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  چکیده

های حاوی اسیدهای چرب غیراشباع الگوی اسیدهای چرب پالسمای گاوهای جیرهمنبع نشاسته در زمینه مطالعاتی: 

ه ذرت، دانه گندم، اندشامل بررسی اثر منابع مختلف نشاسته برای این آزمایش  هدف: دهد.را تحت تاثیر قرار می شیرده

غیراشباع بر الگوی اسیدهای های حاوی دانه کامل پنبه به عنوان منبع اسیدهای چرب زمینی در جیرهدانه جو و سیب

 8از  در این آزمایش روش کار: انجام شد. هلشتاین شیرده چرب پالسما، مصرف خوراک و تولید و ترکیب شیر گاوهای

کیلوگرم در  88±8 میانگین تولید شیر، 88±9رأس گاو شیرده چند بار زایش کرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 

دوره استفاده شد.  4جیره و  4کیلوگرم در قالب یک طرح مربع التین تکرار شده با  388±83و میانگین وزن بدن  روز

درصد  02 جیره حاوی جو،درصد دانه  03 جیره حاوی دانه گندم،درصد  02/02 حاوی شامل جیرهآزمایشی  هایجیره

مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب  .بودند جیرهماده خشک  بر اساس زمینیسیبدرصد  02 جیره حاوی ذرت ودانه 

غلظت اسید چرب  گیری:نتیجه گیری شد.های آزمایشی و پالسمای گاوها اندازهشیر و الگوی اسیدهای چرب جیره

های دارای گندم یا جو و مجموع اسیدهای چرب غیراشباع پالسمای گاوهای تغذیه شده با جیره 30-سیس9-سیس3880

زمینی کمترین تولید روزانه شیر گاوهای تغذیه شده با جیره دارای سیبزمینی باالتر بود. در مقایسه با ذرت یا سیب

درصد چربی شیر گاوهای  .و شیر تصحیح شده برای انرژی را داشتنددرصد چربی  4خام، شیر تصحیح شده برای 

درصد پروتئین و الکتوز شیر و مصرف ماده  .ها باالتر بودتغذیه شده با جیره دارای ذرت در مقایسه با دیگر جیره

جو  وگندم  ستهنشا ،نتایجاین با توجه به 8 گیری نهایینتیجه .های آزمایشی قرار نگرفتخشک روزانه تحت تأثیر جیره

ی شیرده باع پالسمای گاوهاباعث افزایش غلظت مجموع اسیدهای چرب غیراش زمینیسیب وذرت  در مقایسه با نشاسته

 .شودتواند باعث بهبود الگوی اسیدهای چرب شیر و بافت نشخوارکنندگان که میشدند 
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 مقدمه

و  8-مصرف اسیدهای چرب غیراشباع امگا اثرات مفید

بر سالمت انسان شامل کاهش وقوع سرطان،  3-امگا

عروقی، فشار خون و ورم مفاصل -های قلبیبیماری

؛ 3998بارها به اثبات رسیده است )رایت و همکاران 

های چربی شیر و بافت(. 3993سیموپالوس 

نشخوارکنندگان به دلیل فرآیند هیدروژنه شدن کامل 

های توسط میکروارگانیسمسیدهای چرب غیراشباع ا

، دارای غلظت پایینی از اسیدهای چرب غیراشباع شکمبه

و غلظت باالیی از اسیدهای چرب اشباع  3-و امگا 8-امگا

پالمیتیک  کربنی( و اسید 3482به ویژه اسید میریستیک )

این اسیدهای چرب  (.3993)کنلی،  دنباشکربنی( می 3382)

در  LDLاشباع با افزایش غلظت کلسترول کل و کلسترول 

عروقی در انسان را افزایش -پالسما، مشکالت قلبی

؛ نوکس و همکاران 3991)مانسبریچ و بلیک  دهندمی

هیدروژنه شدن میکروبی  متعددیعوامل (. 3993

ثیر قرار أرا تحت ت در شکمبه اسیدهای چرب غیراشباع

توان به غلظت میاز مهمترین این عوامل  دهند کهمی

اسیدهای چرب غیراشباع در جیره، شکل یا نوع مکمل 

وجود غیراشباع بودن اسیدهای چرب، درجه چربی، 

در های یونوفری و نسبت کنسانتره به علوفه بیوتیکآنتی

نول و دمیر (. وان0222)بیم و همکاران  اشاره کردجیره 

 بیوهیدروژناسیونبر  pHگزارش کردند که ( 3993)

