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 چکیده
 رفتار و عملکرد بر گیاهی روغن با شده مکمل هایجیره در خنثی( شوینده رد نامحلول )الیاف الیاف غلظت افزایش اثر مطالعه منظوربه

 میانگین با ترتیببه کرده زایش بار چند رأس چهار و کرده زایش بار یک هلشتاین گاو رأس چهار از شیردهی اواسط گاوهای ایتغذیه

 الیاف غلظت با ترتیب به غذایی جیره چهار به وهاگا شد. استفاده روز 33±12 شیردهی روزهای و کیلوگرم 111±11 و 121±33 وزنی

 از یکی شدند. داده اختصاص 4×4 التین مربع طرح قالب در آفتابگردان روغن درصد 2 کردن اضافه با و درصد 33 و 31 ،31 ،31

 نتایج شد. انجام سوم ههفت در گیرینمونه و بود روز 21 آزمایشی هایدوره بود. روغن شدن اضافه بدون فالیا درصد 31 با هایجیره

 خشک، ماده هضم قابلیت (.P<31/3) شودمی مصرفی خشک ماده در کاهش باعث درصد 33 و 31 به جیره الیاف افزایش که داد نشان

 فالیا افزایش با جویدن فعالیت (.P<1/3) داد نشان کاهش به تمایل باال الیاف با جیره به روغن افزودن با الیاف و پروتئین آلی، ماده

 به استات نسبت شکمبه، pH کاهش باعث پایین الیاف با روغن افزودن (.P<1/3) داد نشان افزایش به تمایل 33 و 31 به جیره

 روغن از متفاوتی اثرات کلی طوربه نداشت. وجود تأثیر این باال و متوسط الیاف با ولی شد شیر پروتئین و چربی درصد و پروپیونات

 شد. مشاهده مختلف الیاف درصد با حیوان عملکرد بر
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ABSTRACT 
This experiment was conducted to investigate the effects of different levels of dietary NDF in diets rich in plant oil 
(sunflower) on milk performance and feeding behavior of mid-lactating Holstein dairy cows. Four primiparous (BW: 
525±30 kg; DIM: 103±6) and four multiparous (BW: 587±88 kg; DIM: 99±12) cows were used in a 4×4 replicated 
Latin square design with 21-d experimental periods. Cows were received 1 of 4 four treatments: 1) 31% fiber (NDF) 
and no supplement plant oil, LF, 2) 31% fiber with 2% supplement plant oil, LFO 3) 35% fiber with 2% plant oil, 
MFO 4) 39% fiber with 2% plant oil, HFO. Daily dry matter intake (DMI), milk yield and composition, blood 
metabolites, dry matter digestibility, rumen fluid characteristics and BW variations were determined. There was no 
significant different in milk production among diets. Milk fat (P<0.01) and protein (P<0.05) concentrations were 
significantly affected by treatments. Dry matter intake and DM digestibility were higher (P<0.01) in LFO diet. The 
cows fed HFO had higher NDF digestibility (P<0.01). Total VFA and acetate concentration were greater for HFO 
diet and propionate concentration was greater for LFO diet (P<0.01) than the others. Rumen fluid pH was increased 
by increasing dietary NDF concentration (P<0.01). Chewing activity was positively affected by increasing 
concentration of dietary NDF (P<0.01). This study showed that diets rich in plant oil and low concentration of NDF 
induce the milk fat depression in mid-lactating cows.  
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 مقدمه

