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و تركيب شير، گوارش جيرهاثر منبع نشاسته  پذيري بر توليد
و  هلشتاين پالسماي گاوهاي شيردههاي فراسنجهمواد مغذي

،*3، حميدرضا ميرزايي الموتي2نيا، فرشيد فتاح1سيد غالمرضا موسوي
5 حسن درماني كوهيو4علي اشرف محرابي اوالدي

و استاد،1،2  استاديار دانشگاه زنجان،3يار دانشگاه ايالم، دانش آموخته كارشناسي ارشد

 استاديار دانشگاه گيالن،5 استاديار دانشگاه ايالم،،4

)25/3/90: تاريخ تصويب-3/7/89: تاريخ دريافت(

 چكيده

ج رويبه منظور مطالعه اثر منبع نشاسته ويره ازيها فراسنجه عملكرد  راس گاو8پالسما

و ميانگين وزن بدن83±9با ميانگين روزهاي شيردهي هلشتاين شيرده چندبار زايش كرده

با2باتكرار شده مربع التين كيلوگرم در قالب يك طرح 31±683 و هر مربع و4 مربع  جيره

شد4  خام به عنوان زميني سيبو گندم، جو، ذرت شاملهاي آزمايشي جيره. دوره استفاده

نتايج. بودند درصد از ماده خشك جيره23و4/25،31،22منبع اصلي نشاسته به ترتيب

.)<05/0P(داري نداشتند هاي آزمايشي بر مصرف ماده خشك اثر معني نشان داد كه جيره

تصحيح شده، شير كمترين توليد شير خامزميني سيبحاويي گاوهاي تغذيه شده با جيره

و شير تصحيح شده براي انرژي را درصد چربي شير.)P>05/0( توليد كردند براي چربي

 درصد ها باالتر بود اما ايسه با ساير جيرهگاوهاي تغذيه شده با جيره داراي ذرت در مق

گاوهاي تغذيه شده با جيره حاوي. هاي آزمايشي قرار نگرفت جيرهتأثيرپروتئين شير تحت

و شير توليد نيتروژن، بازدهي انرژي خالص شيردهي،كمترين بازدهي توليد شير زميني سيب

در جيره.)>05/0P( را داشتند بازدهي استفاده از نيتروژن خوراك و ذرت هاي داراي گندم

و مقايسه با جيره و زميني سيبهاي داراي جو ، قابليت هضم ماده خشك، ماده آلي، چربي خام

را به طور معني هاي آزمايشي بر غلظت جيره). >05/0P(داري افزايش دادند پروتئين خام

 پالسماي گاوها اثري نداشتندLDLو كلسترول HDL، كلسترول كل، كلسترول گلوكز

)05/0P> .(گليسريد در پالسماي گاوهاي تغذيه شده با جيره داراي اما بيشترين غلظت تري

شدزميني سيب  ذرت،و آمده، جيره داراي گندمبه دست با توجه به نتايج.)>05/0P( مشاهده

و با و نيتروژن خوراكقابليت هضم مواد مغذي و توليد شير گاوهاي زدهي استفاده از انرژي

داد خام زميني سيبشيري را در مقايسه با .افزايش

، قابليت هضمي مواد مغذي گاوهاي شيرده، منبع نشاسته، توليد شير، بازده: كليديهاي واژه

.مواد مغذي
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 مقدمه
شيش توليافزا نتي شيريار گاوهيد جه بهبودي كه در

 هايه كنسانترير باالي استفاده از مقادبه است،يكيژنت
 وانيحين مواد مغذين جهت تأميو پروتئي از انرژيغن

جيكربوه. (Cabrita et al., 2009) نياز دارد ازيدرات ره
ال بخش غ) NDF(يافيهاي ليتشك) NFC(يافيراليو

 جيرهاز درصد75تا65 حدودشده است كه در مجموع
مييرده را تشكيشيگاوها هاي كربوهيدرات. دهندل

 مادهاز درصد45تا30ممكن است ) NFC(يافيراليغ
ج از . (Hall et al., 2010)ل دهنديره را تشكيخشك

ر جزميني سيبي ماننداشهيمحصوالت يره گاوهاي در
مييش دل رده استفاده هزيشود، اما به ه استفادينه بااليل
س، توسط دانهآنهااز و جايلويها  اندن شدهيگزي ذرت

(Eriksson et al., 2004) .ج ي گاوهاهايرهيمعموالً
و گندم به عنوان منبع اصليرده دارايش ي جو، ذرت

زيكربوه ازرا منابع ارزانيدرات هستند،  قابلي انرژي
.دنباش هضم مي

و هاي غالت زاي دانه نشاسته مهمترين تركيب انرژي
ويها دانه نشاسته مقدار. استزميني سيب  غالت
،براساس ماده خشك. مي باشدتفاوتم زميني سيب
و گندم ،77،72ي دارا به ترتيبزميني سيب، ذرت، جو