که در  به طوری اشباع تأثیر دارداسیدهای چرب غیر

های با کنسانتره باال، جیرهو در  3آزمایشگاهی شرایط

لیپولیز و هیدروژنه شدن میکروبی اسیدهای چرب 

 (.3993نول و دمیر یابد )وانمیغیراشباع جیره کاهش 

های با محتوی باالی مایع شکمبه توسط جیره pHمیزان 

یا  (3991)کالسچر و همکاران  کنسانتره، ذرت سیلو شده

 یابددر شکمبه کاهش می سریعپذیری نشاسته با تجزیه

نشاسته گندم و جو در  (.0223)مارتین و همکاران 

زمینی با سرعت بیشتری در مقایسه با ذرت و سیب

 pH بیشتر ن رو باعث افتو از ای شوندشکمبه تجزیه می

                                                           
1 - In vitro 

 .(3992)هررا سالدانا و همکاران  شوندمایع شکمبه می

جهت تغییر ترکیب اسیدهای چرب پالسما و در نهایت 

های نشخوارکنندگان انتخاب نوع چربی شیر و بافت

مکمل چربی اهمیت زیادی دارد. مکمل چربی باید غنی از 

 و بر تخمیر شکمبه باشداسیدهای چرب غیراشباع 

ی آزاد با منشأ هاکمترین اثر منفی را داشته باشد. روغن

و با  کنندمیگیاهی در شکمبه سریع اثر دریایی یا 

ها، قابلیت هضم پوشاندن سطح ذرات خوراک و باکتری

اما در  (.3998)جنکینس  دهندمواد مغذی را کاهش می

های کامل روغنی از جمله دانه استفاده از دانهاین میان 

به دلیل بهبود  کامل به عنوان منبع چربی در جیرهپنبه 

ظرفیت بافری شکمبه و آزادسازی آهسته اسیدهای 

اثر منفی کمتری بر  چرب به داخل شکمبه،

 ,3981NRCدپیترز و همکاران ) ها داردسمیمیکروارگان

مین الیاف، أتمنبع مناسبی برای  کامل . دانه پنبه(;2001

؛ 3983و همکاران  )مور استدام انرژی و پروتئین 

 32و  22و به ترتیب حدود  (3999مووری و اسپاین 

درصد از کل اسیدهای چرب آن را اسید لینولئیک و اسید 

 (.0222)برتراند و همکاران  دهنداولئیک تشکیل می

رسد که هنگامی با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می

جیره نشخوارکنندگان غنی از منابع اسیدهای چرب که 

و منبع نشاسته با  کامل یراشباع مانند دانه پنبهغ

 pHدر شکمبه باشد به دلیل کاهش  سریعپذیری تجزیه

شکمبه و کاهش هیدروژنه شدن میکروبی، اسیدهای 

و به شیر  کردهچرب غیراشباع بیشتری از شکمبه عبور 

. با توجه به یابدهای نشخوارکنندگان انتقال میو بافت

چرب پالسما بیانگر الگوی الگوی اسیدهای اینکه 

)چریستی  های بدن استاسیدهای چرب شیر و بافت

(، هدف این مطالعه بررسی اثر منابع نشاسته با 3983

پذیری متفاوت در شکمبه بر الگوی سرعت تجزیه

 اسیدهای چرب پالسمای و عملکرد گاوهای شیرده بود. 
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 هامواد و روش

 هاحیوانات و جیره

گاو هلشتاین شیرده چند بار  رأس 8از  مطالعهدر این 

، میانگین 88±9روزهای شیردهی متوسط زایش کرده با 

کیلوگرم در روز و میانگین وزن بدن  88±8 تولید شیر

تکرار  4×4کیلوگرم در یک طرح مربع التین  83±388

غلظت  برای بررسی اثر منابع مختلف نشاسته برشده 

گاوهای  ب شیرو تولید و ترکی پالسما اسیدهای چرب

شامل روز(  03) یشد. هر دوره آزمایش استفادهشیرده 

و  ی آزمایشیهادهی گاوها به جیرهروز برای عادت 34

بود. گاوها در ها گیری و ثبت دادهروز برای نمونه 1

نفرادی نگهداری شدند و در طول آزمایش اهای جایگاه

یره ج چهارها قرار داشت. آب به طور آزاد در اختیار آن

از و  ه آزمایشی در نوع منبع نشاسته با هم تفاوت داشت

دانه گندم،  درصد 02/02شامل به ترتیب  4الی  3جیره 

درصد  02ذرت و درصد دانه  02جو، درصد دانه  03

های گندم، بودند. دانه ، از ماده خشک جیرهزمینیسیب

زمینی به شکل جو و ذرت به شکل آسیاب شده و سیب

 ,Herbog A/Sخردکننده )ماشین  استفاده ازبا شده هقطع

Videbaek, Denmark)  در اختیار  متریسانتی 8با قطعات

های گاوها قرار گرفت. ترکیب و آنالیز شیمیایی جیره

های و الگوی اسیدهای چرب جیره 3آزمایشی در جدول 

آمده است.  0در جدول  کامل آزمایشی و دانه پنبه

های انجمن تحقیقات توصیههای آزمایشی بر اساس جیره

و دو بار در روز در  هشد متعادل( NRC 0223ملی )

و در حد به صورت کامالً مخلوط شده  33و  8ت اساع

نوبت در  8گاوها . نددر اختیار گاوها قرار گرفتاشتها 

عصر شیردوشی  3ظهر و  30صبح،  4روز در ساعات 

 شدند.