 شکمبه مناسب عملکرد بر گذارتأثیر مهم عوامل از یکی

 سریع، تخمیر با های درجیره ویژه به شیردهی دوران در

 الیاف مقدار بین توازن ایجاد باشد. می الیاف مناسب سطح

 با هایکربوهیدرات با فیزیکی اندازه و مقدار لحاظ از مؤثر

 دونب تولید، کردن بیشینه جهت سریع تخمیر قابلیت

 دشوار کاری حیوان عملکرد و سالمتی بر مضر اثرات

 استفاده که ازآنجایی بنابراین (،Zebeli et al., 2011) است

 های ناهنجاری به ابتال خطر باال کیفیت با علوفه از

 فراهم (Zebeli et al., 2010) دهد  می کاهش را گوارشی

 اسیدوز بروز از جلوگیری برای الیاف کافی سطوح کردن

 ,.Plaizier et al) است حیاتی بسیار ای شکمبه حاد حتت

 ماده الیاف، هضم کاهش باعث اسیدوز بروز زیرا (2008

 گزارش طرفی از شود. می شیر تولید و مصرفی خشك

 باعث اضافی الیاف مقدار با های جیره که است شده

 شود می خوراك بازده کاهش و مصرفی خوراك کاهش

(Zebeli et al., 2012.) کاهش با ای شکمبه سیدوزا pH 

 حاوی های ازجیره استفاده هنگام که است همراه شکمبه

 هایکربوهیدرات از خوبی منبع که غالت باالی سطوح

 یك یافتن دهد. می رخ باشند می الهضم سهل غیرالیافی

 تحت اسیدوز بروز خطر میزان که الیاف از بهینه مقدار

 گاوهای ولیدیت عملکرد روی بر جدی خطر بدون را حاد

 Zebeli et) رسد می نظربه ضروری دهد  کاهش شیری

al., 2012.) گاوهای جیره به اشباع غیر چربی افزودن 

 انرژی، غلظت افزایش جمله؛ از مختلفی مزایای شیری

 الگوی بهبود مثل، تولید بر فیزیولوژیك مثبت اثرات

 گاز تولید کاهش و (NRC, 2001) شیر چرب اسیدهای

 اثرات وجود، این با دارد. (Dohme et al., 2000) متان

 و الیاف هضم بر گاو تغذیه در چربی از استفاده منفی

 (.Pantoja et al., 1994) است شده گزارش شیر چربی

 بالقوه محیطی عامل مهمترین عنوان به تغذیه همچنین

 است گرفته قرار توجه مورد شیر چربی میزان تغییر برای

 حالت دو در شیر چربی کاهش که است شده بیان و

 میکروبی فرآیندهای اول مورد در افتد. اتفاق تواند می

 اختالل دچار شکمبه pH میزان کاهش دلیل به شکمبه

 غالت حاوی های جیره از استفاده آن دلیل که شوند می

 اسیدهای حضور دوم حالت در و است پایین الیاف و باال

 AlZahal) باشد می دوگانه پیوند چند با غیراشباع چرب

et al., 2008.) الیاف مختلف سطوح مطالعه با محققین 

 در اشباع غیر های چربی پایین سطوح حاوی های جیره در

 الیاف حاوی های جیره که دادند نشان شیردهی اوایل

 با پایین دوگانه پیوند چند با غیراشباع هایچربی و پایین

 و شیر بیچر افت به منجر ای شکمبه اسیدوز بروز وجود

 AlZahal et) نشدند آن چرب اسیدهای پروفیل در تغییر

al., 2008) الیاف با جیره به گیاهی روغن افزودن ولی 

 اسید پروفایل در تغییر و شیر چربی افت سبب پایین

 (.Vazirigohar et al., 2014) است شده شیر چرب

 های جیره با الیاف مختلف سطوح اثرات مورد در ها داده

 باشد می پراکنده و محدود باال غیراشباع های ربیچ حاوی

 در جیره در متفاوت الیاف سطوح از متناقضی نتایج و

 افت بروز بر آن اثر و غیراشباع چرب اسیدهای حضور

 تناقضات وجود به توجه با است. شده گزارش شیر چربی

 مختلف سطوح با هاچربی تغذیه با ارتباط در مختلف

 روغن کردن اضافه برسی منظور به حاضر مطالعه الیاف

 و عملکرد بر جیره الیاف مختلف سطوح در گیاهی

 است. شده متمرکز حیوان ایتغذیه رفتارهای

 

  هاروش و وادم

 آزمایشی هایهرجی و حیوانات

 و بار یك هلشتاین شیری گاو رأس هشت مطالعه این در

 کیلوگرم 015 ± 11 وزنی )میانگین کرده زایش بار چند

 تحقیقاتی مزرعه از روز( 33 ± 11 شیردهی زهایرو و

 به تصادفی طور به گاوها شد. استفاده زنجان دانشگاه

 علوفه به کنسانتره نسبت (1 شامل آزمایشی هایجیره

 NDF درصد 91 حاوی خشك( ماده اساس )بر 05 به 05

 علوفه به کنسانتره نسبت (1 گیاهی، روغن افزودن بدون

 NDF درصد 91 حاوی خشك( هماد اساس )بر 05 به 05

 روغن جیره خشك ماده کیلوگرم در گرم 15 افزودن با

 )بر 05 به 05 علوفه به کنسانتره نسبت (9 آفتابگردان،

 15 افزودن با NDF درصد 90حاوی خشك( ماده اساس

  ،آفتابگردان روغن جیره خشك ماده کیلوگرم در گرم

 ماده اساس )بر 05 به 05 علوفه به کنسانتره نسبت (0

 در گرم 15 افزودن با NDF درصد 93 حاوی خشك(

 قالب در آفتابگردان روغن جیره خشك ماده کیلوگرم

 شدند. داده اختصاص شده تکرار 0×0 التین مربع طرح

 برای اول هفته دو که بود روز 11 آزمایش دوره طول
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 اختصاص هاداده آوری جمع به آخر هفته و پذیری عادت

 انفرادی هایجایگاه در مسقف سالن در گاوها یافت.

 به آزادانه شده، بسته مربوطه آخور به زنجیر یك توسط

 10:55 ،50:55) روز در بار 9 و داشته دسترسی تازه آب

 شدند.می دوشیده شیردوشی سالن در (15:55 و

 در روزانه شده مخلوط کامالً صورت به آزمایشی های جیره

 هر در مساوی مقادیر به و (15:55 و 53:55) وعده 1

 خوراك درصد 15 نظرگرفتن در )با گاوها اختیار در وعده

 ها جیره تمام در علوفه گرفت. قرار آخور( در باقیمانده

 مساوی نسبت )با خشك یونجه و سیلوشده ذرت شامل

 در هاآن شیمیایی ترکیب که بود خشك( ماده اساس بر

 است. شده گزارش 1 جدول

 
  ذرت سیالژ و یونجه هعلوف شیمیایی ترکیب .1 جدول

 خشك( ماده اساس )بر
Table 1. Chemical composition of alfalfa hay and 

corn silage (based on dry matter) 

Alfalfa hay Corn 
Silage 

Chemical composition 
(Calculated) 

90.0 25.0 DM (%) 
15.0 9.5 CP (%) 
43.0 49.0 NDF (%) 
36.0 30.0 ADF (%) 
20.0 10.0 Lignin (%) 
12.5 - peNDF1 > 8mm (%) 
23.9 - peNDF2 > 1.18mm (%) 
1.25 1.60 NEL

3, Mcal/kg of DM 
 1 از بیش ذرات درصد با است برابر 1 از بیش فیزیکی مؤثر الیاف .1

 باالیی الك دو با )مشابه کل نمونه الیاف غلظت در ضرب متر میلی
  (.Kononoff et al., 2003) پنسیلوانیا(

 از بیش ذرات درصد با است برابر 11/1 از بیش فیزیکی مؤثر الیاف .1
 الك سه با )مشابه کل نمونه الیاف غلظت در ضرب متر میلی 11/1

  (.Kononoff et al., 2003) پنسیلوانیا( باالیی
 (.NRC, 2001) جداولی مقادیر اساس بر .9

1. Physically effective NDF > 8.0 = % of particles >8 mm × NDF of 
whole sample (similar to top 2 sieves of PSPS) (Kononoff et al., 2003). 

