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 یدهچک

ر بررسی اث هدف:ای و خونی بزهای نژاد مهابادی. های شکمبهمتابولیت بررسی بهبود عمکرد و زمینه مطالعاتی:

 یهابر پاسخ (بع مختلف نشاستهان منبه عنوا)های بر پایه ذرت و جو در جیره چربی کلزا به عنوان منبعدانه استفاده از 

ژاد مهابادی راس بز ماده ن 16این آزمایش بر روی  کار: روش عملکردی و متابولیکی بز نژاد مهابادی در اوایل شیردهی.

ت و دانه تصادفی با دو فاکتور منبع غال در قالب طرح آماری کامالً 2×2صورت فاکتوریل ه ی اوایل شیردهی بدر مرحله

 5 به همراه ی جوی بر پایهی ذرت، جیرهی جو، جیره بر پایهبر پایه هجیرشامل  یتیمارهای آزمایش کلزا، صورت گرفت.

 در وکیت آزمون روش به تیمارها میانگینکلزا بود.  دانه درصد 5 به همراه ی ذرتبر پایهی کلزا و جیرهدانه درصد 

شک، خماده   دار نبود. قابلیت هضممعنی مصرفی ماده خشکر ب کلزادانه افزودن  :نتایجشدند.  مقایسه درصد 5 طحس

کاهش  ی خنثی و اسیدیالیاف نامحلول در شویندهولی مقدار  دار نبودیمعنی آلی، پروتئین خام و چربی خام ماده

ها ن فرآسنجهو باعث افزایش ای دار بودکل پروتئین خون معنی وکلسترول غلظت بر افزودن دانه کلزا اثر  (.P<05/0)یافت

تحت  یرش یبترکداری مشاهده نشد. ، تری گلیسیرید و گلوکزخون تغییر معنیآلبومین، اوره در غلظتاما  ؛(P<05/0) شد

 داد داری نشانعنیمافزایش کلزا به همراه  کلزا و جو به همراهولی تولید شیر در تیمار ذرت  نبود دارمعنیتاثیر تیمارها 

(05/0>P) . سطحpH داری نشان دادمعنیکاهش  ایی شکمبهپروتزآاما جمعیت  ؛مایع شکمبه تغییر نکرد (05/0>P). 

قدار اسید مدر اما  ،(P<05/0) مقدار ایزووالریک و والریک افزایش یافت ،اسیدهای چرب فرار مایع شکمبهمیان از  هرچند

درصد  5 سطحافزودن نتایج نشان داد که  گیری نهایی:نتیجهداری مشاهده نشد. بوتیریک تغییر معنیاسیدپروپیونیک و 

 د.وی شیردهی شرهدو اوایل بهبود عملکرد بزهای مهابادی درتواند سبب میجیره  در چربیعنوان منبع  کلزا بهدانه 
 

 خونیهای متابولیت، لزادانه ک، بز مهابادی شیردهی، :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

شیر و سایر مواد لبنی منابع مهمی در جیره غذایی 

و مواد معدنی  هانیتامیوتأمین پروتئین،  لحاظ ازانسان 

روند. چربی شیر شامل مواد شناخته شده به شمار می

باشد. چربی شیر با خواص ضد سرطانی می

ی نشخوارکنندگان به دلیل بیوهیدروژناسیون گسترده
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 دنوویدر شکمبه و سنتز  راشباعیغاسیدهای چرب 

اسیدهای چرب اشباع کوتاه و متوسط زنجیر در غدد 

باالیی از اسیدهای چرب اشباع سهم دارای  ،پستانی

بز به عنوان یکی  .(2010 )شینگفیلد و همکاران باشدمی

از نشخوارکنندگان اهلی، در نقاط مختلف دنیا پرورش 

کند. یشود. این دام محصوالت متنوعی تولید مداده می

دهندگان بز تولید شیر  -یکی از اهداف عمده پرورش

است. جثه کوچک، قدرت سازگاری زیاد، کم توقعی و 

ها و شرایط مقاومت زیاد بز به بسیاری از بیماری

نامساعد محیطی باعث شده تا نگهداری و پرورش این 

پا مورد در شرایط روستایی و خرده ژهیوبهحیوان 

های های پرورش داماز استراتژیتوجه قرار گیرد. یکی 

های ای دام است که به شدت جنبه، رویکرد تغذیهشیرده

دهد. تأمین اقتصادی تولید را تحت تأثیر قرار می

بخش صرف هزینه برای هر دامدار  نیترمهمخوراک 

ها است. برای این منظور هضم مواد خوراکی در دام

بایستی نه خیلی سریع باشد که سبب اختالالت گوارشی 

گردد و نه خیلی کند باشد که سبب کاهش بازده مواد 

. یکی از مواد (1991)شنگ و همکاران  غذایی شود

های . دانهباشندها، غالت میخوراکی مهم در تغذیه دام

ی قابل تخمیر با سرعت باال هادراتیکربوهغالت شامل 

ی هاسمیکروارگانیم ازینبوده که قادرند انرژی مورد 

 (.1990مک آلیستر و همکاران شکمبه را تأمین کنند )

در دوره انتقال و پس از آن، متحمل  های شیردهدام

تغییرات قابل توجهی در متابولیسم گلوکز، اسیدهای 

شوند. برای تأمین نیاز مواد معدنی می چرب و

ای های تغذیهها در این دوره استراتژیمتابولیکی دام

توان به متفاوتی به کار گرفته شده است از جمله می

ها در اوایل دوره خشکی حداقل میزان تغذیه ریز مغذی

کرد  در انتهای دوره خشکی اشاره هاآنو افزایش 

(. از این رو تغذیه 2004اورتون و همکاران )