 هاآوری دادهجمع

روز آخر هر دوره، روزانه مصرف خوراک  1در طول 

هایی از هر کدام از گاوها به طور جداگانه ثبت و نمونه

درجه  -02آوری و در دمای های هر گاو جمعجیره

گراد نگهداری شد. بعد از پایان هر دوره، سانتی

در های جیره به نسبت مساوی با هم ترکیب شدند. نمونه

قبل از خوراک بالفاصله و  هر دوره آزمایش 39روز 

های خون از ورید وداج هر گاو در نوبت صبح، نمونه

آوری و در کنار یخ به های حاوی هپارین جمعداخل لوله

 0222های خون با سرعت آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه

 02گراد و به مدت درجه سانتی 4دور در دقیقه در دمای 

ا شده تا زمان دقیقه سانتریفیوژ شدند. پالسمای جد

گراد درجه سانتی -02ها در دمای گیری فراسنجهاندازه

آخر  روز 1در هر کدام از گاوها تولید شیر نگهداری شد. 

 هایثبت شد. در روز و رکوردگیری هر دوره آزمایشی

 گاوها شیراز  یهایهر دوره آزمایشی، نمونه 31و  33

تا و  آوریجمع (وعده شیردوشی متوالی 3) هر نوبت در

در داخل ظروف پالستیکی حاوی ماده زمان آنالیز 

درجه  4در دمای ( کرومات پتاسیمدی) هنگهدارند

 نگهداری شدند. گراد سانتی

 هاتجزیه شیمیایی نمونه

های آزمایشی پس از خشک شدن در های جیرهنمونه

گراد، با استفاده از آسیاب درجه سانتی 32آون با دمای 

آسیاب شدند. ترکیب شیمیایی  متریمیلی 3با الک 

ها شامل ماده خشک، ماده آلی، عصاره اتری و نمونه

(، دیواره 3992) AOACهای پروتئین خام طبق روش

سلولی )با استفاده از آنزیم آلفاآمیالز مقاوم به حرارت و 

سولفیت سدیم  و تصحیح شده برای خاکستر( و دیواره 

خاکستر(  سلولز )تصحیح شده برایسلولی بدون همی

( و نشاسته  3993سوست و همکاران )طبق روش ون

گیری شد. برای ( اندازه3982طبق روش کارکاالس )

های و جیره های پالسماآنالیز اسیدهای چرب نمونه

با به ترتیب از دستگاه کروماتوگرافی گازی  آزمایشی

و  (0228البرون و همکاران ) هایاستفاده از روش

در پایان هر استفاده شد.  (3933متکالف و همکاران )

های شیر مربوط به هر گاو با دوره آزمایشی، نمونه

توجه به مقدار تولید در هر نوبت با هم مخلوط شده و 

ها با استفاده از آنالکتوز  و غلظت پروتئین، چربی
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 ,Milko-O-Scan 133B Foss Electric)دستگاه میلکواسکن 

Denmark) گیری شداندازه. 

 آماری و مدل طرحتجزیه 

 SASنرم افزار آماری Mixed ها با استفاده از رویه داده
( تجزیه واریانس شدند. مدل آماری طرح به 3999)

ه در ک بود Yijkl = µ + Si + Pj(i) + Ck(i) + Tl + eijklصورت 

8 میانگین کل جامعه برای صفت 8µ متغیر وابسته،  Yijklآن

در  jاثر ثابت دوره  8i،Pj(i) 8 اثر ثابت مربع Si مورد نظر،

، iدر درون مربع  8k اثر تصادفی گاو i ،k(i)Cدرون مربع 

lT و  81 اثر ثابت تیمارijkle 8 اثر تصادفی باقیمانده )خطای

درصد  2ها در سطح آماری باشند. میانگینآزمایشی( می

ای دانکن با هم مقایسه امنهو با استفاده از آزمون چند د

 .شدند

 

 های آزمایشیشیمیایی جیره اتمواد خوراکی و ترکیب -1جدول 

  جیرهمنبع نشاسته   

 زمینیسیب ذرت جو گندم )درصد از جیره( ماده خوراکی

 28/02 22/00 22/03 12/03 یونجهعلوفه 

12/08 شده ذرت سیلو  22/08  22/00  42/08  

 - - - 02/02 گندم  آسیاب شده

 - - 22/03 - جو آسیاب شده

 - 22/02 - - ذرت  آسیاب شده

 22/02 - - - قطعه قطعه شده زمینیسیب

 22/32 02/32 22/32 82/34 کامل دانه پنبه

 12/1 22/1 22/3 92/4 کنجاله تخم پنبه

 22/8 42/8 42/8 12/0 پودر ماهی

 22/8 82/0 22/8 42/4 تفاله چغندر قند

 12/2 12/2 12/2 12/2 بیکربنات سدیم

 22/3 22/3 22/3 22/3 3مکمل ویتامین و مواد معدنی

 42/2 42/2 42/2 42/2 نمک

     )درصد از ماده خشک جیره( شیمیایی اتترکیب

 92/43 42/40 82/48 22/40 ماده خشک 

 22/31 22/31 92/31 32/31 پروتئین خام 

 22/2 82/3 82/2 82/2  عصاره اتری

 02/84 22/84 02/81 32/83 دیواره سلولی 

 32/04 82/08 22/04 82/04 سلولز دیواره سلولی بدون همی

 22/89 92/81 42/82 02/81 0های غیرالیافی کربوهیدرات

 02/02 32/02 12/02 82/08 نشاسته 

 30/3 32/3 38/3 34/3 )مگاکالری در کیلوگرم( 8انرژی خالص شیردهی

گرم  80گرم منیزیم،  82گرم کلر،  28گرم سدیم،  22گرم پتاسیم،  82گرم فسفر،  12گرم کلسیم،  382و معدنی شامل  یکیلوگرم مکمل ویتامینهر   -3