 ;Wang et al., 2009) نشاسته هستنددرصد63و 58

Huntington, 1997).اني همچن ن منابع نشاستهيبين
م نشقداردر تفاوت نيزاسته در شكمبهو سرعت تجزيه

كه به گونه.وجود دارد و نشاسته گندماي ، ذرت، جو
 درصد9و32،5،29 به ترتيب با سرعت زميني سيب

 ,.Monteils et al) شوندميتجزيه در شكمبه در ساعت

2002; Wang et al., 2009).هاي بزرگتر گرانول وجود
درنيزمي سيبدر نشاسته)Aنوع(مقاوم به آنزيم

در نشاسته)Bنوع(تر هاي كوچك مقايسه با گرانول
همچنين وجود ماتريس، (Tester et al., 2006)ها دانه

ازها گرانولپروتئيني در برگيرنده  ي نشاسته در برخي
ي براي تفاوت تواند دليلمي (Huntington, 1997)غالت

 نشاسته.در سرعت تجزيه نشاسته آنها در شكمبه باشد
ها به عنوان تواند مانند نشاسته دانه خام نميمينيز سيب
، اما عمل كند آسانيت دسترسي با قابليمنبع انرژيك 

وي انرژتامينممكن است بتواند نوسانات روزانه در
دري از نشاسته گندم اي ناشي شكمبهمشكالت ا جو

كل. ره را كاهش دهديج ميبه طور و ري تخمقدار، سرعت
ج كربوهيدرات و(رهيهاي از) ژه نشاستهيبه در شكمبه

وانيحي براين مواد مغذي است كه تأمعواملينيمهمتر
ميتأثيررا تحت   . (Hall, 2004)دهد قرار

غ دراتي كربوهيغلظت باال ره،يجيرساختمانيهاي
ني سنتز پروتئي براياكيتروژن آمونيناستفاده از 

ميي در شكمبه را افزايكروبيم  & Nocek)دهدش

Tamminga, 1991) . افزايش محتوي انرژي قابل
 در جيره گاوهاي شيرده از طريق دسترس در شكمبه

 را توليد شيرن مواد مغذي قابل متابوليسميافزايش تأم
. (Gozho & Mutsvangwa, 2008) دهد افزايش مي

و فرآورده در ويژگيدليل تفاوتشايد به  هاي هاي هضم
و خوراك،تخمير، منبع نشاسته جيره مصرف  توليد

نيااز انجامن هدفيبنابرا. تركيب شير را تغيير دهد
 زميني سيبايجو، گندم، ذرت دانه اثر پژوهش بررسي

جيبه عنوان منابع اصل و تركيره بر تولي نشاسته در بيد
و انرژينير، بازدهيش يت هضم مواد مغذي، قابليتروژن
.تاين بود هلشردهيشي گاوهايپالسمايهاتيمتابولو

و ها روشمواد
جگاوها ي آزمايشيهاهريو

 شيردهني گاو هلشتا راس8در اين آزمايش از
، ميانگين83±9چندبار زايش كرده با روزهاي شيردهي

و ميانگين وزن بدن33±3توليد شير  كيلوگرم در روز
2 كيلوگرم در قالب يك طرح مربع التين با 31±683

با4×4مربع و4و هر مربع  دوره براي بررسي4 جيره
و تركي بر تول جيره نشاسته مختلفبعامناثر شيد ر،يب

كل دستگاه گوارشيمواد مغذظاهري پذيري گوارش  در
شيهر دوره آزما.شداستفاده پالسمايها فراسنجهو

جيده عادتي روز برا14شامل  روز7وهاهري گاوها به
و ثبتيبرا جا. بودها دادهنمونه گيري يها گاهي گاوها در

و در طول آزماي نگهداريانفراد ش به طور آزادي شدند
ج.به آب دسترسي داشتند  در نوعيشيره آزماي چهار

و شامل هاي جيرهمنبع نشاسته با هم تفاوت داشتند
 زميني سيبو دانهذرت دانه جو، دانه گندم، دانه داراي
ويآس غالتيها دانه. بودند بهنيزمي سيباب شدند

مواد. ار گاوها قرار گرفتيدر اخته شدهشكل قطع
و تركيبات شيميايي  دريشي آزمايهاهريجخوراكي



و تركيب شير:و همكارانموسوي  135 ... اثر منبع نشاسته جيره بر توليد

 بر اساسيشي آزمايهاهريج. آمده است1 جدول
و متعادل NRC (2001)يهاهيتوص  نوبتدودر شدند

و8 در روز در ساعت به صورت كامالً بعد از ظهر4صبح

گاوها.ندقرار گرفتها ار داميت در اخ(TMR) مخلوط شده
و12 صبح،4 در روز در ساعتنوبتسه   عصر6 ظهر

. شدنديردوشيش

و تركيبات شيميايي جيره-1جدول )بر اساس درصدي از ماده خشك(هاي آزمايشي مواد خوراكي
 منبع نشاسته در جيره