2. Physically effective NDF > 1.18 = % of particles >1.18 mm × NDF of 
whole sample (similar to top 3 sieves of PSPS) (Kononoff et al., 2003). 
 3. Based on tabular values (NRC, 2001). 

 

 هاگیریاندازه و بردارینمونه

 ایهفته شد. گیریاندازه روزانه مصرفی خشك ماده

 آن ترکیبات تعیین برای شده داده خوراك از بار یك

 خاکستر و خام چربی خام، پروتئین شد. بردارینمونه

 آزمایشگاهی هایروش اساس بر خوراك هاینمونه

 در نامحلول الیاف و (AOAC, 2000) المللیبین

 Van) انکوم آوری فن از استفاده با 1خنثی شوینده

Soest et al., 1991) شدند گیری اندازه.  

                                                                               
1. Neutral detergent fiber 

 تحت ساعت 10 مدت به گاوها دوره هر 10 روز در

 کردن نشخوار و خوردن فعالیت و گرفتند قرار نظر

 روز در (.Kargar et al., 2010) شد ثبت گاوها تمام

 رفتار در هک اقدامی هیچ ایتغذیه رفتارهای ثبت

 کل برای نشد. انجام کند ایجاد اختالل گاوها طبیعی

 زمان و کردن نشخوار زمان جمع جویدن، فعالیت

 و ایستاده زمان جمع نشخوارکردن برای و خوردن

 شد. محاسبه کردن نشخوار خوابیده

 هب گوارش دستگاه کل در خشك ماده هضم قابلیت

 Van) آمد دست به اسید در نامحلول خاکستر روش

Keulen & Yang, 1977.) گیری اندازه روزانه شیر تولید 

 کرومات دی با شده )محافظت شیر هاینمونه شد.

 هفته 0 و 0 روزهای در شیردوشی وعده هر در پتاسیم(

 قرمز مادون روش از استفاده با و شد آوریجمع آخر

 MilkoScan) الکتوز و پروتئین چربی، شامل آن ترکیبات

4000; Foss, Hillerød, Denmark) در شد. گیریاندازه 

 از استفاده با شکمبه مایع از گیرینمونه آزمایش 11 روز

 بزاق اثر کاهش برای شد. انجام مری لوله طریق از مکش

 شده گرفته نمونه اولین شده، گرفته شکمبه مایع pH بر

 نمونه دومین از و شد ریخته دور لیتر( میلی 955 )حدود

 pH شکمبه مایع گرفتن از پس فاصلهبال شد. استفاده

 Eit ABB Kent Taylor Ltd, Kent) سیار متر pH توسط

Ukraine) با فرّار چرب اسیدهای غلظت شد. گیریاندازه 

 ,.Varian Inc) کروماتوگراف گاز دستگاه از استفاده

Walnut Creek, Canada) شد. تعیین 

 

  آماری تجزیه

 شیر ترکیبات و تولید و مصرفی خوراك هایداده

 میانگین آماری تجزیه شروع از قبل حیوان هر ازای به

 و التین مربع روش از استفاده با هاداده شدند. گرفته

 اثر تیمار، ثابت اثر شامل آماری مدل از استفاده با

 استفاده با تیمار داخل گاو تصادفی اثر و دوره اثر مربع،

 ابلیتق شدند. تجزیه SAS افزار نرم Proc Mixed از

 با ایتغذیه رفتارهای و شکمبه تخمیر عملکرد هضم،

 شدند. تجزیه کوواریت اثر بدون مدل همان از استفاده

 ترکوچك داریمعنی سطح در مربعات میانگین حداقل

 تا 50/5 بین سطوح در و شد گزارش دارمعنی 50/5 از

 .شد گزارش داریمعنی به تمایل 15/5
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 خشك ماده اساس بر آزمایشی های یرهج شیمیایی ترکیب و خوراکی مواد .1 جدول
Table 2. Ingredients and chemical composition of experimental diets on DM basis 

Diet1 
Item 

HFO MFO LFO LF 
    Ingredient, % of DM 

30 25 20 20 Alfalfa hay 
30 25 20 20 Corn silage 
4.4 19.4 26.9 26.9 Ground barley grain 

1.47 1.95 5.85 8.3 Ground corn grain 
19 9.27 7.35 7.35 Wheat bran 

0.97 - - - Fish meal 
9.50 8.30 10.24 9.75 Soybean meal 
0.74 6.37 4.86 4.86 Cottonseed meal 
0.20 0.98 0.98 0.98 Calcium carbonate 
0.58 0.58 0.58 0.58 Vitamin-mineral mix2 
0.30 0.30 0.30 0.30 Salt 
2.00 2.00 2.00 - Sunflower oil 
0.98 0.98 0.98 0.98 Sodium bicarbonate 