واحد بین  422222گرم سلنیوم میلی 02گرم کبالت، میلی 322گرم ید، میلی 322گرم مس، میلی 822گرم روی،  8گرم آهن،  4گرم منگنز،  2گوگرد، 

 بود. Eواحد بین المللی ویتامین  042و  3Dواحد بین المللی ویتامین  A ،322222المللی ویتامین 

 های غیرالیافی )درصد(= کربوهیدرات 322-)درصد خاکستر + درصد عصاره اتری + درصد دیواره سلولی + درصد پروتئین خام(  -0

  محاسبه شده است.   ( NRC 0223با استفاده از معادالت انجمن تحقیقات ملی ) -8
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 نتایج و بحث

 های آزمایشیالگوی اسیدهای چرب جیره

های دارای گندم، جو، ذرت و الگوی اسیدهای چرب جیره

آمده است. با توجه به اینکه  0زمینی در جدول سیب

ایسه مناسب الگوی نامشابه اسیدهای چرب، امکان مق

 تمامیکرد، در این مطالعه الگوی تیمارها را فراهم نمی

های دارای منابع مختلف اسیدهای چرب در بین جیره

 34غلظت اسیدهای چرب  فقط همشابه بود کامالًنشاسته 

 تر از بقیه تیمارها بودحاوی ذرت پایین کربنه در جیره

قبول در میانگین مجموع اسیدهای  تشابه قابل (.0)جدول 

اشباع، مجموع اسیدهای چرب غیراشباع و نسبت چرب 

اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع تیمارها امکان مقایسه 

مناسب بین تیمارها را از لحاظ اثر منابع نشاسته بر 

 کند.الگوی اسیدهای چرب پالسما فراهم می

 الگوی اسیدهای چرب پالسما 

الگوی اسیدهای چرب پالسمای گاوهای تغذیه شده با 

همه منابع آمده است.  8های آزمایشی در جدول جیره

ای که در این آزمایش مقایسه شدند نسبت نشاسته

اشباع به اشباع داشته و دهای چرب غیریبرابری از اس

به دلیل ها بسیار مشابه بود. الگوی اسیدهای چرب آن

ز 9-اینکه فعالیت آنزیم دلتا روده  3دساچرا

)بیکراستاف و نشخوارکنندگان نسبتاً پایین است 

الگوی اسیدهای چرب غیراشباع در (، 3910جانسون 

پالسما ممکن است بیانگر فعالیت هیدروژنه شدن 

مورالس )سول در شکمبه باشد اسیدهای چرب میکروبی

نشان داد که منبع  مطالعهنتایج این  (.0222و همکاران 

نشاسته جیره بر غلظت تک تک اسیدهای چرب پالسما به 

( اثر 30-سیس9-سیس3880د لینولئیک )استثنای اسی

(. غلظت اسید لینولئیک P>22/2داری نداشت )معنی

( و مجموع اسیدهای چرب 30-سیس9-سیس3880)

های غیراشباع پالسمای گاوهای تغذیه شده با جیره

زمینی باالتر دارای گندم یا جو در مقایسه با ذرت یا سیب

                                                           
1- Δ-9 desaturase 

مطالعه جرجانز های ما، در موافق با یافته(. P<22/2بود )

-سیس3880)غلظت اسید لینولئیک  (0224و همکاران )

شیر گاوهای تغذیه شده با جیره دارای ( 30-سیس9

داری باالتر زمینی به طور معنیگندم در مقایسه با سیب

( و 0229مطالعه فونتس و همکاران )در بود. همچنین 

غلظت اسید ( نیز 0228تروگلر مینادیر و همکاران )

( در محیط کشت 30-سیس9-سیس3880) لینولئیک

  pHاسیدی در مقایسه با  pHایراای دمیکروبی شکمبه

( جیره 0233مطالعه زند و همکاران )خنثی باالتر بود. در 

دارای نشاسته باال و اسید لینولئیک در مقایسه با جیره 

 دارای نشاسته پایین و اسید لینولئیک باعث افزایش

محیط کشت در  32-ترانس3883اسید چرب  غلظت

و همکاران مطالعه کالسچر در شد. ای میکروبی شکمبه

، 3880( هیدروژنه شدن میکروبی اسیدهای چرب 3991)