 زميني سيب ذرتجو گندم ماده خوراكي
0/220/220/220/22 علوفه يونجه

0/230/230/230/23 شده ذرت سيلو
---4/25 گندم آسياب شده

--0/31- جو آسياب شده
-0/22-- ذرت آسياب شده

0/23--- زميني قطعه قطعه شده سيب
0/100/100/100/10 دانه كامل پنبه

0/60/50/94/8 كنجاله تخم پنبه
0/30/30/30/3 پودر ماهي

0/84/34/80/8 تفاله چغندر قند
4/04/04/04/0 نمك

7/07/07/07/0 بيكربنات سديم
و مواد معدني 15/15/15/15/1مكمل ويتامين

 تركيبات شيميايي
0/423/434/428/41)درصد(ماده خشك

6/179/175/175/17)درصد(پروتئين خام
8/58/53/65/5)درصد(چربي خام

NDF  )ديواره سلولي) 1/362/375/342/34)درصد)
ADF  )ديواره سلولي بدون همي سلولز) 3/245/248/236/24)درصد)
NFC  2)كربوهيدراتهاي غير اليافي) 2/372/379/370/39)درصد)

3/243/243/243/24)درصد(نشاسته
NEl

64/163/165/162/1)مگاكالري در كيلوگرم(3
و مواد معدني شامل-1  گرم سديم،50 گرم پتاسيم،35 گرم فسفر،70 گرم كلسيم، 180 هر كيلوگرم مكمل ويتامين

 100گرم مس، ميلي300 گرم روي،3 گرم آهن،4 گرم منگنز،5 گرم گوگرد،32 گرم منيزيم،30 گرم كلر، 58
 واحد بين A،100000 واحد بين المللي ويتامين 400000گرم سلنيومي ميل20گرم كبالت، ميلي100گرم يد، ميلي

. بودE واحد بين المللي ويتامين 245وD3المللي ويتامين
(100-)درصد پروتئين خام+ درصد ديواره سلولي+ درصد چربي خام+ درصد خاكستر(-2 هاي كربوهيدرات) درصد=

 غير اليافي 

. محاسبه شده استNRC (2001)ت با استفاده از معادال-3

ها نمونهتجزيه شيمياييوها دادهآوري جمع
، مصرف خوراك هر كدام آخر هر دورهدر هفت روز

ازها نمونهروزانه. از گاوها به طور جداگانه ثبت شد  يي
دريهاهو پسماندهاهريج هر دوره هفت روز آخر هر گاو

در، جمعيشيآزما و  گراد سانتي رجهد-20 دمايآوري
از. شدندينگهدار رهيجيها نمونه پايان هر دوره،بعد

)TMR (وو پسمانده به به نسبت مساوي با هم تركيب

در48مدت  درجه60يدماآون داراي ساعت
ا استفاده از آسياببسپس. شك شدندخگراد سانتي

 ماده خشك،. شدندابيآسداراي الك يك ميلي متري
، (AOAC, 1990)ن خامي، پروتئي اتر، عصارهيماده آل

ي واره سلوليد،)ADF(سلولز بدون همييواره سلوليد
(NDF) (Van Sost et al., 1991) و نشاسته(Karkalas, 

شدگير اندازهها نمونه(1985 .ي
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درها نمونه  روز متوالي7ي مدفوع هر كدام از گاوها
و در دماي آخر هر دوره آزمايشي جمع -20آوري شد

در پايان هر دوره. نگهداري شدندگراد سانتيدرجه
همها نمونهآزمايشي،  ي مدفوع به نسبت مساوي با

و به مدت  درجه55 ساعت در دماي72تركيب
و با استفاده از آسياب داراي الك يك گراد سانتي  خشك

ماده خشك، ماده آلي،. ميلي متري آسياب شدند
يها نمونه NDFو ADFپروتئين خام، عصاره اتري، 

شدگير اندازهمدفوع كل گوارش.ي پذيري مواد مغذي در
 دستگاه گوارش با استفاده از خاكستر نامحلول در اسيد

(AIA) به عنوان نشانگر داخلي تعيين شد (VanKeulen 

& Young, 1997) . 7توليد شير هر كدام از گاوها در
و ثبت شد در.روز آخر هر دوره آزمايشي ركوردگيري

ازها نمونه،يشي هر دوره آزما17و16 هايروز شير يي
) وعده شيردوشي متوالي6(گاوها در هر نوبت 

و در داخل ظروف پالستيكي حاوي ماده جمع آوري
 درجه4در دماي) دي كرومات پتاسيم(نگهدارنده 

 در پايان هر دوره آزمايشي،. نگهداري شدندگراد سانتي
هري شيرها نمونه  توجه به مقدار توليدباگاو مربوط به

و غلظت پروتئدر هر نوبت با ن،ي هم مخلوط شدند
و مواد جامد بدون چربيچرب  آنها با (SNF)ي، الكتوز

شدگير اندازه1استفاده از ميلكواسكن .ي
و قبل از خوراك نوبتشي هر دوره آزما19در روز ي