    Chemical composition 
1.62 1.66 1.74 1.68 NEL

3, Mcal/kg of DM 
16.37 15.94 16.11 16.10 CP, % of DM 
33.58 33.15 33.17 32.67 RUP, % of CP 
10.81 10.65 10.93 10.85 RDP, % of CP 
1.98 1.96 1.98 1.98 Methionine 
6.96 6.87 6.86 6.83 Lysine 
5.00 5.00 5.00 3.00 Ether extract, % of DM 
4.15 4.13 4.10 2.50 LCFA, % of DM 

39.00 35.00 31.00 31.00 NDF, % of DM 
27.35 22.31 18.84 18.37 peNDF4 
33.75 37.75 42.00 43.36 NFC5, % of DM 
16.70 21.42 26.35 28.14 Starch, % of DM 
0.96 0.83 0.76 0.75 Ca 
0.57 0.50 0.48 0.49 P 

1. LF = روغن؛ مکمل بدون پایین الیاف LFO= روغن؛ مکمل با پایین الیاف MFO= روغن؛ مکمل با متوسط الیاف HFO= روغن. مکمل با باال الیاف 
 کلسیم، ترتیب به خشك ماده کیلوگرم بر گرم میلی 055 و 1 ،155 ،155 ،155 ،0555 ،1555 ،955 ،9555 ،00555 ،13555 ،30555 ،130555 حاوی .1

 در واحد D (155 ویتامین کیلوگرم(، در واحد 9555) A ویتامین همچنین اکسیدانت، آنتی سلنیم، ید، کبالت، روی، منگنز، مس، آهن، سدیم، یزیم،من فسفر،

 کیلوگرم(. در واحد 0) E ویتامین و کیلوگرم(
 (.NRC, 2001) جداولی مقادیر اساس بر .9

 پنسیلوانیا( باالیی الك سه با )مشابه کل نمونه الیاف غلظت در ضرب متر میلی 11/1 از بیش ذرات درصد با است برابر 11/1 از بیش فیزیکی مؤثر الیاف .0

(Kononoff et al., 2003.) 

  .است شده محاسبه 155 از خاکستر و خام پروتئین خام، چرب الیاف، مجموع تفاوت اساس بر .0
1. LF = Low fiber without oil supplementation; LFO = Low fiber with oil supplementation; MFO = Medium fiber with oil supplementation; HFO = High fiber with oil 
supplementation. 
2. Supplied 196000, 96000, 19000, 46000, 3000, 300, 2000, 3000, 100, 100, 1 and 400 mg/kg of diet DM of calcium, phosphorus, magnesium, sodium, iron, copper, 
manganese, zinc, cobalt, iodine, selenium, antioxidant, respectively, as well as vitamin A (3,000 IU/kg), vitamin D (800 IU/kg), and vitamin E (6 IU/kg). 
3. Based on tabular values (NRC, 2001). 

4. Physically effective NDF > 1.18 = % of particles >1.18 mm × NDF of whole sample (similar to top 3 sieves in PSPS) (Kononoff et al., 2003). 

5. Calculated by difference 100 − (% NDF + % CP + % fat + % ash). 

 

 بحث و نتایج

 خشك ماده بر آزمایشی تیمارهای تأثیر از حاصل نتایج

 است. شده داده نشان 9 جدول رد هضم قابلیت و مصرفی

 عثبا جیره الیاف درصد افزایش که داد نشان نتایج

 با همچنین (،P<50/5) شد مصرفی خشك ماده کاهش

 و خشك ماده هضم قابلیت جیره الیاف درصد افزایش

-نا الیاف هضم قابلیت ولی کرد پیدا کاهش آلی ماده

 (.P<51/5) کرد پیدا افزایش خنثی شوینده در محلول

 قابلیت افزایش باعث پایین الیاف با جیره به روغن افزودن

 بر ولی (P<51/5) شد آلی ماده و خشك ماده هضم

 نداشت. داریمعنی تأثیر خنثی شوینده در نامحلول الیاف

 پرشدگی باعث جیره الیاف افزایش که است شده گزارش

 پیدا کاهش مصرفی خشك ماده نتیجه در شده شکمبه

 شده گزارش طرفی از (.Chalupa et al., 1996) کندمی

 مصرف افزایش باعث کنسانتره مقدار افزایش که است

 در حاضر مطالعه در که (NRC, 2001) شودمی خوراك

 از داشت. وجود کنسانتره درصد کمترین باال الیاف تیمار

 درصد پنج تا چربی افزودن که است شده مطرح طرفی

 باالی مقادیر ولی ندارد مصرفی خشك ماده در یتأثیر

 ,NRC) شودمی مصرفی خشك ماده کاهش باعث آن

 دارای باال الیاف دارای تیمار مطالعه این در که (2001

 بود. درصد 0 اتری عصاره
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?dcr=0&q=methionine&sa=X&ved=0ahUKEwjnmoSQvK_YAhVM6RQKHW3IDK0Q7xYIIigA
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 مغذی مواد هضم قابلیت و مصرفی خشك ماده بر گیاهی روغن افزودن و جیره الیاف درصد تأثیر .9 جدول
Table 3. Effect of difference in NDF content and oil supplementation on dry matter intake and nutrient digestibility 

Item 
Treatment1 

SEM P-value 
LF LFO MFO HFO 

Dry matter intake (Kg/d) 18.9a 19.0a 18.2a 17.3b 0.63 0.02 

Digestibility (%)       
DM 68.8b 71.5a 69.0b 68.0c 0.16 <0.01 

OM 70.7c 73.3a 71.6b 69.1d 0.15 <0.01 

NDF 58.9c 58.9c 63.3b 66.6a 0.30 <0.01 
EE 69.5 69.5 69.4 69.3 0.35 0.97 

CP 66.9 67.3 67.0 67.2 0.22 0.23 

1. LF = روغن؛ مکمل بدون پایین الیاف LFO= روغن؛ مکمل با پایین الیاف MFO= روغن؛ مکمل با متوسط الیاف HFO= روغن. مکمل با باال الیاف 
1. LF = Low fiber without oil supplementation; LFO = Low fiber with oil supplementation; MFO = Medium fiber with oil supplementation; HFO = 

High fiber with oil supplementation. 

