 4/38 

 6/2 4/9 3/9 عصاره اتری

*متابولیسمیانرژی   2/51 2/49 2/49 

    خاکستر
*PeNDF 16/6 17/7 18/7 
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The effect Of Different Energy Sources On Iranian Saanen Kids Performance 

 

The objective of this study was to investigate the effect of deferent sources of by replacing of 

carbohydrates with fat by dietary changing of amounts of corn, wheat bran and fat on the growth and 

performance of Iranian Saanen kids. Fifteen Iranian Saanen kids were used in a complete randomized 

design in a 45-d period. Kids were divided equally into three groups. Three treatments were formulated: 

1)46.4%NFC, 3.9% EE, 2)43%NFC, 4.9%EE and 3)40%NFC, 6.2%EE. Feed intake was measured every 

day. The body weight was measured at an interval of 15 day prior. body measurement was measured 20 

day prior. Samples of feed and fecal for determination of apparent digestibility in last three days were 

collected. Rumen fluid for determine pH at the end of the experiment at 3 h post feeding were collected. 

Statistical analysis was performed using the GLM procedure of SAS (p< 0.05). Treatment means were 

compared using Duncan’s test. There were no significantly differences in DMI, BWG, FCR, body 

measurement, DM apparent digestibility, OM apparent digestibility and rumen pH between experimental 

diets, but BWG and FCR tended to increase by adding fat to the diet. In conclusion, adding fats to the 

diets could improve BWG of Iranian Saanen kids. 

Keywords: Performance, Rumen parameters, Body measurements, Saanen 

 

 

 