ور خونيها نمونه، صبح در داخل هر گاود وداجياز
به جمع آوريني هپاري حاوهاي لوله و در كنار يخ

 2500هاي خون با سرعت نمونه.آزمايشگاه منتقل شدند
و به مدت گراد سانتي درجه4دور در دقيقه در دماي

ي جدا شده تا زمان پالسما. دقيقه سانتريفوژ شدند20
 گراد سانتي درجه-20 در دمايها فراسنجهي گير اندازه

و با استفاده سنجي رنگ با روش سپس. نگهداري شدند
 غلظت كلسترول كل، هاي شركت زيست شيمي از كيت

و، تريLDL كلسترول،HDL كلسترول گليسريدها
شدگير اندازهآنها گلوكز  .ي
و مدل طرح آمارتجزيه ي

بههاي داده شي، توليمصرف ماده خشك مربوط ر،يد
ي در كل دستگاهپذيري مواد مغذ ر، گوارشيشاتبيترك

1. Milko Scan 133B Foss Electric, Denmark 

و نيتروژن، گوارش ي مدفوع، بازدهمقدار ماده خشك
و انرژيناستفاده از غلظتوي براي توليد شيرتروژن

ازپالسماهاي متابوليت  افزار نرم Mixed رويه با استفاده
 آماري مدل. تجزيه واريانس شدند SAS (1999)آماري

:بودريزطرح به صورت
Yijkl = µ + Si + Pj(i) + Ck(i) + Tl + eijkl 

Yijkl:ميانگين كل جامعه براي:�، متغير وابسته 

 اثر ثابت دوره:i،Pj(i) اثر ثابت مربع:Si،صفت مورد نظر
jدر درون مربع i،Ck(i):اثر تصادفي گاو kدر درون مربع 
i،Tl:اثر ثابت تيمار lو ،eijkl:اثر تصادفي باقيمانده 
ها در سطح آماري ميانگين. باشندمي) خطاي آزمايشي(
و با استفاده از آزمون چند دامنه5 هم درصد اي دانكن با

.مقايسه شدند

و بحثينتا ج
و اثر جيره و توليد هاي آزمايشي بر مصرف خوراك

مصرف ماده. آمده است2تركيب شير گاوها در جدول 
جتأثير تحت خشك ره قرار نگرفتي منبع نشاسته

)05/0P>.(آ هاي زمايش حاضر، جيره مشابه با نتايج
،Cabrita et al. (2009) داراي ذرت يا گندم در آزمايش

 در هاي داراي گندم، جو، ذرت يا يوالف جيره
يهارهيجو Gozho & Mutsvangwa  (2008)شيآزما
 .Jurjanz et alشي در آزمازميني سيباي گندميدارا

ردهيشيز بر مصرف ماده خشك در گاوهاين (1998)
شي، افزاSilveira et al. (2007) اما.ندنداشتياثر

جي تغذيمصرف ماده خشك در گاوها يره دارايه شده با
بايذرت در مقا .جو را گزارش كردندجيره داراي سه

Cabrita et al. (2006) ،كههارهيجبيان كردند يي
سرعت تجزيه شدن نشاسته آنها در شكمبه بيشتر است 

طرممكن است و افزاي ماpHق كاهشي از شيع شكمبه
 مصرف ماده خشك را توسط توليد اسيدهاي چرب فرار،

منبع متفاوت اثرات. كاهش دهنديمي تنظيهاسميمكان
ا راينشاسته بر مصرف ماده خشك در ن مطالعات

جيم  ,.DeVisser et al)رهيتوان به غلظت نشاسته

 (Rode & Satter, 1988)و اندازه ذرات علوفه  (1990
 از منابع NDFي غلظت باالي دارايهارهيج.ط دادارتبا

ش ترشحيدن، افزايجوفعاليتشيباعث افزااي علوفه
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و  ,.Mertens et al) شوندمي شكمبهي باالpHبزاق

ا(1997 تيدر قابلبه وسيله تفاوت جاد شدهي كه اثرات
جيتخم مرهير . پوشاننديها در شكمبه را

شيتول شي تغذير در گاوهايد جه يره دارايده با
ديگندم در مقا جيسه با به ).>05/0P(ها باالتر بودرهيگر

م جي تغذين، گاوهايانگيطور  جو،ي دارايهارهيه شده با
و جي در مقازميني سيبذرت بهيره دارايسه به  گندم

شيك54/3و4/1،74/1بيترت ير كمتريلوگرم در روز،
 Cabrita)ها مايشآز از رخيبدر).2 جدول(د كردنديتول

et al., 2009; Silveira et al., 2007) با كاهش سرعت 
تجزيه شدن نشاسته در شكمبه، توليد شير در گاوهاي

در صورتي كه در ساير. شيرده افزايش يافته است
 Gozho & Mutsvangwa, 2008; Khorasani)ها آزمايش

et al., 2001; Jurjanz et al., 1998) منبع نشاسته بر 
شيولت  توليد شير پاسخ.اثر معني داري نداشته استريد