در شکمبه  یکربن 38و دیگر اسیدهای چرب  3888

 .اسیدی کاهش یافت pH دارایگاوهای 

اسیدهای چرب غیراشباع جیره بعد از ورود به شکمبه 

ز و هیدروژنه شدن میکروبی، تحت تأثیر دو فرآیند لیپولی

)هارفوت و  شوندبه اسیدهای چرب اشباع تبدیل می

( گزارش کردند که 3993)نول و دمیر وان .(3991هازلود 

pH شود. از طرفی اسیدی باعث کاهش این دو فرآیند می

کننده الیاف مانند  های تجزیهفعالیت باکتری

ترین باکتری در که اصلی 0ویبریو فیبروسالونسبوتیری

باشد )یانگ میهیدروژنه کردن اسیدهای چرب غیراشباع 

)راسل و  یابداسیدی کاهش می pHدر  (،0229و همکاران 

گزارش کرد که ( 3932(. هابسون )3982دامبروسکی 

که  8اِیروویبریو لیپولیتیکاانلیپاز و باکتری  آنزیم فعالیت

 pHنقش دارند در  در شکمبه در لیپولیز اسیدهای چرب

( گزارش 0223و همکاران )مارتین  کاهش یافت. اسیدی

در شکمبه  سریعپذیری کردند که منابع نشاسته با تجزیه

شوند. نشاسته گندم و مایع شکمبه می pHباعث کاهش 

زمینی با سرعت بیشتری جو در مقایسه با ذرت و سیب

                                                           
2 - Butyrivibrio Fibrisolvens 
3- Anaerovibrio Lipolytica 
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هررا سالدانا و همکاران شوند )در شکمبه تجزیه می

ای نشاسته پذیری شکمبهتجزیهدر یک مطالعه (. 3992

 2و  0، 09، 80زمینی به ترتیب گندم، جو، ذرت و سیب

)مونتیلس و همکاران  درصد در ساعت گزارش شد

و (. در مطالعه جرجانز 0229؛ وانگ و همکاران 0220

مایع شکمبه گاوهای تغذیه شده با  pH (0224همکاران )

زمینی به طور یسه با سیبجیره دارای گندم در مقا

 pH رضحا هر چند که در مطالعهتر بود. داری پایینمعنی

رسد گیری نشد اما به نظر میاندازهگاوها مایع شکمبه 

های دارای گندم یا جو در مقایسه با ذرت یا که جیره

پذیری سریع در شکمبه و زمینی به دلیل تجزیهسیب

و هیدروژنه شدن  مایع شکمبه، فرآیند لیپولیز pHکاهش 

میکروبی را کاهش و باعث عبور بیشتر اسیدهای چرب 

( 30-سیس9-سیس3880غیراشباع مانند اسید لینولئیک )

  شد. ها به پالسمااز شکمبه و انتقال آن

 

 

، 9-سیس3883 کربنی 38غلظت اسیدهای چرب 

و  30-سیس32-ترانس3880، 32-ترانس3883

پالسمای گاوها تحت  32-سیس30-سیس 9-سیس3888

ها در های آزمایشی قرار نگرفت اما غلظت آنتأثیر جیره

 یاهای دارای گندم پالسمای گاوهای تغذیه شده با جیره

 زمینی به طور عددیسیب یاجو در مقایسه با ذرت 

، 33-ترانس3883، 3882غلظت اسیدهای چرب  و افزایش

 اعبو مجموع اسیدهای چرب اش 33-ترانس 9-سیس3880

در مطالعه جرجانز  (.P>22/2به طور عددی کاهش یافت )

 3382و  3482غلظت اسیدهای چرب  (0224و همکاران )

کربنی شیر گاوهای تغذیه شده با جیره دارای گندم در 

تر، غلظت داری پایینزمینی به طور معنیمقایسه با سیب

و  32-ترانس3883، 9سیس 3883اسیدهای چرب 

داری به طور معنی 32-سیس30سیس9-سیس3888

-سیس3880و  3383باالتر، غلظت اسیدهای چرب 

به طور عددی باالتر و غلظت اسید چرب  33-ترانس9

 گرم اسید چرب( 111های آزمایشی )گرم در الگوی اسیدهای چرب جیره -2جدول 

   منبع نشاسته جیره                                                             

 SEM3 P-value زمینیسیب ذرت جو گندم اسیدهای چرب

3482 a82/2 a82/2 b02/2 a92/2 24/2 2228/2 

3382 22/04 42/04 22/02 32/04 82/2 31/2 

3383 22/2 12/2 82/2 32/2 32/2 38/2 

3882  22/3 32/3 82/3 28/3 02/2 18/2 

 33/2 88/2 92/33 82/31 82/33 24/33 ( 9-)سیس 3883

 31/2 02/2 32/20 32/28 42/20 22/20 (30-سیس 9-)سیس 3880

 83/2 42/2 82/3 32/3 32/0 22/0 (8-)امگا 3888

 32/2 09/2 40/3 32/3 32/3 33/3 سایر اسیدهای چرب

 08/2 39/2 38/01 22/03 82/03 82/03 0اسیدهای چرب اشباع

 80/2 88/2 42/13 82/10 22/10 24/13 8اشباعاسیدهای چرب غیر

 82/2 28/2 30/0 13/0 38/0 33/0 نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع

a ،b داری دارند.درصد تفاوت معنی 2هایی که در یک ردیف دارای حرف مشترک نیستند در سطح میانگین 

 هااشتباه معیار کل میانگین -3

0-  3482  +3382  +3882 

 (8-)امگا 3888( + 30-سیس 9-)سیس 3880( + 9-)سیس 3883+  3383 -8
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 مطالعه درتر بود. کربنی به طور عددی پایین 3882

( منبع نشاسته جیره و روغن 0228و همکاران )بوکارت 

، 3383، 3382، 3282، 3482جلبک بر غلظت اسیدهای چرب 

و گریناری  داری نداشت.شیر اثر معنی 3888 و 3182

پیپروا  و( 0221، ابوغزاله و جاکوبسون )(3998همکاران )

( گزارش کردند که غلظت اسیدهای 0220و همکاران )

شیر  30-سیس32-ترانس3880و  32-ترانس3883چرب 

شکمبه اسیدی در مقایسه با گاوهای  pH دارایگاوهای 

و فونتس  در مطالعهشکمبه خنثی باالتر بود.  pH دارای

، 32-ترانس3883( غلظت اسیدهای چرب 0229همکاران )

-سیس3888و  30-سیس9-سیس3880، 9-سیس3883

در محیط کشت میکروبی کربنی  32-سیس30-سیس9

نزدیک به   pHاسیدی در مقایسه با  pH دارایای شکمبه

 خنثی باالتر بود. 