 

 ,.Pantoja et al) محققین حاضر، مطالعه خالف بر

 خصوص به چربی افزودن با که اندکرده گزارش (1994

 الیاف و خشك ماده هضم قابلیت اشباع غیر هایچربی

 جمعیت کاهش به را امر این دلیل یابد.می کاهش

 مواد شدن رداپوشش و یتیكسلوال هایباکتری

 (.Patra & Yu, 2013) اندداده ارتباط روغن با خوراکی

 الیاف هضم قابلیت با رابطه در آنالیز متا یك در

 تأثیر بلند زنجیر چرب اسیدهای که است شده گزارش

 & Weld) دارند الیاف هضم قابلیت بر اندکی

Armentano, 2017.) شده گزارش دیگری مطالعه در 

 باعث جیره در فیزیکی مؤثر فالیا افزایش که است

 قابلیت نتیجه در شده گاوها جویدن فعالیت افزایش

 ,.Zebeli et al) کندمی پیدا افزایش الیاف هضم

 خوراك کاهش که است شده گزارش عالوهبه (2006

 از غذایی مواد عبور سرعت کاهش باعث مصرفی

 پیدا افزایش هضم قابلیت نتیجه در شده شکمبه

 .Avila et al.(Harvatine & Allen, 2006) کند می

 Akbari-Pabandi & Mirzaei-Alamouti و (2000)

 روغن درصد 0/1 و 1 کردن اضافه با ترتیببه (2015)

 مشاهده مغذی مواد هضم بلیتقا بر یتأثیر گیاهی

 استفاده در دیگر مطالعه چندین در همچنین نکردند.

 پسماند روغن جمله از چربی مختلف منابع از

 ماده هضم قابلیت در تأثیر درصد 0 الی 0 تا شپزخانهآ

 ;Maia et al., 2012) نکردند مشاهده الیاف و خشك

Morgado et al., 2014.) 

 با رابطه در مختلف تناقضات وجود به توجه با 

 مغذی مواد هضم قابلیت بر چربی مختلف منابع تأثیر

 Chelikani et al. (2004) ننشخوارکنندگا شکمبه در

 قابلیت بر چربی منابع تأثیر میزان که اندکرده یشنهادپ

 به و شده استفاده چربی مکمل مقدار و منبع به هضم

 است، وابسته جیره اجزای سایر با متقابل اثرات

 نسبت و جیره علوفه منبع که شده مطرح همچنین

 بر چربی تأثیر با متقابلی اثرات نیز کنساتره به علوفه

 ,.Benchaar et al) باشد داشته تواندمی هضم قابلیت

 با تیمارهای که این به توجه با حاضر مطالعه در (.2012

 نشان بیشتری جویدن فعالیت باال و متوسط الیاف

 الیاف داری تیمارهای در همچنین ،(0 )جدول اندداده

 از و است شده بیشتر کنسانتره به علوفه نسبت باال

 در داشته هم کمتری مصرفی خشك ماده طرفی

 به مربوط تواندمی الیاف هضم قابلیت افزایش نتیجه

 باشد. عوامل این

 

 شیر تولید

 تیمارها بین داریمعنی تفاوت شیر تولید با رابطه در

 باعث پایین الیاف با روغن افزودن ولی نشد مشاهده

 0 و 0/9 اساس بر شده تصحیح شیر تولید کاهش

 موجب نپایی الیاف با روغن افزودن شد. چربی درصد

 از شیر چربی تولید کل و شد شیر چربی افت سندرم

 الیاف سطح افزایش با ولی بود کمتر تیمارها سایر

 افزودن شد. جبران کاهش این روغن افزودن با جیره

 کاهش سبب جیره الیاف سطح از نظر صرف روغن

 (.0 )جدول شد شیر پروتئین

 از حاصل چرب اسیدهای از شیر چربی منشأ

 ادیپوز بافت یا و کوچك روده از که نخو پالسمای

 و استات از دنوو سنتز یا و بلند( زنجیر چرب )اسیدهای

 از بخشی و C14:0 تا C4:0 چرب )اسیدهای بوتیرات

C16:0) شودمی حاصل پستانی غدد در (Nudda et al., 

 افزودن با شیر تولید اسخپ که است شده گزارش (.2014



 ... یاهیگ روغن با شده مکمل هایهریج در افیال غلظت شیافزا تأثیرمیرزایی الموتی و همکاران:  10

 