 مختلف غالت به سطحيها رده به دانهيشي گاوهادر
ج جيدانه در پايره، بيو تركيكيزيفيه، فرآوريره

و سطح مصرف خوراك بستگيها دانه  داردي غالت
(Khorasani et al., 2001) .مايهرچند كه در آزما ش

قراري آزمايشيهارهيجتأثيرمصرف ماده خشك تحت

شينگرفت، تول جي تغذير باالتر در گاوهايد رهيه شده با
ميدارا ت هضم باالتر ماده خشكيتوان به قابلي گندم را

كل دستگاه گوارش دي باالتر توليو بازده)4 جدول(در
ويش ازر . ارتباط داد)3 جدول(تروژن خوراكيناستفاده

شيكاهش تول جيذتغير در گاوهايد يره دارايه شده با
مزميني سيب پاي را ت هضم مادهين بودن قابلييتوان به

و دفع باالتر ماده خشك خشك در كل دستگاه گوارش
ح شدهير تصحيش. در اين گاوها ارتباط داداز مدفوع

ش(FCM)ي چرب درصد4ي برا يح شده براير تصحيو
جي تغذي در گاوها(ECM)يانرژ يرادايهارهيه شده با

جيا ذرت در مقايگندم ايجوي دارايهارهيسه با
 مشابه با نتايج آزمايش ).>05/0P( باالتر بود زميني سيب

حير تصحيشنيز افزايش Silveira et al. (2007) حاضر،
در درصد چرب4يشده برا باي تغذيگاوهاي را ه شده

باي تغذيسه با گاوهاي ذرت در مقايره دارايج ه شده
 ديگريشياما در آزما. گزارش كردندجوياره داريج

(Gozho & Mutsvangwa, 2008)ش ح شدهيتصحري،
جي تغذي در گاوهاي درصد چرب5/3يبرا رهيه شده با

جيا جو در مقاي ذرتيدارا  گندم باالتريره دارايسه با
. بود

و تركيب شير گاوهاي تغذيه شده با جيره-2جدول و توليد  اي آزمايشيه مصرف ماده خشك
 منبع نشاسته در جيره

 زميني سيب ذرتجو گندم گيري شده صفت اندازه
SEM 1

00/1971/1870/1895/1817/0)كيلوگرم در روز(مصرف ماده خشك
78/274/274/277/202/0)درصد از وزن بدن(مصرف ماده خشك

a64/35b24/34b90/33c10/3224/0)كيلوگرم در روز(توليد شير خام
a91/30ab  56/29a07/31b13/2851/0)كيلوگرم در روز(2 درصد چربي4شير تصحيح شده براي

a80/33ab 52/32a89/33b77/3054/0)كيلوگرم در روز(3شير تصحيح شده براي انرژي
ab 12/3b09/3a43/3ab 13/309/0)درصد(چربي شير
ab 11/1ab 05/1a17/1b01/103/0)كيلوگرم در روز(چربي شير

03/310/314/304/305/0)درصد(پروتئين شير
a08/1a06/1a06/1b98/002/0)كيلوگرم در روز(پروتئين شير

42/454/446/435/404/0)درصد(الكتوز شير
a60/1ab 55/1b50/1c40/102/0)كيلوگرم در روز(الكتوز شير

b22/8a50/8b25/8b17/806/0)درصد(مواد جامد بدون چربي
a93/2a91/2b78/2c64/202/0)كيلوگرم در روز(مواد جامد بدون چربي

a،b،cدرصد تفاوت معني داري دارند5هايي كه در يك رديف داراي حرف مشترك نيستند در سطح ميانگين .
ك-1 هال ميانگين اشتباه معيار
((15×توليد چربي) كيلوگرم در روز((-2 + (4/0×توليد شير) كيلوگرم در روز) =  درصد چربي4شير تصحيح شده براي) كيلوگرم در روز)
((2/7×توليد پروتئين) كيلوگرم در روز((-3 + ((95/12×توليد چربي) كيلوگرم در روز) + ()327/0×توليد شير) كيلوگرم در روز) كيلوگرم=

 شير تصحيح شده براي انرژي) در روز
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و انرژي براي توليد شير در گاوهاي تغذيه شده با جيره-3جدول  هاي آزمايشي بازدهي استفاده از نيتروژن
 منبع نشاسته در جيره

 گيري شده صفت اندازه
 زميني سيب ذرتجو گندم

SEM1

2a87/1ab83/1b80/1c71/102/0بازدهي توليد شير
3a70/0a70/0a72/0b66/0007/0بازدهي استفاده از انرژي خالص

a43/169 a04/166 a30/167 b18/154 64/2)گرم در روز(نيتروژن شير
a26/559 ab  51/550 b44/537 ab  20/546 82/4)گرم در روز(مصرف نيتروژن

b27/30b25/30a28/31c35/2824/0)درصد(4بازدهي استفاده از نيتروژن
a،b،cدرصد تفاوت معني داري دارند5هايي كه در يك رديف داراي حرف مشترك نيستند در سطح ميانگين .
كل ميانگين-1 ها اشتباه معيار
 بازدهي توليد شير= توليد شير) كيلوگرم در روز(÷ماده خشك مصرفي) كيلوگرم در روز(-2
 بازدهي استفاده از انرژي خالص= انرژي خالص شير) مگاكالري در روز(÷انرژي خالص مصرف شده) اكالري در روزمگ(-3
 بازدهي استفاده از نيتروژن خوراك براي توليد شير= نيتروژن شير) گرم در روز(÷نيتروژن مصرف شده) گرم در روز(-4