ای و چربی در جیره و یا ی غیر علوفههادراتیکربوه

طریق کاهش درصد چربی شیر در ابتدای شیردهی از 

به منظور کاهش تقاضای  برخی اسیدهای چرب خاص

 انرژی در اوایل شیردهی مورد استفاده قرار گرفته است

. از طرفی پیوندهای دوگانه (2003 و گریناری )بائومن

های پذیرنده های چرب غیراشباع یکی از جایگاهاسید

درون شکمبه بوده و با فرآیند تولید متان  مازادپروتون 

نابراین استفاده (. ب2010و همکاران  مائوکند )رقابت می

به ابزاری مدیریتی در کنترل وقایع  از چربی در جیره

دوئوپل و ) متابولیکی پیرامون زایش تبدیل شده است

ی شیری، معموالً هادام. چربی در جیره (2002همکاران 

شود که غالباً در فرآیند های روغنی تأمین میاز دانه

گیرند. شواهد نشان فرآوری تحت حرارت قرار می

ی حرارت دیده در هاروغندهد هیدروژنه شدن می

های اسید لینولئیک و لینولنیک شرایط مختلف در ایزومر

ی وجود محصوالت یابد. اثرات منفغالباً کاهش می

اکسیداسیون اسیدهای چرب از علل ذکر شده برای این 

آزمایش به  اینبنابراین (. 1994ردی باشد )فرآیند می

 چربی استفاده از کلزا به عنوان منبعمنظور بررسی اثر 

بع مختلف ابه عنوان من ،جویا های بر پایه ذرت در جیره

عملکردی و متابولیکی بز نژاد  یهابر پاسخ ،نشاسته

 انجام شد. مهابادی در اوایل شیردهی

 

 هامواد و روش

 ایستگاه کیلومتری جاده سرو، 11در  آزمایش این

 ارومیه، دانشگاه دامی علوم گروه پژوهشی و آموزشی

 و اول شکم مهابادی شیرده بز راس 16با استفاده از 

  37±3 شیردهی روزهای و گرم کیلو 5/39±6 زنده وزن

شدند انجام می حد اشتها تغذیه های درکه با جیره

رأسی تقسیم و  4گروه آزمایشی  چهار بهها . دامگرفت

جایگاه  4ط هر شرایکه طوریهجایگاه ب 1هر گروه در 

 برایهای آزمایشی که نگهداری شدند. جیره بود یکسان

ان آر سی های تأمین احتیاجات دام، بر اساس توصیه

بر مبنای  ،دانشگاه کرنل 1.9.4468 ینسخه (2001)

 استفاده مورد حیوانات کلیهند. خشک تنظیم شد یماده

 استفاده و نگهداری راهنمای اساس بر آزمایش این در

 نگهداری دامی علوم تحقیقات در یامزرعه حیوانات از
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تیمارهای آزمایشی شامل:  .(2010 )اف آ اس اسشدند 

ی بر ی ذرت، جیرهی بر پایهجو، جیرهی بر پایه جیره

ی بر پایه ی کلزا، جیرهدرصد دانه 5 به همراهپایه جو 

کامال  ی کلزا بودند. تیمارهادرصد دانه 5 به همراهذرت 

 .ندقرار گرفت هادر اختیار دامشده و  با دست مخلوط

های آزمایشی به صورت زیر بود ترکیب شیمیایی جیره

 (:1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets (%DM) 

Ingredient 

 
Barley 

grain 
 Corn grain Barley grain  +   

Rapeseed 
Corn grain +  Rapeseed 

Barley grain 40  - 37 - 
Corn grain 0  38 - 39 

Alfalfa hay 35  35 35 35 

Corn silage 10  10 10 10 

Wheat bran 3  3 3 3 

Rapeseed -  - 5 5 

Mineral and vitamin 
Premix 

1  1 1 1 

Salt 0.3  0.3 0.3 0.3 

Soybean      10  12 8 6 

Limestone 
 

0.5  0.5 0.5 0.5 

3NaHCO 0.2  0.2 0.2 0.2 

Chemical composition DM(%)      
CP 15.1  15.4 15.8 15.9 

EE 3.6  3.7 4.2 4.3 

NDF 30  30 31 31 

NFC 45  46 47 47 

Ash 7.2  7.1 7.3 7.2 

NEL(Mcal/kg) 1.63  1.64 1.64 1.69 

Supplement Composition (in kg):Vitamin A, 600,000 International Units, Vitamin D3, 100,000 International Units; 

Vitamin E 300 International Units, Iron, 2,000 mg, Copper, 200 mg, Manganese, 2,000 mg, zinc, 3,000 mg, cobalt, 

100 mg, iodine, 100 mg, selenium, 1 mg, antioxidant 500 mg, magnesium, 18000 mg , Phosphorus, 90,000 mg, 

calcium, 160,000 mg, sodium, 50,000 mg. 
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Tabal 2- Chemical composition of Rapeseed 

ME (Mcal/kgDM) 89.90 
NDF% 17.80 
Lignin% 2.70 
CP% 20.50 
EE% 40 
Ash% 4.6 

Composition of fatty acids Rapeseed (%)  

C16:0 4.70 

C18:0 2.25 

C18:1 63.85 

C18:2 19.35 
C18:3 7.72 
C20:1 0.95 
C22:1 0.16 
Other 1.02 

 