 مقادیر در که طوریبه باشدمی خطی غیر صورتبه روغن

 ولی شودمی شیر تولید افزایش باعث چربی افزودن کم

 نداشته شیر تولید در یتأثیر یا بیشتر مقادیر از استفاده با

 ماده کاهش به منفی اثرات این و گذاردمی منفی اثر یا

 بر منفی اثرات الیاف، هضم کاهش مصرفی، خشك

 ,NRC) تاس مربوط متابولیك اثرات و شکمبه تخمیر

 افزودن با مطالعه یك در حاضر نتایج با موافق .(2001

 افزودن که شد بیان چربی مختلف منابع از درصد 0/1

 نداشت شیر تولید بر داری معنی تأثیر چربی مکمل

(Harvatine & Allen, 2006) حاضر مطالعه با توافق در 

 درصد بر روغن مکمل افزودن منفی اثرات مطالعات اغلب

 ;Rabiee et al., 2012) اندکرده گزارش رشی چربی

Vazirigohar et al., 2014) منابع بین تأثیر این ولی 

 نیز جیره دیگر اجزای و است بوده متفاوت روغن مختلف

 (.Rabiee et al., 2012) اندبوده تغییر مهم عوامل از

گزارش شده است که افزودن اسیدهای چرب 

جب افت چربی شیر غیراشباع با چند پیوند دوگانه مو

( و در مورد علت Bauman & Grinari, 2003شود ) می

اند که برخی اسیدهای چرب حد واسط آن بیان کرده

در اثر بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب غیراشباع در 

شوند که سنتز چربی شیر را کاهش  شکمبه تولید می

دهند. پروفیل اسیدهای چرب شیر به شکلی تغییر  می

های بیوهیدروژناسیون لظت حد واسطکند که غ می

 یابد. افزایش می

 
 شیر ترکیب و تولید بر گیاهی روغن افزودن و جیره الیاف سطح تأثیر .0 جدول

Table 4. Effect of difference in diet’s NDF content and oil supplementation on milk yield and contents 

Item 
Treatment1 

SEM P-value 
LF LFO MFO HFO 

Milk yield (kg/d)       

Milk 32.1 31.9 31.2 31.3 0.40 0.38 

3.5%FCM2 29.0a 27.3b 28.9a 28.3a 0.41 0.05 
Milk contents yield (kg/d)       

Fat 0.94a 0.84b 0.95a 0.92a 0.02 0.01 

protein 0.94a 0.89b 0.90b 0.89b 0.01 0.04 
Lactose 1.40 1.40 1.37 1.39 0.01 0.58 

Milk contents (%)       

Fat 2.93a 2.65b 3.05a 2.94a 0.05 0.03 

Protein 2.93a 2.81b 2.88b 2.84b 0.02 0.01 

Lactose 4.38 4.40 4.39 4.43 0.02 0.34 

Fat/protein ratio 1.00b 0.94c 1.05a 1.04a 0.01 0.03 

1 .LF = الیاف پایین بدون مکمل روغن؛LFO الیاف پایین با مکمل روغن؛ =MFO الیاف متوسط با مکمل روغن؛ =HFO.الیاف باال با مکمل روغن = 

 چربی تولیدی 19/10شیر تولیدی و  0919/5درصد چربی برابر است با مجموع  0/9. شیر تولیدی با 1
1. LF = Low fiber without oil supplementation; LFO = Low fiber with oil supplementation; MFO = Medium fiber oil supplementation; HFO = High 

fiber with oil supplementation. 

2. 3.5%FCM = (0.4324×Milk yield) + (16.23×Fat yield) 

 
 زمایشآ تحت گاوهای جویدن فعالیت بر گیاهی روغن افزودن و جیره الیاف درصد تأثیر .0 جدول

Table 5. Effect of difference in diet’s NDF content and oil supplementation on chewing activity of experimental cows 
 

 

Treatment1  

SEM P-value LF LFO MFO HFO 

Feeding behavior       

 Chewing (min/d) 800b 805b 887a 915a 9.79 0.01 

 Eating time (min/d) 246b 247b 283a 303a 7.20 0.04 

 Ruminating (min/d) 555b 557b 603a 612a 6.87 0.05 

 Eating per kg of NDF (min) 41.3 42.5 45.2 45.0 1.78 0.24 

 Eating per kg of forage NDF (min) 70.7 71.5 67.6 63.7 2.78 0.14 

 Ruminating per kg of NDF (min) 94.8 96.5 95.0 90.7 4.02 0.18 

 Ruminating per kg of forage NDF (min) 161a 162a 141b 128c 6.21 0.01 

 Chewing per kg of NDF (min) 136 138 140 135 5.76 0.64 

 Chewing per kg of forage NDF (min) 231a 233a 209b 192c 8.63 0.03 

 Eating per kg of DMI (min) 12.9c 13.0c 15.9b 17.6a 0.60 0.01 

 Ruminating per kg of DMI (min) 29.6c 29.6c 33.4b 35.5a 1.39 0.01 

 Chewing per kg of DMI (min) 42.5c 42.6c 49.3b 53.2a 1.90 0.01 

 NDF (kg/d) 5.96c 5.87c 6.36b 6.77a 0.24 0.07 

 FNDF (kg/d) 3.52c 3.51c 4.23b 4.76a 0.16 <0.01 

1. LF = روغن؛ مکمل بدون پایین لیافا LFO= روغن؛ مکمل با پایین الیاف MFO= روغن؛ مکمل با متوسط الیاف HFO= روغن. مکمل با باال الیاف 
1. LF = Low fiber without oil supplementation; LFO = Low fiber with oil supplementation; MFO = Medium fiber with oil supplementation; HFO = 

High fiber with oil supplementation. 
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 استات نسبت کاهش که است شده گزارش همچنین