و نيتروژن گوارش-4جدول و دفع ماده خشك  پذيري ظاهري مواد مغذي در كل دستگاه گوارش
 هاي آزمايشي در گاوهاي تغذيه شده با جيره

 منبع نشاسته در جيره
 ماده مغذي

 زميني سيب ذرتجو گندم
SEM1

a47/59b98/46a78/56c48/4122/1)درصد(ماده خشك
a38/61b03/52a82/59c16/4893/0)درصد(ماده آلي

a26/65b47/54a13/62b43/5080/1)درصد(پروتئين خام
a58/85b70/81a31/86b37/8176/0)درصد(چربي خام

NDF)ديواره سلولي) a77/45b54/38ab 90/43c33/3090/1) درصد)
ADF)ديواره سلولي بدون همي سلولز) a75/39ab 13/32ab 81/31b06/2957/2)درصد)

d72/7b81/9cd 06/8a96/1020/0)كيلوگرم در روز(2ماده خشك دفع شده از راه مدفوع
b47/194 a55/205 b41/203 a51/270 70/10)گرم در روز(2نيتروژن دفع شده از راه مدفوع

a،b،cدرصد تفاوت معني داري دارند5مشترك نيستند در سطح هايي كه در يك رديف داراي حرف ميانگين .
كل ميانگين-1 ها اشتباه معيار
و نيتروژن از راه مدفوع با توجه به داده-2 .اند محاسبه شده) AIA(هاي خاكستر نامحلول در اسيد دفع ماده خشك

جيدر مطالعه حاضر تغذ سهي ذرت در مقايره دارايه
د جيبا شديش درصد چربياها باعث افزرهيگر  شير گاوها

)05/0P<(.شي درصد چرب هي تغذير گاوهاي باالتر در
ج جي ذرت در مقايره دارايشده با ايجويره دارايسه با

 & Gozhoو Cabrita et al. (2009)گندم توسط

Mutsvangwa (2008)شدين در.ز گزارش اما
 Silveira et al., 2007; Khorasani)هاي ديگر آزمايش

et al., 2001) منبع نشاسته تأثير درصد چربي شير تحت 
، اثر منبع Jurjanz et al. (1998).جيره قرار نگرفت

وييپايها در غلظترا)ا گندمي زميني سيب(نشاسته ن
 در اما.ر مشاهده نكردنديشيمتوسط بر درصد چرب

ر گاوهايشي درصد چرب،رهيجزميني سيبيغلظت باال

يختالفات مشاهده شده در درصد چربا. افتيشيافزا
يار شكمبهي تخمي در الگوتواند به تفاوتميريش

(Moren, 1986)م و اقدارو مكان ن منابعي هضم
 ,Okine & Kennelly) ارتباط داشته باشدنشاسته

سه با نشاستهيه كندتر نشاسته ذرت در مقايتجز. (1994
مياگندم مورديزهاساشيپتوليد تواندي جو در شكمبه

و بوت(ر در پستانيشيسنتز چربنياز براي  ) راتياستات
 هضم نشاسته در گاويشكمبه مكان اصل.ش دهديرا افزا
،In Vivoمطالعات . (Tanaguchi et al., 1995)است

(Sauvant, 1997; Sauvant et al., 1994)كهه نشان داد
 پذيري نشاسته در شكمبه گاوها با افزايش سرعت تجزيه

و بوت دريرات به پروپينسبت استات شكمبه مايع ونات
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جيطي در شرا.يابدميكاهش  pHره باعث كاهشي كه
م مسيشكمبه  چربيدهاياسبيوهيدروژناسيونريشود،

و18راشباعيغ  چربيدهاياستوليد كربنه مختل شده
ميترانس اياريبس. يابد افزايش اسي از  چربيدهاين

كنندمي را مهار در بافت پستانريشيترانس، سنتز چرب
(Griinari et al., 1998).