 از بعد هآزمایشی یک ماه یدوره یکدر  پژوهشاین 

در طول  .گرفت انجامروز عادت دهی  14و زایش 

ریخته شده در آخور و  خوراکآزمایشی میزان  یدوره

ی خشک مصرفی ی مادهروزانه جهت محاسبه ماندپس

  .شدمیصورت روزانه محاسبه  به ثبت گردید و

خشک  ها جهت تعیین مادهبرداری از خوراکنمونه

طور هفتگی ها بهمصرفی و تعیین مواد مغذی خوراک

 ی خشک،ی آلی، مادهمادهمقدار جهت اندازه گیری 

ی خنثی و فیبر خام، فیبر نامحلول در شویندهپروتئین 

)ای او ای  ی اسیدی انجام گرفتنامحلول در شوینده

. قابلیت هضم ظاهری به روش ون کولن و  )1990سی 

وزن  ییراتتغ یبررس جهت( صورت گرفت. 1977) یانگ

دهی قبل از خوراک یصورت هفتگتا اتمام طرح به بزها

 کشیوزن یجیتالیباسکول د استفاده از با ی صبحوعده

شیر  بزها،تولید شیر  . به منظور ثبت میزانشدند

صورت روزانه ثبت گردید. روز به 30به مدت  تولیدی

 یدوره طی در ،بزهاشیر در  تولید میزان تعیین جهت

 تغذیه از بعد و قبل هازغالهب از یک هر نمونه برداری

وعده و ها در دو آن وزن تفاضل از جمع و توزین

تولید  دوشی شده از مادرانشان، میزانهمچنین شیر پس

گردید. به منظور تعیین  محاسبهبز روزانه برای هر  شیر

ی شیر هر هفته در دو ترکیب شیر تولیدی نیز، نمونه

آوری شد و ترکیبات آن شامل میزان روز متوالی جمع

درصد چربی، پروتئین، الکتوز و کل مواد جامد با 

 MilcoscanTMS50ز دستگاه میلکواسکن مدل استفاده ا

به منظور تعیین  گیری شد.اندازه 75610با شماره تیپ 

بزها در نمونه خون از ورید وداج  های خونیفرآسنجه

ساعت پس از مصرف خوراک  4، روز پایانی آزمایش

های خون گرفته شده ی صبح گرفته شد. نمونهوعده

پس از سانتریفوژ  سریعاً به آزمایشگاه منتقل شده و

دقیقه سرم  7دور در دقیقه به مدت  6000کردن با 

سی سی در داخل  5/1هایحاصله جدا و در میکروتیوب

ی سانتیگراد نگهداری شد. درجه -20فریزر در دمای 

-های تریگیری شاخصهسرم جدا شده جهت اندازه

ی، پروتئین تام و اگلیسرید، کلسترول، نیتروژن اوره

های تشخیصی پارس آزمون و استفاده از کیت گلوکز با

 انجامدستگاه االیزا ریدر ساخت شرکت گارنی آلمان 

ی های شکمبه نمونهمنظور تعیین فراسنجهگرفت. به

ساعت پس از  4، پایانی آزمایشدر روز  مایع شکمبه

دهی صبح با استفاده از روش سوند مری گرفته خوراک

 pHمایع شکمبه بالفاصله با استفاده از دستگاه  pHشد. 

( اندازه گیری Schott Titrator Titroline easyمتر )مدل 

 4های مایع شکمبه با استفاده از پارچه گردید. نمونه

لیتری از مایع میلی 50نمونه  2ی کنفی صاف شده و الیه

با  درصد 50لیتر اسید سولفوریک میلی 1شکمبه با 

برای  مایع شکمبه اسید سولفوریک با 50به  1نسبت 

تعیین مقدار نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و پروفایل 

رینال و  اسیدهای چرب فرار شکمبه بر اساس روش

و بالفاصله در سردخانه  گردیدمخلوط  (2007همکاران )

های ی سانتیگراد تا انجام آزمایشدرجه -20با دمای 

لیز به آزمایشگاه بعدی نگهداری شد و سپس جهت آنا

بیعی دانشگاه تغذیه دام پردیس کشاورزی و منابع ط

گیری اسیدهای چرب برای اندازه تهران ارسال گردید.

، (1971اوتنستین و باتلر )فرار در مایع شکمبه به روش 

 6/4×65/1از کروماتوگرافی گازی با ستون شیشه ای )
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های نمونه استفاده شد. PU4410میلی لیتر( فیلیپس مدل 

مایع شکمبه بعد از صاف شدن با توری چهار الیه، 

درصد به نسبت  50برای تثبیت پروتوزوآ با فرمالین 

مخلوط و در دمای اتاق نگهداری شدند. شمارش  1:1

پروتوزوآ با استفاده از میکروسکوپ نوری و الم 

مخصوص با رنگ آمیزی متیلن بلو انجام گرفت 

 (.2005دهوریتی )

 طرح آماری

ی نژاد مهابادی در رأس بز ماده16آزمایش بر روی این 

در قالب  2×2صورت فاکتوریل ه دوران شیرواری ب

طرح آماری کامال تصادفی با  دو فاکتور منبع غالت و 

صورت ه دانه کلزا، صورت گرفت. مدل آماری طرح ب

 باشد:زیر می
Yijk=µ+Ai+Bj+ABij+eijk 

ijkY=  مشاهده مربوط به سطحi ام فاکتورA  و سطحj ام

= اثر Aiها، = میانگین مشاهدهk ،uدر تکرار  Bفاکتور 

اثر متقابل نوع  =ijABاثر دانه کلزا، = jBی غالت، نوع دانه

 .اثر اشتباه آزمایشی =ijkEدانه غالت و پودر دانه کلزا، 

هایی مانند مصرف خوراک، عملکرد و تولید دادهآنالیز  

. مان انجام گرفتشیر با استفاده از مدل تکرار در ز

تغییرات وزن بدن و وزن اولیه به عنوان عامل کوواریت 

و مدل آماری آن به صورت زیر  در مدل قرار گرفت

 باشد.می
ij+e ij + ATj + Ti μ + Aij = Y 
ijYمقدار هر مشاهده = ،μمیانگین جامعه = ،Ai اثر =

اثر   =ijAT، = اثر زمانjT، = اثر خطای آزمایشije ،تیمار

 متقابل تیمار و زمان

 9.4ی نسخه  SASافزارآمارینرمآنالیز با استفاده از  

در  و مقایسه میانگین به روش آزمون توکی( 2002)

  بود. 05/0سطح احتمال 

 

 نتایج و بحث

 خوراک مصرفی

های مربوط به تاثیر ی میانگینمقایسه 3جدول در 

گزارش شده تیمارهای آزمایشی بر خوراک مصرفی 

از نظر خوراک مصرفی بین تیمارهای آزمایشی . است

رابطه با وجود  در .داری مشاهده نشداختالف معنی

 یدهایاس در ارتباط با اثر یضضد و نق هایرشگزا

ماده خشک، ممکن  مصرف یزانبر م یراشباعچرب غ

 یرهعلوفه ج یزانرا بر اساس م ییهااست بتوان تفاوت

 24و  16، 8، سطوح صفر با یآزمایش دردرنظر گرفت. 