 شیر چربی درصد افت موجب شکمبه در پروپیونات به

 که است شده مطرح. (Shabi et al., 1999) شودمی

 پیوند چند با چرب اسیدهای ناقص بیوهیدروژناسیون

 چرب یدهایاس دئودنومی جریان افزایش سبب دوگانه

 از که گرددمی مزدوج اسیدلینولئیك و 11:1 ترانس

 شیر چربی کاهش باعث لیپوژنیك ژن بیان کاهش طریق

 .(Peterson et al., 2002) گردندمی

 تواند می شکمبه در پروپیونات تولید افزایش همچنین

 انسولین افزایش نتیجه در و خون گلوکز افزایش باعث

 توسط را استات و گلوکز ذخیره انسولین شود. خون

به  و چربی( بافت ویژهه)ب کندمی تحریك بدن های بافت

 سنتز برای آنها دسترسی قابلیت تواندمی وسیلهاین 

 & Bauman) دهد کاهش را پستانی غدد در چربی

Currie, 1980.) ایزومر CLA 11-سیس ،15-ترانس 

 هایژن بیان کاهش طریق از شکمبه در شده تولید

 چرب اسید انتقال و جذب به مربوط هایآنزیم کدکننده

 کننده اشباع غیر چرب، اسید دنوو سنتز خون، جریان

 شیر چربی سنتز از گلیسریدتری سنتز و اسیدچرب

 مطالعه در (.Baumgard et al., 2002) کندمی ممانعت

 حاوی پایین الیاف با تیمار در کهاین به باتوجه حاضر

 از و کرده پیدا کاهش 1/0 حدود به شکمبه pH روغن

 اسیدهای سنتز ماده پیش عنوان به استات مقدار طرفی

 پروپیونات مقدار و کاهش پستان در کوتاه زنجیر چرب

 جیره این ازآنجاکه همچنین و است کرده پیدا افزایش

 همافر همانا که شیر چربی افت ایجاد برای الزم شرایط

 و دوگانه باند چند با غیراشباع چرب اسیدهای بودن

 ,Bauman & Grinari) باشدمی شکمبه pH کاهش

 این در شیر چربی کاهش لذا ،است کرده فراهم را (2003

 باشد. مذکور عوامل علت به تواندمی تیمار

 درصد کاهش Dhiman et al. (2000) مطالعه در

 شد. مشاهده چربی مکمل افزودن با شیر پروتئین

Pantoja et al. (1994) منبع سه روی بر آزمایش با 

 و اشباع غیر پیه پیه، شامل که چربی مختلف

 چربی، افزودن که کردند مشاهده بود گیاهی های روغن

 مطالعات دراغلب همچنین داد. کاهش را شیر پروتئین

 هاجیره به چربی مکمل کردن اضافه با شده انجام

 & Akbari) است داده رخ شیر پروتئین درصد کاهش

Mirzaei, 2015; Wu & Huber, 1994; Rabiee et. 

al., 2015،) مختلف هایپژوهش از مرور یك در 

 کاهش باعث روغن افزودن که است شده گزارش

 کاهش از ناشی کاهش این که شودمی شیر پروتئین

 در میکروبی پروتئین تولید کاهش و آلی ماده هضم

 Rabiee et) باشدمی روغن افزودن نتیجه در شکمبه

al., 2012.)  

 

 جویدن فعالیت

 الیاف افزایش که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج

 در افزایش باعث درصد 93 و 90 به 91 از جیره

 و جویدن فعالیت کل و کردن نشخوار خوردن، فعالیت

 هر ازای به جویدن و کردن نشخوار خوردن، همچنین

 بین درمقایسه (.0 )جدول شد خشك ماده از واحد

 تفاوت روغن افزودن بدون و با و ایینپ الیاف با تیمار

 Firkins نشد. مشاهده جویدن رفتار در داریمعنی

 و ای علوفه الیاف افزایش که است کرده بیان (1997)

 فعالیت الیافی غیر هایدراتکربوهی غلظت کاهش

 مطالعه چندین دهد. می افزایش را جویدن و خوردن

 گاوهای یهاجیره به روغن افزودن که اندکرده گزارش

 نداشت هاآن جویدن فعالیت در یتأثیر شیری

(Harvatine & Allen, 2006; Akbari & Mirzaei, 

 چرب اسیدهای که دادند گزارش آنها عالوهبه (.2015

 دادند. کاهش را خوراك مصرف سرعت غیراشباع

 در محلولنا الیاف افزایش که است شده گزارش

 باعث جیره زیکیفی مؤثر الیاف مقدار و خنثی شوینده

 کردن( نشخوار و )خوردن جویدن فعالیت افزایش

 Mertens, 1997; Zebeli et) شودمی شیری گاوهای

al., 2008). نامحلول الیاف افزایش به باتوجه بنابراین 

 تیمار دو در فیزیکی مؤثر الیاف و خنثی شوینده در

 الیاف تیمار دو به نسبت باال الیاف و متوسط الیاف

 در 15 و 11 و درصد 91 مقابل در 93 و 90) پایین

 دو این در جویدن فعالیت افزایش درصد(، 11 مقابل

 داد. ارتباط بحث این به توانمی را تیمار

 

 ایشکمبه هایفراسنجه

 روغن افزودن پایین الیاف با تیمار در مطالعه این در

 اسیدهای غلظت و شد pH دارمعنی کاهش باعث
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 قرار روغن تأثیر تحت پایین لیافا با شکمبه فرّار چرب