پایین  pH( گزارش کردند که 3991و همکاران )کالسچر 

شکمبه ممکن است با توقف مرحله آخر هیدروژنه شدن 

را به  یکربن 3883میکروبی که اسیدهای چرب ترانس 

کند، باعث افزایش ( تبدیل میکربنی 3882اسید استئاریک )

از شکمبه و  یکربن 3883عبور اسیدهای چرب ترانس 

توان لذا می .ها در پالسما و شیر شودافزایش غلظت آن

 32-ترانس3883ددی غلظت اسیدهای چرب افزایش ع

( کربنی 3882و کاهش غلظت اسید استئاریک ) کربنی

 یاهای دارای گندم پالسمای گاوهای تغذیه شده با جیره

زمینی را به مهار مرحله سیب یاجو در مقایسه با ذرت 

شکمبه  pHآخر هیدروژنه شدن میکروبی توسط کاهش 

و همکاران روی  و (0233و همکاران )زند  ارتباط داد.

در  33-( گزارش کردند که ایزومرهای ترانس0223)

های دارای منابع اسید شکمبه گاوهای تغذیه شده با جیره

پایین شکمبه به  pHلینولئیک و غنی از کنسانتره در اثر 

شوند. در این مطالعه نیز تبدیل می 32-ایزومرهای ترانس

و  32-ترانس3883) 32-غلظت اسیدهای چرب ترانس

( در پالسمای گاوهای تغذیه 30-سیس32-ترانس3880

های دارای گندم یا جو در مقایسه با ذرت یا شده با جیره

زمینی به طور عددی افزایش و غلظت اسیدهای سیب

-سیس3880و  33-ترانس3883) 33-چرب ترانس

( به طور عددی کاهش یافت. از طرفی کربنی 33-ترانس9

مهمترین  که سالونسویبریو فیبروبوتیریباکتری 

باشد، می 33-باکتری تولیدکننده اسیدهای چرب ترانس

)کلیو  های غنی از نشاسته حساسیت باالیی داردبه جیره

-سیس3880مناسب آنزیم  pHو  (0228و همکاران 

 باشدمی 0/1و  1بین  این باکتری،ایزومراز  30-سیس9

( گزارش 0233و همکاران )(. زند 3931)کپلر و توف 

های غیراشباع در جیره باعث کردند که نشاسته و روغن

شود. های شکمبه میتغییر در جمعیت میکروارگانیسم

 3مگاسفرا السدنی هایمشخص شده است که باکتری

 0باکتریوم آسنسپروپیونیو ( 0220)کیم و همکاران 

توانند اسیدهای چرب می( 0221)واالس و همکاران 

کننده ها که مصرفباکتریتولید کنند. این  32-ترانس

باشند می پایین pHدر  قادر به رشدالکتات هستند 

به اسیدهای  مگاسفرا السدنی(. 3980)تریون و همکاران 

)مایا و همکاران  باشدچرب غیراشباع نیز مقاوم می

0221). 

 مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر

های آزمایشی بر مصرف ماده خشک، تولید و اثر جیره

آمده است. در این آزمایش  4ترکیب شیر در جدول 

مصرف ماده خشک تحت تأثیر منبع نشاسته جیره قرار 

(. مشابه با نتایج مطالعه حاضر، جیره P>22/2نگرفت )

دارای ذرت یا گندم در مطالعه کابریتا و همکاران 

(، جیره دارای گندم، جو، ذرت یا یوالف در مطالعه 0229)

( و جیره دارای گندم یا 0228گازو و متسوانگوا )

( بر 0224زمینی در مطالعه جرجانز و همکاران )سیب

 داری نداشتند. مصرف ماده خشک اثر معنی

                                                           
1- Megasphaera Elsdenii 
2- Propionibacterium Acnes 
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شده با جیره دارای گندم در تولید شیر در گاوهای تغذیه 

(. به طور P<22/2ها باالتر بود )مقایسه با دیگر جیره

های دارای جو، ذرت میانگین، گاوهای تغذیه شده با جیره

زمینی در مقایسه با جیره دارای گندم به ترتیب و سیب

کیلوگرم در روز، شیر کمتری تولید  24/8و  14/3، 42/3

ا نتایج مطالعه گازو و (. این نتایج ب4کردند )جدول 

( مطابقت 3993( و پتیت و سانتوز )0228متسوانگوا )