ی بزها مشخص شد که ی سالم درجیرهدرصد پنبه دانه

دانه مصرف اختیاری علوفه و با افزایش سطح پنبه

ی خشک کاهش یافت کنسانتره و در نتیجه مصرف ماده

ی دیپیترس (. در مطالعه2000 همکاران )لوگین بوهل  و

کلزا به ( نشان دادند که افزودن روغن 2001و همکاران )

ی گاوهای شیری موجب افزایش مصرف خوراک جیره

( گزارش کردند که نوع 2004دمیرل و همکاران ) .شد

چربی جیره اثری بر مصرف خوراک در گوسفند ندارد. 

اکثر مطالعات انجام شده در ارتباط با  ینکهباوجود ا

بر  یرهبر ج یراشباعچرب غ یدهایافزودن اس یرتأث

از برطرف شدن اثرات مضر  یمصرف ماده خشک، حاک

 یرها از تخمبا محافظت آن یراشباعچرب غ یدهایاس

انجمن  و 1997 زلوودها است )هارفوت و یشکمبه ا

 در ارتباط با اثر ییها( گزارش2001 یقاتتحق یمل

محافظت شده در رابطه با  یراشباعغ هاییمصرف چرب

رابطه  ینکاهش مصرف ماده خشک وجود دارد که در ا

 یزانم یشاثر کاهنده بر مصرف ماده خشک با افزا

از دالیل احتمالی تفاوت . یابدیم یشبودن افزا یراشباعغ

توان ی حاضر را میمطالعات صورت گرفته با مطالعه

های روغنی در جیره نسبت داد. به سطح استفاده از دانه

که مصرف  گزارش کردند( 1982گونزالس و همکاران)

 یهااستفاده از منابع مختلف دانه یرخوراک تحت تاث

که با نتایج این آزمایش مطابقت  قرار نگرفت یروغن

اثر  یسه( در مقا2006الک و همکاران ) یت. ودارد

و دانه کامل  یمختلف روغن ماه یهاافزودن نسبت

 ینبر مصرف ماده خشک، عنوان نمودند که ا یاسو

در  یماده خشک مصرف زانیبر م یریها تأثمکمل
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 مطابقت داردبا نتایج این آزمایش که  با گروه شاهد نداشت یسهمقا
Table 3- Effect of rapeseed, as a source fatty acid, in the diet based on corn and barley starch on dry mater 

intake 
 Treatments p-value  

Variable Barley 

grain 
Corn 

grain 
Barley grain  + 

Rapeseed 
Corn grain   +

Rapeseed 

 
SEM 

Rapeseed * 

Grain 
Grain 

effect 
Rapeseed 

DMI(kg/d) 1.88 1.84 1.71 1.74 0.08 0.19 0.28 0.16 

 

 قابلیت هضم ظاهری

 های آزمایشیجیرههای مربوط به اثر داده 4جدول در 

بر قابلیت هضم ظاهری خوراک مصرفی گزارش شده 

، ماده خشکظاهری قابلیت هضم  است. اثر تیمارها بر

های اثر جیرهدار نبود. معنی و چربی خام ی آلیماده

آزمایشی بر روی قابلیت هضم فیبر نامحلول در 

اسیدی  شوینده در نامحلول ( و فیبرNDFشوینده خنثی )

(ADF) شددار معنی(05/0>P).  بین تیمارهای جو و ذرت

  کلزا به همراهکلزا و ذرت  به همرا و تیمارهای جو

کمترین ی نسبت به هم مشاهده نشد. دارمعنیتفاوت 

به  در تیمارهای جو ADFو NDF مقدار قابلیت هضم 

مشاهده شد که بیانگر   کلزا به همراهکلزا و ذرت  همراه

جنکینز  باشد.اثر دانه روغنی موجود در این تیمارها می

ها باعث کاهش ( بیان کردند که چربی1992)  و همکاران

توان شوند که دلیل آن را میی سلولی میهضم دیواره

ها با ها نسبت داد. چربیبه اثر پوشانندگی چربی

دسترس ی سلولی آنها را از پوشاندن دیواره

کنند و باعث کاهش قابلیت ها خارج میمیکروارگانیسم

  .شوندهضم آنها می

 

Table 4- Effect of rapeseed, as a source of fatty acid, in the diet based on corn and barley starch  on apparent 

digestion (dry mater) 

 reatmentT p-value  

Nutrient Barley 

grain 

Corn 

grain 

Barley 

grain   +

Rapeseed 

Corn 

grain   +

Rapeseed 

SEM Rapeseed * 

Grain 

Grain 

effect 

Rapeseed 

DM 63.17 64.35 64.96 65.75 1.68 0.171 0.78 0.94 

OM 69.45 70.46 71.16 71.77 2.23 0.483 0.32 0.84 

CP 76.18 76.53 77.54 77.86 1.92 0.232 0.42 0.69 

EE 63.03 63.38 63.86 64.08 3.18 0.481 0.64 0.52 

NDF a22.53 a79.53 b22.51 b46.51 1.12 0.014 0.32 0.018 

ADF a28.48 a79.48 b23.46 b90.46 1.02 0.018 0.28 0.024 

In each row data with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 

 