شي بر درصد پروتئ منبع نشاسته جيره ير اثرين
جوي دارايهارهيجاما) <05/0P(نداشت ا ذرتي گندم،
جيدر مقا شيد پروتئي تولزميني سيبيره دارايسه با رين
 .Cabrita et alدر مطالعه ). >05/0P(ش دادنديرا افزا

(2009) ،Khorasani et al. (2001) وSilveira et al. 
 درصد نيز مشابه با نتايج آزمايش حاضر،،(2007)

شيپروتئ  منبع نشاسته جيره قرار تأثير تحتر گاوهاين
، Gozho & Mutsvangwa (2008) در آزمايش.نگرفت

درصد پروتئين شير گاوهاي تغذيه شده با جيره داراي
د والف باالتر بود، اماياراي ذرت در مقايسه با جيره

شي در درصد پروتئياختالف باي تغذير گاوهاين ه شده
ني ذرت، گندميره دارايج .شدا جو مشاهده

هاي آزمايشي بر بازدهي استفاده از نيتروژن اثر جيره
يبازده. آمده است3و انرژي براي توليد شير در جدول 

شيتول خر به صورتيد شك نسبت توليد شير به ماده
 انرژي خالصبه انرژي خالص شيرو نسبتمصرف شده
ميتعرمصرف شده باي تغذيشود كه در گاوهايف ه شده

جوي داراهايرهيج جيا ذرت در مقاي گندم، رهيسه با
شيدر آزما). >05/0P( باالتر بود زميني سيبيدارا

Silveira et al. (2007) ،شي انرژيبازده يردهي خالص
جهي تغذيدر گاوها باي جو در مقايره داراي شده با سه

اما،. ذرت باالتر بوديداراگاوهاي تغذيه شده با جيره 
شي توليبازده نسبت توليد شير به ماده خشك(ريد

. قرار نگرفتهاي آزمايشي جيرهتأثير تحت)مصرف شده
ازيبازده  كه در رودهي نشاسته زمانيانرژاستفاده

و به صورت گلوكز جذ مكوچك هضم دريب شود
بايمقا و وناتي پروپبهو تخميردر شكمبهزماني كه سه

مي به گلوكزسپس در كبد ، باالتر است شود تبديل
(Reynolds, 2006) .Theurer et al. (1999)ب اني،

شي تول، نشاسته در شكمبهبيشتركردند كه هضم رايد ر
ميافزا دين تولييپاي در مطالعه حاضر، بازده.دهديش

جي تغذي در گاوهاريش  را زميني سيبيره دارايه شده با

پايتوان به قابليم كلييت هضم ن ماده خشك در
و دفع باالتر ماده خشك از مدفوع در دستگاه گوارش

.ن گاوها ارتباط داديا
ن  منبع نشاسته تأثيرتحت)3 جدول(تروژنيمصرف

ميدل.)<05/0P( قرار نگرفت جيره عديل آن را م توان به
جتأثير ورهي منبع نشاسته ها بر مصرف ماده خشك

جيهمچن كسانينيها بر اساس پروتئرهين فرموله كردن
بازدهي مورد استفاده قرار گرفتن نيتروژن. ارتباط داد

جي تغذيخوراك در گاوها ايجويره دارايه شده با
و در گاوها جي تغذيگندم، متوسط يره دارايه شده با

ذي زميني سيب پايرت به ترتا و باالتريترنييب ن بودين
پايدل).3 جدول(  مورد استفاده قرارين بودن بازدهييل

جي تغذيگرفتن نيتروژن خوراك در گاوها رهيه شده با
پايبه قابلتوانمي را زميني سيبيدارا نييت هضم

و دفع باالتريپروتئ ن خام در كل دستگاه گوارش
درين  در مطالعه حاضر،.باط داد ارتآنهاتروژن از مدفوع

ننييپايبازده ه شدهي تغذيتروژن خوراك در گاوهايتر
ج بهي ممكن است تا حدودزميني سيبيره دارايبا

ميسنتز پروتئ و غلظت آموننييپايكروبين اك باالتريتر
 Surber & Bowman. ارتباط داشته باشدآنهادر شكمبه 

ت هضميبلقا باالتر بودن، گزارش كرد كه(1998)
باي نشاسته جو در مقاياو پس از شكمبهيا شكمبه سه

ويبيد انرژينشاسته ذرت ممكن است باعث تول شتر
 گزارش كردند كه آنها.ل خورك شوديب تبديبهبود ضر

ن ميسنتز تليكربيتروژن جوي تغذيهاسهي در ه شده با
بايدر مقا  درصد17ه شدند،ي كه با ذرت تغذييآنهاسه

بيب ، نشان دادند كه Theurer et al. (1999).ودشتر
دريا نشاسته قابل تجزيكاهش در مصرف نشاسته كل ه

نيشكمبه با كاهش جر ميان ي در گاوهايكربيتروژن
.رده همراه استيش

بر اثر جيره ي مواد مغذي پذير گوارشهاي آزمايشي
و نيتروژن از و دفع ماده خشك در كل دستگاه گوارش

ي ماده پذير گوارش. آمده است4ل مدفوع در جدو
و چربي، پروتئيخشك، ماده آل كلين خام  خام در

جي تغذيدستگاه گوارش گاوها ي داراهايرهيه شده با
جيا ذرت در مقايگندم ايجوي داراهايرهيسه با
و NDFي پذير گوارش). >05/0P( باالتر بودزميني سيب
ADFكل دستگاه گوارش گاوها شدي تغذي در باه ه
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جي گندم در مقايره دارايج  ذرت،ي داراهايرهيسه با
 در آزمايش.)>05/0P( باالتر بودزميني سيبايجو