 از جیره الیاف درصد افزایش ولی (.0 )جدول نگرفت

 و pH در دارمعنی افزایش باعث 93 و 90 به 91

 همچنین شد، شکمبه فرّار چرب اسیدهای کل غلظت

 استات غلظت روغن افزودن و پایین الیاف با تیمار در

 شافزای کرد. پیدا افزایش پروپیونات غلظت و کاهش

 غلظت افزایش باعث روغن حاوی هایجیره در الیاف

 شد. پروپیونات کاهش و استات

 به گذشته هایسال در شده انجام مطالعات در

 باعث جیره الیاف درصد افزایش که است رسیده اثبات

 بزاق ترشح افزایش نتیجه در و جویدن فعالیت افزایش

 الدنببه که شودمی شکمبه بافری ظرفیت رفتن باال و

 ,.Poppi et al) کندمی پیدا افزایش شکمبه pH آن

2001; Tafaj et al., 2004). در نیز حاضر مطالعه در 

 جیره الیاف افزودن شده ذکر مطالعات نتایج با توافق

 در دقیقه 150 و 155 از جویدن فعالیت افزایش باعث

 آن نتیجه در که شد روز در دقیقه 310 و 115 به روز

pH بر کرد. پیدا افزایش تیمارها این رد نیز شکمبه 

 افزودن که است شده گزارش مطالعه این نتایج خالف

 داریمعنی تأثیر شکمبه pH بر چربی مختلف منابع

 ,.Amitava et al., 2017; Onetti et al) است نداشته

 داریمعنی تأثیر شده انجام مطالعات اغلب در (.2001

 مشاهده فرّار بچر اسیدهای غلظت بر روغن افزودن از

 ,.Onetti et al., 2001; Lunsin et al) است نشده

 نیز مختلف مطالعات در مطالعه این با همگام (.2012

 با شکمبه پروپیونات افزایش و شکمبه استات کاهش

 شیری گاوهای جیره به چربی مختلف منابع افزودن

 ,.Firkins, 1996; Onetti et al) است شده گزارش

 افزایش Ivan et al. (2013) همچنین (.2001

 در را پروپیونات به استات نسبت کاهش و پروپیونات

 )دارای روغنی هایدانه با شده تغذیه گاوهای شکمبه

 مشاهده لینولئیك( و لینولنیك اسید باالی غلظت

 را چربی سطح و نوع اثر Onetti et al. (2001) کردند.

 و داده رارق مطالعه مورد را ایشکمبه تخمیر الگوی بر

 اسیدهای کل غلظت و شکمبه pH که کردند مشاهده

 قرار چربی هایمکمل تأثیر تحت شکمبه فرّار چرب

 تعداد و پروپیونات به استات نسبت ولی نگرفتند.

 در کرد. پیدا کاهش چربی مکمل افزودن با پروتوزوآ

 عنوان به ماهی روغن غلظت افزایش با مطالعه یك

 برای روز در گرم 95 و 15 ،15 به صفر از 9-امگا منبع

 صورت به بوتیرات و استات غلظت پرواری هایبره

 کرد پیدا افزایش پروپیونات غلظت و کاهش خطی

(Garcia et al., 2017.) کاهش که است شده گزارش 

 مختلف منابع افزودن نتیجه در شکمبه پروتوزای تعداد

 به استات غلظت کاهش باعث شکمبه به چربی

 (.Firkins, 1996) شودمی پروپیونات

 نتایج در تناقض وجود گفت توان می طورکلیبه

 بر چربی منابعتأثیر  با رابطه در مختلف مطالعات

 در تفاوت وجود به تواندمی شکمبه تخمیر هایشاخصه

 عاملی تواندمی خود که باشد مربوط جیره اجزای سایر

 باشد شکمبه میکروبی جمعیت تغییر جهت در

(Shingfield et al., 2010.) 
 

 آزمایش تحت گاوهای شکمبه تخمیر بر گیاهی روغن افزودن و جیره الیاف سطح تأثیر .0 جدول

Table 6. Effect of difference level of diet’s NDF content and oil supplementation on rumen fermentation of 

experimental cows 

Item 
Treatment1 

SEM P-value 
LF LFO MFO HFO 

Ruminal pH 6.23d 5.85c 6.43b 6.75a 0.03 <0.01 

Urinary pH 7.74a 7.76a 7.76a 7.29b 0.05 <0.01 

Fecal pH 6.26 6.33 6.41 6.36 0.05 0.18 

Ruminal VFA mol/100 mol       

 Acetate 61.0c 59.6d 63.3b 65.6a 0.16 <0.01 

 Propionate 21.8b 23.1a 21.2b 20.6bc 0.06 <0.01 

 Others  8.3bc 8.5b 8.9ab 9.2a 0.20 0.04 

 Total VFA (mM) 91.3c 91.3c 93.5b 95.5a 0.11 <0.01 

1. LF = روغن؛ مکمل بدون پایین الیاف LFO= روغن؛ مکمل با پایین الیاف MFO= روغن؛ مکمل با متوسط الیاف HFO= روغن. مکمل با باال الیاف 
1. LF = Low fiber without oil supplementation; LFO = Low fiber with oil supplementation; MFO = Medium fiber with oil supplementation; HFO = 

High fiber with oil supplementation. 
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 گیرینتیجه

 منفی اثرات باعث پایین الیاف درصد با روغن افزودن

 اثرات این و شد شیر باتترکی و شکمبه تخمیر بر

 شد. برطرف جیره الیاف درصد افزیش با منفی

 

 با گیاهی روغن افزودن از متفاوتی رفتار طورکلی به

 ایتغذیه رفتارهای و عمکرد بر الیاف مختلف درصد

 مشاهده شیردهی اواسط در هلشتاین شیرده گاوهای

 شد.
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