( در بررسی اثر منابع مختلف 2000واچیرا و همکاران )

ای و پس بر قابلیت هضم شکمبه 3-اسیدهای چرب امگا

ای مواد مغذی به این نتیجه رسیدند که روغن شکمبه

و ماده ای  الیاف سبب کاهش قابلیت هضم شکمبه ماهی

حال تأثیری بر قابلیت هضم در شود ولی در عینمی آلی

 کاهش (2011همکاران ) کل دستگاه گوارش ندارد. بت و

 دنبال به جیره سلولی دیواره و خشک ماده قابلیت هضم

 نمودند. این مشاهده نارگیل روغن درصد 5/7 افزودن

دانستند.  پروتوزوآیی جمعیت کاهش با مرتبط را کاهش

 باشد. همچنین مانسو وی حاضر میکه مطابق با مطالعه

درصد روغن نارگیل  4( با افزودن 2006همکاران )

 در را سلولی دیواره هضم قابلیت در درصدی 16کاهش

مطالعات  از بعضی کردند. گزارش های پرواریبره جیره

اثر  در را فیبر هضم قابلیت در درصدی 51 تا 14 کاهش

)بالنسو و  کردند گزارش جیره به روغن افزودن

 مصرف دام، سن همچون (. عواملی2014همکاران 
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 هضم قابلیت بر مصرفی جیره شیمیایی و ترکیب خوراک

احتماال در این مطالعه  دارند. تاثیر خوراک مغذی مواد

ی روغنی کلزا به جیره باعث کاهش قابلیت افزودن دانه

 با ایجاد اثر پوشانندگی شده است. ADFو   NDFهضم 

 ایهای شکمبهسنجهفرآ

 در غلظتافزایش درصد کلزا به جیره باعث  5افزودن 

شد  ایمایع شکمبه والریک و ایزووالریک اسید

(05/0>P)ط به تیمارهای آزمایشی های مربو. داده

افزودن مکمل  در تحقیقیشده است. ارائه  5درجدول 

چرب شاخه دار را  یدهایاس یاشباع، غلظت مول یچرب

چرب فرار را  یدهایکاهش غلظت اس یلکاهش داد. دل

 یادر شکمبه  یماده آل یریپذتوان در کاهش گوارشیم

-یحرکات م ینکاهش حرکات شکمبه دانست. ا یلبه دل

البته  چرب فرار مؤثر باشد. یدهایجذب اس یتواند رو

 یریپژوهش حرکات شکمبه اندازه گ یندر ا

در کل جو در جیره باعث  (.2006واتین و آلن، )هارنشد

 واچیرا .شوددار میافزایش اسیدهای چرب فرار شاخه

منابع  یحاو هاییرهج ی( در بررس2000و همکاران )

 یرهشش درصد ماده خشک ج یزانبه م یمختلف چرب

سبب  یکه روغن ماه یدندرس یجهنت یندر گوسفند به ا

و کاهش غلظت  یوناتپروپ ی، غلظت مولpH یشافزا

 یوناتو نسبت استات به پروپ یراتاستات، بوت یمول

( پیشنهاد 2005در مقابل چکلوویسکی و همکاران ) شد.

کردند که چربی، خصوصا منابعی که دارای میزان قابل 

توانند توجهی اسیدهای چرب غیر اشباع هستند می

نسبت استات به پروپیونات را تغییر دهند و باعث کاهش 

که با کاهش عددی در مصرف  راک شوند.مصرف خو

نسبت  دارخوراک همخوانی دارد. عدم تغییر معنی

ی حاضر باعث شد که استات به پروپیونات در مطالعه

میزان ماده خشک مصرفی تغییر نکند که دلیل آنرا در 

توان به سطح استفاده از کلزا نسبت ی حاضر میمطالعه

ه است که داد. زیرا در اکثر مطالعات مشخص شد

درصد در  12های روغنی کمتر از استفاده از دانه

ی شکمبه و به طبع آن تغییری در نسبت موالریته

دورئو و  کند.اده خشک مصرفی ایجاد نمیتغییری در م

 یدرون شکمبه ا یقاثر تزر ی( در بررس1997همکاران )

 ینبه ا یاشکمبه یهاسنجهآبر انواع فر یروغن ماه

و غلظت  pHبر  یریتأث یکه روغن ماه یدندرس یجهنت

سبب کاهش غلظت  یچرب فرار نداشت ول یدهایکل اس

دار و نسبت چرب شاخه یدهایاس یرات،استات، بوت

که با نتایج عددی این آزمایش  شد یوناتاستات به پروپ

 یشسبب افزا یحال روغن ماه این. با دارد مطابقت

 یلدل ینمهمترشد.   در شکمبه  یوناتپروپ یغلظت مول

استات  یچرب فرار و نسبت مول یدهایکاهش غلظت اس

 یهتوان به کاهش هضم و تجزمی را هم یراتو بوت

نسبت داد.  یسلول یوارهد یهایدارتکربوه یریپذ

چرب فرار در اثر کاهش  یدهایاس یدکاهش تول

علل  یگرتواند از دمی در شکمبه هم یکروبیدگرگشت م

منابع  یکننده یافتدر یهادر گروه pH یشافزا

از لحاظ  pHدر مقدار هرچند  .باشد یراشباعغ یهاروغن

 جمعیت ، امای مشاهده نشددارمعنیآماری تغییر 

. (P<05/0)داری را نشان دادکاهش معنی ییپروتزوآ

بیشترین مقدار پروتزا در تیمار جو و کمترین تعداد 

کلزا مشاهده شد. زنید و  به همراه پروتزآ در تیمار ذرت

( مشاهده کردند که در زمان افزودن 2013همکاران ) 