Silveira et al. (2007) جيره داراي ذرت در مقايسه با ،
ي ماده خشك، پذير گوارشجيره داراي جو باعث افزايش

و چربي خام در گاوها بريشيماده آلي رده شد اما
و پذي گوارش  در. نداشتي اثرNDFري پروتئين خام

 Gozho & Mutsvangwa (2008) آزمايش
آلپذير گوارش  توسط NDFويي ماده خشك، ماده

ج تحت) والفيايگندم، جو، ذرت(رهيمنابع نشاسته
ين در گاوهايي پروتئپذير گوارش قرار نگرفت، اما تأثير

جيتغذ م.والف باالتر بودييره دارايه شده با طالعه در
پا حاضر، گوارش ين خام در گاوهاين پروتئييپذيري

جيتغذ  در زميني سيبايجوي داراهايرهيه شده با
جيمقا ا ذرت را ممكن استي گندمي داراهايرهيسه با

م پايزان تجزيبتوان به مييه و زانين نشاسته در شكمبه
مي نشاسته هضم نشده كه به انتهايباال رسد،ي روده

و وارد شدهيسطوح باال.دارتباط دا  نشاسته هضم نشده
مي روده ممكن است سنتز پروتئيبه انتها رايكربين

دل. (Orskov et al., 1970)ش دهديافزا  اينكهليبه

مي پروتئيمي هضم آنزي برايسميمكان دريكربين
ميانتها وي روده وجود ندارد، از مدفوع دفع شود

خايي پروتئپذير گوارشنيبنابرا م در كل دستگاهن
م عالوه . (Orskov et al., 1970)دهديگوارش را كاهش

ا دريبر جيي پروتئپذير گوارشن، تفاوت يهارهين خام
دليشيآزما پذيريل اختالف در گوارشي ممكن است به

نيهان دانهيپروتئ  ,.McAllister et al)ز باشدي غالت

1993).
يها فراسنجههاي آزمايشي بر غلظت اثر جيره

هايتغلظ. آمده است5پالسماي گاوها در جدول
 LDLو كلسترولHDL كل، كلسترول كلسترولگلوكز،
ج تأثير تحتي گاوهاپالسما قرارهارهيمنابع نشاسته
 پالسمايگليسريدها، اما غلظت تري)<05/0P(نگرفت

جي تغذيدر گاوها  در زميني سيبيره دارايه شده با
ديمقا جيسه با در ). >05/0P(ها باالتر بودرهيگر

 Grings et al., 1992; Silveira et)ي ديگرها آزمايش

al., 2007; Cabrita et al., 2009)جا، من رهيبع نشاسته
جي نداشتند، كه با نتاي اثر پالسماگلوكزغلظت بر

.ردآزمايش حاضر مطابقت دا

) در دسي ليترگرم ميلي(هاي آزمايشي پالسماي گاوهاي تغذيه شده با جيرههاي فراسنجه-5جدول
 منبع نشاسته در جيره

ها فراسنجه
 زميني سيب ذرتجو گندم

SEM1

7/500/502/535/5305/2 گلوكز
b0/12b0/12ab 0/13a2/1437/0 تري گليسريد
20/9 0/215 7/219 7/203 5/213 كلسترول كل

HDL 0/109 7/123 5/127 5/124 81/5كلسترول
LDL 7/820/860/825/8675/5كلسترول

a،b،cدرصد تفاوت معني داري دارند5هايي كه در يك رديف داراي حرف مشترك نيستند در سطح ميانگين .
كل ميانگين-1 ها اشتباه معيار

يريگجهينت
يهارهيجهي نشان داد كه اثر تغذنتايج اين آزمايش

 بر زميني سيبوذرت دانه جو، دانه گندم،نهدايدارا
. نبوددار معنيردهيشيمصرف ماده خشك در گاوها

جي تغذيگاوها شي گندم توليره دارايه شده با ويد ر
شي توليبازده دريشيدرصد چرب. داشتندير باالتريد ر
جي تغذيگاوها  ذرت باالتر بود اما،يره دارايه شده با

مني پروتئدرصد  قرار تأثيربع نشاسته تحتن توسط
جيتغذ. نگرفت از ذرتيره دارايه ، بازدهي استفاده

به.ش داديتروژن در گاوها را افزاين اينتابا توجه نيج
و(غالتيها دانههي، تغذآزمايش در)ژه گندميبه

ت هضم مواديبر قابلتواندمي زميني سيبمقايسه با
ازي، بازدهيمغذ و تروژن خورايناستفاده  توليدك
از مثبت اثرشير و ميزميني سيب داشته باشد توان خام

در قيمت ارزان(در شرايط خاص اقتصادي  تر
 نشاسته به عنوان منبع)هاي غالت مقايسه با دانه

 تأمين انرژي در جيره گاوهاي شيرده استفاده براي
.كرد
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