پذیری باال در داشت. منابع نشاسته با سرعت تجزیه

شکمبه مانند گندم یا جو در مقایسه با منابع نشاسته با 

زمینی از پذیری پایین در شکمبه مانند ذرت یا سیبتجزیه

در شکمبه باعث طریق تولید مقادیر فراوان پروپیونات 

شوند )تئورر و همکاران افزایش تولید بیشتر شیر می

(. شیر تصحیح شده برای چربی و شیر تصحیح 3999

های در گاوهای تغذیه شده با جیره شده برای انرژی

های دارای در مقایسه با جیرهدارای گندم یا ذرت 

با جیره حاوی جو تفاوت  اما زمینی باالتر بودسیب

و همکاران سیلوریا  (.8-)جدول داشتندن یدارمعنی

 4( گزارش کردند که شیر تصحیح شده برای 0221)

درصد چربی در گاوهای تغذیه شده با جیره دارای ذرت 

ای جو، در مقایسه با گاوهای تغذیه شده با جیره دار

در  همچنینر، باالتر بود. ضمشابه با نتایج آزمایش حا

(، شیر تصحیح شده 0228آزمایش گازو و متسوانگوا )

درصد چربی در گاوهای تغذیه شده با جیره  2/8برای 

دارای ذرت یا جو در مقایسه با جیره دارای گندم باالتر 

 بود.

 گرم اسید چرب( 111های آزمایشی )گرم در الگوی اسیدهای چرب پالسمای گاوهای تغذیه شده با جیره -3جدول 

    نشاسته جیرهمنبع   

 SEM3 P-value زمینیسیب ذرت جو گندم اسیدهای چرب

 20/2 38/2 43/39 02/39 04/38 49/38 کربن 34 از کمتر چرب یدهایاس

3482 48/0 28/0 38/0 28/0 21/2 88/2 

3282 83/0 88/0 43/0 42/0 20/2 33/2 

3382 28/80 34/80 89/80 09/80 33/2 28/2 

3383 33/2 33/2 32/2 32/2 23/2 98/2 

3182 30/0 08/0 40/0 43/0 32/2 00/2 

3882  82/30 92/30 34/38 83/38 31/2 09/2 

 09/2 21/2 32/0 39/0 28/0 49/0 (33-)ترانس 3883

 38/2 33/2 33/3 30/3 12/3 80/3 (32-)ترانس 3883

 09/2 04/2 08/38 38/38 30/38 13/38 ( 9-)سیس 3883

 12/2 24/2 32/2 33/2 33/2 32/2 (33-ترانس 9-)سیس 3880

 34/2 223/2 232/2 232/2 212/2 282/2 (30-سیس 32-)ترانس 3880

 <a12/4 a38/4 b23/8 b00/8 30/2 23/2 ( 30-سیس 9-)سیس 3880

 28/2 23/2 48/2 43/2 23/2 28/2 ( 32-سیس 30-سیس 9-)سیس 3888

 38/2 84/2 22/28 20/28 09/20 82/23 0اسیدهای چرب اشباع

 a32/09 a43/09 b10/01 b28/01 44/2 20/2 8 اسیدهای چرب غیراشباع

a ،b داری دارند.درصد تفاوت معنی 2هایی که در یک ردیف دارای حرف مشترک نیستند در سطح میانگین 

 هااشتباه معیار کل میانگین -3

0-  3482  +3282  +3382  +3182  +3882  

 9-)سیس 3880( + 30-سیس 32-)ترانس 3880( + 33-ترانس 9-)سیس 3880( + 9-)سیس 3883( + 32-)ترانس 3883( + 33-)ترانس 3883+  3383 -8

 (    32-سیس 30-سیس 9-)سیس 3888( + 30-سیس
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درصد چربی شیر گاوهای تغذیه شده با جیره دارای 

اما  (.P<22/2ها باالتر بود )ذرت در مقایسه با دیگر جیره

 لید چربی شیر تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتتو

(22/2<Pمطابق با نتایج این مطالعه .)،  در مطالعه کابریتا

( درصد 0228( و گازو و متسوانگوا )0229و همکاران )

چربی شیر گاوهای تغذیه شده با جیره دارای ذرت در 

مقایسه با جیره دارای جو یا گندم باالتر بود. مطالعات 

( 3994؛ ساوانت و همکاران 3991ساوانت آزمایشگاهی )

پذیری نشاسته در نشان داد که با افزایش سرعت تجزیه

سازهای مورد نسبت استات و بوتیرات )پیش ،شکمبه

نیاز برای تولید چربی شیر در پستان( به پروپیونات در 

یابد. از طرفی مشخص شده است مایع شکمبه کاهش می

-ترانس3883س مانند که بسیاری از اسیدهای چرب تران

تولید چربی شیر در  30-سیس32-ترانس3880و  32

کنند و این اسیدهای چرب تحت بافت پستان را مهار می

شوند )گریناری و تولید می شرایط اسیدی در شکمبه

(. هر چند که در این مطالعه غلظت این 3998همکاران 

گیری نشد اسیدهای چرب ترانس در چربی شیر اندازه

ها در پالسمای گاوهای تغذیه شده با اما غلظت آن

های دارای گندم یا جو در مقایسه با ذرت یا جیره

ولید که نشان از تزمینی به طور عددی باالتر بود سیب

 (.8)جدول باالی این اسیدهای چرب در شکمبه است 

منبع نشاسته جیره بر درصد پروتئین شیر اثری نداشتت  

(22/2<P.) هتتای دارای گنتتدم، جتتو یتتا ذرت در امتتا جیتتره

زمینی تولید روزانه پتروتئین  مقایسه با جیره دارای سیب

که این امر به تولید شتیر   (P<22/2)شیر را افزایش دادند 

در گتردد.  متی  زمینتی بتر  حاوی سیبمتر در تیمار خام ک

و همکتاران   (، خراسانی0229و همکاران ) کابریتامطالعه 

نیتتز مشتتابه بتتا  (،0221ستتیلویریا و همکتتاران )( و 0223)