ی گاوهای به جیره 9-روغن آفتابگردان غنی از امگا

تغییری نکرد ولی نسبت اسید چرب واسط   pH شیری،

در شکمبه افزایش یافت. در پژوهشی  18:1 11-ترانس

غلطک ی جو ها )دانهبا تغییر دادن تخمیر پذیری جیره

ی جو حبه شده( و استفاده از دو خورده در مقابل دانه

ی ی کامل کلزا در مقابل دانهی روغنی )دانهمنبع دانه

ی خشک مصرفی، کامل بذرک( اثر متقابلی بر روی ماده

های تولید شیر،گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه

ای در گاوهای شیری مشاهده نکردند تخمیر شکمبه

 اثر( 2001) همکاران و اونتی (. 2008  اران)گوژو و همک

 را ایشکمبه تخمیر الگوی بر را چربی سطح و نوع

 شکمبه pH که کردند مشاهده و داده قرار مطالعه مورد

 تأثیر تحت شکمبه فرار چرب اسیدهای کل غلظت و
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 به استات نسبت ولی. نگرفتند قرار چربی هایمکمل

 چربی مکمل افزودن با پروتوزوآ تعداد و پروپیونات

  .کرد پیدا کاهش

 

Table 5- Effect of rapeseed, as a source of fatty acid, in the diet based on corn and barley starch on rumen 

variable 

 

variable 

Treatment 

 

SEM 

p_Value 

Barley 

grain 

Corn 

grain 

Barley 

grain   +

Rapeseed 

Corn grain 

 +Rapeseed 

Rapeseed 

* Grain 

Grain 

effect 

Rapeseed 

Acetic acid (m.mol/ml) 83.46 83.31 82.60 83.15 0.3 0.35 0.45 0.25 

Propionic +Isobutyric acid( 

m.mol/ml) 

15.36 15.03 16.05 15.43 0.16 0.06 0.48 0.24 

Butyric acid (m.mol/ml) 8.31 9.45 8.52 8.48 0.18 0.08 0.42 0.36 

Valeric acid (m.mol/ml) 91.0 85.0 23.1 16.1 0.017 0.24 0.31 0.024 

Iso Valeric  acid m.mol/ml) 

) 

a64.1 d82.0 c05.1 b55.1 0.08 <.0001 <.0001 <.0001 

pH 6.12 6.13 6.16 6.19 0.01 0. 78 0.46 0.18 

 (ml/510)×Protozoa  a5.67 a5.60 b5.21 b5.25 0.21 0.021 0.034 <.0001 

In each row data with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 

 

 های خونیفرآسنجه

های جیره چربی درتاثیر استفاده از کلزا به عنوان منبع 

های خونی بزهای بر پایه ذرت و جو بر فرآسنجه

گزارش  6در جدول  مهابادی در اوایل دوره شیردهی

 به همراه میزان کلسترول خون در تیمار جو .است شده

داری نسبت به کلزا افزایش معنی به همراه کلزا و ذرت

. بیشترین میزان (P<05/0)دداتیمار جو و ذرت نشان 

کلزا مشاهده شد.   به همراه کلسترول در تیمار ذرت

کلزا و  به همراه همچنین پروتئین تام در تیمارهای جو

داری نشان داد که کلزا افزایش معنی به همراه ذرت

کلزا  به همراه بیشترین مقدار مربوط به تیمار ذرت

. و کمترین مقدار مربوط به تیمار جو بود. (P<05/0)بود

 همچون عواملی کنار در غذایی یجیره هایویژگی

 و هضم قابلیت میزان مصرفی، خشک یماده میزان

 جمله از روغنی هایمکمل مصرف ینحوه و میزان

 در نشده و محافظت شده محافظت هایمکمل مصرف

گلیسرول  دهد. قرار تأثیر تحت را نتایج تواندمی شکمبه،

های روغنی به حاصل از هیدرولیز چربی در دانه

طریق فرایند شود که از پروپیونات تبدیل می

گردد )حس و گلوکونئوژنز باعث افزایش گلوکز سرم می

میزان تری گلیسیرید اوره و . (2008همکاران 

داری در بین یدروکسی بوتیریک اسید تفاوت معنیبتاه

( 2002رابینسون و همکاران ) تیمارها نشان نداد.

گزارش کردند که روغن سویا در مقایسه با روغن کتان  

لظت کل کلسترول پالسما در گاوهای موجب افزایش غ

 روغن( 2004) همکاران و پتیت آزمایش در .شیری شد

 کلسترول غلظت افزایش سبب آفتابگردان روغن و کتان

 BHBA و  LDL،HDL غلظت بر اما شدند؛ پالسما کل

افزایش غلظت کلسترول خون  نداشتند اثری گاوها خون

نقل تری  های غنی از چربی برای حمل وبا تغذیه مکمل

رسد در ت. به نظر میگلیسیریدها در خون ضروری اس

 یندهای ساخت کبدی کلسترول افزایش یابداین زمان فرآ

یابد و از طرفی دفع کلسترول در مدفوع نیز کاهش می

گردد. منجر به افزایش کلسترول خون می در نتیجه

ی گاوها باعث افزایش در افزودن روغن ذرت در جیره

ی استفاده از منابع کلسترول در نتیجهغلظت سرمی 

های روغنی و چربی شد که دلیل آن احتماال ماهیت دانه

باشد )آراندا و ها میها و تداوم مصرف آنروغن

 مهمی شاخص خون کل پروتئین غلظت(. 2010همکاران 

ژنگ و همکاران (است  پروتئین وضعیت بررسی برای

با افزودن چربی به جیره مقدار آلبومین خون ). 2009
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 .شودغلظت کل پروتئین خون مییابد که درنهایت باعث افزایش برای انتقال آن افزایش می

 شیر ترکیبات و تولید میزان

مقایسه میانگین میزان شیر تولیدی و ترکیبات  7جدول 

دهد. شیر تحت تاثیر تیمارهای آزمایش را نشان می

های آزمایشی بر آزمایش نشان داد که اثر جیرهنتایج 

. (P<05/0)دار بوده استروی میزان شیر تولیدی معنی

ترکیبات شیر مانند چربی، پروتئین، مواد جامد در  ولی

داری مشاهده نشد. ای شیر تغییر معنیو نیتروژن اوره

 به همراهجو بیشترین میزان تولید شیر در تیمارهای 

ی مشاهده شد که نشان دهنده کلزا به همراهکلزا و ذرت 

در . (P<05/0)اثر کلزا بر میزان تولید شیر است

ی جو ها )دانهتغییر دادن تخمیر پذیری جیرهپژوهشی با 

ی جو حبه شده( و استفاده غلطک خورده در مقابل دانه

ی کامل کلزا در مقابل ی روغنی )دانهاز دو منبع دانه

ی کامل بذرک( اثر متقابلی روی تولید شیر در دانه

گاوهای شیری مشاهده نکردند )گوژو و همکاران 

ی کنندهآفتابگرادن به عنوان تامینی (. وقتی دانه2008

های جو، ذرت و یوالف گردید تولید انرژی جایگزین دانه

درصد بیشتر شد  15ی زا به اندازهشیر در گاوهای تازه

پاسخ غلظت چربی شیر در  (.2008)گالسر و همکاران 

شرایط استفاده از مکمل چربی به عوامل زیادی وابسته 

شیر در غدد پستانی از  درصد از چربی 50است. حدود 

درصد دیگر  50شود و استات و بوتیرات سنتز می

شود مسستقیما از چربی جذب شده از خون فراهم می

( افزایش 2007(. موسوی و همکاران )2002)آکرس 

تولید شیر را در آزمایش خود در تیمار روغن ماهی در 

 همکاران و بچیدل گاوهای شیری مشاهده کردند.

 و شده محافظت ی کانوالیدانه حاوی ایهجیر( 2001)

 در هلشتاین یشیرده گاوهای روی بر را محافظت نشده

 نشان نتایج دادند، قرار بررسی مورد شیردهی اواسط

 محافظت نشده و شده محافظت ی کانوالیدانه که داد

 و درصد و تولیدی شیر دارمعنی اما آرام کاهش باعث

 یکنجاله) شاهد گروه با مقایسه در شیر پروتئین مقدار

( 2001ی دیپیترس و همکاران )در مطالعه شدند.( کانوال

ی گاوهای شیری موجب افزودن روغن کانوال به جیره

افزایش تولید شیر آنها شد، ولی میزان چربی شیر را 

ی نشخوارکنندگان کاهش داد. افزودن چربی به جیره

بهبود دهد و باعث تراکم انرژی جیره را افزایش می

گردد )فونستون عملکرد تولید مثلی و شیردهی می

( با استفاده از منابع 2009ابوغزاله و همکاران ) (.2004

تغییر  ی انتقالی گاوهای دورهدر جیره مختلف چربی

محسوسی در درصد و مقدار کل مواد جامد شیر و نیز 

مواد جامد بدون چربی شیر مشاهده نکردند. بر اساس 

( الکتوز شیر در 2006نکینز و همکاران )مطالعات ج

تاثیر تغییرات   مقایسه با پروتئین و چربی کمتر تحت

گیرد و غلظت آن در شیر نسبتا ثابت جیره قرار می

 اثر ایمطالعه در( 2002) همکاران و است. ابوغزاله

 را دو این از مخلوطی و سویا روغن ماهی، روغن

 شیر تولیدی، شیر که کردند مشاهده و کرده بررسی

 برای شده تصحیح شیر و انرژی برای شده تصحیح

 شیر الکتوز و پروتئین چربی، مقدار و درصد چربی،

Table 6- Effect of  rapeseed , as a source of fatty acid, in the diet based on corn and barley starch on blood 

metabolite 

Blood metabolite 

Treatment 

SEM 

p_Value 

Barley 

grain 

Corn 

grain 

Barley 

grain   +   

Rapeseed 

Corn 

grain     +   

Rapeseed 

Rapeseed 

* Grain 

Grain 

effect 

Rapeseed 

Triglyceride (mg/dl) 25.5 25 28 29.5 0.95 0.38 0.43 0.13 

Cholesterol (mg/dl) 5.119 122 5.129 6.131 2.11 0.44 0.51 0.012 

BHBA(mg/dl) 0.42 0.44 0.46 0.47 0.02 0.56 0.48 0.28 

BUN (mg/dl) 25.5 24.5 25 26 0.84 0.41 0.48 0.34 

Total Protein (g/dl) 42.5 58.5 24.6 33.6 0.14 0.12 0.34 0.016 

Glucose (mg/dl) 46.5 46 48/5 50 2.46 0.28 0.34 0.32 
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 ترینمهم از .نگرفت قرار آزمایشی هایجیره تأثیر تحت

ی انجام گرفته و مطالعه مطالعات بین نتایج تنوع دالیل

 جیره، کیفیت ی مطالعه،دوره طول به توانمی حاضر،

 بعد چربی سازی مکمل شروع زمان تولیدی، شیر مقدار

  کرد. اشاره هااین بین متقابل اثرات و زایمان از

Table 7- Effect of rapeseed, as a source of fatty acid, in the diet based on corn and barley starch on milk yield 

and milk component 

 P-Value Treatment 

Rapeseed Grain 

effect 

Rapeseed 

* Grain 

SEM Corn   + 
Rapeseed 

Barley  + 
Rapeseed 

Corn Barley milk yield and 

component 

0.021 0 0.5 0.04 0.02 a21.1  a15.1 ab07.1 b01.1 Milk yield (Kg/d) 

0.054 0.15 0.16 0.11 4.01 4.04 4.09 4.13 Fat (%) 
0.087 0.94 0.54 0.09 4.78 4.59 4.68 4.75 Protein (%) 
0.085 0.84 0.34 0.1 4.34 4.31 4.30 4.28 Lactos(%) 

0.11 0.16 0.23 0.2 19.02 18.94 18.15 18.42 TS (mg/dl) 

0.13 0.32 0.42 0.48 13.02 12.23 12.36 12.96  (mg/dl)  MUN  

0.11 0.34 0.09 0.05 1.41 1.43 1.45 1.39  (FCM ) 4 
In each row data with different superscripts are statistically different (P˂ 0.05). 