نتایج آزمایش حاضر، درصد پروتئین شیر گاوهتا تحتت   

گازو و تأثیر منبع نشاسته جیره قرار نگرفت. در آزمایش 

(، درصد پروتئین شتیر گاوهتای تغذیته    0228) متسوانگوا

شتتده بتتا جیتتره دارای ذرت در مقایستته بتتا جیتتره دارای  

پتروتئین شتیر   درصتد  یوالف باالتر بود، اما اختالفتی در  

گاوهای تغذیه شتده بتا جیتره دارای ذرت، گنتدم یتا جتو       

 مشاهده نشد.

درصد الکتوز شیر گاوها تحت تأثیر منبع نشاسته جیتره  

بتته طتتور مشتتابه در آزمتتایش   (.P>22/2)قتترار نگرفتتت 

( 0229(، کابریتا و همکتاران ) 0223خراسانی و همکاران )

( نیز درصد الکتوز شیر تحت 0228) گازو و متسوانگواو 

تأثیر منبع نشاسته جیره قرار نگرفت. تولید الکتتوز شتیر   

مقایسه بتا  در گاوهای تغذیه شده با جیره دارای گندم در 

در   (.P<22/2)زمینی باالتر بود جیره دارای ذرت یا سیب

(، جیتره دارای جتو   0224و همکتاران ) اریکسون آزمایش 

زمینی ختام  غلطک خورده در مقایسه با جیره دارای سیب

دار تولیتد الکتتوز شتیر در گاوهتای     باعث افتزایش معنتی  

. آزمایش حاضتر مطابقتت داشتت    نتایج شیرده شد که با

گاوهای تغذیته شتده بتا    افزایش در تولید الکتوز در شیر 

توان به افزایش در تولید شیر این جیره دارای گندم را می

 گاوها ارتباط داد.

غلظت مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که در کل 

پالسمای گاوهای تغذیه در اسیدهای چرب غیراشباع 

های دارای گندم یا جو در مقایسه با ذرت یا شده با جیره

داری باالتر و غلظت مجموع یزمینی به طور معنسیب

 . لذاتر بوداسیدهای چرب اشباع به طور عددی پایین

ه دلیل بتوان نتیجه گرفت که نشاسته گندم یا جو می

در مقایسه با ذرت یا ای بیشتر پذیری شکمبهتجزیه

مایع شکمبه و مهار هیدروژنه  pHبا کاهش  ،زمینیسیب

در شکمبه،  اسیدهای چرب غیراشباع شدن میکروبی

باعث عبور بیشتر اسیدهای چرب غیراشباع از شکمبه و 

تواند در بهبود که می شودمیها به پالسما انتقال آن

 نشخوارکنندگانهای الگوی اسیدهای چرب شیر و بافت

 تأثیر داشته باشد. 
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 هااشتباه معیار کل میانگین -3
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Abstract 

BACKGROUND: Starch source in diets containing unsaturated fatty acids influence plasma fatty 

acid profile of lactating cows. OBJECTIVES: This experiment was conducted to investigate the 

effects of different starch sources including corn grain, wheat grain, barley grain and potato in diets 

contacting whole cottonseed as a source of unsaturated fatty acids on plasma fatty acid profiles, dry 

matter intake and milk production and composition of lactating Holstein cows. METHODS: In this 

experiment, eight multiparous Holstein cows with 83 ± 9 days in milk, 33 ± 3 kg milk production 

and 683 ± 31 kg of body weight were used in a repeated 4 × 4 Latin square design with 4 diets and 

4 periods. Experimental diets were consisted of diet containing 25.20 % wheat grain, diet 

containing 26 % barley grain, diet containing 25 % corn grain and diet containing 25 % potato on 

dry matter basis. Dry matter intake, milk production and composition and plasma fatty acids profile 

were measured. RESULTS: Plasma concentration of 18:2 cis-9 cis-12 and total unsaturated fatty 

acids were higher in cows fed diet contacting wheat or barley compared to those fed corn or potato. 

Cows fed diet containing potato had the lowest daily raw milk yield, 4% fat corrected milk or 

energy corrected milk production. Milk fat percentage was higher in cows fed corn containing diet 

compared to other diets. Dry matter intake and concentration of milk protein and lactose were not 

affected by the experimental diets. CONCLUSIONS: According to these results, wheat and barley 

starch compared to corn and potato starch increased plasma concentration of total unsaturated fatty 

acids of lactating cows that can improve fatty acids profile of ruminant milk and tissue.    

  
  

Keywords: Starch source, Whole cottonseed, Plasma fatty acids, Unsaturated fatty acids, 

Biohydrogenation 