 

 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت با توجه به نتایج حاصل بطور کلی می

بر  در جیره چربیاستفاده از دانه کلزا به عنوان منبع  که

با افزایش انرژی در دسترس دام و کاهش  ی غالتپایه

باعث  اثر تعادل منفی انرژی در اوایل دوره شیردهی

شود. با توجه به اینکه بهبود عملکرد بزهای شیرده می

های در اکثر مطالعات صورت گرفته در تغذیه دانه

ی در خوراک مصرفی گزارش دارمعنیروغنی کاهش 

درصد  5استفاده از رسد شده است بنابراین به نظر می

های برپایه غالت ذرت و جو نه تنها ی کلزا در جیرهدانه

شود حتی سبب سبب کاهش ماده خشک مصرفی نمی

درصد  5شود. بنابراین استفاده از میافزایش تولید شیر 

ی ی غالت در مرحلههای بر پایهی کلزا در جیرهدانه

 شود.شیردهی توصیه می
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Introduction: Milk and other dairy products, important in human diet, are valuable sources of 

protein, vitamins, and minerals. Milk fat contains substances known to have various bioactivities 

(e.g., antioxidant, anti-cancer, …). Fat milk due to extensive bio hydrogenation of unsaturated fatty 

acids in the rumen and the synthesis of short and medium saturated fatty acids in the mammary 

glands have a high concentration of saturated fatty acids (Shingfield et al., 2010). Goat, providing a 

variety of products in particular milk, is grown as one of the domestic ruminants in different parts of 

the world. Goats are highly adaptable to unfavorable environmental conditions and resistant to 

many diseases making the maintenance and cultivation of these small size animals possible in rural 

areas (Cheng, 1991). Cereals are one of the most important nutrients in livestock feed, which greatly 

affects the economic aspects of production (McAllister et al., 1990). The lactating animals during and 

after the transition period undergo significant changes in the metabolism of glucose, fatty acids, and 

minerals. In order to meet the metabolic needs of livestock, different nutritional strategies have been 

used in this period (Overton and Waldron, 2004). Feeding non forage carbohydrates and fat in the 

diet or reducing the percentage of milk fat at the start of lactation through some specific fatty acids 

to reduce energy demand in early lactation have commonly been used by breeders (Bauman and 

Griinari, 2003). Use of fat in the diet is a management tool in controlling metabolic events around 

childbirth (Doepel et al., 2002). This experiment was conducted to investigate the effect of using 

rapeseed as a source of fatty acid in corn- and barley-based diets on the functional and metabolic 

responses of the Mahabadian goat breeder in early lactation period.  

Materials and methods: The treatments consisted of barley- and corn-based diets, barley + 5% 

rapeseed (w/w) diet and corn + 5% rapeseed (w/w) diet. Feeds were provided to livestock in the 

form of TMR. This experiment was carried out on 16 female Mahabadian goat breeders in the early 

stage of lactation in a completely randomized design, 2 × 2 factorial arrangement, with two source 

factors of cereals and rapeseed. The mean of treatments was compared with Tukey test at 5% 

confidence level. This study was conducted in a one-month trial period after birth and 14 days of 

adolescence. During the experimental period, the amount of feed intake and weight gain were 

recorded. Feeds were sampled weekly to determine dry matter intake, nutrient organic matter, dry 
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matter, crude protein, insoluble fiber in neutral detergent and insoluble fiber in acidic detergent. 

Blood samples were obtained from veins of the goats on the last day of experiment, 4 hours after 

morning meal, to measure selected blood parameters. The blood samples were immediately 

transferred to the laboratory, centrifuged (6000 rpm for 7 minutes), and then the serum was isolated 

and stored at -20°C. Triglyceride, cholesterol, urea nitrogen, total protein and glucose levels of the 

serum were measured using Pars Azmon kit and ELISA reader (DANA-3200 model, made by 

Garni Company in Germany country). Rumen fluid samples were obtained in the final day of 

experiment (4 hours after feeding) to measure the protozoa count, ammonia nitrogen, volatile fatty 

acids as well as pH. The pH of the rumen fluid was measured immediately using a pH meter (Schott 

Titrator Titroline easy model, Germany). Rumen fluid samples were smoothed using 4-layer 

sackcloth. 

Results and discussion Addition of rapeseed to feed did not significantly affect dry mater intake. 

The apparent digestibility of DM, OM, CP, and EE were not significantly affected by the diet but 

the amount of NDF, ADF was lower compared to the control group. The fatty acids significantly 

increased total cholesterol and total protein but no significant changes were observed in albumin, 

urea, triglyceride, and glucose concentrations. Milk composition was not significantly affected by 

treatments, but milk production was significantly higher in corn + rapeseed and barley + rapeseed 

treatments. Effects of diet were insignificant on pH of rumen fluid but the number of protozoa 

decreased. The amount of iso-voleric and voleric acid increased from ruminal fluid VFA, but there 

was no significant change in the amount of propionic acid and butyric acid. 

Conclusions: According to the results, it can be concluded that the use of rapeseed as a source of 

fatty acid in a grain-based diet improves the performance of lactating goats. Addition of 5% (w/w) 

rapeseed in corn- and barley-based diets can reduce dry matter consumption while increasing milk 

production. Therefore, the use of 5% is recommended in grain-based rations at the lactation stage in 

Mahabadian goats. 
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